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 قرارداد فاینانس 8 میلیارد یورویی
میان ایران و اگزیم بانک کره جنوبی امضا شد

 پروژه های عمرانی
جان می گیرند

چندی قبل بود که موسس��ه »بیزینس مانیتور« در گزارشی به آینده اقتصاد ایران و خاورمیانه پرداخته و نوید 
داده بود که اقتصاد ایران شکوفا شده و برای سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می شود. به گواه  »بیزینس مانیتور« 

یکی از کشورهایی که در بازه پنج ساله مورد مطالعه، بیشترین نرخ رشد اقتصادی را تجربه می کند و ...

 وزیر نفت: شرکت های داخلی
 توان داشتن سهم 70 درصدی
از توتال را دارند

اشتغال زایی با اهرم 
منابع خارجی
3

4
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گمانه زنی ها درباره وزیر نیروی دولت دوازدهم ادامه دارد

یک صندلی و چند نامزد

رسیدن به موفقیت قطعی از طریق قانون جذب
19 نکته آموزشی از میلیاردرهای جوان

ضرورت تشویق و جذب استعدادها
چگونگی هدف گذاری  در کسب وکارهای اینترنتی

برندینگ و تبلیغات تلفن همراه
قوانین مهم ایمیل مارکتینگ

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 آیا اکانت ترامپ
از توییتر حذف می شود؟

یادداشت

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران

ندادن فرصت مدیریتی به 
جوانان مخاطره است

ام��روز بی توجهی به مس��ئله 
جانش��ین پروری در حوزه ه��ای 
مختلف به یک مخاطره جدی در 
کش��ور تبدیل شده است. زمانی 
به جوان��ان برای تش��کیل اتاق 
جوانان و حضور در مدیریت های 
سطوح استانی و ملی مجال داده 
نمی شد، چون جوانان را تهدید 
می دانس��تند. برخی بر این باور 
بودن��د که اگر ب��ه جوان فرصت 
داده شود جای آنها در مدیریت 
گرفته می ش��ود، در صورتی که 
اگ��ر این ریل گذاری از گذش��ته 
هم این��ک  می گرف��ت  ص��ورت 
وضع مدیریت کش��ور بهتر بود. 
رئیس جمهوری هنگام تش��کیل 
کابین��ه جدی��د اذع��ان کردند 
که تمامی تالش خ��ود را برای 
اس��تفاده از توان مدیران جوان 
به کار بس��ته اند، ولی بی توجهی 
جانش��ین پروری  مس��ئله  ب��ه 
رس��یدن ب��ه ای��ن ه��دف را با 
تنگناهای جدی مواجه کرد. در 
حال حاضر جانشینان و مدیران 
خوب زی��ادی در کش��ور وجود 
ندارن��د و بی توجهی به مس��ئله 
جانش��ین پروری در حوزه ه��ای 
مختلف به ی��ک مخاطره جدی 
تبدیل شده است. جوانان عالوه 

نح��وه  یادگی��ری  ب��ر 
3مدیریت...

5
بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشـته تحت تأثیر ابالغیه 

 جدید بانک مرکزی جانی دوباره گرفت و در نیمه کانال 
82 هزار واحدی قرار گرفت. در عین حال...

شاخص کل در آستانه فتح کانال 83 هزار واحد قرار گرفت

کوچ نقدینگی های جدید
به بازار سهام

حفظ »دستاوردهای تورمی« و در کنار آن 
»تداوم رش��د اقتصادی« از جمله چالش های 
اصل��ی و مه��م پی��ش روی دول��ت دوازدهم 
هستند. به گزارش خبرآنالین، دولت یازدهم 
طی چهار س��ال گذش��ته تمام تالش خود را 
بر مح��ور مهار تورم به ارث رس��یده از دولت 
محمود احمدی نژاد گذاش��ت و ب��ا نگاهی به 
آم��ار و ارقام فعل��ی تورم می ت��وان گفت که 
حسن روحانی در این مسیر موفق بوده است. 
بس��یاری از منتقدان دول��ت می گویند که 
کاهش تورم به مرز 10درصد منجر به تشدید 
رکود اقتصادی شده است، این در حالی است 
ک��ه برخی همراهان دولت نیز معتقدند دولت 

برای ایجاد رونق و تحرک در اقتصاد 
و اشتغال زایی، قدری از سیاست های 
خود مبن��ی بر مقابله با ت��ورم کوتاه 
بیاید تا زمینه های رشد فراهم شود. 

به نظر می رسد طرفداران این ایده 
عالوه بر اعتقاد به امکان جانش��ینی 
دوگانه مذک��ور بین تورم و رکود، در 
ای��ن موضوع نیز هم عقیده هس��تند 
ک��ه مرز کنونی تورم در اقتصاد ایران 
»پایین« یا »کمتر از س��طح آستانه 
تحمل« اس��ت و هنوز چند درصدی 
ت��ا رس��یدن به س��طحی ک��ه باعث 
نارضایت��ی عمومی ش��ود، ج��ا دارد 
و ب��ه همی��ن دلیل ش��اید عاقالنه و 
مصلحت اندیشانه این باشد که دولت 
ب��ا قدری کوت��اه آم��دن از مواضع و 

سیاس��ت های ضدتورمی خود حداقل در نیمه 
نخست دولت دوازدهم، باعث دمیدن به تنور 
رونق و اش��تغال شود و کاستی های این حوزه 

را جبران کند. 
در ح��ال حاض��ر تع��داد بس��یار کم��ی از 
کش��ورهای جهان با تورم های دو رقمی دست 
به گریبان هس��تند و به جرات می توان گفت 
که 80درصد کش��ورهای مذکور راهکارهایی 
برای رس��یدن ب��ه ت��ورم زیر 5درص��د پیدا 
کرده اند. تورم افسارگس��یخته ب��ا دامن زدن 
ب��ه نااطمینانی، ق��درت تصمیم گی��ری را از 
عام��الن بازار می گی��رد. اف��راد نمی دانند که 
س��رمایه گذاری در کدام پ��روژه در بلندمدت 
ب��ه صرف��ه اس��ت و این ع��دم اطمین��ان در 
تصمیم گی��ری ام��ری فراگی��ر در تورم ه��ای 

فزاینده است. 
ب��ا کاهش ت��ورم، ای��ن نااطمینانی ها کمتر 
ش��ده و انگیزه س��رمایه گذاران ب��رای حضور 

اقتص��ادی  و س��رمایه گذاری در پروژه ه��ای 
پررنگ تر می شود. از س��وی دیگر، در فرآیند 
تورم های افسارگس��یخته به طور معمول افراد 
ب��ه دنب��ال پناهگاه��ی امن و مطمئ��ن برای 
س��رمایه های خود هستند و تجربه نشان داده 
که ای��ن پناهگاه به طور معم��ول در بازارهای 
ارز، طال و... بوده و فعالیت های تولیدی قدرت 
جذب س��رمایه ها را نداش��ته اند. شرایطی که 
در آن اکثر افراد دچار تورم افزایش س��رمایه 
می ش��وند، درحالی که در بهترین حالت آنان 
در مقاب��ل تورم فزاینده ق��درت خرید خود را 
از دس��ت نمی دهند. در چنین حال و هوایی، 
افت و س��قوط ت��ورم می تواند ای��ن چارچوب 

س��رمایه گذاری را تغیی��ر داده و فعالیت های 
تولیدی از کاهش تورم جان دوباره ای بگیرند. 
نگاهی ب��ه وضعیت اقتصاد ای��ران در طول 
چند س��ال گذشته نش��ان می دهد که رابطه 
می��ان تورم و رش��د اقتص��ادی، رابطه مثبتی 
نب��وده اس��ت. در دوره رک��ودی که از س��ال 
1390 ش��روع شد، رش��د اقتصادی در مسیر 
کاه��ش قرار گرفت و تورم نقط��ه به نقطه به 
سطوح غیرقابل تحمل باالی 40درصد رسید. 
از آن س��و در دولت یازدهم نیز با اینکه تورم 
کاهش یافت، اما رشد اقتصادی فزونی گرفت 
که باز هم نش��انه ای ب��ود از رابطه منفی بین 

رشد اقتصادی و تورم. 
واقعیت این اس��ت که سمت عرضه اقتصاد 
ایران با مش��کالت زیادی روبه رو است؛ از بازار 
نیروی کار گرفته تا بازارهای مالی و س��رمایه. 
حقوق مالکیت و نوآوری، فضای کسب وکار و 
بهب��ود آن، همه اینها چندان اوضاع خوش��ی 

ندارند، اما آیا می توان در سیاس��ت های پولی 
با افزایش تورم به حل مشکالت سمت عرضه 
کمک ک��رد؟ براس��اس تئوری ه��ای موجود، 
سیاس��ت های تورمی کمکی به سمت عرضه 
نمی کند. سمت عرضه به کارکرد بخش تولید 
و بازارهای اقتصاد مرتبط است و اینکه ریسک 

اقتصاد در چه وضعیتی قرار دارد. 
توجه به بزرگی مشکالت پیش روی اقتصاد 
ای��ران، گویای این اس��ت که ب��رای حل آنها 
باید راهکارهای متناس��ب پیشنهاد دهیم. اگر 
می خواهیم س��االنه یک میلیون ش��غل ایجاد 
کنیم، باید متناس��ب با این ه��دف بزرگ در 
حوزه های مهمی مثل فضای کسب وکار، بازار 
کار، تأمی��ن مالی و بازار س��رمایه 
مالی پیش��رفت هایی  بازاره��ای  و 
داش��ته باش��یم. اگر با ایجاد تورم 
می شد س��االنه یک میلیون شغل 
ایجاد ک��رد ک��ه ام��روز زیمبابوه 

بهشت نیروی کار بود. 
بدون تردید نخستین قدم در این 
مسیر، حفظ ثبات فضای اقتصادی 
اس��ت که یک��ی از مولفه های آن، 
ثبات بخش پولی و در مرحله بعد، 
ثبات بخش مالی، ثبات در محیط 
کس��ب وکار و کاهش ریس��ک های 
 اقتصادی اس��ت. نرخ س��ود بانکی
 از جمله مش��کالت بزرگ اقتصاد 
ایران است که باید حل شود. امروز 
که فهمیده ایم سیاست گذاری های 
اشتباه گذشته چه خس��ارتی به اقتصاد ایران 
تحمیل ک��رده، باید آنها را اصالح کنیم. البته 
حل موضوع س��ود بسیار مش��کل است و باید 

رفع شود. 
یک��ی از فوای��د کاه��ش تورم ای��ن بود که 
مش��کالت اقتصاد ای��ران را نمای��ان کرد. در 
مجموع می توان گفت ک��ه بانک مرکزی باید 
مس��یر قبلی خ��ود را ادامه ده��د و پول های 
پرقدرت موجود را در اقتصاد ایران شناس��ایی 
کند. به اعتقاد گروهی از کارشناس��ان، تصور 
تحری��ک رش��د اقتص��ادی از مس��یر ت��ورم، 
ساده انگارانه اس��ت و حتی اگر در کوتاه مدت 
به رون��ق ظاه��ری کس��ب وکار بینجامد، در 
بلندمدت به زیان اقتص��اد خواهد بود. بر این 
اساس، می توان گفت که حفظ »دستاوردهای 
تورمی« و در کنار آن، »تداوم رشد اقتصادی« 
از جمله چالش ه��ای اصلی و مهم پیش روی 

دولت دوازدهم هستند. 

آیا رونق تورم به رشد کسب وکارها در بلندمدت می انجامد؟ 

هم گرایی و واگرایی دوگانه رکود و تورم در اقتصاد ایران



 قراردادهای ایران با شرکت های خارجی
 در 18 ماه گذشته

سرمایه گذاری خارجی در ایران به 
روایت بلومبرگ

بلومبرگ در گزارشی فهرست س��رمایه گذارانی را 
که در ۱۸ ماه گذشته وارد ایران شده و در بخش های 
مختلف اقتصاد ایران، سرمایه گذاری کرده اند، منتشر 
ک��رد. به گ��زارش بلومبرگ، بعد از توافق هس��ته ای 
ایران با کش��ورهای قدرتمند دنیا در س��ال ۲۰۱۵، 
س��رمایه گذاران به ای��ران هجوم آوردن��د و این امر، 
احتمال هر گونه حمله آمریکا به توافق هس��ته ای در 

آینده را کاهش می دهد. 
فضای س��رمایه گذاری از ژانویه سال گذشته بعد از 
برداش��ته شدن تحریم ها با توجه به هجوم هتل داران 
ب��رای س��رمایه گذاری در ایران تغییر ک��رد. در حال 
حاض��ر با توج��ه به اضاف��ه کردن تحریم ها توس��ط 
دونالد ترامپ و اب��راز ناامیدی او از توافق بحث هایی 
ایجاد شده اس��ت که آیا این توافق هسته ای پا برجا 
می ماند یا خیر. این در حالی اس��ت که حمایت بقیه 
 کش��ورها، چین، روسیه، فرانسه، آلمان و انگلیس که

 پول های ش��ان را در ایران سرمایه گذاری کردند در 
این بخش نقش مهمی خواهد داشت. 

صن��م وکی��ل، یک��ی از اف��راد چاتمن ه��اوس در 
خاورمیان��ه و ک��ره ش��مالی در برنام��ه ای در لندن 
گفته بود: »این کشورها فش��ار زیادی را برای حفظ 
دسترس��ی ب��ه بازارهای ای��ران تحم��ل کردند. جدا 
ش��دن ایران و از بی��ن رفتن این توافق ب��ه نفع آنها 
نیست.« در حال حاضر شرایط خوبی در ایران وجود 
دارد؛ مقام��ات ایران اعالم کرده اند که می خواهند به 
میزان۶۰ میلیارد دالر سرمایه خارجی در بخش نفت 
و گاز تا آخر س��ال جاری ج��ذب کنند. قراردادهایی 
که در ۱۸ ماه گذشته امضا شده است، در حوزه های 

انرژی، صنعت، حمل و نقل و مخابرات بوده است. 
انرژی

* توت��ال هم��راه با ش��رکت نفتی چین ق��رارداد 
۲۰س��اله ای به ارزش ۵میلیارد دالر را برای توس��عه 

فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا کرده اند. 
* ش��رکت کره جنوبی SK E&C با ش��رکت ملی 
نف��ت ایران قرارداد ۱.۶ میلی��ارد یورو  )۱.۸ میلیارد 
دالر( برای توس��عه پالیش��گاه تبریز در شمال غرب 

ایران امضا کرد. 
* واح��د بین المللی ترکی��ه با وزیر ان��رژی ایران 
ق��راردادی با ارزش ۴.۲ میلیارد دالر برای تأس��یس 

هفت کارخانه گاز طبیعی امضا کرد. 
* سینوپک چین نیز با شرکت ملی پاالیش و پخش 
ایران قرارداد ۱.۲ میلیارد دالری برای توسعه فاز یک 

پاالیشگاه آبادان در استان خوزستان امضا کرد. 
* ش��رکت ش��ل نیز توافق نامه ای ب��رای مطالعه 

میادین آزادگان و یادآوران امضا کرد. 
حمل و نقل 

* ش��رکت رن��و با امض��ای ق��رارداد ۶۶۰ میلیون 
یوروی��ی با وزارت صنعت، معدن و تجارت به ش��کل 
سرمایه گذاری مش��ترک برای تولید خودرو در ایران 

همکاری می کند. 
* فولکس واگن با یک شرکت داخلی برای فروش 

دو مدل خودرو به توافق رسیدند. 
* پ��ژو س��یتروئن نیز با ای��ران خودرو به ش��کل 
س��رمایه گذاری مش��ترک، ۴۰۰میلیارد ی��ورو برای 

توسعه خودروها سرمایه گذاری می کند. 
*بویینگ با خطوط هواپیمایی آس��مان توافق نامه 
۳میلی��ارد دالری ب��رای ف��روش ۳۰هواپیما ۷۳۷ و 
همچنان با ش��رکت ملی ایران ای��ر توافق نامه فروش 

۸۰ هواپیما امضا کرد. 
* ای تی آر نیز با ایران ایر توافقنامه ای با ارزش۵۳۶میلیون 

دالری برای فروش ۲۰ هواپیما امضا کرد. 
* ایرب��اس نیز قراردادی برای فروش ۱۰۰ جت به 

ارزش ۱۹میلیارد دالر امضا کرد. 
*آلس��توم نیز با وزارت صنعت ایران برای تأسیس 

قطار و مترو توافق کرد. 
* شرکت حمل و نقل روس��یه نیز با وزارت صنعت 
ایران قراردادی به ارزش ۳میلیارد دالر برای همکاری 

تولید واگن راه آهن امضا کرد. 
* زیمنس قراردادی ب��ا ارزش ۱.۵میلیارد یورو را 

برای توسعه ریل قطار در ایران امضا کرد. 
صنعت

* CREC چی��ن نی��ز توافقنام��ه ای ب��ا ارزش 
۲میلیارد دالر با ش��رکت آلومینیم ایران برای شروع 

عملیات در استان مرکزی امضا کرد. 
مخابرات

* گروه ام تی ان ۴۹ درصد س��هم ش��رکت دولتی 
اینترنتی ایران را ب��ه ارزش ۴۰میلیون دالر خرید و 
همچنین به دنبال سرمایه گذاری ۷۵۰میلیارد دالری 

در پروژه فیبر نوری ایرانی است. 

ش��گفتی از روز رای گیری در 
مجلس برای اعتم��اد به وزرای 
دول��ت دوازدهم آغاز ش��د؛ در 
روزی ک��ه مجلس ب��ا همراهی 
وزرای  هم��ه  کم س��ابقه ای 
را  رئیس جمهوری  پیش��نهادی 
راهی پاس��تور کرد، اما تنها یک 
نف��ر از کابینه جا ماند و آن یک 
نفر هم کس��ی بود که کمترین 
بازماندنش  درب��اره  گمانه زن��ی 
از کابین��ه دوازده��م ب��ه گوش 
می رس��ید. با این همه، از فردای 
روز رای گیری پرحاشیه مجلس 
و عدم رأی اعتم��اد نمایندگان 
به حبیب اهلل بیطرف، گمانه زنی 
درب��اره س��اختمان شیش��ه ای 

وزارت نیرو به اوج رسید. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، ش��وک 
ب��زرگ روز رأی اعتماد به کابینه 
پیش��نهادی دوازدهم، رأی عدم 
اعتم��اد مجل��س ب��ه حبیب اهلل 
بیطرف، وزیر پیشنهادی نیرو بود. 
آن هم در شرایطی که پیش بینی 
می شد بیطرف کار نسبتا راحتی 
برای ورود به وزارت نیرو داش��ته 
باش��د و گزینه های��ی همچ��ون 
بطحایی وزیر پیشنهادی آموزش 
و پ��رورش، آذری جهرم��ی وزیر 
پیشنهادی ارتباطات و حتی علی 
ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی کار دش��وارتری 
اعتم��اد  رأی  کس��ب  ب��رای 
نمایندگان مجلس داشته باشند، 
آنها ب��ا رأی غیرقابل پیش بینی 
به پاستور راه یافتند و حبیب اهلل 
بیطرف مهم ترین بازمانده کابینه 
ب��ود؛ او تنه��ا ۱۳۳ رأی مواف��ق 
کسب کرد و ماجرا زمانی جالب تر 
می ش��ود که بدانی��م بیطرف در 
ش��رایطی موف��ق به جل��ب رأی 
اعتماد مجلس نش��د ک��ه ۱۴۲ 
نماینده مجلس برای سخنرانی در 
موافقت با او ثبت نام کرده بودند، 
اما نتیجه آرا نشان می داد حتی ۹ 
نفر از همان کس��انی که طبعا از 
روی شناخت قبلی می خواستند 
به سود بیطرف سخنرانی کنند تا 
آرای او را افزایش دهند، خودشان 
به بیطرف رأی ندادند تا در کمال 
ش��گفتی، بیطرف تنها ۱۳۳ رأی 
کس��ب کند. هر چند در روزهای 
بعد مشخص شد تعدادی از آرای 
موافق بیطرف به اش��تباه در روز 
رای گیری به حس��اب نیامده، اما 
تأکید ش��د که این تع��داد آرا به 
میزان��ی نبوده که بتوان��د وی را 

راهی پاستور کند. 

آغاز  »نیرو« با سرپرست
وزارت نی��رو در کن��ار وزارت 
وزارتخانه های��ی  تنه��ا  عل��وم 
بودند که در نخس��تین جلس��ه 
هی��أت دول��ت دوازده��م زی��ر 

نظر سرپرس��ت اداره می شدند. 
رئیس جمه��وری در همان روز 
ک��ه بیط��رف از جل��ب اعتماد 
نمایندگان مل��ت بازماند، حکم 
سرپرس��تی وزارتخان��ه را برای 
قائم مقام ای��ن وزارتخانه صادر 
کرد تا س��تار محم��ودی به طور 
موق��ت هدایت ای��ن وزارتخانه 
کلی��دی را ب��ر عه��ده بگیرد و 
این گمانه زنی مطرح ش��ود که 
برای  بع��دی  گزین��ه  انتخ��اب 
تصدی پس��ت وزیر نیرو به این 

زودی ها نخواهد بود. 
این  ک��ه  فایده ای  نخس��تین 
تصمی��م برای مجموع��ه دولت 
داش��ت این بود که وزارت نیرو 
فعال بدون ورود فرد جدیدی از 
بی��رون و بدون ایج��اد تغییرات 
اساس��ی در س��اختار مدیریتی، 
روزهای پایانی تابس��تان ۱۳۹۶ 
را در آرام��ش س��پری خواه��د 
ک��رد، آن هم در ش��رایطی که 
با وجود آنکه گرم ترین روزهای 
س��ال پشت س��ر گذاشته شده، 
کش��ور  آب  تأمی��ن  وضعی��ت 
همچن��ان نگران کنن��ده اس��ت 
و س��ایه خاموش��ی نیز بر س��ر 
کشور برقرار است و وزارت نیرو 
همچن��ان در وضعیت قرمز قرار 
دارد. از س��وی دیگر، هر س��ال 
برنامه ریزی  اوایل شهریورماه  از 
برای گذر از تابستان سال آینده 
صورت می گیرد، اما امسال نبود 
وزی��ر در وزارتخان��ه و وضعیت 
معل��ق مدیریت های ارش��د این 
وزارتخانه موجب شده که برخی 
از برنامه ه��ا ب��ا تأخی��ر روبه رو 
ش��وند که این مسئله برای این 
وزارتخانه امری خطرناک است. 
در چنی��ن ش��رایطی محمودی 
فع��ال مس��ئولیت هدای��ت این 
وزارتخان��ه کلی��دی را به دوش 

می کشد. 

یک صندلی و چندین 
کاندیدا

از سوی دیگر به نظر می رسد 
طوالنی ش��دن فرآین��د معرفی 
وزیر تنها فش��ارها را روی دولت 
برای القای گزینه های جایگزین 
در  بیش��تر می کن��د.  بیط��رف 
به  نگاه��ی  گذش��ته  روزه��ای 
ش��بکه های اجتماع��ی و فضای 
مج��ازی حاکی از آن اس��ت که 
گروه ها و افراد زیادی فرصت را 
غنیمت شمرده و درصدد القای 
گزینه ه��ای خ��ود ب��ه روحانی 

هستند. 
در می��ان اس��امی فراوانی که 
از روزهای گذش��ته دس��ت به 
دست می ش��ود، اسامی آشنایی 
هم به گوش می رسد که سابقه 
فعالی��ت در صنع��ت آب یا برق 

را داش��ته اند. به طور مثال گفته 
می ش��د که ممکن اس��ت رضا 
اردکانیان که در سال های اخیر 
بیشتر خارج از کشور در خدمت 
س��ازمان  آب  بخش  برنامه های 
ملل بوده از گزینه ها باش��د. نام 
او که در زمان معرفی نخستین 
وزی��ر نی��رو ب��ه مجل��س نی��ز 
درکنار نام های��ی چون بیطرف، 
منوچه��ری و ش��ریعتمداری از 
گزینه ه��ای اصل��ی ب��ود، االن 
دیگ��ر چن��دان مطرح نیس��ت. 
در ای��ن ش��رایط، هرچن��د در 
روزهای گذش��ته اسامی زیادی 
ب��ه گ��وش رس��یده اس��ت، اما 
ب��ه نظر می رس��د به ج��ز خود 
س��تار محمودی، دیگر اس��امی 
که بیش��تر از دیگ��ران برای در 
اختیار گرفتن س��کان وزارتخانه 
نیرو در چهار سال آینده مطرح 
شده اند شامل مدیرانی همچون 
غالمرضا منوچهری، سیدمحمد 
صادق زاده، وف��ا تابش، همایون 
حائری، اکبر صادقی، احمد علی 
کیخا و محسن نریمان بوده اند. 

منوچهری، گزینه ای 
همیشگی

درست مانند دور اول معرفی 
ب��ه  نی��رو  وزارت  نامزده��ای 
مجلس، ب��از هم ن��ام غالمرضا 
منوچه��ری در گمانه زنی ه��ا به 
گوش می رسد. منوچهری مدیر 
بلندپایه ای اس��ت ک��ه از بخش 
آب مطرح ش��ده است و سابقه 
سال ها مدیریت کالن در بخش 
انرژی کش��ور در وزارت نفت را 
نی��ز در کارنام��ه دارد و اکنون 
نیز به عنوان معاون شرکت ملی 
نفت ایران نقش تعیین کننده ای 
و  بین الملل��ی  قرارداده��ای  در 
داخلی توسعه صنعت نفت دارد. 
ش��انس منوچه��ری ای��ن بار 
نسبت به گمانه زنی های پیشین 
از آن جهت بیش��تر می شود که 
رئی��س جمه��وری در آخری��ن 
سخنرانی خود در مجلس پیش 
از رأی اعتماد به وزرا، به وضوح 
تأکی��د ک��رد که در س��ال های 
پی��ش رو مدیری��ت بخش آب 
از اهمیت ویژه برخوردار  کشور 
اس��ت. هرچند که منوچهری به 
واسطه مسئولیت های سال های 
اخی��رش به عن��وان ی��ک مدیر 
نفتی شناخته می شود، اما شاید 
کمتر کسی فراموش کرده باشد 
ک��ه وی از موسس��ین ش��رکت 
مهندس��ی آب و فاضالب بوده و 
س��ابقه ای طوالنی در این زمینه 
داشته اس��ت. منوچهری که در 
گذشته مشاور معاون وزیر نیرو 
در امور آب هم بوده اس��ت، در 
به عنوان  اوج گمانه زنی  روزهای 

یکی از گزینه های جدی حضور 
در وزارت نی��رو مط��رح ب��ود، 
اما هی��چ گاه رایزن��ی جدی در 
ای��ن زمینه انجام ن��داد. اکنون 
نی��ز گفته می ش��ود منوچهری 
با وج��ودی که ش��رایط کنونی 
وزارت نی��رو را بغرنج و پیچیده 
می دان��د، در ص��ورت حمای��ت 
رئی��س جمهوری ممکن اس��ت 
س��کان وزارت نیرو را در دست 

بگیرد. 

صادق زاده، انرژی نو
ن��ام  گذش��ته  روزه��ای  در 
مدیری از بخش برق وزارت نیرو 
ب��ه گوش می رس��د که همچون 
می توان��د  عملک��ردش  ح��وزه 
ان��رژی نو ب��رای مدیری��ت این 
وزارتخانه چالشی محسوب شود. 
که  فردی  سیدمحمدصادق زاده، 
پیشتر سابقه مدیریت بر سازمان 
ایران را داشت،  انرژی  بهره وری 
درح��ال حاض��ر رئیس س��اتبا 
تجدیدپذیر  انرژی های  )سازمان 

و بهره وری انرژی( است. 
هیأت  عضو  ک��ه  صادق زاده 
مهندس��ی  گ��روه   علم��ی 
ب��رق � قدرت دانش��کده فنی 
دانش��گاه شاهد  مهندس��ی  و 
اس��ت، دکترای مهندسی برق 
از پلی تکنی��ک  »گرونوب��ل« 
فرانس��ه و دکترای مهندس��ی 
برق از دانشگاه صنعتی شریف 
را در کارنام��ه تحصیل��ی خود 
دارد و یک��ی از کارشناس��ان 
ارش��د »ط��رح جام��ع انرژی 
کش��ور« بوده اس��ت. وی که 
متول��د س��ال ۱۳۴۷ اس��ت، 
جزو مدیران رده باالی نس��بتا 
ج��وان محس��وب می ش��ود و 
شریف  دانشگاه  فارغ التحصیل 
و  کارشناس��ی  دوره ه��ای  در 
در رشته  ارش��د  کارشناس��ی 
برق اس��ت و پیش از انتصاب 
س��اتبا،  رئی��س  س��مت  ب��ه 
اس��تانداردهای  مدیرکل دفتر 
فن��ی، مهندس��ی، اجتماعی و 
انرژی  و  برق  زیس��ت محیطی 

وزارت نیرو بوده است. 
در حمایت از ص��ادق زاده در 
روزه��ای اخی��ر این گونه مطرح 
ش��ده که این مدیر ب��ا رویکرد 
پیون��د آب و ان��رژی می توان��د 
در این برهه ب��رای وزارت نیرو 
مفید باش��د، از س��وی دیگر با 
توجه به س��ابقه محیط زیستی 
و ح��وزه تجدید پذی��ر و ارتباط 
ب��ا بخش خصوصی و بهره مندی 
از فرصت های برج��ام و ارتباط 
بین المللی  س��رمایه گذاران  ب��ا 
آسان س��ازی  ب��ه  می توان��د 
سرمایه گذاری در تجدیدپذیرها 

کمک کند. 

سایر گزینه های مطرح شده
بدون شک این نکته که از بین 
وزارت  تنها  وزارتخانه ه��ا،  همه 
نیرو در بین وزرای پیش��نهادی 
کابین��ه دوازدهم بالتکلیف ماند 
باع��ث ش��د ت��ا گمانه زنی های 
رس��انه ای درب��اره وزی��ر بعدی 
نیرو به اوج خود برس��د. در این 
میان »وفا تابش« از گزینه هایی 
بود ک��ه در روزهای نخس��تین 
تعیی��ن سرپرس��ت وزارت نیرو 
به عن��وان گزینه جایگزینی وزیر 
نیرو به گوش می رس��ید، حتی 
ش��نیده می ش��د او برنامه خود 
را به مس��ئوالن رده باالی دولت 
ارائه کرده است، اما بعدها گفته 
ش��د خودش از این مس��ئولیت 
وفاتابش  اس��ت.  داده  انص��راف 
و بیط��رف در ش��رکت آب نیرو 
با هم هم��کار بودن��د. همایون 
حائری نیز از دیگر مدیران ارشد 
بخ��ش برق بوده که در روزهای 
اخیر نامش شنیده شده است. او 
که در س��ال ۱۳۳۶ در تبریز به 
دنیا آمده و مدرک فوق لیسانس 
مهندسی برق خود را از دانشگاه 
صنعت��ی ش��ریف اخ��ذ ک��رده 
اس��ت از مدیران ارش��د بخش 
برق دولت ه��ای دهم و یازدهم 
مدیرعاملی  می ش��ود.  محسوب 
ش��رکت توانی��ر، معاونت توزیع 
ب��رق ش��رکت ب��رق منطقه ای 
ته��ران، مدیرعام��ل و ریاس��ت 
هیأت مدی��ره ب��رق منطق��ه ای 
آذربایجان، معاونت هماهنگی و 
تولید و عضو اصلی هیأت مدیره 
سرپرس��تی  توانی��ر،  ش��رکت 
معاونت وزی��ر نیرو در امور برق 
و ان��رژی و مدیرعامل ش��رکت 
مدیریت ش��بکه برق ای��ران از 
س��وابق اجرای��ی وی در صنعت 

برق است. 
اکب��ر صادق��ی نی��ز از دیگر 
مدیران��ی اس��ت ک��ه نامش در 
روزهای گذشته به گوش رسید 
و حت��ی گفته ش��د برنامه های 
خود را به تصمیم س��ازان ارشد 
دولت��ی ارائه داده اس��ت. او که 
دکترای سیاس��ت گذاری انرژی 
دارد، پیش��تر به عنوان مش��اور 
وزی��ر نی��رو در ای��ن وزارتخانه 
است.  می کرده  فعالیت  حساس 
احمدعل��ی کیخا، نی��ز از دیگر 
نام های��ی بوده ک��ه در روزهای 
اخیر در برخی محافل به عنوان 
گزینه وزارت نیرو مطرح ش��ده 
اس��ت. در کنار اینها نام محسن 
نریمان، مع��اون کنونی وزیر راه 
و شهرس��ازی نیز که پیشتر در 
ح��وزه آب و فاض��الب س��ابقه 
جزو  اس��ت  داش��ته  مدیری��ت 
گزینه ه��ای احتمال��ی به گوش 

می رسد. 

گمانه زنی ها درباره وزیر نیروی دولت دوازدهم ادامه دارد

یک صندلی و چند نامزد
اقتصاد کالن

مرکز آمار ایران اعالم کرد
تورم مردادماه ٧.٧ درصد شد

مرکز آمار ایران در تازه ترین گزارش خود، نرخ 
تورم کاالها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری 
در ۱۲ ماه منتهی به مردادماه امس��ال نسبت به 

دوره مشابه سال قبل را ۷.۷ درصد اعالم کرد. 
به گ��زارش  »فرص��ت امروز« براس��اس اعالم 
مرک��ز آمار ایران، ش��اخص کل نرخ ت��ورم کاالها 
و خدم��ات مصرف��ی خانواره��ای ش��هری  )ب��ر 
مبن��ای۱۰۰=۱۳۹۰( در مرداد ماه س��ال ۱۳۹۶ 
عدد ۲۴۹.۶ را نش��ان می دهد که نس��بت به ماه 
قب��ل ۰.۶ درصد افزایش داش��ته اس��ت. افزایش 
ش��اخص کل نرخ تورم کاالها و خدمات مصرفی 
خانوارهای ش��هری نسبت به ماه مشابه سال قبل  
)تورم نقطه به نقطه( ۸.۱ درصد اس��ت که نسبت 
ب��ه همین اطالع در ماه قب��ل  )۸.۹ درصد(، ۰.۸ 
واحد درصد کاهش یافته اس��ت. همچنین درصد 
تغیی��رات این ش��اخص کل در ۱۲ ماه منتهی به 
مردادماه سال ۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل 
۷.۷ درصد اس��ت که نس��بت به همین اطالع در 
تیرم��اه ۱۳۹۶  )۷.۶ درص��د(، ۰.۱ واحد درصد 

افزایش یافته است. 
براس��اس این گزارش، ش��اخص گ��روه عمده  
»خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانیات« در این 
ماه به رقم ۳۰۴.۶ رس��یدکه نس��بت به ماه قبل 
۰.۵درصد افزایش نش��ان می دهد. شاخص گروه 
عم��ده  »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۰درصد افزایش 
نش��ان می ده��د و درصد تغییرات ای��ن گروه در 
۱۲ م��اه منتهی ب��ه مردادماه ۱۳۹۶ نس��بت به 
دوره مش��ابه س��ال قبل ۱۱.۲ درصد اس��ت که 
نس��بت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶ 
)۱۱.۰درص��د(، ۰.۲ واحد درص��د افزایش یافته 
است. ش��اخص گروه اصلی  »خوراکی ها« در ماه 
مورد بررسی به عدد ۳۰۲.۷ رسیدکه نسبت به ماه 
قبل ۰.۵ درصد افزایش نش��ان می دهد. شاخص 
گروه اصلی »خوراکی ها« نس��بت به ماه مش��ابه 
س��ال قبل ۱۱.۱درصد افزایش نش��ان می دهد و 

نرخ تورم ۱۲ ماهه این گروه ۱۱.۳درصد است. 
ش��اخص گروه عمده  »کاالهای غیرخوراکی و 
خدمات« نی��ز در مردادماه ۱۳۹۶ به رقم ۲۳۰.۷ 
رس��یدکه نس��بت به ماه قبل ۰.۶درصد افزایش 
داشته اس��ت. میزان افزایش شاخص گروه عمده 
»کاالهای غیرخوراکی و خدمات« نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل ۶.۸ درصد بوده است و نرخ تورم 
۱۲ماه منتهی به مردادماه ۱۳۹۶ نس��بت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل این گروه ۶.۲ درصد است که 
نس��بت به تورم ۱۲ماهه منتهی به تیرماه ۱۳۹۶  

)۶.۲درصد(، تغییری نداشته است. 

