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سخنرانی 6 مسئول ارشد اقتصادی کشور در یک روز

آینده روشن کشور از نگاه 
مردان اقتصادی دولت

کمتر پیش می آید که همه مسـئوالن اقتصادی کشـور در یک روز سـخنرانی کنند. دیروز طی دو 
مراسـم جداگانه، وزیر اقتصاد، وزیـر صنعت، معدن و تجارت، معاون اقتصـادی رئیس جمهور، رئیس 
سـازمان برنامه و بودجه، معاون اول رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی چالش ها و دسـتاوردهای 
کشـور را مـورد بحث و بررسـی قرار دادند و از فرصت هـای پیش روی جمهوری اسـامی ایران برای 

دستیابی به آینده ای روشن سخن گفتند. جزئیات این سخنرانی ها را در صفحات 2 و 4 دنبال کنید.

7 میلیارد دالر پس از برجام در بخش های صنعت، معدن و تجارت جذب شد

30 میلیارد دالر سرمایه خارجی در راه ایران
3
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مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار: 

 220 هزار نفر در کشور بیمه بیکاری
دریافت می کنند

آینده نگر باشید
داستان ماهیگیر و تاجر یا توطئه ثروتمندان! 

راهکارهایی برای استخدام نیروی انسانی مناسب
قدرت آگاهی از برند

مهم ترین عامل مؤثر در تبلیغ، تکرار تبلیغ است
انتخاب بهترین غرفه نمایشگاهی در 6 گام

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شاسی بلند هیبریدی
با فناوری آلمانی در راه ایران

یادداشت

یادداشت

یلدا راهدار
عضو اتاق بازرگانی ایران

ترامپ مانع پیوستن 
WTO ایران به

ب��ا روی کار آم��دن ترامپ و 
موضع منفی او در قبال ایران و 
اساسا نگاه متفاوت دولت جدید 
آمریکا به مقوالتی نظیر تجارت 
آزاد ب��ا جه��ان، مش��کل بتوان 
در ش��رایط فعل��ی ب��ر موافقت 
این کش��ور با عضویت ایران در 
WTO حساب کرد. همچنین 
تاجیکس��تان سال هاس��ت ک��ه 
مانع پیوس��تن ایران به سازمان 
همکاری ش��انگهای شده است. 
شاید زمانی پیوستن به »گات« 
یا عضویت در س��ازمان تجارت 
جهان��ی به عن��وان گزینه ای در 

میان سایر انتخاب های 
تجاری کشورها...

Tasti D-Lite؛ نامی که حکایت 
 از قدمت 28ساله یک زنجیره بزرگ از
 بس��تنی  فروش��ی های خوش آب 

و رن��گ دارد؛ بس��تنی 
فروشی هایی که با ارائه...

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری

11

زنجیره ای خوشمزه!
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مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در دیدار مدیران 
مسـئول روزنامه ها و خبرگزاری های کشـور مهم ترین 

اقدامات صورت  گرفتـه و همچنین برنامه های 
آینده این گروه صنعتی را تشریح کرد...

مدیرعامل ایران خودرو:

 در مسیر افزایش کیفیت محصوالت
 پایانی متصور نیستیم



فرصت ام�روز: روز سه شنبه 
آیی��ن تکریم و معارف��ه وزیران 
صنع��ت، معدن و تجارت برگزار 
ش��د. در ای��ن مراس��م رئی��س 
کمیس��یون صنع��ت، مع��دن و 
تجارت مجلس شورای اسالمی، 
قائم مقام وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، رئیس اتاق بازرگانی 
ای��ران، رئی��س خان��ه صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و رئیس اتاق 
اصن��اف از خدم��ات مهن��دس 
نعمت زاده قدردانی و برای وزیر 
جدی��د آرزوی توفیق و موفقیت 
کردن��د. وزرای س��ابق و جدید 
صنعت، مع��دن و تج��ارت نیز 
هر کدام نظ��رات و دیدگاه های 
خ��ود را درباره صنع��ت ایران و 
توس��عه صنعت،  ضرورت ه��ای 
معدن و تجارت در کش��ور بیان 

کردند. 

جهانگیری: جهت گیری 
صنعت امیدوار کننده است

اس��حاق جهانگیری در آیین 
تکریم و معارفه وزیران صنعت، 
مع��دن و تج��ارت جهت گیری 
را  کش��ور  صنع��ت  بخ��ش 
امیدوار کننده و رو به رشد خواند 
و گف��ت: مهم تری��ن هنر دولت 
مش��ارکت با بخش خصوصی در 
اس��ت.  خود  تصمیم گیری های 
وی اف��زود: در بخ��ش صنع��ت 
اصل��ی  می��دان دار  اقتص��اد  و 
و  است  بخش خصوصی  کش��ور 
باید باش��د و در ای��ن کار اصال 
نبای��د تردید ک��رد. وی با بیان 
س��قف  بخش خصوصی  اینک��ه 
پ��رواز ندارد و به ه��ر مقدار که 
می خواهد باید جلو برود، تأکید 
ک��رد: بخش خصوصی باید چرخ 
اقتص��اد را در دس��ت بگی��رد و 
مهم ترین هنر دولت این اس��ت 
ک��ه در تصمیم گیری های خود 
مش��ارکت  را  بخش خصوص��ی 
دهد. معاون اول رئیس جمهوری 
در ادام��ه گف��ت: تولی��د داخل 
کش��ور بای��د رونق و س��رعتش 
بی��ش از ای��ن باش��د و اینک��ه 
بگوییم رکود در کش��ور است را 
قبول ندارم. مع��اون اول رئیس 
جمه��وری در ادام��ه به حذف 
قوانین و مقررات زاید و دس��ت 

و پاگی��ر تأکی��د ک��رد و گفت: 
هرکس��ی که فکر می کند قانون 
و مقرراتی در کش��ور وضع شده 
و مانع فعالیت است موضوع را با 
استدالل اعالم کند تا این قواعد 
دس��ت و پاگی��ر پ��س از انجام 
بررس��ی های الزم حذف شوند، 
چراکه ش��اید یکی بیاید بگوید 
مالیات باید حذف ش��ود که این 
نمی ش��ود، پس کش��ور چگونه 
اداره ش��ود. وی با بی��ان اینکه 
باید از بازارهای خودمان صیانت 
کنی��م، تأکید کرد: م��ن این را 
قبول ندارم که امروز به درجه ای 
از اقتصاد باز رس��یده ایم که هر 
کاالیی ب��ا هر تعرف��ه ای بتواند 
وارد کش��ور ش��ود و ب��ه صرف 
تولی��د داخلی اس��ت. م��ا هنوز 
در دوره مدیری��ت اقتصادم��ان 
هس��تیم تا به چنی��ن نقطه ای 
برس��یم. جهانگیری یادآور شد: 
همانطور که می گوییم ارز را باید 
مدیریت کرد، باید واردات را نیز 
مدیریت کنیم و در جایی که از 
واردات به تولید آسیب می رسد 
با اعمال تعرفه یا سیاس��ت های 
در  محدودیت های��ی  فن��ی 
ای��ن زمین��ه اعم��ال کنی��م و 
س��خت گیرانه  اس��تانداردهای 

داشته باشیم. معاون اول رئیس 
جمهوری در ادامه با بیان اینکه 
ش��ما فعاالن اقتصادی خودتان 
را ب��رای بازارهای ب��زرگ آماده 
کنید، گف��ت: آقای زنگنه مامور 
شده اس��ت که چندده میلیارد 
دالر قرارداد نفت ببندد که یکی 
از آن را با ش��رکت توتال بسته 
اس��ت. جهانگیری یادآور ش��د: 
خود آق��ای زنگنه گفت که من 
ب��ا توتال توافق ک��رده ام که اگر 
تا 70درصد ش��رکت های ایرانی 
بتوانند با ش��رایط برنده شوند، 
توتال ای��ن کار را انج��ام دهد، 
بنابرای��ن بازارهای ب��زرگ دارد 
تعریف می شود. خودتان را برای 
بازاره��ای بزرگ اینچنینی مهیا 
کنید. جهانگیری خواستار ایجاد 
بنگاه ه��ای ب��زرگ صادراتی در 
کش��ور شد و گفت: این ظرفیت 
بای��د در کش��ور ایجاد ش��ود و 
ات��اق اصناف  بازرگانی و  ات��اق 
باید در این زمینه فعال ش��وند. 
رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
در ادام��ه بر ل��زوم جلوگیری از 
خام فروش��ی در صادرات تأکید 
کرد. جهانگی��ری گفت: هر چه 
بتوانی��م در صادرات خود ارزش 
افزوده ایج��اد کنیم به مصلحت 

کش��ور اس��ت و به طور قطع در 
این زمینه وزی��ر صنعت معدت 
و تج��ارت باید برنامه ریزی هایی 
انج��ام دهد که ش��اهد افزایش 
ارزش افزوده کاالهای صادراتی 

باشیم. 

شریعتمداری: مردمی 
کردن اقتصاد بدون حضور 
بخش خصوصی میسر نیست

ش��ریعتمداری«  »محم��د   
روز سه ش��نبه در آیی��ن تودیع 
و معارفه وزی��ر صنعت، معدن 
و تج��ارت در محل نمایش��گاه 
بین المللی ته��ران گفت: امروز 
تقاض��ای مؤثر ب��رای کاالهای 
صنعتی ب��ادوام با بحران جدی 
مواج��ه اس��ت و اگ��ر ق��درت 
خری��د م��ردم را باال نب��رده و 
نتوانی��م تحرک تقاضا داش��ته 
باش��یم این مش��کالت برطرف 
ب��ا  ش��ریعتمداری  نمی ش��ود. 
اش��اره ب��ه س��ایر برنامه ه��ای 
خ��ود در وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت خاطرنش��ان ک��رد: 
رون��ق بخش مس��کن که بیش 
از 120 نوع کس��ب و کار به آن 
وابسته است و خارج کردن آن 
از رکود طوالن��ی، از جمله این 

برنامه هاست. وی با بیان اینکه 
مردمی ک��ردن اقتص��اد بدون 
میس��ر  بخش خصوصی  حضور 
یادآوری کرد: بخشی  نیس��ت، 
از واگذاری های انجام ش��ده در 
سال های گذشته به خصولتی ها 
بوده و امروز بنگاه های کشور با 
چالش مدیریت مواجهند. وزیر 
صنعت، معدن و تجارت با اشاره 
به مشکالت بانکی، تصریح کرد: 
بپذیریم با نرخ ب��ازده کمتر از 
س��ود  نرخ ه��ای  10درص��د، 
ارقام  ب��ا  اعطای��ی  تس��هیالت 
موج��ود به معن��ای خوابانیدن 
و منفعل ک��ردن بخش صنعت 
اس��ت و اینجانب هرگونه تعلل 
در این زمینه و رفع مش��کالت 
برنخواه��م  را  بانک��ی  نظ��ام 
تافت. وی تأکی��د کرد: اعطای 
تس��هیالت باید ب��ه واحدهای 
دارای اهلیت و برخوردار از بازار 
شریعتمداری  باشد.  اولویت  در 
همچنین با اشاره به اینکه سهم 
به��ره وری در اقتص��اد در همه 
ادوار گذشته در حد صفر بوده، 
بر لزوم توجه به آن تأکید کرد 
و در ادام��ه با اش��اره به بخش 
معدن، خاطرنشان کرد: در این 
بخش ظرفیت های زیادی برای 
ش��کوفایی وجود دارد و نهضت 
اکتشاف آغاز شده در این دوره 
با قوت بیش��تری ادامه خواهد 
یافت. به گفته وی، تراز تجاری 
کش��ور در دولت یازدهم در دو 
سال متوالی مثبت شد و بیش 
از 2۵ه��زار واح��د راکد و نیمه 
فعال با تزریق بیش از 160هزار 
میلیارد ریال سرمایه فعال شد. 
افزود: تالش های  شریعتمداری 
گس��ترده وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت دول��ت یازده��م در 
حوزه فضای کس��ب و کار، سبب 
جهانی  ش��اخص  رتبه  بهب��ود 
ای��ران در فضای کس��ب و کار از 
1۵2 به 120 و شاخص رقابت 
پذیری از ۸2 به 76 ش��د. وی 
تصری��ح ک��رد: می��زان جلب و 
جذب س��رمایه گذاری خارجی 
در بخ��ش صنع��ت، مع��دن و 
تجارت در دول��ت یازدهم ۸.1 
میلی��ارد دالر بود ک��ه بیش از 
7 میلی��ارد دالر آن تاکنون به 

مرحله اجرا رسیده است. 

در آیین تکریم و معارفه وزیران صنعت، معدن و تجارت مطرح شد

بخش خصوصی؛ میدان دار صنعت و اقتصاد

مدی��ر کل  ی��اوری،  کری��م 
حمای��ت از مش��اغل و بیم��ه 
از آمادگ��ی وزارتخانه  بیکاری 
متب��وع خ��ود به ص��ورت ویژه 
ب��رای صیان��ت از نی��روی کار 
کارگران خب��ر داد و گفت که 
ب��رای حمای��ت از کارفرمایان، 
س��رمایه گذاران  و  کارآفرینان 
و شناس��ایی و ح��ل و فص��ل 
مش��کالت بنگاه های اقتصادی 
آمادگی دارد. وی با بیان اینکه 
مش��کالت بنگاه های اقتصادی 
ابت��دا در س��طح شهرس��تان 
محل اس��تقرار بنگاه و سپس 
در اس��تان مربوطه و در نهایت 
در کشور و در ستاد وزارتخانه 
رسیدگی خواهد شد، افزود: با 
تشکیل کارگروه های تسهیل و 
رفع موانع تولید در استان ها به 
ریاست و مسئولیت استانداران 
و حضور دستگاه ها و ادارات کل 
مربوطه و نیز کارگروه ملی در 
سطح کشور سرعت رسیدگی، 
بررسی و حل و فصل مشکالت 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی افزایش 
یافته اس��ت. یاوری ادامه داد: 
ب��ر ای��ن اس��اس کارفرمایان، 
کارآفرینان و س��رمایه گذارانی 
ک��ه بخواهند هر گونه تغییر یا 
بازسازی خط تولید، جابه جایی 
کارگاه و ماشین آالت به منظور 

بهین��ه  و  وابس��تگی  کاه��ش 
راس��تای  در  تولی��د  ک��ردن 
و  اقتص��ادی  سیاس��ت های 
اجتماع��ی دولت صورت دهند 
و اصالح س��اختار انجام دهند، 
کارگران بن��گاه اقتصادی آنان 
در ط��ول م��دت زم��ان تغییر 
س��اختار اقتصادی ب��ا مصوبه 
شورای عالی کار تحت پوشش 
می گیرند.  ق��رار  بیکاری  بیمه 
بنگاه های  وی گفت: مشکالت 
نقدینگ��ی  فق��ط  اقتص��ادی 
مش��کالت  پ��اره ای  نیس��ت 
اس��ت.  کارگاه��ی«  »درون 
هزینه های  ب��ودن  باال  همانند 

تولید انباش��ت محص��ول، نیاز 
اختالف  اص��الح س��اختار،  به 
بین س��هامداران و... و بخشی 
کارگاهی«  »برون  از مشکالت 
اس��ت، همانند رک��ود صنعت، 
تحریم ه��ا، واردات بی روی��ه و 
قاچ��اق و مطالب��ات از س��ایر 
سازمان ها. مدیر کل حمایت از 
مشاغل و بیمه بیکاری وزارت 
تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با 
بیان اینکه حدود 220هزار نفر 
از مقرری بیمه بیکاری استفاده 
گف��ت: گس��ترش  می کنن��د، 
دامنه پوش��ش بیمه بیکاری با 
رویکرد کاهش مدت اس��تفاده 

از مق��رری بیم��ه بی��کاری از 
طریق هدایت مقرری بگیران به 
اشتغال مجدد و توانمند سازی 
آن��ان ب��ا ارائ��ه آموزش ه��ای 
فن��ی و حرفه ای م��ورد نیاز و 
ارتقای مهارت آنان در مشاغل 
تخصص��ی پیگی��ری و دنب��ال 
می شود. وی با بیان اینکه چتر 
حمایت اجتماع��ی از کارگران 
بیکار ش��ده گس��ترده تر شده 
افزایش پیدا  اس��ت و حمایت 
کرده است، افزود: مقرری بیمه 
بی��کاری به کارگرانی که بدون 
میل و اراده بیکار می ش��وند از 
روز اول بیکاری قابل پرداخت 

است و برهمین اساس در ایام 
مقرری بگی��ری بیم��ه بیکاری 
ج��زو س��ابقه بیم��ه ای قاب��ل 
قب��ول برای ایام بازنشس��تگی 
می ش��ود.  محاس��به  کارگران 
ی��اوری با بی��ان اینک��ه تمام 
هزینه های درمان��ی و بیمه ای 
کارگران مش��مول قانون بیمه 
بیکاری که قبال ش��اغل بوده و 
ب��دون میل و اراده از کار بیکار 
شده اند همانند کارگران شاغل 
تامی��ن و پرداخت و محاس��به 
خواه��د ش��د، اف��زود: تم��ام 
هزینه مرب��وط به آموزش های 
مهارت��ی مقرری بگی��ران بیمه 
بی��کاری اع��م از باز آم��وزی و 
تجدید مهارت و ارتقای مهارت 
آنان ب��ه عهده صن��دوق بیمه 
بیکاری اس��ت. نماینده وزارت 
تع��اون کار و رف��اه اجتماعی 
در کارگ��روه مل��ی تس��هیل و 
رف��ع موان��ع تولید گف��ت: در 
س��ال 1396 طرح رونق تولید 
برای 10 هزار واحد  صنعتی و 
معدنی کوچک و متوسط اجرا 
خواهد شد و تسهیالت الزم در 
اختی��ار آنها قرار خواهد گرفت 
و برای۵ ه��زار واحد صنعتی و 
معدنی که نیاز به بازس��ازی و 
اعطا  دارند تسهیالتی  نوسازی 

خواهد شد. 

مدیرکل حمایت از مشاغل وزارت کار: 

۲۲۰ هزار نفر در کشور بیمه بیکاری دریافت می کنند

تعاون

انرژی

امضای 8 تفاهم نامه بین مناطق 
نفت خیز جنوب و شرکت های نفتی

مدیرعامل ش��رکت ملی مناط��ق نفت خیز جنوب 
از امض��ای هش��ت تفاهم نام��ه بی��ن این ش��رکت و 
ش��رکت های داخلی و خارجی نفتی خبر داد و گفت: 
با اجرای طرح ف��رازآوری امکان تولید روزانه 2000 
بشکه نفت از چاه رگ سفید فراهم شد و برنامه ریزی 
الزم برای 12 حلقه چاه دیگر در میدان رگ س��فید 
ب��ه منظور دس��تیابی ب��ه تولید 17000 بش��که در 
دس��تور کار قرار گرفت. بی��ژن عالی پور در گفت وگو 
با ایس��نا، از امضای نخس��تین قرارداد برای توس��عه 
میادین نفت خیز جنوب در سه ماهه پایانی سال خبر 
داد و گف��ت: پیگیری، مذاکره و امض��ای تفاهم نامه 
در راس��تای اجرای الگوی جدی��د قراردادهای نفتی 
ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاری در مناط��ق نفت خیز 
جن��وب یکی از دس��تاوردهای این ش��رکت در یک 
س��ال گذشته اس��ت. وی افزود: این شرکت با هدف 
توسعه چهار میدان نفتی کرنج، پارسی، رگ سفید و 
ش��ادگان شامل 9 مخزن، ۸ تفاهم نامه با شرکت های 
خارجی و داخلی امضا کرده اس��ت. این تفاهم نامه ها 
با کنسرس��یوم پرگس، ش��لمبرژه، ش��رکت توسعه 
انرژی پاس��ارگاد، ش��رکت توس��عه انرژی نفت نوین 
کیش )تنکو(، گروه مپنا، توس��عه نفت و گاز پرش��یا، 
ش��رکت تات نفت و زارو بژنفت روسیه امضا شد که 
پس از ارائه پیشنهادها و بررسی های فنی- تخصصی 
با ش��رکت های واجد شرایط برای توس��عه میدان ها 
قرارداد امضا می شود. مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در ادامه با اش��اره به طرح فرازآوری 
نف��ت خام ب��ا گاز توضیح داد: ش��رکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب موفق ش��د با اجرای طرح فرازآوری 
طبیع��ی با گاز امکان برداش��ت بیش��تر نفت خام را 
فراه��م کند. با اجرای طرح ف��رازآوری طبیعی با گاز 
که در چاه رگ س��فید 99 انجام ش��ده است، امکان 
تولی��د روزانه 2000 بش��که نفت از ای��ن چاه فراهم 
ش��د. پس از آن برنامه ریزی الزم برای 12 حلقه چاه 
دیگ��ر در میدان رگ س��فید به منظور دس��تیابی به 
تولید 17000 بش��که در دس��تور کار ق��رار گرفت و 
روی میدان هایی که دارای ش��رایط مناسب هستند، 
اجرا می ش��ود. عالی پ��ور با بیان اینکه ش��رکت ملی 
مناط��ق نفت خی��ز جنوب در یک س��ال گذش��ته با 
استمرار تولید حدود 3میلیون بشکه در روز به تحقق 
برنامه های ابالغی شرکت ملی نفت ایران دست یافته 
اس��ت، افزود: تکمیل پروژه های بومی سازی و ساخت 
اق��الم راهبردی صنعت نفت، راه اندازی فاز دوم طرح 
آماک و . . . از دس��تاوردهای مناطق نفت خیز جنوب 
محس��وب می ش��ود. وی در مورد راه اندازی فاز دوم 
طرح آم��اک توضی��ح داد: راه اندازی ف��از دوم طرح 
آم��اک از اقدامات قابل توجه مناطق نفت خیز جنوب 
در حوزه محیط زیس��ت است که با راه اندازی آن در 
 اواخر سال گذشته ضمن فشارافزایی و ارسال روزانه 
1۵ میلی��ون فوت مکعب گاز به پتروش��یمی رازی و 
تولید روزانه ۸00 تن گوگرد از سوزاندن همین میزان 
گاز در روز جلوگیری شد. فاز 2 یا فاز زیست محیطی 
آماک ش��امل احداث 96 کیلومتر خط لوله 12 اینچ 
انتقال گاز اس��یدی و ایستگاه تقویت فشار، نم زدایی 
گاز اس��یدی، س��امانه های فرآیندی و ایمنی جانبی 
است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب 
در ادامه با اش��اره به طرح های در دس��ت اجرای این 
شرکت گفت: براساس برنامه ریزی های صورت گرفته 
در مدیریت مهندسی و س��اختمان مناطق نفت خیز 
جنوب هف��ت پروژه آم��اده بهره برداری اس��ت. این 
پروژه ها ش��امل احداث واحد نمک زدایی شماره سه 
گچس��اران، واحد نمک زدایی هفت کل و نفت سفید، 
نصب کوره های حرارتی در واحدهای نمک زدایی یک 
تا چهار اهواز، اصالح و راه اندازی نمک زدایی اهواز 2 
بنگستان، احداث و راه اندازی نمک زدایی رگ سفید 
یک در گچساران، بهسازی و توسعه ظرفیت ایستگاه 
اندازه گیری پتروشیمی بندر امام، بازسازی و نوسازی 
توربو پمپ شماره هفت بوستر اهواز، نصب نمک گیر 
برق��ی در واحدهای نمک زدای��ی یک تا چهار اهواز و 
نصب کمپرس��ور هوا و دستگاه نیتروژن کارخانه گاز 

و گاز مایع است. 

آغاز بهره برداری از 4هزار و 49۲ 
پروژه وزارت نیرو

سرپرس��ت وزارت نی��رو اظه��ار ک��رد: در جریان 
آیین ه��ای گرامیداش��ت هفت��ه دول��ت در مناط��ق 
مختلف کش��ور، بهره برداری از 4ه��زار و 492 پروژه 
س��رمایه گذاری در بخش نیرو )آب، برق و فاضالب( 
در سراس��ر کشور آغاز شد. س��تار محمودی به ایرنا 
گفت: برای اج��را و احداث ای��ن پروژه ها در مناطق 
مختلف کش��ور بیش از 39 هزار میلیارد ریال هزینه 
و س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. وی همچنین افزود: 
4میلی��ون و ۵00 ه��زار مش��ترک جدید ش��هری و 
روس��تایی در دولت یازدهم از خدمات آب و فاضالب 
بهره مند ش��دند و در بخش فاض��الب نیز روزانه یک 
میلیون و 100 هزار متر مکعب فاضالب کشور تصفیه 
ش��ده اس��ت. سرپرس��ت وزارت نیرو به فعالیت های 
بخش برق در دولت یازدهم نیز اش��اره کرد و یادآور 
ش��د: در دوره فعالیت دولت یازده��م 7هزار و 900 
مگاوات به ظرفیت برق کش��ور و حدود 1۸0 مگاوات 

نیز به ظرفیت انرژی های تجدید پذیر افزوده شد.  

نفت

کشاورزی

آمادگی روس ها برای همکاری با 
ایران در توسعه میدان های نفتی و 

سوآپ نفت خام
مع��اون وزیر نفت از آمادگی »روس��نفت« روس��یه 
ب��رای همکاری با ای��ران در زمینه س��وآپ نفت خام 
خب��ر داد و گفت: این ش��رکت همچنین عالقه مندی 
خود را برای توس��عه میدان ه��ای نفتی ایران از جمله 
آزادگان، مارون و یاران اعالم کرده اس��ت. امیرحسین 
زمانی نی��ا پ��س از دیدار ب��ا اُتابک کری��م اف، معاون 
بخش بازرگانی ش��رکت روسنفت، اندری الزو، معاون 
زمین شناسی ارشد روس��نفت و والدا راساکوا، معاون 
تجارت گاز روس��نفت و هیأت هم��راه اظهار کرد: این 
شرکت برای توس��عه میدان های یاران، مارون، کوپال 
و آزادگان اب��راز عالقه کرده اس��ت. وی تصریح کرد: 
همچنی��ن این ش��رکت عالقه مند به س��وآپ نفت با 
ایران است و آمادگی خود را برای سوآپ فرآورده های 
نفتی ایران ابراز کرد. ش��رکت روسنفت رهبر صنعت 
نفت روس��یه اس��ت. فعالیت اصلی این شرکت شامل 
اکتشاف و اس��تخراج ذخایر هیدروکربن، تولید نفت، 
گاز و میعانات گازی، انجام پروژه های باالدس��تی آف 
ش��ور، فرآوری و بازاریابی نفت، گاز و محصوالت نفتی 
در روس��یه خارج از آن است. این شرکت در فهرست 
ش��رکت ها و س��ازمان های راهبردی روسیه قرار دارد. 
بخش عمده دارایی های روس��نفت در روس��یه است و 
در دیگر کشورها از جمله ونزوئال، کوبا، کانادا، آمریکا، 
برزیل، نروژ، آلمان، ایتالیا، مغولس��تان، قرقیزس��تان، 
چی��ن، ویتن��ام، میانمار، ترکمنس��تان، گرجس��تان، 
ارمنس��تان، بالروس، اوکراین، ام��ارات متحده عربی، 
مصر، موزامبیک، عراق و اندونزی نیز س��رمایه گذاری 
کرده اس��ت. جغرافی��ای فعالیت روس��نفت در زمینه 
اکتش��اف و تولید در همه مناطق اصلی نفت و گاز از 
جمله س��یبری غربی و ش��رقی، مناطق ولگا و اورال و 
همچنین در خارج از کشور از جمله آمریکای التین و 
جنوب شرقی آسیا است. روسنفت، بزرگ ترین شرکت 
دولت��ی تولید کنن��ده نفت خام و میعان��ات در جهان 
است. س��هم ش��رکت در تولید نفت تقریبا 40درصد 
تولید نفت فدراس��یون روسیه و 6درصد تولید جهانی 
اس��ت. میانگی��ن تولید روزانه این ش��رکت در س��ال 
2016، 4میلیون و 660هزار بشکه در روز بوده است. 

نشست همکاری  های تجاری ایران 
و ویتنام در هانوی برگزار شد

وزیر کش��اورزی ویتنام در نشس��ت همکاری  های 
تجاری ایران و کشورش که با حضور سفیر کشورمان 
در هانوی برگزار ش��د، بر کار جمع��ی و آینده  نگری 
تج��ار ویتنامی ب��رای تبادالت تجاری ب��ا خاورمیانه 
و به ص��ورت مش��خص ای��ران تاکید کرد. نشس��ت 
همکاری  ه��ای تج��اری ای��ران و ویتنام ب��ه میزبانی 
»نوئن س��وآن کون��گ« وزی��ر کش��اورزی ویتنام و 
شرکت »صالح ادیبی« سفیر جمهوری اسالمی ایران 
در هان��وی و حضور صاحب��ان صنایع، تجار و فعاالن 
اقتصادی ویتنام برگزار ش��د. وزیر کشاورزی ویتنام 
به عن��وان رئیس کمیس��یون مش��ترک اقتصادی دو 
کش��ور در این نشست با اشاره به س��فر ماه گذشته 
خ��ود ب��ه ای��ران و برگ��زاری موفقیت آمی��ز نهمین 
کمیسیون مشترک اقتصادی ویتنام و ایران، از تجار 
و فع��االن اقتصادی ویتنام خواس��ت با کار جمعی و 
آینده  نگ��ری، خاورمیانه و به صورت مش��خص ایران 
را یکی از هدف ه��ای اصلی خود در تبادالت تجاری 
قرار دهند. وی با تش��ریح حوزه  های بالقوه همکاری 
میان ویتنام و ایران در زمینه محصوالت کش��اورزی، 
مش��تقات نفتی، مواد معدنی و مصالح ساختمانی، از 
تجار ویتنامی خواست اطالعات خود از بازار ایران را 
روزآمد کنند. صالح ادیبی، سفیر کشورمان در ویتنام 
نیز از تالش های وزیر کش��اورزی ویتنام در برگزاری 
موفقیت  آمیز نهمین کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کشور و اهتمام به برگزاری نشست صمیمانه با تجار 
و فع��االن اقتصادی مرتبط با ای��ران تقدیر کرد. وی 
آمادگی کام��ل بخش اقتصادی و بازرگانی س��فارت 
ایران در هانوی را برای افزایش مناس��بات تجاری دو 
کشور تا سقف 2 میلیارد دالر براساس توافق رؤسای 
جمه��وری ایران و ویتنام، اعالم ک��رد. بلندپایه ترین 
دیپلم��ات ای��ران در ویتن��ام همچنی��ن نکات��ی در 
خص��وص تالش  های صورت گرفت��ه در ماه های اخیر 
برای برق��راری ارتباط موثر و عمل��ی میان اتاق های 
بازرگانی دو کش��ور، برقراری روابط کارگزاری بانکی 
و رفع برخی موانع همکاری های تجاری مطرح کرد. 
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فرص�ت امروز: مع��اون وزیر 
امور اقتصادی و دارایی می گوید: 
حدود 30 میلی��ارد دالر تامین 
مالی  )فاینانس( خارجی در راه 
اس��ت که از بانک های اروپایی و 
آسیایی جذب می شود. »محمد 
خزاعی« با اشاره به انعقاد قرارداد 
ج��ذب 8میلیارد ی��ورو از اگزیم 
بان��ک کره جنوبی تاکید کرد که 
قرارداده��ای دیگ��ر فاینانس تا 
یک ماه آینده منعقد می ش��ود. 
اقتصادی و  ام��ور  معاون وزی��ر 
تش��کیل  یادآور ش��د:  دارای��ی 
س��رمایه یکی از متغیرهای مهم 
در رش��د اقتصاد است که وجوه 
ناش��ی از فروش منابع طبیعی، 
اجباری همچون  پس اندازه��ای 
مالیات، پس اندازهای اختیاری و 
ش��رکت های بیمه در این میان، 
از جمل��ه منابع عرضه س��رمایه 
ب��ه ش��مار می رون��د. خزاع��ی 
ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه ب��ا تزریق 
س��رمایه می توان به رونق تولید 
و اش��تغال امیدوار ب��ود، افزود: 
تش��کیل س��رمایه، جهت ده��ی 
آن و محافظت از س��رمایه گذار 

به معنای جلوگی��ری از کاهش 
ارزش آن، اهمی��ت باالیی دارد. 
و  سرمایه گذاری  سازمان  رئیس 
کمک های اقتصادی و فنی ایران 
با یادآوری آغاز تعامل بانک ها با 
بانک های خارج��ی گفت: بدون 
هم��کاری نق��ل و انتقال صورت 
معنای  نمی گیرد. خزاعی گفت: 
بدهکار  فاینانس  قرارداد  امضای 
ک��ردن کش��ور نیس��ت بلکه به 
ای��ن معنی اس��ت که ب��ا اگزیم 
بانک کره ی��ا اوربانک اتریش یا 
قرارداد  ایتالی��ا،  ملی بانک ه��ای 
خ��ط اعتب��اری منعقد ش��ده و 
نی��ز طی  آن  ضمانت نامه ه��ای 
ش��ده اس��ت تا صرف طرح های 
عمرانی و س��رمایه گذاری شود. 
وی اف��زود: اگر ش��ورای اقتصاد 
س��ازمان  و  مرک��زی  بان��ک  و 
پرداخت  خارجی  سرمایه گذاری 
این تس��هیالت را تایی��د کنند، 
آن��گاه بنگاه ه��ا می توانند از این 
 8میلی��ارد ی��ورو و ارقام��ی ت��ا 
30 میلیارد دالر استفاده کنند. 
اقتصادی و  ام��ور  معاون وزی��ر 
دارایی اظهار داشت: در یک ماه 

آین��ده ۲۹ ت��ا 30 میلیارد دالر 
فاینان��س که از قب��ل مذاکرات 
نفسگیر آن صورت گرفته بود، به 
امضا خواهد رس��ید. معاون وزیر 
امور اقتص��ادی و دارایی با بیان 
اینکه از س��ال 1384 ت��ا پایان 
13۹5 مع��ادل ۲۶ میلیارد دالر 
امضا  س��رمایه گذاری  توافق نامه 
ش��ده اس��ت، گفت: جای خالی 
بانک های سرمایه گذاری را حس 
می کنی��م و ض��رورت این اتفاق 
هم بی��ش از هر زم��ان دیگری 
اس��ت. البت��ه برخ��ی از بانک ها 
آمریکا  تصمیم��ات  نگران  هنوز 
هس��تند و البت��ه در این فضای 
ش��ده  باز  پنجره ه��ا  درگی��ری 
اس��ت. خزاعی افزود: البته هنوز 
فضا گل و بلبل نش��ده است، اما 
همچون گذش��ته هم نیس��ت و 
گشایش های زیادی برای کشور 

ایجاد شده است. 

سرمایه گذاری در قالب 103 
پروژه

مدی��رکل  زمین��ه  ای��ن  در 
س��رمایه گذاری خارج��ی وزارت 

صنعت، معدن و تجارت از جذب 
س��رمایه گذاری  دالر  7میلی��ارد 
خارج��ی در بخش های صنعتی، 
معدن��ی و بازرگان��ی کش��ور در 
دوره پس��ابرجام خبر داد که این 
آم��ار صرف نظ��ر از قراردادهایی 
است که نهایی ش��ده یا به امضا 
رسیده اند. »افروز بهرامی« افزود: 
این سرمایه گذاری در قالب 103 
پروژه وارد کش��ور شده است که 
تاکنون 41 پروژه به بهره برداری 
رس��یده و ۶۲ م��ورد دیگ��ر در 
حال طی مراحل اجرایی اس��ت. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه گس��ترده تر 
جغرافیای��ی  توزی��ع  ش��دن 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
دولت یازدهم، خاطرنش��ان کرد: 
در ای��ن راس��تا ش��اهدیم حتی 
این س��رمایه گذاری ها به صنایع 
غذای��ی، کانی ه��ای غیرفل��زی، 
فروش��گاه های زنجی��ره ای و . . . 
رسیده است. بهرامی تاکید کرد: 
ایجاد استراتژی برای به هم رسانی 
کسب و کارها و اتصال به بازارهای 
جهانی از اولویت های مهم توسعه 
اقتصادی کشور است. وی اظهار 

داش��ت: در 50 س��ال گذش��ته 
ش��اهد رش��د تنه��ا 30درصدی 
صنعتی کش��ور بودی��م؛ در این 
تولیدات کشور  زمینه ش��اهدیم 
کمت��ر ب��ر مبن��ای برونگرای��ی، 
ص��ادرات و نیازهای بازار جهانی 
استوار بوده اس��ت. به گفته این 
مقام مسئول، ش��اید تنها راهکار 
اساس��ی در این ش��رایط، اتخاذ 
ص��ادرات  اس��تراتژی  رویک��رد 
وزارت  راس��تا  ای��ن  در  باش��د، 
صنعت، مع��دن و تجارت متولی 
به  هدایت بخش خصوصی کشور 
این س��مت و سو اس��ت. وی در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خود 
ی��ادآوری کرد: توس��عه متوازن، 
پای��دار و همه جانبه بدون حضور 
زن��ان به عنوان نیم��ی از ظرفیت 
جانب��ه امکانپذیر نیس��ت که از 
داریم  ش��ریعتمداری درخواست 
این مهم با توج��ه ویژه ای دنبال 
ش��ود. بهرامی ادام��ه داد: حضور 
مدیریت��ی  مناص��ب  در  بان��وان 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در دولت یازدهم 44درصد رشد 

داشته است. 

