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»فرصت امروز« بررسی می کند

مطالبه اقتصاددانان 
از رئیس جمهور

کمتر از چند روز به مراسم تحلیف رئیس جمهور و معرفی اعضای کابینه دوازدهم باقی مانده است و گروه های 
مختل��ف سیاس��ی و اقتصادی با رایزنی و گمانه زنی در تالش هس��تند تا بهترین انتخ��اب برای کرسی های دولت 
دوازدهم انجام شود. در این بین، اقتصاددانان دغدغه های عموما متفاوت تری دارند و با دیدگاهی فارغ از سیاست 

و نگاهی بلندمدت به مسائل و چالش های کشور نگاه می کنند. 

 دکتر مجید قاسمی در افتتاحیه
مدرسه تابستانی عنوان کرد 

 جزیره ای کیفی
 در تراز جهانی

در بطن دانشگاه خاتم
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 بررسی نقش بانک مرکزی
در چالش موسسات مالی و اعتباری

دیجیتال مارکتینگ و افزایش مشتری
چگونگی انقضای امتیازها در برنامه های وفاداری

ضرورت نوآوری در کسب و کار 
محیط کاری جذاب ایجاد کنید

هفت روش برای آنکه خالقیت خود را ارتقا ببخشیم
قانون شبیه شدن یا شبیه بودن 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تراویس کاالنیک برای 
بازگشت به اوبر از استیو 

جابز الهام می گیرد

یادداشت

با اجرایی شدن برنامه جامع 
اقدام مشترک )برجام( شاهدیم 
درهای کش��ور ب��ه روی تجار و 

و  تولیدی  شرکت های 
خریداران خارجی باز...

پروا سلطانی
عضو اتاق ایران

3

 اقدام های دولت یازدهم
 در تعامل سازنده با جهان

قابل تحسین است

وزارت صم��ت، بانک مرکزی 
مهم تری��ن  اقتص��اد  وزارت  و 
بخش های بدنه اقتصادی دولت 

هس��تند.  دوازده��م 
اینکه کابینه دولت...

مهدی تقوی
 استاد اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی

2

 چهار سالی که گذشت
و چهار سال آینده

راه آهن کش��ور برنام��ه و راه 
روشن��ی را تا افق ۱۴۰۴ پیش 
روی توسعه صنعت ریلی کشور 

ترسیم کرده و افزایش 
سهم بار و مسافر دو...

نوراهلل بیرانوند
معاون برنامه ریزی و 

اقتصاد حمل و نقل راه آهن

3

حداکثر سازی مشارکت 
بخش خصوصی در صنعت ریلی



کمتر از چن��د روز به مراسم 
تحلی��ف رئیس جمهور و معرفی 
اعض��ای کابین��ه دوازدهم باقی 
مانده است و گروه های مختلف 
سیاس��ی و اقتصادی با رایزنی و 
گمانه زنی در تالش هس��تند تا 
بهترین انتخاب برای کرسی های 
دول��ت دوازده��م انج��ام شود. 
اقتصاددان��ان  بی��ن،  ای��ن  در 
متفاوت تری  عموما  دغدغه های 
دارن��د و ب��ا دیدگاهی ف��ارغ از 
سیاست و نگاه��ی بلندمدت به 
مسائل و چالش های کشور نگاه 

می کنند. 
در همین ارتباط، در تازه ترین 
مطالب��ه اقتصاددان��ان از دولت 
اقتصاددانان  انجم��ن  دوازدهم، 
ایران در نامه ای به رئیس جمهور 
خواستار ایجاد معاونت اقتصادی 
در نه��اد ریاست جمهوری شده 
و پیش��نهاد تش��کیل معاون��ت 
اقتصادی ب��رای هماهنگی امور 
اقتص��ادی را ب��ه رئیس جمهور 

ارائه کرده است. 
اقتصادی  انجمن  قدیمی ترین 
ای��ران در این نام��ه خطاب به 
حس��ن روحان��ی آورده اس��ت: 
امور  در  متعددی  »دستگاه های 
و تصمیم��ات اقتصادی کش��ور 
دخالت دارند که به همین دلیل 
در برخ��ی م��وارد تصمیمات و 
اقدامات آنها با سایر دستگاه های 
مرتب��ط و سیاست ه��ای کل��ی 
کش��ور دارای هماهنگ��ی الزم 
نیس��ت که این امر مش��کالتی 
را برای کش��ور و دول��ت ایجاد 
می کن��د. ب��ا توجه ب��ه اهمیت 
ام��ور اقتص��ادی در اداره ام��ور 
کشور و مش��کالت و معضالت، 
ایج��اد هماهنگ��ی در ام��ور و 
تصمیم گیری ه��ای دستگاه های 
انجم��ن  اقتص��ادی،  مختل��ف 
اقتصاددان��ان ای��ران پیش��نهاد 
می کند ک��ه معاون��ت جدیدی 
در نه��اد ریاست جمهوری تحت 
عنوان معاون��ت اقتصادی ایجاد 
شود ت��ا بتواند عه��ده دار ایجاد 
مختلف  دستگاه های  هماهنگی 

اقتصادی کشور شود.« 
این بیانی��ه در ادام��ه یادآور 
شده ک��ه »این معاونت می تواند 
عالوه بر ایجاد هماهنگی در بین 
دستگاه ها و تصمیمات اقتصادی 

و تمرک��ز مش��اوران اقتص��ادی 
ریاست جمهوری، نقش اتاق فکر 
دولت در زمینه امور اقتصادی را 

نیز عهده دار شود.« 
در پای��ان ای��ن نام��ه، انجمن 
اقتصاددانان ایران برای همکاری 
در رابطه با تدوین شرح وظایف، 
نم��ودار سازمان��ی و روش کاری 
این معاونت، اعالم آمادگی کرده 
است. این بیانیه به امضای هیأت 
اجرای��ی ای��ن انجم��ن از جمله 
حمی��د دیهیم عضو هیأت علمی 
تهران،  دانشگاه  اقتصاد  دانشکده 
لطفعل��ی بخش��ی عض��و هیأت 
علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه 
عالم��ه، علی محم��ودی دیزجی 
عض��و هی��أت علمی دانش��کده 
تهران، مسعود  اقتصاد دانش��گاه 
زاهدی اول فعال بخش خصوصی، 
ابوطال��ب مهندس عض��و هیأت 
علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه 
تهران، رض��ا امین فر فعال بخش 
خصوصی، وحی��د شقاقی شهری 
عض��و هی��أت علمی دانش��کده 
اقتص��اد دانش��گاه خوارزم��ی و 
محمدباق��ر ص��دری فعال بخش 

خصوصی رسیده است. 

رئیس کل بانک مرکزی باید 
اقتصاددان باشد

تش��کیل  پیش��نهاد  ام��ا 

نه��اد  در  اقتص��ادی  معاون��ت 
مطالبه  تنها  ریاست جمه��وری، 
اقتصاددانان از رئیس جمهور در 
روزها و هفته ه��ای اخیر نبوده 
است و کمتر از یک هفته پیش 
و در روزهای ابتدایی مردادماه، 
نام��ه ای  در  اقتص��اددان   71
ب��ه حس��ن روحان��ی، خواستار 
انتخ��اب تیم اقتص��ادی کارآمد 
و متخصص در کابینه دوازدهم 

شدند. 
ای��ن 71 اقتص��اددان که نام 
شاخ��ص  چهره ه��ای  برخ��ی 
محم��د  جمل��ه  از  اقتص��ادی 
پازوک��ی،  مه��دی  طبیبی��ان، 
حس��ین عبده تبری��زی و علی 
دین��ی در میان آنها به چش��م 
می خ��ورد، از »برخی نامزدهای 
اقتصادی که  کلیدی  پست  های 
این روزها نام ش��ان در رسانه  ها 
مط��رح اس��ت« اظه��ار نگرانی 
کرده و با برشمردن چالش های 
اقتصاد ایران، عنوان کرده ا ند که 
یکی از ضرورت های دستیابی به 
رشد اقتصادی باالی غیرتورمی، 
تعیین تیم اقتص��ادی کارآمد و 
متخصص اس��ت. عمده توجه و 
اقتصاددانان مربوط  این  مطالبه 
به پست رئیس کل بانک مرکزی 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
»سیاست گذاری  اس��ت:  ب��وده 

شغل��ی  بودج��ه ای،  و  پول��ی 
تخصصی و حرف��ه ای است. در 
عمل، رئی��س  کل بانک مرکزی 
و رئیس سازمان برنامه و بودجه 
باید به اتک��ای دانش اقتصادی 
خ��ود تصمیمات��ی بگیرن��د که 
مس��یر اقتصادی آینده کش��ور 
را تعیی��ن می کند، ل��ذا یکی از 
شرایط الزم احراز این دو پست، 
اقتص��ادی  ام��ور  در  تخص��ص 

است.«
اقتص��اددان ب��ودن رئیس کل 
بانک مرک��زی، مطالبه ای است 
ک��ه البته پی��ش از این از سوی 
دیگر کارشناسان و اقتصاددانان 
نیز مطرح ش��ده است؛ ازجمله 
اسفندی��ار جهانگرد، اقتصاددان 
و رئی��س پژوهش��کده اقتص��اد 
دانش��گاه عالم��ه در ای��ن باره 
معتقد اس��ت ک��ه »در اقتصاد 
هر کشوری، کس��ی که ریاست 
برعه��ده  را  مرک��زی  بان��ک 
دارد، یک��ی از سیاست گ��ذاران 
اقتص��ادی ب��زرگ و مه��م ب��ه 
شم��ار می آید ک��ه دیدگاه های 
او در کن��ار دیدگاه های شخص 
رئیس جمه��ور، وزی��ر اقتصاد و 
رئیس سازم��ان برنامه و بودجه 
در مدیریت اقتصاد کشور بسیار 

تاثیرگذار است.«
این اقتصاددان گفته است که 

بانک  رؤسای  تاریخ��ی  »تجربه 
نش��ان می دهد  ای��ران  مرکزی 
ک��ه عملک��رد بان��ک مرک��زی 
بیش��تر حول سلیقه و عالقه هر 
رئیس��ی در این نه��اد متفاوت 
ب��وده اس��ت. اگر رئی��س بانک 
بوده مسائل  اقتصاددان  مرکزی 
بوده  اقتصادی بیش��تر مط��رح 
و اگ��ر حقوقدان بوده مس��ائل 
حقوق��ی و قانونی بیش��تر جلوه 
داشته است و اگر حسابدار بوده، 
مسائل ترازنامه و حساب سود و 

زیان مهم بوده است.«
ای��ن نکته ب��ه عین��ه درباره 
ولی اهلل سی��ف، رئیس کل بانک 
مرک��زی دول��ت یازدهم صدق 
شخ��ص  تخص��ص  می کن��د؛ 
رئیس کل بانک مرکزی و مدرک 
باعث  او  دکت��رای حس��ابداری 
شده صورت های مالی بانک ها و 
لزوم هماهنگی با استانداردهای 
مالی  گزارشگ��ری  بین الملل��ی 
)IFRS( بیش از پیش برای نهاد 
سیاست گ��ذار پولی مهم شده و 
به یکی از اولویت های نخس��ت 
بانک مرک��زی در دولت یازدهم 
بدل شود. این اصرار و پافشاری 
سیف را در بخشنامه اخیر بانک 
مرکزی و شروط سه گانه ای که 
مجام��ع عمومی  برپایی  ب��رای 
پی��ش روی بانک ه��ا گذاشته به 
خوبی می ت��وان دید که موجب 
لغ��و سریالی مجام��ع 22 بانک 
ش��ده و تنها 8 بان��ک موفق به 
برگ��زاری مجم��ع عمومی خود 

شده اند. 
ام��ا چ��ه چیزی باع��ث شده 
برخی از رؤس��ای بانک مرکزی 
باشن��د؟  بقی��ه  از  موفق ت��ر 
اسفندی��ار  ک��ه  همان ط��ور 
رئیس  و  اقتص��اددان  جهانگرد، 
پژوهش��کده اقتص��اد دانش��گاه 
اس��ت،  ک��رده  اش��اره  عالم��ه 
توضی��ح و چرای��ی این پرسش 
را در وهل��ه اول باید در نگرش 
درباره چگونگی  سیاست گذاران 
عملکرد اقتصاد جست وجو کرد. 
به بی��ان دیگر، داشت��ن دانش 
اقتصاد ک��الن برای یک ریاست 
موفق ب��ر بانک مرکزی ضروری 
است و بر این اس��اس، انتخاب 
ریاست بان��ک مرکزی باید یک 
اقتص��اددان با تجربه گس��ترده 
دیدگ��اه  و  سیاست گ��ذاری 

اقتصادی مشخص باشد. 

فرصت امروز بررسی می کند

مطالبهاقتصاددانانازرئیسجمهور

نایب رئیس اتاق ایران و چین 
گفت پروسه خصوصی سازی در 
ایران بای��د تا زم��ان بازتعریف 
جایگ��اه بخ��ش خصوص��ی در 

اقتصاد تعطیل شود. 
در  حری��ری  مجیدرض��ا    
گفت و گو ب��ا خبرآنالین گفت: 
در  خصوصی س��ازی  سیاس��ت 
ای��ران ط��ی سال ه��ای اخی��ر 
هیچ گاه نتوانسته است منجر به 
بهبود وضعیت بخش خصوصی 
و افزای��ش سه��م ای��ن بخ��ش 
از اقتص��اد ش��ود. در حالی که 
100میلیارد دالر از اموال دولت 
در سال ه��ای اج��رای سیاست 
شده  واگ��ذار  خصوصی س��ازی 
است، اما سهم بخش خصوصی 
از اقتصاد نه تنها تغییری نکرده 
بلک��ه بخ��ش قدرتمندت��ری از 
دولت روی ک��ار آمده است که 
اتفاقا رقابت با آن در توان بخش 

خصوصی نیست. 
 این فعال اقتصادی در توضیح 
این مطلب اف��زود: اگر بخواهیم 
درست��ی یا نادرست��ی واگذاری 
را م��ورد بررسی قرار دهیم باید 
به ای��ن نکته توجه کنیم که آیا 
خصوصی س��ازی به موقع و پس 
اج��رای پیش نیازه��ای الزم  از 

اتفاق افتاد. 
 او عن��وان ک��رد: م��ا قبل از 
اینکه وارد بحث خصوصی سازی 
شویم بای��د سیاست هایی مبنی 
بر آزادس��ازی اقتصاد را اجرایی 
می کردیم تا س��ه مولفه رقابتی 
آزادسازی  و  ش��دن، شفافی��ت 
اقتص��اد را تجرب��ه کنیم و پس 
واگ��ذاری  مرحل��ه  وارد  آن  از 
می شدی��م ام��ا در عم��ل بدون 
طی پی��ش نیازه��ای الزم وارد 
این مرحل��ه شدیم و نتیجه این 
شد ک��ه امروز با وجود واگذاری 

ام��وال  از  دالر  میلی��ارد   100
دول��ت هنوز بخ��ش خصوصی، 
بخش��ی ضعیف و حاشیه مانده 

در اقتصاد است. 
حریری گف��ت: وقتی عقالی 
قوم به این نتیج��ه رسیدند که 
نمی تواند پیش  مدیریت دولتی 
در  توسع��ه ای  اه��داف  برن��ده 
کش��ور باشد، اج��رای سیاست 
دست��ور  در  خصوصی س��ازی 
کار قرار گرف��ت اما در عمل به 
جای آنکه رقابتی شدن اقتصاد 
مورد توج��ه باش��د، دیدیم که 

خصوصی سازی در نقش ابزاری 
ب��رای کس��ب درآمد و تس��ویه 
بده��ی و رد دی��ون ظاهر شد و 
نتیجه ای��ن شد که سهم بخش 
خصوص��ی از ای��ن واگذاری ه��ا 
کمت��ر از 10 درص��د باشد. در 
که  دیدی��م  چنی��ن شرایط��ی 
بنگاه ه��ا از دس��ت دولت خارج 
شدند و در اختیار بخش��ی قرار 
گرفتن��د که دیگر ن��ه پاسخگو 
بودند و ن��ه نظارت های الزم بر 

آنها صورت می گرفت. 
 او با تاکید بر اینکه سه بخش 

در قان��ون اساس��ی ب��ه رسمیت 
شناخت��ه شده ک��ه شامل بخش 
تعاون��ی  و  دولت��ی  خصوص��ی، 
امروزبا  ام��ا  اس��ت، متذکرش��د: 
بخش��ی بزرگ و قدرتمند روبه رو 
هستیم که اصال در قانون اساسی 
جایگاه��ی برایش تعریف نش��ده 
است.  عضو اتاق بازرگانی تهران با 
اشاره به اینکه در سال های پایانی 
فعالیت دولت دهم، اتاق بازرگانی 
یادآور  قطعنام��ه ای صادر ش��د، 
ش��د: در آن قطعنام��ه از دول��ت 
خصوصی سازی  رون��د  خواستیم 
را متوق��ف کند، چرا که واگذاری 
در این قالب رانتی بیش نیس��ت.  
ای��ن فع��ال بخ��ش خصوصی با 
تاکید بر عملک��رد مناسب دولت 
یازدهم در حوزه خصوصی سازی 
خاطرنش��ان ک��رد: همی��ن ک��ه 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
رون��د خصوصی س��ازی را کن��د 
ک��رد و واگذاری ه��ا در قالب رد 
دیون را ب��ه حداقل رساند، اتفاق 
مهم��ی بود. حاال نی��ز الزم است 
ع��الوه بر توقف اج��رای سیاست 
آستان��ه  در  خصوصی س��ازی 
بازنگری  فعالیت دولت دوازدهم، 
نقش بخش خصوصی در اقتصاد 

در دستور کار قرار گیرد. 

چرا خصوصی سازی باید تعطیل شود؟ 

ردپای رانت های پیدا و پنهان در خصوصی سازی

خصوصی سازی

اقتصاد کالن

گزارش موسسه »بیزینس مانیتور« از آینده 
اقتصاد ایران و خاورمیانه

خرده فروشی کاالهای لوکس در ایران
موسس��ه»بیزینس مانیتور« مطالع��ات زیادی در 
زمینه بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی در دنیا 
انج��ام می ده��د و از آنجا که این موسس��ه در سطح 
بین المللی اعتب��ار زی��ادی دارد، مطالعاتش و نتایج 
آنه��ا در جهان ب��ا استقبال زیادی روب��ه رو می شود. 
یکی از گزارش های تحقیقاتی مهم این موسس��ه که 
اخیرا منتش��ر شده، در زمینه شش بخشی است که 
در منطق��ه خاورمیانه و شمال آفریق��ا با سرعت باال 
 رش��د می کند؛ متن این گزارش را به نقل از ماهنامه

 »آینده نگر« در ادامه می خوانید. 

ایران شکوفاتر می شود
در سال ه��ای پی��ش رو اقتصاد کش��ورهایی که 
شاه��د رشد ب��االی بخش های مختل��ف اقتصادی 
خ��ود خواهند بود با سرعت باالت��ری رشد خواهد 
کرد ولی یکی از کش��ورهایی ک��ه در بازه پنج ساله 
مورد مطالعه بیشترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه 
می کند و به عنوان اقتص��ادی شکوفا معرفی شده، 
ایران است. به دلی��ل برداشته شدن بخش بزرگی 
از تحریم های اقتصادی، ایران یکی از کش��ورهایی 
اس��ت که بهتری��ن عملکرد اقتص��ادی را در میان 
تمامی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد 
داشت. در ای��ن سال ها نرخ رشد اقتصادی ایران با 
سرع��ت باالیی رشد می کند و تولید صنایع در این 

کشور افزایش می یابد. 
انتظار می رود تا انته��ای سال 2021 نرخ رشد 
اقتصادی ایران به مرز 5 درصد برسد در حالی که 
طی پن��ج سال گذشته به دلی��ل افت ارزش پول 
مل��ی ارزش تولی��د ناخالص داخلی این کش��ور با 
انقباض 10درصدی روبه رو بود. به تعبیر صحیح تر 
ارزش تولید ناخال��ص داخلی ایران بر مبنای نرخ 
واقع��ی ارز در کش��ور در سال 2016 نس��بت به 
ارزش تولید ناخالص داخلی این کش��ور بر مبنای 
نرخ واقعی دالر در س��ال 2011، 10درصد کمتر 
بود که این مس��ئله یک شوک بسیار مخرب برای 

اقتصاد منطقه است. 
 در نتیج��ه اف��ت قیمت نفت در ب��ازار جهانی 
در س��ال 2014 می��الدی ن��رخ رش��د اقتصادی 
کش��ورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تنزل یافت، 
زیرا ای��ن کش��ورها اقتصادهای وابس��ته به نفت 
داشتن��د و افت قیم��ت نفت به معن��ای کاهش 
درآمد صادرات��ی آنها بود ول��ی در ماه های اخیر 
قیمت نفت در بازار جهانی به ثبات نسبی رسیده 
اس��ت و به همین دلیل انتظ��ار می رود نرخ رشد 
اقتص��ادی منطقه هم به تدری��ج افزایش یابد و ما 
شاهد افزای��ش سطح ثبات اقتص��ادی و افزایش 
سرمایه گ��ذاری در بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
این کش��ورها باشیم. پیش بینی ها از رسیدن نرخ 
رشد اقتصادی خاورمیان��ه و شمال آفریقا به مرز 
2.5درصد طی یک ده��ه آینده خبر می دهد که 
فاصل��ه زیادی با نرخ رشد اقتص��ادی این منطقه 
در ده��ه گذشته دارد ولی با توجه به اینکه شوک 
بزرگ افت قیمت نفت را پشت سر گذاشته اند باز 
هم وضعیتی بسیار امیدوارکننده برای این منطقه 

محسوب می شود. 
آمارها نشان می دهد شش بخش مهم اقتصادی در 
کش��ورهای خاورمیانه و شمال آفریقا تا انتهای سال 
2021 شاهد رشد 27 تا 100درصدی نسبت به سال 
2017 خواهن��د بود و این به معن��ای شکوفایی این 
صنایع و بسترسازی برای تسریع نرخ رشد اقتصادی 

کشورها در بازه زمانی مورد نظر است. 

6 بخشی که بیشترین رشد را خواهند داشت
ب��ا وجود کاه��ش سطح فعالیت ه��ای اقتصادی 
در دنی��ا طی یک دهه آینده نس��بت به دهه قبل، 
چند بخش اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا 
رشد قاب��ل توجه��ی را تجربه خواهن��د کرد ولی 
بیش��ترین نرخ های رشد ب��ه شش بخش و صنعت 
مه��م اختصاص خواهد داشت که هر یک می تواند 
زمینه ساز تحوالت اقتصادی اساسی در کشور های 
منطقه شود و مس��یر حرکت سرمایه های خارجی 
را در دنی��ا تغیی��ر دهد. دو بخ��ش از شش بخش 
ذکرش��ده در ام��ارات واقع شده اس��ت که یکی از 
آنه��ا بخش زیرساختی و دیگ��ری بخش بهداشت 

و دارو است. 
ام��ارات سرمایه گذاری در بخ��ش زیرساختی را 
سال ها قب��ل آغاز کرده است ول��ی انتظار می رود 
رون��د توسعه این بخش به اوج خود برسد و بخش 
دارو هم به دلی��ل سرمایه گذاری امارات در جذب 
توریس��ت های درمانی بیش از پی��ش مورد توجه 
مقام��ات این کش��ور ق��رار گرفته اس��ت. سومین 
بخش��ی که بیش��ترین نرخ رشد را تجربه خواهد 
ک��رد بخش خرده فروشی کاالهای لوکس در ایران 
است که ب��ا توجه به پایان یافت��ن تحریم ها علیه 
ای��ران، ورود سرمایه های خارجی به این کش��ور، 
افزای��ش سطح درآمد مردم و افزایش توجه آنها به 
کاالهای لوک��س، با استقبال زیادی مواجه خواهد 
شد. یکی دیگر از این بخش های مهم بخش تولید 
گ��از طبیعی در مصر اس��ت و دو بخش دیگر هم 
خودروس��ازی، و تولی��د برق با استف��اده از منابع 

تجدیدپذیر در مراکش است. 

یادداشت

 چهار سالی که گذشت
و چهار سال آینده

وزارت صمت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مهم ترین 
بخش های بدنه اقتصادی دولت دوازدهم هستند. اینکه 
کابینه دولت دوازدهم چگونه چیده شود به عملکرد هر 
وزارتخانه در چهار سال دولت یازدهم مرتبط است. علی 
طیب نی��ا، وزیر اقتصاد و دارای��ی دولت یازدهم، وزیری 
جوان، درس خوانده و به قول ما قدیمی ها آدم حس��ابی 
است. عملکرد ای��ن جوان خوش فک��ر و فارغ التحصیل 
دکت��رای دانش��گاه ته��ران در چه��ار س��ال گذشت��ه 
رضایت بخش بوده است. از سوی دیگر از نظر شخصیتی 
طی��ب نیا متواضع اس��ت و این مغرور نب��ودن او باعث 
شده اهل مشورت در حل مسائل اقتصادی کشور باشد.  
ول��ی اهلل سیف در چهار سال گذشت��ه در بانک مرکزی 
کارکرده است. معاون اقتص��ادی سیف، اکبر کمیجانی 
استاد دانش��گاه تهران اس��ت و از این ترکیب قابل توجه 
توانس��ته به کم��ک بانک مرکزی برای حل مش��کالت 
اقتص��ادی بیای��د.  وزارت صمت دیگر عض��و اقتصادی 
کابین��ه دوازدهم است که به نظ��ر می رسد دولت قصد 
دارد از دل این وزارتخانه چن��د وزارتخانه دربیاورد. در 
ای��ن مورد تفکی��ک وزارت صنعت و مع��دن از تجارت 
می تواند اتفاق مبارکی برای اقتصاد کشور باشد. به نظر 
من، ب��ار وظایف بازرگانی سنگی��ن است و جمع کردن 
تم��ام این وظایف در یک وزارتخان��ه و انداختن وظیفه 
س��ه بخ��ش مهم از اقتصاد کش��ور ب��ر دوش یک وزیر 
درس��ت نیس��ت. نکته دیگ��ر اینکه بازرگان��ی ایران در 
شرایط کنونی باید متخصصان و اقتصاددانان بین المللی 
را جذب کن��د و این در حالی است که صنعت و معدن 
یک تخص��ص دیگر اس��ت.  در پایان باید ب��ه سازمان 
برنام��ه  و بودج��ه پرداخت ک��ه وضعی��ت آن فاجعه بار 
است. فاجعه از زمانی آغاز شد که در دولت احمدی نژاد 
مغ��ز اقتصاد کش��ور را منحل و یک سازم��ان بزرگ با 
متخصصان کارکش��ته را به یک دفت��ر زیر نظر ریاست 
جمهوری تبدیل کردند. احیای این سازمان پس  از این 
فاجعه ک��ار سختی بود. تمام متخصص��ان این سازمان 
پراکنده شدند. نیروه��ای آموزش دیده ای که زیردست 
قدیمی ها رشد ک��رده بودند از سازم��ان برنامه وبودجه 
رفتن��د. جمع کردن بدنه کارشناسی آن  هم کارشناسان 
زب��ده گذشته در این سازمان ک��اری زمانبر و سخت تر 
اس��ت. در حال حاضر در کش��ور فارغ التحصیل اقتصاد 
در سطح لیس��انس و فوق لیسانس زیاد داریم اما کسی 
ک��ه بتواند به سازمان برنام��ه  و بودجه برود و کار کند، 
نداریم. ساختن کارشناسان موردنیاز این سازمان منوط 

به کارآموزی متخصصان فعلی است. 
سازم��ان برنامه  و بودجه پی��ش از انقالب اسالمی 
مس��تقل بود و از نظر کیف��ی، برنامه های خوبی ارائه 
می کرد. در آن زم��ان غول های اقتصادی که سالیان 
سال در دانش��گاه های مطرح جه��ان اقتصاد خوانده 
بودن��د و از نظر سواد و هوش اقتص��ادی مثال زدنی 
بودند، در این سازمان کار می کردند. آخرین رؤسای 
این سازمان اساتیدی مثل ستاری فر و برادران شرکاء 
بودند که پس از تصمیم دولت نهم برای انحالل این 
سازم��ان پراکنده شدند. در دول��ت روحانی سازمان 
برنام��ه احیا شد، البته هنوز به شرایط خوبی نرسیده 
اس��ت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه با تالش 
بسیار توانس��ت برجام را به سرانجام برساند؛ اقدامی 
که به طور حتم در اقتصاد داخلی و خارجی موثر بود. 
در چه��ار سال گذشته وزرای قوی در بدنه اقتصادی 
داشتیم و امیدواریم رون��د کار در دولت دوازدهم به 

همین ترتیب ادامه پیدا کند. 

وزیر نیرو: 
۹۰درصد نیاز صنعت برق در داخل 

کشور تامین می شود
وزیر نیرو گف��ت که خوشبختانه ب��ا برنامه ریزی های 
صورت گرفته و با توانمن��دی جوانان متخصص داخلی، 
صنعت برق کش��ور ۹0درصد نیاز خود را تامین می کند.   
حمی��د چیت چی��ان ظهر دی��روز در حاشی��ه بازدید از 
تجهیزات برق شهمیرزاد با ابراز خرسندی از اینکه یکی 
از افتخارات صنعت برق این است که ۹0درصد نیازهای 
خود، اع��م از تجهیزات موردنیاز، فعالیت های مش��اور و 
پیمانکاری را در داخل کش��ور انجام می دهد، افزود: این 
برنام��ه از ۳0 سال قبل با هوشمن��دی پی ریزی شده و 
امروزه ظرفیت های بسیار خوب صنعتی در کشور وجود 
دارد.  وی اف��زود: یک��ی از بهتری��ن ظرفیت های ساخت 
ترانس ه��ای ق��درت و توزی��ع، خوشبختان��ه در منطقه 
شهمی��رزاد وجود دارد که از تجهیزات سطح یک دنیا در 
این مکان تولید می شود و می بایس��ت عالوه بر توجه به 
بازارهای داخلی، برای صادرات تجهیزات نیز برنامه ریزی 
شود، چراکه این امر، یک صنعت جوان با ظرفیت بسیار 
خوب است و می تواند توسعه را به استان سمنان و کشور 
هدیه دهد.  وزی��ر نیرو گفت: دولت وظیفه دارد در کنار 
حمای��ت از بخش خصوصی، برای این قش��ر تامین بازار 
کند چراکه یکی از عوامل موفقیت صنایع و شرکت های 
خصوصی این اس��ت که رقابت در اعالی درجه باید بین 
این شرکت ها برق��رار باشد و خوشبختانه به دلیل وجود 
ظرفیت های خوب در کشور، زمینه این رقابت وجود دارد 

که باعث می شود کیفیت ارتقا پیدا کند. 
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مدرس��ه  ام�روز:  فرص�ت 
 Summer( تابس��تانی  
School(  ب��ه همت مؤسس��ه 
»توسعه پژوهش های پیش��رفته 
خات��م،  دانش��گاه  در  ته��ران« 
روزهای دوشنبه و سه شنبه، 9 و 
10 مردادماه، با موضوع تجارت 
بین المل��ل برگزار شد. بر اساس 
این خبر، امس��ال س��ه مدرسه 
با موضوعات تجارت  تابس��تانی 
بین المل��ل )در رشت��ه اقتصاد(، 
وارس��ی سامانه ه��ای هم رون��د 
)در رشته کامپیوت��ر( و اقتصاد 
ان��رژی در م��رداد و شهریورماه 
1396 در دانشگاه خاتم برگزار 
می شود. همانن��د سال گذشته، 
این م��دارس تابس��تانی توسط 
دانش��گاه های  بن��ام  است��ادان 
معتبر، نظیر استنفورد، کمبریج، 
 MIT، Geneva، Indiana،
 Libre de Bruxells"

 و... ارائه می شود. 

سازماندهی آینده کشور
مدرسه  افتتاحیه  مراس��م  در 
بین الملل،  تج��ارت  تابس��تانی 
دکت��ر مجی��د قاسم��ی، رئیس 
دانش��گاه خات��م ضم��ن اب��راز 
اشتیاق  ب��ه  نس��بت  خرسندی 
ف��راوان جوانان ب��ه علم آموزی، 
اظهار داشت: این مدرسه آغازگر 
فعالیت ه��ای مؤسس��ه »توسعه 
پژوهش های پیشرفته تهران« به 
مثاب��ه جزیره ای کیفی و در تراز 
جهانی در بطن دانش��گاه خاتم 
اس��ت. دانش��گاه خات��م مصمم 
است با اتکا به نخبگان ایرانی در 
سراسر جهان و در قالب مؤسسه 
»توسعه پژوهش های پیش��رفته 
ته��ران« در حرکتی پرشتاب و 
در عین حال مستمر، از برترین 
دانش��گاه های منطقه فراتر رفته 
و به جم��ع برترین های جهانی 
بپیون��دد. این جلس��ه با هدف 
سازماندهی آینده کش��ور شکل 
گرفته است و ما در نظر داریم با 

بهره مندی از حضور دانشمندان 
و اندیشمندان برجسته داخل و 
خارج کشور، هاب علمی منطقه 
باشیم. ما از طریق دانش��جویان 
نخب��ه ایرانی که استعداد ایرانی 
را در جهان به اثبات رسانده اند، 
در این مسیر گام های استواری 

برداشته ایم. 
رشد فزاینده تجارت 

بین الملل
موض��وع  خص��وص  در  وی 
»تج��ارت بین المل��ل« به عنوان 
نخستین دوره مدرسه تابستانی 
در س��ال 1396، عن��وان کرد: 
تجارت بین المل��ل در نیم قرن 
اخیر رشد فزاین��ده ای را تجربه 
کرده اس��ت و درحالی که حجم 
تولیدات اقتص��ادی در سه دهه 
اخی��ر دو براب��ر ش��ده ، حجم 
از  بیش  بین الملل��ی  مب��ادالت 
چهار برابر ش��ده است. زنجیره 
تولی��د جهان��ی بی��ش از پیش 
در ه��م تنی��ده و پیچیده شده 
اس��ت و معاه��دات، توافقات و 
سازمان ه��ای تجاری بین المللی 
نق��ش پررنگ��ی در مناسب��ات 
تجارت جهانی دارند. امیدواریم 
با تمرک��ز روی بخ��ش تجارت 
بین الملل، ضعف های مان در این 

بخش را رف��ع کنیم و ان شاءاهلل 
بتوانی��م با بهره بردن از مباحث 
ای��ن حوزه راهگش��ای کش��ور 

باشیم. 

گام بخش  خصوصی در راستای 
تحقق اقتصاد مقاومتی

فاطم��ه  دکت��ر  ادام��ه  در 
دفت��ر  مدیرک��ل  داداشی��ان، 
آم��وزش عالی غیر دولتی وزارت 
عل��وم، ضمن اش��اره به آموزش 
به عنوان بس��تر توسع��ه پایدار، 
بخش   ک��ه  گف��ت: خوشحالیم 
خصوصی وارد میدان شده و در 
اقتصاد مقاومتی  راستای تحقق 
همراه ب��ا دولت گ��ام برداشته 
می تواند  بخش  خصوصی   است. 
راحت ت��ر در فض��ای بین الملل 
حرکت کن��د و جوانان ما امروز 
مای��ل ب��ه همک��اری ب��ا بخش 
داخلی هس��تند. دانشگاه خاتم 
انتقال تجربیات  فضایی را برای 
فراه��م  ک��رده اس��ت و جوانان 
می توانند سفی��ران خوبی برای 
این موضوع باشند. گفتنی  است 
سال گذشته، مدرسه تابس��تانی 
ب��ا حض��ور 19 نف��ر از استادان 
مط��رح در دانش��گاه های معتبر 
جه��ان مانن��د دانش��گاه تهران 

 Stanford، LSE، Oxford،
 ،MIT، Emory، Arizona"
 Imperial College
 London، Uppsala
 University، University
همچنی��ن  و...    of Illinois
 Bank مانند  معتب��ر  نهادهای 
س��ه  در  و...    of America
دوره طراحی بازار، سیستم های 
سایب��ری- فیزیک��ی و اقتص��اد 
داده های بزرگ برای دانشجویان 

برگزار شده بود. 

