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متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

اظهارات معاون روحانی
درباره بنزین، اشتغال و حقوق
 جمش��ید انص��اری، معاون رئیس جمهوری می گوید متوس��ط حقوق ماهانه کارکنان دول��ت حدود 2میلیون و

 940 هزار تومان اس��ت. به گزارش خبرآنالین، معاون رئیس جمهور و رئیس س��ازمان امور اداری و اس��تخدامی 
کشور با اشاره به اینکه دولت 2 میلیون و 330 هزار کارمند اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی دارد، متوسط حقوق 
ماهانه کارکنان دولت را 2 میلیون و 940 هزار تومان اعالم کرد. انصاری در پاس��خ به این پرس��ش که آیا انتقاد 
مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی در خصوص نبود ش��فافیت در حوزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی 

را قبول دارید، گفت: »در الیحه بودجه فصل جبران خدمات کارکنان دولت به طور مشخص میزان اعتبارات...

دکتر جلیل خاوندکار در نوزدهمین همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

 مدیریت سرمایه فکری
الزام تحقق اقتصاد مقاومتی
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رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد

 آغاز مطالعات انتشار پول رمزنگار
در پژوهشکده پولی و بانکی

37 راه قدرتمند برای خالق تر شدن کارآفرینان
درس های کارآفرینی از کارآفرینان برتر دنیا

10 ابزار رایگان بازاریابی اینترنتی
می توانید ارزش خودتان  را ثابت کنید؟

10 گام یک تبلیغ تلویزیونی جذاب
Ikea کمپین کاغذهای پختنی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

احتمال آسیب پذیری های 
بیشتر در چیپست ها

7

 در حالی روز گذشـته ثبت سـفارش واردات خـودرو برای 
شـرکت های غیرنمایندگی رسمی پس از دو روز وقفه مجدد 

آغاز شـد که بر اساس دسـتورالعمل ابالغی دولت، 
هر واردکننده ای می تواند با عقد قرارداد...

عدم شفاف سازی شرکت های وارداتی 
در اعالم قیمت های جدید

یادداشت
 بروز غیرمجازها

در آینده ممکن است؟ 

هرچن��د ب��ه نظر می رس��د 
و  مال��ی  موسس��ات  مش��کل 
اعتب��اری غیرمجاز حل ش��ده 
باش��د، ام��ا ای��ن موض��وع به 
اجتماعی  التهابات  ایجاد  دلیل 
همچن��ان مطرح اس��ت. بانک 
بازپرداخت  مرک��زی مس��ئول 
پول سپرده گذاران یا به عبارت 
دیگر مالباختگان نیست و البته 
این کار در حوزه اختیارات این 
س��ازمان هم نیس��ت اما به هر 
حال به عنوان متولی بازار پولی 
کش��ور احساس تکلیف کرده و 
تالش می کند تا ب��ه مطالبات 
س��پرده گذاران پاسخ دهد. اگر 
بان��ک مرک��زی از روش خلق 
مالباختگان  به مطالب��ات  پول 
پاس��خ ده��د درواقع ب��ه زیان 
م��ردم عمل ک��رده چراکه این 
روش آثار نامطلوبی در اقتصاد 
به  برجای می گ��ذارد.  کش��ور 
مردم  ک��ه  پول هایی  هرح��ال 
در موسس��ات مالی و اعتباری 
غیرمج��از س��پرده کردن��د یا 
به اش��خاص وام داده ش��ده یا 
تبدیل به دارایی فیزیکی شده 
می تواند  مرکزی  بانک  اس��ت. 

ب��ا مدیریت ام��وال و 
2مطالبات...

سیدبهاءالدین 
حسینی هاشمی

 تحلیلگر بانکی

نفتکش س��انچی ک��ه 9 روز در دل آب با آتش 
جنگید درنهایت غرق ش��د و ب��ه زیر آب رفت، اما 
ابهامات آن از قبیل چگونگی برخورد دو کش��تی، 
دقایق پرالتهابی که به دریانوردان گذش��ته است، 
دلی��ل نجات نیافتن پرس��نل و س��وال های دیگر 
همچنان در کانال های خبری رسمی و غیررسمی 
دست به دست می چرخد؛ س��واالت بی جوابی که 
این گزارش به دنبال یافتن پاسخی برای آنهاست.  
به گزارش ایس��نا،  فصل نخس��ت قصه پرغصه 
س��انچی فقط 9 صفحه داش��ت. این نفتکش که 
حامل ۱3۶هزار تن میعانات به مقصد کره جنوبی 
ب��ود در تاری��خ ۱۶ دی ماه پس از برخ��ورد با یک 
کش��تی چینی به نام »سی اف کریس��تال« دچار 
حریق ش��د و 32 پرسنل آن جان باختند؛ حریقی 
که کمتر کسی گمان می کرد روز به روز گسترده تر 
و در نهایت باعث غرق ش��دن و فوت همه پرسنل 

کشتی شود.  
س��انچی در آتش می س��وخت ک��ه زمزمه های 
ع��دم همکاری چی��ن برای اطف��ای حریق کم کم 
به گوش رس��ید. ابتدا اعالم ش��د ایران و چین در 
م��ورد نحوه اطفای حریق ب��ا یکدیگر اختالف نظر 
دارند.  درحالی که ای��ران دلنگران نیروهای مفقود 
شده خود که احتمال می داد در موتورخانه کشتی 
محبوس ش��ده باشند بود، چینی ها گاه به بهانه بد 
ب��ودن آب و هوا، گاه به دلیل تاریک ش��دن هوا و 
گاهی هم ب��ه دلیل وقوع انفجار در نفتکش ایرانی 
س��انحه دیده عملیات اطفای حریق و جست وجو 
برای خدمه مفقود شده را متوقف می کردند؛ توقفی 
که نگرانی و چشم انتظاری خانواده های مفقودین را 
روزبه روز بیش��تر و این انتظ��ار را ایجاد می کرد که 
کارشکنی چینی ها توسط مقام های ایرانی پیگیری 
ش��ود و فش��ارهای الزم به دولت چین برای جدی 
گرفتن عملیات قوت بیش��تری گیرد. علی ربیعی 
-وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی- به عنوان مسئول 
کمیته رس��یدگی ب��ه وضعیت نفتکش س��انچی 
برگزیده ش��د؛ مذاکره با ژاپن برای مش��ارکت در 
عملی��ات اطفای حریق آغ��از و ۱2 تکاور ایرانی به 
محل حریق اعزام ش��دند؛ اقداماتی که به تعبیری 
نوشداروی بعد از مرگ سهراب بود و البته هیچ کدام 
هم نتیجه بخش نش��د. تنها س��ه پیکر از 32 فرد 
مفقود شده پیدا شد که فرآیند قانونی برای انتقال 

این سه پیکر به ایران آغاز شده است.  
از ابتدا این سؤال که چگونه امکان دارد دو کشتی 
با یکدیگ��ر برخورد کنند و چرا پرس��نل نفتکش 
ایرانی زمانی که متوجه ش��دند درح��ال برخورد با 
کشتی روبه رو هستند، اقدام به نجات خود نکردند، 
سر زبان ها افتاد و سپس سؤاالتی مانند اینکه چرا 

هیچ خبری در مورد کش��تی روبه رو و پرسنل آن 
که شاهدان عینی ماجرا بوده اند نیست؟ آیا مقصد 
نفتک��ش ایرانی واقعاً کره جنوبی بوده اس��ت؟ چرا 
وزی��ر کار و نه وزیر نفت به عنوان مس��ئول کمیته 
رسیدگی به حادثه انتخاب شده اند؟ این قصه را وارد 

فصل دوم کرد.  

سانچی مشکل رادار داشته است؟  
در این راس��تا طاها کامکار، دریانورد کشتیرانی 
جمهوری اس��المی ایران که در حال حاضر با یک 
شرکت بلژیکی همکاری می کند و ارزیاب خسارت 
بیمه های دریایی اس��ت به برخی س��ؤاالت ایسنا 
پاس��خ داد.   کامکار با تأکید بر اینکه نفتکش یکی 
از کم خسارت ترین ناوگان دنیاست، اظهار کرد:  من 
در حال حاضر به عنوان کارشناس خسارت کشتی 
فعالی��ت می کنم و با این مس��ائل درگیر هس��تم.  
حداقل در پنج س��ال اخیر خسارت نفتکش ها در 
حد گم ش��دن لنگر و مس��ائلی از ای��ن قبیل بوده 
اس��ت؛  بنابراین مس��ائلی مبنی بر این که نفتکش 
سانچی رادار یا قایق نجات نداشته خیلی بعید است.  
وی با اشاره به تجهیز نفتکش به سه رادار اظهار 
کرد: در مس��یرهای پرتردد، داشتن سه رادار برای 
کشتی بس��یار مفید اس��ت و همان طور که گفته 
ش��د سانچی سه رادار داش��ته و به عبارت دیگر به 
یک ایمنی مضاعف مجهز بوده اس��ت. مجهزترین 
رادارها در سیستم دریانوردی فقط می توانند هشدار 
دهند و هیچ عملیاتی نمی توانند انجام دهند. فقط 
می توانند هشدار دهند که یک کشتی بیش از حد 
مجاز نزدیک شده است. آفیسری که در آن لحظه 
در حال شیفت دهی است باید در قبال هشداری که 
از رادارها دریافت می کند عکس العمل انسانی نشان 
ده��د.   این دریانورد ادامه داد: این که آفیس��ر چه 
عکس العملی نشان می دهد بستگی به این دارد که 
چند دقیقه فرصت دارد و بهترین کاری که در این 
زمان می تواند انجام دهد چیست. کشتی مقابل هم 
باید یک اقدام مقابل انجام دهد و همه دریانوردان 
بر این عکس العمل ها واقف هستند و به همین دلیل 

کمتر شاهد تصادف هستیم.  

بازخوانی جعبه سیاه سانچی چه چیزی را 
روشن می کند؟  

کامکار به این سؤال که چرا زمانی که دو کشتی 
متوجه ش��دند در مس��یر یکدیگر قرار دارند ترمز 
نکردند یا تغییر مس��یر نداده اند؟  این گونه پاسخ 
داد:  کشتی به سیستمی به نام ترمز مجهز نیست.  
در نهایت می توان موتور نفتکش را متوقف کرد که 
توقف کش��تی بعد از خاموش کردن موتور به زمان 

زیادی نیاز دارد. در مورد چرخاندن س��کان کشتی 
و تغییر مسیر نیز باید گفت این کار در مسیرهای 
پرتردد ریسک باالیی دارد. احتماال پرسنل سانچی 
اقدامات��ی انجام داده اند اما این که چه اقدامی انجام 
داده اند مش��خص نیس��ت. بازخوانی جعبه س��یاه 
سانچی که پیدا شده است خیلی از مسائل را روشن 
می کن��د،  زیرا گفت وگوه��ا در آن لحظات در این 
جعبه ضبط ش��ده است. بدون بازخوانی این جعبه 
نمی توان نظر دقیقی داد که پرسنل سانچی در آن 

لحظه چه عکس العملی از خود نشان داده اند.  

همه پرسنل سانچی در لحظات اول فوت 
شده اند؟  

وی در م��ورد ادعای چین مبنی ب��ر اینکه اعالم 
کرده  همه پرسنل س��انچی در دقایق ابتدایی فوت 
ش��ده اند اظهار کرد: بعید می دانم که همه پرس��نل 
سانچی در لحظات اول فوت شده باشند، زیرا انفجار 
ابتدا از وس��ط کشتی آغاز ش��ده است.  طبق اولین 
خبرها که از سوی رسانه های خارجی مانند رویترز 
منتش��ر شد،  پرسنل کش��تی چینی پس از انفجار 
خود را به داخل دریا انداخته اند و این نشان می دهد 
تصادفی که انجام شده مرگبار نبوده است. تصادفات 
دریایی در اکثر مواقع باعث کش��ته ش��دن پرسنل 
نمی شود و این موضوع خیلی بعید است که پرسنل 
احتمال کشته شدن بدهند و برای نجات دادن خود 
به داخل دریا بپرند،  زیرا دریا بزرگ و بی پایان است 
و پریدن به داخل آن به نوعی خودکش��ی محسوب 
می شود.  تنها راه نجات این است که با قایق به داخل 

دریا بروند که بتوانند فرصت نجات داشته باشند.  

سرنوشت قایق نجات چه شد؟  
این دریانورد با اشاره به قایق های نجات سانچی 
توضیح داد: عکس هایی که از س��انچی گرفته شده 
حاکی از آن اس��ت که یکی از قایق های نجات سر 
جای خودش نیس��ت.  در کش��تی کن��ار هر قایق 
نجات یک جرثقیل برای اس��تفاده از قایق ساخته 
شده اس��ت و عکس ها نشان می دهد که از یکی از 
ای��ن جرثقیل ها برای پایین آوردن قایق اس��تفاده 
شده است، اما موفق نبوده اند.  البته احتمال منفجر 
ش��دن این قایق هم وجود دارد.  قایق های نجاتی 
که برای نفتکش ها تعبیه می ش��وند بس��یار مجهز 
هستند.  س��وخت آنها بنزین است و دستگاه هایی 
دارند که به ماهواره وصل می ش��ود و امکان ارسال 
سیگنال به آنها وجود دارد.  یکی از نگرانی هایی که 
در روزهای اول وجود داشت این بود که اگر پرسنل 
سانچی از قایق استفاده کردند،  چرا هیچ سیگنالی 

ارسال نمی کنند.  

بازخوانی فصل دوم حادثه نفتکش ایرانی

پاسخ سؤاالت بی جواب درباره سانچی



وقتی واژه س��رمایه ب��ه میان 
می آی��د هم��ه ناخ��ودآگاه ب��ه 
داش��ته های مادی نگاه می کنند 
و آن را قیمت گ��ذاری می کنند، 
سرمایه ای  انس��ان ها  درحالی که 
دارند که زاییده علم و دانش است 
و مدیری��ت آن می تواند ارزش��ی 
باالت��ر از هر س��رمایه اقتصادی 
و فیزیکی داش��ته باش��د. اگر تا 
س��ال های قبل، سرمایه فکری و 
سنجش آن تنها موضوعی نظری و 
تحقیقاتی و محدود به کشورهای 
توسعه یافته بوده، امروزه سرمایه 
فکری به عنص��ری جهانی برای 
رقاب��ت تبدی��ل ش��ده و میزان 
رشد و توس��عه سرمایه فکری به 
عنوان شاخصی از توسعه یافتگی 
کش��ورها در نظر گرفته می شود. 
در واقع، سرمایه فکری مقوله ای 
جدید در عل��م مدیریت، اقتصاد 
و حس��ابداری اس��ت و ایران هم 
ازجمله کش��ورهای پیش��رو در 
مقوله س��رمایه فکری در منطقه 

خاورمیانه به حساب می آید. 
بدون شک، از جمله کسانی که 
به پا گرفتن مبحث سرمایه فکری 
در ای��ران کمک بس��یاری کرده، 
دکتر جلیل خاوندکار اس��ت که 
بنیانگذار پ��ارك علم و فناوری و 
عضو هیأت مدیره انجمن پارك ها 
و مراکز رشد فناوری کشور، عضو 
نقش��ه راهبری دان��ش جهانی و 
همچنین دبیر نخستین کنفرانس 
بین الملل��ی مدیری��ت س��رمایه 
فکری ب��وده اس��ت. او س��ال ها 
قبل نخس��تین کتاب فارسی در 
زمینه س��رمایه فکری را با عنوان 
»سرمایه فکری؛ مدیریت توسعه 
و مدل های سنجش« منتشر کرد 
و کت��اب در مدت زم��ان کوتاهی 
ب��ه چاپ های بعدی رس��ید. این 
کتاب راهنمای کسانی است که 
می خواهند درباره سرمایه فکری 
بیش��تر بدانن��د و خاون��دکار در 
مقدمه آن درب��اره دالیل نگارش 
کتاب آورده که ام��روزه مفاهیم 
س��رمایه فک��ری دیگ��ر مراحل 
آزمایشگاهی و تحقیقاتی خود را 
گذرانده و به ضرورتی در مدیریت 
سازمان ها و در سطح گسترده تر 
راهبری توس��عه کشورها تبدیل 

شده است. 
مدیری��ت س��رمایه فک��ری با 
تالش خاوندکار و همکاران او در 
سال های اخیر در ایران پا گرفته و 
در بحبوحه همین سال ها مبحث 
اقتصاد مقاومتی نیز در ادبیات و 
گفتمان اقتصاد ایران مطرح شده، 
اما ارتباط این دو مقوله چیس��ت 
و اقتص��اد مقاومت��ی و مدیریت 
س��رمایه فک��ری چه نس��بتی با 

یکدیگر دارند؟
 نوزدهمی��ن نشس��ت اقتصاد 
مقاومت��ی در دانش��گاه خات��م، 

تالش��ی بود برای پاس��خ به این 
پرس��ش و دکتر جلیل خاوندکار 
در این نشست کوشید تا مدیریت 
س��رمایه فکری را به عنوان الزام 
تبیین  مقاومتی  اقتص��اد  تحقق 

کند. 
او س��خنانش در این نشس��ت 
را ب��ا طرح چن��د س��وال درباره 
تفاوت کش��ورهای توسعه یافته و 
نیافته آغ��از کرد و گفت: خداوند 
به کش��ورهای نیجریه و سودان 
نعمت های بس��یاری داده ، اما در 
کش��ورهای ژاپ��ن و هنگ کنگ، 
با س��خت گیری طبیع��ت مواجه 
هس��تیم. در نیجریه و س��ودان 
غفلت انس��انی، ناش��کری و کفر 
وج��ود دارد درحالی که در ژاپن و 
هنگ کنگ همت انس��انی وجود 
دارد. به زبان س��اده در دو کشور 
اول الیَعلَم��ُون و در دو کش��ور 
بعدی یَعلَمُون حاکم اس��ت. این 
مث��ال اهمیت س��رمایه فکری را 

نشان می دهد. 
خاوندکار ادامه داد: در ادبیات 
توس��عه ب��ا GDP س��ر و کار 
داریم. م��ا متاس��فانه این مهم 
را فرام��وش کرده ایم. به همین 
دلیل با کاهش رش��د بهره وری 
و رش��د اقتصادی مواجه بودیم 
درك  را  خط��ر  نش��انه های  و 
کردی��م. این مش��کالت در کار 
نکردن ما اس��ت. تولید ناخالص 
داخلی یعنی تم��ام آنچه مردم 
در داخ��ل تولید می کنند. یعنی 
بزرگ، بنگاه ه��ای  آنچ��ه   تمام 

متوس��ط،  وکاره��ای  کس��ب   
کوچ��ک، خ��رد و اف��راد انجام 
این  می دهن��د. ع��دم کارای��ی 
بخش ه��ا، ب��ه اتفاق��ات خوبی 

نمی انجامد. 
او ب��ا اش��اره به راه ح��ل این 
ک��رد:  خاطرنش��ان  معض��الت 
بر س��بک های  زندگی می تواند 
مختلفی اس��توار باش��د. سبک 
زندگ��ی مبتن��ی ب��ر س��رمایه 
فیزیکی، س��بک زندگی مبتنی 
بر سرمایه مالی و سبک زندگی 
مبتنی بر سرمایه فکری. بهترین 
سبک زندگی، مبتنی بر سرمایه 
فکری است؛ یعنی دانش، دانایی 
و بخش هایی که به سرمایه های 
می ش��ود.  مبتنی  غیرفیزیک��ی 
ما باید از اقتصاد س��نتی فاصله 
بگیریم. در این نوع اقتصاد برای 
افزایش حجم درآمد در س��طح 
بنگاه یا تولی��د ناخالص داخلی 
در سطح ملی، باید دسترسی به 
منابع فیزیکی را افزایش داد که 
ناگزیر با تخریب محیط زیس��ت 
و از دس��ت دادن منابع غیرقابل 
جایگزین و تجدیدناپذیر روبه رو 
می شویم. در مقابل سرمایه های 
فک��ری در توس��عه روزاف��زون 
»اقتصاد دانش��ی« به فروکاهی 
اهمی��ت و نق��ش س��رمایه های 
ب��ا  و  ش��ده  منج��ر  فیزیک��ی 
اقتصادهای  فزاینده ای  س��رعت 

نفت��ی و نظایر آن را با ریس��ک 
»ناپای��داری« مواج��ه س��اخته 
 اس��ت. تردیدی نیست که رشد 
اقتص��ادی مالزم ب��ا کارآفرینی 

است. 
بنیانگذار پارك علم و فناوری 
به ع��دم توجه به س��رمایه های 
فکری در جهان سوم اشاره کرد 
و با اشاره به معضالتی چون عدم 
حض��ور زنان، عدم حضور دانش 
و عدم حض��ور نوآوری گفت: ما 
نیاز داریم به سرمایه های بزرگی 
که در ح��ال حاضر در کش��ور 
وج��ود دارد، اش��راف و آگاهی 
پیدا کنی��م. اگر بتوانیم دانش و 
س��رمایه فکری را خوب به کار 
گیری��م، ب��ه مزیت های بس��یار 
خواهیم کرد.  پیدا  دست  بزرگی 
تعریف ه��ای  ب��ه  بای��د  م��ا 
جدید س��ازمانی توج��ه کنیم؛ 
تعریف های��ی مانن��د اطالع��ات 
و دان��ش س��ازمانی، اس��تعداد 
کارکنان،  و  س��ازمان  عموم��ی 
قابلیت های خالقانه س��ازمان و 
کارکن��ان، مهارت های کارکنان 
و. . . به گسترش چارچوب های 
س��نجش در ح��وزه  دارایی های 
جدید منجر ش��ده  است. امروزه 
بس��یاری از س��ازمان ها به این 
باور دست یافته اند که مدیریت 
و  اطالع��ات  از  بهر ه ب��رداری  و 
دانش به عنوان منبعی سازمانی، 
می تواند به ایجاد ارزش و مزیت 
رقابتی برای س��ازمان بینجامد. 
وی اضاف��ه کرد: م��ا می توانیم 
را  فک��ری  س��رمایه های  ای��ن 
و  گزارش ده��ی  شناس��ایی، 
ارزیابی کنیم ت��ا بتوانیم آنها را 
مدیریت کنیم. همه اینها منوط 
به این اس��ت که این سرمایه ها 
را به خوبی بشناسیم. باید توجه 
داش��ته  باشیم که س��رمایه های 
فک��ری، تنها س��رمایه انس��انی 
نیس��ت. برعک��س ای��ن تصور، 
فکری،  س��رمایه  پرریسک ترین 
انسان ها هستند. سرمایه فکری 
متش��کل از س��رمایه  انس��انی، 
ارتباط��ی و س��رمایه  س��رمایه 

ساختاری است. 
او با بیان اینکه روند پیشرفت 
زندگ��ی عبارت اس��ت از: عصر 
ش��کار، عص��ر دام��داری، عصر 
کش��اورزی، عصر صنعت، عصر 
مفاهی��م،  عص��ر  و  اطالع��ات 
ادامه داد: جوامع پیش��رفته در 
عصر صنع��ت به آس��انی تولید 
می کردند و با س��خاوت مصرف 
ح��ال  در  جوام��ع  می کردن��د. 
توس��عه نمی توانس��تند تولی��د 
کنند و ب��ا صرفه جویی مصرف 
می کردن��د. در عص��ر اطالعات، 
و  پیش��رفته  جوام��ع  در  ه��م 
عقب افت��اده  جوام��ع  در  ه��م 
اطالع��ات تولی��د می ش��ود، اما 
نحوه مواجهه این دو با یکدیگر 
متفاوت اس��ت. جوامع پیشرفته 
در عص��ر اطالع��ات ب��ه تولید 

اطالع��ات مش��غولند و آنه��ا را 
پ��س از جمع آوری، اس��تخراج، 
پردازش،  به  روزس��ازی، کنترل، 
و  ک��رده  بازیاب��ی  و  ذخی��ره 
در ص��ورت ض��رورت منه��دم 
می کنن��د. در خص��وص جوامع 
عقب مان��ده در عص��ر اطالعات، 
اطالع��ات تولی��د می ش��ود اما 

بالفاصله نابود می شود. 
خاوندکار گریزی به گس��ترش 
س��ازمان های مجازی زد و گفت: 
در پ��ی ای��ن گس��ترش، دیگ��ر 
خودرو  تجهی��زات،   س��اختمان، 
و . . . ارزش قبل را ندارد و سرمایه 
 انس��انی ارزش��ی فراتر از سرمایه 
فیزیکی پی��دا می کند. همچنین 
دانش��بر و دانش��گر جای کاربر و 
کارگر را می گیرد. در این صورت 
وقت��ی س��ازمان با دان��ش زنده 
باشد، صرفا با یادگیری پیشرفت 
می کند. به خصوص وقتی تغییرات 
سریع تر احس��اس می شود، روند 
یادگیری نیز سریع تر خواهد شد. 
عالوه بر این، اینگونه س��ازمان ها 
ب��ه نارضایتی خالق نیاز دارند. به 
دنبال نارضایتی خالق اس��ت که 
دانش ه��ای جدید وارد س��ازمان 
می ش��ود. همچنین باید سازمان 
تخری��ب خالق ش��ود ت��ا دوباره 
س��اخته ش��ده و اعتال پیدا کند. 
در همین راس��تا دراکر می گوید: 
»فرض های معتبر دی��روز، امروز 
گمراه کنن��ده می تواند باش��د« و 
مدیران باید آماده باشند که دانش 

و اطالعات خود را دور بیندازند. 
دانش  راهب��ری  نقش��ه  عض��و 
جهانی به رویکرده��ای جدید در 
دنیای اقتصاد اش��اره کرد و گفت: 
برخ��ی از اتفاق ها باعث ش��ده  ما 
س��ریع تر حرکت کنی��م. از قبیل 
افزای��ش ابعاد فعالی��ت اقتصادی، 
تجارت،  بین المللی ش��دن  رقابت، 
فناوری جدید IT,BT,NT، تغییر 
ترکیب نی��روی کار، کمبود منابع، 
تغییر پارادایم ها، بی ثباتی، افزایش 
عالق��ه داران به کس��ب و کارها و 
پیچیدگی محیط در جهت تعالی. 
در محیط ه��ای متعال��ی مدیریت 
س��اده نتیجه ای ندارد. م��ردم در 
کشورهایی که مدیران پیچیده ای 

دارند، راحت تر زندگی می کنند. 
او با بیان تاثیرگذارترین تالش ها 
نهادینه ک��ردن مفهوم  در جهت 
س��رمایه های فکری در سال های 
مختلف میالدی افزود: س��رمایه 
فکری شامل س��رمایه ساختاری 
رابطه ای، سرمایه  انسانی و سرمایه 
ساختاری سازمانی است. سرمایه 
انسانی شامل کارکنان و مدیران، 
رابط��ه ای  س��اختاری  س��رمایه 
شامل مش��تریان، برند و شبکه و 
سرمایه ساختاری سازمانی شامل 
فرآیند و مالکیت فکری هستند. 
مدیریت س��رمایه فک��ری بر این 
نکات تاکی��د دارد که دارایی  های 
فیزیک��ی مس��تهلک می ش��وند. 
کارکن��ان حرفه  ای س��ازمان  ها را 

ترك می کنند و فناوری  ها همواره 
نسبت به فناوری آینده ناکارآمدتر 
و عقب  مانده به  حس��اب می  آیند. 
راه حل این موارد، هنر اس��تفاده 
از مدیریت س��رمایه فکری است. 
یعنی هن��ر توس��عه   دارایی  های 
غیرقاب��ل  فک��ری  و  نامش��هود 
اس��تهالك و پرارزش  تر، توس��عه 
ظرفی��ت ارزش  افزایی دارایی  های 
مالی فیزیکی، انتق��ال قابلیت  ها 
و دان��ش کارکن��ان حرف��ه  ای و 
تبدیل آن به دانش س��ازمانی یا 
دارایی  های تحت مالکیت فکری 
س��ازمان و ایج��اد فناوری  ه��ای 
درون  زا ی��ا توس��عه   قابلیت  های 
فن��اوری  ه��ای  به  ک���ارگی��ری 
خریداری  ش��ده و روزآمدس��ازی 

درونی آنها. 
وی درب��اره جنبه های مختلف 
اطالعات و دانش افزود: اطالعات 
و دانش، عاملی انس��انی است که 
تنها از طریق مش��اهده و ادراك 
انسانی پدیدار می شوند. اطالعات 
قابلیت بس��ط پذیری  دان��ش،  و 
دارد. جری��ان آزاد اطالعات باعث 
حداکثری  شدن کاربری اطالعات 
و دان��ش می ش��ود. اطالع��ات و 
دانش، قابلیت بیان در قالب های 
موجز و خالصه سازی شده را دارا 
هستند. اطالعات و دانش، قابلیت 
جایگزین��ی را دارن��د. از ای��ن  رو 
می توان��د ب��ه صرفه جویی ه��ای 
اقتص��ادی  از دریچه ایجاد امکان 
تغییر کاربری سایر منابع، منجر 
شوند. اطالعات و دانش، به واسطه 
رشد و توسعه فناوری های جدید 
دانشی و اطالعاتی، از امکان حمل 
و تب��ادل برخوردارن��د. اطالعات 
و دان��ش، قابلیت توزی��ع دارند. 
از ای��ن رو امکان نف��وذ به بیرون 
از محیط��ی ک��ه در آن تمای��ل 
برای ح��ذف و نگه��داری دانش 
و اطالعات وج��ود دارد، محتمل 
است. اطالعات و دانش، از قابلیت 
برخوردارن��د.  به اش��تراك گذاری 
به عب��ارت دیگ��ر تس��هیم و به 
اشتراك گذاری دانش و اطالعات 
به معنای از دست دادن آن نیست. 
خاوندکار با بیان اینکه تسهیم و 
به اشتراك گذاری دانش به معنای 
از دس��ت دادن آن نیس��ت، انواع 
س��رمایه  های فکری را برشمرد و 
گفت: سرمایه فکری تنها محدود 
به س��رمایه انس��انی نیس��ت و از 
انواع س��رمایه  های فکری می توان 
ب��ه س��رمایه  انس��انی، س��رمایه  
س��اختاری، س��رمایه  س��اختاری 
س��رمایه   )داخل��ی(،  س��ازمانی 
فرآین��دی،  س��رمایه   س��ازمانی، 
س��رمایه  نوپدیدی و توس��عه ای، 
س��رمایه   اجتماع��ی،  س��رمایه  
رابط��ه ای )خارجی(،  س��اختاری 
س��رمایه  مشتری، س��رمایه  بازار، 
س��رمایه/ ذی نفع��ان،  س��رمایه  

دارایی های دانش��ی و اطالعاتی و 
سرمایه/دارایی های مالکیت فکری 

اشاره کرد. 

دکتر جلیل خاوندکار در نوزدهمین همایش علمی، کاربردی اقتصاد مقاومتی تاکید کرد

مدیریت سرمایه فکری، الزام تحقق اقتصاد مقاومتی
دریچه

صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد
چشم انداز اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۸

هر س��ال صن��دوق بین المللی پول، س��رانه تولید 
ناخالص داخلی )GDP per capita(  کش��ورهای 
جهان را برای سال آینده پیش بینی می کند. با نگاه به 
سرانه تولید ناخالص داخلی هر کشور می توان حدس 
زد که اس��تانداردهای زندگ��ی در آنجا چه وضعیتی 
دارن��د. پیش بینی ه��ای صندوق برای س��ال ۲۰۱۸ 
خب��ر از تغییرات بزرگی نمی دهن��د، اما حرکت آرام 
چین از کش��وری با درآمد پایین به سمت کشوری با 
درآمد متوسط جالب است.  به گزارش آینده نگر، اگر 
رونده��ای اقتصاد جهانی را دنبال می کنید در س��ال 

۲۰۱۸ حواس تان به این کشورها باشد. 
کانادا

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۴۷۶۵۸دالر

ترام��پ به دنب��ال تغیی��ر بخش هایی از ق��رارداد 
تجارت آزاد آمریکای ش��مالی )NAFTA(  است و 
کانادایی ه��ا برای حفظ آن احتم��اال مجبورند به این 
خواس��ته تن دهن��د، اما آنها هم زم��ان به دنبال یک 

معاهده تجاری گسترده با چین هم هستند. 
مکزیک

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۱۰۰۲۱دالر

آندرس مانوئل لوپز اوبرادور، سیاستمدار چپ گرا و 
ملی گرای انتخابات ریاست جمهوری، در نظرسنجی ها 
از بقیه پیش است و می تواند در ماه جوالی برای یک 

دوره شش ساله رئیس جمهور مکزیک شود. 
آمریکا

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۶۱۶۸۷دالر

ترام��پ در س��ال ۲۰۱۸ هم غیرقاب��ل پیش بینی 
خواه��د بود و همچن��ان کاری خواهد کرد که جهان 
به سیاست های آمریکا در حوزه های تجارت جهانی و 

ائتالف های نظامی اطمینانی نداشته باشد. 
برزیل

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۱۰۵۱۵دالر

برزی��ل توانس��ت در س��ال ۲۰۱۷ از رک��ود خارج 
شود اما رس��وایی های سیاسی که دامان میشل تمر، 
رئیس جمهور این کشور را گرفته، در سال ۲۰۱۸ به 

رشد اقتصاد ضربه خواهد زد. 
ایتالیا

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۳۳۷۲۵دالر

اختالف نظ��ر در میان نیروهای راس��ت گرا در حال 
افزایش اس��ت و این احتمال وج��ود دارد که بعد از 
انتخابات عمومی که قرار اس��ت در ماه مه - یا زودتر 
- برگزار ش��ود یک دولت پوپولیست به قدرت برسد. 
این دولت با یورو و اتحادیه اروپا رابطه خوبی نخواهد 

داشت. 
انگلیس

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۴۰۰۲۶دالر

خ��روج انگلیس از اتحادی��ه اروپا بای��د در مارس 
۲۰۱۹ انجام ش��ود. جنگ و جدال بر سر شرایط این 
خروج در س��ال ۲۰۱۸ باعث چنددستگی بیشتر در 

دولت و کشور خواهد شد. 
آلمان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۴۷۵۳۵دالر

آلمان همچنان بس��یار بیشتر از وارداتش، صادرات 
خواهد داش��ت و این همسایگانش را عصبانی خواهد 
ک��رد. مازاد حس��اب ج��اری آلمان در س��ال ۲۰۱۸ 
همچن��ان باالتر از س��قف ۶درص��دی خواهد بود که 
اتحادی��ه اروپا برای ثبات مال��ی بازارها توصیه کرده 

است. 
نیجریه

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۲۳۷۶دالر

بعد از حمالت شبه نظامیان به خط  لوله های نفت، 
تولید نفت این کش��ور در سال ۲۰۱۶ به پایین ترین 
س��طح خود طی ۲۷ س��ال رسید. در س��ال ۲۰۱۸ 

اوضاع تولید، جانی دوباره خواهد گرفت. 
عربستان

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۲۱۵۴۳دالر

طبق برنامه قرار اس��ت فروش س��هام شرکت نفت 
ملی عربستان آرامکو در سال ۲۰۱۸ آغاز شود. البته 
طب��ق برخی گزارش ها فروش بین المللی این س��هام 

دست کم تا سال ۲۰۱۹ اتفاق نخواهد افتاد. 
روسیه

سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 
۱۰۶۳۰دالر

احتماال ش��رکت های نفت روس ب��ه توافق با اوپک 
وف��ادار خواهند ماند و تولی��د را پایین خواهند آورد. 
بزرگ ترین ریس��ک برای اقتصاد روس��یه در س��ال 
۲۰۱۸ سقوط قیمت نفت در بازارهای جهانی است. 