ش��رکت س��اخت و توس��عه 
کش��ور  حمل و نقل  زیربناه��ای 
ب��ه مناس��بت رس��یدن هفت��ه 
عملک��رد  از  گزارش��ی  دول��ت 
زیرمجموعه های این سازمان در 
طول چهار س��ال دولت یازدهم 
ارائه کرده است. این شرکت که 
به طور کلی در دو حوزه راه آهن 
و راه س��ازی فعالی��ت می کن��د، 
عملک��رد خ��ود را در ای��ن دو 
بخش ارائه کرده که زیرس��ازی 
 ۲000 ح��دودا  ریل کش��ی  و 
کیلومتر راه آهن جدید و ساخت 
کیلومت��ر   15000 از  بی��ش 
راه جدی��د اصلی تری��ن بخ��ش 
کارنامه این ش��رکت به حساب 
می آی��د. در ح��وزه ریلی طبق 
برآورده��ای ص��ورت گرفته در 
عرصه زیرسازی بیش از 1۲۲8 
کیلومتر زیرس��ازی جدید ریلی 
صورت گرفته که بر این اس��اس 
آمار ثبت ش��ده در سال 13۹4، 
نش��ان  را  عملک��رد  باالتری��ن 
برآوردها  ای��ن  طب��ق  می دهد. 
14۹ کیلومتر زیرسازی در سال 
13۹۲، 335 کیلومتر در س��ال 
13۹3، 3۶5 کیلومتر در س��ال 
13۹4، ۲3۹ کیلومتر در س��ال 
13۹5 و 140 کیلومت��ر نیز در 
ماه ه��ای ابتدایی س��ال 13۹۶، 
کش��ور  در  ریل��ی  زیرس��ازی 
ص��ورت گرفته اس��ت. در حوزه 
نش��ان  آمارها  نیز  ریل گ��ذاری 
از رش��د قابل توجه عملکرد در 

سال 13۹۶ دارد. بر این اساس 
1۲0 کیلومت��ر ریل گ��ذاری در 
س��ال 13۹۲، 1۶۲ کیلومتر در 
س��ال 13۹3، 175 کیلومتر در 
س��ال 13۹4، ۲00 کیلومتر در 
س��ال 13۹5 و ۲0۹ کیلومت��ر 
ریل گ��ذاری در ماه های ابتدایی 
سال 13۹۶ صورت گرفته است. 
این آمارها نش��ان از آن دارد که 
می توان امید داش��ت ت��ا پایان 
سال جاری هدف گذاری وزارت 
راه و شهرس��ازی برای رسیدن 
ب��ه اولوی��ت ۹00 کیلومتر ریل 

جدی��د در س��ال 13۹۶ هدفی 
در دس��ترس خواه��د ب��ود. در 
حوزه راه سازی نیز آمارها حاکی 
از رشد ش��اخص در بسیاری از 
بخش هاست. طبق اعالم شرکت 
س��اخت در دولت یازدهم 34۲ 
کیلومتر آزادراه جدید س��اخته 
ش��ده اس��ت ک��ه ۹5 کیلومتر 
آن مرب��وط ب��ه س��ال 13۹۲، 
 ،13۹3 س��ال  کیلومت��ر   155
۲8 کیلومتر س��ال 13۹4، 33 
 31 و   13۹5 س��ال  کیلومت��ر 
کیلومتر نیز در ماه های ابتدایی 

سال 13۹۶ اجرایی شده است. 
ش��رکت س��اخت پی��ش از این 
اع��الم ک��رده بود که ب��ا نهایی 
استان های  ریلی  اتصال  ش��دن 
اولوی��ت دار این ش��رکت تمرکز 
اصلی خ��ود را روی س��اخت و 
تکمی��ل آزادراه ه��ای نیمه تمام 
ح��وزه  در  گذاش��ت.  خواه��د 
اح��داث بزرگ��راه نی��ز دول��ت 
عملک��رد 1۹17  ب��ه  یازده��م 
کیلومتری در دوران چهار ساله 
رس��یده اس��ت. بر این اس��اس 
377 کیلومتر در س��ال 13۹۲، 

480 کیلومتر در س��ال 13۹3، 
35۲ کیلومتر در س��ال 13۹4، 
۶11 کیلومت��ر در 13۹5 و ۹7 
ابتدایی  ماه ه��ای  در  کیلومت��ر 
بزرگ��راه جدید  س��ال ج��اری 
در کش��ور ساخته ش��ده است. 
در ح��وزه اح��داث راه اصلی یا 
فعلی  زیرس��اخت های  بهسازی 
نیز عملکرد چهار س��اله 1148 
رس��یده  ثبت  ب��ه  کیلومت��ری 
اس��ت. در دول��ت یازدهم 3۹۶ 
ابتدایی، ۲73  کیلومتر در سال 
کیلومتر در س��ال 13۹3، ۲38 
کیلومتر در س��ال 13۹4، ۲0۹ 
کیلومتر در س��ال 13۹5 و 3۲ 
کیلومتر در سال 13۹۶ احداث 
یا بهس��ازی راه اصل��ی صورت 
گرفته اس��ت. در حوزه راه های 
روس��تایی نی��ز اتفاق��ات مثبت 
قاب��ل توجه��ی ص��ورت گرفته 
ت��ا جایی ک��ه در ط��ول چهار 
س��ال حدود 11 ه��زار و 500 
کیلومتر راه روستایی جدید در 
ایران س��اخته شده است. از این 
رق��م ۲۲18 کیلومتر مربوط به 
س��ال 13۹۲، 343۲ کیلومت��ر 
مربوط به س��ال 13۹3، ۲01۶ 
کیلومتر مربوط به س��ال 13۹4 
و 3۲۹۲ کیلومت��ر مرب��وط ب��ه 
سال 13۹5 می شود. در ماه های 
ابتدایی امسال نیز تاکنون 500 
کیلومتر راه روستایی جدید در 
ایران س��اخته شده که می تواند 

زیر بار ترافیک برود. 

دولت یازدهم چقدر »راه« ساخت؟ 

7 میلیارد دالر پس از برجام در بخش های صنعت، معدن و تجارت جذب شد

30 میلیارد دالر سرمایه خارجی در راه ایران
حمل و نقل ریلی

تولـــید

بهره برداری از ۹۸0 میلیارد ریال 
پروژه خدمات مسافری شبکه ریلی

مع��اون مس��افری راه آهن جمهوری اس��المی ایران 
از بهره ب��رداری ۹80 میلیارد ری��ال پروژه های مختلف 
خدمات مسافری در شبکه ریلی کشور در هفته دولت 
به منظور افزایش ایمنی و تس��هیل تردد مسافران خبر 
داد. به گزارش ایرنا، میرحس��ن موس��وی ب��ا بیان این 
مطل��ب افزود: پ��روژه احداث ۲7 دس��تگاه نمازخانه و 
سرویس  های بهداش��تی جدید با اعتباری بالغ بر 400 
میلیارد ریال در ایستگاه های سالم، تربت، عطار، کاشمر، 
بیهق، جوین، شیرین چشمه، کالتخوان، امروان، آبگرم، 
سمنان، الهورد، نمکزار، ملکی، نیک پی، سرچم، بادرود، 
نی ب��اد، اردکان، زری��ن، مانی، حصارجالل، بش��رویه، 
نصرآباد، رودش��ور، گل گهر و دوکوهه همزمان با هفته 
دولت به بهره برداری می رس��د. معاون ش��رکت راه آهن 
اظهار داشت: این پروژه ها از محل اعتبارهای سرمایه ای 
و طرح های عمرانی راه آهن در نواحی ش��مال، جنوب، 
شرق و غرب کشور برای سهولت بهره برداری مسافران 
از ایس��تگاه های راه آهن در این نواحی آماده شده است. 
موسوی با بیان اینکه پروژه مکانیزه کردن زیرگذرهای 
ارتباطی شش ایستگاه منتخب در مسیر تهران- مشهد 
به پله برقی و آسانس��ور با پیشرفت فیزیکی ۶0 درصد 
در ایستگاه های گرمسار، سمنان، دامغان، شاهرود، نقاب 
و نیشابور در دست اقدام است، گفت: راه آهن در تالش 
است با اعتباری معادل ۲00 میلیارد ریال، بخشی از این 
پروژه ها را در هفته دولت به بهره برداری برساند. معاون 
مسافری راه آهن جمهوری اسالمی ایران اظهار داشت: 
هدف ما از احداث ای��ن پروژه ها افزایش ایمنی عبور و 
مرور مس��افران از زیرگذرهای میان عرضی ایستگاه ها 
اس��ت. موس��وی از پروژه بازسازی، بهس��ازی و تجهیز 
150 نمازخانه در ایستگاه های راه آهن از جمله سبزوار، 
نیشابور، نقاب، ابومس��لم، خیام، پیشوا، فرودگاه، بافق، 
مراغه، زرند، آذرش��هر، خرم دره، ابردژ و تعدادی زیادی 
از ایستگاه های دیگر با اعتباری بالغ بر 300میلیارد ریال 
خب��ر داد و گفت: برنامه ریزی ما افتتاح این پروژه ها در 
هفته دولت به منظور ارتقای سطح خدمات مسافران در 
مسیرهای ریلی کشور اس��ت. وی افزود: پروژه مسقف 
ش��دن سکوهای ۶ و 7 در ایس��تگاه تهران و سکوهای 
مس��افری در ایس��تگاه های یزد و زاهدان با پیش��رفت 
فیزیکی متوس��ط ۹0 درصد در دس��ت اقدام ش��رکت 
راه آهن است. معاون مسافری راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران بیان کرد: قرارداد مس��قف ش��دن سکوها در این 
ایستگاه ها با پیمانکاران آن معادل 80میلیارد ریال بوده 
است که همزمان با هفته دولت به بهره برداری می رسد. 
طبق برنامه ششم توسعه قرار است در پایان این برنامه 
سهم حمل و نقل ریلی کشور در جابه جایی بار در کشور 

به 30درصد و حمل مسافربه ۲0 درصد افزایش یابد. 

 رشد 7.6 درصدی تورم تولید
در مردادماه

بانک مرکزی اعالم کرد که شاخص بهای تولیدکننده 
در ایران  )تورم تولید( در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 
13۹۶ نس��بت به دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 13۹5 
به می��زان 7.۶درصد افزایش یافته اس��ت. خالصه نتایج 
به دس��ت آمده از ش��اخص بهای تولیدکنن��ده در ایران 
براس��اس سال پایه 100=13۹0 نشان می دهد شاخص 
به��ای تولیدکنن��ده در  ایران مرداد م��اه 13۹۶ به عدد 
۲43.8 رس��ید که نسبت به ماه قبل 1.7درصد افزایش 
داشته اس��ت. این ش��اخص در مردادماه 13۹۶ نسبت 
به ماه مش��ابه سال قبل معادل 10درصد افزایش نشان 
می  دهد. تورم تولید در گروه  »کش��اورزی، جنگلداری 
»س��اخت)صنعت(«  درص��د،   3.۲ ماهیگی��ری«  و 
1.۹درص��د، »حمل و نق��ل و انب��ارداری« 0.1 درص��د، 
»هتل و رس��توران« 1 درص��د، »اطالعات و ارتباطات« 
0.1 درص��د، »آم��وزش« 0.3 درص��د، »بهداش��ت و 
مددکاری اجتماعی« 1.8 درصد،  »س��ایر فعالیت های 
خدم��ات عمومی، اجتماعی و ش��خصی« 1.5 درصد و 
گروه  »خدمات« 0.۶درصد در مردادماه نس��بت به ماه 
قبل رش��د داشته است. نگاهی به رشد ساالنه نرخ تورم 
تولید یک س��ال منتهی به پایان م��رداد نیز بیانگر آن 
است که این ش��اخص در گروه »کشاورزی، جنگلداری 
 و ماهیگی��ری« 13.۲ درص��د،  »س��اخت )صنع��ت(« 
1. 10 درصد،»حمل و نقل و انبارداری« ۶.5درصد،  »هتل 
و رس��توران« 11.۹ درصد، »اطالعات و ارتباطات« ۶.۹ 
درصد، »آموزش« 11.3درصد، »بهداش��ت و مددکاری 
اجتماع��ی« 8.۹ درص��د، »س��ایر فعالیت های خدمات 
عموم��ی، اجتماعی و ش��خصی« 1۲.4درص��د و گروه  
»خدمات« 7.۹درصد این ش��اخص افزایش یافته است. 
به طور کلی در علم اقتصاد ش��اخص بهای تولیدکننده  
)Producer Price Index-PPI( ی��ک ش��اخص 
پیش نگرانه به ش��مار می رود که روند تغییرات قیمت ها 
را از دیدگاه تولیدکننده و خریدار در بخش های مختلف 
اقتصادی )کشاورزی، صنعت و خدمات( نشان می دهد 
این شاخص می تواند به عنوان یک شاخص پیش نگر برای 

اطالع زود هنگام از روند تورم به کار برده شود. 
از آنجا که به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول 
صنعتی در درب کارخانه و قیمت محصول کشاورزی 
از مزرع��ه تعبی��ر می ش��ود، اینک��ه ش��اخص بهای 
تولید کننده منفی نش��ود، به این معنی است که بازار 
برای کاالی تولیدی وجود دارد و تولیدکننده مجبور 

نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد. 

یادداشت

ترامپ مانع پیوستن ایران به 
WTO

ب��ا روی کار آمدن ترام��پ و موضع منفی او در قبال 
ایران و اساس��ا ن��گاه متفاوت دولت جدی��د آمریکا به 
مقوالتی نظیر تجارت آزاد با جهان، مش��کل بتوان در 
شرایط فعلی بر موافقت این کشور با عضویت ایران در 
WTO حساب کرد. همچنین تاجیکستان سال هاست 
که مانع پیوس��تن ایران به سازمان همکاری شانگهای 
شده است. شاید زمانی پیوستن به »گات« یا عضویت 
در س��ازمان تجارت جهانی به عنوان گزینه ای در میان 
س��ایر انتخاب های تجاری کش��ورها مطرح می ش��د، 
اما با س��رعت گرفتن روند جهانی ش��دن تولید و بازار، 
پیوس��تن به این س��ازمان بین المللی به یک ضرورت 
 اجتناب ناپذیر تبدیل ش��ده اس��ت، چرا ک��ه افزون بر 
۹۶ درصد تجارت جهانی در این س��ازمان رخ می دهد. 
ایران نیز به فاصله چند سال پس از تأسیس این سازمان 
بین المللی تالش های خ��ود را برای عضویت آغاز کرد. 
دقیقا ۲1سال از زمان ارائه درخواست عضویت ایران به 
این س��ازمان، یعنی ۲۹ مردادماه 1375 و بیش از 1۲ 
س��ال از زمان پذیرش عضویت ناظر ایران یعنی پنجم 
خ��رداد ماه 1384 می گذرد، اما این فرآیند عضویت به 
دالیل مختلف همچنان به س��رانجام نرسیده است. از 
سوی دیگر درحالی که مزایای عضویت در این سازمان 
بسیار قابل توجه به نظر می رسد، الحاق بدون برنامه نیز 
می تواند آثار و تبعات نامطلوب اجتماعی و اقتصادی را 
به همراه بیاورد. بر این اساس باید فرآیند عضویت ایران 
در این سازمان مهم و تأثیرگذار به نحوی پیموده شود 
که بیشترین منافع و کمترین آسیب ها را به بار بیاورد. 
حال در شرایطی که فضای پسابرجام زمینه الزم برای 
بازیابی جایگاه واقعی کش��ور را در عرصه های سیاسی 
و اقتصادی مهیا کرده اس��ت، سوال اساسی اینجاست 
که دولت دوازدهم چگونه می تواند در مس��یر عضویت 
خود، بر مشکالت پیش رو غلبه کند. به طور کلی موانع 
عضویت ایران در س��ازمان تجارت جهانی را در شرایط 
فعلی می ت��وان در دو گروه دس��ته بندی ک��رد؛ موانع 
خارجی که رفع آنها مستقیما در اختیار دولت یا سایر 
نهادهای تصمیم گیر نیس��ت و موانع داخلی که عمدتا 
امکان دخل و تصرف در آنها وجود دارد. موانع خارجی، 
براساس قوانین WTO کلیه کشورهای عضو از نوعی 
حق وت��و برخوردارند. این مس��ئله در موضوع پذیرش 
اعضای تازه بس��یار حائز اهمیت اس��ت، زیرا مخالفت 
حتی یک کشور کوچک نیز می تواند مانع پذیرش عضو 
جدید شود. از سوی دیگر، تنش های چند سال اخیر در 
خاورمیانه نیز باعث شده برخی دیگر از رقبای منطقه ای 
تمایلی به ارتقای جایگاه اقتصادی ایران نداشته باشند و 
قطعا در شرایط فعلی در روند عضویت ایران کارشکنی 
خواهند کرد. وجود همین موانع در پیوس��تن ایران به 
س��ازمان همکاری شانگهای که یک سازمان منطقه ای 
محس��وب می ش��ود نیز سایه انداخته اس��ت؛ براساس 
شواهد موجود بخشی از موانع پیوستن ایران به سازمان 
WTO ناشی از مشکالتی اس��ت که عمدتا در داخل 
کشور پدیدار شده اند. مهم ترین موانع مذکور عبارتند از 
اینکه در گذشته وزارتخانه های نفت، اقتصاد، کشاورزی 
و خارجه موافق و وزارتخانه های صنایع، بهداشت و جهاد 
کشاورزی مخالف عضویت در WTO بودند. امروز نیز 
به نظر می رس��د بخشی از دس��تگاه ها و نهادها تمایلی 
به پیوستن کشور به سازمان تجارت جهانی ندارند زیرا 
طبیعتا این مس��ئله باعث کاهش نفوذ و تسلط دولت 
در حوزه های مربوطه خواهد ش��د. مغایرت های زیادی 
میان قوانین و مقررات جهانی نظیر »گات« با مقررات 
داخلی وجود دارد. در سازمان تجارت جهانی همه چیز 
بر محوریت مذاکره قرار گرفته اس��ت، به عبارت دیگر 
مذاکره را راهکار همه مسائل و مشکالت میان کشورهای 
ذی نف��ع معرفی کرده و بر آن تأکید می کند. به همین 
دلیل میانگین مدت زمان عضویت کامل کشورها در این 
سازمان، به علت ضرورت انجام مذاکرات اقناعی، حدود 
هفت سال بوده است. در نتیجه دولت دوازدهم و حتی 
دول��ت پس از آن باید در یک فرآیند همزمان عالوه بر 
ایجاد آمادگی در اقتصاد داخلی، ارائه لوایح قانونی الزم 
و کاه��ش تدریجی تصدیگری و مداخالت اقتصادی، با 
اتخاذ سیاس��ت تنش زدایی در عرصه جهانی در فضای 
مثبت پسابرجام و فعال کردن پرونده الحاق کامل ایران 
ب��هWTO، زمینه ایجاد اجماع کامل برای پیوس��تن 
کشور را به این سازمان مهم فراهم کند. اگرچه به نظر 
می رس��د پس از عضویت کامل ایران به علت وابستگی 
بسیاری از صنایع کشور به دولت، در کوتاه مدت مشاغل 
زیادی از بین بروند، اما س��از و کارهای پیش بینی شده 
در فرآین��د الحاق به WTO امکان تطبیق تدریجی با 
نظم جدید را برای هر کش��ور داوطلب عضویت فراهم 
می کند. روشن اس��ت که ضررهای ناشی از ادامه روند 
فعلی در بلندمدت باعث آسیب های جدی خواهد شد. 
ان��زوای بیش از پیش تولید در کش��ور، تداوم دامنه دار 
پدیده منس��وخ قاچاق کاال، ع��دم بهره مندی از منافع 
تجارت آزاد، از بین رفتن مزیت های اقتصادی کش��ور، 
کاهش تدریجی صادرات کشور، عدم امکان استفاده از 
سرمایه گذاری خارجی، عدم دسترسی به خدمات مالی، 
تج��اری و فاینانس در کالس جهانی و کاهش ش��دید 
بهره وری در صنایع انحص��اری داخلی به تدریج باعث 
شیوع فقر، نابودی صنایع، از بین رفتن محیط زیست و 

افزایش نارضایتی مردم خواهد شد. 
منبع: ایسنا 

یلدا راهدار
عضو اتاق بازرگانی ایران



فرص�ت امروز: بیس��ت و هش��تمین 
همایش بانکداری اسالمی با حضور سه عضو 
کابینه آغاز به کار کرد. در مراسم افتتاحیه 
این همایش، مس��عود کرباسیان وزیر امور 
اقتصادی و دارایی، محمد نهاوندیان معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و محمدباقر نوبخت 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه سخنرانی 
کردند. در این همایش، سیاست های پولی 
و ارزی کشور از سوی مقامات بانک مرکزی 
اعالم ش��د و کارشناس��ان و مدیران عامل 
بانک ها نیز در خصوص موضوعات روز نظام 
بانکی اظهارنظر کردند. ضرورت بازبینی و 
اصالح نظام اعتباری بانک های کش��ور در 
راستای حمایت از تولید و اشتغال، نظارت 
مؤثر اعتب��اری بانک مرکزی در راس��تای 
حمای��ت از تولید و اش��تغال، فرصت ها و 
چالش های حقوقی نظام اعتباری بانک های 
کش��ور در راس��تای حمای��ت از تولی��د و 
اشتغال، راهکارهای توسعه تعامالت بانکی 
بین الملل در راس��تای حمای��ت از تولید و 
اش��تغال، راهکارهای عملی ب��رای تقویت 
منابع اعتباری بانک ها در راستای حمایت از 
تولید و اشتغال، نقش بازار سرمایه در بهبود 
عملکرد نظام اعتباری بانک ها در راس��تای 
حمای��ت از تولید و اش��تغال از محورهای 
بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی 

بود. 

رفع محدودیت های بانکی پس از 
برجام

 »مس��عود کرباس��یان« در همای��ش 
بانکداری اسالمی اظهار داشت: نرخ سود 
بانکی باید متناسب با شرایط اقتصادی و 
نرخ تورم تعیین ش��ود. نبود تناس��ب آن 
با بازدهی س��ایر بخش ه��ای اقتصادی و 

ت��ورم، زمینه انحراف نقدینگی از تولید و 
نیز تحمیل رش��د هزین��ه تأمین مالی به 
بنگاه ه��ای اقتصادی را فراه��م می آورد. 
کرباس��یان یادآور ش��د: این امر با توجه 
به شکاف محسوس بازدهی بخش واقعی 
و هزینه اس��تقراض از نظام بانکی، منجر 
ب��ه غیراقتصادی بودن تأمین مالی بانکی 
به ویژه در بخش های مولد ش��ده اس��ت. 
کرباس��یان بر افزایش س��رمایه بانک ها و 
بهبود کفایت س��رمایه آنها تأکید کرد و 
گفت: در س��ال های گذشته سرمایه پایه 
در بانک ه��ای دولت��ی متناس��ب با روند 
تغییرات و نیازهای بانک ها رش��د نکرد و 
حاصل آن در ناچیز بودن نس��بت کفایت 
سرمایه بانک های دولتی که نقش مهمی 
در حراست از منافع سپرده گذاران دارد، 
نمایان بود. وی گفت: دولت یازدهم اقدام 
ب��ه افزای��ش مجموع س��رمایه بانک های 
دولت��ی کرد که رش��د نزدیک به ش��ش 
برابری را نش��ان می دهد. کرباس��یان به 
رف��ع محدودیت های بانکی پس از برجام 
اش��اره کرد و گفت: رفع محدودیت های 
تحمیل��ی ب��ر واس��طه های مالی ناش��ی 
از تحریم ه��ای نظ��ام س��لطه از دیگ��ر 
دس��تاوردهای دولت تدبیر و امید به ویژه 
در بخش مالی بود. این مهم زمینه س��از 
کاه��ش هزینه های مبادالت��ی و افزایش 
س��ودآوری بانک ه��ا و نی��ز کاهش بهای 
تمام ش��ده پول و خدمات بانکی اس��ت. 
وی بازگش��ت به نظام پولی و مالی جهان 
را مهم ترین دستاورد برجام برای اقتصاد 
ایران برشمرد و گفت: پافشاری بر حقوق 
حق��ه ای��ران در زمینه ه��ای اقتص��ادی 
متاث��ر از توافق »برجام« رس��الت دولت 
دوازده��م اس��ت. وزیرام��ور اقتصادی و 

دارایی با تأکی��د بر لزوم تداوم اصالحات 
بانکی گفت: بسیاری از چالش ها و موانع 
ف��راروی نظام بانکی ریش��ه در چالش ها 
و نقصان ه��ای قوانین موج��ود در حوزه 

اعتباری و عملیات بانکی دارد. 
لزوم هماهنگی بازارهای پولی و مالی

و  بیس��ت  در  نهاوندی��ان«  »محم��د   
هشتمین همایش بانکداری اسالمی اظهار 
داش��ت: راه دستیابی ما به عدل در اقتصاد 
و دیگ��ر ابعاد اجتماعی، مش��ی اعتدالی با 
اولویت دادن به تعادل در بازارهاس��ت. به 
گفت��ه نهاوندیان، الزمه این توازن و تعادل 
ک��ه ع��دل را در اقتص��اد و بانک��داری ما 
محقق کند، هماهنگی میان سیاس��ت های 
اقتص��ادی و بخش ه��ای مختلف اقتصادی 
اس��ت و بی��ن سیاس��ت های پول��ی، ملی، 
ارزی، تجاری و اشتغال یک نگاه کل نگرانه 
را دنب��ال کنی��م. نهاوندیان ب��ر هماهنگی 
بازاره��ای پول��ی و مالی به وی��ژه بانک ها و 
بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: همه توقع 
داشتند پس از کاهش نرخ تورم، نرخ سود 
هم کاهش یابد، اما مش��کل چس��بندگی 
س��ود نش��ان داد چ��ه مش��کالتی در این 
س��ال ها به وجود آمده که باید حل ش��ود. 
نهاوندی��ان گفت: گاهی در نقد نظام بانکی 
آنقدر افراط می کنیم که به اعتماد به نظام 
بانک��ی لطمه می زنیم.؛ حتم��ا نظام بانکی 
نی��از به اصالح دارد اما باید نقاط مثبت آن 
را ه��م بگوییم. نهاوندیان با یادآوری اینکه 
در گذش��ته نظام بانکی مثال��ی از انضباط 
مال��ی بود، به موضوع موسس��ات غیرمجاز 
اش��اره کرد و گف��ت: حتما در م��ورد این 
موسس��ات تخلفاتی انجام ش��ده، اما نباید 
کاری ک��رد ک��ه اعتماد عموم��ی به نظام 
بانکی آسیب ببیند. معاون رئیس جمهوری 

با تأکید بر اس��تفاده از منابع مالی جهانی 
گف��ت: بخ��ش قاب��ل توجهی از س��رمایه 
مورد نیاز کش��ور برای رش��د در پنج سال 
آینده باید از منابع خارجی اس��تفاده کند 
و این حق مااس��ت. نهاوندیان گفت: الزمه 
این کار این اس��ت که ب��ازار خدمات مالی 
خارجی وارد شود، زیرا هر جا که صادرات 
کاال داری��م می توانیم م��راودات مالی هم 
داشته باش��یم. وی در عین حال این جاده 
را دوطرفه دانس��ت و تأکید ک��رد که باید 
شرایط برای فعالیت بانک های خارجی در 
 ایران نیز فراهم شود. وی افزود: گفت وگوی 
دو سویه بین بانک های ایرانی و مؤسسه های 
خارجی کم اس��ت، درحالی ک��ه می توان از 
این دس��تاورد برجام بهینه اس��تفاده کرد. 
معاون اقتص��ادی رئیس جمهوری در پایان 
تأکی��د کرد: باید رابط��ه بانک و تولید یک 

رابطه همگرایانه تر باشد. 

موفقیت های دولت یازدهم در عرصه 
بانکی

 »محمدباق��ر نوبخت« روز سه ش��نبه 
در بیست وهش��تمین همای��ش بانکداری 
اس��المی در تهران بازنگری در نرخ سود 
بانکی و کاهش تورم را از دس��تاوردهای 
دولت یازده��م برش��مرد و تصریح کرد: 
براس��اس محاس��بات س��ازمان برنامه و 
 بودج��ه ن��رخ ت��ورم مردادماه گذش��ته
 7.7 درص��د ب��ود که پیش��رفت بزرگی 
اس��ت. نوبخت، جمع آوری مؤسس��ه های 
مال��ی غیرمج��از را از موفقیت های مهم 
عن��وان کرد و گفت: این اطمینان اس��ت 
که هر مؤسس��ه ای ک��ه در عرصه پولی و 
بانکی فعالیت می کند و با رعایت قوانین 

و مقرراتی که وجود دارد، مجاز است. 

 محس��ن خوش طینت گفت اعتبارات، 
بخ��ش عم��ده دارایی ه��ای بانک ه��ا را 
سیاس��ت گذاری  و  می ده��د  تش��کیل 
اعتباری مطلوب، نقش موثری در توزیع 
منابع مالی به بخش های مولد اقتصادی، 

تقویت تولید و اشتغال دارد. 
 خوش طین��ت با برش��مردن مولفه های 
مهم نظام اعتباری بانک ها گفت: از جمله 
ای��ن مولفه ها ش��یوه های اعتبارس��نجی، 
مدیریت وثایق و تضامی��ن، حدود اختیار 
ارکان اعتب��اری، روش ه��ای نظ��ارت ب��ر 
مص��رف و ش��یوه های تعیی��ن نرخ س��ود 
تسهیالت هس��تند. وی ادامه داد: با توجه 
به اهمیت این مسئله عنوان محور نخست 
همایش »ض��رورت بازبینی و اصالح نظام 
اعتب��اری بانک های کش��ور در راس��تای 
حمایت از تولید و اش��تغال« انتخاب شد.  
این مقام مس��ئول با اس��تناد به مطالعات 
بین الملل��ی، بی��ش از 75درصد ریس��ک 
بانک ها را ناشی از ریسک اعتباری دانست 
و اف��زود: به کارگی��ری مدل ه��ای ریاضی 
اندازه گیری ریس��ک اعتب��اری از دهه 90 
میالدی ب��ه بعد به صورت انفجاری رش��د 
کرد ک��ه باید دلیل آن به درس��تی درک 
شود.  این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: 
بی تردید، معرفی مقررات احتیاطی کمیته 
نظ��ارت بانکی بال و تغییر در ش��یوه های 
نظارتی نهاد ناظر پولی نقش بس��زایی در 
این تغییرات داش��ته اس��ت. خوش طینت 
یک��ی از اه��داف اصلی این ن��وع مقررات 
احتیاط��ی را توزی��ع عادالن��ه اعتب��ارات 
در بخش ه��ای مولد اقتص��ادی و ارتقای 
ثبات و س��المت بانک ها دانس��ت و افزود: 

از این رو مح��ور دوم همایش بانکداری بر 
نقش نظارت موثر بانک مرکزی در اعمال 
این مق��ررات احتیاطی و حمایت از تولید 
و اش��تغال متمرکز شده است. دبیر بیست 
و هش��تمین همایش بانکداری اس��المی، 
اخذ وثایق از مشتریان را یکی از مهم ترین 
ابزارهای مدیریت ریسک اعتباری دانست 
و افزود: طوالنی ش��دن فرآیند رس��یدگی 
به پرونده ه��ای حقوقی بانک ه��ا، کارکرد 
ای��ن ابزار برای مدیریت ریس��ک اعتباری 
و توزی��ع عادالنه اعتب��ارات در بخش های 
مختل��ف اقتصادی را مخت��ل می کند. وی 
ادام��ه داد: از این رو، همای��ش بانکداری 
اسالمی محور سوم خود را با توجه به این 
مهم بر موض��وع »فرصت ها و چالش های 
حقوقی نظام اعتباری بانک های کش��ور« 
متمرک��ز ک��رده اس��ت.  خوش طین��ت با 
بیان اینکه هرچه منابع مالی س��هامداران 
در مقایس��ه با س��پرده گذاران کمتر باشد، 
بیشتری  ریس��ک  اش��تهای  س��هامداران 
خواهند داش��ت، افزود: برای جلوگیری از 
افزای��ش ریس��ک پذیری بانک ها، همزمان 
با جذب منابع جدید س��پرده ای، افزایش 
س��رمایه آنه��ا نی��ز اجتناب ناپذیر اس��ت، 
در غیر  ای��ن صورت ظرفی��ت اعتباردهی 
بانک ه��ا کاه��ش یافت��ه و رش��د تولید و 
اشتغال را مختل می سازد.  رئیس موسسه 
عالی آموزش بانکداری ایران یادآور ش��د: 
در محوره��ای چه��ارم و پنجم، فرصت ها 
و چالش ه��ای افزایش س��رمایه بانک ها و 
جذب س��رمایه گذاری خارجی در راستای 
حمایت از تولید و اشتغال مورد توجه قرار 

گرفتند. 

 سیاست گذاری اعتباری نقش موثری
در تقویت تولید و اشتغال دارد

در بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی تأکید شد

لزوم تداوم اصالحات بانکی رئیس کل بانک مرکزی ایران مطرح کرد 
رفع موانع رعایت نرخ سود

حاش��یه  در  سه ش��نبه  روز  س��یف  ول��ی اهلل 
بیست و هش��تمین همای��ش بانکداری اس��المی در 
جم��ع خبرنگاران اظهار داش��ت: بانک مرکزی همه 
پیش بینی ه��ا را ب��رای رفع موانع رعایت نرخ س��ود 
داش��ته اس��ت. وی درب��اره بخش��نامه اخی��ر بانک 
مرکزی مبنی بر الزام رعایت نرخ س��ود گفت: بانک 
مرکزی پس از ایج��اد زمینه های الزم برای انضباط 
نرخ س��ود بانکی اخیرا بخش��نامه هشت  بندی را به 
نظام بانکی ابالغ کرد. وی افزود: امروز هم جلسه ای 
را با مدیران عامل بانک ها داش��تیم و قرار اس��ت از 
روز ش��نبه 11شهریور به طور جدی همزمان در کل 
نظام بانکی کش��ور عملیاتی شود. سیف گفت: یکی 
از عوام��ل تهدید کننده و ایج��اد اخالل در بازار پول 
کش��ور موسسات غیرمجاز بودند که شرایط ناگواری 
را ایج��اد کرده بودن��د و در نهایت با همکاری بخش 
نظارت، دیگرمؤسس��ه غیرمجاز فعالی را در کش��ور 
نداری��م. رئیس کل بانک مرک��زی بدهی بانک ها به 
بان��ک مرکزی و نرخ های ب��االی جریمه آن را عامل 
مؤثری در رعایت نش��دن نرخ های س��ود دانس��ت و 
گفت: ای��ن بدهی ها به دلیل تس��هیالت تکلیفی به 
بانک ها تحمیل شده بود و از این رو ساماندهی شده 
و ب��ه خط اعتباری تبدیل ش��دند ت��ا عطش جذب 
نقدینگ��ی فروک��ش کند. رئی��س کل بانک مرکزی 
اظهار داش��ت: متعادل ش��دن نرخ های س��ود بانکی 
اثر خ��ود را بر اقتص��اد خواهد داش��ت، البته اعالم 
نرخ آخرین اقدام بانک مرکزی نیس��ت، بلکه شروع 
ایجاد انضباط است که به دنبال آن در مقاطع بعدی 
اقدام های دیگری انجام خواهیم داد که بتوانیم بازار 

را در ش��رایط متعادل قرار دهی��م و نرخ های بانکی 
ارتباط منطقی با تورم داش��ته باش��د. سیف درباره 
اق��دام برخ��ی بانک ها مبنی بر تمدید حس��اب های 
س��پرده گذاری گفت: مش��کلی از ای��ن بابت نداریم. 
اوج این اقدام منجر به این می ش��ود که سپرده های 
س��رمایه گذاری کوتاه م��دت ع��ادی ب��ه بلند مدت 
تبدیل شود. س��یف درباره کمبود منابع گفت: بانک 
مرکزی تالش کرده اضافه برداشت هایی که به خاطر 
تس��هیالت تکلیفی بود، از طریق خط��وط اعتباری 
جب��ران کند و کمبود های مقطع��ی کوتاه مدت را از 
ب��ازار بین بانکی تأمین می کن��د. وی افزود: ما برای 
ای��ن تعادلی که نیاز اس��ت در همه بازارهای مالی و 
پولی به وج��ود آید، تالش کردیم و امیدواریم تعادل 

مورد نظر ایجاد شود. 