دانشگاه خاتم در یک نگاه
غیر انتفاعی-غیردولتی  دانشگاه 
خات��م در س��ال 1375 به همت 
جمع��ی از اساتی��د دانش��گاه که 
تجرب��ه طوالنی در ام��ر تدریس و 
مدیریت آموزش عالی و دانش��گاه 
داشتن��د، با اخذ مج��وز از شورای 
عالی انقالب فرهنگی تحت عنوان 
مؤسسه آموزش عالی   غیر دولتی 
خاتم تأسیس و با پذیرش دانشجو 
در چهار مقط��ع کارشناسی ارشد 
ش��روع ب��ه فعالی��ت ک��رد. بنا به 
دلیل پاره ای از مش��کالت از سال 
پذی��رش   1390 لغای��ت   1385
دانش��جو نداشت و از سال 1391 
با تمهیدات به عمل آمده و حمایت 

بانک پاسارگاد و با رویکردی جدید 
مجددا اقدام به پذیرش دانش��جو 
 ک��رد و از آغ��از س��ال تحصیل��ی
 92-91 ب��ه هم��ت جمع��ی از 
عالقه مندان و دلسوزان و مشوقان 
علم و دانش خصوصاً جناب آقای 
دکتر مجید قاسم��ی، مدیرعامل 
محت��رم بانک پاسارگ��اد که خود 
یک��ی از موسس��ان این دانش��گاه 
هس��تند، فعالیت آموزشی مجدد 
خود را با رویکردی جدید در صحنه 
آموزش عالی آغ��از کرد و در ابتدا 
فضای آموزشی مناسب را با حفظ 
آموزشی،  استاندارده��ای  کام��ل 
امکان��ات و البراتوارهای مورد نیاز، 
کتابخانه، آزمایشگاه، سیستم های 
رایان��ه ای تأمین و تجهیز و سپس 
اقدام به پذیرش دانش��جو کرد. در 
آغ��از سال تحصیل��ی 1395-96 
در دانش��گاه خاتم بال��غ بر 1650 
دانش��جو در دو رشته کارشناسی 
و 37 رشت��ه کارشناس��ی ارشد و 
یک رشته دکترای فلسفه در حال 
براساس طرح  تحصیل هس��تند. 
سطح بندی موسس��ات غیردولتی 
که در س��ال 1394 توسط وزارت 
علوم، تحقیقات و فن��اوری انجام 
پذیرفت، دانش��گاه خاتم موفق به 
اح��راز سطح ی��ک در میان 269 
مؤسس��ه آموزشی غیردولتی شد. 
در سال 1394 ضمن ارائه کارنامه 
فعالیت های آموزشی و پژوهش��ی 
اعم از کمی و کیفی و گس��ترش 
رشته ه��ا و دانش��کده ها و جذب 
هیأت علمی تمام وق��ت، شورای 
گس��ترش آموزش عالی در جلسه 
مورخ 94/09/29 با ارتقای سطح 
مؤسسه به دانشگاه موافقت اصولی 
و در اردیبهشت ماه 1394 موافقت 
قطعی به عمل آورد و سه دانشکده 
فنی و مهندسی، مدیریت و علوم 
مال��ی و علوم انس��انی نیز تبدیل 
به قطعی شد ک��ه در حال حاضر 
دانش��کده هنر و معم��اری نیز به 
مجموعه دانش��کده ها اضافه شده 

است. 

دکتر مجید قاسمی در افتتاحیه مدرسه تابستانی عنوان کرد 

جزیره ای کیفی در تراز جهانی در بطن دانشگاه خاتم
یادداشت

حداکثر سازی مشارکت 
بخش خصوصی در صنعت ریلی

راه آهن کش��ور برنامه و راه روشنی را تا افق 1404 پیش 
روی توسعه صنعت ریلی کشور ترسیم کرده و افزایش سهم 
بار و مس��افر دو هدف اصلی این برنامه ریزی راه آهن است. 
تحقق برنامه راه آهن نیازمند یک سبد منابع است و شرکت 
راه آه��ن تالش دارد وابس��تگی این سبد ب��ه منابع دولتی 
کاهش پیدا کند چون وقتی کشور با کسری بودجه مواجه 
اس��ت اعتبارات دولتی برای طرح های عمرانی به مش��کل 
می خورد، بنابراین رویکرد دول��ت و راه آهن حداکثر سازی 
مش��ارکت بخش خصوصی در ساخت، توسعه، نگهداری و 
بهره ب��رداری از شبکه ریلی اس��ت. بنابراین برای عملیاتی 
ک��ردن این استرات��ژی، برنامه های مختلف��ی طی دو دهه 
اخیر در راه آهن طراحی و اجرا شده است. از جمله اقدامات 
مهم جهت ج��ذب سرمایه گذار به بخ��ش ریلی، تصویب 
قان��ون دسترسی به شبک��ه ریلی به عنوان بس��تری برای 
مشارکت بخش خصوصی، واگذاری ناوگان باری و مسافری 
ب��ه بخش خصوصی بوده که در همی��ن راستا شرکت های 
بخش  خصوص��ی برای بح��ث بهره ب��رداری از این حوزه، 
شکل گرفتند. از طرف دیگر، راه آهن برای بحث نگهداری، 
سیاست برون سپاری را در پیش گرفت و به جای نگهداری 
خطوط، ایستگاه ها و ساختمان، آنها را به بخش  خصوصی 
واگ��ذار کرد. شرکت های خصوصی برای سرمایه گذاری در 
زمینه بازس��ازی و نوسازی ناوگ��ان و ماشین آالت، جذب 
راه آهن شده و طی سال های گذشته به موفقیت های خوبی 
رسیدن��د، از طرف��ی هم راه آهن با ه��دف اقتصادی کردن 
سرمایه گ��ذاری در صنعت ریل��ی، در زمینه تأمین ناوگان 
جدید لکوموتیو، واگن باری و مس��افری، مشوق های الزم 
را برای سرمایه گذاری در نظر گرفت. از جمله اتفاقات مهم 
در این بخش، تأمین بالغ بر 100 دستگاه لکوموتیو توسط 
بخش  خصوصی با حمای��ت راه آهن بوده که طی 10 سال 
گذشته صورت گرفت. اگرچ��ه در بخش تأمین واگن های 
باری و مس��افری سرمایه گذاری های خوبی در بخش ریلی 
اتف��اق افتاده اما روند سرمایه گذاری متناسب با برنامه های 
توسعه ناوگ��ان راه آهن نب��وده است. شرک��ت راه آهن در 
راست��ای تقویت بخش  خصوصی و ج��ذب سرمایه گذاران 
از مش��وق هایی استفاده کرده است. راه آهن برای اقتصادی 
کردن فعالیت ریلی بخش خصوص��ی، اقداماتی در دستور 
ک��ار خود قرار داده که کاه��ش تعرفه دسترسی به شبکه 
و تهیه بسته های حمایتی سرمایه گذاری از آن جمله است. 
ب��ه استناد ماده 12 قانون رف��ع موانع تولید، دولت در نظر 
دارد در پنج سال آینده 5/ 7 میلیارد دالر منابع مالی برای 
توسعه شبکه حمل ونقل ریلی و سایر بخش های حمل ونقل 
اختص��اص ده��د و این فرص��ت مناسبی اس��ت تا بخش 

 خصوصی در این عرصه بتواند بیش از پیش فعال شود. 

یادداشت

اقدام های دولت یازدهم در تعامل 
سازنده با جهان قابل تحسین است

ب��ا اجرایی ش��دن برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( 
شاهدیم درهای کشور به روی تجار و شرکت های تولیدی 
و خریداران خارجی باز شده و حصر و گوشه نشینی گذشته 
ایران در جهان شکسته شد. بر این اساس شاهد شکل گیری 
توافق ها و تفاهم نامه های زیادی بین ایران و سایر کشورها 
بودی��م که برخی از آنها اجرایی شده، اما بخش��ی دیگر از 
فعاالن اقتص��ادی منتظر فضای سیاسی و اقتصادی دولت 
دوازدهم هستند. در زمینه ایجاد فضای امن سرمایه گذاری، 
ام��ا هنوز راه زیادی داریم. ایجاد فضای امن سرمایه گذاری 
در عین حال مستلزم فضای امن سیاسی، ثبات اقتصادی، 
کاهش بوروکراسی اداری و حذف فرآیندهای غیرضروری 
است و سفارتخانه های ایران در سایر کشورها باید از حیث 
ایج��اد ارتباطات اقتصادی فعال شوند. با وجود آنکه دولت 
یازده��م در ایجاد ثبات و آرامش در ب��ازار اقدامات خوبی 
انجام داد، اما به عنوان نمونه کنترل تورم منجر به بروز رکود 
در اقتصاد شد؛ رکودی ک��ه باید مدیریت می شد و بخش 
اعظم آن ناشی از نپرداختن دیون پیمانکاران است. فعاالن 
اقتصادی درباره ثبات هرچه بیش��تر ب��ازار انتظار دارند که 
تغییرات ج��دی و بنیادین در وزارتخانه ها اتفاق بیفتد؛ در 
این زمینه باید رصد دائم وزارتخانه ها و بازبینی، بازخوانی و 
حذف دستورالعمل هایی که با روح فضای کسب و کار منافات 
دارد در اولویت قرار گیرد. توقع داریم دولتمردان به ارتقای 
کارایی و بهره وری خود بپردازند، دسترسی بخش خصوصی 
به مسئوالن بیشتر شود و دولتمردان پاسخگوتر از گذشته 
باشند. برخی اوقات به مسئوالن، »خادمان دولت« اطالق 
می کنیم، بر این اساس مسئوالن باید افراد متعهدی باشند 
که در عین تعامل با بخش خصوصی، به فعال تر کردن بدنه 
کارشناسی دولت و رفع و رجوع گلوگاه های وزارتخانه خود 
بپردازند. ب��رای بهتر شدن وضعیت اقتص��ادی و برقراری 
ثب��ات و آرامش در ب��ازار، دول��ت دوازدهم بای��د اهتمام 
ویژه ای به پرداخت دیون پیمانک��اران داشته باشد. پدیده 
رکود اقتص��ادی، زنجیره ای است ک��ه در نهایت به دولت 
ختم می ش��ود و بخش عمده رکود کنون��ی حاکم بر بازار 
ناش��ی از کوتاهی دولت در مطالب��ات پیمانکاران است. در 
برخی کش��ورها بخش خصوصی ملزم می شود تا بخشی از 
مالیات خود را به دانش��گاه ها و مراک��ز علمی بپردازد و در 
مقابل آنها نیز پاسخگوی نیاز بخش خصوصی  هستند؛ این 
موضوع می تواند به مولد شدن اقتصاد و کاهش نرخ بیکاری 
بینجام��د. باید استفاده از افراد کارا و متعهد در دستور کار 
دولت باشد و واحده��ا و ارگان های نظارتی، نظارت علمی 
را سرلوح��ه خود قرار دهن��د. امیدواریم مس��یر روشن و 
موفقیت آمی��ز دول��ت یازدهم در تعامل سازن��ده با جهان 
همچنان تداوم یابد.                                   منبع: ایرنا

 

پروا سلطانی
عضو اتاق ایران

نوراهلل بیرانوند
معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل راه آهن



موسس��ات مال��ی و اعتباری 
و صندوق ه��ای اعط��ای وام که 
با مج��وز یا بدون مج��وز بانک 
فعالی��ت  کش��ور  در  مرک��زی 
می کردند طی چند سال اخیر با 
بحران های مالی روبه رو شده اند 
که مشکالت و چالش های ناشی 
از آن دامنگی��ر سپرده گ��ذاران، 
بانک مرکزی  سیاستم��داران و 
جمه��وری اسالمی ای��ران شده 

است. 
ب��ه گ��زارش ایرن��ا، اعت��راض 
صاحبان حس��اب این موسسات 
در ماه های اخیر آنقدر باال گرفته 
که شای��د کمتر هفت��ه ای باشد 
که خب��ری درخصوص تجمعات 
کس��انی ک��ه ب��رای دستیابی به 
سود بیش��تر در این موسس��ات، 
سرمایه گذاری کرده اند، به گوش 
نرسد. حال این سوال مطرح است 
که در این میان چه کسی مسئول 
این وضعیت بحرانی موسس��ات 
مالی و اعتباری در سطح کش��ور 

است؟ 
کش��ور  اقتصادی  تحلیلگران 
در اینک��ه در بحران موسس��ات 
مال��ی و اعتباری و صندوق های 
بان��ک مرکزی  اعتبار،  تعاون��ی 
به عن��وان نماین��ده حاکمیت یا 
کدام یک  سپرده گذاران  و  مردم 
مقصرن��د، اتف��اق نظ��ر ندارند. 
ی��ک فع��ال بخش خصوص��ی و 
با  اقتص��ادی  مس��ائل  تحلیلگر 
اشاره به تجمع مس��تمر عده ای 
تح��ت عن��وان مالباختگان این 
نهاده��ای  مقاب��ل  مؤسس��ه ها 
رسم��ی گفت: مس��ئوالن بانک 
مرک��زی چه��ار س��ال است در 
کنار هم��ه وظایفی که بر عهده 

دارند، مشغول ساماندهی صدها 
مؤسسه غیر مجاز هستند. 

اف��زود:  جالل پ��ور  محس��ن 
و  صب��وری  از  سوء استف��اده 
معذوری��ت  مدی��ران ای��ن نهاد 
در بازگوی��ی حقایق این بحران 
موج��ب ش��ده ک��ه نهاده��ای 
ناپی��دا اکن��ون طلبکارانه علیه 
بانک مرکزی حاشیه سازی کنند 
و مالباختگان احتمالی را سراغ 
سیاست گذار پولی بفرستند. وی 
تأکید ک��رد: بی تردید ناظر بازار 
پول در دوره های قبل تقصیراتی 
در این خصوص داشته است اما 
نبای��د اسیر تبلیغ��ات دروغین 
و فش��ارهای نامرئ��ی ش��د و به 
جای دادن نشانی مقصر اصلی، 
آدرس بانک مرک��زی را به مردم 

زیان دیده داد. 
ام��ا است��اد اقتصاد دانش��گاه 

فردوسی مش��هد نظ��ر دیگری 
در ای��ن باره ارائ��ه داد و گفت: 
هر فعالیتی که در جامعه انجام 
می ش��ود باید حتم��ا در حوزه 
یک وزارتخان��ه یا سازمان باشد 
و فعالیت��ی هم نبای��د باشد که 
ب��ه دو ارگان مرب��وط باشد که 
تداخل ک��ار و فعالیت به وجود 
بیای��د از ای��ن نظر موسس��ات 
مال��ی و اعتباری زیر نظر وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی و بانک 

مرکزی هستند. 
دکتر حس��ن تحصیلی با بیان 
اینک��ه وظیف��ه بان��ک مرکزی 
پول��ی  سیاست ه��ای  تدوی��ن 
و ارزی و اج��را و نظ��ارت ب��ر 
افزود:  آنهاست،  اجرای  حس��ن 
این صندوق ها ابت��دا به صورت 
محدود در اداره ها، شرکت ها یا 
حتی مجموعه های خانوادگی به 

وجود آمدند که باید مجوزهای 
قوانی��ن  و  را می داشتن��د  الزم 
را در شکل گی��ری  مق��ررات  و 
خ��ود رعای��ت می کردن��د و بر 
کارش��ان نظ��ارت می شد، مثال 
تضمین های قانون��ی را که باید 
بان��ک مرک��زی می داشتند  در 
تأمین می کردن��د و نیز سرمایه 
الزم را ت��ا بتوانن��د کارش��ان را 
انج��ام دهند اما بان��ک مرکزی 
در دوره ای که این موسس��ات و 
صندوق ه��ا کار خودشان را آغاز 

کردند این کار را انجام نداد. 
اصل��ی  اشک��ال  گف��ت:  وی 
ای��ن بوده که ای��ن صندوق ها و 
موسس��ات نادیده گرفته شدند 
یعنی اینها کار خود را می کردند 
و روز به روز فعالیت های شان را 
زی��اد می کردن��د و از آن طرف 
بان��ک مرک��زی فق��ط اطالعیه 

م��ی داد ک��ه ای��ن موسس��ات 
اگر  درحالی ک��ه  غیر قانونی ان��د 
غیر قانونی اند باید جلوی فعالیت 
آنها گرفت��ه می ش��د و درشان 
بس��ته می شد ت��ا در چارچوب 

قانون قرار بگیرند. 
محم��د رض��ا پورابراهیم��ی، 
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی 
ه��م پی��ش از این اع��الم کرده 
بود: برای رفع مش��کل مؤسسه 
کاسپی��ن و نظایر این مؤسس��ه 
نیاز است بان��ک مرکزی به طور 
ج��دی ورود کند که البته بانک 
داده  انج��ام  اقداماتی  مرک��زی 

است اما کافی نیست. 
حت��ی در خص��وص ماهی��ت 
سهام��داران ای��ن موسس��ات و 
صندوق ها هم اختالف نظر وجود 
دارد. به ط��ور مثال جالل پور در 
این خصوص معتقد است: نباید 
گمان ک��رد همه آنهایی که این 
روزها تح��ت عنوان مالباختگان 
مؤسس��ه های مال��ی و اعتباری 
غیرمج��از دس��ت ب��ه اعتراض 
می زنن��د گروه های فش��ار بازار 
 پول هس��تند که با هدف امتیاز 
گرفتن از بانک مرکزی دست به 

تجمع زده اند. 
دکتر تحصیل��ی هم گفت: به 
مردم��ی که در این موسس��ات، 
ه��م  کردن��د  سپرده گ��ذاری 
نمی ت��وان اشک��ال گرفت چون 
عق��ل اقتصادی می گوید که اگر 
جایی سود اقتصادی بیش��تری 
به ت��و می دهد پولت را همان جا 
سرمایه گ��ذاری و سپرده گذاری 
ک��ن. پ��س م��ردم ب��ه لح��اظ 
اقتصادی و عقالنی کار درستی 

کرده اند. 

 بررسی نقش بانک مرکزی
در چالش موسسات مالی و اعتباری

امکان برداشت وجه نقد از خودپردازهای 
بانک ملی ایران بدون ملی کارت

بانک مل��ی ایران به منظور افزایش تنوع خدمات قابل 
ارائه به مش��تریان و تکمیل سبد محصوالت خود، امکان 
برداشت وجه نقد از خودپردازها، بدون ملی کارت را فراهم 
کرد.  به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، مشتریان 
می توانند با استفاده از این امکان، به افرادی که ملی کارت 
یا حتی حساب بانک های دیگر را نیز ندارند اجازه دهند 
که از طریق خودپردازهای بانک ملی ایران پول برداشت 
کنند. در این روش مشتری با انتخاب گزینه برداشت وجه 
و سپس گزینه »مجوز برداشت به شخص دیگر« کدملی 
و مبل��غ مورد نظر خ��ود را وارد کند.  پ��س از تایید کد 
ملی و مبلغ توسط مش��تری دارنده ملی کارت، »شناسه 
13رقمی« مجوز برداشت وجه در اختیار وی قرار گرفته 
و می تواند با ارسال »کد ملی و شناسه 13رقمی« به افراد 
دیگ��ر، امکان برداشت مبلغ مورد نظر را حتی برای افراد 
فاقد حس��اب در شبکه بانکی نی��ز فراهم کند.  شخص 
دارنده شناسه برداشت و کد ملی مش��تری با مراجعه به 
دستگاه های خودپرداز بانک مل��ی ایران و انتخاب کلید 
ثب��ت )Enter( و ورود اطالعات درخواستی، می تواند تا 
پایان همان روز مبلغ مورد نظر را برداشت کند. چنانچه از 
مجوز مذکور در همان روز استفاده نشود، وجه مورد نظر 
به حساب مشتری عودت داده می شود.  الزم به ذکر است 
بانک ملی ایران برای حذف مراجعه حضوری مش��تریان 
به خودپردازها به منظ��ور اعطای شناسه برداشت بدون 
ملی کارت، در نظر دارد به زودی امکان انجام این عملیات 
را از طریق اپلیکیشن های موبایلی و سامانه های اینترنتی 

بانک نیز فراهم کند. 

بازگشایی نماد بانک گردشگری تا 
قبل از پایان مردادماه

به گزارش روابط عمومی بانک گردشگری نماد معامالتی 
ای��ن بانک »وگردش« که در سال 13٩٤ در ردیف سه نماد 
برت��ر بازار سرمای��ه از لحاظ سوددهی بود ت��ا قبل از پایان 
مردادماه سال جاری بازگشایی خواهد شد.  گفتنی است با 
نهایی شدن گزارش حسابرس برای سال مالی 3٠/13٩٥/٠٩ 
مجم��ع بانک نیز پس از اخذ مج��وز از بانک مرکزی برگزار 
می ش��ود.  الزم به ذکر است صورت های مالی حس��ابرسی 
نش��ده برای دوره مالی شش ماهه بان��ک که تا پایان هفته 
ج��اری روی سایت کدال قرار خواهد گرفت، توانس��ته سود 

مناسبی را نسبت به دوره مشابه سال قبل محقق کند. 
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خبرنــامه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.818دالر آمریکا

٤.٥68یورو اروپا

٤.٩٩٤پوند انگلیس

1.٠٤6درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥٠٩.2٥٠مثقال طال

117.٥6٠هر گرم طالی 18 عیار

1.18٤.٠٠٠سکه بهار آزادی

1.217.1٠٠سکه طرح جدید

63٤.٥٠٠نیم سکه

378.٥٠٠ربع سکه

2٤٩.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

نفس های آخر 3 موسسه غیرمجاز
در حال��ی رئیس کل بان��ک مرکزی تاکی��د داشته 
ک��ه به زودی وضعیت س��ه تعاونی اعتب��اری غیرمجاز 
را مش��خص و ساماندهی بازار غیرمتش��کل پولی را تا 
مراحل آخر پی��ش خواهد برد که ظاه��را تعاونی های 
البرز ایرانیان، افضل  توس و آرمان )وحدت( سه موردی 
هستند که به زودی تعیین تکلیف می شوند.  جدای از 
موسسه کاسپین، موسسه آرمان نیز که پیش تر شامل 
1٠ تعاونی بود و هشت تعاونی آن به موسسه کاسپین 
منتق��ل شده، از حاشیه س��ازان بازار اس��ت. اکنون دو 
تعاونی از آرمان تحت عنوان البرز ایرانیان و وحدت باقی 
مانده که در مورد البرز ایرانیان از سال گذشته تاکنون 
فعالیت های آن متوقف شده و سپرده گذاران این تعاونی 
بالتکلی��ف مانده اند و از سوی دیگر وحدت که در حال 
حاضر با نام رسمی آرمان فعالیت می کند، مدتی است 
که دچار مشکل شده و سپرده گذاران آن نیز عمدتا در 
حال تجمع و اعتراض نسبت به وضعیت خود قرار دارند.
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شاخص ه��ای منتخ��ب ب��ورس تهران 
روز سه شنب��ه به ط��ور دسته جمعی قرمز 
شدند. بر ای��ن اساس شاخص کل بورس 
اوراق به��ادار تهران در پای��ان معامالت 
تح��ت تأثی��ر منف��ی نماده��ای پاالیش 
نف��ت بندرعباس، پاالیش نفت اصفهان و 
خدمات انفورماتی��ک با افت 0.14درصد 
مع��ادل 117 هم��راه بود. بدی��ن ترتیب 
معامالت��ی  نم��اد  در  معام��الت سه��ام 
شرکت ه��ای پاالی��ش نف��ت بندرعباس 
ب��ا 42 واح��د، کش��تیرانی ای��ران با 34 
واح��د و پاالی��ش نف��ت اصفه��ان با 17 
واح��د کاهش تأثیر منف��ی را بر محاسبه 
شاخص کل ب��ورس بر جای گذاشت. در 
مقابل، معامالت سهام در نماد معامالتی 
شرکت های به پرداخت ملت با 23 واحد، 
سرمایه گذاری توسع��ه معادن و فلزات با 
16 واح��د و گروه صنعتی پاکش��و با 14 
واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت را در 

برآورد این نماگر به دوش کشیدند. 

اشباع قیمت ها در اکثر نمادها
ب��ازاری  ب��ازار سه��ام  روز سه شنب��ه 
کم حج��م و متعادل بود ک��ه اکثر نمادها 
در آن پ��س از روزه��ا رون��د صعودی به 
استراح��ت پرداختن��د. ب��ر ای��ن اساس 
قیم��ت سهام اکث��ر شرکت ه��ا همزمان 
ب��ا غلب��ه عرضه کنندگان اغل��ب حقیقی 
ب��ر خری��داران اغل��ب حقوقی ب��ه درجا 
زدن نماگ��ر منتخب ب��ورس منتهی شد. 
پیش بینی می ش��ود حرکت بعدی نماگر 
بازار سه��ام مبتنی بر رسی��دن خبرها و 
تحوالت مثبت بیشتر در این حوزه است 
و استمرار این وضعیت می تواند موجبات 
ورود نقدینگی بیش��تر و ک��وچ منابع از 
ب��ازار پول به بازار سه��ام را موجب شود 
تا بتوان به ادام��ه وضعیت صعودی بازار 
امیدوار بود. شاخص کل برای طی و ادامه 
روند صعودی خود، نیاز به عبور با قدرت 
از سطح کانال 81 ه��زاری و سد محکم 
مقاومتی 81هزار و 500 واحدی دارد که 
هنوز به طور کامل و قطعی محقق نش��ده 
اس��ت ولی امک��ان شکس��تن این سطح 
مقاومت��ی و باز ش��دن راه آن برای فتح 
قله ه��ای رفیع تر وج��ود دارد، در غیر این 

صورت امکان برگشت بازار و ریزش آن تا 
سط��وح پایین تر طی روزهای آتی ممکن 
خواه��د بود. گرچ��ه روز سه شنبه در پی 
اشب��اع قیمت ها در اکثر نمادها و گروه ها 
که با بازدهی مطلوب و قابل قبولی برای 
فعاالن بازار سهام طی دو ماه اخیر همراه 
بوده اس��ت، استراحت نماگرهای بورسی 
آغ��از شده اس��ت. البته رش��د اخیر بازار 
بیش از همه مدیون افزایش بهای نفت و 
کامودیتی ه��ا و کاهش ارزش برابری نرخ 

دالر در بازارهای جهانی بود. 

با گروه های بازار سهام
روز سه شنبه در گروه رایانه، 11 میلیون 
و ۹7۹ ه��زار سهم ب��ه ارزش نزدیک به 
1۹ میلیون میلی��ارد تومان در 7 هزار و 
158 نوب��ت مورد دادوست��د قرار گرفت. 
همانط��ور که گفته شد در این گروه نماد 
به  پرداخت ملت جزو شرکت هایی بود که 
تأثیر افزاینده روی بازار داشت. این نماد 
ک��ه به تازگی وارد ب��ورس تهران شده تا 
چهارم مردادماه ب��رای شش روز متوالی 
توانس��ت روزانه 5درص��د رشد در قیمت 
پایانی داشته باشد اما در روزهای گذشته 
روند تغییر قیمت این سهم کاهش��ی بود 

ولی روز سه شنبه ب��ار دیگر این سهم به 
روند افزایش��ی خود بازگش��ت و توانست 
در قیمت آخری��ن معامله 5 درصد رشد 
را تجربه کن��د و شاهد صف خرید باشد. 
ام��ا در دیگ��ر نمادهای این گ��روه روند 
رو به رشد چش��مگیری دیده نمی شد و 
اکثری��ت سهم های گروه رایانه با روند رو 
به کاهش در قیمت پایانی روبه رو شدند، 
هر چند این رقم چندان چش��مگیر نبود. 
در چهارمی��ن روز معامالت این هفته در 
گروه فل��زات اساسی بیش از 73 میلیون 
سهم دادوستد ش��د که ارزش این حجم 
دادوست��د به بی��ش از 15میلیارد تومان 
می رسی��د. در این گروه تع��داد زیادی از 
سهم ها با روند رو به کاهش مواجه شدند 
و معدود نمادها ه��م روند رشد را تجربه 
کردند. در گروه خودرو نیز 55 میلیون و 
200 ه��زار سهم به ارزش نزدیک به 10 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در ای��ن گروه نی��ز در نمادهای پرمعامله 
رون��د دادوستدها آرام ب��ود و تعدادی از 
سهم ه��ای با حج��م معامله ب��اال با روند 
کاهش��ی در قیمت پایانی مواجه شدند، 
هرچن��د تعداد سهم هایی که اندکی رشد 

داشتند، کم نبود. 

 آیفکس تا نزدیکی ارتفاع
 934 واحدی افزایش یافت

دهمی��ن روز از مردادم��اه ب��رای بازار 
فراب��ورس ایران ب��ا تداوم رش��د شاخص 
ک��ل و در نتیج��ه صع��ود آیفک��س ت��ا 
نزدیک��ی ارتف��اع ۹34 واحدی ب��ه پایان 
رسی��د. روز سه شنبه در مجموع بازارهای 
 فراب��ورس معامله گ��ران همچنین بیش از 
 28 در  را  به��ادار  ورق��ه  میلی��ون   370
ه��زار دفع��ه معامالت��ی ب��ه ارزش افزون 
بر یک ه��زار و 511 میلی��ارد ریال دست 
ب��ه دست کردند. ب��ازار فراب��ورس شاهد 
چندین بازگش��ایی و توق��ف نماد نیز بود. 
بر این اساس دو نماد معامالتی مربوط به 
شرکت های ذوب آهن اصفهان و ریل پرداز 
سیر بازگش��ایی و در مقاب��ل نماد شرکت 
بازرگان��ی و تولیدی مرج��ان کار متوقف 
شدن��د. همانطور که اش��اره شد شاخص 
ک��ل فرابورس نیز به رون��د صعودی خود 
ادامه داد که به این ترتیب این نماگر روز 
دوشنبه بیش از ۹ واح��د و روز سه شنبه 
نزدیک به 5 واحد رشد کرد، توانست خود 
را تا نزدیکی ارتفاع ۹34 واحدی باال ببرد. 
ب��ه ترتیب نمادهای »مارون«، »زاگرس«، 
»ذوب« و »بس��اما« تا سط��ح حداکثر 3 
واح��د تأثیر مثبت بر آیفک��س داشتند و 
در مقاب��ل نماده��ای »میدک��و«، »ارفع« 
و »سمگ��ا« ت��ا 1.5 واحد تأثی��ر منفی از 
خود به جا گذاشته و مانع از رشد بیش��تر 
شاخص ک��ل فرابورس شدن��د. همچنین 
نماده��ای »شلیا«، »سمگ��ا«، »بمپنا« و 
»چکاپا« پربازدیدترین نمادهای معامالتی 
فراب��ورس شناخت��ه شدند ک��ه نماد اول 
و س��وم با رشد قیمت پایان��ی و نمادهای 
دوم و چه��ارم با اف��ت قیمت به معامالت 
خود پایان دادن��د. سه شنبه همچنین در 
مجم��وع بازاره��ای اول و دوم سهامداران 
تع��داد 174 میلی��ون سهم را ب��ه ارزش 
2۹5 میلی��ارد ری��ال دادوست��د کردن��د. 
نماد معامالت��ی شرکت سهامی ذوب آهن 
ب��ا خریدوف��روش 115میلی��ون سهم به 
ارزش ۹1 میلیارد ریال بیشترین حجم و 
ارزش معام��الت را در این دو بازار به خود 
اختص��اص داد. معامله گ��ران در تابلوهای 
معامالت��ی ب��ازار پایه نیز اق��دام به نقل و 
انتق��ال نزدیک به 1۹5میلی��ون سهم به 

ارزش 416 میلیارد ریال کردند. 

همزمان با برخورد شاخص کل به مقاومت نیمه کانال 81 هزار واحد

بورس تهران وارد فاز استراحت شد

با توج��ه به برگ��زاری مراس��م تحلیف 
رئیس جمهور و اع��الم تعطیلی این روز از 
س��وی دولت، بورس ته��ران نیز روز شنبه 
هفت��ه آین��ده تعطی��ل اس��ت و فعالیتی 
نخواه��د داشت. بنابراین ب��ا اعالم رسمی 
دولت برای تعطیلی روز شنبه آینده  )14 
مردادم��اه( به مناسب��ت برگ��زاری مراسم 
تحلیف ریاست جمهوری، بورس تهران نیز 

در این روز هی��چ فعالیتی نخواهد داشت. 
براس��اس این گزارش، ب��ا توجه به تعطیل 
شدن شنبه آینده به دلیل برگزاری مراسم 
تحلی��ف رئیس جمه��ور، عالوه ب��ر بورس 
ته��ران سای��ر بازارها از جمل��ه فرابورس، 
ب��ورس کاال و ب��ورس انرژی نی��ز تعطیل 
هس��تند و معامالتی در آنها انجام نخواهد 
بنابراین یکشنبه 15مرداد نخستین  نشد، 

روز کاری هفته آینده بازار سرمایه خواهد 
ب��ود. همچنین گفته می ش��ود بورس های 
فع��ال در دیگر نقاط کش��ور ه��م به دلیل 
تعطیل��ی بورس تهران در این روز فعالیتی 
نخواهن��د داشت که البت��ه این موضوع در 
ح��ال بررسی اس��ت. گفتنی اس��ت دبیر 
هیأت دولت اعالم کرد: با توجه به شرکت 
گس��ترده هیأت های خارج��ی در مراسم 

تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری 
و به منظ��ور برگزاری مناسب و شایس��ته 
مراسم مذکور و ایجاد تس��هیالت الزم در 
رفت وآمد هیأت ه��ای خارجی و رفاه حال 
شهرون��دان تهران��ی، کلی��ه دستگاه های 
دولتی و نهادهای عمومی  )غیر از اورژانس 
و نهادهای ام��دادی( روز شنبه چهاردهم 
مرداد 13۹6 در شهر تهران تعطیل است. 

تع��داد کدهای ایج��اد شده در بورس 
به رقم بی��ش از ۹ میلیون و 422 هزار 
ک��د معامالتی رسید. بنا بر آمار معاونت 
عملیات شرک��ت سپرده گذاری مرکزی 
در نخس��تین هفت��ه معامالت��ی مرداد 
امسال تعداد 74 مورد اصالح مشخصات 
و نی��ز 51۹7 ک��د حقیق��ی و 344 کد 
حقوق��ی ایجاد ش��د تا تع��داد کدهای 

ایجاد ش��ده در بورس به رقم بیش از ۹ 
میلیون و 422 هزار کد برسد. همچنین 
در هفته ای که گذشت تعداد 6023 نفر 
با استفاده از اوراق حق تقدم تس��هیالت 
مس��کن در فرابورس ایران وارد فرآیند 
دریاف��ت تس��هیالت از بان��ک مس��کن 
شدن��د که حجم ای��ن معامالت بیش از 
32۹ هزار برگه اوراق بود. گفتنی است 

معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن 
از س��ال 8۹ در شرک��ت فرابورس ایران 
آغ��از شده است که هم اکن��ون بیش از 
20 نماد حق تقدم تس��هیالت مس��کن 
در این شرکت معامله می شود. براساس 
بخش��نامه بان��ک مس��کن، ن��رخ سود 
تس��هیالت خرید خانه، فروش اقساطی 
و جعال��ه تعمی��ر مس��کن از 18.5 ب��ه 

17.5درص��د کاهش یافته و مدت زمان 
بازپرداخ��ت تعیین ش��ده است. سقف 
فردی تس��هیالت خرید از محل گواهی 
حق تقدم استفاده از تس��هیالت مسکن 
در ته��ران 600 میلیون ریال، در مراکز 
استان ه��ا و شهرهای ب��االی 200 هزار 
نف��ر500 میلیون ری��ال و سایر مناطق 

شهری 400 میلیون ریال است. 

