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تعدد تصمیم گیران اقتصادی
تهدید یا فرصت؟

ناهماهنگی و اختالف نظر چهره های اقتصادی دولت یازدهم یکی از مهم ترین محورهای نقد عملکرد دس��تگاه 
اجرایی در چهار س��ال گذش��ته بود. در دوره تازه نیز منتقدان این ناهماهنگی را پاش��نه آشیل تصمیم سازی های 
اقتص��ادی دول��ت خوانده و اظهار می دارند که تفاوت دیدگاه های موجود بین مس��ئوالن اجرایی به روند خروج از 
رکود و رونق بخشی به اقتصاد به طور جدی آسیب می زند. از این منظر عالوه بر دیدگاه های اقتصادی، گرایش های 
سیاس��ی متف��اوت اعضای تیم اقتصادی دولت نیز ب��ه واگرایی و ناهماهنگی ها دامن خواه��د زد. برخی حتی در 

بررسی و تحلیل فعل و انفعاالت سیاسی و اقتصادی بر این باورند که دولت »حسن روحانی« به دلیل تعدد...

 دستورالعمل جدید فاینانس
در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد

 فرصت فاینانس
برای فعاالن اقتصادی
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 بررسی چشم انداز 2030 
حمل و نقل و خودرو در ایران

11 درس مهم کسب و کار از کارآفرینان نوجوان
افق دید خود را گسترش دهید

رهبران موفق این 5 عادت  را کنار می گذارند
تکنیک های یک بازاریابی اینترنتی هدفمند

تفاوت بازاریابی محتوا و تبلیغات در عمل
آیا هنوز سمپلینگ در ایران کاربرد دارد؟

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 تیم  کوک
پشت مهاجران اپل

سرمقاله

یادداشت

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی

از رکود تا شکوفایی

موفق  ش��رکت های  بیش��تر 
در دوران رک��ود ش��رکت هایی 
هستند که نه تنها از هزینه های 
بلکه  نمی کاهند  خود  بازاریابی 
با ب��ه کار ب��ردن ش��یوه هایی 
بازاریاب��ی،  در  هوش��مندانه 
جدی��د  رفت��ار  ب��ا  را  خ��ود 
می دهند  وفق  مصرف کنندگان 
و این وفق یافتگی را با مشتریان 
در میان می گذارند. اگر ش��ما 
مش��تری های وفادار خود را در 
روزهای س��خت اقتص��اد تنها 
نگذارید، آنها نیز کنار شما باقی 
خواهند ماند. ش��رکت ها لزوما 

استراتژی های یکسانی 
را طی دوران ...

1- بعضی کش��ورهای منطقه 
ک��ه همیش��ه در مورد توس��عه 
اقتصادی آنه��ا با تردید صحبت 

به  ام��روز  می کردی��م 
عضویت...

سیده فاطمه مقیمی
  عضو هیأت رئیسه

اتاق تهران

2

رنج اقتصاد ایران از 
تصمیم گیری های مقطعی
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اگر با شما تماسی برای مراجعه و دریافت سیم کارت های 
دولتی گرفته شـده مبنی بر اینکه تعرفه  تماس از طریق 

آن نصف تعرفه سـایر سیم کارت هاست، بدانید 
که با روش جدید کالهبرداران روبه رو شده اید...

کالهبرداری جدید به اسم 
»سیم کارت دولتی«

التهاب در بازار اجاره، نزدیک شدن قیمت مسکن به تورم 
و افزایش نسبی تقاضای خرید مسکن در استطاعت نشان 
می دهد هم اکنون بخش مسکن آمادگی ورود به دوره رونق 
را پیدا کرده اس��ت. به گزارش ایسنا، شواهد و قرائن نشان 
می دهد بازار مس��کن تحت تأثیر س��ه عامل در حال ورود 
به دوران پیش رونق اس��ت که نش��انه های آن در دو بخش 
اجاره بها و قیمت مس��کن بروز یافته اس��ت. بررس��ی های 
میدانی حاکی از آن اس��ت که اجاره بها در تابستان بین 1۰ 
تا ۳۰ درصد در مناطق مختلف شهر تهران افزایش یافته و 
قیمت مس��کن در مردادماه رشد ۶.۲ درصدی را نسبت به 
ماه مشابه سال قبل تجربه کرده که تنها 1.۵ درصد پایین تر 