هند
سرانه تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸: 

۱۹۸۹دالر
رشد اقتصاد اوایل س��ال ۲۰۱۷ کند شد، اما حاال 
که باالخ��ره تورم تح��ت کنترل ق��رار گرفته، بانک 
مرکزی هند احتماال نرخ بهره را کاهش خواهد داد و 

شاهد سرعت گرفتن رشد خواهیم بود. 

یادداشت

خبر

 بروز غیرمجازها در آینده
ممکن است؟ 

هرچند به نظر می رس��د مش��کل موسسات مالی و 
اعتباری غیرمجاز حل ش��ده باش��د، اما این موضوع 
به دلیل ایج��اد التهابات اجتماع��ی همچنان مطرح 
اس��ت. بان��ک مرک��زی مس��ئول بازپرداخ��ت پول 
س��پرده گذاران یا به عبارت دیگر مالباختگان نیست 
و البت��ه این کار در حوزه اختیارات این س��ازمان هم 
نیس��ت اما به هر ح��ال به عنوان متول��ی بازار پولی 
کش��ور احس��اس تکلیف کرده و تالش می کند تا به 
مطالبات سپرده گذاران پاسخ دهد. اگر بانک مرکزی 
از روش خلق پول به مطالبات مالباختگان پاسخ دهد 
درواق��ع به زیان مردم عمل ک��رده چراکه این روش 
آثار نامطلوبی در اقتصاد کش��ور برج��ای می گذارد. 
ب��ه هرحال پول هایی که مردم در موسس��ات مالی و 
اعتباری غیرمجاز س��پرده کردند یا به اش��خاص وام 
داده ش��ده یا تبدیل به دارایی فیزیکی ش��ده است. 
بانک مرکزی می تواند ب��ا مدیریت اموال و مطالبات 
معوق موسسات طلب سپرده گذاران را بدهد. از سوی 
دیگر به پش��توانه اعتبارات این موسس��ات می تواند 
نقدینگی را در اختیار سیستم بانکی قرار دهد تا پول 
س��پرده گذاران را بدهند. به نظر می رسد این روش ها 

از هر جهت آسیب کمتری برای اقتصاد دارد. 
روی  پی��ش  ای��ن مس��یر  در  ک��ه  چالش های��ی 
مالباختگان موسس��ات مالی و اعتباری غیرمجاز قرار 
گرفته تا حدودی منطقی اس��ت. طبیعی است برای 
وصول مطالبات از موسس��ه یا فردی که ورشکس��ت 
شده و دارایی اش به خطر افتاده دچار مشکل شوید. 
به ط��ور حتم در یک بازه زمانی به اصل پول خواهید 
رس��ید و حتی ممکن اس��ت بخش هایی از اصل پول 
هم به دس��ت نیاید. این موارد را می توان منطق کار 
در نظر گرف��ت چراکه در همه ج��ای دنیا زمانی که 
بنگاه اقتصادی یا موسس��ه ای ورشکس��ت می شود و 
شخص دیگری برای وصول مطالبات کمک می کند، 
شرط های زمانی و مالی به میان می آید که خوشایند 

مالباختگان نیست. 
امروز دیگر خبری از س��ود آنچنانی و وسوسه کننده 
نیس��ت تا مردم پول های شان را در موسساتی که بنیه 
مالی خوبی ندارند و مجوز نگرفتند سرمایه گذاری کنند. 
مسائلی که امروز بازار پولی کشور را درگیر کرده ایجاب 
می کند که سازمان های مرتبط نقش نظارتی بیشتری 
در ب��ازار ایفا کنن��د. بانک مرکزی یک نه��اد نظامی و 
امنیتی نیست که بتواند یک تنه با غیرمجازها برخورد 
کند. برای حل مش��کالتی از این دس��ت به همدستی 
بانک مرکزی، نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیاز داریم. 
ممکن است در آینده به دلیل بدسابقگی موسسات مالی 
و اعتباری، غیرمجازها و افراد س��ودجو با شکل و رنگ 
دیگری وارد بازار پول کش��ور شوند. ممکن است بعدها 
با تابلوی ش��رکت مضاربه ای، خدم��ات مالی یا صرافی 
عده ای قصد وسوس��ه مردم برای دریافت س��ود بیشتر 
را داش��ته باشند، اما نکته مهم اطالع رسانی و همراهی 
دستگاه های مختلف است تا مردم حتی به طور مخفی 
به سمت و سوی این واحدها نروند و سرمایه خود را به 

خطر نیندازند. 
منبع: اتاق تهران

رئیس اتاق بازرگانی تهران عنوان کرد
روند رو به رشد اقتصاد ایران در 

سال۲۰۱۸
رئیس اتاق تهران با بیان اینکه سازمان های بین المللی، 
روند رو به رش��دی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۸ 
پیش بینی کرده اند، گفت به نظر می رس��د که دولت و 

سایر قوا باید اختالفات را کنار بگذارند. 
مس��عود خوانس��اری در گفت وگو با مهر، با اشاره به 
مجموعه تحوالت دنی��ا در مواجهه با برجام و احتمال 
وضع تحریم های جدید از سوی رئیس جمهور آمریکا که 
در هفته های اخیر مطرح شده است، درخصوص آینده 
اقتصاد ای��ران، گفت: آنچه بانک جهان��ی برای اقتصاد 
دنیا در س��ال ۲۰۱۸ میالدی پیش بینی کرده اس��ت، 
یک اقتصاد توام با رش��د است که برای ایران هم، رشد 
اقتصادی باالی ۳درصدی لحاظ ش��ده است، اما تحقق 
این رقم به ش��رطی اس��ت که اوضاع به صورت عادی 

پیش رود و مانعی پیش نیاید. 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 
افزود: بر این اس��اس و بر پایه محاسباتی که در اقتصاد 
کشور می توان انجام داد، تصور ما هم بر این است که در 
کشور، با توجه به پتانسیل ها و مجموعه امکاناتی که در 
اختیار است، یکسری اتفاقاتی ممکن است رخ دهد که 
عددهای محقق شده، نسبت به پیش بینی ها کمتر شود. 
وی تصریح کرد: البته ش��خصا ب��ا توجه به مجموعه 
امکانات و پتانس��یل های موجود، به آینده اقتصاد ایران 
خوش��بین هس��تم و اگر مجموعه نظام، اعم از دولت و 
سایر قوا با هم همراه بوده، اختالفات را کنار گذاشته و 
تمام تالش ش��ان این باشد که کارآفرینی و به خصوص 
بخش خصوصی را توسعه دهند، دسترسی به این رقم ها 

را برای رشد، غیرممکن نمی دانم. 
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جمشید انصاری، معاون رئیس جمهوری 
می گوید متوس��ط حقوق ماهانه کارکنان 
دول��ت حدود 2میلیون و 940 هزار تومان 
 اس��ت. ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، معاون 
رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری 
 و استخدامی کشور با اشاره به اینکه دولت

 2 میلی��ون و 330 ه��زار کارمن��د اعم از 
رس��می، پیمانی و قراردادی دارد، متوسط 
حقوق ماهانه کارکنان دولت را 2 میلیون و 

940 هزار تومان اعالم کرد.
جمشید انصاری در پاسخ به این پرسش 
ک��ه آیا انتقاد مرک��ز پژوهش های مجلس 
شورای اسالمی در خصوص نبود شفافیت 
در ح��وزه پرداخت حقوق کارکنان دولتی 
را قب��ول دارید؟ گف��ت: »در الیحه بودجه 
فص��ل جبران خدمات کارکن��ان دولت به 
طور مش��خص میزان اعتبارات پیش بینی 
ش��ده برای پرداخت ب��ه کارکنان دولت را 
نش��ان می دهد و هیچ ابهامی در این مورد 

وجود ندارد.«
 معاون رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
مبهم بودن فصل پرداخت حقوق کارکنان 
در الیحه بودجه نادرس��ت اس��ت، گفت: 
»آنچ��ه به عنوان حقوق و مزایای کارکنان 
دولت در بودجه پیش بینی می شود شامل 
حقوق و مزایای مس��تمر و غیرمستمر )یا 
همان جبران خدم��ات کارکنان دولت( و 
کسور بازنشستگی )سهم کارفرما( است و 
هزینه های خرید خدمات از بیرون را شامل 

نمی شود.«
وی تاکید کرد: »ممکن اس��ت شرکتی 
ق��راردادی با یک س��ازمان ببن��دد که به 
عنوان مثال کارهای تایپی یا خدمات دیگر 
را برای آن سازمان انجام دهد، پرداخت به 
آن شرکت ربطی به کارکنان دولت ندارد.«

 او در توضی��ح ای��ن مطل��ب اف��زود: 
»کارکن��ان آن ش��رکت در قبال کاری که 
انجام می دهند، حقوق خود را از ش��رکت 
خدماتی دریافت می کنند و جزو کارکنان 
دولت به حساب نمی آیند، چراکه این افراد 
نی��روی انس��انی دولت نیس��تند و نیروی 
انس��انی ش��رکت طرف قرارداد محسوب 

می شوند.« 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت مرک��ز پژوهش های 
مجلس در گزارش��ی تاکید کرده است: »یکي 
از نقایص مهم بودجه هاي س��نواتي این است 
که به اصلي ترین س��واالت نظیر اینکه دولت 
سالیانه چه میزان اعتبار بابت حقوق و مزایاي 
کارکنان تخصیص مي دهد یا هزینه مي کند، 
پاس��خ دقیقي نمي دهد و عم��ال بودجه هاي 
سنواتي فاقد این شفافیت است که چه میزان 
از اعتب��ارات هزینه اي )ج��اري( براي این امر 
تخصی��ص مي یابد. به ص��ورت کلي مي توان 
گفت فصل جبران خدم��ات و رفاه اجتماعي 
مربوط به پرداخت حقوق و مزایاي کارکنان و 
بازنشستگان است. به عالوه بخشي از اعتبارات 
فص��ل خرید کاال و خدمات نی��ز به پرداخت 
حقوق کارمندان تعلق مي گیرد. سرجمع اعتبار 
 این س��ه سرفصل در س��ال 1397 به نسبت

 س��ال 1396 حدود 15درصد رش��د داشته 
است.«

بنزین و اشتغال
انصاری در پاس��خ به این س��وال که آیا 
از اعتب��اری ک��ه از مح��ل افزایش قیمت 
بنزین به دس��ت می آید، برنام��ه ای برای 
اشتغال زایی در دولت نیز پیش بینی شده 
اس��ت؟ گفت: »برای اس��تخدام در دولت 
س��همی از این محل پیش بینی نش��ده و 
استخدام در دولت از محل بودجه عمومی 

انجام می شود.«

انص��اری در خصوص نحوه هزینه منابع 
پیش بینی ش��ده برای اش��تغال جدید در 
الیحه بودجه نیز گف��ت: »مکانیزم اصلی 
این است که بر اس��اس برآورد انجام شده 
دولت از مح��ل افزایش قیمت حامل های 
انرژی 17 هزار میلیارد تومان درآمد جدید 
به دست بیاورد و مقرر است معادل همین 
مبلغ نی��ز از منابع صندوق توس��عه ملی 
تامین شود که می ش��ود 34 هزار میلیارد 
تومان. همزمان 34 هزار میلیارد تومان نیز 
از سوی سیستم بانکی تامین می شود و در 
نتیجه اعتباری 68 هزار میلیارد تومانی به 
دست می آید که با کارمزد کم صرف ایجاد 

اشتغال جدید خواهد شد.«
انصاری ادام��ه داد: »این تس��هیالت با 
کارمزد 9 تا 10درصد در اختیار کس��انی 
ک��ه امکان انج��ام فعالیت ه��ای اقتصادی  
اش��تغال زا دارند، قرار خواهد گرفت. البته 
اولویت هایی مشخص شده است، به عنوان 
مثال پیش بینی شده در بخش کشاورزی 
ای��ن اعتبار عمدت��ا صرف ایج��اد گلخانه 
ش��ود یا در بخش صنعت نیز تس��هیالت 
برای تولیدات صادراتی و فعالیت هایی که 
اشتغال زایی بیشتر دارند و نیز فعالیت های 
دانش بنیان و فناوری اطالعات و مش��ابه 

آنها اختصاص یابد.«
به گفت��ه انصاری، ت��وان اقتصاد ایران 
ایجاد 600 تا 650 هزار فرصت شغلی در 
سال را داراست و دولت برای افزایش این 
ظرفیت و به منظ��ور تامین فرصت های 
ش��غلی برای بیش از 900 ه��زار نفر در 
س��ال، این طرح را ارائه ک��رده و در نظر 
دارد از ای��ن مح��ل بی��ن 250 تا 280 
هزار فرصت ش��غلی جدید، بیش از توان 

اقتصادی کشور ایجاد شود.

موانع تاریخی کوچک سازی دولت
مع��اون رئیس جمه��ور در پاس��خ به این 
س��وال که دولت یازده��م و دوازدهم با چه 
مشکالتی برای کاهش تعداد کارکنان خود 
روبه رو اس��ت؟ گفت: »ب��رای کاهش نیروی 
انسانی با دو مشکل تاریخی و مقطعی )یعنی 
مشکالتی که در ش��رایط فعلی وجود دارد( 
روبه رو هس��تیم. مشکل کنونی ما این است 
که وضعیت اش��تغال و نرخ بیکاری کش��ور 
طبیعی نیس��ت، در ش��رایط کنونی کشور 
حدود 3 میلیون و 100هزار نفر بیکار دارد و 
اگر قرار باش��د بدنه دولت کوچک شود، این 
جمعیت نیز به بیکاران افزوده می شوند و در 

نتیجه وضعیت بدتر خواهد شد.«
او ادام��ه داد: »چه بس��ا مجبور ش��ویم 
 بیش از حقوقی که ب��ه این افراد پرداخت 
می کنیم برای اش��تغال زایی آنها خارج از 

دولت هزینه کنیم.«
او ب��ه موان��ع تاریخ��ی کوچک س��ازی 
بدنه دولت نیز اش��اره کرد و تصریح کرد: 
»گرایش عمومی در ایران به سمت اشتغال 
در دولت و کارمند دولت ش��دن است؛ در 
کش��ور ما به نوعی اکثریت مایل هس��تند 
وارد بدنه دولت ش��وند. حتی خانواده های 
افرادی که خود کارآفرین بوده و تعداد قابل 
توجهی کارگر دارند بی عالقه به استخدام 

در دولت نیستند.«
انصاری اضافه کرد: »در کنار این گرایش 
عمومی نگاه دس��تگاه ها نیز نگاه بخش��ی 
است و بیشتر دنبال حل مشکالت بخشی 
خود هس��تند تا توجه به مسائل و مصالح 
ملی ! و هر یک از وزارتخانه ها بیشتر دنبال 
حل مسائل و تامین کمبود نیروی انسانی 
خود هس��تند و این روند کوچک سازی را 

کند می کند.« 

مرکز پژوهش های مجلس با برش��مردن 
دالی��ل کاهش ت��ورم در س��ال های اخیر، 
مواردی مانند نظام بانک��ی، بازار ارز و نرخ 
س��ود را از دالیلی دانس��ت ک��ه می تواند 
زمینه ساز بازگشت نرخ تورم دورقمی باشد.

ب��ه گ��زارش مه��ر، در گ��زارش مرک��ز 
پژوهش های مجلس آمده است: نرخ تورم 
از مهم ترین شاخص  های اقتصاد کالن است 
که ارتباط تنگاتنگی با وضعیت ثبات اقتصاد 
داشته و بر ریسک سرمایه گذاری تاثیرگذار 

است.
زمانی که نرخ تورم به مدت طوالنی باال 
باشد یا به عبارت بهتر اقتصاد تورم مزمن را 
تجربه کند، فعاالن از اطمینان کافی نسبت 
به آینده اقتصاد برخوردار نیستند. در چنین 
ش��رایطی دس��تیابی به تورم تک رقمی در 
بعضی از سال ها نیز کمک چندانی به بهبود 
وضعیت نخواه��د کرد، زی��را در خصوص 
وضعی��ت ت��ورم دو عامل کاه��ش تورم و 
دستیابی به تورم زیر 5 درصد و همچنین 
پایداری این نرخ، از اهمیت برخوردار است. 
اقتصاد ایران همواره از تورم مزمن رنج برده 
و در موارد اندکی تورم تک رقمی را تجربه 

کرده است.
در س��ال های اخیر نیز روند کاهش��ی 

ت��ورم قاب��ل توجه ب��وده اس��ت. پس از 
افزایش شدید تورم در سال 1392 و قرار 
گرفتن در نقطه 34.7 درصد، نرخ تورم از 
خرداد م��اه 1392 تحت تاثیر متغیرهای 
متعددی از جمله کاهش قیمت کاالهای 
تورم��ی،  انتظ��ارات  کاه��ش  واردات��ی، 
تخلیه ش��وک ناش��ی از افزای��ش قیمت 
ارز، رکود عمیق حاک��م بر اقتصاد ایران، 
کنترل پایه پولی توس��ط دولت و اجماع 
سیاست گذاران برای کاهش تورم، کاهش 
یافته و در ادامه مس��یر کاهشی خود، در 
س��ال 1395 به رقم کم س��ابقه 9درصد 
رس��یده و به ه��دف ت��ورم 5 درصدی و 
پایدار نزدیک شده است. با این حال این 

روند کاهش��ی در س��ال 1396 تا حدی 
متوقف شده است.

نرخ تورم س��الیانه منته��ی به هر ماه در 
سال 1394 روند کاهشی داشته و این روند 
کاهش��ی در س��ال 1395 نیز ادامه داشته 
اس��ت. در دو ماه ابتدایی س��ال 1396 نیز 
همچنان نرخ تورم س��الیانه منتهی به هر 
م��اه، کمتر از س��ال 1395 اس��ت. اما نرخ 
تورم سالیانه از خرداد 1396 نسبت به سال 
قبل افزایش یافته و در چهار ماه آخر مورد 
بررسی باالتر از مدت مشابه سال قبل است.

با این حال باید توجه داش��ت که بخش 
قابل توجهی از باالتر ب��ودن تورم در نیمه 
ابتدای��ی س��ال 1396 نس��بت به س��ال 

1395 ناش��ی از باال رفتن شاخص قیمت 
مصرف کنن��ده در ماه ه��ای انتهای س��ال 
1395 و ابتدایی س��ال 1396 به خصوص 
فروردی��ن 1396 بوده به ط��وری که نرخ 
ماهیان��ه به غیر از فروردی��ن و آبان 1396 
کمتر از نرخ تورم ماهیانه در س��ال 1395 

بوده است.
متغیرهای متعددی روی این ش��اخص 
قیمت مصرف کننده اثرگذار بوده که منجر 
به افزایش تورم ش��ده اس��ت، با این حال 

مهم ترین این عوامل عبارتند از:
1- افزایش ش��اخص قیم��ت جهانی و 

شاخص قیمت وارداتی
2- روند کاهشی نرخ سود بانکی

 3- رش��د نقدینگ��ی و کاه��ش س��هم 
شبه پول از رشد نقدینگی.

مهم ترین چالش های بالقوه ای که تداوم 
تورم زی��ر 10درص��د را تهدی��د می کند، 
وضعیت نظام بانکی، تغییر نسبت کل های 
پولی )پول و ش��به پول( و نرخ سود از یک 
ط��رف و وضعی��ت ب��ازار ارز از طرف دیگر 
است. در کنار این دو، وضعیت قیمت گذاری 
حوزه انرژی هم عامل مهمی است که تاثیر 
مس��تقیم بر شاخص های قیمت دست کم 

برای یک دوره دارد. 

مرکز پژوهش های مجلس هشدار داد

خطر بازگشت نرخ تورم دورقمی

متوسط حقوق کارمندان دولت چقدر است؟

اظهارات معاون روحانی درباره بنزین، اشتغال و حقوق
ارتباطات

به بهانه سخنان اخیر وزیر ارتباطات
ماجرای امان نامه  پیام رسان ها 

چیست؟
اگرچه در ش��رایط فعلی بس��یاری از کسب وکارهای 
مجازی ایرانی توانایی زیرس��اختی و فنی ارائه خدمات 
به تمام کاربران اینترنتی را ندارند، اما صرف نظر از این 
موضوع، اینکه چرا مردم با فیلتر ش��دن تلگرام به دنبال 
یافتن جایگزین غیرایرانی برای آن بودند و کمتر س��راغ 
پیام رس��ان داخلی رفتند، ش��اید علتی به جز حساسیت 

درباره حریم شخصی نداشته باشد.
به گزارش ایس��نا، یکی از مواردی که با شروع به کار 
ی��ک صنعت مطرح می ش��ود، بومی س��ازی و جایگزین 
کردن یک ابزار مشابه با توانایی های داخلی است. فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی هم از این قاعده مستثنی 
نبوده و اگرچه س��ن و سال ش��بکه ها و پیام رسان های 
خارجی از نمونه های وطنی بیشتر است، نخبگان ایرانی 
هم البته ب��ا کمی تعلل، برای ایرانیزه کردن این ابزارها 
گام برمی دارن��د. ب��ا فیلتر فیس بوک، کل��وب جایش را 
می گی��رد و آپارات جور فیلترینگ یوتیوب را می کش��د 

و هر کدام هم تا حدی موفق می شوند.
اما چرا پیام رسان هایی که بعضا فیلتر شدند جای شان 
را ب��ه ابزار مش��ابه ایرانی نمی دهند؟ چ��را با فیلتر یک 
پیام رس��ان مردم س��راغ ی��ک نرم افزار خارج��ی دیگر 
می روند و اغلب حتی فکر اس��تفاده از یک پیام رس��ان 
داخلی را هم نمی کنند؟ اگرچه همه  کارشناس��ان فنی 
و مس��ئوالن معتقدند فیلتر یک ابزار راه درس��تی برای 
کنت��رل آن نیس��ت و افزایش اس��تفاده از فیلترش��کن 
ه��م گواه این مدعاس��ت اما چرا پیام رس��ان های ایرانی 
نمی توانن��د نیاز مردم را  برطرف ک��رده و اکثر کاربران 

هم رغبتی برای استفاده از آنها نشان نمی دهند؟
اگر موض��وع توانایی فنی را کن��ار بگذاریم، که البته 
اکثری��ت قریب به یقین کارشناس��ان فناوری اطالعات 
معتقدند در حال حاضر با شرایط فعلی، کسب وکارهای 
مج��ازی ما نمی توانند تحت فش��ار عملکرد خوبی ارائه 
دهند و زیرس��اخت های فنی کش��ور جواب گ��وی نیاز 
کاربران ایرانی نیست و بهترین پیام رسان ها هم نهایتا تا 
5 میلیون کاربر را پش��تیبانی می کنند، مانع مهم دیگر 
بحث حریم ش��خصی و آزادی بیان است؛ موضوعی که 
دغدغ��ه اغلب کاربران بوده و حت��ی اگر به زعم برخی، 
کارب��ران ع��ادی یا کس��ب وکارهای مجاز نبای��د از این 
بابت نگرانی داش��ته باشند، برخی دیگر مهم ترین دلیل 
اس��تفاده از ابزارهای خارجی را دست نیافتنی بودن  آنها 

می دانند.
در همی��ن زمینه محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزیر 
ارتباطات راه حل داش��تن فضای مجازی سالم را توسعه 
تکنولوژی توس��ط جوانان می داند؛ با این شرط که کلیه 
ل��وازم آن یعن��ی حریم خصوصی و س��هولت ابراز بیان 
مش��روع فراهم باش��د. جهرمی که معتقد است نخبگان 
ما توان توس��عه ای��ن بخش از تکنول��وژی را نیز دارند، 
درب��اره حمایت از س��رویس های داخل��ی می گوید: هر 
زمان صحبت از توس��عه س��رویس های ایرانی می شود، 
همواره به حجم ریالی حمایت دولت از این س��رویس ها 
توجه و در این میان فراموش می ش��ود که سرویس های 
بوم��ی برای توس��عه عالوه بر پش��تیبانی مالی، نیازمند 
امان نامه ای در حوزه های قضائی و امنیتی هس��تند که 
ظاهرا دول��ت به تنهایی قادر به ارائ��ه چنین تضامینی 

نیست.
او همچنی��ن خاطرنش��ان می کند: در ش��رایطی قرار 
داری��م که حاکمیت م��ا و اکثر کش��ورهای دنیا امکان 
اعم��ال مقررات ب��ر ش��بکه های اجتماع��ی بین المللی 
را ندارن��د و البته س��اده ترین راه حل ب��رای غلبه بر این 
تهدیدات نوین بس��تن فضا و به دنبال آن سر دادن آواز 
لزوم توس��عه ش��بکه های داخلی، آن هم از جنس صرفا 
تکنول��وژی و بدون توجه به س��ایر پارامتره��ا از جمله 
حریم خصوصی و سهولت ابراز بیان مشروع است، غافل 
از آنکه عقب نگه داش��تن کش��ور از عل��م روز خود یک 

تهدید بزرگ دیگر است.
مسعود یوس��ف نژاد از کارشناسان فناوری اطالعات با 
بیان اینک��ه روند جایگزینی پیام رس��ان ها با فیلتر یک 
پیام رسان مانند وایبر، وی چت و واتس اپ در حال تکرار 
اس��ت، اظهار می کند: آمار و ارقام نش��ان می دهد مردم 
از پیام رس��ان داخلی اس��تفاده نمی کنند و با فیلتر یک 
نرم افزار خارجی س��راغ یک نرم افزار دیگ��ر می روند. با 
وج��ود این هنوز هم دولت برنام��ه ای ندارد که مردم با 
فیلتر پیام رسان خارجی کجا بروند. اینکه یک سرویس 
بخواه��د 40 میلیون کاربر را پوش��ش دهد، از بعد فنی 
یا امکانات کار آس��انی نیس��ت. این کار یک پروژه ملی 
بوده و در حال حاضر س��رویس های م��ا نمی توانند این 
کار را انجام دهند. او با اش��اره به دالیل مردم برای عدم 
اس��تفاده از پیام رسان های داخلی می گوید: برای برخی 
مهم نیس��ت که پیام رس��ان داخلی یا خارجی باشد اما 
مردم غالبا به پیام رس��ان های داخلی اعتماد نمی کنند. 
نحوه برخورد ما طوری بوده که با فیلتر پیام رس��ان های 
خارج��ی به این دلیل اینکه به محتوای آنها دسترس��ی 
نداش��تیم، این حساس��یت را برای آنها ایجاد کردیم و 
باعث ش��دیم حتی اگر یک پیام رسان خوب داخلی هم 
داشته باشیم مردم از آن استفاده نکنند جعفر محمدی، 
عضو کمیت��ه راهبری مرک��ز نوآوری ICT  دانش��گاه 
ش��ریف نیز درباره موانع حقوقی کسب وکارها می گوید: 
دس��ت کس��ب وکارها از لحاظ حقوقی باز نیست و این 
موضوع سبب شده سرمایه اجتماعی شان کاهش یابد و 
اف��راد به آنها اعتماد نکنند. بنابراین عالوه بر بحث فنی، 
موضوع اعتماد آدم ها به این کسب وکارهاست که شدیدا 

جایگاه آنها را متزلزل می کند.

حمل و نقل

ایرباس: تحویل هواپیما به ایران انجام می شود، اما 
با تاخیر

حضور فرانسه
 در ۱۰ محور حمل و نقلی ایران

مدیر فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس برآورد کرده 
اس��ت که تحویل هواپیماهای ایرباسی که در قراردادهای 
پسابرجامی با ایران منعقد شده بود، ممکن است با تاخیر 

انجام شود.
به گزارش ایس��نا، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
در حال��ی چند روز پیش تداوم تعلی��ق تحریم های ایران 
را تمدید کرد که برخی ش��ایعات و گمانه زنی ها حاکی از 
آن اس��ت که ش��اید ترامپ قصد داش��ته باشد در صورت 
باقی ماندن ش��رایط کنون��ی در برج��ام، از تمدید دوباره 
آن خ��ودداری کند که این امر می تواند قراردادهای خرید 

هواپیما از سوی ایرالین های ایرانی را به مخاطره اندازد.
ترام��پ که همواره توافق نامه هس��ته ای ای��ران را برای 
آمریکا مایه تاس��ف می دانست،حاال س��نگ اندازی هایش 
ممکن اس��ت در زمین قراردادهای خری��د هواپیما میان 
ایرالین ه��ای ایران��ی و ایرباس افت��اده و در نتیجه خروج 
آمریکا از این توافق نامه جهانی می تواند شک و شبهه هایی 
را برای تحویل و ورود این هواپیماهای جدید به ایران ایجاد 

کند.
پ��س از توافق نامه برجام، ایرب��اس و بوئینگ به عنوان 
 غول ه��ای هواپیماس��ازی جه��ان ب��ا ف��روش و تحویل 
180 فروند هواپیمای جدید به ایران ایر موافقت کرده بودند 
اما این امر مس��تلزم ماندن ایاالت متحده آمریکا در توافق 
برجام اس��ت چراکه تمامی قطعات موج��ود و به کار رفته 
در هواپیماها س��اخت این کشور هس��تند و از آن سو نیز 
بانک های اروپایی تحت تاثیر فش��ارهای آمریکا در صورت 
لغو ی��ا خروج این کش��ور از توافق نامه هس��ته ای برجام، 
ق��ادر نخواهند بود با ایران مبادالت تجاری انجام داده یا با 

مشکالت متعددی مواجه می شوند.
ب��ا این حال طبق گزارش رویت��رز، جان لیهای – مدیر 
ارشد فروش شرکت هواپیماسازی ایرباس – ضمن اشاره 
به قرارداد تحوی��ل 100 فروند هواپیمای ایرباس به ایران 
ایر، گف��ت: فکر می کن��م تحویل این تع��داد هواپیما در 
قرارداده��ای صورت گرفته انجام خواهد ش��د اما نه لزوما 
طب��ق همان زمان مقرر بلکه با تاخیر تحویل ایرالین های 
ایرانی داده خواهد شد. ما باید دقت ویژه ای به فاینانس این 
 قرارداد هم داشته باشیم که مشکلی برای طرفین قرارداد

 پیش نیاید و ایران ه��م موظف خواهد بود پرداخت های 
پیش سفارش مقرر شده در قرارداد را بپردازد. تاکنون سه 
 ATR فروند هواپیمای ساخت ایرباس و تعدادی هواپیمای
تحویل ایران ایر شده است. از نگاهی دیگر، فروش هواپیما 
به ایران می تواند برگ برنده ای برای ایرباس به شمار بیاید 
چراکه این غول هواپیماسازی در رقابت تنگاتنگی با رقیب 
آمریکایی خود، بوئینگ، این ش��رکت را قادر می س��ازد تا 
گوی سبقت را از بوئینگ برباید. همانطور که در سال های 
2016 و 2017 تع��داد قراردادهای تجاری این ش��رکت 
اروپایی از رقیب آمریکایی اش پیش��ی گرفت. جان لیهای 
که اواخر این ماه بازنشسته می شود، همچنین خاطرنشان 
کرد تا زمانی که ایران پرداخت های پیش س��فارش خود را 
تکمیل نکند، ایرباس در ساخت و تولید هواپیما برای ایران 
محتاطانه عمل خواهد کرد. به نقل از منابع آگاه، بوئینگ 
نیز سیاس��ت و عملکرد مش��ابهی را در پیش گرفته است 
و تا زمان پرداخت پیش س��فارش از س��وی ایران کاری از 
پیش نخواهد برد.شرکت هواپیماسازی ایرباس از اظهارنظر 
درباره آخرین س��خنان ترامپ درباره ایران خودداری و در 
ادامه تاکید کرده است که همواره قصد دارد به همکاری با 
شرکت هواپیمایی ایران ایر و سایر مقامات مربوطه ایرانی 
ادامه داده و ب��ه قرارداد خود با ایران که پس از توافق نامه 
هسته ای برجام صورت گرفت، پایبند خواهد ماند.شرکت 
بوئینگ نیز که تاکنون قرارداد فروش 80 فروند هواپیما به 
ایران ایر را به امضا رسانیده و قرار است 30 فروند دیگر نیز 
به یک ایرالین دیگر ،شرکت هواپیمایی آسمان، به فروش 
برس��اند، اعالم کرده که موظف است از قوانین کشورش، 
ایاالت متح��ده آمریکا تبعیت کن��د. اما تاکنون هیچ کدام 
از این قراردادها را در فهرس��ت سفارش های تکمیلی خود 
نگنجانده است. اما با وجود تمام گمانه زنی هایی که به دلیل 
سنگ اندازی های احتمالی رئیس جمهور آمریکا در مسیر 
اجرای برجام به وجود آمده، اتحادیه اروپا همچنان به تداوم 
همکاری های خود با ایران پایبند است. پس از آنکه فرانسه 
سه فروند ایرباس و هشت  فروند ATR  را که با همکاری 
ایتالیا می س��ازد به ایران تحویل داد، برخی ابهام ها درباره 
آینده برجام باعث ش��د صحب��ت از احتمال توقف اجرای 
این قراردادها مطرح شود؛ موضوعی که به نظر می رسد با 
حضور دوباره مقامات فرانسه در ایران حداقل در کوتاه مدت 
صحت نخواهد داشت.نماینده وزیر حمل و نقل فرانسه در 
راس��تای اثبات عالقه این کشور به تداوم همکاری با ایران 
در جریان سفری فشرده وارد تهران شده و مذاکرات خود 
با مقامات وزارت راه و شهرس��ازی را آغاز کرده اس��ت.در 
این مذاک��رات که فخریه کاش��ان، قائم مق��ام وزیر راه و 
شهرس��ازی به عنوان نماینده ایران در آن حضور دارد، دو 
ط��رف 10 محور مختلف همکاری در عرصه حمل و نقل 
را مورد بررس��ی قرار دادند.قراردادهای خرید هواپیماهای 
جدید، قرارداد خرید رادار برای شرکت فرودگاه ها، قرارداد 
با س��ازمان هواشناس��ی فرانس��ه، همکاری آموزش��ی در 
بخش های مختلف حمل و نقل، همکاری های لجستیکی 
و ترانزیتی، بررسی نیازهای راه آهن ایران در حوزه قطعات 
 و تجهی��زات، همکاری در عرصه ه��ای  دریایی و بندری، 
بررس��ی همکاری ه��ای آینده در حمل و نق��ل جاده ای و 
حضور شرکت های فرانسوی در فرودگاه های امام خمینی، 
مش��هد و اصفهان اصلی ترین برنامه هایی بوده که در این 

نشست مورد ارزیابی قرار گرفتند. 



رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
از آغاز مطالعات کارشناس��ی برای 
انتش��ار پول رمزنگار به س��فارش 
بانک مرک��زی خب��ر داد و گفت 
این مطالعات برای این اس��ت که 
مشخص ش��ود چگونه می توان از 
این تکنولوژی برای صدور پول های 

رسمی استفاده کرد. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا،   »عل��ی 
دیوان��دری« که روز سه ش��نبه در 
نشست خبری هفتمین همایش 
بانک��داری الکترونیک و نظام های 
پرداخت س��خن می گفت،  اظهار 
داش��ت: ارزهای رمزنگار دو دسته 
هس��تند؛ دسته نخس��ت مربوط 
به پول هایی اس��ت که بدون نام و 
نشان و سیستم مقرراتی خاصی که 
از ریسک محافظت کند،  منتشر 

شده و معامله می شود. 
وی افزود: هر چند در مقایس��ه 
با اقتصاد جهانی حجم این پول ها 
کم اس��ت اما در برخی کشورها از 
جمله ایران، این حوزه مورد توجه 
مردم قرار گرفته است اما مردم باید 
بدانند که س��رمایه گذاری در این 
پول ها ریس��ک باالیی دارد و بانک 
مرکزی نیز هشدارهای الزم را در 

این زمینه داده است. 
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
ادام��ه داد:  دس��ته دوم پول های 
رمزنگار ب��ه تکنولوژی بالک چین 
بازمی گردد که موضوعی علمی و 
تأیید شده است و می توان کنترل و 

حساب شده بر بستر این تکنولوژی 
پول هایی را منتشر کرد. 

دیواندری افزود: بانک مرکزی 
روسیه از این تکنولوژی استفاده 
می کند و قرار اس��ت به ش��کل 
نظارت شده پول هایی را منتشر 
کند؛  از ای��ن رو این امکان برای 
ای��ران نیز وج��ود دارد که از این 
شیوه اس��تفاده کند و به همین 
دلیل پژوهشکده پولی و بانکی به 
س��فارش بانک مرکزی مطالعات 

آن را کلید زده است. 
وی درباره اینک��ه تا چه میزان 
آمادگی پذیرش ای��ن نوع پول در 
کشور وجود دارد، گفت: این پول ها 
شبیه پول های رسمی است و فقط 
تکنولوژی متفاوتی دارد که باید با 
استفاده از بستر فناوری اطالعات،  

آن را رمزینه کرد. 
دیواندری با یادآوری اینکه در 
دنیا این نگرانی وج��ود دارد که 
از پول های رمزنگاری شده برای 
مقاصد پولش��ویی و تأمین مالی 
تروریسم استفاده ش��ود،  اظهار 
داش��ت: اگ��ر چنی��ن پول هایی 
تحت نظارت و کنترل بانک های 
مرک��زی دنیا و کش��ورهایی که 
عالقه مند هس��تند از این پول ها 
استفاده کنند،  منتشر شود، این 
نگرانی ه��ا برطرف می ش��ود زیرا 
امکان پیگیری و نظ��ارت بر آن 

به وجود می آید. 
این صاحب نظ��ر حوزه پولی و 

بانکی خاطرنشان کرد که ارزهای 
دیجیتال هنوز در اقتصاد جهانی 
فراگیر نشده اند و این گونه نیست 
ک��ه بگوییم اقتصاد دنیا توس��ط 

ارزهای مجازی اداره می شود. 
وی در ادام��ه درباره اینکه گفته 
می شود 3.5 برابر جمعیت کشور 
کارت بانک��ی وج��ود دارد، گفت:  
اینکه افراد از هر بانکی کارت داشته 
باشند،  یک روش مرسوم در همه 
جای دنیاست و مشکل خاصی از 
این بابت نیست اما اینکه در ایران 
ای��ن میانگین باالس��ت، مطلوب 

نیست. 
وی درباره اصالح نظام کارمزدها 
الکترونی��ک  پرداخت ه��ای  در 
بانک��ی نیز گف��ت: نرخ های فعلی 
کارمزده��ا در نظام بانکی ایران به 
نس��بت پایین اس��ت و با توجه به 
سرمایه گذاری هایی که بانک ها در 
زمینه توسعه بانکداری الکترونیک 
کرده ان��د، باید این تعرفه ها اصالح 

شود. 

برپایی هفتمین همایش 
ساالنه بانکداری الکترونیک 

در بهمن ماه 
دبیر هفتمین همایش س��االنه 
بانک��داری الکترونیک و نظام های 
پرداخ��ت از برگزاری ای��ن رویداد 
بانک��ی در روزه��ای دوم و س��وم 
بهمن ماه در برج میالد تهران خبر 
داد و گف��ت:  »ن��وآوری، بازیگران 

جدی��د و کارایی در کس��ب و کار 
مال��ی« به عنوان ش��عار این دوره 

همایش انتخاب شده است. 
دیوان��دری ب��ا ی��ادآوری اینکه 
در س��ال های اخی��ر ش��اهد ورود 
کس��ب و کارهای نوین ب��ه حوزه 
بانکداری هس��تیم،  اظهار داشت: 
پرداخت های  بالک چین،  فناوری 
نزدی��ک و پرداخت ه��ای همراه، 
اس��تانداردهای پرداخت، اینترنت 
اش��یاء، واقعیت مج��ازی و هوش 
مصنوعی از موضوعاتی هس��تند 
که در همایش امسال به آن توجه 

شده است. 
دبیر هفتمین همایش س��االنه 
بانکداری الکترونی��ک به موضوع 
امنی��ت در بانک��داری الکترونیک 
اش��اره کرد و گف��ت: در این حوزه 
دیدگاه های  صاحب نظ��ران  نی��ز 
خ��ود را در زمین��ه چارچوب های 
اطالع��ات،  امنی��ت  مدیری��ت 
اس��تانداردهای امنیت��ی، نوآوری 
و فناوری ه��ای جدی��د در حوزه 
امنیت، سرویس های مدیریت شده  
امنیت، مدیریت حوادث امنیتی در 
ش��بکه  بانکی، امنیت در پرداخت  
در بسترهای جدید مثل IOT و 
پایانه های فروش سیار و کاربردهای 
هوش امنیتی در شبکه بانکی ارائه 

می کنند. 
وی اظهار داش��ت: در مجموع 
در ای��ن همایش 3۷ س��خنرانی 
انج��ام می ش��ود که وزی��ر امور 

اقتص��اد و دارایی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالع��ات، رئیس کل 
کلیدی  بانک مرکزی سخنرانان 
همایش و معاونان وزرا و اعضای 
هیأت عامل بان��ک مرکزی جزو 
سخنرانان نشست های تخصصی 

خواهند بود. 
دیوان��دری با بی��ان اینکه ۱3 
س��خنران مط��رح خارج��ی در 
این همای��ش حض��ور دارند که 
عرص��ه  در  جهان��ی  تجربی��ات 
بانک��داری الکترونی��ک را عرضه 
می کنند، اظهار داش��ت: در این 
همایش در مجم��وع 9 میزگرد 
تخصصی و ۱4 کارگاه آموزش��ی 

برگزار می شود. 
ب��ه گفت��ه وی، در ای��ن دوره 
چکی��ده   3۱0 از  همای��ش  از 
مقاله تخصصی ارس��ال ش��ده به 
دبیرخانه،  ۱40 مقاله مورد قبول 
هی��أت داوری ق��رار گرفته که در 
 کتاب همایش به چاپ می رسد و

 ۱6 مقال��ه نیز در جریان برگزاری 
این رویداد ارائه می شود. 

دیواندری از برگزاری نمایشگاه،  
معرف��ی محص��والت و خدمات و 
جشنواره دکتر نوربخش به عنوان 
برنامه های جانب��ی این رویداد یاد 
کرد و گفت:  امس��ال بخش��ی به 
معرفی محص��والت نوآورانه و برتر 
بانک ها و شرکت ها اختصاص یافته 
است که برگزیدگان این بخش در 

آیین اختتامیه معرفی می شوند. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خبر داد

آغاز مطالعات انتشار پول رمزنگار در پژوهشکده پولی و بانکی رئیس کل بانک مرکزی در نشست فراکسیون امید: 
شاخص های تورم و رشد اقتصادی 

نشان دهنده شرایط خوب اقتصاد کشور 
است

ولی اهلل س��یف صبح دی��روز با حضور در فراکس��یون امید 
مجلس به ارائه گزارش��ی از وضعیت اقتصادی کشور از دولت 
هفتم تا دولت دوازدهم و همچنین موسس��ات مالی غیرمجاز 
پرداخ��ت.  به گزارش ایس��نا، رئیس کل بانک مرکزی در این 
نشست گفت:  »وضعیت کشور در رابطه با تورم و ثبات نسبی 
در بازار ارز وضعیت بدی نیس��ت و رشد اقتصادی هم شرایط 
خوبی دارد؛  ضمن اینکه ش��وک نفتی رفع شده و ما در سال 
گذش��ته رش��د ۱۲.5درصد را با احتس��اب نفت داشتیم.« او 
 افزود: »در دولت های هفتم و هش��تم متوسط رشد اقتصادی

۲.3درص��د  ده��م  و  نه��م  دولت ه��ای  در  درص��د   4.۲  
س��ال در  درص��د،  س��ه دهم  منف��ی   9۲ س��ال   در 

 93،  3.۲ درصد،  س��ال 94 منفی ۱.6 درصد و در سال 95،  
۱۲.5 درصد با احتساب نفت و 3.3 بدون احتساب نفت بوده 
است، ضمن اینکه رشد شش ماهه اول سال نیز براساس اعالم 
بان��ک مرکزی 4.6 درصد بود که مرک��ز آمار آن را 5.6 درصد 

اعالم می کند.«
وضعیت تورم

 »سیف« درباره وضعیت تورم در سال های گذشته نیز گفت: 
»تورم در دولت های هفتم و هشتم ۱5.۸درصد، در دولت های 
نهم و دهم ۱۷.۷ درصد، در س��ال 9۲، 34.۷ درصد، در سال 
93، ۱5.6 درصد،  در س��ال 94،  ۱۱.9 درصد، در س��ال 95،  
9درصد و در شش ماهه اول سال 96،  9.9 درصد بوده است.

رونق مسکن
 »س��یف« با بیان اینکه ظرف دو س��ه ماه اخیر با اقدامات 
بانک مرکزی ش��اهد رونق در بازار مسکن بوده ایم، افزود: »در 
تهران با س��رمایه گذاری بخش  خصوصی در س��اختمان های 
جدید در ش��ش ماهه اول سال 96 نسبت به شش ماهه سال 
95،  34.۸ درصد افزایش داش��تیم که این رقم در ش��هرهای 
بزرگ ۷.9 درصد، سایر مناطق 5.3 درصد و کل مناطق شهری 
۱۲.6درصد بوده است، همچنین تعداد معامالت بخش مسکن 
در آذر 95 و آبان 96،  ۲0.4 درصد افزایش داشته و در آذر 96 
نس��بت به آبان 96،  50 درصد تعداد معامالت افزایش داشته 
که نشان می دهد تحرکاتی در بخش مسکن انجام شده است.«

تسهیالت برای اشتغال
او در ادام��ه با اش��اره ب��ه اقدام بانک مرک��زی برای اعطای 
تس��هیالت به بنگاه های کوچک و متوسط گفت:  »ما به فکر 
افتادیم که سیاس��ت پولی جدی��د در پیش بگیریم و تصمیم 
گرفتیم براس��اس هماهنگی با وزارت صنعت در سال گذشته 
جهت گیری کنیم ک��ه ۷500 واحد،  ۱6 هزار میلیارد تومان 
تسهیالت سرمایه در گردش بگیرند که ۱6 هزار و ۸00 میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده و در سال 96 با توجه به آثار مثبت این 
کار آن را ادامه دادیم و قرار ش��د این عدد به ۲0هزار میلیارد 
تومان افزایش یابد و ۱0 هزار میلیارد تومان نیز برای اختصاص 
به نوسازی خطوط تولید فرسوده بنگاه های کوچک و ۲0هزار 

میلیارد تومان برای اشتغال درنظر گرفتیم.«
سیف با بیان اینکه نرخ سود بانکی تحت کنترل قرار گرفته 
گفت:  »ما نرخ س��ود س��پرده را حداکثر ۱5درصد قرار دادیم 
و فرصتی دادیم که باعث ش��د علیرغم انتقادات،س��پرده های 
بلندمدت از 34.۱درصد به 4۸.5 درصد رس��ید که این منابع 
نظام بانکی را مطمئن تر و باثبات تر کرده و جلوی هجوم منابع 

به بازارهای مختلف از جمله بازار ارز را گرفته است.«
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خبرنــامه

یک مقام مسئول بانکی خبر داد
 اقدامات گسترده ایران
 در مبارزه با پولشویی

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از اقدامات گسترده ایران 
در مبارزه با پولشویی خبر داد و گفت که اغلب بانک ها واحد 
کامپالینس ایجاد کردند.به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، 
علی دیواندری در نشست خبری دیروز خود با اصحاب رسانه، 
اظهار کرد: پول های رمزنگار این روز ها بسیار در فضای عمومی 
مطرح می ش��ود و در کن��ار آن موضوع بالک چین ها مطرح 
می ش��ود که فضای بانکی را تحت تأثیر خود قرار می دهند. 
بر این اس��اس تالش داریم تا ابعاد آنها را مورد بررس��ی قرار 
دهیم.وی افزود: نوآوری، بازیگران جدید و کارایی در کسب 
و کار مالی از جمله مواردی است که در گردهمایی خبرگان 
ح��وزه بانکداری الکترونیک مورد بررس��ی قرار می گیرد؛ بر 
این اس��اس روند های کالن تح��والت بانکداری الکترونیک 
م��ورد توجه قرار خواهد گرفت و در کنار آن، رویکرد جدید 
کس��ب و کار مالی با توجه به جایگزینی بانکداری دیجیتال 
با سنتی نیز مدنظر قرار می گیرد.رئیس پژوهشکده پولی و 
بانکی افزود: محور هایی از جمله کس��ب و کار خدمات مالی 
و بحث بانکداری نیز مورد بررسی قرار می گیرند و مدل های 
کس��ب وکار جدید و نیز خدمات پرداخت بررسی می شوند. 
وی تصریح کرد: سیس��تم های نظارتی رگوالتوری، تقلب و 
مبارزه با پولشویی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اکنون 
اغلب بانک های کشور واحد کامپالینس دارند، ولی باید مورد 
حمایت قرار گیرند. البته در کشور نیز در این زمینه کار های 
زیادی در دس��تور کار قرار دارد.به گفته دیواندری، نخبگان 
عرصه بانکداری الکترونیک از شرکت هایی همچون مکنزی و 
نیز آینده پژوهان عرصه بانکداری الکترونیک در دنیا به ایران 
خواهند آمد و تجربیات خود را در اختیار سایر شرکت ها قرار 
می دهند. وی با بیان اینکه حمایت از استارت آپ ها از سوی 
شرکت های فعال در حوزه بانک مرکزی عمال آغاز شده است، 
اظهار داشت: بانک مرکزی و شرکت های اطراف آن عالقه مند 
به حمایت از ایده های برتر هستند و االن هم حمایت صورت 
می گیرد، ولی کافی نیس��ت.به گفته دیواندری، در همایش 
بانکداری الکترونیک که دوم و سوم بهمن ماه برگزار می شود، 
تالش داری��م حوزه های سیاس��تگذاری و تح��والت حوزه 

بانکداری الکترونیک را بررسی کنیم.

در معامالت دیروز بازار آزاد تهران
دالر عقب نشینی کرد

در ب��ازار آزاد ته��ران، قیمت ه��ر دالر آمریکا با کاهش 
نس��بت به معامالت روز گذش��ته، به 43۸9 تومان رسید، 
ضمن اینکه هر یورو 54۲0 تومان معامله شده و بازار سکه 

هم بدون تغییر مانده است.
به گزارش مهر، در جریان معامالت روز دوشنبه بازار آزاد 
تهران، قیمت هر دالر آمری��کا 43۸9 تومان، یورو 54۲0 
تومان، پوند 6090 تومان، درهم امارات ۱۲۲0 تومان و لیر 

ترکیه ۱۱90 تومان است.
هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید یک میلیون 
 و 4۸9 ه��زار و ۷53 توم��ان، طرح قدی��م یک میلیون و
  45۱ ه��زار و ۲46 توم��ان، نی��م س��که ۷۲0 ه��زار و

 ۱۲۲ توم��ان، ربع س��که 4۲0 هزار و ۷۱ تومان و س��که 
یک گرمی ۲۸۲ هزار و 4۷ تومان اس��ت. هر اونس طال در 
بازارهای جهانی ۱34۲ دالر و ۲۷ س��نت و هر گرم طالی 

۱۸ عیار ۱39 هزار و 653 تومان است.

نرخنــامه

خبر
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در چهارمین روز معامالت بورس تهران 
در این هفته، قیمت بیش��تر س��هم ها در 
گروه های اصلی نوسانی کمتر از 2درصد 
داش��ت؛ در این روز شاخص کل توانست 

۷۸۴ واحد رشد کند. 
به گزارش ایسنا، روز سه شنبه شاخص 
کل ب��ازده نقدی و قیمت��ی بورس اوراق 
به��ادار تهران ۶۵۳ واحد رش��د کرد و به 
رقم ۹۸ هزار و ۵۹۷ رس��ید، اما شاخص 
کل ه��م وزن با 2.۷۷ واح��د افت تا رقم 

۱۷هزار و ۴۰۸ پایین آمد. 
شاخص آزاد شناور نیز ۷۸۴ واحد رشد 
ک��رد و رقم ۱۰۶ ه��زار و ۳۰2 را تجربه 
کرد. شاخص بازار اول و بازار دوم نیز هر 
کدام ۵2۰ و ۱۰۹۰ واحد افزایش یافتند. 
ایران، سرمایه گذاری  ملی صنایع مس 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تامین و فوالد 
مبارک��ه اصفهان ه��ر یک ب��ه ترتیب با 
۱۸۶، ۱۴۳ و ۷۹ واحد تاثیر، بیش��ترین 

نقش افزاینده را در دماسنج بازار سرمایه 
ایف��ا کردند، اما در ط��رف مقابل پاالیش 
نفت اصفهان، پتروش��یمی خارک و گروه 
مپنا به ترتیب ب��ا ۱۳، ۹ و ۶ واحد تاثیر 
تالش کردند تا دماسنج بازار سرمایه را به 

سمت پایین هدایت کنند. 
روز سه ش��نبه در نم��اد مل��ی صنایع 
م��س ایران که بیش��ترین تاثی��ر را روی 
نوسانات بازار س��رمایه داشت، حقیقی ها 
۴۹.۶درص��د خریده��ا و 2۴.۹درص��د از 
عرضه ه��ا را برعهده گرفتن��د. همچنین 
سهامداران حقوقی ۷۵درصد از عرضه ها 

را به عهده داشتند. 
در گ��روه فلزات اساس��ی چند س��هم 
توانستند بیش از ۴درصد رشد در قیمت 
پایانی داش��ته باش��ند به جز این سهم ها 
مابقی شاهد نوس��ان کمتر از 2درصد به 
س��مت باال یا پایین بودن��د. در این گروه 
نزدی��ک به ۱۳۷ میلیون س��هم به ارزش 

حدود ۴2 میلیارد تومان مورد دادوس��تد 
قرار گرف��ت.  اما پاالیش نف��ت اصفهان 
نمادی بود که بیش��ترین تاثیر کاهنده را 
روی دماسنج بازار سرمایه داشت. در این 
نماد حقیقی ه��ا ۶۱.2درصد از خریدها و 
۷۰.۶درصد از عرضه ها را برعهده گرفتند. 
حقوقی ه��ا نیز 2۹.۳درصد از کل س��هام 

فروش رفته را عرضه کردند. 
در گ��روه فرآورده ه��ای نفت��ی کک و 
س��وخت هسته ای به جز اندک نمادهایی 
مابق��ی نوس��انات قیمتی کمت��ر از یک 
درص��د را ش��اهد بودن��د. در ای��ن گروه 
۳۶میلی��ون و ۷۰۰ هزار س��هم به ارزش 
بیش از 2۶ میلیارد تومان مورد دادوستد 
ق��رار گرفت.  در گروه خودرو و س��اخت 
قطعات نیز عمدتا نوس��ان قیمت سهم ها 
کمتر از یک درصد بود و در این گروه در 
مجموع ۱2۱ میلیون و ۷۰۰ هزار س��هم 
ب��ه ارزش ۱۵ میلی��ارد و ۴۰۰ میلی��ون 

تومان در ۹۸۹۸ نوبت، معامله شد. 
گروه قند و ش��کر نیز روز گذش��ته به 
ج��ز در یک نماد ش��اهد اف��ت قیمت ها 
ب��ود. در این گروه ۸میلی��ون و ۶۷۰هزار 
س��هم به ارزش بیش از ۳میلیارد تومان 
دادوستد ش��د.  بورس تهران در این روز 
ش��اهد معامله بیش از یک میلیارد سهم 
 و اوراق مال��ی ب��ه ارزش 22۱ میلیارد و 
۱۰۰ میلی��ون تومان بود. تعداد معامالت 
نی��ز در مجموع به ۷۵ هزار و ۵۸۹ مورد 
نوبت رسید.  اما در فرابورس ایران تعداد 
۳۶ هزار و ۹۰۳ نوبت معامله انجام ش��د 
که حج��م آنها به بی��ش از ۳۱۵میلیون 
 س��هم و اوراق مالی رس��ید. آیفکس نیز

  ۴.۹ واحد رش��د ک��رد و به رقم ۱۰۹2 
نماده��ای  جمل��ه  از  رس��ید.  واح��دی 
تاثیرگ��ذار روی آیفک��س می ت��وان ب��ه 
پتروش��یمی مارون، پتروشیمی خراسان 

و شرکت آهن و فوالد ارفع اشاره کرد. 

روی خوش بورس به سهامداران در پایان معامالت
خبر

رئیس اداره نهادهای نوین مالی فرابورس ایران 
خبر داد 

ساختار حقوقی تامین مالی جمعی 
تهیه شد

تامین مالی جمعی که لیس��ت تمام��ی عوامل آن در 
فرابورس ایران درج می شود، در قالب شراکت در پروژه ها 
دنبال می شود و مدل های مختلف مبتنی بر اهدا، پاداش و 
مشارکت را دربر می گیرد و زمینه و فرصت مناسبی برای 
اس��تفاده از این ظرفیت برای تامین مالی کسب و کارهای 

دیجیتال و دانش بنیان به شمار می رود. 
رئی��س اداره نهاده��ای نوین مالی فراب��ورس ایران در 
س��ومین همایش جش��نواره فناوری اطالعات دانش��گاه 
صنعتی شریف، حوزه های تامین مالی پروژه ها و طرح های 
دانش بنیان و شرکت های استارت آپی را از درگاه فرابورس 
تشریح کرد و از تهیه ساختار حقوقی تامین مالی جمعی 
)Crowdfunding(  ب��ه عنوان فصلی جدید در تامین 

مالی کسب و کارهای دیجیتال و دانش بنیان خبر داد. 
به گزارش فرابورس ایران، حس��ین نظام دوست با بیان 
اینکه فرابورس به عنوان یک بازار که با هدف تامین مالی 
و ارتقای ش��فافیت کسب و کارها فعالیت می کند، اقدام به 
راه اندازی یکس��ری ابزارها و بازارهای مختلف در مراحل 
مختلف عمر کس��ب و کارها کرده است، گفت: در مرحله 
ایده و طرح یک کس��ب وکار، بازار دارایی فکری راه اندازی 
شده که در آن دارایی های فکری ثبت شده مانند اختراع، 
عالئم تج��اری و طرح های صنعتی قابلیت درج و معامله 

دارند. 
به گفته رئی��س اداره نهادهای نوین مالی فرابورس در 
مقوله تجاری سازی دارایی های فکری نیز با معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری همکاری هایی صورت گرفته 
است و بر این اس��اس فن بازارهای متعددی برگزار شده 
تا ارتباط دو سویه ای میان سرمایه گذاران و صاحبان ایده 
و اختراع برقرار ش��ود و زمینه های الزم برای معامله این 

دارایی های فکری رقم بخورد. 
وی ب��ا اعالم اینکه با عبور از مرحله تامین مالی ایده و 
اختراعات، کارآفرینان و صاحبان ایده در فکر گس��ترش 
و توس��عه کس��ب و کار خود هس��تند، نقش صندوق های 
س��رمایه گذاری جسورانه و ورود سرمایه گذاران خطرپذیر 
به مقوله تامین مالی را در این مرحله پررنگ قلمداد کرد 
و گفت: تاکنون س��ه صندوق جسورانه در فرابورس ایران 
پذیره نویسی شده که این صندوق ها در حوزه های سالمت، 
فناوری مالی، فناوری اطالعات و ارتباطات، پتروش��یمی، 
آب و ح��وزه فرهنگ به تامین مالی اس��تارت آپ ها اقدام 

می کنند. 

در جلسه هم اندیشی دستورالعمل های اصالحی 
بازار سرمایه مطرح شد 

اصالح دستورالعمل ها، ضرورت بازار 
سرمایه

معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت  که 
حذف EPS یکی از درخواست های فعاالن بازار بود که 

کاهش توقف طوالنی مدت نمادها را در پی دارد. 
روز 2۵ دی م��اه، هم اندیش��ی ش��ش دس��تورالعمل 
اصالحی اخیر بازار س��رمایه به همت کانون کارگزاران 

بورس و اوراق بهادار برگزار شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بازار س��رمایه )سنا(، 
در ابت��دای این گردهمایی که با حضور حس��ن امیری، 
معاون نظارت بر بورس ها و ناش��ران س��ازمان بورس و 
اوراق به��ادار، س��عید فالح پور معاون اجرایی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار و روح اهلل میرصانعی دبیرکل کانون 
کارگزاران بورس و اوراق برگزار ش��د، حس��ن امیری با 
اش��اره به تعداد توقف نمادها گفت: اگرچه تعداد توقف 
نمادها بیشتر می ش��ود ولی زمان توقف نمادها کوتاه تر 
ش��ده و ش��اهد روزهای معامالتی بیش��تری برای نماد 

خواهیم بود. 
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه چالش دامنه نوس��ان و 
حجم مبن��ا بیان کرد: حل مش��کالت مربوط به حجم 
مبنا و دامنه نوس��ان بارها در هیأت مدیره مطرح ش��ده 
و مهم ترین بحث آن به وجود آمدن دامنه نوس��ان پویا 
در بازار س��رمایه است که امیدواریم در آینده نزدیک با 

به روز رسانی سامانه معامالت این مهم اجرایی شود. 
امیری گفت: افزایش شفافیت در بازار وظیفه نهاد ناظر 
است و اگر به نکته ای مبهم برخورد شود، پیگیری های 

الزم انجام خواهد شد. 
وی با بیان اینکه این موضوع در سایر کشورها نیز به 
همین نحو اس��ت، گفت: در دنیا، عمده ترین حالتی که 
فساد یک شرکت کشف می شود توسط پرسنل داخلی 
و رسانه ها است و در این میان نهادهای ناظر آنها نقش 

پررنگی ندارند. 
در ادامه س��عید فالح پ��ور، معاون اجرایی س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار گفت: از بهمن ماه امس��ال س��امانه 
مدیریت ریس��ک نامک فعالیت خود را در بازار سرمایه 
آغاز می کند. این س��امانه ریسک های بسیاری را که در 

بازار و در سامانه معامالت وجود دارد کاهش می دهد. 
 EPSمعاون اجرایی سازمان بورس در خصوص حذف
اظهار کرد: در حال حاضر ژاپن تنها کش��وری است که 
هنوز از گزارش های EPS  در معامالت استفاده می کند 

و در دیگر کشورها گزارش های EPS  الزامی نیست. 

خبر
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بین الملل  بازرگانی  مدیرکل 
راه آهللن جمهللوری اسللامی 
ایللران گفللت کلله در حللال 
حاضر راه آهللن ایران 11 هزار 
کیلومتر خط دارد و به واسطه 
رشللدهایی که در سللال های 
متوالی داشللته در سال جاری 
 عملکللرد راه آهللن کشللور به

 45 میلیون تن می رسد.
به گزارش ایسللنا، غامرضا 
نجفللی اظهللار کللرد: بالغ بر 
18 هللزار میلیللارد دالر حجم 
تجارتی است که در دنیا اتفاق 
می افتد که از این میان حدود 
17 هللزار تن پتانسللیل عبور 
حجم تجارتللی از طریق ایران 

وجود دارد.
وی افللزود: در حللال حاضر 
هللزار   11 ایللران  راه آهللن 
کیلومتر خط دارد و به واسطه 
رشللدهایی که در سللال های 
متوالی داشللته در سال جاری 
 عملکللرد راه آهللن کشللور به

 45 میلیون تن می رسد و در 
نظللر داریم با توجلله به منابع 
و پشللتوانه های موجود، سهم 
حمل و نقل ریلی از 12درصد 
به 30درصد افزایش پیدا کند.

بین الملل  بازرگانی  مدیرکل 
راه آهللن جمهللوری اسللامی 
ایللران با بیان اینکلله در حال 
خطوط  1500کیلومتر  حاضر 
قللرار  کار  ریلللی در دسللتور 
دارد، گفللت: ایجاد اشللتغال، 
افزایش امنیت، همبسللتگی و 
صلح میان کشللورها و ارتقای 
از مزایللا و منافللع  صللادرات 

ترانزیت ریلی است.
نجفی خاطرنشللان کرد: در 
حال حاضر واگن هللای ایرانی 

کشللورهای  بلله  نمی تواننللد 
و  برونللد  تجللاری  مقاصللد 
از  کلله  واگن هایللی  معمللوال 
اس(  آی  کشللورهای)سللی 
به صللورت ترانزیت بلله ایران 
می آینللد و بار خللود را تخلیه 
می کنند در بازگشللت فرصتی 
فراهللم  را  صللادرات  بللرای 
واگن هللا خالی  می کنند کلله 

برنگردند.
بللا  افللللللزود:  وی 
سیاست گذاری هایی که توسط 
شللرکت راه آهللن جمهللوری 
گرفته  ایران صورت  اسللامی 
و بللا سللرمایه گذاری هایی که 
بخللش خصوصللی در حللوزه 
راه آهن کشور انجام داده است 

سن ناوگان ریلی کشور کاهش 
می یابد.

بین الملل  بازرگانی  مدیرکل 
راه آهللن جمهللوری اسللامی 
ایران تصریح کرد: در کشللور 
27 سازمان در حوزه ترانزیت 
دخیل هسللتند کلله همه این 
فعالیت هللا منجللر بلله درآمد 
ارزی بللرای ایران می شللود و 

قابل توجه است.
نجفی یادآور شللد: از سللال 
1379 با توجه به فرموده مقام 
معظم رهبری در سیاست های 
کلی کشور؛ حمل و نقل ریلی 
به عنللوان اولویت اول حمل و 
نقل مطللرح شللد و در برنامه 
ششم توسعه نیز به مزیت های 

حمل و نقل ریلی اشللاره شده 
است.

