
اصناف بهتری��ن گزینه برای 
حل مش��کالت بیکاری و ایجاد 
اش��تغال در جامع��ه هس��تند، 
بنابرای��ن از دولت انتظار داریم 
هر چ��ه زودتر بس��ته حمایتی 
کن��د.  اجرای��ی  را  اصن��اف  از 
ب��رای اینک��ه بتوانی��م از آفت 
بخش��ی نگری که حقیقتاً یکی 
از بزرگ تری��ن بلیه ه��ای امروز 

کشور اس��ت، در امان 
بمانیم؛ با همکاری...

روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی
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در آسـتانه تشـکیل دوازدهمین دولـت جمهوری 

اسالمی دارند؛ نخست، با توجه به اینکه ...

توصیه اقتصاددانان به رئیس جمهور چیست؟
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بررسی ظرفیت های جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران

 پیش نیازهای
رشد 8 درصدی
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پیدا و پنهان عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز

 زخم موسسات غیرمجاز
بر پیکره نظام بانکی ایران

بروشور چگونه باید طراحی شود؟ 
طراحی بسته بندی محصول جدید

نقش شبکه های اجتماعی در کسب و کار
10گام به سوی روابط عمومی فروش خالقانه

5 عادت روزانه موفق ترین کارآفرینان جهان
ضرورت بلندپروازی برای موفقیت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

آموزش مهارت های آنالین 
به 10 میلیون آفریقایی

یادداشت

علی فاضلی
رئیس اتاق اصناف ایران

3

اصناف راه ورود
به دنیای کارآفرینی

تیرماه امسال دوره تازه رکود 
بازار مسکن ایران وارد پنجمین 
سال خود شد و از نظر تاریخی 
و  از عمیق تری��ن  یک��ی  ای��ن 
طوالنی تری��ن دوره ه��ای رکود 
ب��ازار مس��کن ط��ی دهه های 
گذش��ته اس��ت. وقت��ی درباره 
رکود در بازار مس��کن صحبت 
م��ی کنیم به این معنی اس��ت 
که تقریباً از تیرماه سال ١٣٩٢ 

تاکنون غی��ر از یك یا 
دو ماه در...

سیامک قاسمی
کارشناس مسائل 

اقتصادی

2

 چرا بازار مسکن از رکود
خارج  نمی شود؟ 

مدرسه عالی کسب و کار ماهان برگزار می کند:
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جهت کسـب اطالعات بیشـتر با شماره

88401313-021 تماس حاصل فرمایید 

31 مرداد ماه
شروع دوره از

صاحبان کســـــب و کار، مدیران عامل،

مدیران ومشاورین حوزه مارکتینگ، فروش 

و روابط عمومـــــی، و بــــــرندینگ

مخاطبین دوره:

 واکنش ها به مصوبه سنای آمریکا
درباره تحریم های جدید علیه ایران ادامه دارد

 عکس العمل تند ایران
به اقدامات خالف برجام

2



تصوی��ب  ام�روز:  فرص�ت 
ایران،  تحریم های جدی��د علیه 
روسیه و کره ش��مالی در سنای 
را  واکنش های شدیدی  آمریکا، 
چ��ه در ایران و چه در روس��یه 
برانگیخ��ت؛ روس��یه خواس��تار 
آمریکایی  دیپلمات های  کاهش 
و  مس��تقر در کش��ورش ش��د 
در ای��ران نی��ز رئیس جمهوری، 
و  خارج��ه  وزارت  س��خنگوی 
در  سیاس��ی  مقام��ات  س��ایر 
جداگان��ه ای  موضع گیری ه��ای 
تأکید کردند که ایران پاسخ این 

اقدام آمریکا را خواهد داد. 
اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور نیز روز گذشته در 
نشست مشترک اعضای شورای 
مل��ی در گفت وگ��وی دول��ت و 
تالش های  ب��ه  بخش خصوصی، 
ریس��ک  افزایش  ب��رای  آمریکا 
اشاره  ایران  در  س��رمایه گذاری 
کرد و گف��ت: اگر هیأت نظارت 
ب��ر برج��ام تش��خیص دهد که 
اقدام طرف مقابل خالف برجام 
اس��ت، جمهوری اسالمی ایران 
عکس العمل تندی نشان خواهد 

داد. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری 
دول��ت جدید آمری��کا را جریان 
جدی��دی ب��ا رویک��رد تندت��ر 
از دول��ت پیش��ین این کش��ور 
خواند و اف��زود: دولت آمریکا با 
 اقداماتی در صدد ایجاد شرایط 
جمهوری  علیه  آمیزی  مخاطره 

اسالمی ایران است. 
ای��ران  گف��ت:  جهانگی��ری 
تاکن��ون نی��ز نش��ان داده ک��ه 
در مقاب��ل این گون��ه ح��رکات 
تهدیدآمیز نه تنها عقب نش��ینی 
نمی کن��د، بلکه اقدامی تندتر یا 

متناسب انجام می دهد. 
او اف��زود: در خصوص برجام 
باید بگذاری��م روال قانونی طی 

شود. 
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی 
ادام��ه داد: آنها با اهدافی جدید 
ب��ه دنب��ال این هس��تند که در 
فضای بین المللی ایران را ناقض 
برج��ام جا بیندازن��د و اجماعی 
میان کش��ورهای ۱+۵ و س��ایر 
کش��ورها علیه ای��ران به وجود 
آورن��د که البت��ه تاکنون موفق 

نشده اند. 

مع��اون اول رئیس جمهوری 
گف��ت: آمری��کا به دنب��ال این 
اس��ت که فضای کش��ورمان را 
و س��رمایه گذاری  فعالیت  برای 
نشان  ریس��ک پذیر  و  نامطمئن 
ده��د. ما درباره برجام در داخل 
کشور و در شورای  عالی امنیت 
ملی تصمیمی اجماعی گرفتیم. 
جهانگیری با اشاره به ترکیب 
ش��ورای عال��ی امنی��ت ملی و 
حض��ور س��ران ق��وا و نیروهای 
مس��لح در ای��ن ش��ورا اف��زود: 
مصوب��ات ای��ن ش��ورا پ��س از 
تأیید مق��ام معظم رهبری اجرا 

می شود. 
ش��ورای  در  داد:  ادام��ه  وی 
عالی امنیت ملی تصمیم بر این 
ش��د که هیأت نظارت بر اجرای 
برجام تش��کیل شود که ترکیب 

آن نیز مشخص است. 
مع��اون اول رئیس جمهوری 
در خص��وص فض��ای برجام نیز 
گف��ت: آنه��ا ُک��ری می خوانند 
ک��ه ایران برای س��رمایه گذاری 
فضایی پرریسک دارد لذا ما هم 
می خواهیم عکس العمل نش��ان 

دهیم. 
وی خاطرنش��ان کرد: ما باید 
این طراحی دش��من را شکست 
دهی��م ن��ه اینک��ه در جایی با 
آنه��ا هم صدا ش��ویم، بلکه باید 
به ط��رف مقابل اطمینان دهیم 
که کشور ما برای سرمایه گذاری 

مطمئ��ن اس��ت.  جهانگیری با 
تأکید بر موضوع توافق بر س��ر 
مس��ائل مح��وری کش��ور میان 
تمامی مس��ئوالن گفت: پس از 
حص��ول توافق و تفاهم، موضوع 
اصل��ی دیگر مس��ئولیت پذیری 

برای ورود به این حوزه است. 

گفت وگوی دولت و 
 بخش خصوصی باید
 نتیجه بخش باشد

مع��اون اول رئیس جمهوری 
ب��ا تأکی��د ب��ر نی��از دول��ت به 
ح��ل  در  بخش خصوص��ی 
گف��ت:  اقتص��ادی  مش��کالت 
و  بخش خصوصی  گفت وگوهای 
دولت باید نتیجه داش��ته باشد 
و نتای��ج آن را مش��اهده کنیم. 
ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و 
بخش خصوص��ی ب��ه معنای آن 
اس��ت که دولت به تنهایی قادر 
نیس��ت مس��ائل را ح��ل کند و 
بخش خصوص��ی باید میدان دار 

کشور و اقتصاد کشور شود. 
او ادام��ه داد: ب��رای اینکه ما 
به رش��د اقتص��ادی اش��تغال زا 
و هم��راه ب��ا عدال��ت اجتماعی 
برس��یم نیازمند آن هستیم که 
همه توان کشور به صحنه بیاید. 
جهانگی��ری اف��زود: اتاق های 
نظ��رات  اع��الم  در  بازرگان��ی 
نق��ش  بخش خصوص��ی 
مح��وری دارند و بای��د نظرات 

بخش خصوصی را در جلسات با 
دولت مطرح کنند. 

مع��اون اول رئیس جمهوری 
ادامه داد: یک س��ری مس��ائل 
در اقتص��اد کش��ور خیل��ی جا 
خوش ک��رده و ب��ه موضوعات 
جدی تبدیل ش��ده که یکی از 
بهره وری  اصلی ترین آن کاهش 
است، در بنگاه اقتصادی موضوع 
به��ره وری مغفول مانده که باید 

به این موضوع توجه شود. 
مقاومتی  اقتصاد  ستاد  رئیس 
با اش��اره به تالش آمریکا برای 
فضای  دادن  نامطمئ��ن جل��وه 
س��رمایه گذاری  ب��رای  ای��ران 
اگر  کرد:  خارجی، خاطرنش��ان 
فضا اطمینان بخش باش��د همه 
در ایران سرمایه گذاری می کنند 
ل��ذا بای��د از این فض��ا حفاظت 
و حراس��ت ش��ود و هی��چ کس 
نبای��د در می��دان و زمینی که 
آمریکایی ه��ا طراح��ی کرده اند 

بازی کند. 
جهانگی��ری افزود: ما مس��ائل، 
چالش ها و ابرچالش هایی پیش رو 
داریم که باید به صورت جدی به 
آنها پرداخته شود، البته در بعضی 
موارد ب��ه دلیل تراک��م بعضی از 
مسائل چالش ها به ابرچالش هایی 
تبدیل شده که نیاز به برنامه ریزی 
بیشتری دارد که معضل بیکاری، 
نظ��ام بانکی و محیط زیس��ت از 
جمل��ه این مس��ائل اس��ت.  وی 

اقتص��اد  سیاس��ت های  اف��زود: 
مقاومت��ی ی��ک نس��خه اجمالی 
اس��ت ک��ه ه��م بخش خصوصی، 
هم دولت، ه��م قوه قضاییه و هم 
 تریب��ون دارهای مختل��ف آن را 
قب��ول دارند، ام��ا اینک��ه چقدر 
همراهی می کنن��د بحث دیگری 

است. 
جهانگیری گفت: گاهی اوقات 
گفته می ش��ود ما قب��ول داریم، 
اما در عمل همراهی نمی کنند، 
آقایان بیشتر به دنبال یقه گیری 
دول��ت هس��تند و اگ��ر اقتصاد 
مقاومت��ی را مط��رح می کنن��د 
از  می ش��ود  ببینند  می خواهند 
این منظر یق��ه دولت را گرفت 

یا خیر؟ 
مع��اون اول رئیس جمهوری 
گف��ت: طرح های بس��یار خوب 
طرف ه��ای  ب��رای  جذاب��ی  و 
داخلی و خارجی تهیه ش��ده و 
 ای��ران در دنیا جزو کش��ورهای 
منحصر به فرد اس��ت، ایران در 
بخ��ش حمل و نقل، صنعت، آب، 
ب��رق و... چند صد میلیارد طرح 
آماده دارد تا به دنیا عرضه کند 
و دنیا مش��تاق اس��ت به سمت 

این طرح ها حرکت کند. 
جهانگی��ری افزود: ب��ه غیر از 
آمریکایی ه��ا که ما هیچ وقت با 
آنها کار اقتصادی نداش��تیم، در 
ش��رایط امروز دنیا، اروپا و آسیا 

مشتاق کار با ایران هستند. 
وی نقط��ه عزیمت کش��ور به 
س��مت بهبود و اصالح فرآیندها 
را توافق بر س��ر مسائل محوری 
کش��ور دانس��ت و گف��ت: همه 
قب��ول داری��م ب��رای عب��ور از 
چالش ها باید دولت قوی شکل 
بگی��رد ک��ه می��دان دار اصل��ی 
حل مس��ائل اس��ت، ام��ا وقتی 
می خواهی��م دولت قوی ش��کل 
بگیرد همه باید در این مس��یر 

دولت را همراهی کنیم. 
جمهور  رئی��س  اول  مع��اون 
اف��زود: بخش خصوص��ی ق��وی 
حتماً یکی از موضوعاتی اس��ت 
که هم��ه روی آن توافق دارند. 
وی ادام��ه داد: همه قبول دارند 
بیکاری یک مس��ئله اصلی برای 
کشور اس��ت و حل این مسئله 
تنه��ا با تولید و س��رمایه گذاری 

امکان پذیر است. 

واکنش ها به مصوبه سنای آمریکا درباره تحریم های جدید علیه ایران ادامه دارد

عکس العمل تند ایران به اقدامات خالف برجام

هرچن��د واگ��ذاری کارخان��ه 
»آزمای��ش« در بره��ه زمان��ی 
کنونی به دلیل مشکالت عدیده 
منتفی اعالم ش��د، اما قرار بود 
تکلیف واگذاری کارخانه »ارج« 
اردیبهشت ماه مشخص  پایان  تا 
ش��ود؛ مس��ئله ای که ب��ه نظر 
می رس��د در دول��ت یازدهم به 
س��رانجام نخواهد رسید و باید 
منتظر سرنوشت این دو کارخانه 
و به وی��ژه کارخانه ارج در دولت 
آینده باشیم.  به گزارش ایسنا، 
پ��روژه واگ��ذاری دو کارخان��ه  
»آزمای��ش« و »ارج« از مدت ها 
قبل کلید خ��ورد. در این رابطه 
صحبت ه��ا و خبره��ا حاکی از 
این ب��ود ک��ه کارخان��ه ارج تا 
پای��ان اردیبهش��ت ماه واگ��ذار 
خواهد شد. اما در مورد کارخانه 
دیگری  به گونه  شرایط  آزمایش 
اظه��ارات  و  می رف��ت  پی��ش 
مسئوالن به خوبی نشان می داد 
ک��ه خب��ری از واگ��ذاری این 
کارخانه نخواهد بود.  در همین 
مدیرکل  هاشمی  عباس  زمینه، 
دفت��ر صنای��ع فل��زی و ل��وازم 
خانگ��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در اوایل اردیبهش��ت ماه 
امس��ال از واگذاری کارخانه ارج 
طی یک ماه خبر داد. او با اعالم 

اینک��ه در ارتباط با کارخانه ارج 
قیمت پایه کارشناسی مشخص 
ش��ده و س��رمایه گذار نیز قبول 
کرده این قیمت پایه را بپذیرد، 
عنوان کرد ک��ه وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت نیز یک گروه 
تولیدی بس��یار ق��وی در کنار 
س��رمایه گذار ق��رار خواهد داد 
ت��ا راه ان��دازی ای��ن کارخانه به 
صورت مشترک انجام گیرد.  او 
آخرین  تشریح  همچنین ضمن 
وضعی��ت کارخان��ه آزمایش در 
اردیبهش��ت ماه امسال گفته بود 
که واگذاری کارخانه آزمایش به 
یک بخش خصوصی با مشکالت 

خاص��ی مواجه ش��ده و به رغم 
جلسات متعددی که با مدیران 
و هیأت مدی��ره بان��ک ملت در 
جهت حل و فصل مسائل انجام 
ش��ده ام��ا موضوع واگ��ذاری با 

پیشرفتی روبه رو نشده است. 
فلزی  صنایع  دفت��ر  مدیرکل 
و لوازم خانگ��ی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با تأکید بر اینکه 
واگ��ذاری کارخان��ه آزمایش در 
گیر و دار مس��ائل حقوقی است 
و مالکیت خصوصی این بخش، 
دس��ت و پای ای��ن وزارتخانه را 
بسته است، پیش شرط واگذاری 
کارخان��ه را تسویه حس��اب های 

بخش خصوص��ی ب��ا بانک ملت 
و  تجهی��زات  به روزرس��انی  و 

تولیدات مشترک دانست. 

ناگفته های وزیر صنعت از 
بی نتیجه بودن واگذاری ها

ب��ا این حال نکت��ه قابل تأمل 
این اس��ت ک��ه وزی��ر صنعت، 
ب��ا  اخی��را  تج��ارت  و  مع��دن 
صاحب��ان  خوان��دن  بی خی��ال 
کارخان��ه ارج و آزمای��ش بیان 
کرد که ده ها جلسه با مسئوالن 
ای��ن کارخانجات برگزار ش��ده 
اما آنها عین خیال ش��ان نیست 
و باید بدانند ب��رای بقا نیازمند 

سرمایه گذاری اساسی هستند. 
ب��ا  نعم��ت زاده  محمدرض��ا 
اش��اره به اینکه از س��ال ها قبل 
و پی��ش از آغاز ب��ه کار فعالیت 
دولت یازده��م، دو کارخانه ارج 
و آزمایش تعطیل شده بودند و 
مسائل پیچیده ای داشتند که به 
راحت��ی امکان ح��ل آنها وجود 
نداش��ت، عن��وان کرد ک��ه این 
واحده��ا س��رمایه گذاری جدید 
نداش��تند و تنها تغییر مالکیت 
دادند و طبیعی اس��ت که وقتی 
واحدهای  در  روی��ه ای  چنی��ن 
صنعت��ی رخ ده��د محک��وم به 

توقف تولید خواهند بود. 
اینک��ه  ب��ر  تأکی��د  ب��ا  او 
ج��ای  ب��ه  نمی توان��د  دول��ت 
تصمیم گیری  بخش خصوص��ی 
کن��د و مس��ئله ارج و آزمایش 
اس��ت،  مالکیت��ی  بح��ث 
خاطرنش��ان کرد ک��ه چند نفر 
ارج  در  س��رمایه گذاری  ب��رای 
صحبت های��ی را مطرح کرده اند 
ام��ا چ��ون مالکی��ت در اختیار 
بای��د  اس��ت  بخش خصوص��ی 
تصمیم گی��ری در م��ورد آنه��ا 
صورت گی��رد و وزارت صنعت، 
نمی توان��د  تج��ارت  و  مع��دن 
دخالت مالکیت��ی در مورد این 

کارخانه داشته باشد. 

خبری از واگذاری نیست

 »ارج« و »آزمایش«؛ دوقلوهای بالتکلیف

صنعت

اقتصاد کالن

توصیه اقتصاددانان به رئیس جمهور چیست؟
 چاله های تازه 

پیش روی اقتصاد ایران
قری��ب به اتفاق اقتصاددانان، دو توصیه به حس��ن 
روحان��ی در آس��تانه تش��کیل دوازدهمی��ن دول��ت 
جمهوری اس��المی دارند؛ نخس��ت، با توجه به اینکه 
در جامعه ای��ران زمینه چینی سیاس��ی برای اجرای 
تصمیم��ات اقتصادی بس��یار مهم اس��ت، از همین 
رو کوش��ش اصل��ی رئیس جمه��ور بای��د معطوف به 
جلب حمایت سیاس��ی و دفع مخالفت های سیاس��ی 
ب��ا برنامه های اقتص��ادی دولت باش��د. توصیه دوم، 
آزادس��ازی بازارهای پولی و بانکی در کنار برداشتن 
کنترل های ش��دید روی بازارهاس��ت که به ظاهر در 
جهت حمایت از مصرف کننده است، ولی در واقعیت 
ب��ه تولید لطمه زیادی وارد می کند و موجب افزایش 

رکود و بیکاری شده است. 
به گزارش خبرآنالین، از س��ه چاله ای که حس��ن 
روحانی در ابتدای تش��کیل دولت یازدهم نسبت به 
وجود آنها هش��دار داد، تنها ی��ک مورد ختم به خیر 
ش��ده و دو چاله دیگر همچنان باقی اس��ت. روحانی 
7شهریور 94 در کنفرانس مطبوعاتی گفته بود: »من 
خطاب به رهبری هم گفتم که با سه تا چاله مواجهیم 
که هنوز پر نشده اس��ت؛ اول بدهی های دولت قبل، 
دوم پرداخت غیرقانونی یارانه و س��وم مسکن مهر. ما 
چاره ای نداریم جز اینکه این مسکن ها را بسازیم و به 

مردم ارائه دهیم.«
از آن س��ه چاله، بعد از چهار س��ال فقط »مسکن 
مهر« تعیین تکلیف ش��ده اس��ت. البت��ه آن طور که 
مس��ئوالن وزارت راه و شهرسازی وعده داده اند، این 
چاله پردردس��ر قرار اس��ت تا پایان س��ال پر شود و 
پرونده این پروژه پرحاش��یه و پرهزینه برای همیشه 
بس��ته شود، اما برای دو چاله دیگر حکایت همچنان 

باقی است. 
اگرچه دولت از دو س��ال گذش��ته ب��ه تدریج کار 
شناس��ایی دهک ه��ای باالی درآم��دی را آغاز کرده 
و به تدریج برخ��ی افراد از قط��ار یارانه بگیران خارج 
شده اند، اما هنوز جمعیت بیش از 70 میلیون نفر هر 
ماه یارانه 4۵ هزار و ۵00 تومانی را از دولت دریافت 
می کنن��د. این رقم هر ماه برای دولت بار س��نگینی 
اس��ت که بر دوش دستگاه ها و بودجه عمومی دولت 
س��نگینی می کند. حال آنکه در چهار س��ال گذشته 

راهکاری هم برای حل به کار گرفته نشده است. 
بدهی های دولت چاله دیگری اس��ت که پر نش��ده 
است؛ اخیراً بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد فقط 

بده��ی دولت به بانک ها که در چهار س��ال گذش��ته 
موجب قفل شدن منابع بانک ها جهت تسهیالت دهی 
ش��ده، در فروردین 9۶ به بیش از ۲۲۵هزار میلیارد 
رسیده اس��ت؛ عددی که هم بانک ها را در فشار قرار 

داده و هم بودجه دولت را. 

چاله های تازه تر
به جز دو چاله ای که حس��ن روحانی دوسال پیش 
از آنها یاد کرد، اقتصاد ایران در چهارس��ال پیش رو، 

مشکالت بزرگ تری هم پیش رو دارد. 
در مس��یر اصالح س��اختار اقتصاد، کار ساماندهی 
بازار غیرمتش��کل پولی از سال گذشته جدی تر شده 
و بنا به گفته ولی اهلل سیف تا پایان امسال دیگر هیچ 
مؤسس��ه مالی و اعتباری غیرمج��ازی وجود نخواهد 
داش��ت، اما باری که این س��اماندهی ب��ر دوش بازار 
پولی کشور گذاشته از یک سو و ساختار پر از مسئله 
بانک های کشور از سوی دیگر، سبب شده تا بانک ها 
چاله جدید اقتصاد ایران در چهار سال آینده باشند. 
هرچن��د نباید در این اصالح س��اختار وضعیت قرمز 

صندوق های بازنشستگی را از یاد برد. 
چاله دیگر اقتصاد ایران در چهار سال آینده حتماً 
کمب��ود منابع مال��ی برای س��رمایه گذاری و تکمیل 
طرح های نیمه تمام خواهد بود. براس��اس پیش بینی 
س��ازمان های معتبر بین المللی به��ای نفت به دلیل 
جنگی که ش��یل اویل های آمریکای��ی در بازار نفت 
آغاز کرده اند، بعید اس��ت تا دو س��ال دیگر به باالی 
۶0 دالر در هر بش��که برسد.  از همین رو، همانطور 
که برنامه کاهش وابس��تگی بودجه عمومی دولت به 
نفت در چهار بودجه گذش��ته به تدریج اجرایی شده، 
انتظار این اس��ت که این رویه ادامه یابد. حتماً قطع 
وابس��تگی بودجه به نفت به معنای فش��ار بر بخش 
مالیاتی به عنوان تنها بخش درآمدی س��هل الوصول 
بودجه ای نیس��ت. اقتصاددانان سال هاست که راهکار 
حض��ور فع��ال بخش خصوص��ی در اقتص��اد و جذب 
س��رمایه  خارجی را به دولت پیشنهاد می کنند. فعال 
 ش��دن این دو بخش حتماً به رش��د اقتصادی بدون 
نف��ت منجر خواهد ش��د.  روحانی هفت��ه آینده بعد 
از مراس��م تنفیذ باید مراس��م تحلیف را در پیش��گاه 
نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی به جای آورد. او 
چهار س��ال سخت دیگر را برای س��اماندهی اقتصاد 

کشور در پیش رو خواهد داشت. 

یادداشت

 چرا بازار مسکن از رکود خارج
 نمی شود؟ 

تیرماه امس��ال دوره تازه رکود بازار مس��کن ایران 
وارد پنجمین س��ال خود ش��د و از نظ��ر تاریخی این 
یکی از عمیق ترین و طوالنی ترین دوره های رکود بازار 
مسکن طی دهه های گذشته است. وقتی درباره رکود 
در بازار مس��کن صحبت می کنیم به این معنی است 
که تقریب��اً از تیرماه س��ال ۱٣9۲ تاکنون غیر از یک 
ی��ا دو ماه در همه ماه ها تورم نقطه به نقطه س��االنه 
قیمت مس��کن از تورم نقطه به نقطه عمومی کش��ور 
کمتر بوده اس��ت. عمق رک��ود در ماه هایی طی چهار 
س��ال اخیر به حدی بوده است که بازار مسکن تورم 
منفی را تجرب��ه کرده و قیمت ها نه تنها به اندازه نرخ 
تورم عمومی یا بیش��تر افزایش نیافته است، که حتی 
کاهش قیمت هم داش��ته ایم.  این به این معنی است 
که هر کس با قصد سرمایه گذاری در چهار سال اخیر 
وارد بازار مس��کن ش��ده و خرید داشته است، به طور 
کل��ی زیان کرده و این بازار نتوانس��ته اس��ت به طور 
عمومی س��ودی حتی به اندازه نرخ ت��ورم هم ایجاد 
کن��د. اما واقعاً چرا بازار مس��کن در این خواب عمیق 
فرورفته اس��ت و آیا این بازار دوباره در آینده ش��اهد 
رش��دهای قیمتی همانند سال های ٨۶ یا 9۱ خواهد 
بود یا این بازار در یک نقطه تغییر ماهیت از نظر بازار 

سرمایه گذاری در ایران قرار دارد؟ 
بررس��ی ها نش��ان می دهد عمده دالیل رکود بازار 
مس��کن را می توان در چند عامل خالصه کرد و باید 
دید آیا این عوامل در آینده می توانند ش��رایط بهتری 

را برای این بازار رقم بزنند؟ 
١- عام�ل قیم�ت نف�ت: تحلیل ه��ا و مقایس��ه 
دوره های رونق بازار مس��کن و مقایس��ه آن با قیمت 
نفت بیانگر این نکته اس��ت که س��ابقه نداشته است 
ما در دوره ای ش��اهد رونق بازار مسکن بوده باشیم و 
قیمت نفت در کف تاریخی خود باش��د. طبیعی است 
که قیمت نفت به عنوان موتور توزیع ثروت در اقتصاد 
ایران وقتی رو به کاهش می رود، منابع پولی کافی در 
سطح جامعه توزیع نمی ش��ود و عدم بسط نقدینگی 
از منظر افزایش درآمدهای نفتی و عدم ش��کل گیری 
بیماری هلندی امکان افزایش قیمت مسکن از طریق 

افزایش قیمت نفت را سلب کرده است. 

٢-  عام�ل م�ازاد عرضه: واقعیت این اس��ت که 
هر موج افزایش قیمت در بازار مس��کن در دوره های 
گذشته همراه با یک موج افزایش شدید ساخت و ساز 
و ورود تازه واردان به این بازار با هدف سودآوری بوده 
است. این موج های ساخت و ساز به ویژه در دوره رونق 
س��ال های ٨۶ تا 9۱ به اوج خود رس��یده بود، اما این 
ت��ازه واردان از یک موض��وع مهم در این ورود خود به 
بازار مس��کن غافل بوده ان��د و آن عامل این بود که با 
افزایش ش��دید قیمت مسکن آیا تقاضا همچنان توان 
همراه��ی با عرضه را دارد و آیا افزایش ساخت و س��از 
همگام با تقاضای واقعی بازار مس��کن در ایران به ویژه 

کالنشهرها است؟ 
٣-  عامل نرخ سپرده: نرخ سپرده در چهار سال 
قبل متناس��ب با کاهش نرخ تورم کاهش پیدا نکرده 
اس��ت. این باال بودن نرخ س��پرده بانکی تقریباً امکان 
رقابت را از همه بازارهای سرمایه گذاری از جمله بازار 
مس��کن سلب کرده اس��ت و س��رمایه گذاران در این 
س��ال ها ترجیح داده اند تا به جای س��رمایه گذاری و 
خرید س��اختمان با هدف سودآوری، پول های خود را 
در سپرده های بانکی نگه دارند. واقعیت این است که 
به دلیل بحران ش��بکه بانکی عماًل ارتباط نرخ سپرده 
ب��ا نرخ تورم در اقتصاد ایران قطع ش��ده اس��ت و در 
ش��رایط فعلی امکان کاهش واقعی و نه دستوری نرخ 

سپرده وجود ندارد. 
٤-  عامل تسهیالت بانکی: بحران شبکه بانکی 
در س��ال های اخیر سبب شده است که به غیر از بانک 
مس��کن بقیه بانک های کش��ور امکان ارائه تسهیالت 
متناسب با قیمت مس��کن را نداشته باشند بنابراین:  
و بازار مس��کن به یک بازار بزرگ خرید نقدی تبدیل 
ش��ده اس��ت و این موضوع با توجه ب��ه قیمت باالی 

مسکن از عوامل رکود این بازار است. 
ش��رایط بازار مس��کن در افق میان مدت بیانگر این 
نکته اس��ت که هم قیمت نف��ت احتمال پایینی برای 
افزایش دارد و هم رکود تقاضا و کاهش قدرت خرید 
عمومی و پدیده مازاد عرضه در بازار مسکن ادامه دارد 
و ه��م ادامه بحران ش��بکه بانکی در بخش عدم توان 
تسهیالت دهی و باال بودن نرخ سپرده، سبب می شود 
در افق کوتاه مدت و حتی میان مدت هم نتوان امکان 
خروج بازار مس��کن از رکودی که در آن گرفتار است 
را متصور بود و به نظر می رس��د ما در آس��تانه تغییر 
ماهیت بازار مس��کن از یک بازار عمومی به یک بازار 

تخصصی باشیم. در این باره بیشتر خواهیم گفت. 
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در حال��ی به روزه��ای پایان��ی دولت 
یازدهم نزدیک می ش��ویم که تیم س��تاد 
اقتص��ادی دول��ت توانس��ته اند ب��ه اکثر 
برنامه ها و وعده های چهار س��ال گذشته 
خود جامه عمل بپوش��انند. چهار س��ال 
گذش��ته مس��ئوالن دولت در ش��رایطی 
مسئولیت اداره کشور را در اوضاع وخیم 
اقتصادی پذیرفتند که نرخ رشد اقتصادی 
چی��زی در حدود منف��ی 6 درصد بود و 
برای بهبود این رقم نیاز به ارتقای درآمد 
سرانه ملی و افزایش تولید و اشتغال بود. 
به گزارش ایرنا، هر چند چرخ اقتصاد در 
س��ال های اول به دلیل مشکالت متعدد، 
آهس��ته می چرخی��د اما دولت توانس��ت 
رش��د اقتص��ادی را در س��ال 93 مثبت 
کن��د و امروز پ��س از نزدیک ش��دن به 
اتمام نخس��تین دوره ریاس��ت جمهوری  
حس��ن روحانی و مدیریت کابینه وی در 
پس��ت های اقتصادی، این شاخص بدون 
 احتس��اب رش��د بخش نفتی به بیش از 
6 درص��د و با احتس��اب بخش های نفتی 
ب��ه 8 درصد رس��یده اس��ت. ام��ا دولت 
برنامه های بلند مدتی ب��رای افزایش نرخ 
رشد اقتصاد و تثبیت آن دارد. طی برنامه 
برنامه ششم توس��عه نرخ رشد اقتصادی 
بدون احتساب رش��د بخش نفت باید به 
8درصد برس��د و این عدد تثبیت ش��ود. 
طبق گفته  محمد باقر نوبخت، سخنگوی 
دول��ت، ب��رای تحق��ق رش��د اقتصادی 
8درصدی اقتصاد باید بخش کش��اورزی 
ساالنه 5 درصد، نفت 9.3 درصد، معدن 
8.8 درص��د، صنعت 9.3 درصد، خدمات 
5.8 درص��د و بخ��ش ارتباط��ات 19.4 
درصد رشد داشته باشند، اما اجرای این 
ماموریت، منوط به س��رمایه گذاری 750 
هزار میلیارد تومانی اس��ت. بدیهی است 
در ش��رایطی ک��ه دولت ت��وان تخصیص 
بودج��ه عمران��ی را ن��دارد و ب��ه دلی��ل 
کاه��ش قیم��ت جهانی نف��ت، پرداخت 
یارانه نق��دی 50 هزار میلیارد تومانی در 
س��ال، بدهی های نجومی ب��ه ارث مانده 
از دولت ه��ای گذش��ته و انب��وه پروژه و 
طرح ه��ای نیمه کاره و. . . ب��ا تنگناهای 
مالی ش��دیدی مواجه اس��ت، نمی تواند 
برای رس��یدن به ن��رخ رش��د اقتصادی 
8 درص��دی س��رمایه گذاری 750ه��زار 
میلیارد تومان در دوره زمانی پنج س��اله 
انجام دهد. بنابراین بهترین نس��خه برای 
تحقق این هدف، استفاده از ظرفیت های 
سرمایه گذاران خارجی است. کارشناسان 
اقتصادی ه��م بر این باورن��د که به غیر 
 از راه��کار جذب س��رمایه گذار خارجی، 
تحق��ق نرخ رش��د اقتص��ادی 8درصدی 
امکان پذی��ر نیس��ت و مهم ت��ر از اق��دام 
دولت برای جذب س��رمایه گذار خارجی، 
فراهم ک��ردن بس��ترهای قانون��ی برای 
ورود سرمایه گذاران به بازار بکر ایران در 

پروژه های مختلف است. 

رسیدن به نرخ رشد 8درصدی بدون 
سرمایه خارجی غیرممکن است 

 آلب��رت بغزی��ان، کارش��ناس اقتصادی 
درب��اره ض��رورت ج��ذب س��رمایه گذاران 

خارجی برای افزایش نرخ رش��د اقتصادی، 
اظهار داش��ت: برای رس��یدن به نرخ رشد 
اقتص��ادی 8 درصدی و تثبیت آن چاره ای 
جز جذب سرمایه های خارجی نداریم. وی 
ادامه داد: جذب سرمایه گذاری های خارجی 
در ش��رایطی که دولت ت��وان تأمین مالی 
انباش��ت پروژه های عمران��ی و تولیدی را 
ندارد، می تواند عامل افزایش اش��تغال زایی 
و افزای��ش درآم��د س��رانه مل��ی ش��ود و 
ای��ن خود ب��ه معنای باال رفتن نرخ رش��د 
اقتصادی است. این کارشناس اقتصادی با 
بیان اینکه برای افزایش نرخ رش��د اقتصاد 
مهم تری��ن راه��کار این اس��ت ک��ه دولت 
میزان ظرفی��ت اش��تغال زایی بخش های 
مختلف را ارزیابی کن��د، ادامه داد: یکی از 
عوامل افزایش نرخ رشد اقتصادی، افزایش 
اشتغال زایی اس��ت، بنابراین دولت باید از 
میزان ظرفیت اش��تغال زایی در بخش های 
مختلف آگاهی داش��ته باش��د و سرمایه ها 
را به همان س��مت س��وق دهد. وی تأکید 
کرد: ورود س��رمایه گذاران خارجی به بازار 
ایران و فرصت های س��رمایه گذاری منوط 
به انتقال دانش و تکنولوژی اس��ت این در 
حالی است که بسیاری از صنایع کشورمان 
به دلیل نبود همین تکنولوژی های به روز، 
غیر فعال شده اند. بغزیان با بیان اینکه بدون 
س��رمایه گذاری خارجی، تحقق نرخ رشد 
اقتص��ادی 8درصدی امکان پذیر نیس��ت، 
گفت: باید بس��ترهای قانونی ب��رای ورود 
س��رمایه گذاران خارج��ی را ایجاد کنیم نه 
اینکه با مانع تراش��ی ها فرصت اس��تفاده از 
س��رمایه گذاران خارجی را از دست دهیم. 
ای��ن کارش��ناس اقتص��ادی ب��ا تأکید بر 
اینکه با تأمین مال��ی پروژه های تولیدی و 
پروژه هایی که پتانس��یل جذب نیروی کار 
را دارند، رس��یدن به نرخ رش��د اقتصادی 
8درصدی و تثبیت آن کار بعیدی نیست، 
اظهار داشت: برای تحقق اهداف در افزایش 
نرخ رشد اقتصادی و تثبیت آن استفاده از 
پتانسیل های س��رمایه گذاران خارجی الزم 
اس��ت و برای جذب این مناب��ع مالی باید 
بتوانیم اعتماد س��رمایه گذاران خارجی را 

جلب کنیم. به طور قطع تنش های داخلی 
و پایبند نبودن ب��ه تعهدات مان موجب از 
دس��ت رفتن اعتماد خارجی ها می شود یا 
اینکه این مطالبه ایجاد خواهد شد که سهم 
و امتیاز بیشتری در قراردادها داشته باشند. 

آخرین وضعیت ایران در جذب 
سرمایه گذاری های خارجی 

طب��ق گزارش ه��ای رس��می س��ازمان 
س��رمایه گذاری خارج��ی، پ��س از انعقاد 
تفاهمنام��ه برج��ام تا اس��فند ماه س��ال 
گذش��ته، 12میلیارد و 48 میلیون و 968 
هزار دالر س��رمایه گذاری خارجی مصوب 
انج��ام ش��ده و پی��ش از این بیش��ترین 
می��زان جذب س��رمایه گذاری خارجی به 
س��ال 2012 برمی گردد که رقمی نزدیک 
ب��ه 4 میلیارد و 700 میلی��ون دالر بوده 
اس��ت، ام��ا پ��س از برجام تنها در س��ال 
1395 هی��أت س��رمایه گذاری خارج��ی 

9میلی��ارد و 175میلی��ون و 586 ه��زار 
دالر س��رمایه گذاری مصوب در اس��تان ها 
به تصویب رسیده اس��ت. البته این اعداد 
و ارقام بدون احتس��اب قراردادهای خرید 
هواپیم��ا و ق��رارداد نفتی با توتال اس��ت. 
گزارش های جهانی هم نش��ان دهنده این 
اس��ت که در پنج سال گذش��ته ایران در 
میان 41 کش��ور جهان، از لحاظ ظرفیت 
جذب س��رمایه گذاری مس��تقیم خارجی، 
رتبه بین 51 و 54 را داش��ته که باالتر از 
کش��ورهای هند، برزیل و ترکیه براساس 
محاس��بات آنکتاد قرار گرفته است. البته 
این آم��ار مربوط به می��زان ظرفیت های 
ج��ذب س��رمایه گذاری اس��ت و ایران در 
بهتری��ن حال��ت س��هم 0/3 درص��دی از 
جریان ساالنه سرمایه گذاری های مستقیم 
خارجی داش��ته ک��ه در این ح��وزه رتبه 
110 را در بین 141 کشور جهان در این 
حوزه به دس��ت آورده است. باید بپذیریم 
ک��ه در طول بیش از یک دهه گذش��ته با 
ایجاد بحران اقتصادی، دولتی و دستوری 
شدن اقتصاد کشور، افزایش رانت ها، ورود 
نهادهای وابس��ته به حاکمی��ت به بخش 
اقتص��اد و تضعی��ف بخش خصوصی، نبود 
رقابت بین بنگاه ه��ای اقتصادی، افزایش 
انحص��ار و ان��زوای ای��ران در بازاره��ای 
 بین المللی؛ اقتصاد ایران در لیست بازارهای 
پر ریس��ک برای س��رمایه گذاران خارجی 
ق��رار گرفته اس��ت و هر چن��د برجام راه 
تعام��ل ایران با دنیا را هموار کرد اما هنوز 
هم بین شرکت های خارجی برای ورود به 
ایران اما و اگرهایی وج��ود دارد. بنابراین 
تنه��ا راهکار ج��ذب س��رمایه گذاری های 
خارج��ی ب��رای رش��د و توس��عه اقتصاد 
کشور در ش��رایط بازار رقابتی بین المللی، 
پرهی��ز از تنش ه��ای داخل��ی و اصالح و 
بازنگ��ری قوانین در جهت تس��هیل ورود 
ب��ه پروژه های  س��رمایه گذاران خارج��ی 
عمرانی و فعال س��ازی بنگاه ه��ا و صنایع 

تولیدی است. 