تبعات رشد میانه سنی جمعیت کشور
همچنی��ن مع��اون مرکز آمار گف��ت: هرچه میانه 
س��نی جمعیت از ۳۰ س��ال باالت��ر رود، به معنای 
حرکت جمعیت کش��ور به سوی پیری است وکشور 

ما در آستانه پیری جمعیت قرار دارد. 
ب��ه گزارش مرکز آمار ای��ران، علیرضا زاهدیان در 
برنام��ه  »گفت وگوی ۱۸:۳۰ ش��بکه خب��ر« با بیان 
اینکه ۵۰ درصد از جمعیت کش��ور زیر ۳۰ س��ال و 
۵۰ درصد دیگر باالی ۳۰ س��ال است، گفت: هرچه 
میانه سنی جمعیت از ۳۰ سال باالتر رود به معنای 
حرکت جمعیت کش��ور به س��وی پیری است. البته 
ش��رایط کشور هنوز به مرحله بحرانی نرسیده، چون 
در پنج س��ال گذش��ته تعداد موالید کش��ور افزایش 

یافته است. 
 زاهدیان ادامه داد: براس��اس آمار کس��ب ش��ده، 
گروه های س��نی ۰ تا ۱۴ س��ال کش��ور ۲۴درصد و 
افراد باالی ۶۵ س��ال نیز ۶.۱ درصد از جمعیت کل 
کش��ور هس��تند که اگر به ۸درصد برسیم مشکالت 

سالمندی را حس خواهیم کرد. 
وی میانگین س��نی ازدواج در س��ال ۹۶ را ۲۷.۴ 
عن��وان ک��رد و گفت: ای��ن میانگین س��نی اگرچه 
نگران کننده اس��ت اما بحرانی نیس��ت، لذا در حال 
حاضر باید تمرکز مدیران کش��ور روی افزایش تعداد 
ازدواج و موالید باش��د، زیرا آینده کشور به جمعیت 

جوان و پویا وابسته است. 
به گفت��ه معاون مرکز آمار، اگر قرار باش��د س��ن 
س��المندی باالتر رود به همان اندازه میزان برداشت 
از صندوق های بازنشستگی نیز بیشتر می شود و این 
بدان معناس��ت که باید جوانان بیشتری کار کنند تا 

این صندوق همیشه پر باشد. 
زاهدیان با بیان اینکه امید به زندگی در بین زنان 
بیش��تر از مردان اس��ت و همین امر موجب شده تا 
میانگین س��نی بانوان بیش��تر از آقایان باشد، گفت: 
آمارها نشان دهنده افزایش امید به زندگی در کشور 

است. 
وی گفت: ما قصد داریم تا دوره های سرش��ماری 
را به ۱۰ س��ال افزایش دهی��م و امیدواریم تا قبل از 
۱۴۰۵ به سرش��ماری ثبتی - مبنای��ی بدون مامور 
سرشماری دست یابیم.  براساس این گزارش، مرکز 
آمار به تازگی اطالعاتی از میانگین سنی افراد جامعه 
منتشر کرده که براساس آن، میانگین سنی جمعیت 
ایران در س��ال ۱۳۹۵ برابر ۳۱.۱ سال محاسبه شده 
که در مقایسه با سال ۱۳۹۰ برابر ۱.۳ سال افزایش 

نشان می دهد. 

سرمایه گذاری خارجی
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فرصت امروز: نشس��ت هم اندیش��ی 
بیژن زنگنه، وزیر نفت، با مدیران ارش��د 
ش��رکت مل��ی مناطق نفت خی��ز جنوب 
برگزار ش��د. در این نشس��ت بیژن زنگنه 
با تبریک فرارس��یدن هفته دولت اظهار 
داش��ت: این سفر نخستین س��فر کاری 
پ��س از رأی اعتم��اد مجل��س و انتخاب 
اعضای هیأت دولت است که به مناسبت 
هفته دولت انجام ش��ده و هدف آن بیان 
فعالیت ها و دس��تاوردهای دولت اس��ت. 
زنگنه اظهار کرد: یکی از مس��ائلی که در 
ح��ال حاضر دغدغه ش��رکت های داخلی 
است حضور آنها در پروژه های نفتی و به 
خصوص قرار گرفتن در لیست توتال است 
که در این زمینه برنامه ریزی های دقیقی 
صورت گرفته اس��ت. وی افزود: توتال نه 
حف��اری دارد و نه لوله گ��ذاری می کند و 
تنها مهندسی مخزن را مدیریت می کند 
و در صورت��ی ک��ه ش��رکت های ایران��ی 
توانمندی و ظرفیت های الزم مدنظر این 
شرکت را داشته باش��ند می توانند کارها 
را به دس��ت گیرند. وزی��ر نفت ادامه داد: 
توتال نیز در زمین��ه پروژه های نفتی هر 
ش��رکتی را که ما معرف��ی می کنیم باید 
به مناقص��ه دعوت کند اما این ش��رکت 
نیز تمامی ش��رکت های داخل��ی را مورد 
ارزیاب��ی قرار داده اس��ت. وی بیان کرد: 
اگرچه  ایران��ی  ش��رکت های  متأس��فانه 
برخ��ی دارای تجهیزات پیش��رفته بوده 
ام��ا در کاره��ای فنی با مش��کل مواجه 
می شوند که در این خصوص نیز تدابیری 

اندیشیده شده است. 

ضعف بزرگ شرکت های داخلی
زنگنه تصریح کرد: حضور شرکت های 
ایرانی در کارگاه های آموزشی و رساندن 
دان��ش فنی خ��ود ب��ه اس��تانداردهای 
بین الملل��ی از برنامه هایی اس��ت که در 
م��دت زمان باقی مانده ت��ا مناقصه های 

نفتی در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت. 
وی اظه��ار ک��رد: یکی از م��واردی که 
ش��اید از ضعف های بزرگ ش��رکت های 
داخلی اس��ت تلفاتی اس��ت که آنها در 
پروژه ه��ای نفتی می دهن��د درحالی که 
حادثه و تلفات انس��انی افتخار نیس��ت، 
بلکه ضعف است. وزیر نفت تصریح کرد: 
اکنون توانمندی خوبی در ش��رکت های 
داخلی مشاهده ش��ده و اگر دانش فنی 
را نیز بتوانیم به همان میزان ارتقا دهیم 
می توانی��م در پروژه ه��ای نفتی س��هم 
بسزایی داش��ته باش��یم. وی بیان کرد: 
ش��رکت هایی ایران��ی در صورتی که در 
بخش فنی با مش��کالتی مواجه هستند 
می توانند با شرکت های خارجی شریک 
ش��ده و کار را به دس��ت گیرن��د. زنگنه 
ادام��ه داد: باتوجه ب��ه برنامه ریزی های 
صورت گرفته قرار شده حدود 60درصد 

تجهی��زات م��ورد نیاز ب��رای پروژه های 
نفتی از داخل خریداری شود. وی اظهار 
ک��رد: اولویت در ادبی��ات حقوقی معنی 
ن��دارد، چراکه نمی ش��ود دو ش��رکت با 
پیش��نهاد یکسان باشند و کار به شرکت 
ایرانی داده شود درحالی که توانمندی و 
دانش فنی مورد نظر توتال اس��ت. وزیر 
نفت گفت: ش��رکت های ایرانی با حضور 
در کارگاه ه��ای آموزش��ی می توانن��د با 
ش��رایط بهتری در مناقصه حاضر شوند 
تا احتمال س��پردن کار به ش��رکت های 
داخلی در صورت پیش��نهاد یکس��ان با 
ش��رکت های، خارجی بیش��تر شود. وی 
اظهار امی��دواری کرد با برنامه ریزی های 
ص��ورت گرفته در زمین��ه ارتقای دانش 
فنی شرکت های داخلی 70درصد ارزش 
این قرارداد ها به شرکت های ایرانی داده 

شود. 

جذابیت صنعت نفت برای 
سرمایه گذاری

زنگن��ه با بی��ان اینک��ه برنام��ه ما در 
دوره جدید وزارت نف��ت ادامه طرح ها و 
برنامه های جاری با روحیه جدید اس��ت 
تأکید کرد: در ای��ن دوره نقش جوانان و 
بانوان در صنعت نفت بیش��تر خواهد شد 
و باید تجربه های پیشکس��وتان به نس��ل 
جوان منتقل ش��ود. وی گف��ت: جوانان 
دارای جسارت، ریسک پذیری و خالقیت 
هس��تند و این ویژگی ها بسیار با اهمیت 
اس��ت. وزیر نفت با اشاره به سیاست های 
دولت در حوزه نفت و گاز اظهار داش��ت: 
رئیس جمه��وری محت��رم بر ای��ن تأکید 
دارن��د که نفت باید پیش��ران توس��عه و 
تحرک اقتصاد کشور باشد که در مرحله 
اجرا بخش مهمی از آن مربوط به شرکت 
مل��ی مناطق نفت خیز جنوب اس��ت که 
آن را انجام ده��د. وی تأکید کرد: انعقاد 
قراردادهای جدید نفتی از نظر سیاس��ی، 
اقتصادی، فنی و امنیت ملی برای ما مهم 
اس��ت و این قراردادها ب��ه چند روش در 
دست انجام است. برای بعضی از میدان ها 
نیز روش جدیدی دنبال می کنیم تا یک 
تحرک��ی در اقتصاد کش��ور ایجاد ش��ود. 
زنگن��ه گفت: مجلس ب��ا رأی باال اعتماد 
تاریخی به وزیر نفت داش��ته و این رأیی 
است که به ش��ما داده شده است؛ نشانه 
این رأی حمای��ت مجلس از وزارت نفت 
است. وی تأکید کرد: تاکنون هر مجوزی 
از مجلس و دولت خواس��ته ایم به وزارت 
نف��ت اعطا ش��د ل��ذا بهانه ای ب��رای کار 
نکردن وجود ن��دارد و فقط باید کار کرد 
و توس��عه داد و در دل م��ردم، جوانان و 
نس��ل آینده امید ایجاد ک��رد. وزیر نفت 
ادام��ه داد: صنعت نفت جایی اس��ت که 
ظرفیت س��رمایه گذاری دارد و در مقابل 
س��ایر بخش ها جذابیت بیش��تری برای 

سرمایه گذاران دارد. 

وزیر نفت: شرکت های داخلی توان داشتن سهم 70 درصدی از توتال را دارند

اشتغال زایی با اهرم منابع خارجی
حمل و نقل ریلی

بازسازی و بهسازی ۱۴00 کیلومتر  
خط  آ هن با رقم ۸۸00 میلیارد ریال 

معاون فنی و زیربنایی راه آهن با اش��اره به بازس��ازی 
600 کیلومت��ر خط��وط ریل��ی فرس��وده و بهس��ازی 
۸00کیلومت��ر خطوط ریلی دارای نق��ص، گفت: برای 
ای��ن دو پروژه رقم ۸۸00میلی��ارد ریال  اعتبار از محل 
منابع مالی طرح های عمرانی راه آهن در نظر گرفته شد. 
مازی��ار یزدانی در گفت  و گو با فارس با اش��اره به اجرای 
پروژه  بازس��ازی خطوط ریلی کش��ور اظهار داشت:  در 
این راس��تا تالش کردیم بازسازی حدود 600 کیلومتر 
از خطوط شبکه سراسری راه آهن کشور در مناطقی از 
خط را که به دلیل قدمت باال و فرسودگی شدید موجب 
کاهش س��رعت، ایمنی س��یر و ظرفیت خط می شود، 
دنبال کنیم. وی تأکید کرد: با اجرای بازسازی خطوط 
 از بروز پیامدهای نامطلوب در سیر نظیر کاهش ایمنی 
سیر، سرعت و ظرفیت خط  جلوگیری می شود. معاون 
فنی و زیربنایی راه آهن افزایش س��رعت و ایمنی سیر 
قطارها، کاهش زمان س��فر و ایجاد رضایتمندی برای 
مش��تریان راه آه��ن را از اهداف و مزای��ای  اجرای این 
پروژه عنوان کرد. وی تأکید کرد:  فراهم ش��دن امکان 
افزایش سرعت، ایمنی و باال رفتن ظرفیت شبکه حفظ 
و تداوم بهره برداری از ش��بکه راه آهن کش��ور منوط به 
اجرای پروژه بازسازی در مناطق مورد نیاز است که باید 
به صورت مستمر برنامه ریزی و  اجرا  شود. یزدانی اضافه 
کرد: در این باره می توان به بازسازی بالک مازو- باالرود 
در منطقه زاگرس یا  بازس��ازی بالک چمسنگر-کشور 
در منطقه لرستان اش��اره کرد. معاون فنی و زیربنایی 
راه آهن یادآور ش��د: اجرای این پروژه در دولت یازدهم 
22.5 درصد رش��د داش��ته اس��ت و به همین نسبت 
ش��اهد رشد سطح کیفی در خطوط شبکه ریلی کشور 
در س��ال های اخیر هستیم. وی بهسازی خطوط ریلی 
را از دیگر پروژه  های هدفگذاری ش��ده در معاونت فنی 
و زیربنایی راه  آهن معرفی کرد و گفت:  بهس��ازی ۸00 
کیلومتر از خطوط شبکه سراس��ری راه آهن کشور در 
مناطقی از خط که به دلیل شرایط کیفی نامطلوب ناشی 
از بهره برداری طوالنی مدت دچار نقص و موجب کاهش 
ایمنی سیر و ظرفیت خط شده بود، دنبال شد. یزدانی 
ارتقای کیفی خط، افزایش ایمنی سیر، افزایش ظرفیت 
و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری خط را از اهداف 
و مزایای حاصل از اجرای این پروژه عنوان کرد. معاون 
فنی و زیربنایی راه آهن اضافه کرد: تأمین مالی بهسازی 
ای��ن ۸00 کیلومت��ر خط ریل��ی  از مح��ل منابع مالی 

طرح های عمرانی راه آهن و در قالب پیمانکاری است.

یادداشت

ندادن فرصت مدیریتی به جوانان 
مخاطره است

ام��روز بی توجهی ب��ه مس��ئله جانش��ین پروری در 
حوزه ه��ای مختلف ب��ه یک مخاطره جدی در کش��ور 
تبدیل شده اس��ت. زمانی به جوانان برای تشکیل اتاق 
جوانان و حضور در مدیریت های سطوح استانی و ملی 
مجال داده نمی شد، چون جوانان را تهدید می دانستند. 
برخ��ی بر این باور بودند که اگ��ر به جوان فرصت داده 
ش��ود جای آنها در مدیریت گرفته می شود، در صورتی 
ک��ه اگر این ریل گذاری از گذش��ته ص��ورت می گرفت 
هم اینک وضع مدیریت کشور بهتر بود. رئیس جمهوری 
هنگام تش��کیل کابینه جدید اذع��ان کردند که تمامی 
تالش خ��ود را برای اس��تفاده از توان مدی��ران جوان 
به کار بسته اند ولی بی توجهی به مسئله جانشین پروری 
رس��یدن ب��ه این هدف را ب��ا تنگناهای ج��دی مواجه 
ک��رد. در ح��ال حاض��ر جانش��ینان و مدی��ران خوب 
زیادی در کش��ور وجود ندارند و بی توجهی به مس��ئله 
جانش��ین پروری در حوزه های مختلف به یک مخاطره 
جدی تبدیل شده است. جوانان عالوه بر یادگیری نحوه 
مدیری��ت اقتصادی، دیگر مهارت ه��ای مدیریتی را نیز 
فرا گرفته و می توان از این بس��تر برای جانشین پروری 
اس��تفاده کرد. در حال حاضر 120 کشور جهان دارای 
اتاق های جوانان هستند که در این اتاق ها افراد تا سطح 
س��نی 40 سال که فعالیت اقتصادی دارند در آن جمع 
می شوند و ایده های خود را مطرح می کنند. در شرایط 
کنونی که ظرفیت بسیار خوبی در کشور از نظر جوانان 
تحصیلک��رده، نخب��ه و عالقه مند به کس��ب و کار وجود 
دارد، برای تقویت و توس��عه اکوسیستم استارتاپی باید 
در همه جا بتوان از ظرفیت نهادهای موجود اس��تفاده 
کرد. ماموریت و فعالیت اتاق بازرگانی کش��ور در دوره 
کنونی افزایش همکاری ب��ا جوانان در انجام فعالیت ها 
ب��ا هدف بهره گی��ری از ایده های آنان اس��ت. اتاق های 
بازرگانی، صنایع معادن و کش��اورزی به منزله نماینده 
جامعه متعارف سنتی و موجود بخش خصوصی هستند. 
پایان چرخه عمر یک صنعت یا تغییر مدل کس��ب و کار 
مخاطراتی اس��ت که یک ات��اق بازرگان��ی آینده نگر و 
هوشمند نباید اجازه بدهد گروه کسب و کارهای جدید 

در تقابل با کسب و کارهای متعارف قرار بگیرد. 
منبع: ایرنا 

پدرام سلطانی
نایب رئیس اتاق ایران



چندی قبل بود که موسس��ه »بیزینس 
مانیتور« در گزارش��ی به آین��ده اقتصاد 
ایران و خاورمیان��ه پرداخته و نوید داده 
بود که اقتصاد ایران ش��کوفا شده و برای 
سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می شود. 
ب��ه گ��واه  »بیزین��س مانیت��ور« یکی از 
کش��ورهایی که در بازه پنج س��اله مورد 
مطالعه، بیش��ترین نرخ رشد اقتصادی را 
تجربه می کند و به عنوان اقتصادی شکوفا 
معرفی ش��ده، ایران اس��ت. طبق مطالعه 
انجام ش��ده توس��ط موسس��ه »بیزینس 
مانیتور« به دلیل برداش��ته شدن بخش 
بزرگی از تحریم ه��ای اقتصادی، در این 
سال ها نرخ رشد اقتصادی ایران با سرعت 
باالیی رشد می کند و تولید صنایع در این 
کشور افزایش می یابد و انتظار می رود تا 
انتهای س��ال 2021 نرخ رشد اقتصادی 

ایران به مرز 5درصد برسد. 
ب��رای  زی��ادی  موان��ع  هن��وز  البت��ه 
سرمایه گذاری در ایران وجود دارد که از 
جمله آنها، ع��دم تمایل بانک های بزرگ 
غربی برای همکاری با ایران است، اما به 
نظر می رس��د که این مان��ع نیز به آرامی 
در حال حل ش��دن اس��ت؛ از جمله روز 
پنجش��نبه هفت��ه گذش��ته، بزرگ ترین 
قرارداد وام خارجی پس از برجام توس��ط 
معاون وزیر اقتصاد ای��ران و مدیر اگزیم 
بانک کره جنوبی به ارزش تقریبی بیش از 
۸ میلیارد یورو در س��ئول به امضا رسید. 
هی��أت ایرانی ک��ه با مس��ئولیت محمد 
خزاعی، رئیس س��ازمان س��رمایه گذاری 
خارج��ی و نمایندگان��ی از بانک مرکزی 
و تع��دادی از بانک ه��ای تجاری کش��ور 
جهت امضای قرارداد مبادله وام به ارزش 
بیش از ۸ میلیارد یورو به س��ئول س��فر 
کرده بود، طی مراس��می رسمی موفق به 
امض��ای بزرگ ترین ق��رارداد وام خارجی 

پس از برجام شد. 
بر پایه ای��ن گزارش، محمد خزاعی در 
سخنانی در ابتدای مراسم امضای قرارداد 
خط اعتباری بیش از ۸ میلیارد یورویی با 
اگزیم بانک کره با توجه به س��وابق خوب 
روابط و همکاری فیمابین و با اش��اره به 
اینک��ه اقتصاد ک��ره یازدهمی��ن اقتصاد 
ب��زرگ جه��ان اس��ت و توانمندی ه��ای 
تکنولوژیکی مطلوبی دارد، امضا و اجرایی 
ش��دن این خط اعتباری را گامی مهم در 
گسترش روابط بین دو کشور دانست. او 
گفت که بخش ه��ای دولتی و خصوصی 
ای��ران می توانن��د در چارچ��وب مقررات 
موجود از این وام اس��تفاده کنند. خزاعی 

تصریح ک��رد: 12 بانک ایران��ی به عنوان 
بانک های عامل و طرف قرارداد اس��تفاده 

از این وام خواهند بود. 
براس��اس این گ��زارش، چان��گ مدیر 
اجرایی اگزیم بان��ک کره جنوبی نیز طی 
س��خنانی ضم��ن تش��کر از تالش ه��ای 
س��ازمان س��رمایه گذاری و همکاری های 
بانک مرکزی و سیستم بانکی ایران، امضا 
و اجرایی شدن این قرارداد را گام مهمی 
در توس��عه رواب��ط اقتصادی دو کش��ور 
مبتنی بر تامین منافع مش��ترک دانست 
و گفت: پروژه های متعددی با تایید بانک 
مرکزی و س��ازمان س��رمایه گذاری ایران 
می توانند از این خ��ط اعتباری بهره مند 

شوند. 
این گزارش می افزای��د: مبلغ وام مورد 
اش��اره بیش از ۸ میلیارد ی��ورو )معادل 
ح��دود 10 میلیارد دالر( اس��ت و بخش 
دولتی و بخش خصوصی هر دو می توانند 
از این خ��ط اعتباری در کلیه پروژه هایی 
که شرایط استفاده از وام های خارجی را 

داشته باشند، استفاده کنند. 
بنا بر این گزارش، پروژه های متعددی 
به ویژه در حوزه بهداش��ت، حمل و نقل و 
ان��رژی پی��ش از این مورد مذاک��ره قرار 
گرفت��ه و آماده معرفی ب��ه طرف کره ای 

هس��تند که پس از امضای ق��رارداد وام 
توس��ط سیس��تم بانک��ی کش��ور و اخذ 
مصوبه دولت برای تضمی��ن وام مذکور، 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارای��ی برای 
صدور ضمانت نامه وام اقدام خواهد کرد. 
 گفتنی اس��ت قبل از این نیز قرارداد وام

 ۷.1 میلی��ارد دالری با اگزیم بانک چین 
برای برقی کردن راه آهن تهران - مش��هد 
امضا شد و همچنین قرارداد 2.2 میلیارد 
یورویی با روس��یه برای بخ��ش انرژی و 

حمل و نقل امضا و اجرایی شد. 
پیشینه خبر

ق��رارداد  »امض��ای  خب��ر   پیش��ینه 
۸ میلی��ارد یوروی��ی بین ای��ران و اگزیم 
بان��ک کره جنوب��ی« به چند س��ال قبل 
برمی گ��ردد؛ به دنب��ال مذاک��رات اولیه 
با اگزی��م بانک کره جنوبی توس��ط بانک 
مرکزی و سازمان سرمایه گذاری خارجی 
جه��ت ارائ��ه تس��هیالتی برای س��اخت 
بیمارس��تان در کش��ور در س��ال 1۳۹۳ 
)در دوران تحری��م(، یادداش��ت تفاهمی 
در س��ال 1۳۹۴ در خص��وص چارچوب 
همکاری های مالی بین دو کش��ور منعقد 
می ش��ود که س��قف 5 میلیارد دالر برای 
همکاری در زمینه بهداش��ت و س��اخت 
بیمارس��تان در متن یادداشت تفاهم )که 

خ��ارج از تحریم های موجود بوده( قید و 
امضا می شود. 

ب��ه دنبال رف��ع تحریم ه��ای ناعادالنه 
و ط��ی مذاکرات��ی که توس��ط س��ازمان 
سرمایه گذاری و بانک مرکزی انجام شد و 
همچنین امکان استفاده از این تسهیالت 
ب��رای بخش ه��ای دیگر کش��ور از جمله 
ح��وزه راه، نیروگاه ها و . . . رقم اعتبار از 
5 میلیارد یورو به بیش از ۸ میلیارد یورو 

افزایش می یابد. 
پس از پیگیری های صورت پذیرفته در 
بهمن م��اه س��ال 1۳۹۴ پیش نویس متن 
موافقتنامه مال��ی و ضمانت نامه مربوطه 
از اگزیم بانک کره دریافت ش��د و توسط 
بان��ک مرکزی و بانک های عامل کش��ور 
و س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های 
اقتصادی و فنی مورد بررسی قرار گرفت؛ 
سپس ده ها جلسه در این سازمان و بانک 
مرکزی برگزار ش��د و متون قرارداد وام و 
ضمانت نامه با مذاکرات رئیس کل سازمان 
ب��ا مقامات اگزیم بانک ک��ره و همچنین 
مذاک��رات نمایندگان بان��ک مرکزی در 
اواسط تیرماه امسال، آماده امضای نهایی 
پس از تش��ریفات قانونی شد و سرانجام 
روز پنجش��نبه هفته گذش��ته به امضای 

نمایندگان دو طرف رسید. 
گفتنی اس��ت که مذاکره ب��ا بانک ها 
و نهاده��ای مالی و بیم��ه ای بین المللی 
ب��رای تس��هیل ج��ذب فاینان��س یکی 
دیپلماس��ی  محوره��ای  مهم تری��ن  از 
اقتصادی اس��ت که توس��ط دولت ها با 
هدف کمک به پیشرفت طرح ها صورت 
می گی��رد؛ از جمله وزارت اقتصاد دولت 
یازدهم از طریق سازمان سرمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتص��ادی و فن��ی ایران 
مذاکراتی ب��ا بانک ه��ا و نهادهای مالی 
خارج��ی در ایتالیا، چی��ن، کره جنوبی ، 
ژاپ��ن، روس��یه و نروژ داش��ته  اس��ت. 
در ای��ن زمین��ه می توان ب��ه مذاکره با 
مدیوبانک ایتالی��ا، بیمه اعتبار صادراتی 
ایتالی��ا )2میلی��ارد ی��ورو(، اگزیم بانک 
چی��ن  )۳0میلیارد دالر(، بانک س��ی. 
ب��ی. دی چی��ن  )15میلی��ارد دالر(، 
اگزی��م بان��ک کره جنوب��ی  )۸ میلیارد 
یورو(، کاش��ور کره جنوب��ی )5 میلیارد 
یورو(، موسس��ه بیمه س��رمایه گذاری و 
صادرات ژاپ��ن و وزارت اقتصاد، تجارت 
و صنعت ژاپ��ن )10میلیارد دالر(، ِجی. 
آی. س��ی. آ ژاپن )ی��ک میلیارد و 200 
میلیون یورو(، وزارت دارایی روسیه )5  
میلیارد یورو(، موسسه جی. آی. یی. کا 
و اعتب��ار صادرات نروژ یا ان. یی. س��ی 
)یک میلیارد یورو( با هدف تجهیز منابع 

مالی خارجی فاینانس اشاره کرد. 

تصمیم بانک مرکزی درباره روند رو به رشد بدهی بانک ها

امتیاز ویژه برای بانک ها
در جریان ساماندهی شرایط نامناسبی که برای اجرای سودهای مصوب بانکی وجود 
داشت، تصمیمی هم برای بدهی هنگفت بانک ها از بانک مرکزی گرفته شد که امتیازی 
ویژه برای بانک ها به شمار می رود و ظاهرا نیز از این موضوع خشنود هستند. به گزارش 
ایسنا، روند رو به رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی در حالی یکی از معضالت موجود 
نظام بانکی به شمار می رفت که این رقم تا پایان خردادماه امسال از 100 هزار میلیارد 
تومان گذش��ته اس��ت؛ بدهی قابل توجهی که ناشی از اضافه برداش��ت بانک ها از بانک 

مرکزی تحت شرایطی خاص بود. 
وجود تس��هیالت تکلیفی و تامین مالی پروژه های عمرانی، باال بودن هزینه سودهایی 
که بانک ها می پرداختند و برخی مسائل دیگر عواملی بود که موجب می شد بانک ها در 
تنگنای مالی که با آن مواجه بودند برای تامین منابع، دس��ت به اضافه برداشت از بانک 
مرک��زی بزنن��د که این اقدام نیز عواقب خاص خود را به همراه داش��ت، از جمله اینکه 
موجب افزایش پایه پولی و در نهایت تحریک تورم ش��ده و از س��وی دیگر بی انضباطی 

پولی را به همراه داشت. 
اما در ش��رایطی تعیین تکلی��ف بدهی حدود 100 هزار میلی��اردی بانک ها به بانک 
مرکزی به چالشی تبدیل شده بود که اخیرا در تصمیمی که برای ساماندهی نرخ سود 
در شبکه بانکی اتخاذ شد تا حدی مسئله اضافه برداشت بانک ها نیز رفع خواهد شد. بر 
این اساس قرار شده تا بانک ها تحت شرایطی خاص و با سازوکاری که مشخص خواهد 
ش��د بدهی خود به بانک مرکزی را به نحوی دیگر تس��ویه کنند؛ به گونه ای که قرار بر 
این اس��ت بدهی قبلی به خط اعتباری تبدیل ش��ده و از این طریق بازپرداخت ش��ود. 
در این حالت س��ود خط اعتباری 1۸درصد خواهد بود که نصف س��ود پرداختی بابت 
بدهی به بانک مرکزی اس��ت. این در ش��رایطی به عنوان یک امتیاز ویژه برای بانک ها 
محس��وب می ش��ود که اگر قرار بود همچنان در قالب بدهی باقی بماند، باید بابت آن 
ت��ا زمان بازپرداخت کامل جریمه ای حدود ۳۴درص��دی پرداخت می کردند؛ نرخی که 
همواره مورد انتقاد بانک ها و اختالف بین آنها و بانک مرکزی بود و هزینه پول بانک ها 

را افزایش می داد. 
این در حالی است که جمشیدی، دبیر کانون بانک های خصوصی عنوان می کند نرخ 
۳۴درصدی در واقعیت بس��یار باالتر برای بانک ها تلقی می شود، چراکه در سویی دیگر 
سازمان امور مالیاتی بابت سود شناسایی شده آن را جزو هزینه محسوب نکرده و درآمد 
به ش��مار می رود که به آن مالیات تعلق می گیرد و در اصل هزینه بازپرداخت تا حدود 
بی��ش از ۴0درصد برای بانک ها تمام می ش��ود. او گفت: از ای��ن رو وقتی که بانک ها با 
شرایط اینچنینی در تأمین مالی مواجه می شدند در کنار برداشتی که از بانک مرکزی 
داش��تند ترجیح می دادند با باال بودن نرخ سود سپرده بتوانند منابع مورد نیاز را جذب 

کنند که خود موجب تخریب بازار پول می شد. 

قرارداد فاینانس 8 میلیارد یورویی میان ایران و اگزیم بانک کره جنوبی امضا شد

پروژههایعمرانیجانمیگیرند چند درصد مردم به بیمه اهمیت می دهند؟ 
ایران در جایگاه شصت و هشتم 

بیمه جهان
در سال گذشته میزان ضریب نفوذ بیمه کشور برابر 
2.1۸درصد بوده که نس��بت به س��ال 1۳۹۴ از رشد 
6.1درصدی برخوردار اس��ت. به گ��زارش خبرآنالین، 
شاخص حق بیمه سرانه یعنی نسبت حق بیمه تولیدی 
به جمعیت کشور، به حدود ۳.5 میلیون ریال می رسد 
که به طور متوسط میزان مشارکت هر نفر ایرانی را در 
پرداخت به این صنعت نش��ان می دهد.  براساس آمار 
سال 1۳۹5 صنعت بیمه کشور از لحاظ شاخص ضریب 
نفوذ بیمه در جایگاه ش��صت و دوم جهان ایس��تاده و 
از سوی دیگر براساس شاخص حق بیمه سرانه کشور 

جایگاه شصت و هشتم جهان را داراست. 
تع��داد بیمه نامه های صادره در س��ال 1۳۹5 نیز 
با حدود 15.۴درصد رش��د نس��بت به سال 1۳۹۴ 
ح��دود 5۸.6 میلیون فقره بوده اس��ت. از کل تعداد 
 بیمه نامه ه��ای ص��ادره چهار رش��ته بیمه ش��خص 
ثال��ث - م��ازاد، ح��وادث رانن��ده، ح��وادث و بدنه 
اتومبی��ل به ترتی��ب ۳۴.6، ۳2.۴، ۷.۸ و ۷.1درصد 
از کل بیمه نامه ه��ای ص��ادره س��هم دارن��د که در 
مجموع ۸1.۹درصد می ش��ود. سهم رشته های بیمه 
درمان، عمر و آتش س��وزی نی��ز به ترتیب 5.۳، 5.1 
و ۴.۷درص��د از کل تعداد بیمه نامه های صادره بوده 
است.  میزان انحصار شرکتی در بازار بیمه طی سال 
1۳۹5 براس��اس مجموع مجذورات سهم هر یک از 
ش��رکت های بیمه معادل 1۷۳۳ واحد اس��ت که در 
مقایس��ه با س��ال ۹۴ به می��زان 1۸1 واحد معادل 
۹.5درص��د کمتر ش��ده و بهبود یافته اس��ت. با این 
وجود تنها پنج شرکت بیمه ایران، آسیا، دانا، البرز و 
پارس��یان )هر یک دارای سهم بیشتر از 6درصد( در 
مجم��وع 6۸.6 درصد از حق بیمه تولیدی بازار را به 

خود اختصاص داده اند. 
در سال 1۳۹5 سه شرکت بیمه تجارت نو، حکمت 
صبا و شرکت تخصصی بیمه زندگی خاورمیانه پروانه 
فعالیت خود را از بیمه مرکزی اخذ کرده اند. لذا تعداد 
شرکت های بیمه از 2۸ شرکت بیمه طی سال 1۳۹۴ 
به ۳1 ش��رکت بیم��ه در س��ال 1۳۹5 افزایش یافت. 
همچنین سه شرکت بیمه خراجی کارگزار بیمه لویدز 
لندن، ش��رکت بیمه اواسان و شرکت بیمه کارااوگالن 
بروکرز با ایجاد دفتر ارتباطی در ایران فعالیت می کنند. 
سهم شرکت های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی 
و خس��ارت پرداختی افزایش یافته است؛ به طوری که 
سهم شرکت های بیمه غیردولتی از حق بیمه تولیدی و 
خسارت پرداختی به ترتیب از 5۳ و ۴۸درصد در سال 
1۳۹0 به 6۳ و 5۷درصد در سال 1۳۹5 رسیده است. 
همچنین تعداد شبکه فروش و خدمت رسانی بیمه در 
سال 1۳۹5 گسترش پیدا کرده است. تعداد نمایندگان 
عمومی به بیش از ۳۳۴00 نماینده فعال، نمایندگان عمر 
به حدود 10600 نماینده فعال  )کل نمایندگان بیمه به 
بیش از ۴۴000 نماینده فعال( تعداد کارگزاران بیمه به 
حدود 650 کارگزاری فعال و تعداد ارزیابان خسارت به 
21۴ ارزیاب فعال رسیده است. شعب شرکت های بیمه 
نیز از تعداد 10۴۳ شعبه به تعداد 10۷۹ شعبه در سال 

مورد بررسی افزایش داشت. 