انتقاد از رفتار برخی بانک ها در 
فراخوان برای حساب های سپرده

به دنبال فراخوان برخی بانک ها برای ایجاد تغییراتی 
در حساب های سپرده، رئیس شورای هماهنگی بانک ها 
این اقدام را غیرحرفه ای و غیراخالقی خواند. به گزارش 
ایسنا، بعد از اینکه بانک مرکزی اعالم کرد از روز شنبه 
همزمان با 11 ش��هریورماه بانک ه��ا موظف به کاهش 
س��ودهای باالی خ��ود و انطباق آن با س��ود 15درصد 
ساالنه و حداکثر 10درصد روزشمار کنند، برخی بانک ها 
در پیامک هایی به مش��تریان خود اعالم کردند که برای 
تعیین وضعیت حس��اب های سپرده مراجعه کنند. این 
در حالی اس��ت که این بانک ه��ا در زمان مراجعه اعالم 
می کردند با توجه به اینکه ممکن اس��ت مجبور باشند 
سودهای روزشمار باالی ۲0درصد خود را به حداکثر 10 
درصد کاهش دهند مناسب است مشتریان سپرده ها را 
به حساب های بلندمدت منتقل کنند که در این شرایط 
ش��اهد بودیم برخی از این بانک ها با ش��لوغی ش��عب 
مواجه ش��دند.  این در حالی است که در واکنش به این 
موض��وع محمدرضا حس��ین زاده، مدیرعامل بانک ملی 
و رئیس ش��ورای هماهنگی بانک ها منتقدانه گفت که 
برخی بانک ه��ا در اقدامی غیرحرفه ای و غیراخالقی در 
فراخوان هایی از افراد خواس��ته اند تا قبل از 11 شهریور 
نس��بت به افتتاح حساب بلندمدت یا سود بیشتر اقدام 
کنن��د. وی ادامه داد: هیچ یک از بانک های دولتی اقدام 
به ارس��ال پیام کوتاه به مشتریان و سپرده گذاران برای 
افتتاح حساب پیش از روز 11 شهریور نکرده اند، اما یک 
یا دو بانک خصوصی در این زمینه اقدام کرده اند که البته 
بانک مرکزی نیز به این موضوع حساسیت دارد. این در 
شرایطی است که دیروز ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک 
مرکزی نیز در واکنش به این موضوع و اینکه شاید اعالم 
زودتر از موعد اجرایی شدن بخشنامه موجب اقدام این 
بانک ها شده، عنوان کرد که به هر حال باید زودتر اعالم 
می ش��د تا بانک ها خود را آماده کاهش نرخ سود کنند، 
در غیر  این صورت از روز 11 ش��هریور مدعی می شدند 
که برخی شعب هنوز بخشنامه  را دریافت نکرده و تخلف 

انجام شده است. 
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خبرنــامه

ناهماهنگی میان بازارها، عامل 
مقاومت سیستم بانکی در برابر 

کاهش سود

رئیس بانک کش��اورزی، ناهماهنگ��ی میان بازارها 
را از جمل��ه عوامل مقاومت سیس��تم بانکی در برابر 
کاهش س��ود عنوان ک��رد. مرتضی ش��هیدزاده، در 
حاشیه بیست و هشتمین همایش بانکداری اسالمی 
اف��زود: اکنون نرخ تنزی��ل اوراق بهادار در بازار بیش 
از ۲۲درصد اس��ت که باعث می شود سرمایه گذاران 
دارای��ی خ��ود را از بازار پول به بازار س��رمایه ببرند، 
زیرا بازده آن از نرخ س��ود بانکی بیش��تر اس��ت. وی 
ادام��ه داد: از این رو بانک ها برای حفظ مش��تریان، 
نرخ س��ودی بیش از س��طح مصوب، به آنها پیشنهاد 
می دهند. ش��هید زاده همچنین جذب سرمایه گذاری 
خارجی ب��رای تحقق اهداف برنامه شش��م توس��عه 
به ویژه رش��د 8درصدی را ضروری دانس��ت و افزود: 
باید ش��رایط ورود س��رمایه خارجی به کشور فراهم 
شود. رئیس بانک کشاورزی در مورد چگونگی تغییر 
نرخ س��ود در آینده و اینکه آیا باز هم کاهش خواهد 
یافت، گفت: این مس��ئله به تصمیم ش��ورای پول و 

اعتبار و شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.860دالر آمریکا

4.743یورو اروپا

4.996پوند انگلیس

1.059درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

533.300مثقال طال

1۲3.0987هر گرم طالی 18 عیار

1.۲09.000سکه بهار آزادی

1.۲31.۲00سکه طرح جدید

654.000نیم سکه

381.000ربع سکه

۲51.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در چهارمین روز معامالت بورس اوراق 
بهادار تهران این هفته شاخص کل 240 
واحد رش��د کرد و به رقم 83هزار و 2۵2 
واحدی رس��ید. روز سه ش��نبه گروه های 
فلزات اساس��ی و کانه ه��ای فلزی با روند 
رو به رشد در قیمت پایانی مواجه شدند. 
بدین ترتیب نماد معامالتی ش��رکت های 
فوالد مبارک��ه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران و معدنی و صنعتی گل گهر هر یک 
ب��ه ترتیب با ۱33، ۱0۶ و ۶۶ واحد تاثیر 
مثبت بیش��ترین نقش افزاین��ده را روی 
دماسنج بازار س��هام داشتند و در طرف 
مقاب��ل گس��ترش نفت و گاز پارس��یان، 
فوالد خراس��ان و بانک ملت به ترتیب با 
4۷، 30 و ۱۹ واحد تاثیر، بیشترین نقش 
کاهنده را روی شاخص کل اعمال کردند. 
ش��اخص کل بازار فرا بورس ایران نیز روز 
سه ش��نبه با رش��د بیش از 3 واحدی به 
پل��ه ۹۵۱ واحدی رس��ید. همچنین در 
ب��ازار فرا بورس تع��داد ۵۱۱ هزار و 4۷2 
س��هم اوراق بهادار به ارزش 2 میلیارد و 
۷۶۷ میلی��ون و 3۷۵ هزار ریال در بیش 

از 38 هزار نوبت معامالتی دادوستد شد. 
در معام��الت ب��ازار فراب��ورس نمادهای 
آتیه داده پرداز و ش��رکت مواد ویژه لیا با 
روند منف��ی و نمادهای مبین وان کیش، 
س��هامی ذوب آهن اصفهان، شرکت آهن 
و فوالد ارف��ع، گروه کاغذ پ��ارس، گروه 
صنایع کاغذ پ��ارس با روند مثبت به کار 

خود پایان دادند. 
دالیل رشد قیمت گروه های 

بنیادی محور
این روزه��ا قیمت ان��واع کامودیتی از 
جمله مس و ف��والد در بازارهای جهانی 
در حال افزایش است، به طوری که بهای 
هر تن م��س در بازار چین از مرز ۶800 
دالر نیز عبور کرده اس��ت. از دیگر س��و، 
ش��اهد افزایش تدریج��ی قیمت دالر در 
بازار ارز نیز هستیم به طوری که سطوح 
ب��االی 3 ه��زار و 8۵0 تومان��ی را ط��ی 
روزهای اخیر تجربه کرده است؛ امری که 
سهام شرکت های صادرات محور و ارزآور 
را تحری��ک کرده و باعث افزایش عایدات 
این شرکت ها می شود. از طرفی با اجرای 
سیاس��ت جدید دولت پیرامون نرخ سود 
س��پرده های بانکی، انتظار می رود بخش 
اعظمی از نقدینگی از شبکه بانکی و بازار 

پ��ول خارج ش��ده و راهی ب��ورس تهران 
ش��ود. افزایش حج��م و ارزش معامالت 
روزانه و عبور موفقیت آمیز شاخص کل از 
کانال 83 هزار واحدی نش��انگر این مهم 
اس��ت که نقدینگی ها به صورت تدریجی 
در ح��ال انتقال به بازار س��هام هس��تند. 
همچنین شرکت های صادرات محور نظیر 
گروه های معدنی و فوالدی و پتروشیمی 
ش��اهد افزایش سودآوری و تعدیل مثبت 
عای��دی هس��تند؛ امری که باعث ش��ده 
اس��ت طیف وسیعی از فعاالن بازار سهام 
به خرید س��هام شرکت های بنیادی محور 
س��وق پی��دا کنند. ب��ورس ته��ران روز 
سه ش��نبه نیز همچون روزهای گذش��ته 
در حالی با معامالتی به نس��بت پرحجم 
همراه ش��د که انتظار برای اعالم تعدیل 
مثبت درآمدی در گروه فلزات اساس��ی و 
معدنی ها همچنان جذابیت خرید س��هم 

را در بازار سهام زنده نگه داشته است. 
با گروه های بازار سهام

در معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام 
فلزی ه��ا به ج��ز در دو نماد یک دس��ت 
رش��د کردند. در این گروه 224 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ۵0 میلی��ارد تومان در 
۱8ه��زار و ۱3۵ نوب��ت مورد دادوس��تد 

قرار گرفت. در گروه اس��تخراج کانه های 
فلزی نیز روند مش��ابهی در قیمت پایانی 
س��هم ها دیده می شد. در این گروه ۱28 
میلیون سهم به ارزش حدود 2۵میلیارد 
توم��ان مورد دادوس��تد ق��رار گرفت، اما 
رون��د خودرویی ها تا ح��دودی متفاوت 
ب��ود و تعداد زیادی از نمادهای این گروه 
با روند کاهش��ی در قیمت پایانی مواجه 
بودن��د. در این گروه ۱۱4 میلیون س��هم 
ب��ه ارزش ۱۶ میلیارد توم��ان در ۹340 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. قندی ها 
نی��ز عمدتا ب��ا روند کاهش��ی در قیمت 
پایان��ی همراه بودن��د. در این گروه بیش 
از ۷ میلیون س��هم به ارزش 3 میلیارد و 
300 میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. در ب��ازار دوم ب��ورس تهران نیز 
که به معامالت درون گروهی سهامداران 
عمده اختص��اص دارد ۵ میلیون س��هم 
پاالیش نفت بندرعب��اس به ارزش بیش 
از 2 میلی��ارد تومان کد به کد ش��د. در 
ب��ازار معامالت بلوکی نی��ز کمتر از 230 
میلیون س��هم شهرس��ازی و خانه سازی 
باغمیش��ه به ارزش بی��ش از 42 میلیارد 
تومان میان سهامداران عمده با معامالت 

انتقالی مواجه شد. 

افزایش حجم و ارزش معامالت بازار سهام نشان می دهد

بورس تهران؛ مقصد نقدینگی های سرگردان

 

ارتباط فعال ب��ا بورس های منطقه ای، 
لیس��ت کردن دوگانه شرکت های ایرانی 
انتش��ار  و  بین الملل��ی  بورس ه��ای  در 
اوراق ارزی از راهکاره��ای اصل��ی ب��رای 
فعال سازی بخش بین الملل بازار سرمایه 
است. جذب سرمایه گذاری کالن خارجی 
بدون وجود ابزار پوش��ش ریسک مشکل 
اس��ت. در بحث بین المللی ک��ردن بازار 
س��رمایه، اصلی ترین مس��ئله عدم وجود 
ابزاری برای پوشش ریسک نرخ ارز است. 
از دیگر مسائل بس��یار مهم بازار سرمایه 
تهی��ه صورت ه��ای مال��ی ش��رکت های 
فعال در بورس براس��اس اس��تانداردهای 
خارج��ی  س��رمایه گذار  IFRSاس��ت؛ 
بدون وجود اس��تانداردهای حس��ابداری 
معتب��ر و بین الملل��ی، انگی��زه الزم برای 
س��رمایه گذاری در ب��ازار س��رمایه ایران 
را نخواهد داش��ت. بازار س��رمایه و بازار 

پول دو بازاری هس��تند که در بلند مدت 
می توانند جایگزین یکدیگر شوند. فعاالن 
بازار سرمایه، همیشه بازار پول را به عنوان 
رقیبی جدی هم در عرصه سرمایه گذاری 
و ه��م در ارزیابی های خ��ود مدنظر قرار 
می دهن��د. از ای��ن رو کاهش نرخ س��ود 
بانک��ی و به ط��ور کلی نرخ ب��ازار پول و 
بدهی، در صورت روش��ن بودن افق های 
س��رمایه گذاری در بازار س��رمایه، بخش 
بزرگ��ی از س��رمایه گذاری فع��االن بازار 
س��رمایه را که طی س��ال های گذشته به 
دلی��ل جذابیت یافتن ب��ازار پول و بدهی 
جذب آن شده بود، می تواند در میان مدت 
به بازار سرمایه هدایت کند. اگر نرخ سود 
بانکی افزای��ش پیدا می کرد به طور قطع 
به یقین شاهد اثرات منفی و انتقال پول 
از بازار س��رمایه به س��مت س��پرده های 
بانکی بودیم. کاهش نرخ س��ود بانکی در 
بلند مدت اثرات بس��یار خوبی برای بازار 
س��رمایه و ش��رکت ها، از مح��ل کاهش 
هزینه تامین مالی می تواند داش��ته باشد 
و در کوتاه م��دت نیز احتماال بیش��ترین 

اثر را روی بازار امالک و مس��تغالت دارد. 
در ح��ال حاضر مس��ئولیت بخش اعظم 
تامین مالی در کش��ور بر عهده سیس��تم 
بانکی اس��ت و اقتصاد ایران از نظر نظام 
تامین مالی، همچنان بانک محور اس��ت. 
ص��ورت  پژوهش ه��ای  جدیدتری��ن  در 
گرفته مش��خص شده اس��ت بانک محور 
یا بازار س��رمایه محور بودن یک اقتصاد، 
عامل تعیین کننده ای در رش��د و توسعه 
اقتصادی آن اقتصاد نیس��ت؛ بلکه مسئله 
اساسی، کارکرد درست سیستم بانکی یا 
بازار س��رمایه در اقتصاد یک کشور است. 
مخصوص��ا در زم��ان فعلی که سیس��تم 
بانک��ی ایران دچ��ار مش��کالت جدی و 
بحران ه��ای پیش رو اس��ت، نق��ش بازار 
س��رمایه در تامین مال��ی اهمیت ویژه ای 
پی��دا می کند. برای تس��هیل تامین مالی 
در بازار س��رمایه برای شرکت ها و به طور 
خ��اص ش��رکت های خصوص��ی، باید در 
جهت رفع موانع و افزای��ش کارایی بازار 
س��رمایه حرکت کنیم و برای رسیدن به 
این مهم نیز نخستین گام، حذف مقررات 

دست و پاگیر در خصوص تامین مالی از 
بازار س��رمایه اس��ت. در حال حاضر رویه 
تامی��ن مال��ی ش��رکت ها از مح��ل آورده 
سهامداران کند صورت می پذیرد و برخی 
قوانین باعث ش��ده تمایل شرکت ها برای 
تامین مالی بیش��تر معطوف به بازار بدهی 
باش��د. برای افزایش س��هم تامین مالی از 
محل آورده س��هامداران باید دو راهکار را 
در پیش گرفت؛ ابتدا باید قوانین و رویه ها 
اصالح ش��ود و در مرحله بع��د با در نظر 
گرفت��ن مش��وق هایی مانن��د کاهش نرخ 
مالیات ش��رکت در صورت تامین مالی از 
محل آورده سهامداران، هزینه تامین مالی 
از این محل را برای ش��رکت ها کاهش داد 
و آنها را به این س��مت متمایل کرد. یکی 
از عوامل مهم دیگر در خصوص تس��هیل 
تامی��ن مال��ی از ب��ازار س��رمایه، معرفی 
ابزاره��ای نوی��ن و جدید در ای��ن زمینه 
اس��ت؛ معرفی و اس��تفاده از این ابزارها و 
همچنین عمق آنها قطع��ا به تامین مالی 

شرکت ها کمک شایانی می کند. 
منبع: سنا

دلیل رش��د نرخ کاالها در بازار جهانی، 
رش��د فزاین��ده تقاضای چی��ن و کاهش 
ارزش دالر در برابر یورو و س��ایر ارزهای 
معتب��ر جهانی اس��ت. طبیعت��ا افزایش 
نرخ محص��والت و فرآورده های معدنی و 
همین طور افزایش قیمت س��نگ آهن و 
میلگ��رد و قراضه، باعث افزایش حاش��یه 
س��ود خالص ش��رکت های تولید کننده و 

اس��تخراج کننده این محص��والت خواهد 
ش��د. تاثی��ر افزایش ن��رخ کاالی مهم بر 
حاش��یه س��ود خالص ش��رکت های این 
گروه به م��رور زمان ایجاد خواهد ش��د. 
سرمایه گذاران نباید انتظار داشته باشند 
که افزایش نرخ کاالهای واس��طه و مواد 
اولی��ه بالفاصله بر صورت ه��ای مالی اثر 
بگ��ذارد، هر چن��د به نظر می رس��د در 
گزارش های ش��ش ماهه و به ویژه ۹ ماهه 
ای��ن ش��رکت ها ش��اهد تغیی��رات قابل 
تام��ل در س��ود این ش��رکت ها باش��یم. 

اکث��ر ش��رکت های بزرگ گ��روه معدنی 
و فل��زی به خص��وص در گروه های روی 
و م��س صادرات محور هس��تند. طبیعتا 
ش��رکت هایی که صادرات محور هس��تند 
و عم��ده تولی��د خود را ص��ادر می کنند 
از وضعی��ت مطلوب ت��ری در این گروه ها 
برخ��وردار خواهند ب��ود. عمل به وظایف 
قانون��ی و وعده ه��ا بزرگ ترین خواس��ته 
عم��وم فع��االن ب��ازار س��رمایه از وزی��ر 
اقتص��اد و س��ازمان ب��ورس اس��ت. بازار 
س��رمایه ب��ا وج��ود رک��ود س��نگین در 

سال های گذشته توانس��ته خود را سرپا 
نگ��ه دارد. نگاه بخش خصوص��ی با نگاه 
بخش دولتی متفاوت اس��ت. بزرگ ترین 
نیاز بازار س��رمایه ایران شفافیت، بازتاب 
س��ریع و به موق��ع گزارش ه��ای مالی و 
حفظ نقدش��وندگی در ب��ازار با دوری از 
تصمیمات غیر کارشناس��ی و دس��توری 
است. از نگاه بازارهای جهانی، با توجه به 
رش��د کاالیی ها انتظار افزایش سودآوری 
شرکت های صادرکننده این گروه دور از 
ذهن نیست.                    منبع: فارس 

بازار سرمایه چگونه بین المللی می شود؟ 

شفافیت خواسته بازار سرمایه از وزیر اقتصاد

خبر

آغاز فرآیند ورود »سخاب« به 
فرابورس

پس از آنکه مس��عود کرباس��یان، وزیر امور اقتصادی و 
دارایی دولت دوازدهم در مراسم تودیع و معارفه اعالم کرد 
مقرر شده هرگونه اوراق خزانه تنها با نظارت سازمان بورس 
و اوراق بهادار در بازار س��رمایه عرضه و از انتشار این اوراق 
خارج از این بازار جلوگیری شود، امیر هامونی مدیر عامل 
فرابورس ایران از آمادگی فرابورس برای انجام این معامالت 
در کوتاه ترین زمان ممکن خبر داد. هامونی با بیان اینکه 
مقرر ش��ده این اوراق تشریفات پذیرش را طی  کرده و در 
تابلوی فرابورس درج و معامله ش��وند، ادام��ه داد: به این 
ترتیب یک روز بع��د از اعالم وزیر  اقتصاد مبنی بر انتقال 
این اوراق به فرابورس، مراحل آماده س��ازی آن با همکاری 
سازمان بورس آغاز ش��ده است و در حال حاضر در انتظار 
تاییدیه وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا 
بتوانیم این اوراق را به طور رس��می در بازار پذیرش کنیم. 
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص دارندگان »سخاب« 
و تایید آنها از س��وی فرابورس نیز گفت: مالک دارندگان 
این اوراق تنها لیس��ت نهایی خواهد بود که بانک ملی در 
اختیار ما قرار می دهد، به عبارت دقیق تر تنها کسانی که 
اسم آنها در فهرست اعالم شده توسط بانک ملی به عنوان 
دارندگان »سخاب« قید شده، مورد تایید فرابورس خواهند 
بود و معامالتی که در بازارهای غیررسمی یا به طور وکالتی، 
صورت گرفته و منش��اء قانونی ندارند به رسمیت شناخته 
نخواهند شد. وی پیرامون زمان اجرایی شدن این موضوع 
بیان کرد: مراحل اجرایی ورود »سخاب« به فرابورس آغاز 
شده و حداکثر یک هفته بعد از اعالم لیست نهایی از سوی 
بانک ملی، معامله این اوراق را در فرابورس شاهد خواهیم 
بود، اگرچه هنوز این لیس��ت و فهرس��ت دارندگان نهایی 

اوراق از سوی بانک ملی اعالم نشده است. 

عرضه بیش از 39هزار تن مواد پلیمری 
در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی

روز سه ش��نبه، 34 هزار و ۶2۵ تن انواع قیر، یک هزار 
تن لوب کات و ۵ هزار تن وکیوم باتوم در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. تاالر 
فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران روز 
سه شنبه ۷ ش��هریورماه میزبان عرضه 3۹ هزار و ۷2 تن 
انواع پلی اتیلن، اکریلونیتریل بوتادین اس��تایرن، استایرن 
بوتادین رابر، پلی استایرن، پلی بوتادین رابر، پلی پروپیلن و 
پلی وینیل کلراید در گروه مواد پلیمری بود. تاالر صادراتی 
ب��ورس کاالی ایران نیز میزبان عرضه 4۹هزار و 2۶0 تن 
ان��واع قیر، لوب کات و عایق رطوبتی بود. تاالر محصوالت 
کشاورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 
24۷ هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی، 200 تن روغن 
خام، ۱20 تن جو دامی، ۹۷۵ تن ش��کر سفید، ۶۱ هزار 
و ۷۵0 ت��ن گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم دوروم بود. 
اف��زون بر این، 33 هزار و ۷۵0 تن گندم خوراکی و ۵ تن 
ج��و دامی در قالب طرح قیمت تضمین��ی و در این تاالر 
عرضه ش��د. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز 

شاهد عرضه 200 تن شیر خام بود. 

تاسیس دومین بورس مکزیک در 
سال جدید میالدی

مکزی��ک در نظ��ر دارد دومین بورس خود را تا س��ال 
20۱8 میالدی تاس��یس کن��د. مدیر عام��ل نهاد بورس 
اوراق بهادار مکزی��ک )BIVA( از راه اندازی دومین بازار 
س��هام در دومین اقتصاد بزرگ آمریکای التین خبر داد. 
بر اس��اس این گزارش، اوایل سال آینده میالدی با هدف 
جذب ش��رکت های بیشتر به بازارهای س��هام در اقتصاد 
قدرتمند آمری��کای التین، دومین بورس مکزیک فعالیت 
خود را آغاز خواهد کرد. نهاد بورس اوراق بهادار این کشور 
)BIVA( مجوز راه اندازی این بورس را به صورت رس��می 
در مراسمی در روز سه شنبه دریافت کرد. به نظر می رسد 
دومین بورس این کش��ور رقیبی جدی برای بورس فعلی 
مکزیک )BMV( باشد. سانتیاگو اورکیزا، مدیر عامل نهاد 
بورس اوراق بهادار مکزیک در این خصوص به رویترز گفت: 
بسیاری از شرکت های کوچک که درآمد ساالنه ای بین 28 
میلیون تا ۵۶ میلیون دالر داشتند تمایل زیادی برای ورود 
به بازار س��هام از خود نشان دادند، به این ترتیب تصمیم 
گرفتیم بازاری جدید برای شرکت های کوچک ایجاد کنیم. 

افزایش 30 درصدی سود هر سهم 
»تاپیکو«

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
صورت های مالی ۱2 ماهه منتهی به 3۱ اردیبهشت ماه 
۹۶ را حسابرس��ی نش��ده و با س��رمایه 43 هزار و ۵00 
میلیارد ریال منتش��ر کرد. شرکت سرمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامین با انتش��ار صورت های مالی 
یک س��اله گذشته اعالم کرد در سال مالی ۹۶ مبلغ ۱2 
هزار و ۹۵۱ میلیارد و ۹۹8 میلیون ریال س��ود خالص 
کسب کرد و بر این اساس مبلغ 2۹8 ریال سود به ازای 
هر س��هم کنار گذاش��ت که این رقم در مقایسه با سال 
مالی قبل معادل 30درصد افزایش نش��ان می دهد. این 
ش��رکت در سال مالی ۹۵ مبلغ 22۹ ریال سود به ازای 

هر سهم کنار گذاشته بود. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فیبر ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که گ��روه صنعتی بوتان 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4,3۵۵4.۹۹غگرجي

۱,20۹4,۹۵فایرا

۱,23۵4,۹3خکار

۱,۵۱34,۷8ومعادن

4,0۷04,۷۱مداران
2,3۶84,۶4شفارس
3,2۶34,۵2پکرمان

 بیشترین درصد کاهش
داده پردازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع شیمیایی 
سینا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.۹۹(4,۷۱۷دلر
)4,۹3(۱,۷۱۵آسیا

)4,۶3(2,۹۶۶وبیمه

)4,۵4(3,۱۵4غسالم

)4,۵2(۷,۷۵۱بسویچ
)4,4۷(۱,28۱ثشاهد
)4,2۹(2,22۹بکام

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته ش��د. 
فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۹8.۵43 ۱۹۶0فوالد

80,۹0۷ 222۵فملي
۷۱,۵۶3 ۱۵۱3ومعادن
۵۶,88۱ ۵43شپلي

2۹,03۵ ۱3۹۹پترول
2۶,0۱0 2۷۷0کگل

20,۷8۶ 2430خودرو

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

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۹3.۱0۱ ۱۹۶0فوالد
۱80,03۶ 222۵فملي

۱08,2۵4 ۱۵۱3ومعادن
۷2,03۹ 2۷۷0کگل

۵0,۵03 2430خودرو
43,0۹۱ 40۶3فخوز

42,۱03 32۶3پکرمان

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت 
ملت در این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۱۹۶0۵۱۵۱فوالد
222۵3۹2۱فملی

۱۵۱322۶۹ومعادن
۵432۱۱۹شپلی
2۷۷0۱۵۱۶کگل
۱3۹۹۱۱3۵پترول

2۱02۱۱۱03پرداخت

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵0۵3۱0۱۱ددام
۱83۵۹۱8کساپا
438۶8۷۷وآذر

2232۵۵8خمحور
2۱20۵30شپارس
۹۵۱4۷۶خکمک
۱۱۹43۹8خریخت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۵۵2.0۱وخارزم
43۷۱2.0۷کگاز

۱44۷2.۶8واعتبار
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یک کارش��ناس حوزه تجارت 
الکترونی��ک با اش��اره به ضعف 
نظارتی در حوزه کسب و کارهای 
اینترنتی، این وضعیت را ناش��ی 
از نب��ود نهادی مس��تقل برای 
مب��ادالت  ب��ر صحت  نظ��ارت 
الکترونیکی در کش��ور دانست و 
بحث نماد اعتماد را کار بزرگی 
دانست که از ورود افراد ناشناس 
ب��ه ح��وزه معام��ات اینترنتی 

کشور جلوگیری کرد. 
تق��ی مول��وی - کارش��ناس 
حوزه تج��ارت الکترونیک - در 
گفت وگو با ایس��نا، با اش��اره به 
تاثیر تحریم ه��ای بین المللی بر 
عدم رونق تجارت الکترونیک در 
سایت های  کرد:  اظهار  کش��ور، 
بین الملل��ی معتب��ر در ح��وزه 
اینترنتی ب��ه تحریم  مب��ادالت 
مب��ادالت خود با ش��رکت های 
ب��ا  م��ا  پرداخته ان��د.  ایران��ی 
مارکتینگ  دیجیتال  سرورهای 
کنی��م  کار  نمی توانی��م  عم��ا 
و نزدی��ک ب��ه 30 میلی��ون از 
ادمین ه��ای ایران��ی در خط��ر 
تحریم هستند. در داخل کشور 
نی��ز اگ��ر بخواهیم س��رورهای 
ایران��ی را م��ورد اس��تفاده قرار 
ای��ن  اوق��ات  بعض��ی  دهی��م 
وب سایت ها به صورت یک طرفه 

قطع می شوند. 
وی با اشاره به ضرورت وجود 
الکترونیکی  مبادالت  اعتماد در 
در کش��ور، گفت: خوش��بختانه 
ای��ن اعتم��اد در ای��ران وجود 
دارد ک��ه بخ��ش بزرگ��ی از آن 
مدی��ون فعالی��ت ش��رکت های 
ب��زرگ ف��روش اینترنتی کاال و 
خدمات در کش��ور اس��ت که تا 

به حال توانسته اند اعتماد مردم 
را به انجام معامات الکترونیکی 
جلب کنند. همچنین بحث نماد 
اعتماد کار ب��زرگ و خوبی بود 
ک��ه از ورود افراد ناش��ناس به 
حوزه معامات اینترنتی کش��ور 

جلوگیری کرد. 
این کارش��ناس حوزه تجارت 
الکترونی��ک به اعط��ای گواهی 
س��ایت های  در  دیجیت��ال 
اینترنتی نیز اشاره کرد و گفت: 
ای��ن گواه��ی الکترونیک��ی در 
کشور فعال و بسیار هم کارساز 
اس��ت، اما متاس��فانه با استفاده 

مث��ل  جس��ت وجوگرهایی  از 
گوگل ک��روم و فایرفاک��س این 
سیس��تم دچار اختال می شود 
که اگر این مس��ئله حل شود یا 
توسط شرکتی دیگر انجام  شود، 

بسیار می تواند کارساز باشد. 
مول��وی در پایان با اش��اره به 
ضعف حوزه نظارت در مبادالت 
الکترونیک��ی در کش��ور، اظهار 
کرد: ی��ک خأل قانون��ی در این 
ح��وزه وجود دارد ک��ه اگر مثا 
س��ایتی غیرقانون��ی در ح��وزه 
فروش مدرک فعالیت کند با آن 
برخورد نمی ش��ود. این سایت ها 

برخی اوقات حتی مجوز فعالیت 
هم دارند، ام��ا در رابطه با چند 
و چ��ون س��امت فعالی��ت آنها 
نمی گی��رد.  ص��ورت  نظارت��ی 
شرکت ها یک مجوز انفورماتیک 
از سازمان نظام صنفی رایانه ای 
می گیرند و ی��ک مجوز فعالیت 
ه��م از انجمن کس��ب و کارهای 
اینترنتی، اما در عمل نظارتی بر 
ادام��ه فعالیت  و جزییات فروش 
محص��والت آنها توس��ط نهادی 

صورت نمی گیرد. 
تجارت الکترونیکی به ش��کل 
 ۱۹۹۱ س��ال  در  آن  کنون��ی 

محقق شده و از آن زمان هزاران 
کس��ب و کار تج��اری وارد ای��ن 
دنیا ش��ده اند. این ن��وع تجارت 
الکترونیک��ی برای آسان س��ازی 
معام��ات اقتص��ادی به صورت 
الکترونیک تعریف شد. استفاده 
از ای��ن فن��اوری مانن��د تبادل 
انتقال  الکترونیکی اطاع��ات و 
الکترونیکی س��رمایه که هر دو 
در اواخر ۱۹۷0 معرفی شده اند، 
به ش��رکت ها و سازمان ها اجازه 
ارس��ال اس��ناد الکترونیک��ی و 
تجارت کردن با ارس��ال اس��ناد 
س��فارش های  مث��ل  تج��اری 
خرید ی��ا فاکتورها را به صورت 

الکترونیکی داد. 
در واقع تجارت الکترونیکی 
را می توان انجام هرگونه امور 
تجاری به ص��ورت آناین و از 
هرگونه  ی��ا  اینترنت  طری��ق 
معامله ای دانس��ت که در آن 
خدمات  یا  کاال  خریدوفروش 
از طری��ق اینترن��ت ص��ورت 
می پذی��رد و ب��ه واردات ی��ا 
ی��ا خدم��ات  ص��ادرات کاال 
منته��ی می ش��ود و معم��وال 
کاربرد وسیع تری دارد، یعنی 
نه تنه��ا ش��امل خریدوفروش 
از طریق اینترنت اس��ت بلکه 
فعالی��ت  جنبه ه��ای  س��ایر 
خری��داری،  مانن��د  تج��اری 
کااله��ا،  از  صورت ب��رداری 
مدیری��ت تولی��د و تهی��ه و 
توزی��ع و جابه جای��ی کاالها 
از  و همچنین خدم��ات پس 
فروش را در بر می گیرد. البته 
تجارت  گس��ترده تر  مفه��وم 
کس��ب و کار  الکترونی��ک، 

الکترونیک است. 

بعد از برگشت سریالی چک های مخابرات و تهدید 
به فسخ قرارداد واگذاری این شرکت از طرف سازمان 
خصوصی سازی، حاال نوبت به شرکت های IN رسیده 

تا مخابرات را درگیر چالش دیگری بکنند. 
این شرکت ها شکایت خود را از مخابرات به سازمان 
تنظیم مقررات و ش��ورای رقابت تس��لیم کرده اند و با 
این ش��کایت، در پی جلوگیری از رفتار س��لیقه ای و 
خاف قانون مخابرات هستند تا به این وسیله، حقوق 
سایر کس��ب وکارها را محترم بداند. شرکت مخابرات 
که چند روز پیش اعام کرده بود شماره های جنجالی 
۹0۹۹0 را با دستور قوه قضاییه به صورت موقت قطع 
می کند، حاال ب��ا جبهه گیری 2 هزار ش��رکتی مواجه 
ش��ده اس��ت که کسب وکارش��ان را در بس��تر شبکه 

هوشمند سراسری بنیان گذاشته اند. 
مخابرات اعام کرده بود قبض های ۱0 تا 2٥ میلیون 
 تومانی برخی مشترکان باعث شده آنها علیه مخابرات 
ب��ه قوه قضاییه ش��کایت کنند و دادگاه دس��تور داده 
تا جهت ساماندهی شماره های هوشمند، این خطوط 
قطع ش��وند؛ ماجرایی که شرکت های خصوصی به آن 
چن��دان اعتقاد ندارند و می گویند موضوع ش��کایت و 
دس��تور دادگاه، ماجرایی صوری اس��ت و مخابرات با 

این داستان می خواهد سلیقه جدیدی اعمال کند. 

ش��ماره های هوش��مند مدت ها تبدیل به دردس��ر 
مشترکان مخابرات ش��ده بود؛ خطوطی که مخابرات 
به کس��ب وکارها اجاره می داد درآمد ناش��ی از تماس 
مش��ترکان با این خطوط گران قیمت را با مالک خط 
ش��ریک ش��وند. این موضوع بس��تر کاهبرداری های 
زیادی ش��ده ب��ود و به عن��وان مثال ع��ده ای با درج 
آگهی های وسوس��ه کننده، مردم را ترغیب می کردند 
ب��ا این خطوط پرهزینه تماس بگیرند و هزینه تماس 
آنه��ا را به جیب خود بریزند. گفته می ش��د دایره این 
تخلفات حتی به مس��ابقه های تلویزیونی هم رس��یده 
بود و البته ش��رکت هایی هم با خدماتی مانند مشاوره 
تلفن��ی ی��ا قصه گویی برای ک��ودکان و . . . از خطوط 

هوشمند کسب درآمد می کردند.
کارشناس��ان و مش��ترکان مخاب��رات باره��ا به این 
موض��وع انتق��اد کردند و لزوم تدوی��ن قوانین خاص و 
رعایت حقوق مصرف کنندگان را به ش��رکت مخابرات 
گوش��زد می کردند. با این  حال، گوش مخابرات چندان 
بدهکار نبود تا اینکه چندی پیش مخابرات اعام کرد با 
شکایت تعدادی از مشترکان و قبض های نجومی شان، 
ناچار ش��ده اس��ت این خطوط را به صورت موقت و تا 
زمان س��اماندهی قطع کند؛ اما کسب وکارهای مبتنی 
بر خطوط هوش��مند، این ادعای مخابرات را رد کرده و 

دست به نوشتن نامه به شورای رقابت و سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی زده اند. پاش��ا ناصرآبادی، 
مدیرعامل رایانه کمک، در این  باره به ایلنا گفته است: 
س��وء مدیریت در مخابرات باعث ش��ده کسب وکارهای 
ای��ن حوزه ب��ه کم��ا بروند؛ ب��ه نحوی ک��ه بی قانونی 
مخابرات باعث فرار س��رمایه گذاران از این حوزه ش��ده 
اس��ت. مدیرعامل رایانه کمک با بیان این مطلب گفت: 
ش��رکت مخابرات با قطع عمدی دسترسی عمومی به 
ش��ماره های ۹0۹۹0، اص��رار دارد قانون را نقض کرده 
و مدام برای کس��ب وکارهای دیگر سنگ اندازی کند و 
گویی کس��ب وکارهای نوین باید خودشان را با ذهنیت 

مدیران بازنشسته مخابرات هماهنگ کنند! 
ناصرآبادی ضمن اشاره به تاش های مخابرات برای 
جایگزین ک��ردن سرش��ماره ۷0۷0 به ج��ای ۹0۹۹0 
تاکی��د ک��رد: در زمان واگ��ذاری ش��رکت مخابرات 
ب��ه بخش خصوصی، تعهدات��ی از مال��کان جدید آن 
اخذ ش��ده که براس��اس آن، باید حقوق سایر فعاالن 
اقتصادی و مردم را به وی��ژه درباره خدمات انحصاری 
تحت اختی��ار مخابرات، رعایت کنن��د. این در حالی 
اس��ت که مخابرات ابتدایی تری��ن تعهدات خود را هم 
رعایت نکرده و نمونه اش این اس��ت که هیچ نسخه ای 

از قرارداد تلفن ثابت را به مردم نداده است. 

شكایت ٢ هزار شركت از مخابرات

ممانعت از ورود افراد ناشناس به معامالت اینترنتی کشور
اخبار

خسراِن سنگین تعویق طرح 
رجیستری تا چه زمانی ادامه دارد؟ 
ض��رر قاچاق تلف��ن همراه در س��ال، ح��دود یک هزار 
میلیارد تومان برآورد می شود؛ خسارتی که با اجرای طرح 
رجیس��تری تا حدودی قابل کنترل خواهد بود. به گزارش 
صبحان��ه، آنچنان که آمار، ارقام و اعداد منعکس ش��ده در 
رسانه ها نشان می دهد، میزان خسارت قاچاق تلفن همراه 
به صورت روزانه به رقمی بالغ بر 3 میلیارد تومان می رسد.  
به واقع در طول یک سال، بیش از یک هزار میلیارد تومان 
به جیب قاچاقچیان می رود و این در ش��رایطی اس��ت که 
قاعدتا باید مبلغ مذکور به حساب دولت واریز شود و بالطبع 
در راستای اداره امور کشوری مورد استفاده قرار گیرد.  در 
دولت یازدهم، موضوع عملیاتی شدن طرح رجیستری در 
مقاطعی مطرح شد و رسانه ها نیز با آب و تاب بسیار به آن 
پرداختند، اما در مقام عمل، اجرای آن هیچ گاه محقق نشد.  
با در نظر گرفتن تاخیر دو ساله در اجرای این طرح و برآورد 
خسارتی که به دولت و کشور وارده شده  )2 هزار میلیارد 
تومان( بیش از پیش به ضرورت اجرای قاطعانه امر مذکور 
پی خواهیم برد.  با همه این اوصاف، حتی در زمان بررسی 
صاحیت وزیر ارتباطات و فرآیند اخذ رأی اعتماد نیز این 
موضوع از س��وی وزیر ارتباطات مطرح نش��د که با عنایت 
به عمق خس��ارت تاخیر در اجرای این طرح و آسیب های 
قاچاق گوش��ی همراه به اقتصاد کش��ور، انتظار می رفت با 
قاطعیت، جدیت و صراحت به این موضوع خطیر پرداخته 
ش��ود. البته اجرایی ش��دن این طرح مس��تلزم همیاری و 
همگرایی س��ه مجموعه وزارت ارتباطات، گمرک و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است و قطعا با انتظار صرف و مطلق 
از وزارت ذی رب��ط و متبوع  )ارتباطات( نمی توان به تحقق 
شایس��ته این ضرورت امیدوار بود. محمدحسین خالصه، 
کارش��ناس بازار در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و 
کش��اورزی، با اش��اره به لزوم برخورد قاطعانه و جدی تر با 
پدیده قاچاق، اظهار کرد: در طول سالیان اخیر با اقدامات 
و تدابیر تعریف و طراحی شده، توفیقات مثبت و شایسته ای 
در مقابله و مبارزه با این پدیده شوم و به تعبیری ناهنجاری 
اقتصادی حاصل ش��ده، اما همچنان حجم و میزان قاچاق 
در حوزه های مختلف باال و شدید به نظر می رسد که یکی 
از این عرصه ها نیز به بازار گوشی همراه معطوف می شود.  
برخی از کارشناس��ان و صاحب نظران حوزه بازار و اقتصاد 
معتقدند در صورت اجرایی شدن طرح رجیستری، قیمت 

گوشی همراه نیز کاهش خواهد یافت. 