از نرخ تورم عمومی قرار دارد. 
پیش بینی رونق مسکن در حال تحقق

تحوالت نوسانات ۳۰ ساله در بازار مسکن کشور نشان 
می دهد دوره های رکود در بازار مس��کن کش��ور به طور 
میانگین بین 1۰ تا 1۲ فصل به طول می انجامد، بنابراین 
اگر ف��رض کنیم دوره رکود جاری نیز به اندازه میانگین 
دوره ه��ای رکود قبل��ی به طول انجامی��ده، باید از اوایل 
سال 1۳۹۶ شاهد رونق نسبی در بازار مسکن باشیم که 
این اتفاق با توجه به انتخابات ریاس��ت جمهوری اندکی 

به تأخیر افتاد. 
تغییر رفتار سمت عرضه مسکن

بع��د از آنک��ه عنوان ش��د به دلی��ل م��ازاد عرضه در 
بخ��ش خانه های لوک��س، این حوزه با کس��ادی مواجه 
ش��ده، س��رمایه گذاران مس��کن از ابتدای س��ال جاری 
رویکرد خود را تغییر دادند که رش��د ۵۶درصدی صدور 
پروانه های ساختمانی در بافت فرسوده شهر تهران موید 
ای��ن موضوع اس��ت. همچنین در تیرماه قیمت مس��کن 
در منطق��ه 1۲ به عنوان دربردارنده بیش��ترین خانه های 
فرس��وده بیش��ترین افزایش را نسبت به س��ایر مناطق 
داشت و به رش��د 1۳درصدی در مقایسه با مدت مشابه 
س��ال قبل رس��ید. با اینکه رش��د ۳۶.۶درصدی پروانه 
ساختمانی شهر تهران در زمستان 1۳۹۵ نسبت به مدت 
مشابه سال قبل از آن در بهار سال جاری دچار افت شد 
و به وضعیت منفی رسید، شاهد نوعی رونق ساخت و ساز 
در منطق��ه 1۲ بودیم که صدور پروانه های س��اختمانی 
 در ای��ن منطق��ه نس��بت ب��ه مدت مش��ابه س��ال قبل

 1.۵ برابر شد و نشان می دهد تمایل برای سرمایه گذاری 
در مس��کن لوک��س و نیمه لوکس با توج��ه به ۴۹۰هزار 
واحد مس��کونی خالی استان تهران، به سمت متقاضیان 
اصلی س��وق یافته اس��ت؛ اتفاقی که در روزهای اخیر با 
ارائه تسهیالت 1۶۰ میلیون تومانی با سود 8 درصد برای 
ساخت و س��از در بافت فرس��وده از طریق سپرده گذاری 
همراه شده است. در روزهای اخیر 1۰۰۰میلیارد تومان 
تس��هیالت نوس��ازی برای اعطا به انبوه سازان انجام شد 
که نوعی حمایت از انبوه س��ازان در نوس��ازی بافت های 

فرسوده محسوب می شود. 
التهاب در بازار اجاره

بررس��ی ادواری رونق و رکود مس��کن نش��ان می دهد 
ورود ب��ه دوره رونق، ابتدا اثر خ��ود را از بازار اجاره بروز 
می ده��د. هم اکنون ن��رخ اجاره بها براس��اس موقعیت و 
میزان تقاضا بین 1۰ تا ۳۰درصد در مناطق مختلف شهر 
تهران افزایش یافته که ناشی از پر شدن حجم تقاضا در 
این بازار است. از سوی دیگر زمزمه های کاهش نرخ سود 
بانکی به 1۵درصد در هفته های اخیر که در نهایت از دو 
روز قبل اجرایی ش��ده روی بازار اج��اره تأثیرگذار بوده 
اس��ت. هم اکنون اغلب مالکان ترجیح می دهند به جای 
ودیع��ه، اجاره بها دریافت کنند و همین موضوع منجر به 

