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روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

تکاپوی بنگاه های اقتصادی به امید بازار شب عید، موجب رونق شاخص مدیران خرید شد

افت و خیز زمستانی 
تولید صنعتی

فرصت امروز: شاخص مدیران خرید تحت تاثیر تکاپوی بنگاه های اقتصادی به امید بازار شب عید، سقوط کم سابقه 
در دی ماه را جبران کرد و در بهمن ماه به رقم 51.35 واحد رســید. فعالیت شــرکت ها برخالف رکود شدید ابتدای 
زمستان، طبق روال همه ساله در بهمن ماه تکان خورد و شاخص مدیران خرید توانست به رشد قابل توجهی در دومین 
ماه فصل زمستان برسد. هرچند هنوز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه بنگاه ها شرایط مساعدی 
ندارد، اما همه شــاخص ها منهای این دو مولفه در بهمن ماه بیشتر از 5۰ گزارش شدند. شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در بهمن ماه در مقایسه با رکود شدید دی ماه افزایش یافت و به بیشترین مقدار هشت ماهه خود رسید، اما...

نگاهی به کارنامه 2 ساله طرح »نهضت ملی مسکن«

خانه سازی دولتی به کجا رسید؟
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اختالف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کماکان ادامه دارد

2 روایت از رشد اقتصادی
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مدیریتوکسبوکار
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فرصت امروز: بورس تهران پس از تحمل یک ماه بی رمق در میانه فصل زمستان، با ورود به اسفندماه 
و همصدا با رشد قیمت دالر و انتظارات تورمی باال در مسیر صعود قرار گرفت و رکوردهای جدید را به 

ثبت رســاند، اما با گذشت روزهای ابتدایی اسفندماه و دومینوی اخبار مثبت دیپلماتیک )از 
انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی انرژی اتمی گرفته تا...

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به سطح یک میلیون و 782 هزار واحد رسید

صعود بی جان بورس تهران

نگــــاه
»اکونومیست« بررسی کرد
شهرهای چین در 

بحران بدهی
ادامــه  در  »اکونومیســت« 
بحــران  از  سلســله گزارش هایش 
امالک در اقتصــاد چین می گوید، 
شــهرهای چین در آستانه بحران 
بدهی قــرار گرفته اند و نتیجه این 
وضعیــت بدون مداخلــه می تواند 
اعتراضات بیشــتر و هــرج و مرج 
بازار اوراق قرضه باشــد. به نوشته 
»اکونومیســت«، بــرج 117 چین 
به عنوان ششــمین آسمان   خراش 
بلند جهــان، از چنــد کیلومتری 
ایجاد  را  خارق   العــاده  منظــره   ای 
کرده که با نمونه   های مشــابه خود 
در دبــی، هنگ   کنــگ و نیویورک 
رقابت می کند. با این حال، بررسی 
دقیق   تر این ساختمان در تیانجین، 
را آشکار می کند.  بدمنظره  چیزی 
ساخت و ســاز برج 117، نامی که 
ساکنان محلی بدان داده اند، هرگز 
تکمیل نشد. بخش   های بزرگ این 
ســازه ناتمام باقی مانده و تکه های 
اسکلت بتنی آن در معرض دنیای 
بیرون قرار دارد. این ســاختمان به 
جای اینکه همچون آهنربایی باعث 
جذب ثروت و کســب و کار شود، 
سال هاست به عاملی ضدرفاه تبدیل 
شده است. برج   های متروکه دیگری 
اطراف ساختمان را احاطه کرده   اند 
و گورســتان یک منطقــه تجاری 
مرکزی را تشکیل می دهند. مقامات 
محلــی اگر می توانســتند کل این 

منطقه را از نظرها پنهان 
2می   کردند...

22 شعبان 1443 - سـال هفتم
شماره   22۰8

8 صفحه - 5۰۰۰ تومان
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فرصت امروز: جنگ اوکراین و همه گیری کرونا در سال 
جدید هم ادامه خواهد داشــت. کاالهــای گران قیمت به 
تولیدکننــدگان کمک می کند، اما منجر به ناامنی غذایی 
می شود و به بسیاری از اقتصادهای جهان آسیب می رساند. 
هرچند رشد تولید ناخالص داخلی جهان از 2.8 درصد در 
ســال 2۰22 به حدود 1.6 درصد در سال 2۰23 خواهد 
رســید، تورم همچنان روی 6 درصد با سرســختی باقی 
می ماند و بانک های مرکزی را در رویای رســیدن به تورم 
2درصدی وادار می کند تا هرچه بیشتر نرخ بهره را افزایش 
دهند، اما چین همچنان نرخ بهره را پایین نگه می دارد و 
امکان دارد سیاســت »کووید صفر« را کمی رها کند تا از 

این طریق به بهبود تجارت جهانی کمک نماید.
اینها پیش بینی هفته نامه »اکونومیســت« از حال و هوای 
اقتصاد جهان در ســال 2۰23 اســت. در دنیای فناوری نیز 
در یک ســال اخیر، چالش ها و حوادث مختلفی از گسترش 
هوش مصنوعی گرفته تا ســقوط صرافی FTX اتفاق افتاد. 
هرچند یکی از روندهای عمده فناوری در سال 2۰23 مطمئنا 
گســترش هوش مصنوعی و هیاهوی مربوط به ربات چت 
هوش مصنوعی »ChatGPT« است، اما این همه تحوالتی 
نیست که ممکن است در این ســال در انتظار شرکت های 
فناوری باشــد. »گای اسکریون«، دبیر بخش فناوری و »دان 
واینلند«، ســردبیر تجارت و امور مالی »اکونومیست« در دو 
یادداشت جداگانه از تحوالت فناوری در سال 2۰23 نوشته اند. 
یادداشــت »اسکریون« با عنوان »سال پرفروش شرکت های 
فناوری« درباره فناوری های بزرگی است که بیشترین سود 
را برای شــرکت های فناوری به ارمغان می آورند و یادداشت 
»واینلند« با عنوان »جنگ فناوری« درباره اوج گیری جنگ 
فناوری میان چین و آمریکا است که هرچه بیشتر اقتصاد اول 

و دوم جهان را از هم دور خواهد کرد.
سال پرفروش شرکت های فناوری

»سال 2۰21 برای شرکت های فناوری، سال پرخروشی 
بود. قرنطینه های ملی، میلیاردها نفر را مجبور کرد تا بیشتر 
کارها را به صورت آنالین انجام دهند و آنالین بازی کنند. 
تقاضا از پردازش در فضای ابری گرفته تا نیمه هادی ها و لپ 
تاپ ها زیاد بود. کســب وکارهایی که به زندگی دیجیتالی 
کمک می کردند، مانند زوم )شرکت کنفرانس ویدئویی( و 

پلوتن )فروشنده دوچرخه های ورزشی متصل به اینترنت( 
معروف شدند. نزدک کامپوزیت، شاخص بازار الکترونیک 
ســهام آمریکا، در طول یک سال 21 درصد افزایش یافت. 
سرمایه گذاران خطرپذیر 621 میلیارد دالر در استارت آپ ها 
ســرمایه گذاری کردند که بیش از دو برابر سال قبل بود. 
در ســال 2۰22 این جریان متوقف شــد. افزایش شدید 
تورم به معنای ســقوط ارزش درآمدهای آتی شرکت های 
سرمایه گذاری با ریسک باال بود. همچنین مصرف کنندگان 
مجبور شــدند تا در پرداخت ها محتاط تر باشــند. جنگ 
روسیه و اوکراین و تیره شدن روابط ژئوپلیتیکی بین چین 
و غرب نیز باعث عدم اطمینان بیشتر شده است. به عالوه 
ارزش شــرکت هایی که رشد داشتند ولی اکنون سودشان 
کاهش پیدا کرده بود نیز به شــدت کاهش یافت. بسیاری 
از شــرکت ها کارگران را تعدیل و پروژه های آزمایشــی را 

تعطیل کردند تا هزینه ها را کاهش دهند.
در این شرایط چه کســی در سال 2۰23 در صدر قرار 
خواهد داشــت؟ سه ویژگی یک شرکت را در نظر بگیرید: 
منطقه جغرافیایی، نوع فعالیت و اندازه آن. تعداد کمی از 
کشورها از مرحله اول فروپاشی فناوری فرار کرده اند. زمانی 
که سرمایه گذاران جریان های نقدی آینده را مورد ارزیابی 
مجدد قرار دادند، ارزش شــرکت های فناوری در سراســر 
جهان ســقوط کرد. میزان و شدت رکود به فروش آینده 
بســتگی دارد. آنهایی که بیشتر به مصرف کنندگان غربی 
متأثر از تورم متکی هستند، به احتمال زیاد آسیب خواهند 
دید. این آسیب برای شرکت های آمریکایی و اروپایی است 

که تمایل دارند به بازارهای داخلی خود متکی باشند.
از 1۰ شــرکت برتر فناوری غیرغربی براســاس ارزش 
بازار، هشــت تای آنها بیش از 4۰ درصد از درآمد خود 
را از آمریــکا یا اروپا به دســت می آورند. دو موردی که 
ایــن کار را نمی کنند، هر دو چینی هســتند )میتوان، 
برنامه تحویل و تنســنت، غول رسانه های اجتماعی(. در 
تئوری اگرچه شــرکت های چینی در موقعیت مناسبی 
برای ســود بردن از بحران فناوری هستند، اما در خانه 
خود مشــکالتی دارند. قانونگذاران چین از ترس اینکه 
غول های فناوری بیش از حد قدرتمند نشــوند، در حال 

مهار کردن آنها هستند.

نوع فعالیت مهمتر از جغرافیا
نوع فعالیت بیشتر از مناطق جغرافیایی اهمیت خواهند 
داشــت. شــرکت های فناوری که با مصرف کننده روبه رو 
هســتند، اولین شــرکت هایی بودند که کاهش فروش را 
در ســال 2۰22 تجربه کردند و این روندها احتماال ادامه 
خواهد داشت. پیش بینی می شود که فروش کامپیوترهای 
شــخصی در سال 2۰23 همانند سال 2۰22 کاهش یابد. 
نتفلیکس، شــرکت پخش ویدئو، اولین کاهش مشترکان 
خــود را طــی یک دهه، در ســال 2۰22 گــزارش کرد. 
تحلیلگران انتظار دارند که رشــد در سال 2۰23، هرچند 
با نرخ بسیار کمتری نسبت به سال های گذشته بازگردد. 
شــرکت های فناوری که از طریق فروش تبلیغات، درآمد 
خود را به دســت می آورند همانند گوگل و متا با کاهش 
بودجه های بازاریابی با مشکل مواجه شدند. حتی اگر پولی 
که صرف تبلیغات می شود به میزان قبل بازگردد، تغییرات 
قوانین حفظ حریم خصوصی اپل که انتســاب خریدهای 
آنالیــن به تبلیغات خاص را دشــوار می کند، همچنان بر 
این بخش تاثیر می گذارد. سازندگان نرم افزارهای تجاری 
مانند ادوبــی، اوراکل و ســیلزفورس احتمــاال عملکرد 
بهتری خواهند داشــت؛ چراکه مشتریان سازمانی تمایل 
بــه امضای قراردادهــای بلندمدت دارند که حساســیت 
کمتری نسبت به تغییر تقاضای مصرف کننده دارد. رشد 
بازوهای پردازش در فضای ابری غول های فناوری از جمله 
آمازون، گوگل و مایکروسافت، انتظار کندشدن نرم افزار و 
ســرویس های آنالین را کمرنگ می کند. این امر می تواند 
آسیب پذیری های جدید و در نتیجه کسب وکار بیشتری 
برای شــرکت های امنیت ســایبری مانند کراوداسترایک 
ایجاد کند که نگرانی تهدیدشدن ثروت آنها توسط حمالت 

سایبری روسیه و چین را از بین خواهد برد.
انــدازه، یکی دیگــر از عوامل تعیین کننــده خواهد بود. 
شرکت های بزرگتر به دلیل اینکه پول بیشتری دارند معموال 
در شرایط رکود انعطاف پذیرتر هستند. مجموع انباشت نقدی 
پنج شرکت بزرگ )آلفابت، آمازون، اپل، متا و مایکروسافت( 
به بیــش از 5۰۰ میلیارد دالر یا 27 درصــد از ذخایر تمام 
شــرکت های غیرمالی در P&S500 )5۰۰ شرکت برتر در 
بازار بورس آمریکا( افزایش یافته اســت. این بدان معناست 

که این شرکت ها می توانند بهترین استعدادها را استخدام و 
حفظ کنند و شــرکت های دارای پول نقد را قادر می سازد تا 
شرکت های کوچک را با قیمت های مقرون به صرفه خریداری 
کنند. پس از ســقوط دات کام در سال 2۰۰1 و بحران مالی 
جهانی 2۰۰9-2۰۰7، تعداد خریدهای فناوری به ســرعت 
به سطح قبل از فروپاشی خود بازگشت، اما میانگین قیمت 
معامالت کاهش یافت. به عبارت دیگر، تغییرات بزرگ فناوری 
ممکن اســت به غول های این بخش کمک کند تا در سال 

2۰23 حتی بزرگتر شوند.«
فهرست بلندباالی محدودیت ها

»جنگ فناوری بین چین و آمریکا تازه شروع شده است. 
در 7 اکتبر، دولت آمریکا با آخرین دور اقدامات خود حمله 
جدی را به چین آغاز کرد و دست رقیب خود را از بسیاری 
از اقــالم حیاتــی موردنیاز برای تقویت و توســعه هوش 
مصنوعی کوتاه کرده است. شــرکت های آمریکایی دیگر 
نمی توانند پیشرفته ترین تراشه ها و یا نرم افزار و تجهیزات 
موردنیاز برای طراحی و ســاخت آنهــا را به چین صادر 
کنند. در سال 2۰23 همچنین ممکن است شرکت هایی 
مانند تیک تاک، پلتفرم محبوب ویدئوی کوتاه که توسط 
یک گروه چینی کنترل می شــود، از جمع آوری اطالعات 

شخصی کاربران آمریکایی منع شوند.
سیاســتمداران در واشــنگتن در حال تهیه فهرســت 
طوالنی تــری از محدودیت هــا برای شــرکت های چینی 
هســتند؛ روندی که در دوران ریاست جمهوری »دونالد 
ترامپ« آغاز شد. »ترامپ« عمال ZTE، سازنده تجهیزات 
مخابراتی چینی را با ممنوعیت موقت آن از خرید تراشه های 
آمریکایی نابود کرد. هوآوی، همتای بزرگتر آن نیز از سال 
2۰19 در حــال مبارزه برای نگه داشــتن بخش هایی از 
کسب وکار خود بدون قطعات آمریکایی است. دولت »جو 
بایدن« نیز قصد دارد محدودیت های سرمایه گذاری آمریکا 

در شرکت های فناوری چین را افزایش دهد.
اما محدودیت های ســرمایه گذاری در فناوری چین تا چه 
حد فراتر خواهد رفت؟ فهرســتی از ده ها شرکت که بیشتر 
آنها وابسته به دولت هســتند، در حال حاضر موجود است. 
منطق چنین محدودیت هایی، جلوگیری از ســرازیر شدن 
دالرهای آمریکایی به شــرکت های با فناوری پیشرفته است 

که محصوالت آنها می تواند توسط نیروهای مسلح چین مورد 
استفاده قرار گیرد. تحلیلگران بر این باورند که این فهرست 
گســترش خواهد یافت تا طیف وســیع تری از شرکت های 
خصوصی نظیر شرکت هایی که در زمینه تشخیص چهره و 
ســایر اشکال هوش مصنوعی فعالیت می کنند را هم شامل 
شود. همچنین اقدامات جدید آمریکا، جدا شدن تدریجی دو 

اقتصاد بزرگ جهان را تسریع خواهد کرد.
جنگ سرد در زمین فناوری

عالوه بر اعمال محدودیت های بیشــتر، ایاالت متحده 
آمریکا فشــارهای جدی تری را آغــاز خواهد کرد؛ چراکه 
تالش های این کشــور برای خنثی کردن جاه طلبی های 
فناوری چین معموال بی نتیجه مانده است. به عنوان مثال، 
تحقیقات »وال اســتریت ژورنال« نشــان داد که بسیاری 
از محصوالت با فناوری پیشــرفته که ظاهرا شرکت های 
آمریکایی از فروش آنها به چین منع شده اند، هنوز هم در 
دسترس آنها هستند. چین نیز در مقابل به صنعت فناوری 
خود فشار می آورد تا کمتر بر روی خدمات اینترنت محور 
مانند خرید یا تحویل غذای آنالین و بیشتر بر نوآوری های 
داخلی مانند نیمه هادی ها و هوش مصنوعی تمرکز کند تا 

چین را به سمت هدف خود یعنی خودکفایی سوق دهد.
»شی جین پینگ«، رئیس جمهور چین در روز 6 سپتامبر 
طی یک نشســت سیاسی گفت که این کشــور باید منابع 
سراســری خود را برای دستیابی به پیشرفت های کلیدی در 
فناوری بســیج کند. تحلیلگران کارگزاری جفریز پیش بینی 
می کنند که بسیاری از شــرکت های برتر هوش مصنوعی و 
نرم افزاری چین در ماه های آینده از یارانه های دولتی جدید و 
سایر حمایت ها برای پیشبرد تحقیق و توسعه بهره مند خواهند 
شد. آیا این سیاست چین کار خواهد کرد؟ بخش فناوری چین 
در حال گذراندن چیزی اســت که »شی جین پینگ«، آن را 
به عنوان روزهای اولیه انقالب صنعتی جدید مبتنی بر هوش 
مصنوعی و تولید هوشــمند نام می برد، اما مداخله سنگین او 
در صنعت فناوری، خطر ســرکوب نوآوری و کارآفرینی را نیز 
به همراه دارد و برخی تحلیلگران معتقدند که تخصیص منابع 
دولت برای تقویت نوآوری داخلی، ناکارآمد بوده اســت. با این 
حال، مانند سایر سیاست های »شی« به نظر می رسد امید کمی 

برای تغییر روش چین در سال 2۰23 وجود داشته باشد.«

با توجه به توافق حاصل شــده با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، بانک پاســارگاد به  عنوان بانک عامل در طرح 
یکپارچــه عرضه خودروهــای داخلی برمبنــای فرآیند 
نوبت دهی تعیین شــده اســت. در این راستا، مشتریان 
بانک پاســارگاد می توانند با مراجعه به سامانه بانکداری 
 vbank.bpi.ir مجــازی بانک پاســارگاد بــه نشــانی
به صورت غیرحضوری و بــدون نیاز به مراجعه حضوری، 
نســبت به وکالتی کردن حساب خود جهت خرید خودرو 

اقدام کنند.

فعال سازی حساب وکالتی برای ثبت نام خودرو، امکانی 
است که از سوی بانک مرکزی در برخی بانک های کشور 
فعال شده است. بانک پاسارگاد از جمله این بانک هاست 
کــه این امکان را برای همه مشــتریان خود فراهم کرده 
است. بر همین اساس، مشتریان بانک پاسارگاد می توانند 
از طریــق ســامانه بانکــداری الکترونیک ایــن بانک به 
 راحتی درخصوص وکالتی کردن حســاب های »ســپرده 
ســرمایه گذاری کوتاه مدت«، »ســپرده قرض الحســنه 
پس انداز«، »ســپرده قرض الحسنه جاری با/ بدون دسته 

چک« و »حساب دیجیتال« خود به  صورت غیرحضوری، 
به نفع شــرکت های خودروســازی اقدام نمایند. شرایط 
شــرکت در فرآیند نوبت دهی خرید خودرو از این سامانه 
از جملــه »تاریخ و مهلت ثبت نــام«، »مبالغ مربوط به 
پیش پرداخت علی الحساب« و... مطابق با ضوابط عمومی 
و اختصاصی مندرج در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای 

داخلی به نشانی esalecar.ir در دسترس است.
برای این کار کافی است مشتریان باالی 18 سال بانک 
پاسارگاد با مراجعه به آدرس vbank.bpi.ir، روی یکی 

از گزینه هــای ثبت نام خودرو کلیک کنند تا وارد صفحه  
مربوط به ثبت نام شــوند. پس از انتخاب گزینه موردنظر 
می بایســت احراز هویت شوند و مطابق مراحل زیر اقدام 

نمایند:
* واردکــردن »کد ملــی« و »شــماره تلفن همراه« 

ثبت شده در بانک پاسارگاد؛
* واردکردن کد تأیید ارسال شــده از طریق پیامک به 

شماره تلفن همراه؛
* ورود به سامانه و انتخاب یکی از سپرده های انفرادی 

از جمله »سپرده ســرمایه گذاری کوتاه مدت«، »سپرده 
قرض الحسنه پس انداز«، »سپرده قرض الحسنه جاری با/ 

بدون دسته چک« و »حساب دیجیتال«؛
* مطالعه شــرایط و مقررات مرتبط و پذیرش و ثبت 

نهایی درخواست با انتخاب گزینه تأیید.
گفتنی اســت هموطنان محترم می توانند برای کسب 
bpi. اطالعات بیشــتر به سایت بانک  پاسارگاد به نشانی
ir  مراجعه کنند و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی بانک 
پاسارگاد به شماره 8289۰-۰21 تماس حاصل فرمایند.