وزارت ICT همچنان گرفتار پست 
و تلفن

یک عضو ش��ورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای 
کشور معتقد است وزارت ICT همچنان گرفتار ارتباطات، 
پست و تلگراف و تلفن است و نتوانسته خود را از این حیطه 
خارج کند، در صورتی که پیشبرد اهداف در حوزه فناوری 
اطاعات نیازمند تغییرات اساس��ی است.  آزاد معروفی در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه پیشنهادی وزیر ارتباطات 
و فناوری اطاعات اظهار کرد: برنامه پیشنهادی محمدجواد 
آذری جهرمی پیشرو اس��ت و او با اوضاع و احوال جهانی و 
اتفاقاتی که به زودی به صورت سونامی در حوزهICT خواهد 
افتاد، آشناست و راه حل هایی هم برای این موضوعات دارد. 
مس��لما او در اقتصاد کان هم درباره موضوعات مربوط به

ICT صاحب نظر اس��ت.  عضو هیأت مدیره سازمان نظام 
صنفی رایانه ای تهران ادامه داد: با وجود این، ما معموال در 
کش��ور خیلی برنامه محور نیستیم و فردمحور هستیم. در 
واق��ع زمانی  که یک برنامه و دس��تور می خواهد از مقامات 
ب��اال به پایین و در داخل بدنه تس��ری پی��دا کند، ممکن 
اس��ت این اتفاق آنطور که باید و شاید نیفتد و برنامه های 
پیش بینی شده به همان نحو رخ ندهد.  مسئول کمیسیون 
شبکه سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اشاره به شرایط 
موجود در وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطاعات بیان کرد: 
بدنه وزارتخانه یک بدنه کاما لخت سیس��تم دولتی است 
که هنوز گرفتار ارتباطات و وزارت پس��ت و تلگراف و تلفن 
است و نتوانسته خود را از این حیطه خارج کند. به همین 
دلیل وزی��ر جوان باید فکری به لحاظ س��اختاری کرده و 
برای پیشبرد اهدافش خصوصا در حوزه فناوری اطاعات، 

تغییرات اساسی در کلیات وزارتخانه ایجاد کند. 

 استقبال بی نظیر مردم از نوكیا ۸
با بازگش��ت تلفن های هوش��مند نوکیا به بازار و معرفی 
نوکی��ا ۸، امید در دل عاقه مندان این برند روش��ن ش��ده 
 HMD اس��ت. به گزارش کلیک، به نظر می رسد شرکت
در تولید موبایل های نوکیا موفق عمل کرده است، چرا که 
طبق نظرس��نجی های به عمل آمده از هر دو نفر، یک نفر 
)یعنی ٥0درصد مردم( نظر مس��اعدی نسبت به این برند 
دارد. گفته می ش��ود بس��یاری از عاقه مندان، نظر مثبتی 
نس��بت به نوکیا ۸ داش��ته اند؛ با این وجود، همانطور که از 
برند نوکیا انتظار می رود، عاقه مندان به دنبال مدل بسیار 
خوش ساخت تری از این شرکت هستند. پنل نوکیا ۸ یکی 
از موارد مورد انتقاد در این مدل است که با اقبال عموم نیز 
مواجه نشده است. همچنین، پردازنده اسنپدراگون ۶00 این 
مدل، از پس انتظارات برنیامده و در حد مدل پرچمدار یک 
شرکت نیست،  اما توجه داشته باشید که این برند، کمتر از 

یک سال است که به بازار بازگشته است. 
شاید با تغییر و کوچک تر شدن قاب این مدل و ساخت 
صفحه نمایش OLED در س��ری های بعدی، جایگاه این 
برند در بازار باالتر برود. دوربین و تصاویر بس��یار باکیفیت 
نوکیا ۸، همانند مدل های س��ال های دور این برند، بسیار 
مورد توجه عاقه مندان قرار گرفته و همین امر باعث شده 

که مردم عمیقا به این گوشی عاقه نشان دهند. 

اخبار

در مورد انتقال اینترنت در روستاها 
مسائل سیاسی وجود دارد

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات در مجمع 
فراکس��یون نمایندگان والیی گفت اعتقاد نداریم 
در فضای مجازی صرفا باید سلبی عمل کرد؛ البته 

باید در مواقعی از قوه سلب هم استفاده کنیم. 
محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطاعات صبح روز گذش��ته در جلس��ه 
مجمع عمومی فراکسیون نمایندگان والیی حضور 
یافت؛ وی توانس��ت با حمایت اعضای فراکسیون 
نماین��دگان والیی رأی اعتماد نمایندگان را جلب 

کند. 
وی گف��ت: ب��رای بررس��ی وضعی��ت ش��رایط 
ارتباطات در کش��ور نیازمندیم ابتدا شرایط فعلی 

را احصاء کنیم. 
وزیر ارتباط��ات و فناوری اطاع��ات ادامه داد: 
نماین��ده وزارت ارتباطات در اس��تان ها، مدیرکل 
 ICTاس��ت؛ م��ن از هم��ه مدیرکل ه��ای ICT
خواسته ام که با تک تک نمایندگان جلسه بگذارند 
و برای هر حوزه انتخابیه یک پرونده ایجاد کنند. 
آذری جهرم��ی اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه نزدیکی 
فراکس��یون نماین��دگان والیی به اص��ول انقاب، 
انتظار ما این اس��ت که مش��کل اینترنت روستاها 
حل ش��ود. در مورد انتقال اینترنت در روس��تاها 
مسائل سیاسی وجود دارد؛ عده ای معتقدند وجود 
اینترنت قوی در روس��تاها موجب فساد می شود و 
وزارت ارتباطات از یکس��و در مقابل الزامات برنامه 
شش��م توس��عه در مورد لزوم بهره مندی روستاها 
از اینترنت پرس��رعت و از سوی دیگر فشار برخی 
جریان ه��ا مبنی بر ایجاد فس��اد در صورت انتقال 

اینترنت به روستاها قرار دارد. 
وی در مورد مس��ائل فرهنگی در فضای مجازی 
گف��ت: اعتقاد نداریم که در فض��ای مجازی صرفا 
بای��د به صورت س��لبی عمل کرد، البت��ه باید در 
مواقعی که حاکمیت تش��خیص می ده��د، از قوه 
سلب اس��تفاده کنیم؛ همه کشورها دارای قدرت 
نظامی هستند اما همیش��ه از این قدرت استفاده 

نمی کنند. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطاع��ات تصریح 
ک��رد: با موضوعات مس��تهجن و مبتذل در فضای 
مجازی تعارف نداشته و جدی هستیم، اما سیکل 
جمع آوری و برخورد با این کانال ها دچار مش��کل 
و فض��ای موجود در برخورد با این کانال ها منفعل 
اس��ت؛ یعنی در ابتدا جرم اتفاق می افتد و وزارت 
ارتباط��ات پس از وقوع جرم ب��ه دنبال برخورد با 
آن می رود؛ بنابراین یک عقب ماندگی وجود دارد. 

 آیفون های جدید ٢1 شهریور 
معرفی می شوند

براس��اس اطاعات قبلی، اپل قصد دارد س��ری 
جدی��د آیفون ه��ای خ��ود را در م��اه س��پتامبر 
معرف��ی کند. ح��اال  »وال اس��تریت ژورنال« خبر 
می دهد که کمپانی س��اکن کوپرتینو، یک رویداد 
 معرفی محص��ول را برای روز دوازدهم س��پتامبر 
)2۱ ش��هریور( در مق��ر جدید خ��ود تحت عنوان 
»اپل پارک« و در آمفی تئاتر اس��تیو جابز در نظر 

گرفته است. 
همچنی��ن الزم به ذکر اس��ت ک��ه تقاضا برای 
آیفون ه��ای جدید باال بوده و به گزارش موسس��ه 
ح��دود   »Research  451« ب��ازار  تحقیق��ات 
٥2 درصد از افرادی که قصد دارند در ۹0 روز آتی 
یک دستگاه موبایل تهیه کنند، به خرید تولیدات 
جدید اپل ابراز عاقه کرده اند که این آمار، از سال 

20۱0 به این سو بی سابقه بوده است. 
همانطور ک��ه می دانید گل سرس��بد مدل های 
جدید، آیفون ۸ است که نخستین تلفن هوشمند 
اپل با نمایش��گر OLED تمام صفحه خواهد بود. 
موبایل مورد بحث که به مناسبت دهمین سالگرد 
معرفی نخس��تین آیفون توس��عه یافته، از سیستم 
تش��خیص چهره، باتری L ش��کل با ظرفیت باال، 
چیپس��ت A11 و ویژگی ه��ای واقعی��ت افزوده 

بهره مند است. 
از ط��رف دیگ��ر مدل ه��ای S7 و S7 پ��اس 
به عنوان به روز رس��انی هایی برای نسل قبلی یعنی 
۷ و ۷ پاس معرفی می ش��وند و به نمایشگرهای 
 Touch ID و سنسور تش��خیص هویت LCD

مجهز خواهند شد. 
گفتن��ی اس��ت اپل در مراس��م مورد اش��اره در 
کنار س��ه مدل آیفون، از اپ��ل واچ 3 نیز رونمایی 
 e-SIM خواهد کرد که طبق اطاعات موجود، به
با پش��تیبانی از LTE مجهز ش��ده و بدون نیاز به 
جفت ش��دن با یک آیفون، به صورت مس��تقل به 

اینترنت وصل می شود. 

تازه های فنــاوری

فیت بیت با معرفی فالیر به بازار هدفون وارد شد.
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شماره 869

گ��روه صنعت��ی  مدیرعام��ل 
دی��دار  در  ایران خ��ودرو 
و  روزنامه ها  مدی��ران مس��ئول 
خبرگزاری های كشور مهم ترین 
و  گرفت��ه  ص��ورت   اقدام��ات 
همچنی��ن برنامه های آینده این 

گروه صنعتی را تشریح كرد. 
گ��روه صنعت��ی  مدیرعام��ل 
ایران خ��ودرو در ای��ن دیدار كه 
به مناس��بت هفته دولت برگزار 
ش��د، ی��اد و خاطره ش��هیدان 
گرام��ی  را  باهن��ر  و  رجائ��ی 
نتیج��ه  در  گف��ت:  و  داش��ت 
اج��رای پروژه ه��ای كیفی روی 
محص��والت ایران خودرو اعتماد 
و اتكا ب��ه كیفیت این خودروها 
افزایش یافت��ه و پس از افزایش 
دوره گارانتی خ��ودروی رانا به 
س��ه س��ال و 60هزار كیلومتر، 
در چند ماه آینده یكی دیگر از 
محصوالت ایران خودرو با چهار 
سال و 80هزار كیلومتر گارانتی 

به بازار عرضه خواهد شد. 
خبرخ��ودرو،  گ��زارش  ب��ه 
مهن��دس یكه زارع اظه��ار كرد: 
در نتیج��ه اقداماتی كه از چهار 
س��ال پیش در گ��روه صنعتی 
ایران خ��ودرو آغاز و اجرا ش��د، 
20هزار كارگر قطعه س��ازی كه 
بی��كار ش��ده بودن��د، دعوت به 
كار مجدد ش��دند و قطعه سازان 
شرایط مناسبی پیدا كردند كه 
این ام��ر منجر به این ش��د كه 
رون��د تولی��د در صنعت خودرو 

سر و شكل مناسبی بگیرد. 
مهن��دس یكه زارع اف��زود:  از 
س��وی دیگ��ر برخ��اف روندی 
ك��ه پیش ت��ر رایج ب��ود تمامی 
خودروهای تولید شده از ابتدای 
س��ال 93 تاكن��ون ب��ه صورت 
كام��ل و ب��دون كس��ری قطعه 

تولید شده است. 
مدیرعام��ل ایران خ��ودرو ب��ا 
اش��اره به تعریف 724 و اجرای 
بیش از 500پ��روژه كیفی روی 

در  ایران خ��ودرو  محص��والت 
سال های اخیر، گفت: در نتیجه 
ای��ن پروژه ه��ا، بهب��ود كیفیت 
محص��والت را ش��اهد بوده ایم. 
ب��ا وجود این اتفاق��ات، ما برای 
كیفی��ت انته��ا و پایانی متصور 
نیس��تیم و هنگام��ی می توانیم 
بگویی��م به همه اهداف دس��ت 

پی��دا كرده ایم كه مش��تریان از 
كیفی��ت محصوالت م��ا راضی 

باشند. 
مهندس یكه زارع با بیان اینكه 
در بحث خدمات پس از فروش 
اقدام��ات فراوانی انجام داده ایم، 
ادام��ه داد: تا چهار س��ال پیش 
در نمایندگی ه��ای ایران خودرو 

تع��داد زی��ادی خ��ودرو وجود 
داش��ت كه به دلیل نبود قطعه 
برای تعمیر متوق��ف بودند، اما 
در حال حاضر چنین ش��رایطی 
وجود ندارد و تعداد خودروهای 
باقی مان��ده در نمایندگی ه��ای 
به 500دستگاه  سراسر كش��ور 

هم نمی رسد. 

وی اف��زود: مرك��ز تحقیقات 
ایران خ��ودرو چهار س��ال پیش 
ب��ه دلی��ل ات��كای ش��ركت به 
طرف ه��ای خارج��ی، فعالی��ت 
چندان��ی نداش��ت ام��ا ام��روز 
ای��ن مركز كاما فعال اس��ت و 
پروژه ه��ای زی��اد و مهمی را در 
دس��ت دارد. اعتق��اد داریم كه 
محص��والت باكیفیت و متنوع و 
جدیدی با برند ایران خودرو باید 
تولید شود و در بازارهای داخلی 
و منطقه ای سهم مناسبی را به 

خود اختصاص دهد. 
گ��روه صنعت��ی  مدیرعام��ل 
خص��وص  در  ایران خ��ودرو 
برای  این خودروساز  برنامه های 
گفت:  نی��ز  محص��ول  توس��عه 
در ح��ال حاض��ر دو پلتفرم در 
ایران خودرو تعریف ش��ده است. 
نخس��ت پلتفرم��ی كه ب��ا پژو 
و ب��رای محص��والت مش��ترك 
ب��ا این ش��ركت وج��ود دارد و 
دیگ��ری پلتفرمی كه براس��اس 
ق��رارداد 10جانبه بین المللی به 
صورت ویژه ب��رای ایران خودرو 
طراح��ی خواهد ش��د. مهندس 
یك��ه زارع اظه��ار ك��رد: در این 
كنسرس��یوم عاوه ب��ر طراحی 
پلتفرم و محصوالت جدید برای 
ایران خ��ودرو، تولید خودروهای 
برقی و هیبریدی نیز پیش بینی 
ش��ده است. وی تش��ریح كرد: 
افزایش سهم خودروهای  روند 
برقی و هیبریدی در جهان نیز 
به تدریج در حال انجام اس��ت 
ام��ا فراموش نكنی��م كه برای 
ای��ن محصوالت،  انبوه  تولی��د 
فراهم  بای��د  زیرس��اخت هایی 
شود، به عنوان مثال یارانه هایی 
ب��رای مصرف كنن��دگان ای��ن 
نظ��ر گرفت��ه  محص��والت در 
برای  می ش��ود و بستر س��ازی 
خری��د  در  انگی��زه  ایج��اد 
خودروهای برق��ی و هیبریدی 

به وجود آید. 

بی��ش از یک ماه اس��ت كه نوس��ازی 
ش��هرهای  در  فرس��وده  تاكس��ی های 
مختلف كش��ور با مشكل تحویل روبه رو 
شده است و متقاضیان نوسازی با وجود 
تكمی��ل و ارائه تمامی م��دارك خود به 
مراج��ع ذی ص��اح، كماكان با مش��كل 

تحویل خودرو مواجه هستند. 
تین نی��وز، حمیدرض��ا  گ��زارش  ب��ه 
ناصری رئیس اتحادیه تاكس��یرانی  شهر 
ش��یراز در این باره اظهار كرد: مش��كلی 
در س��ایت ثبت  درخواس��ت متقاضیان 
تاكس��ی های فرس��وده گزارش نشده و 
این بخش كماكان درخواست دارندگان 

تاكسی های فرسوده را ثبت می كند. 
رئیس اتحادیه تاكسیرانی  شهر شیراز 
گفت: شركت خودروسازی طرف قرارداد 
اتحادیه تاكسیرانی های شهری كشور به 
هر دلیلی با كس��ری خ��ودرو در برخی 
تقاضاها مواجه اس��ت و ل��ذا خودرو در 
زمان مناس��ب ب��ه متقاضی��ان تحویل 

نمی شود. 
ناصری با بیان اینكه شاید خط تولید 
برخ��ی خودروها متناس��ب ب��ا میزان 
تقاضای آن در كش��ور نیس��ت، افزود: 
ثب��ت تقاض��ا و تمایل ب��ه خرید نوعی 
از خودرو، موجب ش��ده ه��ر از گاهی 

مشكاتی از این دست در كشور ایجاد 
ش��ود كه فرآیند نوس��ازی را با كندی 
یا توق��ف همراه می كن��د.  وی با بیان 
اتحادیه  این مطلب كه »خوش��بختانه 
در ثبت درخواس��ت و انجام امور بانكی 
در ش��هر شیراز با مشكلی روبه رو نبوده 
است«، ابراز كرد: متأسفانه ناهماهنگی 
بین عرضه و تقاضا، موجب بروز برخی 
نارضایتی ها در برهه ای از زمان می شود 
و اعتراض ها در رس��انه ها انعكاس پیدا 

می كند. 
 رئی��س اتحادیه تاكس��یرانی ش��هر 
شیراز همچنین با تأكید بر تأثیرگذاری 

مس��افت در تأخیر تحویل خ��ودرو به 
متقاضیان تاكس��ی، خاطرنش��ان كرد: 
همان گونه كه گفته ش��د، ت��ا به امروز 
گزارش��ی از اعت��راض به بروز مش��كل 
در تحویل تاكس��ی به اتحادیه نرسیده 
است، اما به طور قطع مطالبات مردم در 

حیطه وظایف پیگیری می شود. 
به گزارش تین نیوز، این در ش��رایطی 
است كه در 15 روز گذشته اعتراض های 
زیادی از س��وی دارندگان تاكس��ی های 
فرس��وده مبنی بر توقف تحویل خودرو 
ب��ه آنه��ا به وی��ژه در شهرس��تان ها ب��ه 

»تین نیوز« گزارش شده است. 

دوریمسافتوکمبودخودروموجبکندینوسازیتاکسیهاست

مدیرعاملایرانخودرو:

در مسیر افزایش كیفیت محصوالت، پایانی متصور نیستیم
اخبار

ایرانخودروو»داتسون«امسال
قراردادمیبندند

)از  ژاپ��ن  داتس��ون  و  ایران خ��ودرو  ق��رارداد 
زیرمجموعه های نیس��ان( تا پایان سال جاری نهایی 
می ش��ود.  هاش��م یكه زارع، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خ��ودرو، با اع��ام این خبر گفت: ت��ا چند ماه 
دیگر با داتس��ون ژاپن وارد مرحله قرارداد می شویم.  
وی تاكید كرد: در قراردادهای جدید كه با ش��ركای 
خارجی از جمله پژو امضا ش��ده است، موارد زیادی 
را پیش بین��ی كرده ای��م. یكی از  آنها این اس��ت كه 
پژو باید در زمین��ه انتقال تكنولوژی و ارتقای دانش 
قطعه س��ازان داخلی مش��اركت كند تا داخلی سازی 

محصوالت مشترك به 70درصد برسد. 

خودروسازانبرایکاهشنرخسود
۵ماهفرصتدارند

 معاون بازرس��ی س��ازمان حمایت گفت كه برای 
جلوگیری از پرداخت س��ود های باالی خودروسازان 
ب��ه م��ردم مهلتی پن��ج ماهه ب��ه آنها داده ش��ده و 
خودروسازان تا بهمن ماه امسال مهلت دارند نرخ های 

سود خود را كاهش دهند. 
به گزارش كارپرس، ش��هرام میرآخرلو در خصوص 
پرداخت نرخ های باالی سود مشاركت خودروسازان 
به مردم، اظهار داش��ت: براس��اس ماده 4 آیین نامه 
حمایت از حقوق مصرف كنن��دگان، عرضه كنند گان 
خودرو اع��م از تولید كنن��ده یا واردكنن��ده باید در 
فروش محص��والت خود میزان س��ود مش��اركت را 
حداقل، معادل س��ود س��پرده س��االنه نظ��ام بانكی 
)15درص��د( قرار دهند.  وی با بی��ان اینكه در حال 
حاضر خودروساز در پرداخت حداكثر سود مشاركت 
به مش��تریان، مجاز به افزایش 3درصدی نرخ س��ود 
یک س��اله بانك��ی )18درصد( اس��ت، اف��زود: با این 
وجود خودروس��ازان در طرح های فروش خود برای 
جذب مشتری نرخ های س��ود 24 تا 25 درصدی را 
اعام می كنند. در این زمینه هش��دارهایی توس��ط 
سازمان حمایت از مصرف كنندگان و سیستم بانكی 
به خودروس��ازان داده ش��ده كه عملیات شبه بانكی 
را متوقف كنند.  معاون بازرس��ی س��ازمان حمایت 
اضافه كرد: قرار ش��ده ب��رای مدیریت این موضوع و 
جلوگیری از پرداخت س��ود های باالی خودروسازان 
به مردم مهلتی پنج ماهه به آنها داده شود، به نحوی 
كه ب��ا هماهنگی های انجام ش��ده خودروس��ازان تا 
بهمن ماه امس��ال مهلت دارند نرخ های س��ود خود را 

كاهش دهند. 

اپلبهطرزمشکوکیدرحالتست
ماشینهایخودراناست!

مدتی اس��ت ك��ه مهندس��ان اپل ی��ک خودروی 
لكس��وس مجهز به تش��خیص نور را در خیابان های 
كالیفرنی��ا جابه جا كرده و به نظر می رس��د در حال 
بررسی سیستم كنترل ماشین های خودران هستند. 
اپل ترجیح داده اس��ت درباره ورود ناگهانی اش به 
دنیای اتومبیل های خودران س��كوت كند، اما صرف 
نظر از تاش این ش��ركت برای مخفی نگه داش��تن 
اقداماتش در این زمینه، یكی از كاربران ش��بكه های 
اجتماعی كه نزدیک دفتر اپل واقع در ش��هر »سانی 
ویل« ایالت كالیفرنیا زندگی می كند، چند روز پیش 
گفت كه یكی از اتومبیل های اس��پورت لكس��وس را 
دی��ده كه با ظاهر نامتعارفش در حال گش��ت و گذار 
در ش��هر بود و عده ای كارش��ناس آن را به دقت زیر 

نظر داشتند. 
به گفته این كاربر، در این ماشین كه حسابی توجه 
عموم را به خود جلب كرده سخت افزارهای پیشرفته 

تشخیص نور به  كار رفته است. 
به گزارش كلیک، كمپانی اپل س��ال گذشته تولید 
نوعی خودرو را در دس��تور كار ق��رار داده بود اما بنا 
به دالیلی این طرح را ناتمام باقی گذاش��ت. حال به 
نظر می رس��د این غول فناوری فقط روی تكنولوژی 
اتومبیل های خودران و ه��وش مصنوعی به كار رفته 
در آنها تمركز كرده است و قصد ندارد درگیر طراحی 

و تولید سایر بخش های خودرو شود. 
ای��ن روزها م��ردم كالیفرنیا ش��اهد گش��ت و گذار 
مهندس��ان اپل در س��طح ش��هر هس��تند كه نوعی 
سیس��تم كنترل هوشمند را روی سقف یک اتومبیل 
اس��پورت لكس��وس قرار داده اند و عملكرد آن را به 

دقت بررسی می كنند. 
به نظر می رس��د روی سقف این ماشین تجهیزات 
پیشرفته تشخیص نور به كار رفته باشد كه با انتشار 
لیزر قادر اس��ت تصاویر س��ه بعدی از محیط اطراف 
تهیه كند؛ نوعی تكنولوژی كه ماشین های هوشمند 
را قادر می سازد تا موانع پیش رو را تشخیص دهند.

اخبار

بیکاریگستردهتعمیرکاران
خودرو؛نتیجهفراگیرشدن

اتومبیلهایبرقی
دنی��ای ام��روز، دنیای تغییر و پیش��رفت اس��ت. 
ای��ن امر ضم��ن پدی��د آوردن فرصت ه��ای جدید، 
گاه تهدیدات��ی را ب��رای برخ��ی به دنبال داش��ته و 
منجر به كش��مكش هایی ش��ده اس��ت.  شاید ظهور 
ان��واع فروش��گاه های اینترنتی یا اپلیكیش��ن های به 
اشتراك گذاری مسیر را بتوان دو مثال خوب در این 
زمینه دانس��ت كه باوجود مزایای بسیار، بعضا باعث 
 بروز اعتراض هایی نیز ش��ده اند.  ش��ركت آمریكایی 
جی پ��ی م��ورگان  )JP Morgan( ك��ه در حوزه 
خدمات مالی و بانكداری فعالیت می كند، پیش بینی 
كرده ك��ه ظه��ور اتومبیل های الكتریك��ی و فراگیر 
ش��دن آنها، اثرات مش��ابهی داش��ته و بس��یاری از 
كسب و كارهای س��نتی را تهدید خواهد كرد.  طبق 
پیش بین��ی ج��ی پی م��ورگان، از آنجای��ی كه اكثر 
شركت های خودروساز كنونی برای ارائه اتومبیل های 
برقی س��خت در تكاپو هس��تند، با حمل و نقل تمام 
الكتریك��ی فاصله چندان زی��ادی نداریم و در آینده 
نزدی��ک خودروه��ای الكتریكی ج��ای خودروهای 
بنزین��ی و دیزل��ی را خواهند گرفت. با این حس��اب 
ك��دام صنایع در مع��رض تهدید بوده و چه بر س��ر 

كاركنان آنها خواهد آمد؟ 
با گرایش مشتریان به سمت خودروهای الكتریكی 
و كاهش تقاضا برای سوخت های فسیلی، پتروشیمی 
یكی از نخستین صنایعی است كه متضرر می شود. 

در س��وی مقابل ممكن اس��ت تقاضا برای منابعی 
مث��ل زغال س��نگ و گاز طبیعی جه��ت تولید برق 
بیش��تر برای تامین انرژی وسایل نقلیه افزایش پیدا 
كند ك��ه این ام��ر می تواند باعث رونق كس��ب و كار 
ش��ركت های فع��ال در این حوزه ش��ود.  آن طور كه 
جی پی م��ورگان اعام ك��رده صنعت قطعه س��ازی 
و اف��راد حاض��ر در بخش س��رویس دهی و خدمات 
خودرویی متحمل بیش��ترین زیان ها شده و جمعیت 
زیادی از فعاالن این عرصه نیاز به تغییر ش��غل خود 
خواهند داش��ت.  با توجه به سیس��تم های ساده تر، 
نگهداری از اتومبیل های برق��ی راحت تر بوده و نیاز 
به سرویس دهی و تعویض قطعه در آنها بسیار كمتر 
خواهد ب��ود. عدم نیاز به تعویض روغن، اس��تهاك 
كم و عم��ر باالتر قطعاتی مثل لن��ت ترمز به خاطر 
سیستم بازیابی انرژی تنها بخشی از مواردی هستند 

كه می توانند باعث بیكاری عده زیادی شوند. 
بد نیس��ت بدانید هر خودروی الكتریكی در حدود 
20 قطعه متحرك دارد، این در حالی  اس��ت كه رقم 
مذكور برای اتومبیل های مجهز به موتور درونس��وز 
ب��ه 2000 قطعه می رس��د.  طبیعتا این مس��ئله از 
پیچیدگ��ی فرآینده��ای تولی��د و مونتاژ كاس��ته و 
هزینه ه��ای مرتبط نیز كاه��ش می یابند.  همچنین 
اتومبیل ه��ای برق��ی تنه��ا ب��ا 10درص��د از هزینه 
خودروهای بنزینی و دیزلی طی مس��یر می كنند كه 
برای مالكین بس��یار به صرفه تر اس��ت.  با گرایش به 
سمت خودروهای الكتریكی، سازندگان باتری و نیمه 
رساناها با افزایش تقاضا روبه رو شده و جزو برندگان 
این تغییر بزرگ خواهند بود.  آن طور كه ش��واهد و 
قرائن نش��ان می دهند در س��ال های آتی شاهد یک 
تقابل بس��یار بزرگ در مقیاس جهانی خواهیم بود؛ 

تقابلی تكراری بین آینده و گذشته. 
Carbuzz:منبع

سایهافرادبانفوذبرجریانقاچاق
قطعاتیدکی

سخنگوی اتحادیه صنف فروشندگان لوازم یدكی 
اتومبیل و ماش��ین آالت معتقد اس��ت س��هم قاچاق 
قطعات در بازار قطعات یدكی نسبت به سایر بازارها 
بسیار ناچیز بوده و این قطعات سهم پررنگی در بازار 

فروش قطعات یدكی ندارند. 
س��یدمهدی كاظمی اظهار داشت: امروز كاالهایی 
كه به ص��ورت قاچاق وارد می ش��وند عمدتا ش��امل 
كااله��ای اصل��ی و برندهای مهم اس��ت ك��ه امكان 

واردات آنها چندان فراهم نیست. 
وی با اشاره به نبود تعریف درستی از كاالی قاچاق 
در كش��ور، تصریح كرد: كاالیی كه ورود و عرضه آن 
به كشور ممنوع می ش��ود در لیست كاالهای قاچاق 
محس��وب می ش��ود، درحالی كه ام��روز قطعاتی كه 
وارد كش��ور می ش��وند همگ��ی از مب��ادی قانونی و 
گمركات وارد می ش��ود و ممنوعیت��ی جهت ورود و 
اس��تفاده آنها در كشور وجود ندارد.  به گزارش خبر 
خودرو، وی تاكید كرد: امروز تجار و كسبه خوش نام 
و صاح��ب برند، با پرداخت حق��وق گمركی، مالیات 
و كس��ب مجوز سازمان اس��تاندارد اقدام به واردات 
قطعات می كنند، بنابراین قطعاتی كه در بازار عرضه 
می ش��وند به جهت گذر از مبادی قانونی، عمدتا در 

رده كاالی قاچاق محسوب نمی شوند. 
وی افزود: البته تعداد محدودی از فعاالن در حوزه 
واردات قطعات یدكی، به عناوین مختلف از پرداخت 
حقوق گمركی و مالیات و كس��ب مجوز اس��تاندارد 
خودداری می كنند كه مس��لما این اقدام قاچاق كاال 
خواهد بود.  وی گفت: مس��لما دولت باید به واس��طه 
دستگاه های متولی مانند گمرك، سازمان استاندارد 
بر جری��ان ورود این نوع قطعات نظ��ارت كرده و از 

ورود آنها ممانعت كند. 

تازه های خودرو

المبورگینیسافاریاحتماالمعرفیمیشود.



ش��رکت سامس��ونگ قصد دارد برای افزایش نرخ تولید حافظه 
فلش، س��رمایه گذاری ۷میلی��ارد دالری در کارخانه تولیدی خود 

در چین انجام دهد. 
به گ��زارش زومیت، با توجه به افزایش 
تقاض��ا ب��رای حافظه فلش، سامس��ونگ 
اع��ام کرد ک��ه قص��د دارد در کارخانه 
تولید قطع��ات نیمه هادی خود در چین، 
س��رمایه گذاری ۷میلی��ارد دالری انجام 
ده��د تا بتواند روند تولی��د حافظه فلش 

را افزایش دهد. 
این ش��رکت در حال حاضر بزرگ ترین 
تولیدکنن��ده حافظ��ه فل��ش در جه��ان 
محسوب می شود و قصد دارد این جایگاه 

را در آینده هم حفظ کند. 
مبلغ این س��رمایه گذاری، قرار اس��ت 
در یک بازه س��ه ساله در اختیار کارخانه 

شی آن در چین قرار بگیرد. 
حافظه فلش در طیف گسترده ای از محصوالت استفاده می شود 
 ک��ه از مهم ترین آنها می توان به گوش��ی های موبای��ل و تبلت ها 

اشاره کرد.
 سامسونگ پیشرو این بازار محسوب می شود و طبق گزارش های 
مربوط به سه ماهه دوم سال جاری میادی، ۴۱درصد از کل بازار 
حافظه فلش در اختیار این شرکت قرار 

دارد. 
رتبه دوم در این فهرس��ت، به شرکت 
توش��یبا تعل��ق دارد که چی��زی حدود 
۱۸درصد از کل بازار است، اما این تمام 
موضوع نیس��ت. سامس��ونگ پرچمدار 
محس��وب   DRAM حافظ��ه  ب��ازار 
می ش��ود و حدود ۴۴درصد از این بازار 
هم در اختیار این ش��رکت کره ای قرار 

دارد. 
دالری  ۷میلی��ارد  س��رمایه گذاری 
سامس��ونگ ب��رای افزایش ن��رخ تولید 
تراش��ه فلش NAND کمک می کند 
تا این ش��رکت بتواند تقاضای روزافزون این نوع حافظه  را پاس��خ 
دهد. یکی از دالیل اصلی افزایش تقاضا برای تراش��ه فلش، رشد 

چشمگیر بازار گوشی  هوشمند بوده است. 

کمیسیون ICT و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران روز گذشته سمیناری 
ب��ا عنوان »نحوه ورود به مجامع بین المللی با رویکرد حضور در نمایش��گاه ها 
و پاویون ها« با حضور روح اهلل اس��تیری مدیرکل توسعه کسب و کار بین المللی 

معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، خسرو 
س��لجوقی عضو هی��أت عامل س��ازمان فناوری 
اطاعات ایران، فرصاد جان احمدی سرپرس��ت 
اداره ارزیابی طرح های سازمان صحا و جمعی از 

فعاالن صنعت ICT کشور برگزار کرد. 
 ICT به گ��زارش روابط عمومی فدراس��یون
ات��اق بازرگانی ای��ران، محمدرضا طایی رئیس 
کمیس��یون ICT  و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی 
ای��ران در این س��مینار اعام کرد: م��ا به دنبال 
ایجاد تعامل بیشتر با فعاالن ICT هستیم و به 
همین منظور مجموعه سمینارهایی در موضوع 
بازاریابی بین الملل تدوین کرده ایم که نحوه ورود 
به نمایش��گاه ها نخستین جلسه از مجموعه این 

سمینارها اس��ت. طایی افزود: اگرچه بسیاری از شرکت های ICT پتانسیل 
ورود به نمایش��گاه را دارند اما از ابزار تبلیغاتی الزم برای حضور در نمایش��گاه 
بهره مند نیس��تند و ما در اتاق این امکان را داریم که واحدهای مش��اوره ای به 

ش��رکت ها برای حضور در مجامع بین المللی ارائه داده و به آنها برای ش��رکت 
در نمایش��گاه های بین المللی کمک کنیم. در این جلس��ه استیری، مدیرکل 
توسعه کس��ب و کار بین المللی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری نیز به 
سخنرانی پرداخت و با اعام روش های حمایتی 
این معاونت از ش��رکت های نوآور و دانش بنیان 
گفت: ما در معاونت علمی و فناوری برنامه هایی 
برای توس��عه صادرات و حضور در رویدادهای 
بین الملل��ی در نظ��ر گرفته ایم ک��ه باتوجه به 
محدودیت مالی، در حال حاضر دو نمایش��گاه 
جیتکس و س��بیت در اولویت ق��رار گرفته اند. 
اس��تیری اضافه ک��رد: تجربه نش��ان داده که 
حضور ش��رکت ها در نمایشگاه ها چه به لحاظ 
اعطای نمایندگی و چه به لحاظ فروش اثرگذار 
بوده و برای ش��رکت ها خروجی مؤثری داشته 
است. مدیرکل توسعه کس��ب و کار بین المللی 
معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یادآور 
ش��د: معاونت علمی در کنار اتاق بازرگانی و کمیس��یون ICT حاضر است به 
ش��رکت های دانش بنیان کمک کند تا این شرکت ها قادر به صادرات کاالهای 

خود شوند. 

گری��ت وال موت��ورز به تازگی اعام کرده اس��ت که ب��ه خرید برند جیپ 
عاقه مند است. 