فشار به مستاجران شده است. 
رشد 50 درصدی خریدوفروش آپارتمان های قدیمی

بررس��ی بازار مسکن شهر تهران طی پنج ماهه نخست 
س��ال جاری حاکی از رش��د ۵۰ درصدی خریدوفروش 
واحدهای مس��کونی 1۶ تا ۲۰ سال اس��ت که می تواند 
ناش��ی از تجهیز زوج های خانه اولی به تسهیالت مسکن 
یکم باش��د. با وجودی که از دو س��ال قب��ل تاکنون وام 
مسکن به س��قف 1۶۰میلیون تومان رس��یده، این رقم 
ب��رای خری��د واحدهای نوس��از در تهران کافی نیس��ت 
ام��ا می تواند به بازار واحدهای قدیمی س��از برس��د. این 
ش��رایط بازتاب کاهش قدرت خری��د متقاضیان مصرفی 
 در پایان سال 1۳۹1، تغییر رفتار طرف تقاضا و تحوالت 
پیش بینی نشده بازار مسکن تهران است و می تواند افق 
پیش روی س��رمایه گذاری در بخش عرضه را مش��خص 
کن��د. ش��رایط جدید نش��ان می ده��د با اینک��ه تمایل 
مشتریان به خرید واحدهای مسکونی نوساز است، حباب 

قیمت مسکن به عنوان عاملی بازدارنده در راه تحقق این 
هدف عمل می کن��د. با این حال انبوه س��ازان می توانند 
با تولید واحدهای نوس��از در استطاعت، روند پیش رونق 
مس��کن را تسریع کنند. مش��تریان خانه اولی می توانند 
هدف این بازار باش��ند. تا نیمه تیرماه س��ال جاری 188 
هزار نفر در کل کش��ور برای دریافت تسهیالت صندوق 
پس انداز مسکن یکم ثبت نام کرده اند که 1۰ هزار و ۲۰8 
نفر موفق به دریافت وام شده اند، لذا تعداد قابل توجهی 
زوج مجه��ز به تس��هیالت 1۲۰ ت��ا 1۶۰ میلیون تومان 
 در آینده مش��تریان بالقوه خرید مس��کن قدیمی ساز یا

 نوساز کوچک متراژ خواهند بود. 
نزدیکی نرخ رشد قیمت مسکن به نرخ رشد تورم

بازار مس��کن هم اکنون به دلیل نزدیکی نرخ رشد قیمت 
مس��کن به نرخ رشد تورم در س��ال جاری در حال تکمیل 
دوره رک��ود خود اس��ت و ت��ا زمانی ک��ه عرضه های قبلی 
واحدهای مس��کونی در بازار  )که در اثر رونق سال های ۹۰ 
تا ۹۲ شکل گرفته است( با تقاضا روبه رو نشود و به عبارت 
دیگر تا هنگامی که تقاضای جدید در بازار ش��کل نگیرد، 
به احتمال زی��اد رکود تعمیق خواهد یافت، منتها از اواخر 
سال گذشته )1۳۹۵( تا نیمه ابتدایی سال جاری  )1۳۹۶(، 
ب��ه دلیل تثبی��ت اثر افزایش نقدینگی به واس��طه کاهش 
س��ودهای بانکی، افزایش تسهیالت خرید مسکن )همانند 
طرح تسهیالت خرید مسکن اولی های بانک مسکن مبتنی 
بر سپرده گذاری یک ساله( و...، سمت تقاضای مصرفی  )و تا 
حدودی سرمایه گذاری( کمی تحریک شده و بازار مسکن 