اتفاقاتی که در بازار سهام رخ می دهد، از 
جنس اتفاقات بنیادین است و به احتمال 
زیاد، م��ا وارد یک پروسه میان مدت رشد  
و سی��کل صعودی می شویم. اخی��راً بازار 
سهام نش��انه هایی برای رشد داشته است، 
ام��ا سهامداران غالبا از این فرصت ها برای 
نوسان گی��ری استفاده کردن��د، اما این بار 

اتفاقات بنیادی در بازار در حال رخ دادن 
است که اثراتش ادامه دارتر از دفعات قبل 
خواهد بود. گزارش ه��ای سه ماهه، انصافا 
گزارش های خوب��ی است و در مجموع به 
نظر می رسد گزارش تغییرات در بیش��تر 
صنای��ع، مثبت ب��وده است. ه��م اتفاقات 
بنیادی و هم رشد قیمت های جهانی و از 
آن مهم ت��ر تحوالتی که در چینش مجدد 
وضعیت سرمایه گذاری در بازارهای موازی 
رخ می دهد بازار را متاثر خواهد کرد. بعد 
از آن اتفاقی که در موسسات مالی اعتباری 

و سیس��تم بازار پول افتاد، بخش عمده ای 
از سرمایه ها از موسس��ات مالی اعتباری و 
حتی بانک ها خارج شد؛ یعنی مجموعه ای 
از موسس��اتی هم که مجوز داشتند با این 
خ��روج مناب��ع مواجه شدند. ب��ه هر حال 
بخش��ی از این مناب��ع، منابع پرریس��ک 
است ک��ه ص��رف دارایی های پرریس��ک 
می ش��ود؛ یعنی جذب ب��ازار ارز و سکه و 
متعاقباً کامودیتی ها خواهد شد. بخش��ی 
از سرمایه ه��ا و منابع مالی ه��م حتماً به 
بازار سرمایه می آید؛ ضمن اینکه از همین 

االن بخش��ی از این منابع ب��ه سمت این 
ب��ازار می آید. حوزه های صنعت و معدن و 
اقتصاد، دو حوزه ای است که کاماًل بر بازار 
تأثیر می گذارد و چون گمانه زنی هایی در 
خصوص تغیی��ر گزینه های وزارت در این 
دو حوزه مطرح است، طبیعتا بازار در این 
زمینه محتاط عم��ل می کند؛ با این حال 
من حس می کن��م در مجموع برآیند این 
تغییرات برای بازار سرمایه در سال جاری 

مثبت است. 
منبع: سنا

ثبت 9 میلیون و 4۲۲ هزار کد سهامداری در بورس تهران

بورس تهران شنبه آینده تعطیل است

گردش بازار سهام در سیکل صعودی

خبر

افزایش حجم معامالت فرابورس در 
چهار ماه نخست امسال

حجم معامالت فرابورس در چهارماه نخست امسال 
نس��بت به مدت مش��ابه پارسال 10 درصد افزایش 
را نش��ان می ده��د. از ابتدای امس��ال تاکنون تعداد 
32میلیارد و 477 میلیون ورقه بهادار در 2 میلیون 
و 574 هزار نوبت به ارزش 12۹ هزار و 28 میلیارد 
ری��ال طی 78 روز معامالت��ی در بازارهای فرابورس 
خریدوفروش شده است که به ترتیب از افزایش 10 
و اف��ت 5 درصدی حجم و دفعات و رشد 5 درصدی 
ارزش معامالت نس��بت به مدت مشابه سال گذشته 
حکای��ت دارد. همچنین بازار اول فرابورس در چهار 
ماه نخست امس��ال تغییر مالکیت 2 میلیارد و ۹84 
میلی��ون ورقه بهادار به ارزش 6 هزار و 478 میلیارد 
ری��ال و ب��ازار دوم مبادله ۹ میلی��اد و 878 میلیون 
ورقه بهادار به ارزش 28 هزار و 722 میلیارد ریال را 
به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افت 17 
و 11 درص��دی حجم و ارزش معامالت در بازار اول 
و کاهش 0.4 و 15درصدی حجم و ارزش معامالت 
بازار دوم در مقایس��ه با مدت مشابه سال ۹5 است. 
در ب��ازار ابزارهای مالی نی��ز در این مدت تعداد 58 
میلی��ون اوراق بدهی به ارزش 57 هزار و 6 میلیارد 
ریال معامله شده است که از افت 16 و 14 درصدی 
حجم و ارزش معامالت این بازار در چهارماه نخست 
امسال نس��بت به مدت مشابه سال گذشته حکایت 
می کن��د. افزون بر این، بالغ بر 2۹7 میلیون صندوق 
سرمایه گ��ذاری قابل معامله به ارزش 3544 میلیارد 
ری��ال و 5 میلیون ورقه گواهی تس��هیالت مس��کن 
)تس��ه( به ارزش 3751 میلی��ارد ریال در این مدت 
در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نش��ان 
از اف��ت 52 و 35 درصدی حج��م و ارزش معامالت 
 صندوق ه��ای سرمایه گ��ذاری قابل معامل��ه و رشد

 23 درص��دی حجم و 10درص��دی ارزش معامالت 
اوراق گواهی تسهیالت مسکن دارد. 

عرضه ۲1 هزار تن قیر، لوب کات و 
عایق رطوبتی در تاالر صادراتی

و  نفت��ی  فرآورده��ای  ت��االر  در  سه شنب��ه  روز 
پتروشیم��ی 84 هزار و 533 تن انواع مواد پلیمری، 
قیر، گوگرد، اس��الک واکس و لوب کات عرضه شد. 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران، روز سه شنبه 10 
مرداد ماه، میزبان عرض��ه 21 هزار و 200 تن انواع 
قی��ر، لوب کات و عایق رطوبتی بود. در این روز 200 
ت��ن ذرت دان��ه ای، 300 تن روغن خ��ام، 2 هزار و 
725 ت��ن شکر سفید، 210 هزار تن گندم خوراکی، 
4هزار ت��ن گندم دوروم و 100 تن جو دامی نیز در 
ت��االر محصوالت کش��اورزی دادوستد شد. افزون بر 
ای��ن 202 ه��زار تن گندم خوراک��ی و 162 تن جو 
دام��ی در قالب طرح قیمت تضمین��ی در این تاالر 
ب��ه فروش رسید. ف��والد مبارکه اصفه��ان نیز 200 
ت��ن ورق قلع اندود را در ت��االر محصوالت صنعتی و 

معدنی عرضه کرد. 

رشد قیمت مس در رینگ فلزات 
بورس لندن

خری���د نقدی م��س در ب�ورس لندن ب��ا افزایش 
هم��راه و با نرخ 6 هزار و 346 دالر بر تن معامله شد. 
همچنی��ن سفارش خرید مس ب��رای سه ماهه آینده 
ب��ه مبلغ 6 هزار و 381 دالر معامله شد. در این بین، 
خریدوف��روش نقدی آلومینیوم ب��ا قیمت یک هزار و 
۹03 دالر و ی��ک ه��زار و ۹04 دالر ص��ورت گرفت. 
 قل��ع با نرخ 20 ه��زار و ۹25 دالر خریداری و با نرخ 
20 هزار و ۹30 دالر در هر تن فروخته شد. گزارش ها 
حاکی از آن است که خریدوفروش روی با نرخ 2هزار 
و 801 دالر و 2ه��زار و 802 دالر انج��ام شد. سرب 
ه��م در رینگ معامالتی با نرخ 2 ه��زار و 310 دالر 

خریداری و 2 هزار و 312 دالر به فروش رسید. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
35 درصدی »ورنا«

شرک��ت سرمایه گذاری گروه صنعت��ی رنا افزایش 
سرمایه 2 ه��زار و 100 میلی��ارد ریالی، معادل 35 
درص��د را ب��ه مجمع عموم��ی فوق العاده پیش��نهاد 
داد. شرک��ت سرمایه گذاری گ��روه صنعتی رنا اعالم 
کرده اس��ت برنامه افزایش سرمای��ه از مبلغ 6 هزار 
میلی��ارد ریال به 8 ه��زار و 100 میلیارد ریال دارد. 
براساس این گزارش، افزایش سرمایه »ورنا« از محل 
مطالب��ات حال شده سهامداران و آورده نقدی، سود 
انباشته ب��ه منظور اصالح ساختار مالی که در تاریخ 
27 تیر ۹6 ب��ه تصویب هیأت مدیره رسیده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، 

خواهد بود. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
کاشی پارس در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن منگنز ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6.8505کپارس

2.2724.85کمنگنز

24.4264.82قشرین

2.8224.63خاهن

3.5444.45کترام

22.۹384.41پرداخت

2.7104.31غشهد

 بیشترین درصد کاهش
نیروکلر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. داروسازی 
کوثر در رده دوم این گروه ایس��تاد. لیزینگ صنعت و معدن هم در 

میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.37(4.831شکلر
)4.35(1.75۹دکوثر
)4.2۹(1.450ولصنم

)4.08(2.0۹1پاسا

)3.4(7.868رتکو

)3.36(2.472شفارس

)3.1۹(3.216وبیمه

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. ملی صنایع مس ایران در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی 

و صنعتی گل گهر هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

35.334 1700فوالد

20.785 1860فملي
14.250 2413کگل
12.641 542شپلي
10.835 773خزامیا
10.657 2822خاهن
۹.537 ۹06خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دست آورد. ملی صنایع مس ایران هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

140.053 22۹38پرداخت
60.067 1700فوالد
38.66۹ 1860فملي
34.387 2413کگل
30.4۹6 16155پاکشو
30.074 2822خاهن
25.06۹ 5826فباهنر

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که فوالد مبارکه اصفهان در این گروه 

دوم شد و آهنگری تراکتورسازی ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

22۹386116پرداخت
17002841فوالد
2822101۹خاهن
1622۹42فنوال
1860۹42فملی
473۹864کماسه
354483۹کترام

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

57131143ددام
1۹56۹78کساپا

2413603خمحور
۹864۹3خکمک
11813۹4خریخت
538۹385خلنت
1605321قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشت��ه سرمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7471.۹۹وخارزم
44362.10کگاز

13282.46واعتبار
10۹23.27پردیس
17703.41وبانک
10423.47ورنا
16663.6۹ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

محسن عباسی
مدیر عامل شرکت مشاور 

سرمایه گذاری اماکو

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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شماره 846

پیامدهای��ی  ب��ا  الکترونی��ک  دول��ت 
مانن��د ارائه خدم��ت در فضایی سالم که 
خدمات دهن��ده و خدم��ات گیرن��ده به 
سبب نب��ود ارتب��اط رو در رو یکدیگر را 
نمی شناسند، راهی برای ریشه کنی فساد 
در نظام اداری و افزایش شفافیت است. 

به گزارش ایرنا، حس��ن روحانی از همان 
روزه��ای نخس��ت فعالیت ب��رای ریاست 
جمه��وری دولت یازدهم یکی از مهم ترین 
برنامه ه��ای خود را شفاف س��ازی و مبارزه 
با فس��اد عنوان کرد.  وی بیس��ت و هفتم 
اردیبهش��ت م��اه س��ال 1393 در مراسم 
گرامیداش��ت روز جهان��ی ارتباطات گفت: 
ما در دورانی قرار داریم که باید در فضایی 
مطمئن ت��ر، کم هزینه تر و ب��ا صرف زمان 
کمتر، امکان��ات الزم را برای نس��ل جوان 
فراهم کنی��م. دولت باید دولت الکترونیک 
باش��د، برای ای��ن کار قد م ه��ای کوچکی 
برداشته شده اس��ت اما قدم های بلندتری 
پی��ش رو داریم.  روحان��ی ادامه داد: ما در 
این زمین��ه در دنیا در رتب��ه یکصدم قرار 
داریم و باید به نقط��ه قابل قبولی برسیم.   
»بای��د ب��ا ی��ک برنامه ری��زی درست در 
وزارتخانه های مان ی��ک نهضت دیجیتالی 
انجام ش��ود و اسناد و مدارک در چارچوب 
قوانین، دیجیتال شوند تا سرعت الزم برای 
خدمت  رسانی به مردم مهیا شود. ما در سایه 
این فناوری می خواهیم اقتصاد دانش بنیان 
را در کشور گسترش دهیم و از این فناوری 
برای این اقتصاد استفاده کنیم.«  وی تأکید 
ک��رد: دول��ت الکترونیک یک��ی از راه های 

مبارزه با فساد در کشور است. 

شفاف سازی
استف��اده از دول��ت الکترونیک یکی از 

راه ه��ای تس��هیل امور م��ردم، تجارت و 
سرمایه گذاری آسان و حذف مقررات زائد 
است.  هرچه ارتباط م��ردم با کارگزاران 
و اداره ه��ا کمتر شود، منافذ سوء استفاده 
احتمال��ی کاه��ش می یاب��د. از ای��ن رو، 
شفاف شدن ام��ور در فضای مجازی یکی 

از راه های مبارزه با فساد است. 
پ��س از تأکی��د رئی��س جمه��وری بر 
الکترونیک��ی ک��ردن کارها ب��ا اقدام های 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات 
همراه شد، اما موانع پیش روی حرکت را 
کند کرد و همین کندی سبب شد رئیس 
جمه��وری خواستار سرعت گرفتن کارها 
شود.  نخس��تین روزهای س��ال 1395، 
رئی��س جمهوری با حض��ور در مجموعه 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات دوباره 
بر ضرورت ایجاد دولت الکترونیک تأکید 
کرد و گفت: ایجاد دول��ت الکترونیک از 
راه های مبارزه با فس��اد است و باید فساد 

را از ریشه بخشکانیم. 
روحان��ی اضافه کرد: یک��ی از راه های 
مب��ارزه با فس��اد، شفاف ش��دن امور در 
فض��ای مج��ازی اس��ت و بدی��ن ترتیب 

می توانیم هم��ه ام��ور وزارتخانه ها را در 
اختیار م��ردم قرار دهی��م و این موضوع 

جلوی فساد را خواهد گرفت. 
ساختار معی��وب و قدیمی نظام اداری 
یک��ی از زمینه ه��ای بروز فس��اد در این 
سیستم است که کارآمدی و کارایی این 
نظ��ام را نیز با چالش ه��ای جدی روبه رو 

می کند. 
ب��ر این اساس ب��ا هدف ایج��اد تغییر 
بنیادین در ساخت��ار قدیمی نظام اداری 
کش��ور، سازمان فن��اوری اطالعات طرح 
مل��ی دولت الکترونیک را ک��ه از سال ها 
پی��ش متوقف مانده بود احیا و اقدام های 
الزم برای الکترونیکی سازی را آغاز کرد. 

مزیت های دولت الکترونیک 
مع��اون دول��ت الکترونی��ک سازم��ان 
فن��اوری اطالع��ات ایران چن��دی پیش 
در ای��ن باره ب��ه ایرنا، گف��ت: استفاده از 
فناوری های تازه ارتباطی و اطالعاتی در 
دول��ت الکترونیک به وی��ژه اینترنت برای 
ارائه خدم��ت به شهروندان ب��ا کمترین 
هزین��ه و بیش��ترین رضای��ت پیش بینی 

شده است. 
 رض��ا باق��ری اص��ل موض��وع دول��ت 
الکترونی��ک را ایجاد تح��ول، بازآفرینی، 
بازمهندس��ی، بهبود کارایی و اثربخش��ی 
نظام اداری ایران بی��ان کرد و ادامه داد: 
دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری 
برای ایجاد تحول در نظام اداری کش��ور 
است که در اصل 44 قانون اساسی بر آن 

تأکید شده است. 
باقری اصل ی��ادآوری کرد: نظام اداری 
ایران براساس دو شاخص بودجه و نیروی 
انسانی تغییر نکرده است و افزایش ساالنه 
هزینه های دولت و افزایش بدنه و نیروی 
انسانی نشان می دهد تاکنون برای تحول 
نظ��ام اداری و کارآمدی آن اقدام مؤثری 

انجام نشده است. 
رئیس سازم��ان فناوری اطالعات ایران 
نی��ز چندی پی��ش در همایش چارچوب 
ای��ران، استقرار دولت  معماری سازمانی 
الکترونی��ک را راهی برای اصالح ساختار 
قدیمی و ازکار افت��اده نظام اداری ایران 
عنوان ک��رد و گفت: توسعه ایران با نظام 
اداری کنون��ی که مبتنی ب��ر ساختاری 
قدیمی و از کار افت��اده است، پیچیدگی 

بسیاری دارد. 
 نصراهلل جهانگرد اضافه کرد: استفاده از 
خدمات دولت الکترونیک می تواند افزون 
بر بازآفرینی این ساختار فرسوده، نظامی 
چابک، شفاف، سالمت و با کارایی بسیار 
باال را برای کشور به همراه داشته باشد. 

رئی��س سازم��ان فن��اوری اطالع��ات، 
دولت الکترونیک را راهکار مناسبی برای 
رهای��ی از ای��ن ساختار قدیمی دانس��ت 
که تس��هیل گر ارائه خدمت نیز به شمار 

می رود. 

ب��ا پایان ک��ار دول��ت یازده��م، طرح 
»شبکه ملی اطالع��ات« به عنوان یکی از 
افتخ��ارات این دولت در وزارت ارتباطات 
با سکانداری محمود واعظی هم به پایان 
کارش نزدیک می شود. در راستای توسعه 
و تکمیل این ط��رح عظیم ملی عالوه بر 
نهادهای  دولت،  مختل��ف  وزارتخانه های 
حاکمیتی همچون ق��وه قضاییه نیز باید 

همکاری کنند. 
به گزارش ایس��نا، شبکه ملی اطالعات 
در حال��ی به سمت تکمی��ل شدن پیش 
می رود ک��ه عالوه ب��ر فرصت هایی نظیر 
افزای��ش  اینترن��ت،  سرع��ت  افزای��ش 
امنی��ت اطالعاتی کش��ور، کاه��ش روند 
طوالن��ی بوروکراسی و تب��ادل داده بین 
سازمان های دولتی و در نهایت تس��هیل 
انجام ام��ور اداری برای مردم را به دنبال 
دارد ام��ا الزاماتی را نی��ز می طلبد تا این 
پ��روژه عظی��م و پ��ر سروص��دای دولت 
یازده��م بتوان��د برای کش��ور مفید واقع 

شود. 
فاز سوم شبکه ملی اطالعات اخیرا در 

نمایش��گاه الکامپ س��ال 96 توسط وزیر 
ارتباط��ات افتت��اح ش��د و از مزایای آن 
اجرای تفکیک ترافیک داخلی و خارجی، 
اعمال تعرفه نیم بها برای ترافیک داخلی 
پیاده س��ازی  اپراتوره��ا،  کلی��ه  توس��ط 
شبک��ه ای پهن باند، امن و پایدار و دارای 
قابلیت جابه جایی با مدیریت مستقل در 
نهایت امک��ان عرضه خدم��ات محتوای 

بومی اعالم شد. 
وزیر ارتباطات اخیرا در این باره تأکید 
کرده که امروز زیرساخت های این شبکه  
آماده هس��تند و تنها کمبود این شبکه، 
محت��وا و خدمات اس��ت و در این رابطه 
باید اپلیکیش��ن ها و پلتفرم های مختلفی 
در داخل کشور تهیه شود که مردم همه 

نیاز خود را از داخل تأمین کنند. 
واعظی با بیان اینکه بخش خصوصی و 
زیرساخت کار خ��ود را انجام داده است، 
ادام��ه این مس��یر را وظیف��ه حاکمیت، 
ش��ورای عالی فض��ای مج��ازی، مجلس 
و ق��وه قضاییه دانس��ت و از آنها خواست 
کسب وکارهای الکترونیکی را به رسمیت 

بش��ناسند و همچنین قوانین و مقرراتی 
در ای��ن ح��وزه وضع کنند ک��ه براساس 
طبیعت این کس��ب وکارها باشد و با آنها 
مانند کس��ب وکارهای فیزیک��ی برخورد 

نکنند. 
ب��ر ای��ن اس��اس همانطور ک��ه پیش 
از ای��ن ه��م گفت��ه ش��ده، شبک��ه ملی 
اطالعات یا اینترنت ملی در واقع بس��تر 
و سخت اف��زاری است که ب��ا پایان یافتن 
آن بای��د ب��ه فکر تولید و تأمی��ن داده یا 
نرم افزار برای آن باشیم. در اینجا در وهله 
اول وزارتخانه های مختلف باید نسبت به 
پیاده سازی اطالعات و داده های سازمانی 
غیرمحرمان��ه خ��ود بر بس��تر این شبکه 
اقدام کنند. اما گام بعدی و مهم تر مسئله 
تولید محت��وا برای استف��اده شهروندان 
این  به عنوان عمده ترین مصرف کنندگان 
بس��تر اطالعاتی و ارتباطاتی است چراکه 
اگر مش��ترکان اینترنت احس��اس کنند 
سایت ه��ا و شبکه های داخلی نیاز آنها به 
»مصرف اطالع��ات« را تأمین نمی کنند 
به سراغ استف��اده از فرصت های خارجی 

می رون��د و در نهای��ت کمت��ر می توان از 
ظرفی��ت این طرح عظیم مل��ی استفاده 

کرد. 
بنابراین در راستای تکمیل شبکه ملی 
اطالعات و اینکه ق��رار شده دستگاه ها و 
وزارتخانه ه��ا به آن متص��ل و اطالعات و 
خدمات خود را روی آن قرار دهند، جعفر 
رشادتی، رئیس مرک��ز ارتباطات مردمی 
قوه قضاییه در گفت وگو با ایس��نا با اشاره 
ب��ه قانون آیی��ن دادرس��ی کیفری سال 
1392 قوه قضاییه در خصوص همکاری 
این نه��اد در رشد و ارتق��ای شبکه ملی 
اطالع��ات بیان کرد: قانون آیین دادرسی 
کیف��ری س��ال 1392 چند شبک��ه را با 
عنوان شبکه ملی، شبکه استانی و درگاه 
الکترونیک عدالت پیش بینی کرده است 
ت��ا ارتباط قوه قضاییه ب��ا شبکه هایی که 
در کش��ور به صورت قانونی وجود دارند، 
برق��رار ش��ود. در این قان��ون پیش بینی 
ش��ده است قوه قضاییه در صورت اجرای 
شبکه ملی اطالعات در کش��ور بخشی از 
اطالعات خود را در این سرور قرار دهد. 

تسریع رسیدگی به پرونده ها با ابالغ الکترونیکی و پیامک

دولت الکترونیک؛ راه رهایی نظام اداری از فساد
یادداشت

درباره نمایشگاه و صنعت 
نمایشگاهی

طب��ق تحقیق��ات بین الملل��ی که انج��ام شده، 
از بی��ن تم��ام ابزاره��ای بازاریابی، نمایش��گاه در 
توسعه بازاریابی کارکرد بس��یاری دارد. بس��یاری 
از شرکت ه��ا و ارگان ها در نمایش��گاه حضور پیدا 
می کنن��د تا محص��والت و دستاورده��ای خود را 
تبلیغ کنند و این حضور در نمایشگاه گاهی اوقات 
حت��ی می تواند به عقد ق��رارداد نیز منجر شود. از 
این رو، حضور در نمایشگاه های داخلی و خارجی 
می تواند به توسعه روابط با مش��تری و جست وجو 
برای یافتن شرک��ا و کارکنان و مطرح شدن برند 
یک شرکت، چه در زمینه خدمات و چه در زمینه 
فروش کاال کمک موثری کند، بنابراین نمایشگاه ها 
بازارهای آزمایشی برای محصوالت جدید به وجود 
می آورن��د و از این رو به عنوان ابزار تحقیقات بازار 

نیز می توان از آن استفاده کرد. 
از س��وی دیگ��ر، نمایش��گاه های خارج��ی نیز 
می توانن��د به افزایش آگاه��ی مردم از شرکت ها و 
تحلیل وضعیت بازار و آماده سازی زمینه های الزم 
برای فروش محص��والت و خدمات کمک شایانی 
کن��د، همچنی��ن در زمینه ص��ادرات و شناسایی 
رقب��ا و در این دستاورد می ت��وان یک هم پوشانی 
در بخ��ش تبلیغات، روابط عموم��ی، تحقیق بازار، 
توسعه بازار و در نهایت جذب مشتری انجام داد. 
 ITدر رابطه با نمایش��گاه الکامپ باید گفت که
و فناوری و اطالع رسانی از پررونق ترین بیزینس ها 
و مش��اغل روز دنیاست، چنانکه موبایلی که اینک 
در جی��ب من و شماست یا تبلتی که در کیف من 
و شماس��ت به بزرگ ترین آفی��س، منبع تحقیق، 
جست وجو، اطالع رسانی و در نهایت فروش تبدیل 
ش��ده و به همی��ن دلیلIT می توان��د عمال نقش 

بسیار موثری در توسعه بازار داشته باشد. 
شرک��ت »طراحان ارم س��ازه« بیش از 15 سال 
اس��ت که در زمین��ه طراحی و اج��رای غرفه های 
نمایش��گاهی و همچنی��ن دکوراسی��ون داخل��ی 
فعالی��ت حرفه ای داشت��ه است. ای��ن شرکت در 
س��ال 81 فعالیت خود را ش��روع کرد و با داشتن 
گریده��ا و ساخ��ت بالغ بر 20 ه��زار مترمربع در 
سال، سهم زیادی از صنعت نمایشگاهی در زمینه 
ساخت وس��از را چ��ه در داخل و چ��ه در خارج از 

کشور به عهده دارد. 
 تخصص اصل��ی شرکت »ارم سازه« در طراحی 
منحصربه ف��رد  و  خ��اص  غرفه ه��ای  ساخ��ت  و 
نمایش��گاهی اس��ت و با توج��ه به تجرب��ه ای که 
اینجانب در برگزاری و طراحی سالن ها و غرفه های 
نمایش��گاهی به عنوان مدیرعامل این شرکت دارم، 
بای��د اذعان کنم که این صنع��ت هنوز نوپاست و 
هنوز جای رشد بس��یار زی��ادی دارد. خوشبختانه 
امسال در نمایشگاه »الکامپ« در آستانه شروع به 
کار دولت دوازده��م، »سازمان فناوری اطالعات« 
ب��ر آن شد ت��ا سالن��ی را به عنوان سال��ن دولت 
الکترونی��ک با انجام و مش��ارکت یکپارچه تمامی 
دستگاه ه��ا و نهاده��ا و وزارتخانه های��ی ک��ه در 
زمینه دولت الکترونیکی فعالیت دارند، اختصاص 
ده��د. به بیان دیگر، نزدیک ب��ه 32 ارگان و نهاد 
و وزارتخان��ه در این نمایش��گاه گ��رد هم آمدند و 
شرک��ت »ارم سازه« این افتخ��ار را داشت که در 
چه��ار روز 6 هزارمترمربع غرفه س��ازی با کیفیت 
مطل��وب و استاندارده��ای جهان��ی در سالن 38 
B نمایش��گاه بین الملل��ی ته��ران انج��ام دهد و 
خ��دا را شک��ر می کنم که در ای��ن راستا به حفظ 
آب��رو و شایس��ته ساالری و ارتق��ای کیفی و کمی 
ای��ن نمایش��گاه کمک کردیم، ب��ه نحوی که کلیه 
دستگاه ه��ا و نهادها و وزارتخانه ه��ا رضایت خود 
را به صورت مکت��وب اعالم کردند و این اتفاق سه 
سال پیاپی در نمایش��گاه »تلکامپ« در مجموعه 
 »گ��روه مخاب��رات ایران« نی��ز اتفاق افت��اده بود؛

 در واق��ع، باعث مباهات شرکت »ارم سازه« است 
که س��ه سال پیاپی نزدیک ب��ه 3500 متر سالن 
نمایش��گاه بین المللی را زیر پوش��ش غرفه سازی 
گرف��ت؛ بی��ش از 170 نفر پرسن��ل در چهار روز 
نفس گی��ر گرد هم آمدند و س��ازه VIP دو طبقه 
به ص��ورت مدور و تم برج می��الد ساخته شد و از 
معماری ایرانی و اسالمی بهره گرفتیم و تمام غرفه 
را به رنگ بنفش دول��ت یازدهم درآوردیم و خدا 
را شاکریم که در این راستا توانس��تیم قدم بسیار 
کوچک��ی در راست��ای اهداف دول��ت الکترونیکی 

برداریم. 
به هر حال، پیش از این نیز شرکت »ارم سازه« 
در نمایشگاه های بین المللی به کمک وزارتخانه ها 
رفته ب��ود و باع��ث افتخار این شرک��ت است که 
نمایش��گاه کت��اب فرانکف��ورت و نمایش��گاه های 
متعددی در آلمان، فرانس��ه و ایتالیا به شرکت ها 
و ارگان ه��ای ایرانی سرویس داده است. همچنین 
شرک��ت »ارم س��ازه« با داشتن پارتن��ر آلمانی به 
اسم »دیماه« )DIMAH( توانسته که در زمینه 
غرفه س��ازی بین المللی نیز فعال باش��د، چنانچه 
امس��ال در نمایش��گاه اینوست )INVEST( در 
اشتوتگارت، این شرکت کار غرفه سازی »هلدینگ 
ساختمانی صندوق بازنشستگی کشوری« را انجام 

داد که با استقبال بی شائبه ای روبه رو شد. 

اخبار

نگاه دولت و وزارت ارتباطات به 
موضوع اینترنت، درآمدزایی است 

نه خدمات دهی
عضو کمیس��یون حقوقی و قضای��ی مجلس شورای 
اسالمی با بیان اینکه مشکل اینترنت در کشور همچنان 
باق��ی است، گفت ک��ه متأسفانه نگاه دول��ت و وزارت 
ارتباطات به موضوع اینترنت درآمدزایی است نه خدمات 
دهی.  محمدعلی پورمختار، نماینده بهار و کبودرآهنگ 
در مجلس شورای اسالمی در گفت وگو با بولتن نیوز با 
اشاره به تعرفه های جدیدی که به عنوان اینترنت بدون 
حجم توس��ط اپراتورها اعالم شده و اینکه این موضوع 
همان اینترنت حجمی اما به شکل دیگری است، گفت: 
متأسفانه دول��ت و وزارت ارتباطات، در زمینه اینترنت 
به ج��ای خدمات دهی به م��ردم، به فک��ر درآمدزایی 
هس��تند و به نیازهای مردم و مشکالت موجود کمتر 
توجه می کنند.   وی افزود: مس��ئوالن از طرح هایی که 
ارائه می کنند، مشخص است بیشتر به درآمدزایی فکر 
می کنن��د. از جمله همراه اول که سهام��دار آن دولت 
اس��ت و تا دیگ��ر اپراتورها، همه ب��ه منفعت خود فکر 
می کنند و نگاه آنها یک طرفه است.   عضو کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس ش��ورای اسالمی با تأکید بر 
اینکه این اپراتوره��ا، درآمدزایی را ه��دف قرار دادند، 
افزود: از طرف دیگر، سط��ح نارضایتی از این اپراتورها 
باالس��ت.   پورمختار عدم پاسخگویی مس��ئوالن این 
اپراتورها به مردم را مورد اشاره قرار داد و افزود: عالوه بر 
همه اینها، قیمت ها همچنان باالست و کیفیت پایین.   
وی با بیان اینکه هنوز این اپراتورها مش��کل پیامک ها 
را حل نکرده اند، تصریح کرد: که بس��ته های اینترنتی 
سریع و فوری تمام شود در این صورت اینترنت حجمی 
باشد یا سرعتی، فرقی ندارد.   عضو کمیسیون حقوقی 
و قضای��ی مجلس شورای اسالمی تأکی��د کرد: آقایان 
می گوین��د اینترنت، به جای حج��م فروشی براساس 
می��زان سرعت فروخته ش��ود که این مس��ئله هم به 
ضرر مش��تریان خواهد بود.   پورمخت��ار با بیان اینکه 
در اینترنت پرسرعت، دقیق��ا معلوم نمی شود که یک 
فرد چق��در می تواند دانلود کند، اف��زود: چون سرعت 
باال می رود، حجم بیش��تری از اینترنت دانلود می شود. 
همچنین قیمت ها افزایش می یابد که این به ضرر مردم 
خواهد بود.   وی با بیان اینکه متأسفانه کیفیت اینترنت 
و به خصوص وضعیت آنتن دهی بسیار پایین و نامناسب 
است، تصریح کرد: آقایان مدعی اینترنت فراگیر هستند 
و می گویند اینترنت فراگیر اما در واقع در بس��یاری از 
جاهای کش��ور اینترنت ضعیف و صفر است. حتی در 
تهران در برخی از مناطق از جمله در منزل ما و اطراف 

ما، اینترنت با مشکل مواجه است. 

سرویس های اتصال محور تا 30 درصد 
تعرفه های فعلی را کاهش خواهد داد

مع��اون رگوالتوری از کاهش تعرفه 30 درصدی با 
استفاده از سرویس های اتصال محور خبر داد. 

صادق عباس��ی شاهک��وه، معاون سازم��ان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیوی��ی ب��ا اشاره ب��ه اینکه 
 ب��رای  گ��ذر از سرویس های حجمی ب��ه سرویس های 
اتص��ال محور دو گام در نظ��ر گرفته شده است، گفت: 
در گ��ام دوم ک��ه ظرف چند ماه آین��ده اجرا می شود، 
عماًل محدودیت در استفاده از ترافیک داخلی برداشته 
می شود.  وی درباره تعرفه های جدید اینترنت موسوم 
به تعرفه ه��ای اتصال محور که در کمیس��یون تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی به تصویب رسیده است 
نیز اظهار داشت: برای گذر از سرویس های حجمی به 
سرویس های اتصال محور در بخش دسترسی ثابت دو 
گام در نظر گرفته شده است؛ تعرفه های اعالم شده قدم 
اول محسوب می شود.  معاون بررسی های فنی و صدور 
پروانه سازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات رادیویی با 
اش��اره به اینکه در همین گام، تعرفه های اعالم شده تا 
30 درصد نسبت به تعرفه های فعلی کاهش دارد، افزود: 
این تعرفه ها همچنین حداقل سرعت را برای دسترسی 
به شبکه ملی اطالعات تعریف کرده که افزایش کیفیت 

را نیز به دنبال دارد.
عباس��ی با تأکید بر اینکه گام نهایی ظرف چندماه 
آین��ده با تنظیم تعرفه های انتق��ال داخلی و افزایش 
ظرفیت ه��ا برداشته خواهد شد، اظه��ار کرد: در آن 
صورت ترافی��ک داخلی تا 10 برابر هم قابل افزایش 
اس��ت تا ه��م از نظر قیمت کاه��ش داشته باشیم و 
هم در دسترسی به ترافیک داخلی عمال محدودیت 

حجم برداشته شده باشد. 

مدیرعامل هوآوی از برتری میت 10 
نسبت به آیفون های جدید می گوید

هوآوی قص��د دارد پرچمدار جدید خ��ود را با نام 
میت Mate 10( 10( عرضه کند. اکنون مدیرعامل 
ای��ن شرک��ت از قابلیت های فوق الع��اده این گوشی 
صحبت کرده و آن را رقیب��ی برای آیفون های سال 

جاری می داند. 
آق��ای ریچارد ی��و، مدیرعامل بخ��ش محصوالت 
مصرفی هوآوی، در مصاحب��ه اخیر خود اعالم کرد: 
گوشی میت 10 دارای نمایش��گر تمام صفحه بوده و 
شاهد کمترین حاشیه در طرفین آن هس��تیم. البته 
این مس��ئله کامال قابل پیش بینی بود، زیرا بیش��تر 
پرچم��داران سال جاری چنین طراحی مش��ابهی را 

دارند. 

شهرام احتشام زاده
مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت طراحان ارم سازه 

فنــاوری خالق

تصاویر زنده گوشی تاشوی سامسونگ در سال 2017 منتشر شد.