مدتی است که اخباری مبنی بر تاش شرکت های چینی برای خرید فیات 
 کرایسلر منتشر می ش��ود. شرکت های جیلی و 
دانگ فن��گ اعام کردند ک��ه قصد خرید فیات 
کرایس��لر را ندارند، اما حاال گروه خودروسازی 
 )Great Wall Motors(  گریت وال موتورز
اعام کرده است که به خرید فیات کرایسلر فکر 

نمی کند، بلکه قصد خرید برند جیپ را دارد. 
به گزارش زومیت، در حال حاضر گریت وال 
موتورز، در تاش اس��ت تا پیش��نهاد خود را به 
فیات کرایسلر تقدیم و مذاکرات را شروع کند. 
س��خنگوی گریت وال موتورز، زو های می گوید: 
ما واقعا به این برند عاقه مند هس��تیم و مدت 
زیادی اس��ت که برند جی��پ، توجه ما را جلب 
کرده اس��ت. ه��دف نهایی ما، کس��ب جایگاه 

بهترین ش��رکت در ساخت خودروهای شاسی بلند است. جیپ به عنوان یک 
برند شناخته ش��ده جهانی، در رس��یدن زودتر و بهتر ما به این هدف، بسیار 

کمک کننده خواهد بود. 

ولی آیا سرجیو مارکیونه، مدیرعامل فیات کرایسلر، ارزشمندترین سرمایه 
ای��ن مجموعه را خواهد فروخت؟ در واقع ب��ه عقیده آدام جوناس، تحلیلگر 
ش��رکت م��ورگان اس��تنلی، ارزش برند جی��پ از ارزش کل مجموعه فیات 
کرایسلر بیش��تر است. اردیبهش��ت ماه سال 
جاری بود که مارکیونه با مستقل شدن جیپ 
موافقت کرد. پس به نظر می رس��د مارکیونه 

زیاد مخالف فروش جیپ نباشد. 
براس��اس تخمی��ن جوناس، جی��پ ۳۳.۵ 
میلیارد دالر ارزش دارد، آیا واقعا گریت وال که 
در سال گذشته کمتر از ۱۵میلیارد دالر درآمد 
داشته است، توانایی خرید جیپ را دارد؟ حتی 
اگر هم این مبلغ را در اختیار داش��ته باش��د، 
همیش��ه احتمال حضور یک شرکت بزرگ تر 

برای خرید جیپ وجود دارد. 
به هر حال هنوز هیچ چیز قطعی نشده است. 
فیات کرایس��لر اعام کرده که در حال حاضر 
گریت وال موتورز، در مورد خرید جیپ یا هر موضوع کاری دیگر، پیش��نهاد 
جدی نداده است. به نظر می رسد با جدی شدن موضوع خرید، نظر مارکیونه 

در رابطه با جیپ کاما مشخص شود. 

برای دومین س��ال پیاپی تهران میزبان نمایش��گاه تجاری چین با 
 نام هفته تجاری چین می ش��ود. نمایش��گاه تجاری چی��ن که ۲۸ تا 
۳۱ شهریور ماه در مجموعه شهر آفتاب تهران برگزار می شود، میزبان 

بیش از ۲۰۰ ش��رکت و سرمایه  گذار چینی 
خواهد بود که محصوالت و دس��تاوردهای 
خود را در حوزه های مختلف از جمله مواد 
و ماش��ین آالت س��اخت وتولید پیش��رفته، 
وس��ایل الکترونی��ک خانگ��ی، پوش��اک و 
نساجی، طراحی داخلی، مهندسی شیمی، 
قطعات خودرو، انرژی و روش��نایی، وسایل 
الکترونیک هوش��مند، چاپ، بس��ته بندی، 
معرف��ی  بهداش��ت ودرمان  و  پاس��تیک 
می کنن��د. ب��ه گ��زارش زومیت، ش��رکت 
ن��وژن راد، مس��ئولیت سرپرس��تی کمیته 
برگزارکننده این رویداد را که اتاق بازرگانی 
خارجی چین عضوی از آن اس��ت، برعهده 

دارد. در مراس��می که به مناس��بت معرفی و ش��روع به کار نمایشگاه 
هفت��ه تجاری چین در تهران برگزار ش��د، کیان معتمدی، مدیرعامل 
نوژن راد اعام کرد:  ایران به عنوان قطب منطقه ای تجارت و مبادالت 

مالی در خاورمیانه ش��ناخته می شود و بسیاری از شرکت های بزرگ، 
دفاتر منطقه ای و قاره ای خود را در تهران تأسیس کرده اند. معتمدی 
با بیان اینکه چین از دیرباز رابطه تجاری خوبی با ایران داشته است و 
هم اکنون ۴۹درصد واردات ایران از چین 
انجام می ش��ود، گف��ت: از تولیدکنندگان 
چین��ی دع��وت می کنیم تا ب��ا حضور در 
ای��ران در راس��تای هرچ��ه بهتر ش��دن 
روابطه اقتص��ادی، تجاری و فرهنگی بین 
دو کش��ور گام بردارند. به گفته معتمدی، 
ای��ن نمایش��گاه فرصتی برای ش��رکت ها 
و کارآفرین��ان چینی فراه��م می کند تا با 
همتایان ایرانی خود دیدار داش��ته باشند 
و در خص��وص توس��عه رواب��ط تجاری و 
بازرگانی و نیز آش��نایی با جامعه تجاری 
منطق��ه در حوزه  ه��ای مختلف به بحث و 
تب��ادل نظر بپردازند. برگزاری نمایش��گاه 
هفت��ه تجاری چین ب��رای دومین بار در ایران مؤید وجود ش��راکتی 
عمی��ق بین ایران و چین اس��ت و تقویت روابط تج��اری بین صنایع 

مختلف دو کشور را تسهیل می کند. 

نحوه ارائه تسهیالت نمایشگاهی به شرکت های ICTسرمایه گذاری ۷میلیارد دالری سامسونگ برای افزایش تولید حافظه  فلش هفته تجاری چین در تهران برگزار می شوداحتمال فروش جیپ به شرکت چینی گریت وال

حتی اگر در شرکت کوچکی کار می کنید یا کسب وکار ساده ای دارید، باید 
با شناسایی انواع ریسک های سایبری خود را در برابر این تهدیدات محافظت 

کنید. 
ب��ه گزارش زومیت، مرکز تحقیقات��ی tech Republic، در گزارش اخیر 
خود می گوید حمات سایبری به کسب وکارهای کوچک، بیش از آنچه تصور 
می ش��د خس��ارت مالی به جای می گذارد. در سال ۲۰۱۷، ما شاهد بیشترین 
 Merck حجم حمات س��ایبری در جهان بوده ایم. اخیرا شرکت داروسازی
 NHS در دانمارک و بیمارستان های Maersk در آمریکا، شرکت مراسات
در انگلی��س مورد حم��ات باج افزارها قرارگرفته اند. تنها در نیمه اول س��ال 
۲۰۱۷، بی��ش از ۱.۵ میلیون آلودگی به ویروس های اینترنتی گزارش ش��ده 
اس��ت و احتمال می رود در نیمه دوم س��ال، این نرخ بازهم افزایش پیدا کند. 
باوجود اینکه ش��یوع هک های بزرگ، باج افزارها و فیش��ینگ ها مدام بیشتر 
می شود، بس��یاری از صاحبان کسب وکارهای کوچک به اشتباه فکر می کنند 
که خودشان در معرض تهدید نیستند. خیلی ساده انگارانه است که فکر کنید 
شرکت ش��ما به قدری کوچک است که دلیلی ندارد مورد هجوم ویروس های 
 ،Maersk و Merck اینترنتی قرار بگیرد. ممکن است فکر کنید شرکت های
کسب وکارهای بزرگی بودند که مجرمان اینترنتی از دستیابی به اطاعات آنها 
نفع زیادی برده اند. کسب وکارهای کوچکی که تعداد کارمندان شان به انگشتان 

دست می رسد، چرا باید نگران این آسیب ها باشند؟ 
آنچ��ه نمی دانید این اس��ت که کس��ب وکارهای کوچک ه��م، اگرچه نه 
به سرعت، ولی به صورت جدی در معرض خرابکاری های اینترنتی قرار دارند. 
مسئله این است که این موضوع کمتر در رسانه ها بازتاب پیدا می کند. به این 
موضوع با دید بازتری نگاه کنید: وقتی سیستم بهداشت و سامت عمومی 
و مراکز اورژانس انگلیس مورد حمله س��ایبری قرار می گیرند، این ماجرا به 
یک خبر جهانی تبدیل می ش��ود. حمله به شرکتی که پرسنل آن کمتر از 
۵۰ نفر هس��تند، تیتر درشت اخبار روز نخواهد شد. به این ترتیب ما قربانی 
سهل انگاری و زودباوری خودمان می شویم اگر ما در مورد یک مسئله خبری 
نمی شنویم، به این معنا نیست که آن مشکل وجود خارجی ندارد. این طرز 
فکر، خطر بزرگی برای کسب وکارهای کوچک است. درحالی که شرکت های 
بزرگ با هر هزینه ای س��رانجام خود را از حمات سایبری نجات می دهند، 
بهبودی و نجات ش��رکت های کوچک از این مشکات بسیار سخت و حتی 
گاهی غیرممکن اس��ت. اگر اطاعات محرمانه ای که از ش��رکت شما خارج 
می شود، اثراتی سوء به جای بگذارد عاوه بر اینکه اعتماد خود را نزد مشتریان 
از دست می دهید، متحمل هزینه ای می شوید که شاید تصورش هم سخت 
باش��د. بهتر است منتظر زمانی نباش��ید که دیگر برای هر اقدامی دیر شده 
باش��د. انواع این تهدیدها را بشناسیدو خطراتی را که متوجه شما هستند، 

تشخیص دهید: 
بدافزارها

 ،)adware(بدافزارها می توانند ب��ه صورت های مختلفی مثل آگهی افزارها
جاس��وس افزارها  )spyware( و باج افزارها  )ransomware( ظاهر شوند. 
بدافزارها فایل های مهم شما را قفل می کنند و در حقیقت به گروگان می گیرند 
ت��ا زمانی که آنچ��ه را که می خواهند دریافت کنند. اگ��ر در محل کار دقت و 
بازبینی مؤثری صورت نگیرد، کارمندان ممکن اس��ت ناخواس��ته یکی از این 
برنامه ها را دانلود کنند و هم کامپیوتر خودشان و هم امنیت کل شبکه شرکت 

را به خطر بیندازند. 
دستگاه های موبایل

برآورد می شود که ۴درصد از کل گوشی های همراه، به نرم افزارهای مخرب 
آلوده هستند که نه تنها باعث خسارت به فرد مالک دستگاه می شوند، بلکه این 

آسیب را متوجه کارفرمایان خود نیز می کنند. 

تهدیدات اعتباری
هکرها می توانند از رسانه های اجتماعی و ایمیل های محل کار برای دور زدن 
محافظت شبکه ای اس��تفاده کنند و به این ترتیب به مدارک و اسناد اعتباری 
کارکنان دسترس��ی یابند، آیا کارمندان ابزارهای الکتریکی و دیجیتالی خود را 
همراه ش��ان می آورند؟ فرهنگ BYOD یا  »دستگاه شخصی خود را به همراه 
بیاورید« همه جا در حال فراگیر شدن است و کارکنان شرکت ها باید گوشی های 
هوشمند خود، تبلت ها و گاهی اوقات حتی رایانه های شخصی خود را برای کار 
به شرکت بیاورند. بیشتر شرکت ها فکر می کنند که مزایای این طرح )افزایش 
بهره وری، هزینه های پایین سخت افزاری( بیشتر از ریسک های بالقوه آن )هکرها 
و ویروس ها( است. کسب وکار شما به قوانین و سیاست های گسترده ای نیاز دارد 
که دقیقاً مشخص کند کارمندان تان به چه داده هایی می توانند دسترسی داشته 
باشند و اگر یکی از این دستگاه ها گم، دزدیده یا فروخته شود، چه اتفاقی خواهد 
افتاد. شما برای دسترسی به داده های فضای ابری، از چه سیستم تأیید هویتی 
استفاده می کنید؟ متوجه باشید که سیستم های قدیمی می توانند شرکت شما 

را در برابر هک و نفوذ آسیب پذیر کنند. 
آیا سیستم های شما محافظت می شوند؟ 

از آنجا که ش��رکت های بزرگ مدام امنیت سازمانی خود را ارتقا می دهند، 
کسب وکارهای کوچک به هدف های آسان و آسیب پذیر هکرها تبدیل می شوند. 
هکرها با اس��تفاده از ابزارهای جست وجوی خود، شبکه ها و کامپیوترهایی را 
که سیستم حفاظتی ندارند شناسایی می کنند. هنگامی که یک کامپیوتر بدون 
امنیت شناس��ایی شود، هکر راه خودش را از طریق آن سیستم باز می کند و 
می تواند یک حمله کامل به شبکه مذکور داشته باشد. وقتی تهدیدات سایبری 
را شناختید و آسیب پذیری خود را ارزیابی کردید، می توانید از این مراحل برای 

محافظت خودتان استفاده کنید: 
آموزش

تهدیدات فناوری به س��رعت تغییر می کنند و آم��وزش کارکنان باید به همان 
س��رعت ادامه پیدا کند. همیشه کارمندان تان را با سیاست های امنیتی شرکت، 
به روز نگه دارید. این سیاست ها باید به قانون رسمی شرکت تبدیل شوند و مدیریت 
باید مطمئن شود که کارمندان این قوانین را درک کرده اند و آنها را اجرا می کنند. 

محافظت
تمام کامپیوترهای ش��رکت باید با فایروال های س��خت افزاری و نرم افزاری 
و همچنین برنامه های آنتی ویروس و ضد جاس��وس افزار محافظت شوند. اگر 
ش��رکت شما محل ذخیره داده ها را به فضای ابری منتقل کرده، پروتکل های 
امنیتی موجود را ارزیابی و به روزرسانی کنید. آیا از وای فای شرکتی استفاده 
می کنی��د؟ یک ش��بکه خصوصی مج��ازی  )VPN( گزین��ه امن تری برای 

دسترسی به شبکه شرکت شما است. 
از کارشناسان امنیت سایبری کمک بگیرید

اکثر ش��رکت های کوچک نمی توانند یک کارشناس تمام وقت را در زمینه 
امنیت س��ایبری استخدام کنند. یکی از گزینه های پیش روی شما این است 
که براس��اس پروژه ای که در دست دارید، از یک پیمانکار متخصص استفاده 
کنید. ش��رکت ش��ما می تواند برای تهدیدات پیچیده امنیتی سایبری، مانند 
پروتکل های امنیتی مبتنی بر ابر، بدون پرداخت هزینه های باالی اس��تخدام 
متخصصین تمام وقت، از مهارت این افراد منتفع ش��ود. س��ال ۲۰۱۷، نقطه 
عطفی در امنیت سایبری محسوب می شود. صاحبان کسب وکارهای کوچک 
دیگ��ر نمی توانند تصور کنن��د که آنها هرگز هدف حمله ق��رار نمی گیرند یا 
اینکه نصب نرم افزارهای آنتی ویروس روی کامپیوترها، کافی است. بهتر است 
از همین لحظه نقاط آس��یب پذیر خود را شناس��ایی کنید و با رعایت نکات 

ذکرشده، کسب وکار خود را از وقوع یک فاجعه تمام عیار، محفوظ نگه دارید. 
ENTREPRENEUR :منبع

یکی از طرح های اشتغال که براساس مطالعه و شناخت جامعه هدف تنظیم 
شده است، طرح تکاپو است که از سوی معاونت کارآفرینی و توسعه اشتغال 

مطالعه و اجرایی می شود. 
به گزارش ایرنا، با وجود اینکه در چهار س��ال گذشته تاش های زیادی در 
حوزه کار صورت گرفته اما به دلیل اینکه با تجمیع بیکاری از سال های گذشته 

مواجه بودیم، بازار کار ایران هنوز از نبود فرصت های شغلی رنج می برد. 
اجرای طرح توسعه کسب و کار اش��تغال پایدار )تکاپو( در هشت استان در 
رس��ته فعالیت های فناوری اطاعات، گیاهان دارویی، پوشاک و گردشگری، 
اجرای آزمایش��ی طرح کارورزی در هفت اس��تان و تعیین رسته فعالیت های 
دارای اولویت ایجاد اش��تغال در تمامی استان های کشور از جمله برنامه های 

توسعه اشتغال در کشور است. 
برای مطالعه توانمندی های هر استان در طرح تکاپو، تعدادی از کارشناسان 

بین المللی با کارشناسان ایرانی همکاری می کنند. 
در کنار اجرای طرح تکاپو، طرح های اشتغال عمومی، یارانه دستمزد، تأمین 
مالی خرد، توسعه مشاغل خرد و خانگی، توسعه کسب و کار اشتغال محور،  گذار 
به کارآفرینی و اصاحات نهادی و ساختاری اشتغال از جمله طرح های دیگر 
اشتغال زا است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می شود. 
یک��ی دیگر از طرح هایی ک��ه وزارت تعاون، کار و رف��اه اجتماعی پیگیری 
می کند »طرح اشتغال هر روستا یک شغل« است. برای این منظور ۱.۵میلیارد 

دالر در نظر گرفته شده است. 
همچنین طرح کاج مش��تمل بر کارورزی، مش��وق های بیمه کارفرمایی و 

مهارت آموزی در محیط کار واقعی تدوین شده که در حال اجرا است. 
ایجاد س��االنه حدود 6۰۰ هزار شغل، افزایش نرخ مشارکت در دولت تدبیر 
و امید با ایجاد فضای مناس��ب اقتصادی، افزایش۱۰۰ درصدی نرخ مشارکت 
مردان در بازه سنی ۲۵ تا ۵۰ساله، افزایش نرخ مشارکت زنان در دولت یازدهم 
ب��ه میزان ۲.۸درصد، به طوری که این نرخ در بهار ۹6 به ۱6.۴درصد رس��ید 
)باالترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ۱۰ سال گذشته( از جمله اقدامات 

ارزشمند در حوزه کار طی چهار سال گذشته است. 
یادآور می شود افزایش نرخ مشارکت اقتصادی تنها به منزله افزایش اشتغال 
نیس��ت، بلکه این نرخ می تواند با حضور زنان در بازار کار برای جس��ت وجوی 

کار هم افزایش یابد. 
برخی از تحلیلگران اقتصادی بر این اعتقادند که با افزایش امید در جامعه، 
حضور زنان در بازار کار افزایش یافته است. نمی توان این موضوع را منکر شد 
اما باید این موضوع را به یاد داش��ته باش��یم که طی سال های پیش از ۹۲ با 
فش��ردگی جمعیت جوانی مواجه بودیم که به دلیل نامساعدی بازار کار ادامه 

تحصیل را ترجیح دادند و پس از فارغ التحصیلی راهی بازار کار شدند. 
تحلیل بازار کار موضوعی پیچیده است زیرا مسائل انسانی در آن نقش دارند 

و تنها با اتکا به یک افزایش یا کاهش نمی توان آن را تحلیل کرد. 
بررس��ی آمارهای تابستان ۹۲ تا بهار ۹6 نشان می دهد در این دوره زمانی 
یک میلیون و ۱۳۲هزار و ۲۳۱نفر به تعداد شاغان در بخش های کشاورزی، 
صنعت و خدمات اضافه شده است. ۷۵.6درصد از اشتغال های ایجاد شده در 

بخش های مختلف اقتصادی توسط زنان بوده است. 
ایجاد ۱۵۰ هزار ش��غل با اجرای طرح توس��عه مشاغل خانگی در کشور و 
اش��تغال بیش از ۲۰۰ هزار نفر توس��ط صندوق های تابعه وزارت کار از جمله 

اقدامات دیگر در حوزه کار بوده است. 
توانمندس��ازی و خ��روج بیش از ی��ک میلیون نفر از مش��موالن نهادهای 
حمایتی از چرخه حمایت دولت، ایجاد ۱۰۰ هزار ش��غل در زیر گروه فناوری 

اطاعات، ایجاد بیش از ۱۵۰ مرکز مشاوره کارآفرینی، رشد ۵۷۰ درصد صدور 
کارت موقت برای اتباع خارجی، ایجاد اش��تغال برای بیش از ۲۰۰ هزار گروه 
هدف بهزیستی و بیش از ۳هزار نفر معلول از جمله اقدامات ارزشمندی بود که 

در این چهار سال گذشته تحقق یافت. 
تردیدی نیست که جمعیت وسیعی از جوانان کشور در انتظار بهبود فضای 
کسب و کار هستند؛ در صورتی که متکی به درآمدهای حاصل از فروش نفت و 

گاز یا استخراج و فروش مواد معدنی باشیم، راه به جایی نخواهیم برد. 
مطالعه طرح تکاپو متکی بر ظرفیت ها و قابلیت های هر استان است. به طور 
مثال توسعه صنعت پوشاک، رونق صنعت غذایی در کشور، قابلیت های بی نظیر 
گردش��گری و صنایع دستی، مسائل زیست محیطی، توسعه صنایع خانگی از 
جمله زمینه های توس��عه اشتغال اس��ت که در طرح تکاپو به آنها توجه شده 

است. 
فناروی اطاعات و ارتباطات از زمینه های مهم اش��تغال در کشور است که 
می تواند مشاغل نوینی را در جامعه ایجاد کند. استفاده از این فناوری نیازمند 
دانش است که خوشبختانه در ایران به دلیل سواد دانشگاهی بخش وسیعی از 

جمعیت جوان کشور هیچ گونه جای نگرانی نیست. 
یکی از مشکات نیروی انسانی در ایران نبود انطباق نیازهای بازار کار کشور 
با مدارک تحصیلی و نوع آموزش در دانش��گاه های کش��ور است، به طوری که 
دانش��گاه فرد را برای قبول مس��ئولیت اقتصادی آماده نمی کند، بلکه تنها به 

دادن مدرک اکتفا می کند. 
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشتر اعام کرده بود هم اکنون 
بیش از ۴میلیون دانش��جو و فارغ التحصیل در کش��ور وجود دارد که انتخاب 

رشته تحصیلی آنان با رسته های شغلی، کمتر از ۲۰درصد است. 
بررسی ها نشان می دهد رشته بهداشت با ۷.۹ درصد کمترین و رشته محیط 
زیس��ت با ۴۹.۱درصد بیش��ترین میزان بیکاری را در میان فارغ التحصیان 

دانشگاهی در کشور به خود اختصاص داده اند. 
همچنین نرخ بیکاری در میان فارغ التحصیان رش��ته های هنر ۳۷درصد، 
علوم انس��انی و رفتاری ۳۲.۵درصد، حقوق ۲۱.۸درصد، مهندسی ۲۰درصد، 
کشاورزی ۲۲درصد، کامپیوتر ۳۹.۹درصد و صنعت و فرآوری ۳۲ درصد است. 
چنین نرخ های بیکاری در میان فارغ التحصیان دانشگاهی این سوال را به 
ذهن متبادر می کند که چرا این همه نیرو تربیت می کنیم اما از آنها بهره مند 
نمی شویم؟ آیا ظرفیت های اقتصادی اشباع شده است یا اینکه توان جذب این 

همه فارغ التحصیل را نداریم؟ 
متأسفانه در سال های گذش��ته برخی مدیران بر این باور بودند که توسعه 
دانشگاه ها می تواند زمان ورود جوانان به بازار کار را به تأخیر بیندازد؛ غافل از 
آنکه ممکن است این تأخیر رخ دهد اما در نهایت این جوانان از تحصیل فارغ 

می شوند و بازار کار باید جوابگوی نیازهای شغلی آنها باشد. 
در دولت دوزادهم بای��د بازنگری جدی در خصوص نیازهای آموزش عالی 
صورت گیرد تا بتوانیم این راه کجی را که سال های طوالنی است طی می کنیم 

بازنگری کنیم. 
ظرفیت زیاد داریم، نیروی انسانی ماهر زیاد داریم، کار نکرده بسیار داریم و 

همه اینها تنها در گرو مدیریت و برنامه ریزی است. 
هم اکنون سکان اشتغال کشور در اختیار راهکارهای دقیق و علمی است که 
در اجرا نیاز به حمایت دارد. معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی تجارب گرانقدری در توسعه اشتغال دارد و برنامه های خود 

را براساس تجارب جهانی تنظیم کرده است. 
رفع بیکاری و توسعه اشتغال، مهم ترین برنامه دولت دوازدهم است. 

اولریخ والکر، مدیرعامل گروه خودروسازی بورگوارد اعالم 
کرد محصوالت هیبریدی و شاسی بلند این برند، در راه 
ایران هستند. 
به گزارش زومیت، مدیران بورگوارد، محصوالت خود را 
هماهنگ با استانداردهای آلمان معرفی می کنند، اما ادعا 
می کنند که می توانند با فناوری های مدرن تولید در چین، 
قیمت نهایی را کاهش دهند. اولریخ والکر، مدیر بورگوارد 
معتقد است، خودروهای این شرکت از محصوالت کره ای 
و ژاپنی گران تر خواهند بود، اما مثل محصوالت ساخت 
فولکس واگن، با قیمتی کمتر از بی ام و عرضه می شوند. 
 BX5 و BX7 نسل جدید تولیدات خودرو تحت عنوان
جوایز متعددی در بخش طراحی، ایمنی و تکنولوژی در 
عرصه جهانی به خود اختصاص داده اند. 
اولریخ والکر به تاز گی اعالم کرده است که این برند 
با احیای تاریخ درخشان خود و با بهره گیری از لقبی 
که رسانه ها به تولیدات آن داده اند یعنی »لوکس دست 
یافتنی«، به زودی تبدیل به یکی از قطب های بزرگ تولید 
نسل جدید شاسی بلندها در اروپا خواهد شد و ایران نیز 
یکی از بازارهای مهم و گسترده برای عرضه این خودروها 
خواهد بود. مدل های هیبریدی و الکتریکی این شرکت 
پس از اخذ مجوزهای الزم به ایران وارد می شوند. قطعات 
به کار رفته در این خودرو ساخته شرکت بوش آلمان است 
و بهترین طراحان خودروهای لوکس جهان طراحی اتاق 
و بدنه آن را بر عهده داشته اند. این خودروها با وجود 
ویژگی های فنی و ظاهر منحصر به فردی که دارند از قیمت 
مناسبی برخوردار هستند، به همین دلیل رسانه های جهان 
محصوالت این شرکت را لوکس های دست یافتنی توصیف 
می کنند. 
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دریچهگزارش

اکسپوی صنایع حال دوبی، بزرگ ترین نمایشگاه در این زمینه است که در امارات 
برگزار می شود و مرکزی برای گردهمایی فعاالن صنعت حال و انجمن های تجاری از 
سراسر جهان است. این نمایشگاه  که حدود ۴هزار کارشناس در آن حضور دارند و ۴۰ 
کشور در آن شرکت می کنند، فرصتی برای حضور در بازار کشورهای اسامی و توسعه 
تجارت است، چراکه در جهان برند حال اهمیت ویژه ای دارد و مسلمانان در سراسر 
جهان به این برند توجه خاص دارند و فروش محصوالت حال به طرز چش��مگیری 
باالست. از این رو، فراخوان اکسپوی حال از سوی بخش بین الملل کارگروه ساماندهی 
مد و لباس کش��ور نیز منتش��ر ش��ده که قرار است اواخر ش��هریورماه در شهر دوبی 
برگزار شود. طراحان لباس می توانند با ثبت نام، آمادگی خود را برای حضور در پاویون 

کشورمان در این اکسپو اعام کنند. 

 گردهمایی فعاالن صنعت حالل
 در امارات 

نشس��ت مش��ترک رئیس مرکز ملی فضای مجازی و مدی��ران پارک علم و 
فناوری دانش��گاه تهران با حضور دکتر س��ید ابوالحسن فیروزآبادی و مدیران 
۳۵ش��رکت  حوزه ICT مس��تقر در پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران روز 

یکشنبه ۵ شهریور ماه برگزار شد. 
در این نشس��ت دکت��ر محمدجعفر صدی��ق ضمن ارائه گ��زارش در مورد، 
سیاس��ت ها، فعالیت ها و عملکرد پارک در سه س��ال گذشته با توضیح درباره 
الگوی پیش��نهادی پارک دانشگاهی و برنامه های اجرایی آن، خاطرنشان کرد: 
حرک��ت پارک علم و فناوری دانش��گاه تهران به س��مت ایج��اد الگوی پارک 
دانش��گاهی حرکت اس��ت که منجر به تحول دانشگاه به دانش��گاه کارآفرین 

خواهد شد. 

نشست مشترک رئیس مرکز ملی فضای 
مجازی و مدیران پارک علم و فناوری 



 تبلیغ��ات هنوز هم بهترین راه 
برای شناساندن کاال به مشتریان 
و ب��اال بردن فروش اس��ت، اما در 
میان این همه تبلیغات مختلف و 
رنگارن��گ باید در اجرای تبلیغات 
صب��ر ک��رد ت��ا تبلی��غ ماموریت 
خ��ود را به درس��تی انجام دهد و 
مشتریان را به خرید ترغیب کند. 
به گزارش مکتب نوین، همانطور 
ک��ه توم��اس اس��میت در س��ال 
1885 در لندن در مورد استمرار 
در تبلیغ نوش��ت: »بای��د 20 بار 
تبلیغ کنی تا روی مش��تری تأثیر 

بگذاری«.
1-  تک�رار تبلیغ دفعه اول: 
وقتی کسی به آگهی نگاه می کند 
آن را نمی بین��د ی��ا متوج��ه آن 
نمی ش��ود . اش��تباه نکنید منظور 
این نیست طرف کور است منظور 
این اس��ت که با ای��ن موضوعاتی 
ک��ه آدم ب��ه آنه��ا فک��ر می کند 
دیگر جایی ب��رای درک و تعمق 
اتفاق��ات محیطی ب��رای آدم  در 

نمی ماند. 
2- تکرار تبلیغ دفعه دوم: از 
وجود تبلیغ آگاهی پیدا می کند. 
در این دفعه تبلی��غ را می بیند و 
باالخ��ره از تبلیغ پیام کوچکی به 
ذهن می رسد که یک تبلیغی هم 
اینجا هست و به صورت ناخودآگاه 
محل جغرافیایی تبلیغ در ذهنش 

به جا می ماند. 
 3- تکرار تبلیغ دفعه سوم: 
ب��ه زحمت به خاطر م��ی آورد که 
آن را دی��ده اس��ت؛ گفتیم که در 
مرحل��ه قبل ارتباط برقرار ش��ده 
ولی ای��ن ارتباط بس��یار ضعیف 
بوده و بعد از چند لحظه مخاطب 
تبلیغ را فراموش کرده اس��ت اما 
آن را در ضمی��ر ناهش��یار خ��ود 
دارد و وقت��ی که برای بار س��وم 
آن را می بیند ضمیر ناهش��یار در 
یک لحظه هش��یار شده و متوجه 
می ش��ود ک��ه این تبلی��غ را قبال 

دیده است. 
در اینجا قسمت هایی از رنگ و 
جل��وه که در تبلیغ ب��ه کار نرفته 
به ذهنش خط��ور می کند و یک 
برداش��ت کلی ت��ری ب��ه ذهنش 

می آید. 
دفع�ه  تبلی�غ  تک�رار   -4
چهارم: آن را می خواند. این دفعه 
اقتضای دیدن تبلیغ را با بیش��تر 
خصوصیاتی که از آن نگه داشته، 
دارد و تبلی��غ را که می بیند چند 
لحظه روی آن تامل می کند تا از 
آگهی کسب مفهوم کند و بفهمد 
حرف حساب این آگهی چیست. 
پس برای کسب مفهوم می خواند 
و می بیند و با چیزی که ش��رکت 

تبلیغ کرده آشنا می شود. 
5- تکرار تبلیغ دفعه پنجم: 
ب��ه آن بی اعتنایی می کند و چون 
دفعه قب��ل آن را خوانده، می داند 
که چیس��ت و کامال از آن کسب 
مفهوم کرده و دیگر به تبلیغ نگاه 

نمی کند مگر اینک��ه تبلیغ آنقدر 
ج��ذاب و زیبا باش��د ک��ه آدم از 

دیدنش سیر نشود. 
6- تکرار تبلیغ دفعه ششم: 
آن را می خواند و می گوید  ای بابا. 
دفعه قبل بی اهمی��ت بودن نگاه 
کردن به تبلیغ برای او ثابت شده، 
االن که دوب��اره آن را می بیند از 
دفعه قبل ش��دیدتر فکر می کند 
که نیازی به دیدن تبلیغ نداشته 
و تبلی��غ ذه��ن او را الکی درگیر 
ک��رده اس��ت، بنابرای��ن تبلیغ را 
مزاحم ذهنی می داند که دوس��ت 

دارد از آن دور شود. 
دفع�ه  تبلی�غ  تک�رار   -7
هفت�م: می گوید این لعنتی هنوز 
اینجاس��ت. این بار دیگر می داند 
ک��ه این تابل��و مزاحم��ت ذهنی 
ب��رای او درس��ت می کن��د. برای 
همین نسبت به آن واکنش نشان 
می ده��د و از بودن تبلیغ در آنجا 

گله مند است. 
دفع�ه  تبلی�غ  تک�رار   -8
هش�تم: فکر می کند که ش��اید 
اهمیت دارد. تازه این دفعه است 
که آگه��ی دیگر کار خ��ودش را 
می کند. از این ب��ه بعد آگهی هر 
دفعه به ذهن افراد بیش��تر نفوذ و 
آنها را به خرید نزدیک تر می کند 
چون وقتی فرد مدت زیادی یک 
آگهی را می بیند در برابر آن عقب 
نش��ینی می کند و باالخره حضور 
آن را در آنج��ا می پذیرد و اجازه 
رس��وخ مفاهی��م آن را به ذهنش 

می دهد. 
9- تکرار تبلی�غ دفعه نهم: 
اگ��ر با دوس��تان و اطرافیانش در 
م��وردی خاص گپ بزن��د، امکان 
دارد ای��ن صحب��ت را ب��ه میان 
بی��اورد ک��ه آیا ت��ا به ح��ال این 
کاال را آزمای��ش کرده ان��د؟ اینجا 
دیگ��ر فق��ط در مح��ل و زم��ان 
تبلیغ نیس��ت که فرد به آن فکر 
می کند، بلک��ه تبلیغ حصار زمان 
و م��کان را می ش��کند و در فک��ر 

مش��تری جا خوش کرده اس��ت، 
بنابرای��ن می توان��د در هر زمان و 
در ه��ر مکان مش��تری را متوجه 
خود کند. از آنجایی هم که انسان 
اجتماعی اس��ت درباره همه چیز 

با دوستان خود صحبت می کند.
تبلیغ از ذهن مش��تری به زبان 
او می آید و می خو اهد درباره آن از 
اطرافیان اطالعات بگیرد که شما 
تا حاال ای��ن را خریده اید؟ چطور 
بود؟ خوب بود یا نه؟ به درد بخور 

بود یا نه؟ 
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دهم: فک��ر می کند که ش��رکت 
آگهی دهنده چطور اس��ت. فرد به 
چیزهای��ی ک��ه در تبلیغ می بیند 
اکتف��ا نک��رده و به فکر پش��توانه 
و چیزهایی که در تبلیغ نیس��ت 
می افتد. از خودش درباره شرکتی 
ک��ه آگه��ی داده می پرس��د این 
ش��رکت بزرگ اس��ت یا کوچک؟ 
کهن��ه کار؟  ی��ا  اس��ت  ت��ازه کار 
محص��والت دیگ��ری ه��م دارد؟ 
تبلیغات قبل��ی اش چه بودند؟ در 
این دفعه تبلیغات با ذهن مشتری 
درگیر می ش��ود که این پدیده در 
تبلیغ��ات خیل��ی مثبت اس��ت و 

نشانه خوبی از طرف مخاطب. 
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یازدهم: فکر می کن��د که تبلیغ 
باید چیز خوبی باشد. چون تکرار 
باالخره  می آورد  رس��میت  تبلیغ 
تبلیغ زیاد باعث زیاد شدن اعتماد 
فرد می ش��ود و حس مثبتی را در 
ذهن او درس��ت می کند. نس��بت 
ب��ه محصول رغبت پی��دا می کند 
و به نظ��ر او کاالی کاربردی و با 
کیفیتی است که شرکت این همه 

روی آن تأکید می کند. 
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دوازدهم: فکر می کند که ش��اید 
ارزش داشته باشد. تبلیغ تا اینجا 
موفق ش��د که نش��ان بدهد این 
کاالیی ارزش��مند اس��ت و ارزش 
پرداخ��ت پ��ول را دارد. بینن��ده 

هم ب��ه اینکه کاال ب��رای خودش 
وجهه ای به هم زده واقف می شود 

و قدر کاال را می داند. 
13-  تک�رار تبلی�غ دفع�ه 
م��ی آورد  ی��اد  ب��ه  س�یزدهم: 
ک��ه مدتی اس��ت چنی��ن چیزی 
می خواه��د. ای��ن به ی��اد آمدن 
ممکن است بر اثر یک نیاز واقعی 
باش��د یا نیاز کاذبی باشد که یک 
دفعه ذه��ن را درگیر می کند، در 
هر ص��ورت نی��ازی از جانب فرد 
مثال شخصی  می ش��ود.  احساس 
هوس خ��وردن یک همبرگر مک  
دونال��د بر اثر تبلیغات مداوم مک 
دونالد را می کن��د )نیاز کاذب( یا 
روغن ماش��ین خود را باید عوض 
کند ک��ه به فک��ر روغ��ن موتور 
کاسترول که مدام تبلیغ می کند 
می  افتد )نی��از واقعی(. در اینجا با 
هنر تبلیغ ایجاد نیاز به هر شکل 
ممکن ب��رای مصرف کاال اس��ت 
و این نیاز مش��تری را به س��مت 

خرید سوق می دهد. 
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چهارده�م: به فکر پول و قیمت 
آن می افت��د. اکن��ون خرید یک 
گزین��ه جدی در ذهن مش��تری 
اس��ت، ولی مانعی به اس��م پول 
جل��وی راه اوس��ت. او به این فکر 
اس��ت که چه کاالی��ی در اولویت 
اس��ت؟ ی��ا برنامه ری��زی دیگر یا 
خرج ه��ای دیگر نی��ز در راه دارد 
ی��ا نه؟ که با خی��ال راحت بتواند 

جنس را بخرد. 
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پانزده�م: اینکه بع��د از ارزیابی 
می بیند نمی توان��د آن را بخرد یا 
اینک��ه می توان��د آن را بخرد. اگر 
می  توانس��ت ک��ه آن را می خ��رد 
ولی اگر نتوانس��ت ی��ک مقداری 
ناراحت می ش��ود چون نیازی که 
در او ایجاد شده مدام او را به جلو  
می کشاند. ولی سدی به اسم پول 
همواره جلوی راه اوست. در اینجا 

مشتری در حالت تنش است. 
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ش�انزدهم: فکر می کند که یک 
موقع دیگ��ر آن را خواهد خرید. 
فرد ب��رای اینک��ه از تنش راحت 
ش��ود خرید را به زم��ان دورتری 
موکول می کند تا فرصت بیشتری 
داش��ته  مالی  برنامه ریزی  ب��رای 
باشد که بتواند از پس پول جنس 

برآید. 
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هفده�م: بعد از مدت��ی پولی را 
که الزم دارد جمع می کند. دیدن 
مجدد هر ب��ار تبلیغ مثل نفت بر 
آتش نیازهای اوست. برای همین 
هم انگیزه کافی برای جمع کردن 

پول دارد. 
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هجدهم: آن را می خرد. باالخره 
به خواسته اش می رسد؛ نیازهایش 
را برطرف می کند، آن را می خرد 

و خودش را راحت می کند. 
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نوزدهم: اگ��ر کاال همان چیزی 
بود که او دوس��ت داش��ت باشد 
خرید مجدد انجام می ش��ود. بعد 
از استفاده از کاال و رضایت از آن 
مش��تری طالب آن کاال می ش��ود 
و خری��د تکرار می ش��ود ولی اگر 
ناراضی بود خرید تمام می شود و 

بدگویی شروع می شود. 
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بیستم: به دوستان و آشنایان هم 
می گوید آن را بخرند. تا االن شما 
برای او تبلی��غ می کردید، حاال او 
است که برای شما تبلیغ می کند 
ت��ازه آن هم نه تبلی��غ از جنس 
ش��ما بلک��ه تبلیغ��ی باکیفیت تر 
چون او در اینج��ا عالوه بر تبلیغ 
کاال به آشنایان، کاال را تأیید هم 
می کند. اصال یکی از حس��ن های 
تبلی��غ زی��اد، س��اختن همی��ن 
مش��تریان طرفدار است که مثل 
لیدرهای پرس��پولیس و استقالل 

از او طرفداری می کنند. 
ام��ا ح��اال دیدی��د ک��ه 20 
مرحل��ه باید بگ��ذرد که کاالی 
ش��ما فروش ب��رود ول��ی ما در 
ای��ران اصال حوصل��ه 20مرحله 
را نداری��م، به خص��وص وقت��ی 
ب��ه مرحل��ه 6 و 7 می رس��یم 
می بینی��م ک��ه مش��تری از ما 
ش��اکی ه��م اس��ت و مأی��وس 
می ش��ویم، درحالی ک��ه وقت��ی 
بهترین  دفاع می کند  مش��تری 
نش��انه برای شماست که بدانید 
تبلیغ دارد راه خودش را درست 
اوقات خبره های  می رود. خیلی 
تبلیغ��ات می دانند که یک کاال 
باید 25 بار آگهی بشود و دفعه 
16 نتیجه ش��روع می ش��ود. در 
اینجا اگر شما 14 بار هم تبلیغ 
کنید کافی نیس��ت. پس حتما 
زمان کاف��ی برای تعداد دفعاتی 
که باید کاال را آگهی کنید واقعا 
در برنام��ه بلندم��دت تبلیغات 

خود بگنجانید. 