رونق نسبی خواهد گرفت. 
جهش قیمت بعید است

ب��ا اینکه مس��کن ب��ه دوره پیش رونق خ��ود نزدیک 
می ش��ود، کارشناس��ان معتقدن��د ب��ا توجه ب��ه عواملی 
همچون کاهش مهاجرت، اس��کان جمعیت و مازاد ۴.۷ 
میلیون مس��کن خال��ی و نیمه خالی در کش��ور، جهش 
قیمت مس��کن بعید به نظر می رسد. حال حسام عقبایی 
� رئیس اتحادیه مش��اوران امالک � معتقد اس��ت: نیمه 
دوم س��ال جاری پایان دوره رکود مسکن خواهد بود اما 
جهش قیمت نخواهیم داش��ت. پیش بینی من این است 
که افزایش قیمت مس��کن در حد 1۰ درصد متناسب با 

نرخ تورم اتفاق بیفتد. 

نشانه  شناسی بازار امالک

تورم 7.5درصدی تولید در بهارمسکن در آستانه پیش رونق
براس��اس اطالعات مرکز آمار ایران، درصد تغییرات ش��اخص کل قیمت تولیدکننده در چهار فصل منتهی به 
فصل بهار س��ال 1۳۹۶ نس��بت به دوره مشابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل ۷.۵درصد بوده است. به 
گزارش آنا، ش��اخص قیمت تولیدکننده )Producer Price Index( ی��ا  )PPI( معیاری برای اندازه گیری 
تغییرات در میانگین قیمت دریافت ش��ده توس��ط تولیدکنندگان، به ازای تولید کاال و خدمات در داخل کشور، 
نسبت به یک دوره زمانی معین )سال پایه( است. در حقیقت، شاخص قیمت تولیدکننده  روند تغییرات میانگین 
قیمت کاالها و خدمات تولیدشده در داخل کشور را از دیدگاه تولید کنندگان نشان می دهد. این شاخص یکی 
از معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی دولت ها است. این شاخص، تاثیر قابل  توجهی بر تصمیم گیری صاحبان 
صنایع، س��رمایه گذاران و حتی سیاس��تمداران خواهد داشت. مرکز آمار ایران ش��اخص قیمت تولیدکننده، به 
تفکی��ک بخش  های مختلف اقتصادی، را در قالب طرح  های جداگانه مورد محاس��به ق��رار داده و نتایج مربوط 
به این طرح  ها، با عنوان اختصاصی مربوط به آن بخش، در دس��ترس عموم قرار داده اس��ت. براس��اس آخرین 
گزارش ش��اخص کل قیمت تولیدکننده و بخش  های اصلی و اختصاصی، مرکز آمار ایران، ش��اخص کل قیمت 
تولیدکننده، در فصل بهار 1۳۹۶ به عدد ۲۲۲.۴ رسید که نسبت به شاخص فصل قبل  )۲1۴.۶(، ۳.۶درصد و 
شاخص فصل مشابه سال قبل  )۲۰۲.۷(، ۹.۷درصد افزایش داشته است. همچنین شاخص قیمت تولیدکننده  
بخش کش��اورزی، در فصل بهار 1۳۹۶، با ۲۰.۵درصد افزایش نس��بت به ش��اخص فصل قبل  )۲1۰.۶( به عدد 
۲۵۳.8 رس��ید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی نس��بت به فصل مشابه سال قبل 1۴.8درصد افزایش 
نش��ان می دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش کشاورزی در چهار فصل منتهی به فصل بهار 