بازی گل یا پوچ ایرتویا در ایران

 ثبت س��فارش خودرو همچنان بس��ته است. دولت 
دلیلش را ساماندهی سیستم و رفع برخی از مشکالت 
عنوان کرده اس��ت، اما شنیده ها حاکی از آن است که 
مدیران رده باال درصدد آن هستند که بازهم تغییراتی در 
نحوه واردات خودرو اعمال کنند.  به گزارش ایسکانیوز؛ 
دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش، حساس��یت 
عجیبی نسبت به بازار خودروهای وارداتی از خود نشان 
می داد. ابتدا داس��تان با محدود ک��ردن واردات خودرو 
تنها برای ش��رکت های نماینده آغاز شد. سپس طبق 
دستورالعمل هایی قرار شد این نمایندگان نامه رسمی از 
شرکت طرف قرارداد خود ارائه کنند که رابطه فی مابین 
به صورت مستقیم و بدون واسطه است، اما در این میان 
هنوز برخی از ابهامات وجود دارد که ایسکانیوز توسط 

برخی منابع به آنها دسترسی پیدا کرده است. 
سابقه حضور تویوتا در ایران به اوایل دهه 50 شمسی 
برمی گردد. نخستین همکاری ژاپنی ها با طرف ایرانی 
در قالب شرکتی به اسم »ایرتویا« شکل گرفت. بعد از 
انقالب و در جریان جنگ تحمیلی، حضور شاسی بلندها 
و پیکاپ های تویوتا در ایران به خوبی مش��هود بود. بعد 
از جنگ نیز ژاپنی ها همچنان از بس��تر مناس��بی که 
برای ش��ان فراهم شده بود، نهایت استفاده را می بردند. 
ش��اخص ترین خ��ودروی ای��ن برند مط��رح در ایران، 
لندکروز بود که در کالس SUV و وانت خریدوفروش 
می شد. اعتماد نسبت به خودروهای این شرکت یکی از 
دالیل محبوبیت آن به حساب می آید. تقریبا کمتر پیش 
می آمد که یک تویوتا صاحبش را به دلیل نقص فاحش 
فنی در خیابان بگذارد.  طبق سیاست های دولت وقت 
در ابتدای دهه 80، واردات خودرو ممنوع ش��د. با روی 
کار آم��دن دولت جدید، این ممنوعیت برطرف و موج 
جدید خودروهای خارجی به کشور سرازیر شد. کمری 
به عنوان یکی از پرفروش ترین سدان های تویوتا، حدودا 
از سال 2004 میالدی پا به بازار ایران گذاشت که البته 
اقبال خیره کننده ای نیز از آن شد.  نام ایرتویا به عنوان 
نماینده تویوتا در ایران در خالل این س��ال ها همیشه 
س��ر زبان ها بود؛ شرکتی که کارشناس��ان آن را دارای 
یکی از مدرن ترین ساختارهای مدیریتی می دانستند. 
سیس��تم فروش و خدمات پس از فروش این مجموعه 
محلی از اعراب را برای انتقاد باقی نمی گذاش��ت.  سال 
2012 بود که هجمه ای جهانی علیه برنامه هس��ته ای 
ایران ش��کل گرفت. غرب به سرکردگی آمریکا موجی 
از ایران هراس��ی را ایجاد کرد که به موجب آن لیس��ت 
بلندباالیی از ش��رکت های ریز و درشت خارجی بنا به 
همراهی با این تحریم ها، مجبور به خداحافظی با بازار 
ایران شدند. ش��اید دردناک ترین خداحافظی از سوی 
پژوی فرانسه و در اوج بحران صنعت خودروسازی بود؛ 
اتفاقی که همه منتظر بودند تا ببینند دولت های بعدی 

چگونه آن را تالفی می کنند. 

واردات مشارکتی خودرو کلید 
خورد

هرچن��د واردات خودرو از س��وی وارد کنندگان 
متفرقه و غیررس��می بیش از ش��ش ماه اس��ت که 
متوقف مانده، اما حضور این دست از وارد کنندگان 
ب��ه م��دد وارد کنندگان رس��می چندی اس��ت که 
روی��ه ای معمول به خود گرفته اس��ت، تا جایی که 
هم اکنون وارد کنندگان رسمی قراردادهایی مبنی بر 

فروش ثبت سفارش تنظیم کردند.
  به گزارش »عصر خودرو«، برخی اخبار حکایت 
از آن دارد که نمایندگی های رسمی بعد از گذشت 
ش��ش ماه از بسته شدن س��ایت ثبت سفارش و در 
شرایطی که مدت زمان اعتبار ترخیص خودروهای 
ش��رکت های متفرق��ه ب��ه اتمام رس��یده اس��ت، 
قراردادهای فروش ثبت س��فارش را تدوین کرده اند 
و در حال مذاکره با شرکت های واردکننده متفرقه 
برای فروش ثبت س��فارش محصوالت خود هستند. 
بر این اس��اس ثبت سفارش فروش��ی در اوایل دهه 
90 به دنبال ممنوعیت فعالیت شرکت های متفرقه 
صورت گرفت؛ حال آنکه یکی از تفاوت های اساسی 
این موضوع با گذش��ته، آن است که در حال حاضر 
تصمی��م دولت ب��رای ع��دم فعالیت ش��رکت های 
متفرقه طبق مقررات و دستورالعمل وزارت صنعت، 
معدن و تجارت است؛ به این ترتیب به نظر می رسد 
که وارد کنندگان رس��می با آگاهی از اینکه سایت 
ثبت سفارش برای شرکت های متفرقه کامال متوقف 
شده اس��ت فروش ثبت س��فارش محصوالت خود 
را در قال��ب عناوینی چون »قرارداد مش��ارکت« و  
»قرارداد پیش فروش« به ش��رکت های متفرقه ارائه 

کرده اند. 
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صنعت خ��ودروی کش��ورمان با توجه 
ب��ه عقب ماندگ��ی تکنولوژیک��ی که در 
محصوالت تولیدی وجود دارد، مسیرهای 
زی��ادی را برای انتقال و کس��ب فناوری 

طی کرده است. 
به گزارش پرش��ین خ��ودرو، برخی از 
ای��ن مس��یرها از طری��ق جوینت ونچر با 
خودروس��ازان خارجی طی شده و برخی 
دیگر از طریق افزایش داخلی س��ازی در 
خودروس��ازی های  تولیدی  محص��والت 
کشور. بر این اس��اس اگر چه مسیرهای 
پیموده شده در نهایت به ارتقای مطلوب 
تکنول��وژی در ش��رکت های خودروس��از 
ختم نشده، اما کارشناسان مسیر سومی 
را در این زمینه پیش��نهاد می کنند و آن 
تصاح��ب ش��رکت های دارای فناوری در 
حوزه های موردنیاز اس��ت. در این روش 
پیش��نهادی می ت��وان با خرید ش��رکت 
دارای فناوری، بدون برداش��تن گام های 
پیچی��ده اقدام به تصاح��ب فناوری کرد 
و از دس��تاوردها و دارایی ه��ای ش��رکت 
به��ره  فن��اوری  نیازه��ای  پیش��برد  در 
جس��ت. به طور مش��خص در این روش، 
انتقال و کس��ب فناوری به واسطه تملک 
)ی��ا س��هامداری( ش��رکت های صاحب 
تکنولوژی اس��ت؛ به نحوی  که از این راه، 
دانش فنی روز به نوعی به طور اتوماتیک 
)به ش��رکت های در حال توسعه( منتقل 
می ش��ود. پیشنهاد یادش��ده در شرایطی 
به عن��وان الگوی��ی جهانی مطرح اس��ت 
که ب��ه اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
و دس��ت اندرکاران خ��ودرو، قراردادهای 
جوینت ونچ��ر یا همکاری مش��ترک که 
صنعت خودروی ایران یکبار آن را تجربه 
کرده، نتوانست به انتقال و کسب فناوری 
در شرکت های خودروساز کمکی کند، از 
این رو طرح مذکور )خرید ش��رکت های 

ط��راح( می تواند به عن��وان گزینه جدی 
پیش��رفت  ب��رای  تجرب��ه ای جهان��ی  و 
خودروس��از  ش��رکت های  تکنولوژی��ک 

کشورمان به کار گرفته شود. 
اما به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان 
یک��ی از ن��کات مهم در مس��ئله فناوری 
این اس��ت که پ��س از ی��ک دوره بلوغ، 
فن��اوری مربوطه به س��مت زوال حرکت 
می کن��د، بنابراین بای��د دو نکته کلیدی 
را در نظر گرف��ت؛ اول اینکه باید مرحله 
کس��ب فناوری قبل از اتمام دوره بلوغ و 
ش��روع زوال صورت پذیرد. در درجه دوم 
نیز توس��عه فناوری در یک ش��رکت باید 
با زوال فناوری قبلی ش��روع شده باشد. 

طبعا اگر این دو نکته مهم رعایت نشود، 
خودروسازان همواره از فناوری روز عقب 
خواهند ماند و س��ود چندان��ی عاید آنها 
نمی شود. درست به همین دلیل است که 
روش تملک یا خرید س��هام شرکت های 
صاحب فن��اوری، در حال حاضر به عنوان 
یک راهکار مناس��ب ب��رای جذب دانش 
فنی روز دنیا در صنعت خودرو ش��ناخته 
می ش��ود. یک��ی از مزای��ای ب��زرگ این 
روش ای��ن اس��ت که همزمان ب��ا انتقال 
دانش فنی به خودروس��ازان، شرکت های 
صاحب فناوری، در حال حرکت و توسعه 
روز  تکنول��وژی  از  اس��تفاده  به واس��طه 

هستند. 

ب��ا ای��ن حس��اب، خودروس��ازان ب��ه 
م��رور و با بهره گیری از ش��رکت صاحب 
فن��اوری، فاصله خود را با دانش فنی روز 
کاه��ش داده و به س��طح اول تکنولوژی 
می رس��انند. گذشته از این، خودروسازان 
به تدریج با درگیر کردن نیروی انس��انی 
خود )به واس��طه مالکیت یا س��هامداری 
امکان  فن��اوری(  ش��رکت های صاح��ب 

آموزش آنها را خواهند داشت. 
نکته بس��یار مهم دیگر اما اینجاس��ت 
ک��ه در روش خرید س��هام ی��ا مالکیت 
شرکت های صاحب فناوری، عمال سکان 
آنه��ا به دس��ت خریداران )ش��رکت های 
خودروس��از( خواهد افت��اد. اهمیت این 
موضوع از آن جهت است که شرکت های 
خودروس��از در ح��ال توس��عه، معم��وال 
ش��رکت های  منویات  طب��ق  مجبورن��د 
صاح��ب تکنول��وژی حرکت ک��رده و به 
نوعی دس��ت و پای شان بس��ته است. در 
واقع خودروس��ازان چون از فناوری مورد 
نی��از برخ��وردار نیس��تند، چ��اره ای جز 
تبعیت )از شرکت های صاحب تکنولوژی( 
ندارن��د. ای��ن موضوع س��بب می ش��ود 
ش��رکت های صاحب فناوری، در راستای 
تامین منافع اقتصادی خود حرکت کنند 
و این موضوع طبعا به نفع خودروسازانی 
ک��ه می خواهن��د از آنها، دان��ش فنی و 
تکنول��وژی ارت��زاق کنن��د، نخواهد بود. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن این موض��وع، یکی 
»کس��ب   روش  مثب��ت  ویژگی ه��ای  از 
فناوری از مس��یر مالکیت یا س��هامداری 
شرکت های صاحب تکنولوژی«، اطمینان 
از فعالیت انجام ش��ده اس��ت، زیرا در این 
روش، مالکی��ت ش��رکت های به اصطالح 
فناور، در اختیار خودروسازان قرار گرفته 
و شرکت های مورد نظر تحت فرمان آنها 

حرکت خواهند کرد. 

در برنام��ه راهب��ردی صنع��ت خودرو 
به افزایش س��هم ارزش اف��زوده صنعت 
خودرو از تولید ناخالص داخلی در س��ال 
1400 اش��اره و روی صنعت خودرو برای 
این افزایش حس��اب ش��ده اس��ت. طبق 
هدف گذاری صورت گرفته در این س��ند 
در سال 1400 سهم ارزش افزوده صنعت 
خودرو از تولید ناخال��ص داخلی باید به 

۳.5درصد افزایش یابد. 
صنعت خودرو در کشور یکی از صنایع 
بس��یار مهم است و به دلیل گردش مالی 
ب��اال، نیاز م��ردم به خودرو و نقش��ی که 
در بهب��ود آم��ار و ارقام اقتص��ادی دارد، 
همواره مورد توجه دولت هاس��ت. ضمن 
اینکه ب��ه این م��وارد بای��د درآمدهایی 
را ک��ه دول��ت از راه های مختل��ف از این 
صنعت کسب می کند نیز افزود. دولت به 
صورت مس��تقیم و غیرمستقیم از خودرو 
درآمدزایی می کند و همین باعث ش��ده 

است این صنعت مورد توجه باشد. 
 به گزارش پدال نیوز، در برنامه راهبردی 
صنع��ت خودرو ب��ه افزایش س��هم ارزش 

افزوده صنع��ت خ��ودرو از تولید ناخالص 
داخلی در سال 1400 اشاره و روی صنعت 
خودرو برای این افزایش حساب شده است. 
طبق هدف گ��ذاری صورت گرفت��ه در این 
س��ند در سال 1400 س��هم ارزش افزوده 
صنعت خودرو از تولید ناخالص داخلی باید 
به ۳.5درصد افزایش یابد. با توجه به رشد 
فروش و رونق در سال گذشته و همچنین 
افزای��ش تولید و فروش در ماه های ابتدایی 
سال جاری، شاهد سهم ۳درصدی صنعت 
خ��ودرو از تولید ناخالص داخلی در س��ال 
9۶ بوده ایم، بنابراین می توان گفت صنعت 
خ��ودرو می تواند س��هم خود را بیش��تر از 
ای��ن هم افزایش دهد و یکه تاز کل صنعت 
کش��ور باش��د. البته برای ثبات در این راه 
خودروس��ازان باید شرایط تولید و کیفیت 
محصوالت شان را افزایش دهند، به سمت 
اس��تفاده از آخرین تکنولوژی ه��ا بروند و 
همچنین بتوانند هزینه های تولید خود را 

کاهش دهند. 
 تولی��د خودروهای جدی��د، باکیفیت و 
همچنین افزایش اس��تانداردها که موجب 

افزایش قیم��ت خودروها خواهند ش��د از 
اصلی ترین چالش های خودروس��ازان برای 
حفظ وضعیت فعلی اس��ت. خودروس��ازان 
در س��ال گذشته رش��د تولید 40درصدی 
داش��تند و در س��ه ماه ابتدایی امسال نیز 
رش��دی معادل 15درصد را تجربه کردند، 
بنابراین ضروری اس��ت برای سال آینده و 
با توجه به افزایش میزان اس��تانداردها، به 
فکر محصوالت جایگزین و باال بردن سطح 
کیفی خودروهای خود باش��ند. از این نظر 
می توان انتظار داش��ت که سال آینده سال 
پرچالش برای صنعت خودروی کش��ور به 
لحاظ افزایش استانداردهای خودرویی باشد. 
 در همی��ن زمین��ه حمی��د گرماب��ی، 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی با بی��ان اینکه صنعت 
خ��ودرو به عنوان دومی��ن صنعت بزرگ 
کشور بعد از پتروشیمی است، به روزنامه 
»دنیای خ��ودرو« می گوید: »تاثیرگذاری 
ای��ن صنع��ت در رکود و رون��ق می تواند 
بسیار زیاد باش��د. اگر روندی که از سال 
گذش��ته در این صنعت آغاز شده است، 

امسال نیز ادامه پیدا کند، می توان بسیار 
امی��دوار بود در س��ال جاری نیز ش��اهد 

رونق، تولید و فروش خودروها باشیم.« 
 قرار است دی ماه امسال استانداردهای 
جدی��د خودرویی از 55 م��ورد فعلی به 
8۳ م��ورد ارتق��ا پی��دا کند. ب��ا افزایش 
این استانداردها بس��یاری از خودروهای 
پرفروش خودروسازان که در این سال ها 
دس��ت آنها را در مواقع حساس گرفته اند 
با مش��کل جدی در تولید مواجه خواهند 
ش��د. برای زمستان امس��ال و اوایل سال 
آینده خودروهایی که همواره یک  ستاره 
در آسمان داش��ته اند، باید به فکر کسب 
س��تاره های جدی��د باش��ند و همچنین 
بتوانن��د اس��تانداردهای جدی��د را پاس 
کنن��د. اعم��ال اس��تانداردهای جدید و 
تالش خودروس��ازان برای ج��واب دادن 
به این اس��تانداردها قطع��ا باعث افزایش 
قیمت خودروه��ا خواهد ش��د. به عقیده 
ب��ازار خ��ودرو، مخصوصا  کارشناس��ان، 
خودروهای زی��ر 45میلیون تومان بیش 
 از این برای افزایش قیمت کشش ندارد. 

افزایش استانداردهای خودرویی، مهم ترین چالش خودروسازان است؟ 

راهکار جهانی انتقال فناوری در خودروسازی
اخبار

قیمت خودروهای سایپا نباید 
افزایش پیدا کند

عضو کمیس��یون صنایع مجلس از ارائه گزارش بهبود 
کیفی خودرو هر ش��ش ماه از س��وی خودروس��ازان به 

مجلس خبر داد.
نادر قاضی پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
شورای اسالمی در گفت وگو با تسنیم، با اشاره به افزایش 
قیمت برخی از محصوالت س��ایپا، اظهار داشت: افزایش 
قیمت  برخی محصوالت سایپا با چراغ سبز شورای رقابت 
بوده، زیرا در بحث قیمت گذاری محصوالت خودروسازان، 

تنها شورای رقابت است که وظیفه اعمال نظر دارد. 
وی اف��زود: البته وظیفه نظارت ب��ر کیفیت خودروها 
برعهده کمیسیون صنایع و معادن است و در همین راستا 
قانونی را در مجلس به تصویب رس��اندیم که در بازه های 
ش��ش ماهه گزارش��ی از کیفیت خودروهای تولیدی از 

سوی خودروسازان به مجلس تقدیم شود. 
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با اش��اره به 
اینک��ه قیمت خ��ودرو نباید افزایش یاب��د، تصریح کرد: 
خودروس��ازان باید ت��الش کنند با کاه��ش هزینه های 
اضاف��ی، قیم��ت تمام ش��ده محصوالت ش��ان را ب��رای 
مصرف کننده کاهش یا دس��ت کم ثابت نگه دارند، البته 
یکی دیگر از دالیل افزایش قیمت خودرو که مس��تقیما 
در قیمت تمام ش��ده آن تاثیر می گذارد، 9 درصد مالیات 
بر ارزش افزوده اس��ت که پرداخت آن برعهده خریداران 
خودرو گذاش��ته شده که باید از س��وی سیاست گذاران 
اقتص��ادی فکری به حال این موض��وع و هزینه ای که به 

مردم تحمیل شده صورت گیرد. 

پرونده پالک های قدیمی خودروها امسال بسته 
می شود

صدور پالک ملی برای مناطق آزاد
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا در آیین رونمایی  
از طرح ملی پالک جدید وس��ایل نقلیه مناطق آزاد 
کش��ور گفت: پرون��ده پالک های قدیم��ی خودروها 

امسال بسته می شود. 
س��ردار موسی امیری در حاش��یه آیین رونمایی از 
ط��رح ملی پالک جدید وس��ایل نقلی��ه مناطق آزاد 
کش��ور که در منطقه آزاد قشم برگزار شد با اشاره به 
اینکه طرح پالک های ملی از سال 8۳ در کشور کلید 
خورد، اظهار کرد: به مرور پالک های مختلفی تحت 
عنوان پالک ملی وارد سامانه یکپارچه شماره گذاری 
ش��دند که از آن جمله می توان به پالک کشاورزی، 
جانب��ازان، تش��ریفات، ناج��ا، اع��زام ب��ه تعمیرگاه، 
خودروه��ای کالس��یک، خودروه��ای گذرموق��ت، 

سیاسی و دیپلماتیک و. . . اشاره کرد. 
وی با اش��اره به ابالغ س��تاد کل نیروهای مسلح در 
خصوص پالک های نظامی گفت: بر این اساس تا پایان 
شهریورماه تمامی خودروهای نیروهای مسلح باید پالک 
ملی شوند.   به گزارش »عصرخودرو« به نقل از میزان، 
جانشین رئیس پلیس راهور ناجا با اشاره به اینکه بدین 
ترتیب تنها پالک باقیمانده که هنوز ملی نشده، پالک 
مناطق آزاد تجاری است، افزود: هفت منطقه آزاد قشم، 
کیش، چابهار، اروند، انزلی، ارس و ماکو در کشور وجود 
دارد که طی دو سال گذشته مراحل طراحی و مقدمات 
پالک ملی آنها با هماهنگی دبیرخانه مناطق آزاد کشور 
آغاز و تولید این پالک ها نیز انجام ش��د. از سوی دیگر 
سامانه جامع آن نیز در حال تکمیل و بهره برداری است.  
وی افزود: روز گذش��ته در قش��م هم پالک های همه 
مناطق آزاد رونمایی و هم پالک منطقه آزاد قشم نصب 
ش��د و مابقی مناطق آزاد نیز به مرور زمان پالک های 
ملی را تحویل می گیرند و با این مرحله پایانی، در کشور 
هیچ خودرویی بدون پالک ملی و زیرمجموعه سامانه 

جامع شماره گذاری نخواهیم داشت. 

پیش فروش اوپل موکا آغاز شد
ش��رکت س��اپرا موتور به عنوان نماین��ده اوپل در 
ایران، ف��روش نخس��تین محصول این خودروس��از 
خوش��نام آلمانی با ن��ام اوپل موکا را ب��ا قیمت پایه 

148 میلیون و 900 هزار تومان آغاز کرد. 
دو روز پی��ش خب��ر ورود محص��والت ش��رکت 
خودروسازی اوپل آلمان از طریق شرکت ساپرا موتور 
منتش��ر شد. حاال در کمتر از 48 ساعت از اعالم این 
خبر، نخس��تین بخشنامه فروش خودروی اوپل موکا 
)Mokka(، به عن��وان یک خ��ودروی کراس اور زیبا 
که توج��ه عالقه مندان به این کالس خودرو را جلب 

خواهد کرد، منتشر شده است. 
اوپ��ل موکا ک��ه به عنوان خط ش��کن حض��ور این 
ش��رکت خوش��نام آلمانی در ایران به شمار خواهد 
آم��د؛ خودرویی در کالس شاس��ی بلندهای کوچک 
و دارای طراح��ی جس��ورانه ای اس��ت. چراغ ه��ای 
جلوی این خودرو به همراه جلوپنجره مش��بک افقی 
باله ای ش��کل و دو ردیف چراغ های LED به عنوان 
چراغ های روز، نمایی زیبا به این خودرو داده اس��ت. 
روی کاپ��وت موکا، خطوط س��ه گانه منحنی ش��کل 
زیبایی طراحی ش��ده اس��ت که تا س��تون های بدنه 
خودرو، این خطوط امتداد دارند.  سیس��تم پایداری 
موکا بسیار هوش��مند عمل می کند، به نحوی  که در 
ش��رایط رانندگی در جاده های خشک، کنترل تغییر 
مس��یر خودرو برعهده محور جلو خواهد بود، اما در 
شرایط جوی نامناس��ب و بارانی، سیستم چهارچرخ 
مح��رک این خودرو به صورت اتوماتیک فعال و باعث 

پایداری هرچه بیشتر این خودرو می شود. 

اخبار

تازه های خودرو

سایون، نخستین خودروی خورشیدی جهان.



مسئله رتبه بندی بنگاه های اقتصادی و شرکت ها و افشای اطالعات واقعی آنها 
در بازار یکی از مسائل ضروری امروز بازار مالی ایران محسوب می شود، به گونه ای 
ک��ه با رتبه بندی و شفافیت صحیح تا ح��دودی ذی نفعان از متضرر شدن فاصله 

پیدا می کنن��د و به تبع آن اقتص��اد مقاومتی که 
الزم��ه تحقق آن شفافیت اس��ت، شکل می گیرد. 
ب��ه گزارش هورموند، این ض��رورت مهم  اکنون در 
حوزه بازار سرمای��ه و شرکت های بورسی بیش از 
پیش احس��اس می شود، به گون��ه ای که به عقیده 
کارشناسان، یکی از مهم ترین دغدغه ها و مطالبات 
همه سرمایه گذاران اشراف به درصد خطرپذیری و 
ساختار مالی بنگاه ه��ای اقتصادی است و می توان 
گفت یک��ی از راه ه��ای دستیابی به این مس��ئله 
مهم، تحقق رتبه بن��دی بنگاه های اقتصادی است. 
رتبه بندی ای��ن مزیت را دارد ک��ه سرمایه گذاران 
براساس معیار ریسک هر شرکت، به سرمایه گذاری 
اقدام کنن��د و به گفت��ار دیگر سرمایه گ��ذاران با 

چش��م باز و اطالع��ات کافی در شرکت مورد نظر خود و ب��ا در نظر گیری میزان 
ریس��ک، سرمایه گ��ذاری مطلوب خود را انج��ام دهند. در قانون ب��ر توسعه بازار 
شف��اف و منصفانه تأکید شده است و یکی از ابزار های شفافیت بازار، اعالم درجه 

ریس��ک پذیری شرکت های اقتصادی است. زمانی که سهامداران از میزان ریسک 
شرکت سرمایه پذیر مطلع می شوند از مدیران، برنامه های اثربخش کاهش ریسک 
را مطالبه خواهند کرد و در نهایت بنگاه های اقتصادی ملزم به بهبود شرایط موجود 
خواهند شد. مطالبه عمومی نظام خود کنترلی را 
ایجاد می کند و این مسیر، موسسات اقتصادی را 
در مس��یر مناسب تری قرار خواهد داد، اما اکنون 
شاهد آن هستیم که نظام رتبه بندی و شفافیت 
در کشورمان به فراموشی و بی توجهی مسئوالن 
دچار شده است. نخس��تین خبر ج��دی درباره 
رتبه بن��دی شرکت ها سال پی��ش توسط محمد 
فطانت، رئیس سابق بورس مطرح شد. فطانت با 
اشاره به اختیاری بودن رتبه بندی شرکت ها، گفته 
بود: تحقق امر رتبه بندی بر عهده شرکت هایی به 
نام »شرکت های رتبه بندی اعتباری« خواهد بود. 
وی ضمن اشاره به لزوم کاهش ریس��ک بنگاه ها 
ب��رای سرمایه گذاری گفته بود: رتبه بندی فضای 
شفافی حاصل خواهد کرد که موجب اطمینان سرمایه گذاران است. از طرف دیگر 
هرچه شفافیت اطالعات بنگاه های اقتصادی افزایش و درجه ریسک پذیری کاهش 

یابد، امکان تأمین مالی آنها با سهولت بیشتری فراهم می شود. 

همایش کس��ب و کار آنالین )کارست��ان( با همکاری اداره ک��ل ارتباطات و 
فناوری اطالعات استان البرز و باشگاه کارآفرینی سمک به منظور توانمندسازی 
کسب وکارهای نوپا در استان و با حضور عالقه مندان و صاحبان ایده در سالن 

شهید چمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه 
آزاد اسالمی واحد کرج برگزار شد. 

در ای��ن همای��ش، مهن��دس نیکوف��ر، مدیر 
شتاب دهنده بر خط سمک به نمایندگی از اداره 
کل ارتباطات و فناوری اطالعات استان البرز، به 
تش��ریح برنامه های اداره کل ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات برای برگزاری این ن��وع همایش ها و 
بهره گیری از فرصت ه��ای ایجادشده در استان 
پرداخت و بر لزوم ایجاد حرکت دانشگاه به سوی 
دانشگاهی کارآفرین و حمایت از تیم های نوآور 
در این راستا تاکید کرد. وی ابراز امیدواری کرد: 
با حمایت های انجام ش��ده از طرف این اداره کل 
و فراه��م آم��دن زیرساخت ه��ای الزم جه��ت 

حمایت از کس��ب و کارهای نوپ��ا، در آینده نزدیک است��ان البرز شاهد ایجاد 
کس��ب و کارهایی پایدار باشد. وی با ای��راد سخنانی پیرامون مبحث از ایده تا 
کس��ب و کار در فضای مجازی، ضمن معرفی طرح شتابدهی به کس��ب و کار 

سمک، به طرح مشکالت و چالش های پیش روی این کسب و کارها پرداخت 
و گفت: مشکل اصلی و چالش پیش روی این کسب و کارها یافتن سرمایه گذار 
و تجاری سازی محصوالت است. نیکوفر ضمن ارائه توضیحات کاملی از حضور 
در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی کرج 
ابراز خرسندی کرد و افزود: از مهم ترین اهداف 
برگزاری این همایش توسعه و ترویج فرهنگ 
کارآفرین��ی و تع��اون در کش��ور به خصوص 
در می��ان دانش��گاهیان اس��ت. وی ادامه داد: 
آموزش ه��ای کارآفرینی به ص��ورت مهارتی و 
ارائه مشاوره های تخصصی و عمومی در قالب 
کلینیک مش��اوره و همچنین نحوه حمایت از 
صاحبان ایده و تیم های نوآور و مدل شتابدهی 
از دیگر اهداف این طرح در اداره کل ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات استان الب��رز است. مدیر 
شتاب دهنده بر خط سمک با اشاره به اهمیت 
تولید محتوا، نرم افزارهای کاربردی و استفاده از 
شبکه های اجتماعی در کارآفرینی؛ از فرصت شناسی، فرصت سازی، خالقیت و 
نوآوری، خطرپذیری و داشتن برنامه کسب و کار به عنوان ویژگی های کارآفرینی 

و ارزش آفرین یاد کرد. 

براساس برنامه اشتغال فراگیر که اوایل تیرماه از سوی اسحاق جهانگیری، 
معاون اول رئیس جمه��ور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به کلیه 
دستگاه ه��ای اجرایی با هدف ایجاد اشتغال ب��رای ۹۷۰ هزار نفر در سال ۹۶ 

ابالغ ش��د، قرار است بخش��ی از این اشتغال با 
اجرای طرح توسعه کس��ب و کار و اشتغال پایدار 
)تکاپ��و( در استان ها ایجاد ش��ود که در همین 
راستا بانک مرکزی موظف شد نسبت به تعیین 
سهمیه تسهیالت بانکی مورد نیاز به میزان ۲۰۰ 
هزار میلیارد ریال برای اج��رای این طرح اقدام 

کند. 
به گزارش مهر، به همین منظور بانک مرکزی 
روز گذشت��ه مصوبه تعیین سهمیه تس��هیالت 
بانک��ی ۲۰۰ ه��زار میلیارد ریال��ی را برای اجرا 
ب��ه وزارت تعاون، ک��ار و رف��اه اجتماعی ابالغ 
ک��رد. براساس طرح تکاپو، رست��ه فعالیت های 
اشتغال زای منتخ��ب در هر استان توسط تمام 

دستگاه ه��ای اجرایی ب��ا محوریت وزارت کار در مرحل��ه شناسایی است که 
ای��ن ظرفیت ه��ای اشتغال برای تمام استان ها تقریب��ا شناسایی شده و تنها 
ظرفیت ه��ای اشتغال مربوط به یک دستگ��اه اجرایی باقی مانده که به زودی 

نهایی و به تمام استان ها ابالغ می شود. 
ق��رار اس��ت در قالب طرح تکاپو در هر استان بی��ن ۵ تا ۱۰ رسته فعالیت 
منتخ��ب به عنوان ظرفیت های اشتغال تعیین و تس��هیالت مصوب صرفا به 

طرح های منتخب هر استان پرداخت شود. 
پ��س از نهایی ش��دن رست��ه فعالیت های 
اشتغ��ال زای هر استان و اب��الغ آن به سراسر 
کش��ور، پرداخت تس��هیالت طرح تکاپور آغاز 
می شود؛ ب��ه نحوی که متقاضی��ان راه اندازی 
کس��ب و کار به شرط��ی که قص��د فعالیت در 
ظرفیت ه��ای شناسایی ش��ده اشتغال استان 
مربوط��ه را داشت��ه باشند از طری��ق کارگزار 
توسعه اشتغال یا کارگ��روه اشتغال استان در 
اداره ک��ار طرح خود را ارائه می دهند و پس از 
احراز صالحیت طرح در کارگروه ملی اشتغال 
فراگی��ر، متقاضی برای دریافت تس��هیالت به 

یکی از بانک های عامل معرفی خواهد شد. 
نرخ بازپرداخت این تس��هیالت مانند سایر تسهیالت نظام بانکی ۱۸درصد 
است ک��ه ۲درصد این سود به عنوان یارانه سود تس��هیالت از سوی دولت و 

۱۶درصد آن از سوی متقاضی پرداخت می شود. 

چندی قبل سونی جدیدترین گزارش مالی خود برای سه ماهه منتهی 
به ۳۰ ژوئن را منتش��ر کرد و آنطور ک��ه از جزییات آن برمی آید شرکت 

ژاپنی ظاهرا از موقعیت بحرانی خود خارج شده است. 
طبق این گ��زارش سود عملیاتی سونی در 
یک سال گذشته رش��دی ۱۸۰.۵درصدی را 
تجرب��ه کرده است و درآمد خالص آن با رشد 
۲۸۱.۴درصدی اش به رقم ۵۶۴ میلیون دالر 

رسیده است. 
به گزارش دیجیات��و، درآمدهای سونی نیز 
رشد ۱۵.۲درص��دی را تجربه کرده و به رقم 
۱۶.۷میلیارد دالر برای سه ماهه آخر رسیده 

است. 
طبق اعالم این کمپانی، واحد نیمه رسانا و 
تصویربرداری آن توانسته در این برهه عملکرد 
ضعی��ف واحد گیمینگ و شبکه آن را جبران 
کند. محض اطالع تان باید بگوییم که در حال 

حاضر سونی راهکارهای تصویربرداری خود را در اختیار شرکت های مطرح 
تولید کننده موبایل از جمله اپل می گذارد. 

اما همانطور که گفته شد واحد گیمینگ و شبکه این شرکت عملکرد 

درخشانی را که از آن انتظار می رفت نشان نداده و طبق گزارش سونی تا 
امروز ۶۳.۳ میلیون دستگاه پلی استیش��ن ۴ را به فروش رسانده که البته 

این رقم بیشتر از ۶۰.۴میلیون دستگاه رزرو شده در ماه ژوئن است. 
ب��ا وجود آنکه ف��روش این واح��د تقریبا 
۵درص��د افزای��ش را نش��ان می دهد سونی 
 گ��زارش داده ک��ه درآم��د عملیات��ی آن از 
۳۹۶ میلی��ون دالر ب��ه ۱۵۹ میلی��ون دالر 
تن��زل یافته. گفتن��ی است شرک��ت مورد 
بح��ث پیش بین��ی کرده که می��زان فروش 
پلی استیشن ۴ تا پایان سال مالی ۲۰۱۷ به 

رقم ۷۸ میلیون دستگاه برسد. 
واح��د ارتباط��ات موبایل سون��ی هم که 
اسمارت فون ه��ای سری اکس��پریا را تولید 
می کند همچنان ب��ه روند نزولی خود ادامه 
داده هرچند عملکرد آن به بدی فصل قبل 

نبوده و تنها ۲.۵درصد افت داشته است. 
درآمد عملیاتی این واحد اما باال گزارش شده و این نش��ان می دهد که 
تالش های سونی برای ایجاد تغییرات ساختاری در بخش موبایل در حال 

اثربخشی هستند. 