بررسی ظرفیت های جذب سرمایه گذاری های خارجی در ایران

پیش نیازهای رشد 8 درصدی
حمل و نقل ریلی

جابه جایی بیش از 8 میلیون مسافر 
با قطار از ابتدای سال

مدیرکل نظ��ارت بر خدمات مس��افری راه آهن با 
بیان اینکه از ابتدای س��ال جاری بیش از 8 میلیون 
مسافر با ش��بکه ریلی در مسیرهای مختلف جابه جا 
ش��دند، گفت: از آغاز س��فرهای تابستانی 2 میلیون 
و 800 ه��زار مس��افر با قطار جابه جا ش��دند که در 
مقایس��ه با سال گذشته 2.5 درصد افزایش را نشان 
می ده��د.  علی کاظمی منش اف��زود: در چهار ماهه 
نخس��ت س��ال جاری در مجموع 37 واگن نوسازی 
ش��ده وارد ناوگان ریلی ش��ده و 34 واگن مسافری 
که بازس��ازی شده بودند قبل از س��فرهای تابستان 
ب��ه ناوگان ریلی کش��ور اضافه ش��دند ک��ه مجموع 
ای��ن واگن ها به 71 دس��تگاه رس��ید. وی بیان کرد: 
از طرفی ب��ا ارتقای کیفیت واگن های مس��افری در 
کش��ور، طبق نظرس��نجی های انجام ش��ده توسط 
یکی از دانش��گاه ها، ش��اخص رضایتمندی مسافران 
برای ارائه خدمات ریلی مس��افری در کش��ور نوروز 
95 ک��ه 69 ب��ود، در نوروز 96 ب��ا دو واحد ارتقا به 
71 رس��یده است. وی با اش��اره به اجرای طرح های 
مختلف در شبکه ریلی کش��ور برای تسهیل سفر با 
قطار اظهار داش��ت: راه اندازی قطارهای چرخشی در 
مس��یر تهران - مشهد سبب ش��ده است هم اکنون 
ه��ر 35 دقیق��ه یک قطار از تهران به طرف مش��هد 
حرک��ت کند، ضمن اینکه تالش ش��ده زمان س��یر 
قطار در این مس��یر نیز کاهش یابد. مدیرکل نظارت 
بر خدمات مس��افری راه آهن اظهار داش��ت: تاکنون 
 21 قطار گردش��گری خارجی وارد کش��ور ش��ده و 
بیس��ت و یکمین قطار گردش��گری خارج��ی نیز تا 
شهریورماه وارد کشور می شود و در مجموع تا پایان 
امس��ال 24 قطار گردش��گری خارجی وارد کش��ور 
خواهد شد، ضمن اینکه توسعه قطارهای گردشگری 
در کشور در پنج اس��تان آذربایجان شرقی، کرمان، 
بندرعباس، خوزستان و لرس��تان توسط دو شرکت 
ریلی پیش��نهاد ش��ده و هم اکنون قطار گردشگری 
ب��ه همراه خانواده ها پنجش��نبه هر هفت��ه از تهران 
عازم سواد کوه می ش��ود. مدیرکل نظارت بر خدمات 
مس��افری راه آه��ن با بی��ان اینکه سیاس��ت راه آهن 
توسعه گردشگری ریل پایه است، گفت: با راه اندازی 
قطارهای گردشگری بسیاری از مردم از زیبایی های 
مسیر های ریلی، ابنیه و امکان قدیمی لذت می برند، 
ضمن اینکه این قطارها به توسعه صنعت گردشگری 

کشور نیز کمک می کنند. 
 

یادداشت

اصناف راه ورود به دنیای 
کارآفرینی

اصناف بهترین گزینه برای حل مشکالت بیکاری 
و ایج��اد اش��تغال در جامع��ه هس��تند، بنابراین از 
دولت انتظار داریم هر چه زودتر بس��ته حمایتی از 
اصناف را اجرایی کند. ب��رای اینکه بتوانیم از آفت 
بخشی نگری که حقیقتاً یکی از بزرگ ترین بلیه های 
امروز کشور اس��ت، در امان بمانیم؛ با همکاری دو 
ات��اق بازرگانی و تعاون، ش��ورای سیاس��ت گذاری 
اقتصاد مقاومتی بخش  خصوصی را تشکیل دادیم و 
راهکارهای اجرایی و جامع را به تفکیک مس��ئوالن 
اجرای آن، برای تحقق بندبنِد این س��ند پیشنهاد 

کردیم.
 همچنین در مرحل��ه بعدی، برای اینکه ضمانت 
اج��را را باالتر ببریم، 9 اولویت ویژه بخش خصوصی 
را از بی��ن بنده��ای 24گانه سیاس��ت های ابالغی 
اقتص��اد مقاومتی، تعیین و راهکارهای تحقق آن را 
پای��ش مجدد کردیم و پس از اجماع، نتایج را برای 

قوای سه گانه ارسال کردیم. 
در اثنای تدوین این راهکارها، سعی کردیم برای 
نخس��تین بار ضعف برنامه های توسعه ای کشور در 
خصوص عدم توجه به بنگاه های کوچک و متوسط 
را رفع کنیم و در این راستا پس از مطالعات میدانی 
و همچنین بهره گیری از توان کارشناسی و خبرگان 
داخلی، 8 حکم توسعه ای اصناف را که می توانست 
متضمن توسعه این بنگاه ها در پنج سال آتی باشد، 
ارائه کردیم که متأسفانه به دلیل عدم توجه و یاری 
برخی مس��ئوالن در دول��ت و مجلس، از حضور در 

برنامه باز ماند. 
در حال حاضر 25 درصد ظرفیت اش��تغال کشور 
مربوط ب��ه مجموعه اصن��اف ب��ا 24 میلیون نفوذ 
جمعیتی اس��ت. اصناف در سراسر کشور به صورت 
متناسب با ظرفیت های هر منطقه پراکنده اند و هر 
رونق��ی که دولت در اقتصاد صنف��ی ایجاد کند، به 
سرعت از س��وی جامعه حس می ش��ود و عملکرد 
اقتصادی مورد تأیید و تشویق قرار می گیرد و عماًل 
توسعه متوازن در سراسر کش��ور را شاهد خواهیم 
بود. از آنجا که اصناف بیش��ترین تعامل را با مردم 
دارند، ویترین تعامل جامعه با حاکمیت محس��وب 
می ش��وند، بنابراین اگر رونق در اصناف حس شود، 
به س��رعت این موج رضایت از عملکرد حاکمیت به 
مردم منتقل می ش��ود. در اصناف با کمترین میزان 
سرمایه می توان ش��غل ایجاد کرد. اگر دولت امروز 
بخواهد مش��کل بی��کاری را با تکیه ب��ر بنگاه های 
متوس��ط حل کند، نیاز به سرمایه عظیمی دارد. در 
اصن��اف بیش از 1850 نوع، فعالیت ش��غلی وجود 
دارد. بنابراین برای اش��تغال طیف متنوع و وس��یع 
بیکاران تحصیلکرده، اصناف بهترین و مناسب ترین 
بخش هستند. اصناف راه ورود به دنیای کارآفرینی 
هستند و نظام استاد – شاگردی که از دیرباز بر این 
بخش حاکم بوده و امروز به صورت چارچوب مندتر، 
روی کاغ��ذ آم��ده اس��ت، می توان��د باع��ث رونق 

کارآفرینی در میان مدت شود. 

علی فاضلی
رئیس اتاق اصناف ایران



موسس��ات مالی و اعتب��اری غیرمجاز از 
جمل��ه مهم تری��ن مش��کالت و معضالتی 
اس��ت که نظام بانکی ایران در حال حاضر 
با آن مواجه است. این موسسات دو مشکل 
اساسی در نظام پولی کشور ایجاد کرده اند؛ 
نخس��ت اینکه مق��ررات احتیاط��ی بانک 
مرکزی را رعایت نکرده و همین باعث شده 
تا ریسک س��پرده گذاری در این موسسات 
افزای��ش یاب��د و دوم آنک��ه موجب رقابت 
ناسالم و افزایش نرخ سود سپرده های بانکی 
ش��ده اند و این امر باعث شده تا بانک ها نه 
در سودآوری بلکه در افزایش هزینه ها باهم 
رقابت کنند، وگرنه پرواضح است که هیچ 
بانکی عالقه ندارد منابع و سپرده های خود 

را با نرخ باال و گران جذب کند. 
اما نقشی که موسسات مالی و اعتباری 
غیرمجاز در س��ال های اخی��ر در افزایش 
نرخ س��ود داشته اند، باعث شده تا از نرخ 
س��ود بانک��ی به عنوان مته��م ردیف اول 
ادامه ش��رایط رکودی در اقتصاد نام برده 
ش��ود و مس��ئوالن اقتص��ادی دولت و از 
جمله وزی��ر اقتصاد از آن به عنوان مانعی 
در راه رون��ق تولید و س��رمایه گذاری در 
اقتصاد ایران یاد کند؛ این در حالی است 
ک��ه به گفت��ه دبیرکل کان��ون بانک های 
خصوصی، »هجمه های اخیر برای کاهش 
نرخ س��ود بانکی، بیش��تر جنبه سیاسی 
دارد تا اقتصادی.« محمدرضا جمشیدی 
در گفت وگو با »فرصت امروز« می گوید: 
»اینکه گفته می ش��ود کاه��ش این نرخ 
هزینه ه��ای مال��ی ش��رکت ها را کاهش 
می دهد چندان صحیح نیست. ما یک بار 
در بورس صورت های مالی ش��رکت های 
رش��ته های مختلف را بررس��ی کردیم و 
به این نتیجه رسیدیم که به طور متوسط 
حدودا 3درصد از هزینه مالی ش��رکت ها 
بابت هزینه های تس��هیالت بانکی است، 
بنابراین نرخ سود بانکی در کاهش تولید 

نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد.«
با این هم��ه، رئی��س کل بانک مرکزی 
در آخرین اظهارنظر خود درباره نرخ س��ود 
سپرده بانکی برای چندمین بار تاکید کرده 
که بانک ها مکلف هس��تند نرخ های اعالم 
شده توسط شورای پول و اعتبار در جذب 
سپرده ها را رعایت کنند. این در حالی است 
که به گواه کارشناسان بانکی، نگاه دستوری 
و مبتنی بر باید و نبای��د در اقتصاد، راه به 
بیراهه می ب��رد و »همین نگاه دس��توری 
سبب شده به رغم چالش هایی که نرخ های 
سود بانکی باال در اقتصاد ایران ایجاد کرده 
اس��ت، هیچ اقدام مؤثری غیر از مصاحبه و 
سخنرانی و تهدید از جانب مسئوالن انجام 
نش��ود و بانک ها همچن��ان در رقابت برای 
جذب منابع بانکی ب��ه روش های مختلف 

نرخ های سود دستوری را دور بزنند.«
به عبارت دیگ��ر، »تا زمانی که تکلیف 
بدهی های دولت به نظام بانکی کشور که 
بی��ش از 200 هزار میلیارد تومان اس��ت 
مش��خص نش��ود و تا زمانی ک��ه تکلیف 
مطالبات غیرج��اری بانک ها که بیش از 
100 هزار میلیارد تومان اس��ت روش��ن 
نشود، هر سیاست و دستوری که بانک ها 
را مکل��ف به کاهش نرخ س��ود س��پرده 
بانکی کند با پاتک بانک ها مواجه ش��ده 
و بانک ها آن سیاس��ت ها را دور خواهند 

زد.«

رئی��س کل بان��ک مرک��زی همچنین 
روز چهارش��نبه هفته گذشته در حاشیه 
جلسه هیأت دولت، خبر از تعیین تکلیف 
س��ه تعاونی غیرمج��از داد و گفت که به 
غیر  از تعاونی های ادغام شده در مؤسسه 
کاس��پین، به زودی س��ه تعاونی غیرمجاز 
تعیین تکلیف ش��ده و ب��ا این وجود دیگر 
هیچ مؤسسه غیرمجازی نخواهیم داشت. 

عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی 
موسسات غیرمجاز

نخس��تین اق��دام از سلس��له اقدام��ات 
بانک مرکزی برای حل مش��کل موسسات 
غیرمجاز، س��اماندهی مؤسس��ه »میزان« و 
»ثامن الحجج« از طریق بانک های صادرات 
و پارس��یان ب��ود و تجربه این دو مؤسس��ه 
نش��ان می داد که نباید مشکل چندانی در 
ادامه راه س��اماندهی موسسات غیرمجاز به 
وجود آی��د؛ اما با اعطای مج��وز فعالیت از 
سوی بانک مرکزی به مؤسسه  »کاسپین« 
بود که مشکل این موسسات بیش از پیش 
در ش��بکه بانک��ی ایران پررنگ ش��د و در 
ادامه با عملک��رد نه چندان قابل دفاع بانک 
مرکزی ب��ه پدیده ه��راس بانکی و کاهش 
اعتماد عمومی به شبکه بانکی انجامید. در 
اسفندماه سال 94 بانک مرکزی به مؤسسه 
»کاس��پین« مج��وز فعالیت داد و هش��ت 
تعاون��ی غیرمج��از »فرش��تگان«، »الزهرا 
مش��هد«، »حس��نات اصفهان«، »دامداران 
ت��وس  »ب��در  و کش��اورزان کرمانش��اه«، 
مش��هد«، »پیوند«، »امیر جلین گرگان« و 
»عام کش��اورزان مازندران« را در آن ادغام 
کرد، اما در اواس��ط س��ال گذشته با هجوم 
س��پرده گذاران تعاونی ه��ای زیرمجموع��ه 
کاس��پین از جمل��ه فرش��تگان، ماج��رای 
مؤسس��ه »کاس��پین« به کالف سردرگمی 
بدل شد و ماجرای ساماندهی آن هنوز هم 

ادامه دارد. 
پرده بعدی مربوط به ادغام موسسات 
»ثام��ن«، »کوث��ر« و »مه��ر اقتصاد« 
بود ک��ه در دس��تور کار بانک مرکزی 
ق��رار گرفت، اما انتش��ار ش��ایعاتی در 
رسانه ها موجبات هجوم سپرده گذاران 
این موسس��ات برای دریاف��ت وجوه و 
سپرده هایش��ان ش��د و در ادامه بحث 
ادغ��ام آنه��ا به حاش��یه رف��ت و هنوز 
مش��خص نیس��ت آیا ادغام��ی در این 

موسسات انجام می شود یا نه. 
ام��ا در رابط��ه ب��ا س��ه تعاون��ی ک��ه 
 رئی��س کل بانک مرکزی اخی��راً خبر از 
تعیین تکلیف آنها داده؛ به نظر می رس��د 
منظور سیف از این سه تعاونی غیرمجاز، 
تعاونی ه��ای »افض��ل ت��وس«، »آرمان« 
و »ثامن« بوده اس��ت. به غیر از مؤسس��ه  
»ثامن« ک��ه بحث ادغام آن با مؤسس��ه 
»کوثر« و بان��ک »مهر اقتصاد« همچنان 
مبهم مانده است، »آرمان« دیگر مؤسسه 
غیرمجازی است که در سال های اخیر با 
10 تعاون��ی زیرمجموعه فعالیت می کرد، 
اما س��ال گذش��ته هش��ت تعاونی آن در 
»کاس��پین« گرد آمده و دو تعاونی دیگر 
آن یعن��ی »وحدت« و »الب��رز ایرانیان« 
بالتکلی��ف باق��ی مانده ان��د. همچنی��ن 
»افضل توس« دیگر مؤسسه ای است که 
بحث س��اماندهی آن به گوش می رسد و 
اخیراً خبری درباره ادغام آن با بانک دی 
منتشر شد، ولی سریعا از سوی این بانک 

تکذیب شد. 

ادغام و پدیده هراس بانکی
به نظر می رس��د با ساماندهی و مدیریت 
موسس��ات غیرمجاز از سوی بانک مرکزی 
رفته رفته ش��اهد آخرین پ��رده از حیات و 
ممات پرحاشیه این موسسات در نظام پولی 
و بانک��ی ایران خواهیم ب��ود. اما نکته قابل 
تأمل این است که نقش موسسات غیرمجاز 
در شبکه بانکی ایران تنها محدود به رقابت 
ناسالم و افزایش نرخ سود بانکی نبوده، بلکه 
پدیده هراس بانکی و کاهش اعتماد عمومی 
به شبکه بانکی سنگین ترین و پرهزینه ترین 
آسیبی بوده که در سایه مدیریت نه چندان 
مدبرانه بان��ک مرکزی به نظام بانکی ایران 

وارد شده است. 
 )banking panic(  ه��راس بانک��ی
زمانی به  وجود می آید که س��پرده گذاران 
به دلیل احساس و پیش بینی منفی که از 

فعالیت آینده یک بانک دارند و ورشکستگی 
آن را محتمل می دانند، به یک باره اقدام به 
خارج کردن س��پرده های خود از بانک یاد 
شده کنند؛ این وضعیت، بانک را با ریسک 
نقدینگ��ی مواج��ه ک��رده و در حالت های 
بحرانی، به مرز ورشکس��تگی می رساند و 
به دلیل خاصی��ت ذاتی فعالیت بانکداری، 
می تواند از یک بانک به کل ش��بکه بانکی 
منتقل ش��ود.  با این هم��ه، از آنجایی که 
ادغام از جمله راهکارهایی اس��ت که بانک 
مرکزی ب��رای گریز از بحران نظام بانکی و 
ساماندهی موسس��ات غیرمجاز در دستور 
کار خود ق��رار داده، اما باید توجه کرد که 
این راهکار به گسترش پدیده هراس بانکی 
دامن نزند و امید است که با سیاست گذاری 
صحیح بانک مرکزی، هزینه های ادغام در 

نظام بانکی تا حد زیادی مدیریت شود. 

پیدا و پنهان عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی موسسات مالی و اعتباری بدون مجوز

زخم موسسات غیرمجاز بر پیکره نظام بانکی ایران بازی یارانه در بانک ها
گرچ��ه هدفمند ک��ردن یارانه ها و ح��ذف یارانه 
نق��دی از چالش های دولت به ش��مار می رود، اما در 
سویی دیگر طرح ها و ابالغیه هایی دیده می شود که 
بیانگر ورود پررنگ تر یارانه ها به زندگی مردم است؛ 
موضوعی که برخی کارشناس��ان معتقدند سیاستی 
متناق��ض و در عین حال تش��دیدکننده انتظارات از 

یارانه  خواهد بود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در ح��ال حاض��ر نزدیک به 
۷۵میلیون نفر در هر ماه یارانه 4۵هزار و ۵00تومانی 
دریافت کرده و هزین��ه ای نزدیک به 3400میلیارد 
تومان را به دولت تحمیل می کند. افرادی که به طور 
یقی��ن در بین آنها غیرنیازمند ب��ه این رقم به وفور 
وجود داشته و دلیلی برای پرداخت یارانه های نقدی 

به آنها وجود ندارد. 
با این حال روند بیش از شش ساله پرداخت یارانه 
ب��ه دریافت کنندگان، آن را به توقع و عادتی در بین 
یارانه بگیران تبدیل ک��رده و با وجود ورود دولت  به 
حذف پردرآمدها، تاکنون اقدام قابل توجهی در این 
باره انجام نش��ده است، چراکه از س��ویی بانک های 
اطالعاتی دولت برای شناس��ایی و حذف پردرآمدها 
پاس��خگو نبوده و از س��ویی دیگر و براساس اذعان 
مدیران اقتصادی دولت از بروز اش��تباه و حذف افراد 

نیازمند به یارانه، نگرانی وجود خواهد داشت. 
در حالی طی س��ال های اخیر کارشناسان همواره 
تأکی��د داش��تند ک��ه بای��د دول��ت به س��مت کنار 
گذاش��تن پرداخت ه��ای نقدی برای عم��وم جامعه 
و فرهنگ س��ازی در رابط��ه با ع��دم پرداخت نقدی 
پیش ب��رود که به تازگی ش��رایطی برای اس��تفاده 
از یارانه ه��ای نق��دی و کارت های��ی که در دس��ت 
یارانه بگیران وجود دارد، تعریف ش��ده اس��ت، نمونه 
بارز آن وجود یاراکارت در شبکه بانکی است یا وقتی 
کارت ه��ای یارانه ضامن وام هایی از قبیل وام ازدواج 

می شود. 
چندی پیش بانک مرکزی در ابالغیه ای به بانک ها 
اعالم کرد که می توانند با استفاده از کارت های یارانه 
مردم به عنوان تضمین نس��بت ب��ه صدور کارت های 
اعتباری اقدام کنند که می تواند تسهیالتی تا سقف 
پنج میلیون تومان را دربر بگیرد، اما برای اختصاص 
ای��ن کارت های اعتب��اری بای��د یارانه ه��ای نقدی 
به عنوان وثیقه در اختیار بانک قرار گرفته و اقس��اط 

تسهیالت از این طریق پرداخت شود. 
از س��ویی دیگر اخیراً در طرح ضربتی اعطای وام 
ازدواج موض��وع تأمین ضمان��ت  وام پرداختی مورد 
توجه بود ک��ه از یارانه های نق��دی به عنوان یکی از 
تضمین های آن یاد ش��ده است و متقاضی که دارای 
کارت یارانه باش��د، می تواند آن را به عنوان وثیقه در 

اختیار بانک قرار دهد. 
درب��اره ورود کارت ه��ای یاران��ه ب��ه ام��ور بانکی 
نظ��رات بعضاً متفاوتی وجود دارد؛ برخی معتقدند تا 
زمانی ک��ه کارت های یارانه وجود دارد و یارانه نقدی 
پرداخت می ش��ود ایرادی نیست که بتوان در شبکه 
بانکی به عنوان تضمین اس��تفاده کرده و براساس آن 
وام پرداخت ش��ود، هرچند این موضوع را نیز مورد 
توج��ه قرار می دهند که اگر قرار اس��ت کارت یارانه 
به عنوان تضمین قرار گیرد آنگاه حذف این افراد اگر 
نیازمند یارانه نباش��ند، خود تا حدی این تضمین را 

پیچیده می کند. 
اما در مقابل برخی کارشناسان بر این اعتقادند که 
اس��تفاده از یارانه های نقدی در امور بانکی یا موارد 
مشابه خود می تواند توقعات از یارانه را افزایش دهد. 
وحید شقاقی ش��هری، اقتصاددان در این باره تأکید 
دارد ک��ه چرا از طرفی دائ��م می گوییم باید یارانه های 
نقدی را حذف کرده و نس��بت به عواقب منفی چنین 
پرداخت هایی به مردم هش��دار می دهیم، اما در سویی 
دیگر آن را به ابزاری برای استفاده تبدیل می کنیم که 
خ��ود در مجموع انتظارات ب��رای ماندگاری یارانه های 
نقدی را افزایش می دهد. در این حالت چگونه می توان 

به یکباره یارانه طرف متقاضی را حذف کرد؟ 
این اقتصاددان البته وجود چنین سیاس��ت هایی را 
ناشی از عدم هماهنگی های الزم در اعمال سیاست های 
اقتص��ادی دانس��ته و عن��وان می کن��د ک��ه وقت��ی 
هماهنگ سازی و تصمیم گیری براساس برنامه ای مدون 
و مشخص نباشد، چنین نتایجی را دربر خواهد داشت، 
به طوری که در جایی از منفی بودن پرداخت های نقدی 
س��خن می گوییم و در س��ویی دیگر از همین یارانه ها 

برای مردم انتظار ایجاد می کنیم. 
وی گف��ت: در مجموع ضعف اصلی بر این اس��ت 
که سیاس��ت تحریک تقاضا در پیش گرفته می شود، 
درحالی که این سیاست در دولت تاکنون موفق نبوده 
و موضوع اصلی عرضه مورد توجه قرار نگرفته است. 
وجود سیاست هایی مانند اعطای کارت های اعتباری 
ب��ا تضمین یارانه های نقدی ی��ا پیش تر کارت خرید 
کاالی ایرانی و همچنین اختصاص تس��هیالت برای 
ف��روش قابل توج��ه خودرو همگی از سیاس��ت های 
کوتاه مدتی اس��ت که هیچ کدام نمی تواند اثر مثبت 
و پایداری بر شرایط اقتصادی و رشد اقتصادی ایران 

داشته باشد. 
این اقتصاددان معتقد اس��ت که ب��رای هماهنگ 
ش��دن سیاس��ت های اقتص��ادی و تصمیم گیری در 
حوزه ه��ای اصل��ی مناس��ب اس��ت وزارت اقتص��اد 
مس��ئولیت هماهنگی برنامه ه��ای اداری را برعهده 
گرفته و تصمیم گیر نهایی باش��د تا همواره ش��اهد 

سیاست های متناقض نباشیم. 
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بانکنــامه

س�اماندهی صندوق های قرض الحسنه 
مؤسسات مالی  به ابزاری برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه 
غیرمجاز تبدیل شدند و الزامی بر اجرای قوانین بانک مرکزی 
نیز نداشتند. محمد تقی  وزیری، مشاور ارشد بانک جهانی و 
استاد    دانش��گاه ایالتی  کالیفرنیا در گفت وگو با ایلنا با اعالم 
این مطلب درباره امکان ادغام مؤسس��ات مالی غیرمجاز با 
سایر بانک ها گفت: در ایران ابتدا صندوق های قرض الحسنه 
کوچک به وجود آمدند و س��پس گس��ترش پیدا کردند. در 
این راس��تا بانک جهانی و صندق بین المللی پول و سازمان 
تعاونی ه��ای بین المللی نگران  این موضوع ش��دند که این 
صندوق ها به نوعی ابزاری برای پولشویی در ایران نشوند. وی  
ادامه داد: در نتیجه بنده به عنوان کارشناس بانک جهانی و 
سازمان تعاونی های بین المللی  به ایران آمدم. در زمان مرحوم 
محسن نوربخش، رئیس وقت بانک مرکزی مقرر شد تا همه 
صندوق های قرض الحسنه تبدیل به تعاونی شوند. او تصریح 
کرد: با همکاری هایی  که صورت گرفت و دیدارهایی  که با وزیر 
تعاون داشتیم با کمک دکتر مجرد که آن زمان رئیس دایره 
ارزی بانک مرکزی بودند، موفق شدیم بیشتر صندوق های 

قرض الحسنه را تبدیل به سازمان های تعاونی کنیم. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.806دالر آمریکا

4.۵80یورو اروپا

4.9۷2پوند انگلیس

1.040درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵09.400مثقال طال

11۷.600هر گرم طالی 18 عیار

1.183.000سکه بهار آزادی

1.221.6۵0سکه طرح جدید

631.۵00نیم سکه

3۷6.۵00ربع سکه

248.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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در نخستین روز معامالتی هفته شاخص 
کل بورس اوراق به��ادار تهران ۸۸ واحد 
افت کرد و در پایان معامالت به رقم ۸۱ 
هزار و ۴۲۰ واحد رسید. گروه های رایانه، 
فلزات اساس��ی و شیمیایی ها با بیشترین 
حج��م و ارزش معامالت در صدر برترین 
گروه های صنعتی قرار گرفتند. نمادهای 
فوالد مبارکه اصفهان، فوالد خوزس��تان، 
معدنی و صنعتی چادرملو و کش��تیرانی 
ایران با بیش��ترین تأثیر منفی بر شاخص 
کل، اف��ت ای��ن متغیر را رق��م زدند. این 
در حالی بود ک��ه نمادهای پاالیش نفت 
بندرعب��اس، مل��ی صنایع م��س ایران و 
گسترش نفت و گاز پارسیان با بیشترین 
تأثی��ر مثب��ت بر ش��اخص کل مانع افت 

بیشتر این متغیر شدند. 

حقیقی ها در فاز احتیاط
شاخص کل بورس تهران در نخستین 
روز معامالت هفته برخالف روزهای قبل 
نتوانس��ت رون��د مثبت ۱۲روز گذش��ته 
را ادام��ه دهد. ب��ورس ته��ران در حالی 
ب��ا معامالت��ی کم حج��م و کم تحرک در 
اغلب نمادها مواجه ب��ود که غلبه عرضه 
از س��وی معامله گران اغل��ب حقوقی بر 
تقاضای معامله گران اغلب حقیقی باعث 
شد خریداران خوش��بین بازار، دست به 

عص��ا در بازار قدم بردارن��د. در این بین، 
پیش بینی های برخی تحلیلگران در بازار 
جهانی کاالهای پایه باعث ش��ده تا ملی 
صنایع م��س ایران همچن��ان لیدر گروه 
فلزات اساس��ی باشد. نکته ای که نباید از 
آن غافل ش��د اینک��ه برآیند گزارش های 
عملکردی س��ه ماهه اول امس��ال اغلب 
ش��رکت های بورسی از رشد 5۰ درصدی 
س��ودآوری ها نس��بت به عملکرد مشابه 
س��ال مالی قب��ل حکای��ت دارد. به نظر 
می رس��د با توجه به EPSهای برآوردی 
بودجه های اغلب شرکت ها و انتظار برای 
تعدیل سود در ماه های آتی، بورس تهران 
برای تناس��ب قیمت بازاری سهام با سود 
هر س��هم پس از کس��ر مالیات شرکت ها 
شروع به تعدیل نس��بت P/E خود کند؛ 
بازاری که هنوز در انتظار سیاس��ت های 
پول��ی و مالی جدی��د در دولت دوازدهم 
اس��ت. با این حال انتظار برای بازگشایی 
نمادها پس از برگ��زاری مجامع و برخی 
نوس��انات در بازاره��ای جهان��ی باع��ث 
ش��د س��هامداران با احتیاط بیشتری به 
معامله بپردازند و بازار س��هام با نوس��ان 
قیمت در گروه های مختلف مواجه شود. 
گرچه ش��رایط فوق را با توجه به شرایط 
بنیادی ش��رکت ها می توان به استراحت 

کوتاه مدت بازار سهام تعبیر کرد. 

با گروه های بازار سهام
در معامالت روز ش��نبه نمادهای گروه 

فرآورده های نفتی، س��هام ش��رکت های 
گ��روه فرآورده های نفتی اکثرا روند رو به 
رش��د را تجربه کردند، هر چند این روند 
چن��دان زیاد نبود اما در گروه محصوالت 
شیمیایی اکثریت نمادها روند کاهشی در 
قیم��ت پایانی را تجرب��ه کردند. در گروه 
فلزات اساسی و استخراج کانه های فلزی 
نی��ز اکثریت نماده��ا از جمله آنهایی که 
حجم و ارزش معامالت باالیی داشتند با 
کاهش قیمت روبه رو شدند. عالوه بر این 
خودرویی ها نیز وضعیت مشابهی داشتند 
و حتی اکثریت نمادهای قندی وضعیت 

قرمز را تجربه کردند. 

تثبیت آیفکس در ارتفاع 920 واحدی
نخستین روز از دومین هفته مبادالتی 
و  آیفک��س  سبزپوش��ی  ب��ا  مردادم��اه 
بازگش��ایی پنج نم��اد معامالت��ی همراه 
بود. روز ش��نبه هفتم مردادماه به موازات 
سبزپوش��ی آیفکس و تثبی��ت این نماگر 
در ارتفاع 9۲۰ واحدی، شاهد بازگشایی 
پنج نماد معامالتی  »اپرداز«، »زنجان«، 
»نوین«، »ش��کبیر« و  »خودکفا« بودیم 
که ای��ن بازگش��ایی ها در پ��ی برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی س��االنه صاحبان 
س��هام با محدودیت دامنه نوسان قیمتی 
تا سقف 5۰درصد صورت گرفت. در این 
میان نم��اد »اپرداز« عالوه ب��ر اینکه در 
صدر جدول بیشترین افزایش قیمت قرار 
گرفت، با یک واحد تأثیر مثبت، بیشترین 

اثر را در تثبیت ش��اخص کل فرابورس بر 
جای گذاشت و در مقابل نماد »میدکو« 
با کمتر از یک واحد مانع از رش��د بیشتر 
آیفکس ش��د. بیشترین کاهش قیمتی را 
نیز نماده��ای »کمرجان«، »ثپردیس« و 
»شلیا« تا سقف 5 درصدی تجربه کردند. 
از سوی دیگر در نخستین روز این هفته 
ارزش مبادالت کل فرابورس ایران بر یک 
هزار میلیارد ریال بالغ ش��د که ناش��ی از 
دادوستد بیش از ۸6 میلیون ورقه بهادار 

در ۲۱هزار نوبت معامالتی بود. 
در ای��ن میان بیش از ۴۸میلیون س��هم 
ب��ه ارزش بالغ ب��ر ۱75 میلی��ارد ریال در 
بازارهای اول و دوم فرابورس تغییر مالکیت 
یافت. در سه تابلوی مبادالتی بازار پایه نیز 
بیش از 36میلیون س��هم ب��ه ارزش بالغ بر 
۸7 میلیارد ریال دس��ت به دس��ت شد که 
سهامداران با جابه جایی بیش از ۱۰میلیون 
ورق��ه به ارزش نزدیک ب��ه 7 میلیارد ریال 
بیشترین حجم مبادالتی را در نماد »لکما« 
رقم زدند. باالتری��ن ارزش مبادالتی نیز به 
نماد »ش��زنگ« متعلق به ش��رکت تجهیز 

نیروی زنگان اختصاص یافت. 
با دس��ت به دست شدن افزون بر ۴۸۲ 
ه��زار ورقه ب��ه ارزش بالغ ب��ر 6 میلیارد 
ریال در نماد  »آکورد« متعلق به صندوق 
س��رمایه گذاری آرمان آتی کوثر نیز این 
نماد بیشترین حجم و ارزش مبادالتی را 
در بین صندوق های س��رمایه گذاری قابل 

معامله به دست آورد. 

زور خریداران حقیقی به فروشندگان حقوقی ها نرسید

استراحت شاخص کل پس از 12 روز 

عمده مجامع بورس��ی در تیرماه برگزار 
شد و تقریبا می توان گفت خبرهای خوبی 
از مجام��ع صنایع مهم و اثرگ��ذار بازار به 
گوش رس��ید. ل��ذا با بازگش��ایی نمادهای 
متوقف، نقدشوندگی بازار بهبود و نقدینگی 
موجود مجددا در بازار گردش خواهد یافت. 
گزارش های س��ه ماهه خ��وب و تعدیالت 
مثبت صنایع بزرگ و اثرگذار بورس��ی نیز 
نوید روزه��ای بهتری را می دهند که البته 
این مس��ئله با روند رو به رشد قیمت های 
جهانی فلزات همراه شد و پتانسیل استقبال 

بیشتری از بازار را فراهم کرد. 
ایران بس��یار کوچک تر  بازار س��رمایه 
از بازار پول اس��ت و س��وق حتی بخش 
کوچکی از سرمایه های بانکی حرکت بازار 
خواهد ش��د. چنانچه نرخ سود بانکی در 
کنار سیاست های پولی و مالی کارآمدی 
کاه��ش یاب��د، اوال باع��ث س��وق یافتن 
بخشی از سرمایه های موجود در بانک ها 
به سمت تولید و رونق اقتصاد خواهد شد 
ک��ه این امر در نهایت در بلندمدت باعث 
رونق بازار س��رمایه خواهد ش��د، ثانیا در 
همی��ن ابتدا بخش��ی از نقدینگی موجود 
در بانک ها به س��مت بازار سرمایه خواهد 
رف��ت و این امر در کوتاه م��دت می تواند 
باعث رشد بازار ش��ود. از منظر تکنیکال 
هم ش��اخص کل بورس با عبور به کانال 
۸۱هزار واحدی امی��د دوچندانی در دل 
اهالی بازار ایجاد کرده اس��ت. بنابراین به 

نظر می رس��د بس��تر بنیادی و تکنیکال 
رشد کمی و کیفی بازار سرمایه مهیاست 
و به دلیل چش��م انداز مثبت ایجاد شده، 
فع��االن به اس��تقبال ورود نقدینگی تازه 

نفس به بازار نشسته اند. 
در عی��ن حال س��ود نقدی ش��رکت ها 
در س��ال 96، بی��ش از ۲76 هزار و ۲۰۰ 
میلی��ارد ریال بوده ک��ه از این میزان در 
تیرم��اه، تقریبا بیش از ۱۴5 هزار و 5۰۰ 
میلیارد ریال سود نقدی تصویب شده که 
این عدد در تیر ماه سال گذشته ۸7 هزار 
و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است.  افزایش 
تصویب سود نقدی نشانگر وضعیت بهتر 
ش��رکت ها نس��بت به س��ال گذشته در 
س��ودآوری و نقدینگی اس��ت. سودهای 
تصویب��ی باید ب��ه س��هامداران پرداخت 
ش��ود و ای��ن نیازمن��د نقدینگ��ی کافی 
اس��ت؛ بنابراین این امر می تواند یکی از 
نش��انه های ایجاد رونق در بازار به واسطه 
بهتر ش��دن ش��رایط بنیادی ش��رکت ها 
باشد. در کنار برگزاری مجامع، شرکت ها 
اقدام به ارائه گزارش��ات فصلی و تعدیل 
پیش بینی سود بر مبنای آن کردند که از 
نظر بازار این گزارش ها بس��یار مطلوب و 
مورد توجه بوده و چشم انداز مثبتی برای 
روزهای پیش رو برای فعاالن بازار ایجاد 

کرده است. 
از حیث گزارش ها و همراهی بازارهای 
جهانی، گروه فلزات اساس��ی و کانه های 
فل��زی بهترین گ��روه در تیرماه بودند. از 
این گروه ۱۸ نم��اد گزارش های دوره ای 
خ��ود را منتش��ر کردند ک��ه از این بین 

هش��ت نماد با تعدیل مثبت همراه بودند 
و تنها یک نماد تعدیل منفی داد. در کنار 
این موضوع تصمیم فدرال رزرو مبنی بر 
ادامه روند موجود و عدم افزایش نرخ بهره 
در آمریکا، چالش ه��ای پیش آمده برای 
ترامپ به دلی��ل اتهاماتی مبنی بر رابطه 
تی��م او با روس��یه و تحقیق��ات نهادهای 
نظارتی در این باره ش��اخص دالر کاهش 
پیدا کرد که این امر باعث تقویت حرکت 
رو به باالی فلزات شد. آمارهای اقتصادی 
چین نشان می دهد که این کشور رشدی 
بیش��تر از پیش بینی ها داشته که این امر 
نیز نوید افزایش تقاضای کش��ور چین را 
داد و همه این مسائل باعث قوت گرفتن 
روند رو به رش��د فلزات از جمله افزایش 

قیمت سنگ آهن و فوالد شد. 
فعاالن گروه س��یمانی نیز عموما توجه 
ویژه ای به رویدادهای کشور عراق دارند و 
شاید مهم ترین خبر سیاسی منطقه برای 
این گروه، آزادس��ازی موصل بود، چراکه 
فع��االن این صنعت عقی��ده دارند پس از 
ایجاد امنیت در عراق نوبت بازسازی این 
کشور است و در این رهاورد شرکت های 
س��یمانی ایران نیز س��هم قاب��ل توجهی 

خواهند داشت. 
در گ��روه بان��ک، تعویق افت��ادن زمان 
برگ��زاری مجام��ع ابهام��ات را ب��ه اوج 
رسانده اس��ت. خبر مهم دیگر این گروه 
در تیرماه، مربوط به نرخ سود بانکی بود؛ 
سیاس��ت گذاران بانکی تصمیم به تغییر 
مدل پرداخت س��ود بانک��ی گرفته اند که 
طب��ق آن پرداخت براس��اس نرخ س��ود 

علی الحس��اب ب��ه س��پرده گذاران انجام 
بگی��رد. این امر مقابله ای سیس��تماتیک 
ب��ا شناس��ایی س��ودهای غیرعملیاتی و 
موهومی برای پرداخت به سپرده گذاران 
است. به عقیده کارشناسان، این تصمیم 
گامی برای مقابله با پرداخت س��ودهای 
موهومی است و با این روش دیگر نیازی 
نیس��ت بانک ها بی��ش از درآمد مش��اع 
خود به س��پرده گذاران سود بپردازند که 
در نهایت این عمل به س��ود سهامداران 

بانک ها نیز است. 
گ��روه رایانه نیز در تیر م��اه با اقبال از 
س��وی اهالی بازار مواجه بود، به طوری که 
ای��ن گروه به اس��تقبال عرض��ه اولیه به 
پرداخ��ت رفت؛ س��همی که ب��ا قیمت 
مناس��بی نسبت به گروه خود عرضه شد 
و همچنان مورد توجه بازار است. در این 
گ��روه آپ در ادامه سلس��له تعدیل های 
مثب��ت زیر ۲۰ درصد خ��ود، تعدیل ۱6 
درصدی داد تا رضایت خاطر سهامداران 
خود را جلب کند؛ پیش از این در مجمع 
آپ پرداخت ۱۰۰۰ ریال س��ود به میزان 
5۰درصد سود آن تصویب شده بود. سایر 
نمادهای این گروه تغییر به خصوصی در 
س��ود پیش بینی خود ندادند و پوش��ش 
سود بیشتر آنها حوالی ۲۰ الی ۲5 درصد 
بود. البته در این گروه مرقام بدون تغییر 
پیش بینی خود برای 96، در ش��ش ماهه 
۲6 ریال زیان شناسایی کرده است. گروه 
قندی نیز یکی از پراقبال ترین گروه های 

ماه اخیر بازار بود. 
منبع: سنا 

بازار سرمایه در احاطه اخبار خوش

خبر

پرداخت بیش از 14 هزار و 
315 میلیارد ریال انواع سود به 

سرمایه گذاران
معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در 
هفته گذش��ته 5 ه��زار و ۱97 ک��د حقیقی و 3۴۴ 
کد حقوقی ایجاد کرد تا تعداد کد های ایجاد ش��ده 
تاکن��ون به رقم بی��ش از 9 میلیون و ۴۲۲ هزار کد 
برس��د. به گزارش س��مات، معاونت عملیات شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی در هفته گذش��ته بیش از 
۱۴ه��زار و 3۱5 میلی��ارد و 6۱۴ میلیون ریال انواع 
س��ود به ۲ هزار و ۱۸6 س��رمایه گذار پرداخت کرد. 
همچنی��ن در ای��ن هفته، معاونت عملیات ش��رکت 
س��پرده گذاری مرک��زی تع��داد 7۴م��ورد اص��الح 
مش��خصات انج��ام داد. براس��اس این گ��زارش، در 
معامالت هفته گذش��ته فرابورس ایران تعداد 6 هزار 
و ۲3 نفر با اس��تفاده از اوراق حق تقدم تس��هیالت 
مس��کن وارد فرآین��د دریاف��ت تس��هیالت از بانک 
مسکن ش��دند. حجم معامالت حق تقدم تسهیالت 
مس��کن در هفته منتهی به 6 م��رداد بیش از 3۲9 
میلی��ون و 97 هزار برگه اوراق ب��ود. معامالت حق 
تقدم تس��هیالت مس��کن از س��ال ۸9 در ش��رکت 
فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 
۲۰ نماد حق تقدم تسهیالت مسکن در این شرکت 
معامله می شود. براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ 
سود تسهیالت خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله 
تعمیر مس��کن از ۱۸.5 به ۱7.5درصد کاهش یافته 
و مدت زمان بازپرداخت تعیین ش��ده اس��ت. سقف 
فردی تس��هیالت خرید از مح��ل گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 6۰۰ میلیون 
ریال، در مراکز استان ها و شهرهای باالی ۲۰۰ هزار 
نفر 5۰۰ میلیون ریال و س��ایر مناطق شهری ۴۰۰ 

میلیون ریال است. 