س��ال 1۳۹۶ نسبت به دوره مشابه س��ال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( معادل۶.۰درصد بوده که نسبت به تورم 
چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان سال 1۳۹۵ )۳.1درصد( افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده  
بخش معدن، در فصل بهار 1۳۹۶، با ۷.۶درصد افزایش نس��بت به ش��اخص فصل قبل  )۲۰۳.1( و 1۴.1درصد 
افزایش نسبت به شاخص فصل مشابه سال قبل )1۹1.۵( به عدد ۲18.۶ رسید. درصد تغییرات شاخص قیمت 
تولیدکننده بخش معدن در چهار فصل منتهی به فصل بهار س��ال 1۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل )نرخ 
تورم تولیدکننده( معادل ۲.۷درصد بوده که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان سال 1۳۹۵ 
)۴.1-درصد( افزایش داشته است. شاخص قیمت تولیدکننده  بخش صنعت، در فصل بهار 1۳۹۶، با ۰.۶درصد 
افزایش نس��بت به شاخص فصل قبل )۲۰۹.1( به عدد ۲1۰.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی 
نس��بت به شاخص فصل مشابه سال قبل )1۹۳.۳( 8.8درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییرات شاخص 
قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار فصل منتهی به فصل بهار س��ال 1۳۹۶ نس��بت به دوره مش��ابه سال 
قب��ل )ن��رخ تورم تولیدکننده( معادل ۷.۴درصد بوده که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان 
س��ال 1۳۹۵ )۵.۳درصد( افزایش داش��ته است. ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش برق در فصل بهار 1۳۹۶، با 
8.۰درصد کاهش نس��بت به ش��اخص فصل قبل )1۳۳.۴( به عدد 1۲۲.۷ رس��ید. شاخص این بخش در فصل 
مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل ۶.۰درصد کاهش نشان می دهد. شاخص قیمت تولیدکننده بخش 
برق در چهار فصل منتهی به فصل بهار س��ال 1۳۹۶ نس��بت به دوره مش��ابه سال قبل )نرخ تورم تولیدکننده( 
معادل ۳.۷درصد کاهش داشته که نسبت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمستان سال 1۳۹۵ )۴.۵-درصد( 
افزایش داش��ته است. ش��اخص قیمت تولیدکننده بخش اختصاصی خدمات در فصل بهار 1۳۹۶، با ۲.1درصد 
افزایش نسبت به شاخص فصل قبل  )۲۳۰.۴( به عدد ۲۳۵.۳ رسید. شاخص این بخش در فصل مورد بررسی 
نس��بت به فصل مشابه سال قبل ۹.۵درصد افزایش نش��ان می دهد. درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده 
بخش اختصاصی خدمات در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1۳۹۶ نسبت به دوره مشابه سال قبل  )نرخ 
تورم تولیدکننده( معادل 8.8درصد بوده که نس��بت به تورم چهار فصل منتهی به فصل زمس��تان سال 1۳۹۵ 