همایش کسب و کار آنالین در دانشگاه آزاد اسالمی کرج برگزار شدرتبه بندی بنگاه ها و شفافیت اطالعات، متاع نایاب در بازار سرمایه افزایش ۱۸۰درصدی درآمد عملیاتی سونی ابالغ تسهیالت ۲۰هزار میلیاردی اشتغال  به وزارت کار

یک کارشناس اقتصادی گفت: کارآفرینانی که از هوش تجربی برخوردارند 
در بازار کسب و کار همواره موفق تر از فارغ التحصیالن و افرادی با هوش باالی 

نظری هستند.
به گزارش ایس��کانیوز، امیر راکبی کارشناس اقتصادی و مشاور کارآفرینی 
با بیان این مطلب اظهار داشت: بیش��تر تجارت آفرینان در فضای کسب و کار 
کسانی هستند که دارای گستره وسیعی از عالیق، مهارت ها و تجربیات هستند 
ب��ا این وجود داشتن عمق حداکثری در نکات یادشده و توجه بیش از حد به 

تکنیک های نظری چندان اهمیتی ندارند.
او تصریح کرد: بس��یاری از افراد تص��ور می کنند برای تبدیل شدن به یک 
کارآفرین به اندازه کافی باهوش نیستند یا تحصیالت دانشگاهی مرتبط ندارند، 
در حالی که ثابت شده، تجارت آفرینان برتر همواره مدیون تجربه و سختکوشی 
خود هستند و ضعف علمی خود را با استخدام افراد تحصیلکرده و نخبه پوشش 
می دهن��د. راکبی با بیان اینکه سختکوشی کارآفرین��ان موفق تنها به دلیل 
انگیزه های مالی نیس��ت، افزود: تجارت آفرینان فقط برای پول کار نمی کنند، 
میزان درآمد برای آنها صرفا یک برآورد از میزان موفقیت محس��وب می شود، 
این افراد بیش از اینکه به موارد مالی توجه کنند عالقه مند به موفقیت، هیجان 
کار، توسعه شغلی و پیشرفت هستند چرا که انگیزه های مالی سطح مشخصی 

دارد و کارآفرینان برتر دنیا همواره به دنبال آرزوهای بزرگ تر هستند.
این مش��اور کارآفرینی ادامه داد: زندگی کارآفرینی مملو از هیجان، پرفراز 
و نش��یب، ناآرام و غیر قابل پیش بینی است و کس��انی در این عرصه ماندگار 
خواهن��د شد که بتوانن��د خود را آماده هر اتفاقی کرده و در پیمودن مس��یر 

متزلزل نشوند.
راکبی با بیان اینکه اگر در کارآفرینی پیشرفت نکنید پسرفت خواهید کرد، 

اف��زود: تغییر جزئی از کارآفرینی است و نمی توان سطح مش��خصی برای آن 
مشخص کرد چراکه فضای کنونی کسب و کار به طور پیوسته در حال تغییر و 

رو به پیشرفت است و همواره باید در حال پیشرفت بود.
او عام��ل موفقیت برخ��ی از کارآفرینان را توجه به تحقی��ق بازار و توسعه 
فعالیت ها در راستای نیاز مشتری دانست و افزود: شناسایی صحیح و توجه به 
خواسته های مشتری موضوع پیچیده ای است که امروزه شرکت های بزرگ با 

راه اندازی بخشی مجزا درصدد شناسایی صحیح نیازهای بازار هستند. 
راکبی تشریح کرد: کارآفرینان برتر به آنچه وجود دارد توجه می کنند و آنچه 
را که به آن توجه نش��ده می یابند، آنها از کنجکاوی، مشاهده و دقت فراوانی 
برخوردارند و در این بین به دنبال راه اندازی واحد تحقیق و توسعه )R&D( و 
استفاده از داده ها و اطالعات آنها هستند به عبارتی کمال گرایی در استارتاپ ها 

بعد از راه اندازی بخش )R&D( آغاز می شود.
این مشاور کارآفرینی ابراز داشت: تحقیقات متعدد میدانی نشان داده است 
که یک رابطه مثبت و مستقیم بین تحقیق و توسعه با بهره وری استارتاپ ها 
وج��ود دارد، اما این رابطه مثبت در شرکت ها با فناوری پیش��رفته به مراتب 
قوی تر از شرکت هایی با فناوری پایین است، با این حال مطالعات نشان از آن 
دارد ک��ه راه اندازی واحد تحقیق و توسعه در هر استارتاپی، تاثیرات بااهمیت، 
راهبردی و پیشتازانه ای در آن داشته  است. او با بیان اینکه کارآفرینان نوظهور 
نباید انتظار موفقیت یک شبه داشته باشند، افزود: موفقیت همواره از مس��یر 
یادگیری می گذرد، اما متاسفانه اغلب تمایل داریم از شکست ها و تجربیات تلخ 
درس بگیری��م، هرچه بهتر بتوان نقصان اطالعات را از شیوه های نظیر کتاب، 
مقاالت، مربیان و دیگر منابع آموزشی برطرف کرد در کسب و کار نیز می توان 

کمتر اشتباه داشت. 

ب��ا توج��ه به متن ماده ۷۶ قان��ون برنامه پنجم توسع��ه - و اکنون بند الف 
م��اده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کش��ور- مبنای کارکرد مهم  
»شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه  های مخل تولید و سرمایه گذاری«، تهیه 
گزارش های��ی توسط اتاق ای��ران و نهادهای همکار و ارائه آن به کمیته مربوط 
است. این کارویژه، مس��تلزم پژوهش  های روشمن��د و قابل اتکاست که بتوان 
براساس شاخص ها و معیارهای مبتنی بر اصول قانونگذاری، قوانین و مقررات 
مخ��ل و دس��ت و پاگیر را شناسایی کرد و در گام بع��د، برای اصالح یا حذف 
آنها تدبیری اندیش��ید. در حال حاضر،  این شناسایی کاری زمین مانده و البته 
دشوار و نیازمند برنامه دقیق است و با توجه به گزارش عملکرد منتش��ر شده 
هم  می توان گفت کمیته م��اده ۷۶ به نحوی در حال انجام کارهایی است که 
طبق قانون بر عهده شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی است. به عبارت 
دیگر، وظایف کمیته م��اده ۷۶ مندرج در بند ب ماده ۱۲ قانون احکام برنامه 
 های توسعه کش��ور تهی��ه و تدارک مفاد الزم ب��رای تصمیم گیری در شورای 
گفت وگ��و و دیگر نهاده��ای مربوط است و وظایف��ی از جنس تعامل دولت و 
بخش خصوصی، در زم��ره وظایف شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
اس��ت. توجه ب��ه احکام قانونی بیانگ��ر آن است که کمیته م��اده ۷۶،  نهادی 
زیرمجموع��ه شورای گفت وگو و به عبارت روشن  تر، نهادی برای انجام کارویژه 
خاص��ی از کارویژه  های کلی شورای گفت وگ��و است. به نظر می  رسد اهمیت، 
 دشواری و حساسیت کارویژه  »شناسایی قوانین،  مقررات و بخشنامه  های مخل 

تولید و سرمایه  گذاری«، قانونگذار را واداشته که برای انجام آنها،  نهادی مستقل 
در کنار نهاد شورای گفت وگو تأسیس کند. به بیان دیگر،  کمیته ماده ۷۶ انجام 
وظیفه خاصی از وظایف کلی شورای گفت وگو را بر عهده دارد. تدبیر مقتضی 
برای اجرای احکام مربوط به مش��ارکت بخ��ش غیردولتی در اصالح قوانین و 
مق��ررات مخل تولید و سرمایه گذاری، به رسمیت شناختن یک نهاد به عنوان 
نماینده بخش غیردولتی در تعامالت ب��ا دولت در حوزه مقررات گذاری است. 
ش��ورای گفت وگ��و و کمیته ماده ۷۶ نه در عرض بلک��ه در طول یکدیگر قرار 
دارن��د و به عبارت بهتر، شورای گفت وگو نهاد اصلی و مادر در حوزه تعامالت 
دولت و بخش خصوصی شمرده می  شود. در صورت این هماهنگی و به رسمیت 
شناختن این سلسله مراتب است که می توان با فعالیت متمرکز کمیته ماده ۷۶ 
در حوزه قوانین و مقررات، امیدوار به انعکاس دغدغه  های بخش غیر دولتی در 
خصوص کیفیت و کمیت قوانین و مقررات در نظام حقوقی بود. به نظر می  رسد 
یک��ی از دالیل عدم کارایی کمیته ماده ۷۶ از ایفای تکلیف قانونی، عدم تهیه  
»گزارش  های« موضوع ماده ۷۶ توسط نهاد اصلی نماینده بخش خصوصی )اتاق 
ایران( و دو نهاد همکار آن )اتاق تعاون مرکزی و شورای اصناف کش��ور( باشد. 
ضروری است با توجه به دائمی شدن کمیته ماده ۷۶ در قانون »احکام دائمی 
برنامه  های توسعه کشور« مصوب ۱۰/ ۱۱/ ۹۵، رویکرد فعلی نهادهای سه گانه و 
بالطبع کمیته موضوع ماده ۷۶ تصحیح شود تا انتظار اجرای اهداف مهم مندرج 

در ماده مذکور محقق شود. 

سورن��ا ست��اری در بازدی��د از مرکز ن��وآوری دانش��گاه الزهرا)س(، 
دانش��جویان خالق و ن��وآور را زمینه س��از تحول فرهنگی دانش��گاه ها 
دانس��ت و گفت: با توجه به ظرفیت بس��یار باالی نیروی انسانی خالق 
و تحصیلک��رده، می ت��وان انتظ��ار داش��ت در آینده ای نزدی��ک نه تنها 
دانش��گاه های ما، بلکه فضای جامعه به واسطه کس��ب و کارهای نوآور 

دستخوش تحولی ساختاری شود.
وی ب��ا بی��ان این که جوانان موجب تغییر و تح��ول جدی فرهنگی و 
ساختاری شده و توانس��ته اند کس��ب و کارهای سنت��ی را تغییر دهند، 
اف��زود: هر جا جوانان پای کار آمده اند زمینه تحول و تغییرات کس��ب 
و کارهای پیش��ین را ایجاد کردند و موجب تح��والت اساسی از جمله 
تح��والت فرهنگی شده ان��د و این موضوع، خاصیت نگ��رش استارتاپی 

است.
ستاری، ب��ه حمایت از شرکت های خالق و ن��وآور در رویکرد جدید 
معاون��ت علمی و فن��اوری اشاره کرد و گفت: یک س��ری از شرکت ها، 
خالقی��ت و نوآوری را مبنای خ��ود قرار داده اند و ب��ا اینکه پیچیدگی 
شرکت ه��ای ب��زرگ را ندارند، اما زمینه بس��یار مس��اعدی برای ایجاد 
اشتغ��ال و کس��ب درآم��د دارند. بس��یاری از شرکت های دانش��گاهی 
از جن��س همین شرکت ها هس��تند و بر همین اس��اس حمایت از این 

شرکت ها را در دستور کار داریم. 
وی ادام��ه داد: در کن��ار فرهنگ س��ازی و تروی��ج ای��ن زیس��ت بوم 

کارآفرینی، حمایت از شرکت خالق و نوآور در دستور کار است.
دانشگاه ها زمینه ساز ایجاد تحول اجتماعی هستند

رئی��س بنیاد ملی نخبگ��ان همچنین در جمع رؤسای دانش��کده ها، 
معاونان و اعضای هیات رئیس��ه دانش��گاه الزهرا)س(، مهم ترین رسالت 
دانش��گاه ها را پیشرفت جامعه به کمک نوآوری فارغ التحصیالن دانست 
و گفت: رسالت دانش��گاه های ما تربیت نیروی انسانی خالق و کارآمدی 
ب��وده است که بتواند از مس��یر کارآفرین��ی، بدون اتک��ای به دولت و 

درآمدهای نفتی ارزش افزوده ایجاد کند.
رئیس ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، دانشگاه الزهرا)س( 
را یکی از ظرفیت ه��ای شکوفایی بانوان در عرصه کارآفرینی مبتنی بر 
فناوری های نرم برشمرد و گفت: این دانش��گاه می تواند در کارآفرینی و 

اشتغال زنان بسیار اثرگذار و کمک کننده باشد .
باز شدن فضای نگرش استارتاپی در دل دانشگاه ها

ست��اری، با تأکید بر اینکه دانش��گاه ها باید ی��ک حرکت اجتماعی را 
شکل دهند و در گام نخس��ت بای��د فرهنگ تکیه به پول دولتی درآمد 
نفت��ی و اشتغال دولتی را اصالح کنن��د، گفت: شکل گیری شرکت های 
اسپین آف دانش��گاهی، می تواند با ایجاد ی��ک درآمد پایدار زمینه رشد 

و توسعه دانشگاه و سهولت حرکتش در مسیر نوآوری را فراهم کند.
رئیس ست��اد توسعه فرهنگ علم، فن��اوری و اقتصاد دانش بنیان، به 
رشد فرهنگ کس��ب و کارهای نوآور نسبت به سال های پیشین اشاره 
ک��رد و افزود: این فرهنگ اکنون در دانش��گاه ها جای خود را گش��وده 
است و دانشجو با مشاهده  نمونه های موفق کسب و کارهایی که از دل 
دانشگاه برآمدند و درآمد میلیاردی کسب کردند، انگیزه الزم برای پای 

گذاشتن در این مسیر را خواهد یافت. 
مع��اون علم��ی و فن��اوری رئیس جمه��وری، نقطه متقاب��ل نگرش 
استارتاپ��ی را رویکرد دولتی به موضوع پژوهش و اشتغال عنوان کرد و 

گفت: نگرش دولتی به پژوهش، فناوری و کس��ب وکار، خروجی هایی را 
منجر می شود که نه تنها در حل مشکلی از کشور ناتوان هستند، موجب 

صرف هزینه های کالن می شوند. 
وی، راهکار این چالش را نقش آفرینی بخش خصوصی به این عرصه ها 
دانس��ت و گفت: شناخت بخش خصوصی از نیازها و ضرورت ها موجب 
می ش��ود ورود این بخش به عرصه پژوهش، زمینه رشد و پیش��رفت را 

فراهم کند.
ظرفیت درخور توجه علوم انسانی در ایجاد ارزش افزوده

رئی��س ستاد توسع��ه فناوری نرم و هویت ساز، علوم انس��انی را یکی 
از مهم تری��ن ظرفی��ت کارآفرینی برشمرد و گف��ت: معاونت های علمی 
حرکت در مس��یر کارآفرینی علوم انس��انی به کمک دانشگاه ها را آغاز 
کرده است، چراکه دانشگاه ها دارای ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه 
نرم و هویت ساز هستند که می تواند منجر به کسب و کارهای پردرآمد 

شود.
ست��اری، با بیان اینک��ه قانون حمایت از شرکت ه��ای دانش بنیان با 
هدف ایجاد محیطی مساعد برای کسب و کارهای فناورانه اجرایی شد، 
افزود: فضا که ابتدا یک فضای محدود بود به بستری برای حضور بیش 
از ۳ ه��زار شرکت دانش بنیان با فروش فراتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان 
توسعه یافته است، این در حالی است که فروش بس��یاری از شرکت ها 
توانی است و کس��ب و کارهای نوپا به صورت هفتگی رشد دورقمی را 

تجربه می کنند.
مرکزی برای رشد کسب و کارهای نوآور حوزه علوم انسانی

مرک��ز نوآوری دانش��گاه الزهرا، با مح��ور قرار دادن نیروی انس��انی 
برگزاری جلس��ات کاری مشترک میان مرکز نوآوری و مرکز رشد، ارائه 
آم��وزش در ح��وزه مهارت های شغلی و کارآفرین��ی، دوره های مجازی 
کارآفرینی و حمایت از گروه های نوآور به دنبال ایجاد زمینه رشد کسب 

و کارهای نوآورانه دانشگاهی است.
این مرکز نوآوری، تش��کیل و ارائه حداقل سه تیم استارتاپ به مرکز 
رشد، ارائه ۱۰ کس��ب وکار کامل شده، رشد بی��ش از ۵درصدی تعداد 
شرکت کنندگان دانش��جو و ارائه حداقل دو ط��رح صنعتی را از جمله 

برنامه ها پیش بینی کرده است. 
همچنین برگزاری رویداد های استارتاپ ویکند مشترک، رویدادهای 
ح��ل چالش های صنعتی، برگزاری مس��ابقات کارآفرینی با مش��ارکت 
دانش��جویان و معرفی الگوهای موفق از برنامه های دیگری است که این 
مرکز نوآوری در راستای توسعه کارآفرینی دانش��گاهیان الزهرا)س( در 

دستور کار خود قرار داده است.
دانش��گاه الزهرا با بیش از ۱۰ هزار نفر دانشجو دارای ظرفیت بسیار 
خوبی برای ایجاد زیست بوم کارآفرینی و نوآوری در دل دانشگاه هاست 
و می توان��د بخش��ی از نیازه��ای جامع��ه را ب��ا اشتغ��ال و کارآفرینی 

دانشجویان تامین کند.
در ای��ن بازدید مهن��از مالنظ��ری، سرپرست دانش��گاه الزهرا )س(، 
محمود شی��خ زین الدین معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت 
علم��ی، سید محمدحس��ین سجادی نی��ری دبیر ستاد فن��اوری نرم و 
هویت ساز، پرویز کرمی مش��اور معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری، 
مجی��د دهبیدی پور رئیس مرکز نوآوری دانش��گاه صنعتی شریف، امیر 
هامونی مدیرعامل فرابورس و جمعی از روسای دانش��کده ها و معاونان 

دانشگاه الزهرا، ستاری را همراهی کردند.

براساس گزارش ها، »تراویس کاالنیک« مدیرعامل پیشین اوبر قصد دارد در حرکتی مانند استیو 
جابز، به شرکتی که خود بنیان نهاده باز گردد. کاالنیک این مسئله را در میان جمعی از دوستان 
خود بیان کرده و می خواهد بار دیگر سکان کمپانی مذکور را در دست بگیرد. 
به گزارش دیجیاتو، سخن کاالنیک در واقع به اخراج استیو جابز از اپل در سال ۱9۸5 اشاره دارد 
که در آن دوره جابز با تأسیس کمپانی دیگری تحت عنوان »Next«، موفق شد نظر اپل را به خود 
جلب کند و بار دیگر در سال ۱997، از طرق خریداری نکست توسط کمپانی ساکن کوپرتینو با 
قدرت به شرکت خود بازگردد. 
حال مشخص نیست که آیا آقای کاالنیک قصد دارد صرفا به صورت فعاالنه تری برای بازگشت 
به جایگاه قبلی خود تالش کند، یا می خواهد با تقلید از استیو جابز فقید، شرکت دیگری را با 
مخاطبان مشابه تأسیس کند و منتظر خریداری آن توسط اوبر بماند. البته الزم به ذکر است که 
تراویس کاالنیک در حال حاضر عضو هیأت مدیره اوبر بوده و به همراه شرکای خود، بخش اصلی آرا 
را در اختیار دارد. 
گفتنی است برنامه شرکت اوبر برای انتخاب مدیرعامل جدید همین حاال نیز در جریان بوده و 
این کمپانی قصد دارد تا ماه سپتامبر، بهترین گزینه ممکن را با هدف بیشینه کردن سوددهی در 
زمان عرضه عمومی سهام، پیدا کند. 

کارآفرینان موفق از هوش تجربی برخوردار هستند

 جمع بندی گزارش نظارتی اجرای قوانین مربوط 
به محیط کسب و کار

کسب وکارهای خالق دانشگاهی محیط جامعه را به 
سمت کارآفرینی متحول می کنند

 تراویس کاالنیک
 برای بازگشت به اوبر
از استیو جابز الهام می گیرد
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دریچهنگاه

رئی��س سازمان توسع��ه تجارت ایران گف��ت: به منظور اص��الح و استانداردسازی 
بس��ته بندی میوه و  تره بار صادراتی، به زودی ص��ادرات میوه و تره بار بدون شناسنامه 
استاندارد شده ممنوع می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، 
مجتبی خسروتاج، ریاست کل سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به نگرانی گمرکات 
از عدم تحقق رعایت مشخصات بسته بندی انواع میوه و تره بار صادراتی در سال گذشته 
اظهار داشت: با توافق امروز صادرکنندگان در این خصوص، از این پس میوه و تره بار 
صادراتی با مشخصات ویژه و یکسان در بسته بندی صادر خواهد شد. وی با اشاره به 
اهمیت همکاری و هم افزایی دستگاه های مرتبط با صادرات میوه و تره بار خاطرنشان 
کرد: دغدغه اصلی ما تدوین برنامه های راهبردی کوتاه مدت و بلند مدت به منظور رفع 

موانع و توسعه صادرات محصوالت میوه و تره بار است. 

ممنوعیت صادرات میوه و تره بار 
بدون شناسنامه

نخس��تین کنفرانس کارآفرینی با هدف بررسی الزامات دانش��گاه کارآفرین 
و نقش دانش��جویان و اساتید در توسعه کارآفرینی به همت مرکز کارآفرینی 
دانش��گاه صنعتی شریف برگ��زار می شود. به گزارش گ��روه اقتصادی آنا، این 
کنفرانس محلی برای تبادل نظرات و آرا و بررسی الزامات دانش��گاه کارآفرین 

و توسعه نقش دانشجویان و اساتید در تحقق این مهم است. 
همچنین توسعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی در میان دانشجویان و اساتید، 
توانمندسازی دانش��جویان و ارتقای مهارت ه��ا و قابلیت های کارآفرینانه آنها، 
نح��وه استفاده و تعامل ب��ا بخش خصوصی در جهت توسعه کس��ب و کارهای 
دانش بنیان و بررسی الگوها و مدل های بین المللی در ارتباط با توسعه نوآوری 

و کارآفرینی از مهم ترین اهداف این کنفرانس است. 

برگزاری نخستین رویداد کارآفرینی 
دانشگاه شریف



ام��روزه دنیای تبلیغات تغییر کرده اس��ت 
و اگر چه تبلیغات آنالین س��هم زیادی دارد، 
ش��رکت ها و برندها نباید از تأثیرات تبلیغات 
محتوا محور غافل ش��وند. بر خالف گذشته، 
دیگر پرداخت هزینه در رس��انه ها برای انجام 
تبلیغات نمی تواند توجه مشتریان را جلب کند 
و برندها و شرکت ها اگر می خواهند در دنیای 
رقابت پیروز باش��ند، باید به دنبال روش ها و 
اس��تراتژی های جدید باشند. تبلیغات محتوا 
محور یک��ی از ای��ن روش هاس��ت. در ادامه 
مطلب که توسط سایت ibazaryabi به نقل 
از س��ایت Hubspot ارائه شده است به این 

موضوع می پردازیم. 

هزینه ها و مزایای تبلیغات آنالین
جدا از این بحث که تبلیغات آنالین چقدر 
می تواند مؤثر و مفید واقع شود، مبحث مهم 
دیگری هس��ت که باید به آن پرداخته شود. 
به نظر می رس��د برندهای هوشمند و موفق 
برندهایی هس��تند که استفاده از تبلیغات در 
رسانه های قدیمی و متداول با پرداخت هزینه 
را رها کرده و به سراغ تأسیس رسانه مخصوص 
به خود رفته اند. این شرکت ها و برندها در این 
حالت می دانند باید درست روی چیزی تمرکز 
کنند که نظر مشتریان شان باشد؛ پیشنهاد و 
توصیه، ارائه اطالعات و پیشینه برند و گاهی 
نیز ایجاد سرگرمی برای آنان. به عبارت دیگر، 
دنی��ای امروزی تبلیغات دیگر صحبت کردن 
در مورد مشتری نیست، بلکه صحبت کردن با 
مشتری است. این مفهوم، چیزی جز تبلیغات 

محتوا محور نیست. 
جایگزین کردن رسانه های متداول با رسانه 
خصوصی توس��ط یک برند، از نظر اقتصادی 
نیز س��بب می شود بودجه ش��رکت مؤثرتر و 
کارآمدتر صرف تبلیغات ش��ود. عالوه بر این، 
انجام تبلیغات با پرداخت هزینه در رس��انه ها 
چیزی بیشتر از صرفا اتالف هزینه است زیرا 
امروزه رس��انه ها و وس��ایل ارتباط جمعی به 
سرعت در حال تغییر هس��تند و اگر برندی 
بخواهد با پرداخت هزینه از این رسانه ها برای 
تبلیغات خود استفاده کند، باید نیروی کاری 
و هزین��ه باالیی صرف کند ت��ا خود را با این 

تغییرات مطابق��ت داده و هم��واره به دنبال 
جدیدترین تکنولوژی یا بستر ارتباطی باشد. 

با این ح��ال، باوجود اینکه تبلیغات زیاد و 
پرداخت هزینه ه��ای گزاف برای تبلیغات در 
رس��انه ها صرفاً س��بب موفقیت یک برند یا 
فروش باالی یک محصول نیس��ت، هنوز هم 
شرکت ها و برندهای بسیاری هستند که اصرار 
دارند از این اس��تراتژی برای موفقیت در بازار 

رقابت استفاده کنند. 
 

۳ دلیل که ش��ما را مج��اب می کند روی 
تبلیغات محتوا محور سرمایه گذاری کنید

امروزه ارزش ها از س��مت سرمایه گذاری و 
ص��رف هزینه در 
رسانه های عمومی 
به سمت تبلیغات 
و  محتوامح��ور 
مرتبط در رس��انه  
ه��ر  مخص��وص 
برن��د تغییر یافته 
است، اما بسیاری 
و  ش��رکت ها  از 
برندها هنوز با این 
تغییر کنار نیامده 
ی��ا اهمیت آن در 
موفقیت را نادیده 

می گیرند. 
همانند تبلیغات در رس��انه های عمومی با 
صرف هزینه، تبلیغات در رس��انه مخصوص 
یک برن��د و ایج��اد محتواه��ای مرتبط نیز 
اس��تراتژی های خاص خ��ود را دارد تا بتواند 
روی مخاط��ب تأثیرگذار باش��د، اما فراموش 
نکنی��د اگر ش��ما بتوانی��د نیازها و س��الیق 
مش��تریان خود را به خوبی بشناسید، سپس 
به تولید محتوا بپردازید و اعتماد و توجه آنها 
را جلب کنید، رقابت را در دست گرفته اید و 
می توانید در انتظار موفقیت باشید. اگر هنوز 
هم نسبت به تبلیغات محتوامحور دچار شک 
و تردید هس��تید، سه دلیل مهم زیر را حتما 

مرور کنید. 
۱- رهبری منسجم تر

تبلیغات محتوا محور به شما این امکان را 

می دهد تا از هم��ه فرصت هایی که برای تان 
پیش می آید، اس��تفاده کنید. ام��ا فراموش 
نکنید انتشار محتوا هدف خاص خود را دارد 
و اگر بدون هدف به انتش��ار محتوا بپردازید 

موفق نخواهید شد. 
در این راس��تا، از تمام��ی کارمندان خود 
کم��ک بگیرید و براس��اس ح��وزه تخصص 
آن��ان رهب��ری گروه های مختل��ف را به آنان 
بس��پارید. ببینید مش��تریان چه اطالعاتی از 
شما می خواهند، س��پس به کمک تیم خود 
محتواه��ای اینچنینی منتش��ر کنی��د. اگر 
موفق شوید اعتماد مخاطبان را جلب کنید، 
مش��تریان وف��اداری در طول زم��ان پرورش 

خواهید داد. 
اس�تفاده   -۲
از ن���یروه�ای 

متخصص
در زم���ی��ن��ه 
انتش��ار  و  تولی��د 
معم��وال  محت��وا، 
ن  ا م��ن�����د ر کا
تم����ام وق�����ت 
گ�زی�ن���ه ه��ای 
ی  س�����ب تر منا
هس��تند، زیرا کار 
س��ختی است اگر 
شما بخواهید نیروهای زیادی را مدیریت کنید 
و آنها را آموزش دهید تا به عنوان صدای برند 
شما شناخته ش��وند. با این حال، کار انتشار 
محت��وا اگرچ��ه ممکن اس��ت در ابتدا کاری 
س��اده به نظر برسد، اما کاری تخصصی است 
و شما نیاز به استفاده از نظرات نویسندگان، 
بازاریابان و ادیتورهای باتجربه دارید. لذا، شما 
می توانید از این افراد به صورت پروژه محور در 

تیم خود استفاده کنید. 
ب��رای اینک��ه بتوانی��د به بهتری��ن نحو از 
نویس��ندگان مهمان استفاده کنید، ابتدا باید 
مانند یک ناش��ر فکر کنید. برنامه انتشاراتی 
شما به چه صورت است؟ آیا ترجیح می دهید 
از محتواهای کوتاه استفاده کنید یا محتواهای 
طوالنی؟ آیا تنها به پیش نویس اولیه محتواها 
نیاز دارید یا از نویسندگان مهمان می خواهید 

یک کار نهایی ش��ده به ش��ما تحویل دهند؟ 
برای انتخاب نویسنده، به سراغ کسانی بروید 
که در حیطه کاری شما نیز دانش و معلومات 
کافی دارند. این افراد می توانند محصول شما 
را از زوایای جدیدی بررسی و توجه مخاطبان 

را جلب کنند. 
نکته آخر اینکه فراموش نکنید امتحان این 
راه جدی��د به جای روش تبلیغات مرس��وم و 
هزینه بر قدیمی، ریس��ک زی��ادی به همراه 
ندارد. پس از همین امروز دست به کار شوید. 

۳- هزینه های جانبی کمتر
با در نظر گرفتن استانداردها و پروتکل های 
مناسب برای انتشار محتوا، شما می توانید از 
نویسندگان جوان بسیاری که مستعد رشد و 

شکوفایی هستند، استفاده کنید. 
بررسی ها و تجارب نشان می دهد اگر شما 
بتوانید مس��یر درس��ت را برای نویسندگان 
خود مشخص کنید، نویسندگان جوان بسیار 
خالق تر و باانگیزه تر از نویس��ندگان میانسال 
و باتجربه هستند. این نویسندگان همچنین 
می توانند با روحیه مثبت و خالقی که دارند، 
فضای کاری ش��رکت شما را در جهت مثبت 

تغییر دهند. 
اما یادتان ن��رود برای پرداخت چند تومان 
کمتر، ب��ه س��راغ ه��ر نویس��نده ای نروید. 
نویسندگان جوانی به درد شما می خورند که 
انگیزه کافی برای کار و پیشرفت داشته باشند. 
تیمی از این نویس��ندگان تهیه کرده و آنها را 
تحت نظر نویس��نده باتجربه ای قرار دهید تا 
بتوانی��د در آن واحد ه��م از خالقیت هم از 

تجربه در کار خود استفاده کنید. 
استفاده از محتواهای مرتبط و شخصی به 
برندها اجازه می دهد از فرصت های منحصربه 
فردی که ب��رای آنها پیش می آید اس��تفاده 
کنند. تبلیغات محتوامحور س��بب می ش��ود 
مشتریان شما هنگامی که با دیگران در مورد 
محصوالت تان صحبت می کنند، صرفا تبلیغ 
شما را نکنند، بلکه اطالعات جالب و مرتبطی 
از ش��ما در اختیار دیگران قرار دهند. انتشار 
محتوا سبب می شود مش��تریان و مخاطبان 
ش��ما را شناخته و پس از ش��ناخت، به شما 

اعتماد کنند. 

لزوم استفاده از تبلیغات محتوا محور
ایده های طالیی

 تصمیم گیری برای استفاده
 از آژانس تبلیغات

برای اس��تفاده از خدمات آژانس تبلیغات الزم نیست 
بودجه چند میلیارد تومانی داش��ته باش��ید، یک آژانس 
تبلیغات خوب عالوه بر خدماتی که به سازمان های بزرگ 
ارائه می دهد، متناس��ب با بودجه و نیاز تبلیغاتی شرکت 
شما نیز رفتار خواهد کرد. اگر به به کارگیری یک آژانس 
تبلیغاتی در کسب و کارتان فکر می کنید مطالعه ادامه این 
مطلب برای تان س��ودمند خواهد بود.گزارش هورموند را 

در این زمینه بخوانید. 
 بودجه تبلیغ ش�ما چش�مگیر اس�ت: اگر بودجه 
تبلیغ��ات ش��ما به می��زان چش��مگیری افزای��ش یافته 
زمان آن رس��یده اس��ت که از آژانس تبلیغاتی اس��تفاده 
 کنی��د ک��ه پروژه ه��ای تبلیغاتی ش��ما را س��امان دهد.
 از خ��ود بپرس��ید: آیا در حال حاضر ب��ه بهترین وجه از 
بودجه تبلیغات خود اس��تفاده می کنید؟ اگر دچار تردید 
شده و در انتخاب رسانه مناسب تنبلی می بینید بهتر است 
به استفاده از خدمات گروهی از افراد حرفه ای فکر کنید. 

نی�از ب�ه بهره من�دی از تجربیات ی�ک خریدار 
حرفه ای رس�انه دارید: اگر خریدار رسانه سختکوش 
و مطلع باش��د، از پولی که برای تبلیغ کنار گذاش��ته اید 
بهترین اس��تفاده را می کند و کاری ب��ه میزان این پول 
ندارد. این ش��خص خیلی کارس��از اس��ت چراکه تمام 
تلفن های نماین��دگان فروش رس��انه را جواب می دهد، 
در تمام جلس��ات شرکت می کند و بس��ته به موقعیت 
و ش��رایط، به آرامی یا با خش��ونت به نمایندگانی که به 
دنبال فروش فضا یا زمان تبلیغ به شما هستند می گوید 
نه. اگر یک دلیل موجه برای استفاده از آژانس تبلیغاتی 
وجود داشته باشد، آن وجود مسئول خرید است. مسئول 
خرید رسانه حرفه ای، هنگام خرید جانب انصاف را رعایت 
می کند اما سس��تی نشان نمی دهد. او قبل از اینکه پول 
بی زبان ش��ما را دس��ت روزنامه، مجله یا کانال بدهد، با 
آنها بر س��ر درست بودن س��بک آگهی و پخش به موقع 
آن اتمام حج��ت می کند و می��زان محبوبیت یا تیراژ آن 
رسانه و مخاطبانش را می سنجد. مسئول خرید رسانه به 
دقت فاکتورهای خرید را بررسی کرده تا مطمئن شود هر 

چیزی که خریداری شده دریافت شده است. 
نیاز به خالقیت بیشتر: اگر از خلق ایده های نو خسته 
ش��ده اید، دیگر زمانی برای اندیش��یدن و عم��ل کردن به 
ایده ه��ای جدید ندارید، ترجیح می دهی��د زمان خود را به 
کارتان اختصاص داده و مایلید در پش��ت صحنه گروهی از 
افراد حرفه ای باش��ید که ایده هایی نو و ابتکاری می دهند. 
آژانس تبلیغاتی بهترین مکان برای پیدا کردن چنین افرادی 
اس��ت. از مدیر خالقیت های هنری گرفته تا نویسندگان و 
هنرمندان هر کس حداکثر تالش خود را می کند. گروهی 
از بهترین متخصصان حرفه ای استخدام شده اند که هدفی 
مشترک دارند: رونق بخشیدن به کار و حرفه شما، همچنین 

همکاری با شما برای جلب رضایت تان. 
مراح�ل تولید تبلیغ ش�ما را گیج ک�رده: وقتی 
جزیی��ات مراحل تولی��د و پخش آگهی ش��ما را گیج و 
عصبی ک��رده، باید کم کم به فکر این باش��ید که کار را 
به افراد متخصص تفویض کنید. موقعی که وقت، انرژی 
یا عالقه ای برای نوش��تن و تولید آگهی بازرگانی ندارید، 
وقتی خلق و طراحی آگهی به کاری سخت و طاقت فرسا 
تبدیل شده، زمان آن رسیده که به آغاز همکاری با یک 

آژانس تبلیغات فکر کنید. 
وقت�ی کاره�ای دفتری مشکل س�از ش�ده: اگر 
رس��یدگی ب��ه فاکتورهای خرید از رس��انه های مختلف 
تبدیل به کار ش��اق و طاقت فرس��ایی شده، شاید بدتان 
نیاید که با روش��ی س��اده ای��ن مس��ئولیت را به فردی 
متخص��ص انتقال دهید که تم��ام روز در حال پیگیری 
باش��د. اگر از اطالعات درون فاکتورها سر در نمی آورید 
و ت��وان پیگیری اجرای آنها مطابق فاکتور را ندارید، اگر 
پرداخ��ت فاکتورها آنقدر به تاخیر می افتد که در نهایت 
خود رس��انه با ش��ما تماس می گیرد بهتر اس��ت از یک 
آژانس تبلیغات استفاده کنید. پرداخت ۱۵درصد کارمزد 

به رفع تمام این مشکالت می ارزد. 
نمایندگان فروش تبلیغات رسانه وقت شما را می گیرند: 
از س��ر باز کردن نمایندگان فروش تبلیغات رسانه بهترین 
دلیل برای بستن قرارداد با آژانس های تبلیغاتی است. البته 
نمایندگان فروش لزوما افراد دردسرس��ازی نیس��تند و از 
بهترین همکاران ما هستند، اما به هر حال با این روش شما 
از جلسات متعدد و تماس های تلفنی طوالنی و پیگیری های 
غیر ضروری رهایی می یابید و کار را به کاردان می سپارید. 