آغاز معامالت ثانویه نخستین 
صندوق طالی بازار سرمایه 

معامالت ثانویه صندوق سرمایه  گذاری پشتوانه 
طالی لوتوس که به عنوان نخستین صندوق کاالیی 

بازار سرمایه کشور در خرداد ماه پذیره نویسی 
شد و از سازمان بورس اوراق بهادار تهران مجوز 
فعالیت گرفت، از امروز آغاز می شود. براساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته نماد معامالتی 
»طال« به عنوان نخستین صندوق طالی بازار 
سرمایه از امروز یکشنبه ۸ مرداد ۱396 در 

سامانه معامالت بازگشایی شده و آماده انجام 
معامالت ثانویه خواهد شد. معامالت این صندوق 
از ساعت ۸:3۰ تا ساعت ۱5:3۰ روزهای شنبه تا 
چهارشنبه بدون حد نوسان قیمت انجام می شود. 
از آنجایی که صندوق پشتوانه طالی لوتوس از 
نوع صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در 

بورس کاال)ETC(  است، خریدوفروش واحدهای 
این صندوق از طریق سیستم معامالت آنالین 

کارگزاری ها نیز قابل انجام است و خالص ارزش 
دارایی های )NAV(  آن هر دو دقیقه یک بار 

براساس ارزش دارایی صندوق به روزرسانی می شود. 

ادامه کاهش قیمت فلز سرخ در 
رینگ بورس لندن

خری���د نقدی م��س در ب�ورس لن��دن با کاهش 
هم��راه و با ن��رخ 6 هزار و ۲۸۲ دالر ب��ر تن معامله 
ش��د. طی معامالت بازار فلزات لندن، فروش نقدی 
م��س ب��ا کاهش رو به رو ش��د و به 6 ه��زار و ۲۸3 
دالر رس��ید. همچنین سفارش خرید مس برای سه 
ماهه آینده به مبلغ 6 هزار و 3۱۲ دالر معامله ش��د. 
در این بین، خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت 
یک هزار و ۸9۲ دالر و یک هزار و ۸9۲ دالر صورت 
گرف��ت. قلع با نرخ ۲۰ هزار و ۸۰۰ دالر خریداری و 
به نرخ ۲۰ هزار و ۸۲5 دالر در هر تن فروخته ش��د. 
خریدوف��روش روی با نرخ ۲ه��زار و 765.5۰ دالر و 
۲هزار و 766 دالر انجام ش��د. س��رب هم در رینگ 
معامالت��ی با ن��رخ ۲ ه��زار و ۲۸۰ دالر خریداری و 

۲هزار و ۲۸۱ دالر به فروش رسید. 

رشد 78 درصدی سود »غفارس«
شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس صورت های مالی 
دوره سه ماهه س��ال منتهی به ۲9 اسفند ۱396 را با 
سرمایه ۲۰۰ میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده 
منتشر کرد. شرکت شیر پاستوریزه پگاه فارس در دوره 
س��ه ماهه یاد ش��ده مبلغ 3۱ میلیارد و 967 میلیون 
ریال س��ود خالص کسب کرد و به هر سهم مبلغ ۱6۰ 
ریال س��ود اختصاص داد که نسبت به دوره مشابه در 
س��ال گذش��ته معادل 7۸ درصد افزایش داشته است. 
همچنین، »غفارس« سود انباشته پایان دوره مذکور را 
مبلغ 65 میلیارد و ۱7۰ میلیون ریال اعالم کرده است. 
یادآوری می شود این ش��رکت در دوره مشابه در سال 
95، مبلغ ۱۸ میلیارد و ۲3 میلیون ریال س��ود خالص 

و 9۰ ریال سود به ازای هر سهم شناسایی کرده بود. 

 

نگاه

بیشترین درصد افزایش
تولیدی کاش��ی تکس��رام در حالی عنوان نخست جدول 
بیش��ترین درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که آهنگری 

تراکتورسازی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.377۲۰.95کترام

۲.۴95۸.3۸خاهن

۴.7555.6شبندر

۱.6۸۲۴.99وتوصا

۱.۲۴۱۴.99البرز

5.۱۱6۴.99خلنت

5.۲۱۰۴.۸۱بموتو

 بیشترین درصد کاهش
پ��ارس س��ویچ صدر نش��ین ج��دول بیش��ترین درصد 
 کاهش ش��د. معادن باف��ق در رده دوم این گروه ایس��تاد. 
س��رمایه گذاری صنع��ت بیمه هم در میان س��هم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.99(۸.3۴۰بسویچ
)۴.9۸(۱۲.7۲3کبافق
)۴.9۱(3.۴۴۸وبیمه

)۴.۸۸(۲.۸۲6فسرب

)۴.76(5.5۲۱کپشیر

)۴.66(9۸۲پالسک

)۴.56(7.۴55قشهد

پرمعامله ترین سهم
ملی صنایع م��س ایران پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته ش��د. تولیدی کاشی تکس��رام در رده دوم این گروه 
ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

۴۰.۰۱3 ۱۸5۴فملي

۱7.۴7۰ 3377کترام
۱7.۰۰۸ ۱6۴۴فوالد
۱7.۰۰6 ۴755شبندر
۱5.656 9۰6خپارس
۱۴.۰۸5 5۴7شپلي

۱۰.۱۰۰ 7۰۰کساپاح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختص��اص داد. پاالیش نفت بندرعباس رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. ملی صنایع مس ایران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱9۱.۱۸9 ۲۲59۴پرداخت
۸۰.۸63 ۴755شبندر
7۴.۲۰۲ ۱۸5۴فملي
5۸.997 3377کترام
3۱.73۲ ۱57۴9پاکشو
۲7.957 ۱6۴۴فوالد

۲5.3۰5 3۲۰۰پکرمان

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که ملی صنایع مس ایران در این گروه 
دوم شد و سرامیک های صنعتی اردکان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۲۲59۴۱۲7۰5پرداخت
۱۸5۴۲۱۰۲فملی
3۲5۰۱۱99کسرا
3377۱۱۸۱کترام

9۰6۱۱69خپارس
۴755۱۱66شبندر
۱6۴۴۱۱65فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

5۱96۱۰39ددام
۱99599۸کساپا

۲35959۰خمحور
935۴6۸خکمک
۱۱7639۲خریخت
5۱۱6365خلنت
۱66933۴قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

759۲.۰۲وخارزم
۴5۸۱۲.۱7کگاز

۱۰933.۲7پردیس
۱76۲3.39وبانک
۱۰۴33.۴۸ورنا
۱6763.7۲ما

۱۱۴۰3.77وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

رضا غفوری
تحلیلگر کارگزاری اردیبهشت ایرانیان

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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در یک هفته گذشته بحث های مربوط 
به انتقال سرور تلگرام به ایران و اظهارات 
اخیر مطرح ش��ده از سوی معاون قضایی 
دادس��تان کل کش��ور و دبی��ر کارگروه 
تعیی��ن مصادی��ق محت��وای مجرمانه در 
خص��وص این پیام رس��ان، فعالیت آن در 
کشور را وارد فاز جدیدتری کرده است. 

به گزارش ایسنا، روزنامه ایران نوشت: 
هفته  عبدالصمد خرم آبادی چهارش��نبه 
گذش��ته در اج��اس ملی پیش��گیری و 
مقابل��ه ب��ا جرائ��م س��ایبری و در جمع 
خبرنگاران با اش��اره به پیام رسان تلگرام 
اع��ام کرد که اگر وزیر ارتباطات اقدامی 
نس��بت به اج��رای دس��تورهای قضایی 
درباره محتواهای مجرمانه این پیام رسان 
به عم��ل نیاورد، پس از کس��ب اجازه از 
دادستان علیه او اعام جرم خواهد کرد. 
او در ادام��ه اع��ام کرده که چ��را وزیر 
ارتباطات مدی��ر تلگرام را ملزم به اجرای 
دس��تور فیلتر کانال منافقین و امثال آن 
نمی کن��د و چ��را از اقدام تلگ��رام درباره 
فیلتر نک��ردن این کانال ها دفاع می کند؟ 
ام��ا این تنها واکنش و نگرانی نس��بت به 

ادامه فعالیت تلگرام در کشور نیست. 

انتقال سرور یا CDN؟ 
این نخس��تین بار نیس��ت که فعالیت 
تلگرام در کش��ور با اما و اگرهای بی پایان 
روبه رو می ش��ود. از زمان کوچ کاربران از 
پیام رس��ان وایبر به دلیل کند شدن این 
سرویس در کشور )سال ۹۴( تاکنون این 
پیام رس��ان در ایران فرازونشیب فراوانی 
را پش��ت س��ر گذاشته اس��ت. تلگرام در 
دو سال گذش��ته بارها از سوی کارگروه 
تعیی��ن مصادی��ق محت��وای مجرمانه و 
در رأس آن، دبی��ر ای��ن کارگ��روه یعنی 
عبدالصم��د خرم آبادی تهدی��د به فیلتر 
شده است اما در نهایت به دالیل مختلف 
از جمل��ه به حد نصاب نرس��یدن اعضای 
کارگروه تعیین مصادی��ق مجرمانه برای 
رأی گیری، از فیلتر ش��دن جان سالم به 
در برده اما حاال ایج��اد محدودیت برای 

این پیام رس��ان وارد فاز جدید تری شده 
است. 

نزدی��ک ب��ه دو هفت��ه پیش ب��ود که 
عبدالصم��د خرم آبادی در ی��ک مناظره 
مقابل محمدج��واد جهرمی، معاون وزیر 
ارتباط��ات و رئی��س ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت قرار گرفت و اعام کرد ۸ هزار 
کانال هنجارش��کن وج��ود دارد که مدیر 
تلگرام اعتقادی به فیلتر شدن آنها ندارد 
و فیلترین��گ در ایران ه��م دیگر جواب 
نمی دهد. او ب��ا انتقاد از وزارت ارتباطات 
ک��ه ب��ه چنی��ن س��رویس هایی اج��ازه 
می دهند آزادانه برای جوانان کشور تولید 
محتوای غیر اخاقی و خاف امنیت ملی 
کنند، وزیر ارتباطات را متهم به کوتاهی 

در امن سازی فضای مجازی کرد. 
درست یک هفته بعد از این اظهارات، 
نصراهلل جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات 

و رئی��س س��ازمان فن��اوری اطاع��ات 
در حاش��یه برگ��زاری بیست وس��ومین 
نمایش��گاه الکام��پ در ی��ک نشس��ت 
خبری اعام کرد با مذاکراتی که وزارت 
ارتباطات با مسئوالن تلگرام داشته، این 
شبکه پیام رسان موبایلی پذیرفته است 
که س��رورهای خود را ب��ه ایران منتقل 
کند اما چند ساعت بعد از این اظهارات، 
محمود واعظی، وزیر ارتباطات در همین 
نمایش��گاه با رد صحبت ه��ای معاونش 
اعام ک��رد که هنوز هی��چ اقدام عملی 
در خصوص انتقال سرور تلگرام به ایران 
صورت نگرفته است. در ادامه نیز »پاول 
دوروف«، مدیرعام��ل تلگرام،در توییتی 
اعام ک��رد که هیچ س��روری از تلگرام 
)ی��ا س��رورهای دیگری ک��ه اطاعات 
خصوصی کاربران در آن باشد( به ایران 
منتقل نخواهد شد. اما یکی، دو روز بعد 

از این توییت، دوروف در یادداش��تی که 
در کان��ال تلگرام��ی خود منتش��ر کرد، 
خب��ر از انتقال CD ها داد که باید گفت 
این CDNها، کار جابه جایی داده های 

عمومی را ساده  می کنند. 
اتص��ال  کار  واق��ع  در  CDNه��ا 
س��رورهای تلگ��رام ب��ه کارب��ران را بر 
عهده دارن��د و این در حالی اس��ت که 
در س��رورها اطاعات خصوصی کاربران 
نگهداری می شود. البته روز گذشته نیز 
 CDN تلگرام رسما استقرار سرورهای
رمزگذاری ش��ده در ایران برای میزبانی 
عکس ه��ا و فیلم ه��ای کانال های��ی ب��ا 
اعضای بیش از ۱۰۰ هزار نفر را با هدف 

افزایش سرعت تأیید کرد. 
اما حاال بعد از این اتفاقات و درحالی که 
دبیر کمیت��ه فیلترینگ در گفت وگوهای 
مختلف خود طی یک سال گذشته اعام 
کرده بود باید س��رورهای تلگرام به ایران 
منتقل شود، با بحث های مطرح شده در 
چند روز گذش��ته و شنیده شدن زمزمه 
برای این انتقال )هر چند در حال حاضر 
تنها CDNهای رمزنگاری شده به ایران 
منتقل می ش��ود( ظاهرا نظ��ر وی تغییر 
کرده اس��ت. وی اعام ک��رده همان گونه 
ک��ه واردات و قاچاق افس��ار گس��یخته 
کاال، تولی��د مل��ی را فلج ک��رده، فعالیت 
قاچاق و غیر قانون��ی تلگرام و حتی ورود 
س��رورهای این شبکه اجتماعی بیگانه به 
داخل کش��ور نیز در شرایط فعلی موجب 
ضربه ای جبران ناپذیر به اقتصاد در فضای 

مجازی خواهد شد. 
این حرف های ضد و نقیض در نهایت با 
واکنش وزیر ارتباطات مواجه ش��د. او در 
گفت وگویی اعام کرد:  »ایش��ان باالخره 
تکلیف خ��ود را مش��خص کنند که یک 
روز می گویند سرور تلگرام باید به کشور 
بیاید و روز دیگر می گویند ورود سرورها 
مصداق نفوذ و جاسوس��ی اس��ت. معلوم 
است مش��کل جای دیگری است و وقتی 
ما می گوییم تفکر ایشان بر انسداد فضای 

مجازی است، واکنش نشان می دهند.«

ک��رد  اع��ام  آم��ازون  ش��رکت 
و خزانه داری  بازرگان��ی  وزارتخانه های 
دول��ت آمری��کا در ح��ال تحقی��ق در 
م��ورد فروش های مرتبط ب��ا ایران این 
شرکت هس��تند و آمازون ممکن است 

با جریمه هایی مواجه شود. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری تس��نیم به 
نقل از پای��گاه خبری س��لیکون بیت، 
براساس تحقیقات فدرال در مورد نقض 
احتمالی تحریم های آمریکا علیه ایران، 
شرکت آمازون اذعان کرده که حداقل 
به یک نفر که در لیس��ت س��یاه دولت 
آمریکا در مورد افراد و نهادهای مرتبط 
با تروریسم قرار داشته، کاالی مصرفی 

فروخته است. 
این شرکت آمریکایی فعال در زمینه 
تج��ارت الکترونیک، در گ��زارش مالی 
س��ه ماهه خود که دیروز منتشر کرده 
فاش س��اخته ک��ه ح��دود 3۰۰ دالر 
کاالی مصرفی به فردی فروخته که به 
موجب دس��تور اجرایی شماره ۱322۴ 
رئیس جمهور آمریکا در فهرس��ت افراد 
مرتبط با تروریس��م قرار داش��ته است. 
این دستور اجرایی در مورد ایران صادر 

شده است. 
ش��رکت آمازون در گزارش ماه فوریه 
کاال  دالر  ف��روش ۱3۰۰  نی��ز  خ��ود 
ب��ه یک ف��رد مرتبط با ای��ران و تحت 

تحریم دولت آمریکا را اعام کرده بود. 
مشخص نیس��ت فردی که در گزارش 
جدید شرکت آمازون به آن اشاره شده 
همان فرد قبلی است یا فروش دیگری 
به یک ش��خص ممنوعه صورت گرفته 

است. 
آمازون در این گزارش از فروش های 
ب��االی دیگ��ری نیز پرده برداش��ته که 
احتماال قانون کاهش تهدیدات ایران و 
حقوق بشر سوریه را نقض کرده است. 
این شرکت گفته اس��ت وزارتخانه های 
بازرگان��ی و خزان��ه داری دولت آمریکا 
در ح��ال تحقیق در م��ورد فروش های 
مرتب��ط با ایران آم��ازون و فروش ها به 

افراد دیگری هس��تند که نام ش��ان در 
دستور اجرایی مذکور ذکر شده است و 
این شرکت ممکن است با جریمه هایی 

مواجه شود. 
به گفته ش��رکت آم��ازون، کاالهای 
فروخته ش��ده به این اش��خاص شامل 
کتاب، رس��انه های دیگ��ر، لباس، لوازم 
الکترونیک��ی و آش��پزخانه، جواهرات، 
اس��باب بازی، خ��ودرو، لوازم آرایش��ی 
و بهداش��تی، ل��وازم باغبان��ی و آالت 

موسیقی بوده است.
آم��ازون گفته ب��ه ارائ��ه خدمات به 
مش��تریان مشکل س��از مرتبط با ایران 

خود پایان داده است. 

جریمه »آمازون« بابت نقض تحریم ایران

قصه »تلگرام« در ایران پایان ندارد
اخبار

نمایشگر هوآوی Mate 10 به صورت 
تمام صفحه طراحی خواهد شد

نمایش��گر هوآوی Mate 10 براس��اس گفته های 
یک مقام مس��ئول بدون حاش��یه خواه��د بود. این 
 گفته شایعات پیشین پیرامون صفحه نمایش هوآوی 

میت ۱۰ را تأیید می کند. 
طبق روال گذش��ته هوآوی انتظار داریم پرچمدار 
جدید س��ری Mate این ش��رکت با ن��ام میت ۱۰ 
معرفی شود. رئیس بخش مصرف کننده شرکت، آقای 
ریچارد یو)Richard Yu(، در جریان یک مصاحبه 
با تأیید این ن��ام برای پرچمدار جدید هوآوی، اعام 
کرد این گوشی موبایل به یک نمایشگر تمام صفحه 

مجهز خواهد شد. 
اگرچه تا پیش از این مجهز شدن هوآوی میت ۱۰ 
به یک نمایش��گر لبه به لبه  به خاطر شایعات منتشر 
ش��ده پیرام��ون آن در هاله ای از ابهام قرار داش��ت، 
اما اکنون گفته های رس��می یک مقام مس��ئول همه 

ابهامات را رفع کرده است.
 

وزیر ارتباطات از وعده بانک 
مرکزی برای راه اندازی کامل 

خدمات پرداخت با موبایل خبر داد
وزیر ارتباطات در حس��اب کاربری خود در شبکه 
اینس��تاگرام با اش��اره به دیدارش با رئیس کل بانک 
مرک��زی، از توافق در زمینه ارائ��ه خدمات پرداخت 

موبایل خبر داد. 
به گ��زارش تس��نیم، دکتر واعظ��ی در این رابطه 
نوش��ت: روز گذش��ته جلس��ه بس��یار خوبی با آقای 
سیف، رئیس کل بانک مرکزی برای همکاری بیشتر، 
ترغیب و تسریع پرداخت های الکترونیک روی تلفن 

همراه داشتم. 
وزیر ارتباطات اظهار داشت: دوستان بانک مرکزی 
ق��ول داده اند هرچه زودتر نس��بت ب��ه کامل کردن 
پرداخ��ت از طریق تلفن همراه اق��دام کنند و افزود:  
تحقق بس��یاری از خدمات دولت الکترونیک و دولت 

همراه، منوط به اجرایی شدن این موضوع است.
دکتر واعظی همچنین اضافه کرد: با توجه به اینکه 
امروز مردم بیش��تر امور خود را با تلفن همراه انجام 
می دهند، ایج��اد و راه اندازی دولت همراه مورد نظر 
اس��ت، و ان شاءاهلل با همکاری همه بخش های دولت 
به زودی شاهد راه اندازی فاز نخست آن خواهیم بود. 
گفتنی اس��ت طب��ق اظه��ارات هفته قب��ل وزیر 
ارتباطات، فاز نخس��ت خدمات دول��ت الکترونیک و 
دول��ت همراه طی هفته جاری به صورت همزمان به 

بهره برداری خواهد رسید. 

عرضه سه سیم کارت  جدید اپراتور 
مجازی تا چند روز دیگر

معاون بررس��ی های فنی و صدور پروانه س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از ارائه سیم کارت 

سه اپراتور مجازی در روزهای آینده خبر داد. 
به گزارش هم رسان به نقل از ایسنا، صادق عباسی 
ش��اهکوه درباره تعداد اپراتوره��ای مجازی فعال در 
کشور بیان کرد: تا به امروز پنج پروانه صادر کرده ایم 
و 2۰ موافقت انجام ش��ده که هن��وز به صدور پروانه 
منجر نش��ده است. همچنین س��ه اپراتور آماده ارائه 
سیم کارت هس��تند که در روزهای آتی شاهد عرضه 

سیم کارت آنها به بازار خواهیم بود. 
وی در نمایش��گاه الکامپ درباره ش��کل گیری 
اپراتورهای مجازی در کش��ور گفت: هدف اصلی 
از راه اندازی و ش��کل گیری اپراتورهای مجازی دو 
نکته بسیار مهم بود؛ اول اینکه ما در نظر داشتیم 
بازار رقابت��ی در حوزه موبایل را بهبود بخش��یم، 
زیرا اپراتوره��ای اصلی که ب��هBTS  )دکل های 
مخابراتی فرس��تنده و گیرنده( نیاز دارند، هزینه 
بس��یار باالیی می خواهند و این به صاح کش��ور 
نبود اما از س��مت مش��ترکان ما نیاز اساس��ی به 
بحث رقابت داش��تیم و در این گام اپراتور مجازی 

بهترین تصمیم بود. 
معاون بررس��ی های فنی و صدور پروانه س��ازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود: نکته دوم 
پیدایش اپراتورهای مج��ازی این بود که اپراتورهای 
صاح��ب ش��بکه کمت��ر س��راغ فض��ای تخصصی و 
بسترسازی الزم در این حوزه می روند و ما امیدواریم 
اپراتوره��ای مجازی که نگران زیرس��اخت و ش��بکه 
نیس��تند، انرژی بیش��تری برای مباح��ث تخصصی 

بگذارند تا مردم از خدمات جدید بهره مند شوند. 
عباسی ش��اهکوه با اش��اره به فضای رقابتی میان 
اپراتوره��ا گفت: طبیعی اس��ت که چن��دان رقابتی 
میان اپراتورهای اصلی با اپراتورهای مجازی صورت 
نگیرد. علت آن هم این اس��ت که اپراتورهای اصلی 
دارای زیرساخت و شبکه هستند و تمرکز اپراتورهای 
مجازی روی س��رویس و خدمات به کاربران اس��ت. 
بنابراین این دو از الیه های مختلفی تشکیل شده اند 

و قاعدتاً نباید با هم رقابت کنند. 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: البته اگر اپراتورهای 
مج��ازی بخواهن��د به س��مت رقابت ب��ا اپراتورهای 
اصلی بروند، شکس��ت خواهند خ��ورد اما اگر تمرکز 
اپراتوره��ای مج��ازی روی خاقی��ت و ن��وآوری بر 
س��رویس ها و خدمات به کاربران باش��د قطعاً شاهد 

اتفاقات مطلوب خواهیم بود. 

اخبار

رفع فیلتر توییتر را در دستور کار 
کمیته فیلترینگ بگذارند، دولت به 

آن رأی خواهد داد
محم��ود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات در 
مورد فیلترینگ توییتر گفت من گفته ام در توییتر تعدادی 
از صفحات هس��ت که برخی از آن اس��تفاده می کنند و 
فیلت��ر آن در اختیار دولت و وزارت ارتباطات نیس��ت و 
باید کارگ��روه تعیین مصادیق برای رف��ع فیلتر توییتر 
تصمیم بگی��رد.   وی در واکنش به اظهارات محس��نی 
اژه ای، سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه دولت بیش 
از ه��ر ارگان دیگری حق رأی در کمیته تعیین مصادیق 
فیلترینگ دارد و می توان��د در این مورد اظهارنظر کند، 
تصریح کرد: مشکلی نیست، پس رفع فیلتر توییتر را در 
دستور کار قرار دهند و ما حتما شرکت می کنیم و نسبت 
به آن رأی می دهیم و سوال اینجاست که چرا این مسئله 

را در دستور کار این کمیته قرار نمی دهند. 

اینترنت نامحدود تا دو هفته  آینده 
عرضه خواهد شد

معاون وزیر ارتباطات اعام کرد که تا دو هفته آینده، 
اینترن��ت به روش جدید اینترنت نامحدود ارائه خواهد 
ش��د.  معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات بعد از 
تصویب روش عرضه اینترنت نامحدود در کمیس��یون 
تنظیم مق��ررات ارتباطات، اعام ک��رد که این مصوبه 
در هفت��ه جاری به تمام ش��رکت هایی ک��ه در حوزه 
اینترنت فعال هس��تند اباغ خواهد ش��د و پس از آن، 
ارائه دهندگان س��رویس های اینترنتی یک هفته برای 
اجرای مصوبه عرضه اینترنت نامحدود فرصت خواهند 
داش��ت.  پس از تصویب این طرح، ق��رار بود یک بازه 
چندهفته ای برای اجرایی کردن آن در نظر گرفته شود، 
ولی این طور به نظر می رسد که تا دو هفته آینده، شیوه 
عرضه اینترنت در کشور تغییر خواهد کرد و طرح جدید 
جایگزین طرح فروش اینترنت به صورت حجمی خواهد 
شد.  تغییر در روش عرضه به دلیل افزایش تقاضا برای 
استفاده از اینترنت در ایران و به خصوص تغییر الگوی 
مصرف ایرانیان در زمینه اس��تفاده از اینترنت اس��ت. 
براساس این طرح، کاربران می توانند سرویس مورد نظر 
خود را براس��اس سرعت خریداری کنند و دیگر نیازی 
به خرید حجم نیس��ت. این موضوع به معنای استفاده 
نامحدود نیس��ت زیرا به گفته علی اصغر عمیدیان، در 
تکنولوژی چیزی به عنوان نامحدود وجود ندارد.  طبق 
اعام مسئوالن، براساس مدل نهایی ، هر بسته اینترنتی 
شامل یک کف و یک سقف سرعت است و برای حفظ 
کیفیت و سرعتADSL، سرعت سرویس نباید از کف 
کمتر باش��د و این موضوع در این مدل تضمین ش��ده  
است. سرعت  این بسته ها شامل تا دو مگابیت بر ثانیه، 

تا شش مگابیت بر ثانیه و ۱۶ مگابیت بر ثانیه است.

سامسونگ: گلکسی نوت 8 بهترین 
دستگاه چندرسانه ای خواهد بود

ب��ه اعتقاد سامس��ونگ، گلکس��ی ن��وت ۸ بهترین 
دستگاه برای افرادی اس��ت که از گوشی برای مصارف 
چندرس��انه ای اس��تفاده می کنند.  به گزارش زومیت، 
سامس��ونگ عاوه بر انتش��ار گ��زارش مالی خ��ود، از 
اس��تراتژی های این کمپانی برای نیمه دوم س��ال پرده 
برداشته اس��ت. این ش��رکت انتظار دارد میزان تقاضا 
برای گوشی  هوشمند و تبلت  در نیمه دوم سال 2۰۱۷ 
با افزایش روبه رو ش��ود. علت این ادعا را می توان فصل 
تعطیات دانس��ت، ام��ا ناگفته نماند ک��ه رقابت بین 
همتایان این غول کره ای همچنان داغ اس��ت.  اما شاید 
در ح��ال حاض��ر مهم ترین خبر در مورد سامس��ونگ، 
معرفی فبلت جدید این کمپانی طی ماه آتی باش��د که 
بعد از ماجرای گلکسی نوت ۷، بسیاری منتظر رونمایی 
از این دس��تگاه هستند. عاوه بر این، سامسونگ اعام 
کرده است که همچنان سخت تاش می کند تا بتواند 
میزان فروش گلکسی اس ۸ را در سطح باالیی نگه دارد.  
مدیر اجرایی سامسونگ گفته است: سری گلکسی نوت 
که نخستین بار سال 2۰۱۱ معرفی شد، امکانات زیادی 
چون نمایش��گر ب��زرگ و قلم اس پ��ن را در قالب یک 
گوش��ی هوشمند ارائه داده اس��ت اما حاال این دستگاه 
پیشرفته تر از گذشته خواهد بود و عملکردهای بهتری 

در حوزه مالتی مدیا خواهد داشت. 

اپل با پرداخت ۲ میلیارد دالر، به 
اختالفاتش با نوکیا پایان داد

 براساس اعام نوکیا، شرکت اپل مبلغ 2 میلیارد 
دالر به عنوان بخشی از روند حل اختافات حقوقی 
بین دو شرکت پرداخت کرده است.  به نظر می رسد 
اپل و نوکیا ب��ه اختاف حقوقی خود پایان داده اند. 
جزیی��ات مربوط ب��ه مصالحه ای��ن دو کمپانی در 
دست نیست، البته نوکیا اطاعات بیشتری در مورد 
چگونگی همکاری با اپل ارائه داده اس��ت. اواخر ماه 
مه، اپل و نوکیا اعام کردند که این دو ش��رکت به 
راهی برای حل و فصل اختافات دست یافته اند و با 
گسترش روابط خود، با یکدیگر همکاری می کنند. 
جف ویلیامز، مدیر اجرایی ارش��د اپل، گفته اس��ت: 
»م��ا از مذاکرات انجام ش��ده برای حل مش��کات 
راضی و منتظر گسترش روابط تجاری خود با نوکیا 

هستیم.«

فنــاوری خالق

TUMI با همکاری Gear S3 Frontier سامسونگ و عرضه نسخه ویژه ساعت
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رضا ش��یوا، رئیس ش��ورای 
رقابت، نس��بت به صحبت های 
رئیس کمیس��یون صنایع اتاق 
بازرگان��ی تهران مبنی بر لزوم 
کاه��ش قیم��ت خودروه��ای 
وارداتی توسط شورای رقابت، 

واکنش نشان داد. 
روغن��ی، رئیس کمیس��یون 
تهران،  بازرگانی  ات��اق  صنایع 
اخیرا و طی مصاحبه ای اعالم 
ک��رده بود که ش��ورای رقابت 
بای��د در بح��ث قیمت گذاری 
خودروه��ای خارجی نیز ورود 
کن��د و قیمت این خودروها را 

کاهش دهد. 
ب��ه گ��زارش تس��نیم، وی 
با انتق��اد از عملکرد ش��ورای 
رقاب��ت، این س��ازمان را یک 
داس��تان کهنه نامیده بود که 
به ط��ور مس��تقیم و از طریق 
قیمت گ��ذاری، بر ب��ازار تاثیر 
می گ��ذارد و ب��ه ای��ن ترتیب 
در روند تعیین قیمت توس��ط 
بس��تر اقتصادی کش��ور خلل 
ایجاد می کند. روغنی با کنایه 
به قیم��ت خودروهای داخلی، 
اعالم ک��رده بود ک��ه »با ۱۰ 
ه��زار دالر در خارج از کش��ور 
خارجی  خ��ودروی  می ت��وان 
خ��وب و با امکانات روز خرید، 
اما برای خری��د همان خودرو 
در داخ��ل باید بی��ش از ۱۰۰ 

میلیون تومان هزینه کرد.«
در جدیدتری��ن واکن��ش به 
ای��ن صحبت ها، روز گذش��ته 
رض��ا ش��یوا در مصاحب��ه ب��ا 
خبرگ��زاری تس��نیم در ای��ن 
زمین��ه نکات��ی را بی��ان کرده 
اس��ت. رض��ا ش��یوا، رئی��س 

شورای رقابت، ضمن بیان این 
مطلب که افرادی که به دنبال 
همواره  هستند،  انحصارگرایی 
ب��ا فعالی��ت ش��ورای رقاب��ت 
مخالف��ت کرده اند، نس��بت به 
اظهارات اخیر روغنی و انتقاد 
وی از ش��ورای رقابت واکنش 

نشان داد. 

شیوا در مصاحبه با خبرنگار 
تسنیم اظهار داشت: اظهارات 
برخی از دوستان اتاق بازرگانی 
مبنی بر ل��زوم کاهش قیمت 
توس��ط  وارداتی  خودروه��ای 
شورای رقابت، کامال نسنجیده 
اس��ت؛ چراک��ه اص��وال ای��ن 
سازمان به بحث قیمت گذاری 

ورود  واردات��ی  خودروه��ای 
نخواه��د ک��رد و ای��ن وزارت 
صنع��ت و مع��دن اس��ت که 
به عنوان متولی بررسی قیمت 
این خودروه��ا، در صورت نیاز 

ورود خواهد کرد. 
وی ب��ا بیان اینک��ه فعالیت 
ش��ورای رقابت اصال داس��تان 

کهن��ه ای نیس��ت و به نوع��ی 
ح��وزه  در  جدی��د  داس��تانی 
قیمت گ��ذاری اس��ت، اظه��ار 
داش��ت: ای��ن ش��ورا اقدامات 
فض��ای  ایج��اد  جه��ت  الزم 
رقابت��ی را همواره در دس��تور 
کار خود داش��ته است. ما تنها 
در مواردی ورود خواهیم کرد 
که ش��رایط انحصاری در حال 
این رو  از  باش��د.  رقم خ��وردن 
به شورای  نمی تواند  هیچ کس 
تذک��ر  را  وظایف��ش  رقاب��ت 
ده��د؛ چراکه قان��ون به وضوح 
وظایف این ش��ورا را تش��ریح 
کرده است. همواره کسانی که 
هس��تند  انحصارگرایی  موافق 
با فعالیت این ش��ورا مخالفت 

می کنند. 
رئیس شورای رقابت نسبت 
ب��ه صحبت ه��ای انجام ش��ده 
مبن��ی ب��ر قیمت ه��ای باالی 
خودروه��ای داخل��ی و اینکه 
ب��ا ۱۰ ه��زار دالر در خارج از 
کشور می توان خودرویی خوب 
و با امکان��ات و تکنولوژی روز 
خریداری کرد، اذعان داش��ت: 
به ش��خصه تص��ور نمی کنم با 
۱۰ هزار دالر بتوان خودرویی 
باکیفیت و خ��وب در خارج از 

کشور خریداری کرد. 
ش��یوا اعالم کرد که شورای 
مواف��ق  هی��چ گاه  رقاب��ت 
نبوده  قیمت گ��ذاری خ��ودرو 
اس��ت و تنها شرایط انحصاری 
بازار در مورد تعداد محدودی 
از خودروها، این شورا را مجبور 
به دخالت کرده و در این راستا 
الزم  دس��تورالعمل های  نی��ز 

تهیه و تدوین شده است. 

تولید خودرو در ایران در سال ۲۰۱۶، 
حدود ۱۸درصد رش��د داش��ته است و 
حاال به عن��وان هجدهمین خودروس��از 

جهان شناخته می شود. 
ب��ه گزارش عص��ر خودرو ب��ه نقل از 
گ��زارش انجمن جهانی خودروس��ازان، 
تولید خودرو در ایران در س��ال ۲۰۱۶ 
حدود ۱۸درصد رشد داشته؛ درحالی که 
تنها در بخش خودروهای س��واری این 
میزان رش��د به ۲۱درصد رسیده است. 
در  داخل��ی  خودروس��از  ش��رکت های 
مجم��وع ۱,۱۶۴,۰۰۰ دس��تگاه خودرو 
س��واری و سنگین در سال ۲۰۱۶ تولید 
کرده اند که از این میزان، ۱,۰۷۴,۰۰۰ 

دس��تگاه، مربوط به بخ��ش خودروهای 
سواری است. 