عملكرد بیمه ها در سال گذشته
صنعت بیمه به طور کلی به دو قسمت بیمه زندگی 
و بیمه غیرزندگی تقس��یم می ش��ود. در سال 1۳۹5، 
سهم بیمه های غیرزندگی از حق بیمه های موجود در 
کشور حدود ۸۷درصد و سهم بیمه های زندگی حدود 
1۳درصد بوده، در حالی که سهم بیمه های زندگی در 
دنی��ا حدود 55درصد اس��ت. همچنین از لحاظ تعداد 
بیمه نامه ها نیز ۹5درصد بیمه نامه های صادرش��ده در 
کشور متعلق به بیمه های غیرزندگی بوده است. در سال 
1۳۹5 حدود 2۸ هزار میلیارد تومان حق بیمه دریافت 
شده و 5۹ میلیون فقره بیمه نامه صادر شده است. بیمه 
ش��خص ثالث و مازاد بیشترین سهم از حق بیمه های 
تولیدی یعن��ی ۳۹.5درصد و از تع��داد بیمه نامه های 
صادرشده ۳۴.6درصد را داشته است. این نوع بیمه به 
همراه بیمه حوادث راننده از نوع بیمه های اجباری بوده 
که در مجموع س��همی در ح��دود ۴۳.2درصد از حق 
بیمه های تولیدی و 6۷درصد از کل تعداد بیمه نامه های 

صادرشده را به خود اختصاص داده اند. 

ضریب نفوذ بیمه 2.18درصد
ش��اخص ضریب نفوذ بیمه نس��بت ب��ه حق بیمه 
تولی��دی به تولید ناخالص، بیانگر حرکت س��ریع تر یا 
آهس��ته تر صنعت بیمه در مقایسه با مجموعه اقتصاد 
کش��ور اس��ت. مقدار این ضریب بعد از انقالب تا سال 
1۳6۷ روند نزولی داش��ته؛ به ط��وری که مقدار آن در 
س��ال 1۳6۷ تنها 0.21درصد بوده است. بعد از جنگ 
تحمیلی تا سال 1۳۹5 روند این ضریب صعودی بوده 
و در س��ال 1۳۹5 به مقدار 2.1۸درصد می رس��د که 
0.1۳واحد درصد بیش��تر از س��ال قبل است. با وجود 
رش��د ضریب نفوذ بیمه در کش��ور، این ضریب تفاوت 
زی��ادی با میانگین جهانی ضریب نفوذ بیمه در جهان 
دارد. براساس آمار نشریه زیگما، متوسط جهانی ضریب 
نفوذ بیمه در سال 2016 حدود 6.۳درصد بوده است. 
همچنین ضریب نفوذ بیمه در استان های کشور تفاوت 
قابل مالحظه ای با هم دارد. بیشترین ضریب نفوذ بیمه 
متعلق به استان تهران با ۳.۷درصد و کمترین ضریب 
نفوذ بیمه به استان کهگیلویه و بویراحمد با 0.5درصد 

اختصاص دارد. 
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بیمهنــامه

انتشار گواهی سپرده مدت دار ویژه 
با نام و الكترونیک در بانک ملت

بانک مرکزی با درخواست انتشار اوراق گواهی سپرده 
مدت دار ویژه س��رمایه گذاری )عام( با نام و الکترونیک 
بانک ملت در نیمه نخست س��ال جاری موافقت کرد.  
به گزارش روابط عموم��ی بانک ملت، با موافقت بانک 
مرک��زی ۳ه��زار میلیارد ری��ال اوراق گواهی س��پرده 
م��دت دار ویژه س��رمایه گذاری )عام( از طریق س��امانه 
سیما منتشر خواهد شد.  فروش و انتشار این اوراق در 
روز شنبه چهارم شهریورماه به مدت یک روز و فروش 
تدریجی آن به مدت پنج روز تا پایان روز پنجشنبه، ۹ 
شهریورماه سال جاری با محاسبه و اخذ سود روزشمار 
مدت زمان سپری شده خواهد بود. این اوراق با سررسید 
یک س��اله و نرخ س��ود علی الحس��اب 1۷ درصد ساالنه 
عرضه خواهد شد و نرخ بازخرید قبل از سررسید اوراق 
در ش��عب بانک ملت، 15درصد ساالنه خواهد بود. این 
گزارش حاکی است مقاطع پرداخت سوداوراق یادشده، 

به صورت ماهانه تعیین شده است. 

بانک سامان به دارندگان 
کارتخوان  های فعال تسهیالت می دهد

دارن��دگان کارتخوان های فعال بانک س��امان تا س��ه 
برابر میانگین موجودی س��ه ماهه حساب های متصل به 
کارتخوان تس��هیالت می گیرند.  به گ��زارش اداره روابط 
عمومی بانک سامان، رضا شیرین گوهریان، مدیر اعتبارات 
خ��رد و صنفی با اع��الم این خبر گف��ت: در صورتی  که 
حس��اب متصل به کارتخوان مشتریان حقیقی و حقوقی 
بانک، یکی از حساب های جاری، سپرده ساج، کوتاه مدت 
وین یا کوتاه مدت عادی باشد، با دارا بودن سایر شرایط، تا 

سقف 20میلیارد ریال تسهیالت پرداخت می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۳۸دالر آمریکا

۴.5۷۹یورو اروپا

۴.۹1۳پوند انگلیس

1.0۴۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سكه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

516.۹00مثقال طال

11۹.۳۳0هر گرم طالی 1۸ عیار

1.1۷۹.000سکه بهار آزادی

1.212.200سکه طرح جدید

6۳2.000نیم سکه

۳66.000ربع سکه

2۴۸.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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بورس اوراق بهادار تهران هفته گذشته 
تحت تأثیر ابالغی��ه جدید بانک مرکزی 
 جان��ی دوباره گرف��ت و در نیم��ه کانال 
82 ه��زار واحدی قرار گرف��ت. در عین 
ح��ال حمایت وزیر اقتص��اد از بورس بار 
دیگر امیدها را به بازار س��هام باز گردانده 
اس��ت. بر این اساس به نظر می رسد فتح 
کانال های متعدد پیش رو برای ش��اخص 
کل کار چندان دش��واری نباش��د. اینک 
به نظر می رس��د ب��ار دیگر ش��اهد ورود 
نقدینگی های جدید به بازار سهام باشیم 
و ب��ار دیگ��ر ب��ا افزایش حج��م و ارزش 

معامالت، رونق به این بازار بازگردد. 

رشد 1702 واحدی شاخص کل در 
مردادماه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 
۱۷۰2 واحد افزایش، رشد 2.۱ درصدی 
را در مردادماه امسال به ثبت رساند و به 
ارتفاع 82۳۷2 واحد رسید. در پنجمین 
ماه امس��ال تعداد ۱8۰8۳ میلیون اوراق 
به��ادار در بیش از ی��ک میلیون و ۱۰4 
ه��زار دفعه مورد مبادله ق��رار گرفت که 
ب��ه ترتی��ب ۱4.۷ و ۳۰.۱درصد افزایش 
را نشان می دهد. ارزش کل معامالت نیز 
در ای��ن مدت ب��ه 46۳۳5 میلیارد ریال 
رسید که نسبت به تیرماه گذشته ۱5.۷ 
درصد افزایش یافته اس��ت. همچنین در 
این مدت تع��داد 4میلی��ون برگه اوراق 
بدهی ب��ه ارزش 49۷۷ میلیارد ریال در 
ب��ورس اوراق بهادار معامله ش��د که 24 
و 2۳درص��د کاه��ش را نش��ان می دهد. 
این درحالی اس��ت که در مرداد امس��ال 
تعداد ۱۱۳ میلیون واحد از صندوق های 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامل��ه در بورس 
ته��ران به ارزش کل ۱2۰۰ میلیارد ریال 

م��ورد معامله ق��رار گرفت و ب��ه ترتیب 
افزای��ش ۱۱4 درص��د و ۱۱8 درص��دی 
را به ثبت رس��انده اس��ت. براس��اس این 
گ��زارش، ش��اخص بورس نی��ز با ۱۷۰2 
واحد افزایش در مرداد امس��ال رشد 2.۱ 
درصدی داش��ت و به رقم 82۳۷2 واحد 
رسید. شاخص بازار اول نیز در این مدت 
ب��ا ۱64۰واحد افزایش ب��ه رقم 5۷۷45 
واحد و ش��اخص بازار دوم با ۱268واحد 
افزایش به عدد ۱۷9۳92 واحد رس��یدند 
که به ترتیب با 2.9 و ۰.۷ درصد افزایش 

مواجه شدند. 

شاخص کل فرابورس 21 پله صعود کرد
معام��الت هفت��ه منته��ی ب��ه س��وم 
ش��هریورماه در حال��ی پای��ان یافت که 
ش��اخص کل فراب��ورس در آخری��ن روز 
کاری هفته گذش��ته رش��د 2۱ واحدی 
تجرب��ه ک��رد  را  )مع��ادل ۱.8درص��د( 

ایس��تاد.  واح��دی   94۰ ارتف��اع  در  و 
حاص��ل نقل وانتقاالت ص��ورت گرفته در 
بازارهای نه گانه فراب��ورس، مبادله ۷99 
میلی��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش 5 هزار و 
6۰2 میلی��ارد ریال ب��ود که این حجم از 
دادوستدها در ۱۳4 هزار نوبت معامالتی 
صورت گرفت. در همین حال ۷9 میلیون 
سهم به ارزش ۱4۷ میلیارد ریال در بازار 
اول و 468 میلی��ون س��هم به ارزش یک 
ه��زار و 425میلیارد ری��ال در بازار دوم 
تغیی��ر مالکیت یافت ک��ه در هر دو بازار 
ش��اهد کاهش حج��م و ارزش مبادالت 
در  مب��ادالت  ارزش  و  حج��م  بودی��م. 
تابلوهای معامالتی بازار پایه نیز در حالی 
نسبت به هفته گذشته حدود ۳۰ درصد 
کاهش یافت که نس��بت به مدت مشابه 
سال گذش��ته روند افزایش��ی را به ثبت 
رس��انده است. بدین ترتیب 2۳9 میلیون 
سهم در بازار پایه میان سهامداران دست 

به دست ش��د که ارزش این مبادالت به 
528 میلیارد ریال رس��ید. هفته گذشته 
در بازار ابزاره��ای نوین مالی، جابه جایی 
۳ میلیون ورقه بدهی به ارزش بیش از ۳ 
هزار میلیارد ریال و افزایش بیش از ۱۰۰ 
درصدی حج��م و ارزش ای��ن مبادالت، 
منج��ر ب��ه صدرنش��ینی اوراق بدهی در 
این بازار ش��د. همچنین شاهد دست به 
دست ش��دن ۱۰ میلیون ورقه به ارزش 
۱42 میلیارد ریال در میان صندوق های 
و  بودی��م  قابل معامل��ه  س��رمایه گذاری 
متقاضیان و فروشندگان اوراق تسهیالت 
مس��کن نیز 4 هزار ورقه تس��ه را معامله 
کردند ک��ه ارزش 299 میلیارد ریالی را 
رقم زد. در مجموع در بازار ابزارهای نوین 
مالی ۱۳ میلیون ورق��ه به ارزش بالغ بر 
۳ ه��زار و 5۰۰ میلیارد ریال نقل وانتقال 
یاف��ت که حاک��ی از کاهش 24 درصدی 
حج��م و افزای��ش 6۷ درص��دی ارزش 
مبادالتی نسبت به هفته پیش در این بازار 
است. در میان صنایع فرابورسی نیز گروه 
فلزات اساسی با ثبت ارزش 489 میلیارد 
ریال��ی و در اختی��ار گرفتن 24 درصد از 
س��هم کل، بیش��ترین ارزش را در میان 
بازار سهام )شامل معامالت بازارهای اول، 
دوم، پای��ه، اختیار معامله خریدوفروش و 
بازار )SME( و اختیار س��هام به دس��ت 
آورده توانست در جایگاه نخست بایستد. 
گروه های محصوالت غذایی و آشامیدنی 
به جز قندوش��کر و حمل و نقل، انبارداری 
و ارتباط��ات نیز رتبه های دوم و س��وم را 
از نظ��ر ارزش معامالت خرد بازار س��هام 
به خ��ود اختصاص دادند. گفتنی اس��ت 
طی پنج روز معامالتی هفته ای که پشت 
سر گذاش��تیم روز دوشنبه ۳۰ مردادماه 
با دادوس��تد ۱8۰ میلیون ورقه بهادار به 
ارزش بالغ بر 2 هزار و 6۰۰ میلیارد ریال 
در میان روزهای هفته بیشترین حجم و 
ارزش مبادالتی را به خود اختصاص داد. 

شاخص کل در آستانه فتح کانال 83 هزار واحد قرار گرفت

کوچ نقدینگی های جدید به بازار سهام
خبر

عرضه اوراق خزانه، تنها از طریق 
بازار سرمایه

مس��عود کرباس��یان، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
دول��ت دوازدهم با اش��اره به اهمی��ت عرضه اوراق 
خزانه از طریق بازار س��رمایه گف��ت در گفت وگو با 
رئیس سازمان بورس مقرر شد هر گونه اوراق خزانه 
باید با نظارت س��ازمان بورس و اوراق بهادار در بازار 
س��رمایه عرضه شود و از انتش��ار این اوراق خارج از 
بازار س��رمایه به صورت جدی جلوگیری می شود و 
همچنین از هفته آینده اجازه نقل و انتقال این اوراق 
در ب��ازار ثانویه صادر خواهد ش��د. این عضو کابینه 
دولت عرضه اوراق بدهی در بازار س��رمایه را ابزاری 
برای کاهش نرخ بهره بانکی دانس��ت و اصالح نظام 
بانکی را از اولویت های اصلی وزارت اقتصاد برشمرد. 

هیچ نمادی طوالنی مدت متوقف 
نخواهد ماند

شاپور محمدی گفت: با اعالم زمان بندی اجرای قانون 
توقف و بازگشایی نمادها، ظرف دو ماه آینده نماد متوقف 
نخواهیم داش��ت. به این ترتیب هر نمادی که بسته شود 
ظرف 6۰ دقیقه بازگشایی می شود و این تحول بزرگی در 
کشور است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: از 
نظر سازمان بورس حجم اوراق بدهی و حجم اوراقی که 
دولت منتش��ر می کند باید کنترل شود.  به اوراق بدهی 
منتش��ر شده خارج از بازار سرمایه اشاره کرد و ادامه داد: 
اوراقی که غیر رسمی معامله می شود هم منجر به برخی 
ارتباطات غیر رسمی شده و هم باعث شده نرخ سود این 
اوراق افس��ار گسیخته باال برود. بر همین اساس باید این 
نرخ ها کنترل ش��ود. وی با اشاره به اینکه سازمان بورس 
در خصوص اوراق بدهی به دنبال یک برنامه ریزی دقیق 
اس��ت گفت: این برنامه ریزی به نحوی خواهد بود که به 
بازار س��هام و اوراقی که در ح��ال حاضر در حال معامله 
اس��ت، آسیب وارد نش��ود؛ به مرور بازار ثانویه این اوراق 
فراهم خواهد ش��د. رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
اف��زود: در این رابطه ب��ا وزیر اقتصاد گفت وگو ش��ده تا 
هماهنگی بین تمام بازارها ایجاد شود. وی با بیان اینکه 
کاهش نرخ سود بانکی به بازار سهام کمک می کند، گفت: 
س��ازمان بورس صندوق ها را مل��زم می کند به نرخ های 
اعالمی خود پایبند باشند و بیش��تر در بازار سهام فعال 
شوند، البته با کاهش نرخ سود بانکی بازار سهام جذابیت 
بیشتری برای صندوق ها خواهد داشت. محمدی افزود: با 
کاهش نرخ سود بانکی و اوراق بدهی بازار سهام می تواند 
یک جایگزین خوب برای سپرده های بانکی و حتی اوراق 

باشد. 

 کاهش نرخ بهره بانکی
عامل رشد بازار سرمایه

به طور طبیعی یکی از چالش های بازار س��رمایه در 
س��ال های گذشته نرخ بهره باال در شبکه پولی کشور 
بوده اس��ت. این امر باعث شد س��رمایه گذاران انگیزه 
کمتری ب��رای س��رمایه گذارای در بازار س��رمایه در 
مقایس��ه با بازار پول داشته باشند، همچنین موجب 
افزایش هزینه مالی بنگاه های پذیرفته شده در بورس 
می ش��د که این امر کاهش درآمده��ای مورد انتظار 
شرکت ها را به همراه داشت. در شرایط کنونی می توان 
انتظار داش��ت حجم جری��ان نق��دی ورودی به بازار 
س��رمایه افزایش و بخشی از سپرده های بانکی که سر 
رسید می شوند و قابلیت جایگزینی با نرخ های گذشته 
برای دوره های مشابه نخواهند داشت، به سمت سایر 
بازارها از جمله بازار س��رمایه هدایت شوند. همچنین 
اج��رای این تصمیم موجب کاه��ش نرخ تأمین مالی 
ش��رکت های پذیرفته ش��ده در بورس خواهد ش��د و 
این اتفاق به بهبود وضعیت س��ودآوری این دس��ته از 
ش��رکت ها کمک خواهد کرد. کاهش نرخ سپرده های 
بانک��ی قطعاً منجر به افزایش تقاضا برای اوراق بدهی 
نظیر اوراق مش��ارکت، صکوک، اوراق س��لف یا اسناد 
خزانه خواهد شد. از این رو پیش بینی می شود حجم 
تقاضا در ای��ن زمینه با اعمال نرخ های جدید افزایش 
چشمگیری داشته باشد.        منبع: اقتصاد آنالین

راه اندازی نسخه آزمایشی »واچار« 
در فرابورس

بهنام محس��نی، مع��اون عملیات و نظ��ارت بازار 
فرابورس ایران با بیان اینکه »واچار« به مفهوم بازار 
و از کلمات ریش��ه دار و قدیمی ادبیات فارسی است 
اف��زود: این س��امانه به طور وی��ژه مختص معامالت 
قرارداده��ای اختیار معامله طراحی ش��ده اس��ت و 
قابلیت های��ی را در اختی��ار ه��م معامله گران و هم 
س��رمایه گذاران قرار می دهد که تصمیمات بهتری 
را در بازار مش��تقه اتخاذ کنن��د. وی عنوان کرد: با 
تکمیل قابلیت های »واچار« در فازهای توس��عه ای، 
این س��امانه قادر اس��ت مباحثی مانند محاس��بات 

وجوه التزام و تضمین را ارائه کند.

یادداشت

فرابورس

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

علی اسالمی بیدگلی
کارشناس بازار سهام
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کمپانیاچتیسیفروختهمیشود
اچ تی س��ی تایوان فروخته می شود تا یکی دیگر از 
کمپانی های آیکونیک  ای تی با تاریخ خداحافظی کند. 
به گ��زارش خبرآنالین، منابع رس��می به بلومبرگ 
گفتند مهم تری��ن بخش اچ تی س��ی در حال حاضر، 
یعنی بخش ابزار واقعیت مجازی Vive VR به بهترین 
خریدار فروخته می شود. اما این تنها بخشی از تصمیم 
بزرگ مدیران تایوانی اس��ت که ای��ن روزها فقط ضرر 
می دهند و ب��ه گفته منابع آگاه آنه��ا با فروش بخش 
واقعیت مجازی تنها با گوش��ی هوش��مند نمی توانند 
تجارت خود را زن��ده نگه دارند و به ناچار آن را نیز در 
معرض فروش قرار داده اند.  بدین ترتیب، کمپانی ای که 
روزگاری بع��د از نوکیا و. . . در صدر بازار موبایل جهان 
بود، اینک سرنوش��تی نامعلوم پیدا کرده و به آن چوب 
حراج زده اند. س��خنگوی اچ تی سی به تِک رادار گفته 
اس��ت که به ش��ایعات توجه نمی کنند و پاسخی برای 
آن ندارند. این در حالی اس��ت که در پنج سال گذشته 
اچ تی س��ی 75درصد از ارزش بخ��ش موبایل خود را 
در بازار جهانی از دس��ت داده اس��ت. بلومبرگ در این 
باره نوشته است، اچ تی سی روزگاری 10درصد از بازار 
گوشی های هوشمند را در اختیار داشت، اما حاال فقط 
0.6درصد را براساس یافته های Trenforce در اختیار 
دارد. امسال اچ تی سی با عرضه گوشی های پرچمدار و 
سطح متوسط به باال سعی کرد فروش خود را نگه دارد 
و از سوی دیگر با شراکت سخت افزاری با گوگل، برای 
تولید گوشی پیکسل سعی کرد سقوط بیشتری نکند. 

تنها بیزینس س��ودآور برای اچ تی س��ی، هدس��ت 
واقعیت مجازی Vive اس��ت که برای ماندن در بازار، 
قیم��ت آن را از 799 دالر ب��ه 59 دالر کاه��ش داده 
 Vive اس��ت.  »پ��اول براون« مدی��ر اروپایی بخ��ش
گف��ت: این تصمیمی اس��تراتژیک بود ک��ه با کاهش 
 هزینه ها تصمیم به کاهش قیمت تمام ش��ده گرفتیم.

 اچ تی سی منتظر می ماند تا ببیند واکنش کاربران به 
کاهش قیمت هدست واقعیت مجازی اش چگونه است 

و سپس تصمیم نهایی را اعالم خواهد کرد. 
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چندی پیش سازمان تجارت و توسعه 
س��ازمان ملل، ایران را از منظر آمادگی 
برای تج��ارت الکترونی��ک در بین 10 

کشور برتر آسیا - اقیانوسیه قرار داد. 
تجارت الکترونیکی به ش��کل کنونی 
آن در س��ال 1991 محقق شده و از آن 
زمان هزاران هزار کس��ب و کار و تجارت 
وارد این دنیا ش��ده اند. این نوع تجارت 
الکترونیکی برای آسان س��ازی معامالت 
تعریف  الکترونیک  به ص��ورت  اقتصادی 
ش��د. اس��تفاده از ای��ن فن��اوری مانند 
تب��ادل الکترونیکی اطالع��ات و انتقال 
الکترونیکی س��رمایه که هر دو در اواخر 
1970 معرفی ش��ده اند، به ش��رکت ها 
اس��ناد  ارس��ال  اج��ازه  س��ازمان ها  و 
الکترونیک��ی و تجارت کردن با ارس��ال 
اسناد تجاری مثل س��فارش های خرید 
یا فاکتورها را به صورت الکترونیکی داد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، در واق��ع تجارت 
الکترونیک��ی را می توان انج��ام هرگونه 
ام��ور تج��اری به ص��ورت آنالی��ن و از 
طری��ق اینترن��ت یا هرگون��ه معامله ای 

دانس��ت که در آن خریدوفروش کاال یا 
خدمات از طریق اینترنت صورت پذیرد 
و ب��ه واردات یا صادرات کاال یا خدمات 

منتهی می شود. 
تج��ارت الکترونیکی معم��وال کاربرد 
وس��یع تری دارد، یعن��ی نه تنها ش��امل 
خریدوف��روش از طریق اینترنت اس��ت 
بلکه س��ایر جنبه ه��ای فعالیت تجاری، 
از  صورت ب��رداری  خری��داری،  مانن��د 
کاالها، مدیریت تولی��د و تهیه و توزیع 
و جابه جایی کاالها و همچنین خدمات 
پ��س از فروش را در ب��ر می گیرد. البته 
مفهوم گس��ترده تر تج��ارت الکترونیک 

کسب و کار الکترونیک است. 
براس��اس اطالعات س��ایت س��ازمان 
فن��اوری اطالعات و آمار ارائه ش��ده در 
کنفران��س بین المللی س��ازمان تجارت 
و توسعه س��ازمان ملل - آنکتاد- ایران 
از منظ��ر آمادگی تجارت الکترونیک در 
بین 10 کشور برتر در آسیا - اقیانوسیه 
قرار دارد. در ای��ن رتبه بندی همچنین 
ای��ران در بی��ن کش��ورهای جه��ان در 

جایگاه 77 قرار دارد. 
این س��ازمان با اس��تفاده از ش��اخص 
B2C و E-commerce Index که 
میزان آمادگی برای تجارت الکترونیکی 
می ده��د،  نش��ان  را  کش��ور  ه��ر  در 
ضریب نف��وذ کاربران اینترن��ت، تعداد 
س��رویس دهنده های ام��ن ب��ه ازای هر 
یک میلیون نف��ر جمعیت، ضریب نفوذ 
کارت اعتباری و امتیاز قابلیت اطمینان 
خدمات پس��تی ترکیب شده است برای 
محاسبه آمادگی کش��ورها برای توسعه 
تجارت الکترونیک در بین 1۳7 کش��ور 
جه��ان که نماین��ده 96 درصد جمعیت 
جهان و 99 درصد تولید ناخالص اقتصاد 

جهانی هستند، محاسبه شده است. 
صورت گرفت��ه  رده بن��دی  براس��اس 
توس��ط آنکتاد، لوکزامبورگ در شاخص 
آمادگی برای تج��ارت الکترونیک رتبه 

اول را دارا است.
 همچنی��ن در بی��ن 10 کش��ور اول 
جهان، شش کش��ور اروپایی، سه کشور 
از منطقه آسیا-اقیانوس��یه و یک کشور 

از آمریکای ش��مالی قرار دارند. در میان 
کشورهای در حال توسعه نیز سه کشور 
با درآمد باال از آس��یا، یعنی کره جنوبی، 

چین و سنگاپور پیشتاز هستند. 
این ش��اخص، منعکس کننده گام های 
برداشته شده در تراکنش B2C است. به 
این صورت که کسب و کارهایی که به هر 
شکلی در فضای وب پذیرش سفارشات 
را به ص��ورت آنالین انج��ام می دهند و 
روش پرداخ��ت آنها نیز به صورت کارت 
اعتباری، پول الکترونیکی، انتقال پول یا 
پرداخت وجه نقد در هنگام تحویل کاال 
باش��د فضایی مساعد برای رشد تجارت 

الکترونیک دارند. 
همچنین اگر کاال دیجیتال باشد یا به 
ش��کل آنالین برای کاالهای فیزیکی در 
خانه یا محل کار مش��تری تحویل شود، 
جزو تجارت های الکترونیک به حس��اب 
می آید. البته بدیهی است که این فرآیند 
نیازمند دسترس��ی به اینترنت از سوی 
کارب��ران ب��رای مش��اهده محصوالت و 

سفارش آنالین کاالها یا خدمات است.

ایران جزو ۱۰ کشور آماده تجارت الکترونیک
خبـر

وزیرارتباطات:دستوردادم
شکایاتمردمازکمفروشی
اینترنتیرسانهایشود

وزی��ر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات تاکید کرد 
که مردم از کم فروش��ی اینترنت��ی گالیه دارند و به 
همین جهت باید تنظیم مقررات در اس��تان ها نیز 
فعال ش��ود و ش��کایات مردم را دریاف��ت کند. این 
نیازمند این اس��ت که نظ��ارت مردم بر مردم فعال 
ش��ود. من گفتم روز ش��نبه تمام ش��کایاتی که در 
رابطه با کم فروش��ی اینترنت وجود دارد، به صورت 
رس��انه ای منتشر شود تا روشن ش��ود مردم از چه 

کسانی شکایت دارند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا منطق��ه خراس��ان رض��وی، 
آذری جهرم��ی در آیین افتتاح پروژه های ارتباطات و 
فناوری اطالعات خراسان رضوی در استانداری اظهار 
کرد: پیش از این میزان دسترسی شبکه انتقال دیتا 
در اس��تان خراس��ان رضوی 1۸۲ گیگابیت بر ثانیه 
ب��وده که این رق��م امروز به 600 گیگابیت رس��یده 
اس��ت. پهنای باند این اس��تان که پیش��تر اس��تانی 
مصرف کنن��ده بود، به میزان ۳6 گیگابیت در ابتدای 
دولت یازدهم بود و امروز این رقم به ۲70 گیگابیت 

رسیده و 7.۴ برابر رشد داشته است. 
وی ادامه داد: امروز بیش از ۲ میلیون و 700 هزار 
کاربر اینترنت در اس��تان داریم. سرویس اینترنت در 
بیش از 1۸00 روس��تای خراسان رضوی دایر شده و 
بیش از 905 کیلومتر فیبر نوری در اس��تان کشیده 
ش��ده است. در این استان تالش شده در قالب طرح 
تکاپو، خدمات نیز در کار زیرس��اخت ها رش��د پیدا 
کند. با اس��تفاده از فناوری اطالعات بیش از ۸000 
شغل در استان خراس��ان رضوی ایجاد شده که این 
رقم نش��ان می دهد این اس��تان در این حوزه پیشرو 
بوده اس��ت. به عنوان نمونه این اس��تان در سرویس 
حمل و نقل هوشمند چند سرویس ایجاد کرده است. 
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: ما یک پایه ضعیف 
1۲ س��اله در حوزه ارتباطات داش��تیم که امروز این 
ضعف چند برابر ش��ده اس��ت. اینکه بدانیم چقدر با 
سطوح اس��تاندارد فاصله داریم، مسئله مهمی است. 
از اپراتوره��ا باوجود اینکه فضای رقابت خیلی خوبی 
دارند، انتظار داریم که با مردم روراست بوده و فضای 
رقابت را محترم می شماریم، اما باید واقعیات را دید. 
برخی از این مشکالت به مسائل شهری بازمی گردد و 
اطالع داریم که این مسائل حل نشده و مسئله فیبر 

نوری شهر مشهد باید حل شود.