وی گفللت: تا سللال 1392 
سللهم ترانزیللت ریلی کشللور 
روند کاهشی داشت اما از سال 
92 تا 94 رشللد 100درصدی 
صللورت گرفللت و سللال 95 
مقللداری کاهش پیللدا کرد و 
در سللال جاری دوبللاره روند 
افزایشللی یافت و طبق تکلیف 
قانون باید سهم ترانزیت ریلی 

به 30درصد برسد.
بین الملل  بازرگانی  مدیرکل 
راه آهللن جمهللوری اسللامی 
ایللران اظهار کرد: 15 کشللور 
همسایه ایران هستند و 8 مرز 
ریلی در کشور داریم که شاید 

کمتللر کشللوری این شللرایط 
جغرافیایللی و پتانسللیل ریلی 
را داشللته باشد و این موقعیت 
فرصت هللای  جغرافیایللی 
بسللیاری را فراهم کللرده که 
فقط با استفاده از کریدورهای 
شمال- جنوب عملی و محقق 

می شود.
نجفللی بیللان کللرد: بللرای 
ترانزیت کاال از کریدور شمال- 
جنوب کم استفاده می شود در 
حالللی که حدود 520 میلیارد 
یورو حجللم تجللارت چین با 
اروپللا و حللدود 77 میلیللارد 
یورو حجم تجارت هند با اروپا 
اسللت که تجارت این کشورها 
فرصللت خوبی بللرای ترانزیت 

ایران فراهم می کند.
وی افزود: ساالنه 30 میلیون 
تن حجم ترانزیت قابل عبور از 
ایللران بلله صورت جللاده ای و 
ریلی اسللت و کشورهای )سی 
آی اس( می تواننللد از طریللق 
دریای خزر به ایران و سللپس 
با دریاهای آزاد ارتباط داشته 

باشند.
بین الملل  بازرگانی  مدیرکل 
راه آهللن جمهللوری اسللامی 
ایران بللا بیان اینکلله کریدور 
شمال- جنوب به صورت ریلی 
بندرعبللاس را به بندر امیرآباد 
متصل می کند و فرصت بزرگی 
را در اختیار توسعه مازندران و 
کشللور قرار می دهللد، تصریح 
کللرد: راه آهن از بابللت منافع 
کان و ملللی قابللل قیللاس با 
حمللل و نقل جاده ای نیسللت 
از لحاظ  و همچنین راه آهللن 
صرفه سللوخت و حمل و نقل 

سبز نیز حائز اهمیت است.

عملکرد راه آهن ایران به 45 میلیون تن رسید
خبر

 تغییرات ژئوپلیتیک انرژی
 در جهان تا 2035

آنچه در جهان امروز قابل مشللاهده اسللت، این است 
 که تحوالت ژئوپلیتیک انرژی جهان به سللمتی در حال 
حرکت است که اتکا به درآمد نفت را مانند گذشته برای 
بسللیاری از کشللورها ارزان می کند. براساس پیش بینی 
آژانس بین المللی انرژی، از سال 2017 تا 2035 آمریکا 
بزرگ تریللن تولیدکننللده نفت خام جهان خواهد شللد 
و روشللن اسللت هر کار که بخواهد با قیمت و بازار نفت 
خواهد کرد. همچنین تا سللال 2035 آمریکای شمالی 
به صادرکننده خالص هیدروکربن ها تبدیل خواهد شد. 
در همیللن حال تقاضای نفت در این سللال ها از سللوی 
خریداران عمللده با کاهش 8 میلیون بشللکه ای در روز 
مواجلله خواهد شللد؛ به طوری که تقاضللای خرید نفت 
آمریللکا از 17.1 به 14 میلیون بشللکه در روز، تقاضای 
اتحادیلله اروپا از 11.7 بلله 8.9 و تقاضای ژاپن از 4.7 به 
2.8 میلیون بشکه در روز کاهش خواهد یافت. همچنین 
صادرات انواع سوخت های مایع توسط آمریکا بر واردات 
آن پیشللی خواهد گرفت. روشللن اسللت این امر تغییر 
بزرگللی در نقش نفللت در اقتصادهللای تک محصولی و 
نفتخیز مانند ایللران ایجاد خواهد کللرد، بنابراین اگر با 
به کارگیری دستورات اقتصاد مقاومتی نتوانیم به سرعت 
از وابستگی اقتصاد ایران به نفت خام کم کنیم، حتی اگر 
فللرض بگیریم که تحریمی هللم در کار نخواهد بود، باز 
هم جریان آینده بازار نفللت خود، تحریمی جدید برای 
اقتصاد ایران محسوب می شود؛ تحریمی که دیگر برپایی 
مذاکرات ژنو و وین برای رفع آن قابل انجام نخواهد بود. 
با این حال کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که به 
احتمال فراوان فشارها و محدودیت های بین المللی آشکار 
و پنهان بر اقتصاد ایران تداوم داشته باشد؛ زیرا از یک سو 
با تحریم هللای پنهان، جایگاه طبیعی اقتصللاد ایران در 
تقسیم کار بین المللی به رسمیت شناخته نمی شود و از 
سوی دیگر امکان برقراری تحریم های جدید ل به هر بهانه 
تازه ل با هدف منزوی ساختن و مانع تراشی برای پیشرفت 
کشللور محتمل است. اینچنین اسللت که تنها راه پایدار 
مقابله با تحریم ها، گذر از اقتصاد نفتی موجود به سللوی 
اقتصللادی با ارزش افزوده باالسللت که اگر هم تحریم یا 
تغییری در شرایط انرژی جهان به وقوع پیوست، اقتصاد 
ایران با تکیه بر منابع درون زای خود به حیات ادامه دهد. 
از سوی دیگر هرچند این  روزها درآمدهای نفتی ایران آن 
رونق سابق را نداشته و روزبه روز شاهد کاهش قیمت نفت 
هستیم، اما به  هر حال این طای سیاه، مهم ترین منبع 

درآمد کشورهایی همچون ایران است. 

خبـر

ایران تنها کشور قاچاق پذیر 
دنیاست

مدیللرکل تعزیرات حکومتی اسللتان تهران گفت که 
 ما تنها کشللور دنیا هسللتیم کلله با بحث قاچللاق کاال 
رو بلله رو هسللتیم؛ چراکلله ورود کاال بلله کشللورمان 

سازمان یافته نیست. 
به گزارش تسنیم، محمدعلی اسفنانی در مصاحبه با 
رادیو، برخورد با کاالی قاچاق را از وظایف ذاتی سللازمان 
تعزیرات دانست و افزود: »تاش داریم ضمن تغییراتی، در 
قانون تعزیرات اصاحیه ای به تصویب برسانیم و این قانون 

باید به روزرسانی شود.«
وی با بیان اینکه تعزیرات به تنهایی قادر به جلوگیری 
از تخلفات نیست، گفت: »اقداماتی در بحث ورود کاال از 
مبادی قانونی و غیرقانونی باید در نظر گرفته شود. ما تنها 
کشور دنیا هستیم که با بحث قاچاق کاال رو به رو هستیم؛ 

چراکه ورود کاال به کشورمان سازمان یافته نیست.«
اسللفنانی ادامه داد: »مرز هوایی قابل کنترل است اما 
مرزهای دریایی و زمینی گاه غیرقابل کنترل هستند، لذا 
اگللر دولت توان خود را بر کنترل مبادی ورودی بگذارد، 
برخورد منطقی و موفق تر خواهد بود. از طرفی سللازمان 
تعزیرات قادر است با کاالی ورودی و عرضه شده به شکل 

قاچاق برخورد کند.«
وی خاطرنشان کرد: »هرچه تاش شود جلوی قاچاق 
گرفته شللود باز هم تخلفاتی صورت می گیرد که باید با 
آن برخورد شود، اما نمی  توان توقع داشت مبادی ورودی 
کشللور به هر میزان اجازه واردات هر کاالیی را داشللته 
باشند؛ در حالی که هم اینک با یک برگ سبز چندین قلم 

کاال وارد کشور شده است.«
اسللفنانی کنترل در کنار برخورد قاطللع را به صورت 
توامان راهگشللا دانسللت و تصریح کرد: »نمی توان توقع 
داشت در شهری مثل تهران با این وسعت زیاد هر یک از 
مغازه ها مورد سرکشی قرار گیرد و با کاالی قاچاق برخورد 

شود؛ چراکه این چاره کار نیست.«
مدیرکل تعزیرات استان تهران با اشاره به قانون قاچاق 
در کشللف و ضبط آن گفت: »مجلللس تصمیم گیرنده 
نهایی است، اما اینکه آیا مصوبه کمیسیون تلفیق )برای 
جمع آوری و فروش انبارهای قاچاق( در صحن رای بیاورد 

یا در شورای نگهبان تایید شود، جای بحث دارد.«
اسفنانی این تصمیم را غیرمنطقی خواند و افزود: »اگر 
بنا باشللد که اجازه داده شللود کاالی قاچاق با هر روشی 
در حوزه عرضه بازار قرار گیرد، فلسفه مبارزه با قاچاق را 
زیر سوال می برد. زیرساخت ها باید فراهم شود و وضعیت 

گذشته اصا ماک نظر ما نیست.«
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 در حالی روز گذش��ته ثبت 
برای  واردات خودرو  س��فارش 
غیرنمایندگ��ی  ش��رکت های 
رس��می پ��س از دو روز وقفه 
مجدد آغاز ش��د که بر اس��اس 
دستورالعمل ابالغی دولت، هر 
واردکنن��ده ای می تواند با عقد 
ق��رارداد با ش��رکت نمایندگی 
رس��می و خری��د گارانت��ی و 
خدمات پس از فروش، نس��بت 
ب��ه ثب��ت س��فارش و واردات 
خودرو اقدام کند، این در حالی 
اس��ت که به گفته کارشناسان 
در صورتی که امتیاز هر کاالیی 
چه س��رمایه ای یا مصرفی تنها 
واردکنندگان رس��می داده  به 
ش��ود در ب��ازار نوع��ی انحصار 

ایجاد می شود.
 در حال��ی پ��س از اعالم نام 
و  واردکنن��ده  ش��رکت   13
خ��ودرو  مج��از  فروش��نده 
حمای��ت  س��ازمان  ط��رف  از 

و  مصرف کنن��دگان 
ایجاد  موضوع  تولید کنن��دگان 
صع��ودی  س��یر  و  انحص��ار 
قیمت ها در ب��ازار وارداتی ها از 
سوی بسیاری از فعاالن مطرح 
می ش��ود که به گفته موتمنی، 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودرو با وجود گذشت نزدیک 
ب��ه 20 روز از بازگش��ایی ثبت 
س��فارش، همچنان بسیاری از 
نماین��دگان رس��می از عرضه 
خودرو به بازار امتناع می کنند 
و به دلیل عدم شفاف سازی در 
اعالم قیمت ه��ای جدید، بازار 
خودروه��ای واردات��ی هر روز 

آشفته تر می شود.
سعید موتمنی در گفت وگو با 
خبرنگار خبر خودرو با انتقاد از 
عملکرد شرکت های واردکننده 
ب��ازار  کنون��ی  ش��رایط  در 
گفت: متاس��فانه ش��رکت های 
واردکنن��ده موضع ش��ان را در 

بازار مش��خص نمی کنند  برابر 
و ب��ا وجود اینکه س��ایت ثبت 
باز ش��ده، همچنان  س��فارش 
در عرض��ه خودرو به بازار تعلل 

می کنند.
متاس��فانه عدم  اف��زود:  وی 
عرضه خودرو توسط شرکت ها 
موجب هرج و م��رج و افزایش 
چند براب��ری قیمت وارداتی ها 

در بازار شده است.
وی تصریح کرد: در شرایطی 
که بازار را ش��رکت های دارای 
نمایندگ��ی رس��می می توانند 
مدیریت کنند همین شرکت ها 
ب��ا عدم عرضه خ��ودرو به بازار 
موجب آشفتگی بیشتر در بازار 

شدند.
وی تاکید ک��رد: در وضعیت 
م��ی رود  انتظ��ار  کنون��ی 
به  نسبت  نظارتی  دستگاه های 
شرایطی که شرکت واردکننده 
در ب��ازار ایجاد کردن��د، ورود 

کرده و علت اینکه با گذش��ت 
20 روز از آغاز ثبت س��فارش 
همچنان شرکت ها خودرویی را 
به بازار عرضه نکردند بررسی و 

با متخلفان برخورد کنند.
اتحادی��ه  رئی��س 
نمایش��گاه داران گفت: تا دیروز 
بهان��ه ش��رکت های واردکننده 
قیم��ت  و  ب��ازار  وضعی��ت  از 
وارداتی ها، بس��ته شدن سایت 
ثبت س��فارش ب��ود و حال که 
این س��ایت بازگش��ایی شده و 
واردات در حال انجام اس��ت و 
در انبار شرکت ها نیز خودرو به 
می��زان کافی وجود دارد معلوم 
نیست چرا به بازار خودرویی را 

عرضه نمی کنند.
موتمن��ی اف��زود: در صورتی 
به  واردکننده  ش��رکت های  که 
ک��ه همان  اصلی ش��ان  وظیفه 
واردات و فروش خودرو اس��ت 
می پرداختن��د، طبع��ا باید پس 

از آغاز ثبت سفارش، خودروها 
را به بازار عرض��ه می کردند در 
حالی که اغلب این شرکت ها با 
اقدام  بازگشایی ثبت س��فارش 
به بس��تن س��ایت فروش خود 

کردند.
وی با بیان اینکه شرکت های 
واردکننده باید واسطه گری را 
کنار بگذارن��د و تنها به دنبال 
تامین نیاز بازار باش��ند، اظهار 
داش��ت: ش��رکت ها مل��زم به 
فروش روزان��ه خودرو در بازار 
هس��تند و چنانچ��ه ش��رایط 
فروش را نیز در نظر می گیرند 
بای��د ظ��رف 15 ت��ا 20 روز 
خودروها را تحویل مش��تریان 
دهن��د در حالی که بس��یاری 
از ای��ن ش��رکت ها اق��دام به 
فروش های چهار تا پنج ماهه 
می کنن��د و صرف��ا ب��ه دنبال 
 تامی��ن نقدینگ��ی از طری��ق 

پیش فروش هستند.

تعرف��ه واردات خودرو افزای��ش یافت؛ 
خب��ری که باره��ا در ایران ش��نیده ایم و 
به تازگ��ی دوباره ش��نیده ش��د و باوجود 
مخالف��ت اکث��ر کارشناس��ان اقتصادی و 
صنع��ت خ��ودرو، دولت به ش��دت از این 

تصمیم دفاع می کند. 
در ابتدای دولت های یازدهم و دوازدهم 
رئیس جمه��ور و وزرای صنعت از کاهش 
پلکان��ی تعرف��ه گمرکی و رقابتی ش��دن 
ب��ازار صحب��ت می کردند و هم��ه هم نظر 
بودن��د که باید به ط��ور پلکانی حمایت از 
صنعت خودرو کاه��ش یابد و این صنعت 
کاماًل خصوصی ش��ود، اما با گذشت زمان 

این صحبت ها به فراموش��ی سپرده شد و 
حمایت از صنعت خ��ودرو به دلیل ایجاد 
اشتغال و سهم آن در تولید ناخالص ملی 
برخالف وعده ها در دستور کار قرار گرفت. 
حتی تعرفه خودروه��ای هیبریدی که 
ب��رای حفاظت از محیط زیس��ت و کاهش 
مصرف س��وخت به 4 درصد رس��یده بود 
مجدداً مانند خودروهای معمولی محاسبه 

خواهد شد. 
دلی��ل اصلی ک��ه وزارت صنع��ت برای 
ای��ن کار دارد، کنت��رل واردات و کاهش 
خ��روج ارز از کش��ور اس��ت. درحالی که 
ای��ن وزارتخانه  ب��ا سیاس��ت های غل��ط 

خودروسازان ایرانی تبدیل به مونتاژکارانی 
شده اند که حتی حداقل سهم تولید داخل 
را که از طرف همین وزارتخانه 40 درصد 
در نظر گرفته شده است رعایت نمی کنند. 
به ص��ورت  قطع��ات  بی روی��ه  واردات 
CKD و SKD باع��ث ش��ده ارز زیادی 
از کش��ور خارج و صنعت قطعه سازی هم 

دچار مشکالت فراوان شود. 
در این زمینه بس��یاری از کارشناسان 
معتقدند به رغم آنکه دولت می توانس��ت 
از ابزاره��ای غیرتعرف��ه ای چون مالیات 
برای مدیریت واردات خودرو به کش��ور 
به��ره ببرد، ترجی��ح داد همچنان دیوار 

تعرف��ه ای را باالتر ببرد، ای��ن در حالی 
اس��ت که با اعمال مالیات های مختلف 
بر خودرو می توانست قیمت خودروهای 
خارج��ی را افزایش ده��د و بر تقاضای 
خری��د این خودروها اث��ر جدی بگذارد. 
این موضوع زمانی از اهمیت بیش��تری 
از  برخ��وردار می ش��ود ک��ه بس��یاری 
کش��ورها ک��ه صاحب صنع��ت خودرو 
نیز هس��تند، به جای ایج��اد محدودیت 
در واردات خ��ودرو از طری��ق تعرف��ه، 
ب��ا اس��تفاده از ابزاره��ای دیگری میل 
به خری��د خودروهای مذکور را نش��انه 

گرفتند. 

 درحالی ک��ه کم کم به روزهای پایانی 
س��ال نزدی��ک می ش��ویم و تقاضا برای 
خرید خ��ودرو در حال افزایش اس��ت، 
بعضی مردم هنوز به دنبال ارزانی بیشتر 
خودرو هس��تند ت��ا بتوانن��د خودروی 
مورد نظرش��ان را خری��داری کنند اما 
کارشناس��ان می گوین��د االن بهتری��ن 
زم��ان ب��رای خرید خودرو اس��ت و هر 
کس��ی که ب��رای عید به دنب��ال خرید 
ماشین اس��ت، همین روزها خرید خود 
را انج��ام دهد چرا که با نزدیک  ش��دن 
به روزهای پایانی س��ال، علی الخصوص 
غیرواقعی ش��ده قیمت ه��ا   اس��فندماه 

خواه��د  توجه��ی  قاب��ل  افزای��ش  و    
داشت. 

یکی از دالی��ل مردم برای عدم خرید 
این است که این چندماه خودرو دوران 
گرانی را پش��ت  س��ر گذاش��ته و طبق 
س��یکل گرانی-ارزانی-گرانی و… حاال 
نوبت ارزانی اس��ت و منتظر ارزان شدن 
قیمت خودروها هس��تند اما نکته ای که 
توجه نمی ش��ود دلیل گرانی های اخیر 
اس��ت چراکه از تیرماه امسال خبرهایی 
همچ��ون بس��ته ش��دن س��ایت ثب��ت 
س��فارش، روند رو به رش��د قیمت ارز و 
خبرهای مشابه دلیل گرانی خودرو بوده 

و به هیچ وجه تقاضا تغییر خاصی نکرده 
و از ای��ن به بعد تقاض��ا در بازار خودرو 
افزای��ش خواهد یافت که قطعاً منجر به 

افزایش قیمت می شود. 
قیمت های��ی ک��ه تابه ح��ال در بازار 
وجود داش��ته تأثیرات خود را از اخبار 
رسمی و غیررسمی مختلف گفته شده، 
گرفته اس��ت و طبق روال همیش��ه با 
نزدیک ش��دن به ش��ب عی��د و تأمین 
خودروی مردم برای سفرهای نوروزی، 
بای��د منتظر افزای��ش تقاضا و قیمت ها 
باش��یم که موجب می ش��ود ب��ه مردم 
توصی��ه کنی��م خریدهای خ��ود را به 

تعوی��ق نیندازند و در بهترین حالت در 
 همین دی م��اه خرید کنند یا نهایتاً در

 بهمن ماه خ��ودروی خود را انتخاب و 
خریداری کنند و این کار را به اسفندماه 
منتقل نکنند ک��ه قطعاً با تغییر قیمت 

قابل توجه مواجه می شوند. 
تابه حال به دلیل نبود تقاضای کافی، 
قیمت ه��ای افزایش یافته ب��ه اندازه ای 
نب��وده ک��ه در حالت ع��ادی باید اتفاق 
می افت��اد و در ص��ورت اینک��ه س��مت 
عرضه، تقاضای قابل توجهی را احساس 
کند قطعاً در قیمت های خود تغییراتی 

را اعمال خواهدکرد. 

 تعرفه  واردات، ابزاری منسوخ در تجارت جهانی

توصیه بعضی از کارشناسان بازار؛ قبل از اسفندماه خودرو بخرید! 

عدم شفاف سازی شرکت های وارداتی در اعالم قیمت های جدید
اخبار

نگاه

خودرو در بازار کم شد؛ کسی حاضر 
به خرید نیست

در ب��ازار خرید و فروش خودروه��ای وارداتی، عرضه 
محدود عاملی شده تا مشتریان دست از خرید برداشته 

و منتظر تعیین تکلیف بازار خودروهای وارداتی شوند. 
ب��ه گزارش تس��نیم، ب��ازار ام��روز خری��د و فروش 
خودروهای وارداتی همانند روزهای گذش��ته با کمبود 
عرضه روبه رو بوده است، البته افزایش نامعقول قیمت ها 
هم باعث شده تقاضایی در بازار برای خرید این خودروها 

هم وجود نداشته باشد. 
رک��ود خرید و فروش خودروه��ای وارداتی در حالی 
ادام��ه دارد ک��ه اخیراً ش��رکت ها قیمت ه��ای جدید 
محصوالت خود را با توج��ه به تعرفه های واردات اعالم 
کرده اند اما هنوز مش��خص نیس��ت زم��ان عرضه این 

خودروها به مشتریان چه تاریخی خواهد بود. 
برخ��الف وارداتی ه��ا در ب��ازار خودروه��ای داخلی 
ش��اهد تغییرات قیمتی نیستیم و حتی اختالف قیمت 
خودروهای مدل 97 هم با 96 کاهش پیدا کرده است. 

 ایران هشتمین بازار رنو شد
رنو فرانسه در سال میالدی گذشته بیش از 162 هزار 
دستگاه از محصوالت خود را روانه بازار ایران کرد و ایران 

هشتمین بازار بزرگ این شرکت شناخته شد. 
به گزارش تسنیم، ش��رکت خودروسازی رنو فرانسه 
اع��الم کرد در س��ال 2017 میالدی 162 ه��زار و 79 
دس��تگاه از محصوالت خ��ود را روانه ب��ازار ایران کرده 
اس��ت. فروش رنو فرانسه به ایران در این سال نسبت به 
سال قبل از آن رشد 49.3 درصدی داشته است. رنو در 
ماه های ژانویه تا دس��امبر سال 2016 بالغ بر 108 هزار 
و 536 دس��تگاه از محصوالت خ��ود را روانه بازار ایران 
کرده بود. بر اس��اس این گزارش فروش رنو فرانس��ه به 
ایران در س��ال 2017 مع��ادل 4.3 درصد از کل فروش 
رنو در س��طح جهان بوده است. رنو در سال 2017 بالغ 
بر 3میلیون و 760 هزار دستگاه از محصوالت خود را در 
جهان به فروش رسانده است. ایران هشتمین بازار بزرگ 
رنو در جهان طی این مدت شناخته شده است. فرانسه، 
روسیه، آلمان، ایتالیا، اس��پانیا، ترکیه و برزیل پیش از 

ایران از این نظر قرار گرفته اند. 

چرا دولت به جای افزایش تعرفه واردات 
خودرو از ابزار مالیات بهره نبرد؟ 

افزایش تعرف��ه در حالی به منظ��ور مدیریت واردات 
خودرو در دستورالعمل وارداتی هیأت دولت جای گرفت 
که تجربه جهانی بس��یاری از کشورهای سازنده خودرو 
نشان می دهد ابزار غیرتعرفه ای چون »مالیات« کارسازتر 
از تعرفه می توانس��ت در راس��تای اهداف دولت حرکت 
کند. به گزارش پدال نیوز، دولت طی 20 روز گذش��ته 
به نام آنچه ساماندهی بازار خودروهای وارداتی خوانده 
می شد نسبت به افزایش تعرفه واردات اقدام کرد، این در 
شرایطی است که تعرفه واردات طی چهار سال گذشته 
ثب��ات خ��ود را حفظ کرده بود با این ح��ال با توجه به 
روند صعودی واردات وزارت صنعت پیش��نهاد افزایش 
تعرفه خودرو را به هیأت دولت داد و دولت نیز در قالب 
 دس��تورالعملی، افزایش تعرفه را ابالغ کرد. در این بین 
ه��ر چند موضوع کاهش پلکانی تعرف��ه واردات خودرو 
در دو دول��ت یازدهم و دوازدهم مطرح بود، اما افزایش 
آن دور از انتظار به نظر می رسید، این در شرایطی است 
ک��ه دولت با طرح دالیلی همچون مدیریت منابع ارزی 
و س��اماندهی واردات افزای��ش تعرفه را ب��ه نوعی برای 
واردکنندگان و مش��تریان توجیه کرد، اما آنچه با روند 
صعودی تعرفه ها مورد انتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
ق��رار گرفت ای��ن بود که آنها تأکید داش��تند باال بردن 
دیوارهای تعرفه ای یک روش منس��وخ ش��ده اس��ت و 
بسیاری از کش��ورهای صاحب تکنولوژی با تعرفه های 
تک رقم��ی به تعامل و تجارت ب��ا دنیا می پردازند، حال 
آنکه در ایران تعرفه به عنوان ابزاری برای کنترل واردات 
یا حمایت از تولید داخل همچنان به کار گرفته می شود. 
بر این اس��اس، پیچیدن نسخه تعرفه به دالیل مختلف 
همچون حمایت از خودروسازان در بسیاری از کشورها 
منسوخ شده است؛ این در حالی است که این کشورها 
به دلیل مغایرت سیاست های تعرفه ای با قوانین تجارت 
جهانی از »مالیات« بهره می برند.  در این زمینه بسیاری 
از کارشناس��ان معتقدند به رغم آنکه دولت می توانست 
از ابزاره��ای غیرتعرفه ای چون مالی��ات برای مدیریت 
واردات خودرو به کشور بهره ببرد، ترجیح داد همچنان 
دی��وار تعرفه ای را باالتر ببرد، این در حالی اس��ت که با 
اعمال مالیات های مختلف بر خودرو می توانست قیمت 
خودروه��ای خارجی را افزایش دهد و بر تقاضای خرید 
ای��ن خودروها اثر جدی بگ��ذارد. این موض��وع زمانی 
از اهمیت بیش��تری برخوردار می ش��ود که بسیاری از 
کشورها که صاحب صنعت خودرو نیز هستند، به جای 
ایجاد محدودی��ت در واردات خودرو از طریق تعرفه، با 
اس��تفاده از ابزارهای دیگری میل به خرید خودروهای 
مذکور را نشانه گرفتند. همین کارشناسان تأکید دارند 
که حذف تعرفه واردات خودرو و در عوض اعمال مالیات 
ساالنه سنگین بر خودروهای خارجی مزیت های زیادی 
نس��بت به افزایش تعرفه در ب��ردارد؛ چراکه هم قیمت 
خودروه��ای خارجی را کاهش م��ی داد و در عین حال 
هزینه اس��تفاده و نگهداری آنها نیز به ش��دت افزایش 

می یافت.

دریچه

خبر

 سراشیبی قیمت خودروی
 داخلی و وارداتی

روزنام��ه ای��ران نوش��ت افزایش قیم��ت خودروها به 
خاط��ر تأخی��ر در ابالغ آیین نام��ه واردات خ��ودرو بود. 
پیش بینی ها در مورد بازار خودرو درس��ت از آب درآمد. 
قیمت خودروه��ای داخلی و خارجی کاهش پیدا کرد و 
عطش خرید خودروهای خارجی کم ش��د. قبل از آنکه 
آیین نامه واردات خودرو ابالغ شود بازار خودروهای داخلی 
و خارجی آش��فته ش��ده بود. واردکنندگان خودروهای 
خارجی هر روز قیمت ها را تغییر می دادند و مرتب از اینکه 
ثبت سفارش واردات خودرو بسته است انتقاد می کردند و 
مسبب گرانی ها را تصمیم دولت می دانستند. فروشندگان 
خودروه��ای داخلی ه��م از آب گل آلود ماهی گرفتند و 
قیمت ها را باال بردن��د. در این میان خودروهای کمتر از 
60 میلی��ون تومان بین 300 ت��ا 600 هزار تومان گران 
شد. خودروی دنا 400هزار تومان و ساندرو هم 600هزار 
تومان گران شد. سایر خودروها هم نوسان قیمت را تجربه 
کردند. خودروهای چینی هم بین یک تا 3میلیون تومان 
افزایش قیمت را تجربه کردند. خودروهای بیش از 100 
میلیون تومان قیمت تولید داخل نیز به یکباره تا 5 میلیون 
تومان گران تر شدند. در این میان خودروی سراتو پیشتاز 
افزایش قیمت ها بود و توانس��ت رکورد رشد قیمت را در 
بین تولیدات داخلی با 14میلیون تومان بزند. به گزارش 
روزنامه ایران، حال با گذش��ت زمان، قیمت خودروهای 
داخلی کاهشی بوده است. دنا، ساندرو، تیبا، تندر90، پژو 
206 و رانا نسبت به ماه قبل ارزان تر شده اند. در این راستا 
قیمت پژو 405 مدل 97 که در روزهای گذشته در بازار 
به 33 میلیون تومان رسیده بود، حاال با کاهش 400 هزار 
تومانی روبه رو شده و در بازار به قیمت 32میلیون و 600 
هزار تومان خرید و فروش می شود، البته خودروهایی که 
تولید آنها کم است مانند 207 همچنان در بازار گران تر 
است و هیچ کاهش قیمتی را شامل نشدند. خودروهای 
خارجی هر کدام برای خود بازاری دس��ت و پا کردند که 
پی��ش از این هیچ کس تصور آن را نمی کرد. چند مدل 
خودرو در مدت یک هفته 150 الی 200 میلیون تومان 
گران ش��د. وقتی زمزمه محدودیت در واردات خودروها 
ب��ا قیمت بی��ش از 40هزار دالر در بازار ش��نیده ش��د، 
خودروهای گران قیمت، سر به فلک کشیدند و افزایشی 
را تجرب��ه کردند که قابل پیش بینی نب��ود. خودروهای 
گران قیمت بعد از ابالغ آیین نامه واردات خودرو، به خود 
تکانی ندادند و سعی کردند همان قیمت ها را حفظ کنند، 
اما س��ایر خودروهای خارجی که بین 20 تا 50 میلیون 
تومان گران ش��ده بودند با ابالغ آیین نامه واردات خودرو، 
تا حدی از قیمت های خود عقب نش��ینی کردند. با این 
تفاس��یر بازار خودروهای داخلی و خارجی در حال سر و 
سامان گرفتن است و به نظر می رسد قیمت خودروهای 
خارجی و داخلی کاهش دوباره ای را تجربه کند. یکی از 
دالیل پیش بینی کاهش قیمت، افزایش واردات و تولید 
خودروها اس��ت. از طرفی با معرف��ی محصوالت جدید 
قیمت خودروهای قدیمی ارزان تر خواهد ش��د. درمورد 
خودروهای وارداتی هم به جهت باز شدن ثبت سفارش 
قیمت ها در مسیر کاهش قرار می گیرد. فرهاد احتشام زاد، 
رئی��س انجمن واردکنن��دگان خودرو معتقد اس��ت: از 
صبح روز گذشته سایت ثبت سفارش برای شرکت های 
واردکننده غیرنمایندگی رسمی، مجدداً فعال شد و امکان 
ثبت سفارش برای این دسته از واردکنندگان وجود دارد. 
فعال بودن واردکنندگان غیررسمی در کنار نمایندگی های 
رسمی خودروسازان خارجی، مثبت بوده و باعث افزایش 
رقابت و تعدیل قیمت ها در این بازار می شود. چندی پیش 
سوناتا هیبریدی با رشد 25 میلیون تومانی با قیمت 223 
میلیون تومان، توسان با رشد 15میلیون تومانی با قیمت 
245میلیون تومان، سانتافه با رشد 15میلیون تومانی با 
قیمت 285 میلیون تومان، النترا با رشد 5 میلیون تومانی 
با قیمت 185 میلیون تومان، س��راتو با رشد 5 میلیون 
تومانی با قیمت 180میلیون تومان، اپتیما با رش��د 18 
میلیون تومانی با قیمت 223 میلیون تومان، راوفور با رشد 
38میلیون تومانی با قیمت 308 میلیون تومان به فروش 
می رسید. حال قیمت خودروهای عنوان شده در بازار بین 
دو تا س��ه میلیون تومان کمتر شده است. به هر ترتیب 
افزایش قیمت خودروها به خاطر تأخیر در ابالغ آیین نامه 

واردات خودرو بود.
 