وکالتی کردن حساب برای خرید خودرو از شرکت های خودروساز الزامی است
خدمات حساب وکالتی بانک پاسارگاد

فناوری های بزرگ بیشترین سود را از تغییرات بزرگ خواهند برد

جنگ فناوری در 2023

محصول اصلی )Core Product( چیست؟ 
پرسه زنی در پاساژهای مختلف و خرید یکی از تفریح های بی نهایت لذت بخش در زندگی محسوب می شود. 
آدم الزم نیست همیشه با جیبی پرپول سراغ خرید برود. در عوض حتی تماشای محصوالت تازه هم حسابی 
حال آدم را جا می آورد. البته این روزها که همه چیز رنگ و بوی دیجیتال گرفته، دیگر کمتر کسی نوستالژی 
خرید به روش کالسیک را تجربه می کند. مگر اینکه برای خرید یک محصول خاص حسابی وسواس به خرج 
دهیم. آن وقت تک تک جزییات محصوالت مثل گل فینال جام جهانی مهم خواهند شد. هرچه باشد انتخاب 

یک محصول خاص از بین کلی گزینه مختلف به این سادگی ها نیست، مگر نه؟
تولد مفهوم »محصول اصلی« تا حد زیادی در ارتباط با تنوع محصوالت در بازار است. فرض کنید بعد از ماه ها 

کلنجار باالخره تصمیم گرفته اید در باشگاه ورزشی ثبت نام کنید. حاال اول از همه یک دست لباس تمرین...



فرصــت امروز: شــاخص مدیران خرید تحت تاثیــر تکاپوی بنگاه های 
اقتصادی به امید بازار شــب عید، سقوط کم ســابقه در دی ماه را جبران 
کرد و در بهمن ماه به رقم 51.35 واحد رسید. فعالیت شرکت ها برخالف 
رکود شدید ابتدای زمستان، طبق روال همه ساله در بهمن ماه تکان خورد 
و شاخص مدیران خرید توانست به رشد قابل توجهی در دومین ماه فصل 
زمستان برسد. هرچند هنوز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی 
مواد اولیه بنگاه ها شرایط مساعدی ندارد، اما همه شاخص ها منهای این دو 
مولفه در بهمن ماه بیشتر از 5۰ گزارش شدند. شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در بهمن ماه در مقایسه با رکود شدید دی ماه افزایش یافت و به 
بیشترین مقدار هشت ماهه خود رسید، اما شاخص میزان سفارشات جدید 
مشتریان همچنان کاهشــی بود و با شیب کمتری در مقایسه با ماه قبل 
کاهش یافت. البته این شاخص در بخش خدمات و کشاورزی همچنان با 

کاهش شدیدی روبه روست.
گزارش بازوی پژوهشــی اتاق ایران از تحوالت شامخ بهمن ماه نشان 
می دهد که در این ماه شــاخص قیمت خرید مــواد اولیه و لوازم مورد 
نیاز با شــیب بیشــتری نســبت به ماه قبل افزایش یافت و به باالترین 
نرخ هشــت ماهه خود از تیرماه رســید. هم زمان شاخص قیمت فروش 
محصوالت و خدمات ارائه شــده نیز باالترین مقدار هفت ماهه خود از 
مردادماه را ثبت کرد. همچنین در آستانه بازار شب عید، شاخص میزان 
فروش کاالها و خدمات در بهمن ماه طبق روال همه ســاله در آســتانه 
پایان سال، از رکود هفت ماهه خارج شد و بیشترین مقدار هشت ماهه 
خــود را ثبت کرد. شــاخص مدیران خرید اقتصاد ایــران در حالی در 
بهمن ماه به عدد 51.35 رسید که شاخص مدیران خرید بخش صنعت 
نیز در این ماه، رقم 57.39 را ثبت کرد و به بیشــترین میزان هشــت 

ماهه اخیر رسید.
شامخ چگونه محاسبه می شود؟

از میان شاخص های متنوع و گوناگونی که توسط کشورها و سازمان های 
 Purchasing( بین المللی منتشــر می شــوند، شــاخص مدیران خرید
Manager’s Index( از جمله مهمترین شاخص های اقتصادی است که 
مورد پذیرش اکثر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه قرار دارد و در 
حــال حاضر برای حدود 29 هزار بنگاه بخــش خصوصی در بیش از 4۰ 
کشور دنیا محاســبه می شود. این شاخص در فارسی به اختصار »شامخ« 
نامگذاری شده و مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران، ماموریت محاسبه 

و انتشار آن را به عهده دارد.
شــاخص مدیران خرید یا همان شامخ براساس پایش پرسشنامه ای به 
دســت می آید و تصویر جامع و ملموســی از شرایط اقتصاد کالن به ویژه 
وضعیــت رونق و رکود در بخش های صنعــت و خدمات ارائه می دهد. در 

طرح شامخ از پاسخ دهندگان خواسته می شود به 12 پرسش در قالب سه 
معیار وضعیت نسبت به ماه پیش )بهتر شده، بدتر شده و یا تغییری نکرده 
اســت( پاسخ دهند. در صورت انتخاب گزینه بیشتر از ماه قبل عدد یک، 
گزینــه بدون تغییر عدد ۰.5 و گزینه کمتر از ماه قبل عدد صفر برای آن 
پرسش ثبت می شــود. مجموع حاصلضرب درصد پاسخگویان به هر یک 
از گزینه ها در عدد همان گزینه، بیانگر عدد شــامخ در آن پرسش است. 
در نهایت، معیار ســنجش این شاخص عددی بین صفر تا صد است. عدد 
صفر و صد به ترتیب به معنای آن است که 1۰۰ درصد پاسخگویان گزینه 
»بدتر شــده است« و »بهتر شده اســت« را انتخاب کرده اند. عدد 5۰ نیز 
نشان دهنده عدم تغییر وضعیت نسبت به ماه قبل، باالی 5۰ نشانه بهبود 
وضعیت نسبت به ماه قبل و زیر 5۰ به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت 
به ماه قبل است. در این راستا چنانچه عدد محاسبه شده زیر 5۰ باشد اما 
از عدد محاسبه شده ماه قبل بیشتر باشد، نشان می دهد که سرعت بدتر 
شــدن وضعیت کاهش یافته است. در سوی مقابل چنانچه عدد محاسبه 
شــده باالی 5۰ باشد اما از عدد ماه قبل کمتر باشد، یعنی سرعت بهبود 
وضعیت در مقایسه با ماه قبل کاهش یافته است. حاال براساس آنچه مرکز 
پژوهش های اتاق ایران از شــامخ کل اقتصاد و شــامخ بخش صنعت در 
میانه زمســتان گزارش داده، هر دو شــاخص در بهمن ماه بهبود یافته و 

رکوردشکنی کرده اند.
تکاپوی اقتصادی در پایان سال

شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در بهمن ماه، عدد 51.35 
محاسبه شده و فعالیت شــرکت ها برخالف رکود شدید در دی ماه، طبق 
روال پایان سال در بهمن ماه رشــد داشته است. همه شاخص های اصلی 
به غیر از میزان سفارشــات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه یا لوازم 
خریداری شــده در بهمن ماه بیشتر از 5۰ گزارش شده اند. شاخص میزان 
فعالیت های کســب وکار در بهمن ماه بالغ بر 53.45 محاســبه شده و در 
مقایســه با رکود شدید دی ماه رشد داشــته و به بیشترین مقدار هشت 
ماهه خود رسیده اســت. اگرچه فعالیت ها در بخش ساختمان با کاهش 
همراه بوده، اما در پایان سال به  ویژه در بخش صنعت بهبود در فعالیت ها 

مشاهده شده است.
شاخص میزان سفارشــات جدید مشتریان در بهمن ماه با رقم 49.6۰، 
با شــیب کمتری در مقایســه با ماه قبل کاهش یافته است. مشتریان در 
واکنــش به صعــود قیمــت ارز در تصمیم گیری برای سفارشــات دچار 
سردرگمی هستند. این در حالی است که این شاخص در بخش خدمات و 
کشاورزی همچنان با کاهش شدیدی روبه روست. شاخص موجودی مواد 
اولیه یا لوازم خریداری شــده در بهمن مــاه )42.2۰( طی 27 ماه اخیر از 
آذرماه 1399 )به  غیر از فروردین ماه هر سال( دومین کمترین نرخ کاهش 

را داشته است. صعود شدید نرخ ارز باعث شده تا همچنان فشار هزینه های 
نهاده های تولید برای کسب وکارها به شدت افزایش یابد و متعاقبا شرکت ها 
در زنجیره تأمین مواد موردنیاز با مشــکل روبه رو باشــند. شاخص میزان 
فــروش کاالها یا خدمات در بهمن مــاه )57.21( بعد از هفت ماه از رکود 
خارج شد و بیشترین مقدار هشت ماهه خود را ثبت کرد. اگرچه از یک سو 
بخشی از افزایش فروش به دلیل کاهش شدید فعالیت ها در ماه قبل بوده 
و از ســوی دیگر نااطمینانی که به دلیل شرایط تورمی طی ماه های آینده 

پیش بینی می شود.
همچنین شــاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در 
ماه آینده )55.97( کماکان پیش بینی خوش بینانه کسب وکارها در ماه 
آینده را نشان می دهد. در بهمن ماه طبق روال همه ساله اکثر شاخص ها 
با افزایش همراه بودند، اگرچه در این دوره به دلیل جهش شدید نرخ ارز 
و کمبود مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، موجودی مواد اولیه و در نتیجه 
موجودی انبار با کاهش روبه رو شدند. همچنین بی ثباتی شدید قیمتی و 
انتظارات تورمی طی ماه های آینده باعث سردرگمی هم در سمت تقاضا 

و هم در طرف عرضه برای خرید و برنامه ریزی در آینده شده است.
تولید صنعتی در اوج 8 ماهه

شاخص مدیران خرید صنعت در بهمن ماه با ثبت عدد 57.39، بیشترین 
میزان هشــت ماهه اخیر را ثبت کرده و حاکــی از بهبود در فعالیت های 
بخش صنعت برخالف رکود شدیدی است که اکثر صنایع در ماه گذشته 
داشــتند. هرچند به عقیده فعاالن اقتصادی، نرخ رشــد شامخ مطابق با 
انتظارات پایان سال و مانند بهمن ماه هر سال نبوده است. در این ماه به غیر 
از موجودی مواد اولیه که با افت شدیدی همراه بوده، سایر مولفه ها نسبت 
به دی افزایش داشته اند. شاخص مقدار تولید محصوالت بخش صنعت در 
بهمن ماه )58.73(، نشان دهنده بهبود فعالیت های تولیدات صنعتی است 
و برخالف ماه گذشته که یکی از شدیدترین رکودها برای تولید ثبت شده 
بود، در این ماه تولید به باالترین مقدار هشت ماهه اخیر رسید. هرچند به 
اعتقاد فعاالن اقتصادی، میزان رشــد تولید با توجه به پایان سال، کمتر از 
انتظار بوده است. طبق سنت هرساله در بهمن ماه، فعالیت تولیدکنندگان 
در مقایســه با دی ماه افزایش داشــته و تولید با سرعت بیشتری افزایش 
یافته، اما اعتماد به آینده به دلیل بی ثباتی شــدید نرخ ارز و تورم قیمت 
تولید ضعیف است و تولیدکنندگان در تولید و زنجیره تأمین دچار مشکل 
هســتند. از آنجا که شاخص قیمت تولیدکننده درجه ای از چسبندگی را 
نشان می دهد و این خطر را بروز می دهد که تورم اصلی می تواند برای مدت 
طوالنی تری باالتر بماند، شدت بی ثباتی قیمت ها باعث شده تا بسیاری از 
عرضه کنندگان تمایلی به فروش کاال نداشته باشند و در نتیجه شرکت ها 

از موجودی قبلی خود استفاده کنند.

تکاپوی بنگاه های اقتصادی به امید بازار شب عید، موجب رونق شاخص مدیران خرید شد

افت و خیز زمستانی تولید صنعتی

در حالی که طرح »نهضت ملی مســکن« در آستانه  ورود به سومین 
سال اجرا قرار دارد، خأل سیســتم بانکی در این طرح مشهود است؛ به 
طوری که بانک ها در سال اول به کمتر از 5 درصد و سال دوم به کمتر 
از 1۰ درصد تعهد تســهیالتی خود در قبال بخش مسکن عمل کردند. 
با این حال، مســئوالن دولتی می گویند که با روش هایی مثل مشارکت 
انبوه ســازان و پای کار آمدن تعداد بیشــتری از بانک ها در پی جبران 
عقب ماندگی ها هســتند. به گزارش »ایسنا«، دولت سیزدهم در آستانه 
سومین سال اجرای طرح »نهضت ملی مسکن« قرار دارد و مصمم است 
این طرح را به نتیجه مطلوب برســاند. عالوه بر تکمیل »مســکن مهر« 
و واحدهای »اقدام ملی مســکن« باید عقب ماندگی های طرح »نهضت 
ملی مسکن« در سال 14۰2 جبران شود. تحقق این هدف مستلزم آن 
اســت که بانک ها و متقاضیان در تامین آورده، جدیت بیشتری نسبت 

به گذشته نشان دهند.
عملکــرد بانک ها در دو ســال ابتدایی طرح »نهضت ملی مســکن« 
چندان امیدوارکننده نبود. نظام بانکی موظف است سالیانه 2۰ درصد از 
تسهیالت خود را به بخش مسکن اختصاص دهد. اما آنطور که »روح اهلل 
اکبری«، دســتیار ویژه وزیر راه و شهرسازی می گوید، بانک ها در سال 
14۰۰ که طرح »نهضت ملی مســکن« آغاز شــد، کمتر از 5 درصد به 
بخش مسکن وام دادند. در سال دوم این عدد رشد داشته اما هنوز کمتر 
از 1۰ درصد اســت و در واقع، سیستم بانکی به حدود نیمی از تکلیف 
خود عمل کرد. البته به جز بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی بخش 
مســکن که عملکرد مناسبی داشــته و تقریبا به طور کامل به تعهدات 

خود عمل کرده اســت، بانک های ملت،  سپه، صادرات، ملی و کارآفرین 
هم وارد گود شــده اند و انتظار می رود در سال 14۰2 میزان تسهیالت 
تخصیص به بخش مســکن افزایش پیدا کند. این در حالی است که 27 
بانک و موسســه اعتباری مکلف به پرداخت تســهیالت پروژه »نهضت 

ملی مسکن« هستند.
با توجه به پایین بودن توان متقاضیان طرح »نهضت ملی مســکن« و 
نوســانات قیمت مصالح ساختمانی، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد تا 
انبوه سازان را در پروژه های مشارکتی وارد کند و از این طریق، بخشی از 
منابع طرح »نهضت ملی مسکن« را تامین نماید. در این زمینه تاکنون 
جلساتی بین بخش خصوصی و مسئوالن وزارت راه و شهرسازی برگزار 
شده است. قرار است در هر پروژه تعدادی واحد یا قطعات زمین در قبال 

ساخت طرح های مسکونی به انبوه سازان واگذار شود.
درخصوص قیمت واحدها نیز اعداد و ارقامی از 6 تا 1۰ میلیون تومان در 
هر متر مربع اعالم می شود. بنا به گفته »اکبر نیکزاد« رئیس بنیاد مسکن، 
قیمت واحدهای »نهضت ملی مســکن« به عوامل مختلف شامل کیفیت 
مصالح تزئینی، امکانات، مشــاعات، موقعیــت جغرافیایی و برخی دیگر از 
مولفه های اقتصادی بستگی دارد. به طور مثال، ساختمانی که در یک روستا 
ســاخته می شود شامل یک طبقه است و آسانسور و راه پله ندارد. بنابراین 
قیمت آن ارزان تر از بلوک های چند طبقه تمام می شود؛ زیرا در بلوک های 

آپارتمانی باید آسانسور، راه پله و سایر مشاعات ایجاد شود.
دستگاه های اجرایی که مسئولیت اجرای طرح »نهضت ملی مسکن« 
را برعهــده دارند، به دنبال افزایش ظرفیت این واحدها در ســال پیش 

رو هســتند. بنیاد مسکن وظیفه احداث یک میلیون و 6۰۰ هزار واحد 
از 4 میلیــون واحــد را برعهده دارد که تاکنــون 341 هزار واحد را در 
روستاها و شهرهای کوچک به مرحله  اجرا رسانده است. معاون مسکن 
روســتایی بنیاد مسکن می گوید که یقینا در سال 14۰2، ظرفیت طرح 
»نهضت ملی مسکن« توسط این بنیاد افزایش می یابد. به گفته »مجید 
جودی«، یکی از دالیلی که باعث شد کارها مقداری کند پیش برود، آن 
بود که متمم وام ساخت از 1۰۰ به 2۰۰ میلیون تومان از سوی سیستم 
بانکی با حدود یک ســال تاخیر پرداخت شــد و در آبان ماه 14۰1 به 
دســت متقاضیان رســید. »جودی« همچنین می گوید که پیش نویس 
طرح »نهضت ملی مســکن« را برای ســال 14۰2 آماده کرده ایم و از 

فروردین ماه، عملیات اجرایی را آغاز می کنیم.
همچنین شرکت عمران شــهرهای جدید نیز تعداد 7۰۰ هزار واحد 
را متقبل شــده که تاکنون 3۰۰ هزار واحد در قالب ســه بســته 1۰۰ 
هزار واحدی به مرحله  اجرا رسیده است. »جعفری«، مدیرعامل شرکت 
عمران وعده داده اســت که هر ســه ماه یکبار بسته 1۰۰ هزار واحدی 

رونمایی کند.
ســایر ظرفیت هایی کــه از آن می توان در جهت اجــرای طرح های 
»نهضت ملی مســکن« استفاده کرد، ارائه مشــوق به سازندگان بخش 
خصوصی و تفاهم نامه با دســتگاه های دولتی است. آمارها در سال های 
اخیر نشان می دهد که سالیانه حدود 3۰۰ تا 4۰۰ هزار واحد مسکونی 
توسط بخش خصوصی ســاخته می شود و دولت باید تالش کند تا این 

تعداد به یک میلیون واحد برسد.

نگاهی به کارنامه 2 ساله طرح »نهضت ملی مسکن«

خانه سازی دولتی به کجا رسید؟

نگــــاه

»اکونومیست« بررسی کرد
شهرهای چین در بحران بدهی

»اکونومیست« در ادامه سلســله گزارش هایش از بحران امالک در اقتصاد 
چین می گوید، شــهرهای چین در آســتانه بحران بدهی قــرار گرفته اند و 
نتیجــه این وضعیت بدون مداخله می تواند اعتراضات بیشــتر و هرج و مرج 
بازار اوراق قرضه باشــد. به نوشــته »اکونومیست«، برج 117 چین به عنوان 
ششمین آسمان   خراش بلند جهان، از چند کیلومتری منظره   ای خارق   العاده 
را ایجاد کرده که با نمونه   های مشــابه خــود در دبی، هنگ   کنگ و نیویورک 
رقابت می کند. با این حال، بررسی دقیق   تر این ساختمان در تیانجین، چیزی 
بدمنظره را آشــکار می کند. ساخت و ساز برج 117، نامی که ساکنان محلی 
بــدان داده اند، هرگز تکمیل نشــد. بخش   های بزرگ این ســازه ناتمام باقی 
مانــده و تکه های اســکلت بتنی آن در معرض دنیای بیــرون قرار دارد. این 
ســاختمان به جای اینکه همچون آهنربایی باعث جذب ثروت و کسب و کار 
شود، سال هاست به عاملی ضدرفاه تبدیل شده است. برج   های متروکه دیگری 
اطراف ساختمان را احاطه کرده   اند و گورستان یک منطقه تجاری مرکزی را 
تشکیل می دهند. مقامات محلی اگر می توانستند کل این منطقه را از نظرها 

پنهان می   کردند.
داستان های مربوط به هزینه   های بیهوده و هدررفته سال هاست که در چین 
پخش می شود؛ زیرا شهرها و استان   ها برای ایجاد زیرساخت   ها و افزایش تولید 
ناخالص داخلی این کشور، انباشت بدهی ایجاد کرده   اند. این بدهی   ها به سطح 
فوق العاده ای رســیده و موعد پرداخت آنها فرا رسیده است. استقراض اغلب 
توسط ابزار تامین مالی دولت محلی )LGFVS( انجام می شود؛ شرکت هایی 
که توسط مقامات برای طفره رفتن از اجرای قوانینی که توانایی آنها را برای 
اســتقراض محدود می کند، ایجاد می شوند. اوراق قرضه معوق این نهادها در 
پایان سال گذشته به 13.6 تریلیون یوآن )2 تریلیون دالر( یا حدود 4۰  درصد 
از بازار اوراق قرضه شــرکتی چین رسیده است. اعطای وام از طریق مجاری 
غیرشفاف و غیررســمی بدان معناست که در واقعیت، بدهی   ها به طور قابل 
توجهی باالتر اســت. برآوردها در سال 2۰2۰، رقمی نزدیک به 5۰ تریلیون 

یوآن را نشان می دهد.
استقراض در این مقیاس حتی در دوران رشد سریع چین هم غیرقابل دوام 
به نظر می   رسید، اما سیاستگذاری فاجعه   بار، دولت   های محلی را به لبه پرتگاه 
ســوق داده و پس از بازگشایی   های سریع، چشــم   انداز بلندمدت رشد چین 
کاهش یافته است. سیاست »کووید صفر« در این کشور به مصرف لطمه زد 
و تولید کارخانه   ها را کاهش داد. همچنین شهرها و استان   ها را مجبور کرد تا 
صدها میلیارد یوآن برای آزمایش و فراهم کردن امکانات قرنطینه هزینه کنند. 
در همین حال، بحران امالک در ســال گذشته منجر به کاهش 5۰ درصدی 
فروش زمین شد که دولت   های محلی برای درآمد بدان متکی هستند. اگرچه 
هر دو مشکل با کنار گذاشتن سیاست »کووید صفر« و تسهیل قوانین مالکیت 
اکنون درحال برطرف شدن اســت، اما ممکن است دومینوی فاجعه   باری از 
رویدادها به راه افتاده باشــد. براســاس نظرســنجی اخیر، حدود یک   سوم از 
مقامات محلی برای پرداخت بدهی   ها با مشکل مواجهند. این مشکل، خدمات 
دولتی را تهدید می کند و همچنین اعتراضاتی را برانگیخته اســت. از طرفی، 

این نکول   ها می تواند بازارهای اوراق قرضه چین را با هرج ومرج مواجه کند.
از منظر »اکونومیست«، دولت   های محلی برای تامین مخارج زندگی وارد 
زوایای گران   تر و تیره   تر بازار شــده   اند. به گفته »مایکل چانگ« از کارگزاری 
CGS-CIMB، بیــش از نیمی از اوراق قرضــه LGFV موجود در حال 
حاضر رتبه بندی نشده هســتند که باالترین میزان از سال 2۰13 به حساب 
می   آید. بسیاری از LGFVها دیگر نمی توانند اوراق قرضه را در بازار داخلی 
چین منتشر کنند یا اوراق قرضه دارای سررسید را مجددا تامین مالی کنند. 
پرداخت   های اوراق قرضه برای اولین بار در چهار ســال گذشته بیش از پولی 
بود که در نتیجه انتشــار اوراق قرضه در سه ماه پایانی سال 2۰22 وارد بازار 
شده بود. بسیاری در حال حاضر برای جلوگیری از نکول به دنبال کانال   های 
غیررســمی استقراض هســتند که اغلب به عنوان »بدهی پنهان« شناخته 
می شــود؛ زیرا تشخیص میزان بدهی برای حسابرسان دشوار است. سود این 
بدهی   ها بســیار بیشتر و مدت بازپرداخت کوتاه تر از نرخ های موجود در بازار 
اوراق قرضه اســت. برخی دیگر از مقامات نیز به سرمایه گذاری خارجی روی    
آورده   اند. LGFVS ســال گذشــته 39.5 میلیارد دالر اوراق قرضه دالری 
منتشــر کرده است که اکنون بســیاری در حال پرداخت کوپن های بیش از 

7  درصد هستند.
این نرخ های باالتر سبب ایجاد بحران خواهد شد. گزارشی که توسط »آلن 
فنگ« و »لوگان رایت« از شرکت تحقیقاتی رودیوم انجام شده است، تخمین 
می   زند که 1۰ دولت محلی از 319 مورد بررسی شده با مشکل پرداخت سود 
بدهی   ها مواجه هســتند، چه رسد به پرداخت اصل سرمایه. برای این گروه از 
مقامات محلی، بهره حداقل 1۰  درصد از مخارج را تشکیل می دهد که سطح 
بســیار خطرناکی اســت. در تیانجین این رقم 3۰  درصد است. این شهر که 
تقریبا 14 میلیون نفر در آن زندگی می کنند و در سواحل شرقی مرفه چین 
قرار دارد، یک گزینه مشخص است که نکول   ها می تواند باعث ایجاد وحشت 
در بازار شود. اگرچه تیانجین با پکن همسایه است، اما وضعیت مالی آن شبیه 
به مناطق دوردســت در استان   های غربی و جنوب غربی آمریکاست. حداقل 
1.7 میلیون نفر از ســال 2۰19 این شهر را ترک کرده   اند؛ به طوری که این 
مقیاس خروج مشابه مهاجرت   های رخ داده از مناطق شمالی و مرکزی ایاالت 
متحده است. درآمد بسیار بد حاصل از فروش زمین تنها می تواند حدود 2۰  

درصد از بدهی   های کوتاه مدت LGFV شهر را پوشش دهد.
در سراسر چین، فشار بر بودجه های محلی به تدریج احساس می شود. در 
روز 23 فوریه، یک شرکت خصوصی اتوبوس در شهر شانگکیو در استان هنان 
اعالم کرد که خدمات خود را به دلیل عدم حمایت مالی دولت متوقف خواهد 
کرد. کاهش مزایای مراقبت   های بهداشتی نیز باعث اعتراضات در شهرهایی از 
جمله دالیان و ووهان شده و اعتراض   ها در این منطقه با واکنش شدید پلیس 
مواجه شده است. دولت   های محلی برای پرداخت صورت   حساب   های مرتبط 
با کووید به شــرکت های خصوصی دچار مشکل شده   اند. در برخی از مناطق 
در پرداخــت حقوق کارگران مهاجر، کوتاهی می شــود که منجر به افزایش 

اعتراضات شده است.
برخی از دولت   های محلی برای جلوگیری از نکول، شروع به فروش دارایی   ها 
کرده   اند. کاهش اخیر قوانین در بورس اوراق بهادار می تواند به محلی   ها کمک 
کنــد تا از طریق ورود به بازار بورس، از مردم ســرمایه جذب کنند. دولت   ها 
همچنین می توانند در معامالت خصوصــی، امالک را به گرو بگذارند. با این 
حال، مشخص نیست که مقامات تا کجا می   خواهند پیش بروند، یا چه کسی 
دارایی   های پیشــنهادی را خریداری خواهد کرد. به نظر می رسد یک منطقه 
تجاری جدید در تیانجین دارای نشانه های موفقیت بسیاری است؛ برای نمونه، 
چند ردیف ساختمان های بلند درخشان و یک نمایندگی پورشه در آن سوی 
خیابان به چشــم می خورد، اما اکثر واحدهای طبقه همکف این پروژه که به 
طور مشترک متعلق به یک شرکت دولتی و یک شرکت خصوصی است، خالی 
هســتند. مقامات محلی شروع به حراج طبقات جداگانه کرده اند؛ یکی از این 

فروش ها اخیرا بدون داشتن خریدار به پایان رسیده است.

اقتصاد امروز تلفن مستقیم: 286073290 www.forsatnet.ir
چهارشنبه
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رشــد اقتصادی پاییز 14۰1، جدیدترین نمونه از اختالف آماری بانک 
مرکزی و مرکز آمار ایران است. بانک مرکزی رشد اقتصادی پاییز امسال را 
در حالی رقم 5.3 درصد محاسبه کرده که اعداد و ارقام اعالم شده به طور 
فاحشی با ارقام برآوردی مرکز آمار ایران همخوانی ندارد؛ از یکسو، معاون 
اقتصادی بانک مرکزی در میانه این هفته، نرخ رشد اقتصادی پاییز امسال 
را 5.3 درصد اعالم کرده و از ســوی دیگر، مرکز آمار ایران چند روز پیش 
این میزان را 2.8 درصد تخمین زده بود. همچنین روند رشد اقتصادی در 
سال 14۰1 از نگاه بانک مرکزی صعودی بوده و نرخ رشد اقتصادی از کانال 
3 درصد به کانال 5 درصد رسیده است، اما این روند از دیدگاه مرکز آمار 
کامال نزولی بوده و نرخ رشــد از رقم 4.6 درصد در بهار به کانال 2 درصد 

در پاییز رسیده است.
از سوی دیگر طبق اعالم بانک مرکزی، رشد اقتصادی بخش کشاورزی 
در پاییز امســال مثبت 1.1 درصد بوده؛ در حالی که برآورد مرکز آمار از 
رشد اقتصادی بخش کشاورزی، منفی 7.9 درصد بوده و به عبارتی، رشد 
اعالمی بانک مرکزی حدودا 9 درصد باالتر از رشد اعالمی مرکز آمار است. 
همچنین رشد گروه نفت طبق برآورد بانک مرکزی به 15.4 درصد و طبق 
برآورد مرکز آمار به 1۰.7 درصد رسیده است. این اختالف نظر آماری در 
بخش صنعت هم به چشــم می خورد؛ به طوری که بانک مرکزی، رشــد 
اقتصادی بخش صنعت را 11.6 درصــد تخمین زده، اما مرکز آمار ایران 
این رقم را تنها 5 درصد برآورد کرده است. در بخش خدمات نیز نرخ رشد 
اعالمی بانک مرکزی تقریبا دو برابر نرخ رشــد اعالمی مرکز آمار است. در 
مجموع می توان گفت که بانک مرکزی در تمامی بخش ها، میزان رشــد 
اقتصادی را به طور قابل توجهی باالتر از مرکز آمار ایران تخمین زده است. 
البته این اولین باری نیست که چنین اختالف فاحشی میان اعداد و ارقام 

برآوردشده وجود دارد و گویا آخرین بار هم نخواهد بود.
2 برآورد از رشد پاییز

داده های بانک مرکزی نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در فصل 

پاییز 14۰1 )به قیمت ســال پایه 1395( به رقم 5.3 درصد رسیده است. 
این میزان در پاییز ســال گذشته بالغ بر 4.8 درصد بوده است. آنطور که 
»پیمــان قربانی«، معاون اقتصادی بانک مرکزی در مورد جزییات رشــد 
اقتصادی پاییز امسال گزارش داده، رشد اقتصادی کشور بدون نفت در سه 
ماه ســوم سال جاری معادل 4.8 درصد بوده است. او با اشاره به آمار رشد 
بهار و تابســتان و مقایسه آن با آمار پاییز گفت که نه تنها رشد اقتصادی 
پاییز نســبت به فصل های پیشین شاهد افزایش بوده، بلکه می توان گفت 
که رشد اقتصادی سال 14۰1 نسبت به رشد اقتصادی سال گذشته شاهد 
افزایش بوده اســت. طبق توضیحات معاون اقتصادی بانک مرکزی، رشد 
گروه های کشاورزی، نفت، صنایع و معادن، صنعت و خدمات در فصل پاییز 
امسال به ترتیب معادل 1.1 درصد، 15.4 درصد، 8.9 درصد، 11.6 درصد 
و 3.3 درصد بوده است. همچنین در 9 ماهه سال جاری، رشد اقتصادی با 

نفت 3.7 درصد و رشد بدون نفت 3.2 درصد بوده است.
اجزای مخارج ناخالص داخلی، ارقام امیدبخشــی را نشــان می دهد؛ به 
طوری که در فصل پاییز امسال مصرف بخش خصوصی 11.9 درصد رشد 
کرده است؛ حال آنکه این رقم در سال گذشته معادل 2.9 درصد ثبت شده 
بود. از سوی دیگر، مصرف بخش دولتی 16 درصد افزایش داشته و تشکیل 
ســرمایه ثابت نیز روندی افزایشی به خود گرفته است. به گفته »قربانی«، 
تشکیل ســرمایه ثابت در سه  ماه سوم ســال جاری معادل 16.6 درصد 
رشــد کرده و اجزای آن یعنی بخش ماشــین آالت 28.3 درصد و  بخش 
ساختمان 6.9 درصد رشد داشته است. براساس توضیحات معاون اقتصادی 
بانک مرکزی، رشــد حوزه ســاختمان به  دلیل پروژه های عمرانی و رونق 
ساخت و ساز بوده و واردات ماشــین آالت و به کارگیری آنها در کارخانه ها 
نیز عامل رشــد تشکیل سرمایه در این بخش شده است؛ تا جایی که این 
افزایش تشــکیل سرمایه با مثبت کردن رشد ســرمایه گذاری، روند رشد 
اقتصادی مثبت و امیدبخشــی را ترسیم می کند. با وجود اختالف آماری 
میان روایت بانک مرکزی از رشد اقتصادی با روایت مرکز آمار، نکته مهم 
اینجاســت که گزارش هر دو نهاد از فصل پاییز امسال از رشد قابل توجه 

بخش نفت و پررنگ تر شدن تاثیر آن بر رشد اقتصادی حکایت دارد.

ماشین نفتی اقتصاد ایران
معــاون اقتصادی بانــک مرکزی در حالی در میانــه هفته جاری از 
جزییات رشد اقتصادی در پاییز 14۰1 گزارش داد که چند روز پیشتر 
از آن، مرکز آمار ایران نیز گزارش مشابهی از همین برهه زمانی اعالم 
کرد. طبق تخمین مرکز آمار ایران، رشــد اقتصادی پاییز در حالی به 
2.8 درصد رســیده که بدون احتساب رشــد بخش نفت، این عدد به 
1.6 درصد تقلیل می یابد. این در حالی است که در پاییز سال گذشته 
نیز رشــد قابل توجهی رقم خورده بود و رشد اقتصادی فصل سوم در 
ســال 14۰۰ چه با احتساب نفت و چه بدون احتساب نفت، رشد 4.1 
درصدی را نشــان می دهد. رشــد اقتصادی طبق داده های مرکز آمار، 
روند افزایشی نســبت به فصل بهار نداشته و از این جهات با آمارهای 
بانک مرکزی متفاوت است. از نگاه مرکز آمار همچنین تشکیل سرمایه 
ثابت در پاییز امســال تنها ۰.6 درصد رشد کرده و تشکیل سرمایه در 
بخش ســاختمان نیز عددی منفی را به ثبت رســانده است. از سوی 
دیگر، گروه کشــاورزی با منفی 2.2 درصد و گروه ساختمان با منفی 
1.6 درصد، دو بخشی بودند که در 9 ماهه ابتدای امسال، رشد منفی 

را تجربه کردند.
همانطور که اشــاره شد، رشد اقتصادی 2.8 درصدی پاییز امسال بدون 
محاســبه بخش نفت به رشــد 1.6 درصدی کاهش می یابد که این رقم 
پایین ترین میزان در هشــت فصل اخیر است. رشد اقتصادی بدون نفت 
نشان می دهد که وضعیت تولید بدون درآمدهای نفتی چقدر تغییر کرده 
اســت. البته همین بخش از اقتصاد نیز به شکل غیرمستقیم تحت تاثیر 
درآمدهای نفتی قرار دارد. در واقع، رشــد اقتصادی با نفت در فصل پاییز 
در حالی به رقم 2.8 درصد رســیده که نیمی از این رشــد به  دلیل گروه 
»استخراج نفت و گاز« بوده است. بنابراین می توان گفت که اقتصاد ایران 
همچنان اقتصادی نفتی اســت و با ســوخت نفت کار می کند. به عقیده 
اقتصاددانان، بخش قابل توجهی از بهبود رفاه و ایجاد اشــتغال در بخش 
غیرنفتی حاصل می شــود و در نتیجه روند نزولی رشد غیرنفتی را باید به 

مثابه یک هشدار در نظر گرفت.

اختالف آماری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران کماکان ادامه دارد

2 روایت از رشد اقتصادی

اقتصاد ایران در ســال 14۰1 با چالش های بســیاری روبه رو شد و شاهد رشد برخی 
از نرخ های کلیدی از جمله نرخ تورم و نرخ ارز بود. رشــد چشمگیر قیمت ارز در فصل 
زمستان را می توان به جرأت مهمترین اتفاق اقتصادی در این سال دانست؛ چراکه متعاقب 
افزایش قیمت دالر، قیمت بسیاری از کاالها و خدمات نیز افزایش یافت، اما حاال که نرخ 
ارز به واسطه اخبار مثبت دیپلماتیک نظیر بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و 
آژانس بین المللی انرژی اتمی و همچنین توافق ایران و عربستان در روند نزولی قرار گرفته 
است، قیمت کاالها و خدمات به دلیل چسبندگی قیمتی متفاوت، با کاهش قیمت دالر به 
همان اندازه پایین نخواهد آمد. به طور کلی، هفته های پایانی سال 14۰1 را می توان یکی 
از پرنوسان ترین دوره های بازار ارز تلقی کرد که تحت تاثیر تحوالت سیاسی و رشد حجم 
نقدینگی، شاخص ارزی به مرز 6۰ هزار تومان رسید و سپس با تحوالت مثبت دیپلماتیک 
در سراشیبی قیمتی قرار گرفت. بنابراین کسری بودجه و تورم را می توان چالش های اصلی 

اقتصاد ایران دانست که منجر به افزایش نرخ ارز می شوند.
افزایــش قیمت ارز در چند ماه اخیر، شــرایط نگران کننده ای را ایجــاد کرده بود و 
پیش بینی می شد که این روند صعودی تا انتهای سال ادامه پیدا کند؛ تا اینکه خبر توافق 
بین ایران و عربستان سعودی )به فاصله چند روز پس از توافق سازمان انرژی اتمی کشور 
و آژانس بین المللی انرژی اتمی(، شیب حرکت قیمت ارز را تغییر داد. هرچند غیرواقعی 
بودن حرکت نزولی قیمت ارز به عنوان یک مسئله مهم مورد توافق کارشناسان اقتصادی 
قرار دارد. به باور کارشناسان و فعاالن اقتصادی، آنچه موجب کاهش قیمت ارز شده است، 
یک رویداد سیاســی است که به صورت موقتی زمینه کاهشی شدن قیمت ارز را فراهم 
کرده، اما از آنجا که همچنان دالیل اصلی این رشــد قیمتی وجود دارند، پس نمی توان 

چندان به تداوم کاهش قیمت ارز امیدوار بود.
در همین زمینه، »آرش علوی«، فعال اقتصادی و عضو کمیسیون صادرات اتاق ایران، 

بارزترین فاکتور موثر بر نوســان قیمت ارز در یک ماه اخیر را اتفاقات سیاســی و موارد 
مربوط به پرونده هسته ای می داند و در گفت وگو با »پایگاه خبری اتاق ایران« می گوید: 
»سیاست های نادرست بانک  مرکزی و دولت درباره ارز و تالش برای اصالح آنها در یک 
ماه اخیر در کنار اتفاقات سیاسی، نوسانات ارزی را به دنبال داشت، اما آنچه به صورت کلی 
روی قیمت ارز اثر دارد، فشار تورم است.« به گفته او، »فشار تورمی موجب می شود که در 

بلندمدت و حتی میان مدت شاهد افزایش قیمت ارز در کشور باشیم.«
ایــن فعال اقتصادی همچنین از رویکرد مداخله گرایانه و دســتوری دولت نســبت 
به قیمت ارز انتقاد می کند و اجتنــاب از پذیرش واقعیت بازار را یکی از عوامل فزاینده 
قیمت ارز معرفی می کند. »علوی« با اشــاره به فشــاری که دولت برای سامان دادن به 
وضعیت اقتصادی کشور تحمل می کند، توضیح می دهد: »واقعیت اقتصاد امروز ایران و 
اصل مشکالت موجود، تورم حاکم است که این تورم خود ناشی از کسری بودجه است. 
بنابراین اگر دولت بتواند از کسری بودجه رهایی پیدا کرده و مشکل تورم را برطرف کند، 
سایر مسائل از جمله نوسانات قیمت ارز هم حل خواهد شد. نوسانات ارزی و موضوعاتی از 
این دست معلول کسری بودجه و تورم هستند و اتفاقات سیاسی مانند به نتیجه رسیدن 
برجام و یا توافق با عربستان فقط می توانند به صورت موقت، قیمت ارز را ثابت نگه داشته 

و یا کاهش دهند.«
از سوی دیگر، »سیامک قاسمی« در تشــریح تحوالت بازار ارز طی یادداشتی در 
فضای مجازی نوشت: »قیمت بسیاری از کاالها و خدمات با قیمت دالر افزایش می یابد، 
اما به دلیل چسبندگی قیمتی متفاوت، با کاهش قیمت دالر به همان اندازه کاهش 
نخواهد داشت.« به نوشته این اقتصاددان، »برای همین بارها گفتیم نگذارید قیمت دالر 
هیجانی باال رود که حتی اگر بعدا کاهش یابد، اثرات مخرب و تورمی آن باقی بماند، 

اما کو گوش شنوا؟«

نوسانات ارزی، معلول کسری بودجه و تورم است

سیگنال دالر به بازارها

اخبــــــار

به دنبال بحران بانکی آمریکا
طالی جهانی اوج می گیرد

قیمت طالی جهانی باالی 19۰۰ دالر باقی می ماند؛ زیرا سقوط 
بانک ســیلیکون ولی آمریــکا، امیدها برای توقــف افزایش نرخ را 
تقویت می کند. قیمت طال در دادوســتدهای روز سه شنبه باالتر از 
ســطح کلیدی 19۰۰ دالر در هر اونس باقی ماند؛ چراکه انتظارات 
برای افزایــش کمتر تهاجمی نرخ بهره فدرال رزرو پس از ســقوط 
دو بانک بزرگ منطقه ای ایاالت  متحده، جذابیت شمش های بدون 
بازده را افزایش داد. قیمت طال روز دوشنبه با وجود تالش مقامات 
ایاالت  متحده برای محدودکردن اثرات تعطیلی بانک سیلیکون ولی 
و بازگشــت اعتماد سرمایه گذاران به سیستم بانکی این کشور بیش 
از 2 درصــد جهش کرد و به باالترین حد خود از ســوم فوریه و به 

سطح 1914 دالر و 58 سنت رسید.
غول بانکی اچ اس بی ســی بازوی بریتانیایی بانک ســیلیکون ولی 
را بــه قیمت نمادین یک پوند روز دوشــنبه خرید و یک وام دهنده 
کلیدی برای اســتارت آپ های فنــاوری در بریتانیا را نجات داد. در 
حال حاضــر بازارها تا حد زیادی با افزایــش 25 واحدی نرخ بهره 
در جلسه سیاســت گذاری فدرال رزرو هفته آینده و احتمال 31.4 

درصدی برای توقف در افزایش قیمتگذاری می کنند.
طال به عنوان پوششــی در برابر عــدم قطعیت های اقتصادی در 
نظر گرفته می شود و با توجه به انتظارات نرخ های بهره پایین تر که 
هزینه فرصت نگهداری شــمش های بدون بازده را کاهش می دهد، 
تمایل بــه افزایش قیمت دارد. در همین حال، شــاخص دالر ۰.2 
درصد افزایش یافت و شــمش را برای خریداران سایر ارزها گران تر 
کرد. اس پی دی آر گلدتراســت، بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
تحت پشــتوانه طال در جهان، اعالم کــرد که دارایی های آن 1.31 
درصد افزایش یافت. در بازار ســایر فلزات ارزشــمند نیز بهای هر 
اونــس نقره با ۰.1 درصد افزایش به 21.83 دالر رســید، پالتین با 
۰.1 درصد کاهش به 995 دالر و 21 سنت رسید و پاالدیوم بدون 

تغییر در 1473 دالر و 33 سنت باقی ماند.
گفتنی اســت قیمت نفت نیــز تحت تاثیر ورشکســتگی بانک 
ســیلیکون ولی که بازارهای سهام را ملتهب کرده و نگرانی ها نسبت 
به بحران مالی جدید را برانگیخته اســت، در معامالت روز سه شنبه 
بیــش از یک دالر کاهش پیدا کرد. بهای معامالت نفت برنت با 87 
سنت معادل 1.1 درصد کاهش به 79 دالر و 9۰ سنت در هر بشکه 
رســید. بهای معامالت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با 85 سنت 
معادل 1.1 درصد کاهش، به 73 دالر و 93 در هر بشــکه رســید. 
نفت برنت روز دوشــنبه به پایین ترین حد از اوایل ژانویه ســقوط 
کرده بود و شــاخص نفت آمریکا نیز بــه پایین ترین رکورد خود از 

دسامبر رسیده بود.

ضرر 4۶۵ میلیارد دالری بورس جهانی
سونامی سیلیکون ولی به ژاپن رسید

سقوط بانک ســیلیکون ولی آمریکا، دامنگیر موسسات مالی ژاپن 
هم شد. در پی سقوط بانک ســیلیکون ولی آمریکا، سرمایه گذاران 
دارایی های خود را از موسســات مالی خارج کرده اند که باعث افت 
ارزش بــورس جهانی به ارزش 465 میلیارد دالر شــد. به نوشــته 
»بلومبرگ«، روز سه شــنبه زیان بازار افزایش یافته و شاخص مالی 
آسیا-اقیانوســیه MSCI با کاهش 2.7 درصدی، به کمترین میزان 
خود از 29 نوامبر رســید. گروه مالی UFJ میتسوبیشــی ژاپن نیز 
8.3 درصد افت کرد. همچنین ارزش گروه مالی هانا در کره جنوبی 
4.7 درصد کاهش یافت. هلدینگ ANZ استرالیا هم 2.8 درصد از 

ارزش خود را از دست داد.
نگرانی هایی وجود دارد که دارایی ها و اوراق موسسات مالی تحت 
تاثیر بحران بانک ســیلیکون ولی قرار بگیرنــد. در پی انتظارات از 
توقف رشــد نرخ سود توســط فدرال رزرو به خاطر بحران سیستم 
بانکی، سود اوراق خزانه داری نیز کاهش یافت. »جان وودز«، مدیر 
ارشد سرمایه گذاری بخش آسیا - اقیانوسیه شرکت کردیت سوزی 
در مصاحبه ای با »بلومبرگ« گفت: »بازارهای مالی در میدان مین 
هســتند. باید بفهمیم که این چه تاثیری بر بازارهای جهانی دیگر 
دارد. به نظرم از آنجایی که این مسئله با نقدینگی در ارتباط است، 

فدرال رزرو افزایش نرخ بهره را متوقف کند.«
از روز جمعه، ارزش بازارهای مندرج در شــاخص MSCI جهانی 
و شاخص MSCI بازارهای در حال رشد، 465 میلیارد دالر ریزش 

داشت.
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ویژگی مرحله دوم سود سهام عدالت چیست؟
واریز سود شرکت های غیربورسی

طبق وعده ها قرار است کمتر از یک هفته دیگر مرحله دوم سود سهام 
عدالت به حساب مشموالن واریز شود؛ البته این مرحله یک تفاوت مهم با 
مرحله نخســت دارد و آن واریز سود شرکت های غیربورسی سهام عدالت 
است. به گزارش »ایسنا«، قرار شد سود سهام عدالت سال 14۰۰ طی دو 
مرحله به حساب مشموالن این ســهام واریز شود. بر این اساس، قسمت 
نخســت سود در پایان پاییز سال جاری به حســاب مشموالن واریز شد. 
در مرحله نخســت سهامدارانی که در پرتفوی ســهام خود 452، 492 و 
532 هــزار تومان دارند به ترتیب 51۰، 555 و 6۰۰ هزار تومان و افرادی 
که پرتفوی یک میلیون تومانی در اختیار دارند، مبلغ یک میلیون و 128 
هزار تومان سود علی الحساب دریافت کردند. در این راستا طبق وعده های 
وزیر اقتصاد و همچنین رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار قرار اســت 
بخش دوم ســود شنبه و یکشــنبه هفته آینده واریز شــود. میزان سود 
واریزی برای هر مشــمول همانند مرحله نخست است اما یک تغییر مهم 
دارد و آن واریز سود شرکت های غیربورسی سهام عدالت است. آنطور که 
رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرده، قرار است برای اولین بار بعد از 
توزیع سهام عدالت، سود شرکت های غیربورسی به میزان 67۰۰ میلیارد 
تومان به حساب ســهامداران واریز شود. او همچنین توضیح داد که سود 
شرکت های غیربورسی با سود شرکت های بورسی ترکیب و در زمان واریز 
به صورت یکجا واریز می شــود. به طور کلی، سود شرکت های غیربورسی 
67۰۰ میلیارد تومان اســت که اگر بر کل تعداد سهامداران تقسیم شود 
)49 میلیون نفر( برای هر فرد حدود 136 هزار و 7۰۰ تومان واریز خواهد 
شــد. البته این میزان بسته به سهام اولیه هر مشمول کم یا زیاد می شود. 
از میان شرکت های سرمایه پذیر ســهام عدالت 35 شرکت بورسی و 13 

شرکت غیربورسی هستند.

پذیره نویسی دهمین صندوق طالی بازار 
سرمایه در بورس کاال

به گفته مدیر بازار مشــتقه و صندوق هــای کاالیی بورس کاالی ایران، 
پذیره نویسی واحدهای صندوق ســرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر 
طــالی نهایت نگر با نماد »ناب« از روز سه شــنبه در بــورس کاال آغاز و 
به مدت چهار روز کاری ادامه دارد. »رحمان آراســته« در این باره گفت: 
صندوق ســرمایه گذاری طالی نهایت نگر از نوع صندوق ســرمایه گذاری 
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی ســپرده سکه طال )ETF( بوده و هدف 
از تشــکیل صندوق، جمع آوری ســرمایه از ســرمایه گذاران و اختصاص 
آنهــا به خرید انواع اوراق بهادار مبتنی بر کاال به منظور کاهش ریســک 
ســرمایه گذاری، بهره گیری از صرفه جویی های ناشــی از مقیاس و تامین 
منافع برای ســرمایه گذاران است. موضوع فعالیت صندوق، سرمایه گذاری 
در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده طال پذیرفته شده در بورس کاالی 
ایران اســت. به گفته مدیر بازار مشتقه و صندوق های کاالیی بورس کاال، 
خرید واحدهای ETF نیز مستلزم دریافت کد معامالتی فعال در سیستم 
ســپرده گذاری مرکزی بوده و سفارش های خرید باید مضربی از یک ورقه 
باشد و محدودیت حجمی برای هر سفارش خرید بدون محدودیت تعیین 
شده و حداکثر تعداد اوراق قابل خریداری توسط هر کد معامالتی حقیقی 

و حقوقی بدون محدودیت است.
»آراســته« با بیان اینکه مدت پذیره نویســی اولیه از روز سه شنبه 23 
اســفند آغاز می شود و تا روز یکشنبه 28 اســفند ادامه دارد، افزود: ناب 
به عنوان دهمین صندوق طالیی بــورس کاال در کنار نمادهای طال، زر، 
عیــار، گوهر، کهربا، مثقال، زرفام، نفیــس و گنج قرار می گیرد. معامالت 
ثانویه واحدهای ســرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری قابل معامله، پس 
از اتمام پذیره نویســی و ثبت صندوق در بازار صندوق های سرمایه گذاری 
)قابــل معامله( بورس کاالی ایران آغاز می شــود و دارندگان و متقاضیان 
خرید می توانند از طریق کارگزاران عضو بورس کاالی ایران اقدام به خرید 

یا فروش این واحدها کنند.

ریزش بیمه بیکاری در آخر پاییز
بیمه شدگان زن 3 برابر مردان

سرعت افزایش تعداد بیمه شدگان زن نسبت به مرد تقریبا سه برابر شده 
که از افزایش مشارکت این قشر از جامعه در بازار کار حکایت دارد. گسترش 
پوشش بیمه ای و حمایتی از مردم از جمله مهمترین وظایف حاکمیت در 
حوزه رفاه و تامین اجتماعی اســت و فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق 
بیمه می تواند از مزایای سازمان بیمه گر استفاده کند. طبق آخرین آمارهای 
منتشرشــده از ســوی مرکز آمار ایران، تعداد افراد تحت پوشش سازمان 
تامین اجتماعی تا پایان پاییز سال جاری با رشد تقریبا 18 درصدی نسبت 
به پاییز سال گذشته به 47 میلیون و 455 هزار نفر رسیده که حدود 81 
درصد از این میزان را بیمه شــدگان و 19 درصد دیگر را مستمری بگیران 

تشکیل می دهد.
تعداد بیمه  شدگان اصلی سازمان تامین اجتماعی در پایان پاییز امسال 
به بیش از 15 میلیون و 471 هزار نفر رســیده که به تبع آن )سرپرستی 
یا کفالت بیمه شده اصلی( قریب به 23 میلیون نفر دیگر نیز تحت پوشش 
بیمه ای )تبعی( این سازمان قرار گرفته اند. از تعداد کل بیمه شدگان اصلی 
سازمان تامین اجتماعی تا پایان پاییز امسال، بیش از 12 میلیون و 212 
هزار نفر بیمه شده مرد و 3 میلیون و 259 هزار نفر بیمه شده زن هستند. 
رشد تعداد بیمه شدگان زن طی این دوره نسبت به سال گذشته تقریبا سه 
برابر بیمه  شدگان مرد و معادل 5.9 درصد بوده که نشان از افزایش مشارکت 

این قشر از جامعه در بازار کار است.
نکته دیگر، کاهش بیمه های بیکاری در سازمان تامین اجتماعی است. 
جامعه بیمه شــدگان اصلی ســازمان تامین اجتماعی به چهار گروه بیمه 
اجباری، بیمه خاص، بیمه بیکاری و بیمه توافقی تقســیم می شود. بخش 
عظیمی از بیمه شدگان اصلی را بیمه اجباری با سهم تقریبا 7۰ درصدی 
تشــکیل می دهد، بیمه اجباری در واقع همان بیمه ای اســت که کارفرما 
مجبور به پرداخت بیمه مشــمولین قانون کار اســت. تعداد بیمه شدگان 
اجباری در پاییز امسال با رشد 3 درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به 
1۰ میلیون و 76۰ هزار نفر رسید و قریب به 15 میلیون و 3۰۰ هزار نفر 
نیز به تبع آن تحت پوشش بیمه سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند. رشد 
تعداد بیمه  شدگان اجباری زن طی این دوره نسبت به سال گذشته تقریبا 
3.5 برابر بیمه شدگان اجباری مرد و معادل 7 درصد بوده است. همچنین 
در پاییز امســال تعداد بیمه های بیکاری نســبت به پاییز سال گذشته با 

کاهش 1۰ درصدی به 393 هزار نفر رسیده است.

خبرنــامه

فرصت امروز: بورس تهران پس از تحمل یک ماه بی رمق در میانه فصل 
زمستان، با ورود به اسفندماه و همصدا با رشد قیمت دالر و انتظارات تورمی 
باال در مسیر صعود قرار گرفت و رکوردهای جدید را به ثبت رساند، اما با 
گذشت روزهای ابتدایی اسفندماه و دومینوی اخبار مثبت دیپلماتیک )از 
انتشار بیانیه مشترک سازمان انرژی اتمی کشور و آژانس بین المللی انرژی 
اتمی گرفته تا توافق ایران و عربستان و احیای روابط دیپلماتیک دو کشور 
پس از حدود هفت سال(، بازار ارز وارد روند نزولی شد و قیمت دالر پس از 
آنکه مرز روانی 6۰ هزار تومان را به خود دید، در یک سراشیبی قیمتی به 
مرور کاهش یافت. نماگر اصلی بورس تهران نیز تحت تاثیر ریزش قیمت 
دالر وارد روند اصالحی شــد و بر اثر این تکانه دالری، سطح 1.8 میلیونی 
را از دست داد. با توجه به افت قیمتی شدید دالر در بازار آزاد و همچنین 
افزایش خوش بینی ها نسبت به احیای احتمالی برجام، به نظر می رسد که 
بــورس تهران تحت تاثیر این فضا برای بازه زمانی کوتاه مدت دچار اصالح 
منطقی شده اســت. از آنجا که دورنمای بازار ارز کماکان کاهشی است و 
هنوز جا برای کانال شــکنی نرخ ارز وجود دارد، بــه نظر می آید که روند 
اصالحی بورس نیز همچنان ادامه پیدا کند. با این وجود و به رغم انتظارات 
تورمی برای سال جدید، تمایل به سرمایه گذاری در صنایع بزرگ و دالری 

همچنان بیشتر از باقی صنایع به چشم می خورد.
دماسنج اصلی تاالر شیشــه ای دیروز در معامالت بیست و سومین روز 
اســفندماه، صعود بی جانی را تجربه کرد و با رشد بیش از یک هزار واحد 
معــادل ۰.۰7 درصــد در ارتفاع یک میلیون و 782 هزار واحد ایســتاد. 
شــاخص کل هم وزن نیز ۰.35 درصد افزایــش یافت تا هم بزرگان و هم 
کوچک ترهای بازار در یک ســمت بایستند. در دادوستدهای روز گذشته، 

میزان خروج پول حقیقی هم کاهش یافت و به 23 میلیارد تومان رسید.
در جریان معامالت روز سه شــنبه 23 اســفندماه، شاخص های بورس 
تهران رشد کردند و پول حقیقی کمتری از بورس خارج شد. شاخص کل 
بورس از همان ابتدای معامالت روز سه شنبه صعودی شد اما در نیمه دوم 
معامالت، روندی نزولی به خود گرفت و در پایان با رشد هزار و 364 واحد 
معادل ۰.۰7 درصد در سطح یک میلیون و 782 هزار و 995 واحد ایستاد. 

شــاخص کل هم وزن نیز با افزایش هزار و 93۰ واحد معادل ۰.35 درصد 
نسبت به روز کاری دوشنبه در رقم 541 هزار و 36 واحد ایستاد. همچنین 
شــاخص کل فرابورس با یک واحد افزایش به رقم 22 هزار و 7۰8 واحد 
رسید. شاخص کل هم وزن فرابورس نیز 2۰6 واحد باال آمد و در سطح 93 

هزار و 625 واحد ایستاد. 
در معامــالت این روز، 75 نماد صف خرید داشــتند و 37 نماد با صف 
فروش مواجه شــدند. ارزش صف های خرید با رشــد 5 درصدی به 3۰5 
میلیارد تومان رســید. ارزش صف های فروش نیز 28 درصد افزایش یافت 
و رقــم 2۰۰ میلیارد تومان را نمایــش داد. در پایان معامالت نماد تنوین 
)شرکت تأمین ســرمایه نوین( با صف خرید 21 میلیارد تومانی در صدر 
جــدول تقاضای پایانی بازار قرار گرفت. پــس از تنوین، نمادهای خزامیا 
)شــرکت زامیاد( و گلدیرا )شرکت صنایع گلدیران( بیشترین صف خرید 
را داشتند. در سوی دیگر اما در پایان معامالت نماد ثالوند بیشترین صف 
فروش را ثبت کرد و پس از آن، نمادهای ثرود و خوســاز بیشــترین صف 

فروش را داشتند.
در پایان معامالت  روز سه شــنبه، 343 نماد رشد قیمت و 297 نماد 
کاهش قیمت داشــتند. به عبارت دیگر، 54 درصد بازار رشــد قیمت 
داشــتند و 46 درصــد بازار افت قیمت را تجربه کردند. ســرانه فروش 
کدهای حقیقی به شــدت کاهــش یافت. در حالی که ســرانه فروش 
حقیقی هــا در روزهای گذشــته به طور میانگین باالتــر از 2۰ میلیون 
تومــان بود، در روز سه شــنبه به 12 میلیــون و 9۰۰ هزار تومان افت 
کرد. ســرانه خرید هر کد معامالتی حقیقــی در این روز 25 میلیون و 
4۰۰ هــزار تومان بود. ارزش خالص تغییــر مالکیت حقوقی به حقیقی 
بازار بــرای چهارمین روز متوالی منفی شــد و 23 میلیارد تومان پول 
حقیقی از بورس خارج شــد. در معامالت روز گذشته بیشترین خروج 
پول حقیقی به سهام سباقر )شرکت سیمان باقران( اختصاص داشت که 
ارزش تغییــر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 38 میلیارد تومان بود. دی 
دومیــن رتبه خروج را ثبت کرد و پس از آن، نمادهای خبنیان، خزامیا 
و شیران بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر اما نماد 

اخابر - که پس از شســتا بیشــترین اثر مثبت را بر شاخص کل بورس 
داشــت - بیشترین ورود پول حقیقی را تجربه کرد و خاور و سصفها در 

رتبه های بعدی بودند.
قیمت ســهام اغلب نمادهای فراکابی افزایــش یافت و نمادهای انرژی، 
بورس، فرابورس و کاال از ســبزترین نمادهای بازار در معامالت سه شنبه 
بودند. در میان گروه های بزرگ نیز در دو گروه پاالیشی ها و فلزات اساسی 
تعداد نمادهای سبزپوش بیشتر بود. نمادهای شستا، اخابر و رمپنا بیشترین 
اثر را در رشــد شاخص کل بورس داشــتند و در مقابل نمادهای فارس، 
ومعادن و شخارک بزرگان قرمزپوش بازار بودند. در فرابورس نیز نمادهای 
گلدیرا، دماوند و دی بیشــترین تأثیر مثبت را بر شــاخص کل فرابورس 
گذاشتند و نمادهای بپاس، وسپهر و کلر با بیشترین اثر کاهنده بر شاخص 
همراه شــدند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس نیز اردستان بیشترین 
تراکنش را داشت و شســتا و سآبیک در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در 

فرابورس نیز نمادهای دی، فروژ و ددانا پرتراکنش ترین نمادها بودند.
ارزش معامالت کل بازار سهام به 53 هزار و 732 میلیارد تومان رسید. 
ارزش معامــالت اوراق بدهی در بازار ثانویه 4۰ هزار و 233 میلیارد تومان 
بود که 75 درصد از ارزش کل معامالت بازار را در این روز شامل می شود. 
ارزش معامالت خرد نیز با افزایش 6 درصدی به نسبت روز معامالتی قبل 
به رقم 6 هزار و 718 میلیارد تومان رســید. در معامالت روز سه شــنبه 
نماد خزامیا )شــرکت زامیاد( بیشــترین ارزش معامالت بازار سهام را به 
خود اختصاص داد که ارزش معامــالت آن 131 میلیارد تومان بود. پس 
از خزامیا، نماد خودرو بیشــترین ارزش معامالت را داشــت. وآذر به رتبه 
ســوم بیشترین ارزش معامالت رســید و پس از آن نمادهای اخابر و دی 
در رتبه های بعدی بیشترین ارزش معامالت قرار گرفتند. نمادهای شستا، 
خگستر، وبملت، انرژی و فرابورس نیز در رتبه های بعدی بودند. در جدول 
حجم معامالت نیز سهام دی با تعداد یک میلیارد و 245 میلیون و 383 
هزار و 932 سهم در صدر قرار گرفت. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم 
معامالت بازار قرار گرفت و رتبه سوم به نماد خودرو تعلق داشت. نمادهای 

کرمان و وبملت نیز در رتبه های بعدی قرار داشتند.

دماسنج اصلی تاالر شیشه ای به سطح یک میلیون و 782 هزار واحد رسید

صعود بی جان بورس تهران

رشد اقتصادی در 9 ماه ابتدای امسال 3.7 درصد بوده است. با این حال، 
اگر میزان تولید ناخالص مربوط بــه دو بخش »آموزش« و »فعالیت های 
اداری و خدمات پشــتیبانی« طی این دوره نسبت به سال گذشته بدون 

تغییر می ماند، رشد اقتصادی به 4.6 درصد می رسید.
گزارش تحوالت بخش واقعی اقتصاد طی 9 ماهه ابتدای امسال از سوی بانک 
مرکزی منتشر شد. طبق ارزیابی بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور طی 
9 ماه ابتدایی امسال با رشد 3.7 درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
به 1156 همت رسید. میزان رشد اقتصادی کشور )به قیمت پایه( طی 9 ماهه 
ابتدای سال جاری با احساب نفت معادل 3.7 درصد بوده که نسبت به 9 ماهه 
سال گذشته ۰.3 واحد درصد به آن افزوده شد. همچنین رشد اقتصادی بدون 
احتســاب نفت معادل 3.2 درصد بوده که نســبت به دوره مشابه سال قبل، 
تغییری نداشته است. بیشترین سهم از رشد اقتصادی 3.7 درصدی 9 ماهه 
ابتدای امسال مربوط به گروه های خدمات و صنایع و معادن است که هر کدام 

به ترتیب سهمی معادل 1.6 درصد و 1.3 درصد دارند.
بررســی زیرگروه ها نشــان می دهد که در بخش »صنایــع و معادن« 
بیشترین سهم رشد اقتصادی مربوط به بخش صنعت و معادل 1.1 درصد 
بوده و در بخش خدمات نیز بیشــترین سهم از رشد اقتصادی مربوط به 

بخش حمل و نقل و انبارداری و معادل ۰.9 درصد بوده است.
همچنین نفت در صدر و کشاورزی در کف ایستاد. براساس گزارش بانک 
مرکزی، ارزش افزوده تمام گروه های اقتصادی در 9 ماهه ابتدای امســال 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشد همراه بوده است. بیشترین رشد 
ارزش افــزوده طی این دوره مربوط به گروه »نفت« و معادل 9.3 درصد و 
کمترین میزان رشد نیز متعلق به بخش کشاورزی با رقم 1.1 درصد بوده 
است. افزایش نرخ رشد ارزش افزوده گروه نفتی در دوره مورد اشاره ناشی 
از افزایــش تولید و صادرات نفت خــام و گاز طبیعی و همچنین صادرات 
میعانات گازی نســبت به دوره مشابه ســال قبل بوده است. این در حالی 
است که تولید محصوالت زراعی و باغی طی این دوره نسبت به دوره مشابه 
سال قبل به ترتیب 3.4 درصد و منفی ۰.2 درصد و تولید محصوالت اصلی 
دامی نیز 2.7 درصد تغییر یافته اســت. به گــزارش »اکوایران«، در میان 
بخش های مختلف اقتصادی، چندین بخش طی 9 ماهه ابتدای امســال 
با افت تولید ناخالص نســبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و تاثیر 
منفی بر رشــد اقتصادی داشــته اند. بخش های »آموزش«، »فعالیت های 
اداری و خدمات پشــتیبانی«، »اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی« و 
»هنر، ســرگرمی، تفریح، ورزش و سایر خدمات اجتماعی« در دوره مورد 
اشاره هر کدام به ترتیب با نرخ رشد  منفی مواجه شده اند؛ یعنی به ترتیب 

منفی 1۰.5 درصد، منفی 1۰ درصد، منفی 8.8 درصد و منفی 5 درصد.
دو بخش »آموزش« و »فعالیت های اداری و خدمات پشتیبانی« به تنهایی 
۰.9 واحد از رشد اقتصادی کاسته  است؛ به بیانی دیگر، معادل آنچه دو گروه 
نفت و کشــاورزی به رشــد اقتصادی افزود، دو گروه آموزش و فعالیت های 
اداری از آن کاست. در صورتی که میزان تولید ناخالص مربوط به دو بخش 
»آموزش« و »فعالیت های اداری و خدمات پشــتیبانی« در 9 ماهه ابتدایی 
امسال نسبت به سال گذشــته بدون تغییر می ماند، رشد اقتصادی به 4.6 
درصد می رسید. میزان تولید ناخالص بخش آموزشی کشور طی دوره مورد 
اشاره از 35 همت به 31 همت رسیده است. اینکه بخش آموزش کشور که 
در سال گذشته سهمی مثبت در رشد اقتصادی کشور داشته اما در 9ماهه 

ابتدای امســال به عاملی برای کاهش میزان رشــد اقتصادی تبدیل شده، 
ســوال برانگیز است. از ســوی دیگر، مصرف دولتی به زیان رشد اقتصادی 
تمام شــد. رشد اقتصادی طی ســه فصل ابتدایی امسال به قیمت بازار نیز 
معادل 3.5 درصد اســت و تنها بخشی که مخارج آن بر این رشد اقتصادی 
تاثیر منفی گذاشته، مخارج مصرفی بخش دولتی است. همچنین بیشترین 
تاثیر مثبت مربوط به بخش صادرات و واردات کشــور بوده که رشد تولید 
ناخالص مربوط به آن طی 9 ماهه ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته بیش از 9 درصد افزایش داشته است. مصرف نهایی بخش خصوصی 

و تشــکیل سرمایه نیز با رشــد 7.7 درصدی در رتبه های بعدی قرار دارند. 
تشکیل ســرمایه در دو بخش ماشین آالت و ســاختمان به ترتیب با رشد 
19.7 درصد و ۰.4 درصدی همراه بوده است. تشکیل سرمایه ساختمانی در 
بخش دولتی کاهش و در بخش خصوصی افزایش یافته است. همچنین علت 
افزایش تشــکیل سرمایه در بخش ماشین آالت نیز به دلیل افزایش واردات 
کاالهای سرمایه ای و تولید داخلی است. گفتنی است بانک مرکزی رقم های 
اعالم شــده درخصوص نرخ رشــد اقتصادی 9 ماهه ابتدای سال 14۰1 را 

مقدماتی و قابل تجدیدنظر عنوان کرده است.

زور نفت و کشاورزی به آموزش نرسید

ضربه عجیب به رشد اقتصادی
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نویسنده: علی آل علی
زندگــی در دنیای مــدرن هر روز راحت تر از دیروز می شــود. زمانی نه چندان 
دور صف های طوالنی برای خرید از خرده فروشــی ها یا حتی تماشــای یک فیلم 
در ســالن های ســینما کامال عادی به نظر می رسید. با این حال االن کمتر کسی 
حتی حوصله پرسه زنی در قفسه های خالی فروشگاه ها را دارد؛ چراکه آمازون تنها 
با چند کلیک ســاده سفارشات را دم در خانه مشتریان تحویل می دهد. بی شک با 
این توصیفات کمتر کســی به تارگت یا والمارت با آن شیوه کار سنتی شان وفادار 

خواهد ماند. 
یکی از فناوری هایی که زندگی مردم را کمی راحت تر از گذشته کرده، اتوماسیون 
اســت. بی شک خیلی از آدم ها با شنیدن اسم این فناوری یاد سیستم های قدیمی 
انتخاب واحد دانشگاه یا اتوماسیون های اداری می افتند. اگر شما هم جزو کسانی 
هســتید که عمرتان به نسل اولیه اتوماسیون قد می دهد، احتماال کلی خاطره بد 
روی دل تان تلنبار شــده است؛ چراکه نسل اول اتوماسیون نه تنها عملکرد خوبی 

نداشت، بلکه گاهی اوقات طوری روی اعصاب آدم راه می رفت که نگو و نپرس!
همانطور که سالن های سینما نسبت به چند دهه قبل کلی پیشرفت جورواجور 
کرده اند، دنیای اتوماســیون هم تغییرات زیادی به چشم دیده است. به طوری که 
ترکیب اتوماسیون با هوش مصنوعی تجربه ای به کلی جدید برای کاربران به همراه 
داشته است. البته در این بین برندها هم بی نصیب نمانده اند؛ چراکه با ارائه خدمات 
در قالب اتوماسیون هم در وقت و هم در بودجه شان صرفه جویی خواهد شد. خب 
مگــر یک کارآفرین به جز وقت زیاد و نیــاز به بودجه کم چه فاکتورهای دیگری 

برای موفقیت الزم دارد؟
ما در روزنامه فرصت امروز قبال حســابی درباره اتوماســیون با هم گپ زده ایم. 
بنابراین در این مقاله باید حرف تازه ای بزنیم. وگرنه کارمان مثل بازپخش مسابقه 
فوتبالی می شــود که قبال هزار بار از تلویزیون پخش شــده و همه آن را از حفظ 
هســتند. از آنجایی که ما قبال درباره اتوماسیون با هم حرف زده ایم، این بار قصد 

داریم کاربردهای آن در صنعت خوشمزه رستوران داری را زیر ذره بین ببریم. 
بی شــک سرآشپزها یا صاحبان رســتوران در طول روز آنقدر دغدغه دارند که 
دیگر جایی برای کارهای پیش پا افتاده مثل نوبت دهی به مشــتریان باقی نماند. 
به عالوه، گاهی اوقات تمام زحمات وســواس گونه رستوران ها با یک اشتباه کامال 
کوچک بر باد می رود. اتوماســیون درســت در چنین موقعیت هایی مثل یک یار 
قدیمی کنارتان خواهد بود تا مو الی درز کارتان نرود. اجازه دهید به جای توضیح 
اضافه یک راست برویم سراغ کاربردهای این فناوری جذاب در صنعت خوش رنگ 

و لعاب رستوران داری.
ایمیل های خوش آمدگویی: ایده ای همیشه کاربردی

فرض کنید شــما یک سوپراستار دنیای ســینما یا ورزشکاری با چندین مدال 
المپیک هستید؛ در این صورت احتماال حضورتان در هر مراسمی باید با یک فرش 
قرمز کامل همراه باشــد. به عالوه، بعد از مراسم هم احتماال انتظار ایمیل خوش 
آمدگویی و تشــکر تیم برگزاری مراسم را خواهید داشت. باور کنید یا نه، وضعیت 
مشتریان وقتی یک رستوران را انتخاب می کنند هم تقریبا مثل مثال باالست. هر 
کسی دوست دارد در کانون توجه باشد و از آن لذت ببرد. از آنجایی که قبال توجه 
ویژه به تک تک مشتریان مثل ماموریت غیرممکن بود، خیلی از رستوران ها عمال 
جایی برای آن در برنامه فشــرده کاری شــان نداشتند. با این حال اتوماسیون این 

معادله چند مجهولی را هم عوض کرده است.
شــما با استفاده از اتوماسیون می توانید برای هر کدام از مشتریان رستوران تان 

یک ایمیل خوش آمدگویی ویژه ارسال کنید. آن هم بدون اینکه حتی یک لحظه از 
کارتان دور شوید. شاید از خودتان بپرسید دسترسی به ایمیل مشتریان، آن هم در 
صنعت رستوران داری، خیلی سخت به نظر می رسد. قبول دارم چنین کاری اصال 
رایج نیست، اما وقتی سفارش غذا هم آنالین شده، دسترسی به ایمیل مشتریان به 

مراتب ساده تر از تهیه یک پاستای درجه یک خواهد بود!
تنها کاری که شــما در این بخــش باید انجام دهید، اســتفاده از یک پلتفرم 
اتوماســیون ایمیل است. بعد هم فهرست ایمیل مشتریان تان را به این ابزار لینک 
می کنید تا ایمیل خوش آمدگویی شخصی ســازی شــده برای تک تک مشتریان 
جدیدتان ارسال شود. پیشنهاد ویژه ما در روزنامه فرصت امروز برای انتخاب ابزار 
اتوماســیون ایمیل اکتیو کمپین )Active Campaign( است. این ابزار نه تنها 
رابط کاربری بی نهایت ساده ای دارد، بلکه هزینه زیادی هم روی دست شما نخواهد 
گذاشــت. پس اگر در هزارتوی ابزارهای مختلف گیر کرده اید، این ابزار همان تکه 

گمشده پازل تان محسوب می شود. 
ایمیل خوش آمدگویی شاید ایده بی نهایت آماتوری باشد، اما تاثیر اولیه بی نهایت 
عمیقی روی مشتریان خواهد داشت. در دنیایی که غذای رستوران ها هر روز به هم 
نزدیک تر می شود، یکی از فاکتورهای مهم موفقیت جزییات کوچکی مثل همین 
ایمیل خوش آمدگویی اســت. پس همین حاال دست به کار شده و ایمیل هایی با 
لحن خودمانی و صدالبته عکس های چشــم نواز برای مشتریان جدید آماده کنید. 
نگران پروژه فرسایشی ارسال آنها هم نباشید؛ چراکه اتوماسیون آن را تماما برعهده 

می گیرد. 
نظرخواهی از مشتریان: راهی به سوی بهبود کیفیت رستوران

وقتی بعد از یک روز کســل کننده دل تان هوس پیتزا می کند، بی شــک دیگر 
حوصله اما و اگر در ســفارش تان را نخواهید داشت. دقیقا به همین خاطر بیشتر 
مردم سفارش آنالین غذا را در اولویت قرار می دهند. هنگامی هم که پای سفارش 
آنالین وسط باشد، نظرات مشتریان قبلی حرف اول و آخر را می زند. فکر می کنم 
شــما هم قبول داشته باشید خرید از یک رســتوران بی نام و نشان که اتفاقا کلی 
نظر منفی در اپ های سفارش آنالین غذا دارد، دست کمی از شرط بندی روی یک 

اسب همیشه بازنده ندارد!
هیچ کس در دنیا دوست ندارد غذای بد بخورد. در این بین هم اصال فرقی بین 
یک میان وعده ساده با غذای اصلی نیست. در هر صورت رستوران ها باید همیشه 
طوری سفارش مشتریان را تهیه کنند که جایی برای اما و اگر باقی نماند. راه حل 
اصلی هم در این بین استفاده از نظرات مشتریان است. همانطور که گفتیم، نظرات 
مشــتریان در اپ های سفارش آنالین غذا حکم طال را دارد. البته این تمام مزیت 
نظرات مشــتریان نیست؛ چراکه شما با یک ارزیابی ســاده از انتقادات مشتریان 
می توانید کیفیت منوی رستوران یا شیوه بسته بندی و ارسال سفارشات را حسابی 

ارتقا دهید. آن وقت دیگر یک نفر هم در بازار به گرد پای شما نخواهد رسید. 
کاربرد اتوماســیون ایمیل در ایــن بخش از قصه رســتوران داری به دعوت از 
مشــتریان برای بیان نظرشــان برمی گردد. از آنجایی که خیلی از مردم حوصله 
بیان مستقیم نظرات شان را ندارند، ایمیل مارکتینگ با گردآوری ناشناس نظرات 
مشتریان به صاحبان رستوران فرصتی طالیی برای بهبود اوضاع کاری شان خواهد 
داد. هرچه باشــد کمتر کارآفرینی صفر تا صد مســیر رستوران داری را به تنهایی 
بلد است. به عالوه، هر صنعتی در نهایت باید باب میل مشتریان کار کند. پس به 
جای اینکه با آزمون و خطای بی پایان اعتبار برندتان را زیر ســوال ببرید، یک بار 
برای همیشــه خیال خودتان را راحت کنید. اینطوری خیلی زود تبدیل به همان 

رســتورانی می شوید که همه دوست دارند از چند روز قبل صندلی ویژه ای در آن 
رزرو کنند.

بازیابی مشتریان قبلی: به وقت جبران اشتباهات
در دنیای دســتور پخت های مختلف گاهی اوقات سرآشپزها غذای شان زیادی 
شور یا بی نمک می شود. قبول دارم در زندگی روزمره خراب کردن یک غذا اتفاق 
کامال طبیعی محســوب می شود، اما وقتی پای عرصه کســب و کار وسط باشد 
هیچ چیز عادی یا طبیعی نیست. مشتریان حوصله بهانه های مختلف درباره دلیل 
پخت نامناســب غذا یا اتفاقات روزمره در آشپزخانه را ندارند. آنها مثل منتقدانی 
حرفه ای منتظر یک اثر بی عیب و نقص هستند. اگر هم در این بین یک رستوران 
بخت برگشــته غذایی نامناسب تحویل شان دهد، واکنشی بهتر از ترک همیشگی 
آن رســتوران نخواهند داشت. آن وقت یک سرآشپز می ماند و کلی صندلی خالی 

در رستورانش!
همانطور که یک تیم بسکتبال وقتی چند فصل پشت سر هم بد بازی کند کم 
کم سکوهای استادیوم خانگی اش خالی می شود، رستوران ها هم کافی است یکی 
دو روز غذای بد تحویل مشتری بدهند تا از عرش به فرش برسند. به همین خاطر 
رستوران های بزرگ طوری روی کنترل کیفی تاکید دارند که گاهی اوقات یادآور 
وسواس شرلوک هولمز در پرونده های پلیسی است. البته با همه این سختگیری ها 
هم باالخره گاهی اوقات یکســری ریزه کاری ها از زیر دست آدم در می رود. نتیجه 

کار هم ریزش شماری از مشتریان خواهد بود. 
شاید فکر کنید ریزش مشتریان اتفاق خیلی عجیبی نیست. در این صورت ما هم 
تا حدودی با شــما هم نظر هستیم، اما نه وقتی درباره صنعت رستوران داری حرف 
می زنیم. مردم سر هر موضوعی شوخی داشته باشند، غذا برای شان در درجه اول 
اهمیت قرار دارد. مخصوصا این روزها که کلی خوراکی مضر و غذاهای غیربهداشتی 
در گوشه و کنار دنیا فروخته می شود. با این حساب اگر شما از روی شکم سیری 
رستوران تان را اداره کنید، خیلی زود وارد لیست سیاه مشتریان می شوید. ماجرا به 

بخش دراماتیکش رسید، نه؟
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم بعد از اینکه یک رستوران مشتریانش را از 
دســت داد، باید دور جدیدی از تالش ها را شروع کند. دقیقا مثل ورزشکاری که 
یکبار زمین خورده و چاره ای به غیر از بلندشدن دوباره ندارد. البته شما در این بین 

کامال دست تنها نیستید، بلکه اتوماسیون ایمیل کنارتان خواهد بود. 
اســتفاده از اتوماسیون ایمیل به شما شانســی دوباره برای به دست آوردن دل 
مشتریان می دهد. اگر از ما می شنوید، محتوای چنین ایمیل هایی باید شامل قبول 
اشــتباهات گذشته و تعهد واقعی برای جبران چنین اشتباهاتی باشد. این طوری 
کمی هم که شــده دل مشتریان با شــما صاف خواهد شد. اصال هم الزم نیست 
نگران دردسرهای پیدا کردن مشــتریان قبلی یا ارسال تک تک ایمیل ها باشید. 
سرویس های مختلف اتوماسیون مثل میل چیمپ به طور خودکار با بررسی ریزش 
اعضای خبرنامه رستوران برای آنهایی که به تازگی خبرنامه را ترک کرده اند، ایمیل 

مخصوص ارسال خواهد کرد؛ به همین سادگی.
ایمیل های آموزشی: گشت و گذار در دنیای غذاها

آیا تا به حال پیش خودتان فکر کرده اید غذاهای مختلف چطور درست می شوند؟ 
بی شک کمتر کسی تا به حال وسوسه نشده غذایی درجه یک برای خودش درست 
کند. مشکل اصلی در این میان فوت های کوزه گری است که معموال کسی به شما 
یاد نمی دهد. فکر می کنم همین نکته برای فهم ایده ایمیل مارکتینگ این بخش 

کافی باشد، مگر نه؟
سرآشــپزها در سراســر دنیا خیلی خوب می دانند مردم عاشق غذا هستند. به 
عالوه، مردم میل شدیدی به تماشای پشت صحنه کسب و کارها دارند. ساده ترین 
مثال هم محبوبیت باالی پشــت صحنه انواع سریال یا فیلم سینمایی است. پس 
منتظر چه هســتید؟ شما می توانید به سادگی آب خوردن این دو بخش را با هم 
ترکیــب کرده و ایده دلخواه تان را پیدا کنید. منظور ما در این بخش اســتفاده از 
ایمیل مارکتینگ برای آموزش انواع دستور پخت به مخاطب هدف است. مثال در 
بازار آمریکا غذاهای چینی حسابی روی بورس است. در این صورت یک ایده جذاب 
برای رســتوران های چینی یاد دادن نحوه استفاده از چوب های مخصوص این نوع 

غذاها یا حتی درست کردن خوراکی های ساده چینی در خانه است. 
یادتان باشــد شما قرار نیست ســیر تا پیاز غذاها را برای مشتریان روی دایره 
بریزید؛ چراکه نه کار شما آموزش صفر تا صد آشپزی است، نه مخاطب تان دنبال 
ُخرده کاری های حســاس اســت. پس با خیال راحت یک دستور پخت عادی اما 
خوشمزه برای مخاطب تان آماده کنید. اگر هم مشتریان تان از فرهنگ های مختلف 
هســتند، با یک دسته بندی ســاده هر کدام را با دستور پخت غذاهای سنتی در 

فرهنگ شان غافلگیر کنید. 
رستوران های مختلف برای غافلگیری مشتریان برنامه های رنگارنگی دارند. که 
گاهی اوقات هزینه های سرسام آوری روی دست شان می گذارد. اگر شما دنبال یک 
راهکار بی دردســر برای میخکوب کردن مشتریان هستید، دستور پخت غذاهای 
ساده و خوشمزه همان میانبری است که در یک چشم به هم زدن شما را از رقبا 
 )SendPulse( جلو می اندازد. ابزار پیشــنهادی ما برای چنین کاری سند پالس
اســت. این ابزار حتی در نســخه کامال رایگانش هم فرصت مدیریت سیر تا پیاز 
کمپین های ایمیل مارکتینگ با چاشنی اتوماسیون و هوش مصنوعی را به کاربران 
می دهد. اینطوری حتی اگر کاربران به ایمیل های دستور پخت شما واکنش نشان 

دهند، سند پالس جواب مناسب را در چنته خواهد داشت. 
جمع بندی

اتوماسیون یکی از فناوری های کاربردی برای امروز و فردای کسب و کارهاست. 
بی شک صنعتی مثل رستوران داری هنوز هم با باورهای سنتی یا ارزیابی سطحی 
همراه است. با این حال مشاهده سطح رقابت بین رستوران های زنجیره ای بیانگر 
تبدیل این حوزه قدیمی به یک ماراتن تمام عیار است. اتوماسیون در این بین مثل 
یک دوست قابل اعتماد شما را به سوی موفقیت راهنمایی می کند. تنها کاری که 
باید انجام دهید، انجام مو به موی نکات این مقاله است. آن وقت حتی یک نفر هم 
دست رد به خرید از رستوران تان نخواهد زد. پس منتظر چه هستید؟ همین حاال 
آستین ها را باال زده و وارد گود شوید. هر جای کار هم سوالی داشتید، ما در روزنامه 

فرصت امروز همیشه آماده کمک به شما هستیم. 

آشنایی با کاربردهای اتوماسیون ایمیل در صنعت رستوران داری

رستوران داری با چاشنی اتوماسیون ایمیل
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نویسنده: علی آل علی
هواپیماهایی که دهه هاست در آسمان شهرهای مختلف جا خوش 
کرده اند، زمانی رویایی دور و دراز برای انســان ها محسوب می شدند. 
اگر تا همین 1۰۰ ســال قبل کســی درباره پرواز انسان در آسمان 
حــرف می زد، احتماال چیزی به غیر از خنده های از ســر تمســخر 
نصیبش نمی شــد، اما حاال همه چیز فرق کرده اســت. به طوری که 
تصور دنیایی که در آن مســافرت هوایی جایی نداشــته باشد، شبیه 
نوعی کابوس خواهد بود. این امر به خوبی توســعه تکنولوژی های در 
دسترس بشر را نشان می دهد. به طوری که با پیشرفت های مختلف، 
زندگــی بر روی این کره خالی راحت تر از قبل می شــود. این ماجرا 
حتی درباره وضعیت کارآفرینان هم مصداق دارد. خب هرچه باشــد 
کارآفرینی در ســال 2۰23 خیلی راحت تر از چهار یا پنج دهه قبل 

است، مگر نه؟
پیشرفت های فناوری که اغلب ما در روزنامه های مختلف پیگیرش 
هستیم، به تنهایی جذابیت زیادی دارد. با این حال کارآفرینان نباید 
صرفا دنبال اخبار تصادفی باشــند. در عوض هر تغییری که در بازار 
روی می دهد، سیگنال مهمی برای آنها خواهد بود؛ چراکه با پیشرفت 
تکنولوژی دیگر کارآفرینی به روش های قدیمی جواب نمی دهد. پس 
اگر دوســت ندارید از کورس قهرمانی جــا بمانید، باید خیلی زود با 

تکنولوژی های تازه هماهنگ شوید. 
مــا در روزنامــه فرصت امروز خیلــی خوب می دانیم آشــنایی با 
فناوری های تازه چقدر سخت و کسل کننده خواهد بود. هرچه باشد 
کارآفرینــان در طول روز کلی کار مختلــف دارند. پس انتظار اینکه 
دائما حواس شــان به کارهای مختلف باشد، کمی زیاده روی خواهد 
بود. درســت به همین خاطر ما در این مقاله کار شما را ساده کردیم 
و یک راســت رفته ایم سراغ تکنولوژی هایی که دنیای کسب و کار را 

تکان می دهند. 
تکنولوژی هایی که هر کارآفرینی باید با آنها آشنا شود

ابزارهایی مثل شــبکه های اجتماعی که زندگی روزمره بازاریاب ها 
را به خــودش گره زده، تا همین دو دهه قبــل اصال وجود خارجی 
نداشــتند. شــما را نمی دانم، ولی برای من که تصور دنیای بازاریابی 
قبل از شبکه های اجتماعی یکی از سخت ترین کارهای دنیاست. عین 
همین داســتان برای مارکترهایی که 2۰ یا 3۰ سال دیگر وارد بازار 
می شوند، مصداق خواهد داشــت. نکته کلیدی این وسط نه حیرت 
برای گذشته، بلکه آشنایی هرچه سریع تر با فناوری های جدید است. 

فقط در این صورت شکست دادن رقبا عملی خواهد شد. 
اجــازه دهید بدون هیچ مقدمه چینی اضافه ای یک راســت برویم 
ســراغ اصل مطلب. این شــما و ایــن هــم تکنولوژی هایی که هر 

کارآفرینی باید با آنها آشنا شود. 
متاورس: دریچه ای به دنیای جدید

وقت گذرانی در دنیــای واقعیت مجازی دیگر تبدیل به یک عادت 
جذاب برای مردم شــده است. چه با استفاده از دوربین های واقعیت 
مجــازی و چه تماشــای تجربه دیگران در یوتیــوب، در هر صورت 
شــنیدن اسم واقعیت مجازی برای آدم هیجان انگیز است. همین امر 
ایــده اصلی متاورس را خلق کرد. دنیایی که در آن همه چیز به طور 

مجازی دنبال شده و از مهمتر اینکه با زندگی واقعی مو نمی زند!
اگرچــه متاورس هنوز در ابتــدای راه بوده و تجربــه مردم از آن 
بی نهایت محدود اســت اما خیلی از برندها با همین اوضاع هم شروع 
به ســرمایه گذاری بر روی آن کرده اند. احتماال شما هم بارها و بارها 
خبرهایــی مبنی بر خرید و فــروش زمین یا خانــه در متاورس به 
گوش تان خورده است. قبول دارم چنین خبرهایی حسابی تعجب آور 

است اما به خوبی روند توسعه متاورس را نشان می دهد. 
چیزی که مشــخص است، افزایش تمایل کســب و کارها و حتی 
مردم عادی برای حضور در دنیای مجازی است. اگر زمانی نه چندان 
دور استفاده از روش هایی مثل برگزاری رویدادهای حضوری جذابیت 
بی نهایــت زیادی داشــت، حاال همه چیز به دنیــای دیجیتال ختم 
می شود. نکته جالب اینکه برگزاری دیجیتالی رویدادها جلوی خیلی 
از هزینه های اضافی را نیز خواهد گرفت. پس کافی اســت پیگیر این 

فناوری جدید باشید تا اوضاع تان در بازار حسابی تغییر کند. 
یادتان باشــد خیلی از برندها برای فعالیت بهتر در دنیای متاورس 
نیاز به مطالعه و آشــنایی بیشــتر با این حوزه دارند. پس همینطور 
بی مقدمه کارتان را شروع نکنید. به عالوه، متاورس اول از همه برای 
مقاصد سرگرمی طراحی شده اســت. پس اگر در این حوزه فعالیت 
ندارید، شــاید بهتر باشد شــروع کارتان را کمی به تاخیر بیندازید؛ 
چراکه همین حاال هم دنیای سرگرمی محبوبیت زیادی در متاورس 

دارد و جا برای بقیه کسب و کارها هنوز باز نشده است.
هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی: ترکیبی طالیی

هوش مصنوعی نزدیک به یک دهه اســت بدل به ابزار درجه یک 

کارآفرینان برای پیشــبرد کارهای شان شده است. در این میان موج 
جدید اســتقبال از این فناوری دوست داشــتنی همزمان با توسعه 
یادگیری ماشــینی شروع شــد. این روزها خیلی از کارآفرینان برای 
حوزه هایی مثل خدمات مشتری کامال به هوش مصنوعی و یادگیری 
ماشینی وابسته هستند. انگار که بدون این فناوری ها هیچ پیشرفتی 

در دنیای کسب و کار روی نخواهد داد. 
بی شک کاهش هزینه های کارآفرینی برای هر کسب و کار ضروری 
محسوب می شود. درســت به همین خاطر خیلی از برندها از همان 
ابتدای ظهور هوش مصنوعی ســراغش رفتند. این امر به کســب و 
کارهــا برای فعالیــت بهتر در بازار و تاثیرگذاری بر روی مشــتریان 
کمک ویژه ای می کند. مثال برندی مثل اپل را در نظر بگیرید. بی شک 
این برند دوست داشــتنی روزانه کلی تماس از طرف مشتریانش دارد 
که باید حتما جواب داده شــوند. حاال اگر این وسط قرار باشد برای 
هر تماس یک کارشــناس حاضر و آماده در شرکت حضور پیدا کند، 
احتماال هزینه های اپل ســر به فلک می کشــد. میانبر طالیی که در 
چنین شرایط جان برندها را نجات خواهد داد، سرمایه گذاری بر روی 
هوش مصنوعی است. نکته جالب اینکه مشتریان عالقه بیشتری برای 
تعامل با ابزارهای دارای هوش مصنوعی در مقایسه با کارشناس های 
واقعی دارند. این یعنی شــما با ســرمایه گذاری بــر روی این حوزه 
عمال با یک تیر دو نشــان خواهید زد؛ هم رضایت مشتریان را جلب 

می کنید، هم اینکه دیگر خبری از هزینه های گزاف نخواهد بود. 
صحبت دربــاره مزایای هوش مصنوعی معموال بی نهایت تخصصی 
قلمداد می شود. هرچه باشــد کارآفرینان الزاما کارشناس های درجه 
یک کامپیوتر نیستند. به همین خاطر ما در این بخش به زبانی کامال 
ســاده مزیت اصلی هوش مصنوعی را مــرور خواهیم کرد. زمانی که 
نسل اول رایانه ها به لطف مایکروسافت با سیستم عامل ویندوز روانه 
خانه ها شــد، خیلی ها از انقالبی تمام عیار در حوزه تکنولوژی حرف 
می زدند. دلیل این امر محاســبه بی نهایت ســاده فرمول ها و مقادیر 
پیچیده از ســوی رایانه ها بود. ماجرا دربــاره هوش مصنوعی هم به 
همین شکل است. در واقع این فناوری در ادامه اتوماسیون به برندها 

فرصت ساده سازی کلی از کارهای اعصاب ُخردکن را می دهد. 
احتماال همه شــما کارهایی را سراغ دارید که هیچ کس دل خوشی از 
آنها ندارد. مثال آپدیت مداوم سایت یا پاسخگویی 24 ساعته به کاربران 
در شــبکه های اجتماعی روی اعصاب هر کســی خواهد بود. درست به 
همین خاطر استفاده از هوش مصنوعی در طول سال های اخیر تبدیل به 
ضرورتی اجتناب ناپذیر شده است؛ چراکه به شما کمک می کند تا بدون 

دردسر اضافی کلک کارهای خسته کننده را بکنید. 
اعتماد دیجیتال )Digital Trust(: تازه ترین حوزه کاری

مردم این روزها بیشتر از هر زمان دیگری به دستگاه های دیجیتال 
وابســته هســتند. به طوری که حتی ســاده ترین کارها مثل خرید 
روزمره هم دیگر در دنیای آنالین پیگیری می شــود. فروشــگاه هایی 
مثل آمازون چند ســالی هست رقبای ســنتی را کنار زده و یکه تاز 
بازار محســوب می شوند. درســت به همین خاطر مفهوم تازه ای در 
دنیای کارآفرینی دیجیال شــکل گرفته که کمتر کســی از آن خبر 

دارد: اعتماد دیجیتال!

وقتی دربــاره اعتماد دیجیتال حرف می زنیم، باید یادمان باشــد 
هیچ چیز عجیبی در جریان نیســت. همانطور که مردم برای خرید 
روزمره به دنبال برندهای مورد اعتماد هســتند، در دنیای دیجیتال 
هم اعتماد به کســب و کارها آسان نیســت. چه بسا مشتریان حتی 
حاضر به پرداخت هزینه ای بیشــتر برای خرید از یک برند مطمئن 
در مقایسه با سایر رقبا باشند. با این حساب مسئله اعتماد دیجیتال 

اصال شوخی بردار نیست. 
احتماال شــما به خوبی رســوایی های فیس بوک و بعضی دیگر از 
برندهای دیجیتال بر سر درز اطالعات کاربران را به یاد دارید. چنین 
رسوایی هایی ذهنیت مردم درباره فعالیت دیجیتال کسب و کارها را 
حســابی منفی کرده اســت. به همین خاطر اعتماد دیجیتال به این 
سادگی ها دست یافتنی نیست. در عوض شما باید با سند و مدرک به 

دنبال جلب اعتماد مشتریان باشید. 
هدف ما از بررســی موضوع اعتماد دیجیتال اشاره به فرصت های 
شغلی است که این دغدغه مهم به همراه آورده است. کارشناس های 
امنیت سایبری سال هاســت در کنار برندها مشغول فعالیت هستند. 
با این حال اخیرا اهمیت کارشــان بیش از هر زمان دیگری مشخص 
شده است. به همین خاطر هم خیلی از برندها دنبال همکاری با افراد 
حرفه ای در این حوزه هستند. در کنار این موضوع، تحلیلگران امنیت 
دیجیتال نیز کارشــان حسابی گرفته اســت؛ چراکه کارشناس ها در 
طول سال های اخیر بیش از هر زمان دیگری بر روی اهمیت تحلیل 
مداوم اوضاع امنیتی شــرکت ها تاکید کرده اند. ایــن امر به تنهایی 
اوضاع عجیبی برای کســب و کارها ایجاد کرده است؛ چراکه کم کم 
شرایط طوری می شود که بدون کمک کارشناس های امنیت سایبری 

عمال فعالیت در دنیای دیجیتال بی نتیجه خواهد بود. 
چاب سه بعدی: تحولی در تولید محصوالت

آیا تا حــاال برای تان اتفــاق افتاده هوس تولیــد محصولی کامال 
شخصی سازی شــده برای خودتــان را بکنید؟ اینطــور وقت ها آدم 
حاضر اســت هــر کاری کند تا محصول دلخواهــش را همانطور که 
دوســت دارد، تحویل بگیرد. شــاید فکر کنید چنین انتظاری مثل 
رویابافی های طرفداران یک تیم قعر جدولی برای قهرمانی است، اما 

فناوری چاپ سه بعدی تمام معادالت را تغییر داده!
این روزها شما با خرید پرینترهای سه بعدی به راحتی امکان خلق 
هر ایده ای را دارید. کافی است با جست وجویی ساده در گوگل نقشه 
دلخواه تان را پیدا کرده یا با اســتفاده از نرم افزارهای مختلف نقشــه 
خودتــان را طراحی کنید. بعد هم با وارد کردن نقشــه ها در پرینتر 

به ســادگی طرح نهایی را تحویل می گیرید. این کار نه تنها برای تان 
جذابیت زیادی خواهد داشت، بلکه امکان راه اندازی کسب و کارها با 

هزینه ای اندک را هم فراهم می سازد. 
بدون شــک فناوری چاپ ســه بعدی هم مثل هر موضوع دیگری 
درگیر انتقادات فراوان اســت. به طور مشــخص، امکان تولید انواع 
اسلحه با استفاده از این پرینترها محل بحث های بی پایانی قرار دارد. 
با این حال شــما قرار نیســت درگیر چنین مشکالتی شوید؛ چراکه 
نمونه های صنعتی این پرینترها چند وقتی اســت روانه بازار شده و 
با دریافت یک مجوز ســاده امکان راه اندازی خط تولیدتان را دارید. 
قبــول دارم تولید محصوالت با چنین فناوری محدودیت های خاصی 
دارد، امــا برای شــروع ارزان قیمت یک کســب و کار چنین ایده ای 

بهترین گزینه خواهد بود. 
کاهش هزینه های تولید برای بسیاری از کارآفرینان تبدیل به رویایی 
دور و دراز شــده است. در این میان خیلی از برندها به خاطر مشکالت 
مالی شروع کارشان را دائما به تاخیر می اندازد. اگر شما هم دوست دارید 
هرچه سریع تر در بازار خودی نشــان دهید، االن بهترین فرصت برای 
اســتفاده از پرینترهای سه بعدی است. به طوری که حتی با خرید یک 

نمونه ساده امکان شروع به کار از خانه را نیز خواهید داشت.
سخن پایانی

دنیای تکنولوژی با ســرعتی حیرت آور در حرکت اســت. خیلی از 
کارآفرینان ســال هاســت فناوری های تازه ای برای کارشان استفاده 
نمی کننــد. این امر نه تنهــا هزینه های تولیــد را بی نهایت افزایش 
می دهد، بلکه از نظر روانی نیز تاثیر منفی بر روی ذهنیت مشــتریان 
خواهد داشــت. همه دوست دارند از برندهای نوآور خرید کنند. پس 
چــه بهتر که قبل از بقیه ســراغ فناوری های تــازه برویم. اینطوری 
کارمان خیلی راحت تر شــکل گرفته و دیگر الزم نیست برای توسعه 

کسب و کار دائما نگاه مان به دیگران باشد. 
ما در روزنامه فرصت امروز امیدواریم نکات مورد بحث در این مقاله 
کمکی هرچند کوچک به شما برای آشنایی با فناوری های جدید در 
عرصه کسب و کار کرده باشد. مثل همیشه اگر سوالی در این رابطه 

دارید، ما همیشه آماده کمک به شما هستیم. 
منابع:

tech--10-https://www.linkedin.com/pulse/top
andrew-bolwell-2023-trends-watch
https://www.simplilearn.com/top-technology-
trends-and-jobs-article

بررسی مهمترین تکنولوژی ها برای کارآفرینان

تکنولوژی هایی که دنیای کسب و کار را تکان می دهند!
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اخبار

فرماندار بوشهر:
اولین همایش مسئوالن آموزش استانداری ها و دفاتر نظارت سراسر  کشور 

در خارگ برگزار شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر 
: نخستین همایش مسئوالن آموزش استانداری ها و دفاتر نظارت سراسر  کشور 
انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شــورای اســامی و ششمین دوره مجلس 
خبــرگان رهبری که در محل جزیره خارگ بــا حضور صالح رحیمی فرماندار 

بوشهر برگزار گردید.
صالح رحیمی فرماندار بوشهر : در اولین همایش اموزشی مسئوالن آموزش 
استانداری ها و شورای نگهبان که  در محل جزیره خارک برگزارشد، گفت: اولین 
همایش آموزشی مسئوالن آموزش انتخابات استانداری ها و شورای نگهبان با 

ابتکار دفتر انتخابات وزارت کشور در حال برگزاری است.
 وی افزود: این همایش دو روزه به منظور آموزش مسئوالن اموزش استانداری های سراسر کشور در بحث انتخابات برای آماده سازی 
هر چه قوی برای برگزاری انتخابات باشکوه در سال آتی پیش بینی شده است و امید بر این است که با هم افزایی همه ظرفیت ها بتوانیم 
انتخاباتی در شان و طراز نظام مقدس جمهوری اسامی و مردم عزیز کشور برگزار کنیم.  فرماندار بوشهر در بخش دیگری از صحبت های 
خود به شناسایی مشکات، چالش ها در حوزه برگزاری انتخابات پیش رو اشاره داشت و گفت: بایستی با هم اندیشی و تعامل مشترک میان 
دو نهاد متولی برگزاری انتخابات یعنی وزارت کشور به عنوان مجری اصلی و شورای نگهبان به عنوان دستگاه نظارتی بتوانیم نقاط ضعف را 

احصا و به حل ان در طی بازه زمانی یک ساله همت گماریم. 
رحیمی تصریح کرد: با توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از همکاران در فرمانداری ها و بخشداری ها جدید االنتصاب هستند و اشنایی 
الزم با ساختار و هیات های اجرایی و نظارت انتخابات نداشته باشند برای همین برگزاری این دوره همایش می تواند کمک بزرگی به این 
همکاران در شناخت عمیق تر از روند برگزاری انتخابات داشته باشد.  فرماندار بوشهر در پایان از تدبیر صورت گرفته از سوی دفتر انتخابات 
وزارت کشور برای برگزاری این همایش آموزشی قدردانی کرد، گفت: برای برگزاری انتخابات باشکوه نیازمند نیروی انسانی آگاه و متعهد 

هستیم و این موضوع به صورت جدی بایستی دنبال شود.

 بازدید معاون شرکت توانیر از روند احداث خطوط انتقال برق 
نیروگاه سد چم شیر

اهواز - شبنم قجاوند: معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از 
پروژه اتصال خط ۲۳۰ کیلوولت دوگنبدان- چنارشاهیجان در پست نیروگاه سد 

چم شیر در استان کهگیلویه و بویراحمد، بازدید کرد.
مهران گاب کش معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر به همراه 
محمود  دشــت بزرگ مدیرعامل و معاونین شرکت برق منطقه ای خوزستان از 

پروژه احداث خط چم شیر بازدید و روند احداث آن را مورد بررسی قرار دادند.
با توجــه به این موضوع که این پروژه یکی از پروژه هــای اولویت دار وزارت 
نیرو اســت، این بازدید با هدف بررسی روند اجرای آن و تسریع در احداث این 

خط انجام شده است. تامین اعتبار و تسریع در تامین نقدینگی برای شتاب بخشی به اتمام این پروژه و در مدار قرار گرفتن آن، از دیگر 
دالیل بازدید معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت توانیر از پروژه اتصال خط ۲۳۰ کیلوولت دوگنبدان- چنارشاهیجان بوده است. 
بر اساس این گزارش، این پروژه ۱۷ کیلومتر خط دومداره و ارزش سرمایه گذاری ۳ هزار میلیارد ریالی، با هدف انتقال توان تولیدی ۱۷۶ 
مگاولت آمپری نیروگاه برق آبی چم شیر به شبکه برق سراسری و افزایش ظرفیت و تقویت شبکه برق استان کهگیلویه و بویراحمد در 
دســت اجرا اســت و با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی مقرر شده که تا پایان خرداد ۱۴۰۲ وارد مدار شود. پیش از این محمود دشت بزرگ 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان در نشست با سید علی احمدزاده استاندار کهگیلویه و بویراحمد، روند احداث و تسریع این 
پروژه را مورد بررسی قرار داده بودند. گفتنی است، شبکه برق انتقال و فوق توزیع استان کهگیلویه و بویراحمد تحت نظر شرکت برق 

منطقه ای خوزستان است.

کشاورز خبر داد:
۱۰۰ درصد مناطق شهری و روستایی چوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند

ایالم-هدی منصوری:مدیرعامل شرکت گاز استان ایام با اشاره به اینکه ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی چوار از نعمت گاز 
برخوردار هستند، گفت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسامی، هم اکنون شهرستان چوار در ردیف شهرستان های سبز استان و کشور قرار 
گرفته است. “محمود کشاورز” در مراسم تکریم و معارفه رئیس اداره گاز شهرستان چوار با بیان اینکه یک شهر و ۳۱ روستای چوار گازدار 
هستند، افزود: شرکت گاز استان به مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و مرزی استان توجه ویژه ای دارد و تاش می شود تا پایان سال آینده 

پرونده گازرسانی به کلیه مناطق استان بسته شود.
وی با اشاره به اینکه تنها یک روستا در شهرستان چوار فاقد قابلیت گازرسانی است که در صورت صدور مجوز از سوی شرکت ملّی 
گاز، این روستا نیز گازدار می شود، اظهار داشت: تعداد زیادی از روستاهای چوار دارای توپوگرافی خشن و صعب العبور بودند ولی با تاش 
همکاران سختکوش شرکت گاز، به شبکه توزیع گاز استان متصل شدند. مدیرعامل شرکت گاز استان با بیان اینکه با تاش های انجام شده 
۱۰۰ درصد مناطق شهری و ۹۹ درصد مناطق روستایی استان از نعمت گاز برخوردار هستند، تصریح کرد: به منظور محرومیت زدایی از 
مناطق کمتر توسعه یافته روستایی استان و توزیع عادالنه امکانات در همه مناطق و همچنین خدمات دهی به صنایع موجود و گسترش 
صنایع جدید در راستای ایجاد اشتغال پایدار، اقدامات زیرساختی مناسبی توسط شرکت گاز استان انجام شده است. همچنین فرماندار 
شهرستان چوار با اشاره به اینکه رویکرد دولت سیزدهم در ارائه خدمات در همه عرصه ها و به ویژه در مناطق محروم، ایجاد عدالت اجتماعی 
است، گفت: انتظار می رود  مدیریت جدید اداره گاز شهرستان، خدمت به مردم، حل مشکات و رفع درخواست های حوزه گازرسانی را در 
اولویت کاری خود قرار دهد. در پایان این دیدار، با موافقت مدیرعامل شرکت و طی حکمی از سوی "مجتبی بهادری" مدیر بهره برداری 
شرکت گاز استان ایام، "علی مهدوی" بعنوان سرپرست اداره گاز شهرستان چوار منصوب و از زحمات مسعود نظری در مدت تصدی 

این سمت تقدیر شد.

بازدید سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی 
استان مرکزی از کشتارگاه

اراک- فرناز امیدی: سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد 
کشاورزی استان مرکزی به همراه سرپرست دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره 
کل دامپزشکی استان مرکزی با حضور در کشتارگاه دام خمین و کشتارگاه طیور 

شازند، از فرایند ذبح شرعی در این کشتارگاه ها بازدید کرد.
بــه گزارش روابــط عمومی اداره کل دامپزشــکی اســتان مرکزی، حجت 
االسام و المسلمین خلقت سرپرســت حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان 
جهاد کشــاورزی استان مرکزی به همراه گودرزی روز گذشته از کشتارگاه دام 
خمین و شب گذشته از کشتارگاه طیور شازند در راستای بررسی وضعیت ذبح 
شرعی بازدید کرد. خلقت سرپرست حوزه نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد 

کشاورزی استان مرکزی ضمن ابزار رضایت از وضعیت نظارت بهداشتی و شرعی در کشتارگاه ها، در خصوص لزوم ارتقا سطح نظارت های 
بهداشتی و شرعی مطالبی را به مسئولین واحدها اعام کرد. در این بازدیدها طی جلسه با ناظرین ذبح شرعی کشتارگاه ها، اعمال نظارت 

های الزم مورد بررسی قرار گرفت.

فرماندار بوشهر:
فرماندار بوشهر در بازدید از جاده های روستایی; با نصب المان های 

راهنمایی و رانندگی نوروز کم حادثه ای خواهیم داشت
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: به گزارش روابط عمومی فرمانداری بوشهر 
: صالح رحیمی فرماندار بوشــهر و مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای از 

جاده های روستایی شهرستان بوشهر بازدید نمودند.
صالــح رحیمــی فرمانــدار بوشــهر و مدیــر کل راهــداری و حمــل و 
 نقل جــاده ای از جاده های روســتایی شهرســتان بوشــهر بازدیــد نمودند.
صالح رحیمی فرماندار بوشــهر، مدیر کل راهداری، معاون عمرانی فرمانداری، 
بخشدار چغادک و شوراهای روستاهای شهرستان بوشهر از جاده های روستایی 

بازدید کردند. 
صالح رحیمی فرماندار بوشهر در این بازدید گفت: با توجه به نزدیک شدن به 

ایام نوروز مسیرهای روستایی و بزرگراه های نزدیک به روستاهای پرتردد باید اصاحاتی در دستور کار قرار بگیرد.
فرماندار بوشهر افزود: با نصب المان های راهنمایی و رانندگی ، نوروز کم حادثه ای خواهیم داشت.به جهت کاهش حوادث در کمترین زمان تابلوهای 
 راه نمایی و رانندگی، چراغ های راهنما، عامت های هشدار دهنده و سایر مواردی که ایمنی جاده ها را افزایش دهد اقدامات الزم صورت بگیرد. 
رحیمی بیان کرد: باید همه دســتگاه های اجرایی در سایه وحدت و همدلی با شــوراهای روستاها و دهیاران در نوروز تاش کنند نوروز 

کم حادثه ای داشته باشیم.

تبریز - فالح: مدیرعامل شرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی 
گفت: باوجود کمبود منابع تولید آب جزو پنج استان برتر کشور در 

مدیریت پایدار آب هستیم.
محمد خانــی حوزه ماموریت این شــرکت را در ۲ حوزه آب و 
فاضــاب معرفی کرد و افــزود: ۷۰ درصد از جمعیت ۴.۲ میلیون 
نفری استان از این خدمات بهره مند هستند و در ۳۴ شهر با رویکرد 
آینده نگری و برنامه ریزی های ۲۵ ســاله آبرسانی می کنیم اما در 
برخی شهرها حتی برای یک سال آینده نیز با مشکل روبه رو هستیم.

وی وضعیت آبی ۱۵ شهر اســتان در سال گذشته را کمبود یا 
سربه سری تولید و مصرف آب دانست و گفت: امسال تعداد شهرهای 
دارای مشــکل تامین آب به هفت مورد در شهرهای تبریز، سهند، 
مرند، هادیشهر، آذرشهر، هریس و هوراند کاهش یافت و در تابستان 

امســال شاید در این شهرها مشــکات جزئی مانند قطعی موقت آب 
داشــتیم که تاش می کنیم با اقدامات فوری و یک ساله و البته ترویج 

فرهنگ درست مصرف این مشکات را به حداقل کاهش دهیم.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: 
در۷۰۰ روســتا نیز عدم توازن تولید و مصرف آب داشــتیم که در یک 
سال گذشته مشکل آب پایدار ۲۰۳ مورد از آنها رفع شد و با این اقدامات 
تابستان ۱۴۰۱ را با کمترین مشکل سپری کردیم و به عنوان یکی از سه 
استان پایدار در تامین آب از سوی وزارت نیرو معرفی شدیم چون که با 
وجود کاهش بارندگی ها و افزایش دما پایدارترین تابستان از لحاظ تامین 

آب در ۱۰ سال گذشته را داشتیم و عاوه بر این با بهره برداری از طرح 
تامین آب پایدار ۲۴۷ روســتا در سال آینده، طی ۲ سال بیش از ۵۰۰ 

روستای استان صاحب آب پایدار خواهد شد.
خانــی، کمبود اعتبارات و عدم ثبات قیمت ها از یک ســو و کاهش 
بارندگی ها را ۲ عامل تشدید مشکات حوزه آب و فاضاب آذربایجان 
شــرقی دانست و افزود: نسبت به سال قبل ۴۵ درصد و نسبت به بلند 
مدت ۲۵ درصد کاهش بارندگی داریم و البته هر چند طبق پیش بینی 
ها احتمال دارد تا خرداد آینده میزان بارندگی ها به میزان ســال قبل 
برســد، با این حال با ۲۵ درصد کاهــش بارندگی بلند مدت روبرو و با 

خشکسالی دست به گریبان هستیم. وی با اشاره به رویکرد وزارت 
نیرو در خصوص آبرسانی فرامنطقه ای، گفت: برای رفع مشکل آب 
۷۰ روستا از ارس و بیش از ۸۰ روستای هریس و ورزقان از طریق 
انتقال آب از چای کندی اقدام شــده تا زمینه تامین آب پایدار این 

مناطق در کوتاه و میان مدت فراهم شود.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضاب آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: متوسط مصرف آب روزانه هر فرد ۲۳۰ لیتر در استان است که 
این میزان در کشــورهای پرباران ۱۵۰ لیتر بوده و با وجود به صدا 
درآمدن زنگ خطر جدی در این حوزه همچنان با افزایش مصرف 
روبرو هســتیم و باید برای اصاح این رویه فرهنگ سازی عمومی 
شود بر این اساس همه افراد جامعه نسبت به رعایت مصرف بهینه 
احساس مسئولیت کنند و این موضوع در روزهای پایانی سال بسیار 
مهم و حیاتی اســت. خانی با اشاره به ایام پایانی سال و عادت ایرانی ها 
نســبت به خانه تکانی و شست و شوی بیشتر، گفت: مصرف آب از ۱۰ 
اســفندماه جاری و با آغاز خانه تکانی های سال نو، نسبت به مدت زمان 
مشابه ماه های قبل، ۳۰ درصد افزایش یافته و این موضوع موجب افت 
فشار آب شده است. وی افزود: افت فشار آب به دلیل کمبود آب نیست 
بلکه آب کافی در تمام شهرها وجود دارد ولی همزمانی مصرف باعث افت 
فشــار آب می شود؛ لذا از شهروندان می خواهیم در مصرف آب نهایت 
صرفه جویی را کرده و فرش های خود را به قالیشویی بدهند تا در ایام 

نوروز و تابستان با کمبود آب مواجه نشویم

قم- خبرنگار فرصت امروز: مراسم گرامیداشت یاد و خاطره هزار 
معلم و دانش آموز شــهید استان قم همزمان با روز بزرگداشت شهدا در 
مجتمع امام خمینی)ره( گلزار شهدای علی بن جعفر)ع( قم برگزار شد.

به گزارش ایثار واحد اســتان قم، سی و ششمین یادواره بزرگداشت 
خاطره یکهزار معلم و دانش آموز شهید استان قم با حضور استاندار قم، 
فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب 
)ع(، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم و مدیرکل آموزش 

و پرورش استان برگزار شد.
در ابتدای این مراســم علیرضا رحیمی مدیــرکل آموزش و پرورش 
استان قم در سخنانی با بزرگداشت یاد شهدا اظهار کرد: برگزاری ۱۴۸۱ 
یادواره شــهدای معلم و دانش آموز در یک روز همزمان با سالروز وفات 
حضرت معصومه)س( از افتخارات اســتان اســت که با همت مدیران 

مدارس و دانش آموزان صورت گرفت.
وی افزود: مسئوالن آموزش و پرورش در راستای ترویج فرهنگ ایثار 
و شــهادت در جامعه و به خصوص در ســطح مدارس و در بین نسل 

امروز تاش می کنند. فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور ارتش جمهوری 
اســامی ایران نیز در این مراســم با اشــاره به اینکه حضور در محافل 
بزرگداشت شهیدان، توفیق الهی و دعوت خود شهدا است، گفت: امروز 
به واسطه خون پاک شهدا است که آوازه فرزندانی همچون سردار شهید 

سلیمانی در تمام جهان طنین افکنده است.

امیر سرتیپ دوم حسن سیفی تاکید کرد: امام زمان)عج( نیاز به سرباز 
دارد و برای همین بود که شــهید ســلیمانی عنوان سرباز را برای مزار 

خویش انتخاب کرد.
در پایان مراسم با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران، خانواده 
های شــهیدان واالمقام حسن مختارزاده و مهدی زاهدلویی از شهدای 
مدافع امنیت، حیدر رضایی نخســتین دانش آموز شهید انقاب در ۱۹ 
دی ســال ۱۳۵۶،  معلم شهید مدافع حرم، مجید عسگری جمکرانی و 
معلم شهید حاج علی بیطرفان از شهدای دفاع مقدس با اهدای هدایایی 
تجلیل شدند. در حاشیه مراســم نیز نمایشگاه نقاشی تصاویر شهدا با 
حضور هنرجویان هنرستان شاهد نجمیه ناحیه چهار آموزش و پرورش 

قم برپا شد و حجت االسام هنرمند از این نمایشگاه بازدید کرد.
دانش آموزان شــرکت کننده در این یــادواره در بدو ورود به محل 
مراســم، بر سر مزار شهدای شاخص اســتان در گلزار شهدای علی بن 
جعفر)ع( حضور یافتند و با روایتگری راوی معلمان، با گوشه ای از سبک 

زندگی و راه و مرام شهدا آشنا شدند.

تبریز - فالح: رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي 
از اجراي طرح فجر تا فطر در فروشــگاه هاي زنجیره اي سراسر استان 

آذربایجان شرقي خبر داد.
اکبر فتحي در گفتگو با خبرنگار ما در تبریز با اعام این خبر گفت: در 
طرح فجر تا فطر، ۳۴ قلم کاال که جزو کاال هاي اساسي و مصرفي مردم 

است با تخفیف ۱۰ تا ۲۵ درصد عرضه مي شود.
وي با بیان اینکه پیرو صحبت هاي رییس جمهور و جلسات مشترکي 
که دکتر ســاداتي نژاد و مدیران ارشــد وزارت متبوع با فروشــگاه هاي 
زنجیره اي کشــور داشــتند طرح فجر تا فطر در تمامي فروشگاه هاي 

زنجیره اي در کشور و همچنین
۷۰ فروشــگاه زنجیره اي در ســطح تبریز و شهرســتانهاي استان 
آذربایجان شــرقي آغاز شده اســت افزود:  این طرح مي تواند آرامشي 
در حــوزه بازار ایجاد کند و تا پایان ماه رمضــان به آرامش و ثبات در 
وضعیت بازار کمک کند و ایام پرمصرف کاالهاي اساسي وضعیت باثباتي 
شــکل بگیرد. فتحي با بیان اینکه این طرح براي تقویت توان خرید و 

بهبود سبد معیشت هموطنان عزیزمان برنامه ریزي شده و فروشگاه هاي 
زنجیره اي با هماهنگي تأمین کنندگان کاالهاي اساسي، تخفیفات ۱۲ 
تــا ۳۰ درصدي انواع کاالهاي تنظیم بــازار را براي عرضه و فروش در 
طــرح از فجر تا فطــر تدارک دیده اند افزود: هــدف از فروش کاالها با 
تخفیفات ویژه، تاش در جهت ایجاد فضایي آرام و بدون دغدغه براي 

تأمین مایحتاج اساسي در آستانه سال نو و ماه مبارک رمضان است. در 
طرح از فجر تا فطر، ۳۴ نوع کاال از جمله انواع برنج خارجي، مرغ گرم 
و منجمد و گوشــت منجمد تنظیم بازار با تخفیفات ویژه و به صورت 

فروش فوق العاده عرضه مي شود.
وي با بیان اینکه بازرســي و کنترل بازار براي نظارت بهتر و بیشــتر 
بر کیفیت و قیمت کاالهاي عرضه شــده در فروشــگاه هاي زنجیره اي 
در ایام پایاني ســال تشدید شده است ضمن تقدیر از عملکرد مجموعه 
فروشگاه هاي زنجیره اي رفاه، گفت: فروشگاه هاي زنجیره ایي مانند رفاه در 

این طرح عملکرد بسیار خوبي داشتند.
رئیس سازمان جهادکشاورزي استان آذربایجان شرقي با بیان اینکه 
این کاالها به مدت سه ماه توسط فروشگاه هاي زنجیره ایي بدون سود به 
فروش مي رسد ادامه داد:  در ایام پیش رو در عید و ماه مبارک رمضان در 
مورد تامین فرآورده هایي مانند مرغ و گوشت منجمد مشکلي نداریم در 
مورد نهاد هاي دامي ذخایر کشور وضعیت بسیار خوبي را دارد و مشکلي 

از این بابت در ایام پیش رو نداریم.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز: فرماندار شهرســتان گرگان؛اگر 
وام اشــتغال زایی اشــتغال ایجاد نکند تورم زاست-مراســم تقدیر از 
کارآفرینان برتر شهرســتان گرگان امروز ۲۲ اســفند ماه در ســالن 
اجتماعات فرمانداری شهرســتان گرگان برگزار شد.مراسم تقدیر از ۲ 
تن از کارآفرینان برتر شهرســتان گرگان با حضور عیسی پایین محلی 
فرماندار، خواجه مظفری مدیرکل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اســتان، 
فرساد مشاور استاندار و محمد علی طبرسا معاون برنامه ریزی و توسعه 

فرمانداری و جمعی از کارآفرینان شهرستان گرگان برگزار شد .عیسی 
پایین محلی در جضور کارآفرینان مطرح شهرستان گفت : کارآفرین؛ 
یکی ازعوامل مهم رشد و توسعه اقتصادی است و با حمایت های الزم 
و بررســی چالش ها و رفع موانع کسب و کار می توان کارآفرینان را از 
مرحله خلق ایده به سوی ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی سوق داد .وی 
خاطرنشان کرد : وام های اشتغالزایی در راستای حمایت از کارآفرینان 
تخصیص می یابد و اگر از دل وام اشــتغال زایی ، اشتغال بیرون نیاید 

در ایجاد تورم بســیار موثر خواهد بود و الزم اســت برای اینکه تمامی 
تسهیات در فرآیند تولید و اشتغال صرف شود وام ها به صورت مرحله 
به مرحله و پس از بازدیدهای متناوب توســط بانک، پرداخت شود.وی 
در ادامه افزود : از تعداد ۳۱۰ نفری که در اســتان گلســتان به عنوان 
کارآفرین در سامانه ثبت نام کرده اند ۲۸ نفر در داوری مجازی طرح ها 
انتخاب و از بین ۸ نفر کارآفرین برتر استان گلستان ۲ نفر از شهرستان 

گرگان معرفی شده اند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اعالم کرد؛

آذربایجان شرقی جزو پنج استان برتر کشور در مدیریت پایدار آب

یادواره شهدای فرهنگی و دانش آموز استان قم برگزار شد

رئیس سازمان جهادکشاورزي استان اعالم کرد؛

اجراي طرح فجر تا فطر در فروشگاه هاي زنجیره اي آذربایجان شرقي

مراسم تقدیر از کارآفرینان برتر شهرستان گرگان

اهواز - شــبنم قجاوند: همایش تجلیــل از فعالین و منتخبین 
کانون های فرهنگی هنری مساجد خوزستان به مناسبت سی امین سالروز 
تاســیس کانون های فرهنگی هنری مســاجد با حضور حجت االسام 
کمال الدین خداداده رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 

مساجد کشور در اهواز برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی 
خوزســتان،همایش تجلیل از فعاالن و منتخبــان کانون های فرهنگی 
هنری مســاجد خوزستان  به مناسبت سی امین سالروز تاسیس کانون 
های فرهنگی هنری مساجد با حضور حجت االسام کمال الدین خداداده 
رییس ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور در اهواز 

برگزار شد.
حجت االسام خداداده در این همایش اظهار کرد: ظرفیت مسجد در 
نظام توحیدی بر هیچ کس پوشیده نیست، اگر این ظرفیت ها در شهرها 
و محله ها احیا شود نیازی به حرف ها و بحث های پیچیده نخواهیم داشت.

 رئیس ستاد کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، افزود: مسجد 
محل نزول مائکه خداوند است و ما در مسجد تنها نقش رفع کننده موانع 

را برعهده داریم؛ وظیفه هدایت افراد در مسجد برعهده مائکه است.
 وی با بیان اینکه وظیفه ما دعوت به مسجد و توحید است، اضافه کرد: 
دشــمن امروز موانع بسیاری را برای دوری مردم از مسجد ایجاد کرده، 
بنابراین باید جذابیت هایی ایجاد کنیم که این موانع برداشته شوند؛ اگر 
جوان در مسیر صحیح مسجدی شدن قرار گرفت بسیاری از مشکات 

برطرف خواهد شد.
 حجت االسام خداداده، با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در سال 
۹۱ ابراز کرد: هنگامــی که رهبر معظم انقاب فرمودند که کانون های 
مساجد را فراموش نکنید، عما دشمن پروژه فراموش سازی کانون های 
مساجد را آغاز کرد و برخی در داخل به این فراموش سازی دامن زدند، 
ما در دور جدید فعالیت های ســتاد کانون های مساجد باید مقابل این 

فراموش سازی بایستیم.
 وی باطل الســحر توطئه های دشمنان را دعوت همگانی به مسجد 
دانست و عنوان کرد: باید نهضت بازگشت به مسجد جدی گرفته شود 
و این وظیفه سنگین برعهده ستاد و کانون های فرهنگی هنری مساجد 
اســت.  رئیس ســتاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد، با 
بیان اینکه ســتاد کانون های مساجد حمایت کننده کانون های مساجد 
است، یاد آور شد: با حمایت کانون های مساجد می توانیم با بهره مندی 
از ظرفیت های مختلف از جمله موســیقی، کتاب، سینما و ... در جهت 

دعوت به مسجد گام برداریم.
آیت اهلل محســن حیدری، نیز در این همایش اظهار کرد: کانون های 
فرهنگی هنری مســاجد استان خوزستان ظرفیت بسیار باالیی دارند و 

این ظرفیت را انقاب اسامی از دهه ۷۰ در اختیار مساجد قرار داد.
 نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری افزود: در طول 
۳۰ ســال اقدامات ارزشــمندی صورت گرفت اما بــرای اینکه حرکت 

کانون ها پویایی بیشتری داشته باشد باید ۲ برابر تاش کرد.

 وی با بیان اینکه اســتان خوزستان با توجه به ظرفیت خود نسبت 
به شاخص کشوری عقب اســت، اضافه کرد: ضرورت دارد برای جذب 

حداکثری جوانان و نوجوانان تاش بیشتری شود.
 آیــت اهلل حیدری، با تاکید بر اینکه برای جــذب حداکثری جوانان 
باید شــاخص های جذب را مقداری ساده تر بگیریم، تصریح کرد: نباید 
فعالیت های کانون های مساجد مختص بچه های مسجد باشد بلکه باید 
طیف گســترده ای از جوانان را در بربگیرد زیرا ماهیت تاسیس کانون ها 

پوشش فرهنگی و هنری جوانان است.
 وی یاد آور شد: مقاومت اصلی با شیطان بزرگ امروز در میدان جوانان 
و نوجوانان است، امروز دشمن همه تاش خود را برای ایجاد فاصله میان 

جوانان و انقاب اسامی به کار گرفته است.
در پایان این همایش از فعالین و منتخبین کانون های فرهنگی هنری 
مساجد خوزستان و همچنین از خانواده شهیدان محمدرضا عسکری فرد، 

محمد تاج بخش و احمد یالی تقدیر شد.

همایش تجلیل از فعالین و منتخبین کانون های 
فرهنگی هنری مساجد خوزستان برگزار شد
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نویسنده: علی آل علی
پرسه زنی در پاساژهای مختلف و خرید یکی از تفریح های 
بی نهایت لذت بخش در زندگی محسوب می شود. آدم الزم 
نیست همیشه با جیبی پرپول سراغ خرید برود. در عوض 
حتی تماشــای محصوالت تازه هم حسابی حال آدم را جا 
می آورد. البته این روزها که همه چیز رنگ و بوی دیجیتال 
گرفته، دیگر کمتر کسی نوستالژی خرید به روش کالسیک 
را تجربه می کند. مگر اینکه برای خرید یک محصول خاص 
حسابی وسواس به خرج دهیم. آن وقت تک تک جزییات 
محصوالت مثل گل فینال جام جهانی مهم خواهند شد. 
هرچه باشد انتخاب یک محصول خاص از بین کلی گزینه 

مختلف به این سادگی ها نیست، مگر نه؟
تولد مفهوم »محصول اصلــی« تا حد زیادی در ارتباط 
با تنوع محصوالت در بازار اســت. فرض کنید بعد از ماه ها 
کلنجار باالخره تصمیم گرفته اید در باشگاه ورزشی ثبت نام 
کنید. حاال اول از همه یک دست لباس تمرین الزم دارید. 
شاید چنین خریدی بی نهایت ساده به نظر برسد، اما وقتی 
به پُست فروشگاه های مختلف با هزاران محصول گوناگون 
بخورید، کارتان حســابی ســخت خواهد شد. درست در 
چنین شرایطی است که ویژگی هایی نظیر قیمت مناسب، 
جنس عالی و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در طراحی و 
دوخت اهمیت پیدا می کند. این همان نکاتی است که در 

محصول اصلی به چشم می خورد.
کارآفرینانی که همیشــه دنبال یادگیــری نکات تازه 
هســتند، احتماال چندباری اصطــالح محصول اصلی به 
گوش شان خورده است. البته این مفهوم همیشه در معرض 
تفسیرهای عجیب و غریب قرار دارد. به همین خاطر ما در 
این مقاله سعی داریم تکلیف آن را روشن کنیم. پس با ما 
همراه باشید تا با اصطالح محصول اصلی و کاربردهای آن 

در عرصه کسب و کار آشنا شوید. 
محصول اصلی: شروع کار با یک تعریف ساده!

خیلی وقت ها اگر آدم به معنای یک اصطالح توجه کند، 
نکات زیادی دستگیرش خواهد شد. مثال همین محصول 
اصلی را در نظر بگیرید؛ همانطور که می شــود حدس زد، 
این مفهوم به اصلی ترین ویژگی یک محصول اشاره دارد. 
اجازه دهید کمی بحث را روشن تر کنیم. محصولی مانند 
دوربین عکاسی صرف نظر از برند، کیفیت عکاسی و هزاران 
جزییات دیگر، باید تصاویر قابل قبولی ثبت کند. این امر 
بیانگر مهمترین عنصر هر دوربینی است. بنابراین محصول 
اصلی در صنعت عکاسی »دستگاهی با توانایی ثبت تصاویر 

دارای کیفیت قابل قبول« خواهد بود. 
شــاید فکر کنید محصول اصلی در واقع به پایه ای ترین 
مزیت یک کاال برای مشــتریان اشاره دارد. در این صورت 
تا حدودی مســیر را درســت آمده اید، اما این تمام ماجرا 
نیســت؛ چراکه محصول اصلی بیشتر از اینکه یک اصالح 
تک و تنها باشد، به مجموعه ای از شرایط اشاره دارد. ماجرا 

سخت شد، نه؟
اگر بخواهیم ســری به دنیای بازاریابی بزنیم، محصول 
اصلی در واقع سلسله مراتبی از ویژگی های یک محصول را 
نشان می دهد. سیر حرکت در این زمینه براساس نیازهای 
مشتریان خواهد بود. محصول اصلی در اولین قدم باید نیاز 
اساسی مشتریان را رفع کند. مثال در صنعت رستورانداری 
مهمترین نیاز مشتریان رفع گرســنگی است. در مرحله 
بعد نکاتی مثل کیفیت باالی غذا، اســتفاده از سیســتم 
قیمتگذاری مناسب و حتی آپدیت فهرست غذاها براساس 
رژیم گیاهخواری قرار می گیــرد. بنابراین محصول اصلی 
فرآیندی را ترسیم می کند که در آن کارآفرینان با نیازهای 

اصلی مشتریان آشنا می شوند.
مــا در روزنامه فرصت امروز کاربــرد اصطالح محصول 
اصلی را مثل ســرنخ هایی می دانیم که به کارآگاه ها برای 
حل معماهــای مختلف کمک می کند. وقتی یک کارآگاه 
دنبال حل مســئله اســت، معموال از مهمترین سرنخ ها 
شــروع کرده و کارش را تا واکاوی ســرنخ های کوچک تر 
ادامه می دهد. محصول اصلی هم از مزیت اساسی یک کاال 
برای مشــتریان کارش را شــروع کرده و تا مزایای جزئی 

جلو می رود. 
اگر دقت کرده باشــید، در دنیــای بازاریابی از مفهوم 
محصول اصلی برای جلب نظر دامنه گوناگون مشــتریان 

نهایــت اســتفاده را می کنند. بــه طوری کــه عالوه بر 
خریدارهایی که دنبال ویژگی های خاص در یک محصول 
هستند، مشــتریانی با نیازهای سطح پایین تر هم جذب 

کمپین خواهند شد. 
چرا محصول اصلی مهم است؟

بی شــک محصول اصلی یکی از مفاهیم نسبتا پیچیده 
در دنیای کســب و کار است. اتفاقا به همین خاطر خیلی 
از کارآفرینــان بدون حتی یک ثانیه تالش دور آن را خط 
می کشند. انگار که سر و کار داشتن با چنین مفهومی حتی 

از حل کردن پازل های هزار تکه هم سخت تر است!
حــاال که تعریفــی دقیق از محصول اصلــی در اختیار 
داریم، باید کم کم کارمان را جدی تر کنیم. به راستی چرا 
محصول اصلی برای کارآفرینان مهم است؟ اگر قرار باشد 
ما به این ســوال جواب دهیم، یک راســت می رویم سراغ 

صنعت بازاریابی. خب وقتی شما ویژگی های محصول تان 
را کامــال بلد باشــید، بازاریابی بــرای آن تبدیل به نوعی 
ســرگرمی جذاب می شــود. آن وقت دیگر الزم نیســت 
خودتان را حرص داده یا تماشاگر سردرگمی مشتریان در 

مواجهه با محصوالت تان باشید. 
وقتی یک استراتژی به درد تیم های بازاریابی می خورد، 
بدون تردید فروشــندگان هم از آن بهره مند خواهند شد. 
بی شک شما هم تجربه های ناموفق زیادی در عرصه فروش 
دارید. اینطور وقت ها آدم فکر می کند حتی اگر یک ویژگی 
ساده بیشــتر درباره محصول بلد بود، ماجرا حسابی فرق 
می کرد. خب در این صورت استفاده از استراتژی محصول 
اصلی حسابی به دردتان خواهد خورد؛ چراکه سیر تا پیاز 
یک محصــول را برای تان روی دایــره می ریزد؛ به همین 

سادگی.
فرآیند شناسایی محصول اصلی: ماجراجویی در 

دنیای کسب و کار
اگر فکر کرده اید مقاله ما با یک بررســی ســاده درباره 
تعریف و مزایای محصول اصلی به پایان می رسد، احتماال 
اولین باری اســت که با ما در روزنامه فرصت امروز همراه 
هستید؛ چراکه ما اصال اهل کارهای نصفه و نیمه نیستیم. 
در عوض تا ته توی یک استراتژی را درنیاوریم، دست بردار 
نخواهیم بود. خب اگر آماده هســتید، برویم سراغ فرآیند 

شناسایی محصول اصلی.
مرور امکانات یک محصول: دریچه ای طالیی به 

سوی محصول اصلی
وقتی برند تســال برای اولین بار قصد عرضه خودروهای 
برقی به بازار را داشت، خیلی خوب از حضور رقبای گردن 
کلفت و انواع مدل هــای بنزینی در بازار مطلع بود. با این 
حال آنها هرگز پا پس نکشــیده و تا آخرین نفس در بازار 
باقی ماندند. به همین خاطر هم حاال اســم و رسمی برای 
خودشــان در صنعت اتومبیل سازی دســت و پا کرده اند. 
اجازه دهید برای یک لحظه هم که شده، خودمان را جای 
طراح های اولیه خودروهای تســال قرار دهیم. احتماال آنها 
برای اینکه محصولی درجه یک طراحی کنند، اول از همه 
ویژگی هــای یک خودروی الکتریکی از نظر مشــتریان را 

سبک و سنگین کرده اند. 
شما را نمی دانم، ولی به نظر من که خودروی برقی باید 
اول از همــه هزینه های خریــدار را کاهش دهد. خب اگر 
قرار باشــد یک خودروی برقی خرج بیشتری در مقایسه 
با نمونه های کالسیک داشته باشد، اصال چرا باید سراغش 
رفت؟ نکات دیگری نظیر ســواری راحت، خدمات پس از 

فروش و تنوع باال در رنگ و مدل در مراحل بعدی اهمیت 
قرار می گیرند. پس اگر یک کمپانی نتواند از پس اولویت 
نخســت مشــتریان بربیاید، کار به مراحل بعدی نخواهد 

کشید.
یادتان باشد امکانات هر محصول باید تا حدودی خاص 
هم باشد. وگرنه تشخیص آن از بقیه رقبای حاضر در بازار 
حسابی سخت خواهد شد. پس اگر فکر می کنید طراحی 
محصول از روی دســت بقیه برندهــا نجات تان می دهد، 

سخت دراشتباهید. 
نظرسنجی: پلی به سوی شناخت محصول

گاهی اوقات کارآفرینان برای عملکرد بهتر در بازار فقط 
به یک جمله کوتاه از طرف مشتریان نیاز دارند. این جمله 
کوتاه حاوی اطالعاتی مهم درباره اوضاع بازار، نحوه طراحی 
محصوالت و حتی تاثیرگذاری بر روی مشــتریان خواهد 
بود. پس اگر تا حاال رابطه خوبی با مشتریان و تعامل با آنها 
نداشتید، حاال دیگر وقت تغییر روش تان فرا رسیده است. 
ما در روزنامه فرصت امروز معتقدیم مشتریان بهتر از هر 
کسی سلیقه خودشان را می شناسند. به همین خاطر اگر 
یک برند دنبال اثرگذاری بر روی مشــتریانش است، باید 
قبل از هر کاری سراغ نظرخواهی از آنها برود. البته چنین 
کاری اصال راحت نیست؛ چراکه کمتر مشتری همینطور 
بــدوت مقدمه نظرش درباره برندها را بیان می کند. ماجرا 

سخت شد، نه؟
فرمول ما برای نظرخواهی بدون دردســر از مشــتریان 
بی نهاســت ســاده اســت. بر این اســاس شــما باید در 
طــول ماه های متمادی رابطه ای صمیمــی و نزدیک تر با 
مشــتریان تان برقرار کنید. اینطــوری خیلی بهتر فرصت 
مدیریت اوضــاع و اثرگذاری بهینه بر روی مشــتریان را 
پیدا می کنید. هرچه باشد کمتر کسی به برندی که هیچ 
توجهی به مشــتریان ندارد، روی خوش نشان خواهد داد. 
در عــوض اگر کارتان را مثل یک دوســت صمیمی برای 
مشتریان دنبال کنید، خیلی راحت تر فرصت اثرگذاری بر 

روی آنها را پیدا می کنید. 
یادتان باشــد همه مشــتریان نظرات واقعی شان درباره 
محصوالت تان را بیان نمی کنند. به همین خاطر اگر کارتان 
را با نظرخواهی از مشــتریان وفادار شــروع کنید، نتیجه 
بســیار بهتری در انتظارتان خواهد بود. دست کم در این 
سناریو می توانید کامال روی بازخوردهای دریافتی حساب 
کنید. از این مرحله به بعد شناسایی سلسله مراتب محصول 
اصلی دیگر کار ســختی نخواهد بود؛ چراکه در ال به الی 
صحبت های مشــتریان کلی اطالعات به درد بخور درباره 

نیازها و اولویت های شان برای خرید محصوالت وجود دارد. 
مقایسه محصوالت: ساده ترین راه برای شناخت 

محصول اصلی
اگر از شــما بخواهیم بهترین خودکار دنیا را پیدا کنید، 
چــه کار خواهید کــرد؟ اگرچه خــودکار یک محصول 
بی نهایت ساده به نظر می رسد، اما برای خیلی ها خرید آن 
کار دشواری اســت؛ چراکه این روزها خودکارهای لوکس 
نشانگر پرســتیژ و جایگاه آدم هم هست. بنابراین تعریف 
ویژگی های اصلی یک خودکار خوب کار ساده ای نخواهد 
بود. یک ایده هوشــمندانه در ایــن میان کمک گرفتن از 
محصوالت متنوعی اســت که در بازار وجود دارد. مثال با 
مقایســه خودکارهای بیک و استدلر خیلی از ویژگی های 
مهم یک خودکار ایده آل دست آدم می آید. خب اگر برای 
محصولی مثل خودکار چنین کاری ممکن است، چرا برای 

بقیه موارد از همین تکنیک استفاده نکنیم؟ 
فرآیند کار در این بخش بی نهایت ساده است. شما باید 
قبل از هر چیزی چند تا از محصوالت مشــابه با برندتان 
را پیــدا کنید. بعد هم ریز جزییات آنها را پیدا کرده و زیر 
ذره بیــن ببرید. اینطوری خیلی راحت فرصت مقایســه 
محصوالت با هــم را خواهید داشــت. از آنجایی که این 
مقایســه باید دقیق صورت گیرد، اصــال نباید با خودتان 
تعارف کنید. در عوض یک راست سراغ بهترین محصوالت 
بازار رفته و در نهایت محصول خودتان را با آنها مقایســه 
کنید. اینطوری نه تنها محصول اصلی برای تان مشــخص 
می شود، بلکه به راحت ترین شکل ممکن نقاط ضعف های 

اصلی محصوالت تان مشخص می شود. 
قبول دارم رویارویی با نقاط ضعف محصوالت اصال کار 
راحتی نیست، اما شما باید برای پیشرفت برندتان کمی از 
این مشــکالت را به جان بخرید. وگرنه همیشه در جایگاه 

فعلی تان درجا خواهید زد. 
مثال هایی از شناسایی محصول اصلی

حاال که کارمان با روش های شناسایی فرآیند محصول 
اصلی تمام شد، بد نیست سری هم به چند تا مثال جذاب 
بزنیم. شــما را نمی دانم، ولی من که همیشــه سر کالس 
درس تا پای مثال های واقعی به بحث باز نمی شــد، هیچ 
چیز از درس متوجه نمی شدم. پس در آخرین بخش مقاله 
با ما همراه باشید تا تبدیل به یک کارشناس تمام عیار در 

زمینه استراتژی محصول اصلی شوید. 
مثال اول: صنعت لوازم خانگی

خریــد لوازم خانگی بیشــتر از اینکه یک تفریح جذاب 
باشد، مثل گم شدن در هزارتویی بی انتهاست؛ چراکه هر 
ســال به تعداد برندهای فعال در این حوزه و محصوالت 
رنگارنگش اضافه می شــود. این وسط هم مشتریان برای 
خرید ســاده ترین محصوالت درگیــر انتخاب از بین کلی 
برند متنوع هستند. حاال اگر شما به عنوان یک کارآفرین 
تازه کار قصد ورود به این حوزه را داشــته باشید، احتماال 
مشکالت بی نهایت زیادی به پست تان خواهد خورد. مثال 
قانع کردن مشتریان برای خرید از شما به جای بقیه رقبا 

کاری نیست که به همین سادگی امکان پذیر باشد.
حــاال که چالش اصلی ماجرا را شناســایی کردیم، باید 
دنبال پیدا کردن سلســله مراتب محصول اصلی باشــیم. 
فرض کنید شــما یک یخچال جدید طراحی کرده اید که 
عالوه بر کاهش مصرف برق، جادارتر از ســایر محصوالت 
هم هســت. در این صــورت اولین نیازی که شــما رفع 
می کنید، ضرورت نگهداری مواد غذایی در محیطی سرد 
است. البته این نیاز اساسی تمام ماجرا نیست؛ چراکه شما 
باید حواس تان به بخش های مختلف دیگری هم باشد. مثال 
ویژگی های اساسی مثل مصرف کم و جای زیادی یخچال 
از جمله نکاتی است که می توانید به خوبی برای پروموت 
کردن محصول تان استفاده کنید. اینطوری برای بازاریابی و 

فروش محصول تان مشکل زیادی نخواهید داشت. 
مثال دوم: کفش های اسنیکرز

وقتی مدارس و دانشــگاه ها باز می شود، خیلی از مردم 
یاد خریــد کفش می افتند. این وســط کتونــی یکی از 
محبوب ترین انواع کفش برای کسانی است که ساعت های 
زیادی را بیرون از خانه ســر می کنند. انگار که بدون یک 
کتونی درجه یک همه کارهای آنها روی هوا خواهد ماند. 
در حالــی که برای خیلی از مردم یــک کتونی فقط باید 
قیمت مناسبی داشته باشد، برای کسانی که به سالمت پا و 
البته راحتی اهمیت می دهند، برندها هم مهم خواهند بود. 
وقتی صحبت از برندها می شــود، معموال هر کسی یک 
لیســت ویژه برای خودش دارد. درســت به همین خاطر 
رقابت با برندهایی مثل آدیداس کاری بی نهایت ســخت 
به نظر می رســد. البته چنین کاری هم غیرممکن نیست. 
بلکه شما باید محصول اصلی دقیق برای مشتریان تعریف 
کنید. بر این اساس تمرکز بر روی قیمت منطقی کتونی ها 
همراه با استفاده از طرح های چشم نواز ایده خوبی خواهد 
بود. البته این کار اصال راحت نیست و فقط در طول زمان 
امکان پذیر خواهد بود. بنابراین باید تالش تان را برای بهبود 
اوضاع انجام دهید. این کار هم ممکن نیست مگر آزمون و 

خطای مداوم درباره فرآیند شناسایی محصول اصلی.
اجازه دهید دوباره به مثال کتونی برگردیم. برندی مثل 
اسنیکرز یکی از مثال های خوب در جلب نظر عالقه مندان 
به کفش های اقتصــادی و همینطور آدم های همراه با مد 
روز اســت. کاری که این برند انجام داده طراحی سلسله 
مراتب محصولش به شــیوه ای اســت که اول از همه نظر 
طرفداران دنیای مــد را جلب کرده و بعد هم نیم نگاهی 
به مســئله کتونی های ارزان داشته اســت. به طوری که 
اغلب مردم برای خرید سراغ اسنیکرز می روند تا هم پول 
بیشتری پس انداز کنند، هم کامال مد روز باشند. به همین 
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