خبـر
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فایننش��ال تایمز با اش��اره به 
خودرویی  قرارداده��ای  امضای 
ای��ران باوجود سیاس��ت های  با 
خصمان��ه دولت آمریکا نوش��ت 
اروپا  خودروس��ازی  شرکت های 
ترس��ی از وضعیت بی��ن ایران و 

آمریکا ندارند. 
ایرانی قصد  وقتی خری��داران 
خری��د خودرویی جدی��د دارند، 
ب��رای  مع��دودی  گزینه ه��ای 
انتخاب دارن��د. زمانی که ایران 
تحت تحریم غرب قرار داش��ت، 
ش��رکت رنو، تنها شرکت غربی 
فع��ال در ای��ران، تنها یک مدل 
خ��ودرو در ای��ن کش��ور عرضه 
می کرد. برخی خودروهای مدل 
جدید به کش��ور وارد می شدند، 
اما آنها مش��مول تعرفه گمرکی 
100 درص��دی بودن��د و ای��ن 
موجب افزایش قیمت و به صرفه 

نبودن خرید آنها می شد. 
ایرانی  خری��دار  ی��ک  امی��ر، 
که ب��ه تازگ��ی یک خ��ودروی 
تیب��ا خری��داری کرده  ایران��ی 
می گوید: »خ��ودروی بعدی من 
یک پژوی 2008 شاس��ی بلند 
خواه��د ب��ود که ظاه��ر زیبایی 
دارد. ای��ن خیل��ی خوب اس��ت 
که مدل های متنوع تر با شرایط 
قیمتی منعطف ت��ری را در بازار 
شاهد باشیم. این بدان معناست 
که م��ن باالخ��ره می توانم یک 

خودروی تولید اروپا بخرم.«
به گ��زارش »عصر خ��ودرو« 
از  بع��د  تس��نیم  از  نق��ل  ب��ه 

ش��رکت های  تحریم ه��ا،  لغ��و 
خودروس��ازی اروپای��ی تمای��ل 
خود نس��بت ب��ه ورود ب��ه بازار 
80 میلیون نفری ایران را اعالم 

کرده اند. 
یکی  خودروس��ازی  صنع��ت 
از مع��دود بخش ه��ای غیرنفتی 
ک��ه  اس��ت  ای��ران  اقتص��اد 
از  بعد  ش��رکت های چندملیتی 
لغو تحریم ها در حال برگش��ت 
به آن هس��تند. ش��رکت رنو در 
م��اه جاری ی��ک ق��رارداد 660 
میلی��ون یورویی ب��رای افزایش 
ظرفیت تولید خود از 200 هزار 
به 350 هزار دستگاه خودرو در 
ایران به امضا رس��انده است. دو 

مدل جدید نیز قرار است توسط 
شرکت رنو در ایران عرضه شود. 
پژو که در س��ال 2012 به دلیل 
تحریم ها از ایران خارج شده بود 
نیز س��ال گذش��ته یک قرارداد 
س��رمایه گذاری مش��ترک 400 
میلیون یورویی برای تولید 200 
هزار دستگاه خودروی جدید در 

ایران به امضا رساند. 
جدید  خودروهای  نخس��تین 
پژو در ایران امسال در دسترس 
عم��وم ق��رار خواهن��د گرف��ت. 
ش��رکت فولکس واگ��ن هم بعد 
از 17 س��ال در حال بازگشت به 

ایران است. 
رئیس  نعمت بخ��ش،  احم��د 

اتحادیه تولید کنندگان خودروی 
ایران گفت: »من معتقدم بخش 
خودرو نخستین صنعتی بود که 
ثم��رات برجام در آن ش��روع به 
رس��یدن کرد. مردم از مدل های 
قدیم��ی نظی��ر پراید )ش��رکت 
کره ای کیا( یا پژو 405 ناراضی 
هس��تند. با انعق��اد قراردادهای 
جدی��د جاده های ای��ران چهره 

متفاوتی خواهند یافت.«
ش��رکت های  س��رمایه گذاری 
خودروس��ازی خارجی در ایران 
ی��ک مزی��ت مهم ب��رای حس 
روحان��ی اس��ت ک��ه ب��ه دنبال 
استفاده از توافق هسته ای برای 
جذب سرمایه گذاری خارجی به 

ایران بوده ت��ا از این طریق نرخ 
باالی بیکاری جوانان در کش��ور 
را مهار کند. مقابله با بیکاری از 
انتخاباتی حسن  مهم  وعده های 
ریاس��ت  روحان��ی در دور دوم 

جمهوری اش بوده است. 
بس��یاری از تحریم ه��ا علی��ه 
ای��ران بع��د از اجرای��ی ش��دن 
توافق برجام برداش��ته شده اند، 
اما ش��رکت های غرب��ی به دلیل 
تحریم های غیر هس��ته ای دولت 
آمریکا علیه ای��ران، همچنان از 
س��رمایه گذاری در ایران واهمه 
دارن��د. بانک ه��ای بین الملل��ی 
نیز از همکاری ب��ا ایران امتناع 

می کنند. 
افزای��ش تنش ها بی��ن تهران 
و دولت ترام��پ، که تحریم های 
و  اش��خاص  علی��ه  جدی��دی 
وض��ع  ایران��ی  ش��رکت های 
کرده نی��ز موجب تش��دید این 
وضعیت ش��ده است، اما به ظاهر 
اروپا  خودروس��ازی  شرکت های 

ترسی از این وضعیت ندارند. 
تی��ری بول��ور، مس��ئول بخش 
رقاب��ت ش��رکت رن��و، ای��ران را 
و  »اس��تراتژیک«  ی��ک ش��ریک 
»منحصربه فرد« برای ایران خواند. 
وی افزود: »در بازار به سرعت 
در ح��ال رش��د ای��ران، ایج��اد 
کارخانه ه��ا و مراکز مهندس��ی 
و فروش حیاتی اس��ت. قرارداد 
اخیر موجب تس��ریع در رش��د 
حضور ما در این کش��ور خواهد 

شد.«

نرخ س��ود مش��ارکت خودروس��ازان که 
ای��ن روزها آنه��ا را به انج��ام فعالیت های 
ش��به بانکی نس��بت می دهند، در حالی از 
سوی بانک مرکزی مورد انتقاد قرار گرفته 
ک��ه در اصالحیه آیین نام��ه اجرایی قانون 
حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، 
تاکید شده خودروس��ازان و واردکنندگان 
خ��ودرو در روش پیش ف��روش بای��د ب��ه 
وجوه واریزی از س��وی مشتریان به صورت 
روزش��مار و از زمان واری��ز تا زمان تحویل 
خودرو، س��ود مشارکت پرداخت کنند، اما 
نکته اساس��ی این اس��ت که این پرداخت 
این روزها خارج از اصول تعیین ش��ده بود 
و عملک��ردی مانند موسس��ه های مالی و 

اعتباری پیدا کرده است. 
پیش ف��روش،  روش  در  واق��ع  در 
خ��ودرو  واردکنن��دگان  و  خودروس��ازان 
ب��ه ج��ای دریاف��ت تس��هیالت مال��ی از 
نظ��ام بانکی با نرخ های باال، از مش��تریان 
تس��هیالت مالی دریافت می کنند. همین 
امر باعث ش��ده قانونگذار، حقوقی را برای 
مصرف کنندگان��ی که خ��ودرو پیش خرید 
می کنن��د، قائ��ل ش��ود ام��ا در عین حال 

انتقادهایی نسبت به عملکرد خودروسازان 
در این زمینه مطرح شده است. 

 به گزارش پدال نیوز به نقل از گسترش 
صنعت، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی 
یکی از فعالیت های زمینه ساز افزایش نرخ 
سود بانکی را ناشی از اقدامات شرکت های 
خودروس��ازی عن��وان و اظهار ک��رده که 
برخی از خودروس��ازها، فعالیت شبه بانکی 
داش��تند که با هماهنگ��ی وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از ادامه ای��ن فعالیت ها 
جلوگیری ش��د. ح��ال در تازه ترین اقدام، 
بانک مرکزی همزمان با اعالم کاهش نرخ 
سود سپرده بانکی تاکید کرده که براساس 
تفاهم ب��ا وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
کاهش نرخ س��ود پیش ف��روش خودرو به 

18درصد اجرایی خواهد شد. 
 پیم��ان قربانی، مع��اون اقتصادی بانک 
مرکزی اعالم کرده که س��ود سپرده ها نزد 
شرکت های خودروسازی )برای پیش خرید 
خودرو( حداکثر 18درصد خواهد بود. این 
در حالی است که اکبر کمیجانی، قائم مقام 
بان��ک مرک��زی یک ماه پیش ب��ا تفاهمی 
میان این بان��ک و وزارت صنعت، معدن و 

تجارت خبر از تعیین سقف سود مشارکت 
خرید خودرو به میزان 3درصد بیش��تر از 

سود سپرده بانکی را داده بود. 
در همین ح��ال فربد زاوه، کارش��ناس 
صنعت خ��ودرو در گفت وگو با گس��ترش 
صنع��ت با تاکی��د بر ضرورت س��اماندهی 
س��ودهای پرداختی از سوی خودروسازان 
اظه��ار کرد: هرچند پیش بینی س��ودهای 
مش��ارکت باال از س��وی خودروس��ازان به 
منبع درآمدی برای خودروس��ازان تبدیل 
ش��ده بود، این روند، قوانین بانکی را نقض 
ک��رده و برای حفظ درآم��د نمی توان کار 

غیرقانونی را قانونی خواند. 
 وی ب��ا بیان اینکه قانون کش��ور درباره 
اف��زود:  بانک��ی مش��خص اس��ت،  س��ود 
رفتارهایی که خودروسازان و واردکنندگان 
در زمینه س��ود بانکی در طول یک س��ال 
گذشته انجام داده اند، قانونی نبوده و فقط 
به رقابت با موسس��ه های مالی و اعتباری 
پرداخته ان��د که کار خطرناکی بوده و الزم 
بود بانک مرک��زی زودتر از اینها وارد گود 

شود. 
 زاوه ادامه داد: پرداخت س��ود از س��وی 

خودروس��ازان ش��امل دو بخش پرداخت 
س��ود مش��ارکت و س��ود انصراف از خرید 
بوده که در بخش نخس��ت خودروس��ازان 
می توانند با پیش بین��ی تخفیف هایی این 
کاهش س��ود را جبران کنن��د، به طوری 
ک��ه با کاهش س��ود به 15 ت��ا 18درصد، 
محصوالت خود را با چند میلیون تخفیف 
عرض��ه کنند که همان کارکرد را داش��ته 
و جذابی��ت خود را حف��ظ می کند، اما در 
بخش س��ود انصراف وقتی خودروس��ازی 
معادل 21درصد سود پرداخت می کند به 
یک موسسه مالی اعتباری غیرمجاز تبدیل 
ش��ده زیرا ن��ه س��پرده قانون��ی دارد و نه 
حساب های او زیرنظر بانک مرکزی است. 
 این کارش��ناس صنعت خ��ودرو اظهار 
کرد: به طور قطع خودروس��ازی که برای 
انصراف از دریافت خرید سود 21درصدی 
درنظر می گیرد، شرایط مالی خوبی ندارد. 
بنابرای��ن ب��ا توجه ب��ه این ش��رایط بانک 
مرک��زی تصمیم درس��تی مبنی بر کاهش 
س��ودهای پرداختی از سوی خودروسازان 
گرفته و این تصمیم باید حداقل یک س��ال 

زودتر گرفته می شد. 

سودهای پرداختی خودروسازان قانونمند شد

 شرکت های خودروساز اروپایی در معامله با ایران 
ترسی از ترامپ ندارند

اخبار

 مجور ثبت سفارش خودرو
 ۱۰ تا ۱۵ میلیون فروخته 

می شود
و  عض��و هی��أت علم��ی موسس��ه مطالع��ات 
پژوهش های بازرگانی گفت مجوز ثبت س��فارش 
واردات خ��ودرو در بازار س��یاه، 10 تا 15 میلیون 

فروخته می شود. 
به گزارش ایران اکونومیست، امین مالکی درباره 
لزوم نظارت مجلس بر واردات خودرو تصریح کرد: 
در ماده 66 قانون امور گمرکی مصوب س��ال ۹0  
بندی اضافه ش��ده و هرگونه موانع غیر تعرفه ای و 

غیر فنی برای واردات ممنوع است. 
 وی اف��زود: این در حالی اس��ت که در آذر ماه 
سال گذشته با دس��تورالعملی که وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت داد به جز نمایندگی های خودرو 
هیچ کس��ی ام��کان واردات خودرو را نداش��ت و 
از دهم اردیبهش��ت امس��ال به طور کلی واردات 

خودرو متوقف شده که این خالف است. 
 مالک��ی اظه��ار داش��ت: تج��اری ک��ه قبل از 
ممنوعیت اردیبهش��ت ماه ثبت س��فارش کردند 
االن برگ��ه ثبت س��فارش خود را در بازار س��یاه 
10 تا 15 میلیون می فروش��ند؛ آیا نباید مجلس 

نظارتی داشته باشد؟ 
 وی در ادام��ه با بیان اینکه اگر صادرات نفت را 
محس��وب کنیم، تراز تجاری ایران از ابتدا مثبت 
بوده است، گفت: اما منظور از مثبت بودن تراز در 

برنامه ها همان تراز غیرنفتی است. 
 مالکی افزود: باید نفت و میعانات نفتی را از تراز 
تجاری جدا کنیم، اما متاس��فانه به دالیل مختلف 
میعانات که دارای حجم قابل توجهی در صادرات 

است، وارد تعریف صادرات غیرنفتی شده است. 
 عض��و هی��أت علم��ی موسس��ه مطالع��ات و 
پژوهش ه��ای بازرگانی درباره رون��د تراز تجاری 
قبل و بعد از س��ال ۹5 اظهار داشت: تراز تجاری 
غیرنفت��ی از ابتدای اقتصاد ای��ران همواره منفی 
ب��وده جز یک فصل و آن هم در زمس��تان س��ال 
۹4 بود که 600 میلیون دالر مثبت ش��د، ولی در 
انتهای سال گذشته نزدیک به 7میلیارد دالر تراز 

تجاری منفی داشته ایم. 

الزامی شدن معاینه فنی برای 
خودرو های CNG از شنبه 

امی��ر جعفرپ��ور، مدی��رکل دفت��ر حمل و نقل 
عمومی و ترافیک ش��هری س��ازمان شهرداری ها 
و دهیاری ه��ای کش��ور در گفت وگ��و با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، اظهار داش��ت: از شنبه )امروز( 
داش��تن معاینه فنی برای خودروهای با س��وخت 
CNG اجباری می ش��ود و باید رانندگان در کنار 
معاینه فنی اولیه خود یک معاینه فنی دیگر را که 
در آن تس��ت مخزن گاز خودروها انجام می شود 

دارا باشند. 
وی در ادامه افزود: با اتصال به س��امانه سیمفا، 
خودروهای گازسوز یا دوگانه سوز که فاقد معاینه 
فنی هستند 500 هزار ریال جریمه خواهند شد. 
مدی��ر کل دفتر حمل و نقل عموم��ی و ترافیک 
شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور 
گفت: ب��رای معاینه فنی خودروهای CNG ابتدا 
معاینات چش��می انجام می ش��ود و سپس نسبت 
به تس��ت هیدرواس��تاتیک اقدام می ش��ود که در 
این آزمون مخزن تحت فش��ار آب قرار می گیرد و 
اگر نشستی یا فرسودگی داشته باشد، باید مالک 

خودرو نسبت به تعویض قطعه اقدام کند. 
وی افزود: خودروهای صفر با سوخت CNG تا 
سه سال از داش��تن معاینه فنی ویژه خودروهای 

گازسوز معاف هستند. 

آئودی از سقف خودروهایش برق 
تولید می کند! 

 آئودی اعالم کرده اس��ت در سقف خودروهای 
برقی آینده این برند از س��لول های خورش��یدی 

استفاده خواهد شد. 
ب��ه گزارش کارپ��رس، در طراحی این صفحات 
خورش��یدی برای س��قف خودرو، آلتا دیوایس��ز، 
بخشی از ش��رکت چینی تولید کننده سلول های 
خورش��یدی هنرجی نیز مشارکت خواهد داشت. 
آئ��ودی در این اطالعیه  اعالم ک��رد: »برق تولید 
ش��ده از طریق این صفحه خورشیدی در سیستم 
برقی داخلی ماش��ین، نظیر تهویه و سایر امکانات 
اس��تفاده خواهد شد.« نمونه اولیه خودروی برقی 
که سقف آن را صفحات خورشیدی پوشانده است 
تا آخر س��ال جاری میالدی تولید خواهد شد، اما 
هن��وز جزئیاتی نظیر س��رمایه گذاری مورد نیاز یا 
چارچوب زمانی تولید انبوه این فناوری و ارائه آن 

به بازار اعالم نشده است.
 آئ��ودی ب��ه تازگی پس از رس��وایی آالینده ها، 
درگیر فراخوان محصوالتش و بازگشت به عملکرد 

معمول بوده است. 

اخبار

 اشکودا و تولید خودروی
 ارزان قیمت در ایران

مدیر اس��تراتژیک گروه خودروس��ازی فولکس واگن از 
برنامه این شرکت آلمانی برای تولید خودروی ارزان قیمت 

در ایران، هند و برزیل خبر داد. 
توماس س��دران، مدیر اس��تراتژیک گروه خودروسازی 
فولکس واگن که از مدیران س��ابق شرکت جنرال موتورز 
ب��وده و دو م��اه پ��س از رس��وایی اخی��ر، آالیندگی این 
خودروس��از برجس��ته جهانی به این گروه بزرگ پیوسته 
اس��ت، با اعالم اینکه گروه فولکس واگن به واس��طه برند 
تحت پوشش خود یعنی اشکودا به زودی شرایط را جهت 
تولید خودروهای ارزان قیمت در چند کش��ور هدف آغاز 
 خواهد کرد، اذعان داش��ت: یک��ی از مهم ترین برنامه های 
فولکس واگ��ن، یافتن راه حل و ش��یوه های جدید جهت 
تزریق س��رمایه به این برند اس��ت تا ضرری که به واسطه 
رس��وایی اخی��ر این ش��رکت در اعالم می��زان آالیندگی 
خودروهای دیزلی داشته، به بهترین شکل ممکن جبران 
کند. در این راس��تا برنامه های متعددی پیش بینی ش��ده 
اس��ت که یکی از محتمل ترین آنها، جس��ت وجو و یافتن 
شرکای تجاری مناسب در مناطق و کشورهایی است که 

گروه فولکس واگن در آنجا فعالیت دارد. 
او در ادام��ه از ت��الش اش��کودا جهت تولی��د و مونتاژ 
خودروهای ارزان قیمت در کش��ور هند و ایران و تا س��ال 
2020 خبر داد و خاطرنش��ان کرد: یک سال پس از قطع 
همکاری گروه فولکس واگن با شرکت تاتا موتورز، حال در 
تالشیم تا تحت برند اشکودا در کشورهایی ورود پیدا کنیم 
که هزینه تولید و نگهداری خودرو پایین اس��ت. عالوه بر 
هند، امکان تولید و عرضه این گونه خودروهای ارزان قیمت 
در بازار سایر کش��ورهای مستعد مانند ایران و برزیل نیز 
وجود دارد. این در حالی است که برنهارد مایر، مدیر عامل 
اشکودا، س��ال گذشته و در حاشیه نمایش��گاه خودروی 
پاریس، خبر از ورود این برند تحت مالکیت گروه فولکس 
واگن به دو کشور جدید ایران و کره جنوبی تا سال 2017 
داده بود. در سال 13۹4 نیز شرکتی داخلی ادعای کسب 
نمایندگی اش��کودا در ایران کرده بود که وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت این موضوع را تکذیب ک��رد. در آذرماه 
همان سال، ایران خودرو نیز مذاکراتی با شرکت اشکودا در 
جه��ت تولید خودروهای زیر 50 میلیون تومان انجام داد 

که به نتیجه نرسید. 
حال باید منتظر ماند و دید پس از ورود مستقیم شرکت 
فولکس واگن به ایران، آیا دیگر برندهای تحت مالکیت این 
گروه خودروسازی خوشنام آلمانی نیز در ایران به تولید و 

مونتاژ خودرو خواهند پرداخت یا خیر. 

با اجرای سامانه جریمه هوشمند 
»عدالت جاده ای« تحقق پیدا می کند

مدیر کل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز گفت با راه اندازی این س��امانه ناوگانی که بدون بارنامه 
یا بیش از ظرفیت بار حمل می کند به صورت هوش��مند و 

بدون نیاز به توقف اعمال قانون می شود. 
به گزارش »عص��ر خودرو« به نقل از فارس، حمیدرضا 
دهقانی نیا، مدیر کل فناوری اطالعات و ارتباطات س��تاد 
مرک��زی مبارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز در خصوص س��امانه 
جریمه هوشمند گفت:  پلیس راهور و سازمان راهداری و 
حمل و نقل جاده ای و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 

ارز در اجرای این سامانه، نقش مهمی ایفا می کنند. 
دهقانی نی��ا با بی��ان اینکه با راه اندازی س��امانه جریمه 
هوش��مند پلیس خدمت جدیدی را در راستای برقراری 
عدالت جاده ای در کش��ور ارائه می کند، اضافه کرد: پلیس 
راهور به کمک این سامانه می تواند از حیث ارائه خدمات 
فنی برای کنترل جاده  ای به صورت هوش��مندانه و کنترل 
غیر مانع از نظر اس��تانداردها به چندین سطح باالتر ارتقا 
پیدا کند. این مقام مس��ئول کارکرد اصلی سامانه جریمه 
هوش��مند را برقراری عدالت در جاده های کش��ور دانست 
و گف��ت: رانندگانی که ب��ا ناوگان ب��دون بارنامه در حال 
ت��ردد و بیش از ظرفیت ناوگان خ��ود بار حمل می کنند 
به صورت سیس��تماتیک، هوش��مندانه و ب��دون کمترین 
برخورد فیزیکی به وس��یله پلیس راهور شناسایی شده و 
اعمال قانون می ش��وند. مدیر کل فناوری اطالعات ستاد 
مب��ارزه با قاچاق کاال و ارز خاطر نش��ان کرد: با راه اندازی 
سامانه جریمه هوشمند دیگر برخوردهای فیزیکی پلیس 
راه��ور نظیر متوقف کردن ناوگان ب��اری در جاده ها برای 
شناسایی یا روی باسکول رفتن آنان برای تشخیص مقدار 
بار در حال جابه جایی به پایان  می رسد. بنا به گفته مدیر 
کل فن��اوری اطالعات و ارتباطات س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز با راه اندازی این س��امانه، دوربین های هوشمند 
همه ویژگی های فیزیکی ناوگان باری را در حین حرکت 
تش��خیص می دهند و به این ترتیب با کنترل غیر مانع و 

سیستماتیک متخلفان اعمال قانون می شوند. 
دهقانی نیا در پایان با اش��اره به اهمیت برقراری عدالت 
جاده ای گفت: با ایجاد سامانه جریمه هوشمند از این پس 
رانندگان وظیفه  شناسی که قانون و استانداردهای جاده ای 
کش��ور را رعایت کرده و با دریاف��ت بارنامه در جاده های 
کش��ور تردد می کنند، در یک فضای رقابتی از رانندگانی 
که قانون را زیر را پا گذاشته و بدون بارنامه یا با حمل بار 
بیش از حد مجاز در حال رفت و آمد هستند، از حیث زمانی 
و مالی دچار زیان نمی ش��وند. براساس این گزارش، پیش 
از این بنا بر اعالم فرامرز مداح، مدیرکل فناوری اطالعات 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با توجه به آخرین 
هماهنگی های صورت گرفت��ه با نیروی انتظامی قرار بوده 
است این سامانه از ابتدای شهریورماه به صورت مرحله ای و 
در 10 ایستگاه شروع به فعالیت کند و راه اندازی نخستین 

ایستگاه آن هم مربوط به محور کاشان-قم خواهد بود. 

تازه های خودرو

خودروی جدید فراری معرفی شد.



مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ با اش��اره به سخنان رهبر معظم 
انقالب مبنی بر اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت سازمان تامین اجتماعی 
در رونق کسب و کار نقش مهمی دارد. از این رو می توانیم با همکاری کارآفرینان، 

مدی��ران صنایع، کارگاه های بزرگ و حضور 
اساتید دانشگاه، شکوفایی و توسعه اقتصادی 

کشور را شاهد باشیم. 
به گ��زارش ایس��نا، ناهید حی��دری در 
نشستی که با حضور رئیس دانشگاه صنعتی 
ش��ریف در محل این دانش��گاه برگزار شد، 
اظهار داش��ت: کارآفرینی و تقویت فرهنگ 
تولید یکی از نیازهای اجتناب ناپذیر جامعه 
امروز است و تامین اجتماعی و دانشگاه ها در 
ترغیب و توسعه فرهنگ تولید، نقش اساسی 

دارند. 
وی ضم��ن بی��ان تاریخچ��ه، اه��داف و 
ماموریت های سازمان تامین اجتماعی گفت: 
در ح��ال حاضر بی��ش از ٤٢ میلیون نفر از 
جمعیت کش��ور تحت پوشش حمایت های 
تامین اجتماع��ی قرار دارند و این س��ازمان 

دومین تأمین کننده و نخستین ارائه دهنده خدمات درمانی در کشور است. 
وی خاطرنش��ان کرد: تامین اجتماعی س��ازمانی نیس��ت که صرفاً دفترچه 
درمانی تولید  کند. اهمیت اش��تغال و تولی��د، ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش 
و آس��ایش نیروی کار و افزایش بهره وری، 
شاخص هایی هستند که با نحوه عملکرد 
تامین اجتماع��ی در ه��ر کش��وری مورد 

ارزیابی قرار می گیرند. 
مدی��ر کل تامین اجتماعی غرب تهران 
بزرگ، اهمیت کار سازمان تامین اجتماعی 
را فراتر از اهداف هر س��ازمانی برش��مرد 
و اف��زود: اگ��ر تنه��ا ی��ک روز خدم��ات 
درمان��ی تامین اجتماعی متوقف ش��ود یا 
بازنشس��تگان این س��ازمان تنها کمتر از 
دو روز حقوق دریافت نکنند، ش��اهد بروز 

مشکالت خواهیم بود. 
وی افزود: در جهان امروز هرگونه توسعه 
اقتص��ادی- اجتماعی ب��دون حمایت ها و 
اهداف تامین اجتماعی، امری اجتناب ناپذیر 

است. 

وزی��ر ارتباطات گفت: امیدوارم از فرصت بی نظی��ر انقالب دیجیتال که در 
حال رخ دادن اس��ت، طی چهار س��ال دولت دوازدهم بهترین بهره را به نفع 

مردم ایران ببریم. 
به گزارش خبرنگار گروه اس��تان های باشگاه 
خبرنگاران ج��وان، محمدجواد آذری جهرمی در 
حاش��یه مراس��م بهره برداری ازپروژه مخابراتی 
ب��ا اعتباری بال��غ ٢59 میلیارد ریال در اس��تان 
خراسان رضوی عنوان کرد: اکنون ظرفیت خوبی 
در عرص��ه فناوری و اطالعات در کش��ور از نظر 
نیروی انسانی نخبه، کشش بازار و ایجاد اشتغال 

وجود دارد. 
وی گفت: توس��عه کس��ب و کار نوپ��ا و ایجاد 
خدم��ات جدید، هم توس��عه رفاه م��ردم و هم 
اشتغال زایی را به دنبال دارد و از سوی دیگر باعث 

می شود بستر شبکه ملی اطالعات توسعه یابد. 
اس��تاندار خراس��ان رضوی نیز در این جلسه 

گفت: هم اکنون کالنشهر مقدس مشهد و استان بزرگ خراسان رضوی به عنوان 
ویترین، منظر و پیشانی کشور جمهوری اسالمی ایران مطرح است. 

 علیرضا رش��یدیان افزود: ساالنه ٢7 میلیون زائر از مناطق مختلف کشور و 

دو و نیم میلیون زائر خارجی به شهر مقدس مشهد و استان خراسان رضوی 
سفر می کنند، لذا ظرفیت های ارائه خدمات به مردم در این استان از اهمیت 
بس��زایی برخوردار اس��ت. وی بیان کرد: لذا ارتقای کیفیت خدمات رسانی در 
حوزه ه��ای مختل��ف ارتباط��ی و مخابراتی در 
س��طح شهر مش��هد و خراس��ان آبروی کشور 
و نظ��ام جمهوری اس��المی به ش��مار می رود. 
وی خاطرنش��ان ک��رد: در جه��ت توس��عه و 
ارتقای خدمات ارتباطی مخابراتی در اس��تان 
خراس��ان رضوی ب��ا هدف ارتق��ای خدمات و 
ایجاد اش��تغال های جدید طی سال های اخیر 
تالش زیادی ش��ده اس��ت که ج��ای قدردانی 
دارد. مدیرعام��ل مخاب��رات خراس��ان رضوی 
هم در این جلس��ه گفت: برای راه اندازی 8٢5 
پروژه مخابراتی در این استان که اکنون شاهد 
افتتاح آنها هس��تیم، یک هزار و ٢9٤ میلیارد 
ریال هزینه شده اس��ت. محمد ساالری افزود: 
این طرح های مخابراتی در ٢5شهرستان استان خراسان رضوی نظیر مشهد، 
سبزوار، نیشابور، سرخس، تربت حیدریه، تربت جام، رشتخوار، خواف، چناران، 

درگز، مه والت، فریمان، زاوه، کالت، قوچان و گناباد اجرا شده است. 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با بیان اینکه دولت دوازدهم باید 
بهبود فضای کسب و کار را برای بخش تولید در دستور کار داشته باشد، گفت 

باید تکلیف تولیدکننده را حداقل برای یک تا دو سال آینده روشن کنیم. 
به گزارش ایسنا، سیدعبدالوهاب سهل آبادی 
در نشس��ت رؤس��ای خانه های صنعت، معدن و 
تجارت سراس��ر کش��ور که روز دوم شهریور به 
میزبانی کرمانش��اه برگزار شد، اظهار کرد: امروز 
بخش تولید در کش��ور ما با معضالت متعددی 
مواجه است که سیستم بانکی یکی از مهم ترین 
این مباحث است. وی با بیان اینکه وزیر اقتصاد 
در نخس��تین حرک��ت خود برای کاهش س��ود 
سپرده های بانکی گام برداشت، افزود: امیدواریم 
ای��ن حرکت س��ریع تر ش��ود و برای نرخ س��ود 

تسهیالت نیز ادامه پیدا کند. 
رئیس اتاق بازرگانی استان اصفهان مالیات بر 
ارزش افزوده را نیز مشکل مهم دیگر بخش تولید 

در کشور دانست و افزود: در هیچ کجای دنیا مالیات بر ارزش افزوده از بخش 
تولید اخذ نمی ش��ود، اما در کشور شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده به بالیی 

برای بخش تولید تبدیل شده و هزینه ها را بسیار باال برده است. 

س��هل آبادی عنوان کرد: تولیدکنندگان ما به دلیل ش��رایط رکودی که در 
کشور داریم گاهی برای برخی کاالها بعد از یک سال پول کاالی فروخته شده 
را وصول می کنند، اما س��ر موعد س��ه ماه یک بار باید مالیات بر ارزش افزوده 
را تسویه کنند، درغیراین صورت مشمول جرایم 

خواهند شد. 
وی خاطرنش��ان کرد: معض��ل دیگر بخش 
تولید متغی��ر بودن قوانین و مقررات اس��ت و 
روزی نیس��ت که تولیدکنن��ده از خواب بیدار 
شود و با یک آیین نامه یا مقررات جدید مواجه 
نشود. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران 
ب��ا بیان اینکه گاهی در این بین دس��تگاه های 
اجرایی هم به دلیل بدهی برق و... ارائه خدمات 
را ب��ه یک واحد متوقف می کنند، تصریح کرد: 
در برخی از استان ها حرکتی آغاز شده که قطع 
خدمات فقط باید با مجوز اس��تاندار و فرماندار 
باش��د که امیدواریم این کار تدوام پیدا کند. به 
گفته این مسئول، با مجموعه این عوامل تولیدکنندگان هر روز ناامنی را تجربه  
و در ش��رایط بسیار سختی کار می کنند و این در حالی است که امروز مشکل 

اصلی کشور ما بیکاری و اشتغال و راه مقابله با آن رونق تولید است. 

رقابت بین ش��رکت های خودرو س��ازی برای ارائه اتومبیل های 
خودران شدید تر شده است. 

پ��س از GM ک��ه م��دل ک��روزر 
 Cadilac خ��ود را در خودروه��ای
ک��ه   Audi و  داده  ق��رار   CT6
سیس��تم خودران س��طح 3 خود را 
چن��دی پیش رونمایی ک��رده، حال 
هیوندا به برنامه زمانی خود س��رعت 
 داده اس��ت ت��ا بتوان��د از سیس��تم
 Highway Driving Assist 2 
که یک سیس��تم نیمه خودران است 

رونمایی کند. 
به گزارش ام بی ای نیوز، براس��اس 
اظهارات این ش��رکت، این سیس��تم 
می توان��د دخالت راننده را به حداقل 

برساند.
 این تکنولوژی می تواند س��طح 3 
سیس��تم خودران را در بزرگراه ها به 

کار ببرد و معرفی این سیستم به خودروسازان کمک خواهد کرد 
که تا س��ال ٢0٢٢ اتومبیل هایی با 
سیستم های کامال خودران به بازار 

عرضه کنند. 
تکنولوژی خودران هیوندا که در 
نمایش��گاه CES نش��ان داده شد، 
برای محاس��بات و اس��تفاده از نوع 
سنس��ور های الزم برای نقشه هایی 
با جزییات ب��اال، عملکرد مطلوب و 
به صرفه ای داش��ته اس��ت و این به 
کمپان��ی کمک می کن��د که هزینه 
س��اخت آن را ب��رای مصرف کننده 

پایین بیاورند.
 به طور کلی هرچند این کمپانی 
در این عرصه پیش��رو نیس��ت، اما 
رونمایی پیش از موعد آن می تواند 
ب��ه نزدیک ش��دنش به دیگ��ر رقبا 

کمک کند.

مدیرکل تامین اجتماعی غرب تهران بزرگ: 

توسعه کسب و کارهای نوپای دیجیتال، اولویت وزارت ارتباطاتسازمان تامین اجتماعی در رونق کسب و کار نقش مهمی دارد عرضه پیش از موعد اتومبیل های نیمه خودران هیوندابهبود فضای کسب و کار در بخش تولید در دستور کار

مش��هورترین ثروتمندان جهان نیز همانند بسیاری دیگر از ساکنان زمین 
خوان��دن را رها نمی کنن��د و اهمیت دهی آنها به امر کت��اب و کتابخوانی در 

اظهارنظرها و سخنان شان کامال مشهود است. 
به گزارش ایسنا، سایت بیزینس اینسایدر در گزارشی به معرفی کتاب هایی 
پرداخته اس��ت که بنیانگذاران بزرگ ترین و بانفوذترین شرکت های جهان به 

خواندن آنها می پردازند. 
جف بزوس، بنیانگذار شرکت آمازون- رمان »بازمانده روز«

ب��زوس در دیداری اعالم کرد که او از رمان ها بیش��تر از کتاب هایی که در 
آنها به جنبه های واقعی مسائل پرداخته شده، می آموزد. او رمان »بقایای یک 
روز« نوشته کازو ایشی گورو نویسنده انگلیسی-ژاپنی را کتاب مورد عالقه اش 

معرفی می کند. 
این رمان به فیلم س��ینمایی مش��هوری با بازیگری آنتون��ی هاپکینز و اما 

تامسون تبدیل شد. 
بیل گیتس، بنیانگذار شرکت مایکروسافت- رمان »ناطور 

 )The Catcher in the Rye ( »دشت
گیتس زمانی که یک نوجوان بود این رمان را که نوش��ته جی دی سالینجر 

است، خواند و از همان زمان این رمان به رمان مورد عالقه اش تبدیل شد. 
این رمان اوایل دهه50میالدی به چاپ رسیده و به دلیل بررسی مشکالت 
ناامیدی و گوشه نش��ینی در دوره نوجوانی مورد اس��تقبال زیاد نوجوانان قرار 

گرفت. 
استیو جابز، بنیانگذار شرکت اپل-کتاب »معضالت یک مخترع«

این کتاب نوش��ته کلیتون کریستنسن، نویس��نده آمریکایی از کتاب های 
اقتصادی جنجال برانگیز بود که از سوی ناقدان مورد ارزیابی های بسیار عالی 

قرار گرفت. 
تیم کوک، مدیر اجرایی شرکت اپل -کتاب »رقابت با زمان«

کوک نسخه ای از این کتاب را در بین کارمندان جدید خود توزیع کرد. این 
کتاب افراد را به توسعه و حرکت در کار تشویق می کند. 

مارک زاکربرگ، بنیانگذار شبکه اجتماعی فیس بوک-کتاب 
»زندگینامه یک فقیر«

مارک این کتاب را که به وسیله چهار مؤلف نوشته شده است، در فهرست 
کتاب های پرمخاطب روی شبکه اجتماعی خود قرار داده است. این کتاب به 

زندگی فقرا و نحوه زندگی آنها با میانگین دو دالر در روز می پردازد. 
 ایالن ماسک، بنیانگذار دو شرکت تسال و اسپیس اکس- کتاب 

»بنجامین فرانکلین: زندگی آمریکایی«
ایالن این کتاب را که درباره زندگینامه بنجامین فرانکلین یکی از بنیانگذاران 

اولیه آمریکا است، ترجیح می دهد. 
 اندرا نیوری، رئیس اجرایی شرکت پپسی- کتاب »راهی به 

سوی شخصیت«
خان��م نیوری از هند این کتاب را کتاب��ی تأثیرگذار می داند و می گوید این 
کتاب بحث زیبایی را میان دو دخترانش درخصوص اهمیت شخصیت و آینده 

شغلی ایجاد کرده است. 
ریچارد برانسون، بنیانگذار شرکت ویرجین- رمان »می دانم 

چرا پرنده محبوس آواز می خواند«
میلیاردر انگلیسی این کتاب را در فهرست کتاب های پرخواننده در سایت 
شخصی اش قرار داده که بیل کلینتون، رئیس جمهور سابق آمریکا نیز با او در 

این مسیر همراه می شود و این کتاب را اعجاب انگیز می د اند. 