شرط ورود  خودرو از سوی  
غیر نمایندگی ها اعالم  شد

مدی��ر کل دفت��ر مق��ررات ص��ادرات و واردات 
سازمان توسعه تجارت، شرط واردات خودرو توسط 

غیرنمایندگی های خودروی خارجی را اعالم کرد. 
به گ��زارش جهان نیوز، علی علی آب��ادی فراهانی 
اظهار کرد: ش��رکت های غیرنمایندگی های خودرو 
ه��م می توانن��د با انعقاد ق��رارداد خدم��ات پس از 
فروش با نماینده رس��می همان خ��ودرو به واردات 
خودرو اقدام کنند. مدی��رکل دفتر مقررات واردات 
و صادرات سازمان توس��عه تجارت ایران ادامه داد: 
بر اس��اس مصوبه هی��أت وزیران تنه��ا نمایندگان 
رس��می می توانن��د خدم��ات پ��س از ف��روش به 
 مش��تریان ارائه کنند. به گفته وی، بر اساس مصوبه 
9 آذر ماه سال جاری هیأت وزیران هم نمایندگان و 
هم غیرنمایندگان می توانند به واردات خودرو اقدام 
کنند. گفتنی اس��ت از دیروز س��ایت ثبت سفارش 
برای ش��رکت های واردکننده غیرنمایندگی رسمی، 
مجددا فعال ش��د و امکان ثبت س��فارش برای این 

دسته از واردکنندگان وجود دارد. 



مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهور با اش��اره ب��ه موفقیت برخی 
ش��رکت های دانش بنیان در کشور گفت: این ش��رکت ها هر چند بازار 
را در اختیار دارند، ول��ی این وضعیت پایدار نخواهد بود و باید مراقب 

باش��ند که شرکت هایی با ایده های نو ظهور 
خواهند کرد. دکتر س��ورنا س��تاری دیروز 
در مراس��م افتتاح پروژه ایرانوم در دانشگاه 
علوم بهزیس��تی با بیان اینکه نیروی انسانی 
باالترین ثروت هر کشور است، افزود: تفاوت 
ایران با س��ایر کش��ورها در داش��تن نیروی 

انسانی است. 
وی با بیان اینکه پزش��کی مبتنی بر فرد 
جزو موضوعات مطرح روز است، خاطرنشان 
ک��رد: بر ای��ن اس��اس چندین ق��رارداد با 
دانش��گاه های مختلف در حوزه های پزشکی 

منعقد کردیم. 
س��تاری، ژنتیک را پایه توس��عه پزشکی 

مبتن��ی بر فرد دانس��ت و اظهار کرد: بر این اس��اس در آینده نزدیک 
روش ه��ای نوین��ی در ای��ن زمینه ارائه خواهد ش��د، ب��ه گونه ای که 
ش��یوه های درمان��ی کنونی جزو روش های درمانی س��نتی به ش��مار 

م��ی رود. مع��اون علمی رئیس جمهور با اش��اره به پتانس��یل نیروهای 
انس��انی ایرانی مقیم خارج از کش��ور، خاطرنش��ان کرد: این نیروهای 
تحصیلکرده در بهترین ش��رکت ها و دانش��گاه های خارجی مشغول به 
فعالیت هس��تند و تحقیقات زیادی را در 
این زمینه در دستور کار دارند که می توان 
از این پتانس��یل استفاده کرد. وی با اشاره 
ب��ه اهمی��ت عل��م ژنتی��ک در حوزه های 
پزش��کی تأکید کرد: گس��تردگی این علم 
به گونه ای است که متخصصان حوزه های 
مهندسی، پزشکی، ریاضی و هنر وارد این 
علم ش��ده اند و پایه محاسبات این علم بر 
اساس علوم ریاضی اس��ت و علوم ژنتیک 
ترکیب��ی را ایجاد کرده که همه حوزه های 
علمی می توانند در آن وارد شوند. ستاری 
ب��ا تأکید بر روش های نوین ارائه ش��ده از 
سوی محققان، گفت: سرمایه های انسانی 
ب��ه گونه ای اقدام به توس��عه عل��وم مختلف کرده اند که موجب ش��ده 
هزینه ه��ای پروژه ها از صدها ه��زار دالر به چندین دالر کاهش یابد و 

این روند در حال رخ دادن است. 

مش��اور علمی رئیس جمه��ور در همایش »آم��وزش، برنامه ریزی و 
ارزیاب��ی« دانش��گاه علم و صنعت گفت باید به فکر مهندس دانش��جو 
باش��یم و نه دانش��جوی مهندس��ی و آموزش مهارت ه��ای عمومی و 

تخصصی، از وظایف ماست.  به گزارش مهر 
به نقل از دانش��گاه عل��م و صنعت، همایش 
»آموزش، برنامه ری��زی و ارزیابی« با حضور 
مشاور علمی رئیس جمهور، در این دانشگاه 
برگزار شد. رضا فرجی دانا در این همایش، 
دوران حاضر را عصر غربت آموزش دانس��ت 
و گف��ت: در حرک��ت تعالی بخ��ش تبدیل 
دانشگاه های نسل اول به نسل دوم، آموزش 
فدا شد و بیم آن است در تبدیل به دانشگاه 
نس��ل س��وم، آم��وزش و پژوه��ش، فدای 
کارآفرین��ی ش��ود. وی با تأکی��د بر اهمیت 
آم��وزش مهندس��ی گفت: آم��وزش در هر 
رش��ته ای از مکانیزم ثابتی پیروی می کند، 

ولی باید به آموزش مهندسی، توجه خاص نشان داد. مهندسی، فنون، 
دانش و توانمندی هایی اس��ت که ذاتا در طبیعت دستکاری می کند و 
تأثیرش بر جامعه بش��ری بسیار مهم است. مشاور علمی رئیس جمهور 

اف��زود: در آموزش مهندس��ی، جنبه هایی مطرح اس��ت که در س��ایر 
رش��ته ها مطرح نیست و لذا در برنامه ریزی و ارزیابی باید این وجوه را 
مورد نظر قرار دهیم و از آنجا که مهندس��ی، تداخلی در نظم طبیعی 
جهان ایجاد می کند، باید مفهوم توس��عه 
پای��دار در فعالیت مهندس��ی، مورد توجه 
قرار گیرد. وی تأکیدک��رد: باید به اخالق 
حاکم بر فعالیت مهندس��ی، چشم داشت 
وگرن��ه نمی ت��وان در آینده بهب��ودی در 
محیط زیست انتظار داشت. وی همچنین 
با اشاره به وجه اقتصادی فعالیت مهندسی 
گف��ت: از مهمتری��ن بخش های اخالق در 
وج��ه اقتص��ادی، ممیزی محیط زیس��ت 
برای پروژه هاس��ت که بای��د تأثیر پروژه 
ب��ر محیط زیس��ت، ت��ا انتها دیده ش��ود. 
مش��اور علمی رئیس جمهور با بیان اینکه 
دانش��جوی آچار به دست یک نقطه قوت 
اس��ت، گفت: باید به فکر مهندس دانش��جو باش��یم و نه دانش��جوی 
مهندس��ی و آموزش مهارت های عمومی و تخصصی، از وظایف ماست 

که در تدوین برنامه باید به آن توجه کنیم. 

میکای)Meicai(  استارت آپی چینی است که به کشاورزان کمک می کند 
سبزیجات شان را بدون واسطه به رستوران ها بفروشند. به گزارش اتاق بازرگانی 
تهران، بلومبرگ در گزارش��ی به نقل از افراد آگاه نوشته است، در این استارت 

آپ ۴۵۰میلیون دالر  سرمایه گذاری شده است. 
ارزش این استارت آپ مستقر در پکن، ۲.۸ میلیارد 
دالر ارزیابی ش��ده است. این استارت آپ در حال 
گسترش بازار موادغذایی تازه است. طبق گزارش 
بلومبرگ، میکای، یعنی »س��بزی زیبا« که سال 
۲۰۱۴ تأس��یس شد و هدفش تأمین سبزیجات 
ب��رای ح��دود ۱۰میلی��ون رس��توران کوچک و 
متوسط در چین بود. این استارت آپ به صاحبان 
گوش��ی های هوش��مند اجازه می ده��د تا با یک 
نرم افزار، سفارش خود را به طور مستقیم از مزارع 
دریافت کنند. میکای می خواهد خرده فروش��ی 
سنتی را شکست دهد و واسطه ها را از بین ببرد. 
براساس گزارش بلومبرگ، کمک های مالی باعث 

جذاب بودن این شرکت در یک بازار مملو از سرمایه است. ۵ عدد از ۱۰ معامله 
س��رمایه گذاری بزرگ در جهان، سال گذشته در ش��رکت های چینی رخ داد. 
 Didi( بزرگترین این معامله، بودجه ۵.۵ میلیارد دالری در غول سواری چینی

Chuxing(، دیدی، انجام ش��د. در مجموع ۶۵میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
چین انجام ش��ده اس��ت که می توان آن را با ۷۷میلیارد دالر سرمایه گذاری در 
آمریکا ش��مالی مقایس��ه کرد. لی چوانجون، مدیرعامل میکای، نظری درباره 
جمع آوری پول ارائه نداده اس��ت. وایرد هم در 
گزارش��ی درباره زندگی چوانجون منتشر کرده 
است. طبق گزارش وایرد، در حقیقت چوانجون 
هرگز نباید متولد می شد. پدر و مادر او دهقانانی 
در جن��وب پکن بودند و قبل از او، یک پس��ر و 
دختر دیگر هم داش��تند. ب��ه همین دلیل هم 
زمانی که مادر او ۳۵ سال پیش او را باردار شد، 
مجبور شد، لی را به دلیل سیاست تک فرزندی، 
پنهان کند و برای این مخفی کاری از روستایی 
به روستای دیگر برود. البته ماموران باالخره او 
را پیدا کردند و به کلینیک سقط جنین بردند. 
چوانجون تعریف می کن��د: »مادرم مجبور به 
س��قط جنین شد، اما درست قبل از این کار، 
من به دنیا آمدم –در ش��ش یا هفت ماهگی.« او به دنیا آمد و تغییراتی در 
توزیع کشاورزی ایجاد کرد. او سبزیجات تازه راه عمده خریداری می کند و 

از مزرعه به بشقاب های غذا می رساند. 

سیدحس��ین س��یدین در همایش آموزش، برنامه ریزی و ارزیابی 
دانش��گاه علم و صنعت که صبح دیروز برگزار ش��د ب��ا بیان اینکه 
دانش��گاه کارآفری��ن ویژگی ه��ای خاص��ی دارد، گف��ت: از جمله 

س��اختار  دانش��گاه،  ای��ن  ویژگی ه��ای 
کارآفرینی دانش��گاه اس��ت ک��ه نیازمند 
مس��ئله محوری به جای اس��تاد محوری 
که درنس��ل های دانشگاه آموزش محور و 

پژوهش محور بود، است.
وی افزود: تب��ادل دانش میان آموزش، 
پژوهش و فن��اوری به گونه ای که تجارب 
کارآفرین��ی در س��رفصل های آموزش��ی 
منعکس شود از دیگر ویژگی های دانشگاه 

کارآفرین است. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری صدا و س��یما، 
س��یدین گفت: آموزش اس��تادان، تعامل 
بین دانش��جو، اس��تاد، صنع��ت و محیط 

کار همچنین اس��تفاده از اس��تادان موف��ق در صنعت و کارآفرینی 
و تعریف مش��وق های مناسب برای استادان موفق در کارآفرینی از 

دیگر ویژگی های دانشگاه نسل کارآفرین است. 

وی افزود: زمینه س��ازی تعامل بین مراکز رش��د دانشگاه با دیگر 
مراکز رش��د کش��ور و همچنین جهت دادن به اس��تفاده از منابع 
دانشگاه به منظور کارآفرینی نیز از دیگر ویژگی های نسل کارآفرین 

محسوب می شود. 
قائم مقام دانشگاه علم و صنعت با اشاره 
به برنامه ریزی این دانشگاه برای افزایش 
تعامالت بین المللی با دانشگاه های دیگر 
کش��ور ها گفت: دانش��گاه علم و صنعت 
جزو پنج دانش��گاهی اس��ت که وزارت 
علوم ب��رای رس��یدن به رتب��ه تا ۲۰۰ 
دانشگاه های جهان در نظر گرفته است. 
سیدین در بخش دیگری از سخنانش 
با اش��اره ب��ه اینک��ه دانش��گاه باید در 
سیاس��ت گذاری و تصمیم س��ازی سهم 
داش��ته باش��د، افزود: مصوب��ه افزایش 
نیافت��ن حقوق ب��االی ۵ میلیون تومان 
برای اس��تادان و تعیین س��قف پاداش بازنشستگی تا ۲۵۰میلیون 
تومان موجب کاهش انگیزه اس��تادان می شود و به تدریج آنان را از 

مسیر آموزش خارج خواهد کرد. 

تأکیدمعاونرئیسجمهور
برارائهایدههاینودرشرکتهایدانشبنیانموفق

مشاورعلمیرئیسجمهور:

بایدبهفکرمهندسدانشجوباشیمونهدانشجویمهندسی
درچینشکلگرفت

کارآفرینشدندانشگاهعلموصنعتاستارتآپفروشسبزیجاتکه۲.۸میلیارددالرارزشدارد

تورنتو با فراهم کردن زیرس��اخت های عالی برای رش��د و پیشرفت 
اس��تارت آپ ها، نظر کارآفرینان مس��تعد جهان را ب��ه خود جلب کرده 

است. 
در طول چند س��ال گذش��ته، تورنتو به یک اکوسیستم استارت آپی 
پرش��ور و در حال رش��د تبدیل  ش��ده اس��ت. پس از آنکه این شهر در 
فهرست برترین اکوسیستم های جهان، از رتبه ۱۲ به رتبه ششم صعود 
کرد، گروه س��ی بی آرای در گزارش س��االنه خود اعالم کرد که تورنتو، 
س��ریع ترین رشد بازار فناوری را در آمریکای شمالی دارا است. مسلما 
این موفقیت یک ش��به اتفاق نیفت��اده و جذب کارآفرینان مس��تعد و 

پرورش فرهنگ نوآوری نقش مهمی در آن بازی می کند. 
دوبرابرشدنآموزشهایکارآفرینی

به لحاظ تاریخی، مؤسسات آکادمیک تورنتو، همیشه روی تحقیقات 
تأکید داش��تند نه تولید محصوالت. به همین دلیل، دانش��گاه های این 

ش��هر به اندازه همسایه جنوبی 
در  تولی��دی  مناب��ع  خ��ود، 
کارآفرین  دانش��جویان  اختیار 

نمی گذاشتند. 
باگذشت زمان، تورنتو متوجه 
شد که پیش شرط تمرکز قوی 
برآم��وزش کارآفرین��ی، جذب 
اس��تعدادهای برت��ر کارآفرین 
اس��ت. امروزه دانش��گاه تورنتو 
فزاین��ده ای  به ط��ور   )UT(
کارآفرین��ی  حمایت ه��ای 
خ��ود را از انکوباتوره��ا گرفته 
ت��ا س��رویس های پش��تیبانی 
دانش��جویان  ب��ه  تج��اری، 
پیش��نهاد می ده��د. به ع��الوه 
دانش��گاه تورنتو تمرکز خود را 
ب��ر آموزش هوش مصنوعی که 
مهم ترین حوزه آتی تکنولوژی 
ب��رای کارآفرین��ان محس��وب 

می شود، دو برابر کرده است. 
کارآفرین��ان برت��ر، موفق به 
دنی��ا نمی آیند، بلک��ه پرورش 

پی��دا می کنن��د. کارآفرین��ی یک رش��ته آکادمیک و قاب��ل آموزش و 
یادگیری اس��ت. ش��هرهای دیگر ه��م می توانند با افزای��ش دوره های 
آموزش��ی و تجربی کارآفرینی، زمینه پرورش و رشد نوآوری های آتی 

را فراهم کنند. 
ترویجتنوعآرا

اس��تقبال از تنوع آرا و ایده ها، زمین حاصلخیزی برای رشد نوآوری 
را فراهم می کند و در این میان کارآفرینان مهاجر، نقش بسیار مهمی 
ایفا می کنند. واقعیت این اس��ت که حتی شرکت های برتر جهان یعنی 
آم��ازون، eBay، گوگل، تس��ال و یاهو، ش��کل گیری خ��ود را مدیون 

کارآفرینان مهاجر هستند. 
ش��هر تورنتو، به شدت از تنوع دیدگاه ها استقبال می کند و به همین 
علت، به پناهگاه فرهنگی کارآفرینان خارجی تبدیل  ش��ده است. بیش 

از ۲۳۰ ملیت مختل��ف در تورنتو حضور دارند. عالوه بر این ۴۹درصد 
جمعیت تورنتو از مهاجران تشکیل ش��ده اس��ت. اخیرا اعالم ش��د که 

تورنتو، بیشترین تنوع فرهنگی را در جهان گرد هم آورده است. 
درحالی که سیلیکون ولی هرروز بیش ازپیش ایده های مخالف را پس 
می زند، کارآفرینان نیز بیش��تر در مورد بهترین مکان بالقوه مناس��ب 
برای رش��د ش��رکت خود فکر می کنند. پذیرش تنوع آرا، نقش بسیار 
مهمی در خلق و ش��کوفایی اکوسیس��تم اس��تارت آپی بازی می کند و 
حتی قدم های س��اده ای مانند طراحی فضاه��ای عمومی برای افزایش 
تعام��الت اجتماعی بین گروه های مختلف، می تواند در جذب ایده های 

ارزشمند، مؤثر باشد. 
تصویبسیاستهایحمایتیدولتی

جاستین ترودو، نخس��ت وزیر کانادا که از سال ۲۰۱۵ به این سمت 
انتخاب شد، از آغاز کار خود سیاست های مناسبی برای رشد کارآفرینی 
توسعه داده است. برای مثال، 
او   ۲۰۱۷ س��ال  ژوئ��ن  در 
قانون صدور سریع ویزا برای 
کارگران ماهر را تصویب کرد. 
ترودو تاکنون ثابت کرده که 
در حوزه نوآوری، از ذهنیتی 
بس��یار باز برخوردار اس��ت و 
تورنتو را بستر مناسبی برای 
تکنولوژی های جدید  تس��ت 
موجب  امر  همی��ن  می بیند. 
ش��رکت های  اس��ت  ش��ده 
آمریکای��ی مراک��ز تحقیق و 
توس��عه و ابت��کارات خود را 
به این ش��هر منتق��ل کنند. 
اعالم  آلفابت  به عنوان مث��ال، 
کرده است که تست های یکی 
از شرکت های زیرمجموعه اش 
  )Sidewalk Labs( را 
ب��ا هدف توس��عه ش��هرهای 
آین��ده، در تورنت��و به مرحله 
اج��را درم��ی آورد. این طرح 
و  دوربین ه��ا  و  سنس��ورها 
تجهیزات مرتبط را در زیرس��اخت های شهر نصب می کند تا داده های 
ترافیک، نویز، کیفیت هوا و عملکرد سیس��تم های پاکیزه سازی شهر را 
جمع آوری کند و به سرویس های اجرایی و خدماتی شهر اطالع دهد. 
کارآفرین��ان می دانند ک��ه در کنار تمایالت ذاتی خود به اس��تقالل 
تصمیم و عمل، باید از سیاست های دولتی نیز پیروی کنند. درحالی که 
ترامپ طرح کاهش شدید بودجه برنامه های نوآوری را بررسی می کند، 
دولتم��ردان و حاکمان ایالت های مختلف این کش��ور تالش می کنند 
با تصویب سیاس��ت های منطقه ای نظی��ر اعتبارات مالیاتی، کمک های 
مال��ی و وام ه��ای کارآفرینی، ن��وآوران خود را حفظ و تش��ویق کنند، 
زیرا می دانن��د در غیر این صورت کارآفرینان ممتاز فرصت هایی را که 

همسایه شمالی در اختیارشان می گذارد، نادیده نمی گیرند. 
INC:منبع

برای اینکه کس��ب وکار یا شرکت موفقی داش��ته باشید به زمان 
کافی نیاز دارید و باید بس��یار صبور باش��ید اما دو نوع صبر وجود 
دارد که یکی می تواند مفید و نوع دیگر آن برای هر کس��ب وکاری 

آسیب زاست. 
نوع اول واقعا صبر نیست، بلکه کار امروز را به فردا انداختن است. 
بسیاری از کسب وکارهایی که پیشرفت نمی کنند برای اولویت های 
خود بیش از اندازه ش��ک و تردید نشان می دهند. آنها مدام نگران 
بازگشت س��رمایه خود هس��تند و از خرج کردن برای اولویت های 

سازمان و سرمایه گذاری دوباره روی آن هراس دارند. 
اگر احس��اس می کنید رقبای ش��ما در فعالیت ه��ای بازاریابی از 
ش��ما موفق تر هستند و بیش��تر خرج می کنند چرا اجازه می دهید 

آنها گوی س��بقت را از 
ش��ما بربایند و اگر الزم 
 است تجهیزات جدید و

 به روز خریداری کنید 
ت��ا راندمان کاری را باال 
ببرید و ای��ن پول را در 
اختیار دارید چرا معطل 

هستید؟ 
برای  اس��ت  اگر الزم 
دوره  کارکنان ت��ان 
کنید  برگزار  آموزش��ی 
و مهارت ه��ای آنه��ا را 
تعلل شما  تقویت کنید 
خواهد  ش��ما  به ض��رر 
این هم��ان صبر  ب��ود. 
ویرانگری است که اکثر 
امروزی  کسب وکارهای 
با آن دس��ت به گریبان 
هس��تند و درآمد کمی 
دارن��د، ولی ش��ما قرار 
اس��ت متفاوت باش��ید، 
پس اگر فکر کردید باید 
کاری ب��رای پیش��رفت 
انجام  خود  کس��ب وکار 

دهید بدون معطلی آن را بیازمایید. 
ام��ا نوع دیگری از صبر وجود دارد که ب��رای هر مدیر یا صاحب 
کس��ب وکاری واجب و الزم است و آن صبر و تحمل بسیار داشتن 

برای رسیدن به موفقیت است. 
حقیقت این است که موفقیت های بزرگ نیاز به بیش از پنج سال 
زمان دارند، اگر شما بعد از پنج سال موفقیت بزرگی کسب کردید 
پس بسیار موفق بوده اید حتی ممکن است ۱۵ سال تالش کنید تا 

طعم آن موفقیت بزرگ را بچشید.
 بنابرای��ن اگر به مقدار کافی صبر ندارید ش��اید تحمل اداره یک 
کس��ب وکار موفق را نداش��ته باش��ید! و بهتر اس��ت همان کارمند 

معمولی باقی بمانید. 
ناپلئ��ون هیل یکی از بزرگ ترین اس��اتید موفق تاریخ که یکی از 
پرفروش ترین کتاب های تاریخ را نگاش��ته اس��ت بیش از ۲۰ سال 

تحقیق کرد! 
چندی پیش در تلویزیون مردی را دیدم که در زمینه گردشگری 

به موفقیت های زیادی رسیده بود.
 او می گف��ت با حقوق کارمندی س��ال ها پس ان��داز کرده و این 
تفریحگاه را س��اخته اس��ت برای گرفتن مجوز س��ه سال دوندگی 
نفس��گیر انجام داده است و نمی دانم چند س��ال طول کشید تا به 
آن مرحله از موفقیت برس��د، اما می توانم حدس بزنم که س��ال ها 

تالش کرده است. 
برای آنها که کار جدیدی انجام می دهند بس��یار پیش می آید که 
به کمبود بودجه برخورد می کنند و روزهای س��ختی را می گذرانند 
و باید بسیار صبور بود تا 
از این مراحل گذر کرد. 
مواقعی پیش می آید که 
ایده های شما با شکست 
مواج��ه می ش��وند، باید 
چ��ون  باش��ید  صب��ور 
این بخش��ی از پروس��ه 

موفقیت است. 
س��ال ها کار می کنید 
اما هزینه های کمرشکن 
بیش��تر درآمد ش��ما را 
باید بس��یار  می بلعند و 
ت��ا  ب��ود  خویش��تندار 
ب��از هم با سختکوش��ی 
را  هزینه ه��ا  بیش��تر 
جب��ران کرد. دوس��تان 
خ��ودروی  فامی��ل  و 
و  می خرن��د  جدی��د 
هم  باز  مجبورید  ش��ما 
روی  و  کنی��د  صب��ر 
خ��ود و کس��ب وکارتان 

سرمایه گذاری کنید. 
فقط  مش��کالت  این 
ب��رای ش��ما نیس��تند، 
رقبای ش��ما هم با این مشکالت دس��ت و پنجه نرم می کنند، اما 
فقط آنهایی می توانند یک کس��ب وکار کوچک را به یک کمپانی 
میلی��اردری تبدی��ل کنن��د که از هم��ه این موانع، مش��کالت و 
شکس��ت ها بیاموزن��د و پیش بروند این بازی پول اس��ت و وقتی 
نوبت به ش��رکت های بزرگ می رسد بازی خطرناک تر و سخت تر 
می ش��ود و مهم نیست شما چقدر قوی باش��ید یا چقدر سرمایه 
داشته باشید مهم این است که چقدر صبر و تحمل داشته باشید 
و روی ه��دف خود تمرکر کنید و به روش یا از راهی دیگر به آن 

دست یابید. 
yadbegir:منبع
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دریچهیادداشت

اس��تاندار فارس با اشاره به نقش بی بدیل اندیشه نخبگانی در توسعه بومی، 
گفت: اجتماع نخبگانی باید در عرصه های مختلف اش��تغال زایی فعال شوند تا 
عالوه بر وصول ارزش افزوده مطلوب، اس��تعدادهای اس��تان به مسیر مناسب 

هدایت شوند.  
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی بنی��اد ملی نخبگان، اس��ماعیل تبادار در 
جلس��ه شورای برنامه ریزی و توسعه استان که با حضور رئیس بنیاد نخبگان 
فارس در ش��یراز برگزار شد، گفت: نظام  برنامه ریزی استان برای رسیدن به 
نقطه مطلوب و اهداف تعیین ش��ده نیازمند ب��ه کارگیری حداکثری نیروی 

انسانی بومی است. 

استاندارفارسمطرحکرد

لزومهدایتمستعدانبرتربومی
بهمسیرکارآفرینی

رئیس بنیاد نخبگان خراس��ان ش��مالی گفت: تنها پیاده س��ازی اندیشه ها و طرح های 
نخبگان��ی می تواند داش��ته های ذاتی را به مزیت رقابتی تبدیل کن��د.  به گزارش پایگاه 
اطالع رس��انی بنی��اد مل��ی نخبگان، نشس��ت مش��ترک رئی��س بنیاد نخبگان اس��تان 
خراسان ش��مالی با مدیرعامل پتروشیمی خراسان با هدف ایجاد و گسترش هم  افزایی و 
همچنین بررسی چگونگی به کارگیری ظرفیت اجتماع نخبگانی در حوزه های تخصصی، 
برگزار شد.  در این نشست، مهدی قاسمی فرد، رئیس بنیاد نخبگان استان خراسان شمالی 
با اش��اره به تنوع س��بد حمایتی بنیاد ملی نخبگان از مس��تعدان برتر، بر لزوم همکاری 
نهادهای درون استانی با سیاست های نظام نخبگانی تأکید کرد و گفت: شناسایی، هدایت 
و حمایت از اجتماع نخبگانی و زمینه سازی برای اثرگذاری آنان از طریق عملیاتی شدن 

ایده های شان، سبب ماندگاری نخبگانی و در نتیجه توسعه منطقه ای می شود. 

رئیسبنیادنخبگاناستانخراسانشمالی:

بدوناندیشهنخبگانی
منابعذاتیاتالفمیشوند

علییزدیمقدم



امروزه روش های متعددی در راستای 
تبلیغات وجود دارد که همواره به انواع 
آن افزوده می ش��ود. درواقع این عرصه 
میدان خالقیت است و نمی توانید برای 

آن محدودیتی قائل شوید. 
ب��ا ای��ن ح��ال برخ��ی از روش ها از 
جامعیت بیش��تری برخوردار اس��ت و 
همی��ن امکان موفقی��ت آن را افزایش 
خواه��د داد. بدون تردی��د یکی از آنها 

تبلیغات تلویزیونی است.
 با این حال امروزه دیگر این دسته از 
تبلیغات از جایگاه سابق خود برخوردار 
نیس��تند و این موضوع کار را دش��وار 
خواهد س��اخت. عوامل وق��وع چنین 
اتفاقی را می توان در سه مورد خالصه 

کرد که عبارتند از:
 1-افزایش تعداد وس��ایل ارتباطی: 
ب��ا پیش��رفت ان��واع تکنول��وژی نظیر 
گوش��ی های هوش��مند، کنس��ول های 
ب��ازی و واقعیت مجازی دیگر کس��ی 
مانند س��ابق وقت خ��ود را با تلویزیون 
پر نمی کند و این امر باعث می ش��ود تا 
ش��انس دیده ش��دن به مراتب کاهش 

پیدا کند. 
2-تکراری شدن: هر عاملی که تکرار 
شود چشم بیننده به آن عادت خواهد 
کرد و دیگر جذابی��ت اولیه را نخواهد 

داشت.
 ای��ن ام��ر در رابط��ه ب��ا تبلیغ��ات 
تلویزیونی نیز صادق اس��ت، به همین 
خاط��ر این یک واقعیت اس��ت که این 
دس��ته از تبلیغات رون��د نزولی خود را 
پیدا کرده و به نوعی به پایان کار خود 

نزدیک می شوند.
 ب��ا این ح��ال این امر ب��ه این معنا 
نیس��ت که نباید در این رابطه اقدامی 

انجام داد.
 با ای��ن حال باید توجه داش��ت که 

یافتن  یا به کار گیری روش های جدید 
امری الزامی است. 

3-قیم��ت ب��اال: درواقع ای��ن روش 
هزینه های زیادی در پی خواهد داشت 
و در صورتی که تأثیر الزم را نداش��ته 
باش��د و به اصطالح با شکس��ت مواجه 
شود، ش��رکت را با مش��کالت باالتری 
نسبت به س��ایر روش ها مواجه خواهد 

ساخت.
 به همی��ن خاطر تمایل نس��بت به 
انجام ای��ن کار کاهش پی��دا می کند. 
در واقع آمارها حاکی از آن اس��ت که 
برخی برنده��ا تنها یکبار در این رابطه 
اقدام می کنند، این امر در حالی اس��ت 
که یک تبلیغ در راس��تای حفظ تأثیر 

خود باید مداومت داشته باشد. 
م��وارد ذک��ر ش��ده ای��ن واقعیت را 
گوشزد می کند که الزم است سیاستی 
درس��ت در این رابطه داشته باشید تا 
فعالیت ش��ما با موفقیت همراه باش��د. 
در همین راس��تا و در ادامه به بررسی 
10 گام ی��ک تبلی��غ تلویزیونی جذاب 

خواهیم پرداخت. 

1- ای�ده بزرگ ش�ما ش�امل چه 
مواردی می شود؟ 

بسیار  تلویزیونی  تبلیغات  تعرفه های 
پرهزینه اند و این امر بیانگر آن اس��ت 
که ش��ما باید زمان را هم��واره مدنظر 
قرار دهید. با این حال دغدغه اول شما 

باید میزان تأثیرگذاری باشد.
 در واق��ع ش��ما باید ای��ده ای را در 
ذهن داش��ته باش��ید تا به واسطه آن 
بتوانید مخاطب را به خود جذب کنید. 
همواره باید عاملی وجود داش��ته باشد 
تا مخاطب راضی ش��ود تبلیغ ش��ما را 

مشاهده کند. 
در این رابطه الزم اس��ت با مشاوران 
خود جلس��اتی را برگزار و عمیقا راجع 
به آن فکر کنید. توصیه می شود که در 

این زمین��ه اقدام به انجام کاری جدید 
کنید.

 ب��رای مث��ال ش��رکت تولی��د تیغ 
DOLLAR در اقدامی نوین در تبلیغ 
خود از موسس شرکت به عنوان بازیگر 

آن استفاده کرد.
 اگرچ��ه این تبلیغ ب��ا هزینه باالیی 
س��اخته نش��د با این حال نوآوری آن 
به قدری مورد اس��تقبال ق��رار گرفت 
که به عنوان برترین تبلیغات از آن یاد 

می شود.
 ب��ه همین خاط��ر هم��واره ایده را 
اولوی��ت اصل��ی ق��رار دهید و س��پس 
براساس آن اقدام به ساخت، زمان بندی 

و اختصاص بودجه کنید. 

2- داس�تانی عالی ب�رای تبلیغ 
خود خلق کنید

پس از تشکیل ایده الزم است آن را  
روی کاغذ پیاده کنی��د. در این رابطه 
مطالعه داس��تان تبلیغات سایر برندها 
می توان��د ش��ما را در چارچوب فکری 

مناسبی قرار دهد.
 ب��ا این حال توجه داش��ته باش��ید 
ک��ه این موضوع تنها باید در راس��تای 

الگوبرداری باشد. 
در غیر این صورت مخاطب احساس 
خواهد کرد که با پیامی تکراری مواجه 
است و این خود باعث عدم استقبال از 

طرح شما خواهد شد. 
باید بارها  همچنین سناریوی ش��ما 
م��ورد بازبین��ی ق��رار گی��رد و به طور 
تخمین��ی زم��ان م��ورد نی��از ب��رای 
پیاده س��ازی آن، سنجیده ش��ود تا به 
عملی بودن آن نس��بت به بودجه خود 

اطمینان حاصل کنید. 