ترجیح می دهید تمرکزتان بر حرفه خودتان باشد: 
ش��ما باید وقت محدود و باارزش تان را صرف حرفه خود 
کنید. بعید است آنقدر انرژی داشته باشید که برای کارهای 
تبلیغات��ی هم صرف کنید. وقتی ب��ا یک آژانس تبلیغات 
قرارداد می بندید، می توانید دودستی به کار خود بچسبید 
و درگیر س��ایر مسائل نش��وید. عالوه بر این با استفاده از 
ش��رکت تبلیغاتی می توانید تبلیغ بهتری نیز خلق کنید 
چراکه گروهی از افراد متخصص این کار از نویس��ندگان 
تبلیغ��ات گرفته تا طراح��ان و کارگردانان تبلیغات تمام 

تالش خود را در این پروژه انجام خواهند داد. 
به کارگی�ری آژان�س تبلیغ�ات چندان ه�م گران 
نیس�ت: فرمول محاس��به بسیار س��اده اس��ت. از دیرباز 
براساس سنت ش��رکت های تبلیغاتی ۱۵درصد کارمزد از 
مشتریان ش��ان دریافت کرده اند و در ح��ال حاضر نیز این 
عدد تغییر نکرده اس��ت. این شرکت های تبلیغاتی معادل 
همین درصد یا قدری بیش��تر )براس��اس رس��انه بین ۱۵ 
الی ۲۵درصد( از صاحبان رس��انه تخفیف خواهند گرفت. 
بدیهی است اگر شما مستقیما از رسانه اقدام به خرید کنید، 
تخفیفی در کار نخواهد بود و در نتیجه اس��تفاده از آژانس 

تبلیغاتی در عمل هیچ هزینه ای برای شما نداشته است. 
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تبلیغات خالق

آگهی سونی - این تبلیغات خالقانه که برای شرکت سونی طراحی شده، با انباشته کردن سی دی ها به جای واحدهای ذخیره سازی 
میکرو، قابلیت های درایو USB را نشان می دهد. در این آگهی به شکل هوشمندانه ای نشان داده می شود که چرا و چگونه فناوری های 

جدید، فناوری های قدیمی را منسوخ می کنند.

ایستگاه تبلیغات

چه چیزی باعث می شود تبلیغات 
مؤثر واقع شود؟ 

از هر ۱۰۰۰ محصول جدید، فقط یک محصول 
به ط��ور دائم ب��ازار ف��روش پیدا می کن��د. چنین 
شانسی خیلی سخت به دست می آید، اما همیشه 
به خاطر داش��ته باش��ید که اکث��ر کاالها در وهله 
اول بد هس��تند و اگر کاالی ش��ما نیاز مشتری را 
ب��رآورده کن��د و در عین حال تبلیغات ش��ما نیز 
مؤثر باشد، شانس شما به طور چشمگیری افزایش 
خواهد یافت. بنابراین چه چیزی باعث مؤثر بودن 

تبلیغات می شود؟ 
تبلیغات مؤثر عبارتند از: 

- ابت�کاری: پیام تبلیغات را به ش��یوه ای کامال 
جدید و ابتکاری ارائه دهید. 

- تن�د و کوبنده: عن��وان تبلیغات، متن آگهی 
یا تصاوی��ر باید به قدری گیرا و جذاب باش��د که 
خوانندگان یا شنوندگان را در جای خود میخکوب 

کند. 
- به یاد ماندنی: تبلیغات باید طوری باش��د که 
هر زمان مشتری ها به محصوالت و خدمات مشابه 

فکر می کنند، محصول شما را به یادآورند. 
- واض��ح و روش��ن: پیام تبلیغات��ی باید دقیق و 
روشن باشد طوری که همه به راحتی آن را درک 

کنند. 
- روشنگر: تبلیغات باید درمورد کاالی شما به 
م��ردم اطالعات دهد و در عین حال دالیل مهمی 

برای خرید این کاال را ارائه کند. 
تبلیغات مؤثر باعث فروش کاال می ش��ود، البته 
کاالی��ی که ب��ه وعده ه��ای تبلیغاتی عم��ل کند. 
درضم��ن تبلیغات مؤثر باعث ف��روش کاالهای بد 

هم می شود ولی فقط برای یک مرتبه. 
مارک های جا افتاده ای ک��ه اغلب مردم هر روز 
اس��تفاده می کنند درس��ت همانی هستند که در 
تبلیغات وعده داده ش��ده اس��ت. در حقیقت این 
محصوالت چن��ان به وعده های پرش��ور تبلیغاتی 
عمل می کنند که پ��س از مدتی چنین کاالهایی 
جزو الینفک زندگی روزمره میلیون ها نفر از مردم 
می ش��وند؛ یعنی هرگاه به نوشابه ها، ماشین و… 
فکر کنید، چنی��ن مارک هایی به ذهن تان می آید. 
همانن��د داغی ک��ه گاوچران ها ب��ر گاوهای خود 
می زنند، اثری که این محصوالت بر روان ش��ما و 
میلیون ها مشتری دیگر به جا می گذارد نیز هرگز 

از بین نمی رود. 
هنگام ساختن تبلیغات برای محصول یا خدمات 

خود نکات زیر را به خاطر بسپارید. 
- هرگز وعده ای ندهی��د که نتوانید به آن عمل 
کنی��د. اگرچه تبلیغات ممکن اس��ت در وهله اول 
مش��تریان زیادی را جلب کند، اگ��ر به وعده های 
این تبلیغات عمل نش��ود در درازمدت مش��تریان 

پراکنده می شوند. 
- بهتری��ن خصوصیات آنچ��ه را که می خواهید 
بفروش��ید تعیین کنید و س��پس تبلیغات را حول 
و حوش همین خصوصی��ات بپرورانید. فکر کنید 
ببینید چه خصوصیاتی موجب تمایز محصول شما 
در این رقابت می شود و سپس تمام حواس خود را 

متوجه همین خصوصیات کنید. 
- س��عی کنید پیام تبلیغاتی به ی��اد ماندنی ای 
ب��رای محصول خود خلق کنی��د. باید کاری کنید 
مردم زمانی که نیاز به محصوالت و خدمات مشابه 
پیدا می کنند، کاالها یا خدمات حرفه ای ش��ما را 

به یادآورند. 
 شیر طالیی کن برای کمپین تبلیغاتی ایرمکس 

نایک

متحرک س��ازی  و  طراح��ی  اس��تودیوی 
ب��ا  نای��ک  و    ManvsMachine London
هم��کاری هم موفق به دریافت ش��یر طالیی برای 
کمپین تبلیغاتی خود در جش��نواره کن امس��ال 

شده اند. 
 Nike Air به گ��زارش  ام ب��ی ای نیوز تبلی��غ
Max: The Art of Negative Space ی��ک 
حرکت آزمایش��ی هوشمندانه و اس��تعاری است. 
ظاهر متحرک و پاس��تیل گونه این تبلیغ س��عی 
دارد ب��ا بازی ب��ا هوا و فض��ای منف��ی، راحتی و 
حمایتگ��ری ایرمکس ۲۰۱7 را ب��ه هنگام دویدن 

نشان دهد. 
این اس��تودیو برنده ش��دن خود را با فرستادن 
عک��س یک ایرمکس طالیی گرافیکی روی صفحه 

اینستاگرام خود جشن گرفته است. 
 

دنیای امروزی تبلیغات 
دیگر صحبت کردن در 

مورد مشتری نیست، بلکه 
صحبت کردن با مشتری 
است. این مفهوم، چیزی 
جز تبلیغات محتوا محور 

نیست
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 این روزه��ا هم��ه بازاریابان به 
اهمیت اس��تفاده از استراتژی های 
بازاریاب��ی اینترنتی پ��ی برده اند و 
می دانند که برای رشد سریع باید از 
آن استفاده کنند، اما در کنار رشد 
ش��خصی باید به مسائل اجتماعی 
نیز توجه ش��ود. در ای��ن مقاله که 
به نقل از سایت ibazaryabiارائه 
ش��ده است به بررس��ی اشتباهات 
ی��ا مزای��ای بازاریاب��ی اینترنت��ی 
ک��ه نقش مس��تقیمی ب��ر جامعه 
دارن��د، از دیدگاه نویس��نده کتاب 

Disrupted  می پردازیم. 

نگاه به استراتژی های بازاریابی 
اینترنتی از دیدگاه مشتری

اگ��ر ت��ا ب��ه ح��ال ن��ام کتاب 
Disrupted را ش��نیده باش��ید، 
ش��اید بدانی��د این کت��اب تجارب 
نویس��نده آن در مورد روند کاری 
استارتاپ ها و براساس سابقه کاری 
وی در بخ��ش بازاریاب��ی اینترنتی 
و  اس��ت    HubSpot ش��رکت 
می تواند شما را به خوبی از عواقب 
بازاریابی نامناس��ب اینترنتی آگاه 
کند. در این کتاب، نویس��نده شما 
را متقاعد می سازد که امر فروش و 
بازاریابی بیش از هر کار دیگری به 

خالقیت و نوآوری نیاز دارد. 
ای��ن  از  قس��مت هایی  در  ام��ا 
کتاب، نویس��نده به نق��ش و تأثیر 
قس��مت هایی  می پردازد.  اینترنت 
 ک��ه او تج��ارب خ��ود را در مورد 
وب��الگ نویس��ی بی��ان می کند و 
سپس در مورد اهمیت محتواهای 
منتشر شده صحبت می کند. یا از 
سوی دیگر در مورد حساب کاربری 
بازاریابان آنالین خود که می توانند 
در یک فرآیند اتوماتیک به ارسال 
پیام ب��ه مش��تری و ارتب��اط با او 
مشغول شوند تا از این طریق توجه 
و عالقه مش��تریان را به محصوالت 

خود جذب کنند. 
اس��تانداردهایی که ام��روزه در 
دنی��ای بازاریابی و ف��روش تعریف 
شده اس��ت، اش��تراکات زیادی با 
در  دارد.    Disrupted کت��اب 
دنیای امروزی ک��ه بازاریابی دهان 
به دهان و مش��تریان راضی نقش 
مهمی در موفقیت و شکس��ت یک 
برند در دنیای تجارت ایفا می کنند، 
رهبری نس��ل ها و مشتریان حرف 
اول را می زن��د؛ منظ��ور از رهبری 
نسل ها و مردم این است که بتوانید 
جوری م��ردم را تح��ت تأثیر قرار 
دهید که آنها تمایل داش��ته باشند 
ب��ه ایمیل ها و پیام های ش��خصی 
ش��ما توجه کرده و در مورد خرید 
محصوالت تان فکر کنند. به عبارت 
دیگ��ر، وقت��ی بازاریابی ها دهان به 
ده��ان باش��د، موفقیت ی��ک برند 
را فقط و فقط دو عامل مش��خص 

می کند؛ میزان ف��روش و وفاداری 
مش��تریان. در واق��ع ام��روزه تنها 
هدف یک ش��رکت نباید این باشد 
ک��ه یک مش��تری را راضی کند تا 
پس از بازدی��د از محصولش آن را 
خری��داری کند، بلک��ه باید جوری 
توجه مش��تری را جلب کند که او 
دیگر به خرید این محصول از هیچ 

شرکت و برند دیگری فکر نکند. 
مس��تقل از نوع کسب و کار شما، 
بازاریاب��ی اینترنتی و به طور خاص 
بازاریاب��ی از طری��ق ش��بکه های 
اجتماع��ی و رس��انه های ارتب��اط 
جمعی نقش مهم��ی در موفقیت 
ش��ما دارد. برای موفقی��ت در این 
حوزه چند مرحل��ه الزم و ضروری 
اس��ت؛ مرحل��ه اول اینک��ه ش��ما 
بتوانید محتواهای جذاب و بس��یار 
زیادی جم��ع آوری کنید تا بتوانید 
مشتریان را به صفحات خود جذب 
کنید. در قدم بعد، باید این محتواها 
را در قال��ب تبلیغ��ات ج��ذاب در 
اختیار مشتری قرار دهید. در قدم 
آخر بای��د بتوانید مش��تریان را به 
فالوورهای خود تبدیل کنید تا هم 
بتوانید آنها را در محتواهایی که در 
آینده به اشتراک می گذارید سهیم 
س��ازید هم از آنها کمک بگیرید تا 
پست های شما را الیک کرده و آن 
را با دیگران نیز به اشتراک بگذارند. 
اما آیا تا به حال از دید مشتریان 
خود به بازاریابی از طریق شبکه های 
اجتماعی و اینترنت نگاه کرده اید؟ 
ایمیل های مکرر  دریافت  مس��لما 
از س��وی یک برند برای مش��تری 
جذاب نیس��ت؛ در واق��ع می توان 
ایمی��ل  ورودی  گف��ت صن��دوق 
بس��یاری از مشتریان مملو است از 

ایمیل های باز نش��ده و نخوانده. در 
مورد پست های تبلیغاتی فیس بوک 
و اینس��تاگرام نی��ز وضع به همین 

منوال است. 

اینترنت؛ یک شمشیر دولبه 
برای کسب وکارها

حقیق��ت ام��ر این اس��ت که 
استفاده از اینترنت برای بازاریابی 
و تبلیغ��ات یک شمش��یر دولبه 
است و به ازای بازاریابی نامناسب 
اینترنت��ی، ش��ما موقعیت ه��ای 
زی��ادی را از دس��ت خواهید داد. 
ام��روزه از طری��ق اینترن��ت، هر 
برن��د جذاب ترین بس��تر برقراری 
ارتب��اط در قرن اخیر را در اختیار 
دارد؛ بس��تری که نه تنها می تواند 
به انتش��ار محتوا بپ��ردازد، بلکه 
می توان��د به ص��ورت آنالین و در 
لحظه با مش��تریان خود صحبت 
کند. این بس��تر به همه مشتریان 
اج��ازه می دهد صدای ش��ان را به 
گوش دیگران برسانند. همچنین، 
به فروشندگان اجازه می دهد برای 
ایده های خالقانه خ��ود به دنبال 
روش مناس��ب بگردن��د و در آخر 
نیز بتوانند از کار خود دفاع کنند. 
از  بس��یاری  ک��ه  همانط��ور 
نویس��ندگان و بازاریاب��ان ب��زرگ 
نیز به آن اش��اره کرده اند، اینترنت 
یکی از شگفت انگیزترین اکتشافات 
قرن اخیر اس��ت که امر بازاریابی و 
تبلیغ��ات را کام��ال دگرگون کرده 
اس��ت. آنه��ا معتقدن��د ام��روزه از 
اینترن��ت می ت��وان برای س��اخت 
تبلیغ��ات به گونه ای اس��تفاده کرد 
که بتوان محتواهای ارزشمند را با 

مشتری به اشتراک گذاشت. 

ام��ا اس��تفاده از اینترن��ت نی��ز 
مش��کالت خ��اص خ��ود را دارد و 
هر ش��رکت و برند بای��د از عواقب 
بازاریاب��ی نامناس��ب اینترنتی نیز 

آگاه باشد. 
ابتدا از دید صاحبان کسب و کار 
به ای��ن موضوع نگاه کنیم. امروزه 
ه��ر برند از تع��داد کاربرانی که از 
اینترنت اس��تفاده می کنند، آگاه 
اس��ت و قصد دارد با جلب توجه 
این کارب��ران برای برن��د خود به 
دنبال شهرت و محبوبیت باشد. اما 
چالشی که در این میان است این 
اس��ت که کدام برند حاضر است 
هزینه بیشتری برای درست رفتار 
کردن در دنی��ای تبلیغات آنالین 
بپردازد؟ اگر به محتواهای منتشر 
ش��ده نگاه کنیم درمی یابیم همه 
این محتواها، محتواهای ارزشمند 
و ب��ا کیفی��ت نیس��تند و نکت��ه 
مهم تر آنکه اگر چه ارتقای سطح 
مطالب می تواند به موفقیت برخی 
برنده��ا کمک کند، ام��ا برندها و 
ش��رکت های زیادی نیز هس��تند 
که حتی با انتش��ار محتواهای نه 
چن��دان غنی و مرتب��ط در حال 

رشد و موفق شدن هستند. 
اگ��ر می توانس��تیم از مدل های 
دینامی��ک بازاریابی ب��رای ارزیابی 
میزان تأثیر محتواهای مفید روی 
موفقیت یک برند اس��تفاده کنیم، 

حل این معادله آسان تر می شد. 
اما برخی معتقدند انتشار مطالب 
مفید، حتی اگر هزینه بیشتری را 
به شرکت تحمیل کند و مخاطبان 
کمت��ری را نیز ش��امل ش��ود، در 
درازم��دت روی موفقیت ش��رکت 

تأثیرگذار خواهد بود. 

ب��ا این ح��ال، ام��روزه بیش��تر 
شرکت هایی که محتواهای ارزشمند 
منتشر می کنند، شرکت های جدید 
رس��انه ای هستند که از این طریق 
می خواهن��د ب��ه ج��ذب مخاطب 
بپردازند و ارزش های شرکت خود 
را به دیگران معرفی کنند؛ حتی اگر 
این کار از نظر افزایش میزان فروش 

برای آنها سودی نداشته باشد. 
حال به س��راغ روی دیگر قضیه 
می رویم. شما یک مشتری هستید 
که از طریق تبلیغی که در اینترنت 
با آن مواجه شده اید، به سایت یک 
ش��رکت رفته اید. آیا تمام موضوع 
همین اس��ت؟ مس��لما خی��ر. این 
تنها قدم اول اس��ت ک��ه یک برند 
بتواند از طریق تبلیغات مش��تری 
را به سایت خود هدایت کند. قدم 
بعد این است که بتوانید در حدی 
توجه مشتری را جلب کنید که وی 
حاضر ش��ود یا صفحه شرکت شما 
را دنب��ال کند ی��ا اطالعاتی نظیر 
ایمیل خود را با ش��ما به اش��تراک 
بگذارد تا بتوانید ای��ن ارتباط را با 
او حفظ کنید. اگر مش��تری صرفا 
نیم نگاهی به س��ایت شما انداخته 
و س��پس بدون خری��د محصول یا 
اظهار تمایل برای برقراری ارتباط با 
شما صفحه را ترک کند، موفقیتی 

کسب نکرده اید. 
و در نهایت از همه مهم تر اینکه 
به این موضوع فکر کنید که شاید 
شما مجبور باشید برای محتواهای 
خود هزینه پرداخت کنید. در واقع 
ت��ا زمانی که بازاریاب��ان از پرداخت 
هزین��ه ب��رای انتش��ار محتواهای 
مفید طفره می رون��د، نمی توان به 
این حجم از مطالب بی کیفیت در 

اینترنت ایراد گرفت. 
محتوای باکیفیت هزینه دارد و 
این هزینه را باید ش��ما مستقیم یا 
غیرمس��تقیم بپردازید. برای اینکه 
محتواهای تأثیرگذار داشته باشید 
تنها کافی اس��ت در انتشار محتوا 
س��لیقه مخاطب را در نظر گرفته 
و صرف��ا از کپ��ی ک��ردن محت��وا 

بپرهیزید. 
برای اینک��ه از اینترنت به عنوان 
یک ابزار قدرتمند اس��تفاده کنید، 
این س��وال را از خودتان بپرس��ید؛ 
چگونه تالش ه��ای م��ا در زمینه 
بازاریابی اینترنتی می تواند اینترنت 
را به بستری بهتر و نه بدتر تبدیل 
کن��د؟ تولی��د محتواهای��ی که به 
مش��تری اطالعات یا دی��د بدهد 
بدون شک نقطه شروع است. قدم 
بعد استفاده از متخصصان بازاریابی 
اینترنتی برای تأثیرگذاری بیش��تر 
اس��ت. فرام��وش نکنی��د اینترنت 
شمش��یر دولبه اس��ت، پ��س در 
مناس��ب  اس��تراتژی های  انتخاب 

بازاریابی اینترنتی دقت کنید. 

چگونگی انقضای امتیازها در هزینه های اجتماعی بازاریابی اینترنتی بد
برنامه های وفاداری  )قسمت دوم(

در بخش اول این یادداشت به چگونگی انقضای امتیازات در 
برنامه وفاداری اشاره کردیم. در این مطلب قصد داریم به انواع 
انقضای امتیاز در برنامه های وفاداری بپردازیم. در این قسمت 
به دو مدل محبوب برای انقضای امتیازها اشاره خواهیم کرد. 

1- انقضای سخت
ای��ن نوع از انقض��ا به یک جدول زمانبندی اش��اره دارد 
که امتیازها براس��اس یک تاریخ مشخص در تقویم کاری 
ش��رکت، از میان خواهند رفت. معموال ای��ن تاریخ در اول 
ژانوی��ه )برای برنامه ه��ای خارج از ایران( ی��ا اول فروردین 
)برنامه های شرکت های ایرانی( تنظیم می شود. استفاده از 
این روش بس��یار ساده است. شرکت شما قانون مشخصی 
برای برنامه خود خواهد داش��ت؛ امتیازهای مش��تریان در 
تاریخ مش��خصی، بدون اس��تثنا از می��ان خواهند رفت و 
غیر معتبر خواهند ش��د.  این روش، به دلیل س��ادگی اش 
یکی از راه های مرس��وم میان شرکت ها برای انتخاب تاریخ 
انقضای امتیازها است اما به نظر من همین سادگی، بسیاری 
از مزیت های برنامه را محدود می کند. مش��تریان شما در 
صورتی که بدانند امتیازهای آنها در عرض یک سال از بین 
خواهد رفت، انگیزه خود را برای به دست آوردن امتیازهای 
بیش��تر و صدالبته پاداش های بهتر، از دست می دهند. این 
مدل از انقضا تنها این امکان را به ش��ما می دهد که در سال، 
یک مرتبه از ایمیل یادآوری اس��تفاده کنید و به مش��تریان 
خود گوشزد کنید که از امتیازهای خود تا پایان سال جاری 
استفاده کنند. به این ترتیب در اواخر سال با خیل عظیمی از 

شلوغی های بی مورد در فروشگاه های خود روبه رو می شوید. 
2- انقضای در گردش

در این مدل از انقضا، حذف ش��دن امتیازها متغیر بوده 
و به فعالیت های مشتریان بستگی دارد. در این مدل، شما 
یک بازه زمانی مش��خص می کنید )که معموال بین شش 
ماه تا یک س��ال متغیر است( و مشخص می کنید که اگر 
در این محدوده زمانی مش��تری، دوباره به فروش��گاه شما 
مراجع��ه کرد و خریدی انجام داد )یعنی فعالیت داش��ت( 
امتیازهای کس��ب شده محفوظ می مانند و مشتری مانند 
گذشته می تواند از آنها برای دریافت هدیه و پاداش استفاه 
کن��د اما اگ��ر در این فاصله فعالیتی نداش��ت، امتیازها از 
بین خواهند رفت. این مدل از انقضا با حضور و مش��ارکت 
مش��تریان معنی می یابد. در این مدل، دس��ت شما برای 
ایجاد انگیزه بیش��تر در مش��تریان، باز است. به این دلیل 
که مش��تریان، امتیازهای خود را در آین��ده ای نزدیک از 
بین رفته نمی بینند و ب��ا مراجعات مجدد خود می توانند 
آن امتیازها را برای به دست آوردن هدایای بزرگ تر حفظ 
کنند. اس��تفاده از این مدل، به شما این امکان را می دهد 
تا فعالیت های بازاریابی بیش��تری داش��ته باشید. عالوه بر 
آن، تمامی امتیازهای مشتریان در تاریخ مشخصی از بین 
نمی روند و شما در اواخر سال با ازدحام های بی مورد روبه رو 
نمی شوید. مدل انقضای در گردش، بهترین مدلی است که 
مراجعات مشتریان و فراوانی فروش شرکت را باال می برد. 

پیشنهادهای ویژه
ما مدل دوم، یعنی تاریخ انقضای متغیر را می پسندیم. 
دلی��ل ما ب��رای این انتخاب، مزایایی اس��ت ک��ه در باال 
برش��مردیم. در این روش هیچ مشتری ای از شرکت شما 
ناامید نمی ش��ود و به جمع آوری امتیازهای بیش��تر و به 
دست آوردن پاداش های ارزش��مندتر، امیدوار می شود و 

این یعنی وفاداری. یک وفاداری واقعی! 
امتیازها قبل از چه زمانی باید منقضی شوند؟ 

حتما ش��ما تاکنون متوجه ش��ده اید ک��ه انقضا برای 
امتیازهای برنامه های وفاداری الزم است. حال با توجه به 
این شرایط، سوالی که ذهن همه شما را به خود مشغول 
کرده، این است که »شرکت ما از چه مبنایی برای انقضای 
امتیازها استفاده کند؟« ما برای این سوال دو پاسخ داریم. 

جواب کوتاه: یک سال.
اگر ش��ما به دنبال یک راه س��اده ب��رای انتخاب مدت 
انقضای امتیازهای خود هستید، پاسخ ما به شما یک سال 
است. دقت داشته باش��ید منظور ما از یک سال تحمیل 
روش انقضای س��خت نیست. شما می توانید این تاریخ را 

برای هرکدام از دو مدل انتخابی خود، استفاده کنید. 
جواب طوالنی: بستگی دارد! 

اگر ش��ما مانند ما باش��ید و بخواهید برای یافتن جواب 
این سوال کمی دقیق تر شوید، باید به دنبال جواب طوالنی 
باش��ید. در هر صورت ش��ما به دنبال یافت��ن ایده آل ترین 
حالت برای انتخاب زمان انقضای امتیازها هس��تید، تا هم 
به مش��تریان ش��ما فش��اری نیاید و باانگیزه بمانند و هم 
ش��رکت شما زیر بار هزینه های اضافی نرود.  زمانی که شما 
از متوس��ط دوره خرید مش��تریان خود با خبر باش��ید، به 
راحتی می توانید محدوده زمانی خود برای انقضای امتیازها 
را مشخص کنید. شما می توانید به روش های پیچیده تری 
چون به دس��ت آوردن دو انحراف اس��تاندارد از میانگین یا 
two standard deviations ب��ه تاری��خ دلخ��واه خود 
برسید یا در روش ساده تر با اضافه کردن شش ماه به زمان 
بین خرید مشتریان، محدوده انقضای امتیازها را در برنامه 
وفاداری خود مشخص کنید. با استفاده از این روش، چرخه 
فروش ش��ما به جای تنظیم ش��دن بر یک سال، متناسب 
با کس��ب و کار و ب��ه صورت کاماًل منظ��م و دقیق، در زمان 
واقعی اش محاس��به می شود. ممکن اس��ت شما فروشنده 
دستگاه چمن زن باشید؛ دستگاهی که به صورت استاندارد 
هر 5 تا 10 س��ال توسط مشتری بازخرید می شود. در این 
شرایط انتخاب دوره یک ساله برای انقضای امتیازها، چندان 
منطقی و عاقالنه به نظر نمی رس��د! از محاس��بات نترسید. 
دست به کار شوید و فعالیت های خود را آگاهانه پیش ببرید. 
   me@alirezajafari.com    :ارتباط با نویسنده

دیجیتال مارکتینگ و افزایش 
مشتری

دیجیتال مارکتینگ چیست و چگونه به ما در افزایش 
فروش کمک می کند؟ آیا این افزایش فروش س��ریع رخ 

می دهد؟ 
ابتدا به ذکر دو مثال عینی در کسب وکارها پرداخته و 

سپس به این پرسش پاسخ می دهم. 
نمون�ه اول: ش�رکت فعال در ح�وزه محصوالت 

دانش بنیان
مدیرعامل شرکتی با سه سال سابقه کار، برای افزایش 
مشتری تقاضای جلسه مشاوره و بررسی فرآیندهایش را 

داشت. 
بخشی از اطالعاتی که این مدیر در تلفن همراه برای ما 

فرستاد به این شرح بود: 
» ... در س��ازمان ما واحدی به نام بازاریابی اس��ت که 
مهم ترین بخش کار اس��ت و بنده ش��خصاً آن را هدایت 
می کنم. تعداد پرسنل بازاریابی و فروش ما دو نفر هستند 
که به همراه خودم مجموعاً سه نفر هستیم؛ ولی مؤثرترین 
این مجموعه خودم هس��تم! تاکنون محصوالت مان را به 
ص��ورت فیس توفیس )رودررو و حضوری( به مش��تریان 
فروخته و می فروشیم. در واقع استراتژی ما این است که 

یک برند را به مشتری معرفی کنیم. 
برای بازاریابی س��ال پیش برنامه بازاریابی را خودمان 
تدوین کردیم تا با به کارگیری فردی با عنوان تخصصی 
شبیه شما و بازاریاب های باانگیزه و حرفه ای وسیع تر در 
بازار وارد ش��ویم و در این مورد 15درصد از سود خالص 
ش��رکت جهت این کار هزینه ش��ود. ما می خواستیم در 
سراسر ایران، بازاریابان ما با مشتریان مان ارتباط مستقیم 
و دائم داش��ته باشند. انتظار ما از مش��اور این بود که در 
صورت توافق، مش��اور و س��اختار به طور پروژه ای، یعنی 
به طور مستقیم هدایت تیم بازاریابی ما را بر عهده بگیرند. 
هدف اصلی ساالنه ما فروش باالی 500 میلیون و هدف 
اصلی ماهانه، فروش نزدیک به 50 میلیون تومان بود. ما 
فروش خوبی نداش��تیم، اما هر چه بوده، بیشتر افزایش 
کیفی محص��ول بود. اصلی ترین هدف م��ا در زمانی  که 
گذش��ت، بازاریابی و معرفی محصوالت مان و بازاریابی و 

فروش آنها بود، اما متأسفانه نتیجه نگرفتیم... .«
پخش کنن�ده  و  تولی�د  ش�رکت  دوم:  نمون�ه 

فرآورده های گوشتی سوسیس و کالباس
»با س��الم... کارمان تولید سوسیس و کالباس خانگی 
اس��ت. تقریباً 30 مش��تری ثابت داریم و قصد توس��عه 
فعالی��ت خود را داریم. الزم به ذکر اس��ت محصوالت ما 
از گوشت مرغ درجه یک بدون هیچ پوست یا استخوانی 
تولید می شود و از بهترین ادویه های عطاری که هر کدام 
دارای کلی خواص دارویی هس��تند، استفاده می شود. از 
اس��انس و م��واد نگهدارنده به دلیل س��رطان زا بودن در 
محصوالت اس��تفاده نمی کنیم، چون به شدت سالمتی 
مش��تری و کیفیت محصول برای مان مهم اس��ت. مدت 
نگهداری محصوالت یک ماه در فریزر و دو روز در یخچال 

است. 
به عنوان مثال، سوس��یس های ما صد گرمی هس��تند 
و کیلویی 40هزار تومان به فروش می رس��ند. ما احتیاج 
به دو یا س��ه ویزیتور داریم ک��ه روزی پنج کیلو برای ما 
بفروشند و ماهانه حقوق یک میلیون و 500 هزار تومان 
دریافت کنند. در صورت فروش بیش��تر، تشویق دریافت 
می کنن��د و حت��ی کمک هزینه س��فر و... ب��ه آنها داده 
می شود؛ اگر ما را در این امر یاری کنید و چندویزیتور به 
ما معرفی بفرمایید، ممنون می شویم. درضمن کسب و کار 

ما در اصفهان است.«
تجربه کاربردی

دو کسب وکاری که در باال اشاره شد، مثال های عینی 
از مجموعه هایی در بازار اقتصادی کشورمان هستند که به 
دنبال راهکارهای فروش موفق بودند. در جلسات مشاوره 
و آموزش هایی که به این دو س��ازمان داش��تیم، متوجه 
ش��دیم هر دو ش��رکت در درک عملی مفهوم بازاریابی 
مشکل دارند. روش های افزایش فروش اینترنتی، یکی از 
ابزارهای��ی بود که برای ای��ن دو مجموعه به کار بردیم و 
به طور مشخص از یک اس��تراتژی بهره بردیم؛ دیجیتال 

مارکتینگ .
دیجیتال مارکتینگ از روش های نوین فروش است که 
کس��ب وکارها به منظور رونق فعالیت یا توسعه بازاریابی 
خ��ود از آن کمک می گیرند، اما در مقام یک مدیرعامل، 
س��راغ چه بخش��ی از دیجیتال مارکتینگ باید برویم و 
چگونه از آن استفاده کنیم که کمترین هزینه و بیشترین 

اثربخشی را داشته باشد؟ 
آموزش دیجیتال مارکتینگ؟ 

مطالعه مقاله دیجیتال مارکتینگ؟ 
آشنایی با اصول دیجیتال مارکتینگ؟ 

مراجعه به یک شرکت دیجیتال مارکتینگ؟ 
در پاسخ این سوال و پرسش اول این مطلب، تنها باید 
گفت دیجیتال مارکتینگ زمانی جزو راهکارهای عملی 
افزایش فروش برای ما محسوب می شود که قبل از آن، به 
تحلیل و شناخت درست از سیستم و فرآیندهای اجرایی 
رسیده باشم، در غیر  این صورت سرمایه گذاری در هر یک 
از اجزای این ابزار همانند کمپین های اینترنتی، طراحی 
سایت، سئو بیشتر یک هزینه خواهد بود تا سرمایه گذاری. 
پس مراقب باش��ید خطای معمول شرکت ها در مراجعه 
صرف به آژانس ها و مجموعه های ارائه دهنده این خدمات 
را انجام ندهید. س��رعت نتیجه گی��ری کاماًل به تخصص 

متخصص همراه شما در مدیریت کارها بستگی دارد. 
madiseh@elenoon. ir :ارتباط با نویسنده

باشگاه مشتریانتجربه هفته

بازاریابی خالق

به مؤسسات خیریه کمک کنید - شما می توانید درصد مشخصی از فروش خود را به یک سازمان خاص اهدا کنید. این کار باعث 
می شود که مشتریان احساس کنند با خرید از شما در حال کمک به یک سازمان خیریه هستند.

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور و مدرس بازاریابی و فروش

 علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری
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شماره 846

از  یک��ی  فرص�ت ام�روز: 
مش��کالت بزرگ شرکت ها در 
اس��ت  این  کس��ب و کاری  هر 
ک��ه اگر ی��ک ش��رکت بتواند 
به موفقیتی دس��ت پیدا کند، 
هم��گان در ت��الش ب��رای به 
کار ب��ردن هم��ان روش برای 
خ��ود خواهند بود. نکته ای که 
مدیران این ش��رکت ها نسبت 
ب��ه آن بی تفاوت هس��تند این 
اس��ت که در ابت��دا باید علت 
را  آن  ب��ودن  موفقیت آمی��ز 
بررس��ی کنند. ش��اید یکی از 
علت ه��ای مفید ب��ودن آن در 
ای��ن بوده اس��ت که ش��رکت 
مذکور به کمک آن توانس��ته 
اس��ت خالقیت��ی جدی��د در 
بازار از خود نش��ان دهد و این 
نگاه ها  باعث جل��ب  ن��وآوری 
شده اس��ت. حال اگر شما نیز 
بخواهی��د همین طرح را پیاده 
کنید این احتمال بس��یار قوی 
اس��ت که با مش��کل یا حتی 
و  پیاده س��ازی  در  شکس��ت 
عملی کردن آن مواجه شوید. 
در بازار حال حاضر فضا بسیار 
رقابتی شده است و شرکت ها 
ه��ر ک��دام س��عی می کنند تا 
در این اوض��اع بتوانند اقدامی 
را ص��ورت دهن��د ک��ه بتواند 
مش��تری را ب��ه س��وی خود 
جذب کنند. تحت این شرایط 
کپی برداری شما از طرح موفق 
س��ایرین بدون شک نمی تواند 
ب��رای ش��ما مزی��ت بزرگ��ی 

محسوب ش��ود. در واقع شما 
در بهتری��ن ش��رایط تنها یک 
کپ��ی از طرح اصلی هس��تید. 
به همی��ن خاطر الزم اس��ت 
هم��واره به فک��ر یافتن برنامه 
و طرحی باش��ید که برای بازار 
هدف تازگی و جذابیت باالیی 

داشته باشد. 
ه��ر یک از ما دارای ش��غلی 
هس��تیم و ت��الش می کنیم تا 
در آن پیشرفت کنیم، کارمند، 
دانش��جو، دانش آم��وز، کارگر، 
معل��م، پزش��ک، اس��تاد و… 
همه و همه در تالش��یم تا در 
کنیم،  پیش��رفت  خود  حرفه 
ح��ال ف��رض می کنیم ش��ما 
پارچه هس��تید،  یک ط��راح 
درس  زی��ادی  س��ال های 
خوانده و مطالع��ه  کرده اید و 
س��ختی های زی��ادی در این 
تا مهارت الزم  راه کشیده اید 
را ب��رای طراح��ی به دس��ت 
آوری��د، پ��س از چند س��ال 
ت��الش طرحی زیبا و منحصر 
به فرد ایجاد کرده اید و قصد 

داری��د با ف��روش آن کس��ب 
درآمد کنید، برای این منظور 
قرارداد  نساجی  با شرکت های 
بس��ته و طرح تان را به فروش 
می رس��انید، اگ��ر همه چیز به 
خوبی پیش برود ش��ما نتیجه 
س��ال ها زحمت و تالش تان را 
می بینی��د و باالخره به درآمد 

می رسید! 
اما این یک روی سکه است، 

ف��رض کنید تم��ام مراحل را 
طی کرده  و ط��رح خودتان را 
آماده س��اخته اید، در میانه راه 
ش��خصی طرح ت��ان را دزدیده 
و آن را ب��ه نام خ��ودش ثبت 
می کند، حاصل سال ها تالش 
و دس��ترنج ش��ما ب��ه راحتی 
دیگ��ر  و  می ش��ود  دزدی��ده 
داش��ته  درآمدی  نمی توانی��د 
باشید، چون ش��خص دیگری 
فک��ر و ایده ش��ما را دزدیده و 
آن را به نام خودش ثبت کرده 
یا ش��اید به رایگان در اختیار 

سایرین قرار داده است.
 بدون شک این اتفاق امری 
باع��ث  و  اس��ت  ناخوش��ایند 
می شود تالش های شما به نفع 
فرد دیگری به کار گرفته شود. 
به همین خاطر الزم است تا 
همواره از ای��ده خود، تا زمان 
اجرایی شدن محافظت کنید. 
در واقع بعد از پیاده سازی آن 
برای خود دیگر اگر ش��رکتی 

هم از آن استفاده کند نخواهد 
توانست به مانند شما موفقیت 
کس��ب کند و ای��ن اقدام وی 
لطمه ای به ش��ما وارد نخواهد 

ساخت. 
ب��رای مث��ال می ت��وان ب��ه 
خبرگزاری ه��ا اش��اره کرد که 
هر یک س��عی می کنند اخبار 
را زودتر از س��ایرین منتش��ر 
کنند. عل��ت انجام این امر نیز 
این است که هنگامی که خبر 
برای نخس��تین بار توسط آنان 
به کار گرفته ش��ود، دیگر مهم 
نیس��ت ک��ه چن��د 
توسط  بعد  س��اعت 
دیگری  خبرگزاری 
به نمایش در بیاید. 
توانس��ته اند  آنها 
تی��م  نخس��تین 
خب��ری باش��ند که 
آن را پوش��ش داده 
اس��ت و ای��ن خود 
آنها  تمای��ز  باع��ث 
بدون  و  خواهد شد 
تنها  شک یک خبر 
موقع��ی ارزش ب��االی خود را 
دارد که هنوز بیان نشده باشد. 
به همین خاط��ر کپی برداری 
باعث  نمی توان��د  افراد  س��ایر 

مشکل شما شود.
 در واقع آنان تنها با این کار 
وق��ت خود را که می توانس��ت 
ص��رف تهیه خب��ری جدید و 
دس��ته اول ش��ود صرف یک 

خبر تکراری کرده اند. 