کارشناس عالی حوزه کارآفرینی گفت: شاخص مهم مجوزهای کسب و کار به 
معنای دسترسی به مجوزهای کسب و کار براساس الگوی شایستگی و توانمندی 
است که وجود رانت های سفید ناشی از مقررات باالدستی مانع تحقق آن است.  
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما؛ دکتر ُمس��لم خانی، کارشناس عالی حوزه 
کارآفرینی در برنامه پرس��مان رادیو گفت وگو با استناد به مطالعات انجام شده 
پیرامون شفاف سازی و رقابت به عنوان مولفه های اصلی که می تواند برابر سازی 
فرصت ها را در جوامع به دنبال داش��ته باش��د و نیز اشاره به 63شاخص موجود 
در این باره اظهار داش��ت: از میان 63 ش��اخص موجود بحث دسترس��ی آزاد 
به اطالعات به روز مطرح اس��ت. وی اظهار داش��ت: یکی از این ش��اخص های 
مهم��ی که در عرصه اقتصادی به ویژه برای کارآفرینان و صاحبان کس��ب و کار 
بسیار اهمیت دارد شاخص مجوزهای کسب و کار است که به معنای دسترسی 
به مجوزهای کس��ب و کار براس��اس الگوی شایس��تگی و توانمن��دی در حوزه 
کسب و کارهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی و اصوال همه کسب و کارهایی است 
که در حوزه غیردولتی ایجاد می شود، اما وجود رانت های سفید ناشی از مقررات 
و قوانین باالدس��تی مانع تحقق آن است. وی خاطرنشان کرد: شاخص دریافت 
مجوزهای کس��ب و کار هم��واره یکی از نقاط انرژی بر و پرزحمت اس��ت که در 
برخی موارد بخش��ی از کارآفرینانی که توانمندی های کافی را برای حضور در 
بازار کار دارند به دلیل وجود رقابت نابرابر نمی توانند به مجوزهای الزم در زمان 
و شرایط مناس��ب خود دسترسی پیدا کنند. کارشناس عالی حوزه کارآفرینی 
در پاس��خ به این س��وال که در جهت کاربردی کردن مطالعات انجام ش��ده در 

حوزه کارآفرینی چه اقداماتی صورت گرفته است، گفت: معموال مطالعاتی که به 
صورت بین المللی انجام می ش��ود به عنوان اسناد پشتیبان قوانین در همه جای 
دنیا مطرح بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. خانی در بخشی دیگر از سخنان 
خود گفت: متأس��فانه وجود رانت در مجوزها زمینه ایجاد پدیده ای نامیمون به 
ن��ام مجوزهای اج��اره ای را فراهم آورده، بدین صورت که ع��ده ای که به رانت 
دسترس��ی دارند مجوز را دریافت می کنند، اما از آن هیچ استفاده ای نمی کنند 
و عمال توانایی راه اندازی کس��ب و کار را نیز ندارن��د، لذا کارآفرینان مجبورند با 
پرداخت حق الزحمه به آنها بابت اخذ مجوز اقدام کنند. این اس��تاد دانشگاه، از 
موضوع حوزه تأمین مالی به عنوان شاخص دوم مطالعاتی یاد کرد و افزود: در این 
حوزه هم متأسفانه شاهد نابرابری آشکار فرصت ها هستیم که موضوع نابرابری 
در دسترسی به تسهیالت وام به صورت جدی مورد نکوهش قرار گرفته و طبق 
گزارش نهادهای بین المللی که ایران نیز در تنظیم آن نقش داشته است اغلب 
صاحبان کس��ب و کارهای خرد و کوچک در دسترسی آسان به منابع تسهیالت 
بانکی با مشکل جدی مواجهند، اما بس��یاری از کسب و کارهای بزرگ به بهانه 

کسب و کار می توانند تسهیالتی هنگفت با شرایطی آسان را دریافت کنند. 
کارش��ناس عالی حوزه کارآفرینی، مولفه تأمین مالی را در رونق کس��ب و کار و 
پویایی آن مهم و حیاتی ارزیابی کرد و افزود: ضروری است بازنگری هایی در نظام 
بانکی کش��ور صورت گیرد به ط��وری که برخورداری از فرصت ه��ا به صورت برابر 
برای همه صاحبان کس��ب و کار و نیز کارآفرینان فراهم شود و نیز موضوع مدیریت 
تسهیالت، وام و اعتبارات براساس الگوی اعتبارسنجی و توانمندسنجی بررسی شود. 

انگیزه در کسب و کار از اهمیت باالیی برخوردار است، همچنین می توان گفت 
انگیزه نقش بس��زایی در موفقیت ما خواهد داش��ت. اگر عالقه و انگیزه کافی 
برای آغاز یک کار وجود داشته باشد، دستیابی به موفقیت آسان  تر خواهد شد 
و عملکرد بهتری خواهیم داشت، حتی اگر این انگیزه برآمده از حس تنفر ما 

از شغل فعلی مان باشد. 
ایده راه اندازی اس��تارتاپ، فقط از یک علت س��اده به ذهن جوئل مونتانیل  

)Joel Montaniel( خطور کرد:  »جوئل از کارش متنفر بود.«
در س��ال ٢009، جوئل در بخش مالی کردیت سوئیس به کار مشغول بود؛ 
1٢0 ساعت در هفته کار طاقت فرسایی بود و حتی زمان  هایی هم مجبور بود تا 
سه ماه هر شب تا ساعت ٤ صبح بیدار باشد و کار کند. موقعیت شغلی جوئل 
باعث ش��ده بود که تجربه یک زندگی اجتماعی، رفتن به تعطیالت و رفتن به 

باشگاه  ها و رستوران  های جدید برایش 
دشوار شود. 

وی می گوی��د: »چالش��م رفت��ن به 
رستوران  ها و باش��گاه  هایی بود که دلم 
می خواست بروم و برای رفتن به بعضی 
از رستوران  ها باید آشنا داشته باشید یا 
از مدت  ها قبل آنجا را رزرو کرده باشید. 
در ای��ن دنیایی که ش��ما نمی دانید آیا 
ساعت هشت کارتان تمام می شود یا نه، 
رفتن به چنین جاهایی عمال غیرممکن 

است.«
جوئ��ل کاری را ش��روع ک��رد که در 
نهایت به تأس��یس نخستین شرکت او 
 OpenTable ختم شد؛ سایتی مثل
برای زندگی ش��بانه. ای��ن اپ در ابتدا 
ب��ه کاربران اجازه م��ی داد تا بتوانند در 
باشگاه  های شبانه وقت رزرو کنند. این 
وب س��ایت در نخس��تین روزش 100 
هزار بازدید گرفت، ولی بازدید مجددی 

از س��ایت صورت نگرفت و این س��ایت که Nightloop نام داشت به شکل 
اسفناکی شکست خورد. 

جوئل می گوید: »ما تمام اش��تباهاتی را که در کار رزرو کردن وجود داشت 
برط��رف کردیم، گفتنش کار آس��انی اس��ت، اما در عمل واقعا کار س��خت و 
 طاقت فرس��ایی بود. ما س��ه س��ال تمام روی آن کار کردیم درحالی که شغل 

 تمام وقت هم داش��تیم.« جوئل می گوید: مشکل، گران بودن هزینه  های رزرو 
کردن در باشگاه  های شبانه بود، چون صاحبان این باشگاه  ها نمی دانستند با چه 

تیپ مشتریانی مواجه خواهند بود و بنابراین هزینه  ها را باال می بردند. 
یافتن نقاط مشکل  دار

جوئل می دانست که ایده  هایی در این زمینه دارد، اما الزم بود چیزهایی را در 
مورد تکنولوژی ساختمان بیاموزد. او با سمت رئیس ستاد، نزد روبرت لوکاسیو، 
مدیرعامل اجرایی ش��رکت نرم افزاری LivePerson مش��غول به کار شد. در 
آنجا جوئل یاد گرفت که چگونه یک کس��ب و کار را اداره کند، یک محصول را 
راه اندازی کند و چگونه به فرهنگ فکر کند. جوئل می گوید دو سالی که برای 
ش��رکت LivePerson کار می کرده، برای او همانند یک دانشگاه کسب و کار 

بوده است. 
جوئل در طول دوره کاری خود در این شرکت، کارهای دیگری نیز در کنار 
کارش انجام می داد: »او در باش��گاه  های شبانه و رستوران  های اطراف شهر در 
جایگاه میزبان و قس��مت پذیرش کار می کرد تا با صاحبان آنها آش��نا شود و 

بفهمد که این صنعت به چه چیزهایی نیاز دارد.«
از نظر جوئل مونتانیل بزرگ ترین نقاط مشکل  ساز در این صنعت این است 
که اکثر این مکان ها هنوز هم برای رزرو کردن از کاغذ و قلم استفاده می کنند. 
رزرو ک��ردن از طریق کانال  های مختلف مثل ایمی��ل و پیام  های متنی انجام 
می گرفت و هیچ محل متمرکزی برای حفظ داده  های مشتریان وجود نداشت. 
در س��ال ٢011، جوئل مونتانیل تصمیم گرفت SevenRooms، پلتفرم 
دیجیتالی را راه اندازی کند که مخصوص کسب و کارها در صنعت مهمان  نوازی 
بود و کمک می کرد مدیریت رزروها و داده  های مشتریان همگی در یک محل 

انجام بگیرند. 
یک هاب مرکزی

SevenRooms ی��ک اپلیکیش��ن 
آی پد اس��ت که همانن��د هاب مرکزی 
عمل می کند. درحالی که این ش��رکت 
همانن��د ی��ک پلتف��رم ب��رای انج��ام 
رزروه��ا عم��ل می کن��د، تف��اوت بین 
SevenRooms و رقبای��ی همچون 
Resy یا OpenTable این است که 
SevenRooms اطالعات مش��تریان 

زیادی را ذخیره می کند. 
مسئول پذیرش یا فرد میزبان خواهد 
توانست نگاهی به نام مشتری در آی پد 
بیندازد، س��پس به س��رعت اطالعاتی 
همچ��ون غذاهایی که اغلب س��فارش 
می ده��د، قیم��ت آخری��ن غذایی که 
سفارش داده یا مواد غذایی که احتماال 
ب��ه آنها آل��رژی دارد و اینک��ه آیا جزو 
مهمان  های ویژه بوده یا خیر را بفهمد. 

اساسا این شرکت امیدوار است تجربه 
مشتریان را بهبود ببخش��د و شرایطی که ممکن است کارکنان ناشیانه عمل 
کنند و احتمال پرسش  هایی از سوی مشتریان مثل»یعنی شما نمی دانید من 
چه کسی هستم؟« را حذف کند. ویژگی دیگر این محصول که آن را از دیگران 
متمایز می س��ازد، امکان اس��تفاده از آن در هتل  ها و رستوران  ها و باشگاه  های 
زنجیره  ای بزرگ است تا آن داده  ها در تمام متعلقات مورد استفاده قرار بگیرند. 
SBE که مالک امالک و متعلقات گران قیمتی در شهرهای مختلفی همچون 
Hyde و Katsuya اس��ت، مش��تری SevenRooms اس��ت. مثاًل وقتی 
مش��تری دائمی یکی از باشگاه ها از شهری به شهر دیگری می رود این شرکت 
می تواند اطالعات آن مشتری را استخراج کند و به همان شیوه پذیرای او باشد. 
در ح��ال حاض��ر SevenRooms در بیش از 500 ش��رکت در سراس��ر 
جهان مورد اس��تفاده قرار گرفته اس��ت. این استارتاپ حدود 6.3 میلیون دالر 
از BoxGroup و برخ��ی از س��رمایه گذاران قدیمی در صنعت مهمان  نوازی 

تأمین سرمایه کرده است. 
این ش��رکت می گوید که قصد دارد در گام بعدی خود خدماتی را در جهت 

»تسریع و توسعه« رشد کسب و کارها ارائه دهد. 

والری پلیم ویلسون یکی از ماموران سابق و البته نه چندان خوشنام CIA است که در رسوایی بزرگ سال 
 2003 نقشی اساسی داشت. او حاال خبر از خرید توییتر و حذف حساب کاربری دونالد ترامپ، رئیس جمهور

 پرسروصدای ایاالت متحده داده است. 
به گزارش دیجیاتو، تا به اینجای کار، او موفق شده 32 هزار دالر کمک مردمی دریافت کند، اما تا رسیدن 

به رقم یک میلیارد دالر هنوز فاصله بسیار زیادی باقی مانده. به عقیده او، با خرید یک میلیارد دالر از سهام 
توییتر، می توان نقشی تأثیرگذار در حذف حساب کاربری دونالد ترامپ  داشت. 

توییتر در حال حاضر 12 میلیارد دالر ارزش دارد و ویلسون می گوید اگر مقادیر عظیمی از سهام توییتر در 
اختیارش باشد می تواند فشار الزم را ایجاد کند. البته همین اقدام او نیز یک فشار گسترده است. 

ویلسون می گوید توییت های ترامپ اصال معمولی نیستند، ولی جک دورسی، مدیرعامل توییتر گفته هیچ 
یک از توییت های ترامپ که خشونت علیه روزنامه نگارها را ترویج کرده، قوانین را زیر پا نگذاشته است. با 

این حال، ویلسون تهدید ترامپ به حمله اتمی به کره شمالی را مصداق دیگری از این توییت های غیر معمولی 
می خواند. 

سارا هاکابی سندرز، سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره گفته که کمپین والری پلیم ویلسون  »احمقانه« 
است و کار به جایی نمی برد و آمریکایی ها از نحوه استفاده ترامپ از توییتر راضی هستند. 

ثروتمندترین انسان های جهان چه می خوانند

چالش های کسب و کار؛ رانت های سفید و مجوزهای اجاره ای

رسیدن به موفقیت قطعی از طریق قانون جذب
تالش مامور سابق CIA برای حذف اکانت ترامپ از توییتر

آیا اکانت ترامپ از 
توییتر حذف می شود؟ 
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دریچهیادداشت

با افت ارزش ارزهای دیجیتال، رش��د بیت کوین نیز متوقف ش��د و در اوایل 
هفته جاری به زیر ٤000 دالر رس��ید. ارزش بیت کوین هفته گذشته در برابر 
دالر افزای��ش یافت و ح��دود دو هفته قبل، برای نخس��تین بار از مرز ٤000 
دالر عبور کرد و تا ٤٤79 دالر رس��ید. اگرچه بعد از ثبات کوتاه مدت در روز 
جمعه ارزش بیت کوین در برابر دالر کاهش یافت، اما نان س��وداگران حسابی 

سکه شده بود. 
به گزارش زومیت، ارزش بیت کوین درست قبل از ساعت 8 صبح روز شنبه 
به زیر ٤000 دالر سقوط کرد، ولی در ساعت 8:57 دقیقه این ارز اندکی باال 
آمد و با 0.8 درصد سقوط در برابر دالر در یک روز، به حدود ٤٢0٤.07 دالر 

رسید، اما با وجود این سقوط، شاخص این ارز همچنان باال است. 

ارزش بیت کوین به زیر ۴000 دالر 
بازگشت ش��اید گوش��ی OnePlus 5 به اندازه آی فون اپل یا گلکسی سامسونگ معروف 

نباشد، اما توانسته با اتکا به ویژگی های رقابتی اش و به طور خاص دوربین دوتایی اش، 
توجه ه��ای زیادی را جل��ب کند. به گزارش  ام بی ای نیوز، پس از توزیع این گوش��ی 
جدید در نیویورک، لندن، برلین و پاریس، آن دس��ته از هواداران کنجکاو که از یک 
ش��ب پیش برای دستیابی به این گجت هوش��مند صف کشیده بودند، با گفته هایی 
نظیر »8 گیگابایت رم، فوق العاده اس��ت«، ش��روع به تعریف از س��رعت و قدرت آن 
کردند. به نظر می رسد که کیفیت دوربین دوتایی گوشی هم طرفداران را ناامید نکرده. 
دوربی��ن قابلیت عکاس��ی بوکه و RAW را فراهم کرده و ب��ه کاربران اجازه می دهد 
تنظیمات ISO و سرعت شاتر را دستکاری کنند. بسیاری از کاربران عکس هایی را که 
با این گوش��ی گرفته اند در اینستاگرام با هشتگ #ShotOnOnePlus به اشتراک 

گذاشته اند. نتیجه بسیار قابل توجه است. 

حمله وان پالس ۵ به اینستاگرام

امیر شریفی
 قوانین و مقررات



هزینه کرد نادرس��ت در تبلیغات، مرگ 
یک برند است. این مؤلفه در استارتاپ ها و 
بازاریابی  و فروش شرکت های دانش بنیان 
اهمیت فراوان��ی دارد، زیرا افزایش آگاهی 
از یک برند توس��ط تبلیغات تلفن همراه، 
ب��رای هر کس��ب وکار وضعیت��ی متفاوت 
دارد. ب��ه عب��ارت بهت��ر؛ تحق��ق معنای 
سرمایه گذاری یا اتالف هزینه در تبلیغات 
موبایلی، به تحلیل پیش از هر اقدام برای 
یک کسب وکار برمی گردد. پس نمی توان 
الزاما تبلیغات در گوشی های تلفن همراه 
هوش��مند را ی��ک ارتباط موث��ر به لحاظ 
نهایی شدن فروش کاال و خدمات دانست. 
بازار در کش��ور ما بسیار پیچیده و درهم 
تنیده است و نظام توزیع و واسطه ها، از جمله 
عوام��ل موثر در بازاریاب��ی و فروش اقتصاد 
مااس��ت. اخی��را در برخی اپلیکیش��ن های 
موبای��ل، تبلیغ فروش یکی از س��ریال های 
پخش خانگی را مشاهده می کردم. زمانی  که 
به این تبلیغات برمی خوردم، سواالت زیر به 

ذهنم متبادر می شد: 
1- تولیدکننده این سریال، چقدر هزینه 

برای این تبلیغات پرداخته است؟ 
2- در ش��رایطی که ی��ک توزیع کننده 
خرد، فای��ل این محص��ول را در مغازه به 
مبل��غ 1000توم��ان می فروش��د، آیا این 
تبلیغات در فروش اصلی محصول فرهنگی 

اشاره شده موثر است؟ 
از موضوع اصلی یادداش��ت دور نشویم. 
س��وال اصل��ی نوش��تار امروز این اس��ت 
ک��ه در برندس��ازی یک کاال ی��ا خدمات، 
اثربخش��ی تبلیغ��ات چگونه اس��ت؟ و به 
ش��کل کاربردی تر؛ چگون��ه می توانیم به 
بهترین اثربخش��ی تبلیغ��ات موبایلی در 
برندینگ ی��ک کاال بپردازیم؟ یک خطای 
اس��تراتژیک در بررس��ی این پرسش این 
است که وابس��تگی عاطفی افراد به تلفن 
همراه به ویژه در بین ایرانیان را یک عامل 
اثربخشی در تبلیغات بدانیم. بله! در اینکه 
تلفن همراه در بی��ن اکثر ایرانیان به یک 
همدم مورد اطمینان تبدیل ش��ده است 
شکی وجود ندارد؛ اما آیا نمایش تبلیغات 
در این رس��انه برای یک کس��ب وکار نوپا 
)اس��تارتاپ( همان اثربخش��ی را دارد که 
برای کس��ب وکارهای توس��عه یافته دارد؟ 
نف��وذ گوش��ی های هوش��مند ب��ا ارتباط 

تنگاتنگ اینترنت، سبب توسعه کاربرد این 
ابزار در بخش های مختلف زندگی روزانه از 
جمله کس��ب وکار و فعالیت های اقتصادی 
شد. هنوز بسیاری از بازاریاب ها و مدیران 
بازاریابی، فعالیت های تبلیغاتی س��نتی را 
به تبلیغات موبایلی ترجیح می دهند، زیرا 
س��نجش در تبلیغات تلفن های هوشمند 

فعالیتی دشوار است. 
ط��ی تحقیقاتی که از 19اپلیکیش��ن و 
اس��تارتاپ در بخش تبلیغ��ات تلفن های 
هوش��مند داش��تیم، ب��ه داده ه��ای زیر 

رسیدیم: 
- نتایج حاصل از تکنولوژی های ردیابی 
در س��رویس های تبلیغات موبایلی، منجر 
به س��ردرگمی بیشتر مدیران بازاریابی در 

ادامه روندهای خود بوده است. 
- افزایش اطالع��ات در پایگاه داده های 
س��رویس ها، ب��ه ش��کل موث��ر تحلیل و 
بررس��ی نش��دند و در نتیجه گزارش��ات 
خروج��ی، منطبق بر واقعیات بازار ایران و 

مصرف کننده ایرانی نبود. 
- اجب��ار مخاطبان به ارائه اطالعات، در 
بسیاری موارد سبب جمع آوری اطالعات 

غیردقیق یا غلط شده است. 
- افراد مخاطب با جنسیت های مختلف 
در رده ه��ای س��نی گوناگ��ون، تبلیغات 
تلفن ه��ای هوش��مند را از جه��ت اطالع 
)و ن��ه خرید( جدی گرفت��ه و از آن تاثیر 

می پذیرند. 
توج��ه داش��ته باش��یم که اس��تفاده از 
شناس��ه به جای کوکی در س��رویس های 
تبلیغاتی، تضمینی برای قابلیت اطمینان 
ب��ه داده ه��ا نیس��ت و ب��ا ای��ن رویکرد 
نمی ت��وان تاثیرگذاری حقیق��ی تبلیغات 

درون برنامه ای را هم سنجید. 
ارائ��ه تبلیغات در ای��ن روش به صورت 
اجباری صورت می گیرد و حریم خصوصی 
معنایی ندارد. چه فردی منکر این اس��ت 
که امروزه کس��ب وکارها ب��رای بازاریابی، 
دس��ت به تبلیغ در هر فض��ای ممکنی از 

جمله تلفن های همراه نزده اند؟ 
پس کنترل داده های تبلیغات موبایلی، 
همگن��ی و س��ازگاری ن��دارد. داده ه��ای 
غیرهمگن و ناسازگار با هم، منجر به یک 
آش��فتگی اس��تراتژیک در برنامه ریزی ها، 
زنجیره تامین، پش��تیبانی های لجستیک 
و ارتباط با مش��تریان در سطوح مختلف 
خواه��د ش��د. به عن��وان مث��ال، »روابط 

عموم��ی« ی��ک فعالی��ت پش��تیبانی در 
بخش بازاریابی و فروش یک کاال/خدمت 
 به ش��مار می آی��د، ولی در ص��ورت عدم 
به کارگیری داده های همگن و سازگار، چه 
در مدیریت برنامه ری��زی و چه در اجرا با 
مشکالت متعدد ساختاری مواجه خواهد 

شد. 
روی تبلیغات گوشی های هوشمند 

سرمایه گذاری بکنیم؟ 
گوشی های هوشمند ابزار ارتباطی جدید 
و نوین با مخاطبان محس��وب می شود، اما 
تصور نکنیم س��لیقه مصرف کنندگان در 
تلفن همراه برای کاال یا خدمات ما به طور 
وی��ژه و ناگهانی رش��د می کند و منجر به 
خرید )افزایش فروش برای ما( می شوند. 

مخاطبان این نوش��تار اس��یر نوشته های 
بازاریاب ه��ای  ارائه ه��ای  و  تبلیغ��ی 
تبلیغ��ات موبایل��ی نش��وند. ام��روزه رفتار 
مصرف کنندگان بیش از همیشه بر انتخاب 
نهایی آنان تاثیرگذار است. بیش از آمارها، 
آزمایش��ات و مطالع��ات! ب��ه واقعیت های 
خری��د محصول یا خدم��ت بنگرید و برای 
س��نجش نتیجه گیری ها، خ��ود را به جای 
مصرف کنن��ده در مقی��اس کالن بگذارید: 
آی��ا حاضر ب��ه خری��د آن محصول/خدمت 
هس��تید؟ مصرف کنندگان ه��دف خود را 
چگونه مطالعه کرده و برای آنان برنامه ریزی 

راهبردی بلندمدت انجام داده اید؟ 
بگذارید ی��ک مثال عین��ی را بیان کنم؛ 
همه ما با بنرهای سایت های اینترنتی مواجه 
شده ایم، آیا آخرین آنها را به یاد دارید؟ اگر 
پاسخ مثبت اس��ت، چندبار از این تبلیغات 
خرید کرده اید؟ و حاال همین تحلیل س��اده 

را به تلفن همراه تان تعمیم دهید. 
م��ا نمی توانیم نوجوان ی��ا جوانی را که 
یک ساعت در ش��بانه روز به بازی با تلفن 
همراه مشغول اس��ت، یک کاربر موثر در 
استراتژی های بازاریابی و فروش به حساب 
آوری��م. کاربر موث��ر در ح��وزه تبلیغات، 
کاربرانی هس��تند که ب��ه دنبال محصول 
ی��ا خدمتی باش��ند و این نکت��ه، ظرافت 
تبلیغ��ات را بیش از قبل به ما می نمایاند؛ 
تبلیغات باید مش��تریانی را جلب کند که 
حاضر باش��ند برای کاال یا خدمات ما پول 

پرداخت کنند. 
پس اگر می خواهید در تبلیغات موبایلی 
سرمایه گذاری کنید، ابتدا تحلیل درستی 
از وضعیت داشته باشید. آیا این تبلیغ در 

س��اختار تبلیغاِت ما، تاثی��ر قابل توجه و 
موثری از لحاظ ف��روش یا افزایش فروش 

دارد؟ 
آی��ا یادآوری های تبلیغات��ی یا تبلیغات 
خالقانه می توانند سبب ایجاد تمایز برای 

کاربران هدف بشوند؟ 
دقت کنی��م بودجه بن��دی تبلیغات در 
دانش بنیان  فعالی��ت ش��رکت های  حوزه 
و اس��تارتاپ ها ب��ا محدودیت های فراوانی 
مواجه اس��ت. طبیعی اس��ت که اقبال در 
این مجموعه ها به تبلیغات غیرچاپی بسیار 
بیشتر است که البته دالیل خود را دارد: 

1- اس��تفاده ترکیبی از تبلیغات پویا و 
ایستا

2- سازگاری نام تجاری برند با تبلیغات 
آنالین

3- اس��تفاده از ش��خصیت های نمادین 
برای جذابیت حداکثری

4- اعتماد عملیاتی ب��ه اطالعات تلفن 
همراه نسبت به سایر رسانه ها

5- ق��درت داستان س��رایی در بازاریابی 
محتوایی موبایلی.

نتیجه گیری
برند، جایگاه یک کس��ب وکار در اعتماد 
و ارتباط ذهنی مش��تریان وفادار اس��ت و 
تبلیغات یکی از ارکان مهم برندینگ است 
و در عین حال چگونگی ارائه یک تبلیغ به 
مخاطبان مصرف کننده، تابعی از یک سری 
از عوامل مرتبط با اصول بازاریابی و فروش 
اس��ت. به عنوان مثال اطالع��ات پایه ای از 
مخاطبان و تحلیل صحیح صورت گرفته از 
آن، یکی از عوامل بس��یار بااهمیت است. 
به عن��وان مثال اگر از س��ن و نوع فعالیت 
مخاطبان آگاه باشیم، به تنهایی برای موثر 
واقع ش��دن س��رمایه گذاری ما در تبلیغ 
که همان برند ش��دن و اعتماد مش��تریان 
احتمالی اس��ت، کافی نیست. گوشی های 
هوش��مند قطعا مس��یر فعالیت های آتی 
بازاریاب��ی ب��ه صورت جدی تر هس��تند و 
هم اکنون نیز به عرصه رقابت کسب وکارها 
تبدیل ش��ده اند، ام��ا تبلیغات س��نتی و 
کانال های روابط عمومی قدیمی، کماکان 
بخش مهمی از سهم بودجه های تبلیغاتی 
و فرآینده��ای برندس��ازی کس��ب وکارها 
)به ویژه شرکت ها و موسسات بزرگ مالی( 

را به خود اختصاص می دهند. 
madiseh@elenoon. ir

برندینگ و تبلیغات تلفن همراه
کلید

تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده 
چگونه است؟ 

تبلیغ��ات چط��ور ب��ر رفت��ار مصرف کنن��ده تاثیر 
می گذارد؟ تبلیغات چه تاثیری بر سهم بازار شرکت ها 
و ب��ر بودجه بازاریابی دارد؟ در این مطلب که توس��ط 
س��ایت chetor ارائه شده اس��ت به تاثیر تبلیغات بر 
رفتار مصرف کننده و اهمیت تبلیغات برای شرکت ها، 
به ویژه شرکت های نوپا می پردازیم. همچنین به نقش 
تبلیغات در شکل دهی نگرش مصرف کننده نسبت به 

محصوالت اشاره می کنیم. 

تبلیغات
در جوامع غربی یک کودک س��االنه به طور متوسط 
بیش از 40 هزار آگهی تبلیغاتی می بیند. شرکت هایی 
مانن��دP&G، AT&T و تایم وارنر س��االنه حدود 4 
میلیارد دالر ص��رف تبلیغات می کنند. تبلیغات یعنی 
»ارتباط جمعِی یک س��ویه توسط پیام هایی با موضوع 
محص��ول ی��ا خدمتی ک��ه ب��رای آن پ��ول پرداخت 

می شود.«
تبلیغ��ات، رواب��ط عموم��ی، فعالیت ه��ای تبلیغی 
ب��رای فروش و فروش ش��خصی ابع��اد اصلی آمیخته 
طرح بازاریابی هس��تند. تبلیغات باید همه جا و همه 
وق��ت در معرض مش��تری قرار بگی��رد. هزینه ای که 
ش��رکت ها صرف تبلیغات می کنند شگفت انگیز است. 
مثال ش��رکت های داروی��ی هزینه ای مع��ادل دو برابر 
هزینه های تحقیقات واقعی را صرف تبلیغات می کنند! 
در میان شرکت های گوناگون، شرکت های تولید بازی 
و اسباب بازی بیشترین هزینه را به تبلیغات اختصاص 
می دهند. تبلیغات همچنین نقش مهمی در توس��عه 

فروش و افزایش سهم بازار دارد. 

تبلیغات و سهم بازار
معموال کسب وکارها برای حفظ سهم بازارشان پول  
هنگفت��ی را صرف تبلیغات می کنند. ش��رکت ها برای 
رقابت با کس��ب وکارهای رقیب باید پیوس��ته خود را 
به مش��تری یادآوری کرده و جایگاه نخس��ت در ذهن 
آنها داش��ته باشند. در غیر  این صورت، سهم بازارشان 
را به رقبا می بازند. اغلب، کس��ب وکارهایی که س��هم 
کوچک تری از بازار دارند یا تازه وارد هستند، نسبت به 
کسب وکارهای بزرگ تر به تبلیغات بیشتری نیاز دارند. 
دلیل این مسئله  »فرآیند واکنش به تبلیغات« است. 
بر این اساس، تبلیغات باعث افزایش سهم بازار تا اندازه 
معینی شده و پس از آن فروش به دلیل عدم بازگشت 

مشتریان و عدم تکرار خرید دچار ریزش می شود. 
بنابراین شرکت های با س��هم بازار بزرگ، بیشتر بر 
تبلیغ��اِت یادآور که آنها را در ذهن مش��تری ماندگار 
می کند، تمرکز می کنن��د. در مقابل رقبای کوچک تر 
برای افزایش س��هم بازارشان نیاز به تبلیغات بیشتری 
دارند. آنها برای ایجاد آگاهی از وجود محصوالت شان 
و افزایش فروش و س��هم بازار ب��ه بودجه باالیی برای 
تبلیغ��ات نیاز دارن��د. بر مبنای  »فرآین��د واکنش به 
تبلیغ��ات« کس��ب وکارها و محصوالت ن��و برای دیده 
ش��دن در بازار هدف و حفظ این وضعیت برای تحقق 
خری��د، نیاز به س��رمایه گذاری بیش��تری در تبلیغات 

دارند. 

تاثیر تبلیغات بر رفتار مصرف کننده
آیا این جمله ها برای تان آشنا هستند؟ 

• »پُشتم گرمه …«
• »هیچ کس تنها نیست …«

• »هم مزه هر لحظه!« 
روزم��ره  زندگ��ی  در  ش��گرفی  تاثی��ر  تبلیغ��ات 
مصرف کننده ه��ا دارد. بمباران پیوس��ته مش��تری با 
پیام ه��ای گوناگ��ون، بر آنچه او می خورد، می نوش��د، 
می پوش��د و تماش��ا می کن��د تاثیرگ��ذار خواهد بود. 
تبلیغات در جوامع مختلف به حدی قدرتمند است که 
حتی در انتخاب رئیس جمهور یک کشور اثر می گذارد. 
مهم ترین اثر تبلیغات، تبدیل باور منفی درباره یک 
محصول به باوری مثبت درباره آن است. مثال  »نینجا 
ک��ورپ« )Ninja Corp( ب��رای تبلی��غ کالس های 
ورزش ه��ای رزم��ی اش )که والدین تصویری س��خت 
و خش��ن از آن داش��تند( از توله  س��گ های دوبرمن 
استفاده کرد، با این پیام به پدر و مادرها نشان داد که 
کودکان شان در عین ظریف و کوچک بودن می توانند 
قوی و محکم باش��ند. این تبلی��غ در جلب نظر پدر و 
مادرها و ایجاد عالق��ه برای آموزش ورزش های رزمی 

به کودکان شان موفق بود. 
تبلیغات همچنین به شکل دهی نگرش مصرف کننده 
نس��بت به ویژگی های محصول و تغییر اولویت هایش 
کمک می کند. مثال با تمرکز بر ترکیبات س��الم تر در 
تبلیغات غذای ک��ودک، می توان نگاه مصرف کننده را 

نسبت به خوراکی های شیرین تغییر داد. 

خالصه کالم
تبلیغات، س��رمایه گذارِی مهمی برای کسب وکارها 
به ش��مار می رود. کس��ب وکارهایی که با برنامه ریزی 
مناس��ب س��هم بزرگی از بازار را از آن خود می کنند، 
می توانن��د بودج��ه کمتری ب��ه تبلیغ��ات اختصاص 
دهند. کس��ب وکارهای تازه وارد یا کسب وکارهایی که 
س��هم بازار کوچکی دارند، مجبورند هزینه های باالیی 
ص��رف تبلیغات کنند، زیرا باید مش��تریان را از وجود 

محصول شان آگاه و از این آگاهی محافظت کنند. 
study. com :برگرفته از
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تبلیغات خالق

در این تبلیغات خالقانه از طراحی های retro game برای برجسته کردن درجه بندی زیست محیطی )environmental gradation( استفاده 
شده است. در این آگهی از طرح های نمادین مهاجمان فضایی، پک من )Pac-Man( و Arkanoid برای نشان دادن کاهش تعداد نهنگ ها، 

درختان، گیاهان و گونه های جانوری استفاده شده است. به شکل هوشمندانه ای در شعار »It’s not a game anymore« )این دیگر یک 
بازی نیست( از متونی به رنگ خاکستری و سیاه استفاده شده است. متن سیاه رنِگ »It’s not me« )من نیستم( تامل برانگیز است و احتماال 

نشان دهنده  نبود مسئولیت پذیری یا توانایی برای تاثیرگذاری و تغییر این شرایط است.