3- آیا تبلیغ شما بازیگر خواهد 
داشت؟ 

در این خصوص خواست شما مطرح 

اس��ت و نمی توان گفت که عدم حضور 
افراد در تبلیغ منجر به کاهش جذابیت 

آن خواهد شد.
 نمونه ه��ای بی ش��ماری از تبلیغات 
تلویزیون��ی موفق وجود دارد که در آن 

هیچ فردی را نمی توان یافت. 
با این حال توجه داشته باشید که در 
صورتی که نیاز است باید افراد را نیز در 
تبلیغ خود بگنجانید. به طور معمول با 
توجه به اینکه مخاطب شما مردم است 
حضور یک هم جنس به تأثیرگذاری و 
همذات پن��داری بیش��تر کمک خواهد 
کرد، همچنین توجه داش��ته باشید که 
از افراد حرفه ای و ب��ه اصطالح بازیگر 

برای تبلیغ خود استفاده کنید. 
ش��ما نیاز به ف��ردی دارید که بتواند 
ب��ه خوبی حس مدنظر را انتقال دهد و 
ای��ن امر با یک نابازیگر می تواند نتیجه 

ناامیدکننده ای در پی داشته باشد. 

4- برای ساخت تبلیغ خود گروه 
تولید استخدام کنید

در این بخش شما وارد مرحله عملی 
کار خواهی��د ش��د. با توجه ب��ه اینکه 
دانش س��اخت کلیپ را ندارید، توصیه 
می ش��ود ش��انس تان را در این رابطه 
امتحان نکنی��د و از همان اولین تبلیغ 
خود کار را به تیمی حرفه ای اختصاص 
دهی��د. خوش��بختانه در ح��ال حاضر 
ش��رکت های متعددی وج��ود دارد که 

اقدام به انجام این کار می کنند.
 ش��ما می توانید تمام��ی بخش های 
کار را برعه��ده آنه��ا بگذاری��د، با این 
حال توصیه می ش��ود که همواره ناظر 
بر امور باش��ید. اگرچ��ه همواره مالک 
برتری قیمت باالتر نیست، با این حال 
در اکثر موارد به هر میزان که بیش��تر 
هزین��ه کنید، کیفی��ت کار باالتری را 

دریافت خواهید کرد.
thebalance :منبع

10 گام یک تبلیغ تلویزیونی جذاب )1(
کارگاه برندینگ

3 راهنمایی برای تبدیل کردن 
شرکت خود به یک برند

تقوی��ت حضور آنالی��ن هیچگاه مهم ت��ر از امروز 
نب��وده اس��ت، ب��ه همین دلی��ل، اولی��ن کاری که 
ش��رکت های آنالین باید انجام دهند این اس��ت که 
برندی منحصر به فرد و اعتباری روزافزون برای خود 
دست و پا کنند. ش��رکت ها دیگر قادر نخواهند بود 
با تاکتیک های قدیمی برای خود برندس��ازی کنند؛ 
در دوره کنونی، شیوه های قدیمی برندسازی به هیچ 

وجه جوابگو نخواهند بود. 
برندس��ازی برای حض��ور آنالین اهمی��ت زیادی 
دارد. به نظر می رس��د یک نف��ر این موضوع را از هر 
کس دیگری بهتر فهمیده باش��د؛ کس��ی که تمام 
چارچوب های ذهنی خس��ته کننده موجود را در هم 
شکسته است. نام او شان آذری است؛ مدیرعامل یک 
Brea  ررکت بازاریابی شبکه های اجتماعی به نام-

through Social. هر کس��ی که با کار ش��ان در 
این زمینه برخورد داش��ته باشد، نه تنها تحت تأثیر 
برندینگ وی قرار خواهد گرفت، بلکه بررس��ی های 

موردی وی را نیز خواهد ستود. 
شان برای بررسی موردی مشتریان خود صفحه ای 
درست کرد. او جامعه دنبال کنندگان مشتری خود را 
ظرف هشت ماه از ۵هزار نفر به 200هزار نفر رساند. 
به خاطر همین مهارت فوق الع��اده وی در بازاریابی 
روی شبکه های اجتماعی، توجه بیشتری به سمت 
این ش��رکت جلب شد و با همین پروژه فروشش به 
سه برابر رسید. آذری در حال حاضر بیش از 30 نوع 
صفحه مختلف روی اینستاگرام دارد. برای اینکه به 
قدرت وی در این کار پی ببرید کافی اس��ت به چند 
نمونه از صفحات وی با 10۴هزار، ۹0هزار و 10۶هزار 

نفر فالوور نگاهی بیندازید. 
اما در ادامه می توانید برخی از استراتژی هایی را که 
برای بازاریابی برند آنالین شما در موردشان صحبت 

کردیم از نظر بگذرانید: 
خدم�ات  ی�ا  محص�والت  م�ورد  در   -1

آگاهی رسانی کنید
هن��وز هم خیلی از ش��رکت ها به کنار گذاش��تن 
شیوه های بازاریابی س��نتی و به کارگیری بازاریابی 
دیجیتال تمایلی نش��ان نمی دهند. ش��ان تصمیم 
گرفت این دس��ته از مشتریان احتمالی و سرسخت 
را به مشتریان بلندمدت خود تبدیل کند. او با اینکه 
نسبت به محصول نگرانی های بیشتری داشت، روی 
بازاریابی تمرکز بیش��تری کرد. راز موفقیت او از این 

قرار بود: 
آذری به جای آنکه به تبلیغ خدمات خود بپردازد، 
روی آش��کار کردن ارزش این خدمات متمرکز شد. 
او طرح بازاریابی محتوایی کس��ب وکار مورد نظر را 
آماده  و به آن در پیاده سازی استراتژی ها روی تمام 

پلتفرم های دیجیتال کمک کرد. 
ش��ما می توانی��د ب��رای کس��ب وکار خودت��ان از 
شناساندن فلس��فه وجودی محصول یا خدمات تان 
ش��روع کنید. اگر نتوانی��د ارزش محصول  تان را به 
مشتریان نشان دهید، راه پیدا کردن آنها به بازار کار 

دشواری خواهد بود. 
برای آنکه به یک برند تبدیل ش��وید، روی ارزش 
منحصربه فردی تمرکز کنید که برای مش��تریان تان 
فراهم می کنید؛ ارزشی که شرکت های دیگر از ارائه 
آن عاجزند. از این نقطه، ش��رحی از شرکت خود به 
وجود بیاورید که بتوانید آن را با مش��تریان در میان 
بگذارید؛ حکایتی که بیانگر گزاره ارزش منحصربه فرد 

شما باشد. 
2- در رویکرد خود ثبات قدم داشته باشید

شان و اعضای تیمش، با 12 سال سابقه ای که در 
حوزه بازاریابی دیجیتال دارند، برای کمک به رش��د 
برند ها و افزایش حضور آنالین آنها تالش بس��یاری 
کرده ان��د. آنها خوب می دانند که برند هر ش��رکتی 
ارزش��ی دارد، اما بهبود و رس��اندن وجه��ه برند به 
مشتریان یا واگذار کردن این کار به هر کس دیگری، 
به تصمیم خود شرکت بر می گردد. برندسازی نیازمند 
زمان است. این فرآیند به استراتژی مناسب و انسجام 

در اجرا نیاز خواهد داشت. 
پیش از آنکه کسب وکار خود را تبدیل به یک برند 
کنید، یک سؤال از خودتان بپرسید: »کسب وکار من 
قرار اس��ت چه کار کند؟«. . . بعد از آنکه جواب این 
س��ؤال را پیدا کردید، از مسیر خود منحرف نشوید. 
منحرف ش��دن از این مس��یر، روی برند شما تأثیر 

منفی خواهد گذاشت. 
3- از قدرت بررسی های موردی استفاده کنید

اولین چیزی که هنگام خرید محصول یا خدمات 
مدنظر قرار می دهید چیست؟ 

اول از همه، از دوستان و آشنایان خود در این باره 
خواهید پرسید، سپس به نقد های آنالین یا مدرکی 
قابل اعتم��اد در مورد محصول یا خدمات مورد نظر 

مراجعه خواهید کرد. 
امروزه، الزم نیست بازاریابان تمام وقت خود را به 
صحبت کردن در مورد ویژگی ها و مزایای محصول یا 
خدماتی که ارائه می کنند اختصاص دهند. در دنیای 
امروز، مش��تریان می خواهند فرآین��د خریدی پیدا 
کنند که با بررسی های موردی قابل اعتماد پشتیبانی 
می ش��وند. ش��ما با نش��ان دادن نمونه های زنده در 
قالب بررسی موردی، خودتان را از هزاران فروشنده 
چرب زبانی که برای فروش خود دست به ترفند های 

مختلفی می زنند متمایز خواهید کرد. 
inc/digiato :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

Ikea کمپین کاغذهای پختنی
 خیلی از مردم موقع آش��پزی از دستورالعمل های 
همیشگی شان استفاده می کنند و به ندرت به دنبال 
روش های جدید می روند. به نظر آنها روش های تازه 
ترسناک اس��ت. اما Ikea می خواست به مردم نشان 
دهد دس��تورهای غذایی جدید، به طرز لذت بخشی 

آسان است. 
 »ای��ن صفح��ه را بپزی��د« Ikea، ی��ک کمپین 
پیشبرد فروش در فروشگاه های کانادا بود که توانست 
جای��زه ب��زرگ Clio را از آن خود کند. این کمپین 
مجموعه ای از دستورهای غذایی چاپی را دربرداشت 
که برای تشویق مخاطبان به خرید وسایل آشپزخانه 
و محصوالت پخت و پز، در فروشگاه های برند توزیع 
شد. این کاغذها، کلکسیونی از غذاهای آسان و سریع 
بود که روی کاغذهای قابل پخت پوستی چاپ شده 

بود. دستورالعمل گام به گام و لیست مواد مورد نیاز 
غذا روی کاغذ نوشته شده بود و تنها چیزی که الزم 
ب��ود اضافه کردن غذا، پیچی��دن در کاغذ و پختنش 
بود. جوهر اس��تفاده ش��ده روی کاغذها نیز بی ضرر 
بود! مصرف کنندگان باید ماهی، کوفته قلقلی، میگو، 
تکه ه��ای کوچک میوه و مواد دیگر را در جای خالی 
خودش��ان روی کاغذ می گذاشتند و در نهایت کاغذ 
را ب��ا این مواد می پیچیدند و ب��رای پختن غذا آماده 

می شدند. 
مدی��ران فروش��گاه های Ikea رویدادهای��ی را در 
سراسر کانادا ترتیب دادند تا به مخاطبان نشان دهند 
آش��پزی می تواند سرگرم کننده، ساده و هیجان انگیز 
باش��د. بعد از انتخاب وسایل آشپزخانه و مواد غذایی 
توس��ط مخاطبان، پوس��ترهای کمپین به آنها داده 
می ش��د. تمام 12۵00 کاغذ دس��تور غذا، که در 1۸ 
فروشگاه در نظر گرفته شده بودند، ظرف چند ساعت 

به اتمام رسید. 
ای��ن کمپی��ن را آژان��س Leo Burnett تورنتو 

طراحی و اجرا کرده است. 

کوکاکوال با طعم هلو
 هم��ه چیز همیش��ه طع��م هل��و نمی دهد اما 
کوکاکوال نش��ان می دهد که شما می توانید با هر 
قط��ره نوش��ابه هلویی آن، طعم ش��یرین زندگی 
را احس��اس کنی��د. نوش��ابه هلوی��ی کوکاک��وال 
جدید ترین نمونه از نوش��ابه های این ش��رکت با 
الهام از میوه ها به حساب می آیند. با هدف نتیجه 
گرفتن از روند تولید نوشیدنی های خاص در ژاپن 
ب��ا طعم های غیرمنتظره، از جمله »ش��یر چای« 
زالل و فلفل سبز پنیر چای سبز، این برند کشور 
ژاپ��ن را به عن��وان اولین گزینه ب��رای آزمایش 
محص��والت متنوع کام��ال جدید خ��ود انتخاب 
کرده اس��ت. همان طور که از اسم آن پیدا است، 
کوکاکوالی هلویی از ترکیب طعم تازه کننده این 
نوش��یدنی منحصر به فرد با عطر و طعم واضح و 
مشخص هلو های شیرین و آبدار حاصل می شود. 
 Momo" عرضه کوکاک��والی هلویی با برگزاری
no Sekku"  ژاپ��ن، جش��نواره س��االنه هلو در 
این کشور همزمان خواهد بود. تحقیقات شرکت 
همچنین ثابت می کند که نوشیدنی هایی با عطر 
و طعم هلو در فاصله بین ماه های ژانویه و مارس 
محبوب تر هس��تند، بنابراین انتظار می رود میزان 
فروش نوش��ابه با طعم هلو به تع��داد محدود به 
طرز قابل توجهی افزایش یابد. از 22 ژانویه 201۸ 
قوطی های کوکاکوالی هلویی 2۸0 و ۴۸0 گرمی به 
ترتی��ب با قیمت های یک دالر و 3 س��نت و یک دالر 
و 2۵ س��نت در فروش��گاه ها و از طریق دستگاه های 

خودکار به فروش خواهند رفت.  
 mbanews :منبع
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در  ت��ازه کار  کارآفری��ن  ی��ک 
عین ح��ال که بای��د در هزینه ها 
صرفه جویی کند باید با مخاطبان 
نی��ز در ارتب��اط باش��د. بهترین 
گزینه ابزاره��ای بازاریابی رایگان 

هستند. 
اگ��ر به عن��وان ی��ک کارآفرین 
در ابتدای راه خود هس��تید، این 
احتمال وجود دارد که با مش��کل 
ب��ا مخاطبان  ارتب��اط  برق��راری 
و مش��تریان احتمال��ی در زمان 
مناس��ب روبه رو شوید که محدود 
ب��ودن بودج��ه و پیچیدگی های 
ای��ده تج��اری بر  عملی ک��ردن 
س��ختی آن می افزاین��د. در این 
مطل��ب با چند اب��زار برای کمک 
به حل این مشکل آشنا می شویم. 

Chattypeople
اخیر چت بات ها  در س��ال های 
در بازاریابی فعال ظاهر ش��ده اند. 
ب��ا وج��ود این که هنوز بس��یاری 
بر ای��ن باورند ک��ه چت بات تنها 
ی��ک اب��زار ارتب��اط با مش��تری 
اس��ت، بس��یاری می گویند یکی 
از ضروریات اس��تراتژی بازاریابی 
است. تکنولوژی چت بات در دهه 
چش��مگیری  پیشرفت  گذش��ته 
داش��ته و ب��ه بازاریاب ه��ا اجازه 
می ده��د ب��دون داش��تن دانش 
کدنویس��ی، بات های خ��ود را به 
 Chattypeople .وجود آورن��د
یک اب��زار تعاملی برای کس��انی 
ی��ک  می خواهن��د  ک��ه  اس��ت 
باشند.  پیام رسان چت بات داشته 
ای��ن پلتفرم به کارآفرین ها امکان 
س��اخت یک ب��ات را می دهد که 
نه تنها با فیس ب��وک به خوبی کار 
تبلیغات  می تواند  بلک��ه  می کند، 
را برحس��ب تقاضا به مش��تری ها 

برساند.
 با چت بات می توانید:

فیس ب��وک  پیام رس��ان  از   -
اس��تفاده کنید و برای پیش��رفت 
ف��روش ب��ه مش��تریان پیام هایی 

برسانید.
- می توانید مس��تقیم از طریق 
فیس بوک سفارش بگیرید )شاید 

چندان در ایران کارآمد نباشد(
- اطالعات مربوط به مشتریان 
را جم��ع آوری کنید ت��ا در زمان 
مناسب آنها را در مورد محصوالت 
م��ورد عالقه ش��ان به روزرس��انی 

کنید.
MailChimp

بازاریاب��ی ایمیل��ی ای��ن روزها 
یک مفه��وم مهم در اس��تراتژی 
بازاریاب��ی کس��ب وکار اس��ت. با 
یک ابزار بازاریاب��ی ایمیلی مانند

می توانی��د   MailChimp
مخاطبان خود را به طور مؤثرتر و 
با س��طح کنترل بیشتری از قیف 

فروش گذر دهید.
 MailChimp به شما امکان 

می دهد: 
- اس��تراتژی بازاریابی خودتان 
را با اتصال مس��تقیم کمپین های 

ایمیلی به وب سایت تان، بسازید.
- از اطالع��ات ف��روش ب��رای 
ارس��ال ایمیل های شخصی ش��ده 
برای رش��د بهتر کس��ب وکارتان 

بهره بگیرید.
- با فیس بوک یکپارچه ش��وید 
ت��ا ثبت نام کنن��دگان جدید پیدا 
کنی��د و با کارب��ران فعلی ارتباط 

مجدد برقرار سازید.
- س��طحی از اتوماس��یون ب��ه 

وجود آورید
 MailChimp از گزارش های -

بازخورد جمع آوری کنید
PromoRepublic

ی��ک   PromoRepublic
ابزار س��اخت محتوای شبکه های 
اجتماع��ی و انتش��ار اس��ت ک��ه 
امتحان«  برای  »رایگان  به صورت 
عرضه ش��ده. این س��رویس برای 
کارب��ران بی��ش از ۱۰۰هزار ایده 
و قال��ب  تصوی��ری عال��ی ب��رای 
فیس ب��وک، اینس��تاگرام، توییتر 
و لینکدین فراه��م می کند. همه 
قالب ه��ای ش��بکه های اجتماعی 
حرف��ه ای  تی��م  ی��ک  توس��ط 
کپی رایتر ه��ا  و  طراح��ان  از 
و  می ش��وند  آم��اده  و  س��اخته 
کارب��ران می توانن��د آنه��ا را ب��ا 
کم��ک ویرایش��گر های گرافیکی 
شخصی س��ازی  پیش س��اخته 
 PromoRepublic ب��ا  کنند. 
می توانید این امکانات را به دست 

آورید: 
-  کتابخانه ای با ۱۰۰هزار قالب  

و محتوای تصویری
- تقویمی برای ایده های پستی 
ه��ر روز تعطی��ل، مناس��بت های 
تاریخی، موضوعات داغ و حوادث

- ویرایشگرهای گرافیکی برای 
خلق  و  قالب ه��ا  شخصی س��ازی 
پس��ت های تازه از ابتدا و با توجه 

به نیاز شخصی
- انتش��ار خودکار و زمان بندی 
در  مطال��ب  و  محت��وا  ش��دی 
از  مختلف  اجتماعی  ش��بکه های 
اینس��تاگرام،  فیس ب��وک،  جمله 

توییتر و لینکدین
Hotjar

Hotjar ی��ک اب��زار قدرتمند 
اس��ت که برای تحلی��ل عملکرد 
وب سایت به کار می رود. هر آنچه 
الزم اس��ت درباره بازدیدکننده ها 
و زمانی که در وب س��ایت سپری 
می کنند بدانید، در اختیار ش��ما 
ق��رار می دهد. این ابزار در ابتدا از 
طریق نقش��ه گرمایی کار می کند 
که به ش��ما یک دید کلی درباره 
کلیک هایی که روی هر قسمت و 
هر صفحه از وب س��ایت می شود، 
ب��ه دس��ت می ده��د. برخ��ی از 
ویژگی های Hotjar شامل موارد 

زیر است: 
مکان نم��ا  حرک��ت  ضب��ط   -
صفح��ات  در  آن  جای گی��ری  و 

مختلف
- ابزاری که به ش��ما می گوید 
بیش��تر کاربران در کدام صفحه، 

وب سایت را ترک کردند
جم��ع آوری  اب��زار  ی��ک   -

بازخوردها و نظرسنجی ها
Buffer

ش��بکه های اجتماع��ی یکی از 
اجزای  قدرتمندترین  و  مهم ترین 
هستند.  بازاریابی  اس��تراتژی  هر 
گفته می شود مدیریت شبکه های 
اجتماعی یک کار تمام وقت است 
و اگر ش��ما کس��ب وکار خودتان 
را داری��د، احتم��اال فرصت کمی 
برای صرف کردن در حساب های 
فیس بوک،  اینس��تاگرام،  توییتر، 
پینترس��ت و هر پلتف��رم دیگری 
که وجود دارد، خواهید داش��ت. 
مدیری��ت  اب��زار  ی��ک   Buffer
اس��ت که  اجتماعی  ش��بکه های 
به ش��ما کمک می کن��د در وقت 

صرفه جویی و انتش��ار مطالب در 
هر یک از شبکه های اجتماعی را 
از پیش برنامه ریزی و زمان بندی 
کنی��د. این ابزار به ط��ور خودکار 
محتوای آماده ش��ده را بر اس��اس 
زمانی که انتخاب کرده اید، منتشر 
می کند و به ش��ما امکان می دهد 
ک��ه عملک��رد آنه��ا را در صفحه 
وب س��ایت ی��ا اپلیکیش��ن باف��ر 

بررسی کنید. 
Canva 

ش��اید ش��ما محت��وای بس��یار 
جذاب��ی تولی��د کنی��د، ام��ا اگر 
به خوب��ی دیده نش��ود نمی توانید 
مخاطبی جذب کنید. متأس��فانه 
استخدام یک طراح گرافیک برای 
انج��ام تمام کارهای طراحی گران 
تمام می ش��ود، اما با ابزاری مانند 
و  پ��ول  در  می توانی��د   Canva
 Canva .زمان صرفه جویی کنید
می توانید ه��ر طراحی گرافیکی و 
تصویری را برای ش��ما امکان پذیر 
کن��د از تصویرس��ازی و بنره��ا تا 
اینفوگرافیک. با Canva به موارد 

زیر دسترسی دارید: 
- کتابخانه ای از فونت ها

از  گس��ترده  مجموع��ه ای   -
تصویرسازی ها، عکس ها و قالب ها

- یک سیس��تم کش��یدن و رها 
کردن که امکان اس��تفاده سریع و 
آسان از این ابزار را فراهم می کند. 

Yoast
Yoast ابزاری برای بهینه سازی 
هر موضوعی در وب س��ایت ش��ما 
اس��ت. Yoast این امکانات را به 

شما می دهد: 
- به صفحه شما یک رتبه سئو 

می دهد
- برای نوشتن توضیحات متا به 

شما کمک می کند. 
- به شما سیستم چراغ ترافیک 
)راهنم��ا( می دهد ت��ا بدانید چه 
چیزهای��ی را از قل��م انداخت��ه یا 

فراموش کرده اید

- به ش��ما امتیاز خوانایی می دهد تا 
بتوانید رتبه سئوی خود را بهبود بخشید

Hello Bar
Hello Bar ی��ک ابزار س��اده 
اس��ت که به ش��ما کمک می کند 
بازدیدکنن��دگان را به مش��تریان 
تبدیل کنید و این کار را به سادگی 
و ب��ه کم��ک بنرهایی ک��ه حاوی 
مهم ترین محتوا، محصول، خدمات 
یا پیام های ش��ما برای مش��تریان 
اس��ت انجام می ده��د. همه کاری 
که الزم اس��ت ش��ما انجام دهید 
این است که هدف تان را مشخص 
کنید. می توانید انتخاب های زیر را 

داشته باشید: 
- یک پیشنهاد یا فروش خاص 

را ترویج کنید و ترقی دهید
- بازدیدکنندگان وب س��ایت را 
تش��ویق کنید تا با ش��رکت شما 

تماس بگیرند
را  خ��ود  ایمیل��ی  لیس��ت    -

گسترش دهید
- ارتباطات شبکه های اجتماعی 

خود را گسترده تر کنید
- یک هدف شخصی سازی شده 
به خصوص برای کسب و کار خود 

داشته باشید
SumoMe

هم��ه ه��دف SumoMe ب��ه 
دس��ت آوردن مخاطبان بیش��تر 
برای کس��ب وکار شما است. با این 

برنامه می توانید: 
در  بیش��تری  مش��تری های   -

لیست ایمیلی خود داشته باشید
اش��تراک گذاری  - دکمه ه��ای 

مؤثرتری خلق کنید
- ترافیک وب س��ایت خود را به 

کمک نقشه گرمایی دنبال کنید
ابزاره��ای  ب��ه  همچنی��ن 
اش��تراک گذاری عک��س و پلتفرم 
Welcome Mat  ک��ه ام��کان 
ایجاد دکمه های هدفمند به ش��ما 
می دهد، دسترسی خواهید داشت. 

Majestic
Majestic بزرگ تری��ن مرجع 
ش��اخص بک لین��ک ب��ا اطالعات 
عمیق درباره آن  اس��ت که به طور 
تجاری در دس��ترس قرار دارد. با 
وج��ود این که داش��تن بک لینک 
اس��ت،  آن  کارب��رد  مهم تری��ن 
امکان��ات  می توان��د   Majestic
دیگری نیز برای ت��ان فراهم کند، 

از جمله: 
- تعداد و کیفیت بک لینک ها

- ابزاره��ای مقایس��ه دامن��ه و 
بک لینک های مختلف

- موتور جست وجو با فاکتورهای 
رتبه بندی

و  بک لینک ه��ا  گزینه ه��ای   -
لینک های چندگانه

منبع: 
ENTREPRENEUR/
ZOOMIT

لیست 136 نوع بازاریابی۱۰ ابزار رایگان بازاریابی اینترنتی
انواع بازاریابی که باید بشناسید)4(

در این مقاله انواع بازاریابی ها را برای شما جمع آوری 
کردیم تا یک دید کلی از بازاریابی داشته باشید. قبال 
نیز خود بازاریابی را تعریف کرده بودیم. در شماره های 
قبل به 77 مورد اشاره کردیم و در این شماره تعدادی 

دیگر را مرور خواهیم کرد. 
لیس��تی که در ادامه می بینید خیلی کامل نیست 
و برای تکمیل ش��دن نیاز به تالش و بس��ط و توسعه 
بس��یار زیادی دارد. برای اینکه تا حدودی این لیست 
قابل مدیریت ش��ود، سعی شده تنها به عباراتی اشاره  
شود که به کلمه »بازاریایی« ختم می شدند، بنابراین 
مواردی از قبیل تبلیغات، برندس��ازی، روابط عمومی، 
بسته بندی و بس��یار دیگر از حوزه های وابسته به آن 
حذف ش��ده اس��ت. چون بازاریابی خیلی وسیع تر از 
تصورات شماست و نمی شود در یک پست به صورت 

کامل توضیح داد. 
 multicultural( 78- بازاریاب��ی چند فرهنگ��ی
marketing(: تعقیب و پیگیری مخاطبان قومی از 

طریق محصوالت، تبلیغات و تجربیات. 
 multi-level( بازاریاب��ی چن��د س��طحی  -7۹
marketing(: بازاریابی با به کارگیری دیگران که هر 
ی��ک از این افراد دیگری را در زیرمجموعه خود به کار 

می گیرند. 
 :)neuromarketing( 8۰- بازاریاب��ی عصب��ی

اشتراک بین مغز و علوم شناختی و بازاریابی. 
 new media( 8۱- بازاریابی رس��انه های جدی��د

marketing(: اساسا هم معنی با بازاریابی آنالین. 
 newsletter( 8۲- بازاریاب��ی از طریق خبرنام��ه
marketing(: تحوی��ل دادن منظ��م روزنام��ه ی��ا 
خبرنامه به مخاطبان هدف از طریق ایمیل یا به صورت 

چاپی. 
 :)niche marketing( 8۳- بازاریاب��ی جاوی��ژه
ه��دف قرار دادن بخش های بس��یار وی��ژه و خاص از 

مخاطبان. 
 non-traditional( 8۴- بازاریاب��ی غیرس��نتی
marketing(: روش های خ��ارج از نرم عادی، مثال 

بازاریابی چریکی، شیرین کاری های تبلیغاتی
 :)offline marketing( 8۵- بازاریابی آفالی��ن
تم��ام فعالیت های بازاریابی که به صورت آنالین انجام 

نمی گیرد، بازاریابی سنتی. 
one-( یک به ی��ک  فردبه ف��رد-  بازاریاب��ی   -8۶

باه��دف  بازاریاب��ی   :)to-one marketing
تک ت��ک مصرف کنندگان: شناس��ایی، تمایز، تعامل، 

شخصی سازی. 
 :)online marketing( 87- بازاریاب��ی آنالی��ن
بازاریابی به صورت آنالین، همانند اینترنت یا بازاریابی 

از طریق وبسایت. 
 outbound( برونگ��را  بازاریاب��ی   -88
marketing(: برقراری تماس و ارتباط با مش��تریان 
بالقوه از طریق تبلیغات، تماس های بدون هماهنگی 
قبلی، کرایه کردن لیست افراد تماس، مقابل بازاریابی 

ربایشی. 
 outdoor( ب��از  فض��ای  در  بازاریاب��ی   -8۹
marketing(: تبلیغ��ات طراحی ش��ده برای نصب 
روی دس��تگیره در، تبلیغ��ات روی بدنه ماش��ین ها، 

بیلبوردهای تبلیغاتی، بالن های تبلیغاتی. 
 out-of-home( ۹۰- بازاریاب��ی خارج از خان��ه
marketing(: بازاریاب��ی ب��ا هدف اف��راد حاضر در 

محیط های باز، معادل بازاریابی محیطی.
 performance( عملک��رد  بازاریاب��ی   -۹۱
marketing(: همانند بازاریابی رابطه ای است با این 
تفاوت ک��ه تنها در صورت نهایی ش��دن فروش و بر 
اس��اس معیارها یا نرخ مشخصی از بازگشت سرمایه 

برای صاحب کسب وکار هزینه ای دارد. 
 permission( اج��ازه ای  بازاریاب��ی   -۹۲
marketing(: القا کردن به مخاطب مبنی بر تمایل 

به دریافت پیام از طرف شما. 
 personalized( ش��خصی  بازاریاب��ی   -۹۳
marketing(: همانن��د بازاریاب��ی نفربه نفر ش��امل 

شخصی سازی محصوالت می شود. 
 persuasion( اقناع��ی  بازاریاب��ی   -۹۴
marketing(: که از معماری اقن��اع برای بازاریابی 

اینترنتی تأثیرگذار گرفته شده است. 
 point-of-sale( ۹۵- بازاریابی در نقط��ه فروش
marketing(: تبلیغات و بازاریابی به مش��تریان در 

نقطه خرید و پرداخت وجه در داخل یک فروشگاه. 
 post-click( کلی��ک  از  پ��س  بازاریاب��ی   -۹۶
marketing(: تجربه مش��تری یا کاربر پس کلیک 
بر یک تبلیغ یا ایمیل، مثال ورود به یک صفحه ورود. 
 :)PPC marketing( بازاریاب��ی کلیک��ی   -۹7
بازاریاب��ی پرداخت به ازای هر کلی��ک در موتورهای 
جست وجو، شبکه های تبلیغات و شبکه های اجتماعی. 
 :)product marketing( ۹8- بازاریابی محصول
بازاریاب��ی یک محصول خ��اص در مقاب��ل بازاریابی 

محصوالت یک شرکت. 
 promotional( تبلیغات��ی  بازاریاب��ی   -۹۹
marketing(: به طورکلی اگر صحبت کنیم، شامل 
تمامی انواع مختلف بازاریابی به منظور جذب مشتری 

می شود. 
 proximity( نزدیک��ی  بازاریاب��ی   -۱۰۰
marketing(: توزی��ع بدون س��یم )آفالین( محلی 
تبلیغات مرتبط با یک مح��ل برای افراد متقاضی که 
سخت افزار الزم برای این کار را در اختیار داشته باشند. 
bigwallet :منبع

 می توانید ارزش خودتان
 را ثابت کنید؟ 

اگ��ر بگوئی��د »پیت��زای م��ا، بهتری��ن پیتزا در 
دنیاست!« آیا مردم در دسته ها و گروه های بزرگ 

به سوی رستوران شما سرازیر می شوند؟ 
البت��ه که نه، آنها حرف و ادعای ش��ما را درباره 

ارزش پیشنهاد شده باور نخواهند کرد. 
بدون م��درک و گ��واه، فرصتی ب��رای صحبت 
کردن پیش از اینکه صحبت های شما چیزی فراتر 
از بل��وف تبلیغاتی جلوه کن��د، ندارید. بلوف های 
تبلیغاتی و بازاریابی هم که تکلیف ش��ان مشخص 
اس��ت؛ عموم م��ردم اصال توجهی ب��ه ارزش های 
معرفی ش��ده آنها نمی کنند )یا اصال آنها را به یاد 

نمی آورند(. 
به عن��وان مثال، اخی��را با وب س��ایتی برخورد 
داش��ته ام که در آن ادعا ش��ده ب��ود »راز مخفی 
بازاریابی دیجیتال برای موفق ترین ش��رکت ها در 

دنیا!«.
نی��ازی هم به ی��ادآوری این قضیه نیس��ت که 
اصوال هیچ ش��خصی بدون وج��ود گواه و مدرکی 
برای پشتیبانی و حمایت از این ایده، آن را جدی 

نخواهد گرفت. 
بهترین بودن کافی نیس��ت. مردم نیاز دارند که 
ب��اور کنند ارزش ش��ما بهترین گزین��ه برای آنها 

هستید. 