توصیه های کاربردی
هس��تید،  کارآفرینی  -اگ��ر 
نوآوری در مدل کسب و کارتان 
ش��رکت های  از  آس��ان تر 
ب��زرگ اس��ت. در واق��ع یک 
نوآوران��ه  کس��ب و کار  م��دل 
بهترین سالح ش��ما در مقابل 
ش��رکت های ب��زرگ موج��ود 
اس��ت. ن��وآوری فن��ی ممکن 
اس��ت به ش��ما ۶ ت��ا ۱۸ ماه 

مزیت رقابتی بدهد.
- خالقی��ت اش��اره ب��ه قدرت 
ایج��اد اندیش��ه های ن��و دارد و 
کاربردی  معن��ای  ب��ه  ن��وآوری 
س��اختن آن افکار تازه و نو است. 
اگرچه تعاریف ای��ن دو متفاوت 
هستند با این حال کامال مرتبط 
با یکدیگرند. به همین خاطر الزم 
اس��ت از هر دو آن در راس��تای 
موفقی��ت، اس��تفاده کنی��د. این 
نکته را هرگز فراموش نکنید که 
افراد در بیشتر مواقع تحت تاثیر 

چیزهای جدید قرار می گیرند. 
به  خالق  گروه  و  سازمان   -
نیاز دارد که در  رهب��ری خالق 
ایجاد و نگهداری فرهنگ خالق 
داخلی و ترغیب و به وجود آمدن 
انگیزه برای رفتار خالق سازمان 
کوشا  افراد  خالق  رفتار  برای  و 

باشد. 
و  قدیم��ی  مدل ه��ای   -
پاسخگوی  گذشت��ه  راهکارهای 
به  نیس��تند،  امروز  چالش ه��ای 
همین خاطر الزم است در تمامی 

موارد نوآوری داشته باشید.

ضرورت نوآوری در کسب و کار 

ارتباط

محیط کاری جذاب ایجاد کنید

سازمان��ی را تصور کنید ک��ه در آن آدم ها عاشق 
محل کارشان هستند. تمام روز آرام و راحت و بدون 
است��رس کار می کنند و همین ام��ر باعث بهره وری 
و کارایی بیش��تر آنه��ا هم می شود. چط��ور چنین 
چیزی ممکن است؟ وقتی شما در آرامش کار کنید 
مغزتان میزان بیشتری اکس��یژن و اندورفین تولید 
ک��رده و خون بهتر در رگ ه��ای مغزتان به حرکت 
درمی آید، که همی��ن امر باعث می شود شما بهتر و 
خالقانه تر فکر کنید. خنده آدم ها را به هم نزدیک تر 
می کند. آدم ها با کارکنانی که شاد و سرزنده هستند 
احس��اس نزدیکی بیش��تری می کنند، دوست دارند 
بیش��تر سر کار مانده و در نتیجه میزان کار، فعالیت 
و خالقی��ت آنها و به همان می��زان سود شرکت هم 
باال می رود. در ادام��ه به معرفی راهکارهایی در این 

رابطه می پردازیم. 
1- ب�رای بهبود ع�ادات غذای�ی کارکنان از 

معماری انتخاب بهره بگیرید
ت��ا ب��ه ح��ال ب��ه نح��وه چین��ش اجن��اس در 
سوپرمارکت ه��ا و فروشگاه ها دق��ت کرده اید؟ دقت 
کرده ای��د که چ��را آبنبات ها و دیگ��ر خوراکی های 
جذاب معموالً کنار پیشخوان صندوق و در ارتفاعی 
که کودکان بتوانند ببینن��د قرار داده می شوند؟ هر 
جنسی که به راحتی قابل مشاهده است و به خوبی 
در فضای فروشگاه ب��ه نمایش گذاشته شده اتفاقی 
در آنجا قرار نگرفت��ه؛ شرکت های تولید کننده بابت 
ای��ن مکان ها پول اضافی پرداخ��ت کرده اند. راز این 
نوع چین��ش در  »معماری انتخ��اب« نهفته است؛ 
اصطالحی که برای اشاره به شیوه های مختلف قرار 
دادن گزینه های متع��دد در اختیار مصرف کننده به 
کار برده می شود؛ این شیوه ها بر نحوه تصمیم گیری 
مصرف کننده اثر می گذارند. شرکت ها نیز با کاهش 
می��زان مواجهه کارکنان با تغذیه نامناسب در محل 
کار، از این استراتژی استفاده می کنند. عالوه بر این 
می توان ب��ا در دسترس ق��رار دادن تغذیه سالم در 
ظروف شفاف شیش��ه ای یا حتی بشقاب های رنگی، 
به شکلی غیر مس��تقیم به ترویج عادات سالم غذایی 

در میان کارکنان پرداخت. 
2- س�امتی را به یک س�رگرمی گروهی بدل 

کنید
اثرگ��ذاری اجتماعی روی اتخ��اذ رفتار و نگرشی 
ک��ه در ف��رد ش��کل می گیرد اث��ری مثب��ت دارد. 
راه ه��ای زیادی برای بهره گی��ری از این موضوع در 
محل ک��ار وجود دارد، مثل ایج��اد رقابت در جهت 
تش��ویق کارکنان به پیاده روی بیش��تر و برنامه های 
ورزشی و تفریحی گروه��ی مثل فوتبال. اگر فضای 
الزم را در اختی��ار دارید، در حی��اط شرکت فضای 
سبز درس��ت کنید. پژوهش ها نش��ان می دهند اگر 
انسان در پرورش گیاهان و مواد غذایی گیاهی دست 
داشته باشد، احتمال گرایشش به مواد غذایی سالم و 

طبیعی نیز افزایش می یابد. 
شرکت ه��ای گوگل و فیس بوک ب��ه شاداب بودن 
مع��روف اس��ت و این به خاط��ر باال ب��ردن روحیه 
کارمندان و پرسنل شرکت است. اگر یک چیز باشد 
ک��ه اکثریت قریب به اتفاق کارکنان در موردش هم 
فکر باشند، آن چیزی نیس��ت جز اینکه محیط های 
کاری امروز، از لحاظ سالمت جسمی و روحی افراد 
مش��غول در آنها، در وضعیت مطلوب��ی قرار ندارند. 
بدون شک این امر از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت، ب��ه همین خاطر بای��د مورد توج��ه مدیران 

شرکت ها قرار گیرد. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
-  ای��ن باور که حرفه ای بودن معادل جدی بودن 
اس��ت را دور بریزید. طنز و شوخ��ی را وارد محیط 

کارتان کنید. 
-  اجازه بدهید مش��تری هایتان بدانند که محیط 
کاری شما چقدر شاداب است. مثاًل برنامه های شاد 
برای ش��ان ت��دارک ببینید یا مطال��ب و عکس های 
بامزه بفرستید. شاد بودن روابط شما و مش��تری را 

محکم تر می کند. 
-  کارمندان را تشویق کنید که به سبک خودشان 
ش��ادی را به محل کار بیاورن��د. مثاًل یک متخصص 
بیهوشی در ایالت میش��یگان همیش��ه قبل از عمل 
جراح��ی برای بیماره��ا آواز می خواند تا ذهن بیمار 
برای انجام عمل آرام تر شود. این متخصص به واسطه 
همین کار ساده شهرت کسب کرده و خیلی ها تقاضا 
دادن��د که برای عمل جراحی شان توسط او بیهوش 

شوند. 
-  بهتری��ن مثال برای ای��ن مطلب همان شرکت 
گوگ��ل است؛ شرکتی ک��ه همه م��ا حداقل یک بار 
عکس ه��ا و ویدئوهای کارکنان��ش را در محیط کار 
دیده ایم و احتماال هم حس��رت خورده ایم! گوگل از 
هی��چ کاری برای ایجاد نش��اط در محیط کار دریغ 
نمی کن��د و نتیج��ه کارش را هم همه م��ا دیده ایم. 
به ج��ای آنکه درباره موفقیت ک��اری گوگل صحبت 
کنیم اجازه بدهید خیلی کوتاه درباره نظر کارکنان 
آن درباره این شرکت حرف بزنیم. در یک وب سایت 
نظرسنج��ی معتبر، از ۱۹۰۰ نظ��ری که توسط این 
کارکن��ان داده شده، گوگل از مجم��وع پنج ستاره، 
۴٫۱ ست��اره گرفته و »لری پیج« مدیرعامل شرکت 
ب��ا ۹۵درصد محبوبی��ت در بی��ن کارمندانش آمار 

کم سابقه ای را از خود به جا گذاشته است. 

کارتابل

استارتاپ ها باید از چه 
سرمایه گذارانی پرهیز کنند

تأمی��ن سرمای��ه یک��ی از مهم تری��ن مراح��ل شروع 
کسب وکار است و انتخاب سرمایه گذار نامناسب، می تواند 
یک استارتاپ را کامال از مس��یر اصل��ی منحرف کند. به 
گ��زارش زومیت به نقلinc، هنگامی که می خواهید برای 
استارتاپ خود سرمایه گذاران بالقوه را جس��ت وجو کنید، 
احتماال با موارد ناخوشایندی ه��م برخورد خواهید کرد. 
آنها به راحتی برنامه های شم��ا را به هم می ریزند و شاید 
هیچ ک��س به آنه��ا نگوید چقدر ب��ه شرکت های کوچک 
آسیب می زنند. برعکس، ممکن اس��ت با سرمایه گذاران 
فوق العاده ای روبه رو شوید که پاسخگو و مفید هستند. آنها 
از شما سواالتی می پرسند که متعجب می شوید، چراکه با 
خودتان و شرکت تان روب��ه رو می شوید. آنها وقت شما را 
هدر نمی دهند و سعی نمی کنند با سرمایه گذاری خود به 
دنب��ال سهم بردن به شیوه های غریب، از مالکیت شرکت 

شما باشند. 
در چنین شرایطی، وقت��ی شما نمی دانید سرمایه گذار 
چ��ه هدف و رویکردی دارد، چقدر می تواند به شما کمک 
کند یا زیان برساند، چطور می توانید تصمیم درستی اتخاذ 
کنی��د؟ در مرحله جم��ع آوری سرمایه، اغلب مؤسس��ان 
شرکت در تش��خیص سرمایه گذار خوب و بد، به مشکل 
برمی خورند. به یاد داشته باشید شما می خواهید سال ها با 
این افراد کار کنید. همه ما شنیده ایم که برخی شراکت ها 
چقدر فرسایشی هستند. سرمایه گذاران نامناسب می توانند 
به شما پش��یمانی و رنج زی��ادی تحمیل کنند. ولی خبر 
خ��وب این است که اگر خ��وب توجه کنید، برخی عالئم 

خطر را می توانید ببینید. 
درخواست اطاعات بیش ازحد

بدیهی اس��ت که سرمایه گذاران باید کس��ب وکار شما 
را بش��ناسند. اما اغلب اوقات کسب وکار شما، علم پرتاب 

موشک نیست! 
می توان با اطمینان گفت کسب وکار شما به سرعت قابل 
درک است. مهم نیست که در چه زمینه ای کار می کنید؛ 
اگ��ر سرمایه گذار از شما درباره فرم��ول مورد استفاده در 
ردیف ۱۸، ستون ۶، صفحه ۵ برنامه درآمد شرکت تان در 
پنج سال آینده سوال می کند، او را ترک کنید. به استثنای 
وقتی که شرکت شم��ا در حال رشد سریع باشد )مواقعی 
که اع��داد و ارقام مهم می شون��د(، از سرمایه گذارانی که 
بیش از هر چیزی بر مدل اقتصادی شما تمرکز می کنند، 
درخواست سرمایه نکنید. آنها هیچ ایده ای در مورد تصمیم 
خود ندارند. اگر تفاهم نامه ای که برای شما ارسال می کنند، 
فهرستی بس��یار طوالنی و مفصل از شرایط و انتظارشان 

است، از همان اول قید آنها را بزنید. 
 آنها به قرارهای اولیه خود پایبند نیستند

بدتری��ن سرمایه گذاران، آنهایی هس��تند ک��ه با شما 
وارد گفت وگ��و می شوند، چندین ب��ار با شما قرار مالقات 
می گذارن��د، با تیم شما وقت می گذرانند، حتی شما را به 
هیجان می آورند و بعد ناگهان، کاماًل ناپدید می شوند. آنها 
بس��یار بی مسئولیت و بی توجه هس��تند و شما باید مدام 
دنبال ش��ان بگردید. آنها ب��دون اینکه به شما اعالم کنند 
ک��ه منصرف شده اند، به شما پش��ت می کنن��د. این نوع 
سرمایه گ��ذاران به شما می گوین��د تفاهم نامه به زودی به 
دست تان می رسد و این  »به زودی«ها همچنان ادامه دارد. 
ب��ا این افراد کار نکنید. اگر بع��د از چند دیدار باید دنبال 
آنها بگردید تا پیدایشان کنید، یا اگر با وجود نمایش های 
هیجان انگیزشان وقت شما را بی هدف هدر می دهند، راه 
خود را جدا کنید و به یاد داشته باشید که به مؤسس��ان 
استارتاپ ه��ای دیگر هم توصیه کنی��د از این افراد دوری 

کنند. 
آنها احساس فوریت نمی کنند

به طریق مش��ابه، از سرمایه گذارانی که پس از گذشت 
مدتی هیچ حرکتی مبنی بر قرارداد رسمی با شما نش��ان 
نمی دهن��د اجتناب کنی��د. این افراد هم بی مس��ئولیت 
هس��تند، به شما وعده های��ی برای مدت زمان��ی نامعلوم 
می دهند یا به شما می گویند، بیشتر صبر کنید. شما این 
اشتباه را مرتکب نشوید. آنها را از فهرست خود خط بزنید. 
بگذارید یک استثنا قائل شویم. این سرمایه گذاران لزوماً بد 
نیستند. فقط شما نباید با آنها کار کنید. گاهی اوقات آنها 
واقعاً مشغول و گرفتارند یا شاید تیمی کوچک با منابعی 
محدود هس��تند که تا چند م��اه دیگر نمی توانند به شما 

کمکی کنند.  
آنها از شما انتظار دارند به حرف شان گوش بدهید، ولی 

خودشان به شما توجهی ندارند
سرمایه گذاران بد، توجهی ب��ه نقاط قوت و برنامه های 
تجاری شما ندارند. در ع��وض ایده های فراوان و مختلف 
ب��ه شما پیش��نهاد می کنند و انتظار دارند ب��ا این ایده ها 

کسب وکار خود را پیش ببرید. 
البته ما به سرمایه گذاری احتیاج داریم که ما را به تفکر 
وادارد. کس��ی که دیدگاهی قوی داشت��ه باشد و ما را به 
چالش بکشد و چشم اندازهای جدیدی به ما پیشنهاد دهد. 
ولی هنگامی  که یک سرمایه گذار ایده های بسیار مختلفی 
برای پیش��برد امور با شما در میان می گذارد، مشخصا به 
برنامه های شما توجه��ی ندارد یا اصاًل آنها را درک نکرده 
است. شما به پشتیبانی چنین سرمایه گذاری نیاز ندارید. 

آنها برای نوآوری شما ارزشی قائل نیستند
اگ��ر با یک تیم سرمایه گذاری برخورد کردید که ظاهر 
خوبی دارد، اما همیش��ه در مسیر مشابهی حرکت کرده 
است و پروفای��ل سرمایه گذاری یکنواخت و بدون تنوعی 

دارد، آن را به عنوان زنگ خطر در نظر بگیرید.
 همچنی��ن از سرمایه گذاران��ی ک��ه خودش��ان دستی 
در دنی��ای کس��ب وکار ندارند پرهیز کنی��د. ظاهر خوب 
سرمایه گذاران نباید شم��ا را فریب دهد. به دنبال افرادی 
باشید که خودشان هم قبال کار اجرایی داشته اند و دنیای 

واقعی کسب وکار را می شناسند. 

سازمان و گروه خالق به 
رهبری خالق نیاز دارد که 

در ایجاد و نگهداری فرهنگ 
خالق داخلی و ترغیب و 

به وجود آمدن انگیزه برای 
رفتار خالق سازمان و برای 
رفتار خالق افراد کوشا باشد

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

برنامه ریزی مالی - امروزه دغدغه  آدم ها این است که چگونه حساب های مالی شان را مدیریت کنند و پول شان را در مسیر درستی قرار 
دهند. اگر شما با پول میانه  خوبی دارید و می دانید  چگونه و کجا باید آن را به کار گرفت، پس این کسب و کار مناسب شماست. نقش 
شما در این جا این است که آینده  مطمئنی را برای مشتری تان ترسیم و تضمین کنید. پس اگر از عهده  این کار برمی آیید و می توانید 

اعتماد مشتری تان را جلب کنید و پولش را به کار بیندازید دست به کار شوید.



13 آگـــــــــهی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
11 مرداد 1396

شماره 846



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی چهارشنبه14
11 مرداد 1396

شماره 846



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
چهارشنبه
11 مرداد 1396

شماره 846

اخبار

تبریلز - اسلد فلاح- مع��اون هماهنگی ام��ور اقتصادی 
استاندار آذربایج��ان شرقی گفت: در سال جاری ۸۸۰ میلیارد 
تومان تس��هیالت از محل طرح رونق تولید سهمیه برای استان 
منظور ش��ده است. به گزارش خبرنگار م��ا در تبریز، مهندس 
علی نواداد در جلس��ه هماهنگی با مدی��ران بانک ها و مدیران 
دستگاه ه��ای اجرای��ی در خصوص ط��رح رونق تولی��د، اظهار 
داش��ت:  در مجموع یک ه��زار و ۳۲۰ میلی��ارد تومان سهمیه 
ب��ه دو طرح رونق تولید و نوسازی اب��الغ شده است که از این 
می��ان ۸۸۰ میلیارد توم��ان مربوط به طرح رونق تولید و ۴۴۰ 
میلی��ارد تومان مربوط به طرح نوسازی می باشد . وی در ادامه 
تصری��ح کرد: سال گذشته آذربایجان شرقی در کش��ور از نظر 

تع��داد تس��هیالت رتبه 5، از نظر مبلغ تس��هیالت رتبه ۳ و از 
نظ��ر بودجه تخصیصی رتبه ۴ را کس��ب کرد.معاون هماهنگی 

امور اقتصادی استاندار افزود: همیش��ه با این دیدگاه که نباید 
دق��ت فدای سرعت شود پی��ش رفته و با همین روال نیز ادامه 
خواهی��م داد؛ از این رو امس��ال نیز با بانک ه��ا در حال تعامل 
بیش��تری خواهی��م بود تا مش��کالت واحدهای دارای مش��کل 
حل شده و چرخه اقتص��ادی استان رونق یابد. مهندس نواداد 
ب��ا تأکید بر اینکه اعط��ای وام با عنوان ط��رح رونق تولید در 
راست��ای عمل ب��ه منویات مقام معظم رهب��ری در قالب شعار 
سال است، گفت: قطع یقین اقتصاد مقاومتی مقوله ای نیس��ت 
ک��ه فق��ط در یک سال ب��ه آن عمل کنیم بلکه ه��ر سال باید 
الگوی عمل کش��ور قرار گیرد ولی این آمار و میزان تسهیالت 

ب��رای سال ج��اری اس��ت.

ساری - دهقان - مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
گف��ت: با اجرای خط انتقال گاز دامغان-کیاسر به ساری، پایداری گاز 
واحدهای تولیدی و صنعتی تثبیت شد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
سید مصطفی موسوی گفت: استان های شمالی با توجه به قرارگرفتن 
در آخرین نقطه گازرسانی خطوط از جنوب ایران، بعضاً به دلیل واردات 
گاز از ترکمنستان با مشکالت عدیده ای در خصوص قطع گاز در فصل 
زمس��تان مواجه می شدند که با اقدام مناسب دولت تدبیر و امید در 
خصوص ایجاد خط انتقال گاز عسلویه به دامغان، کیاسر و ساری، این 
مشکل برطرف شد. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
افزود: زمستان امسال، نه تنها پایداری گاز در استان تضمین می شود 
بلکه واحدهای تولیدی و صنعتی مازندران که در زمان افت فش��ار، از 

سوخت جایگزین فسیلی استفاده می کردند، می توانند به طور کامل از 
ای��ن سوخت طبیعي بهره مند شوند. موسوی تصریح کرد: استفاده از 

سوخت طبیعي در واحده��ای تولیدی، عالوه بر کاهش هزینه ها، در 
جلوگیری از تخریب زیس��ت محیطی نیز مؤثر است.وی بیان داشت: 
خط انتق��ال گاز دامغان- کیاس��ر به ساری، با انج��ام 17۰ کیلومتر 
لوله گذاری به قطر ۴۲ اینچ و با ظرفیت تأمین گاز به حجم ۴۰ میلیون 
مترمکعب، درزمینه پای��داری در استان اجراش��ده است. مدیرعامل 
شرکت شهرک های صنعتی مازندران، اجرای این پروژه را گامی بلند 
برای پایان دغدغه های کاهش فش��ار گاز استان های شمالی دانست و 
اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه بزرگ، دیگر نیازی به واردات 
گاز از ترکمنستان نیست. موسوی ادامه داد: بی تردید اجرای به موقع 
و مناس��ب این خط انتقال گ��از موجب توسعه بخش تولید و صنعت 

در استان، به ویژه صنایع مرتبط و وابسته به سوخت گاز خواهد شد.

بندرعباس- خبرنگار فرص��ت امروز- مدیر نظارت بر بهداشت شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشور بازدید از تاسیسات آب شهر بندرعباس، بر 
سالمت آب شرب این شهر تاکید کرد. مهندس »کوشیار واقفی« که به 
منظور بررسی وضعیت کیفی آب شرب بندرعباس به هرمزگان سفر کرده 
ب��ود، در این باره گفت: در مناطقی که از آب هاي سطحي)سد( استفاده 
م��ي کنند، برخی فصول با افزایش درجه حرارت و گرماي هوا، جابجایی 
الیه های آب و باال آمدن مواد آلی و مغذی دلیل ایجاد طعم و بو در آب 
بوده اما به طور قطع مش��کلی برای سالمت شهروندان ایجاد نمی کند.   
وی با تصریح بر اینکه؛ مشکل طعم و بوی آب مربوط به تصفیه خانه آب 
بندرعباس نیست، اظهار داشت: وضعیت تاسیسات آب این شهر مناسب 
بوده و از سیستم های مجهز ازن زنی با اکسیدکننده قوی برخوردار است 

اما تمام تالش ما برای ارتقاء این تاسیسات و بهتر شدن فرآیند هاست تا 
در سال های آتی شاهد طعم و بوی آب به این شکل نباشیم. وي افزود: در 

سد استقالل نیز باید از نقاطی که آب دارای کیفیت بهتری است، برداشت 
انجام شود تا با مشکل طعم و بوی آب مواجه نشویم . »واقفي« تاکید کرد: 
در هر جا که از آب سد برداشت می شود، مسئله طعم و بوی آب وجود 
دارد اما این مشکل فصلی بوده و با تالش همکاران ما در آبفای هرمزگان 
و آب منطقه ای به زودی به حداقل ممکن کاهش پیدا خواهد کرد. الزم 
به ذکر است، مدیر نظارت بر بهداشت آبفای کشور که به منظور بررسی 
وضعیت کیفی آب بندرعباس به هرمزگان سفر کرده بود، از تصفیه خانه 
آب بندرعباس، مخازن، شبکه آب شرب  و آزمایشکاه کنترل کیفیت آب 
و فاضالب بندرعباس بازدید کرد. وي همچنین نشستي با حضور نماینده 
وزارت بهداشت، شرکت هاي آب و فاضالب و آب منطقه اي استان جهت 

بررسي این موضوع داشت.

اهلواز - خبرنگار فرصت املروز- با حضور دکت��ر شریعتی استاندار 
خوزست��ان ، آیین کلنگ زنی و آغاز عملیات اجرایی پارک موزه نفت تمبی 
در مس��جدسلیمان برگزار شد . عالوه بر استاندار خوزستان ، علی عس��کر 
ظاهری نماینده مردم در مجلس شورای اسالمی – علیرضا گوروئی فرماندار 
مس��جدسلیمان – قباد ناصری مدیرعامل شرکت به��ره برداری نفت و گاز 
مس��جدسلیمان و اعضای هیأت مدیره این شرکت – بخش داران مرکزی، 
عنب��ر و گلگیر – مدی��ران و روسای دوایر دولتی شهرست��ان در این آیین 
حضور داشتند . مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مس��جدسلیمان 
ط��ی سخنانی کوت��اه در این مراسم در خصوص معرفی پ��روژه پارک موزه 
نف��ت تمبی گف��ت : این پروژه یکی از اج��زای اصلی موزه گنجینه نفت در 

مسجدسلیمان است که با اعتباری بالغ بر ۳۲ میلیارد ریال در مدت زمان 1۰ 
ماه توسط این شرکت انجام می شود . قباد ناصری افزود : این پروژه شامل 
دو بخش می باشد که بخش نخست شامل احداث پارک تفریحی و بخش 
دوم شامل بهسازی و محوطه سازی ساختمان نیروگاه قدیمی می باشد . وی 
ادامه داد: در بخش نخس��ت که به مساحت ۳۰۰۰۰ متر مربع در مجاورت 
نخس��تین نیروگاه برق حرارتی خاورمیانه انجام م��ی شود بیش از 9۰۰۰۰ 
مترمکعب خاکریزی با استفاده از امکانات و ماشین آالت شرکت بهره برداری 
نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شده و بقیه عملیات محوطه سازی و ایجاد 
فضای سبز، پیاده رو سازی و نصب روشنایی و سایر تأسیسات مربوطه توسط 
پیمانکار صورت می گیرد . وی اظهار امیدواری کرد با اجرای این پروژه تحول 

مناسبی در ایجاد فضاهای تفریحی با استفاده از جذابیت های صنعتی هم 
برای خانواده ها و هم عالقه مندان به تاریخچه صنعت نفت ایجاد شود . وی 
همچنین از احداث سایر اجزای پارک موزه نفت شامل موزه چش��مه های 
نفتی سی برنج – موزه چاه شماره یک و موزه پاالیشگاه بی بیان خبر داد و 
گفت : پروژه موزه چاه شماره یک در حال سیر مراحل اداری است و بزودی 
عملی��ات اجرایی آن آغاز می ش��ود . الزم به ذکر است پروژه موزه گنجینه 
نفت در مس��جدسلیمان یکی از پروژه های مهمی است که توسط مدیریت 
موزه های صنعت نفت در ابتدای دولت یازدهم تعریف و تصویب شده و در 
زمره پروژه هایی بشمار می رود که بتواند با به سرانجام رسیدن نقش موثر و 

اثربخشی در تحوالت اجتماعی و اقتصادی این شهرستان ایفا نماید .

تبریز - اسلد فاح- معاون عمرانی استان��دار آذربایجان شرقی 
تاکید کرد که استف��اده از انرژی های پاک و تجدیدپذیر خورشیدی 
و بادی باید نهادینه ش��ود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
محمدصادق پورمهدی در مراسم افتتاح و بهره برداری از واحد نیروگاه 
تولی��د برق خورشیدی )فتوولتائیک( در تبریز، افزود: برای انجام این 
کار باید از طریق اطالع رسانی مناسب و فرهنگ سازی، مردم را همراه 
کنیم. وی با بیان اینکه امیدوارم روزی برسد که پنل های خورشیدی 
و بادی در تمامی پشت بام های منازل و ادارات و پارک ها نصب شوند، 
افزود: اولین بهره این کار به خود مرم برمی گردد، چرا که با استفاده از 
این انرژی پاک و سالم و بهره وری مناسب، از مصرف گاز و فرآورده های 

نفت��ی در نیروگاه ها جلوگیری شده و ع��الوه بر کاهش مصرف برق 
تولی��دی نیروگاه ها، آلودگی هوا هم کم می شود. مهندس پورمهدی 

گف��ت: باید با استفاده از جوانان متخصص و تحصیل کرده و با تولید 
و بازاریابی مناسب، فرهنگ استف��اده از انرژی های پاک را در استان 
گس��ترش دهیم و مدیریت ارشد استان آماده همکاری و پشتیبانی 
الزم در این خصوص می باشد. وی بیان کرد: اهمیت این پروژه باعث 
ش��د که به اتفاق مدیران دستگاه ه��ای مربوطه در این مراسم حاضر 
ش��وم و امیدوارم با کمک مردم و استفاده از این انرژی پاک، استفاده  
از سوخت های فس��یلی و به دنبال آن آلودگی های زیس��ت محیطی 
کاهش یابد. شایان ذکر است یک واحد نیروگاه تولید برق خورشیدی 
)فتوولتائیک( متصل به شبکه سراسری برق با قدرت ۳ کیلو وات برای 

اولین بار توسط بخش خصوصی در تبریز به بهره برداری رسید.

سلاری - دهقان - داودی ن��ژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال 
گاز در جلس��ه هماهنگی برای افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان به 
کیاسر عنوان داشت: مس��ئله گاز استان های شمالی تبدیل به یک 
دغدغه ملی شده بود، که با کمک دولت تدبیر و امید، یک طرح ملی، 

راهگشای این معضل گشت.
داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز در جلسه هماهنگی 
برای افتتاح خط لوله انتقال گاز دامغان به کیاسر عنوان داشت؛ مسئله 
گ��از استان های شمالی تبدیل به یک دغدغ��ه ملی شده بود، که : 
با کمک دولت تدبیر و امید، یک طرح ملی، راهگش��ای این معضل 
گشت. در این جلسه که هیات رئیسه منطقه 9 عملیات انتقال گاز، 

مج��ری طرح و پیمانکار در آن حضور داشتند همه موارد مربوط به 
افتتاح این پروژه بزرگ ملی بررسی گش��ت. عوام��ل اجرایی اعم از 

مج��ری طرح )شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران(، پیمانکار پروژه 
)پیس��ا( و همکاران منطقه نسبت به فرآیند تحویل خط و جزییات 
مربوط گزاراشاتی را ارائه نمودند و مقرر شد،  قبل از تحویل خط این 
مشکالت مرتفع شود. در ادامه هیات رئیسه منطقه به تفکیک موارد 
مربوط به اجرای خط و تعمیر و نگهداری آن، بعد از تحویل را مورد 
بررسی قرار دادند. درپایان داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات فرصت 
مس��ئولیت برای هر مدیر را دوران طالیی خدمت برشمرد و افزود: 
اکنون که با یک همت ملی، این پروژه به پایان رسیده است، خشنودم 
که همه ما به نوبه خودمان در آن سهیم بودیم و سرمای زمس��تان 

امسال دیگر یک کشور را نگران نمی کند.

تبریز - لیا پاشلائی- مدیرکل دفتر امور بان��وان و خانواده استانداری 
آذربایج��ان شرقی گفت:  از زنان کار آفری��ن در قالب خوشه های صنعتی 
حمایت ویژه صورت می گیرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، پروین اشراقی 
در نشس��ت شورای توسعه و تعاون بانوان کارآفرین استان، اظهار داشت: با 
پایلوت قرار دادن یک خوشه صنعتی  که در آن زنان کار آفرین زیادی وجود 
دارند  از زنان کار آفرین حمایت می شود. وی افزود: کارآفرینی و اشتغال زایی 
برای زنان اولویت کاری دفتر امور بانوان استانداری بوده و مدیریت عالی استان 
نیز از فعالیت های بانوان حمایت کامل می کند. وی با بیان اینکه زنان نقش 
موثری در برهه های مختلف انقالب داشتند، افزود: مدیریت زنان پدیده ای 
نوپاست و باید با همبستگی بیشتری حمایت از فعالیت زنان را پیش ببریم. 
اشراقی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش زنان در برنامه های تبریز ۲۰1۸ 

 خاطرنشان کرد: برنامه های ملی تمام وزارتخانه ها در حوزه زنان را بررسی 
می کنیم تا برنامه های خود در حوزه زنان را  در تبریز برگزار کنند. در ادامه 

این نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی آذربایجان شرقی نیز با 
اشاره به نگاه مثبت دولت به حضور زنان در عرصه های مختلف اجتماعی،  
سیاس��ی و اقتصادی، گفت : خود را در قبال بان��وان کارآفرین و بانوانی که 
عالقه مند به سرمایه گذاری صنعتی هستند، مسئول تر احساس می کنیم 
و در این راستا از هیچ حمایتی دریغ نخواهیم کرد. اسکویی در ادامه تصریح 
کرد : شرکت شهرک های صنعتی آمادگی خود را جهت ارائه تخفیفات الزم 
ب��رای زنان کارآفرین در  زمینه سرمایه گذاری و  اعطای وام اعالم می دارد. 
وی همچنین با بیان اینکه زمینه تبدیل زنان سرمایه دار به سرمایه گذار وجود 
دارد، گفت: این شرکت آمادگی دارد تا با برگزاری تور صنعتی اختصاصی برای 
بانوانی که توان سرمایه گذاری در بخش صنعتی را دارند، جذابیت ها و مشوق 

ها موجود در حوزه صنعت را معرفی کند.

 گلرگان- خبرنگار فرصت امروز-ب��رای اولین بار در بین مناطق
 سی وهفت گانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی و به منظور بهره 
گیری از ظرفیتهای متقابل، شرکت نفت منطقه گلستان با سازمان نظام 
مهندسی استان تفاهم نامه همکاری امضا کرد.به گزارش روابط عمومی، 

امیر بنی کریمی_ مدیر منطقه گلستان در آیین امضا این تفاهم نامه 
ضمن اعالم این خبر هدف از انعقاد تفاهم نامه را گسترش همکاریهای 
دوجانبه و بهره گیری از ظرفیتهای متقابل دانست.وی تاکید کرد:کمک 
ب��ه توسعه روز افزون از طری��ق افزایش سطح تعامالت با مراکز علمی، 

پژوهشی و فناوری از اهداف مهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
است.ایش��ان ضمن قدردانی از تالش همکاران خود در کمیته پژوهش 
منطقه خاطر نشان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه در مسیر اجرایی خود 

نتایج مطلوبی برای طرفین بهمراه داشته باشد.