براس��اس این گزارش، کشور چین با 
تولید ۲۸,۱۱۸,۰۰۰ دستگاه خودرو در 
رتب��ه اول قرار دارد. در رتبه دوم آمریکا 
با تولید ۱۲,۱۹۸,۰۰۰ دس��تگاه خودرو 
و در رتبه س��وم ژاپن ب��ا ۹,۲۰۴,۰۰۰ 
دس��تگاه خ��ودرو تولیدی ق��رار دارند. 
کش��ورهای آلم��ان با تولی��د تقریبی ۶ 
میلی��ون، هن��د ب��ا ۴.۵ میلی��ون، کره 
جنوبی با ۴.۲ میلی��ون، مکزیک با ۳.۵ 
میلیون، اس��پانیا ب��ا ۲.۸ میلیون، کانادا 
ب��ا ۲.۳ میلی��ون و برزیل ب��ا تولید ۲.۱ 
میلیون دستگاه خودرو در سال ۲۰۱۶، 

جایگاه های بعدی را پس از س��ه کشور 
چین، آمری��کا و ژاپن کس��ب کرده اند. 
بیش��ترین رش��د در میان س��ه کش��ور 
اول، ب��ه چین تعلق می گیرد که رش��د 
۱۴درصدی تجربه کرده اس��ت. صنعت 
خودروس��ازی آمریکا و ژاپن با رشد یک 

درصدی مواجه بوده اند. 
در مجم��وع، در س��ال ۲۰۱۶ حدود 
۹۵ میلیون دس��تگاه خ��ودرو در جهان 
تولید ش��ده اس��ت. به اعتقاد بس��یاری 
از کارشناس��ان، هند به عن��وان یکی از 
مستعدترین بازارهای آینده خودروسازی 
به ش��مار م��ی رود؛ به نحوی ک��ه پس از 
چین، حجم س��رمایه گذاری ها به سمت 

هند تغییر مسیر خواهد داد. 
چن��د روز پیش و در مراس��م افتتاح 
کرمانش��اه،  خ��ودرو  ای��ران  کارخان��ه 
محمدرض��ا نعم��ت زاده، وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت اعالم ک��رد که یکی از 
مهم ترین سیاس��ت های این وزارتخانه، 
رس��یدن به تولی��د س��االنه ۳ میلیون 
دستگاه خودرو است و طی سال گذشته 
نیز تولید خودروی ایران رش��د داشته؛ 
به نحوی که در چهارماهه نخس��ت سال 
جاری، ۲۰درص��د افزایش تولید خودرو 
در داخل کشور رخ داده است و احتمال 
داده می شود این میزان تا پایان سال به 

۲۵درصد نیز برسد. 

ایران، هجدهمین خودروساز جهان

 شورای رقابت: به قیمت گذاری خودروهای خارجی
 ورود نخواهیم کرد

اخبار

آغاز فروش محصوالت اوپل در ایران
از هفته  جاری، محصوالت ش��رکت خودروس��ازی 
اوپل توسط ساپرا موتور به عنوان نماینده رسمی این 

شرکت آلمانی در ایران به فروش خواهد رسید. 
ب��ه گ��زارش خ��ودرو بانک، براس��اس ش��نیده ها، 
شرکت ساپرا موتور توانس��ته است نمایندگی رسمی 
محصوالت اوپل در ایران را به دس��ت آورد و از همین 
هفت��ه، برخ��ی از خودروهای این ش��رکت آلمانی در 
ایران به فروش خواهند رس��ید. نخس��تین خودرویی 
که توس��ط س��اپرا موتور در ایران عرضه خواهد شد، 
ک��راس اور م��وکا  )Opel Mokka( خواهد بود که 
در دو تیپ مختلف روانه جاده های کشور خواهد شد. 
کامل ترین نس��خه این خودرو به پیشرانه توربوشارژ با 
قدرت ۱۵۲ اسب بخار مجهز است و نسخه دوم که با 
نام ادیش��ن  )Edition( به متقاضیان تحویل خواهد 
شد، از پیشرانه توربوشارژ با توان خروجی ۱۴۰ اسب 
بخ��ار بهره می برد. خودروی دیگری که در برنامه های 
ساپرا موتور جهت عرضه در بازار خودروی داخلی قرار 
دارد، س��دان پرقدرت و لوکس اوپل با نام اینسیگنیا  
)insignia( خواهد بود ک��ه اخیراً فیس لیفت آن در 

آلمان رونمایی شده است. 
هن��وز اطالعات دقیقی از ش��رایط ف��روش و قیمت 
محصوالت اوپل در دس��ترس نیس��ت. باید منتظر ماند 
و دی��د محص��والت این خودروس��از خوش��نام آلمانی، 
می توانند در ب��ازار خودروی ایران ب��ا رقبای قدرتمند 
خود رقابت کنند و س��همی از بازار ایران داشته باشند 

یا خیر. 

سایپا گرانی پراید، تیبا و تندر۹۰ را 
ابالغ کرد 

ش��رکت خودروس��ازی س��ایپا پی��رو اخ��ذ مجوز 
ش��ورای رقابت ب��رای گرانی برخ��ی محصوالت این 
ش��رکت با ارس��ال نامه ای به نمایندگی های فروش، 
خواستار اعمال افزایش قیمت ها شد که شامل کلیه 

خودروهای امانی هم می شود. 
شرکت س��ایپا پیرو اخذ مجوز شورای رقابت برای 
افزایش قیم��ت برخی محصوالت با ارس��ال نامه ای 
ب��ه نمایندگی های ف��روش این ش��رکت اعالم کرد: 
»ترتیب��ی اتخاذ ش��ود تا مدارک مرب��وط به ثبت نام 
کلی��ه خودروهای امانی ن��زد نمایندگی، پرونده های 
پذیرش نش��ده دعوتنامه های ارسال شده  )مربوط به 
مشتریان و همچنین مشارکت در تولید و...( در اسرع 

وقت تکمیل و پذیرش گردد.« 
الزم به ذکر اس��ت این افزایش قیمت شامل کلیه 
خودروه��ای امان��ی و دعوتنامه ارسال ش��ده خواهد 

گردید. 
به گزارش تس��نیم، پیش از این تق��ی زاده معاون 
بازاریاب��ی و فروش گروه خودروس��ازی س��ایپا گفته 
ب��ود: با توجه ب��ه مج��وز افزایش قیم��ت خودروها 
از س��وی ش��ورای رقابت که در تیرماه امسال اعالم 
شده، محصوالت گروه سایپا نیز مشمول این مجوز و 

افزایش قیمت خواهند بود. 
براساس این مجوز خودروهای پراید و تیبا حداکثر 
ت��ا ۱,۵ درص��د و تن��در ۹۰ تا ۲,۵ درص��د مجاز به 

افزایش قیمت هستند. 
 

 رنو قرارداد تولید تندر ۹۰ را 
تمدید نکرد

براس��اس جدیدترین خبر به دس��ت  آمده، شرکت 
رنو تاکنون از تمدید قرارداد تولید تندر ۹۰ در ایران 

خودداری کرده است. 
در آن زم��ان یک مقام مس��ئول در صنعت خودرو 
خبر داد:» متاس��فانه رنو به گونه ای برنامه ریزی کرده 
که می تواند از آن سوی دنیا تولید تندر ۹۰ در ایران 
را متوقف کند. در این شرایط رنو قرارداد تولید تندر 
۹۰ در ای��ران را که مدت زمان اعتبار آن نیز به پایان 

رسیده، تمدید نکرده است.«
اگرچه در آن زمان ش��نیده می ش��د رن��و منتظر 
مشخص شدن نتیجه مذاکرات بین المللی برای رفع 
تحریم ها است تا نسبت به تمدید قرارداد تولید تندر 
۹۰ اقدام کند، اما هم اکنون با وجود گذش��ت حدود 
دو س��ال از لغو رسمی تحریم ها یک مقام مسئول در 
صنع��ت خودرو در گفت وگو با ایس��نا از عدم تمدید 

این قرارداد، خبر می دهد. 
ناص��ر آقامحمدی - مدیرعامل پ��ارس خودرو، در 
پاس��خ به اینکه آی��ا قرارداد تولید تن��در ۹۰ تمدید 
ش��ده اس��ت؟ از عدم تمدید این ق��رارداد خبر داده 
و می گوی��د: »در ای��ن زمینه در ح��ال مذاکره با رنو 
هس��تیم.«  در این شرایط مش��خص نیست که چرا 
رنو با وجود گذش��ت حدود دو س��ال از لغو رس��می 
تحریم ها و موج بازگش��ت خودروس��ازان خارجی به 
ای��ران از جمله پژو و هیوندای، چرا تاکنون از تمدید 
ق��رارداد تولید تن��در ۹۰ در ایران خ��ودداری کرده 
اس��ت.  این وضعیت در حالی اس��ت که اگرچه قرار 
بود قرارداد همکاری این شرکت فرانسوی و سازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران )ایدرو( برای آغاز 
تولید مشترک خودرو در ایران تا پایان سال گذشته 
به امضا برس��د، اما این قرارداد هنوز منعقد نش��ده و 
ش��نیده می شود که دلیل طوالنی ش��دن مذاکرات، 
برخی خواسته های رنو بوده که از سوی طرف ایرانی 

مورد پذیرش قرار نگرفته است. 

اخبار

رشد ۱۸۸۵ درصدی واردات 
خودروهای هیبریدی به ایران

ب��ا ورود ۲۷۵۰ دس��تگاه خ��ودروی هیبریدی 
در چهارماهه نخس��ت س��ال ج��اری، اکنون این 
خودروه��ا به عنوان محصوالت عم��ده وارداتی به 

شمار می آیند. 
به گزارش فارس، طبق اطالعات به دس��ت آمده 
از می��زان ارزش کاالهای عمده وارداتی، در چهار 
ماه نخست س��ال جاری، بیش از ۲۷۵۰ دستگاه 
خ��ودروی هیبری��دی با حج��م موت��ور ۱.۵ تا ۲ 
لیت��ر و ب��ه ارزش ۷۹ میلیون و ۴۹۰ هزار دالر از 
گمرک ایران ترخیص شده اند؛ این در حالی است 
که در مدت مش��ابه س��ال ۹۵، تنها ۴.۱ میلیون 
دالر خودروه��ای هیبری��دی وارد کش��ور ش��ده 
بود. بدین ترتیب در ش��ش ماهه امس��ال، میزان 
واردات خودروه��ای هیبریدی ب��ه ایران بیش از 

۱۸۸۵درصد افزایش تجربه خواهد کرد. 
واردات خودروه��ای  تعرف��ه  ک��ه  آنجای��ی  از 
هیبری��دی به مرات��ب کمتر از خودروه��ای تمام 
بنزینی اس��ت، تقاضا برای این خودروها به شکل 
روزافزون افزایش پیدا می کند و بدین ترتیب برای 
نخس��تین بار رکوردی بی نظیر در رده محصوالت 
وارداتی به کشور را به نام خود ثبت کرده است؛ به 
نحوی که این خودروها اکنون به عنوان محصوالت 

عمده وارداتی شناخته می شوند. 
در همی��ن ح��ال، تع��داد ۱۵,۵۴۲ دس��تگاه 
خ��ودروی غیر هیبریدی با حج��م موتور ۱.۵ تا ۲ 
لیتر در مدت مشابه وارد کشور شده اند که این در 
این بخش نیز ش��اهد رشد ۱۳۰درصدی هستیم. 
این در حالی اس��ت که در مدت مش��ابه سال ۹۵ 
 و دو ردیف تعرف��ه خودروهای ۱.۵ تا ۲ لیتر و تا 
۲. ۵ لیت��ر، در مجموع حدود ۱۵ هزار دس��تگاه 

خودرو وارد کشور شده بود. 

پیشرفته ترین خط تولید ترمز 
ABS در ایران راه اندازی می شود

قرارداد داخلی س��ازیABS  )سیس��تم ترمز ضد 
قفل( در ایران به زودی میان ش��رکت های رنو پارس، 
یک تامین کننده مطرح اروپایی و یک شرکت ایرانی 
به امض��ا خواهد رس��ید.  به گ��زارش پایگاه خبری 
»عصرخودرو«، در گام بعدی قرار است این همکاری 
منجر به داخلی سازی EPS  )نسل پیشرفته سیستم 
ترمز ایمن( ش��ود. قرار اس��ت خ��ط تولید ترمزهای 
ABS و ESP در یک شرکت ایرانی راه اندازی شده و 
ظرف مدت یک سال به بهره برداری برسد. این پروژه 
س��ه فاز خواهد داشت: فاز اول یعنی مونتاژ کامل در 
س��ال ۲۰۱۸ اجرایی خواهد شد و طی دو سال بعد 

داخلی سازی عمیق نیز صورت خواهد گرفت.
 به لحاظ فنی، ABS پیشرفته ترین قطعه خودرو 
اس��ت که قرار است در ایران داخلی سازی شود. پس 
از موتور و گیربکس این سومین قطعه کلیدی خودرو 
است که داخلی س��ازی آن توسط رنو در ایران انجام 
می ش��ود.  در حال حاضر ب��رای تمامی محصوالت 
تولیدی رنو در ایران شامل تندر۹۰، تندر۹۰ پیکاپ، 
ساندرو و ساندرو اس��تپ وی از ترمز ABS استفاده 
می ش��ود. برای محصوالت آتی رنو در ایران نیز قرار 
اس��ت از ترمز ESP استفاده ش��ود که مطابق پروژه 

پیش رو، هر دو قطعه داخلی سازی خواهند شد. 

3 عامل رکودشکنی در بازار 
وارداتی ها

بازار وارداتی ها صعودی ش��د. »افزایش ۶۰۰ هزار 
تومانی قیمت خودروهای فرسوده، حذف شرکت های 
واردکننده متفرقه خودرو از لیس��ت واردات و تعلیق 
ثبت سفارش واردات خودرو از سوی نمایندگی های 
رسمی« را می توان سه عامل رکود شکنی وارداتی ها 
در ب��ازار دانس��ت؛ عواملی که موجب ش��د برخی از 
وارداتی ه��ا در بازار افزایش چن��د میلیونی قیمت را 

تجربه کنند. 
اواخر س��ال گذشته و در راس��تای ساماندهی بازار 
خودروهای واردات��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اقدام به حذف شرکت های واردکننده متفرقه خودرو 
که در ب��ازار خودرو به عنوان گری مارکت ش��ناخته 
می شوند از لیست واردکنندگان خودرو کرد؛ روندی 
که موجب ش��د با گذش��ت ش��ش م��اه از تصمیم 
خلق الساعه این وزارتخانه، شاهد برهم خوردن تعادل 
میان عرضه و تقاضا باشیم که این امر را می توان یکی 
از عوام��ل افزایش قیمت خودروه��ای وارداتی اعالم 
کرد. اقدام صورت گرفته در همان ابتدای امر هشدار 
برخی از کارشناس��ان بازار را به همراه داشت، با این 
حال مسئوالن س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان ضمن رد اثرپذیری ب��ازار خودرو 
از حذف ش��رکت های گری مارک��ت اعالم کردند که 
افزایش قیمت خودروهای وارداتی به واسطه کمبود 
خ��ودرو و خروج گری مارکت ها از ب��ازار خودروهای 
وارداتی نیس��ت و براس��اس ماده ۴ قانون حمایت از 
مصرف کنندگان به صراحت اعالم ش��ده که واردات 
خودرو باید تنها از طریق نمایندگی های مجاز دارای 

شبکه خدمات پس از فروش صورت گیرد. 

تازه های خودرو

رولزرویس فانتوم ۲۰۱ ۸ معرفی شد .



ش��رکت ش��یائومی قراردادی برای دریافت وام یک میلیارد دالری 
منعقد کرده اس��ت تا بتواند فروش محصوالتش را در فروش��گاه های 

فیزیکی و کشورهای خارجی افزایش دهد. 
 ب��ه گ��زارش زومیت به نق��ل از رویترز، 
جمع��ه  روز  ش��یائومی  چین��ی  ش��رکت 
قراردادی ب��رای دریاف��ت وام یک میلیارد 
دالری ثبت کرده اس��ت؛ این وام باید طی 
سه س��ال بازپرداخت شود. در حال حاضر، 
روند عملک��رد فروش��گاه های اینترنتی در 
چین کند شده اس��ت؛ فروشگاه هایی مثل 
علی بابا و بایدو، در حوزه های جدیدی مثل 
پردازش اب��ری و ه��وش مصنوعی تمرکز 

کرده اند. 
طی چند ماه گذش��ته، درصدی از سهم 
ش��یائومی در بازار گوش��ی های هوش��مند 
توس��ط ش��رکت های هوآوی، وی��وو واوپو 

گرفته ش��ده اس��ت؛ این در حالی اس��ت که ش��یائومی، گوشی های 
هوشمند بیشتری در مقایسه با گذشته تولید می کند. این شرکت در 
نیمه دوم س��ال ۲۰۱۷، بیش از ۲۳ میلیون دستگاه گوشی هوشمند 

تولید کرده که در مقایس��ه با س��ه ماهه قبل از آن، ۷۰ درصد رش��د 
داشته است. 

دریاف��ت این وام توس��ط دو مؤسس��ه مالی دویچ��ه بانک آلمان و 
مورگان اس��تنلی هماهنگ می شود و ۱۸ 
بان��ک از اروپ��ا، خاورمیانه، هندوس��تان، 
چی��ن، هنگ کنگ و تایوان در پروس��ه  و 

روند پرداخت آن شرکت می کنند. 
مدیر ارشد مالی شیائومی در مورد این 

وام می گوید: 
شرکت بانک های تراز اول از کشورهای 
مختل��ف جه��ان، مهر تأییدی ب��ر اعتبار 

شیائومی محسوب می شود. 
دریاف��ت وام جدید ش��یائومی، پس از 
اتم��ام بازپرداخ��ت وام پیش��ین صورت 
پذیرفت. این ش��رکت در سال ۲۰۱۴ هم 
وامی ب��ه ارزش یک میلیارد دالر دریافت 
کرد که باید طی س��ه س��ال، بازپرداخت می ش��د. الزم به ذکر است 
شرکت ش��یائومی برای مدتی باارزش ترین استارتاپ جهان محسوب 

می شد. 

 یک پژوهش��گر ریس��ک ب��ا اب��راز نگرانی از حرک��ت بازار به س��مت 
ش��وک درمانی و جهت گیری اقتصاد به سمت گلدکوئیستی شدن، دولت 

را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کاردعوت کرد. 
به گزارش ایس��کانیوز، محمد حسین ادیب، 
پژوهشگر ریسک، معتقد است، تئوریسین های 
اقتص��ادی دولت ادعا می کنن��د که به اقتصاد 
سمت و جهت »اقتصاد بازار« می بخشند، اما 

اقتصاد سمت و جهت گلدکوئیستی دارد. 
ادی��ب منفی ش��دن تورم ماهانه را نش��انه 
وخیم ش��دن وضعیت بانک ه��ا می داند. او بر 
این باور اس��ت که 5۰درصد فعاالن اقتصادی 
در حال حذف شدن از بازار هستند و سرمایه 
خرد در آس��تانه حذف نهایی از بازار است. از 
دید او، در شرایط کنونی ۷۰درصد از اقتصاد 
به ش��دت تحت فش��ار نرخ بهره و در حال له 

شدن است. 
ادیب معتقد اس��ت: عالمت سود بانکی به ۸۰درصد از فعاالن اقتصادی 

این است که کسب و کارتان را تعطیل و در بانک ها سپرده گذاری کنید! 
او با باور به اینکه بازار دارد اقتصاد را به س��مت ش��وک درمانی می برد، 

دولت را به بازاندیشی در حوزه فضای حاکم بر کسب و کار دعوت می کند. 
تحلیل های او را در ادامه می خوانید: 

غیرممکن است که نقدینگی ۲۴درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه 
منفی باشد.

عدم وصول وام ها علت اصلی منفی شدن 
تورم ماهانه است.

 تورم منفی تیرماه نسبت به خرداد ماه را 
چگونه تحلیل می کنید؟ 

ادیب: ت��ورم ماهانه در تیر ماه منفی بوده 
اس��ت، ش��اخص تورم در خ��رداد ۲6۷.۳ و 
در تی��ر م��اه ب��ه ۲66.9 کاه��ش یافته که 
گ��واه منفی بودن ت��ورم ماهانه در کش��ور 
اس��ت، اما نقدینگی به ۱۲6۴ هزار میلیارد 
تومان افزایش یافته که نس��بت به سال قبل 
۲۴درصد رش��د را نشان می دهد و این دو با 
هم نمی خواند. غیر ممکن است که نقدینگی 
۲۴درصد رشد داشته باشد و تورم ماهانه منفی باشد. مگر اینکه پذیرفته 
شود قس��مت اعظم نقدینگی در قسمت واقعی اقتصاد جریان ندارد و در 

عمل از چرخه اقتصاد حذف شده است.  

بخش تراشه سامسونگ که باعث سودآوری زیاد این شرکت در سه ماهه دوم 
۲۰۱۷ شد، دوبرابر کل اینتل سود داشته است. به گزارش زومیت، سامسونگ، 
غول کره ای فناوری، سود بخش تراشه خود در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ 

را ۷.۲۱ میلی��ارد دالر اع��الم کرد که 5۷درصد 
سود کلی سامسونگ را تشکیل می دهد. درآمد 

این بخش ۱5.۷۸ میلیارد دالر بوده است. 
اینتل، رقیب آمریکایی بخش تراشه سامسونگ 
نی��ز به زودی گزارش مالی خود را اعالم می کند. 
تحلیلگ��ران رویترز انتظار دارند س��ود اینتل در 
س��ه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ به ۳.۸9 میلیارد دالر 
برس��د. اگر این سود محقق ش��ود، سود بخش 
تراشه سامسونگ دوبرابر کل اینتل خواهد بود. 

سامسونگ برای نخستین بار در سه ماهه اول 
س��ال ۲۰۱۷ با رسیدن به س��ود 5.66 میلیارد 
دالری توانس��ت اینتل را پشت س��ر بگذارد، اما 
س��ه ماهه دوم ۲۰۱۷ نخس��تین باری است که 

درآمد و سود بخش تراشه سامسونگ از کل تجارت اینتل بیشتر شده است. 
سامسونگ هنوز هم بزرگ ترین تولیدکننده گوشی هوشمند در دنیاست و 
گلکس��ی اس ۸ نیز عملکرد خوبی دارد، اما غول کره ای اخیراً سرمایه گذاری 

زیادی روی بخش تراش��ه داشته است. سامس��ونگ اوایل ماه جاری میالدی 
اع��الم کرد که قص��د دارد ۱۸میلیارد دالر در بخش تراش��ه در کره جنوبی 
س��رمایه گذاری کند. بانک سرمایه گذاری استیفل  )Stifel(  در گزارش خود 
نوشت: با توجه به تاریخچه فعالیت سامسونگ، 
م��ا معتقدیم سامس��ونگ یا به ح��وزه ای وارد 
می شود که س��هم بازار اول را داشته باشد؛ یا 
بتواند س��هم بازار را کسب کند. برخی عوامل 
 NAND باعث شده اند تقاضا برای چیپ های
و DRAM که می توان از آنها در گوشی های 
هوش��مند و مراکز داده استفاده کرد، افزایش 
پیدا کن��د. از طرفی افزایش تقاضا وجود دارد؛ 
ولی می��زان عرضه کافی نیس��ت و این باعث 
شده است قیمت ها افزایش پیدا کند. از طرف 
دیگر تعداد مراکز داده در حال افزایش اس��ت. 
اینتل در بخش مراکز داده بس��یار قوی ظاهر 
شده است. درآمد بخش مراکز داده سامسونگ 
با ۸ درصد رشد نسبت به سال ۲۰۱6 به ۱۷.۲ میلیارد دالر رسید ولی اینتل 
در این بخش نه تنها از طرف سامس��ونگ، بلکه از طرف شرکت هایی همچون 

انویدیا و ای ام دی نیز تهدید می شود. 

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه ۴۰۰ بنگاه اقتصادی آماده 
پذیرش فارغ التحصیالن برای طرح های کارورزی هستند، گفت: بیش از ۴۰هزار 
نفر از فارغ التحصیالن دانشگاهی در استان تهران در طرح ثبت نام کرده اند. حاتم 

شاکرمی، درباره اقدامات این معاونت برای طرح های 
اشتغال زایی گفت: در استان تهران ۷ هزار و ۲۰۰ 
نفر ظرفیت اختصاصی برای طرح کارورزی در نظر 
گرفته شده است. از شرایط بنگاه های پذیرنده این 
اس��ت که عالوه بر اینکه باید مجوز فعالیت داشته 
باشند باید صالحیت فنی داشته و حداقل یک سال 
از تاریخ دریافت مجوز آنها گذشته باشد. به گزارش 
امتداد نیوز به نقل از تسنیم، وی با بیان اینکه ۴۰۰ 
بنگاه اقتصادی آماده پذیرش فارغ التحصیالن است، 
گفت: از ابتدای تیر ماه سال 96 طرح کارورزی در 
استان تهران عملیاتی شده است که از مزیت های 
ای��ن ط��رح آش��نایی فارغ التحصیالن ب��ا فضای 
کس��ب و کار و کارآفرینی و همچنی��ن راهی برای 

تبدیل کارجو به یک کارفرمای موفق اس��ت. وی با بیان اینکه تاکنون استقبال 
خوبی از این طرح ش��ده اس��ت، گفت: بیش از ۴۰ ه��زار نفر از فارغ التحصیالن 
دانشگاهی در استان تهران جهت استفاده از این طرح ثبت نام کرده اند و همچنین 

بیش از ۴۰۰ بنگاه اقتصادی جهت پذیرش این فارغ التحصیالن ثبت نام کرده اند. 
تعداد زیادی از افرادی که ثبت نام کرده اند، شرایط الزم برای بنگاه های پذیرنده را 
ندارند، چراکه یا مدارک پایان خدمت آنها ناقص است یا فارغ التحصیل دانشگاهی 
نیس��تند یا س��ایر موارد مورد نیاز ب��رای طرح  
»کارورزی« را ندارن��د. پس از اینکه ۴۰هزار نفر 
پاالیش شد مشخص می شود چه تعدادی برای 
اس��تفاده از طرح »کارورزی« می توانند مشغول 
به کار شوند. شاکرمی با بیان اینکه جامعه هدف 
این ط��رح جوانان تحصیلکرده ب��وده و حداکثر 
س��ن افرادی که می توانند از آن بهره مند شوند 
با مدرک کاردانی ۲5 سال، با مدرک کار شناس 
۲۸سال است و با مدرک کار شناس ارشد و دکترا 
۳۳سال اس��ت، ادامه داد: اجرای طرح کارورزی، 
مهارت آموزی در محیط کار واقعی، مشوق های 
کارفرمایی و اجرای طرح تکاپو را در دس��تور کار 
داریم. ش��اکرمی با بی��ان اینکه فارغ التحصیالن 
دانش��گاهی جهت ثبت نام در این سامانه می توانند به سامانه آن مراجعه کنند، 
افزود: با مراجعه به سایت www. tehran. mcls. gov. ir و کلیک روی سامانه 

مربوطه می توان از خدمات این سایت استفاده کرد. 
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 این روزها جوانان بس��یاری هس��تند که به ت��ب راه اندازی یک 
شرکت نوپا  )استارتاپ( مبتال شده اند و می خواهند طرحی نو برای 
کسب و کارشان راه بیندازند. هیجان باالی انجام این کار باعث شده 
ببینیم در مواردی، کسب و کارهای نو نمی توانند عمر طوالنی داشته 

باشند.
 این شکس��ت ها از دو منظر می توانند قابل توجه و تعمق باشند. 
از یک نگاه، تجربیات ناموفق می تواند راهگشای تیم های جدید و از 
سوی دیگر، شکست های مکرر باعث ناامیدی جوانان برای راه اندازی 
یک کس��ب و کار باش��د، اما چه باید کرد؟ مسئولیت سنگینی برای 
ش��رکت های نوپا تعریف شده اس��ت. آنها قرار است بحران اشتغال 
در ای��ران را کاهش دهند و اقتصاد کش��ور را به س��رمنزل رونق و 
ش��کوفایی برس��انند.  جام ج��م در گفت وگو با کارشناس��ان حوزه 
کس��ب و کار به آسیب شناس��ی علمی فعالیت ش��رکت های نوپا در 

کشور پرداخته است که در ادامه می خوانیم. 

ایدههایفرسودهدرمسیربنبست
خیلی ه��ا گمان می کنند اگر یک ایده داش��ته باش��ند، می توانند 
کس��ب و کار موفق��ی راه بیندازند، اما کتایون س��پهری که دکترای 
مدیری��ت اجرایی  )DBA( دارد و مدیر یک ش��تاب دهنده اس��ت 
درباره این نگرش می گوید: ایده برای ش��روع یک کس��ب و کار الزم 
اس��ت، اما کافی نیست. موفقیت یک کسب وکار به عوامل مختلفی 

بستگی دارد که ایده، یکی از آنهاست. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه هر ای��ده ای پتانس��یل کارآفرینی ندارد، 
ادام��ه می دهد: خالقیت و نوآور بودن ایده بس��یار مهم اس��ت که 
تنها تعداد معدودی از ش��رکت های نوپا این ویژگی را دارند. بیشتر 
ایده هایی که از سوی شرکت های نوپا مطرح می شوند، کپی برداری 
از ایده های موجود در س��ایر نقاط دنیا یا حتی ایده های موجود در 

داخل کشور است. 
این مدیر ش��تاب دهنده، نبود مزیت رقابتی را مش��کل دیگر ایده 
ش��رکت های نوپا عنوان می کند و می گوید: شرکت های نوپا قبل از 
انتخاب ایده و پیگیری آن، نخس��ت باید پاس��خگوی این پرس��ش 
باش��ند ک��ه این ایده تا چه اندازه پاس��خگوی نیاز بازار اس��ت. اگر 
نمونه ه��ای قبلی در بازار وجود دارد، من چه کار جدیدی می توانم 
در راستای پاسخ به نیاز مشتری انجام دهم که باعث تفاوت من از 
دیگر رقبا ش��ود. در این صورت یک شرکت  نوپا می تواند در همان 
مرحله اول متوجه ش��ود ایده مورد نظر قابلیت سرمایه گذاری دارد 

یا خیر.
 

بهترینزمانمذاکرهبایکشتابدهنده
دغدغه تامین منابع مالی باعث شده است شرکت های نوپا قبل از 
آنکه ایده خود را ارزیابی و به پختگی الزم برسانند، بیشترین تمرکز 
خ��ود را روی پیدا ک��ردن و مذاکره با ش��رکت های حمایت کننده 

اختصاص دهند. 
در صورتی که دکتر س��پهری به شرکت های نوپا توصیه می کند 
قبل از مذاکره با ش��تاب دهنده ها و سرمایه گذاران، به نفع خودشان 
 )MVP(  اس��ت ایده خود را به ح��د کمینه محص��ول پذیرفتنی
برس��انند، ریس��ک های بازار را شناس��ایی و حتی در صورت امکان 

چند مش��تری برای محصول نمونه خود بازاریابی کنند. س��پس با 
یک شتاب دهنده و سرمایه گذار وارد مذاکره شوند. 

این مدیر ش��تاب دهنده ادامه می دهد: شرکت های نوپایی که در 
همان مرحله ایده و بدون گذراندن مراحل باال س��راغ سرمایه گذار 
می روند، مجبورند ۸۰درصد س��هام خود را در اختیار س��رمایه گذار 
بگذارن��د. ضمن آنکه س��رمایه گذاران اغلب مذاکره با ش��رکت های 
نوپای��ی را مورد توجه قرار می دهند که اتفاقا مراحل مذکور را طی 
کرده باشند و با کاهش درصد ریسک میزان موفقیت سرمایه گذاری 
را باال برده باش��ند. وی درباره ش��رایط و نحوه کار شتاب دهنده ها 
می گوید: اگر ش��رکت  نوپایی مراحل مذکور را طی نکرده باش��د و 
صرف��ا در حد ایده تمایل همکاری با یک ش��تاب دهنده را داش��ته 
باش��د، در ای��ن صورت ش��تاب دهنده ایده را براس��اس معیارهایی 
همچون میزان خالقیت، اولویت دار بودن و حائز اهمیت بودن ایده، 
میزان موفقیت آن در بازار و موارد دیگر بررس��ی و ارزیابی می کند. 
سپس در صورت پذیرش ایده، تیم را تحت نظر یک مربی به مدت 
چهار تا شش ماه برای تکمیل ایده، بازاریابی و ارتباط گیری آموزش 
می دهد که به این فرآیند، دوره پیش ش��تاب دهی گفته می ش��ود. 
شرکت های نوپا بعد از این دوران وارد مرحله شتاب دهی می شوند. 
وی ادامه می دهد: در این مرحله بودجه اولیه در اختیار شرکت های 
نوپ��ا قرار می گیرد که میزان آن بس��ته به نوع ش��تاب دهنده فرق 
می کن��د. به گفته دکتر س��پهری، بعد از پایان دوره ش��تاب دهی، 
ش��تاب دهنده تعدادی س��رمایه گذار دع��وت می کند ت��ا ایده ها را 
بررس��ی کنند و آنها بعد از ارزیاب��ی میزان ارزش آفرینی ایده، روی 
آن س��رمایه گذاری می کنند. در ش��رایط ع��ادی، معموال از هر ۱۰ 
کسب وکاری که ایده و محصول خود را معرفی می کنند، یک یا دو 

ایده موفق به جذب سرمایه گذار می شود. 

کارتیمیراجدیبگیرید
نکت��ه حائ��ز اهمیت دیگ��ر از نظر ش��تاب دهنده ها، انس��جام و 
هماهنگی بین تیم کاری ش��رکت های نوپای پذیرش ش��ده است. 
از نظر ش��تاب دهنده ها نحوه عملکرد تیم حتی از خود ایده مهم تر 

است. 
چنانکه شرکت های نوپایی بوده اند که ایده آنها خوب نبوده است، 
اما عملکرد مثبت و هماهنگ تیم موجب ش��ده شتاب دهنده آنها را 
در مس��یر اجرایی شدن ایده اصالح شده یا حتی جدیدی قرار دهد. 
اعتقاد اعضای یک تیم به هدف کسب و کارش��ان ضامن موفقیت آن 
اس��ت، اما متاس��فانه آموزه های فرهنگی موجب شده فعالیت های 

تیمی موفق در ایران کمرنگ و با ضعف های جدی همراه باشد. 
دکت��ر س��هیل س��هیلی زاده، کارش��ناس طراح��ی برنامه ه��ای 
توانمندس��ازی و عض��و علی الب��دل هیات مدیره انجمن مش��اوران 
مدیری��ت ایران، وجود این ضعف را نقطه آس��یب فعالیت بیش��تر 
شرکت های نوپای ایرانی می داند و می گوید: اغلب شرکت های نوپا 

در دو بخش، نقطه ضعف جدی دارند. 
افراد فعال در شرکت های نوپا اغلب در حوزه تخصصی خود بسیار 
موف��ق و از دانش خوبی برخوردار هس��تند، ام��ا از دانش مدیریت 
کس��ب و کار به میزان کافی مطلع نیستند و در واقع به میزان قابل 

توجهی ضعیف هستند. 

همای��ش روز مل��ی کارآفرینی و آموزش های فن��ی و حرفه ای با 
حضور جمعی از فعاالن اقتصادی و مدیران دانشگاه فنی و حرفه ای 

در اتاق ایران برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش خبرگ��زاری ص��دا و س��یما، فع��االن اقتص��ادی 
بخش خصوصی و مس��ئوالن دولتی در همایش روز ملی کارآفرینی 
و آموزش ه��ای فنی و حرفه ای که با همکاری کمیس��یون جوانان، 
کارآفرین��ی و کس��ب و کارهای نوی��ن و دانش بنیان ات��اق ایران و 
دانش��گاه فنی و حرفه ای برگزار ش��د، بر نبود ارتب��اط الزم میان 
صنعت و دانشگاه در کشور تاکید کردند و بهبود محیط کسب و کار 

را راه رونق کارآفرینی دانستند. 
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران در این همایش فاصله 
می��ان مباحث تئوریک مطرح در دانش��گاه ها و نی��از وافر بازار کار 
به متخصصان و نیروی ماهر را از مش��کالت عرصه اش��تغال کشور 

دانست. 
مظف��ر علیخانی گفت: این عدم همگرایی در دو س��وی موضوع 
اش��تغال یعنی دانش��گاه ها و نیروی کار در همایش های مختلف و 
توسط افراد زیادی بیان  شده، اما این مشکل همچنان باقی است. 
وی با اش��اره به س��ابقه فعالیت خود در اتاق ایران گفت: جوانان 
تحصیلکرده ای برای کار به م��ا مراجعه می کنند، اما برای ورود به 
بازار کار از مهارت الزم برخوردار نیستند و نمی توانند نیاز کارفرما 

را رفع کنند. 
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران ضمن اش��اره به تعیین 
عنوان سال 96 با موضوع تولید و اشتغال، الزمه تحقق این شعار را 
سرمایه گذاری در بخش تولید دانست و با نگاه به نرخ باالی بیکاری 
در کشور که در حدود ۱۴ میلیون نفر برآورد می شود، ادامه داد: از 
این تعداد بیکار، بیش از ۴ میلیون نفر تحصیالت دانشگاهی دارند. 
برای ایجاد اش��تغال باید در حوزه تولید س��رمایه گذاری بیشتری 

اتفاق بیفتد. 
در عی��ن حال بای��د نیروی متخص��ص و آموزش دیده هم وجود 
داشته باشد که نیاز بنگاه های تولیدی را پاسخ دهند، اما متاسفانه 
در حال حاضر نیاز ب��ازار با آنچه در واقعیت وجود دارد، هماهنگ 

نیست. 
وی اف��زود: کارفرمایان زیادی به ما مراجع��ه می کنند تا نیروی 

ماهر، کارآزموده و تکنیسین های باتجربه به آنها معرفی کنیم.
 امروز نی��روی انس��انی نمی تواند به طور کامل پاس��خگوی نیاز 

واحدهای تولیدی باشد. 
به گفته علیخانی برای تربیت نیرو در مقاطع مختلف هزینه های 
زیادی صرف می شود؛ از طرف دیگر با ورود نیرو به بنگاه و نداشتن 
مهارت های الزم، تا مدت��ی هزینه های زیادی هم بر بنگاه تحمیل 

می شود. 
در نهایت هم آن فرد پس از مدتی آموزش های الزم را به دست 
می آورد، اما ممکن است بنگاه فعلی یا حتی کشور را برای شرایط 
بهت��ر ترک کند ک��ه بازهم هزینه ه��ای زیادی به بنگاه و کش��ور 
تحمیل می شود. این روند نیازمند اصالح و بازنگری جدی است. 