)8.۹درصد( کاهش داشته است. 
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رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
در جلس��ه ش��ورای اقتص��اد از 
بخش خصوص��ی برای اس��تفاده 
از فاینان��س و تس��هیالت مالی 
اس��حاق  کرد.  دع��وت  خارجی 
اینکه  ی��ادآوری  با  جهانگی��ری 
اعتب��اری  خ��ط  خوش��بختانه 
کشورها برای ایران گشوده شده 
اس��ت از رئیس ات��اق بازرگانی 
ایران خواس��ت ای��ن موضوع را 
به بخش خصوصی اطالع رس��انی 
کند ت��ا فعاالن اقتصادی بتوانند 
برای اجرای طرح ها و پروژه های 
خ��ود از ای��ن فرصت اس��تفاده 

کنند. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز«، 
چندی قبل مؤسس��ه  »بیزینس 
مانیتور« در گزارش��ی به آینده 
اقتص��اد ایران پرداخت��ه و نوید 
داده بود ک��ه اقتصاد ایران برای 
جذاب  خارجی  س��رمایه گذاران 
می ش��ود. ب��ه گ��واه  »بیزینس 
کش��ورهایی  از  یکی  مانیت��ور« 
ک��ه در ب��ازه پنج س��اله م��ورد 
مطالع��ه، بیش��ترین نرخ رش��د 
اقتص��ادی را تجرب��ه می کند و 
به عنوان اقتصادی شکوفا معرفی 
ش��ده، ای��ران اس��ت. ب��ه دلیل 
برداشته ش��دن بخش بزرگی از 
رشد  نرخ  اقتصادی،  تحریم های 
اقتصادی ایران در این س��ال ها 
با س��رعت باالیی رش��د می کند 
و تولی��د صنایع در این کش��ور 
افزایش می یابد و انتظار می رود 
تا انتهای س��ال 2021 نرخ رشد 
اقتص��ادی ایران به مرز 5 درصد 

برسد. 
البت��ه در گ��زارش »بیزینس 
مانیت��ور« آمده ک��ه هنوز موانع 
زیادی برای س��رمایه گذاری در 
ای��ران وجود دارد ک��ه از جمله 
بانک های  تمای��ل  آنه��ا، ع��دم 
غربی ب��رای همکاری ب��ا ایران 
اس��ت، اما ب��ا امضای ق��رارداد 
۸میلیارد یوروی��ی میان ایران و 
اگزیم بان��ک کره جنوبی، ابتدای 
ش��هریورماه امس��ال ک��ه از آن 
به عن��وان بزرگ تری��ن ق��رارداد 
وام خارج��ی پ��س از برجام یاد 
می ش��ود، به نظر می رس��د این 
مان��ع نی��ز ب��ه آرام��ی در حال 

حل ش��دن اس��ت. گفتنی است 
فاینانس در لغت به معنی مالیه 
یا تأمین مالی اس��ت و به تأمین 
مناب��ع مالی طرح ه��ای تولیدی 
و س��رمایه گذاری با اس��تفاده از 
مناب��ع اعتب��اری خارجی گفته 

می شود. 
دعوت معاون اول رئیس جمهور 

از بخش خصوصی
در همی��ن زمین��ه، اس��حاق 
اول  مع��اون  جهانگی��ری، 
روز  جلس��ه  در  رئیس جمه��ور 
از  اقتص��اد  ش��ورای  گذش��ته 
بخش خصوص��ی دع��وت کرد تا 
برای اجرای طرح ها و پروژه های 
خود از فرصت فاینانس استفاده 
پروژه ه��ای  واق��ع،  در  کنن��د. 
عمرانی در صدر پیش��نهادات و 
طرح ه��ای متقاضی اس��تفاده از 
مناب��ع فاینانس ق��رار دارند و از 
جمله طرح هایی که در جلس��ه 
شورای اقتصاد به ریاست معاون 
استفاده  برای  اول رئیس جمهور 
از فاینان��س و تس��هیالت مالی 
خارج��ی پیش��نهاد ش��د، طرح 
انتقال آب ش��رب و کش��اورزی 
ب��ه ش��هرهای ش��مال اس��تان 

خوزستان بوده است. 
طرح  این  درب��اره  جهانگیری 
گفت: »مسائل استان خوزستان 
حساس��یت  و  پیچیدگ��ی  از 
و  اس��ت  برخ��وردار  فراوان��ی 
دول��ت اهمی��ت وی��ژه ای برای 
ح��ل مس��ائل این اس��تان قائل 
اس��ت.« او با تأکید بر اینکه باید 

حتما برای حل و فصل مس��ائل 
مرتبط با آب و فاضالب اس��تان 
خوزستان تصمیمات الزم اتخاذ 
کنیم، استفاده از فاینانس برای 
آبرس��انی به ش��هرهای ش��مال 
مثب��ت  را  خوزس��تان  اس��تان 
ارزیابی کرد و افزود:  »اس��تفاده 
از فاینان��س در طرح های��ی که 
بازپرداخ��ت آن ب��ر عهده دولت 
اس��ت، توجیه مالی ندارد، اما در 
مورد این طرح به جهت اهمیت 
اس��تان  اضط��راری  ش��رایط  و 
خوزس��تان، دول��ت از فاینانس 