ایستگاه تبلیغات

 مسابقه دو چراغ سبز آدیداس
 در ژاپن

 اق��دام اخی��ر آدی��داس ژاپ��ن تح��ت عن��وان
The« »Green Light Run Tokyo در ماه 
مارس س��ال 2017 برای نخس��تین بار با تمرکز 
وی��ژه روی دوی��دن در ش��هر، افتتاح نخس��تین 
فروش��گاه برند از این نوع در منطقه »هاراجوکو« 
 Greenتوکیو را جش��ن می گیرد. به این ترتیب
Light Run فرص��ت ط��ی کام��ل یک مس��یر 
42.195 کیلومت��ری در پرجمعیت تری��ن ش��هر 

جهان را فراهم کرد. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، توکیو با آمار شگفت انگیز 
15 هزار و 772 چراغ راهنمایی در مقایس��ه با 12 
هزار و 460 چراغ راهنمایی در نیویورک سیتی و 6 
هزار و 252 چراغ راهنمایی در لندن، تقریبا اجازه 
طی کامل یک مس��یر دو درون ش��هری به شکلی 

بی وقفه را به هیچ کس نمی دهد.
 با اس��تفاده از داده های اطالعاتی ترافیکی تهیه 
شده توسط اداره پلیس محلی و توجه به الگو های 
چ��راغ راهنمایی، مس��افت، زمانبندی و مس��ائل 
ایمنی، آدیداس ژاپ��ن با حمایت آژانس تبلیغاتی 
ب��رای  الزم  ش��رایط   TBWAHakuhodo
برگ��زاری یک مس��ابقه دو درون ش��هری بی نظیر 
در خیابان ه��ای ش��لوغ توکیو را به وج��ود آورد. 
این ماراتون با مس��یری کام��ل و بی وقفه از نیمه 
ش��ب تا هنگام غروب طول می کش��د و با نمایش 
مناظر شبانه زیبای توکیو، یک سری نقاط دیدنی 
از قبیل منطقه »آساکوسا« با معبد معروف خود، 
کاخ امپری��ال و برج توکیو وجه��ه ای خاص پیدا 

خواهد کرد. 
ب��رای ش��رکت در ای��ن مس��ابقه 30 دون��ده 
خوش ش��انس از میان 180 متقاضی از سرتاس��ر 

جهان انتخاب شدند. با ردیابی رفتار دوندگان در 
صورت مش��اهده خطر از دس��ت دادن چراغ سبز 
بعدی به آنها هش��دار داده می شود. اجرای قانون 
»حذف ش��دن به محض توقف« شرکت کنندگان 
در مس��ابقه را ملزم به حفظ یک سرعت به دقت 

تعیین شده می کند.
 با توج��ه به این مق��ررات، در صورت توقف به 
وس��یله چراغ قرمز، به طور خود ب��ه خود فرآیند 

حذف فرد از مسابقه شکل می گیرد. 

 یک کشور جدید کشف شد
 آی��ا ت��ا به ح��ال ب��ه ای��ن فک��ر کرده اید که 
پالستیک هایی که مصرف می کنید در نهایت کجا 
 Environmental« !می روند و چه می ش��وند؟
از   ،»charity Surfers Against Sewage
کش��ور جدیدی خبر می دهد که س��اخته دست 
خود مااس��ت! بطری ه��ای آب معدنی، لیوان های 
قهوه و کیس��ه های پالس��تیکی، ش��هروندان این 

کشور پرجمعیت هستند! 
 ،M&C Saatchi به گ��زارش  ام بی ای نی��وز
طی ی��ک اقدام خالقان��ه، ویدئویی ب��ا گویندگی 
Imelda Staunton، بازیگ��ر انگلیس��ی، برای 
کمپینی درباره »س��رزمین زباله ها« ساخته است. 
ایملدا به مخاطبان این فیلم از »ابرقدرتی نوظهور 
در اقیانوس آرام ک��ه گردآورنده بزرگ ترین توده 

شیمیایی تا به امروز است« خبر می دهد. 
کش��ور زباله ه��ا، ک��ه »گس��ترش خصمانه اش 
دس��ت کم گرفته می ش��ود«، یک کش��ور نوظهور 
نیس��ت بلکه یک منطقه به اندازه یک ش��به قاره 
مملو از پالس��تیک اس��ت که حقیقتا یک تهدید 
جهانی اس��ت. در این فیل��م، از مصرف کنندگان 
 خواس��ته می ش��ود که محص��والت پالس��تیکی 

تک نفره را تحریم کنند. 
ای��ن کمپی��ن همچنی��ن ش��امل برنامه ه��ای 
آموزش��ی، مجموعه ای از ویدئوه��ای تاثیرگذار و 
پوس��ترهایی برای مکان های عمومی و همین طور 
عکس های چاپی اس��ت که محصوالت پالستیکی 
مص��رف روزانه را به مثابه س��الح های تهدیدآمیز 

زندگی بشر ترسیم می کند. 

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور برندسازی استارتاپ ها
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فرض کنید کسب وکاری دارید که تاکنون 
برای اداره آن از روش های قدیمی اس��تفاده 
کرده اید و هرگز مشکلی هم نداشته اید. حال 
کس��ب وکارتان با رش��د خوبی مواجه ش��ده 
است و فکر می کنید اکنون دیگر نمی توانید 
مانند سابق آن را مدیریت کنید. روزی یکی 
از مشتریان با ش��ما تماس می گیرد و راجع 
ب��ه معامله ای که هفته پیش با او در موردش 
صحبت کرده اید، سوال می کند. حتی اسم او 
و جزیی��ات مکالمه را به ی��اد نمی آورید. این 
موضوع در حافظه مشتری می ماند. مشتریان 
هرگز به چنین کس��ب وکاری عالقه نش��ان 

نمی دهند. 
از س��وی دیگر، اعضای تیم فروش تان هر 
کدام به ش��یوه خود عم��ل می کنند و هیچ 
نظارتی بر آنها ندارید. بین دریایی از اطالعات 
گم ش��ده اید و این داده ها هیچ نظمی ندارند. 
فرآینده��ای بازاریاب��ی نیز باید به س��رعت 
انجام ش��وند و هیچ ایده ای ب��رای راه اندازی 
آنه��ا ندارید. آیا فک��ر می کنید در دنیایی که 
همه چی��ز به س��رعت در حال تغییر اس��ت 
و رقبای تان منتظر قاپیدن مش��تریان ش��ما 
هس��تند، کسب وکارتان با این ش��رایط دوام 
خواه��د آورد؟ قطعا خیر. اینها نش��انه هایی 
هس��تند که فق��ط به ی��ک موضوع اش��اره 
می کنند؛ کسب وکار شما به سیستم مدیریت 
ارتباط با مش��تری نی��از دارد. در این مطلب، 
هفت نشانه ای را که نشان می دهد باید برای 
کس��ب وکارتان یک سیستم CRM مناسب 

داشته باشید، بررسی خواهیم کرد. 

1- نمی توانی�د س�رنخ ها را مدیری�ت 
کنید

هنگام��ی که تعداد س��رنخ ها بس��یار زیاد 
می ش��ود، مدیریت آنها نیز به هم��ان اندازه 
دش��وارتر می ش��ود، بنابراین ممکن اس��ت 
به راحتی آنها را از دس��ت بدهید. مش��تریان 
معم��وال از راه های متعددی ب��رای تماس و 
برق��راری ارتباط با ش��ما اس��تفاده می کنند  
)تماس تلفنی، ایمیل، رسانه های اجتماعی و 
مانند آنها(. از آنجا که به خاطرس��پردن همه 
آنها بسیار دش��وار است، باید از یک سیستم 
هوشمند CRM استفاده کنید که بتواند در 

مرتب کردن و اولویت بندی س��رنخ ها به شما 
کمک کن��د. در این صورت تی��م فروش نیز 

می تواند به موقع پاسخگوی مشتریان باشد. 

۲- بر تیم فروش خود نظارتی ندارید
هنگام��ی ک��ه از فعالیت ه��ای دقیق تیم 
فروش تان اطالعی ندارید یا نمی دانید چگونه 
با مشتریان و سرنخ ها ارتباط برقرار می کنند، 
نمی توانید بر آنها نظارت داش��ته باش��ید. به 
ای��ن ترتیب پی بردن به ای��ن موضوع که آیا 
معیارهای درس��ت فروش رعایت می شود یا 
خیر دشوار است. از س��وی دیگر، هرکدام از 
اعضای تیم که از کسب وکارتان خارج شوند، 
تعدادی از سرنخ ها نیز هدر خواهد رفت، چرا 
که اطالعات مربوط به مش��تریان و جزییات 

تعامل با آنها فقط 
در دسترس همان 
ب��وده  ش��خص 
اس��ت. اگ��ر یک 
قدرتمند   CRM
باش��ید،  داش��ته 
تم��ام اطالعات و 
فروش  جزیی��ات 
از س��وی اعضای 
تیم در دس��ترس  
ش��ما خواهد بود 

 CRM .و از فرآیند فروش آگاه خواهید شد
به ش��ما اطمین��ان می دهد که اگ��ر یکی از 
اعضای تیم از گروه خارج شد، مشتریان بالقوه 
یا س��رنخ ها هدر نمی روند زیرا همه چیز در 

دسترس شما و سایر اعضای تیم قرار دارد. 

ب�رای تنظی�م  را  ۳- وق�ت زی�ادی 
گزارش ها هدر می دهید

اگر خودتان ی��ا تیم فروش تان مدت زمان 
زیادی ص��رف تهیه گزارش ها می کنید، بهتر 
اس��ت این فرآیند را متوقف کنی��د زیرا این 
زمان ارزش��مند می تواند برای فرآیند اصلی 
کسب وکارتان )یعنی فروش یا ارائه خدمات( 
صرف شود. از سوی دیگر، وارد کردن داده ها 
و اطالعات به صورت دس��تی در فایل اکسل 
یا پاورپوینت می تواند س��بب ج��ا افتادن یا 
ثبت نادرس��ت برخی اطالعات شود. نرم افزار 

CRM می تواند تمام اطالعات را به درستی و 
به صورت خودکار وارد کند، داده های مربوط 
به مشتریان را به طور مرتب به روزرسانی کند 
و در نهایت پس از حذف افرادی که از چرخه 
فروش خارج ش��ده اند، گزارش هایی دقیق در 

اختیار شما قرار دهد. 

۴- نمی توانید سرنخ ها را به مشتریان 
بالقوه تبدیل کنید

این موضوع به این دلیل اتفاق می افتد که 
نمی توانید با بررس��ی کلی روش های موجود 
پ��ی ببرید ک��دام روش ها ب��رای تبدیل یک 
سرنخ به مش��تری بالقوه کار می کند و کدام 
روش مناسب نیست. حتی نمی دانید چه نوع 
گفت وگوها یا چه ش��یوه هایی سبب می شود 
مش��تریان تان ب��ه 
واقعی  مش��تریان 
ش��وند.  تبدی��ل 
CRM به راحت��ی 
این  درباره  بینشی 
روش ه��ا به ش��ما 
ارزیابی  و  می دهد 
می کند استفاده از 
کدام شیوه ها بهتر 

است. 

را  خ�ود  مش�تریان  اطالع�ات   -۵
به سختی مدیریت می کنید

حجم اطالعات مشتریان زیاد شده است و 
نمی توانید آنها را مدیریت کنید؟ معلوم است 
هن��وز از روش های قدیم��ی مانند صفحات 
گس��ترده یا هم��ان اسپرید ش��یت، ایمیل، 
یادداش��ت های دس��تی و نظایر آنها استفاده 
می کنید. این ابزارها س��رعت تصمیم گیری 
و تعام��ل با مش��تری را کاه��ش می دهند. 
همچنین ممکن اس��ت به راحتی گم ش��ان 
کنید یا اطالعات را اشتباه وارد کنید. اگر هیچ 
یک از این مشکالت را نداشته باشید، باز هم 
دسترس��ی آسان به همه این اطالعات دشوار 
است. نرم افزار CRM می تواند تمام اطالعات 
موج��ود را در یک مکان امن، واحد و مرکزی 
قرار دهد و هر زمان که بخواهید به سرعت به 
آنها دسترسی خواهید داشت. حتی می توانید 

با به اش��تراک گذاری آنها ب��ا تیم فروش تان، 
همزمان با یکدیگر از فعالیت های انجام شده 

اطالع حاصل کنید. 

۶- فرآیند فروش وقت گیر و پیچیده 
است و مشتریان  ناراضی هستند

مش��تریان عالقه زیادی دارن��د که فرآیند 
فروش آس��ان باش��د و به راحتی انجام شود. 
اگ��ر فرآین��د فروش ت��ان پیچیده اس��ت و 
مش��تریان خود را ناامید کرده اید یا اگر نحوه 
کس��ب وکارتان به گونه ای اس��ت ک��ه از یک 
مراجع��ه ت��ا مراجعه بعدی مش��تری مدتی 
طوالنی سپری می شود، دیگر نمی توانید آنچه 
را ک��ه در آخرین تعامل با مش��تری رخ داده 
به یاد بیاورید و این س��بب نارضایتی مشتری 
می شود. CRM س��بب می شود همه کارها 
در تعامل با مشتری به سرعت و سهولت انجام 

پذیرد. 

۷- مشتریان قدیمی و باارزشی دارید 
اما به دلیل مدیریت نامناس�ب آنها را از 

دست می دهید
به یاد داشته باشید همه مشتریان شما در 
یک سطح نیس��تند. برخی از آنها از سایرین 

باارزش تر و مهم تر هستند.
 از دس��ت دادن آنها باید برای ش��ما نوعی 
 CRM هش��دار باش��د. سیستم هوش��مند
می تواند به راحتی وقای��ع و رویدادهای مهم 
مش��تریان باارزش ت��ان را )مانن��د روز تولد( 
یادآوری کند و شما با ارسال پیام هایی به آنها 
می توانید به موقع ارتباط مؤثری برقرار کنید 
و این در جلب رضایت و حفظ این مشتریان 

به شما کمک خواهد کرد. 
سیستم CRM سیستمی کامال ارزشمند 
اس��ت که با یکپارچه سازی کل س��ازمان یا 
کس��ب وکارتان ب��ه بهره وری بیش��تر کمک 
خواهد کرد. اگر هنوز از این سیستم استفاده 
نکرده ای��د، دیگ��ر باید ب��ه فکر آن باش��ید. 
ی��ک CRM ب��ا ویژگی های مناس��ب برای 
کسب وکارتان پیدا کنید و به یاد داشته باشید 
تنها شرکت  بی نیاز ازCRM، شرکتی با یک 
مدیر، یک مشتری و فقط یک تماس در روز 

است! 

معرفی مفهوم اثبات اجتماعی و ۷ دلیلی که نشان می دهد کسب وکار شما به CRM نیاز دارد
چگونگی بهره گیری از آن در عصر 

شبکه های اجتماعی
مش��تریان امروزی بس��یار هوشمند هس��تند؛ آنها 
می دانن��د که یک بازاریاب همه ت��الش خود را انجام 
می دهد تا محصول شرکت شما را بفروشد، بنابراین به 
گفته ه��ای او کمترین اعتماد را دارند. پس باید کاری 
فرات��ر از بازاریاب��ی و تبلیغات مس��تقیم انجام دهید. 
اثبات اجتماعی دقیقا در این موقعیت کارگزار است. 

ب��ه گ��زارش ibazaryabiاثب��ات اجتماع��ی ب��ه 
ای��ن معناس��ت که مردم ب��ه گفته های یک ش��خص 
ثال��ث همچون مش��تریان دیگر، متخصصان و س��ایر 
تأثیرگذاران اعتماد بیش��تری دارن��د. به همین دلیل 
اس��ت ک��ه وقتی ی��ک پس��ت ش��بکه های اجتماعی 
موردپس��ند قرار می گیرد، رفته رفته بر محبوبیت آن 
افزوده می ش��ود زیرا کاربران به ط��ور ناخودآگاه رفتار 

کاربران دیگر را تکرار می کنند. 
این یک اصل اثبات ش��ده اس��ت و تحقیقات ثابت 
می کنند بی��ش از ۹۲ درصد مش��تریان به گفته های 
اش��خاص ثالث بیش از تبلیغ��ات و بازاریاب ها اعتماد 
دارند. به همین دلیل اس��ت که بس��یاری از بازاریابان 
از اثبات اجتماعی برای رش��د کس��ب وکار خود بهره 

می گیرند. 
اگر س��ری به وب س��ایت های ش��رکت های مختلف 
بزنی��د، خواهید دی��د از اثبات اجتماعی برای رش��د 

کسب وکار استفاده می کنند. 
توصیه های متخصصان در کس��ب وکارهای B2B و 
خوش��حالی مشتریان راضی برای س��ایر کسب وکارها 
نمونه ای از کاربرد اثبات اجتماعی برای کس��ب وکارها 

است. 

۳ راه برای بهره گیری از اثبات اجتماعی
ام��ا همانط��ور که گفتیم امروزه مش��تریان بس��یار 
هوشمند هس��تند. اگر آنها متوجه ش��وند که شما از 
راهکاره��ای اثبات اجتماعی برای افزایش فروش خود 
استفاده می کنید، احتمال اینکه نسبت به آن بی اعتنا 

باشند، بسیار زیاد است. 
روابط خود را با تأثیرگذاران تقویت کنید

کمک گرفت��ن از بازیگران یا هنرمن��دان نیز نوعی 
اس��تراتژی اس��ت ک��ه اکثر برنده��ا از آنها اس��تفاده 
می کنن��د اما توصی��ه می کنیم تأثیرگ��ذاران صنعت 
خود را آگاهانه انتخاب و سعی کنید این تأثیرگذاران 
افرادی باشند که واقعا مشتریان هدف شما به تخصص 

او اعتماد دارند. 
ب��رای این انتخاب کافی اس��ت نگاهی به رفتارهای 
مخاطبان هدف ت��ان در توییتر بیندازید. بدین ترتیب 
خواهی��د دید ک��ه چه کس��انی نفوذ بیش��تری روی 
مخاطبان ش��ما دارند؟ چه کسی محبوب است؟ و چه 

کسی بیشتر مورد توجه کاربران هدف شما است؟ 
برای ش��روع برقراری ارتباط با آنها بهتر است ابتدا 
شروع به اش��تراک گذاری پست های آنها کنید و برای 
آنه��ا کامنت بگذارید و کم کم توجه آنها را به خودتان 

جلب کنید. 
بهتری��ن راه برای کمک گیری از آنها این اس��ت که 

یک پادکست مصاحبه ای به همراه آنها ضبط کنید. 

مشتریان فعلی خود را برای همراهی تشویق 
کنید

درحالی که تأثیرگذاران نقش گسترده ای در افزایش 
اعتم��اد کاربران تان دارند، مش��تریان فعلی ش��ما نیز 

می توانند در این امر شما را یاری کنند. 
در نظر داش��ته باش��ید که مش��تریان فعلی ش��ما 
محص��ول را از دی��دگاه س��ایر مخاطب��ان می بینند و 

می توانند دقیقا به مشکل اصلی اشاره کنند. 
به عنوان مثال، ش��ما می توانید به افراد و مشتریانی 
که پست توییتر شما را به اشتراک بگذارند و بیشترین 
بازخورد را بگیرند، جای��زه بدهید. بدین ترتیب مردم 
مش��تاق خواهند بود که در گسترش برندتان به شما 

کمک کنند. 
چنین اس��تراتژی هایی، یک ب��ازی برد-برد بوده و 
عالوه بر اینکه به شما کمک می کند برندتان را توسعه 
دهید، به مش��تریان کمک می کند تا به جایزه برسند 
و به کاربران نیز کمک می کنند با یک محصول خوب 

آشنا شوند. 

از مشتریان تان بخواهید به فرآیند بازاریابی تان 
بپیوندند

همانطور که گفتیم مش��تریان ش��ما ب��ه گفته های 
مشتریان دیگر بیش��تر از آنچه شما می گویید اعتماد 

دارند. 
یکی از راهکارهایی که شما می توانید از آن استفاده 
کنید، همراهی کردن مشتری در ترویج محصوالت تان 
اس��ت. به عنوان مثال، اگر ش��ما وبینارهایی را برگزار 
می کنید، می توانید از مش��تریان راضی خود بخواهید 
در اج��رای وبینار به ش��ما کمک کنند ی��ا می توانید 
کمپین  هایی را برگزار کنید و به گونه ای از مش��تریان 
خود بخواهید پستی در ارتباط با محصول شما منتشر 

کنند. 
به عن��وان مث��ال، اگر در زمینه پوش��اک هس��تید، 
محصوالت ش��ما را پوشیده و در شبکه های اجتماعی 
خود منتش��ر کنند و شما کسی را که بهترین ترکیب 
را ب��ا لباس ش��ما انتخاب کرده اس��ت به عنوان برنده 

انتخاب کنید. 
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قوانین مهم ایمیل مارکتینگ
اگ��ر قواعد صحیح بازاریابی از طریق ایمیل را رعایت 
کنید، این روش هنوز هم می تواند بهترین و ساده ترین 

راه برای ارتباط با مشتریان بالقوه شما باشد. 
به گزارش زومی��ت جفری جیمز، مش��اور بازاریابی 
و کارش��ناس امور کس��ب وکار در آخری��ن مقاله خود، 
فهرست مهم ترین قواعد ایمیل مارکتینگ مؤثر را شرح 

داده است. 
1- لیست مخاطبان را تا حد ممکن اصالح کنید
مهم نیس��ت چه تعداد ایمیل در فهرست شما جای 
داش��ته باش��د بلکه آنچه در بازاریابی اهمیت دارد این 
اس��ت که چند درصد از مشتریان بالقوه به ایمیل های 
شما پاس��خ می دهند. بهتر است تمام مخاطبانی را که 
احتماال اصال ایمیل شما را باز نمی کنند، از لیست خود 
ح��ذف کنید و این ام��کان را برای آنها فراهم کنید که 

اشتراک خود را از سلسله آگهی های شما لغو کنند. 
۲- ایمیل ها را در ساعات کاری ارسال نکنید

مطالعات متعددی نشان داده اند ایمیل هایی که برای 
بازاریابی ارسال می شوند، اگر در ساعات کاری که سایر 
ایمیل های تجاری و حرفه ای ردوبدل می ش��وند ارسال 

نشوند، بهتر مورد بازدید قرار می گیرند. 
۳- عن�وان کوتاه و مرتبطی ب�رای ایمیل خود 

انتخاب کنید
مطالع��ات بازاریاب��ی می گوین��د ایمیل های��ی ک��ه 
عنوان آنها از دو تا س��ه کلمه تش��کیل شده، نسبت به 
ایمیل هایی که عن��وان آنها یک جمله کامل و طوالنی 
است، بیشتر باز می شوند و مورد مطالعه قرار می گیرند. 

۴- از نام کوچک مخاطب استفاده کنید
به استثنای زمانی که فرهنگی رسمی را تبلیغ می کنید 
و فرمالیته اداری برای آن ارزش محسوب می شود، بهتر 
اس��ت ایمیل خود را با نام کوچک مشتری شروع کنید 
و پ��س  از آن یک کاما بگذاری��د. از به کار بردن القابی 
مثل جناب، س��رکار و عزیز اجتناب کنید. ایمیل خود 
را طوری ش��روع کنید که گویی برای همکار خود نامه 

می نویسید و از تشریفات مصنوعی خودداری کنید. 
۵- در ۲۰ کلمه اول ایمیل خود، به یک نکته یا 

مزیت مهم اشاره کنید
هنگامی ک��ه خوانن��دگان به صفح��ه اینباکس خود 
می رون��د، معموال به جز نام فرس��تنده و عنوان ایمیل، 
۲۰ کلمه از شروع ایمیل شما را هم مشاهده می کنند. 
این جمله ابتدایی می تواند در تصمیم گیری مش��تری 
مبن��ی بر اینکه ایمی��ل را باز کند یا ن��ه، نقش مهمی 

داشته باشد. 
۶- به صمیمیت غیر واقعی تظاهر نکنید

جمالت کلیش��ه ای مانند »امیدواریم تابستان خوبی 
داش��ته باش��ید« و نظیر آن، نه تنه��ا ریاکارانه به نظر 
می رس��ند )چراکه ش��ما دوست یا آش��نای نزدیک و 
صمیمی این افراد نیستید( بلکه ارزش مفهومی ایمیل 
کوتاهی را که می خواهید ارسال کنید، پایین می آورند. 

۷- ویژگی خاص خود را بیان کنید
ایمیل ش��ما بای��د این تصور را ایجاد کند که ش��ما، 
ش��خصاً توجه مش��تری را ارزش��مند می دانی��د. نکته 
جالبی در مورد خودتان، محصول یا ش��رکت تان بیابید 
که عالوه بر جذاب بودن، رضایت مش��تری را به دنبال 

داشته باشد.  
۸- در نوشتن متن ایمیل، به نقطه نظر مشتری 

توجه کنید
مش��تریان بالقوه ش��ما، به خودش��ان، شغل ش��ان، 
کسب وکارش��ان و مشتریان ش��ان اهمی��ت بیش��تری 
می دهن��د. اگ��ر در مت��ن ایمیل تان فق��ط از خودتان، 
ش��رکت و نظرات ش��خصی خود صحب��ت کنید بدون 
اینکه اش��اره ای به عالیق و نگرانی های مخاطب داشته 
باش��ید، آنها احتماالً شانه های ش��ان را باال می اندازند و 

شما را نادیده می گیرند. 
۹- از صحبت در مورد عملیات و توابع ش�رکت 

دست بکشید
اغلب اوقات، مش��تریان بالقوه دلیل��ی برای توجه به 
پروسه های تولیدی محصول شما و حواشی آن ندارند. 
به جز در موارد بس��یار نادری که یک مخاطب در حال 
تحصیل یا تجربه حوزه فعالیت ش��ما باشد، شرح روند 
کاری و تولیدی، عملی زائد اس��ت که ارزشی برای تان 

ایجاد نمی کند. 
کلم�ات  و  ناآش�نا  اختص�اری  عالئ�م  از   -1۰

تخصصی استفاده نکنید
اغل��ب مخاطبان، به محض دیدن ح��روف اختصاری 
ناآشنا، خواندن ایمیل را متوقف می کنند. به عنوان مثال 
اصطالحCRM، برای افرادی که پیگیر تجارت هستند 
آش��نا و معمول اس��ت ولی در مقابل استفاده از عبارت 
»سیس��تم توانمندس��ازی فروش«، نابجا و غیر ضروری 

است. 
11- به جای استفاده از واژه ها و عبارات انتزاعی، 

از مثال های کاربردی استفاده کنید
عبارت��ی مانن��د »صرفه جوی��ی در پ��ول و زمان« یا  
»بهبود به��ره وری« به اندازه ای برای مش��تریان ش��ما 
بی مفه��وم اس��ت ک��ه در پس زمینه ذهن��ی آنها محو 
می شود. در عوض، یک مثال واقعی ارائه کنید که دقیقا 
همان چیزی را که مشتری شما احتماالً تجربه خواهد 

کرد، نشان دهد. 
1۲- بیش  از حد از برتری خود تعریف نکنید

افرادی که ش��ما را نمی شناس��ند، ادعای ش��ما 
را مبن��ی ب��ر »بهتری��ن و خاص ترین« ب��ودن باور 
نمی کنند. بدتر از این، ممکن است فرض را بر تکبر 
یا ریاکاری ش��ما بگذارند و فکر کنند شما حقیقت 

را بیان نمی کنید. 
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ارتباطایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

سیستم CRM سیستمی 
کامال ارزشمند است که با 

یکپارچه سازی کل سازمان یا 
کسب وکارتان به بهره وری 

بیشتر کمک خواهد کرد. اگر 
هنوز از این سیستم استفاده 

نکرده اید، دیگر باید به فکر آن 
باشید



ضرورت تشویق و جذب 
استعدادها

فرصت امروز: مهم ترین دارایی هر ش��رکت در 
قرن بیس��ت و یکم که بس��یار کمیاب نیز اس��ت، 
بدون ش��ک اس��تعداد اس��ت. تمامی شرکت ها به 
دنبال اس��تعدادهای جوانی هس��تند ک��ه بتوانند 
آینده ش��رکت را تضمین کنند. این امر به قدری 
مه��م و حیاتی اس��ت که در این رابط��ه به نوعی 
ش��اهد رقابتی تنگاتنگ هس��تیم. به همین خاطر 
اگر ش��رکتی در این رابطه اقدامی جدی را انجام 
ندهد، بدون ش��ک با مش��کل مواجه خواهد شد. 
تحت این ش��رایط ش��رکت مذک��ور نمی تواند در 
بازاری ک��ه در آن مش��غول فعالیت اس��ت، دوام 

داشته باشد. 
از دیگر مواردی که جذب استعدادها، خصوصا از 
بین جوانان را بسیار مهم می سازد، ارزش اقتصادی 
آن است. بدون شک جذب فردی که دارای تجربه 
و مه��ارت زیادی اس��ت برای ش��رکت هزینه های 
باالی��ی را در پی خواهد داش��ت. این امر در حالی 
اس��ت که اس��تعدادهای آینده  دار فاقد هزینه های 
باالیی بوده و امکان رش��د آنها در درون ش��رکت 
به نوعی ارزش محس��وب می ش��ود و امری مفید 
محس��وب می شود. برای مثال اگر یک تیم فوتبال 
پدیده ای ج��وان را جذب کند، اگ��ر بتواند کمک 
کند وی به س��تاره ای بزرگ تبدیل ش��ود، خواهد 
توانست به خود شخصیت باالتری ببخشد و نیز در 
صورت نیاز وی را با قیمتی به مراتب باالتر از آنچه 
برای وی هزینه کرده اس��ت، به فروش برساند. به 
همین خاطر اس��ت که جذب استعدادهای جوان 
از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است، البته این 
تنه��ا مزیت آن نبوده و الزم اس��ت ش��رایط الزم 
برای پیش��رفت آنها را فراهم آورید و در این مسیر 

ضرورت تشویق آنها را فراموش نکنید. 