مع��اون فنی و خدم��ات بازرگانی اتاق ای��ران در بخش دیگری 

از س��خنان خود با اشاره به سیاس��ت های ابالغی اقتصاد مقاومتی 
گفت: شاه بیت همه مباحثی که در عرصه کسب وکار کشور مطرح 
است، نقشه راهی است که مقام معظم رهبری تحت عنوان اقتصاد 

مقاومتی برای امروز و آینده کشور ترسیم کرده اند. 
علیخان��ی افزود: وقتی ب��ه ۲۴ بند اقتص��اد مقاومتی می نگریم، 
می بینیم که حمایت از تولید ایرانی اصالح الگوی مصرف و اقتصاد 

مردمی و دانش بنیان محور است. 
وی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید سه کلیدواژه مردمی 
ب��ودن اقتصاد، درون زایی و برون گرای��ی اقتصاد و کارآفرینی مورد 

توجه قرار بگیرند. 
وی در ادامه به اصالح ساختارهای اداری و سازمانی کشور اشاره 
و در این رابطه تش��ریح کرد: اصالح ساختارهای اداری و سازمانی 
در کنار ایجاد س��ازمان های مردم نهاد، دانش بنیان و مراکز علمی و 
تحقیقاتی از یک طرف و هجمه شناس��ی، پدافندشناسی در حوزه 
صنعت و تجارت، آسیب شناسی از مسائلی مانند بوروکراسی اداری، 
قاچاق، فس��اد اداری، نظام مالیاتی، تعرفه گمرکی، محیط قانونی، 
قانون کار و نظام بانکی از جمله ویژگی های نمود اقتصاد مقاومتی 

و مقاوت اقتصادی هستند که می توانیم به آنها اشاره کنیم. 
علیخانی همچنین الگوس��ازی در کش��ور چه در حوزه سازمانی 
و چ��ه در حوزه بنگاهی برای تامین نیاز داخل و نیز اس��تفاده در 
اقتصاد اس��المی و اقتص��اد منطقه را از دیگ��ر ویژگی های اقتصاد 

مقاومتی دانست. 
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با تاکید رویکرد آموزشی 
اتاق ایران گفت: اتاق ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی هم در 
قانون مصوب س��ال 69 و ه��م در قوانین بعد به ای��ن نکته توجه 
داش��ته و بر همین اساس هم موسسه آموزش��ی و دانشگاه علمی 
کاربردی را تاس��یس کرده که در آینده فعالیت های آن گسترده تر 

هم خواهد شد.
 از طرف دیگر رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور در سفرهای 
بین الملل��ی خود بر بحث آموزش تاکید بس��یاری دارد تا آنجا که 
انعقاد قرارداد با دانش��گاه های معتبر دنیا با هدف انتقال دانش روز 

به کشور را در اولویت مذاکرات خود قرار می دهد.
 

شکلگیریسیستمآموزشیبراساستوسعهمنطقهای
مع��اون صنایع کوچک س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های 
صنعتی ایران در این نشس��ت لزوم شکل گیری محیط کسب وکار 

مناسب برای توسعه کارآفرینی را مورد توجه قرار داد. 
غالمرضا سلیمانی با بیان اینکه ۸۰درصد اقتصاد در دست دولت 
اس��ت، گفت: در اقتصاد خصولتی کارآفرینی ش��کل نمی گیرد چرا 

که ایجاد کسب و کار جدید نیاز به محیط و شرایط مناسب دارد. 
سلیمانی لزوم تعریف بخش خصوصی واقعی را ضروری دانست و 
گفت: سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ با هدف تقویت بخش خصوصی 
تدوین و اجرا ش��دند، اما با اجرای این سیاس��ت ها، فضای رقابتی 
و محیط پویای کس��ب وکار ایجاد نش��د چرا ک��ه بخش خصوصی 

غیر واقعی شکل گرفت.
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دریچهگزارش

در م��اه جاری میالدی، ش��اخص اعتماد به فضای کس��ب و کار در ترکیه با 
رس��یدن به بیش از ۱۰۳ واحد، رقمی بی سابقه را طی چهار سال اخیر تجربه 
می کن��د. به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری آنادل ترکیه، مؤسس��ه 
آمار ترکیه اعالم کرد: اعتماد به فضای کس��ب و کار در این کشور، به بیشترین 
سطح خود طی چهار سال اخیر رسیده است. این در حالی است که به دنبال 
کودتای نافرجام پانزدهم جوالی سال گذشته میالدی، اقتصاد ترکیه در مسیر 

ناهمواری قرار گرفته بود. 
بر همین اساس، ش��اخص اعتماد مصرف کننده به شرایط اقتصادی ترکیه، 
درماه جاری میالدی با ۴.5 درصد افزایش به ۱۰۳.۴ واحد رسید که بیشترین 

رقم از نوامبر سال ۲۰۱۳ میالدی به بعد محسوب می شود. 

اعتمادبهفضایکسبوکارترکیه
افزایشیافت

خودروسازان آلمانی هنوز از جنجال دستکاری موتورهای دیزلی رها نشده، 
با اتهام س��نگین دیگری روبه رو شده اند. گفته می شود پنج غول خودروسازی 
آلمان در تبانی با یکدیگر روندی را در پیش گرفته اند که نقض آش��کار اصول 

رقابت آزاد است. 
اته��ام تبانی ممکن اس��ت خدش��ه عمیق دیگ��ری بر وجهه ش��رکت های 
خودروسازی آلمانی وارد کند. کار به شکایت حقوقی در ایاالت متحده رسیده 
اس��ت. سه مشتری در این کش��ور فولکس واگن، دایملر و ب ام و را به تبانی و 
نق��ض قانون رقاب��ت آزاد در آمریکا متهم کرده اند؛ تبان��ی در قیمت گذاری و 
دستکاری فناوری تصفیه گازهای سمی خودرو. این سه مشتری از طریق یک 

دفتر حقوقی به دادگاهی در ایالت نیوجرسی شکایت برده اند. 

شکایتدستهجمعیمشتریان
آمریکاییازخودروسازانآلمانی



نکته های تبلیغاتی مهم در 
فروش و بازاریابی

مش��اوره بازاریابی هم��واره بر این نظ��ر تاکید 
دارد ک��ه بهت��ر اس��ت پی��ش از اقدام ب��ه تبلیغ 
محصوالت ت��ان، به تمامی زوایای آن به درس��تی 

فکر کنید. 
در صورت��ی که به جنبه ه��ای مختلف محصول 
و اقدامات خود بیندیش��ید و برنامه ای را طراحی 
کنی��د، می توانی��د پیش بینی کنید ک��ه در آینده 
س��هم س��ود ش��ما بیش��تر از ض��رر و زیان ت��ان 
 خواهد ب��ود. در ادامه مطلب که توس��ط س��ایت
 qmpmarketing ارائه ش��ده اس��ت به نکاتی 
اش��اره خواهیم ک��رد که می تواند ش��ما را در امر 

تبلیغات یاری کند. 
1( محص�ول و خدم�ات م�ورد نظ�ر ش�ما 

چیست؟ 
پاسخ به این س��وال بازاریابی می تواند محصول 
ش��ما را به درس��تی تعریف کند. هرچه قدر سعی 
کنی��د به این س��وال بادقت پاس��خ دهی��د، بهتر 
می توانی��د زوای��ای مختلف از جمل��ه ضعف ها و 
قوت ه��ای محصول و خدمات خود را بشناس��ید. 
همچنین پاسخ به این سوال به شما کمک می کند 
مش��تری های هدف خود را بشناسید و بدانید که 
برای این افراد بهترین راه تبلیغ و ایجاد کنجکاوی 
و رغبت در آنها برای خرید محصول و راه برقراری 

ارتباط چیست. 
2( محص�ول و خدم�ات ش�ما ک�دام نی�از 

مشتری را برآورده می کند؟ 
قطعا هر محصولی که ش��ما تولی��د کرده اید یا 
خدمات��ی که قصد ارائ��ه آن را دارید، یک یا چند 
م��ورد از نیازهای مش��تریان را از ن��گاه بازاریابی 
می تواند ب��رآورده کند. بهتر اس��ت پیش از اقدام 
به امر تبلیغات به این س��وال نیز به درستی پاسخ 
دهید که محصول شما برای رفع چه نیازی است؟ 
ممک��ن اس��ت از طرف چ��ه افرادی م��ورد تقاضا 
ق��رار بگیرد؟ بهترین راه پیدا کردن آن دس��ته از 

مشتریان که به این کاال نیاز دارند، چیست؟ 
3( مشتریان شما چه کسانی هستند؟ 

در پاسخ به این سوال منظور این است که شما 
ویژگ��ی اکثریت اف��رادی را که می توانن��د بالقوه 
مشتری ش��ما باش��ند به دس��ت آورید. به عنوان 
مثال محصول یا خدمات ش��ما ش��امل حال کدام 
گروه س��نی در بخش بندی بازار است؟ گروه سنی 
مورد نظر ش��ما چه نوع محصولی را می پس��ندد؟ 
در پاس��خ به این سوال، باید تنوع و سرعت تغییر 
س��لیقه مش��تریان را به ویژه اگر گ��روه مورد نظر 
ش��ما جوانان و نوجوانان هس��تند در نظر بگیرید. 
زیرا در این گروه س��نی بیش از س��ایر گروه ها به 
دنبال تنوع هستند و سلیقه های آنها مدام در حال 
تغییر اس��ت، بنابراین به هن��گام طراحی محصول 
)از طراحی لوگو تا بس��ته بندی و …( و فروش و 
تبلیغ��ات آن باید به ای��ن نکته مهم توجه ویژه ای 

داشته باشید.
 در کن��ار ای��ن س��وا ل ها باید به ق��درت خرید 
مش��تریان تان نیز توجه کنی��د، زیرا قدرت خرید، 
می توان��د تاثی��ر فراوانی روی رفت��ار خرید کردن 

داشته باشد.
 

4( منظ�ور اصل�ی ش�ما از تبلی�غ ک�ردن 
چیست؟ 

اگر ش��ما بتوانید به این نتیجه برسید که هدف 
اصلی شما از تبلیغ محصول تان چیست، می توانید 
ب��ه راحتی انگی��زه و رغبت الزم در مش��تریان را 
ایجاد کنید. ممکن اس��ت هدف شما فراهم کردن 
فرصت معرفی و اش��اعه نام نیک محصول، برند یا 
ش��رکت تان باشد یا  ممکن اس��ت در نظر داشته 
باشید مشتریان بیشتری در بازار به دست بیاورید. 
از این رو، هدفی که شما دنبال می کنید باید برای 
خودتان مشخص و واضح باشد تا بتوانید برنامه ای 

مناسب برای دستیابی به آن طراحی کنید. 

5( بودجه تبلیغاتی
در نهایت اینکه، هدف نهایی ش��ما زمانی کسب 
خواهد ش��د که بتوانید بودجه الزم برای تبلیغ را 
داشته باش��ید، پس بهتر اس��ت پیش از تبلیغات 
و زمان��ی که در حال تحقی��ق در خصوص بازار و 
مش��تریان خود هس��تید، حتما در خصوص منبع 
تهی��ه بودجه یا تامین مال��ی خود نیز فکر کنید و 

منبعی را برای آن در نظر بگیرید. 

تبلیغات خرد

در جای��ی که تبلیغات تصوی��ری باعث فروش یک 
مدل خاص ماشین می ش��ود، تبلیغات خرد که دالل 
محلی آن را انجام می دهد، ش��ما را تش��ویق می کند 
که از وی ماشین بخرید. احتماال این نوع تبلیغات در 
پربیننده ترین ساعات تلویزیون پخش نمی شود. چون 
دالل محلی ممکن اس��ت آگهی اش را از ایستگاه های 
محلی رادیو و تلویزیون در اواخر شب یا هنگام پخش 
س��ریال های آخر هفته پخش کن��د، همچنین ممکن 
اس��ت برای این کار زمان های کم هزینه تر را برگزیند. 
مس��لما او از جلوه های خاص تولید به��ره نمی گیرد. 
چنین جلوه هایی را معموال کارخانه سازنده ماشین به 
کار می برد. گذش��ته از این، دالل ماشین کوچک ترین 
عالق��ه ای ب��ه صحنه ه��ای باش��کوه، هنرپیش��ه های 
خوش تیپ و رانندگی با سرعت اعجاب آور ندارد. هدف 
وی فقط فروختن ماشین است. تبلیغات تصویری که 
کارخانه تولیدکننده آن را س��اخته توجه ش��ما را به 
اندازه کافی جلب کرده اس��ت. حاال دالل ماشین فقط 
می خواهد ش��ما را به نمایشگاه بکشاند و ماشین را به 

شما بدهد تا یک دور آزمایشی بزنید. 
دالل ماش��ین ب��رای تبلیغات تلویزیون��ی، از بریده 
فیل��م اس��تفاده می کند. این بریده فیل��م، فیلم کوتاه 
ویدئویی اس��ت که شرکت س��ازنده تبلیغات تصویری 
آن را قبال برای کارخانه تولیدکننده تهیه کرده است. 
کارخانه تولید خودرو فیلم کوتاهش را در اختیار تمام 
دالل ها می گ��ذارد. در این فیلم ماش��ین در محیطی 
بس��یار دلپذیر و فوق العاده به تصوی��ر درآمده، مانند 
جاده های کوهستانی پرپیچ و خم، خیابان های مشجر 
یا پیچ های تند، عالوه بر این فیلم، دالل ممکن اس��ت 
در مت��ن فیلم از لغ��ات پرطمطراق، وسوس��ه انگیز و 
جسورانه ای اس��تفاده کند تا قیمت های نازل، راحتی 
و سهولت معامله با وی و نرخ های بهره منصفانه اش را 
یادآوری کند. در پایین صفحه تلویزیون در قس��متی 
بس��یار کوچک ممکن است برگه ای حقوقی را ببینید 
که در آن تمام نکات دست و پاگیر قانونی و هشدارهای 
الزم ذکرش��ده باش��د. صدایی که به وضوح بلندتر از 
صداهای دیگر اس��ت فری��اد می زند »ب��رای بهترین 
انتخاب، همین امروز بشتابید« یا »همین حاال تماس 

بگیرید تا قرار دور آزمایشی را بگذاریم«.
نکته حائز اهمیت این است که اگر تبلیغات تصویری 
کارخانه توجه ش��ما را جلب کرده باشد و عالقه شما 
را به زوج خوش تیپی ک��ه در یک روز دلپذیر پاییزی 
ماشینی گران قیمت را می رانند برانگیخته باشد، دالل 
حاال می تواند ش��ما را مجبور کند که ماشین را از وی 
بخری��د یا حداقل کرای��ه کنید. این تبلیغ��ات با وارد 
کردن نوعی فش��ار روانی ش��ما را تشویق می کند نزد 

وی بروید و ماشین را از وی بخرید. 
چه صاحب یک نمایندگی ماش��ین باشد که ساالنه 
میلیون ها دالر صرف تبلیغ��ات می کند و چه صاحب 
تعمیرگاهی کوچک که در ماه بیش از چند هزار دالر 
ب��رای تبلیغات نمی پ��ردازد، تبلیغ��ات را فقط با یک 
ه��دف باید در ذهن طراحی و تولید کنید؛ کش��اندن 
مشتریان به دفتر نمایندگی یا به طرف مکالمه رایگان 
و س��ایت اینترنتی تان. برای رسیدن به چنین هدفی 
تبلیغات ش��ما بای��د چش��مگیر، به یاد ماندنی و دارای 
ارقام مربوط به فروش باشد. این تبلیغات باید ترجیحا 
از رس��انه های گروهی پخش ش��ود تا اف��راد زیادی را 
جلب کند و ش��انس شما برای در اختیار گرفتن بازار 

فروش را باال ببرد. 
اینکه تبلیغات کجا ظاهر می ش��ود، دقیقا به همان 
اندازه پیام تبلیغاتی حائز اهمیت اس��ت، حتی ش��اید 
جای تبلیغات مهم تر از پیام تبلیغات باش��د. تبلیغات 
ب��ازی اعداد اس��ت؛ در تبلیغات هدف این اس��ت که 
کمترین پول را به بهترین نحو برای دستیابی به تعداد 
بیشتری از مردم صرف کنیم تا به این ترتیب تلفن ها 

به صدا درآیند و صندوق های فروشگاه پرشوند. 
رس��انه هایی را که برای تبلیغ انتخاب می کنید، به 
دقت بررس��ی کنید. با انتخاب رس��انه نامناسب برای 
تبلیغ خیلی راحت پول تان را هدر می دهید. تبلیغات 
در رس��انه های گروهی چندان هم پرهزینه نیست، اما 
مراقب باش��ید چون تبلیغات به اصطالح »کم هزینه« 
در رس��انه ای نامناسب، اتالف کامل پول و وقت است. 
کم هزینه بودن رس��انه اص��ال اهمیتی ندارد؛  در اصل 
اگر تبلیغات مش��تری های فراوانی به فروش��گاه روانه 
نکن��د، نه تنها هیچ پولی ذخی��ره نکرده اید بلکه بدون 
آنک��ه ذره ای هم از پول خود اس��تفاده کرده باش��ید، 

بودجه تبلیغات را از بین برده اید. 
منبع: هورموند

در ش��ماره های گذش��ته ویژگی های یک 
شعار تبلیغاتی خوب بیان شد و شعار معروف 
دو برند مهم دنیا ارائه و بررس��ی شد. در این 
شماره ش��عار هشت ش��رکت دیگر که جزو 
بهترین شعارهای تبلیغاتی دنیا بوده اند ارائه 
و بررس��ی می ش��ود. این مقاله توسط سایت 

»chetor« ارائه شده است. 
 :)MasterCard(مس�ترکارت  -3
چیزهایی هستند که با پول نمی توان خرید. 
ب��رای هر چیزی غی��ر  از اینها، مس��ترکارت 
وجود دارد.ش��عار دو جمله ای مسترکارت در 
س��ال ۱۹۹۷ به عنوان بخشی از یک کمپین 
 )priceless( تبلیغات��ی به ن��ام ارزش��مند
ایجاد ش��د. این کمپین در ۹۸ کش��ور و ۴۶ 
زبان مختلف برگزار شد. این تبلیغ تلویزیونی 
نخستین بار در س��ال ۱۹۹۷ پخش شد. در 
این تی��زر تبلیغاتی پدری همراه با پس��رش 
به تماش��ای یک مس��ابقه بیس بال می رود. 
ب��رای خرید بلیت، ه��ات داگ، ذرت بوداده و 
نوشیدنی از مس��ترکارت استفاده می کند اما 
مکالمات بین پدر و پسر و لحظات خوشی که 
با هم دارند، بسیار ارزشمند و غیرقابل خریدن 
اس��ت. در نهایت این جمل��ه روی تصویر به 
نمایش در می آید؛ »چیزهایی هس��تند که با 
پول نمی توان خری��د. برای هر چیزی غیر  از 

اینها، مسترکارت وجود دارد«. 
این کمپین تبلیغاتی سال ها پیش از اینکه 
ش��بکه های اجتماعی در کار باش��د، بس��یار 
مش��هور و همه گیر ش��د. چ��ه عاملی باعث 
موفقیت این پیام تبلیغات��ی بود؟ هر تبلیغ، 
موجب ب��روز واکنش��ی احساس��ی از طرف 
مخاطبان می ش��ود. مثال ای��ن پیام تبلیغاتی 
خاط��رات کودکی بس��یاری از اف��راد را زنده 
کرده اس��ت؛ زمانی که با پدر خود به تماشای 
مسابقات ورزشی رفته اند. هر پیام تبلیغاتی به 
منظور تحریک احساسات خاصی در مخاطب 
ساخته می شود. بازاریابی نوستالژی هم یکی 
از انواع جلب توجه مخاطب اس��ت. این تیزر 
تبلیغاتی یک نمونه خوب اس��تفاده از حس 

نوستالژی برای معرفی یک محصول است. 
4- اپل)Apple(: متفاوت بیندیش! 

این ش��عار برای نخس��تین ب��ار در یکی از 
تبلیغات تلویزیونی اپل به نمایش درآمد. این 
عبارت به کمپین تبلیغاتی ش��رکت آی بی ام 
)IBM( یعنی کمپین Think IBM اشاره 
دارد. به زودی این شعار در تمام انواع تبلیغات 

این شرکت به کار رفت، با اینکه در آن زمان، 
این شرکت هیچ محصول جدید قابل توجهی 
ارائه نکرده بود. به س��رعت م��ردم فهمیدند 
که کامپیوترهای س��اخت شرکت اپل، مانند 
کامپیوترهای قدیمی نیس��تند و کاربران این 
کامپیوترها پس از اس��تفاده از آنها، خالقیت 
و کیفی��ت را تجربه کردند. به نقل از فوربس 
)Forbes(، ظرف یک سال بعد از انتشار این 
تبلیغات، ارزش سهام ش��رکت اپل سه برابر 
ش��د. گرچه این ش��عار امروزه تغییر کرده و 
دیگر مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد، اما هنوز 
هم کارب��ران اپل خ��ود را در می��ان افرادی 

می بینند که متفاوت می اندیشند. 
5- شرکت BMW: نهایت یک خودرو

این ش��رکت، یک ش��رکت خودروس��ازی 
آلمان��ی اس��ت که به سراس��ر دنیا ماش��ین 
می فروشد، اما در آمریکای شمالی این شرکت 
با این شعار خود ش��ناخته می شود: »نهایت 

یک خودرو«
ش��عار،  ای��ن 
در  بار  نخس��تین 
ده��ه ۷۰ میالدی 
توسط یک آژانس 
تبلیغاتی نه چندان 
مش��هور ب��ه ن��ام 
 Ammirati &
س��اخته   Puris
ش��د. هدف از این 
دادن  نشان  شعار، 
ق��درت  و  ت��وان 

فوق الع��اده این ماش��ین ها و ارزش  آنها برای 
پرداخت هزینه باالی آن است. 

۶- تس�کو)Tesco(: حت�ی یک ذره 
کوچک هم کمک می کند

این ش��عار جذاب، در زمینه های مختلف، 
دارای معن��ی و مفه��وم اس��ت و ب��ه قدری 
انعطاف پذیر است که پیام های مختلف تسکو 
را به خوبی منتقل می کند. این شعار می تواند 
درب��اره هر ی��ک از این موارد باش��د: ارزش، 
کیفیت، خدمات و حتی مسئولیت پذیری در 
برابر مسائل زیست محیطی. یکی از ساده ترین 
و خالقانه ترین شعارهای تبلیغی همین شعار 
است که توسط شرکت بزرگ تسکو انتخاب 
شده است. این شرکت خود را به عنوان برندی 
برای مردم و در خدم��ت مردم معرفی کرده 
اس��ت. این شعار انعطاف پذیر و در عین حال 

س��اده، به خوبی می تواند اهداف این شرکت 
را بازتاب بدهد. 

۷-  ام ان�د  ام )M&M(: در دهان ت�ان 
آب می شود نه در دست تان

فهمیدن منظور این ش��عار بس��یار راحت 
است. ش��اید فکر کنید همه ش��کالت ها در 
نهایت مثل هم هس��تند، اما چه عاملی باعث 
می شود که یک محصول از دیگر رقبا متمایز 
شود؟ یکی از این عوامل، ایجاد سهولت برای 
استفاده از یک محصول است. این شرکت هم 
به خوبی توانسته با افزودن یک پوسته سخت 
به ش��کالت آن را از س��ایر شکالت ها متمایز 
کند و برای نشان دادن این تمایز از این شعار 

استفاده کرده است. 
۸- چیپسLay’s: مطمئنا نمی توانید 

فقط یکی بخورید
درحالی که این ش��عار را می توان در مورد 
هم��ه انواع تنقالت به خصوص چیپس به کار 
این ش��رکت  برد، 
توانسته  خوبی  به 
از ای��ن ش��عار به 
استفاده  خود  نفع 
کن��د. بیش��تر ما 
و  عجیب  تمای��ل 
غیرقاب��ل کنترلی 
خ��وردن  ب��رای 
تنقالت شور و ترد 
داریم. همین باعث 
زمانی که  می شود 
چنی��ن تنقالت��ی 
جلوی ما قرار دارد، از خوردن دست نکشیم. 
در واق��ع می بینید که این ش��عار لزوما برای 
تأکید بر طعم محصول نیس��ت. چیپس های 
خوشمزه دیگری هم در دنیا وجود دارند. نکته 
قابل توجه این است که این شرکت از تمایل 
ذاتی و غیرقابل کنترل انس��ان برای خوردن 

چنین محصوالتی استفاده کرده است. 
۹- آئودی)Audi(: پیشرفت به وسیله 

فناوری
این شعار اصلی آئودی از سال ۱۹۷۱ است. 
این شعار همه جا البته غیر  از ایاالت متحده 
آمریکا مورد استفاده قرار می گیرد. در ایاالت 
متح��ده این ش��رکت از ش��عار »حقیقت در 
مهندسی« اس��تفاده می کند. نخستین نسل 
آئودی ۸۰ سری B1 یک سال بعد از انتشار 
این شعار یعنی در سال ۱۹۷۲، روانه بازار شد. 

این ماش��ین جدید، با هم��ه ویژگی های نو و 
منحصربه فردی که داشت، بازتابی فوق العاده 
از این شعار تبلیغاتی بود. در همین دهه ۷۰ 
میالدی بود که آئ��ودی خود را به عنوان یک 
خودروس��از خالق مطرح کرد؛ خالقیت هایی 
چون موتور پنج س��یلندر )در سال ۱۹۷۶(، 
اس��تفاده از توربو ش��ارژر )در سال ۱۹۷۹( و 
چهار چرخ محرک )کواترو( در س��ال ۱۹۸۰. 
هنوز هم شاهد خالقیت های این شرکت در 

تولید انواع خودرو هستیم. 
 1۰- دان���ک����ن دون��ات����س
)Dunkin’ Donuts(: آمریکا با دانکن 

اداره می شود
دانکن دوناتس، ش��رکت تولید ش��یرینی و 
کافی ش��اپ های زنجیره ای آمریکایی اس��ت. 
در آوری��ل ۲۰۰۶، ش��رکت دانک��ن دوناتس، 
بزرگ تری��ن تغییر ش��رکت را در طول تاریخ 
خ��ود با رونمای��ی از کمپی��ن تبلیغاتی چند 
میلیون دالری و با شعار »آمریکا با دانکن اداره 
می ش��ود« به اطالع عموم رساند. این شعار با 
توجه به این حقیقت انتخاب شده که بسیاری از 
آمریکایی های پرمشغله از قهوه دانکن دوناتس 
استفاده می کنند. هدف از این کمپین در واقع 
نش��ان دادن این مطلب اس��ت که بسیاری از 
افراد در بخش های مختلف زندگی مثل کار و 
سرگرمی با برند دانکن دوناتس همراه هستند. 
پس از ۱۰سال استفاده از این شعار، شرکت به 
این نتیجه رسید که شعار انتخاب شده، چیزی 
کم دارد و آن گرامیداش��ت مشتریان فعلی و 
همیشگی دانکن دوناتس است. به همین دلیل 
در سال ۲۰۱۶، این شرکت، کمپین دیگری با 
ش��عار »ادامه دهید« ب��ه راه انداخت. به گفته 
این ش��رکت، شعار جدید در واقع بیان مدرنی 
از همان شعار ۱۰س��اله است. کریس دامیکو 
)Chris D’Amico( مع��اون و مدی��ر گروه 
خالق آژانس تبلیغات و بازاریابی هیل هالیدی 
)Hill Holiday(، در م��ورد دانکن دوناتس 
می گوید:  »دانکن دوناتس در همه بخش های 
زندگی همراه شماس��ت. درواقع شریک جرم 
شماس��ت و در کش��مکش های روزانه شما را 
همراهی می کند. دانکن دوناتس نه تنها از نظر 
غذا و نوشیدنی بلکه از نظر احساسی و عاطفی 
هم انرژی مثبتی به ش��ما منتقل می کند. ما 
شما را باور داریم. ما به مشتری اعتقاد داریم.«
 hubspot برگرفته از
referralcandy

جذاب ترین شعارهای تبلیغاتی دنیا )بخش دوم(
نگاه
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تبلیغات خالق

در این آگهی مربوط به حوله  کاغذی Foxy Asso Ultra، کاربرد محصول به شکل اغراق آمیزی نمایش داده شده تا بر قابلیت های آن 
تاکید شود.

ایستگاه تبلیغات

هر پیام تبلیغاتی به منظور 
تحریک احساسات خاصی در 

مخاطب ساخته می شود. بازاریابی 
نوستالژی هم یکی از انواع 

جلب توجه مخاطب است. تیزر 
تبلیغاتی مسترکارت یک نمونه 

خوب استفاده از حس نوستالژی 
برای معرفی یک محصول است
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گروه کس��ب و کار: این روزها ش��اهد حضور 
جمع وس��یعی از کاربران گوشی های هوشمند 
در شبکه های اجتماعی هستیم. این امر تا جایی 
پیش رفته است که بسیاری از صاحبان مشاغل 
و مدیران شرکت ها با استفاده از حضور گسترده 
کاربران، سعی در معرفی محصوالت و خدمات 
خ��ود دارند. اخیرا در یکی از مجالت مش��هور 
با نام نکس��ت وب در رابطه با تأثیر شبکه های 
اجتماعی بر گسترش و توسعه کسب و کارهای 
دیجیتالی گزارش��ی انجام ش��د ک��ه در آن از 
شبکه های اجتماعی به عنوان یک منبع قدرت 
بی همتا برای معرفی و تبلیغات محصوالت یاد 
شده اس��ت. بر این اس��اس برآورده شده است 
که می��زان کاربران ش��بکه های اجتماعی تا ۳ 
میلیارد نفر خواهد رسید که این تعداد می تواند 
بر توس��عه و رونق کس��ب و کارهای دیجیتالی 
تأثیرات شگرفی بر جای بگذارد. در حال حاضر 
وجود گوش��ی های هوشمند دسترسی کاربران 
را به اینترنت تس��هیل کرده اس��ت که همین 
امر موجب ش��ده بس��یاری از شرکت ها به فکر 
بهره برداری از این فرصت باشند. آنها بدون هیچ 
معطلی اقدام به راه اندازی کمپین های تبلیغاتی 
کرده اند که در آن اطالعاتی در رابطه با خدمات 
و تولی��دات در اختیار طرف��داران کمپین قرار 
می گیرد. تکرار مداوم نام تجاری یا برند موجب 
می ش��ود  مخاطب با آن همنوا ش��ود و پس از 
مدت��ی برای خرید محصوالت اق��دام کند. این 
امر به تدریج بس��یاری از کارب��ران را از حالت 
بالقوه به مشتریان وفادار تبدیل می کند. امروزه 
مش��تریان به طور چشمگیری رفتارهای شان را 
همراس��تا با تکنولوژی و محیط اقتصادی دنیا 
تغییر می دهند. آنها حج��م زیادی از اطالعات 
را به دس��ت می آورند، از محص��والت با خبر و 
با آنها آش��نا می ش��وند و اعتمادشان را نسبت 
ب��ه تبلیغات از دس��ت می دهن��د. محصوالت 
و خدم��ات سفارش��ی را ترجی��ح می دهند و 
کانال های خرید خود را تغییر می دهند. بنابراین 
کسب و کارها برای بقای خود مجبور به اصالح یا 
حتی تغییر استراتژی های تبلیغاتی خود برای 
از عه��ده بر آمدن تغییرات، حقایق و رفتارهای 
مشتریان خود هستند. شبکه های اجتماعی در 
سال های اخیر جایگاه قابل توجهی در اینترنت 
پیدا کرده اند و به رده پربیننده ترین های فضای 

مج��ازی راه یافته ان��د. گرایش به س��ایت های 
ش��بکه های اجتماعی در سراسر دنیا همچنان 
رو به رش��د است. شبکه های اجتماعی با اینکه 
عم��ر خیلی زیادی ندارند اما در زندگی روزمره 
افراد نقش بسیار پررنگی داشته اند و بسیاری از 
کاربران روزانه حداقل یک بار به صفحه شخصی 
خود در ش��بکه اجتماعی که عضو هستند سر 
می زنند. به همین خاطر توجه به آنها از اهمیت 
فوق الع��اده زیادی برخوردار اس��ت. در ادامه به 
شبکه های اجتماعی محبوبی اشاره می کنیم که 
می توان برای بازاریابی کسب و کار و دستیابی به 

مشتریان جدید از آنها استفاده کرد. 
1-فیسبوک

فیس ب��وک با بی��ش از 1/59 میلی��ارد کاربر، 
بزرگ تری��ن ترکیب جمعیت��ی را در میان همه 
شبکه های اجتماعی تشکیل داده است. با ظهور 
شبکه های اجتماعی، هدف قرار دادن مشتریان 
بالقوه، آس��ان تر از گذشته شده است. فیس بوک 
ابزار فوق العاده ای را برای  کس��ب و کارتان فراهم 
کرده است که از طریق آن می توانید به مشتریان 
بالقوه تان در سراس��ر جهان متصل ش��وید و از 
جنبه تبلیغاتی نیز به آس��ان ترین شکل ممکن، 
قابل مدیریت است و به شما امکان می دهد تا به 

بهترین شکل، هدف گیری کنید. 
2-توییتر

ارزش توییت��ر در ای��ن قابلیت اس��ت که 
مطالب تان به س��رعت )مثل ویروس( منتشر 
می شوند؛ هر چه آدم های بیشتری مطالب تان 
را به اش��تراک بگذارند، )یعنی محتوای تان را 
ری توییت کنند(، به دنبال کنندگان بیشتری 
دس��ت خواهید یافت. آخرین اخبار، مطالب 
روز و مقاله های��ی را ک��ه در اختیار داریم، در 
رس��انه های ب��زرگ به اش��تراک می گذاریم. 
هش��تگ ها تغییر بزرگی در حرکت و انتشار 
مطالب تان به وجود آورده اند، بنابراین به روند 
روز دقت کنید و هشتگ های مرتبط با مطالب 
روز ایج��اد کنید. همچنین می توانیم مطالب 
آدم های معروفی را که دنبال کنندگان زیادی 
دارند، ری توییت کنیم تا بیش��تر در معرض 

دید دنبال کنندگان شان قرار بگیریم. 
3-اینستاگرام

از ای��ن برنامه محب��وب اش��تراک گذاری 
عکس ها در رویدادهای خاص و نمایشگاه های 

بازرگانی اس��تفاده می کنیم. ه��رگاه میزبان 
رویدادی باش��یم، شرکت کنندگان را از طرق 
مختل��ف تش��ویق می کنیم تا با اس��تفاده از 
هش��تگ آن رویداد خاص، عکس هایی را که 
از آنجا گرفته اند، در اینس��تاگرام به اشتراک 
بگذارن��د. همچنین برای آنهای��ی که در این 
ط��رح ش��رکت کرده اند، جوای��ز و طرح های 

تشویقی در نظر می گیریم. 
4-یوتیوب

یوتیوب دومین موتور جست وجوگر بزرگ 
دنیا و متعلق به گوگل اس��ت. بنابراین، وقتی 
در مورد بهینه سازی موتور جست وجو صحبت 
می کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در 
نتایج جست وجوها، معموال ویدئوها در جایگاه 
باالت��ری از س��ایر وبگاه ها ق��رار می گیرند. با 
اخذ مالکیت یوتی��وب از جانب گوگل، دیگر 
می توانیم با اس��تفاده از گوگل هنگ آوتس با 
نویس��ندگان و مدیران صنایع مصاحبه های 
ویدئویی ترتیب دهی��م. همچنین می توانیم 
ای��ن مصاحبه ها را به صورت خودکار و تحت 
نام خودمان در یوتیوب قرار دهیم تا دیگران 

نیز بتوانند آنها را مشاهده کنند. 
در عص��ر انفج��ار اطالع��ات دیگ��ر روابط 
عمومی س��نتی جوابگوی نیازهای مخاطبان 
ومشتریان نیست. امروزه بهره گیری از وسایل 
ارتباط جمعی مدرن به خصوص شبکه های 
اجتماعی فضای مجازی و موبایل و اینترنت 
در ح��وزه ارتباط��ات ی��ک نیاز ض��روری به 
شمار می رود. ش��بکه های اجتماعی، یکی از 
انواع رس��انه های اجتماعی به شمار می روند. 
رس��انه های اجتماعی در س��ال های اخیر در 
زندگ��ی آنالین و آفالین کارب��ران اینترنتی، 
آنچن��ان تأثیرگ��ذار بوده اند که ش��کل های 
ارتباطات اجتماعی نیز از این رسانه های جدید 
تأثیر پذیرفته اس��ت. ش��بکه های اجتماعی، 
به خص��وص آنهایی که کاربردهای معمولی و 
غیرتجاری دارند، مکان هایی در دنیای مجازی 
هس��تند که مردم خ��ود را به ط��ور خالصه 
معرفی می کنند و امکان برقراری ارتباط بین 
خود و همفکران شان را در زمینه های مختلف 

مورد عالقه فراهم می کنند. 
نتایجکاربردی

- ش��بکه های اجتماعی اب��زار قدرتمندی 

برای پیشبرد اهداف مسئوالن روابط عمومی 
و بازاریابان هستند زیرا می توانند دسترسی به 
افراد تأثیر گذار را تسهیل کنند، به مشتریان 
پشتیبانی آنالین بدهند و کاربران فعال را به 
یکی از منابع قدرتمند تبلیغات کس��ب و کار 

تبدیل کنند. 
- امروزه وفاداری مشتریان، کلید موفقیت 
تجاری محسوب می شود. با افزایش وفاداری  
مش��تریان س��هم ب��ازار و میزان س��وددهی 
بن��گاه اقتصادی باال م��ی رود. درک ب��ازار با 
برنامه ریزی و اتخاذ اس��تراتژی های مناسب 
جهت وفادار سازی مش��تریان و افزایش نرخ 
وفاداری آنها منافع  بلندمدت برای بنگاه های 
اقتص��ادی به وج��ود می آورد. توجه داش��ته 
باشید که بازاریابی شبکه های اجتماعی نوعی 
از بازاریابی است که تمرکز روی مخاطبان و 
برق��راری ارتباط با آنها اولویت دارد نه فروش 
مس��تقیم محصوالت و خدمات. ش��رکت ها 
باید از ش��بکه های اجتماعی به عنوان ابزاری 
قدرتمند برای برق��راری ارتباط با مخاطبان 
خوداس��تفاده کنند و این یعنی وفادار سازی 

مشتریان. 
- یکی دیگر از مزایای استفاده از شبکه های 
کاه��ش  کس��ب و کارها،  ب��رای  اجتماع��ی 
هزینه ه��ای بازاریابی اس��ت. در ش��بکه های 
اجتماعی از بودجه های س��نگین تبلیغاتی و 
برندینگ از طریق رسانه های جمعی و چاپی 
خبری نخواهد بود. اس��تفاده از ش��بکه های 
اجتماعی ای��ن امکان را برای کس��ب و کار ها 
فراه��م می کن��د ک��ه بتوانند ب��ه اطالعات 
ارزش��مندی از مخاطب��ان و بازدیدکنندگان 
خود دس��ت یافته و آنها را آنالیز و بررس��ی 

کنند. 
- بازاریاب��ی محتوا به ص��ورت حرفه ای از 
طریق ش��بکه های اجتماعی روشی است که 
برای انتقال اطالعات به مخاطبان و مشتریان 
اس��تفاده می ش��ود. اگر ش��ما از ای��ن روش 
اس��تفاده کنید باعث می شود با اطالعاتی که 
در زمینه فعالیت تان منتشر می کنید به منبع 
اطالعاتی مناسبی در آن صنعت تبدیل شوید. 
بدین صورت مخاطبان تان مطالب شما را نیز 
منتش��ر می کنند و افراد دیگر نیز عالقه مند 

می شوند با کسب و کار شما آشنا شوند.