تا زمانی که ادعاهای خود را ثابت نکنید، حقیقتا 
احتمال باور کردن آنها توس��ط مردم وجود ندارد 
و اینجاست که ارزش پیشنهاد شده شما در واقع 

بی مصرف جلوه می کند. 
شما برای این کار می توانید از مطالعات مرتبط، 
شهادت نامه ها و همچنین قضاوت صحیح بزرگان 
در کنار دیگر روش های پذیرفته ش��ده اس��تفاده 

کنید. 
به عن��وان مث��ال، برن��د Basecamp از ابزار 
تأیید اجتماعی ب��رای اعتباردهی به ادعای اصلی 
خودش تحت عنوان »برترین اپلیکیشن مدیریت 
پروژه دنیا« استفاده می کند. در این روش دو عدد 
اصل��ی و حیاتی وجود دارد که ادعای آنها را قابل 
باور می کن��د )اینکه ۶۲۳۲ ش��رکت و ۹7درصد 
از مش��تریان قبلی اس��تفاده از این اپلیکیش��ن را 

پیشنهاد می دهند.(
اع��داد مؤثر و گیرا می توانند انتخاب درس��ت و 
صحیحی باشند )به عنوان نمونه همان مثال باال(، 

اما این روش همیشه کارساز نیست. 
اعداد و ارقام به راحتی می توانند میزان ش��هرت 
و البته دیگر فاکتوره��ای کمی را به خوبی اثبات 

کنند. 
اما وقتی که ش��ما ادعا می کنید یک کارشناس 
مورد اعتماد در یک حوزه خاص هس��تید و اینکه 
مثال ۱۰۰۰ نفر من را به عنوان کارش��ناس قبول 

دارند، نمی تواند در هر موقعیتی اثربخش باشد. 
در مقابل، اس��تفاده از چند توصیه از طرف چند 
کارشناس و متخصص دیگر می تواند به ایده و نظر 
شما اعتبار دهد. توصیه آنها حتی می تواند نیاز به 
مطرح ش��دن هرگونه ادعایی از طرف شما را هم 
برطرف کند – یعن��ی توصیه ها خود می توانند به 

عنوان ادعا برای شما کارساز باشند. 
به طور مش��ابه، ش��ما می توانید از گواهی نامه ها 
و رضایت نامه ه��ا ب��رای ایجاد ارزش درک ش��ده 
محصول خودتان و از بین بردن آخرین آثار شک 
و تردید مخاطبان در رابطه با قول و قرار های خود 

استفاده کنید. 
مثال برند StudioPress از روش نش��ان دادن 
افراد مشهوری استفاده می کند که محصوالت آنها 

را تأیید می کنند. 
ش��ما برای اثبات قول ه��ای خودت��ان باید راه 
صحی��ح را انتخ��اب کنید، راهی ک��ه پیش از آن 
جوابگو بوده و نتیجه مطلوبی داشته است. در غیر 

این صورت غیرقابل باور جلوه نخواهید کرد. 
معم��والً از آنجایی که در تبلیغات خودتان فقط 
از ی��ک ادعا در رابطه با خودت��ان یا محصوالتتان 

استفاده
نمی کنید، پس برتی اثبات هر یک از قول های 
خودتان هم نیاز به استفاده از روش های مختلفی 

خواهید داشت. 
ibazaryabi :منبع

ایستگاه بازاریابیدیدگاه

بازاریابی خالق

 محمدرضا گل آقائی



37 راه قدرتمند برای خالق تر شدن 
کارآفرینان )4(

من )نویس��نده اصل��ی متن( بر اس��اس آنچه امتحان 
کردم و آنچه برایم مؤثر بوده است، 37 راه قدرتمند برای 
خالق تر شدن کارآفرینان پیدا کردم. همه این راه ها برای 
ش��ما مؤثر نیس��تند، ولی اگر تعدادی از این تاکتیک ها 
را امتح��ان کنی��د، در مدت��ی کوت��اه دوب��اره می توانید 
خالقیت تان را به دست آورید. در شماره های قبل به 21 
مورد اول اش��اره کردیم و در مطل��ب حاضر به تعدادی 

دیگر خواهیم پرداخت. 

22- به فضای شخصی خود نظم بدهید
وب س��ایت هایی برای نظ��م دادن به محی��ط زندگی 
وجود دارند. بس��یاری از افراد اعتقاد دارند که نظم دادن 
به محیط زندگی، باعث منظم ش��دن ذهن می شود. این 

برای من کامال حقیقت دارد. 

23. ورزش کنید و تحرک داشته باشید
ورزش مغز را تحریک می کند و باعث تولید نورون های 
جدید در منطقه هیپوکامپ می ش��ود. فعالیت فیزیکی، 
مثل دویدن، پیاده روی یا حتی انجام حرکات شنا و دراز 
و نشس��ت، می تواند باعث ایجاد الگوهای فکری خالقانه 
ش��ود. اکثر مردم از ورزش، به عنوان فرصتی برای رهایی 

از کار و کسب انگیزه های جدید استفاده می کنند. 

24- تمرین تنفس متمرکز
تمرین های تنفس��ی ش��اید به اندازه ورزش های دیگر 
پرتح��رک نباش��ند، ولی می توانند به ش��ما در کس��ب 
آرامش، کاهش اس��ترس و رها سازی ذهن، بسیار کمک 
کنند. تمرین تنفس��ی خودآگاه به من کمک می کند تا 
روی اولویت های اصلی زندگی تمرکز و از حواشی )مثال 

تماشای فیلم( دوری کنم. 

25- پیاده روی کنید
پیاده روی نیز ش��اید به اندازه ورزش های دیگر کالری 
نس��وزاند، ول��ی فرصتی عالی جهت دور ک��ردن ذهن از 
مش��کالت و ایجاد فضا برای دس��تیابی ب��ه راه حل های 

خالقانه است. 

26- یوگا
یوگا یک راه کم اثر برای آرام کردن ذهن، کاهش استرس 
و ایجاد یک الگوی ذهنی خالقانه است. مطمئن شوید که 

تمرین یوگای شما روی آرام کردن ذهن تمرکز دارد. 

27- ماساژ
برای من، هیچ چیز به اندازه ماس��اژ نمی تواند بدنم را 
خالی از اس��ترس و سرش��ار از آرامش کند. ماساژ ذهن 
من را پاالیش می کند )و مزایای فیزیکی بی شماری هم 
دارد( و من همیشه در جلسات ماساژ به ایده های خالقانه 

زیادی دست پیدا می کنم. 

28- به افکار بیهوده نیز توجه کنید
اگر همیش��ه روی کار خود متمرکز نیستید احساس 
گن��اه نکنید. افکار بیهوده گاهی به تفکراتی ویژه منتهی 
می ش��وند. اگر واقعا الزم اس��ت، به خود اجازه دهید که 
ذهن تان به پرواز درآید. فقط حتما یک دفتر یادداش��ت 
برای نوش��تن فکرهای خالقانه احتمالی داش��ته باشید، 
الزم نیس��ت که حتما این افکار در مورد مش��کل فعلی 

شما باشند. 

29- با شخصی مورد اعتماد مشورت کنید
الزم نیس��ت که حتما هنگام خالی ش��دن ذهن تان از 
ایده های خالقانه خود را از س��ایرین جدا کنید. برخی از 
ای��ن فعالیت ها، مثل توفان فکری، هنگامی که به صورت 
گروهی انجام می شوند بس��یار مؤثرتر هستند. پرسیدن 
نظر افراد نشانه ضعف نیست. در واقع، شما احتماال پس 
از شنیدن نظر ش��خصی که طرز فکری متفاوت از شما 
دارد، به راه حل های خالقانه بسیار خوبی خواهید رسید. 
قبول کنید که پاس��خ همه مش��کالت نزد شما نیست و 

شبکه ای از افراد خالق ایجاد کنید. 

30- با یکی از دوس�تان یا اعضای خانواده خود 
تماس بگیرید

گاه��ی ح��رف زدن با یک دوس��ت خوب ی��ا یکی از 
اعضای خانواده، حتی اگر حرف ش��ما کامال بی ارتباط با 
مش��کل تان باشد، می تواند اس��ترس را کاهش دهد و به 
ش��ما کمک کند تا راه حلی پیدا کنید. اگر مدتی اس��ت 
که با آنها تماس��ی نداش��تید، این راه بسیار خوبی است. 
لذت��ی که من از صحبت با دوس��تی که مدت هاس��ت او 
را ندیده ام کس��ب می کنم، غالبا برای شروع به کار کردن 

مغزم کافی است. 

31- به کافه بروید
البته نه برای مدتی طوالنی. ممکن است فکری بسیار 
عالی به ذهن شما خطور کند، ولی آن را در میان شلوغی 
و هیاهوی کافه به طور کامل فراموش کنید، البته برخی 
افراد در چنین محیط هایی به راه حل ها و فکرهایی بسیار 
ناب و اس��تثنایی دست پیدا می کنند. با این حال، صرف 
یک فنج��ان چای یا قهوه در یک کاف��ه می تواند دوباره 

ذهن شما را در مسیری مثبت و خالقانه قرار دهد. 
ادامه دارد. . . 
theballance :منبع
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در مقاله گذشته چهار مورد 
اول از 10 رفت��ار فوق الع��اده 
مدی��ران جهان��ی را معرف��ی 
کردی��م و مورد بررس��ی قرار 

دادیم.
 در این مقاله و در ادامه به 
تحلی��ل باقی م��وارد خواهیم 

پرداخت. 

5- مطالع�ه بیش�تر ب�ه 
س�طح  افزای�ش  معن�ای 

آگاهی شما خواهد بود
ابت��دا الزم اس��ت بدانی��د 
کتاب ه��ای  تع��داد  ک��ه 
موجود در سراس��ر جهان به 
 میزانی زیاد اس��ت که ش��ما

 نمی توانی��د تمام��ی آنه��ا را 
مطالعه کنید. همچنین ش��ما 
زندگی  وقت  تمام  نمی توانید 
خ��ود را ب��ه خوان��دن کتاب 

اختصاص دهید. 
ب��ه همین خاط��ر ضروری 
است انتخابات درستی در این 

رابطه داشته باشید.
 اگرچه همه ما این جمله را 
شنیده ایم که هر کتابی ارزش 
یک ب��ار خوان��دن را دارد، با 
ای��ن ح��ال تص��ور کنید که 
فردی تنها یک ساعت در روز 
می تواند ب��ه مطالعه بپردازد، 
ح��ال اگر کتابی را بخواند که 
آموخته مفی��دی را برای وی 
به همراه نداش��ته باشد، عمال 
فرصت مطالع��ه کتابی را که 
می توانس��ت کام��ال کاربردی 
و س��ودمند باش��د از دس��ت 
خواهد داد. ب��ه همین خاطر 
داش��تن مطالعه کاف��ی تنها 
زمانی سودمند خواهد بود که 
نسبت به این امر که چه چیز 
بخوانیم نیز به درک درس��تی 

رسیده باشید.
ض��روری  همچنی��ن   
در  روش ه��ا  س��ایر  اس��ت 
س��طح ارتق��ای   راس��تای 

 دان��ش خود را نی��ز امتحان 
کنید. 

برای مث��ال برای فردی که 
بنا به دالیل��ی امکان مطالعه 
کتاب ه��ای طوالن��ی و چاپی 
ب��ه  ن��دارد، گ��وش دادن  را 
فای��ل صوتی خالص��ه آن نیز 

می تواند مفید باشد. 
با این حال فراموش نکنید 
که این اق��دام بای��د تنها در 
ش��رایطی باش��د ک��ه واقع��ا 
نمی توانید زمانی را به این امر 

اختصاص دهید.
راس��تای  در  واق��ع  در   
موفقیت نبای��د به خود دروغ 
بگویید و بر مبنای تنبلی جلو 

بروید. 

6- س�رمایه، سالمتی و 
ارتباطات خود را به خوبی 

حفظ کنید
ب��ا  رابط��ه  در  هم��واره 
مهم تری��ن دارای��ی ه��ر فرد 
متع��ددی  اختالف نظره��ای 
از  ناش��ی  ک��ه  دارد  وج��ود 
گوناگ��ون  جهان بینی ه��ای 

است. 
با این ح��ال به طور خالصه 
این امر در س��ه مورد سرمایه، 
س��المتی و افرادی که با آنها 
در ارتب��اط هس��تید، خالصه 

می شود.
 ب��ه همین خاط��ر ضروری 

هم��واره  ت��ا  اس��ت 
بیش��ترین توجه خود 
را به این س��ه مقوله 
حیاتی معطوف کنید.

 فراموش نکنید که 
هیچک��دام از م��وارد 
معرفی ش��ده در این 
بخ��ش ب��ر دیگ��ری 
برتری ن��دارد، با این 
حال نحوه رس��یدگی 
تفاوت  باید  به هریک 
داشته باشد تا بهترین 

تعادل ممکن به دست آید. 

نمی توان  را  احت�رام   -7
خرید 

امروزه مقوله نفوذ بر قلب ها 
به عن��وان باالتری��ن درجه از 
تأثیرگ��ذاری مط��رح اس��ت. 
ب��دون تردی��د این ام��ر تنها 

زمانی محقق خواهد ش��د که 
افراد ش��ما را الیق بدانند. در 
واقع ممکن است برخی صرفا 
به علت جایگاهی که دارید و 
نی��ازی که به ش��ما دارند، به 
صورت کامال ظاهری به ش��ما 

احترام بگذارند. 
با این ح��ال این ام��ر تنها 
منج��ر به ی��ک رفت��ار خوب 
خواهد شد و نه چیزی بیشتر. 
در همی��ن راس��تا نباید خود 
را به این س��طح راضی کنید. 
درواق��ع ضروری اس��ت تا به 
نحوی عمل کنید که افراد به 
خواست خود و بدون توجه به 

موقعیت شما پایگاه رفتاری را 
ش��کل دهند و به شما احترام 

بگذارند.
 ای��ن ام��ر در درازمدت به 
اعتبار شما تبدیل خواهد شد 
و می توان��د ب��ه مزیتی بزرگ 
ب��رای ش��ما تبدیل ش��ود. با 
این وجود، ح��ال ظاهری آن 

تح��ت هیچ ش��رایطی چنین 
قابلیت هایی را برای ش��ما به 

ارمغان نخواهد آورد. 

ی�اد  نی�ز  را  دف�اع   -8
بگیرید

باور عموم م��ردم در رابطه 
با عقب نش��ینی و دفاع منفی 
ب��وده و آن را مختص به افراد 

ضعیف می دانند.
 ب��ا این حال ای��ن امر یک 
واقعیت اس��ت که نمی توانید 
همواره حالتی تهاجمی نسبت 

به بازار داشته باشید. 
این امر بسیار زود شما را از 

پا در خواهد آورد. 
امر خصوصا  این  سختی 
در م��واردی ک��ه نی��از به 
ب��ا  بازنگ��ری  و  س��کوت 
اس��ت،  ضروری  عملک��رد 
تش��دید خواه��د ش��د. به 
همین خاطر الزم است که 
هم��واره روش های تدافعی 
را نیز مدنظر داشته باشید 
تا در صورت نی��از بتوانید 
بهتری��ن تصمی��م را اتحاذ 
کنید و شرکت را در مسیر 

بهتری قرار دهید. 

9-دیدگاه خود را نسبت 
به شکست تغییر دهید

اف��راد  از  بس��یاری  ب��رای 
نرس��یدن ب��ه خواس��ته ها به 
معن��ای پای��ان کار و دس��ت 
کشیدن از تالش مجدد است. 

این دی��دگاه به قدری مخرب 
اس��ت که س��ایر خواس��ته ها 
و ن��وع عملک��رد اف��راد را نیز 
تغییر خواهد داد. با این حال 
شکست امری طبیعی است و 
نمی توانید توقع داشته باشید 
که همواره موفق ظاهر شوید. 
ای��ن امر به عوام��ل متعددی 
بس��تگی دارد ک��ه در برخی 
موارد ش��ما هیچگونه کنترلی 

بر آنها نخواهید داشت. 
امر  ای��ن  به همی��ن خاطر 
طبیعی اس��ت ک��ه حتی در 
نیز  ت��الش  ص��ورت حداکثر 
نتوانی��د موفقیت مدنظر را به 

دست آورید.
 ب��ا ای��ن حال نبای��د اجازه 
دهی��د تا شکس��ت ش��ما به 

سدی تبدیل شود. 
در واق��ع عدم موفقیت تنها 
ب��ه این معنی اس��ت که باید 

تغییراتی را اعمال کنید. 
نباید  تحت هیچ ش��رایطی 
خواس��ته های درست خود را 

کنار بگذارید.
 ب��ا این حال خواس��ته های 
ش��ما باید به نحوی باشد که 
واقع بینانه  و  قابل دسترس��ی 
باش��ند. برای مث��ال قهرمان 
دو و میدان��ی برای فردی که 
آسیب نخاعی دارد، تنها یک 
آرزو می توان��د باش��د، با این 
ح��ال با تغییر خواس��ته خود 
به س��متی که امکان دس��ت 
یافت��ن ب��ه آن وج��ود دارد، 
ش��ما می توانید ب��ه موفقیت 
دس��ت یابید. به همین خاطر 
از شکست ها  بس��یاری  ریشه 
غیرمنطقی  خواس��ته های  در 

افراد است. 

10- زندگی کوتاه اس�ت 
آن  از  خوب�ی  ب�ه  پ�س 

استفاده کنید
ج��اودان  ف��ردی  هی��چ 
نخواهد مان��د، این امر به این 
معن��ی اس��ت که هم��ه ما از 
زم��ان اندک��ی ب��رای زندگی 
برخورداری��م. به همین خاطر 
تل��ف ک��ردن آن بدترین نوع 
سیاست رفتاری است. درواقع 
بس��یاری از افراد ب��دون آنکه 
خودش��ان نیز متوجه باش��ند 
زمان خود را به بدترین شکل 

ممکن سپری می کنند. 
در همی��ن راس��تا برنامه ای 
م��دون ب��رای خ��ود بچینید 
و هم��واره ای��ن نکت��ه را ب��ه 
 خاط��ر داش��ته باش��ید ک��ه
 تقوی��ت خ��ود ب��ه عن��وان 
مدی��ر ش��رکت در نهایت به 
قدرتمندتر ش��دن برند ش��ما 

منجر خواهد شد. 
robinsharma :منبع

سیاست کاری مدیران موفق به چه صورت است )2(

  بررسی 10 رفتار فوق العاده مدیران جهانی و تأثیر آن بر شرکت
نگاه کارتابل

درس های کارآفرینی از کارآفرینان 
برتر دنیا )4(

در ش��ماره های قبل به هش��ت درس اول پرداختیم 
و در این شماره به دو مورد آخر اشاره خواهیم کرد. 

9- ارتباط های معنادار بسازید
درس کس��ب وکار: هی��چ وق��ت از ایج��اد ارتباطات 
معنادار با مش��تریان، رهبران فکری، رقبا و دیگر افراد 

صنعت تان دست نکشید. 
بالگ��ر اقتص��ادی تحس��ین برانگیز، مایکل ش��رودر، 
درمورد روابط مثبت می گوید: »دردناک ترین اشتباهی 
که در کارآفرینان تازه کار یا بی تجربه می بینم این است 
ک��ه دیگران حاض��ر در آن صنعت را ب��ه عنوان رقیب 
می بینند. این مس��ئله می تواند به ش��کل قابل توجهی 
ش��ما را به عقب ببرد، زیرا ممکن است هیچ وقت رازها 
و نکات صنعت و یافتن دوست های واقعی را یاد نگیرید. 
ب��ه نظر من، در عوض، باید اف��راد صنعت خود را مانند 
همکار و دوس��ت ببینید. باید با دیگران ارتباط بسازید، 
در کنفرانس ها حاضر ش��وید، با افراد در ارتباط باش��ید 

و غیره.«
س��یالس م��وزر، موس��س ب��الگ س��بک زندگ��ی 
Chasing Foxes ب��ا همس��ر خود گریس اس��ت. او 
می گوید: » متوقف کردن افراد به دلیل موقعیت ش��ان 
در ش��رکت، نشانه ارزش قائل ش��دن برای آنها نیست. 
پیش��نهاد من به کارآفرینان جوان این است که با افراد 
به درس��تی رفت��ار کنند و متواضع بمانن��د، هیچ وقت 

نمی دانید کجا چیزی را یاد می گیرید.«. 
معلم زندگی، به��ره وری و موفقیت، کریس وینفیلد، 
معتقد اس��ت هنگامی که کارآفرینان ت��ازه کار، از افراد 
مناس��ب، کمک مناس��ب نمی گیرند، زمان زیادی را از 
دست می دهند. یک اش��تباه بزرگ دیگر این است که 
وقتی درخواس��ت کم��ک می کنن��د، نمی توانند رابطه 
بس��ازند. او توضیح می دهد: » هرکاری که می خواهید 
انجام دهید، ش��خص دیگری آن را انجام داده است. هر 
احساسی که دارید، ش��خص دیگری قبال داشته است. 
هر مانع، هر س��د، هر چیزی! شخص دیگری نیز با آنها 
برخورد کرده و راهی برای رهایی از آنها یافته است. این 
را یاد بگیرید. چه خواندن یک کتاب باش��د، دس��تیابی 
به کس��ی باشد، کمک بگیرید و سپس آن را بهتر انجام 

دهید.«
یک بازاریاب ماهر و مشترک در کتاب های قابل توجه 
 ،Entrepreneur و   Business Insider مانن��د 
الرن هالیدی، توصی��ه می کند که با افرادی متفاوت از 
خودت��ان وقت بگذرانی��د. او می گوید که این کار، ذهن 
شما را نس��بت به افراد متفاوت و مشکالت متفاوت باز 
می کند و به شما اجازه می دهد که ایده ها را سریع تر به 
هم متصل کنید و نقش��ی واقعی در دنیا داشته باشید، 

به جای اینکه فقط مارک زاک بعدی باشید. 
10- در ابزار تجارت خود متخصص شوید

درس کسب وکار: ابزار، چارچوب ها و خدمات درست 
را کش��ف و اس��تفاده کنید که بتوانند ش��ما را مؤثرتر، 

کارآمدتر و مفیدتر بکنند. 
ویلی��ام هری��س، موس��س Elumynt  و طرف��دار 
اس��تفاده از فرآیندها و ابزاری اس��ت که به شما کمک 
می کنن��د تا کارها را س��امان داده و عملکرد بهتری در 
کس��ب وکار خود داش��ته باش��ید. او می گوید: » من به 
کارآفرینانی که این مش��کل را دارند پیش��نهاد می کنم 

کارهای شان را سامان داده و آنها را ثبت کنند. 
من، اپلیکیش��ین Asana را برای این کار دوس��ت 
دارم. کارهایی که خودش��ان پیدا می کنند و مدام تکرار 
می ش��وند، کارهایی هس��تند که باید درباره سپردن به 
آنها ب��ه دیگران فک��ر کنند. در آخر م��اه، باید صورت 
حس��اب ها را بفرس��تید، اعداد را به صفحات گس��ترده 
تحلیل ه��ای خ��ود، اضافه کنید و... ش��خص دیگری را 
برای انجام آن پیدا کنید. س��اعت هایی که با س��پردن 
ای��ن کارها ب��ه دیگری ذخیره می کنید به ش��ما کمک 
می کنن��د تا بر چیزهای��ی تمرکز کنید که فقط ش��ما 
می توانی��د انجام دهید، مانند برنامه ریزی اس��تراتژی و 

مسیر کسب وکار.« 
 ،COO Chiara McPhee موس��س  بی��زی، 
مش��اهده کرد که صاحبان کسب وکار تازه کار، معموال 
در جم��ع آوری و پ��ردازش بازخ��ورد مش��کل دارند. 
او راه��ی را پیش��نهاد می دهد: »دریافتم که داش��تن 
یک چارچ��وب که بتوان به ش��کلی سیس��تماتیک، 
ویژگی های محصول را بر اساس بازخورد مشتری-هم 
از مشتریانی که دارید و هم مشتریانی که می خواهید 
داشته باش��ید- جمع آوری، اولویت بندی و اجرا کرد، 

بسیار مفید است. 
این س��خن »ایس��تادن روی ش��انه های غول« که به 
معنای کش��ف حقیقت با اس��تفاده از کش��فیات قبلی 
اس��ت، به ق��رن 21 بازمی گ��ردد، اما آن را بیش��تر به 
اس��حاق نیوتن نسبت می دهند که کار علمی خود را به 

تالش های دانشمندان قبل از خود نسبت داد. 
ظاهرا چیزی که در کارهای علمی، درست است، در 
کسب وکار نیز به همین شکل عمل می کند. تونی رابینز 
نی��ز این جمله را تأیید ک��رده و از تأثیر متفکران دیگر 
کسب وکار در موفقیت کارآفرینی خود صحبت می کند. 
ی��اد گرفتن درس ه��ای کس��ب وکار از دیگران، هیچ 
ای��رادی ن��دارد، مخصوص��ا زمانی ک��ه آنه��ا در زمینه 
خودش��ان برتر هس��تند. این درس های کس��ب وکار را 
بپذیری��د و اش��تباهات هزینه بر بس��یار کمتری را در 
طوالنی مدت مرتکب ش��وید، اما به یاد داش��ته باش��ید 
که هیچ چیز از تجربه خودت��ان در کارآفرینی، مؤثرتر 

نخواهد بود. 

برنامه ای مدون برای خود 
بچینید و همواره این نکته را به 

 خاطر داشته باشید که
 تقویت خود به عنوان مدیر 

 شرکت در نهایت
  به قدرتمندتر شدن برند شما 

منجر خواهد شد

مترجم: امیرآل علی

مترجم: نیما جوادیمترجم: مژگان گوران
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اخبار

اهواز -شبنم قجاوند- هوشنگ فالحتیان، 
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی از مدیرعامل 
ش��رکت برق منطق��ه ای خوزس��تان به خاطر 
تالش شبانه روزی در بسترسازی مناسب جهت 
 توس��عه و آبادانی کش��ور و جلب رضایت مردم
 اس��تان های خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
تقدیر ک��رد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
سهامی برق منطقه ای خوزستان، در لوح تقدیر 

 اهدایی هوشنگ فالحتیان آمده است:  با توجه به 
تالش های قابل تحس��ین جنابعالی و همکاران 
متعهد و متخصص برق منطقه ای خوزستان به 
منظور تامین برق مطمئن و پایدار ویژه در شرایط 
خاص آّب و هوایی استان خوزستان و همچنین 
اجرای موفقیت آمیز پ��روژه های مهم انتقال و 
فوق توزیع در منطقه که نش��ان از عزم راسخ و 
خستگی ناپذیر آن مجموعه و بستر سازی توسعه 

و آبادانی در کشور در راستای جلب رضایت مردم 
بزرگوار شریف استان های خوزستان و کهگیلویه 
و بویراحمد می باشد، صمیمانه تشکر و قدردانی 
می نمایم. در ادامه این لوح تقدیر آمده است: امید 
است در پرتو عنایت حق تعالی در مسیر خدمت 
به نظام مقدس جمهوری اسالمی و مردم شریف 
ایران و اعتالی صنعت برق کشور، همواره موفق 

و موید باشید.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار هرمزگان از 
پیگیری رفع مشکالت پاالیشگاه نفت بندرعباس با برگزاری جلساتی 
در سطح اس��تانی و ملی خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، دکتر فریدون همتی در هفتادمین 
نشست کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید استان هرمزگان که در 
شرکت پاالیش نفت بندرعباس برگزار شد، پاالیشگاه نفت بندرعباس 
را از مهم ترین واحدهای تولیدی هرمزگان که نقش مهمی در تولیدات 
نفتی کشور دارد، برشمرد و اظهار داشت: این پاالیشگاه از واحدهای 
مالیات  دهنده بزرگ در هرمزگان محسوب می شود که مالیات و ارزش 

افزوده آن در خدمت ایجاد اشتغال در استان قرار می گیرد. 
وی به اشتغال مستقیم پنج هزار نفری پاالیشگاه نفت بندرعباس 
اشاره نمود و افزود: با وجود این اشتغال در این مجموعه، اهمیت این 
مجموعه به وضوح قابل لمس است و مدیران استان باید نسبت به 
رفع مش��کالت آن اقدام کنند. دکتر همتی مشکالت این مجموعه 

را طلبکاری از شرکت پخش فرآورده های نفتی و همچنین بدهی 
به اداره مالیات و همچنی��ن موضوعاتی با بنادر و گمرک در بحث 
صادرات عنوان کرد. استاندار هرمزگان با اشاره به تصمیمات اتخاذ 
شده در این نشست، تصریح کرد: در راستای رفع مشکل پاالیشگاه 
جلسه ای با حضور مدیران منطقه ویژه خلیج فارس، اداره کل بنادر 

و گمرک در اس��تانداری هرمزگان برگزار می شود. وی بیان داشت: 
همچنین با توجه به مطالبات و بدهی های این پاالیشگاه که هر دو 
به بخش های دولتی مرتبط اس��ت، درخواست جلسه ای فوق العاده 
در سطح ملی را به معاون اول رئیس جمهور تقدیم خواهیم کرد تا 
بتوان از کمک های صندوق توسعه ملی استفاده و همچنین با روش 
تهاتر این مش��کل را نیز رفع کرده و جرائم مالیاتی این مجموعه و 
مشکالت مربوط به صادرات آن نیز حل شود. دکتر همتی خواستار 
توج��ه ویژه پاالیش��گاه نفت بندرعباس به ایفای مس��ئولیت های 
اجتماعی در هرمزگان ش��د و عنوان کرد: این مجموعه اقداماتی را 
صورت داده اما انتظار داریم چنین مجموعه بزرگ و مهمی بیش از 
گذشته ظرفیت های خود را جهت ایفای مسئولیت های اجتماعی 
و بهره مندی عموم مردم به کار گیرد. ش��ایان ذکر است پس از این 
نشست استاندار هرمزگان و اعضای کارگروه از بخش های مختلف 

پاالیشگاه نفت بندرعباس بازدید کرد.

اردبیل- خبرن�گار فرصت امروز- به گ��زارش روابط عمومی 
ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ، مهن��دس فیروز خدائ��ی مدیر عامل 
ش��رکت گاز اس��تان اردبیل با اعالم مطلب فوق افزود : در دهه فجر 
 امس��ال طرحهای گازرس��انی به 95 روستای شهرستانهای اردبیل ، 
مشگین شهر ، بیله سوار، خلخال ، کوثر ، گرمی ، پارس آباد و نیر مورد 
بهره برداری قرار می گیرد. وی اظهار داش��ت : برای تحقق این مهم 
در دهه فجر امس��ال، بیش از 436 کیلومتر عملیات شبکه گذاری با 

اعتباری بالغ بر 265 میلیارد ریال هزینه شده است. مدیرعامل شرکت 
گاز استان اردبیل همچنین از افتتاح و بهره برداری ساختمان اداره گاز 
شهرس��تان اصالندوز و کورائیم با هزینه ای بالغ بر 10 میلیارد ریال 
در دهه فجر امسال خبر داد و گفت : عملیات اجرایی محور صنعتی 
شماره 2 پارس آباد با اعتباری بالغ بر 95 میلیارد ریال نیز در دهه فجر 
امس��ال آغاز خواهد گردید. وی یادآور شد که با اجرای این پروژه زیر 
ساختهای گازرسانی به 80 روستای این شهرستان فراهم خواهد شد.

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز- درافشاني،سرپرس��ت 
س��ازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي ش��هرداري قزوین گفت با 
ش��ناخت فرصت هاي مجازي مي توان تهدیدات فضاي مجازي را 
شناس��ایي و آنها را به فرصت تبدیل کرد،بنابراین باید تهدیدات و 
فرصت هاي پیش رو را شناس��ایي و براي آنها برنامه ریزي کنیم. 
به گزارش روابط عمومي س��ازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزش��ي 
شهرداري قزوین؛محمد درافشاني در دیدار با معاون امور طالب و 
مدیر روابط عمومي حوزه علمیه قزوین به نقش حوزه هاي علمیه 
و روحانیت در کاهش آسیب هاي اجتماعي در جامعه اشاره کرد و 
افزود:امروزه با گسترش آسیب هاي اجتماعي در جامعه به خصوص 
در میان قشر جوان وظیفه همه دستگاه هاي متولي است تا بتوانیم 
با برنامه ریزي و اتخاذ تدابیر مناسب در این راستا گام هاي مثبتي 
برداریم. درافش��اني با بیان اینکه تجربه نش��ان داده اس��ت که با 

بخشنامه  نمي توان آسیب هاي اجتماعي را رفع کرد،گفت:بهترین 
راهکار مقابله با این آسیب ها اعمال راهکارهایي است که در راستاي 
پیشگیري صورت گیرد که نقش روحانیت و حوزه هاي علمیه در 
این عرصه  تأثیر گذار اس��ت. وي با اشاره به این که فضاي مجازي 
آلوده و کنترل نشده از جمله عوامل تشدید آسیب هاي اجتماعي 

و فرهنگي به ش��مار مي رود،خاطرنش��ان کرد:دش��منان انقالب و 
اسالم هرچند که نتوانستند از طریق نظامي بر ما مسلط شوند،در 
سال هاي اخیر به خصوص از طریق فرهنگ مي خواهند اهداف شوم 
خود را محقق س��ازند که یک��ي از ابزارهاي مهم فعالیت هاي ضد 
فرهنگي آنها همین بستر فضاي مجازي است. مدیرعامل سازمان 
فرهنگي،اجتماعي و ورزشي ش��هرداري قزوین افزود:البته فضاي 
مجازي هم مي تواند فرصت باشد و هم تهدید و این مسئله بستگي 
دارد که چقدر ما  توانایي و مهارت استفاده درست از آن را داشته 
باش��یم و به عقیده بنده چنانچه از فرصت فضاي مجازي درست 
اس��تفاده کنیم، مي توانیم از همین طریق بر بسیاري از معضالت 
و آس��یب هاي اجتماعي فائق ش��ویم  یا آنها را کاهش دهیم. وي 
بر آمادگي بیشتر و همکاري سازمان فرهنگي و ورزشي شهرداري 

قزوین با حوزه علمیه استان قزوین تأکید کرد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- محمد مهدی ش��هریاری 
در دیداری که عصر ش��نبه 23 دیماه در محل اس��تانداری انجام 
ش��د، ضمن تقدیر و تش��کر از تالش و اهتمام مدیرکل و تمامی 
مس��ئولین و دلس��وزان ورزش و جوانان در اس��تان گفت: مقوله 
ورزش یکی از موضوعات بس��یار مهم ما در راستای توسعه نشاط 
و س��المتی مردم در بعد همگانی و دستیابی به عناوین ارزشمند 
قهرمانی در عرصه های بین المللی و آسیایی در بعد قهرمانی است 
و از این رو به دنبال توس��عه و پیش��رفت ورزش و توجه جدی به 
حوزه جوانان هس��تیم. اس��تاندار آذربایجان غرب��ی افزود: کمک 
خواهیم ک��رد تا با هماهنگی ه��ای اداره کل ورزش و جوانان در 

راستای توسعه و پیش��برد ورزش و بهره گیری از ظرفیت عظیم 
جوانان عزیز، زیرساخت های ضروری و مورد نیاز را فراهم نماییم. 