مهم ترین عامل مؤثر در تبلیغ، تکرار تبلیغ است
ارتباط

انتخاب بهترین غرفه نمایشگاهی 
در 6 گام

چنانچ��ه می خواهید در نمایش��گاهی که ش��رکت 
می کنید بهترین نتیجه را بگیرید باید به این مقاله که 
توسط سایت پارک بازاریابی ایران ارائه شده است، برای 
انتخاب بهترین غرفه نمایش��گاهی در شش گام توجه 

کنید. 
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نمایشگاه بگیرید 
تالش کنید نقشه های سال های قبل این نمایشگاه را 
پیدا کنید و تمامی آنها را مورد بررسی قرار دهید تا برای 
نحوه اجرای غرفه خود به یک الگوی مناس��ب برسید. 
دقت کنید باید در کنار صنایعی که مشابه صنعت شما 
هستند یا در کنار استراحتگاه های بازدیدکنندگان قرار 
بگیرید زیرا در این نقاط بازدید کننده بیشتری خواهید 

داشت. 
2-  گوشه و کنار نمایشگاه را بررسی کنید 

واقع شدن غرفه در هر یک از جایگاه ها دارای معایب 
و مزایایی اس��ت که شما باید اصلح ترین مکان را برای 
غرفه ت��ان انتخاب کنید. وقتی غرفه ای در یک گوش��ه 
قرار داش��ته باش��د، طراحی و چیدمان آن غرفه بسیار 
آس��ان است، اما چنین موقعیتی در نمایشگاه کار شما 
را برای دیده شدن توسط بازدیدکنندگان کمی دشوار 
می کند زیرا وجود غرفه های دیگر در جلوی غرفه شما 
باعث دیده نشدن ش��ما خواهد شد. بیشتر غرفه هایی 
که در گوشه های سالن های نمایشگاهی قرار می گیرند 
بازدید کننده کمت��ری دارند، اما چنانچ��ه غرفه ای در 
گوش��ه نمایش��گاه داش��تید می توانید با یک طراحی 
جذاب و چیدمان مناسب باعث جذب بازدیدکنندگان 
شوید. اغلب غرفه هایی که به صورت جزیره ای در وسط 
سالن های نمایش��گاهی هس��تند بازدید کننده بسیار 
زیادی دارند اما در چنین ش��رایطی ش��ما برای اجاره 
غرفه باید به موقعیت ورودی اصلی سالن نمایشگاه نیز 
دقت کنید؛ یا غرف��ه خود را در دید این ورودی ها قرار 
دهید یا از المان های تبلیغاتی و برندسازی مانند بنر یا 

پوستر در ابتدای سالن ورودی استفاده کنید. 
3-  فض�ای داخلی غرفه را متناس�ب طراحی 

کنید 
چنانچه س��ازمان ش��ما دارای چند قسمت مختلف 
اس��ت، بهترین نوع طراحی و چیدمان برای غرفه این 
است که فضای داخلی غرفه را به چندین بخش تقسیم 
کرده و برای هر بخش طراحی جداگانه و مرتبط انجام 
دهید و اگر فعالیت های بخش های مختلف سازمان شما 
از هم مستقل هستند برای هر بخش غرفه ای جداگانه 
در نمایش��گاه تدارک ببینید. ت��دارک دیدن غرفه های 
جداگانه برای برند ش��رکت ش��ما اعتب��ار و آگاهی به 
همراه خواهد داش��ت و همچنین با قرار دادن هر یک 
از بخش های س��ازمان در یک غرفه مجزا می توانید در 
بخش های مختلف نمایشگاه دیده شوید، پس مطمئنا 

بازدید کننده بیشتری خواهید داشت. 
4- به غرفه های اطراف خود دقت کنید

قبل از غرفه گرفتن در نمایشگاه، به غرفه های اطراف 
غرفه ای ک��ه در حال تدارک آن هس��تید خوب دقت 
کنید و ببینید در اطراف شما چه شرکت هایی هستند، 
زی��را عملکرد آنه��ا در نتیجه و بازدهی عملکرد ش��ما 
تأثیر گذار خواهد بود. چنانچه تمامی غرفه های اطراف 
غرفه شما در خصوص یک صنعت واحد باشند مطمئنا 
بازدید کننده را از شما دور خواهند کرد زیرا هنگامی که 
تجمع جمعیت در یک ناحیه زیاد باشد باعث دور شدن 
دیگر بازدیدکننده ها می شود و ممکن است غرفه شما 

در میان غرفه های دیگر دیده نشود. 
5- در تدارکات غرفه نوآوری داشته باشید

یقینا در غرفه به لحاظ موقعیت و مساحت یک سری 
محدودیت ها وجود خواهد داشت. آنها را شناسایی کنید 
و براساس محدودیت ها خالقیت و نوآوری های الزم را 
به خرج دهید، بدین ترتیب مطمئنا بیش��تر به چشم 
بازدیدکنندگان خواهید آمد. برای اجرای خالقیت در 
غرفه نمایش��گاه ابتدا نیاز دارید مخاطب��ان خود را به 
خوبی بشناسید و سعی کنید سلیقه بازار هدف خود را 
بیابید؛ به بیان ساده تر مطابق سلیقه بازار هدف خالقیت 
به خرج دهید و هرگز در برابر این محدویت ها تس��لیم 

نشوید. 
برای مثال چنانچه محدودیت مس��احت و فضا برای 
نمایش محصوالت خ��ود دارید می توانید از ایجاد یک 
س��قف برای نمایش برخی محصوالت استفاده کنید، 
حتی می توانید برای نمایش دس��ته ای از محصوالت از 
یک ال س��ی دی اس��تفاده کنید یا اگر غرفه ش��ما در 
موقعیتی اس��ت که کمتر به چش��م می آید می توانید 
از یک ش��یوه نوین اطالع رس��انی برای معرفی برند و 

محصوالت خود به بازدید کنندگان استفاده کنید. 
6-  ب�رای قبل و بعد از نمایش�گاه برنامه ریزی 

کنید
در فاز اول برای قبل از نمایش��گاه برنامه ریزی کرده 
و در فاز دوم برنامه ای برای زمان برگزاری نمایش��گاه و 
نحوه مدیریت غرفه تدوین کنید و در فاز سوم در نهایت 
برنام��ه ای برای بعد از نمایش��گاه تهیه کنید. چنانچه 
طراحی غرفه ش��ما مناس��ب برای نمایشگاه و صنعت 
ش��ما باش��د، به راحتی می توانید به اهداف تان نزدیک 
شوید و مطمئنا هر سه فاز برنامه های شما پیاده سازی 
خواهد شد. مشاوران بازاریابی در پارک بازاریابی ایران 
این برنامه ها را در شرکت های مختلف پیاده سازی کرده 
و آثار آن را مستند و مقایسه کرده اند. این نتایج موجب 
پافشاری و اصرار مش��اوران جهت پیاده سازی صحیح 

برنامه ها در شرکت ها شده است. 
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تبلیغات خالق

در آگهی باال از ستون های روزنامه برای تبلیغ چاقوهای Carulla استفاده شده است و تصویری از ماهی تکه تکه شده در میان ستون های روزنامه 
نشان داده شده است.

ایستگاه تبلیغات

استراتژی پیام پیچ پرفکت برای 
تبلیغات حرفه ای

 )PitchPerfect( اس��تراتژی پیام پیچ پرفکت
روش س��اده ای اس��ت ک��ه ب��ا هف��ت پرس��ش، 
قدرتمندتری��ن چیزی را که باید بگویید پیداکرده 
و موج��ب خواه��د ش��د بهترین ن��ت را در قلب 
مشتری بنوازید. به گزارش هورموند، اگر پیش  از 
این تبلیغات ناهنجاری داش��ته اید، درک خواهید 
ک��رد که این موضوع تا چه ح��د می تواند موجب 

رنجش شود. 
هفت پرسش استراتژی پیام پیچ پرفکت 

1- با چه کسی صحبت می کنیم؟ 
2- دیدگاه ما چیست؟ 

3- حرف کلیدی در این دیدگاه چیست؟ 
4- چرا هدف باید به این دیدگاه توجه کند؟ 

5- چرا هدف باید دیدگاه را باور کند؟ 
6- هدف نس��بت به پیام، محص��ول و برند چه 

حسی باید داشته باشد؟ 
7- می خواهیم هدف چه کاری انجام بدهد؟ 

وقتی کاری را ش��روع می کنید بای��د بدانید به 
چه کس��ی می فروش��ید و چه چیزی می فروشید. 
س��واالت اس��تراتژی پیام پیچ پرفکت بهتر اس��ت 
براس��اس توالی انجام ش��ود. بهتر اس��ت با »چه 
کسی« ش��روع کنید، س��پس »مقصود«، »کلمه 

کلیدی« و »دلیل توجه« را بپرسید. 
از ای��ن ب��ه بعد رعایت توالی ضروری نیس��ت و 
برخی پاس��خ ها به راحتی در کنار دیگر پاس��خ ها 
قرار می گیرند. بعضی از س��وال و جواب ها موجب 
می ش��وند به قبل رجوع کرده و با درک جدیدی 
شروع کنید. توصیه می شود هیچ کدام از جواب ها 
بیش��تر از یک خط نش��وند به غی��ر از »دلیل باور 

کردن.«
در این فرآیند الزم اس��ت به جلو و عقب برویم؛ 
ب��رای هر س��وال پاس��خ هایی را که ب��ه ذهن تان 
می آید نوش��ته و در پایان یک��ی را انتخاب کنید. 
وقتی تمام سواالت پاسخ داده شد یک استراتژی 

پیام خام خواهید داشت. 
در گام بع��د جمله ه��ا را اصالح کنید، س��پس 
اس��تراتژی های پیام مختلف را مقایس��ه و تحلیل 
کنید. اس��تراتژی پیام نهای��ی را خالقانه خالصه 
کنید. اکنون می توانید ب��ه ارزیابی بپردازید. یک 
نسخه از آن را برای تیم سازنده تبلیغ ارسال کنید 
تا یک نسخه صوتی برای تست گروه تمرکز آماده 

شود. 
کارک��رد ای��ن روش در م��وارد بس��یاری ب��ه 
تأیید رس��یده و موجب ش��ده برندها، مؤسس��ات 
غیرانتفاعی و کس��ب وکارهای نوپا بر شرکت های 
باس��ابقه در ارائ��ه محصوالت خود غلب��ه کنند و 
میزان فروش و پوش��ش خبری خ��ود را افزایش 

دهند. 

  )POS( تبلیغ در نقطه  فروش
تبلیغ در نقطه  فروش )POS( ش��امل بروشور، 
بالون های تبلیغاتی یا نمایشگرهایی برای نمایش 
محتویات یک دیس��ک تبلیغاتی اس��ت که عموماً 
در فروش��گاه های خرده فروشی و قسمت پذیرش 
هتل ه��ا و س��الن های تج��اری دی��ده می ش��ود. 
زمانی ک��ه به داخل ی��ک هتل ق��دم می گذارید، 
معم��وال یک قفس��ه بزرگ از بروش��ورهای مراکز 
تج��اری محل��ی مانن��د رس��توران ها، پارک های 
تفریحی و واسطه گران معامالت امالک که در آن 
منطقه کار می کنند، شرکت های حمل ونقل و... را 
می بینید. اگر در این مرحله درس��ت عمل کنید، 

فرصتی مغتنم برای شما به وجود خواهد آمد. 
ای��ن کانال ارتباطی مختص همه نیس��ت. ذات 
حرف��ه برتر ش��ما، ب��ازی را ب��ه نفع ش��ما تغییر 
می ده��د. نمی توان به یک پزش��ک، وکیل، معمار 
یا یک روان ش��ناس توصیه کرد ک��ه از این کانال 
ارتباطی اس��تفاده کنند، زی��را این کار حرفه  آنان 
را ب��ی ارزش می کند. ام��ا با توجه ب��ه محلی که 
خری��د در آن صورت می گیرد، این کانال ارتباطی 
می تواند برای بعضی حرفه ها ایده آل باشد. طبیعتا 
مراکز اقتصادی و مراکز خرید برای واس��طه گران 
معامالت امالک و کارشناس��ان وام بانکی مناسب 
اس��ت. طراحان فضاهای ش��هری و پیمانکاران به 

دنبال فروشگاه های ابزار و یراق هستند. 
مهم ترین نکته برای اثربخش��ی کانال ارتباطی 
تبلی��غ در نقطه  فروش این اس��ت که آنچه در آن 
مکان قرار می دهید، باید باکیفیت باشد. باید یک 
بروشور ش��خصی درجه  یک باشد و حرف شما را 
بگوی��د و البته مقدار کمی اطالعات فروش در آن 

قرار گیرد. 
ممکن اس��ت بعض��ی فروش��گاه ها و مکان های 
تج��اری هزینه ای را از ش��ما بگیرند تا محصوالت 
تبلیغاتی ش��ما را در گیش��ه خود قرار دهند. هر 
مورد را جداگانه بس��نجید؛ بعضی مکان ها ارزش 
این را دارند، به ویژه اگر رقبای ش��ما به تعداد کم 

باشند یا اصاًل در آن محل نباشند. 
تبلی��غ در نقطه  فروش، روش��ی فراگیر بوده که 
از مزای��ای آن می ت��وان به رس��اندن محصوالت 
تبلیغات��ی با کمترین تالش به دس��ت مخاطب و 
از معای��ب آن به عدم کنت��رل افرادی که اقدام به 
برداش��تن تبلیغات می کنن��د و همچنین نیاز به 

تأمین مستمر اقالم اشاره کرد. 
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Tasti D-Lite؛ نامی که حکایت 
 از قدمت 28ساله یک زنجیره بزرگ از
 بس��تنی  فروش��ی های خوش آب و 
رنگ دارد؛ بس��تنی فروشی هایی که 
با ارائه بیش از 100 طعم مختلف از 
انواع بستنی های رژیمی و تلخ گرفته 
تا پر خامه و میوه، انواع نوشیدنی ها 
و دس��رهای خوش طعم و صد البته 
رژیمی، روزانه به بیش از 1000 نفر 
از طرفداران خوراکی های ش��یرین 
و خوشمزه خدمت رسانی می کنند. 
ارائ��ه   ،Tasti D-Lite ش��عار 
بس��تنی های کم کالری، کم چرب 
و متناس��ب با ذائقه مشتری است؛ 
ش��عاری که تا به امروز، به خوبی به 
آن عمل ش��ده و در حد حرف باقی 

نمانده است. 
زنجی��ره  ،2015 س��ال   در 

Tasti D-Lite، تح��ت مالکی��ت 
یک خانواده ثروتمند کانادایی که با 
 Kahala Brands عنوان تج��اری
مش��غول به فعالیت بودن��د، درآمد؛ 
خانواده ای که حرفه تخصصی ش��ان 
در مدیریت رستوران ها و زنجیره های 
بزرگ، زبانزد خاص و عام است. از این 
تاریخ به بعد نام Tasti D-Lite، در 
 Planet کنار نام های بزرگ��ی چون
 Cold و  Smoothie، Blimpie
ش��نیده    Stone Creamery
می ش��ود. این روزها این ش��رکت از 
 طریق اعط��ای نمایندگ��ی، روزگار 

پر رونقی را می گذراند. 
این زنجی��ره بزرگ و ش��یرین، 
در ژانویه س��ال 2010، ش��روع به 
اجرای یک برنامه وفاداری، با عنوان 
Tasti Rewards ک��رده اس��ت؛ 
برنام��ه ای که در آن، مش��تریان با 
دریافت ی��ک کارت چند منظوره  
)Tasti Treat Card(  ک��ه هم 
می تواند کارت عضویت و وفاداری 
مشتری باشد و هم کارت هدیه! در 
ازای خرید های خود از این زنجیره، 
امتیاز جم��ع می کنند. امتیازهایی 
که ش��رکت برای اس��تفاده از این 
کارت در نظر گرفته است، به شرح 

زیر است. 
مشتریان با دریافت کارت از هر 
یک از فروش��گاه های س��طح شهر 
و وارد ک��ردن اطالع��ات کارب��ری 
خود در س��ایت شرکت، با هر دالر 
خری��د خ��ود از این زنجی��ره، یک 
امتیاز به دست می آورند. زمانی که 
تع��داد امتیازهای مش��تری به 50 
برس��د، مش��تری می تواند از یک 
ظ��رف بزرگ و رایگان بس��تنی به 
دلخ��واه اس��تفاده کند. ع��الوه بر 
 آن، در صورتی که مش��تری وفادار

 Tasti D-Lite، در سالگرد تولد 
خود به هر یک از فروشگاه های این 
زنجیره مراجعه کن��د، می تواند از 
یک وعده رایگان خوراکی شیرین 

و دلچس��ب، به عن��وان هدیه تولد 
اس��تفاده کند. امتیازها به صورت 
اختی��ار  در  آنالی��ن  کوپن ه��ای 
مش��تریان ق��رار می گی��رد و آنها 
می توانن��د در هر لحظه ک��ه اراده 
کنند از امتیازهای خود اس��تفاده 
کرده و خود را مهمان شیرینی های 

خوش طعم این زنجیره کنند. 
ای��ن کارت قابلی��ت تبدی��ل به 
کارت هدی��ه را نی��ز دارد؛ یعن��ی 
مش��تری می توان��د از ابت��دا و ب��ا 
پرداخ��ت مبلغ��ی مش��خص، این 
کارت را به عنوان هدیه به دوس��ت 
خود بدهد یا پس از مدتی استفاده 
و جم��ع آوری امتیاز، اس��تفاده از 
امتیازها را به دوس��تان یا آشنایان 
خود هدیه بدهد. بنابراین مشتری 
باید به سایت شرکت مراجعه کرده 
و هدی��ه دادن کارت خود را اعالم 
کند؛ در غیر  این صورت، فروشگاه 
از ارائه خدمات به فرد دیگر معذور 

خواهد بود. 
ی��ک ی��ادآوری ش��یرین اینکه 
مش��تریان می توانند به جای یک 
امتی��از، دو ی��ا حتی س��ه امتیاز و 
بیش��تر به دس��ت آورند! چگونه؟ 
در صورتی ک��ه مش��تریان در ه��ر 
یک از ش��بکه های اجتماعی مانند 
و   Facebook، Twitter
Foursquare عضو باش��ند و به 
هنگام ثبت اطالع��ات کارت خود 
در س��ایت ش��رکت، این امکان را 
ب��ه برنامه بدهند ک��ه از طرف آنها 
ب��رای Tasti D-Lite به صورت 
خودکار تبلیغ و توصیه بفرس��تد، 
به تعداد پس��ت های روزانه، امتیاز 
آنها در کارت ذخیره خواهد ش��د. 
تقریب��ا تمامی مش��تریان ب��ا این 
گزین��ه موافق بوده و ای��ن اجازه را 
به شرکت داده اند. عالوه بر این، در 

صورتی که مشتریان در پست های 
اجتماعی خود موقعیت مکانی شان 
در فروش��گاه را به دوس��تان خود 
اعالم کنند، میزان امتیازهای شان 
از ابتدا تا آن زمان، دو برابر محاسبه 
خواهد ش��د، یعنی ش��ما به عنوان 
مش��تری به یک��ی از زنجیره های 
Tasti D-Lite مراجع��ه کرده اید 
و ب��ا اتصال به س��رور فروش��گاه و 
استفاده از موقعیت یاب جغرافیایی، 
به دوس��تان خود می گویید »سالم 
من االن در Tasti D-Lite شعبه 
خیابان پنجم هستم.« و به همین 
س��ادگی امتیازهای خود را در یک 
لحظه دو برابر می کنید و از بستنی 
خوردن تان لذت بیشتری می برید. 

به گفته خود ش��رکت، »بستنی 
خ��وردن، یک فعالی��ت اجتماعی 
و گروهی اس��ت، بنابرای��ن چرا ما 
نباید به گروه ها توجه نشان دهیم؟! 
چه گروه های دوس��تی واقعی، چه 
مجازی. کلید موفقیت ما در دستان 

گروه ها است.«
نکت��ه جال��ب در ای��ن برنام��ه 
وفاداری ش��یرین، توجه شرکت به 
ظرافت های ارتباط��ی و رفت و آمد 
مش��تریان خود به فروش��گاه های 
زنجیره اس��ت. این شرکت متوجه 
شده اس��ت که بیشتر مشتریانش، 
به صورت دس��ته جمعی و گروهی 
به فروش��گاه ها مراجع��ه می کنند، 
به همین دلیل، ط��رح امتیازهای 
گروه��ی را در برنامه وفاداری خود 
جای داده اس��ت. شرکت می گوید 
»تص��ور کنید با دوس��تان خود به 
س��ینما رفته ای��د؛ قبل از ش��روع 
فیل��م، تصمی��م می گیرید س��ری 
ه��م ب��ه Tasti D-Lite بزنید و 
بس��تنی بخوری��د؛ در صورتی که 
هریک از ش��ما کارت وف��اداری ما 

را داش��ته باشید، هر امتیاز شما به 
صورت چند برابر و به تعداد اعضای 
گروه محاسبه خواهد شد!« بسیار 
شگفت انگیز است! اینطور نیست؟ 

از زمانی ک��ه ش��رکت، این طرح 
گروه��ی را به برنامه خ��ود افزوده، 
روز ب��ه روز ب��ه تع��داد گروه های 
فروش��گاه ها،  ب��ه  مراجعه کنن��ده 
اضافه شده است. استقبال از برنامه 
وفاداری خارج از تصور مس��ئوالن 
ش��رکت ب��وده و آنه��ا را س��خت 
خوشحال و شگفت زده کرده است. 

قوانین برنامه وفاداری 
- ش��رکت این اج��ازه را دارد تا 
در هر زمان که صالح ببیند، نحوه 
جمع آوری امتیاز، به دست آوردن 
کوپن و امتیازهای اعضای برنامه را 
بدون اطالع قبلی جابه جا یا حذف 

کند. 
- اع��الم موقعیت مکان��ی تنها از 
طری��ق حضور در فروش��گاه و اتصال 
به شبکه شرکت، امکان پذیر است؛ در 
غیر  این صورت حضور فرد در فروشگاه 

امتیازی به دنبال نخواهد داشت. 
- امتیازهای به دست آمده، تاریخ 
انقضایی ندارند و تا زمانی که برنامه 

ادامه یابد، محفوظ هستند. 
- ش��رکت در قب��ال کارت های 
مسروقه و آسیب دیده، مسئولیتی 
جلوگی��ری  منظ��ور  ب��ه  ن��دارد. 
احتمال��ی،  سوء اس��تفاده های  از 
مش��تریان موظف هستند، سرقت 
کارت خود را به شرکت اعالم کنند. 
- به دست آوردن امتیاز از طریق 
شبکه های اجتماعی نیازمند خرید 
از فروشگاه نیست؛ تنها امتیازهای 
حض��وری، من��وط ب��ه خری��د از 

فروشگاه است. 
- هدیه روز تولد از 10روز قبل و 

تا 10 روز بعد از تاریخ تعیین شده، 
قابل استفاده است. 

- امتیازه��ای مصرف ش��ده، از 
برخوردار  اس��تفاده مجدد  قابلیت 
نیستند. مشتریان به هنگام انتخاب 
هدیه خود باید دقت الزم را به عمل 

آورند. 
- در صورت هدی��ه دادن کارت 
وفاداری به ش��خصی دیگر، مراتب 
باید از طریق س��ایت شرکت اعالم 
ش��ود. در غیر  این صورت، شرکت 
از ارائ��ه خدمت به ش��خص جدید 

معذور است. 
مزایای برنامه وفاداری 

1- گروه ه��ای دوس��تی: مزیت 
ب��زرگ ای��ن برنام��ه وف��اداری در 
متفاوت عمل کردن تیم اجرایی و 
توجه به گروه های دوستی است. تا 
اینجای کار، با هیچ شرکت تولیدی 
یا خدماتی روبه رو نش��ده ایم که به 
فعالیت ه��ای گروهی و دوس��تانه 
تا این اندازه اهمی��ت بدهد. اغلب 
فعالیت های وف��اداری، متوجه فرد 
اس��ت، ام��ا اینکه این ش��رکت به 
صورت کامال جس��ورانه به س��مت 
ح��وزه گ��روه و امتیازه��ا و جوایز 
گروهی کشیده ش��ده است، جای 

بسی تقدیر دارد. 
2- شبکه های اجتماعی: توجه به 
ش��بکه های اجتماعی و استفاده از 
این فرصت ناب و رو به گس��ترش، 
نش��ان دهنده هوش و ذکاوت تیم 
اجرای��ی Tasti D-Lite اس��ت؛ 
فرصتی که کمتر شرکتی در عمل 

به سراغ آن می رود. 
معایب برنامه وفاداری 

وف��اداری ای  برنام��ه  هی��چ 
 خال��ی از اش��کال نخواه��د بود.

 Tasti D-Lite نی��ز از ای��ن 
قائده مس��تثنی نیس��ت! اینکه 
ای��ن زنجی��ره ب��زرگ، جوایز و 
هدایای خود را صرفا در تخفیف 
و اس��تفاده رایگان از محصوالت 
اس��ت،  داده  ق��رار  فروش��گاه 
چن��دان خوش��ایند و باب طبع 
مش��تریان نیس��ت. خوب است 
که این ش��رکت به ارائه هدایای 
خدمات��ی و کاالهای��ی غی��ر  از 
بستنی، نوشیدنی و دسر نیز روی 
بیاورد تا بیش از پیش به س��یل 
بررسی  اضافه شود.  طرفدارانش 
این برنامه وفاداری، برای ما بسیار 
جذاب و آموزنده بود؛ مطمئنا این 
نیویورک  اهال��ی  برای  جذابیت 
بیش��تر از ای��ن حرف ها اس��ت! 
از  خوب اس��ت فروش��گاه هایی 
این دست در ایران نیز به سمت 
اجرای برنامه های وفاداری بروند 
تا مشتریان ایرانی نیز تجربه دو 
ای��ن خوراکی های  از  چندان��ی 

خوشمزه داشته باشند. 
ارتباط با نویسنده: 

me@alirezajafari.com

 Tasti D-Lite نگاهی به برنامه وفاداری

قدرت آگاهی از برندزنجیره ای خوشمزه! 
ارزش وی��ژه برن��د، مجموع��ه ای از دارایی ه��ا و 
تعهدات مرتبط با برند اس��ت. ای��ن مفهوم حقیقتا 
نقش مارکتینگ و مدیر ارشد مارکتینگ را متحول 
کرده اس��ت. دارایی های یک برند را می توان به سه 
دسته تقس��یم کرد؛ آگاهی از برند، وفاداری به برند 
و تداعی کننده ه��ای برند. تمامی اینها مزیت رقابتی 
قدرتمن��دی ایجاد می کنند و نیازمند مدیریت فعال 
هس��تند. در ادامه ب��ا هورموند همراه ش��وید تا به 

بررسی آگاهی از برند بپردازیم. 
به گ��زارش هورموند، افراد معموال برای آگاهی از 
برند ارزش کافی قائل نیس��تند، اما این دارایی برند 
می تواند دارایی استراتژیک کلیدی باشد. در بعضی 
از صنایع که محصوالت مش��ابه هس��تند آگاهی از 
برند تمایز رقابت��ی پایدار ایجاد می کند. وظیفه این 
دارایی متمایز کردن برندها از جنبه به خاطر آوردن 

و آشنا بودن است. 
آگاهی از برند می تواند مزیت های رقابتی فراوانی 
ایج��اد کند؛ اول اینک��ه، به برند حس آش��نا بودن 
می بخشد و افراد، برند آش��نا را دوست دارند. برای 
محص��والت معمولی نظیر صابون و آدامس، آش��نا 
ب��ودن می تواند محرک تصمیم گیری خرید باش��د. 
آزمایش ه��ای طع��م محصوالتی مانند ک��وال و کره 
بادام زمینی نش��ان داده  اس��ت که نام شناخته شده 
می تواند ب��ر ارزیابی ها تأثیر بگذارد، حتی اگر هرگز 

برند خریداری  نشده یا از آن استفاده نشده باشد. 
دوم، آگاه��ی از نام می تواند نش��انه حضور، تعهد 
و دوام تلقی ش��ود؛ ویژگی هایی ک��ه می تواند حتی 
ب��رای خری��داران مصرف کننده اجناس ب��ادوام نیز 
مهم باش��د. مطابق این منطق که اگر نامی شناخته 
می ش��ود حتما دلیلی برای آن وج��ود دارد. برنامه 
»اینتل اینساید« به نحو چشمگیری در ایجاد ادراک 
از فناوری پیشرفته موفق بود و بااینکه هیچ چیز در 
مورد شرکت یا محصول بیان نمی کرد، بیش از یک 
دهه برتری قیمتی برای اینتل به بار آورد. در اینجا 

قدرت آگاهی از برند نقش اصلی را ایفا می کرد. 
سوم، برجس��ته بودن برند مش��خص می کند که 
آی��ا برن��د در زمان کلیدی فرآین��د خرید، به خاطر 
آورده می ش��ود یا خیر. نخس��تین ق��دم در انتخاب 
آژانس��ی تبلیغاتی خودرو یا سیستمی کامپیوتری، 
تصمیم گی��ری بر س��ر انتخاب برندهایی اس��ت که 
مدنظر قرار گرفته و بررس��ی می شوند. نهایت نفوذ 
نام، زمانی اس��ت که با اش��اره به دس��ته خاصی از 
محصوالت، تنها یک برند به خاطر آورده می ش��ود. 
دس��تمال کاغذی کلینکس، س��فیدکننده وایتکس، 
چس��ب زخم اید، ژل جل-او، مداد سوسمارنشان و 
پنی��ر خام��ه ای فیالدلفیا را در نظ��ر بگیرید. در هر 
م��ورد چند برند دیگر می توانید ن��ام ببرید؟ چگونه 

می خواهید با برند پرنفوذتر رقابت کنید؟ 
آگاه��ی از برن��د، دارایی ای اس��ت ک��ه می تواند 
بی نهایت ماندگار و درنتیجه پایدار باش��د. کنار زدن 
برندی که به یک س��طح از آگاهی غالب و مس��لط 
رسیده، کاری بس دش��وار است. برای مثال آگاهی 
مش��تریان از برند داتسون تا چهار سال بعد از اینکه 
ش��رکت نام خود را به نیس��ان تغییر داد، همچنان 
پابرج��ا و قوی باقی مانده بود. در مطالعه ای دیگر در 
زمینه آشنا بودن، از خانم های خانه دار خواسته شد 
ه��ر تعداد برند در هر زمینه می توانند نام ببرند؛ هر 
یک از آنها به طور متوسط 28 برند را نام بردند. عمر 
برندهای نام برده شده شگفت انگیز بود؛ بیش از 85 
درصد آنها عمری بیش از 25 سال داشتند و قدمت 

۳۶ درصد از آنها به بیش از ۷5 سال می رسید. 
تفاوت قابل توجهی میان بازشناس��ی )آیا تاکنون 
ن��ام برند X را ش��نیده اید( و به خاط��ر آوری بدون 
کمک  )کدام برندهای شاس��ی بلند را می توانید نام 
ببرید( وجود دارد. برخی اوقات هنگامی که میزان به 
خاطر آوری بدون کمک یک برند بالغ پایین باش��د، 
بازشناسی آن حتی در حد مطلوب هم نخواهد بود. 
درواقع برندهایی که بازشناسی باال و به خاطرآوری 
پایین دارند، اصطالحا برندهای گورس��تانی نامیده 
می ش��وند. بدون به خاط��رآوری، آنها از بازی خارج 
هس��تند. بازشناس��ی باالی آنها به این معنی است 
که آنه��ا اخبار دیروز به حس��اب می آین��د، ازاین رو 
به دشواری دیده می شوند و انرژی کسب می کنند. 

مصرف کنن��دگان هرروز ب��ا پیام ه��ای تبلیغاتی 
بیشتر و بیش��تری بمباران می شوند، ازاین رو ایجاد 
آگاهی و حضور به ویژه با در نظر گرفتن چندپارگی 
و درهم ریختگی موجود در رس��انه های گروهی، به 

چالشی جدی تبدیل  شده است. 
یک راه برای دیده شدن، توسعه برند در گروه های 
محصول اس��ت. به همین دلیل ش��رکت هایی مانند 
3M، س��ونی، توش��یبا و جنرال الکتریک از مزیت 
برخوردارند، چراکه قلمروی گسترده محصوالت شان 
موجب دیده ش��دن هرچه بیش��تر برندش��ان شده 
اس��ت. راه دیگر فراتر رفتن از کانال های رس��انه ای 
معمول و استفاده از ترویج در رویدادها، سمپلینگ، 
رواب��ط عمومی، جوامع اینترنتی و دیگر رویدادهای 

به دست آوردن توجهات است. 
برای مث��ال اثرات اسپانس��رینگ سامس��ونگ از 
المپیک، فروش��گاه های نایک ت��اون، آویزان کردن 
س��اعت 150 متری از آسمانخراش های فرانکفورت 
و توکیو توسط سواچ و… را در نظر بگیرید. تمامی 
این ش��رکت ها توانستند س��طح آگاهی از برند خود 
را بس��یار مؤثرتر از زمانی که تنها متکی به تبلیغات 

بودند باال ببرند. 

نحوه بازاریابی براساس مشتریان 
وفادار نسبت به برند

 امروزه س��عی می ش��ود ب��ا توجه ب��ه تغییرات 
ایجاد شده در دنیای اقتصاد و کسب و کار، مفاهیم 
بازاریابی نوین بتوانند جایگزین مفاهیم س��نتی و 

قدیمی آن شوند. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، علت این 
جایگزینی تغییرات و تحوالتی اس��ت که در دنیا، 
مسائل اقتصادی و اجتماعی و نیازهای افراد اتفاق 

افتاده است.
 به نظر مشاوره بازاریابی، در بازاریابی مبتنی بر 
مش��تریان وفادار به برند، ش��رکت ها به این نتیجه 
رس��یده اند که به هر حال، برندها توانایی و قدرت 
خ��ود را کم کم از دس��ت خواهند داد و قدرتی که 
در آغاز فعالیت خود یا در ادامه داشته اند، به دلیل 
تحوالت اجتماعی و اقتصادی از دست خواهد رفت 
و این مشتریان هستند که با قدرت و توانایی خود 
ک��ه در قالب وفاداری نس��بت به برند نش��ان داده 
می ش��ود می توانند موقعیت برند را از حالت زوال 
نجات دهند، بنابراین ش��رکت ها و برندها، مس��یر 
متفاوت��ی را در بازاریابی دنبال می کنند و به جای 
در نظر گرفتن اهداف ش��خصی همچون باال بردن 
میزان فروش س��عی می کنند بیش��تر از همیش��ه 
ب��ه نحوه ارتباط خود با مش��تریان بپردازند و این 

ارتباط را بهبود بخشند. 
مشتریان وفادار نسبت به برند هستند که قدرت 
یک برند را نشان می دهند. پس بهتر است برندها 
نیز برای اینک��ه در بازاریابی بتوانن��د به موفقیت 
دس��ت پیدا کنن��د از عناصر مربوط به مش��تریان 
مانند باال بردن میزان وفاداری آنها استفاده کنند. 
این مش��تریان وفادار هس��تند ک��ه می توانند یک 
برند را ش��اخص و برجس��ته کرده و به آن حیات 
ببخش��ند. بازاریابان و برندها برای اینکه بتوانند به 
این هدف خود برس��ند س��عی می کنند نخستین 
احساسی که برای برندها ایجاد می کنند این باشد 

که احساس تعلق به آنها بدهند. 
زمانی که مش��تریان با برند مورد نظر احس��اس 
تعل��ق می کنن��د آن را بخش��ی از هویت و زندگی 
خود می دانند و به همین دلیل نسبت به آن وفادار 
عم��ل می کنند و تحت هر ش��رایطی باز هم برند 
م��ورد نظر خود را بر س��ایر برنده��ا و محصوالت 

ترجیح می دهند. 
برای اینکه ش��رکت یا برندی بخواهد وفاداری را 
در مش��تریان خود ایجاد کند، به دلیل خاصی نیاز 
ندارد و حتما نباید به دنبال دلیلی برای آن باشد، 
بلکه بهبود رواب��ط، توجه به نیازهای مش��تریان، 
خواس��ته ها، تمایالت و سالیق مش��تریان باید در 
اولوی��ت برنامه ه��ا قرار گیرد. در نظ��ر گرفتن این 
عوامل اس��ت که به مش��تریان نشان می دهد شما 
نیازه��ای آنها را بر اهداف ف��روش خود ارجحیت 
می دهید و احس��اس تعلق را ب��رای آنها به وجود 

می آورد. 
سعی کنید میزان عالقه به برند را افزایش داده و 
مسائل مشتریان خود را در اولویت تمامی برنامه ها 

و امور خود قرار دهید. 
براساس تحقیقات بازار، نتایج عملکرد شما برای 
مش��تریان تان به خوبی قابل درک اس��ت و اگر به 
این نتیجه برس��ند که اولویت اقدامات شما توجه 
به نیازها و خواس��ته ها و س��الیق آنها است، قطعا 
میزان وف��اداری آنه��ا افزایش پی��دا خواهد کرد. 
بنابراین احساس تعلق و وفاداری مشتریان یکی از 
قدرتمندترین ابزارهای بازاریابی و برندسازی است 

که می تواند در اختیار شما قرار گیرد. 

برندینگباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

در انجمن ها عضو شوید و از منابع آماده استفاده کنید - از جمله رویدادهای شبکه سازی محلی، انجمن های آنالین و ... وقتی افراد 
بیشتری را بشناسید، مشتریان بیشتری خواهید داشت.

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری

BRAND



آینده نگر باشید

مدیران بای��د همواره تصورات خود را به چالش 
بکشند تا بتوانند بهترین راه ممکن را بیابند. بدون 
ش��ک بهترین ها مطلق نیستند و همین امر باعث 
می ش��ود نیاز ب��ه تغییر و بازبین��ی همواره وجود 
داش��ته باش��د. در دنیای رقابتی امروز، با سرعت 
روزاف��زون تغیی��رات تکنولوژیک، سیس��تم های 
علم و فن��اوری باید آمادگی الزم را برای پاس��خ 
به تغییرات اقتصادی و اجتماعی داش��ته باش��ند. 
درواق��ع جهان در حال تغییر اس��ت و اگر نتوانید 
ب��ا ای��ن تغییرات خود را همس��و س��ازید، از دور 
رقابت خارج خواهید ش��د. ب��ه همین خاطر اکثر 
ش��رکت های موفق همواره نگاهی به آینده دارند 

تا بتوانند در عرصه خود دوام بیاورند. 
انس��ان اگر بخواهد عملکردی معقول ارائه دهد 
باید نس��بت به پیامدهای اقدامات خود و دیگران 
و واکنش ه��ای آنان و نی��ز نیروهایی که خارج از 
کنترل آنهاس��ت، ش��ناخت و آگاهی کافی داشته 
باشد. شایان ذکر است این پیامدها صرفا در آینده 
رخ می دهند بنابراین افراد باید تالش کنند عالوه 
ب��ر درک صحیح امور در حال وقوع، اموری را که 
ش��اید در آینده اتفاق بیفتد  نیز شناسایی کنند. 
همه اینها گ��واه بر ضرورت آینده نگری توس��ط 
انس��ان اس��ت. آینده نگری به انس��ان این توان را 
می دهد که تهدیدها و فرصت هایی را که در آینده 
ب��ا آنها مواجه می ش��ود پیش بینی کن��د و زمان 
کافی برای تفک��ر و تصمیم گیری قبل از برخورد 
با آنها را داشته باشد. همچنین آینده نگری سبب 
می ش��ود انسان اهداف بلند مدت همراه با طراحی 
اس��تراتژی های الزم برای دستیابی به آن اهداف 

را تدوین کند. 
آینده نگ��ری به اف��راد این ام��کان را می دهد 
که فردای خود را مانند گذش��ته س��پری نکنند و 

هوشمندانه تر قدم بردارند. 

ایده
 فران��س جوهانس��ون با کت��اب خود ب��ا عنوان 
 The Medici Effect  ک��ه در س��ال 2004 
منتشر شد هیاهویی برپاکرد که از آن پس، برای 
مفاهیم تفکر و عمل فراتر از مرزهای تعیین شده 
و اص��ل )خارج از دیواره های جعبه( به او به عنوان 
کارش��ناس این حوزه مراجعه می ش��ود. برندهای 
 American Express، همچ��ون  جهان��ی 
IBM، Nike، Volvo و والت دیزنی از تخصص 
اس��تراتژیک شرکت Medici Group  استفاده 
کرده ان��د. درواقع او عقی��ده دارد که مدیران باید 
بتوانند آینده را لم��س کنند. با این کار آنها قادر 
خواهند بود آین��ده را آنگونه که می خواهند، رقم 
بزنند. بدون شک این امر محقق نخواهد شد مگر 
آنکه تفکر آینده نگری در رهبران شرکت ها شکل 
بگیرد. با در اختیار داش��تن چشم اندازی از آینده 
ش��ما قادر خواهید بود فعالیت های خود را مطابق 
آن شکل دهید و این امر مانع اتالف وقت و انرژی 

خواهد شد. 
فران��س جوهانس��ون در رابط��ه با ای��ن امر که 
چگونه باید آینده را لمس کرد می گوید ابتدا باید 
بدانید که احتماال در آینده به چه شکلی خواهید 
ب��ود. در مرحل��ه بعد جای��گاه و چیدمان مطلوب 
خود را ترسیم می کنید، سپس تفاوت های موجود 
میان آن دو را بررسی خواهید کرد. این امر باعث 
خواهد ش��د بتوانید فعالیت های خود را با اهداف 

خود همسو کنید.
 آل��ن الکین، متخصص مدیری��ت زمان در این 
باره می گوی��د: برنامه ریزی، آوردن آینده به زمان 
حال اس��ت تا بتوانید همی��ن االن کاری برای آن 
انجام دهید. مدیران نباید انتظار آینده را بکشند، 
بلک��ه باید در محی��ط کاری و تصمیمات خود به 
اس��تقبال آن بروند و فکر برنامه ریزی را به آینده 

منتقل نکنند.
 نباید منتظر آمدن فرصت ها باشند بلکه تغییر 
را به عن��وان قلب تپن��ده آینده همانند س��که ای 
بنگرند که در یک روی آن فرصت و در یک طرف 
دیگ��ر تهدید وج��ود دارد و توانایی شناس��ایی و 
بهره برداری از فرصت ها و تبدیل تهدید به فرصت 

را کسب کنند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- همه شرکت ها نیاز به درک درستی از گذشته 
و آینده کاری خود دارند. این امر از الزامات است 
و نمی ت��وان آن را اختیاری فرض کرد. درواقع اگر 
ش��ما می خواهید سالیان متمادی در حوزه کاری 
خود فعال باش��ید، الزم اس��ت ب��رای آینده خود 

برنامه ای جامع طراحی کنید. 
- کس��ی ک��ه می خواه��د معلم خوبی باش��د، 
بای��د یاد بگیرد که چگونه ش��اگرد خوبی باش��د. 
آن ک��س که می خواه��د رهبر خوبی باش��د باید 
ی��اد بگیرد چگونه رهرو خوبی باش��د. آنچه باعث 
خالقیت می شود، همین تعامل بین متضادهاست. 
مس��ائل ما نیز چنین هس��تند و باید یاد بگیریم 
ک��ه چگونه موضوعات را از پش��ت، درون و از باال 
ن��گاه کنیم. ای��ن امر در اصط��الح تفکر معکوس 
نامیده می ش��ود که خصوصا ب��رای مدیران جهت 

تصمیم گیری های شان بسیار سودمند است. 
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این داس��تان واقعا خواندنی 
نش��ان می دهد همیش��ه پول 
مهم ترین چیز نیست و خیلی 
چیزها از پول مهم تر هس��تند، 
اما از دید کارآفرینان داستانی 
توجیه کننده سستی  است که 

و تنبلی و فقر است.

داستان ماهیگیر و تاجر 
یک تاج��ر آمریکایی نزدیک 
یک روستای مکزیکی ایستاده 

بود. 
در هم��ان موقع ی��ک قایق 
رد ش��د  ماهیگیری  کوچ��ک 
که داخلش چند تا ماهی بود. 
تاجر از ماهیگیر پرسید: چقدر 
ط��ول کش��ید تا ای��ن چند تا 

ماهی رو گرفتی؟ 
ماهیگیر: مدت خیلی کمی.

تاجر: پس چرا بیش��تر صبر 
نکردی تا بیش��تر ماهی گیرت 

بیاد؟ 
ماهیگیر: چون همین تعداد 
برای س��یر کردن خان��واده ام 

کافی است. 
تاج��ر: ام��ا بقی��ه وقتت را 

چه کار می کنی؟ 
دیروق��ت  ت��ا  ماهیگی��ر: 
می خوابم، یه ک��م ماهیگیری 
ب��ازی  ب��ا بچه ه��ا  می کن��م، 
می کن��م، بع��د م��ی رم ت��وی 
دهکده و با دوس��تانم ش��روع 
به گیتار زدن می کنم، خالصه 

مشغولیم به این نوع زندگی. 
تاجر: م��ن در هاروارد درس 
می خون��م و می تون��م کمکت 

کنم. 

ت��و باید بیش��تر ماهیگیری 
کن��ی اون وق��ت می تون��ی با 
پولش قای��ق بزرگ تری بخری 
و ب��ا درآمد اون چن��د تا قایق 
دیگ��ه هم بعدا اضافه می کنی. 
اون وق��ت یه عالمه قایق برای 

ماهیگیری داری! 
ماهیگیر: خوب، بعد چی؟ 

تاجر: به  جای اینکه ماهی ها 
رو به  واس��طه بفروشی، اونا رو 
میدی  مشتری ها  به  مستقیما 
و برای خودت کار و بار درست 

می کنی.
راه  کارخون��ه  بع��دش 
می ان��دازی و ب��ه تولیدات��ش 

نظارت می کنی …
رو  ای��ن دهک��ده کوچ��ک 
می��ری  و  می کن��ی  ت��رک 

مکزیکوسیتی! 
بع��د از اون هم لوس آنجلس 

و از اونجا هم نیویورک.
اونجاست که دست به کارهای 

مهم تری می زنی.
ماهیگی��ر: ای��ن کار چق��در 

طول می کشه؟ 
تاجر: 15 تا 20 سال

ماهیگیر: اما بعدش چی آقا؟ 
قس��مت  بهتری��ن  تاج��ر: 
موقعی��ت  ی��ک  در  همین��ه، 
مناس��ب که گی��ر اومد میری 
و س��هام ش��رکت رو به قیمت 
خیلی باال می فروشی! این کار 
میلیون  ه��ا دالر ب��رات عایدی 

داره. 
ماهیگی��ر: میلیون ه��ا دالر! 

خوب بعدش چی؟ 
تاج��ر: اون وقت بازنشس��ته 

می ش��ی! می��ری ی��ه دهکده 
س��احلی کوچی��ک؛ جایی که 
بخوابی.  دیروق��ت  تا  می تونی 
ی��ه ک��م ماهیگیری کن��ی، با 
بچه ه��ات ب��ازی کن��ی، بری 
ب��ا  دیروق��ت  ت��ا  و  دهک��ده 
دوس��تات گیتار بزنی و خوش 

بگذرونی. 
م��رد روس��تایی گفت: خب 
من همین  االن هم دارم همین 

کار رو می کنم. 
تاجر  و  ماهیگی��ر  داس��تان 
می خواه��د بگوید که مس��یر 
ثروت ان��دوزی پ��ر از رن��ج و 
زحمت است و بهتر است آدم 
از همین که هست لذت ببرد و 
دنبال جمع  کردن پول نرود؟ 

می خواهد به ما بقبوالند که 
ثروتمندان آدم های طمعکاری 
هس��تند و قرار است آخر کار 
به  جایی برسند که یک انسان 
آن  در  هم اکن��ون  معمول��ی 

جایگاه است؟ 
اجازه بدهی��د صریح بگویم؛ 

اینها همش چرندیات است! 
اج��ازه بدهی��د ب��ه نظری��ه 
توطئ��ه فک��ر کن��م و بگویم 
اینج��ور داس��تان ها را ش��اید 
بعض��ی س��وپر میلیاردره��ای 
دنیا درس��ت کرده اند تا مردم 
معمول��ی را در همین وضعیت 
معمولی ش��ان نگ��ه  دارن��د و 
بگویند ش��ما همین جایی که 

هستید خوب است. 
آفری��ن  می گوین��د:  آنه��ا 
زندگ��ی  از  عزی��ز  بچه ه��ای 
لذت ببرید ما به ش��ما حقوق 

می دهیم که زندگی تان بگذرد. 
لطف��ا بقیه پول ه��ا را بگذارید 
برای م��ا که این ق��در زحمت 
می کش��یم و خودمان را برای 
توسعه یک کسب وکار این قدر 

به زحمت می اندازیم.
من به شما پیشنهاد می کنم 
کت��اب توطئ��ه پول��داران، 8 
قانون جدید پول نوشته رابرت 

کیو ساکی را بخوانید.
بعض��ی از ثروتمن��دان ک��ه 
این گونه داس��تان ها را برای ما 
می خواهند  می کنند  درس��ت 
م��ا فقیر بمانیم چ��ون در این 
صورت اس��ت که باز این باور 
و  پذیرفته ای��م  را  مظلومی��ت 
اینکه ما ثروتمند ش��ویم ظالم 
و خودخواه می شویم و بدخواه 

فقیران.
بای��د بدانی��م ک��ه پ��ول نه 

»هدف« بلکه »نشانه« است؛
نش��انه ارزش��ی ک��ه ش��ما 
ب��ه جه��ان ارائ��ه می کنید و 
همچنی��ن پول فق��ط یکی از 

شش بخش ثروت است. 
برای همین اس��ت که تمام 
لزوم��ا  دنی��ا  میلیاردره��ای 

ثروتمند نیستند. 
آن دسته از سوپرپولدارهای 
دنیا واقعا ثروتمند هستند که 
دانش مالی و تجربه های خود 
را ب��ا روی گش��اده در اختیار 

دیگران قرار می دهند. 
یک نمونه خ��ود رابرت کیو 

ساکی یا وارن بافت است. 
داس��تان  در  تاج��ر  آن 
»ماهیگیر و تاجر« به ماهیگیر 

اش��تباه  آدرس  مکزیک��ی 
می دهد. 

درواقع ماهیگیر با معیارهای 
زندگ��ی خ��ودش هم اکن��ون 
می تواند ثروتمند باش��د و آن 
تاجر با داشتن میلیارد ها دالر 
پ��ول ه��م می توان��د ثروتمند 
نباشد. آن تاجر اشتباه می کند 
که می خواهد این  همه پول را 
جمع کن��د فقط ب��رای اینکه 
آخ��ر عم��ر مدت��ی را خوش 
بگذران��د. او باید یاد بگیرد که 
بای��د همین ح��اال هم خوش 
بگذراند. ش��ما عزیزان هم اگر 
راه اندازی کس��ب وکار را برای 
این می خواهید ک��ه به هدف 
)آسایش( در آخر عمر برسید، 
هم هدف تان اش��تباه اس��ت و 

هم راه تان.
مغ��ز ما می خواه��د ما را در 
وضعیت��ی ک��ه هس��تیم نگه 
دارد و م��ا را از ه��ر تغیی��ری 

می ترساند. 
می گوید راه پ��ول درآوردن 
س��خت اس��ت و رن��ج دارد و 
ممکن اس��ت چک برگشتی و 

بدهکاری در این مسیر باشد.
 مغز به ما دس��تور می دهد 
)حاال که پول  ن��داری حداقل 
از زندگ��ی ات ل��ذت بب��ر!( و 
این گون��ه پنده��ا م��ا را برای 
تالش بیش��تر در زمینه کسب 
پ��ول س��د می کن��د؛ غافل از 
اینکه ما بخواهیم یا نه دنیا در 
حال تغییر اس��ت و اگر زودتر 
خودم��ان را تغییر ندهیم دنیا 

ما را به اجبار تغییر می دهد.

داستان ماهیگیر و تاجر یا توطئه ثروتمندان! 
کارتابل کلید

راهکارهایی برای استخدام نیروی 
انسانی مناسب

منابع انسانی، مهم ترین دارایی یک کسب وکار است، 
بنابرای��ن باید توجه ویژه ای ب��ه آن صورت گیرد. این 
روزها افراد بسیاری با تحصیالت تکمیلی به دنبال یک 
کار خوب هس��تند. از طرف دیگر، کسب وکارها نیز به 
دنبال استخدام نیروی انسانی مناسب خود هستند و 
اگر موقعیت شغلی آنها مناسب باشد، احتماال با صدها 

رزومه مواجه شوند. 
در ادامه به نقل از س��ایت ibazaryabi چند مورد 
را که به هنگام اس��تخدام نیروی انسانی باید در نظر 

گرفته شود می خوانید. 

دقیقا هدف خود از استخدام نیروی انسانی 
جدید را بدانید

قبل از اینکه به استخدام نیروی جدید اقدام کنید، 
بهتر است یک بار تمامی فرآیندهای سیستم را مرور 
کنید و ببینید آی��ا واقعا به نفر یا نفرات جدیدی نیاز 

دارید یا نه؟ همچنین به سواالت زیر پاسخ دهید. 
- چرا به نفر جدید نیاز داریم؟ 

- نفری که استخدام خواهد شد، دقیقا چه کارهایی 
انجام خواهد داد؟ 

- چه مهارت هایی برای این کارها نیاز است؟ 
- نفر جدید با کدوم گروه ها بیشتر در ارتباط خواهد 

بود؟ 
پس از اینکه به این س��واالت جواب دادید، راحت تر 

می توانید نیروی مناسب را پیدا کنید. 

تبلیغاتی طراحی کنید که بهترین افراد جذب 
آن شوند

فرآیند استخدام بهترین افراد، دقیقا مشابه فرآیند 
فروش است. ش��رکت شما محصول است و کارکنانی 
ک��ه می خواهید جذب کنید، مش��تریان آینده ش��ما 

هستند. 
بس��یاری از کس��ب وکارها رزومه ه��ا را جمع آوری 
می کنند و ش��روع به فیلتر کردن افراد با اش��تباهات 
کوچک می کنند، اما به نظر من کار اصلی شما قبل از 

دریافت رزومه هاست. 
ش��ما باید جلوه خوبی از خود به نمایش بگذارید تا 
افراد بهتری تقاضای همکاری با شما را داشته باشند. 
یکی از این کارها می تواند طراحی سایت خوب باشد؛ 
قرار دادن توصیفات بسیار قدرتمند از مشتریان خوب 
و همچنین تبلیغات در کانال های مناسب و مربوطه. 

شخصیت فرد مهم تر از مهارت  های اوست
بس��یاری از اف��راد معتقدند که در محل کار، ش��ما 
فق��ط با مهارت های اف��راد کار دارید، اما بس��یاری از 
مش��هورترین کارآفرین��ان جهان معتقدن��د توجه به 

شخصیت افراد مهم تر از مهارت های آنهاست. 
سیمون س��ینک می گوید: ش��خصیت را استخدام 

کنید، مهارت آموختنی است. 
بنابراین ش��ما می توانید از تست های روان شناسی 
مختلف اس��تفاده کنید تا بهترین افراد را شناس��ایی 

کنید. 
شما می توانید با اندکی جست وجو به استانداردترین 
سواالت استخدامی شخصیت شناسی دست پیدا کنید. 

از قانون »دو اشتباه« استفاده کنید
ای��ن قان��ون یک��ی از محبوب تری��ن قانون ه��ای 
اس��تخدامی است که اغلب مورد پسند مدیران روابط 
عمومی قرار دارد. این اصل می گوید اگر شما در حال 
مطالعه رزومه ای هستید، درصورت مشاهده دو اشتباه 

آن را کنار بگذارید. 
براس��اس این اصل، وجود یک اش��تباه امکان پذیر 
اس��ت، چون ما انسان هس��تیم و احتمال خطا وجود 
دارد، اما اگر دومین خطا را نیز مرتکب شدیم، به این 
معناس��ت که ما آدم کم دقتی هس��تیم یا آن کار به 

اندازه کافی برای ما پراهمیت نبود. 

موانعی طراحی کنید تا از طریق آن افراد را با 
هم مقایسه کنید

هن��گام اس��تخدام نباید تنها ب��ه گفته هایی که در 
رزومه آورده می ش��ود، اعتماد کنید؛ بهتر است بعد از 
چک کردن رزومه ها، تعدادی از افراد را برای مصاحبه 
انتخاب کنید و از آنها سواالتی را بپرسید و نسبت به 

آنچه در رزومه آورده شده است، مطمئن شوید. 
به عنوان مثال، اگر شما می خواهید یک نیروی تولید 
محتوا استخدام کنید، باید مطمئن شوید که او توانایی 

این کار را خواهد داشت. 
بنابرای��ن از هر چند نفری که برای مصاحبه دعوت 
کرده اید بخواهید یک س��وال مش��ترک مرتبط با این 

شغل را انجام دهند. 
به عنوان مثال، ش��ما می توانی��د از آنها بخواهید در 
مورد چیزی که هیچ وقت دوست ندارند توضیح دهند. 
مطمئن��ا این س��وال عالوه ب��ر مهارت ه��ای آنها، 

شخصیت شان را نیز آشکار خواهد کرد. 
شور و شوق مهم تر از هر چیزی است

اگر فردی شوق بسیار زیادی برای کار داشت، حتما 
او را اس��تخدام کنید. شور و شوق او می تواند منجر به 
کار خوب او ش��ود، بنابراین بع��د از اینکه از مهارت و 
شخصیت فرد مطمئن شدید، ببینید آیا اصال این فرد 
ش��وق درونی برای انجام این کار را دارد. اگر به خاطر 
پول به س��مت این شغل آمده، مطمئنا با اندکی پول 

بیشتر شغل خود را تغییر خواهد داد. 
Inc :منبع

مترجم: امیر آل علی

کسب وکار خالق

گروه های آموزشی یا حرفه ای - تحصیل همیشه موضوعی نو محسوب می شود. می توانید کالس آموزشی یا گروه های مهارتی تشکیل دهید. 
فقط باید در موضوعی که می خواهید کارتان را شروع کنید، دانش خاصی داشته باشید. در این ایده  کسب و کار حاشیه  سود ۵۰ درصدی برای 

شما متصور است. می توانید کالس های تخصصی مانند آیلتس، آموزش زبان خارجی یا کالس های مبتنی بر سرگرمی برگزار کنید.
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 دفت��ر کار گوگل واقع در ش��هر دوس��لدورف، توس��ط ش��رکت معماری و 
دکوراس��یون داخل��ی LEPEL & LEPEL Architektur  طراحی ش��ده 

است. 
اطالعات کلی

LEPEL & LEPEL :شرکت طراح -
- کارفرما: گوگل

- سال: ۲۰۱۱
- محل: دوسلدورف، آلمان

به گزارش زومیت، شرکت آلمانی LEPEL & LEPEL  در سال ۲۰۱۱ یک 
محیط کار شاد و پر از نشاط برای کمپانی گوگل طراحی کرده است. طراحی 
خ��اص و منحصربه فرد ای��ن دفتر کار، نگرش خ��اص، توانایی ها و قابلیت های 
ش��رکت گوگل را به خوبی نشان می دهد. ش��رکت طراح تمام تالش خود را به 

کار بست تا طراحی و دکوراسیون داخلی این دفتر نشان دهنده روحیه و حال و 
هوای شرکت گوگل باشد. در حقیقت طراحی مبتکرانه و خالقانه محیط کار، به 
رشد و پرورش ایده های نو و خالقانه در این شعبه از گوگل کمک کرده است. 

 محل کاری که زمانی دفتر کار معمولی و عادی بود، اکنون با طراحی جدید 
به یک محیط شاد و پرجنب وجوش تبدیل شده است. در این شرکت، کارمندان 
در یک فضای بزرگ و مشترک به طور گروهی کار می کنند و به راحتی با یکدیگر 

تعامل و تبادل نظر دارند. 
قسمت های مختلفی برای این دفتر کار طراحی شده است. از جمله بخش های 
مختلفی که در این شرکت وجود دارد می توان به اتاق های مجزا، اتاق کنفرانس، 
سالن غذاخوری، محل استراحت کارکنان و اتاق تفریح و ورزش اشاره کرد. همه 
این امکانات موجود، در واقع به پویایی و خالقیت، نشاط و انعطاف  پذیری محیط 
کار کمک می کند. فضای داخلی ش��رکت، مخصوصا قسمتی که کارمندان در 

یک فضای بزرگ و مشترک با یکدیگر کار می کنند، یک محیط کار کامال فنی 
و تخصصی است که کارکنان در آن دانش، تخصص، ایده ها و نظرات خود را با 

یکدیگر به اشتراک می گذارند. 
همه کارمندان می توانند در صورت نیاز از اتاق های مختلف شرکت استفاده 
کنند؛ به طور مثال می توانند در مواقع ضروری از اتاق برگزاری جلسات کاری و 
همچنین اتاق ویدئو کنفرانس استفاده کنند. اهمیت دادن به استراحت و تفریح 
کارکنان را می توان یکی از ویژگی های مش��ترک بین دفترهای مختلف گوگل 
در سراسر جهان دانست؛ همین عامل باعث شده است که احساس خستگی و 

بی انگیزه بودن کارمندان، کاهش یابد. 
ش��رکت طراح و اجرای دکوراس��یون داخلی این پروژه بیان می کند که طی 
همکاری نزدیک با ش��رکت گوگل، برنامه و ایده های طراحی به تدریج ش��کل 
گرفت و سپس به مرحله اجرا رسید. در حقیقت، شرکت کارفرما در طراحی این 

دفتر کار نقش بسیار مهم و تعیین کننده ای داشت و آماده شنیدن پیشنهادات 
و نظرات دیگران بود. ایده ها و نظرات کارکنان، آرزوها، خواس��ته ها و تجربیات 
آنه��ا نیز در تصمیم گیری ها، برنامه ریزی ه��ا و طراحی داخلی دفتر نقش قابل 
توجهی داش��ت. همه این موارد باعث شد ایده های خالقانه بی شماری از طرف 
کارمندان مطرح شود و راه حل های مبتکرانه و خالقانه بی شماری برای اجرای 

بهتر پروژه به دست آید. 
 به طور کلی، ش��رکت طراح از رنگ های زنده و ش��اد برای طراحی داخلی و 
دکوراسیون دفتر کار استفاده کرده است. در سالن ورودی شرکت روی دیواره 
پیشخوان، لوگوی شرکت نقش بسته است که از رنگ های اصلی برای طراحی 
آن استفاده نشده، اما با همین طراحی تک رنگ ، به این دفتر کار جلوه ای خاص 

و متفاوت بخشیده است. 
LEPEL-LEPEL  :منبع

طراحی دفتر کار گوگل؛ شعبه دوسلدورف آلمان
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اخبار

اهواز  - ش�بنم قجاوند - قائم مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران گفت: این شرکت در راستای سیاستگذاری های صورت گرفته از 
سوی مدیران ارشد صنعت نفت طی چهار سال گذشته حضوری موثر 
در میادین مش��ترک نفتی و گازی داشته است. محمد رضا تاکایدی 
در تش��ریح فعالیت های این ش��رکت به مناسبت بزرگداشت هفته 
دولت، افزود: فعالیت گسترده شرکت موجب شده تا در دولت یازدهم 
برداشت از میادین نفتی مشترک به نحو چشمگیری افزایش یابد. وی 
اظهار کرد: به عنوان مثال از تعداد 193 حلقه چاه نفت و گاز که در 
س��ال 95 حفاری و تکمیل شد، 57 حلقه در قالب پروژه های کلید 
در دست در میادین مشترک در مناطق خشکی و دریایی کشور بوده 
است. تاکایدی گفت: در ابتدای دولت یازدهم، مدیریت ارشد شرکت 
به طور کتبی و ش��فاهی آمادگی این ش��رکت را برای حضور بیشتر 
در پروژه های کلید در دس��ت )EPD ( در میادین نفتی آزادگان و 
یاران جنوبی  و س��ایر میادین غرب کارون اعالم کرد که مورد تایید 

و اس��تقبال وزیر نفت قرار گرفت. قائم مقام مدیر عامل شرکت ملی 
حفاری ایران در پیوند با این مطلب به حفاری و تکمیل 3+40 حلقه 
چاه در میدان نفتی آزادگان جنوبی و 13 حلقه در میدان نفتی یاران 
جنوبی اش��اره و افزود: هم اکنون نیز حفاری 20 حلقه چاه دیگر در 
موقعیت میدان آزادگان جنوبی در دس��ت اجرا است. وی اظهار کرد: 

در زمان حاضر 9 دس��تگاه حفاری خشکی و دریایی این شرکت در 
حفاری میادین مش��ترک شامل میدان های نفتی آزادگان جنوبی و 
آذر و فازه��ای 14 و 17 طرح توس��عه می��دان گاز پارس جنوبی در 
مدار عملیات قرار دارند. تاکایدی در زمینه عملکرد امسال این شرکت 
نیز توضیح داد: با تالش مجموعه کارکنان در بخش های عملیاتی و 
پشتیبانی از ابتدای فروردین تا چهارم شهریورماه جاری در مجموع 
68 حلقه چاه نفت و گاز تکمیل و در این مدت بیش از 121 هزار متر 
حفاری به ثبت رسید. قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ادامه 
داد: از تعداد چاه های حفر شده 10 حلقه شامل پنج حلقه توسعه ای 
و پنج حلقه تعمیری در میادین مشترک تکمیل و برای بهره برداری 
تحویل کارفرما گردید. وی همچنین تعداد خدمات فنی و تخصصی 
ارائه شده به چاه های نفت و گاز را در این مدت افزون بر سه هزار و 
630 م��ورد عنوان کرد و گفت: این خدمات به طور عمده در هنگام 
عملیات حفاری و تکمیل چاه و چاه های در حال تولید ارائه می شود. 

تبریز - اس�د فالح- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توس��عه 
منابع استاندار آذربایجان  ش��رقی با اشاره به برنامه ریزی دولت برای 
افزای��ش اش��تغال و رفع موانع تولید در س��ال جاری، گفت: اس��تان 
آذربایجان شرقی در سال گذشته تجربه خوبی در این راستا به دست 
آورد و امس��ال ه��م روند اقدامات قبلی را ادامه م��ی دهد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، مهندس علی نواداد افزود: در سال قبل براساس 
سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ریزی های انجام شده از 
س��وی دولت، اقداماتی انجام دادیم که در کل کش��ور تبدیل به الگو 
ش��د. وی گفت: یکی از این اقدامات، حضور مدیریت ارش��د اس��تان 
و اعضای کارگروه تس��هیل و رفع موانع تولید در تمام ش��هرک های 
صنعتی بود که در این راستا از واحدهای مشکل دار به طور مستقیم 
بازدید ش��د و در نهایت خروجی این بازدیدها و جلساتی که در کنار 
آن تش��کیل می ش��د هماهنگی هایی بود که برای رفع موانع تولید 
انجام شده است. معاون استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به پرداخت 
تسهیالت رونق تولید در سال گذشته، سهمیه استان را در این زمینه 
687 میلی��ارد تومان برای 515 واحد تولی��دی اعالم کرد و گفت: با 
توجه به اینکه آذربایجان ش��رقی یکی از اس��تان های صنعتی کشور 
 است، خودمان را به این سهمیه محدود نکردیم و خوشبختانه براساس 
برنامه ریزی هایی که از ابتدای سال گذشته شد تمام واحدهای متقاضی 
که ش��رایط دریافت تس��هیالت را داشتند توانستند از این تسهیالت 

اس��تفاده کنند. وی افزود: در پایان سال گذشته موفق شدیم به 736 
واحد تولیدی که در سامانه بهین یاب ثبت نام کرده بودند تسهیالت 
ارائه کنیم که از نظر میزان تسهیالت پرداختی در رتبه سوم کشوری 
و از لحاظ تعداد واحدهایی که تسهیالت دریافت کردند در رتبه پنجم 
کشور قرار گرفتیم. مهندس نواداد گفت: در کنار این تسهیالت، بانک 
های اس��تان از منابع داخلی خود 270 میلیارد تومان تس��هیالت به 
واحدهای تولیدی پرداخت کردند و در مجموع در پایان سال گذشته 
یک هزار و 117 میلیارد تومان تسهیالت با واحدهای تولیدی پرداخت 
شد. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی در ادامه 
با بیان اینکه این استان بر اساس ارزیابی وزارت کشور در چهار شاخص 
اقتصادی در سال گذشته عنوان برتر کشور را کسب کرده است، افزود: 

در سال گذشته 10 هزار  و 694 واحد تولیدی در سطح کشور با تزریق 
منابع مالی ارتقای ظرفیت یافتند که استان آذربایجان شرقی با یک 
هزار و 433 واحد بیشترین سهم را در این زمینه داشت و از نظر ایجاد 
فرصت های شغلی از طریق ارتقای ظرفیت های واحدهای تولیدی نیز 
با ایجاد 29 هزار و 262 شغل جدید رتبه اول کشور را کسب کرد. وی 
افزود: آذربایجان شرقی همچنین رتبه دوم از نظر طرح های سرمایه 
گذاری و رتبه اول از نظر ایجاد فرصت های شغلی از طریق طرح های 
سرمایه گذاری را در کشور کسب کرد. مهندس نواداد از افزایش 14.5 
درصدی صادرات غیرنفتی استان در سال 95 نسبت به سال 94 خبر 
داد و گف��ت: یکی از عوامل این افزایش، کاهش رویه صادرات کاال در 
گمرکات استان از 7 روز به یک روز است؛ ضمن این که رویه واردات 
کاال نیز از 26 روز به 3 روز کاهش یافته است. وی با اشاره به راه اندازی 
کارگو )پایانه بار هوایی( در فرودگاه تبریز، گفت: این اقدام موجب رونق 
صادرات در سال های گذشته شده است و در سه ماهه اول امسال نیز 
ش��اهد افزایش 33 درصدی صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل 
هستیم. معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه 
ارائه تسهیالت رونق تولید در سال جاری هم انجام خواهد شد، افزود: 
تاکنون یک هزار و 380 واحد تولیدی برای دریافت این تسهیالت ثبت 
نام کرده اند که بررس��ی پرونده های آنان در کارگروه تس��هیل و رفع 

موانع تولید آغاز شده است.