10گامبهسویروابطعمومیفروشنقششبکههایاجتماعیدرکسبوکار
خالقانه

نخس��تین پیش نوی��س هر س��ندی، هرگ��ز بهترین 
پیش نوی��س نیس��ت و این قاع��ده مطمئن��ا در مورد 
برنامه های روابط عمومی فروش هم صادق است. ممکن 
است شما در نخستین پیش نویس برنامه خود به شکلی 
محتاطانه و مبهم یا کلی با قضیه برخورد کرده باش��ید، 
ولی حاال برگردید و روی این پیش��نهادها دقیق شوید. 
انج��ام ای��ن کار نیازمند کاری س��خت و تفکری خالق 
اس��ت. در ادام��ه به نقل از س��ایت هورمون��د به برخی 
از اقدام��ات رواب��ط عمومی فروش اش��اره می کنیم که 
می توانید در جهت س��اختن تاکتیک هایی تا حدامکان 

خالقانه، زیرکانه، بکر و جذاب انجام دهید. 
- رس��انه ها به دنب��ال اخبارند. اخبار ب��ه صورت هر 
چی��زی که جدی��د، متف��اوت و خالقانه باش��د تعریف 
می ش��ود. آن عبارت شگفت انگیز زنده باد تفاوت هیچ جا 

بیشتر از تضمین عالقه رسانه ها مصداق ندارد. 
- اغل��ب موفق ترین ایده های رواب��ط عمومی فروش 
کامال هم منحصربه فرد نیس��ت. بلکه ایده های قدیمی 
هستند با یک شیب خالقانه جدید. به عنوان مثال یکی 
از مش��تریان که از صاحبان اصلی فروش رس��توران ها 
اس��ت، دس��ت به اقدامی در جهت تامین غذاهای افراد 
بی خانم��ان زد. متصدیان ای��ن کار معتقدند که چنین 
تالش گسترده ای برای جذب توجه ملی کافی است، ولی 
کافی نبود و این اقدام به پوشش دهی مطبوعاتی بسیار 
ناچیزی دست یافت. مش��تری دیگری دست به روشی 
مش��ابه جهت تبلیغ زد. ای��ن روش تبلیغ به جای یک 
غ��ذا دادن معمولی به بی خانمان ها، »پوند به ازای پوند 
برای بی خانمان ها« نامیده ش��د. تفاوت در همین تغییر 
خالقانه بود: ش��رکت به ازای هر پوند مرغ فروخته شده 
در طول یک ماه مش��خص، یک پوند غذا اهدا می کرد، 

پوشش دهی رسانه ای این روش مبهوت کننده بود. 
- کس��ی را که هدف تبلیغات شماس��ت، از نظر دور 
ندارید: هنگام نوش��تن یک اع��الن مطبوعاتی، مراقب 
باش��ید که آن را مثل آگهی تبلیغاتی ننویسید چرا که 
رس��انه ها آگهی ها را بدون پرداخ��ت هزینه آنها پخش 
نمی کنند. اگر می خواهید تبلیغات تان موثر باش��د، باید 
مب��ارزه را از دیدگاه عموم مردم طراحی کنید نه از دید 

خودتان. 
- آزمون برنامه ای رادیویی را به کار ببرید: اگر ایده ای 
برای فروش یک کاال دارید، از خودتان بپرسید »آیا این 
ایده ب��رای یک برنامه رادیویی ک��ه در آن مردم عادی 
سوال ها، نظرات و پیشنهادهای خود را مطرح می کنند 
موثر اس��ت؟« این گونه برنامه ه��ای رادیویی به مطالبی 
نیازمندند که اطالع رس��اننده باش��د و مخاطب را بر آن 
دارد بالفاصل��ه رابطه متقابلی را ب��ا موضوع برقرار کند، 
بنابراین اگر ایده شما برای این نوع برنامه ها موثر باشد، 

برای تمام رسانه های دیگر هم موثر خواهد بود. 
- خ��ود را ب��ا خبرهای داغ روز مرتب��ط کنید: هرگاه 
واقعه خبری بزرگ رخ می دهد، همیشه می توانید برای 
جلب توجه عموم، از مطالبی مرتبط و متناس��ب با آن 

وقایع استفاده کنید. 
- س��عی کنید دس��تورالعمل های خاصی متناسب با 
تعطیالت رس��می خاص تهیه کنید: چاپ چاپ چاینیز 
تویو، صاحب امتی��از غذای چینی، اقدام به فروش ویژه 
برای هالوین کرد و اس��مش را  »دس��تورهای طبخ غذا 
با اس��م های ترسناک« گذاش��ت. این دستورهای طبخ، 
خالقانه و بکر بود و راه خود را به مطبوعات باز کرد. اگر 
از وقایع خاص، فصول خاص یا تعطیالت رسمی خاص 
استفاده کنید، همواره ربط دادن خودتان به یک مطلب 
خب��ری، مزیت مهمی برای تان به حس��اب خواهد آمد. 
اگر این کار را خالقانه انجام دهید، موقعیت شما تقریبا 

تضمین شده است. 
- خود را به یک احساس پیوند دهید: اگر رسانه ها را 
بخندانید، بگریانید یا حتی عصبانی کنید، تبلیغات شما 

جهت فروش محصولتان معموالً مؤثر خواهد بود. 
- در مورد رس��انه خود تحقیق کنید: اگر می خواهید 
س��تون خاصی از روزنامه یا فضایی از برنامه خاص را به 
خ��ود اختصاص دهید، ه��ر روز آن را ببینید یا بخوانید 
یا بفهمی��د که روزنامه نگاران دوس��ت دارند به چه نوع 
مطالبی بپردازند. س��پس مطالب خود را با آن وس��یله 

جمعی موردنظر، متناسب کنید. 
- هنگام رفتن به دنبال رس��انه ها، فهرس��تی از کلیه 
محصوالت خود تهیه کنید: اگر صاحب شرکت تجارت 
الکترونیکی باش��ید، احتماال مهم ترین موجودی ش��ما، 
اطالعات مشتریان تان است. اگر رستوران داشته باشید 
مهم تری��ن موجودی تان، غذای ش��ما اس��ت. حال غذا 
دادن به گرس��نگان کار آسانی است و یک دارایی موثر 
احساسی است. ولی ارتباطات احساسی مردم نسبت به 
غذا هم همین طور است. نکته ای که باید در نظر داشته 
باشید این اس��ت که بدانید چگونه می توان از محصول 
خود برای تهییج عموم و جلب توجه رس��انه ها استفاده 

کرد. 
- مبادل��ه یک روش موث��ر رایج جل��ب توجه عموم 
اس��ت: خیلی پیش از اینکه در مناطق شهری، روزهایی 
اختصاص داده شود به اینکه مردم در ازای دریافت پول 
نقد، اسلحه های ش��ان را به پلیس تحوی��ل دهند، ایده 
برنام��ه روابط عمومی فروش معاوضه اس��لحه با کفش 
کتانی به ذهن رسید. همچنین برنامه معاوضه ای موفقی 
انجام شد که شامل تعویض کنترل از راه دور تلویزیون 
با کفش کتانی می ش��د. این روزها رسانه ها خیلی تحت 
تاثیر معاوضات قرار دارند؛ ولی همچنان که این روش در 
حال رواج بیشتری است، معاوضه می باید هرچه بیشتر 

خالقانه و ابداعی باشد. 

10نکتهبرایمدیریتفروش
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ش��اید ش��ما نیز با پریش��انی ها و حواس پرتی ها 
فشارهای ناشی از کسب و کار جدید مواجه شده اید، 
در ادام��ه به بیان 1۰ نکت��ه مدیریت فروش موفق 
و حف��ظ ارتباط��ات و خالقیت که توس��ط س��ایت 

هورموند ارائه شده است، می پردازیم: 
 MBA 1-مربیکس�بوکار: نیازی به داشتن
نیس��ت، برای آنکه یاد بگیرید چگونه محصوالت و 
خدم��ات خود را به  فروش برس��انید نی��از به رفتن 
به دانش��کده کس��ب و کار نیس��ت. ب��ه دنبال یک 
مربی کس��ب و کار باش��ید که مش��وق و الهام بخش 
ش��ما در فراگیری بهترین ها باش��د. همچنین برای 
موفقی��ت در فروش می توانید مق��االت، کتاب ها و 
پادکس��ت هایی را ک��ه در این زمین��ه وجود دارند، 

مطالعه کنید. 
2-تمرک�زرویارتباطها: ارتباط با مش��تری 
ش��ما را به سوی بهره وری و موفقیت سوق می دهد 

و در نهایت منجر به فروش بیشتر می شود. 
3-مطالعهدرموردمشتریان:به عنوان نماینده 
ف��روش، ش��اید بخواهی��د از اخبار جه��ان و اخبار 
کس��ب و کارها مطلع ش��وید اما توصیه ما این است 
که اخب��ار محلی و مقاالت مربوط ب��ه حوزه  کاری 
خودت��ان را مطالعه کنید. این کار موجب می ش��ود 
در فروش محصوالت خود هوش��مندتر عمل کنید و 
البته این کار نیاز به تحقیق در مورد مشتریان را نیز 

پیش از مالقات آنان کاهش می دهد. 
4-زم�انرامدیریتکنید: اگ��ر برنامه ریزی 
کاری خ��ود را روی تقوی��م ثبت نکنی��د، دیگران 
با جلس��ه گذاش��تن ها وقت ش��ما را پ��ر می کنند. 
زمان��ی از روز را که فرصت پیدا می کنید و س��رتان 
خلوت اس��ت، به انج��ام کارهای��ی همچون تماس 
س��رد )تماس��ی که فروش��نده یا بازاریاب با هدف 
مش��تری یابی با مش��تری احتمالی برقرار می کند(، 

پژوهش یا پیشنهادات مشتریان اختصاص دهید. 
۵-تمرکزرویهدفنهایی: اگر هر چیزی مهم 
باش��د، پس هیچ چیز مهم نیس��ت. مطالباتی را که 
به پیش��برد درآمد و بازده کاری تان کمک نمی کنند 
حذف کنید و مراقب باش��ید درخواست هایی که به 
موفقیت مش��تریان یا حل مش��کالت ش��ما مربوط 
نمی ش��وند، حواس ت��ان را پرت نکنند. ت��ا زمانی که 
وظایف مهم روز خود را به پایان نرسانده اید، نگذارید 

ذهن تان به مسیرهای دیگری منحرف شود. 
۶-پیگیریدادهها:با ابزارهای مدیریت ارتباط 
با مشتری )CRM( به طور حتم به هدف تان نزدیک 
می شوید. یادداشت ها را از نوت بوک و اکسل خارج 
و وارد CRM کنید، به این ترتیب اطالعات مربوط 
به مش��تریان به راحتی قابل جست وجو می شود و 
ب��ه راحتی گام های بعدی خ��ود و تاریخچه معامله 

را می دانید. 
۷-آنالیزدادهها: ببینید کدام قرارداد ها را باید 
دوباره تجدی��د کنید، چه معامالت��ی نیاز به توجه 
دارن��د و در کجاه��ا موفق عمل کرده ای��د. بهترین 
کارمندان ب��ا داده هایی که موفقی��ت آنان را ثابت 
می کنند، می توانند از کارشان پشتیبانی کنند. بهتر 

است این داده ها همیشه در دسترس تان باشند. 
۸-لذتاززندگی: بس��یاری  فراموش می کنند 
که یک سری اقدامات اولیه را برای حفظ سالمت و 
شادی خود انجام دهند. خانواده خود را در اولویت 
قرار دهید، بخوابی��د، ورزش کنید و به تغذیه خود 
برس��ید. هر چند وقت یک بار به خودتان استراحت 
بدهید و روزتان را آن گونه که می خواهید بگذرانید. 
۹-رسانههایاجتماعی: از رسانه های اجتماعی 
برای یافتن راه های ارتباطی اس��تفاده و پس��ت های 
اجتماع��ی را از طری��ق مش��تریان تان دنب��ال کنید 
تا از کس��ب و کار آنها بیش��تر بیاموزی��د. از پیام های 
متنی به عنوان یک وس��یله ارتباطی با مشتریانی که 

دسترسی به آنها دشوار است، استفاده کنید. 
10-کارتیمی: شما ممکن است یک کارشناس 
باش��ید، ام��ا نمی توانید ق��رارداد ببندی��د یا بدون 
همکاری با دیگران در تمام زمینه های کسب و کارتان 
موفق باشید. برای مثال برای پاسخ به پرسش های 
فنی ممکن است نیاز به یک مهندس فروش داشته 
باش��ید تا مسائل را بازنگری کند و از برآورده شدن 
نیازهای مش��تریان اطمین��ان حاصل کنید. در این 
صورت تیم فروش شما احس��اس اطمینان خواهد 
کرد و در نهایت اینکه برای موفقیت به یکدیگر نیاز 

خواهید داشت. 

ارتباطکارگاه فروش

بازاریابی خالق
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در بخ��ش اول در مورد نحوه 
رفتاری مان  عادت ه��ای  تغییر 
س��خن گفتیم. اکنون در اینجا 
به پن��ج عادت رفتاری که برای 
موفقی��ت بای��د آنه��ا را دنبال 

کنیم، می پردازیم. 
1- سحرخیز باشید 

اپ��ل،  ش��رکت  مدیرعام��ل 
تیم کوک، هر روز س��اعت4:0 
بررسی  را  ایمیل های شرکتش 
و ارسال می کند و بعد از آن به 
سالن ورزش سر می زند. او یکی 
از موفق ترین مدی��ران اجرایی 
اس��ت ک��ه در م��ورد اهمیت 
بیدار ش��دن در صبح به خوبی 
آگاه اس��ت. ام��ا او در ای��ن راه 
دیزنی،  مدیرعامل  نیست.  تنها 
رابرت ایگر س��اعت 4:30 صبح 
از خواب بیدار می شود و قبل از 
اینکه به دفتر کارش وارد شود 
ورزش می کند. اما دلیلی وجود 
دارد که آنه��ا و بعضی دیگر از 
افراد جهان صبح ها  موفق ترین 
زود از خواب بیدار می شوند. از 
نظ��ر آنها در این س��اعت ها که 
تم��ام جهان خواب هس��تند و 
همه جا ساکت است، می توانند 
بهتر تمرکز ک��رده و به اهداف 
بلند مدت خود فکر کنند. حتی 
برای افرادی که گمان می کنند 
نمی توانند صبح ها زود از خواب 
بیدار شوند، عادت به این رفتار 
روزان��ه از طریق رویکرد میکرو 
برای ش��ان امکان پذیر می شود. 
برای این کار ه��ر هفته تقریبا 
15 دقیقه زودتر از خواب بیدار 
شوید و این روند را تا جایی که 
ممکن اس��ت ادامه دهید و این 
ع��ادت رفت��اری را در خودتان 

پرورش دهید. 
2- مدیریت زمان موثری 

داشته باشید 
زم��ان بزرگ ترین س��اح در 
زندگی است. همه ما یک اندازه 
زمان در طول شب و روز داریم. 
زندگ��ی می کنیم،  جایی ک��ه 
رن��گ پوس��ت مان، مذهب و ... 
هیچ تفاوت��ی به حال مان ندارد 
و همه ما فقط همان 24 ساعت 
در روز را دریافت می کنیم. که 
ای��ن 86،400 ثانیه اس��ت؛ نه 
بیش��تر و نه کمتر. با این حال، 
آنچ��ه باعث تفاوت می ش��ود، 
این است که چطور از این وقت 
گرانبها درست استفاده  کنیم و 
چگونه از آن بهرمند شویم. آیا 
ما وقت مان را هدر می دهیم؟ 
یا از آن به طور مؤثر اس��تفاده 
می کنی��م؟ به ط��ور خاص��ه 
بهتری��ن راه برای رس��یدن به 
موفقیت و اهداف مان مدیریت 
زمان مناس��ب و دقیق اس��ت. 
اگر در مورد موفقیت درازمدت 
جدی هستید، باید این عادت 
روزانه را به زندگی خود اضافه 

کنید. 
از سیس��تم مدیری��ت زمان 
کنی��د،  اس��تفاده  چهارگان��ه 
ک��ه ب��رای نخس��تین ب��ار از 
س��وی داییت دایی��ز آیزنهاور، 
پیش بینی ش��ده اس��ت و بعدا 
توسط استیفن کویس در کتاب 
»7ع��ادت اف��راد بس��یارمؤثر« 
محبوب شد. شما این سیستم 
مدیری��ت زم��ان چهارگان��ه را 
به عن��وان بهتری��ن اس��تراتژی 
برای مدیری��ت زمان خود و در 
نهایت دستیابی به اهداف خود 

خواهید یافت. 
3- اه�داف روزانه خود را 

تنظیم کنید 
کارآفرین��ان موف��ق نه تنه��ا 
اه��داف بلند م��دت را تعیی��ن 
می کنن��د، بلکه ب��ه تنظیمات 
اهداف روزانه کس��ب و کار خود 
نی��ز می پردازند. آنها اهداف هر 
روز را براساس آنچه می خواهند 
در بلند م��دت به دس��ت آورند 
تعیین می کنن��د. اهداف روزانه 
در مقیاس کوچک به موفقیت 
کم��ک  کس��ب و کارمان  در 

می کنند. بنجامین فرانکلین هر 
روز از خود می پرس��ید »امروز 
چ��ه کاری برای دس��تیابی به 
هدفم انجام داده ام؟« و در آغاز 
روز با دانستن اینکه باید به این 
س��وال پاس��خ دهد روز خود را 
در جه��ت انجام اهداف صحیح 
برای دس��تیابی به موفقیت در 

کسب و کار به پایان می رساند. 
اس��تیو جاب��ز نی��ز یک��ی از 
آنهایی بود که ه��ر روز هنگام 
ن��گاه کردن ب��ه آین��ه از خود 
در  او  می پرس��ید.  را  س��والی 

یکی از س��خنرانی هایش برای 
دانش��گاه  فارغ التحصی��ان 
اس��تنفورد بی��ان ک��رد که آن 
سوال این اس��ت که اگر امروز 
آخری��ن روز زندگی ش��ما بود، 
دوس��ت داش��تید چ��ه کاری 
انجام دهید؟ او بعدا اعام کرد 
که »ه��ر زمان که ب��رای چند 
نداش��تم،  متوال��ی جوابی  روز 
می دانس��تم که بای��د چیزی را 

تغییر دهم.«
دقی�ق  برنامه ری�زی   -4

داشته باشید 
تعیی��ن  ب��رای 
برنامه ریزی  اه��داف، 
دارد.  اهمیت  بس��یار 
موفق ترین کارآفرینان 
جه��ان برنامه ری��زان 
هس��تند.  دقیق��ی 
ش��ما بای��د تعیی��ن 
 کنی��د ک��ه چگونه از 
ب��ه   Point A"

در   Point B  
خ��ود  کس��ب و کار 
ب��ا درک  تا  برس��ید 
بهت��ری در آینده به 
خط پای��ان نزدیک ش��وید. یک 
لحظه در مورد یک هواپیما فکر 
کنی��د. ه��ر هواپیما ی��ک هدف 
دارد؛ هدف آن این اس��ت که از 
یک ش��هر به مقصد دیگر برود، 
پ��س در تاریخ و زم��ان خاصی 
مکانی را ترک می کند و در تاریخ 
و زمان دیگری به مکان مورد نظر 
می رسد. برای رسیدن به مقصد، 
برنامه ریزی ه��ای بس��یاری الزم 
اس��ت از جمله پیش بینی مسیر 

سفر، سرعت هوا، ارتفاع و... .
هدف ت��ان  ب��ه  دس��تیابی 

در کس��ب و کار مانن��د مث��ال 
هواپیماست.

 ش��ما باید در جهت رسیدن 
ب��ه اهداف خ��ود در مورد تمام 
مس��ائل برنامه ری��زی داش��ته 
باش��ید و ایجاد ی��ک برنامه و 
پیگیری مداوم ش��ما به صورت 
پیش��رفت تان  باع��ث  روزان��ه 

می شود.
 اگر متوجه شوید که مانعی 
بر س��ر مس��یرتان ق��رار دهد 
همچ��ون هواپیما ک��ه هنگام 
ترافیک هوایی، مس��یر، ارتفاع 
یا س��رعت را تغییر می دهد تا 
به هدف مورد نظر برسد، عمل 

کنید. 
ب�ه  م�داوم  به ط�ور   -5
ادام�ه  خ�ود  فعالیت ه�ای 

دهید 
بس��یاری از اف��راد در مورد 
اقداماتی ک��ه قصد انجام آن را 
دارند س��خن می گویند اما هر 
کس��ی نمی توان��د آن اقدامات 
را به درس��تی عمل��ی کند و از 
رون��د مداومی ب��رای پیروزی 
تبعی��ت کن��د، ب��ا ای��ن حال، 
فعالیت ه��ا  م��داوم  پیگی��ری 
یک��ی از مهم تری��ن عادت های 
روزان��ه اس��ت ک��ه می توانید 
برای رس��یدن به موفقیت های 
احتمال��ی آن را دنبال کنید و 
همچنین برای کارهایی که آنها 
را به تعوی��ق می اندازید کافی 
اس��ت تنه��ا روزی 15 دقیقه 
وق��ت خود را ب��رای انجام آنها 
بگذاری��د. ادامه این روند باعث 
می شود کارتان نیز انجام شود. 
R. L. Adams :نویسنده
entrepreneur :منبع

5 عادت روزانه موفق ترین کارآفرینان جهان )بخش دوم(
کارتابل

ضرورت بلندپروازی برای 
موفقیت

به ط��ور متوس��ط، اف��راد بلندپ��رواز و جاه طلب 
سطح تحصیات یا درآمد بیشتری دارند، مشاغل 
معتبرت��ر را از آن خود می کنن��د و به طور کلی از 
س��طح باالتر رضایت از زندگی برخوردار هستند. 
این گفته های نیل برتون، روانپزش��ک و نویسنده 
کتاب »بهش��ت و جهنم: روانشناسی احساسات« 
است. بس��یاری از بزرگ ترین دستاوردهای انسان 
حاصل بلندپروازی و جاه طلبی اس��ت. بلندپروازی 
یا جاه طلبی یعنی »تاش مداوم برای رس��یدن به 
موفقیت، کس��ب کردن و به دست آوردن.« چنین 
افرادی همواره هدف��ی معین دارند، اما این هدف 
با رسیدن به نیازهای اساسی تفاوت دارد. کسانی 
که انگیزه به دس��ت آوردن چیزی را دارند، معموال 
به دنبال افزایش مهارت ها و شایستگی روبه رشد 

برای دریافت پاداش مالی هستند. 
م��ا اگر فرزندم��ان بلندپ��رواز باش��د از او ایراد 
می گیری��م و جال��ب اینجاس��ت ک��ه در قبال آن 
انتظار داریم که فرزندمان موفق، ثروتمند، پولدار، 
مش��هور و… شود. یکی از اسرار موفق، ثروتمند و 
شاخص شدن این اس��ت که بلندپرواز باشیم. فکر 
نمی کنم در هی��چ کجای دنیا بتوانی��د کارآفرین 
موفق��ی را پیدا کنید که رویاهای بزرگی در س��ر 

نداشته باشد و جاه طلب نباشد.
 اگر کس��ی را می شناس��ید که این طور نیست، 
لطف��ا بیان کنید تا با او آش��نا ش��ویم! جاه طلبی، 
بلندپروازی و رؤیا پ��ردازی از ویژگی های مهم هر 
کارآفری��ن موفق��ی در دنیاس��ت؛ کارآفرینانی که 
زندگ��ی خودش��ان و ه��زاران نفر دیگ��ر را تغییر 
دادن��د و غیرممکن ها را تبدی��ل به ممکن کردند. 
نمی توانی��د کارآفرین موفق و بزرگی را پیدا کنید 
که گفته هایی شبیه این داشته باشه که لقمه نونی 
در می��ارم تا فق��ط نمیرم و زنده بمون��م! و از این 
دس��ت جماتی که باعث می شود انسان پیشرفت 
نکن��د، درجا بزن��د و از اس��تعدادها و توانایی های 
خ��ودش اس��تفاده نکن��د و اگر ه��م بتواند کاری 
فراتر از آن چیزی که در حال انجام دادنش اس��ت 
انج��ام بدهد، آن را انجام ندهد و حرکتی نکند که 
نوعی ناشکری و ناسپاسی است. کارآفرینان بزرگ 
و موف��ق رویاهای بزرگی ه��م دارند و می خواهند 
کارهای بزرگی انجام بدهند و اهداف بسیار واالیی 

دارند. 
تا ایده آل و چش��م اندازی تعیین نکرده باشید و 
تا زمانی که جایی را در ذهن متصور نش��ده باشید 
هرگز نمی توانید کسب و کار خودتان را تغییر دهید 
و متحول کنید، پس اگر هنوز چشم انداز مشترکی 
را ب��ا پرس��نل و همکاران تان مش��خص نکرده اید 
پیش��نهاد می کنم به س��وال قبل��ی بازگردید و به 
صورت جدی برای پاس��خ دهی ب��ه آن فکر کنید. 
زمانی که چشم انداز و تصویر ذهنی داشته باشید و 
از قبل موقعیت فعلی خودتان را در شرایط حاضر 
تعیین کرده باش��ید کافی است که فاصله خود تا 
هدف را اندازه بگیرید و بعد از آن تمام نیروی خود 
را برای رسیدن به هدف بسیج کنید و در راه نیل 
به هدف لحظه ای باز نایس��تید. فاصله موجود بین 
ش��رایط حاکم با موقعیت های��ی را که می خواهید 
در آین��ده به دس��ت بیاورید دقیق��ا تعیین کنید 
ک��ه به چه میزان س��رمایه و نقدینگی، چه روابط 
حرفه ای و پش��تیبانی کدام شرکت ها و انجمن ها 
و متخصص��ان بازار کار نی��از دارید. برنامه دقیق و 
مدون برای کار خود آماده کنید. دقیقا بگویید که 
س��ناریوی پیروزی شما در کوتاه مدت و بلند مدت 
چگونه نوشته می شود و یادتان باشد که هر ایده و 
برنامه ای را که به ذهن تان می رسد باید به صورت 

مکتوب نگه دارید.
 ح��رف و برنامه ه��ای ذهن��ی کاف��ی نیس��ت. 
بای��د برنامه های ت��ان را به روی کاغ��ذ بیاورید تا 
جدی تلقی ش��وند. حتی اگر ب��ه صورت ذهنی و 
لفظ��ی بارها و بارها برنامه  های ت��ان را مرور کرده 
اما آنه��ا را ب��ه روی کاغذ منتقل نکرده باش��ید، 
یعنی برنامه ای نداری��د. همچنین اهمیت زمان و 
چارچ��وب زمانی را از ی��اد نبرید. تعیین کنید که 
طی چه زمان��ی می خواهید به هدف تان برس��ید. 
به یاد داش��ته باش��ید حتی اگر بهترین اهداف را 
برای خود تعیین ک��رده اما زمان دقیقی برای هر 
ی��ک از مراحل اجرایی و زمان��ی برای اتمام پروژه 
خود تعیین نکرده باش��ید در راه رسیدن به هدف 
با خس��ارات جبران ناپذیری مواجه می ش��وید که 
احتماال شما را از رس��یدن به هدف و پیروزی باز 
می دارند. به همین خاطر اگرچه بلندپروازی الزمه 
انجام کارهای بزرگ اس��ت، با این حال نباید این 
امر را ب��ه نوعی خیال پ��ردازی تبدیل کرد و الزم 
است تا برنامه ای مشخص برای آن داشته باشید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- ه��دف بزرگ��ی انتخ��اب کنید و در راس��تای 
دس��تیابی به آن ه��دف تاش کنید. هن��گام راه 
انداخت��ن کس��ب و کار، بلندپرواز باش��ید و اهداف 

بزرگ را نشانه بگیرید. 
- فرام��وش نکنید که موفقیت ه��ای بزرگ نیاز 
به انج��ام کارهای بزرگ دارد. به همین خاطر اگر 
می خواهید به جایگاه باالیی دست پیدا کنید، باید 

جسور و بلندپرواز باشید. 

منابع انسانی

مقیاس دهی و رشد شرکت با 
سرمایه گذاری در منابع انسانی

رش��د و توس��عه ی��ک کس��ب وکار، تنه��ا ب��ه 
سرمایه گذاری روی مراحل تولید محصول وابسته 
نیس��ت. نی��روی کار به عنوان یک��ی از مهم ترین 

عوامل تولیدی، به توجه بیشتری نیاز دارد. 
یکی از بزرگ ترین مش��غله های کارآفرینان این 
اس��ت که چطور می توانند کس��ب وکار خود را با 
موفقیت به مقیاس پذیری برس��انند. بس��یاری از 
مردم معتقدند که سرمایه گذاری بهترین راه رشد 
کسب وکار است، درحالی که واقعیت این است که 
این مردم هستند که یک کسب وکار را به موفقیت 

می رسانند. 
دیوی��د مالت��زر، کارآفرین و مؤس��س ش��رکت 
بازاریاب��ی Sports 1، س��ه مرحله را در توس��عه 
یک کسب وکار ضروری می داند؛ یادگیری، اجرا و 
مشارکت. در ادامه مطلب که توسط سایت زومیت 
ب��ه نقل از ENTREPRENEUR  ارائه ش��ده 

است به این نکات می پردازیم. 
مرحله یادگیری

مرحل��ه یادگی��ری، ی��ک ف��از بس��یار س��اده 
س��رمایه گذاری ب��رای کارفرمایان اس��ت، به این 
معنی که آنان روی نیروی انس��انی یا روابط خود 
سرمایه گذاری می کنند. برخاف آنچه اکثر مردم 
فک��ر می کنند، دوره های آموزش��ی ی��ا کارآموزی 
کارمن��دان نه تنه��ا اتاف پ��ول و زمان نیس��ت، 
بلکه س��رمایه گذاری مؤثری اس��ت که هم به نفع 
کارمندان و هم به س��ود شرکت خواهد بود. هدف 
کس��ب وکار این اس��ت که در نهای��ت محصول و 
خروجی موفقی داشته باشد. کارمندان با آموزش 
صحیح برای ورود به مرحله بعد یعنی فاز اجرایی 
آماده می شوند. اگر این مرحله با موفقیت به پایان 
برسد، شما می توانید کارمندان تان را برای مراحل 
باالتر آموزش��ی آم��اده کنید که مقدم��ه ای برای 

تبدیل آنها به رهبرانی واقعی است. 
مرحله اجرایی

مرحل��ه اجرای��ی زمان��ی ش��روع می ش��ود که 
سرمایه گذاری ش��ما روی کارمندان تان به نتیجه 
رس��یده و آنها آماده س��وددهی هس��تند. مرحله 
اجرایی هی��چ محدودیت زمانی به ش��ما تحمیل 
نمی کند، بلکه بس��تگی به زمان حدفاصل مرحله 
یادگیری و مرحله مشارکت دارد. برخاف مرحله 
قبل، ح��اال کارفرم��ا روی هزینه ها و س��ود خود 
متمرکز می ش��ود. توازن منافع و هزینه های مالی 
در این مرحل��ه اهمیت زیادی دارد، مخصوصا اگر 
می خواهی��د کارمندان ماهر خ��ود را حفظ کنید. 
دیوید مالتز مثال می زند که در ش��رکت او، س��ود 
ناخالص به نسبت مس��اوی بین کارمندانی که در 
کسب سود مؤثر بوده اند )33درصد(، شرکت )33 
درصد( و پس انداز برای مرحله نهایی که مشارکت 

نام دارد )33 درصد( تقسیم می شود. 
مرحله مشارکت 

مرحله مشارکت یا تساوی حقوق، زمانی شروع 
می ش��ود که کارمندان بهره وری سازمانی خود را 
در مرحله اجرایی نش��ان داده و این کارایی را در 
یک بازه زمانی تأیید ش��ده، به طور مس��تمر حفظ 
کرده ان��د. تاش کارمن��دان در مرحل��ه اجرایی، 
با س��رمایه گذاری افرادی که به کس��ب وکار شما 
عاقه مند ش��ده اند، پاسخ داده می ش��ود. در این 
مرحله نی��ز اگر می خواهی��د کارمندان متخصص 
و ماه��ر خ��ود را حف��ظ و ابقا کنید، بای��د برنامه 
مشارکتی عادالنه ای برای شناخت تاش های آنها 
و سیستم پاداش دهی متناسب با آن داشته باشید. 
شرکت هایی که سرمایه گذاری مجدد خود را روی 
منابع انس��انی خود نادیده می گیرند، از ادامه رشد 
و مقیاس پذی��ری بازمی مانن��د، همانط��ور که اگر 
انس��ان ها روی توانایی ه��ای خود س��رمایه گذاری 

نکنند، شاهد توقف پیشرفت خود خواهند بود. 

مشکالت مقیاس پذیری شرکت ها
یکی از مش��کات ش��رکت ها این اس��ت که در 
م��ورد مدت زم��ان مرحل��ه یادگی��ری کارمندان، 
منعطف هستند یا مس��امحه می کنند. بسیاری از 
ش��رکت ها، پس  از اینکه مرحله آموزشی به پایان 
رسید، سعی می کنند به هر قیمتی کارمندان خود 
را نگه  دارن��د. اگر کارمندی تمای��ل به ماندن در 
شرکت ش��ما را ندارد، نباید بیهوده انرژی خود را 
برای او صرف کنید. افرادی که خودشان را جزئی 
از مجموعه ش��ما نمی دانند رها کنید، چراکه آنها 
درنهایت به کسب وکار ش��ما وفادار نخواهند بود. 
با کنار گذاش��تن کارآموزان و کارمندانی که پس 
از یادگیری می خواهند مس��یر دیگری را انتخاب 
کنن��د، لطف بیش��تری به ش��رکت خود نش��ان 

می دهید. 
یک��ی دیگ��ر از مش��کاتی که ش��رکت ها با آن 
مواجهند این است که بیش ازحد نگران نقدینگی 
صرف شده در مرحله آموزشی هستند. آنها متوجه 
نیس��تند که هزینه کردن برای آموزش کارمندان، 
س��رمایه گذاری روی خودشان است. به یاد داشته 
باشید که سرمایه گذاری روی منابع انسانی، نه تنها 
به س��ود کس��ب وکار فعلی ش��ما اس��ت، بلکه هر 
کسب وکاری را که آنها در آینده در پیش بگیرند، 

منتفع خواهد کرد. 

بهترین راه برای رسیدن 
به موفقیت و اهداف مان 
مدیریت زمان مناسب و 
دقیق است. اگر در مورد 
موفقیت درازمدت جدی 
هستید، باید این عادت 
روزانه را به زندگی خود 

اضافه کنید

مترجم:  امیرآل علی

کسب وکار خالق

فروشگاه کتاب های دست دوم -اگر فروشگاه کوچکی دارید و می خواهید یک کسب و کار با سرمایه  اندک را آغاز کنید می توانید به 
فکر راه اندازی یک فروشگاه کتاب های دست دوم باشید.
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م��ورد  در  خب��ری  ک��ه  نیس��ت  روزی 
ن��وآوری، ایده ه��ای خالقان��ه در تجارت و 
کس��ب و کارهای تازه منتش��ر نشود. نوآوری 
بیش از همیش��ه در مرکز توج��ه قرار دارد 
و همه ج��ا بح��ث در مورد اثرات آن اس��ت. 
از ش��رکت های کوچک ت��ا غول های صنایِع 
مختل��ف، همه به  دنب��ال نوآوری ب��رای در 
اختی��ار گرفتن بازار و توس��عه محصوالت و 
خدمات جدید هس��تند، اما نوآوری چیست 
و س��ازمان ها چگونه چارچوب های مدیریت 
ن��وآوری را اجرا می کنن��د؟ در ادامه مطلب 
 ک��ه توس��ط س��ایت chetor، برگرفته از

 lead-innovation definition  
ارائ��ه   lead-innovation 4-phases

شده است به این موضوع می پردازیم. 
تعریف نوآوری

ریش��ه کلمه نوآوری )innovation( در 
زبان التی��ن از کلمه »innovare« می آید 
که به معنای تازه ش��دن اس��ت. از نقطه نظر 
اقتصادی، نوآوری به هر پدیده تازه ای گفته 
می ش��ود که س��ازمان یا جامع��ه از آن نفع 

می برد. 
نوآوری اغلب ب��ا دو مفهوم ایده و اختراع 
مرتبط اس��ت. ایده را می توان جرقه فکری 
خالقان��ه در م��ورد ی��ک موضوع دانس��ت. 
اخت��راع هم پدید آوردن چیزی تازه اس��ت، 
اما ن��وآوری یعنی تمرکز برای رس��یدن به 
راهکاری تازه ب��رای محصول یا - فرآیندی 

که از قبل وجود دارد. 

مدیریت نوآوری
مدیریت نوآوری رویکردی نظام مند برای 
اولویت دادن به نوآوری در س��ازمان اس��ت 
و ش��امل مراحل برنامه ریزی، س��ازماندهی، 
مدیریت و کنترل و همه ابزارها و روش های 
پیشبرد و بهره برداری از نوآوری در سازمان 
اس��ت. هدف مدیریت ن��وآوری می تواند هر 

یک از موارد زیر باشد: 
- تولید محص��والت و خدمات نوین برای 

حضور در بازارهای جدید،
- بهبود محصوالت و خدمات برای پیشی 

گرفتن از رقبا؛ 
- بهبود - فرآیندهای داخلی برای تقویت 

سازمان و کاهش هزینه ها؛ 
- توس��عه روش ه��ای جدید کس��ب وکار 

به منظور درآمدزایی از مسیرهای جدید. 

شالوده مدیریت نوآوری
مدیریت ن��وآوری مبتنی بر دو پایه اصلی 

است: 
1 -فراه��م کردن چارچوب��ی برای تبدیل 
ایده ها به نوآوری و اجرای آنها. این ش��امل 
فعالیت های��ی در جهت توس��عه س��ازمانی 
اس��ت که به نهادینه کردن فرهنگ نوآوری 

می انجامد. 
2-تمرک��ز ب��ر خوِدن��وآوری که ش��امل 
تحقیقاِت فعال، توس��عه و اج��رای ایده ها و 
س��ایر فعالیت های مرتبط از جمله مدیریت 

خالقیت و مدیریت پروژه است. 
محدوده مدیریت نوآوری

مبحث نوآوری زمینه ه��ای متنوعی دارد 
که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. 
1- مدیریت آینده: شناس��ایی موقعیت ها، 

روندها و مخاطرات پیِش روِی سازمان؛ 
برنامه ری��زی  و  راهب��رد  2-تدوی��ن 
فعالیت های مرتبط با نوآوری از جمله نقشه 

مسیر نوآوری؛ 
در  وظای��ف  تعیی��ن  و  3- س��ازماندهی 
ح��وزه مدیریت ن��وآوری از جمله س��اختار 

تصمیم گیری و تعیین مسئولیت ها؛ 
4- مدیری��ت ایده ه��ا، چارچوب��ی ب��رای 

دریافت، تدوین و ارزیابی ایده ها؛ 
5- مدیری��ت مراح��ل ن��وآوری، ش��امل 
مراح��ل تبدی��ل یک ای��ده جدی��د به یک 
محصول نوآورانه، س��اخت م��دل مفهومی، 
ط��رح تجاری، تدوین راهکار، نمونه س��ازی، 

اجرا و بازاریابی؛ 
6- ایجاد بس��تری فرهنگ��ی و ارج نهادن 

به نوآوری؛ 
7- مدیریت جامع و تدوین معیار سنجش 
ن��وآوری، ب��رای ارزش گ��ذاری و س��نجش 

فعالیت های مرتبط در سطح سازمان؛ 
8- س��ازوکاری ب��رای مدیری��ت حق��وق 

انحصاری و حِق مالکیت؛ 
ب��رای  جدی��د  ش��بکه های  ایج��اد   -9
ظرفیت ه��ای  و  مناب��ع  از  بهره ب��رداری 

برون سازمانی؛ 
10- مدیری��ت تح��ول در ذیل پروژه های 

نوآوری. 
نکته مهم آن است که نوآوری به بخش یا 
واحد مشخصی در سازمان محدود نمی شود 
و دامنه فعالیت آن به اندازه گستردگی همه 

بخش های سازمان است. 