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: همواره قدردان تالش ارزشمند 
و رسالت خطیر کارکنان و دلسوزان ورزش و خادمین جوانان عزیز 
بوده و خواهم بود و امیدواریم بتوانیم شرایط بسیار خوبی را برای 
ای��ن دو بخش مهم و تأثیرگزار ایجاد کنی��م. در ابتدای این دیدار 
دکتر چمن گلی مدیرکل ورزش و جوانان اس��تان ضمن تشکر از 
حمایت های ارزش��مند استاندار، بخشی از مهمترین مشکالت و 
چالش های اساسی حوزه های ورزش و جوانان در استان را مطرح 
کرد و ابراز امیدواری نمود که با مساعدت و حمایت های استاندار 
مسیر دستیابی به موفقیت های ورزشی و درخشش جوانان عزیز 

در عرصه های مختلف هموارتر شود.

س�اری - دهقان - رئیس اداره نگهداری راه های اصلی و فرعی 
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان مازندران از اجرای 
عملیات 155 کیلومتر روکش آسفالت در سطح محورهای استان در 
سال جاری تا به امروز خبر داد. به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل 
از رواب��ط عمومي اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان 
مازندران، جمشید علیزاده ضمن اعالم این خبر افزود: به دلیل شرایط 
آب و هوایي استان و عوامل مختلف محیطي فعالیتهاي گسترده اي 
در زمینه ترمیم و لکه گیري روکش آسفالتهاي محورهاي ارتباطي 
مازندران توس��ط این اداره کل انجام شده اس��ت. وي تصریح نمود: 
موثرترین شرایط براي حمل و نقل ، داشتن یک رویه سالم راه همراه 
با نصب عالئم ایمني الزم بوده تا بتوان با خیالي آسوده تردد کرد و از 
جمله اهدافي که این اداره کل براي دس��تیابي به آن تالش مي کند 

مطالعه و فراهم نمودن طرح هاي الزم براي انجام و اجراي رویه هاي 
آسفالتي مناسب و اقتصادي بودن آن است. علیزاده اظهار داشت: از 
این رو به منظور تسهیل در امر تردد و افزایش ایمني محورها اجراي 
عملیات روکش آس��فالت در سطح تمامي محورهاي اصلي استان از 

جمله محور هراز ، سوادکوه ، کندوان ، ساري _ قائمشهر ، بابل _ آمل 
،  مرزن آباد _ کالردشت ، چالوس _ تنکابن و ... به اجرا در آمد.وي 
ادامه داد: جاده ها از جمله اموال عمومي اس��ت که قانون گذار حفظ 
، حراست نگهداري ، تعریض و هرگونه فعالیتهاي مرتبط با آن را به 
این اداره کل محول نموده ، بدیهي است ایمن نمودن محورها براي 
سالمت عبور و مرور و توسعه آتي راهها از اهمیت ویژه اي برخوردار 
است. رئیس اداره نگهداری راه های اصلی و فرعی اداره کل راهداری 
و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان مازندران خاطر نش��ان کرد : هدف 
نگه��داري راه ، تقلیل میزان خراب��ي راه و افزایش عمر آن ، کاهش 
هزینه هاي اس��تهالک وسایل نقلیه با تأمین سطوح عبور مناسب و 
مطلوب و همچنین ایجاد شرایط مناسب جهت رسیدن به موقع به 

مقصد با تأمین ایمني است

گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- ب��ه پاس همکاری مطلوب 
ش��هرداران ش��هرهای فاضل آباد و قرق با اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان گلس��تان در جهت فرهنگ سازی منابع طبیعی 
با مس��اعدت در انجام تبلیغات محیطی ، از آقایان خسروی و امینی  

ش��هرداران محترم ش��هرهای  فاضل آباد و ق��رق تقدیر بعمل آمد. 
لوح تقدیر این اداره کل توس��ط گروه اعزامی از طرف مدیریت منابع 
طبیعی - مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل منابع طبیعی 
و آبخیزداری استان گلستان ،  مسئول و کارشناس روابط عمومی- به 

محل کار شهرداران مذکور و با ابالغ سالم و تشکر ویژه مدیرکل منابع 
طبیعی و آبخیزداری اس��تان  از ایشان به جهت مساعدت شهرداران 
محترم با این اداره کل در جهت تنویر و تبلیغ فرهنگ منابع طبیعی 

اهداء شد.

از سوی معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی صورت گرفت

 تقدیر از تالش های خستگی ناپذیر 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 

دکتر همتی در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان:

رفع مشکالت پاالیشگاه نفت بندرعباس در سطح استانی و ملی پیگیری می شود

بهره مندی بالغ بر 3600 خانوار روستایی استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی در دهه فجر امسال

درافشاني،سرپرست سازمان فرهنگي،اجتماعي و ورزشي شهرداري قزوین:

تهدیدات فضاي مجازي را به فرصت تبدیل کنیم

اداره ورزش و جوانان استان آذربایجان غربی :

به دنبال توسعه و پیشرفت ورزش و توجه جّدی به حوزه جوانان هستیم

در سال جاری 

 155کیلومتر از جاده های مازندران روکش آسفالت شدند

اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان از دو شهردار استان تقدیر کرد

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

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در بازدیدی که ابوطالب قزل سفلو بهمراه تعدادی از مسئولین و کارشناسان این اداره کل از 
اراضی ساحلی استان داشت، گفت: در استان گلستان 22 هزار هکتار اراضی مستحدث وساحلی دریای خزر وجود دارد که برای آنها 
به نام دولت جمهوری اسالمی سند مالکیت اخذ شده و به منظور مشخص شدن مرز بین اراضی زراعی و اراضی مستحدث و ساحلی 
، بنچ مارکهایی به طول 5 کیلومتر بنچ مارکهایی در حوزه شهرستانهای بندرترکمن ، گمیشان و بندرگز نصب شده است .ایشان در 
ادامه گفتند: در همین خصوص طرح کاداستر یا حدنگاری را در دستورکار داریم که بر طبق آن نقشه ها و اسنادی که با هماهنگی 
اداره ثبت اسناد تهیه شده تبدیل به کاداستر مینماییم تا وضعیت مالکیت اراضی مشخص شده تثبیت و مالکیت صورت پذیرد.در 
ادامه پیرامون اراضی ساحلی گفتند: خوشبختانه تثبیت اراضی ساحلی استان آزاد است و با اقدامات خوبی که در گذشته در این اراضی 
صورت گرفته جلوی تجاوزات و تصرفات ، خصوصاً ساخت و سازها گرفته شده و اگر در جاهایی هم تصرفاتی در قالب فعالیتهای زراعی 
صورت گرفته ، پیگیریهای قانونی در حال انجام است. وی در ادامه گفت: بخشی از این اراضی مشمول طرح تداخالت میباشد که از 
طریق دبیرخانه جهادکشاورزی شهرستان ها در حال پیگیری است ، عرصه هایی هم که به عنوان عرصه های تصرفی است برابر قانون 
از طریق مراجع قضایی پیگیرهستیم. ایشان در ادامه افزودند: انشاءاهلل بتوانیم از اراضی ساحلی و مستحدث برای متقاضیان درجهت 
فعالیتهای سرمایه گذاری درآنها در قالب قوانین و مقررات در طرح هایی که قابلیت اجرایی دارند استفاده کنیم و از این اراضی در 
جهت توسعه استان و ایجاد اشتغال بهره برداری نماییم زیرا اراضی مستحدث و ساحلی به جز 60 متر اولیه حریم دریا که مشمول 
ممنوعیت و تنها با شرایط خاص قابل واگذاری هستند الباقی برابر قانون ، قابلیت برنامه ریزی و واگذاری در قبال طرح های مصوب 

برای فعالیتهای ملی مختلف جهت اشتغالزایی و گردشگری را دارند. 

نماینده مردم شاهرود و میامی:
توزیع متوازن اعتبارات نخستین مطالبه مردم شرق استان سمنان است

سمنان - حسین بابامحمدی :نماینده مردم شاهرود و میامی، ضمن تأکید بر اینکه توزیع متوازن 
اعتبارات نخستین مطالبه مردم در شرق استان سمنان است، گفت: مسئوالن به این مطالبه توجه 
جدی داشته باشند. سیدحسن حسینی شاهرودی در شورای اداری استان سمنان که در استانداری 
برگزار شد، ضمن بیان اینکه یکی از مطالبات به حق مردم توزیع عادالنه اعتبارات و ثروت است، تأکید 
کرد: عدم توازن، هنر نیست که به آن افتخار کنیم، لذا باید بدانیم که مهاجرت به شهرها یکی از دالیل 
همین توسعه نامتوازنی است که امروز دون از شأن مردم، رخ داده و این اصالً شایسته نیست. وی با 
بیان اینکه نباید اجازه دهیم استان سمنان به موجودی بدل شود که توسعه نامتوازن باعث شده سر و 
دست هایش بزرگ تر و تن و پاهایش کوچک تر باشد، افزود: باید برای جمعیت بیکار در حوزه های مختلف برنامه ریزی کنیم تا شاهد 

ماندگاری در روستاها باشیم که این امر در سایه توسعه و توزیع متوازن اعتبارات میسر می شود.
 عدم تعامل مشکل اصلی استان سمنان است

عضو خانه ملت ضمن بیان اینکه باید برنامه ای برای توسعه شهرهای استان سمنان ارائه شود، تأکید کرد: این بدان معنا نیست 
که از روستاها چشم پوشی کنیم، بلکه روستای قوی یک شهر قوی را می سازد. حسینی شاهرودی با طرح این سوال که در تعامل 
 با دس��تگاه های ملی چرا باید به نقطه ای برس��یم که 14 استان از بابت درآمدی از ما جلوتر بوده و از بابت هزینه ای اعتبارات استان

 سی و یکم کشور باشیم؟ گفت: مسئوالن ما باید به این امورات دقت نظر داشته باشند چراکه با این آمارها نخواهیم توانست توسعه 
شهری و روستایی را صورت دهیم. وی بابیان اینکه باید بپذیریم که تعامل در استان سمنان وجود نداشته است، افزود: چهار دوره است 
که ریاست جمهور از مردم این استان انتخاب می شود اما چه سودی برای استان داشته؟ لذا باید بیندیشیم که کجای کار خراب است 

و به دنبال تعمیر آن باشیم، به نظر می رسد امروز مشکل اصلی این است که تعامل نداشته ایم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه، مطالبات مردم را در حوزه اقتصادی و معاش به حق دانست و گفت: باید برای جمعیت 
بیکار در حوزه های مختلف برنامه ریزی کنیم همچنین از مسئوالن می خواهیم که در راستای فرآوری بهینه محصوالت کشاورزی 
و ایجاد بازار مصرف در سطح کشور و زنجیره کشاورزی برنامه ریزی بهتری صورت دهند. حسینی شاهرودی بابیان اینکه باید نحوه 
توزیع پول برای اشتغال برنامه ریزی شود و برای تولید گام ها را محکم تر برداریم، تأکید کرد: تسهیالت رفع موانع تولید بسیاری در 
استان پرداخت شده اما ما تأثیر آن را هنوز مشاهده نکرده ایم چراکه بعضاً دستگاه های یا بانک ها به تعهداتشان عمل نمی کنند و این 

امر باید مدنظر استاندار جدید سمنان باشد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران : 
 تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتي شهداي محمودآباد با ظرفیت

 750 مترمکعب ساخته می شود 
س�اری - دهقان -  مدیرعامل ش��رکت ش��هرک های صنعتی مازن��دران گفت فرآیند تکمیل 
تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی ش��هدای محمودآباد، با برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار و 
ب��ا هزینه 52 میلیارد ریال، به زودی آغاز می ش��ود. به گزارش خبرنگار مازن��دران و به نقل از روابط 
عمومی شرکت شهرک های صنعتی مازندران, سید مصطفی موسوی اظهار داشت: مطالعه مرحله اول 
تصفیه خانه فاضالب به حجم خروجی فاضالب صنعتی واحدهای تولیدی مستقر در شهرک بستگی 
دارد و با راه اندازی جمع آوری و اتصال فاضالب، ساخت تصفیه خانه فاضالب صنعتی در این شهرک نیز 
اجرا می شود. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران افزود: بر اساس دستورالعمل و ضوابط 
شهرک های صنعتی، رفع بهداشتی پساب واحدهای تولیدی و جلوگیری از آلودگی زیست محیطی واحدها، قبل از احداث تصفیه خانه 
فاضالب بر عهده واحدهاي صنعتی می باشد. موسوی تصریح کرد: برای اینکه واحدهای صنعتی به شبکه فاضالب متصل شوند باید 
اصول زیست محیطی را رعایت کنند و اگر میزان آالیندگی پساب برخی از واحدها از استاندارد الزم بیشتر است باید اینگونه صنایع 
اقدام به نصب پیش تصفیه در واحد خود داشته باشند. وی بیان داشت: تصفیه خانه فاضالب شهرک صنعتی شهدای محمودآباد با 

ظرفیت پاالیش 700 مترمکعب در شبانه روز و پیش بینی اعتبار 52 میلیارد ریال انجام خواهد شد.

برگزاری مانور مقابله با اثرات زلزله به صورت مشترک بین استان های 
همجواردر استان مرکزی 

اراک- مینو رس�تمی- همزمان با هفته ایمنی در برابر زلزله و کاهش اثرات بالیای طبیعی، مانور مش��ترک با هدف آمادگی 
HSEنیروه��ای امدادی و تعمیراتی در مقابله با اثرات ناش��ی از زلزله،آتش س��وزی و انفجار به همت معاونت به��ره برداری،واحد

ومدیریت بحران وپدافند غیر عامل شرکت گاز استان مرکزی،شرکت گاز ناحیه خمین و با حضور و مشارکت شرکتهای گاز استانی 
لرستان،اصفهان و منطقه دوعملیات انتقال گاز اصفهان به همراه دیگر دستگاههای امدادرسان شهر خمین در سطح این شهر برگزار 
گردید.  مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:هدف ازبرگزاری این مانورافزایش توانمندی وآمادگی شرکت گازدرهنگام بروززلزله 
است.برپایه این گزارش جوادمهندس مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی ضمن تشکر از کلیه دست اندرکاران برگزاری مانور مذکور 
گفت:برگزاری این گونه مانورها برای توانمند نمودن نیروهای امدادی و تعمیراتی الزامی بوده وبایستی با برگزاری اینگونه مانورها توان 
عملیاتی این نیروها را در زمان مقابله با بروز بحرانها و بالیای طبیعی از جمله زلزله سنجید تا در زمان بروز حوادث خدمت رسانی به 
مردم با تمام توان صورت پذیردوخواستار تعامل بیشتر شرکتهای گاز استانی همجوار گردید.همچنین ایشان بااعالم رضایت ازنحوه 
برگزاری مانورمذکورابرازامیدواری کردباافزایش توان وآمادگی نیروهای امدادی وتعمیراتی خدوم شرکت ،درمواجهه باحوادث احتمالی 

شاهدبهترین وموثرترین عملکردباشیم وباتداوم برنامه های مشابه وهمکاری دستگاه های ذیربط شاهدهم افزایی حداکثری باشیم.

افزایش بهره مندي گاز روستایي رودسر به 82 درصد 
 رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن اظهار داشت: در دهه فجر امسال 3 روستای صعب العبور 
و کوهستانی شهرستان رودسر از نعمت گاز بهره مند خواهند شد.وی با اعالم این خبر افزود: هم اکنون 201 روستای رودسر از نعمت 
گاز بهره مند می باشد که با افتتاح طرح گازرسانی به روستاهای نرماش، کشکوه و قلعه گردن این تعداد به 204 عدد خواهد رسید و 
درصد بهره مندی گاز در بخش روستایی رودسر به 81,7 درصد خواهد رسید.مهندس اکبر ادامه داد: براي گازرساني به این روستاهای 
صعب العبور بالغ بر 150 انشعاب گاز نصب، بیش از 9,5 کیلومتر شبکه گذاري و در مجموع 450 میلیون تومان هزینه شده است.

مدیرعامل ش��رکت گاز گیالن در خاتمه گازرس��انی به همه نقاط استان را دستاوردی مهم برای استان عنوان نمود و اظهار داشت: 
عملیات گازرسانی در گیالن سبب افزایش رفاه عمومی، اشتعال زایی، حفظ محیط زیست و جنگل ها شده است.

راه اندازی پروژه فاز دو مخابرات در منطقه خلیج فارس
بندرعب�اس - خبرن�گار فرصت امروز - پروژه فاز دو مخابرات منطقه خلیج فارس نصب و راه اندازی ش��د. به گزارش روابط 
عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، معاون مخابرات منطقه خلیج فارس گفت : شرکت خطوط 
لوله و مخابرات نفت ایران همگام با پیشرفته ترین تجهیزات ارتباط رادیویی دیجیتال ، اقدام به نصب و راه اندازی تجهیزات پروژه فاز 
 دو مخابرات در سراسر کشور نمود. الماس چراغ دار بابیان اینکه از ابتدای امسال جهت جایگزینی لینک ارتباط ماکروویو دیجیتال 
 ،)DMR5000 سری( NEC شرکت SDH برنامه ریزی و اقدام فوری را در دستور کار قرار داده است، گفت : نصب رادیوهای 
نصب دس��تگاه ماکسFIBERHOMEو کلیه اقدامات مرتبط با راه اندازی لینک و جابجایی سرویس ها از جمله فعالیت های 
مهم در این پروژه بزرگ بوده است. وی تاکید کرد : این تجهیزات و سرویس های مرتبط در کلیه مراکز انتقال نفت و ایستگاه های 

مخابراتی به بهره برداری خواهد رسید.



 ساختن سایت در کمترین زمان،
 با کمترین هزینه

نام استارت آپ: وببوف
webboof.com:وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع:سایتساز)وبسایتبراینمایشنمونهکار(

توضیح بیشتر: 
س��اختنوبس��ایتاصوالزمانبروهزینهبراست،به
همینخاطربرایراهاندازیوبس��ایتهایکوچککه
ب��اهدفنمایشنمونهکارها)عموم��انمونهکاربصری(
ایجادمیشوندعمالصرفاینهزینههاغیرمعقولاست،
ب��ههمینخاطربهندرتهنرمندانماوبس��ایتهایی
برایخودراهاندازیمیکنند.وببوفساختهشدهاست
ک��هدرکمترینزمانوکمتری��نهزینههمههنرمندان

بتوانندوبسایتهایخودراراهاندازیکنند.


ام��روزهارائ��هخدماتباکیفی��تبهمش��تریان،از
اصلیتری��نعوام��لموفقیتکس��بوکارهادررقابت

سختبازاراست.
خدماتمش��تریش��املخدماتیاس��تکهقبل،
حینوپ��سازفروشمحصوالتبهمش��تریانارائه
میشود.داش��تنخدماتمش��تریعالی،وجهتمایز
شرکتمیانرقباویکیازاصلیترینعواملموفقیت

کسبوکاراست.
ازاصلیتری��نن��کاتارائ��هخدماتبهمش��تریان،
آگاهیازخواس��تهمش��تریاس��ت.قطعاناتوانیدر
برآوردهکردننیازوخواس��تهمشترینارضایتیاورا
افزایشمیدهدودرنهایتباعثشکستکسبوکار

میشود.
درادامه،روشهاییبرایافزایشرضایتمشتریو

برآوردننیازهایاورابررسیمیکنیم.
استخدام کارمندان

کارمنداننق��شزیادیدریککس��بوکاردارند.
س��عیکنیدکارمندانیباانگیزهوبامهارتالزمبرای

بخشهایمختلفکس��بوکاربهویژهبخشخدمات
مش��تریاناس��تخدامکنید.اینافرادبای��دبتوانندبه
مش��تریانکمککنندوهمدلیخودرانشاندهند.
هنگاماس��تخدامکارمندان،س��ناریوهاییباش��رایط
خاصوبحرانیمرتبطباپش��تیبانیمشتریانبسازید
وجوابافرادمختلفرابررسیکنید.افرادیکهحس
همدلیونگرش��یمثبتوهمس��وباارزشهایشما
دارندگزینههایمناسبتریبرایاستخدامهستند.

آموزش تیم پشتیبانی
بعدازاینکهبهترینکارمندانرااس��تخدامکردید،
بهآنهاآموزشدهید.یکتیمآموزشدیدهمیتواندبه
سادگیمشکلمشتریانراحلورضایتآنهاراجلب
کند.همچنینبهتراس��تهمهکارمندانازمحصول
شمااستفادهکنندتاباآنآشناییکاملداشتهباشند.

چگونگی کار همه  کارمندان
خدمتبهمشتریرادرهمهقسمتهایکسبوکار
خوداجراکنیدتابهیکفرهنگدرسازمانتانتبدیل
شود.همهکارمنداناگرکارخودراخوبانجامدهند

کمکبزرگیبهبخشخدماتمشتریانخواهندکرد.
اگرکارمندانازمشکالتوسختیهایبخشخدمات
مشتریانآگاهباشند،تالشخودرابیشترمیکنندتا

خروجیبهتریداشتهباشند.
صادق بودن با مشتری

اگرکارمندانش��مانمیتوانندمشکلیراحلکنند
میتوانن��دبهراحت��یبهمش��تریبگویندومش��کل
راب��هافراددیگ��ریامراجعباالترارج��اعدهند.قطعا
مش��تریانایندرکرادارندکهی��ککارمندبخش
خدماتمش��تریانهمهچیزرانمیداندوباصداقتی
کهداشتهایدبهآنهااطمینانمیدهیدکهمشکلشان

حلخواهدشد.
تماس منظم با مشتری

پ��سازف��روش،ازطریقتماستلفن��ییاایمیل،
بهصورتمنظمبامش��تریاندرارتباطباش��ید.این
موضوعوفاداریآنانبهکس��بوکارش��ماراافزایش

خواهدداد.
nopana :منبع

۵ راهکار تضمینی برای افزایش رضایت مشتریان

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 884 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس:تغییرویژگیه��ایاخالقی
کاریزمانبرومش��کلاست،اماغیرممکننیست.
توصیهنخس��تمامطالعهچندکتابروانشناسی

مناسبدراینخصوصاست.
دراینکتابهاروشهاییمعرفیمیش��وندکه
درص��ورتعملب��هآنهابهمرورزم��انتکراراین
رفتاردرش��ماب��هحداقلمیرس��د.نکتهمهماین

اس��تکهش��مانس��بتبهعکسالعملنادرس��ت
خودت��اناذعانداریدوهمیننخس��تینگامموثر
برایرفعمش��کلاس��ت،اماتاآنموقعپیش��نهاد
میکنیمهرموقعاحساسهیجانکردیدبهسرعت
جلس��هیامحلکارخودتانرات��رککنیدوکمی
درخیابانقدمبزنید.اگرخودتانمتوجهرس��یدن
بهنقطهاوجعصبانیتنیس��تید،ضروریاس��تدر
مواقعآرامشبهیکدس��تیارامینکهش��مارادر
جلس��اتوتصمیماتهمراهیمیکندبسپاریدکه

قبلازرس��یدنبهنقطهاوجبهش��مایادآوریکند
کهنزدیکآس��تانههس��تیدوضروریاستمحل
کارخودت��انراترککنی��د.وقتیاینیادآوریکه
میتواندکتبیروییکتکهکاغذکوچکنوش��ته
شودبهشماارائهشد،بهسرعتمحلراترککرده
ودرهوایآزادقدمبزنید.همینکارکوچکباعث
خواهدشدتصمیماتغلطنگیریدوکنترلشرکت
ازدس��تشماخارجنشود.البتهاگرنسبتبهانجام

آنمتعهدباشید.

تمرین تسلط بر خود 

پرسش: حدود 1۵ سال است که کسب وکاری کوچک را مدیریت می کنم. جدی ترین مشکلی که بارها از سوی کارمندانم 
به من نسبت داده شده، این است که در مواقع بحرانی بسیار سریع هیجان زده می شوم و کنترل رفتار و تصمیمات خود 

را از دست می دهم. توصیه می کنید چه کار کنم تا این مشکل برطرف شود؟
کلینیککسبوکار

پایین آوردن استرس روزانه با 
بهره گیری از 4روش متفاوت

اس��ترسجزوجداییناپذیرزندگیهرش��خصدر
طیروزاس��ت.مقابلهبااسترسبهبهبودسالمتیو

بهاینترتیب،رشدکاریمنجرمیشود.
استرسبههرطریقی،راهخودرابهزندگیماپیدا
میکند؛چهازطریقفشارهایکاری،مالی،سالمتی
یاموارددیگر.وقتیاس��ترسبهزندگیماواردشد،
مانندابریس��یاهبرماس��ایهمیان��دازدوهمهجابه

دنبالمانمیآید.
قریببهنصفافرادش��رکتکنندهدرنظرس��نجی
انجمنروانشناسیآمریکااظهارمیکنندکهاسترس
م��داوم،تاثیریمنفیبرزندگیش��خصیوحرفهای
آنه��ادارد.ایناس��ترسمنف��ی،خودرابهاش��کال
مختلفینظیررخوت،سردرد،سیستمایمنیضعیف

یابدترنشانمیدهد.
برایاینکهباایناس��ترسمقابلهکنید،درادامهبا
دناس��کالکو،موسسومدیرتوسعهآژانسبازاریابی
دیجیتالیDigitaluxهمراهمیش��ویمواوبهذکر
چهارروشمتفاوتبرایرس��اندناسترسبهحداقل

میزانممکنمیپردازد.

 1- وعده های غذایی ساده تر آماده کنید
ه��رش��خصیبهطورمیانگی��نروزانهح��دودیک
س��اعتو۴۲دقیقهبهپختوپزوخوردنوعدههای

غذاییاختصاصمیدهد.
اینرقمدرهفتهبه۱۲ساعتمیرسد.بایادگیری
آمادهکردنوعدههایغذایی)صبحانه،نهاروش��ام(
بهش��یوهایس��ادهتر،میتوانی��ددردرازمدت،زمان
چش��مگیریذخیرهکنیدوبهجایاینکهتمامکارها
رادرط��ولروزباعجلهوش��تابانج��امدهید،این
مدتزمانرابهاستراحتاختصاصدهید.»ترفندهای

وعدهغذایی«برایمنبهشرحزیرهستند:
-ب��رایعضوی��تدری��کس��رویستحوی��لغذا
درخواس��تدهید.نیازینیس��تزمانتانرابرایبا
عجلهرفتنبهفروش��گاهموادغذای��ییاعجلهبرای

یافتنبهتریندستورغذاتلفکنید.
همیشهچندسرویسغذاییخوبوجودداردکه
حتیغذاهایآمادهش��دهرابرایش��مامیفرستندو

تنهابایدآنهاراپیشازمیلکردنگرمکنید.
-ای��نبارب��رایصبحان��ه،یکاس��موتیفوریرا

امتحانکنید.
برخیش��رکتها،فنجانهایمیوهوس��بزیهای
آمادهش��دهویخزدهراارس��المیکنند.کافیاست

پیشازنوشیدن،آنهاراتکاندهید.
پرهی��زغذای��یمتن��اوبراامتح��انکنی��د.اگر
میخواهی��دتاجاییک��هامکانداردزم��انذخیره
کنی��د،وعدههایغذاییروزانهراتقریبابهکلیحذف
کنید.ش��ایدب��هنظرتانعجیبباش��دام��ابهعالوه
ذخیرهزمانیکهبهاینترتیبخواهیدداشت،نتیجه
تحقیقاتنش��اندادهاستکهپرهیزغذاییمتناوب
بهکاهشورمکردگی،سالمتقلبوحتیمحافظت

ازمغزدربرابرزوالکمکمیکند.

۲- برای رانندگی با یک دوست همراه شوید
ش��ایدبدترینقس��مترفتنبهس��رکارطیروز،

رانندگیبهسمتآنمحلوبرگشتنباشد.
فش��ارخونباال،اضطراب،نگرانیوترسهمگیبا

رانندگیهمراههستند.
رانندگیبهخصوصدراوایلصبحوعصراسترسزا
اس��ت؛یعن��یزمانیکهترافیکدراوجخوداس��تو

مردمخستههستند.
ن��رخباالیخش��ونتهایج��ادهایدراینزمان،

موضوععجیبینیست.
اس��ترسروزانهخودرابااش��تراکگذاریاتومبیل
ازبی��نببرید.بهاینروشع��الوهبرصرفهجوییدر
هزینهبنزین،یکیازبزرگترینعواملاس��ترسزای

روزانهرانیزمعدوممیکنید.

۳- مصرف قهوه را کمتر کنید و بیش�تر چای 
بنوشید

نوش��یدنقهوه،ان��رژیاکثرنی��رویکارراتامین
میکند.بااینحالمصرفبیشازحدکافئین،اثرات

جانبیمنفیزیادیبههمراهدارد.
اولی��ناث��رمنف��یآن،س��طوحباالیاس��ترسو

اضطراباست.
نیازنیس��تمصرفقهوهوکافئینرابهکلیقطع
کنی��د،امامیتوانی��دآنرابانوش��یدنیدیگریکه
طیروزاس��ترسرابهمیزانبس��یارکمتریتشدید

میکند،جایگزینکنید.
قهوهدومیاس��ومروزانهخودرابایکچایس��یاه

سادهتعویضکنید.
ایننوش��یدنیهامعموالیکس��ومکافئینقهوهرا
دارندوبااینحالدارایاثراتتحریککنندهمشابهی

باقهوههستند.

4- سروصدای اطراف تان را کاهش دهید
صداه��ایمزاحمکوچکمانن��دپچپچهایمحیط
دفترکاروبازوبستهکردندرهاباعثایجاداسترس

زیادیدرطولروزمیشوند.
ممکناس��تدرطولروزبهمی��زاناینصداهای
مزاح��مکوچکاضافهش��ودکهاینموض��وعباعث
تلفش��دنزمانواضافهش��دنس��طحاسترسشما

میشود.
برایبهحداقلرساندنصداهایمزاحمبهمیزانی
کهتمرکزشماحفظشودوازاسترسدرطولروزبه
دوربمانی��د،ازابزارهایضدصدامانندهدفونحذف

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

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

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

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

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

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

مسیر موفقیت

 در انقالب دیجیتال مارکتینگ
 چه اتفاقی خواهد افتاد

اززمانیکهاس��تراتژیهایبازاریابیازرسانههایقدیمی
مانن��دروزنام��ه،بیلب��وردوتلویزی��ونبهس��متدیجیتال
مارکتینگمتمایلش��دهاندزمانزیادینمیگذرد،ولیدر
همینچندس��الکوتاهاتفاقاتزی��ادیدربازاریابیآنالین
افتادهاس��ت،بهصورتیکهدرهمیناواخرروندفعالیتهای
بازاریابیبهسمتشبکههایاجتماعیسوقزیادیداشتهاند.
اماای��نتغییراتدربازاریابیآنالینبس��یارزیاداس��ت،
بهطوریکهدریکسالگذشتهایمیلمارکتینگبیشترین
اثربخشیرادرتبدیلس��رنخها)LEAD(بهفروشداشته

است.
بنابراینانقالبدیجیتالمارکتینگدرسال۲0۱8بهاین

سمتخواهدرفت:
حکمرانی موبایل های هوشمند بر بازاریابی

همانطورکهمیدانیدضریبنف��وذکامپیوترهانزدیکبه
۵0درصدافتداش��تهوازآنطرفضری��بنفوذموبایل۶
برابرشدهاست،لذاموبایلهایهوشمندیکیازپرقدرتترین
رسانههابرایبازاریابیمحسوبمیشوند،بهطوریکهاحتمال

سهمتبلیغاتدرآنبهبیشاز۱00میلیارددالربرسد.
تبلیغات بر پایه لوکیشن بهترین گزینه 

کسب وکارهای کوچک
ب��رایمثالیکرس��تورانمحلییاگلفروش��یبهراحتی
واردحوزهبازاریابیوتبلیغاتجامعمیش��وندبهطوریکهبا
تبلیغاتبرپایهلوکیشندرمحدودهسرویسدهیومخاطبان

خوداقدامبهبازاریابیوتبلیغاتمیکنند.
ویدئو همچنان در صدر قدرتمندترین رسانه

اگ��ری��کتصویره��زارجملهدرخ��وددارد،ی��کویدئو
میلیونهاجملهراانتقالمیدهد.تاس��هس��الآیندهبیش
از80درص��دترافی��کآنالینراویدئوهاب��هخوداختصاص

خواهندداد.
ویدئ��وعالوهبراینکهبی��شاز۳۵درص��ددرگیریبرای
مخاطبایجادمیکندازطرفینیزپتانس��یلوایرالش��دن

دارد.
تولید محتوای اختصاصی

مخاطبانش��ماازرنجهایمختلفسنی،مناطقمختلف
جغرافیاییوحتیبازبانوگویشمتفاوتوتفاوتهایدیگر
هستند.لذااقدامبهتولیدمحتوایاختصاصیبرایهرگروه
ازمخاطبانخودکنید.طبقآمارنزدیکبه80درصدافرادی
کهموردخطالباینگونهمحتواقرارمیگیرندبهبرنداعتماد

بیشتریپیدامیکنند.
 imarketor :منبع

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز