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

سهمیه آذربایجان شرقی از تسهیالت رونق تولید در سال جاری 880 میلیارد تومان است

با اقدام مناسب دولت تدبیر و امید

افت فشار گاز واحدهای تولیدی و صنعتي مازندران برطرف شد 

مدیر نظارت بر بهداشت آبفای کشور در بندرعباس

آب شرب بندرعباس از سامت کامل برخوردار است

با حضور استاندار خوزستان انجام شد 

آغاز عملیات اجرای پارك موزه برق تمبی در مسجدسلیمان

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

استفاده از انرژی های پاك و تجدیدپذیر باید نهادینه شود

داودی نژاد در جلسه هماهنگی برای افتتاح خط انتقال گاز دامغان- نکا:

با افتتاح این طرح ملی، پایداری انتقال گاز و گرمای زمستان را تضمین می کنیم

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری خبر داد

حمایت از زنان کارآفرین آذربایجان شرقی در قالب خوشه های صنعتی

انعقاد تفاهم نامه همکاری با سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان گلستان

نشست مشترك جایگاهداران و شرکت های صاحب نشان)برند( در شرکت نفت منطقه گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تبیین سیاستهای راهبردی اجرای طرح برند و آگاهی بیشتر مالکان و متصدیان مجاری عرضه از 
مزایای استفاده از این طرح، نشست مشترک جایگاهداران و مدیران شرکتهای صاحب نشان)برند(  در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
گلستان برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت نفت گلستان، مدیر منطقه در این نشست گفت:با برند سازی جایگاهها شاهد افزایش کمی و کیفی 
خدمات عمومی، کاهش تخلفات مجاری عرضه و بهبود نظام توزیع سوخت خواهیم بود.امیر بنی کریمی اظهار داشت:با اجرای طرح برند بخش نظارتی 
دولت در حوزه توزیع سوخت افزایش و نقش اجرایی آن کاهش می یابد و این یعنی عمل به اصل ۴۴ قانون اساسی که به کاهش تصدی گری دولت 
اشاره صریح دارد.وی ادامه داد: نگاه دولت در این طرح این است که سهم سود ناشی از فعالیت توزیع فرآورده های نفتی به جایگاهداران برسد و هر 
برندی با ارتقای کیفیت و خدمات، می تواند سود بیشتری از این بازار نصیب خود کند که در کنار این مسئله شاهد افزایش رضایتمندی مردم و بهبود 
خدمات دهی هم خواهیم بود.در ادامه این نشست، نمایندگان و مالکین مجاری عرضه سوخت به نقاط قوت و ضعف، ابهامات و نگرانیهای خود نسبت 
به اجرای این طرح اشاره نمودند که در خصوص مسائل مطرح شده توسط مسئولین منطقه و مدیران شرکتهای صاحب برند توضیحات الزم داده شد.

افتتاح همراه سرا در مرکز آموزشی درمانی شفا دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- ساختمان همراه سرای بیمار امروز 9 مرداد ماه در مرکز آموزشی 
درمانی شفا افتتاح شد. مدیر بیمارستان شفا در این رابطه گفت: این همراه سرا توسط خیر محترم آقای آقا 
موالیی با ۲۰۰ متر مربع زیر بنا و هزینه کرد ۲۲۰میلیون تومان احداث شده است . دکتر محمد حسین 
مصدق افزود: این همراه سرا دارای شش اتاق است و هریک از اتاق ها به سیستم های گرمایش و سرمایشی 
مناسب، حمام و سرویس بهداشتی مجهز هستند . وی ادامه داد:در این همراه سرا آشپزخانه ای هم با دارا 
بودن تمام امکانات در نظر گرفته شده است . به گفته وی همراه سرای علی ابن ابیطالب در ۸۲ روز ساخته 
شده است و در محدوده خود بیمارستان قرار دارد . بیمارستان شفا دارای ۳۸7 تخت است که در بیشتر مواقع ۲7۰ تخت آن فعال است و بیماران از جنوب 
شرق کشور به این بیمارستان برای درمان و بستری مراجعه می کنند . همیشه 1۰ تا 15 درصد از ظرفیت تخت های فعال بیمارستان به بیمارانی تعلق 

دارد که نیازمند همراه سرا هستند.

برگزاری شورای راهداری و حمل و نقل جاده ای در استان ایام
ایام- هدی منصوری- جلسه شورای راهداری وحمل و نقل جاده ای باحضور مدیرکل, معاونین و روسای ادارات تابع در محل ادارکل استان 
برگزار شد. در این جلسه مهندس دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل استان اظهار داشت: زیربنای اصلي اقتصاد و توسعه بعد از نیروي انساني 
که محور و اساس توسعه محسوب مي شود حمل و نقل, راه، و نگهداری از راه ها است. وی گفت: اگر تالش کنیم جاده هاي مناسبي داشته باشیم 
و نواق��ص راه ه��ا برط��رف شود, نه تنها در حوزه ماموریت خود نقش آفرین بوده ایم بلکه در سایر حوزه ها نیز موثر خواهید بود. وی گفت: یکي از 
کارهایي که امروز انجام مي شود اما باید با دقت و سرعت بیشتر صورت گیرد شناسایي نقاط آسیب پذیر جاده ها است. وی اضافه کرد: شناسایي و 
اصالح نقاط دارای تصادف جاده ها یکي از ضرورت ها اساسي حوزه راهداري است. وی خاطر نشان کرد: اگر همه آبراه ها، پل ها و ابنیه مختلف هم 
اکنون مورد بازبیني و بررسي قرار گرفته و در صورت لزوم الیروبي در آن ها صورت گیرد از خسارت هاي فراواني پیشگیري خواهد شد.وی با اشاره 
به این که عدم وجود عالئم جاده اي در بسیاري از مواقع عامل تصادف و واژگوني خودروها مي شود، اظهار داشت: اگر عالئم با دقت و به درستي 
نصب شود، خط کشي به موقع صورت گیرد و  مهم تر از همه از ابزارهاي نوین مانند نصب دوربین در جاده ها استفاده شود از بروز تصادفات زیادي 
جلوگیري خواهد شد.وي ادامه داد: وجود دوربین هاي کنترل در مسیرهاي جاده اي وتابلوهایي که به رانندگان تذکر مي دهد باعث مي شود افراد 
متوجه شوند کنترل صورت مي گیرد و این خود یکي از عوامل کاهش تصادفات خواهد بود.وي خواستار توجه راهداران به ترمیم به موقع آسیب هاي 
جاده ها شد و تاکید کرد: مدیریت جاده ها به صورت عام و خاص و به موقع عمل کردن وظیفه اصلي راهداران است و از شما که در زمان استراحت 
مردم و در سرما و گرما در طول جاده ها تالش مي کنید تشکر مي کنم.گفتني است در این جلسه روسای ادارات شهرستان ها گزارشي از عملکرد  

حوزه استحفاظی خود ارائه کردند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر:
25 هزار نفر آموزش های مهارتی را در استان بوشهر فرا می گیرند

بوشلهر- خبرنلگار فرصت امروز - مدیر کل آموزش فنی و حرف��ه ای  بوشهردر جمع خبرنگاران با تبریک و 
گرامیداشت هفته ملی مهارت  به نقش مهارت در اشتغال پرداخت و اظهار داشت: در سال جاری ۳ میلیون و 5۰۰ 
هزار نفر – ساعت آموزش در 15 مرکز آموزش دولتی و تیم های سیار روستایی،پادگان ها،زندان و کارگاه های جوار 
دانش��گاه و صنوف به عالقه مندان به فراگیری مهارت ارایه می شود. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای استان بوشهر، عبدالرسول کازرونی با بیان اینکه تنها راه حل مش��کالت بیکاری در جامعه مهارت آموزی 
است که اکنون این آموزش ها به صورت رایگان به متقاضیان عرضه می شود ،گفت: در این مراکز 9۰ کارگاه آموزشی 
با تجهیزات کامل در بیش از ۲7۰ حرفه به مراجعه کنندگان آموزش می دهند. وی به تدوین ۲7۰ حرفه  مهار ت آموزی در استان بوشهر پرداخت و 
افزود: بر اساس ظرفیت اشتغال مناطق مختلف استان بوشهر حرفه های مهارتی تدوین و آموزش داده می شود که تاکنون افزون بر ۲7۰ حرفه مهارتی 
تدوین شده است. کازرونی نقش مهارت آموزی را در توسعه اشتغال و توسعه اقتصادی هر منطقه بی بدیل دانست و افزود: با توجه به ظرفیت های 
 است��ان بوشه��ر در حوزه نفت،گاز ،پتروشیمی و نیروگاه اتمی در س��ال جاری 1۲5۰ نفر بر اساس نیاز نیروگاه اتمی آموزش های مهارتی را در مراکز 
پانزده گانه آموزش فنی و حرفه ای استان فرا خواهند گرفت. وی با اشاره به اجرای طرح های مهارت آموزی در عرصه صنعت هسته ای و نیروگاه اتمی 
 افزود: براساس تفاهم نامه منعقد شده آموزش مهارتی نیروهای مورد نیاز نیروگاه اتمی بوشهر در 9 کارگاه و مرکز آغاز شده که در مرحله نخست در 
1۳ حرفه یک هزار و ۲5۰ نفر آموزش های مهارتی فرا می گیرند. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای بوشهر خاطر نشان کرد:  بر اساس انعقاد تفاهم نامه اداره 
کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر با سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی،۳ هزار نفر در مدت سه سال آموزش های مهارتی فرا می گیرند.

آغاز فاز نخست عملیات روکش آسفالت محور اسالم به خلخال
رشت- مهناز نوبری- مهندس نازک کار، مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گیالن از آغاز اجرای فاز نخست عملیات روکش 
آسفالت محور اسالم به خلخال به طول 17کیلومتر خبر داد. مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: سپری شدن عمر مفید رویه 
آسفالتی محور فوق الذکر در حدفاصل کیلومتر 1۸ الی ۳5 و نیز خرابی های ناشی از برفروبی و نمک پاشی و یخبندان عمده ترین دالیل آغاز اجرای 
این پروژه بوده است. این مقام مسئول سپس افزود: هزینه  اجرای فاز نخست این پروژه حدود ۴۰ میلیارد ریال بوده که از محل اعتبارات ملی و 
استانی  تامین شده است و در صددیم تا هفته  دولت سالجاری این پروژه به اتمام برسد. مهندس نازک کار در ادامه خاطر نشان نمود: در صورت 
تامین اعتبار الزم تا پایان سالجاری نسبت به روکش آسفالت مابقی محور مذکور نیز اقدام خواهد گردید. وی افزود: محور اسالم به خلخال مسیری 
توریستی - گردشگری با جاذبه های بکر و طبیعی به طول 7۰ کیلومتر بوده و به عنوان راه ارتباطی استان گیالن به استان اردبیل محسوب می شود 

که ۴7 کیلومتر از مسیر مذکور در حوزه استحفاظی شهرستان تالش قرار دارد.

محمد شعبانی مدیر پیشین حراست شهرداری الوند جای خود را به مصطفی طاهرخانی داد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- لطفی شهردارالوند در سخنان کوتاهی ضمن مهم شمردن جایگاه 
حراست، از توجه و عنایت ویژه مدیرکل حراست استانداری و راهنمایی های موثر ایش��ان در حل و فصل 
مسائل مربوط به شهرداری، از خدمات آقای شعبانی قدردانی کرده و برای مصطفی طاهرخانی مدیر جدید 
حراست شهرداری در اجرای قوانین و مقررات اداری آرزوی توفیق کرد. پرویزی مدیرکل حراست استانداری 
قزوین در جلسه معارفه و تودیع مدیران حراست شهرداری گفت: توانایی لطفی شهردار الوند این شهر را به 
یک کارگاه بزرگ عمرانی تبدیل کرده است . وی با ابراز تشکر از اقدامات آقای شعبانی در طول دوره تصدی 

حراست شهرداری در حکمی آقای مصطفی طاهرخانی را به عنوان مدیر حراست شهرداری الوند معرفی کرد.

جرثقیل سقفی 220 تنی نیروگاه دز بازسازی و بهینه سازی شد
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- پروژه بازسازی و بهینه سازی جرثقیل سقفی ۲۲۰ تنی نیروگاه دز، پس از حدود ۲ ماه کار مستمر به اتمام رسید. 
"سعید رئوفی نسب" مدیرعامل شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز با اعالم این خبر گفت: این پروژه در راستای پروژه بهینه سازی نیروگاه 
دز با هماهنگی معاونت توسعه و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان و شرکت تولید و بهره برداری سد و نیروگاه دز انجام شد و نظارت این پروژه 
به صورت مشترک توسط معاونت فنی و مهندسی نیروگاه دز و شرکت مشانیر انجام شد. وی افزود: انجام کلیه بازرسی های مکانیکی و الکتریکی از 
اجزای اصلی، تعویض و سرویس قطعات الکتریکی مانند کنتاکتورها و موتورهای الکتریکی، تعویض سیم بکسل های جرثقیل پس از تست کشش 
و تأییدیه های موردنیاز، تعویض روغن گیربکس ها، بازسازی و تعویض فیتینگ ریل ها، تست های غیرمخرب روی قطعات اصلی مانند قرقره ها و 
درام ها و پل های جرثقیل بر اساس استاندارد  )API )۸A-۸C-9B   از جمله اقدامات انجام گرفته در این پروژه است. همچنین موارد نقص و ترک 
های موجود بر اساس WPS مشروحه و استاندارد  ASME جوشکاری شد. نصب درایو روی حرکت طولی جرثقیل و نصب ریموت کنترل جهت 

جرثقیل ۲5 تن کمکی نیز از دیگر برنامه های پروژه بازسازی و بهینه سازی جرثقیل سقفی ۲۲۰ تنی نیروگاه دز بود. 

چاه آب جدید مسکن مهر شهر صفادشت به بهره برداری رسید
شهرستان مارد- مژگان علیقارداشی - چاه شماره ۴ تپه باستانی مسکن مهر صفادشت پس از تجهیز وارد مدار بهره برداری شد.  مدیر 
پیشین امور آبفای شهر صفادشت گفت: به منظور تامین آب شرب ساکنین فاز ۳ و ۴ مسکن مهر شهر صفادشت یک حلقه چاه آب در منطقه تپه 
باستانی این شهر حفر، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد. حسین شاه بیگی با اعالم این خبر افزود: همزمان با حفر و تجهیز چاه اجرای 7۰۰ متر لوله 
خط انتقال با لوله 1٦۰ میلیمتری اجرا شده است. وی با بیان این که آب شرب چاه جدید پس از استحصال از طریق خط انتقال اجرا شده به مخزن ۲ 
هزار متر مکعبی هدایت خواهد شد عنوان کرد: با بهره برداری از این چاه 15 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب آشامیدنی شهرستان افزوده می شود. 

تودیع ومعارفه فرمانده بسیج منطقه خلیج فارس
بندرعبلاس- خبرنلگار فرصت امروز- در مراسمی با حضور حاج حس��ین حیدری فرمانده پایگاه 
حوزه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و سرهنگ درویشی جانشین فرمانده سپاه 
بندرعباس و فرمانده پایگاه بسیج ادارات شهرستان بندرعباس ، فرمانده پایگاه بسیج منطقه خلیج فارس 
منصوب شد.  درابتدای این مراسم مدیرمنطقه خلیج فارس  ضمن ابراز خرسندی از حضور فرمانده محترم 
پایگاه مقاومت بسیج شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران و همچنین جانشین فرمانده سپاه شهرستان 
بندرعب��اس و سایر مدعوین در مرکزمنطقه خلیج فارس اظهار داشت : بدلیل حضور حضور بس��یاری از 
پیشکس��وتان بس��یجی در منطقه ، انتخاب فرمانده بس��یج منطقه کار دشواری است. علیرضاعطار ضمن تقدیر و تشکر از زحمات ارزشمند آقای 
میالدسلجوقی و برای فرمانده جدید آقای خلیل رنجبر آرزوی موفقیت نمود. در ادامه این مراسم حاج حسین حیدری به تشریح ماموریت و اهداف 

بسیج مناطق شرکت پرداخت و طی بیانات مبسوطی چشم انداز اهداف بسیج در ستاد شرکت و مناطق و راه نیل به این اهداف را برشمرد.

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آبفای شهر صفادشت برگزار شد
شهرسلتان مارد- مژگان علیقارداشلی - در این مراسم که با حضور معاونت، مالی و پشتیبانی، بهره برداری و مدیر 
دفتر روابط عمومی شرکت آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات حس��ین شاه 

بیگی، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت محمد براتی به عنوان سرپرست امور آبفای شهر صفادشت معرفی شد.



یک��ی از قدرتمندترین شیوه های ارتب��اط مؤثر قانون 
شبی��ه بودن است که توسط میلتون اریکس��ون در سال 
1979 ارائ��ه ش��د. در این شیوه یا تکنی��ک شما باید با 
مش��تری خود همگ��ام شوید و با جل��ب دوستی آنها به 
آنان کمک کنید. فراموش نکنید این کمک باید خالصانه 
و بدون نقش��ه قبلی باشد. ای��ن همگام شدن می تواند با 
روحیه، زبانی، بدنی )تیپ( و انگاره های سخنوری )اندازه 
صحب��ت، لحن، بلن��دی و کوتاهی عب��ارات و تمثیل ها( 

باش��د. می توانید ب��ا باور ها، عالیق، تی��م محبوب شان یا 
اطالعات مورد پس��ندشان همگام شوید )اگر مطلب قبل 
را خوان��ده باشید قانون راه حل ه��ای متفاوت تأکید من 
بر این بود که هرچ��ه دامنه رفتاری شما وسیع تر باشد، 

مشتری بیشتر با شماست(. 
ب��ه یک مث��ال توج��ه کنی��د؛ دوستان اط��راف شما  
)دوست��ان خیلی نزدیک( چقدر به  شما شبیه هس��تند؟ 
این مثال بهترین راه معرفی این قانون است. ما با کسانی 
دوست می شویم و بدون منفعت طلبی دوست شان داریم 
که با تقریب 20 +-درصد اختالف شبیه ما هس��تند. ما 

برای کس��انی وقت می گذاریم که شبیه ما هستند و این 
مهم است که مش��تری شما احساس کند شما شبیه او 
هس��تید و نه اینکه از فضا آمدید. بهترین راه برای ایجاد 

دوستی شباهت است. 
ب��ه مث��ال دوم توج��ه کنی��د؛ شم��ا در یک جلس��ه 
خواستگ��اری هس��تید، ناخودآگاه به دنب��ال شباهت ها 
هس��تید تا بتوانی��د در دل طرف مقابل ج��ا باز کنید و 
ش��روع یک رابط��ه را رقم بزنید، از رن��گ مورد عالقه تا 
فصل ه��ا را می پرسی��د و خودت��ان را شبی��ه او وانمود 

می کنید. چون این بهترین راه برای شروع رابط است. 

قانون شبیه شدن یا شبیه بودن 

نوشدارو

گوگلتوسعهاپلیکیشنهایبهینهبرایهندراسرعتمیدهد

هفت روش برای آنکه خالقیت خود 
را ارتقا ببخشیم

خالقی��ت هم��واره یک��ی از اساسی  تری��ن نیازهای 
استراتژیک کسب و کار است. در این بین خالقیت برای 
بازاریاب��ی و فروش اهمیت وی��ژه  ای دارد و باید آن را 

تقویت کنیم. 
بین استفاده  خالقانه از فروش و بازاریابی و استفاده 
از خالقی��ت برای فروش و بازایابی یک تفاوت بزرگ و 
وی��ژه وجود دارد. اکثرا افراد ب��ه این فکر می کنند که 
چطور می توانند از کانال  های بازاریابی موجود، یک کار 
را به گونه  ای متفاوت انجام دهند. اما اگر واقعا بخواهیم 
متفاوت باشیم، باید ابتدا از خالقیت خودمان استفاده 
کنی��م و بعد از آن کانال  ه��ای بازاریابی را مدنظر قرار 

دهیم.
 کانال  های بازاریابی

خالقیت، انرژی و الهام الزم را برای توان بخش��یدن 
به کسب و کار ما فراهم کرده و به آن برای مقابله با رقبا 
قدرت می دهد. اگر این مطلب را می خوانیم و احساس 
می کنی��م مدتی است ای��ده و خالقیت یا نش��انه  های 
آن را در زندگ��ی و کار خود احس��اس نکرده  ایم، شاید 
دلیلش این باشد که بیش از حد بر کار خودمان تمرکز 
کرده  ایم و از توجه به خودمان غافلیم. کم بودن ارتباط 
ب��ا تفکرات خالقانه می تواند کس��ب و کار م��ا را در دام 
بزرگی گرفتار کند. اما چگونه دوباره این تفکر خالقانه 

را شکوفا کنیم؟ 
۱- با یک کودک صحبت کنیم

کودکان سرشار از تخیالت هس��تند و به  اندازه  کافی 
کنجکاوی و دانش برای کنار هم قرار دادن ایده  های شان 
و ساختن یک دنیای سرگرم  کننده دارند. به آنها گوش 
کنیم و ببینیم دنیا را چگونه نگاه می کنند. با آنها حرف 
بزنی��م و در رنگ  آمیزی کتاب  ه��ا و نقاشی  های شان با 
آنها همراه شویم. نظر کودکان را درباره مسائل کوچک 

و بزرگ بپرسیم و با آنها بحث کنیم. 
۲- چیزی بسازیم

کارآفرینان بس��یاری هستند که جنبه هنری یا میل 
ب��ه ساختن یک چیز جدید داشته  ان��د و در آن موفق 
بودند. عم��ل ساختن یک چیز نو، ب��ازی خالقیت در 
عمل است. هر چیزی که دوست داریم، بس��ازیم. یک 
تابل��و برای نقاشی، یک طرح جدید، یک عکس یا یک 
مجسمه با ِگل. فقط یک پروژه  هنری را آغاز کنیم. اما 
پیشنهاد این است که چیزی را شروع کنیم که بتوانیم 
در چند روز آن را ب��ه پایان برسانیم. چرا؟ زیرا چنین 
کارهایی که بیشتر با هدف پویا کردن ایده و خالقیت 
شروع می شوند، نبای��د ما را از دنبال کردن پروژه  های 

کاری و روتین زندگی بازدارند. 
۳- به یک مکان جدید و ناشناخته برویم

حت��ی اگر نمی توانیم مرخص��ی بگیریم، به رفتن به 
موزه  ه��ا، پارک  ها و مقاصد اینچنینی فکر کنیم. هدف 
این است که یک تجربه  تازه و غریب داشته باشیم. این 
به ما کمک می کند واکنش خود به محرک  های جدید 

را شناسایی کنیم. 
۴- کاری که ما را می ترساند انجام دهیم

الزم نیست برای محقق کردن این قسمت از هواپیما 
بی��رون بپریم، البته اگر امکانش را داریم، دریغ نکنیم. 
وقتی این یک کار را انجام دادیم می توانید 100درصد 
ان��رژی خ��ود را متمرکز کنیم. ما ب��ه خودمان افتخار 
خواهیم کرد و سپس ب��ا توجه کردن به یک موضوع، 
راهی تازه برای خالقانه پیمودن آن پیدا خواهیم کرد. 

۵- از لوازم الکترونیکی فاصله بگیریم
هم��ه گاهی به ی��ک مرخصی از ل��وازم الکترونیکی 
احتیاج دارند؛ مرخصی از نوعی که ما را از میز کارمان 
جدا و دور کن��د. تلفن همراه خود را در خانه بگذاریم 
و برای قدم زدن بیرون برویم. سپس به محیط اطراف 
خود توجه کنیم. بدین ترتیب با عابران تماس چشمی 
برقرار کرده و فرصت پیدا می کنیم به فروشگاه  ها سری 
بزنی��م و ویتری��ن آنها را تماشا کنی��م یا حتی در یک 

رستوران محلی غذایی بخوریم. 
۶- موسیقی گوش دهیم

ب��ه یک موسیقی ک��ه دوست داریم، گ��وش دهیم. 
حرکت دادن بدن همراه با این موسیقی نیز به تفکرات 
خالقان��ه متصل خواهد ش��د. آزاد ش��دن خالقیت با 
نشس��تن روی مبل و تماشای تلویزیون میسر نخواهد 

شد. 
7- مکالمات تصادفی را با دیگران شروع کنیم

یک��ی از جذابیت  های فضاهای کاری مش��ترک این 
است که می توانیم با همکاران خود در تعامل بیش��تر 
باشیم و همین موضوع امکان مکالمه بیش��تر برای مان 
به وجود خواهد آورد. اگر از آن دسته افرادی هس��تیم 
ک��ه معموال هدفون به گ��وش می زنند و کار می کنند، 
وقت��ش رسیده است که آن  را از گوش خود دربیاوریم 

و چند کالم با دیگران هم  صحبت شویم. 

حرف آخر
ی��ک دفترچه هم��راه خود داشته باشی��م تا بتوانیم 
ایده  هایی که هر لحظه به ذهن مان می رسد، یادداشت 
کنیم. بیش��تر ایده  ه��ای خالقانه زمانی ب��ه ذهن مان 
می رسد ک��ه در حالت آرام��ش و آسودگی قرار داریم 
ی��ا مثال وقتی باتری تلفن هوشمند ما تمام شده است 
و هیچ ی��ک از اپلیکیش��ن  های یادداشت  ب��رداری در 
دست��رس نیس��تند. از این دس��ت دفترچه  ها در چند 
جای مختلف نگهداری کنیم؛ زیر تحت، داخل ماشین، 
در مح��ل کار یا کیف  هایی که عموما با خودمان حمل 
می کنی��م. سپ��س خواهیم توانس��ت در زمان مناسب 
وقت بگذاریم و آنه��ا را دوباره بررسی و بازبینی کنیم 
و با همکاران و مش��تریان خود به اشتراک بگذاریم. از 
اب��راز ایده  های خود نهراسیم و مطمئن باشیم به نتایج 

جالبی دست خواهیم یافت. 

مدرسهکسبوکار

 )Zola(  نام شرکت: زوال 
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذی�ر: ۴0.۸۵ 

میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ یک شبکه عظیم از پیک موتوری ها 
که هر آنچه در مح��دوده آمریکایی التین سفارش داده 

شود را به سرعت به مقصد می رساند. 
 چ�را قرار اس�ت کارش بگی�رد؟ رس��م جذابی در 
کش��ورهای توسعه یافت��ه به راه افتاده ک��ه برای کادوی 
عروسی دیگر الزم نیس��ت افراد سرگیجه بگیرند. سنت 
قدیمی ت��ر ای��ن کش��ورها در تحویل گرفت��ن فهرست 
کاالهای پیشنهادی و اساسی مورد نظر عروس و داماد، 

حال آنالین شده است.

سامانه ثبت هدایای آنالین ازدواج

معرفیاستارتاپ

گوگل در جریان نخس��تین نشس��ت عالی خود در هند 
ک��ه Google Play App نامیده می ش��د از آغاز به کار 
طرحی موسوم ب��ه Made for India یا  »ساخته شده 

برای هند« خبر داد. 
به گزارش دیجیاتو، در این طرح توسعه دهندگان هندی 
می توانن��د شانس خود در ساخت اپ هایی را که مش��خصا 

برای ب��ازار این کش��ور بهینه سازی شده ان��د امتحان و در 
نهای��ت نی��ز چنانچه بخت با آنها ی��ار باشد محصوالت شان 
را در بخ��ش ویژه ای از اپ است��ور گوگل در هند به کاربران 

عرضه کنند. 
 »ساخت��ه شده برای هند« طرحی است برای کش��ف و 
مطرح کردن توسعه دهندگانی که اپلیکیش��ن های باکیفیت 

می سازند و آنها را برای کاربران هند بهینه سازی می کنند. 
باید اضافه کنیم که گوگل در این طرح به طور مش��خص 
به دنب��ال ن��وآوری، حداقل مص��رف دیتا، مص��رف بهینه 
باتری، سفارشی سازی برای ن��وع ارتباط اینترنتی کاربران، 
وضعیت های آفالین مفید، سازگاری دستگاه با اپلیکیشن ها، 

کاهش حجم اپ ها و پشتیبانی بومی سازی شده است. 

برای مطالعه 7۵۱ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: پیش��نهاد ما ای��ن است که 
برای خودت��ان فعالیت کنید. ساده تری��ن شیوه برای 
کارآفرین��ی و کس��ب درآم��د ارتباط ب��ا استادکاران 
ساختمان��ی است. یعنی میان بازار عرضه و تقاضا یک 

ارتباط برقرار کنید. 
باوج��ود رک��ود در ب��ازر مس��کن همچن��ان شاهد 

ساخت و ساز در شهرهای ب��زرگ و به خصوص تهران 
هس��تیم. این شرکت ه��ای ساختمانی ی��ا سازندگان 
نی��از به استادک��ار حرفه ای دارند و شم��ا می توانید با 
راه ان��دازی یک دفت��ر بهترین استادک��اران را به این 
اف��راد و شرکت ه��ا معرف��ی و درصدی از ق��رارداد را 
دریاف��ت کنید. ای��ن کار چند حس��ن دارد؛ اوال برای 
استادک��اران کاریابی می کنی��د. دوم اینکه با توجه به 
اشراف بر مس��ائل ساختمانی و شناخت توانایی افراد 

در کاره��ای ساختمانی بهترین افراد را به شرکت ها و 
سازندگان معرفی می کنید و سوم اینکه برای خودتان 
هم کس��ب و کاری راه انداختید. این کار در زمان رکود 

بازار مسکن می تواند شما را از بیکاری نجات دهد. 
دوس��ت عزیز در عصر جدید ب��ه دنبال این نباشید 
که کس��ی برای شما دعوتنامه ارسال کند. شما باید با 
توجه به تجرب��ه و دانش و تحصیالت با ایده پردازی و 

طرح های نوآورانه برای خود کارآفرینی کنید. 

فعالیت شخصی در ساخت و ساز

پرسش: فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه آزاد هستم. چند ماهی در یک کارگاه ساختمانی کار می کردم. 
االن یک سال و نیم است که بیکارم. شما چه پیشنهادی دارید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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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

آرایشگاه 
شناخت بیشتر، خدمت بهتر

تازه به این محله اومده بودیم و آرش پسر کوچکم 
اص��رار داشت ک��ه موهاشو تو همین آرایش��گاه سر 
کوچ��ه کوتاه کنه. هر چقدر گفتم خوب چرا اینجا؟ 
چی��زی نگفت و فقط اصرار داشت که بابا تو رو خدا 
بریم آرایشگاه امید. من هم قبول کردم و زنگ زدم 
به آرایشگاه و برای روز جمعه ساعت 11 صبح نوبت 

گرفتم. 
آرایش��گاه تقریبا بزرگی بود و غیر  از امید دو تا از 
همکارانش هم اصالح می کردند. به محض ورود، آقا 
امید صاحب آرایش��گاه با ما دس��ت داد و خیرمقدم 
گف��ت. هنوز یک ربعی به نوبت م��ا باقی مونده بود. 
م��ن با چش��مام همه جا رو با دقت نگ��اه می کردم. 
گویا آرایش��گاه کمی متفاوت بود. عکس های بچه ها 
ب��ا مدل موهای مختلف روی ی��ک طرف دیوار بود. 
در ط��رف دیگ��ر دی��وار ویترینی از ل��وازم مختلف 

آرایشگاهی دیده می شد. 
چن��د تا ژورنال جدید روی میز بود و آرایش��گرها 
لب��اس بس��یار تمیز و شیکی بر ت��ن داشتند و بوی 
معطری در فضای آرایش��گاه پیچیده بود. هنوز چند 
دقیقه ای به ساعت 11 مونده بود که آقا امید به طرف 
ما اومد و گفت من در خدمت شما هس��تم. آرش با 
خوشحال��ی بلند شد و روی صندلی نشس��ت. امید 
نگاه��ی به من و آرش و گفت: شما دستور بفرمایید 
چ��ه مدلی موی آرش جون رو اصالح کنم. آرش که 
متوجه موض��وع شده بود، بالفاصله گفت: این یکی، 
این یکی و عکس دوستش پارسا رو نشون می داد که 
روی دیوار بود. دقایقی نگذشته بود که موهای آرش 
ب��ه زیبایی هر چه تمام تر اصالح ش��د و آقا امید به 
ط��رف من اومد و گفت: اگر اجازه بفرمایید من یک 
عکس از آقا آرش بگیرم و روی شاسی بکشم و توی 
آرایش��گاه نصب کنم. آرش درحالی ک��ه دستامو به 
طرف پایین می کش��ید به آرامی گفت: بگو باشه بابا 
بگو. با لبخند گفتم. شم��ا لطف می فرمایید. داشتم 
با خودم فکر می ک��رد که چه کار جالبی می کنند و 
چرا آرش اصرار داشت به این آرایش��گاه بیاد. هنوز 
تو این فکرها بودم که یک بسته خوشگل کادو شده 
ب��ه دستم رسی��د و آقا امید گفت: ای��ن هدیه ما به 
آرشه به خاطر اینکه نخس��تین باره به آرایش��گاه ما 
اومده. تش��کر کردم و در حال خداحافظی بودم که 
یک برگ پرسشنامه به من داد و گفت: آقای امیری 
اگر دوست دارید و مایل هس��تید این پرسشنامه را 
پر کنید. نگاهی به پرسش��نامه ک��ردم و دیدم کلی 
اطالع��ات شناسنامه ای من و بچه ها و سال ازدواج و 
اینکه هر چند وقت یک بار آرایشگاه می رم و دوست 
دارم آرایشگاه من چه شکلی باشه و چه انتظاراتی از 
یک آرایشگر دارم در این پرسشنامه است. لبخندی 
زدم و در دل ب��ه این ج��وان باهوش و زرنگ آفرین 
گفتم و روی صندلی نشستم. همین طورکه در حال 
جواب دادن به پرسشنامه بودم، گفتم: ببخشید شما 
برای چی این پرسش��نامه را از مشتریان می گیرید؟ 
آق��ا امی��د دستی ب��ر موهای پر پش��ت و سش��وار 
کش��یده اش کش��ید و گفت: ما هر چقدر مشتری را 
بیشتر بش��ناسیم می تونیم خدمات بهتری بدیم. در 
واقع سعی می کنیم انتظارات مشتری را تا جایی که 

می تونیم برآورده کنیم. 
مثال ما با این پرسش��نامه متوجه می شیم که شما 
ه��ر دو هفته موهاتونو اص��الح می کنید یا هر ماه تا 
از طری��ق تلگرام شما را برای اص��الح دعوت کنیم. 
یا اینک��ه با دونس��تن سالگ��رد ازدواج شما متوجه 
می شوی��م که طبع��ا شما چند روز قب��ل از سالگرد 
ازدواج مایلی��د موهاتون��و مرتب و اص��الح کنید. به 
شم��ا زنگ می زنی��م و یک نوبت اص��الح برای شما 
تعیین می کنیم. یا با اطالع از شغل شما می تونیم به 
شما پیش��نهاد بدیم. من که خیلی شگفت زده بودم 
گفتم چه پیش��نهادی؟ آقا امید قیچی رو روی میز 
گذاشت و گفت: شغل شری��ف شما چیه؟ با تعجب 
گفت��م من!؟ گف��ت: بله، بله شم��ا؟ گفتم: من مدیر 
دبس��تان خدادوست هس��تم. بالفاصل��ه گفت: چه 
خوب. مثال من می تونم به شما پیش��نهاد بدهم که 
موه��ای بچه های مدرسه را صبح ه��ا به صورت نیم 
بها اصالح کنم. هرکس از طرف شما یک نامه بیاره 
می تونه ۵0درصد تخفیف بگیره. بلند بلند خندیدم 
و بلند شدم و صورت آقا امید را بوسیدم و گفتم: من 
ب��ا این همه سال کار و تجربه آدمی به هوشمندی و 
بالیاقتی شما ندیدم. شما واقعا یک کاسب حرفه ای 
و مدرن هستید. درحالی که پرسشنامه را به آقا امید 
م��ی دادم، دست در دست آرش از آرایش��گاه بیرون 
آمدم و به آرش آفرین گفتم که باعث آشنایی من با 

این آرایشگر حرفه ای شد. 

آدابکسبوکار

مهندس محسن نادری
کارشناس بازریابی و فروش

پارسا امیریامیر شریفی
کارشناس فروش
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