تفاوت میان بهینه سازی و نوآوری
بهینه س��ازی امری باس��ابقه و مرس��وم در 
صنای��ِع مختلف اس��ت و ش��امِل روش های 
مدیریت��ِی متنوعی برای بهب��وِد - فرآیندها، 
کاال و خدمات س��ازمان اس��ت. بهینه سازی 
ریش��ه در مدیری��ت کیفی��ت دارد. در اینجا 
 ب��ه برخی از نمونه های آن اش��اره می ش��ود: 
 :)CIP( مس�تمر  بهب�وِد  فرآین�د   -  
ب��ر مبن��ای قال��ِب چهارگان��ه برنامه ریزی، 
اق��دام، بررس��ی و اعم��ال  )PDCA( همه 
کارکن��ان را ترغیب می کند ت��ا در قالب کاِر 
 گروه��ی، هم��واره در حال پرس��ش گری در 
مورد - فرآیندهای کنونی و بهبود آنها باشند. 
- کای�ِزن )Kaizen(: کای��زن یک��ی از 
روش های مدیریت بهبود - فرآیند است که 
ریشه در ژاپن دارد و در لغت به معنی بهبود 
مس��تمر است و شعار آن  »سازمانی هر روز 

بهتر از روز قبل« است. 
 :)TQM( مدیری�ت کیفیت جام�ع -
تمرکز بر کیفیِت همه اجزای سازمان شامل 
کارکن��ان، - فرآیند ها و محصوالت به منظور 

باال بردِن رضایت مشتری است. 
- پیش��نهاِد عملیات��ی: ه��دف، ترغی��ب 
کارکنان به فکر کردن در مورد پیشنهادهای 
عملی برای بهبود است. به آنها فرصت داده 
ایده های  می ش��ود که به صورِت خودجوش 
خود را ارائ��ه کنند. ایده ه��ا در - فرآیندی 
م��دون ارزیاب��ی و در ص��ورت تایی��د، اجرا 
قدردان��ی  پیش��نهادکننده  از  و  می ش��وند 

می شود. 
با آنکه بهینه سازی و نوآوری دارای وجوه 
مشترکی هس��تند، تفاوِت اصلی در رویکرد 
آنهاس��ت. تمرکِز بهینه س��ازی ب��ر بهبود یا 
گس��ترش - فرآیندهای موج��ود در جهت 
ارتقای کیفی اس��ت، ام��ا مدیریت نوآوری، 
جاه طلبانه ت��ر و به دنباِل روش ها، محصوالت 
و خدمات کامال نوین برای به دس��ت آوردن 
توس��عه رقابت��ی پای��دار اس��ت. در عم��ل، 
بهینه س��ازی و نوآوری اموری جدایی ناپذیر 
هستند و راهبرد سازمان باید بهینه سازی و 

نوآوری مستمر باشد. 
ن��وآوری همواره ب��ا پیچیدگ��ی، ابهام و 
مخاطراتی روبه رو اس��ت و این امر، اهمیِت 
داش��تن روال و س��اختاری مدون به منظور 
مدیری��ت آن در مراحل مختلف را بیش��تر 
می کن��د. همچنی��ن مدیری��ت ن��وآوری به 
س��ازمان کمک می کند که ب��ا تمرکز روی 
اه��داف و ب��ر مبن��ای راهبردش به س��مت 
ن��وآوری و روش ه��ای نوین حرک��ت کند. 
مدیری��ت ن��وآوری در عیِن حف��ظ محیط 
خالقانه برای رشِد نوآوری، مخاطراِت ناشی 

از تجربه های جدید را کاهش می دهد. 

مراحل مدیریت نوآوری
مدیریت نوآوری

- فرآین��د نوآوری به چه��ار مرحله اصلی 
تقسیم می شود: 

1- ای��ده: جم��ع آوری نوآوری های بالقوه، 
ریش��ه یابی ایده ها، ارزیابی و س��پس عرضه 

ایده ها؛ 
2-تبیین مدل مفهومی: بررسی و ارزیابی 
گس��ترده و دقی��ق و س��پس توس��عه مدل 
مفهوم��ی برای رس��یدن به راه��کار، اجرا و 

بازاریابی؛ 

3- اج��را: اج��را و آزمودن راه��کار برای 
رسیدن به محصول نهایی؛ 

4- بازاریاب��ی: هم��ه مراح��ل مرتب��ط با 
برانگیختن و س��پس برآوردن نیاز مش��تری 
ش��امل تامین، تولی��د، تجهی��ز، بازاریابی و 

فروش. 
ش��اخصه مراح��ل اول و دوم، خالقانه ت��ر 
ب��ودن آنه��ا و همچنین داش��تِن چارچوب 
آزادت��ر اس��ت و در عوض، مراحل س��وم و 
چه��ارم -فرآیندم��دار و متمرکز هس��تند. 
اج��رای هر ی��ک از این مراحل، ب��ه میزان 
گستردگی سازمان بستگی دارد. برای مثال 
معموال س��ازمان های بزرگ، نظ��ام ارزیابی 
پیچیده تر و -فرآیند تصمیم گیری چند الیه 
دارن��د که به پیچیدگی مراح��ل اول و دوم 
می انجامد و در ش��رکت های فناوری به دلیل 
تولید محصوالت دانش محور، مرحله س��وم 
پیچیده  تر و گسترده تر از سایر مراحل است. 
در ش��رکت های خدماتی نیز مرحله چهارم 
دارای پیچیدگی بیشتری است. در ادامه به 
بررس��ی هر یک از مراحل مدیریت نوآوری 

می پردازیم. 
مرحله  1: ایده ها

نوآوری همواره با جس��ت وجو برای یافتن 
امکانات تازه آغاز می ش��ود ت��ا بتوان از آنها 
ایده هایی اس��تخراج و ارزیابی  کرد. امکانات 

تازه می توانند هر یک از موارد زیر باشند: 
- درخواست های برآورده نشده مشتریان؛ 

- معضالت مشتریان؛ 
- بازارهای احتمالِی جدید؛ 

- یک راهکاِر فنی. 
مس��یرهای بی ش��ماری ب��رای رهیاف��ت 
امکان ه��ای ت��ازه وج��ود دارد ول��ی آنها را 
می توان در دو رویکرد کلی دسته بندی کرد: 

1. جست وجوی هدفمند
در ای��ن رویکرد، جس��ت وجو برای یافتن 
پتانس��یل های تازه در مح��دوده زمینه های 
از پی��ش تعیین ش��ده و بر مبن��ای راهبرِد 
نوآوری س��ازمان انجام می گیرد. روش های 
رای��ج در ای��ن رویک��رد ش��امل برگ��زاری 
کارگروه ه��ای خالقیت در م��ورد موضوعی 
 خاص، برگزاری کارگروه با کاربران پیش رو  
)LEAD Users( و مسابقات ایده پردازی 
هس��تند. کارب��ران پیش رو به آن  دس��ته از 
کاربران اطالق می شود که به  دالیِل مختلف 
از جمله عالقه یا مدت زماِن استفاده بیشتر، 
قبل از عموم مش��تریان نیازه��ای جدید را 

درک می کنند. 
۲. رویکرد تصادفی

گاه پتانس��یل های تازه به صورت تصادفی 
دریافت و ثبت می ش��وند. ب��رای مثال یک 
فن��اورِی جدید در حین جس��ت وجوها پیدا 
می شود یا کارکنان حین بررسی پیشنهادها 
یا براس��اس بازتاب مش��تریان امکان تازه ای 

می یابند. 
قدم بعدی ثب��ت امکان های تازه به عنوان 
ایده  اس��ت. برای ای��ن کار می توان ش��رح 
مختص��ری از ای��ده اولیه، دلی��ِل اهمیت و 
کارب��رد آن را برای س��ازمان تبیین کرد. در 
ص��ورت لزوم، رس��م یک طرح اولیه س��اده 

می تواند به تبیین بهتِر ایده کمک کند. 
ق��دم نهایی در این مرحل��ه ارزش گذاری 
ایده هاس��ت. ی��ک گ��روه تصمیم گی��ری بر 
مبنای مجموعه ضوابط تعیین شده سازمان، 
مناف��ع و امکان پذیری هر ایده را محاس��به 
و ب��ر مبنای آن ه��ر ای��ده را اولویت بندی 

می کن��د. نتیج��ه مرحله اول، فهرس��تی از 
ایده ه��ا، اهداف و چش��م  انداز مربوط به هر 

یک از آنهاست. 
مرحله  ۲: تبیین مدل مفهومی

ای��ن مرحل��ه ش��امل انج��ام ارزیابی های 
دقیق و گس��ترده به منظور جمع آوری همه 
اطالعات ممکن در مورد ایده و بررسی های 
بیش��تر اس��ت. در ای��ن مرحله ب��ه ایده ها 
عینیت بیش��تری بخشیده می شود و اهداف 
و اثرات ش��ان بهتر نمایان می شود. برای این 

منظور، مراحل زیر انجام می شوند: 
- نیازسنجی بازار و مشتریان؛ 

- امکان س��نجی بازاره��ای هدف از جمله 
اندازه و جذابیت بازار؛ 

- موقعیت ها و مزیت رقابتی احتمالی؛ 
- مخاط��رات و امکان پذی��ری از جمل��ه 
امکان سنجی فنی و مشکالت ورود به بازار؛ 
- چارچ��وب و ش��رایط از جمل��ه قوانین، 

استاندارد ها و حق انحصار. 
مهم ترین و گس��ترده ترین قدم در مرحله 
مدل مفهومی، س��نجش نیاز مشتری است. 
به ط��ور کل��ی ه��ر ای��ده مطرح ش��ده، باید 
نس��بت به خواس��ته های کنونی مش��تری، 
درخواس��ت ها و نیازهای بی پاسخ مشتری، 
موقعیت ه��ای جدی��د و اهمی��ت آنها برای 

مشتری سنجیده شود. 
به کارگیری روش های منسجم و پیشرفته، 
ب��ه درِک هرچه بیش��تِر نیازهای مش��تری 
منج��ر می ش��ود. مصاحب��ه با مش��تریان و 
گروه ه��ای مقص��د، برگ��زاری کارگ��روه با 
مش��تریان پیش رو و ثبت مش��اهدات آنها، 

نمونه  هایی از این روش هاست. 
کارب��ران پی��ش رو به دلی��ل اِش��راف ب��ر 
محصول، بهترین منبع دریافت خواسته های 
مش��تریان هس��تند زیرا آنها تجربه بیشتر و 
حت��ی ایده ها و راه حل های خود را دارند که 
می توان��د در مرحل��ه س��نجش نیاز ها مورد 

بهره برداری قرار بگیرد. 

برگزاری کارگروه با کاربران پیش رو
نکته حائز اهمیت این اس��ت که پروژه 
نوآوری عم��ال در این مرحله آغاز ش��ده 
است، بنابراین باید با استفاده از ابزارهای 
مدیریت پروژه، پیشرفت آن را رصد کرد. 
ب��ر مبنای هم��ه ای��ن ارزیابی ها، مدل 
مفهوم��ی با تمرکز بر تبیین راهکار، نحوه 
اج��را و بازاریابی آماده می ش��ود. راهکار 
ش��امل ویژگی های محصول جدید است 
ک��ه در ای��ن مرحله به ص��ورت توصیفی، 
مدل و نمونه طرح اولیه معرفی می شوند. 
همچنین در این مرحله مش��خص کردن 
مس��یر یک اجرای موف��ق و امکان پذیر با 
تبیین نحوه تامی��ن، تولید و تجهیز الزم 
است. بهترین محصوالت هم اگر به درستی 
به بازارهای مقصد معرفی نش��وند، کاری 
از پی��ش نخواهند ب��رد، بنابرای��ن برنامه 
بازاریابی از اهمیت باالیی برخوردار است. 
در مرحله مدل مفهومی، راهبرِد محصول 
تبیین می ش��ود. این شامل تعیین جایگاه 
محص��ول در ب��ازار، تبیین نقط��ه تمایز 
محص��ول )USP(، نحوه معرفی محصول 
در بازاره��ای هدف، روش قیمت گذاری و 
مسیرهای فروش احتمالی است. آنچه در 
این مرحله تهیه می شود، پایه بازاریابی و 
توزیع محص��ول در چرخه تولید و توزیع 
محصول خواهد بود. سپس مدل مفهومِی 

آماده ش��ده، ارزیابی می شود و در صورت 
لزوم، اصالحاتی در آن اعمال می شود. 

ب��وم م��دل کس��ب و کار که الکس��اندر 
اوستروالدر و ایوس پیگنر معرفی کردند، 
اب��زار جامعی برای مفهوم س��ازی معرفی 

می کند. 
ی��ک ایده از زمانی  ک��ه به وجود می آید 
ت��ا زمانی  ک��ه به محص��ول نهایی تبدیل 
می ش��ود، همواره در حال تحول اس��ت و 
هرقدر هم بی نقص باش��د، در مرحله اجرا 
و عرضه با تغییراتی روبه رو خواهد ش��د. 
بهتری��ن روش ب��رای غلبه ب��ر اثرات این 
I - )ووضوع، پیروی از رویکرد چرخه ای  

erative( اس��ت. بر مبنای این رویکرد، 
در تمامی مراحل با بازه های زمانی کوتاه، 
نتای��ج کار اعم از مس��تندات، نمونه ها و 
محصول تولیدش��ده در معرض بررس��ی 
و بازخ��ورد تیم ه��ای داخلی مش��تریان 
)تع��دادی ی��ا همه آنه��ا( ق��رار می گیرد 
و فرآیند ه��ا، محص��والت و خدم��ات ب��ا 
اس��تفاده از نظ��رات و بازتاب ه��ا اجرا و 
اصالح می شود تا به بهترین نحو خواسته 
مش��تری را اجاب��ت کنن��د. ای��ن روش 
مخاط��رات و هزینه های ناش��ی از تفاوت 
می��ان درخواس��ِت مش��تریان و محصوِل 

نهایی را کاهش می دهد. 

مرحله 3: اجرا
با اس��تفاده از نتای��ج مرحله دوم )مدل 
مفهومی( در مرحل��ه اجرا، محصول برای 
ارائه به بازار، تولید و آماده می ش��ود. این 
ش��امل س��اخت نمونه  های اولی��ه، انجام 
آزمون ه��ای گوناگون و اص��الح محصول 
تا رس��یدن به کیفیت مورد انتظار است. 
نکت��ه مهم در پروژه های ن��وآوری تمرکز 
ب��ر آزمایش محصول ب��ا کاربران واقعی و 
در شرایط واقعی است تا اطمینان حاصل 
شود محصول تولیدشده بازتابی واقعی از 

کاربران دریافت می کند. 
هنگام��ی که محص��ول به بل��وغ الزم 
رسید، آماده عرضه به بازار است. همانطور 
که اش��اره ش��د، بهترین رویکرد، رویکرد 
چرخه ای اس��ت تا اطمینان حاصل شود 
محصول در ه��ر مرحله توس��ط کاربران 

استفاده و تایید می شود. 
ع��الوه بر اجرا و تولید محصول، در این 
مرحله مواردی همچون مش��خصات فنی، 
راهنمای نحوه تولید و اس��تفاده و س��ایر 

مستندات مشابه آماده می شوند. 

مرحله ۴: بازاریابی
ارائ��ه محص��ول به  آخری��ن مرحل��ه، 
مش��تریان است. طبعا محصول باید آماده 
عرض��ه باش��د و ای��ن امر نیاز ب��ه چرخه 
تامی��ن، تولید و تجهیز دارد. بازاریابی فِن 
مش��تاق کردن کاربران و س��پس عرضه 

محصوالت و کسب رضایت آنهاست. 
در قال��ب پروژه ه��ای ن��وآوری هم��ه 
افراد س��ازمان باید آم��اده ارائه محصول 
ب��ا بهترین کیفیت باش��ند، بنابراین الزم 
اس��ت که ع��الوه بر داش��تن برنامه ریزی 
منسجم برای عرضه و فروش و پشتیبانی، 
همه واحدها از جمل��ه بازاریابی و فروش 
باید برای ارائه محص��ول به بازار آموزش 
ببینند و همراهی الزم را داش��ته باشند. 
مدیریت نوآوری س��ازوکاری برای عرضه 
محص��والت و خدم��ات نوین اس��ت ولی 
اص��ول پای��ه ای مدیریت تولی��د از جمله 
ارزش گ��ذاری مس��تمر و پوی��ش بازتاب 
مش��تری ی��ا س��ایر ارزیابی ه��ا کماکان 
انجام می ش��وند تا فروش، سود و رضایت 
مش��تری افزایش یابد. یکی از روش های 
 رایج بازاریاب��ی، مدل آمیخت��ه بازاریابی  
)Marketing Mix( یا 4P  )محصول، 

جایگاه، عرضه و قیمت( است. 
انته��ای مراحل مدیری��ت نوآوری،  در 
محصول به بخ��ش مدیریت محصوالت و 

خدمات سپرده می شود. 
مدل های - فرآیند

مدل ه��ای متنوع��ی ب��رای مدیری��ت 
نوآوری استفاده می شوند. از جمله: 

 Stage gate(  فرآیند مرحله – گذر-
process(؛ 

 Design(  فرآین��د تفک��ر طراحی - -
Thinking(؛ 

 Lean( انعطاف پذی��ر   اس��تارتاِپ   -
start-up(؛ 

 .)Scrum( اسکرام -
صرف نظر از مدل انتخاب ش��ده، ترتیِب 
مراح��ل و محت��وای موارد ف��وق همواره 
یکس��ان اس��ت و فق��ط س��اختار و نحوه 

اجرای آنها متفاوت است. 

چگونه می توان در عمل نوآوری آشنایی با مدیریت نوآوری و مراحل آن
داشت؟ 

تا همین چند وقت پیش، تنها ذکر کلمه  نوآوری، ما را 
به یاد دانشمندان و مهندسان دیوانه  فیلم ها و کارتون ها 
می انداخت که در آزمایشگاه های مخفی و زیرزمینی خود 
مش��غول س��اختن آینده بودند، اما امروز، ن��وآوری دیگر 
منحصر به از ما بهتران نیس��ت، بلکه یک ضرورت فراگیر 
اس��ت. به گزارش دیجیاتو، نوآوری یا ابداع چیز های تازه، 
بازبینی چیزهای قدیم��ی و ایجاد انقالبی کلی در برخی 
الگوها، باعث خیزش عظیم برند های غول آسایی نظیر ای 
بی ام، پوالروید، مک دونالد و آتاری شد و بعد ها دور تازه ای 
از رقابت را میان شرکت هایی به راه انداخت که از پشتوانه 
چندانی برخوردار نبودند و می توانستند با چابکی بیشتری 
دس��ت به عمل بزنند. شرکت هایی نظیر آمازون، گو پرو، 
بیتس، جوس پرس، نتفلیکس، اوبر و شرکت های بی شمار 
دیگر، با بازاندیش��ی الگوهای موجود و بازار، و دست زدن 
به نوآوری، صنایع متعددی رامتحول کردند. شما چه یکی 
از شرکت های برتر دنیا باشید و چه کسب و کاری در حال 
ش��کل گیری، چه روی نوآوری متمرکز باش��ید و چه در 
تق��ال برای باقی ماندن در عرص��ه، توصیه های بی چون و 
چرای زیر اجازه خواهند داد به جای آنکه دنباله  و صنعتی 

باشید، آن را از نو تعریف کنید. 
1 - به یاد داش�ته باشید ایده ها مرز نباید داشته 

باشند، ولی چارچوب چرا
با جمالتی مثل »هیچ گاه نمی توانیم چنین کاری انجام 
دهی��م« یا »تا به حال این کار را به ش��کل دیگری انجام 
داده ایم« ایده های افراد را محدود نکنید. این جمله ها قاتل 
خالقیتند. در عین حال، دستیابی به ایده های نو تنها در 
صورتی اثربخش خواهد بود که مشکالت به خصوصی را 
حل کنند. چارچوب ش��ما باید همان مش��کلی باشد که 
قصد داری��د از میان بردارید و ایده های ش��ما باید به هر 
وس��یله  ممکن این کار را انجام دهند. هنری فورد به این 
دلیل اتومبیل ساخت که پرورش اسبی سریع تر، راه حلی 

پیچیده و مقیاس ناپذیر بود. 
۲-  اول به این فکر کنید که مردم چه می خواهند، 

بعد به فکر نیاز کسب و کار خود باشید
نمی ت��وان با برطرف کردن مش��کالت کس��ب و کار یا 
سازمان خود، پیش��ران نوآوری بود. ش��ما به دنبال پول 
کسب و کار می کنید و پول در برطرف کردن خواسته های 
مردم است. اول به مردم و نیازهای شان فکر کنید، سپس 
ببینی��د چگونه می توانی��د آن را برای کس��ب و کار خود 
عملیاتی کنید. تمام شرکت های نوآور امروزی، نیاز هایی 
را برطرف کرده اند که کل صنعت متبوع شان آنها را نادیده 
گرفته بود. در همین حین که بالک باس��تر سعی داشت 
بفهمد چگونه می تواند کسب و کار رو به افول خود را نجات 
دهد، نتفلیکس از راه رسید و ناهارش را نوش جان کرد. 

3- صاحبان ایده را توانمند کنید، نظریه پردازان 
بی عمل را ناامید

داش��تن تعداد زیادی بادمج��ان دور قاب چین و فقدان 
کس��ی ک��ه واقع��ا کاری انجام ده��د می تواند ه��ر ایده 
فوق العاده ای را به نابودی بکش��اند. مشارکت دادن افراد، 
بخش��ی اساسی از تشویق آنها به تفکر است و باید در هر 
فرآیند نوآورانه ای وجود داش��ته باشد، اما مراقب کسانی 
که فقط ایده می دهند و مس��ئولیت هیچ قسمتی از این 
فرآیند را ب��ه عهده نمی گیرند باش��ید. اینکه مادربزرگ 
کسی از رنگ لوگوی شما خوشش نمی آید لزوما بازخورد 

سازنده ای محسوب نمی شود. 
۴- سلسله مراتب را حذف کنید، نه رهبری

رهب��ران بزرگ ب��ه اعضای تیم خ��ود کمک می کنند 
دستاورد های بزرگی کسب کنند. متأسفانه در تالش برای 
همسطح سازی ساختار، رهبری تبدیل به حرف شده است 
و اثری از عمل در آن باقی نمانده است. اگر رهبران ارشد 
شما تیم های خود را تش��ویق نمی کنند و کسب و کارتان 
را به پی��ش نمی رانند، ش��اید وقت آن فرا رس��یده که با 
آنها خداحافظی کنید. چش��م انداز کس��ب و کار پر اس��ت 
از ش��رکت هایی که مدیران ارشدش��ان عاشق زرق و برق 

هستند، اما پیشرفتی در کار ایجاد نمی کنند. 
5- هر فرآیندی را که مانع پیشرفت می شود کنار 

بگذارید
ب��دون به کار گی��ری نوعی فرآیند، هی��چ کاری پیش 
نمی رود، اما به محض آنکه فرآیندی س��د راه پیش��رفت 
ش��د، باید م��ورد بازبینی ق��رار بگیرد یا ب��ه کلی حذف 
ش��ود. فرآیند های انعطاف پذیری به وج��ود بیاورید که 
تضمین کننده  پیش��رفت مداوم باشند و بتوان در صورت 
لزوم آنها را دس��تخوش جرح و تعدیل کرد. گاهی اوقات 
برخی فرآیند ه��ا آنقدر طوالنی می ش��وند که رقبا گوی 

سبقت را از شما می ربایند. 
6- از استعداد هایی با پیشینه های متفاوت بهره بگیرید

می توان گفت این موضوع در هر صنعتی مشکل س��از 
اس��ت. ش��ما نمی توانید انس��ان هایی ش��بیه ب��ه هم با 
پیش��ینه های مشابه به کار بگیرید و انتظار نتایج متفاوت 
داش��ته باشید. ایده های تازه از سوی افرادی با تجربیات و 
تخصص های متنوع به وجود می آیند. کسانی را به جمع 
خ��ود اضافه کنید که بتوانند دیدگاه ه��ای تازه ای با خود 
بیاورند. ش��اید برایتان جالب باش��د که اخیرا برای انجام 
پروژه ای در ورایزن، تیمی تش��کیل ش��د متشکل از یک 
روان شناس رفتاری، یک مهندس سابق وزارت دفاع، یک 
متخصص بازاریابی، یک طراح صنعتی و چند استراتژیست 
از صنایع مختلف. بهره من��دی از نوآوری یک نیاز رقابتی 
درازمدت است. اگر عضوی از سازمانی هستید که نوآوری 
خود را از دست داده است، تغییر دادن این اوضاع به شما 
بس��تگی خواهد داشت. اگر عضوی از ش��رکتی در حال 
ش��کل گیری هستید یا تازه دست به کار شده اید، فرصت 

بهره مندی از نوآوری را خودتان باید خلق کنید. 

خبر
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اخبار

اهواز - سید رحمان محمدی- مدیردفترمدیریت استراتژیک و بهره وری 
ش��رکت سهامی برق منطقه ای خوزس��تان گفت: نظام مدیریت عملکرد در 
 این ش��رکت پس از طی مراحل اجرایی طبق برنامه زمان بندی پیاده س��ازی 
می ش��ود.  مدیردفترمدیریت استراتژیک و بهره وری درگفت و گو با خبرنگار 
این شرکت افزود : به منظور طراحی مدل بومی استقرار نظام مدیریت عملکرد 
مطالعات کتابخانه گس��ترده ای برروی مدل ه��ای ارزیابی معتبرملی و بین 
 المللی جهت شناسایی مدل متناسب با الزامات قانونی و نیازهای شرکت برق 
منطقه ای خوزس��تان صورت گرفته اس��ت. وی ادامه داد: با توجه به اهمیت 
وحساس��یت موضوع از 57 مدل علمی معتبر، 19 مدل که بیش��ترین ارتباط 
موضوعی و مفهومی به روز داشتند انتخاب و مورد بررسی وتحلیل قرارگرفتند. 
شمس افزود: به منظور طراحی مدل متناسب با نیازمندی ها و الزامات قانونی 
نظام مدیریت عملکرد، می بایست معیارهای متداول در سایر مدل ها شناسایی 
گردد که دراین زمینه معیارها و ش��اخص های کلی��دی هریک از مدل های 
مرتبط با مقوله ارزیابی عملکرد شرکت برق منطقه ای خوزستان شناسایی و 
در حوزه موضوعی مناسب قرار داده شده است . وی اظهار داشت : در شرکت 
برق منطقه ای خوزستان مدل پیشنهادی ارزیابی عملکرد سازمانی برای درک 
بهتر و تعیین آنچه که آنها برای دس��تیابی به تعالی سازمانی به آن نیازدارند 
به کار برده می ش��ود که معیارها یک جای مشترک را برای ارتباط و تصمیم 

 بهترین تجربه ها در س��ازمان ارائه می کند . مدیردفترمدیریت استراتژیک و
 بهره وری ش��رکت س��هامی برق منطقه ای خوزستان گفت : نظام مدیریت 
عملکرد، وضعیت عملکرد کلیه حوزه های عملکردی اعم از هریک واحدهای 
سازمانی مدیران ارشد وکارمندان را اندازه گیری نموده و اطالعات طبقه بندی 
شده شامل وضعیت شاخص ها و اقداماتی که جهت تحقق اهداف توسط هریک 
می بایست انجام دهند و در اختیار مدیران ارشد سازمان جهت اتخاذ تصمیم 
مناسب و به موقع قرارگیرد را ارزیابی می کند. وی تصریح کرد: در این راستا 
مبانی قانونی دستگاه های اجرایی جهت استقرارنظام مدیریت عملکرد درنظام 
اداری و اجرایی کشورشامل مبانی قانونی ارزیابی عملکرد دربرنامه پنجم توسعه 

اقتصادی واجتماعی کشور، مبانی قانونی ارزیابی عملکرد در برنامه بخش عمومی 
به ویژه دولتی، مبانی قانونی ارزیابی عملکرد در برنامه دربخش قانون کار، آیین 
نامه نظام اداری ارزیابی اس��تراتژیک کش��ور و مقررات و دس��تور العمل های 
اس��تقرارنظام اداری ارزیابی عملکرد در دس��تگاه های اجرایی کشور هستند 
که به صراحت بند های قانونی مرتبط با نظام مدیریت عملکرد دستگاه های 
اجرایی را ارائه می دهند. شمس با اشاره به معیارها درمدل پیشنهادی ارزیابی 
عملکرد سازمانی گفت: این مدل ها دو دسته می باشند که دسته اول مبتنی بر 
پنج معیار یادگیری سازمانی ، مدیریت فناوری ونوآوری ، کارگروهی ، توانمند 
س��ازی مدیران وکارکنان و فرآیندهای داخلی هس��تند. وی ادامه داد: دسته 
دوم نیز که نتایج سازمانی نامیده می شوند شامل بهبود مستمر، پاسخگویی، 
خدمت رسانی و مدیریت مالی و اقتصادی هستند. مدیر دفترمدیریت استراتژیک 
و بهره وری شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان فرآیندهای اصلی نظام 
مدیریت عملکرد در این شرکت را تدوین و بازنگری اهداف استراتژیک ، تدوین،  
بازنگری شاخص های عملکردی، تنظیم و مبادله تفاهم نامه عملکرد، تنظیم 
وابالغ برنامه عملیاتی، جمع آوری سوابق عملکردی ) مستند سازی عملکرد (، 
نظارت و پایش عملکرد ) کنترل پیشرفت اجرایی برنامه های عملیاتی (، ارزیابی 
عملکرد ) ارزیابی شاخص های عملکردی (، آسیب شناسی ،تحلیل عملکرد ، 

ارایه و اجرای راهکارهای بهبود عملکرد اعالم کرد. 

تبریز – اسد فالح- معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر 
گسترش حیطه فعالیت کانون های فرهنگی هنری روستاها، گفت: در راستای 
توس��عه روستاها اقدامات بسیاری انجام شده، اما در نقطه ای که باید توسعه 
فرهنگی را پیش ببریم کار کمی شده است.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
مهندس محمدصادق پورمهدی در جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری 
استان آذربایجان شرقی، با بیان اینکه امروزه با وجود وسایل ارتباط جمعی 
و فضای مجازی، انجام کارهای فرهنگی آس��ان است، افزود: هنر این است 
که در دورافتاده ترین نقاط و با توجه  به ش��رایط اقلیمی و فرهنگی مناطق 
مختلف کارهای فرهنگی انجام بدهیم. وی با اش��اره به فعالیت 720 کانون 
فرهنگی مساجد در شهرستان ها و 560 کانون در حال ایجاد در روستاهای 
باالی یک هزار نفر جمعیت، بیان کرد: فرمانداری ها باید فعالیت این کانون ها 
را رصد کرده و کانون های فعال را شناسایی کنند. مهندس پورمهدی با بیان 
اینکه کانون های فرهنگی مساجد روستایی تنها منحصر به فعالیت روحانی 
مسجد نباشد، گفت: البته در برخی روستاها حتی برای اقامه نماز هم روحانی 

حضور ندارد و با وجود ساخت مسجد، استفاده ای از آن نمی شود. وی با اشاره 
به وجود آموزش��گاه ها و مدارس روستایی، گفت: وجود معلمان در روستاها 
ظرفیت بزرگی است که نباید در راستای انجام کارهای فرهنگی از این قشر 
غافل شد. معاون عمرانی استاندار آذربایجان  شرقی همچنین توسعه روستایی 
را مقوله ای چندوجهی و همه جانبه است، گفت: دستگاه ها باید از بخشی نگری 

پرهیز کرده و بر اساس نقشه راه پیش بروند تا در کنار ایجاد اشتغال شاهد 
توسعه متوازن روستاها باشیم.وی همچنین از عدم حضور برخی از مدیران 
کل دستگاه های اجرایی در جلسه کارگروه توسعه روستایی و عشایری انتقاد 
کرد و گفت: مدیرانی که امکان حضور در جلس��ات را دارند باید به صورت 
کتبی به دبیرخانه اعالم کنند، در غیر این صورت از حضور نمایندگان آنها 
معذور خواهیم بود. مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری آذربایجان 
ش��رقی هم در این جلس��ه گفت: تعهد ایجاد اشتغال روستایی استان برای 
امسال 6 هزار و 864 نفر با اعتبار 116 میلیارد و 496 میلیون تومان است. 
تقی کرمی با بیان اینکه مبنا و معیار س��نجش اشتغال در روستاها داشتن 
بیمه تامین اجتماعی اس��ت، افزود: از مجموع تعهد اش��تغال روستایی در 
استان، ایجاد 2 هزار و 673 فرصت شغلی بر عهده بسیج سازندگی است. وی 
همچنین با تأکید بر ضرورت هم افزایی کانون های فرهنگی هنری مساجد و 
بسیج برای توسعه روستایی، گفت:شورای فرهنگ عمومی روستاها متشکل از 

دهیار، روحانی، پایگاه مقاومت بسیج و کانون فرهنگی مساجد است.  

اصفهان- قاس�م اسد- در سومین نشس��ت بررسی راهکارهای مقابله 
با کمبود آب و مش��ترکین پرمصرف در س��ال 96 مدیرعامل شرکت آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان گفت: فرهنگ سازی مدیریت مصرف آب باید در 
تمام فصول به طور جدی دنبال شود و در این زمینه مسئولین امر باید نهایت 
تالش خود را به خرج دهند. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه نهادینه کردن 
فرهنگ صحیح مصرف آب میان قشرهای مختلف امری بسیار دشوار است 
خاطرنشان ساخت: عملیات اعمال مدیریت مصرف آب با روشهای متفاوت 
از قبیل برپایی جش��نواره های مختلف برای گروههای هدف، چاپ کتاب، 
بروش��ور، بولتن، ساخت فیلم های آموزشی، داستانی، انیمیشن، استفاده از 
ظرفیت رسانه های گروهی و ... باید به صورت مستمر ادامه یابد تا فرهنگ 
صحیح مصرف آب برای تک تک مردم به یک باور تبدیل شود. وی محدودیت 
منابع آبی را جدی برشمرد و تصریح کرد: محدودیت منابع آبی در سالهای 

اخیر موضوعی غیرقابل انکار اس��ت و مردم باید بر این امر واقف ش��وند که 
منابع آبی طی س��الهای اخیر به دلیل وقوع خشکسالی دستخوش تحوالت 
زیادی شده پس باید در چگونگی مصرف اب تجدیدنظر نمود. مهندس امینی 
تعویض کنتورهای فرسوده و قدیمی را عاملی بسیار مؤثر در کاهش مصرف 

آب دانست و اعالم کرد: طی بررسی های اخیر حاصل شد که بعضاً در برخی 
از نقاط شهر هنوز کنتورهای آب مربوط به دهه های گذشته مورد استفاده 
قرار می گیرد. این کنتورهای قدیمی بعضاً مصرف آب بهای مش��ترکین را 
درس��ت محاسبه نمی کنند و این موضوع بی تأثیر در مدیریت مصرف آب 
نمی باشد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش 
هدررفت ش��بکه آب گفت: در سالهای اخیر ش��رکت آب و فاضالب استان 
اصفهان با اجرای عملیات اصالح خطوط انتقال، شناسایی نشتی ها در خطوط 
آبرسانی موفق به کاهش هدررفت آب در استان اصفهان شده است به طوریکه 
هم اکنون اصفهان رتبه اول کشور را در کاهش هدررفت آب دارد اما با این 
وجود روند کاهش هدررفت آب در اصفهان باید با قوت ادامه یابد چرا که برای 
هر قطره آب در اصفهان که دارای اقلیم خشک است چگونه مدیریت کردن 

آن بسیار حائز اهمیت است. 

س�اری - دهقان - مس��ئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : مقام اول آمادگی جسمانی 
رده س��نی باالی 26 س��ال به بانوی منطقه ساری تعلق گرفت . به 
گزارش خبرنگار مازندران ، خلیل پور مسئول روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری از پایان هفتمین دوره 
المپیاد فرهنگی ورزشی بانوان باالی 26 سال خبر داد و گفت : این 
دوره از رقابتها با حضور نمایندگانی از مناطق مختلف کشور به میزبانی 
ش��رکت ملی پخش ایران در شیراز برگزار شد. خلیل پور با اشاره به 
نقش ورزش در ارتقا س��المت کارکنان و افزایش بهره وری ، گفت : 
بر اساس سیاست های کالن حوزه منابع انسانی به ورزش و سالمت 

کارکنان در جهت افزایش بهره وری و س��المت نیروی انسانی توجه 
ویژه ای شده است . وی گفت : در هفتمین المپیاد فرهنگی ورزشی 

بانوان باالی 26 س��ال ورزشکارانی از مناطق مختلف حضور داشتند 
که در پایان این رقابتها ، شیوا اوالدزاد ازمنطقه ساری مقام اول را در 
رش��ته آمادگی جسمانی از آن خود کرد. وی افزود : همچنین مائده 
نعمتی در رشته شطرنج مقام چهارم را از آن خود نموده و به مرحله 
بعد صع��ود کرد و به ادامه رقابتهای ش��رکت ملی پاالیش و پخش 
ایران راه پیدا کرد  . وی تصریح کرد : خوش��بختانه ورزش در سطح 
منطقه ساری رشد چشمگیری داشته است و برای این منظور در امور 
ورزشی منطقه ساری هیات های ورزشی کوهنوردی  ، شنا ، فوتبال و 
 فوتسال و دیگر رشته ها در طول سال فعالیت ها و برنامه های ورزشی 

گسترده ای را در دستور کار دارند .

تبریز – لیال پاش�ائی- طی مراسم با شکوهی هفتمین دوره مسابقات 
امدادی / عملیاتی امدادگران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با تجلیل از 
قهرمانان و عوامل اجرایی به پایان رسید. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به 
نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی، مهندس ولی اله 
دینی در این مراسم ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان هفتمین دوره 
مس��ابقات امدادگران گفت: اکثر آیتم های مسابقات بر مبنای مهارت های 
جسمانی اس��ت که در جای خود بسیار مهم است اما بایستی برنامه ریزی 
و فضا به س��متی پیش رود که این آمادگی توأم با آمادگی ذهنی باش��د و 
از سال آینده تدابیری اندیشیده شود تا علم نقشه خوانی به آیتم مسابقات 
افزوده شود. مدیرعامل شرکت گاز استان با تأکید بر اهمیت توانمندی های 
ذهنی امدادگران در موضوعات نقش��ه خوانی تصریح کرد: اگر یک امدادگر 
حائز مهارت های جسمانی  امدادی باشد ولی در یک حادثه قرائت اشتباهی 

از نقشه داشته باشد زمان رفت و برگشت باعث از دست رفتن فرصت طالیی 
در حادثه خواهد شد بنابراین تمامی امدادگران باید با علم نقشه خوانی فنی 
شبکه گازرسانی آشنایی کامل داشته باشند. وی مهارت و دانش را دو ویژگی 
مهم امدادگران گاز اعالم کرد و افزود: موفقیت هر سازمان در گرو بهره گیری 

از نیروی انس��انی کارآمد، دانش مدار و با مهارت اس��ت و به کارگیری این 
شاخص ها در جذب نیروی انسانی بویژه امدادگران بسیار ضرورت دارد. وی 
نقش آموزش امدادگران را از اولویت های اصلی برنامه های شرکت  گاز استان 
آذربایجان شرقی اعالم کرد و افزود: موضوع آموزش مهارت و دانش کارکنان 
باید جدی تلقی شود و فضای آموزشی از حالت های کلیشه ای خارج شوند و 
کارکنانی که در آموزش های جدید دانش افزایی داشته باشند در رتبه بندی 
و تش��ویق در اولویت خواهند بود. الزم به ذکر اس��ت در پایان این مراسم از 
امدادگران و تیم های برتر با اهداء لوح، مدال و کاپ قهرمانی توسط مدیرعامل 
و هیات مدیره تجلیل به عمل آمد و نفرات برتر این دوره از مسابقات با عنوان 
تیم شرکت گاز استان آذربایجان شرقی در مسابقات سراسری امدادگران 
ش��رکت ملی گاز ایران که مهرماه سال جاری در شهر مشهد مقدس 

برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد.

رش�ت-زینب قلیپور- همایش مصرف بهین��ه گاز طبیعی )طرح 
س��فیران انرژی(  با حضور فرماندار فومن، مس��ئولین ادارات و جمعی از 
کارشناسان شرکت گاز  در محل سالن ارشاد اسالمي فومن برگزار شد. 
در ابتداي این همایش آقای یوس��ف مدد رئی��س اداره گاز فومن ضمن 
عرض خوشآمد به حاضرین گزارشي از عملکرد این اداره را بیان نمود. در 
ادامه آقای اسماعیل پور فرماندار محترم شهرستان فومن ضمن حمایت از 
اجرای این طرح از تمامی ادارات شهرستان خواست که طرح مذکور را در 
ادارات خود اجرا نمایند. در ادامه  مهندس شکورنیا رئیس ایمنی، بهداشت 
،محیط زیست و پدافند غیر عامل شرکت گاز استان گیالن توضیحاتی 

در خص��وص مص��رف گاز در جهان و ایران  ارائه نم��ود. وي در ادامه در 
 خصوص طرح سفیران انرژی گفت: این طرح در سطح وزارت نفت و سایر

 وزارت خانه ها مورد تحقیق و تائید قرار گرفته و با دستور معاون محترم 
ریاست جمهوری بصورت ابالغیه به سایر وزارتخانه ها و استانداری های 
کش��ور ابالغ گردیده و با اجراي این طرح و آگاه س��ازی همگانی، تا حد 
بسیاري از  هدر رفت انرژی جلوگیري خواهد شد. در ادامه مهندس  مداح 
حسینی رئیس ایمني و آتش نشاني شرکت گاز گیالن نکات مبسوطی 
درخصوص خطرات اس��تفاده نادرس��ت از گاز ارائه و  روش هایي جهت 
استفاده بهینه و ایمن از گاز طبیعی  برای حاضرین بیان نمود. از نکات 
حائز اهمیت این همایش ثبت نام فرماندار فومن به عنوان اولین س��فیر 

انرژی جهت ترویج فرهنگ مصرف بهینه در این شهرستان بود.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت ش��هرکهاي 
صنعتي  اس��تان قزوین گفت: واحدهاي صنعتي، تولیدي و خدماتي که 
در شهرک صنعتي خرمدش��ت استقرار یابند از معافیت مالیاتي 10 الي 
13 س��اله برخوردار میشوند. به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي اس��تان قزوین،" حمیدرضا خانپ��ور " در بازدی��د از واحدهاي 
تولیدي، صنعتي و خدماتي شهرک صنعتي خرمدشت با اعالم این مطلب 
 افزود: شهرک صنعتي خرمدش��ت یکي از شهرکهاي صنعتي امن براي 
س��رمایه گذاري داخلي و خارجي مي باشد و مشوقهاي ویژه براي حضور 
سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به بازدید هیات تجاري 

اتاق بازرگاني اس��تانبول ترکیه از این ش��هرک گفت: یک هیات تجاري ، 
اقتصادي و سرمایه گذاري از اتاق بازرگاني استانبول ترکیه براي مطالعه و 

ارزیابي شهرک صنعتي خرمدشت به مساحت 500 هکتار  حضور یافته و 
بصورت میداني از امکانات و زیرساختهاي این شهرک بازدید کردند.رئیس 
هیات مدیره شرکت شهرکهاي صنعتي استان از این شهرک بعنوان قطب 
تولید محصوالت فوالدي ) میلگرد و مفتول ( در اس��تان نام برد و اعالم 
کرد بزودي بخشي از اراضي صنعتي خرمدشت شهرک کربن راه اندازي 
مي ش��ود. حمیدرضا خانپور در ادامه از بهره برداري طرح توس��عه شبکه 
روشنایي شهرک صنعتي خرمدشت بطول یک کیلومتر در هفته دولت 
خبر داده اس��ت و افزود: براي اجراي این پ��روژه بالغ بر 15 میلیارد ریال 

سرمایه گذاري شده است.  

مدیر دفتر مدیریت استراتژیک و بهره وری برق منطقه ای خوزستان خبر داد

نظاممدیریتعملکرددراینشرکتپیادهسازیمیشود

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

توسعه فرهنگی روستاها بخش مهمی از توسعه روستایی است

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

فرهنگ مصرف صحیح آب باید به یک باور میان مردم تبدیل شود

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

مقام اول آمادگی جسمانی پخش ایران به منطقه ساری رسید

 مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم کرد

دانش و مهارت، دو ویژگی مهم امدادگران گاز

همایش مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی در شهرستان فومن برگزار شد 

13 سال معافیت مالیاتي براي واحدهاي تولیدي مستقر در شهرك صنعتي خرمدشت

دبیرخانه ملی رویداد تبریز2018 رسما آغاز  به  کار کرد
 تبریز – ماهان فالح: سرپرست معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: 
دبیرخانه ملی رویداد "تبریز2018" در محل معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
آغاز به کار کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، میرهادی قره س��ید رومیانی با بیان این خبر گفت: دبیرخانه ملی 
رویداد "تبریز2018" با هدف هماهنگی، جلب مشارکت، برقراری تعامل و بهره گیری از ظرفیت بخش های مختلف 
در راس��تای هرچه باش��کوه تر برگزار شدن این رویداد در محل معاونت گردشگری تشکیل شد. او افزود: با توجه به 
اینکه دبیرخانه اس��تانی این رویداد نیز در شهر تبریز دایر است لذا تجهیز دبیرخانه ملی به نیروی انسانی و امکان 
برقراری ارتباط مستقیم و گسترده با بخش های مرتبط می تواند هماهنگی و تسریع دستیابی به اهداف تعیین شده ویژه "تبریز2018" را با تمرکز 
بر اموری همانند اطالع رسانی، هماهنگی، اخذ پیشنهادها، ایده ها و دیدگاه های صاحب نظران و مستندسازی فعالیت ها سبب شود. دبیر ستاد ملی 
رویداد »تبریز2018« گفت: پیرو اقدام صورت گرفته، کارگروه های "اطالع رسانی"، "اجرایی و هماهنگی"، "آموزش" و "برنامه ریزی" نیز ذیل دبیرخانه 
ملی مذکور تشکیل شده است تا بستری مساعد برای پیشبرد نظام مند اهداف تعیین شده فراهم شود. رومیانی تأکید کرد: همچنین با برقراری امکان 
ارتباط 24 ساعته با دبیرخانه ملی رویداد "تبریز2018" از طریق شماره تماس 66582248، کارشناسان مربوطه آماده دریافت پیشنهادها برای میزبانی 
شایسته از این رویداد و همچنین تسریع در برقراری ارتباطات مورد نیاز هستند. سرپرست معاونت گردشگری اظهار کرد: به دستور رئیس سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کلیه رویدادهای مربوط به حوزه های سازمان در سال 2018 به شهر تبریز منتقل خواهد شد و چنانچه در 

پایتخت برگزار شود رویکرد و نگاهی ویژه به این رویداد مهم ملی کشور خواهد داشت.

شرکت پتروشیمی شازند در لیست 50 شرکت فعال تر بورسی قرار گرفت
اراك- خبرن�گار فرص�ت امروز- به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل به نقل از ایس��نا، به 
تازگی فهرست 50 شرکت فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به بهار سال جاری اعالم شده که 
شرکت های پاالیش نفت بندرعباس، گروه مپنا، سرمایه  گذاری نفت و گاز پارس، توسعه معادن و فلزات 
و گروه مدیریت سرمایه  گذاری امید در مقام اول تا پنجم این لیست قرار دارد. طبق این گزارش، شرکت 
سایپا، پتروشیمی مبین، گروه پتروشیمی سرمایه  گذاری ایرانیان، مخابرات ایران و آسان پرداخت پرشین 
نیز در مقام ششم تا دهم این رتبه بندی جای گرفتند، اما رتبه های چهل وپنجم تا پنجاهم این لیست 
را شرکت های پتروشیمی شازند، سایپا دیزل، سرمایه  گذاری آتی دماوند، سرمایه  گذاری خوارزمی، بیمه البرز و سرامیک صنعتی اردکان تشکیل 
می دهند. عالوه بر این شرکت های ایران خودرو، صنایع آذرآب، ایران ترانسفو، پارس خودرو، البراتور داروسازی دکتر عبیدی، مقام های یازدهم تا 
پانزدهم این لیست را به خود اختصاص دادند. الزم به ذکر است در گزارش یاد شده اعالم شده که شناسایی شرکت های دارای موقعیت برتر، اغلب 
بر پایه نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های مالی انجام می شود. شناسایی شرکت های برتر در بورس تهران بر 
پایه ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار و در چارچوب سه معیار از جمله میزان داد و ستد سهام در تاالر، تناوب 

معامالت سهام و تاثیر گذاری آن شرکت بر بازار صورت می گیرد.

شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان:
کاهش شکایات و افزایش سهم بازار نتیجه رضایت مشتریان است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نتایج موفقیت آمیز 4 ماهه اول سال 96 حاصل تالش و همکاری کارکنان بوده است.مهندس شهمرادی 
ضمن ابراز این مطلب گفت: در جلسه هفته قبل مخابرات مناطق کشور با مدیران شرکت مخابرات ایران رشد تمامی شاخصها در مخابرات منطقه 
گلستان اعالم شده و حتی در برخی از شاخصها مورد تقدیر قرار گرفته ایم که مدیون تالش و همدلی همه کارکنان است اما هنوز  نیاز به برنامه ریزی 
و کوشش بیشتر بوده تا موفقیت ها استمرار و پایداری داشته باشند.مدیر مخابرات منطقه گلستان که درجلسه " ارتقاء وضعیت پشتیبانی وفروش 
اینترنت پرسرعت " سخن میگفت با تاکید براینکه وظیفه ما خدمت دادن به مردم است افزود: با توجه به انتظارات مشتریان باید نارضایتی آنها را 
به رضایت حداکثری تبدیل نماییم و اولویت تمامی فعالیتهای ما رسیدگی به امور مشتریان باشد.وی با مهم دانستن رضایت مشتری از محصوالت 
وسرویسهای مخابرات به ارزیابی های انجام شده توسط شرکت مخابرات ایران درقالب شاخص NPS اشاره کرد و گفت: میزان این شاخص که همان 
وفاداری و رضایت مشتری است بستگی به عملکرد کارکنان و نحوه برخورد آنها با مشتری دارد که باید به آن توجه داشت.مهندس شهمرادی کاهش 
شکایات ، افزایش دایری و سهم بازار و در نتیجه افزایش درآمد را نتیجه رضایت مشتریان دانست و افزود : با راه اندازی سامانه oss تمامی خرابی 
ها ، روش ها و سرعت پیگیری مشکالت مردم مستقیما توسط شرکت مخابرات ایران رصد می شود و این نشان دهنده اهمیت دادن به مشتری و 

توجه به خواسته ونیاز آنان می باشد.

فاصله استان هاي گلستان _ خراسان شمالي کمتر مي شود 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان از کم شدن فاصله استان هاي گلستان - خراسان شمالي 
با آغاز احداث و  آسفالت  محور قازانقایه - خراسان شمالي در شهرستان مراوه تپه خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي 
استان گلستان مهندس حسین محبوبي در حاشیه بازدید از عملیات اجرایي محور راه روستایي قازانقایه - خراسان شمالي با حضور محفوظي معاون 
وزیر را ه و شهرسازي ، کوسه غراوي نمایند مردم شریف مراوتپه ،کالله ، کالیکش و مینودشت  در مجلس شوراي اسالمي ، تاجي فرماندار مراوه تپه 
و تني چند از مسئولین محلي و اهالي روستاها برگردید افزود: طول این  پروژه 16 کیلومتر است که 3 کیلومتر از روستاي گوک دره تا پست دره 
در سالهاي گذشته آسفالت و 13 کیلومتر باقي مانده آن احداث و آسفالت خواهد شد .سرپرست اداره کل راه و شهرسازي ادامه داد: این پروژه داراي 
موافقنامه هاي استاني و ملي از سال 1393  است،  عملیات اجرایي سالجاري آن شامل ترانشه برداري ، تعریض ، اصالح شیب ، زیر سازي و احداث 
دیوار و ابنیه فني و در نهایت بیس و آسفالت مي باشد .این مقام مسئول پروژه فوق را بسیار پر اهمیت  توصیف نمود و هدف از اجراي این پروژه را 
کوتاه شدن مسیر مراوه تپه به خراسان شمالي ، رونق بخش اقتصادي و فرهنگي منطقه و عبور ایمن تردد کنندگان از راهها را عنوان نمود.محبوبي 
ادامه داد: در سالجاري مبلغ 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملي به پروژه فوق اختصاص یافته است و اظهار امیدواري کرد با تخصیص اعتبارات 
الزم ، این پروژه تا 6 ماه اول سال آینده به بهره برداري برسد.شهرستان مراوه تپه در شرق استان گلستان واقع و با استان خراسان شمالي هم مرز 

است .این شهرستان داراي 480 کیلومتر راه روستایي است که 250 کیاومتر آن آسفالت ومابقي راه شوسه و خاکي مي باشد .

مدیر کل دفتر تامین مسکن کمیته امداد در سفر به استان هرمزگان :
ساخت 2 هزار و۷۹1واحد مسکن روستایی توسط سپاه در هفت استان محروم

بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- ساخت پنج هزار و 500 واحد مسکونی در روستاهای هفت استان کشور 
توسط سپاه سازندگی حدود 60 درصد پیشرفت داشته است. مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان 
کمیته امداد در نشست با مسئوالن مرتبط با ساخت مسکن مددجویی روستایی در سپاه و بسیج سازندگی استان 
هرمزگان، درباره آخرین وضعیت مسکن مددجویی در این استان به تبادل نظر پرداخت. به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد؛ ابراهیم بازیان، مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با اشاره به مشارکت 
کمیته امداد و سپاه برای ساخت پنج هزار و 500  واحد مسکونی در روستاهای هفت استان کشور، گفت: تاکنون 
نزدیک به دو هزار و 791  واحد مسکونی به مرحله تحویل کامل رسیده است که این رقم حدود 60 درصد از کل واحدهای  مورد نظر در این طرح 
است. وی با اشاره به سهمیه استان هرمزگان در طرح ساخت مسکن مددجویی روستایی مناطق محروم که برابر با 795 واحد است، گفت: در این 
استان عملیات ساخت 668 مورد از این واحدها شروع شده که نخستین واگذاری ها در شهریور ماه سال گذشته آغاز شد و اکنون نیز ادامه دارد.  وی 
با اعالم اینکه هرمزگان از حیث اجرا و عملیات ساخت و ساز واحدهای مسکونی مددجویی روستایی در بین هفت استانی که شامل این طرح هستند 
در رتبه نخست قرار دارد گفت: 571 واحد مسکونی  در این استان به مرحله نازک کاری رسیده که در مجموع این طرح در هرمزگان دارای پیشرفت 
بیش از 77 درصد است. مدیر کل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان کمیته امداد با بیان اینکه در این طرح از مددجویان اعتباری دریافت 
و یا کسر نشده است، گفت: این پروژه مسکن از جمله فعالیت های خاص کمیته امداد به شمار می رود که در نوع خود موفقیت آمیز نیز بوده است. 

کسب عنوان واحد نمونه تولیدی استان خوزستان توسط کشت و صنعت نیشکر میرزا کوچک خان
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- ستار شکیبا اظهار داشت: همزمان با روز صنعت و معدن که با حضور مقامات استانی و مسئولین کشوری برگزار 
شد شرکت کشت و صنعت نیشکر میرزاکوچک خان با تالش کارکنان خود موفق شد عنوان واحد نمونه تولیدی در استان خوزستان را کسب کند. 
مدیرعامل کشت و صنعت میرزاکوچک خان افزود: این شرکت همواره در راستای اهداف سازمانی خود به حداکثر بهره وری در عین رعایت کیفیت 
برتر تولید، توجه ویژه داشته و دارد و کل شرکت بطور یکپارچه این اهداف سازمانی را در باالترین سطح ممکن پیگیری می کنند لذا همین امر باعث 
شد که این شرکت به عنوان واحد نمونه تولیدی در استان خوزستان معرفی گردد. وی همچنین آسیب شناسی روندهای تولید، وارسی مداوم تمامی 
خطوط تولید شرکت و برنامه ریزی دقیق برای رفع مشکالت و بهره وری مناسب را در کنار نیروهای جوان و با انگیزه از مهمترین دالیل این موفقیت 
برشمرد. ستار شکیبا در پایان خاطرنشان کرد: کشت صنعت میرزاکوچک خان در اراضی آزاد شده از عملیات بیت المقدس در دوران دفاع مقدس واقع 
شده است و تالش مجموعه همکاران ما این بوده که در ادامه آن جهاد مقدس، سنگر تولید را با همت جوانان متعهد و غیور منطقه با حداکثر توان 

پیش ببریم و این موفقیت نیز ناشی از همین همت و تالش پرسنل این شرکت است.

در سه ماهه نخست سال جاری
کمک 33 میلیارد ریالی مراکز نیکوکاری به نیازمندان بوشهری

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز -مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: در سه ماهه نخست سالجاری 33 میلیارد 
و 500 میلیون ریال کمک های مردمی توسط مراکز نیکوکاری جمع آوری و میان نیازمندان کمیته امداد توزیع شد. به 
گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر، در گردهمایی بررسی فعالیت های 
مراکز نیکوکاری استان با اشاره به نقش اساسی مراکز نیکوکاری در کمک به نیازمندان گفت: راه اندازی مراکز نیکوکاری و 
واگذاری امور به مردم نقش مهمی در سرعت بخشی کمک به نیازمندان داشته است و در نگاه کالن، بیشترین وظایف کمیته 
امداد در آینده به مراکز نیکوکاری واگذار می شود. وی با اشاره به فعالیت 29 مرکز نیکوکاری در استان بوشهر گفت: بیش از 
چهار سال از فعالیت های مراکز نیکوکاری در استان بوشهر می گذرد که در این مدت توانسته اند خدمات قابل توجهی را به نیازمندان ارائه دهند. لطفی با بیان 
اینکه مراکز نیکوکاری در شهرها و مناطق مختلف استان راه اندازی شده اند تا  همیار و همراه کمیته امداد در کمک به نیازمندان باشند، گفت:: امروز حرف 
نخست در زمینه تعامل با مردم را مراکز نیکوکاری می زنند و راه اندازی مراکز نیکوکاری و واگذاری امور به مردم نقش مهمی در سرعت بخشی کمک 
به نیازمندان داشته است. وی خاطر نشان کرد: با توجه به واگذاری امور محرومیت زدایی در محالت به مرکز نیکوکاری، در سه ماهه نخست 
سال جاری، بالغ بر 33 میلیارد و 500 میلیون ریال کمک های مردمی جمع آوری و در میان نیازمندان همان محله توزیع شده است. 



هیچ  فردی ادعا نمی کند که برپایی یک کس��ب وکار آسان 
اس��ت، اما در این مقاله که به نقل از inc توس��ط »زومیت« 
ارائه ش��ده اس��ت، می گوییم چه دالیلی وجود دارد که دست 

به کارآفرینی بزنید. 
امروزه تفکر کارآفرینی نسبت به گذشته تغییر کرده و رفتن 
به سمت فرصت های شغلی بزرگ، غیرممکن و سخت نیست. 
البته گاهی مسیر نامشخص راه اندازی کسب وکار، خطرات، موانع 
و فشارهای روحی همه و همه اعتمادبه نفس کارآفرینان را پایین 
آورده و ایده های ناب شان را در معرض خاموشی قرار می دهد. 

پاتریک بت دیوی��د  )Patrick Bet-David( کارآفرین، 
نویسنده و مشاور مالی آمریکایی است که موفقیت های تجاری 
بس��یاری در مقام مدیرعام��ل آژانس PHP  )یک ش��رکت 
 Valuetainmentخدماتی مال��ی( و خالق کانال یوتی��وب
)به معنای ارزش گذاری( به دست آورده است. او از بزرگ ترین 

حامیان  کارآفرینی و سرمایه گذاری است. 
در مصاحب��ه ای که از طرف گ��روه Follow My Lead  با 
پاتریک انجام شد، از او پرسیدند:  »کارآفرین کیست؟« پاسخ او 

بس��یار ساده بود:  »کارآفرین کسی است که خود را برای ایجاد 
ش��غل و کسب سرمایه به خطر می اندازد.« اما زمانی که همین 
 Mountain بنیان گذار )Mac Lackey(  سوال از مک الکی
Khakis  )فروشگاه لباس( و Ettain Group  )مرکز مشاوره 
مدیریت کسب وکار( پرسیده ش��د پاسخ متفاوتی داد:  »اغلب 
اوقات در تعاریف کارآفرینی به ریسک پذیری باال اشاره می شود، 
درحالی که از نظر من کارآفرینی ریسک را پایین می آورد. چون 
دیگر الزم نیس��ت برای رئیس تان کار کنی��د و مدیریت زمان، 
حرفه و فرصت های شما تماما دست خودتان است. البته شاید 
در ابتدا راه برایتان سخت باشد چون همه چیز به عهده شماست 
و شاید بخشی از مسئولیت  ها را دوست نداشته باشید و مجبور 

شوید انجام دهید.«
اما چرا با تمام این اوصاف کارآفرینی امری ضروری است؟ 

شما می توانید تغییرات مثبت ایجاد کنید
 »تأثیرگذاری« کلمه ای است که کارآفرینی را معنا می کند. 
یعنی ش��ما فرصت توسعه فردی، پیش��رفت اجتماعی، حل 
مشکالت و اصالح جامعه را در  »کارآفرینی« می یابید. درست 

مانند تأثیراتی که اس��تیو جابز، ایالن ماسک و بیل گیتس بر 
پیشرفت جهان گذاشتند. 

مهارت های جدید و ارزشمندی خواهید آموخت
اغل��ب مردم به رش��د حرفه ای و ش��خصی که نصیب یک 
کارآفرین می شود توجهی نمی کنند. روند کسب وکار شما چه 
با موفقیت همراه باشد و چه چندان رضایت بخش پیش نرود، 
مهم این است که قدمی برداشته اید، انعطاف پذیری را آموخته 
و تجربه به دست آورده اید. همانطور که ویلیام بوروز می گوید: 
»آن زمانی که رشد و پیشرفت تان متوقف شود، پایان عمر تان 

فرا رسیده است.«
هرآنچه الزم است در کنترل شماست

در روند کارآفرینی ش��ما آزادی  عمل و کنترل بیشتری بر 
زمان بن��دی و دخل و خرج تان دارید. این یک واقعیت اس��ت 
که قدم گذاشتن در مسیر ایجاد شغل امکاناتی فراهم می کند 
که موجب کسب سرمایه، پرداخت به موقع صورت حساب ها، 
تغییرات مثبت در جامعه و رشد فردی تان خواهد شد. پس اگر 

ایده و آمادگی عمل دارید، دست به  کار شوید! 

کارآفرینی، سبک زندگی سخت اما ضروری

مدرسه مدیریت

پرنده آبی تنهاتر شد؛ کوچ یک میلیون  کاربر از توییتر

 3درس  از ماجرای پایان دنیا 
برای رونق کسب و کار

اگ��ر داری��د  ای��ن نوش��ته را می خوانی��د، یعنی 
خوشبختانه هنوز دنیا به آخر نرسیده و پیش بینی 
نوس��ترآداموس و مایاه��ا، ب��رای پای��ان دنی��ا در 
2012/12/21 درس��ت از آب درنیامده است. این 
موضوع چیزی نبود که هر کس��ی در هر گوشه از 
 ای��ن جهان به هر س��ن و  نژاد و جنس��یتی از آن 

بی خبر مانده باشد. 
روز جمع��ه، 21 دس��امبر- روز موعود – هزاران 
نفر در کنار معبد مایاها در ش��هر چیچن ایتزا گرد 
هم آمدند، تا پایان یک سیکل ۵12۵ ساله مایایی 
را جش��ن بگیرند. حضور  این همه توریس��ت یک 
فرص��ت تجاری تکرارنش��دنی برای دستفروش��ان 
صنایع دس��تی بود که تولی��دات خود را به معرض 
فروش گذاشته بودند. البته نه تنها دستفروش های 
معبد، بلکه صدها شرکت کوچک و بزرگ در گوشه 
و کنار جهان  این فرصت را غنیمت ش��مرده و آن 
را ب��ه موتور محرکی برای کس��ب و کار خود تبدیل 

کردند. 
ب��ا نگاهی دقیق ت��ر و تحلیل اثرات رس��انه ای و 
اقتصادی  این موضوع، س��ه درس مفید برای رونق 
کس��ب و کارها را که توسط س��ایت ایده و خالقیت 

ارائه شده است به شرح زیر مرور می کنیم. 
 

1- قدرت ماورایی ش�بکه های اجتماعی را 
جدی تر بگیرید 

سال های گذشته در شبکه های اجتماعی درباره 
ای��ن پیش بینی توف��ان خبر و لطیف��ه و عکس به 
پ��ا بود. چند روز مانده به 21 دس��امبر، در توییتر 
برچس��ب EndoftheWorld  هم��واره ج��زو 

پراستفاده ترین ها بود. 
بیشتر افرادی که  این موضوع را دامن می زنند به 
آن اعتقاد نداش��تند اما چرا  این همه در  این مورد 
بحث و گفت وگو بود؟ بخشی از پاسخ  این سوال در 
قدرت ش��بکه های اجتماعی ریشه دارد. امروزه اثر 
ش��بکه های اجتماعی با داشتن اهرم پیشران قوی 
به نام »به اشتراک گذاری مجدد« روی مردم بسیار 

بیشتر از گذشته شده است. 
جالب تر اینکه بسیاری از پیش بینی های عجیب 
و غری��ب چ��ون به ص��ورت مداوم در ش��بکه های 
اجتماعی بازاش��تراک گذاری می ش��د، اساس باور 
برخی ش��ده ب��ود و ب��رای تأیید حرف های ش��ان 

می گفتند: »توی فیس بوک نوشته بودند...«
کسب و کارهایی که اهمیت شبکه های اجتماعی 
را ب��ه خوب��ی درک کرده ان��د با مرتبط س��اختن 
محص��والت یا خدمات خود با  ای��ن موضوع، توجه 

مردم را به سمت خود جلب کردند. 
برای مثال یک ش��رکت تولیدی الستیک خودرو 
در صفحه فیس بوک خ��ود اعالم کرده بود که اگر 
دنیا به پایان برس��د به همه خودروهای دنیا چهار 

حلقه الستیک به صورت رایگان خواهد داد! 

2- برای مشتریان تان قصه بگویید 
قصه گویی و داستان س��رایی یک��ی از مهم ترین 
روش ه��ای اثرگ��ذاری روی انسان هاس��ت. یک��ی 
از عوام��ل تأثیرگ��ذار در گس��ترش جهان��ی  این 
پیشگویی، شکل داستانی آن بود که به افراد برای 
ح��رف زدن انگیزه می داد و ای��ن امکان را موجب 
می ش��د که هر کس��ی به دلخواه خود جزییات آن 

را دستکاری کند. 
بن��ا ب��ه یافته های علم��ی مغز انس��ان در قالب 
داستان، می اندیش��د و اطالعات دریافتی پیرامون 
خ��ود را پردازش می کن��د. یکی از مباحث مهم در 
بازاریابی عصب��ی  )Neuromarketing( ایجاد 
همدلی و وابس��تگی ذهنی در مش��تری اس��ت تا 
نس��بت به یک محصول واکنش مثبت نشان دهد. 
مش��تریان به راهی برای برقراری ارتباط با ش��ما و 
کس��ب و کارتان نیاز دارند. گفتن تجربه های تلخ و 
شیرین خود و کسب و کارتان به مشتریان، یک راه 
بسیار عالی برای  ایجاد  »اعتبار« و  »اعتماد« است 
ک��ه ای��ن دو در خرید محصوالت و خدمات ش��ما 

بسیار مؤثرند. 

3- یک تقویم بخرید 
زندگی ما دچ��ار یکنواختی و روزمرگی اس��ت. 
رخداده��ای زمانی مانند س��ال روزهای ملی، اعیاد 
س��ال نو، شب یلدا و... از جمله موقعیت هایی است 
ک��ه به زندگ��ی انس��ان ها تنوع و تغیی��ر می دهد. 
ای��ن زمان ها ج��زو بهترین فرصت ها ب��رای رونق 
کسب و کار هستند چرا که مردم، خودخواسته برای 
بی��رون آمدن از خانه  و خرج کردن پول های ش��ان 
– ب��دون صرف هزینه های گزاف تبلیغات – انگیزه 

دارند. 
بس��یاری از ش��رکت ها ب��ا در نظر داش��تن 21 
دس��امبر، از ماه ها قبل روی پیشنهادهای تجاری و 
تبلیغات خود برای  این روز، کار و برنامه ریزی کرده 
بودند. مثاًل آژانس های مسافرتی تورهای ویژه ارائه 
می کردند ب��ا این پیام  تبلیغاتی ک��ه حاال که آخر 
دنیاس��ت جاهای دیدنی که تا چند روز دیگر نابود 

شود را ببینید. 
یا، یک فس��ت فود در صفحه توییتر خود خبر از 
ارائه یک نوع س��اندویچ 12 طبق��ه مخصوص  این 
روز داد هم��راه ب��ا این پیام تبلیغاتی: »ش��اید  این 
روز پایان دنیا نباش��د اما قطعاً پایان گرسنگی های 

شماست.«
پس بهتر است به کمک یک تقویم، مناسب های 
مختلف را در نظر بگیرید و برای استفاده تجاری از 

آنها از قبل برنامه ریزی کنید. 

مدرسه کسب وکار

 )Laght( نام شرکت: الیت 
سرمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: ۶۴.۷ 

میلیون دالر 
چ�ه کاری می کند؟ »الیت« درص��دد جایگزین 
کردن دوربین های حرف��ه ای )DSLR( با دوربینی 

فشرده )کامپکت( 1۶ لنزی است.
چ�را ق�رار اس�ت کارش بگیرد؟ هی��چ یک از 
گوش��ی های هوشمند به کیفیت الزم و قابل قیاس 
ثبت ش��ده با دوربین ه��ای حرفه ای نرس��یده اند. 
اس��تارتاپ الیت درصدد اس��ت در سال پیش روی 
میالدی دوربینی سبک اما 1۶ لنزی معرفی کند که 

کیفیتش قابل رقابت با دوربین های حرفه ای است.

دوربینی با 1۶ لنز

معرفی استارتاپ

براس��اس گ��زارش مالی توییت��ر در س��ه ماهه دوم 
س��ال 201۷، توییتر در س��ه ماهه منتهی به ۳0 ژوئن، 
بال��غ بر یک میلیون کاربر خود را در مقایس��ه با س��ه 
ماهه نخس��ت امسال از دس��ت داده است. این شرکت 
در م��اه آوریل اعالم کرده بود ک��ه تعداد کاربران فعال 
ماهانه این ش��بکه اجتماعی، 1۴ درصد رش��د داش��ته 

 اس��ت، اما طولی نکش��ید که گزارش وب سایت انگجت 
)Engadget( نش��ان داد که برخ��الف ادعای توییتر، 
آمارها ثابت است و از رشد تعداد کاربران خبری نیست. 
بااین حال، گزارش روز گذشته توییتر حاکی از آن بوده 
که این ش��رکت در سه ماهه دوم 201۷ میالدی، حدود 
11۶ میلی��ون دالر زی��ان مالی را تجرب��ه کرده که این 

رقم در مدت زمان مش��ابه سال گذش��ته، برابر با 10۷ 
میلیون دالر عنوان ش��ده بود. میزان درآمدهای حاصل 
از تبلیغات در این ش��بکه اجتماع��ی نیز ۴89 میلیون 
دالر ذکر ش��د. این در حالی اس��ت که این ش��رکت در 
سه ماهه دوم سال 201۶، ۵۳۵ میلیون دالر را از طریق 

تبلیغات به دست آورده بود. 

برای مطالعه 748 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: شما برای اینکه مشتری بیشتری داشته 
باش��ید باید پارامترهای زیادی را رعایت کنید که زیبا و شیک 

بودن یکی از پارامترهای رستوران داری است. 
نخس��تین نکته رعایت اصول بهداش��ت غذایی اس��ت. این 
مهم تری��ن اصل برای یک رس��توران اس��ت. مواد غذایی ش��ما 
باید کاماًل بهداش��تی باش��د و از مواد غذایی درجه یک استفاده 
کنید. آشپزخانه باید کاماًل تمیز باشد. کارکنان کارت بهداشت 
داشته باشند. مردم فرق بین خوب و بد را به درستی تشخیص 

می دهند. 
دوم اینکه سرآش��پز حرفه ای استخدام کنید. سرآشپز خوب 
می تواند رضایت مش��تریان ش��ما را برآورده و براساس ذوق و 

عالقه مشتریان شما غذا تهیه کند. 
سوم اینکه محیط رس��توران تمیز و آراسته و زیبا باشد. در 

محیط رس��توران نخس��تین عامل تعیین کننده تمیزی است. 
هن��گام تمیز کردن، کوچک ترین موارد نباید فراموش ش��وند. 
کف رستوران، دیوارها و مخصوصا دستشویی ها باید بسیار تمیز 

باشند. می توانید از دستگاه های خوشبو کننده استفاده کنید. 
چهارم اینکه قیمت غذای شما باید یک قیمت رقابتی باشد. 
با توجه به مشتری هدف و غذایی که سرو می شود باید قیمت 

شما بتواند در بازار قابل رقابت باشد. 
پنج��م از کارکنان باتجرب��ه و باادب اس��تفاده کنید و مدام 
برای آنها کالس های آموزش��ی بگذارید. کارمند شما باید بداند 
با مش��تری چگونه برخورد کند. هر مش��تری دارای س��لیقه و 
عالقه خاصی اس��ت، بنابراین پیشخدمت شما باید تا حدودی 

با روانشناسی رفتاری آشنا باشد. 
شش��م اینکه از مسئله تبلیغات و اطالع رسانی غافل نباشید. 
به ش��یوه های ممکن برای مشتریان هدف خود تبلیغات کنید. 
بیش��تر کارکنان در نزدیکی محل کارش��ان به دنبال رستوران 

هستند. می توانید با شرکت ها در نزدیکی رستوران تان صحبت 
کنید و در قبال خرید از شما تخفیف ها ی ویژه و تحویل رایگان 
ارائه دهید. مطمئن شوید که تبلیغ رستوران شما در آگهی های 

تبلیغاتی به راحتی دیده می شود. 
هفتم اینکه با مشتریان خود در ارتباط باشید و به انگیزه های 
مختلف پیام های ش��اد و خوبی به آنها بدهید. برای مواقعی که 
فکر می کنید فروش پایین است به آنها پیامک کنید اگر روزی 
که مشخص کرده اید به رستوران شما بیایند، با نشان دادن آن 

پیامک از 20 درصد تخفیف برخوردار خواهند شد. 
هشتم یک تجربه لذتبخش برای مشتریان فراهم کنید. اگر 
سعی کنید صرف غذا در رستوران خود را به یک تجربه ماندگار 
تبدیل کنید مردم تجربه صرف غذا در رس��توران شما را تکرار 
می کنند، اما اگر رفتارهای غیر حرفه ای اعم از تمیزی یا قیمت 
یا رفتار پیشخدمت ها و... تجربه تلخی برای شان به جا بگذارد بار 

دیگر به سراغ رستوران شما نمی آیند. 

استقبال از رستوران

پرسش: مدیر و مالک یک رستوران شیک و زیبا در شمال تهران هستم. متأسفانه مردم زیاد از رستوران من استقبال 
نکردند. شما برای این مشکل چه پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

خشکشویی
اندر فواید پسران تحصیلکرده

زنگ آیفون که به صدا دراومد به س��متش رفتم 
و دیدم جوانی خوش  پوش پش��ت در است. تعارف 

کردم و گفتم بفرمایید، شما؟ 
 گفت: مسعود هستم، همکار عباس آقا. 

عباس آقا تو محله ما خشکشویی داشت. سال ها 
ما اونو می شناختیم. 

گفت��م: در خدمت��م. گف��ت: اینه��ا لباس های 
شماس��ت ک��ه عباس آق��ا داد بی��ارم خدمتتون. 
تعجب کردم و گفتم شما چرا زحمت کشیدید ما 
خودمون خدمت می رسیدیم. خندید و گفت: مگه 
ش��ما نمی دونید؟ گفتم چی رو؟ درحالی که کاله 
روی س��رش رو جابه جا می ک��رد، گفت: امیرعلی 

پسر عباس آقا... گفتم: وایستا من اومدم پایین. 
آیفون رو گذاش��تم و رفتم  دم در و دوباره چاق 
س��المتی و تعارف و اینکه خ��ب می گفتی: ... بله، 
امیرعلی پسر عباس آقا لیسانس  آی تی رو گرفت و 
بیکار بود، دید بهترین کار اینه که به باباش کمک 
کنه. واس��ه همین اومد برای خشکش��ویی باباش 
ی��ه برنامه بازاریابی نوش��ت و االن طبق اون داره 
عمل می کنه. از دستش لباس ها رو گرفتم و پشت 
آیفون پسرم امیر رو صدا کردم که بیاد لباس ها رو 
ببره باال. مسعود که این پا و اون پا می کرد، گفت: 
خیلی خوب ش��ده. تو همین یه هفته خیلی چیزا 
تغییر ک��رده. اوال تمام دک��ور و چیدمان لباس ها 
رو ع��وض ک��رده و با کاغذ دی��واری حال و هوای 
دیگه ای به خشکشویی داده و مشتریان همه شون 

احساس رضایت می کنند. 
گفت��م: یعنی از این به بعد ش��ما لباس ها رو دم 
منزل تحویل می دید. نگاهی بهم کرد و گفت: الزم 
نیس��ت شما اصال زحمت بکش��ید. کافیه یه تلفن 
کنید من خودم خدمت می رسم لباس ها را تحویل 
می گیرم و خدمت ش��ما تحویل می دم. نگاهی از 
س��ر تعجب و خوش��حالی کردم، می خواستم لب 
باز کنم که انگار آقا مس��عود س��وال را از چشمانم 
خون��د و گف��ت: بابت این کار ه��م هیچ هزینه ای 
از ش��ما گرفته نمی شه؛ اینها جزو خدمات ماست. 
من ک��ه خیلی خوش��حال بودم لبخن��دی زدم و 
گفتم: بس��یار ه��م عالی. آقا مس��عود یک برگه از 
داخل ماش��ین درآورد و به م��ن داد و گفت: بقیه 
خدمات ما اینجا نوش��ته ش��ده. به شوخی گفتم: 
یه وقت پس��ر عباس آقا، باباش��و ورشکست نکنه. 
مسعود که به ساعتش نگاه می کرد گفت: آخر هر 
ماه طبق برنامه داده ش��ده میزان همکاری ش��ما 
با خشکش��ویی سنجیده می ش��ه و اگر روند رو به 
رش��دی داشته باش��ه تا 20درصد به شما تخفیف 
داده می ش��ه. عالوه بر اینها هر ماه با قرعه کش��ی 
10تا پتوی مشتریان به صورت رایگان شست و شو 
می ش��ه. اگر لباس های پاییزی و زمستانی را برای 
خشکشویی اواخر تابستان تحویل بدید 20درصد 
تخفی��ف دارد. وقتی به برگه ای که در دس��تم بود 
ن��گاه می ک��ردم دی��دم خشکش��ویی عباس آقا به 
ش��کل های مختل��ف داره آفر و تخفی��ف می ده و 
به کلی عوض ش��ده. آقا مسعود با من خداحافظی 
ک��رد و رفت و من هم س��اعت ها تو این فکر بودم 
ک��ه چرا بعض��ی از آدم ها این قدر خ��الق و نوآور 
هس��تند و برخی حتی حاضر نیستند به مشتری 
ی��ک لبخند تحویل بدهند. خشکش��ویی یک نیاز 
جامعه ش��هری اس��ت و طبعا اگر پسر عباس آقا با 
ن��گاه بازاریابی تغییر و تبدیل ایجاد نمی کرد چند 
وقت دیگه خشکش��ویی عباس آقا به یک مخروبه 
تبدیل می شد، اما نه تنها من که صد ها نفر دیگر از 
این نوع خدمات رایگان استفاده می کنند و با یک 
تلفن کارهاشون راه می افته. تو همین فکرها بودم 
ک��ه زنگ تلفن من به ص��دا درآمد و من به طرف 

نانوایی حرکت کردم. 

آداب کسب و کار 

پارسا امیری
کارشناس فروش
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