رشت- مهناز نوبری- به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و در 
چهارمین روز از این هفته نمایشگاه دستاوردهای شرکت ملی پخش 
دردولت تدبیر و امید در قالب 63 پوستر در سالن کنفرانس ستاد 
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن افتتاح شد . 
این نمایشگاه با هدف ارائه و معرفی خدمات و دستاوردهای بزرگ و 
ملی شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه گیالن به عنوان یکی از مناطق س��ی وهفت گانه 
این شرکت در دولت یازدهم از عصر دیروز آغاز به کار کرد . در این 
نمایشگاه که با حضور علی اصغر عباسی ، مدیر شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن ، اسد ، معاون مالی اداری ، روسا و 
مسئولین واحدهای ستادی و عملیاتی و جمعی از کارکنان منطقه 

افتتاح ش��د ، خدمات چهار س��اله شرکت فوق در سه بخش مجزا 
در قال��ب تصویر ، آمار ، نمودار و جدول در معرض دید عموم قرار 
گرفت . مدیر منطقه گیالن ، علی اصغر عباسی ، ضمن بیان مطالب 
فوق به طرحهای ملی شرکت ملی پاالیش و پخش از جمله طرح 

ایجاد ش��رکت های زنجیره ای ، توزیع فرآورده های نفتی صاحب 
 نش��ان )برند( اش��اره کرد و گفت : » اجرای ای��ن طرح در کاهش

 تصدی گری و افزایش مشارکت بخش خصوصی موثر بوده و توزیع 
فرآورده با نماد ش��خصی ارتقای س��طح ایمنی و کیفیت خدمات 
مطلوب  به مصرف کنندگان را در پی خواهد داشت. مدیر منطقه 
 CNG گیالن همچنین با اش��اره به افزایش تع��داد جایگاههای
اس��تان گیالن از 76 باب در سال 92 به 98 باب در سال 96 رشد 
ای��ن افزای��ش را  25 درصد اعالم کرد و گف��ت : » افزایش تعداد 
جایگاهها و افزایش ظرفیت جایگاههای CNG اقدام موثر دیگری 
است که در راستای استفاده از سوخت پاک ، کاهش آالینده های 
زیست محیطی و استهالک اتومبیلها جزو برنامه های اجرایی دولت 

یازدهم بوده  است .« 

س�اری – دهقان– همزمان با بزرگداش��ت پنجمین روز هفته 
دولت ، آیین تجلیل از کارمندان نمونه شرکت گاز مازندران با حضور 
مدیرعامل برگزار شد . به گزارش خبرنگار مازندران، "محمد اسماعیل 
ابراهیم زاده" مدیرعامل شرکت گاز استان، در جمع کارکنان ضمن 
گرامیداش��ت یاد و خاطره ش��هیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته 
دولت،گفت: انتخاب کارمند نمونه باید بر اساس معیارهای مشخص 
و به نحوی انجام شود که انگیزه و تالش کارمندان را در انجام وظایف 
محوله و خدمت به مردم افزایش دهد. وی افزود: مردم ولی نعمت و 
ارباب ما هس��تند و اطالع رسانی به مردم باید به عنوان یک فرهنگ 
در ش��رکت گاز مازندران نهادینه ش��ود. ابراهیم زاده ادامه داد: هدف 
اصلی ما خدمت رسانی مطلوب به مردم است تا رضایت آنها حاصل 

شود. وی با قدردانی از تالش های یک سال گذشته همه کارمندان در 
انجام وظایف و ماموریت ها در راس��تای خدمت به مردم، افزود: تمام 
کارمندان خوب و نمونه هستند اما باید یک رقابت سالم برای تبدیل 

ش��دن به کارمند نمونه س��ال و نیز تقویت فرهنگ کار و تالش در 
میان آنان ایجاد شود. مدیرعامل شرکت گاز مازندران خاطرنشان کرد: 
سبک و شیوه زندگی شهیدان گرانقدر به ویژه شهید رجایی و شهید 
باهنر باید در زندگی فردی، اجتماعی و سازمانی ما مد نظر قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه خدمت بی منت به مردم باید در دستور کار همه ما 
باشد، افزود: در دولتی هستیم که دولت کار و خدمت است و امروز ما 
وظیفه داریم تالش کنیم تا آنچه مردم استحقاق آن را دارند محقق 
ش��ود. ابراهیم زاده خاطرنشان کرد: نظام مقدس جمهوری اسالمی 
مدیون خون ش��هدای گرانقدر اس��ت و امروز باید فرهنگ همدلی و 
همزبانی در راس��تای تحقق اهداف سازمانی در شرکت گاز مازندران 

نهادینه شود.

تبریز – اسد فالح– همزمان با هفته دولت، بهره برداری از سه 
طرح خدماتی و درمانی با اعتباری بالغ بر 25 میلیارد ریال با حضور 
معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تاندار آذربایجان شرقی در شهرستان 
جلفا آغاز ش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این طرح ها ش��امل 
بخ��ش ICU، بخش) LDR  زایمان پیش��رفته( و بخش اعصاب و 
روان بیمارس��تان ساجدی هادی شهر بود که به بهره برداری رسید. 
 بخش ICU  با چهار تخت و در زمینی به مساحت 220 مترمربع و با 
هزین��ه ای بالغ بر 16 میلیارد ریال و بخش LDR  یا بخش زایمان 
پیش��رفته در 120 مترمربع در دو اتاق مج��زا با هزینه ای بالغ بر 4 

میلیارد و 500 میلیون ریال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. 
همچنین بخش اعصاب و روان بیمارس��تان دکتر س��اجدی هادی 
ش��هر با 420 مترمربع و 7 تخت با امکان��ات و ابزار مجهز مطابق با 
اس��تانداردهای حوزه بهداشت و درمان در اختیار بیماران این بخش 
قرار گرفت. همچنین بهره برداری از میدان خاکی تنیس هادی شهر 
با 660 میلیون ری��ال هزینه و یک واحد پرورش مرغ محلی با 500 
میلیون ریال هزینه آغاز شد. در طول هفته دولت سال 96 ده ها طرح 
عمرانی و خدماتی با هزینه ای بالغ بر 40 میلیارد ریال در شهرها و 

روستاهای شهرستان جلفا بهره برداری می شود.

قائم مقام مدیرعامل خبر داد

حضور موثر شرکت ملی حفاری ایران طی 4 سال در میادین مشترک

معاون اقتصادی استاندار:
بانک های آذربایجان شرقی از منابع داخلی خود 270 میلیارد تومان تسهیالت به واحدهای تولیدی پرداخت کردند 

افتتاح نمایشگاه دستاوردهای شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن در دولت تدبیر و امید 

همزمان با پنجمین روز هفته دولت

آیین تجلیل از کارمندان نمونه شرکت گاز مازندران برگزار شد

با حضور معاون سیاسی و امنیتی استاندار
بهره برداری از 3 طرح خدماتی و درمانی در شهرستان جلفا آغاز شد

بندرعب�اس - خبرن�گار فرصت امروز -  به گ���زارش روابط 
عموم��ي اداره کل راه���داري و حم�ل ون�قل ج�اده اي اس����تان 
داری���وش باق�ر ج�وان گ�فت : در مرداد ماه 1396 تعداد9890663 
تردد در جاده هاي استان صورت گرفته که 30 درصد از کل ترددها 
مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور 
بندرعباس- بندرشهید رجایي با 277585 وسیله نقلیه ، بیشترین 
تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است . مدیرکل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي اس��تان گفت : متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح 

جاده هاي اس��تان معادل 194 وس��یله نقلیه در ساعت بوده، ضمن 
اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکي مربوط به بندرعباس-بندر 
شهید رجایي با نرخ جریان تردد 1018 وسیله نقلیه در ساعت بوده 
است و سرعت متوسط تردد در شبکه راههاي داراي تردد شمار استان 
در مدت مذکور را 70 کی�لومت�ر در س�اعت ع�نوان ک��رد و اف��زود:  
بیشترین س���رعت متوسط در این مدت 102 کیلومتر درس��اعت 
مربوط به محور درگهان - قش��م بوده اس��ت.وي خاطر نشان کرد : 
کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با 23 تردد وس��یله نقلیه در 

ساعت مربوط به محور سه راهي چهوو-المرد بوده و گفتني است که 
10 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان فاصله طولي مجاز بین دو 
خودرو را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت فاصله طولي 
مجاز مربوط به محور بندرشهید رجائي-بندرعباس با 169944 وسیله 
نقلیه به ثبت رسیده است. قابل ذکر است از مجموع کل تردد 8 درصد 
وسایل نقلیه در جاده هاي استان سرعت مجاز را رعایت نکرده اند و 
بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت مجاز مربوط به محور درگهان - 

قشم  با 61421  وسیله نقلیه به ثبت رسیده است. 

مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان از حجم تردد وسایل نقلیه در جاده هاي هرمزگان در مرداد خبر داد

برخورداری 99.5درصدی کل جمعیت شهرستان شهرکرد از نعمت گاز 
طبیعی در استان چهارمحال وبختیاری  

 ش�هرکرد- خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان چهارمحال و بختیاری سیامک حیدری
 )مدیر عامل شرکت گاز استان چهارمحال وبختیاری( ازبرخورداری 108088 خانواری جمعیت شهری وروستایی شهرستان شهرکرد 
از نعمت گاز طبیعی در خبرداد و گفت : تا کنون 112301 مشترک در این شهرستان تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته اند که در 
مجموع 99.5 درصد کل جمعیت این شهرستان را به خود اختصاص داده است . وی اذعان کرد از این تعداد مشترک ، 523 اشتراک 
در سه ماهه نخست سال 96 واگذار شده است . مدیرعامل شرکت گاز استان عنوان کرد با توجه به اینکه مایک شرکت خدمت رسان 
هستیم باید با همدلی ،اتحاد و صمیمیت در جهت پیشبرد اهداف سازمان تالش کرده وبرای حل مشکالت مردم به استقبال آنها 
برویم. وی راه اندازی سامانه CRM )مدیریت ارتباط با مشتریان ( را نیز در همین راستا بیان کرد و از مسئولین خواست در جهت 

ارتقای این سیستم در جهت رضایتمندی مشتریان سازمان نیز تالش حداکثری داشته باشند .

بهره برداری از 10 پروژه و آغاز عملیات اجرایی 59 پروژه در شرکت آب منطقه ای گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان همزمان با آغاز هفته دولت از افتتاح 10 پروژه و 
آغاز عملیات اجرایی 59 پروژه در مجموع با اعتباری حدود 1658 میلیارد ریال خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه 
ای گلستان، مهندس علی نظری با اعالم مطلب فوق گفت: این پروژه ها در بخش های تامین آب و مهندسی رودخانه است که 2پروژه 
در تامین آب و8 پروژه در مهندسی رودخانه از جمله پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت است.مدیر عامل شرکت آب منطقه ای 
گلستان تصریح کرد: 8 پروژه در بخش تامین آب و 51 پروژه در بخش مهندسی رودخانه از جمله پروژه های قابل کلنگ زنی در 
هفته دولت سال جاری  شرکت آب منطقه ای گلستان می باشند.وی بیان کرد: همچنین تعداد پروژه های قابل افتتاح وکلنگ زنی 
در شهرستان های آزادشهر5، آق قال 3، بندرگز 4، بندرترکمن 4، رامیان 9، علی آباد کتول 6، کردکوی 7، کالله 5، گالیکش 2،گرگان 
11، گمیشان 3، گنبد 4، مراوه تپه 3  و مینودشت 3 پروژه بوده است.به گفته مهندس نظری، بهره برداری ازمخزن ذخیره 5 هزار متر 
مکعبی اول کردکوی و یک حلقه چاه آب شرب در شهرستان کردکوی ، الیروبی و ساماندهی رودخانه زرین گل ، تثبیت بستر رودخانه 
کبود وال، زهکشی اراضی اولویت دار، الیروبی وساماندهی  رودخانه زیارت، احداث کانال بتنی و خط انتقال آّب بندان والغوز، الیروبی 
و ساماندهی رودخانه باغو، دیواره سازی و تثبیت بستر رودخانه گز وطنا، رپرگذاری رودخانه چهل چای و بهره برداری از سدالستیکی 

گنبد بخشی از پروژه های قابل افتتاح و کلنگ زنی شرکت آب منطقه ای در هفته دولت می باشد.

مدیر عامل گاز گلستان
 روس�ت���اهایی ک���ه در دول�ت ت�دبیر و ام��ید گ��ازرس�انی ش�دند 
 گرگان – خبرنگار فرصت امروز - مهندس جمال لیوانی مدیرعامل گاز گلستان در مراسم افتتاح گاز شهرستان مراوه تپه  ضمن 
ابراز خرسندی از بهره مندی روستاهای این منطقه از گازطبیعی گفت:  خوشبختانه با همت واالی دولتمردان تدبیر و امید زیر ساخت 
اصلی   گازرسانی به سایر روستاها و نواحی صنعتی شهرستان مرزی مراوه تپه فراهم شده و اکنون  52  روستای شهرستان از نعمت 
گاز بهره مند ش��ده اند.وی افزود: در حال حاضراز 102 روس��تای شهرستان حدود 80 روستا شرایط گاز رسانی را دارند که در این 
خصوص بالغ بر  65 درصد روستاهای شهرستان گاز رسانی شده که باتوجه به اینکه میانگین کشوری 72 درصد می باشد ان شاء اهلل 
در آینده بسیار نزدیک به این رقم خواهیم رسید. ضمن اینکه تا پایان سال 97 تمامی روستاهای استان که قابلیت گازرسانی را دارند از 
این انرژی پاک بهره مند خواهند شد.  جمال لیوانی اظهار داشت:در هفته دولت تعداد 69  پروژه با حضور مسئولین استان و شهرستان  
با هزینه ای بالغ بر 323 میلیارد ریال  افتتاح خواهد شد که از این میزان  80 میلیارد ریال  مربوط به شهرستان مراوه تپه می باشد .  
ایشان خاطر نشان کرد: در استان گلستان تاکنون تمامی 29 شهر و   834 روستای استان  گازرسانی شده  که این خدمات از برکات 
نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران و تالش دولت مردان  و مسئولین عزیز می باشد. مدیرعامل شرکت گاز گلستان در پایان ضمن 
تأکید و جدی گرفتن نکات ایمنی و مدیریت مصرف گاز  از همیاری و مساعدت مسئولین استان و سایر  دولتمردان پرتالش تدبیر و  

امید که نهایت همکاری را برای اجرای پروژه های گازرسانی با این شرکت دارند قدردانی نمود .

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان فرهنگی شهرداری و معاونت فرهنگی دادگستری
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بندر بوشهر و 
دادستانی کل استان بوشهر در نشستی که در محل دادگستری بوشهر برگزار شد، در زمینه های مشاوره، 
مباحث حقوق شهروندی و حقوق قضایی، پیشگیری از جرم و... تفاهمنامه همکاری امضا کردند. سازمان 
فرهنگی، اجتماعی، ورزش��ی شهرداری بندر بوشهر و دادستانی کل استان بوشهر در نشستی که در 
محل دادگستری بوشهر برگزار شد، در زمینه های مشاوره، مباحث حقوق شهروندی و حقوق قضایی، 
پیشگیری از جرم و... تفاهمنامه همکاری امضا کردند. در این نشست، فاطمه صفری زاده- سرپرست 
سازمان فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شهرداری بندر بوشهر، حجت االسالم اهلل داد ثاتیان نژادبه - معاونت فرهنگی دادگستری استان و علی 
حسن پور –دادستان عمومی و انقالب بوشهر به تبادل نظرات و رایزنی در خصوص همکاری های دوجانبه پرداختند. فاطمه صفری زاده 
در این نشست با بیان این که سازمان فرهنگی شهرداری در خصوص فعالیت های فرهنگی شهروندی این آمادگی را دارد تا با مجموعه 
دادگستری همکاری الزم را به عمل آورد، افزود: امیدواریم با عقد این تفاهمنامه و همکاری دوجانبه، گامی محکم در راستای ارتقای 

حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، مباحث زیباسازی شهری و... برداشته شود. 

بازدید شبانه و سرزده مدیر عامل شرکت آبفای استان قزوین از تاسیسات 
و مخازن آب شرب نرجه و خرمدشت

قزوین – خبرنگار فرصت امروز - به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قزوین 
مهندس "احمد هجرانفر" به همراه "اللهیار کرمی"مدیر آبفای شهرستان قزوین در این بازدید با توجه 
به اهمیت حفاظت و حراست از تاسیسات افزود: باتوجه به تهدیدات جدید از حوزه پدافند غیرعامل و 
ضرورت بروز رسانی و تکمیل و ارتقاء سطح حفاظتی اماکن مهم شرکت می بایست نسبت به تامین 
اعتبار و اجرای طرحهای مورد اش��اره اقدام الزم صورت پذیرد. در این برنامه مهندس هجرانفر طی 
جلسه ای با مدیر امور آبفای شهرستان با تاکید بر ضرورت خدمت رسانی مطلوب به مردم از نزدیک 

در جریان مسائل و فعالیتهای پیمانکاران تامین و توزیع و رفع حوادث آب و خدمات مشترکین شهرستان قرار گرفت.

درخشش فرزند یکی از کارکنان شرکت گاز استان مرکزی در بیست 
ویکمین مرحله مسابقات سراسری قرآنی شرکت ملی گاز ایران 

اراک – مینو رستمی – به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی در بیست ویکمین مرحله مسابقات سراسری قرآن 
کریم و نهج البالغه با عنوان بهار در بهار ویژه فرزندان کارکنان شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه که در ایام مبارک دهه کرامت 
و همزمان با والدت حضرت ثامن الحجج،امام رضا)ع(و به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی برگزار شد،محمد رجبی فرزند 
یکی از کارکنان شرکت گاز شهرستان محالت از استان مرکزی خوش درخشید و موفق به کسب رتبه اول در رشته قرائت ترتیل 
در مقطع اول متوسطه گردید.   برپایه این گزارش مرحله مقدماتی این مسابقات همزمان با بهمن ماه سال گذشته و دررشته های 
قرائت،حفظ،مفاهیم قرآن کریم،نهج البالغه ، اذان وقصه گویی در دو بخش پسران ودختران در اراک برگزار گردید و نفرات برتر هر 
رشته در مقاطع مختلف تحصیلی به مرحله نهایی و سراسری راه یافتند که مرحله نهایی و سراسری این مسابقات با حضور نفرات برتر 

از سراسر کشور در شهر ارومیه برگزار شد.

برگزاری جلسه بررسی رزمایش شیمیایی پدافند غیر عامل در پاالیشگاه شازند برگزار شد
اراک - مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شرکت پاالیش نفت شازند  اولین جلسه بررسی و کارشناسی رزمایش شیمیایی 
پدافند غیر عامل به میزبانی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند با حضور دکتر عسگری مدیر کل پدافند استان مرکزی، 
مهندس جمشیدی مدیر عامل پاالیشگاه و کارگروههای سطح شهرستان و استان و کارشناسان پاالیشگاه برگزار شد. در این جلسه 
که 3 ساعت به طول انجامید با تعامل و هماهنگی های به عمل آمده مقرر گردید بزرگترین رزمایش شیمیایی پدافند غیرعامل در 

سطح استان مرکزی در شرکت پاالیش نفت  امام خمینی)ره( شازند برگزار گردد.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران خبر داد
یکسان سازی پرداختی نیروهای خدماتی  و حجمی شرکت توزیع برق مازندران

س�اری -دهقان - محمدحسین اسدی گرجی از یکسان سازی پرداختی نیروهای خدماتی  و 
حجمی شرکت توزیع برق مازندران خبرداد. به گزارش خبرنگار مازندران ، معاون منابع انسانی شرکت 
توزیع برق مازندران  اظهار داشت:با عنایت به افزایش انگیزش کارکنان حجمی و خدماتی با پیشنهاد 
این معاونت از ابتدای خردادامسال یکسان سازی  پرداختی به نیرو های  حجمی و خدماتی اجرا و طی 
آن مواردی چون پرداخت  هزینه مدرک تحصیلی به تمامی گروهها و افزایش 22/5 درصدی حقوق و 
رفاهیات در دستور کار این معاونت قرار گرفت. وی در ادامه افزود: در راستای آینده نگری و تامین آتیه 
نیروهای حجمی و خدماتی در جهت پس انداز حق سنوات این کارکنان طی قرار داد با بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در 
بیمه ایران میزان سنوات در طول یکسال در بیمه ایران ذخیره و به عنوان پس انداز پس از طی سالیان کاری و بعد از بازنشستگی با 

اعمال ضریب ساالنه به متقاضیان پرداخت خواهد شد. 



پروفایل های شبکه های اجتماعی و به خصوص شبکه های 
اجتماعی کاری مانند لینکدین، اطالعاتی مفید و کاربردی در 

اختیار مخاطبان شما قرار می دهند. 
به گ��زارش زومیت، ش��اید تاکن��ون به ای��ن نکته توجه 
نکرده اید که تصویر پروفایل شبکه اجتماعی شما، چه تأثیری 
بر انتخاب توسط ش��رکت ها و فعاالن صنعت کسب و کارتان 
خواهد گذاشت. ش��بکه های اجتماعی و خصوصا لینکدین، 
نخس��تین جایی هس��تند که فعاالن امروزی کسب و کار به 
دنبال اطالعات شما می گردند. جالب است بدانید ۱۹درصد 
از زمانی  که این افراد در پروفایل ش��ما س��پری می کنند، به 

مشاهده تصویرتان اختصاص دارد. 
می توان نتیجه گرفت که عکس پروفایل به اندازه س��ابقه و 
مهارت در انتخاب ش��دن توس��ط دیگران اهمیت پیدا کرده 
است. نکته اول این است که در شبکه های اجتماعی حرفه ای 
مانند لینکدین یا وب س��ایت هایی که در آنها فعال هستید، 
حتما از عکس خودتان اس��تفاده کنید ت��ا بازدیدکنندگان 

بتوانن��د در نخس��تین برخورد ش��ما را به خوبی بشناس��ند. 
یک تصوی��ر پروفایل خ��وب اطالعات مناس��بی در اختیار 
بازدیدکنندگان، مشتریان و استخدام کنندگان احتمالی قرار 

می دهد. 
1- نشان می دهد که اکانت شما واقعی است

ی��ک تصویر واقعی از ش��ما، نش��ان می دهد که حس��اب 
کاربری تان واقعی و فعال اس��ت. عکس های هنری، ویرایش 
ش��ده یا قدیمی، فایده ای برای پروفایل ه��ای حرفه ای مثل 
لینکدین ندارند. بهتر اس��ت تصویری واضح، بدون ویرایش 
و جدی��د از خودت��ان در پروفایل قرار دهید ت��ا در قرارهای 

حضوری، بازدیدکنندگان را متعجب نکنید! 
2- به دیگران کمک می کند شما را بشناسند

عک��س یک ص��ورت واقعی، ب��ه افراد کم��ک می کند که 
ش��ما را به خوبی بشناسند. اگر این افراد قبال شما را مالقات 
کرده باش��ند، با دیدن عکس پروفایل به سرعت شما را به یاد 
می آورند. عالوه بر این، آنها قبل از فرستادن پیام یا درخواست 

دوس��تی مطمئن می شوند که با فرد صحیحی ارتباط برقرار 
کرده اند. 

3- عکس پروفایل نوعی برند شخصی است
عک��س پروفایل، ش��خصیت ش��ما را نش��ان می دهد. به 
پیامی که دوس��ت دارید در ارتباط اول به افراد منتقل کنید، 
بیندیشید و سپس عکس پروفایل را انتخاب کنید. آیا دوست 
دارید شاد و دوست داشتنی و مهربان به نظر بیایید یا جدی و 
سخت گیر؟ تمام این موارد می تواند در عکس پروفایل نشان 

داده شود. 
4- نخستین تأثیر را می گذارد

اگر کس��ی ش��ما را از نزدیک نشناس��د، عک��س پروفایل 
نخس��تین تأثیر را بر او خواهد گذاشت. اگر آنها تصویر شما 
را دوست داشته باش��ند و احساس خوبی نسبت به آن پیدا 
کنند، شانس شما برای دریافت پیشنهاد کار یا پروژه افزایش 

پیدا می کند. 
ENTREPRENEUR :منبع

عکس پروفایل شما چه اطالعاتی به دیگران می دهد

نوشدارو

سامسونگامروزگیرفیت2رامعرفیمیکند

5 قانون موفقیت در کسب و کار 
از زبان مایکل گربر

هر کسب و کاری برای رونق و موفقیت، نیازمند 
برنامه ریزی دقیق و موش��کافانه است تا پله های 

ترقی را یک به یک درنوردد. 
در مطلبی که پیش رو دارید، 5 قانون موفقیت 
در کس��ب و کار را از زبان مای��کل گربر برای تان 

آورده ایم.
 

1- معمولی تری�ن کس�ب و کار را انتخ�اب 
کنید

 منظور این اس��ت که محص��والت و خدماتی 
را بس��ازید و بفروشید که هرگز از مد نمی افتند. 
به عنوان مثال می توان به م��واردی همچون غذا، 
مراقبت ه��ای بهداش��ت، ارتباط��ات، پوش��اک، 

حمل ونقل و رفاه اشاره کرد.
در اینج��ا منظورم فقط انتخ��اب محصوالت و 
خدماتی است که از مد خارج نمی شوند، زیرا مد 
غیرقابل پیش بینی است و یک شبه تغییر می کند 

و تفننی است.
ش��رکت های بزرگ و موفق در کس��ب و کار که 
محکم و استوار هستند، اساسا ریشه دار هستند. 
آنها فقط کارهایی را انجام می دهند که مطابق 
ب��ا ع��رف و دارای عم��ر طوالنی باش��ند و آنچه 
ضرورت و نیاز است، به همان کارها می پردازند. 

2- مدام در حال بهبود بخشیدن باشید 
باور اکثر مردم این است که شرکت ها می میرند 

چون کارهای اشتباه انجام می دهند. 
این ب��اور در مورد بعضی ش��رکت ها درس��ت 
اس��ت، اما بیش��تر آنها می میرند چون س��اکن و 

ثابت هستند. 
عقای��د، رس��م و رس��وم و نحوه انج��ام کارها 
ثابت نیس��ت و پیوس��ته در حال تغییر هستند، 
پس ش��رکت های ثابت و راکد هس��تند که رونق 

نمی گیرند.
 آنها به جای اینکه گذش��ته را ترمیم کنند، به 
گذش��ته خود چس��بیده اند، درحالی که کسب و 
کار های موفق مدام در حال بازس��ازی گذش��ته 
خود هس��تند و البته بعضی ش��رکت های موفق 
در کس��ب و کار یک گام جلوتر گذاش��ته و امروز 
را گذشته فردا تصور می کنند و برای اینکه زمان 
را از دس��ت ندهند امروز را برای نوآوری و تغییر 

غنیمت می شمرند. 

3- به مشتری خود گوش کنید 
ب��ا آنکه خیلی ها این قان��ون را قبول دارند، اما 

تعداد کمی آن را رعایت می کنند. 
ش��ما باید به نیازهای مش��تری گ��وش دهید، 
یعنی ش��ما باید بدانید وقتی مشتری صبح بیدار 
می ش��ود، وقتی به بچه های خ��ود غذا می دهد، 
وقتی لباس می پوش��د، وقتی وظایف شغلی خود 
را انجام می دهد، وقتی ب��رای صرف غذا از اداره 
خارج می ش��ود و...به چه فکر می کند و در کل او 

ترجیح می دهد چه  کاری انجام دهد. 
به مش��تری خ��ود توجه کنی��د و او را بهتر از 
خودتان بشناسید و از خودتان بپرسید و خودتان 

را جای او قرار دهید. 

4- به چیزهای که می ش�نوید و احساس 
می کنید واکنش نشان دهید 

اگ��ر ب��ه اطالعاتی که از مش��تری به دس��ت 
می آورید واکنش نش��ان ندهی��د، گوش دادن به 

مشتری و احساس کردن آن بی فایده است.
در مقابل دریافت این نشانه ها شما باید واکنش 
نش��ان دهید و پاس��خ هایی را به سمت مشتری 
روانه و این واکنش ها را تبدیل به جزییات عملی 

کار خود کنید.

5- عالی تری�ن اس�تانداردها را برای خود 
بسازید 

باید اس��تانداردهای کسب وکار ش��ما معیاری 
برای س��اخت استانداردهای ش��رکت های دیگر 

شود. 
یعنی ش��ما از دیگران تقلید نکنید بلکه آنها از 

شما تقلید کنند. 
اس��تانداردهای ش��ما باید آنقدر عالی باش��ند 
ک��ه هر ش��رکتی نتوان��د در کوتاه مدت با ش��ما 
رقابت کند، چون ش��ما م��دام در حال بهبود آن 
اس��تانداردها هستید و ش��رکت رقیب برای آنکه 
با شما رقابت کند فشار زیادی را متحمل شود. 

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: راهنمای صوتی ایران
iranaudioguide. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹5
موضوع: راهنمای گردشگری

توضیح بیشتر: 
صرفا دیدن و قدم زدن در اماکن گردش��گری کافی نیست. با 
راهنمای صوتی ایران، راهنمای قدم به قدم صوتی در گوشی 
خود داشته باشید و به دانستنی های جالب تاریخی هر مکان، 
نکات معماری، قصه های شنیدنی در آزادی کامل طبق عالقه 
و زمان خود گوش دهید. قصه های حماسی و تاریخی سرزمین 
ای��ران واقعا ش��نیدنی و جالب هس��تند. م��ا امیدواریم با این 
اپلیکیشن گوشی هوشمند تجربه بهتر و پربارتری از گردشگری 

در ایران، برای همه از اعم ایرانی و خارجی ها ایجاد کنیم. 

راهنمای گردشگری متفاوت

معرفیاستارتاپ

براس��اس توئیت صفحه  رسمی ش��رکت سامسونگ، این 
شرکت در تاریخ ۸ ش��هریور از پوشیدنی جدیدی رونمایی 

خواهد کرد. 
ب��ه گ��زارش زومیت هفته گذش��ته مش��خص ش��د که 
سامس��ونگ در حال آماده سازی محصولی جدید از خانواده 
پوشیدنی های گیر برای عرضه در نمایشگاه ایفا امسال است؛ 
 اکن��ون با اطمین��ان باالیی می دانیم ک��ه این محصول گیر 
فی��ت ۲ پ��رو خواهد بود، اما دیروز، سامس��ونگ با انتش��ار 

 IFA توئیتی، تأیید کرد که پوشیدنی جدیدی در نمایشگاه
2017 معرفی خواهد کرد؛ کره  ای ها برای این پوش��یدنی از 

عبارت  »Your New Normal« استفاده کرده اند. 
سامس��ونگ مدعی اس��ت که در رویداد اختصاصی خود، 
محصوالت��ی را به نمایش خواهد گذاش��ت که  »یکپارچگی 
بی نقص��ی با زندگ��ی روزمره خواهند داش��ت و بر بهره وری 
جنبه ه��ای مختلف س��بک زندگ��ی روبه رش��د و متصل ما 

خواهند افزود.«

براس��اس گزارش های متعددی که تاکنون منتش��ر شده  
است، احتماال گیر فیت ۲ پرو در برابر فشار 5 اتمسفر مقاوم 
خواهد بود تا بدین ترتیب امکان اس��تفاده از آن حین ش��نا  
کردن نیز فراهم باش��د، همچنین گفته می شود سامسونگ 
امکان پخش آفالین موس��یقی از سرویس اسپاتیفای را نیز 

برای این پوشیدنی هوشمند در نظر گرفته است. 
کنفرانس سامسونگ در ایفا ۲۰۱۷، روز چهارشنبه ساعت 

۲۱:۳۰ و به صورت استریم زنده برگزار خواهد شد. 

برای مطالعه 773 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: اول اینکه باید توجه داشته باشید 
در دنیای کنونی بازاریابی محتوا نقش بسیار مهمی دارد. 
بنابراین یک گروه خالقیت تشکیل دهید که بتوانند برای 
شرکت و فعالیت شما محتوای ارزشمند و خالقانه تولید 
کنند سپس محتوای مربوطه را در شبکه های اجتماعی، 

س��ایت های پربازدید و... منتش��ر کنید. بدیهی است که 
محتوای هر رسانه باید متناسب با ویژگی های آن تولید 
ش��ود. نکته بعدی شناخت درس��ت مخاطبان است. اگر 
تعریف درستی از مشتریان خود داشته باشید می توانید 
رس��انه هایی را که آنها به صورت م��داوم به  آنها مراجعه 
می کنند شناسایی و در آنها تبلیغ کنید یا محتوای خود را 
منتشر سازید. به این ترتیب کانال های تلگرامی مناسب، 

پیج های اینس��تاگرامی هماهنگ و سایت هایی که محل 
مراجعه مخاطبان شما هستند با دقت بیشتری انتخاب 
خواهند ش��د و می توانید تا حدود زیادی مطمئن باشید 
که تبلیغات شما مؤثر بوده است. به ساعت انتشار مطالب 
خود، تکرار آنها، گرافیک و... نیز باید حس��اس باش��ید. 
پیشنهاد می شود با کارشناسان حرفه ای در هر زمینه ای 

مشورت کنید. 

بازاریابی اینترنتی هدفمند

پرسش: مدیر یک شرکت متوسط هستم و قصد دارم یک بازاریابی اینترنتی هدفمند اجرا کنم. چه توصیه ای برای من 
دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )4(
فرآیند تولید و فروش کوتاه 

ش��ماره های قبل براتون نوش��تم که یک ش��به 
نمیش��ه پولدار ش��د و این خیلی مهم اس��ت که 
صبر و حوصله داش��ته باش��ید. گفتم که اول باید 
انتظارتون را از کس��ب و کار روشن کنید و یه ایده 
مشخص هم داش��ته باش��ید. همچنین یادآوری 
کردم ایده ات نباید اون قدر بزرگ باشه که نتونی 
زود بهش برس��ی. ایده در ابتدای راه باید کوچک 
باش��ه تا با س��رمایه کم تو قابل اجرا باشه. درباره 
کااله��ای پرمصرف و تش��نگی ب��ازار توضیحاتی 
دادم. نق��ش مجوز ها و فروش نقد را مرور کردم و 
تو این قس��مت می خواهم چند تا از نکات دیگری 
را که باید برای راه اندازی یه کس��ب و کار تولیدی 

بهش توجه داشته باشین بگم. 

هفتم: تجهیزات حداقلی 
کس��ب و کاری که راه میندازی جوری نباشه که 
۱۰ تا دس��تگاه گرون قیمت و ابزار های آنچنانی 
بخواد. کاری رو راه بنداز که در سال اول با دو سه 
تا دس��تگاه کوچک کارت راه بیفته. بعد می تونی 
وقتی بازار فروش خوب بود کس��ب و کار رو توسعه 
بدی و دم و دستگاه بیشتری بیاری. چون دستگاه 
و تجهی��زات و امکانات اولیه وقتی زیاد باش��ه هم 
جای زیادی می گیره، هم بابت هر کدوم باید پول 
هنگفتی ب��دی. پس بهتره ابت��دا جای کوچک و 

امکانات کم رو در نظر بگیری. 

هشتم: فرآیند تولید و فروش کوتاه باشه
نکته ای که باید در ابتدای کسب و کار بهش فکر 
کنی فرآیند تولید کاالس��ت. کاالی��ی تولید کن 
 که بتونی س��ریع تولید و وارد بازار کنی تا بتونی 
پول ش��و به دس��ت بی��اری. مثال آش��پزخانه یا 
کترین��گ یه کار زودبازده اس��ت و آش��پز صبح 
شروع می کنه به پخت و پز و تو تا ظهر و حداکثر 
شب به پول می رس��ی. اما مثال تولید یک قالیچه 
چند ماه طول می کش��ه و فروش اون هم یه روزه 

انجام نمی شه. 
ه��ر چقدر میزان فرآیند تولی��د و فروش کوتاه 
باش��ه انگیزه برای ادامه دادن کار بیشتر می شه و 
تو می تونی ب��ا امید به اینکه روزهای آینده تولید 
و فروش بیشتری داشته باشی کار رو ادامه بدی، 
اما اگه شش ماه تولید طول بکشه تا فرآیند تولید 
انجام بشه و شش ماه طول بکشه تا بتونی اونو تو 
بازار بفروش��ی کم کم ناامید می شی و کار رو نیمه 

کاره ول می کنی.
 البت��ه بس��تگی ب��ه اف��راد داره. اگ��ه ب��رای 
کس��ب و کارت برنامه ریزی درازم��دت داری هیچ 
اش��کالی نداره که یک س��ال ب��رای تولید منتظر 
بمونی و ش��ش م��اه هم ب��رای بازاریابی و فروش 
کار کن��ی چون نتیج��ه ای که بهت م��ی ده قابل 
توجه اس��ت. اگر تو کار فرش رفت��ی و به زنان و 
مردان فرش باف س��فارش بافت دادی باید ماه ها 
متتظر بمونی تا اونا سفارش های تو رو انجام بدن 
و بع��د تو در ب��ازار ایران یا خارج از کش��ور برای 
اونا مش��تری پیدا کنی و بتونی بفروش��ی و چند 
ماهه به سود و سرمایه ات برسی. طبیعی است که 
کارای بزرگ نیاز به زمان بیشتری برای بازگشت 
سود و س��رمایه دارن و کارهای کوچک زودبازده 

هستند. 

نهم: با حداقل منابع انسانی 
ه��ر چق��در نی��روی کار کمت��ری در دور اول 
کس��ب و کار داش��ته باش��ی راحت تر می تونی به 

مقصد برسی. 
نی��روی کار در وهله اول برای کار کردن میان، 
اما هر کدوم دردسرهای خودشون رو دارن. عالوه 
بر هزینه های مالی که گاهی سربارند، بعضی  وقتا 
مانع روند موفقیت می ش��ن. پ��س تا می تونی در 
ابتدا با حداقل نیرو کارت رو شروع کن. با رشد و 
توسعه کسب و کارت می تونی نیروهاتو با توجه به 
نیاز اضافه کنی. بهتری��ن کار اینه که اول کار رو 
تعریف کن، بعد به دنبال کارگر باش. یه دوس��تی 
داشتم که یه شرکت کامپیوتری راه انداخته بود. 
اون از همون ابتدا ش��روع کرد به جذب نیروهای 
انس��انی. ش��اید نصف نیروهای اون تا یک س��ال 
اول بی��کار بودن��د و تو ش��رکت دنب��ال یه کاری 
می گش��تند. گرچه او با طراح��ی و برنامه ریزی و 
مدیریت درس��ت بعده��ا این اش��تباه ها را ترمیم 
کرد و موفق ش��د، اما هزینه سال اول اون خیلی 
زیاد شد و می تونست با نصف اون سرمایه کارشو 

شروع کنه و به همین نتیجه برسه. 

تختهسیاه

پارسا  امیری
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