ایده
روبن وردانیان، رئیس و مدیرعامل قدیمی ترین 
بانک خصوصی روس��یه است. وی عقیده دارد که 
در اختیار داش��تن افرادی ماهر و با اس��تعداد در 
ش��رکت به قدری اهمیت یافته است که می تواند 
به راحتی به یک مزیت رقابتی تبدیل شود. بدون 
ش��ک ش��رکتی که در این رابطه بهتر عمل کند، 
نسبت به سایرین چند پله باالتر قرار دارد و نه تنها 
االن بلک��ه آینده را نیز در اختیار خواهد داش��ت. 
اگر در قرن 19 مبارزات اصلی بر س��ر زمین و در 
قرن بیستم بر سر صنعت بود، بدون شک در قرن 
بیست و یک محوریت اصلی دارایی هاست. یکی از 
این دارایی ها، بدون ش��ک تعداد افراد با مستعد و 
آینده دار است. با این حال جذب آنها به این آسانی 
هم نبوده و این افراد به نس��بت س��ایر کارمندان 
عادی، توقعات بیش��تری دارند. درواقع بس��یاری 
از ش��رکت ها تنها فرد را اس��تخدام کرده و نگاهی 
به ت��وان و امکانات برای پیش��رفت وی ندارند. با 
این حال ش��رکتی که می خواهد پیشرو در جذب 
پدیده ها باشد، باید به این امر نگاهی ویژه از خود 
نش��ان دهد تا در ج��ذب آنها با مش��کلی مواجه 
نش��ود. درواقع ش��ما نیاز به طرح ریزی سیستمی 
دارد ک��ه بتوانید به آنها این اطمینان را بدهید که 
در ش��رکت خواهند توانس��ت به خوبی پیشرفت 
کنند. البته در این مسیر بهترین راه این است که 
شرایطی را فراهم آورید که در شرکت شما بمانند 
و ب��ه محض رس��یدن به حدی مناس��ب اقدام به 
ترک ش��رکت نکنند. در این رابطه امروزه بسیاری 
از شرکت ها از دوران دبیرستان و دانشگاه، اقدام به 
استعدادیابی کرده و با آنها قرارداد امضا می کنند. 
این امر شامل این اس��ت که آنها کلیه هزینه های 
تحصیل وی را برعهده می گیرند به این ش��رط که 
وی ب��ا پایان تحصیل خود حتماً در ش��رکت آنها 
حضور یابد. این امر هم برای دانش��جو و هم برای 
ش��رکت از اهمیت و منافع زیادی برخوردار است. 
مث��ال بارز این امر یک ش��رکت طراحی لباس در 
انگاستان است که همه ساله از میان عالقه مندان 
جوان، امتحانی را به عمل می آورد تا استعدادهای 
مورد نیاز خود را شناس��ایی کند. این امر منجر به 
این امر ش��ده که شرکت نیازی به جذب فردی از 
خارج ش��رکت نداشته باشد و بتواند نیازهای خود 
را از بی��ن همین اس��تعدادهای در حال پرورش، 

تأمین کند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- ج��ذب پدیده ه��ا و اس��تعدادهای جوان یکی 
از مهم تری��ن مس��ائل ش��رکت ها در عصر حاضر 
محسوب می ش��ود. با این حال فراموش نکنید که 
تنها جذب این افراد مالک نیست و باید شرایط را 

برای رشد آنها فراهم آورید. 
- در ای��ن رابط��ه الزم اس��ت روابط خ��ود را با 
موسس��ات آموزش��ی )خصوصا مواردی که با کار 
شما در ارتباط هس��تند( گسترش دهید. این امر 
به روند جذب اس��تعدادهای جوان کمک شایانی 

خواهد کرد. 
- توجه ب��ه این نکته ضروری اس��ت که برخی 
اس��تعدادها به دلیل مش��کالت مالی، از پیشرفت 
محروم می شوند. به همین خاطر در مواردی الزم 
است به این افراد کمک مالی کنید تا بتوانند رشد 

کنند. 
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ام��روزه تص��ور فردی ک��ه قادر 
باشد قبل از 30 سالگی به ثروتی 
میلیاردی دس��ت پیدا کند، کمی 
عجیب به نظر می رسد. با این حال 
الزم است با این واقعیت که امری 
شدنی و ممکن است مواجه شوید. 
با این حال در این رابطه نحوه عمل 
افراد بسیار مهم است. بدون تردید 
افراد زیادی هستند که هدف خود 
را دست یافتن به ثروت میلیاردی 
می دانن��د با این ح��ال در این امر 
ناموفق هستند، علت اصلی آن نیز 
عدم برنامه ریزی و انتخاب مس��یر 
درس��ت اس��ت. به همی��ن خاطر 
در این مقاله به معرفی و بررس��ی 
نکات طالیی در این رابطه خواهیم 

پرداخت. 
1- ب�رای کارآفری�ن ش�دن 
ابتدا باید مشخص کنید که در 

چه حوزه ای توانایی دارید
و  اس��تعدادها  شناس��ایی 
توانایی های خود، مهم ترین گام در 
این رابطه اس��ت. علت این امر هم 
به این خاطر اس��ت که در صورت 
اش��تباه در ای��ن مرحل��ه ممکن 
است تمامی تالش های چند سال 
آینده ش��ما، به نتایجی که مدنظر 
داش��ته اید ختم نش��ده و این امر 
منجر به ناامیدی ش��ما  ش��ود. به 
همین خاطر توصیه می شود قبل 
از هرگون��ه اقدام، بدانی��د که آنها 
در چه مس��یری قدم گذاش��ته اند 
که نس��بت به آن گرایش داش��ته 
و همین امر باعث ش��ده است به 
نسبت س��ایر رقبای خود بتوانند 
بهتر عمل کرده و در مدت زمانی 
بسیار کم به سرمایه عظیم دست 
پی��دا کنند. در بس��یاری از موارد 
ممکن اس��ت شناس��ایی توانایی 
و اس��تعدادهای ف��رد ب��ه راحتی 
صورت نپذیرد. در این رابطه بهتر 
اس��ت از همان ابت��دای جوانی در 
چند ح��وزه ای که تصور می کنید 
در آنه��ا موفق تر خواهید بود یا به 
س��مت آن گرایش بیشتری دارید 
حضور یابید. با ای��ن اقدام پس از 
مدتی نسبت به خواست قلبی خود 
اطمینان پیدا خواهید کرد. در آخر 
فراموش نکنید ک��ه میلیاردرهای 
جوان همیشه کاری در حوزه هایی 
فعالیت می کنند که نسبت به آن 

گرایش و تمایل کافی دارند. 
2- برای حل مشکالت ایده 
داش�ته باش�ید نه صرفا انجام 

بهتر کارها
توج��ه به ای��ن نکت��ه ضروری 
است که بس��یاری از قواعد کاری 
اش��تباه وض��ع ش��ده اند و تالش 
برای انج��ام کار به همان ش��یوه 
ممکن اس��ت نتایج فوق العاده به 
همراه نداش��ته باش��د. به همین 
خاطر در این رابطه الزم اس��ت به 
فک��ر انجام بهتر کاره��ای خود با 
چارچوب های تعیین شده نباشید. 
درواقع الزم است موانع و مشکالت 
حوزه کسب وکار خود را به خوبی 

شناس��ایی کرده و ب��رای حل آن 
ایده پردازی کنی��د. این امر بدون 
ش��ک نتایج بهتری در مقایسه با 
حال��ت اول در پی خواهد داش��ت 
و الزم اس��ت مورد توج��ه افرادی 
که می خواهند در سنین پایین به 
ثروت های کالن دست پیدا کنند، 

باشد. 
مش�کالت  و  بهانه ه�ا   -3
را کنار گذاش�ته و نس�بت به 
موقعیت ها و فرصت های خود 

هوشیار باشید
در ه��ر کس��ب وکاری اف��راد با 
مش��کالت کوچک و بزرگ مواجه 
خواهن��د ش��د و در ای��ن رابط��ه 
اس��تثنایی وج��ود ندارد. اش��تباه 
بس��یاری از افراد این اس��ت که از 
مشکالت و س��ختی ها فرار کرده 
و اقدام��ات خ��ود را ب��ه نح��وی 
محتاطانه جلو می برن��د تا درگیر 
چنین م��واردی نش��وند. این امر 
از بزرگ ترین اش��تباهاتی  یک��ی 
اس��ت که یک کارآفری��ن و فعال 
کاری  مختلف��ی  حوزه ه��ای  در 
می توان��د مرتک��ب ش��ود. درواقع 
افراد موف��ق و میلیاردرهای جوان 
یک��ی از دالیل موفقیت ش��ان این 
است که اقدامات خود را براساس 
خواس��ت خود جل��و می برند و در 
ای��ن رابطه توجهی به مش��کالت 
احتمالی ندارند. آنه��ا در رابطه با 
مش��کالت به نحوی برنامه ریزی و 
اقدام می کنند که عمال، تهدید به 
فرصتی برای متمایز ش��دن و قرار 
گرفتن در جایگاهی باالتر از رقبا، 
تبدیل می شود. این نکته از اهمیت 
بسیاری برخوردار بوده و الزم است 

مورد توجه جدی قرار گیرد. 
4- اش�تیاق خ�ود را حف�ط 

کنید
بسیاری از افراد خود را با حجم 
باالی��ی از کار مواج��ه می  کنند و 
همین امر باعث می شود در بهترین 
حالت بعد از چندم��اه با ناتوانی و 
تحلیل روحی و جس��می ش��دید 
مواجه ش��وند. در این رابطه توجه 
داش��ته باش��ید که برای موفقیت 
الزم اس��ت رون��دی طوالنی مدت 

داشته باشید. اگرچه فعالیت بیش 
از حد شما در کوتاه مدت منجر به 
موفقیت بیش��تر ش��رکت و پیش 
گرفتن از رقبا خواهد ش��د، با این 
حال در درازمدت نتیجه عکس به 
خود خواه��د گرفت. در این رابطه 
الزم اس��ت به هر نحوی که تصور 
می کنید، همواره نشاط و شادابی 
و روحیه خود را در س��طح باالیی 
نگ��ه داری��د. توجه به ای��ن نکته 
ضروری اس��ت که ش��ما در نقش 
یک کارآفری��ن وظیفه مدیریت و 
رهبری تیم کاری خود را برعهده 
دارید و عدم اش��تیاق شما به کار 
روی س��ایر افراد نی��ز تأثیر جدی 

خواهد گذاشت. 
5- مش�کالت و چالش های 

احتمالی را پیش بینی کنید
تنها اف��ردی می توانند کار خود 
را به بهترین ش��کل ممکن انجام 
دهند که از آمادگی الزم برخوردار 
باشند. در بسیاری از شرایط ممکن 
اس��ت ش��رکت یا حت��ی در ابعاد 
بزرگ تر بازاری که در آن مشغول 
فعالیت هستید، دچار مشکل شود. 
در این گون��ه مواقع اف��راد فرصت 
محدودی برای تصمیم گیری دارند 
و ممکن اس��ت حت��ی در بهترین 
حالت ممک��ن نتوانید دیگر مانند 
سابق عمل کنید. به همین خاطر 
الزم اس��ت آینده نگری درس��تی 
داشته باشید تا بتوانید مشکالت و 
چالش های روبه رو را به خوبی مهار 
کنید. تحت این شرایط اقدام مؤثر 
شما باعث خواهد شد شرکت هایی 
که به خوبی برای چنین شرایطی 
آماده نبودند از دور رقابت با ش��ما 
به ط��ور کامل خ��ارج ش��وند. در 
این گونه مواقع حتی می توانید خود 
را به عنوان تک قطب مطرح کنید. 
6- همگام با اهداف خود گام 
برداری�د و فراموش نکنید که 

اهداف نیز قابل تغییر هستند
ب��رای موفقیت ضروری اس��ت 
در راس��تای اهدافی که برای خود 
تعیین کرده اید، گام بردارید. با این 
حال توجه به ای��ن نکته ضروری 
است که پس از گذشت چند وقت 

ممکن است حس کنید که اهداف 
شما کافی نیست. تصور برخی این 
است که باید روی اصول بمانند، با 
این حال یک فرد که خواهان انجام 
کاری خارق العاده است باید قوانین 
رایج را کنار گذاشته و به شیوه ای 
نوین عمل کند. در این گونه مواقع 
الزم اس��ت خواس��ته های قدیمی 
خود را با اهدافی جدید جایگزین 
کنید. با ای��ن حال با توجه به این 
امر که ش��ما به علت س��ن کمی 
ک��ه دارید از تجربه کافی بهرمنده 
نیس��تید، توصی��ه می ش��ود یک 
مش��اور کارکش��ته در کنار خود 

داشته باشید. 
و  واقعی�ت  بی�ن  م�رز   -7
خوب�ی  ب�ه  را  رؤیاپ�ردازی 

مشخص کنید
انج��ام کارهای ب��زرگ تنها در 
صورتی عمل��ی خواه��د بود که 
را  بس��یاری  اقدام��ات کوچ��ک 
بتوانید انجام دهید. در این رابطه 
بسیاری از افراد دچار نوعی توهم 
می ش��وند و می خواهند از همان 
ابتدا اقدامات بزرگی انجام دهند. 
تح��ت ای��ن ش��رایط در بهترین 
حالت ممکن روند پیشرفت شما 
با کندی محسوسی مواجه خواهد 
شد. به همین خاطر الزم است از 
نقطه ای هرچند کوچک ش��روع 
کنید و به مرور با بروز توانایی های 
خود به مراتب باالتر دس��ت پیدا 
کنی��د. برای مث��ال بس��یاری از 
اف��راد کار ک��ردن برای ش��خص 
دیگری را مغایر با دست یافتن به 
موفقیت های بزرگ و درآمد عالی 
می دانند. با این حال توجه به این 
نکته ضروری است که مهم نیست 
کجا قرار دارید و هدف این اس��ت 
که به کجا قرار اس��ت برسید. در 
بسیاری از موارد افراد توانسته اند 
از مقام یک کارمند ساده و با بروز 
اس��تعداد و قابلیت ه��ای خود به 
باالترین مراتب مدیریتی دس��ت 
پیدا کنند. حتی اگ��ر به این امر 
خوش بین نیس��تید، الزم اس��ت 
زمانی که ش��رایط ب��رای احداث 
ش��رکت خود مهیا نش��ده است 

موقعیت ش��غلی فعلی خود را از 
دست ندهید. 

8- بهتری�ن ف�رد تیم خود 
باشید

در ه��ر ح��وزه و مکان��ی ک��ه 
فعالیت هس��تید الزم  مش��غول 
اس��ت برای موفقیت ابتدا خود را 
در رقابت با همکاران خود ببینید. 
این ام��ر در آین��ده و موقعی که 
ش��رکت خود را تأسیس کرده اید 
کمک شایانی به شما خواهد کرد. 
درواقع در آینده قرار است با سایر 
شرکت ها به رقابت بپردازید و الزم 
اس��ت از همین االن اصول رقابت 
و نح��وه انجام آن را تمرین کنید. 
البته این امر تنها مزیت اقدام شما 
نخواهد بود و با این کار ش��ما در 
موقعیت��ی باالتر از س��ایرین قرار 
خواهید گرف��ت که باعث خواهد 
ش��د ش��رکت های دیگر اقدام به 
جذب شما کنند که ممکن است 
اهداف ش��ما در آنج��ا بهتر رقم 
بخورند. در این راس��تا الزم است 
هر آن چیزی را که الزمه کار شما 
بوده فرا گیرید و همواره در مسیر 
یادگیری و افزای��ش قابلیت های 

خود باشید. 
9- پول�دار بودن و کار تیمی 

را تمرین کنید
اگ��ر ب��اور دارید ک��ه می توانید 
طی چند س��ال آینده ب��ه فردی 
ثروتمند تبدیل ش��وید الزم است 
خود را برای آن آماده کنید. در این 
راستا همنشینی با چنین افرادی 
بزرگ ترین کمک را به شما خواهد 
کرد. اگرچه این امر به علت مشغله 
کاری آنها و عماًل عدم تمایل شان 
برای گذراندن وقت خود با فردی 
پایین تر از سطح شان، کاری بسیار 
دش��وار اس��ت، با این حال امری 
غیرممکن نیست و تنها کافی است 
راه آن  را بیابید. مطالعه زندگی نامه 
افراد ثروتمند نیز از دیگر اقداماتی 
است که در صورتی که نتوانستید 
اق��دام اول را انجام دهید، می تواند 
مفید باشد. یکی از بدترین اتفاقات 
ممکن این است که شما پتانسیل 
حجم باالی پول را نداشته باشید و 
از چشم سایرین به فردی نوکیسه 
تلقی ش��وید. به همین خاطر هم 
اس��ت که توصیه می شود از چند 
س��ال قبل برای ق��رار گرفتن در 
چنین موقعی��ت جدیدی آمادگی 

داشته باشید. 
اقدام دیگر ش��ما این اس��ت که 
خود را برای کار تیمی آماده کنید. 
در حال حاضر ممکن است این امر 
برای شما چندان ضروری نباشد، با 
این ح��ال در صورتی که بخواهید 
مدیریت یک ش��رکت را بر عهده 
بگیرید الزم اس��ت یک تیم کاری 
برای خود تشکیل دهید. تحت این 
ش��رایط اگر با اصول و الزامات کار 
تیمی ناآشنا باش��ید، با مشکالت 
جدی مواجه خواهید ش��د. ادامه 

دارد. . . 
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کارتابل19 نکته آموزشی از میلیاردرهای جوان )بخش اول( نگاه

 چگونگی هدف گذاری
 در کسب وکارهای اینترنتی

 تا به حال بس��یاری از کس��ب وکارها مطمئن بوده اند اگر 
هدف گذاری صحیحی ب��رای فعالیت های خود اتخاذ کنند، 
در دس��تیابی به آنها بس��یار موفق تر خواهند بود. اما چگونه 
بای��د اهدافی انتخ��اب کرد که واقعاً بتوان به آن رس��ید؟ یا 
اهداف فازی هستند؟ چگونه در راستای اهداف خود حرکت 
کنیم؟ این سواالت به خصوص در کسب وکارهای اینترنتی 
بس��یار مطرح هس��تند. به گزارش ibazaryabi اگر شما 
هم این س��واالت را در ذهن دارید، بدانید که تنها نیس��تید. 
تنها یک س��وم از مدیران ارشد می توانند هدف گذاری کرده 
و اهداف خود را به درستی انتخاب و اولویت بندی کنند. یک 
نظریه کامل در رابطه با هدف گذاری وجود دارد به نام اهداف 
SMART که در ادامه بیشتر در مورد آنها می خوانید. اهداف 
SMART به کسب وکارهای اینترنتی کمک خواهند کرد 

بهتر هدف گذاری کنند و کارایی بیشتری داشته باشند. 

اهداف SMART چه هستند؟ 
 ،)specific( مخفف خاص و واضح SMART واژه اهداف
 agreed( توافق شده ،)measurable( قابلیت س��نجش
time-( و محدود به زمان )realistic( واقع بینانه ،)upon

based( است. بیایید بیشتر آنها را بشکافیم. 

اهداف خاص و واضح
اهداف ش��ما باید به گونه ای باشد که هر کسی به راحتی 

متوجه آن شود. 
مشتری، اعضای تیم، سهامداران، همه و همه باید در یک 
جهت حرکت کنند. هنگام تهیه پیش نویس از اهداف تان از 

خود بپرسید که: 
- چه کسی درگیر این هدف خواهد بود؟ 

- چه کاری باید دقیقا انجام شود؟ چه کسی چه کاری را 
انجام خواهد داد؟ 

- آیا این هدف به منابع اولیه خاصی نیاز دارد؟ 

قابلیت سنجش
چگونه می توان زمانی را تعیین کرد که یک هدف قابلیت 

برآورده شدن دارد. 
یک ه��دف عالوه بر خ��اص بودن باید قابل س��نجش و 
اندازه گیری باشد. برای اینکه مطمئن شوید هدف شما قابل 

سنجش است، این دو سوال را از خود بپرسید: 
- آیا می توانم به این هدف عددی اختصاص دهم؟ 

- چطور می توان نتیجه بگیریم که به این هدف رسیدیم 
یا نه؟ اگر نه چه کارهایی باید صورت دهیم تا به آن برسیم. 

توافقی بودن
به عنوان یک بازاری��اب، همواره باید با بخش های مختلف 
سازمان در هماهنگی باشید. هنگام تعیین یک هدف باید با 
کل تیم مشورت کنید تا اهداف شما واقعی و درست تنظیم 
شوند. به عنوان مثال، ممکن است شما ۷00 بازدید از وبالگ 
را یک هدف واقع گرایانه بدانید، اما تیم تولید محتوای ش��ما 
مطمئن باشد که امکان دسترسی به آن در بازه زمانی تعیین 
شده امکان پذیر نیست. بنابراین بعد از اینکه به واضح بودن و 
قابلیت دسترسی هدف تعیین شده فکر کردید از خود بپرسید: 
- آی��ا من با تمامی افرادی که با این هدف درگیر خواهند 

بود، بحث کردم؟ 
- آی��ا به گفته های آنها گوش فرا داده و یک هدف صحیح 

جمعی را اتخاذ کردیم؟ 

واقعی بودن
رویاهای بزرگی داشته باشید، اما نه خیلی بزرگ که امکان 
دستیابی به آنها وجود نداشته باشد. اهدافی که بیش از حد 
بلندپروازانه هستند، هیچ سودی به شما نمی رسانند. هنگامی 
که اهداف غیرواقعی تعیین می کنید، نه تنها به آنها نمی رسید، 
بلکه انگیزه الزم برای ادامه را نیز نخواهید یافت. پس قبل از 

اینکه هدفی را انتخاب کنید، از خود بپرسید: 
- آیا تیم من توانایی الزم برای رسیدن به این هدف را دارد؟ 

- آیا ما منابع الزم برای رسیدن به این هدف را داریم؟ 
- آیا نتیجه این هدف برای شرکت ما سودآور خواهد بود؟ 

محدود به زمان
اهدافی که ش��ما تعیین می کنید باید در زمان مشخصی 
به اتمام برسند. بدین ترتیب انگیزه اعضای تیم شما نیز باال 

خواهد بود تا برای رسیدن به آنها تالش کنند. 
اگر یک هدف هیچ بازه زمانی مش��خصی نداش��ته باشد، 
اغلب نادیده گرفته می ش��ود و به اتمام نمی رسد، به همین 
دلیل برای هر هدفی باید جدول زمانی مشخصی تعیین کرد. 
اینکه در یک چهارم زمان کل به کجا خواهیم رسید، در نصف 

زمانی که تعیین کردیم کجا خواهیم بود و … 
بنابراین از خود بپرسید: 

- چه زمانی باید به این هدف دست پیدا کنیم؟ 
- جدول زمانی ما برای رسیدن به هدف چگونه است؟ 

- آیا مراحلی وجود دارد که برای نخستین باید آنها را انجام 
دهیم؟ چه موقع باید آنها را انجام دهیم. 

اکنون می دانید که هدف شما چگونه باید تعیین شود. 
اما برای اینکه اهداف SMART شما برای سایر اعضای 
تیم انگیزه بخش باشد، باید آن را جلوی چشم آنها قرار دهید، 
البته این موضوع بس��تگی به شرایط فرهنگی شرکت شما 
دارد. اگر یک تیم کوچک و بسیار صمیمی هستید، می توانید 
این اهداف را روی مقوا نوش��ته و به دیوار بچسبانید. اما اگر 
شرکتی با قوانین خاص و تعیین شده هستید، می توانید به 
صورت هفتگی جلس��اتی را تش��کیل دهید و از افراد درگیر 
بخواهید تا در آن جلس��ه ش��رکت کنند، بدین ترتیب هم 
می توانید انگیزه دوباره ای به آنها ببخشید و هم اینکه از روند 

فرآیند کاری آگاه باشید. 
 kunocreative :منبع

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

آموزش نرم افزار - تکنولوژی در دنیای مدرن امروز مرسوم و ارزا ن است. مردم برای مطالعه یا برای سرگرمی، کامپیوتر را به کتاب 
ترجیح می دهند. جوامع امروزی بسیار به کامیپیوتر وابسته هستند، از این رو یکی از بهترین راه های درآمدزایی از این کامپیوترها 

این است که آموزشگاه کامپیوتر آنالین خودتان را که برنامه های مختلف کامپیوتری را آموزش می دهد راه اندازی کنید. پس از 
راه اندازی این آموزشگاه در شبکه های اجتماعی مختلف آن را تبلیغ کنید. تنها چیزی که برای این کار نیاز دارید عالقه به نرم افزارها و 

برنامه های کامپیوتری است که می توانید استفاده یا نصب آن ها را به دیگران آموزش دهید.
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اخبار

اصفهان – قاس�م اس�د - اتاق بازرگانی و صنایع اکو به جمع 
حامیان نمایش��گاه صنایع غذایی اصفهان infex 2017 پیوست.  
ستاد برگزاری چهاردهمین نمایش��گاه صنایع غذایی )ماشین آالت، 
ف��رآوری، محصوالت و خدمات( اصفهان ب��ا اعالم این خبر افزود: به 
دنبال برگزاری موفق س��یزدهمین نمایشگاه infex که با استقبال 
خوب مشارکت کنندگان، بازدیدکنندگان و حضور هیأت های تجاری 
برگزار گردید، دوره چهاردهم این نمایشگاه با برنامه ریزی مدون، در 
بخش های مختلف اطالع رسانی، ثبت نام و اجرا فعالیت خود را آغاز 
کرده و تاکنون توانسته است حمایت اغلب اتاق های بازرگانی کشور و 
همچنین حمایت معنوی اتاق بازرگانی بین المللی اکو را جلب نماید. 
در همین راس��تا عالوه بر اطالع رس��انی به تمامی 32 اتاق بازرگانی 

کشور، مراتب برگزاری این رویداد تجاری مهم به اتاق های مشترک 
بازرگانی، انجمن های تخصصی صنایع غذایی ایران، نشریات تخصصی 

صنعت غذا، روزنامه های سراس��ری و بخش وس��یعی از سایت های 
خبری سراس��ر کش��ور، اعالم شده است. س��تاد برگزاری نمایشگاه 
همچنین اعالم کرده است که طی روزهای آتی تبلیغات محیطی این 
نمایشگاه در سطح استان اصفهان و شهرک  های صنعتی آغاز و ظرف 
دو هفته آینده با حضور نمایندگان رس��انه ها در یک نشست خبری، 
اهداف و برنامه های نمایش��گاه به اطالع عم��وم عالقه مندان خواهد 
 infex2017+ رسید. چهاردهمین نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان
از تاریخ 11 لغایت 14 آبان ماه س��ال جاری در محل نمایش��گاه های 
اصفهان برگ��زار می گردد و عالقه مندان می توانند اطالعات تکمیلی 
 infexiran.ir را از طریق وبس��ایت رسمی نمایشگاه به نش��انی 

یا شماره 31-36650430-031 دریافت کنند.

تبریز - اسد فالح- معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان 
شرقی با بیان اینکه باید پیش��گیری، اولویت اصلی حراست ها باشد 
ن��ه مچ گیری، بر لزوم مقابله با کوچک ترین تخلف و فس��اد در بدنه 
ادارات و دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، سعید شبستری در نشست مدیران حراست فرمانداری ها و 
شهرداری های استان با قدردانی از زحمات و تالش های شبانه روزی 
کارکنان حراست و سربازان گمنام امام زمان)عج(، گفت: در انتخابات 
اخیر ریاس��ت جمهوری و شوراهای اسالمی، مس��ئوالن و کارکنان 
حراست، نقش ویژه ای در برگزاری سالم و امن انتخابات داشتند. وی 
با اشاره به حضور حداکثری مردم در این دوره از انتخابات، گفت: در 
سایه همکاری تمامی دست اندرکاران و تالش های نیروهای امنیتی و 
اطالعاتی، انتخاباتی امن و بی حاشیه را در استان برگزار کردیم و مردم 
نیز علی رغم وجود برخی مشکالت اقتصادی، بار دیگر نشان دادند که 
از آرمان های انقالب اسالمی دست برنمی دارند. شبستری خاطرنشان 
کرد: در این دوره از انتخابات، حتی یک صندوق رأی در استان، ابطال 
نشد و در بازشماری برخی از صندوق های انتخابات شورای شهر نیز 
تفاوتی در نتایج اعالم شده مشاهده نشد که نشان از برگزاری انتخاباتی 
س��الم با تالش تمامی مدیران و دست اندرکاران دارد. معاون سیاسی 
و امنیتی اس��تاندار آذربایجان شرقی، بخش��ی از موفقیت استان در 
برگزاری انتخابات امن و سالم را مدیون گزارش های به موقع کارکنان 
حراس��ت و اداره کل اطالعات استان دانست و گفت: فرمانداری ها و 
بخشداری ها به عنوان دستگاه های حاکمیتی باید نهایت تالش خود 
را در راس��تای رضایتمندی مردم به کار گرفته و حل مشکالت آنان 
را در اولویت اهداف و وظایف خود قرار دهند. شبستری، از مسئوالن 

حراس��ت ادارات و دستگاه های اجرایی استان به عنوان امین مردم و 
مس��ئوالن نام برد و ادامه داد: همه باهم دست به دس��ت هم دهیم تا 
مشکالت و درخواست های مردم در مراجعه به ادارات و دستگاه های 
اجرایی در کمترین زمان ممکن رفع شود وگرنه اعتماد مردم نسبت 
به نظام، کاهش خواهد یافت. وی با انتقاد از افرادی که سعی در ایجاد 
فاصله بین دولت و نظام دارند، اظهار کرد: دلسرد کردن مردم نسبت 
به دولت، بی انصافی در حق مردم و کش��ور است و کلیت نظام را نیز 
زیر سؤال می برد. شبس��تری با اشاره به فسادهای مربوط به شورای 
چهارم شهر تبریز، مبارزه با فساد را یکی از مهم ترین اولویت های دولت 
تدبیر و امید و مدیریت ارشد استان دانست و عنوان کرد: خوشبختانه 
در سایه تالش های به هنگام کارکنان حراست و سربازان گمنام امام 
زمان)عج( در اداره کل اطالعات اس��تان، در کمترین زمان ممکن با 
متخلفان برخورد شد. معاون استاندار آذربایجان شرقی همچنین با 
بیان اینکه باید مقوله پیش��گیری، اولویت اصلی حراست ها باشد نه 
مچ گیری، بر لزوم مقابله با کوچک ترین تخلف و فساد در بدنه ادارات 
و دستگاه های اجرایی استان تأکید کرد. وی، تمامی کارکنان دولت را 

اعضای یک خانواده دانست و گفت: اختالف سلیقه، امری طبیعی است 
ولی باید با ایجاد هم افزایی در بخش های مختلف، در راستای خدمت 
به مردم و پیشرفت روزافزون کشور تالش کنیم. رضا استادرحیمی، 
مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری نیز در این نشست، بخشی از 
امنیت انتخابات اخیر را مرهون تالش های مدیران و کارکنان حراست 
فرمانداری ها دانست و عنوان کرد: عملکرد کارکنان حراست، افزایش 
اعتماد مردم به نظام را به دنبال دارد که باید بیش ازپیش در این راستا 
تالش کرد. رحیم علیزاده، مدیرکل حراس��ت استانداری نیز در این 
جلسه با ارائه گزارش��ی از عملکرد این دفتر در ایام انتخابات، گفت: 
خوشبختانه در اثر حمایت های مدیریت ارشد استان و سایر مدیران 
استانداری، اداره کل حراست توانسته عملکرد مطلوبی از خود ارائه کند 
و بر اساس ارزیابی ها، رتبه برتر کشوری را نیز کسب نماید. مدیریت 
کل حراس��ت استان نیز در این جلسه با اش��اره به تالش های ارزنده 
کارکنان ادارات و دس��تگاه های دخیل در امر انتخابات س��ال جاری، 
گفت: تالش برای مشارکت حداکثری اقشار مختلف مردم، تالش در 
جهت سالمت و همچنین تالش برای تأمین امنیت کامل انتخابات، 
اصلی ترین اولویت های این اداره کل بر اس��اس دستورالعمل مرکزی 
بود. عبداهلل اصغرپور از مسئوالن حراست فرمانداری ها و شهرداری های 
استان خواست که به عنوان امین مردم و مسئوالن عمل کنند و گفت: 
مدیران حراست، بازوهای کمک به مدیران محسوب می شوند و باید از 
ظرفیت این افراد در تصمیم سازی و تصمیم گیری ها استفاده کرد. وی 
با بیان اینکه در کنار دولتمردان، برای پیشرفت ایران اسالمی تالش 
می کنیم، اظهار کرد: اعتماد مردم به  نظام، باالترین سرمایه ملی کشور 

است و باید مانع از خدشه دار شدن این اعتماد شویم.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت توزیع 
نیروی برق استان بوشهر گفت: 693 پروژه شرکت توزیع نیروی برق 
این استان با بیش از 670 میلیارد ریال اعتبار در هفته دولت افتتاح و 
کلنگ زنی می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر، امراهلل پاراد در این ارتباط اظهار داشت: از شمار پروژه 
های یاد ش��ده 546 پروژه با بیش از 521 میلیارد ریال آماده افتتاح 
و بهره برداری اس��ت. وی بیان کرد: این پروژه ها شامل احداث 252 
هزار متر شبکه فشار متوسط، احداث 220 هزار مترشبکه فشارضعیف 
و 454 دستگاه ترانس، که در سطح هر 10 شهرستان استان بوشهر 
و با هدف برق رس��انی، توس��عه و بازسازی شبکه های توزیع نیروی 
برق افتتاح می شود. مدیرعامل یادآور شد: همزمان با هفته دولت در 
شهرستان های بوشهر، دشتستان و تنگستان به ترتیب 126، 117 
و 47 پروژه و در شهرس��تان های دش��تی و دیر نیز در هر کدام 31 
پروژه مورد بهره برداری ق��رار می گیرد. وی تصریح کرد: پروژه های 
افتتاحی برای هفته دولت در شهرستان های کنگان، عسلویه، جم، 
گناوه و دیلم نیز به ترتیب 53، 41، 27، 60 ، 13 پروژه اس��ت. وی 
یادآور شد: پروژهای شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر 
برای هفته دولت نیز افزایش سطح ولتاژ ایستگاه برق سبز آباد بوشهر 

با تبدیل س��طح ولتاژ 311 دستگاه پست هوایی و شبکه های تحت 
پوشش از 11 کیلو ولت به 20 کیلو ولت است. وی گفت: راه اندازی 
مرکز پشتیبانی سامانه فوریت های برق 121 استان, در برازجان برای 
افزایش ضریب دسترس��ی مش��ترکان و افزایش سطح پاسخگویی، 
افزای��ش گروه های خط گرم از پنج گ��روه به 11 گروه جهت انجام 
کلیه عملیات سطح فشار متوسط بدون اعمال خاموشی از دیگر پروژه 
های شاخص شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر برای هفته دولت 
اس��ت. پاراد ادامه داد: اجرای پوشش عایقی بیش از یک هزار دستگاه 
ترانسفورماتور توزیع جهت مقابله با ریزگردها، آلودگی های محیطی و 
ش��رجی هوا و افتتاح مرکز دیسپاچینگ و فوریت های برق مکانیزه 
اس��تان بوشهر نیز از جمله پروژه های این شرکت است که در هفته 

دولت مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی عنوان کرد: انتظار می رود 
با بهره برداری از این پروژه ها تحولی عظیم در عرصه خدمات رسانی 
به مشترکان برق در سطح استان ایجاد و شاهد افزایش کیفیت برق 
و رضایت بیش از پیش مردم ش��ریف اس��تان درحوزه های مختلف 
باش��یم. وی در ارتباط با پروژه هایی که عملیات اجرایی آن درطول 
هفته دولت آغاز می شود نیز گفت: عملیات اجرایی 147 پروژه این 
 شرکت با 150 میلیارد و  658 میلیون ریال اعتبار در هفته دولت آغاز 
می ش��ود. مدیرعامل افزود: این پروژه ها در بخش های برق رسانی، 
توس��عه و بازسازی ش��بکه های توزیع نیروی برق است که در هفت 
شهرستان استان شامل بوشهر، دشتستان، تنگستان، دشتی، کنگان، 
عس��لویه، گناوه عملیات اجرایی آنها آغاز می شود. وی بیان کرد: در 
قالب پروژه هایی که آغاز عملیات اجرایی آنها ش��هریورماه است 66 
هزار  متر شبکه فشار متوسط , 62 هزار متر شبکه فشار ضعیف و 47 
ترانس برق احداث و راه اندازی می شود. وی ادامه داد: در هر کدام از 
شهرستان های بوشهر، دشتستان، تنگستان، دشتی، کنگان، عسلویه 
و گن��اوه ب��ه ترتی��ب 35، 36، 25، 6، 10، 13، 22 پروژه در بخش 
های مختلف نیرورسانی، توسعه و بازسازی شبکه های توزیع عملیات 

اجرایی آن آغاز می شود.

تبری�ز - لی�ال پاش�ائی- کارگ��روه حریم ش��رکت انتقال 
گاز ای��ران به مدت 2 روز ب��ه میزبانی منطقه 8 عملیات انتقال 
گاز در ش��هر تبری��ز آغاز به کار کرد. به گ��زارش خبرنگار ما در 
تبری��ز به نق��ل از روابط عمومی منطقه 8 عملی��ات انتقال گاز 
ایران، معاون عملیات خطوط لوله منطقه 8، در ابتداي مراس��م 
ضمن تسلیت س��الروز ش��هادت حضرت امام جواد االئمه )ع(، 
گفت: بس��یار خرس��ندیم که منطقه 8 میزبانی اولین جلس��ه 
 کارگروه حریم را بر عهده گرفته اس��ت، امیدواریم با همفکری و 
بهره مندی از تجارب کلیه همکاران علي الخصوص کارشناسان 
امور حقوقي بتوانیم در حفظ حریم خطوط لوله و ایجاد امنیت و 
آسایش مردم، پیشگام باشیم. میرصفي میرشجاعي افزود: بحث 
حریم خطوط لوله در گستره مناطق عملیاتي شرکت انتقال گاز 
در س��طح کشور که عالوه بر مس��ائل قراردادي و حقوقي توجه  

بیش��تري را در زمینه حریم خطوط لوله مي طلبد، یک معضل 
بزرگي است که باید امور حقوقي با همفکري کارشناسانه به نتیجه 
مطلوب برسند. در ادامه غالمرضا عبدي زاده، رئیس امور حقوقي و 
قراردادهاي منطقه 8 انتقال گاز با اعالم این مطلب گفت: بمنظور 
انتقال بهینه گاز طبیعي، جلوگیري از خطرات احتمالي و حفظ 

آرامش، آس��ایش و سالمتي ساکنین جوار خطوط انتقال گاز و 
همچنین جهت ممانعت از هدر رفت سرمایه و خسران هموطنان، 
موظف به حفظ حریم ایمني و اختصاصي خطوط انتقال گاز مي 
باش��یم. عبدي زاده افزود: با اطالع رساني و فرهنگ سازي هاي 
ص��ورت گرفته در منطقه و همچنین نظارت مس��تمر در طول 
س��الهاي اخیر، تجاوزات مربوط به حریم خطوط لوله فشار گاز 
در محدوده تحت پوشش این منطقه با کاهش چشمگیري مواجه 
شده است. بنابراعالم این گزارش، در ادامه این جلسه ضمن بررسي 
اقدامات صورت  گرفته در خصوص حریم خطوط لوله در مناطق، 
 طي تش��کیل کارگروه هایي محورهاي مربوط به امور حقوقي، 
آموزش هاي تخصصي روس��اء و کارشناس��ان ام��ور حقوقي و 
همچنین قراردادهاي پیمانکاران م��ورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.

تبریز - اس�د فالح- مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه آذربایجان شرقی از برگزاری دوره های آموزشی 
روابط عمومی های کل کش��ور در تبریز با هدف تبلیغ رویداد 
بزرگ و بین المللی تبریز 2018 در دیگر اس��تان ها خبر داد. 
ب��ه گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی اداره 
کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی، رحیم عبدالجباری 
مدیر روابط عمومی و سخنگوی این اداره کل در گفت و گویی 
از برگزاری دوره آموزش��ی روابط عمومی های کل کش��ور در 
شهر تبریز خبر داد و افزود: دوره آموزشی روابط عمومی های 
س��ازمان اوقاف و امور خیریه های کل کشور با حضور مدیران 
روابط عموم��ی از 21 مهر ماه لغایت 24 مهر در تبریز برگزار 

خواه��د ش��د. وی ادامه داد: در مراس��م افتتاحیه و اختتامیه 
این دوره حجت االس��الم والمسلمین آل هاشم نماینده ولی 
فقیه در آذربایجان ش��رقی و حجت االسالم والمسلمین علی 

محمدی رئیس س��ازمان اوقاف و امور خیریه کل کش��ور نیز 
حضور خواهند یافت. مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور 
خیریه آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: در طول این دوره از 
اساتید مطرح و برجسته کشوری در راستای آموزش مدیران 
روابط عمومی در حوزه های مختلف تبلیغی و خبری استفاده 
خواهیم کرد. وی اظهار داشت: با توجه به انتخاب شهر تبریز به 
عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال 2018 
با رایزنی های انجام یافته مقرر ش��د این دوره در تبریز برگزار 
ش��ود تا ضمن آشنایی این عزیزان با پتانسیل های مذهبی و 
گردشگری شهر تبریز به تبلیغ این رویداد در دیگر استان های 

کشور بپردازند.  

اتاق بین الملل اکو )ECOCCI( حامی نمایشگاه صنایع غذایی اصفهان

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی:

اولویت حراست ها، پیشگیری باشد نه مچ گیری

 693 پروژه شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر افتتاح و کلنگ زنی می شود 

به میزبانی منطقه 8 عملیات انتقال گاز

نخستین جلسه کارگروه حریم شرکت انتقال گاز ایران در تبریز برگزار شد

مدیر روابط عمومی اداره کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی خبر داد
برگزاری دوره آموزشی روابط عمومی های کل کشور در تبریز

در راستای کاهش سرقت تجهیزات برق:
نشست تخصصی پلیس مازندران و شرکت توزیع برق برگزار شد

ساری - دهقان - نشست تخصصی فی مابین پلیس آگاهی استان مازندران به 
ریاست جناب سرهنگ پهلوانی، فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان بابل  جناب 
س��رهنگ جعفری  و ش��رکت توزیع برق مازندران مهندس نبوی مدیر محترم 
حراست و امور محرمانه این شرکت و دیگر اعضا  در امور توزیع برق بابل شمال 
برگزار شد. مهندس نبوی مدیر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع برق مازندران 
بیان داش��ت: با توجه به افزایش آمار س��رقت  تجهیزات ش��بکه توزیع برق در 4 
ماهه اول سال 96 به مدت مشابه سال گذشته، نسبت به علت یابی و باز شناختی جرم سرقت سیم برق، بحث و تبادل نظر شده و 
کارشناسان حاضر در جلسه در خصوص علت افزایش سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق هم اندیشی نموده و در راستای پیشگیری 
و کاهش مبارزه با سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق، افزایش رضایتمندی مشترکین و افزایش کشف آن تبادل نظر شده است. وی 
افزود: مقرر شد که افزایش سطح تعامالت فی مابین فرماندهی نیروی انتظامی و شرکت توزیع برق مازندران در خصوص اخذ آمار 
صحیح روزانه سرقت شبکه های توزیع برق )سیم برق( به همراه جغرافیای محل وقوع جرم، استفاده از ظرفیت های جامع محلی از 
قبیل شوراها، دهیاری ها و بسیج مردمی در خصوص پیشگیری از سرقت تجهیزات شبکه توزیع برق و کسب خبر در راستای شناسایی 
مظنونین ، استفاده از کارشناسان حقوقی مجرب در پیگیری پرونده های قضایی متهمین دستگیر شده، تعامل با مراجع قضایی در 
راستای اختصاص شعبه ویژه رسیدگی به جرایم خاص سرقت تجهیزات شبکه برق، تجمیع کلیه ضایعات سیم های برق متعلق به 
شرکت توزیع برق و فروش یکجا به مراکز مجاز، تهیه اطلس سرقت سیم برق جهت رصد وضعیت این نوع سرقت در سطح استان با 
قابلیت به روز رسانی و انعکاس به نیروی انتظامی ، تعیین جایگاه هر شهرستان و منطقه شهری از منظر سرقت سیم برق به لحاظ 
وسعت شبکه ، شناسایی محل های حساس و آلوده ، شناسایی و کنترل مراکز مجاز و غیر مجاز ذوب فلزات و نیز شناسایی مالخرهای 
حرفه ای و معرفی متخلفین جهت برخورد قاطع به دس��تگاه قضایی، نظارت بر اماکن خرید و فروش ضایعات، افزایش گشت های 
تلفیقی و بازخورد گیری فعالیت های گشت ها و تجزیه و تحلیل آن ، تشکیل جلسات مستمر در راستای پیشگیری ،کاهش و مبارزه 

با سرقت تجهیزات برق از مصوبات این جلسه بود.

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفای در وزارت نیرو گلستان : 
تکمیل طرح مجتمع فجر نوار مرز 3200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مهندس میدانی معاون امور آب و آبفای وزارت نیرو به همراه مدیران عامل صنعت آب گلستان 
از پروژه های آبرسانی روستایی بازدید بعمل آوردند .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گلس��تان ، رحیم میدانی در بازدید از پرژه ملی مجتمع آبرس��انی فجر گنبدکاووس در روستای مرزی کرند این شهرستان واقع در 
شمال شرق گلستان ،اظهار داشت: تکمیل طرح مجتمع فجر نوار مرز 3200 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد .وی ادامه داد امسال 10 
هزار میلیارد ریال و 300 میلیون دالر و در مجموع 20 هزار میلیارد ریال اعتبار برای حوزه آب روستایی کشور پیش بینی شده است. 
عالوه بر این قرار است از محل ماده 10 و 12 سازمان برنامه و بودجه مبلغ چهار هزار و 900 میلیون ریال به حوزه آب شرب شهری 
و روستایی و تجهیز ناوگان آبرسانی سیار اختصاص یابد که 700 میلیارد ریال آن صرف تجهیز ناوگان آبرسانی سیار می شود. وی با 
بیان اینکه در دولت یازدهم در مجموع به 5500 روستا آبرسانی یا آب مطمئن آن تامین شد، گفت: با آبرسانی به این تعداد روستا 
حدود چهار میلیون نفر ازآب شرب مطمئن بهره مند شد. میدانی اضافه کرد: در دولت یازدهم توجه ویژه ای به حوزه آب روستایی 
شد در حالی که خط اعتباری این بخش در ابتدای دولت صفر بود ، اما فقط درسال گذشته 15 هزار میلیارد ریال اختصاص یافت. 
معاون وزیر نیرو در ادامه با اشاره به مشکالت کمبود منابع آبی زیر زمینی به دلیل کاهش بارش ها، افزایش دما، برداشت های بی رویه 
 و توسعه کشت هایی با نیاز آبی باال که درسال های اخیر شدت یافته است، افزود: مشکالت آب در حوزه روستایی شدید تر است و 
هم اکنون به حدود 5 هزار روس��تا با تانکر آبرس��انی می ش��ود. مهندس میدانی با تاکید برضرورت مدیریت مصرف آب یادآور شد: 
درصورتی که رویه فعلی برداشت از منابع آبی ادامه یابد در آینده نه چندان دور کشور با تهدید جدی مواجه می شود .میدانی اضافه 
کرد: دولت نیز مبلغ 70 میلیارد ریال برای حفر 6 حلقه چاه آب و احداث شبکه انتقال و توزیع پیش بینی کرده است. وی تصریح 
کرد: این طرح با ظرفیت شیرین سازی 1600 متر مکعب آب در شبانه روز برای استفاده مردم روستای هوتن و کرند )گنبدکاووس( 
ظرف یکسال آینده به بهره برداری می رسد. مهندس شکیبافر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان 
گلستان در این بازدید ضمن تشریح طرح آبرسانی نوار مرزی استان اظهار داشت به علت کمبود اعتبارات در حال حاضر تامین آب 
شیرین توسط بخش خصوصی در دست پیگیری است که با اعتبار 140 میلیارد ریال نیمی از آن توسط سرمایه گذار بخش خصوصی 
و نیمی توسط شرکت آبفار استان در سنوات گذشته و سال جاری در حال اجراست به این ترتیب تامین آب روستاهای هوتن و کرند 

ازطریق شبکه آبرسانی و سایر روستاهای منطقه فجر 6 از طریق آبرسانی سیار با اطمینان بیشتری تامین می گردد.

کمبود آب شرب 4 روستای شهرستان گرگان مرتفع شد 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آبفار شهرستان گرگان از رفع کمبود آب شرب در 4 روستای این شهرستان خبر 
داد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان ،محمد محبوبی با اعالم این خبر افزود: 
این مدیریت در راس��تای رفع کمبود آب ش��رب اقدام به وارد مدار کردن چاه شماره 2 روستای کالجان قاجار نمود که با این اقدام 
مشکل کمبود آب شرب 4 روستای کالجان قاجار، کالجان سادات ، حیدرآباد و نودیجه مرتفع گردید. وی تصریح کرد : برای اجرای 
این عملیات یک میلیاردو 690 میلیون ریال هزینه شده است . وی گفت با این اقدام 4 روستای مذکور با 2132 خانوار و جمعیتی 

بالغ بر 8532 نفر از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره مند گردیدند.

هرمزگان جزو استان های کم برخوردار در حمایت از مطبوعات قرار خواهد گرفت
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هرمزگان در مراسم گرامیداشت روز خبرنگار گفت 
هرمزگان جزو استان های کم برخوردار در حمایت از مطبوعات قرار خواهد گرفت . به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی هرمزگان ، علیرضا درویش نژاد ضمن تقدیر و تشکر از همراهی و همکاری دستگاه های مختلف در برگزاری مطلوب مراسم 
گرامیداشت روز خبرنگار گفت : خبرنگاران قشر زحمت کش ، کوشا و حساس به مسائل مختلف جامعه هستند که به خوبی تنگناها ، 
نقاط قوت و ضعف را مشاهده و به صورت صحیح و درست به گوش و سمع مردم و مسئوالن می رسانند. وی به مشکالت مطبوعات 
استان اشاره کرد و افزود : مشکالت این قشر متعدد و گوناگون است و مهمترین آن قرار نگرفتن هرمزگان جزو مناطق کمتر برخوردار 
در خصوص حمایت از مطبوعات می باش��د که با رایزنی های صورت گرفته 50 درصد مش��کل و موانع حل و برداشته شده است و 
امیدواریم بزودی مطبوعات استان از این حمایت برخوردار شوند. . در ادامه پس از خوش آمدگویی سخنرانی غالمحسین عطایی رئیس 

خانه مطبوعات و معصومه قاسمی مدیر عامل خانه مطبوعات از خبرنگاران تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

دیدار با استاندار و معاون عمرانی استانداری ایالم
ایالم- هدی منصوری- مهندس نوروزی مدیرکل نگهداری راههای روستای و فرعی و هیات همراه دردفتر استانداری ایالم با 
مهندس مروارید استاندار دیدارکردند.در این دیدار مهندس نوروزی از حسن توجه استاندار محترم نسبت به تخصیص بودجه  برای 
نگهداری راهها در استان تقدیر و تشکر کرد و اظهار امید واری کرد: با توجه به حجم تردد در ایام منتهی به اربعین حسینی )ع( در 
سطح محورهای مواصالتی استان بتوان در سال 96 بخشی از مشکالت راههای روستای و فرعی را مرتفع نمود .در ادامه این دیدار 
مهندس مروارید اس��تاندار ایالم ضمن خوش آمد گویی از فعالیتهای انجام ش��ده در حوزه کاری اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای تقدیر و تشکر کرد و با بیان این مطلب که استانداری نیز آمادگی دارد در زمینه نگهداری از راهها همکاری الزم را  با اداره 
کل راهداری رو حمل و نقل جاده ای استان به عمل آورد. الزم به یاد آوری است در پایان این دیدار مهندس نوروزی و هیات همراه 
و مدیر کل راه وشهرسازی و مهندس دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان دیداری نیز با مهندس پوالدی معاون 

عمرانی استانداری داشتند.

رقابت بانوان سمنانی در مسابقات طناب زنی
س�منان – خبرن�گار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل ش��هرداری س��منان 
،سرپرس��ت س��ازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری اولین دوره مسابقات طناب 

زنی خانوادگی ویژه بانوان به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت خبر داد . 
جواد نجاریانی افزود :این مس��ابقات ش��نبه 4 شهریور ماه )امروز( س��اعت 9 صبح  در مجموعه فرهنگی 

ورزشی بانوی شهر برگزار می شود.  
وی اذعان داشت : این مسابقات در قالب تیم های سه نفره و به همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی 

شهرداری سمنان برگزار می شود .

رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق باختر منصوب شد
اراک – مینو رستمی - مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر به عنوان رئیس شورای پایایی منطقه ای شبکه برق باختر منصوب 
شد.  عبدالصاحب ارجمند، مدیر کل دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع برق و دبیر شوراي پایایي شبکه برق کشور طي حکمي 
"فرهاد شبیهی" مدیرعامل شرکت برق منطقه اي باختر را  به مدت چهار سال به عنوان رئیس و عضو شوراي پایایي منطقه اي شبکه 
برق باختر منصوب کرد.    بر اساس این گزارش شوراي پایایي منطقه اي باالترین نهاد مطالعه، برنامه ریزي ، تصمیم گیري و نظارت بر 
تأمین و حفظ پایایي شبکه و هماهنگي بین همه اثرگذاران برق در هر منطقه محسوب مي شود.  این شورا زیر نظر دبیر شوراي پایایي 

شبکه برق کشور فعالیت خود را انجام می دهد.



یکی از قدیمی ترین اش��تباه های بزرگ بازاریابی در س��ال 
۱۹۸۵ زمانی  که کوکاکوال با تغییر فرمول تولید، محصول خود 
را ک��ه در آن زم��ان رهبر بازار به ش��مار می آمد، با محصولی 
جدی��د جایگزین ک��رد، در آمری��کا رخ داد. کوکاک��وال برای 
رقابت بیش��تر فرمول نوش��ابه خود را تغییر داد. پپسی در آن 
 زمان در حال انجام فعالیت های پیش��برد فروش خود با شعار

Pepsi challenge بود که چالش بزرگی را بر سر راه برتری 
نوشابه در بازار آمریکا به وجود آورد. 

به گزارش هورموند، این رقابت تبلیغاتی از تگزاس ش��روع  
ش��ده و در آن نمونه هایی از دو محصول بدون عنوان شرکت 
تولیدکننده در فروش��گاه ها و مکان ه��ای پرتردد به رایگان در 
اختیار افراد قرار داده می ش��د و س��پس از آنها سوال می شد 

که کدام طعم موردپسند آنها بوده است. در تمام موارد پپسی 
برنده بوده و پس از آزمایش نوشابه به مشتری اعالم می شد که 

این محصول Pepsi است. 
ای��ن کار تاثیر بس��یاری روی مخاطب می گذاش��ت و او را 
متقاعد می کرد که پپس��ی بهتر اس��ت. کوکاک��وال با ظهور 
رقیبی جدید مواجه ش��د که فعالیت های تبلیغاتی اش بسیار 
تهدیدکننده بود. Coca-cola برای جلوگیری از کم ش��دن 
س��هم بزرگی از بازار خود درصدد پاسخ برآمد. علت موفقیت 
پپسی طعم شیرین آن نس��بت به رقیب بود، پس کوکاکوال 
سعی بر تغییر فرمول و نزدیک کردن طعم آن به طعم شیرین 

پپسی کرد. 
کوکاکوال پس از تغییر فرمول اقدام به توزیع محصول جدید 

به تعداد ۱۹۰ هزار نوشابه برای آزمایش بازار کرد. در آزمایش 
بازار نتیجه رضایت بخش بوده و مش��تریان طعم جدید را به 
طعم قدیمی ترجیح دادند. پس از حاصل ش��دن این نتیجه 
موفقیت آمیز کوکاکوال رس��ما اعالم کرد که فرمول محصول 

خود را تغییر داده است. 
زمانی  که این موضوع در س��طح کش��ور اطالع رسانی شد، 
کوکاکوال با واکنش سریع و منفی مصرف کنندگان مواجه شد. 
هر روز بیش از ۱۵۰۰ تماس با دفتر مرکزی شرکت مبنی بر 
درخواست محصول قدیمی گرفته می شد. قیمت کوکاکوالی 
قدیمی باال رفته و در بازارهای غیررسمی خریدوفروش می شد. 
کوکاکوال مجبور ش��د محصول قدیم��ی را با نام کوکاکوالی 

کالسیک در کنار NewCoke به بازار عرضه کند. 

درسی از برند جدید کوکاکوال

نوشدارو

المبورگینی گوشی اندروید ۲۴۵۰ دالری معرفی کرد

دشوارترین سوال مصاحبه 
استخدامی و چگونگی پاسخ 

دادن به آن

در مصاحبه های ش��غلی، توضیح دادن در مورد 
حق��وق دریافت��ی کنونی، از دش��وارترین کارهای 
متقاضیان اس��ت. برای این چالش راه حل مناسبی 

وجود دارد. 
موفقی��ت در ی��ک مصاحبه اس��تخدامی، عالوه 
ب��ر داش��تن مهارت های کافی، به پاس��خ هایی که 
در مصاحب��ه ارائه می دهید نیز بس��تگی دارد. به 
بی��ان دیگر، می توان گف��ت در اکثر مصاحبه های 
اس��تخدامی، افرادی موفق می ش��وند که بهترین 
پاس��خ ها را دارند؛ نه افرادی که بیشترین مهارت 

را دارند. 
به گزارش زومیت، هر چقدر که پاسخ های خود 
را برای مصاحبه اس��تخدامی آماده کرده باش��ید، 
هنوز هم سواالتی هس��تند که پاسخ  دادن به آنها 
دش��وار اس��ت. دلیل اصلی این دشواری این است 
که شاید تمایل نداشته باشید به آن سواالت پاسخ 
دهید یا نگران این باشید که پاسخ شما، تاثیر بدی 

در آینده شغلی و درآمدی داشته باشد. 
صحب��ت در م��ورد درآم��د کنون��ی و حق��وق 
دریافتی، از دشوارترین و پیچیده ترین بخش های 
مصاحبه های اس��تخدامی اس��ت. همین س��وال و 
بح��ث س��اده می تواند مس��یر ش��غلی و درآمدی 
ش��ما را به  کل��ی دگرگون کند. نکت��ه جالب این 
اس��ت که پرس��یدن این نوع س��واالت در برخی 
ایالت های آمریکا ممنوع ش��ده است؛ چرا که فرد 
مصاحبه کننده با این س��وال در جایگاه پیروز قرار 
می گیرد و می تواند به هر نوعی که تمایل داش��ت، 
در مورد حق��وق متقاضی تصمیم گی��ری کند. به 
بیان دیگر، ش��رکت مقصد با دانس��تن پاسخ این 
س��وال وارد حیط��ه ای از حری��م خصوص��ی افراد 

می شود. 
با وجود تمام اش��کاالتی که س��وال پرسیدن در 
م��ورد حقوق کنونی دارد، این نوع س��واالت هنوز 
در بسیاری از ش��رکت ها پرسیده می شوند. سوال 
اصلی این است که در چنین موقعیت هایی، چگونه 

می توانید بهترین پاسخ را ارائه دهید؟ 

پاسخ ندادن راه حل مناسبی نیست
برخی افراد پیشنهاد می دهند که از پاسخ به این 
نوع سواالت خودداری کنید. البته ممکن است این 
راه حل در برخی مواقع مناس��ب باش��د، اما عموما 
مدی��ران نیروی انس��انی باز هم ت��الش می کنند 
پاسخ را از شما دریافت کنند. از طرفی، تحقیقات 
اخیر موسسه PayScale نشان می دهد که پاسخ 
ندادن به این س��واالت، برای زنان مفید نیس��ت. 
زنان��ی که به س��واالت در مورد حق��وق دریافتی 
پاس��خ نداده اند، ۱.۸درصد کمتر از میانگین دیگر 
زن��ان حقوق دریافت کرده ان��د. در مقابل این آمار 
در مردان به ۱.۲درصد بیش��تر از میانگین رسیده 
است. البته نمی توان این آمار را به عنوان حقیقتی 

غیرقابل اجتناب قبول کرد. 

حقیقت را بگویید
 Career Outcomes ملیسا لیارنا، مدیرعامل
matter، در مصاحب��ه ای ب��ه ای��ن نکته اش��اره 
ک��رده که گفتن حقیقت، بهتری��ن راه حل در این 
مواقع اس��ت. ش��ما می توانید مبلغ دقیق دریافتی 
کنونی خ��ود را اعالم کنید. نکته مهم این اس��ت 
که توضیحات بیشتری همراه با این اعالم حقیقت 
ارائه دهید. به مدیر نیروی انس��انی دالیلی بدهید 
که مجبور شود حقوق ش��ما را بیشتر لحاظ کند. 
برای آنها توضیح دهید که چرا حقوق کنونی برای 
مهارت های شما کافی نیست و اینکه چه تصوراتی 

از آینده کار در شرکت آنها دارید. 
می توانید به فرد مصاحبه کننده این گونه پاس��خ 

دهید: 
حقوق دریافتی من در حال حاضر X ریال است، 
اما تصور می کنم ارزش��ی که می توانم به ش��رکت 
ش��ما ارائه دهم بیش از این مبل��غ خواهد بود. به 
 Y ،ع��الوه میانگین دریافتی در ح��وزه کاری من

ریال است. 
البته برای پاس��خ دقیق به شیوه گفته شده، نیاز 
به تحقیقات دارید. ش��ما باید پیش از مصاحبه در 
مورد شرایط شغلی و درآمدی جایگاه شغلی مورد 
نظر تحقی��ق کنید و آماری دقیق به آن ش��رکت 
ارائ��ه دهید. ع��الوه ب��ر آن، باید آم��ار دقیقی از 
موفقیت هایی که می توانند پش��تیبان درخواس��ت 

حقوق بیشتر از طرف شما باشند، آماده کنید. 
در پایان می توانید مس��یر گفت وگو را از مزایای 
مالی به س��مت مزایای دیگر ببرید. به عنوان مثال 
در م��ورد مزای��ای مرخصی، محی��ط کار، بن های 
کارمندی و . . . سوال کنید. شاید در برخی اوقات 
پذیرش ش��غلی با حقوق کمتر و مزایای بیش��تر، 

برای شما بهتر باشد. 

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: تایمنیکس
timenix. gigfa. com :وب سایت

سال تاسیس: ۱۳۹۶
موضوع: نرم افزار مدیریت حضور و غیاب  )ورود/خروج( 

کارکنان
توضی�ح بیش�تر: »تایمنیک��س« نرم افزاری س��اده و 
کاربردی برای شرکت های ساعت مزد است. با استفاده از  
»تایمنیکس« نیازی به دس��تگاه ساعت زن، مصرف برق 
و… نخواهید داش��ت. همچنین با اس��تفاده از امکانات 
این نرم افزار ضمن کاهش هزینه ها بهره وری ش��رکت تان 
را افزای��ش دهی��د.  »تایمنیک��س« جایگزی��ن بس��یار 
خوبی برای دس��تگاه س��اعت زن، دفتر و خودکار و سایر 
راهکارهای حضور و غیاب )ورود/خروج( کارمندان است.

مدیریت حضور و غیاب

معرفیاستارتاپ

دیروز ش��رکت المبورگین��ی از یک گوش��ی اندروید 
لوکس با نام آلفا وان رونمایی کرد. این گوش��ی قیمتی 

معادل ۲۴۵۰ دالر دارد. 
این گوش��ی قاب��ی از جنس فل��ز مایع و روکش��ی از 
جنس چرم دست س��از مشکی ایتالیایی دارد. در ضمن، 
ی��ک کیف محافظ هم از همی��ن چرم به همراه آن ارائه 

می شود. 
به گزارش زومیت، آلفا وان به نمایشگری ۵.۵ اینچی 

از ن��وع امول��د با دق��ت QHD مع��ادل ۲۵۶۰×۱۴۴۰ 
پیکس��ل مجهز ش��ده اس��ت. در دل این گوشی، تراشه 
اس��نپدراگون ۸۲۰ قرار دارد که در گوشی های پرچمدار 
س��ال پیش مثل اچ تی س��ی ۱۰ و ال ج��ی جی ۵ وجود 
داش��ت. ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی، 
این تراش��ه را همراهی می کند تا آلفا وان بتواند عملکرد 
خوبی داش��ته باش��د؛ البته برای یک گوشی در این بازه 
قیمتی، انتظار بیش��تری از آلفا وان داش��تیم. در پشت 

گوش��ی هم یک دوربی��ن ۲۰ مگاپیکس��لی و در جلوی 
آن، دوربین س��لفی با حس��گر ۸ مگاپیکسلی قرار دارد. 
آلفا وان توس��ط یک باتری قدرتمن��د ۳۲۵۰ میلی آمپر 
س��اعتی تغذیه می ش��ود که از فناوری شارژ سریع نسل 
س��وم کوال��کام پش��تیبانی می کن��د. المبورگینی برای 
گوشی هوشمند جدیدش، نسخه هفتم اندروید را به طور 
پیش فرض در نظر گرفته و در مورد به روزرس��انی آن به 

اندروید ۸ اطالعی داده نشده است. 

برای مطالعه 769 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: یک ویزیتور حرفه ای کسی است که 
چند ویژگی مهم داشته باشد: 

اول: ویزیتور خوب کس��ی است که انگیزه باالیی برای 
کار داشته باشد. انگیزه، مهم ترین عامل موفقیت برای هر 

فردی است تا بتواند همیشه بهترین باشد. 
دوم: ویزیتور خوب کس��ی اس��ت که کارش را دوست 
داش��ته باش��د و به آن عش��ق بورزد. کس��ی که کارش را 

دوست داشته باشد برای موفقیت بسیار تالش می کند. 
 س�وم: ویزیتور خوب ویزیتور باتجربه است. ویزیتوری 
ع��الوه بر فن و مهارت نیاز به تجربه دارد بنابراین افرادی 

ک��ه دارای تجرب��ه بیش��تری در این فن هس��تند، امکان 
موفقیت آنها نیز بیشتر است. 

چهارم: ویزیتور خوب باید در کار اعتماد به نفس کامل 
داش��ته باش��د تا بتواند کاالی شما را با اعتماد به نفس به 

مشتری معرفی کند. 
پنجم: س��خنوری نیز می تواند یکی از ویژگی های یک 
ویزیتور موفق باشد. کس��ی که بتواند خوب حرف بزند و 

خوب دالیل درست را در زمان مناسب اقامه کند. 
شش�م: صبر و حوصله نیز از جمل��ه ویژگی های یک 
ویزیتور اس��ت. این کار با صبر جواب می دهد ش��اید نیاز 
باشد ماه ها منتظر پاسخ یک مشتری بزرگ باشد، بنابراین 

نباید احساس شتابزدگی به او دست دهد. 

هفتم: خالقیت و نوآوری هم مهم است. ویزیتور نوآور 
می توان��د در هر زمان و م��کان برای معرفی کاال یک ایده 

نوآورانه ارائه کند و همین باعث فروش شود. 
هش�تم: ویزیتور راس��تگو موفق تر از ویزیتور دروغگو 
است. راستی و درستی در کار می تواند عامل مهمی برای 

موفقیت به شمار آید. 
نهم: ویزیتور با اس��تقامت می تواند موفق باش��د. نباید 
کس��ی را اس��تخدام کنید که در برابر کار مقاومت الزم را 
نداشته باشد. دهم: قدرت نه شنیدن داشته باشد. ویزیتور 
کس��ی است که نود و نه تا نه می شنود تا یک بله بشنود، 
بنابراین کس��ی که قدرت نه شنیدن داشته باشد می تواند 

ویزیتور موفقی باشد. 

استخدام ویزیتور 

پرسش: در حال راه اندازی یک شرکت بازاریابی و فروش مواد غذایی هستم و نیاز به تعدادی ویزیتور دارم. به نظر شما 
چه کسانی را برای ویزیتوری استخدام کنم؟  کلینیککسبوکار

استارتاپ
 مگه سایت راه انداختن 

خیلی مهمه؟ 

خاله ش��هین خانم هر بار ک��ه به خونه می اومد 
یه خبر تازه داش��ت. این بار هم خیلی هیجان زده 
بود و هنوز مامان جلوش ننشس��ته بود که گفت: 
خواهرجون حیف حیف حیف. مامان تعجب کرد 
و گفت: چی چی حیف؟ خاله شهین لبخند تلخی 
زد و گف��ت: عمر رو می گم خواهرجان مثل برق و 

باد داره می گذره. 
آدم اگ��ه ۱۰۰س��ال نمی��ره چ��ه چیزایی که 
نمی بین��ه. مامان مهین خندی��د و گفت: باز چی 
ش��ده شهین؟ داری ش��لوغ می کنی. خاله شهین 
جاش��و روی مبل عوض کرد و به مامان نزدیک تر 
ش��د و تبلت خودش��و از کیف دس��تی درآورد و 

گفت: بیا و ببین.
 م��ردم دارن��د چ��ه کارایی می کنن��د اون وقت 
بچه های من و ت��و مدام دارند غر می زنند که کار 

نیست. 
مامان بلند ش��د و گفت بذار عینکمو بیارم االن 
می��ام. خاله ش��هین بدون توجه ب��ه حرف مامان 
ادام��ه داد. نمی دونم چرا بچه های ما خوشش��ون 

نمیاد کار کنند.
 قدیما یادت��ه خواهرجون همین عباس داداش 
کوچک ما تموم تابس��تان تو مغازه حاج کریم کار 
می کرد االن فتانه لیسانس هم گرفته امیرحسین 
فوق لیسانس داره باز تو خونه نشستند و منتظرند 

یکی بیاد دنبال اونا و به کار دعوتشون کنه. 
مامان مهین که عینک رو به چشمش زده بود، 
گفت: خوب ش��هین جان. این قدر س��خت نگیر. 
حاال چی رو می خواستی نشونم بدی. خاله شهین 
با لپ   تاپ صفحه ای رو نش��ون مامان داد و گفت: 
ببین این یه سایت است که مستانه دختر فهیمه 

خانم راه انداخته. 
مامان س��رش رو بلند کرد و گفت: مگه سایت 
راه انداختن خیلی مهمه؟ خاله ش��هین روبه روی 
مامان نشست و گفت: نه دیگه این االن یه سایت 

نیست. بهش می گن استارتاپ. 
مام��ان عینک را از روی چش��مش برداش��ت و 
با تعجب گفت: چی؟! خاله ش��هین دوباره گفت: 
اس��تارتاپ. یعنی کسب و کاری که به سرعت رشد 
می کنه. مامان به خاله ش��هین میوه ها رو تعارف 
کرد و گفت: حاال این استارتاپ چی کار می کنه. 
خاله ش��هین با دس��تمال عرق های صورتش را 
پاک ک��رد و گفت: خشکش��ویی! ! مامان با لب و 
دهان و چشم و ابرو از خاله پرسید که یعنی چی؟ 
خاله ش��هین قیافه ای به خ��ودش گرفت و گفت: 
یعنی اینکه مس��تانه با دوس��تاش رفتند و با چند 
تا خشکشویی قرارداد بستند و به مردم هم اعالم 
کردند که دیگه خودش��ون نرن خشکشویی بلکه 
ب��ه اینا اع��الم کنند پیک اینا م��ی ره دم منزل و 
لباس ها رو برای اتو و خشکشویی تحویل می گیره 

و بعد تحویل میده.
 مام��ان مهین که ت��ازه متوجه موضوع ش��ده 
بود حدقه چش��ماش بزرگ تر شد و گفت: آفرین 
آفری��ن. یعن��ی اینکه اینها واس��طه ش��دند بین 
مردم و خشکش��ویی و باب��ت این کار یه درصدی 

حق الزحمه می گیرند. 
خاله ش��هین در حالی  که داش��ت خیار پوست 
می کند، گفت: بله کامال درسته. حاال این مستانه 

۵۰ کیلو نمی شه. 
امیرحس��ین ما ۱۲۰ کیلو ش��ده هنوز تو خونه 
نشسته داره پلی استیشن بازی می کنه. مامان در 
حالی  که داش��ت فکر می کرد، گفت: خوب حتما 

مستانه یه راهنما داشت.
 باباش، دایی هاش خالص��ه یکی راهنمایی اش 
کرده و این به اصطالح اس��تارتاپ رو راه انداخته. 
خاله ش��هین کمی جابه جا ش��د و گفت: خالصه 
خواهرج��ون می خواس��تم به��ت اط��الع بدم که 
بچه های من و تو دس��ت رو دس��ت گذاشتند که 
دولت بهش��ون کار بده. اوال اینکه کار دولتی این 
روزه��ا وج��ود نداره ثانی��ا تو کارمن��دی که پول 

نیست.
 مام��ان مهی��ن در حالی  که لبخن��دی به لب 
داش��ت، گفت: ش��هین جون خیلی خوب شد که 
اوم��دی و اینها رو نش��ونم دادی من یه ایده دارم 
که اگه موافق باشی من و تو بچه ها با هم اونو راه 

می اندازیم. 
خاله شهین با تعجب پرسید؟ ایده؟! آفرین چه 
خوب. چه ایده ای؟ مام��ان مهین در حالی  که به 
س��مت آش��پزخونه می رفت، گفت: بیا اینجا بهت 

بگم. 

آدابکسبوکار

پارسا  امیریمهدی زارع
کارشناس فروش
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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