استفاده خواهد کرد.«
جهانگیری همچنین با اش��اره 
به تصمیم دیگر جلس��ه شورای 
اقتص��اد مبنی ب��ر اس��تفاده از 
تس��هیالت مال��ی خارجی برای 
در  بیمارس��تان  س��ه  س��اخت 
ش��هرهای تبریز، شیراز و تهران 
خاطرنشان کرد: »باید در مصوبه 
این طرح ها توجیهات اقتصادی، 
فن��ی، مال��ی و زیس��ت محیطی 
به طور دقیق لحاظ شده و میزان 
تجهیزات س��اخت  از  اس��تفاده 
داخ��ل در ای��ن طرح ه��ا لحاظ 

شود.«
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
ضم��ن موافق��ت با اس��تفاده از 
فاینان��س ب��رای اح��داث ای��ن 
س��ه بیمارس��تان گفت:  »الزم 
اس��ت رئیس س��ازمان برنامه و 
بودج��ه، وزیر ام��ور اقتصادی و 
مرکزی  بانک  رئیس کل  دارایی، 
و  درم��ان  بهداش��ت،  وزی��ر  و 

آموزش پزش��کی تبص��ره ای به 
ای��ن پیش��نهاد اضاف��ه کنند و 
متعهد ش��وند که نحوه اداره این 
بیمارس��تان ها به گونه ای باش��د 
ک��ه از بازپرداخ��ت اقس��اط آن 
اطمینان  مقرر  در سررسیدهای 

حاصل شود.«
و  دبیرخان��ه  از  جهانگی��ری 
کمیس��یون ش��ورای اقتصاد نیز 
خواست در تمامی پیشنهادات و 
استفاده  متقاضی  که  طرح هایی 
خارج��ی  مال��ی  تس��هیالت  از 
یعن��ی  م��وارد  ای��ن  هس��تند، 
توجیهات فنی، اقتصادی، مالی، 
زیست محیطی و میزان و درصد 
تجهیزات س��اخت  از  اس��تفاده 
داخ��ل را مدنظر قرار دهند و در 

پیشنهادات خود مطرح کنند. 
در ای��ن جلس��ه ک��ه وزیران 
نف��ت، امور اقتص��ادی و دارایی، 
آم��وزش  بهداش��ت، درم��ان و 
و  مع��دن  صنع��ت،  پزش��کی، 
وزارت  سرپرس��ت  تج��ارت، 
نیرو، مع��اون علم��ی و فناوری 
بانک  رئی��س کل  رئیس جمهور، 
مرکزی و رئی��س اتاق بازرگانی 
ای��ران نی��ز حض��ور داش��تند، 
نماینده دبیرخانه شورای اقتصاد 
گزارشی از جلس��ات کمیسیون 
این ش��ورا درباره نحوه استفاده 
از تس��هیالت مالی خارجی ارائه 
ک��رد و پ��س از اعم��ال برخی 
اصالحات، دس��تورالعمل جدید 
اس��تفاده از فاینانس به تصویب 

رسید. 

پروژه های عمرانی جان 
می گیرند

سیدحس��ن  همچنی��ن 
وزی��ر  قاضی زاده  هاش��می، 
آم��وزش  بهداش��ت، درم��ان و 
پزش��کی در این نشست با بیان 
اینکه در ح��ال حاضر با کمبود 
بیمارس��تانی  تخ��ت  ۷0ه��زار 
در کش��ور روب��ه رو هس��تیم و 
دول��ت مناب��ع مالی م��ورد نیاز 
برای تأمی��ن این تع��داد تخت 
بیمارستانی را ندارد، درخواست 
ای��ن وزارتخانه را ب��رای احداث 
س��ه بیمارس��تان در ش��هرهای 
تبریز، شیراز و تهران با استفاده 
از تسهیالت مالی خارجی مطرح 
ک��رد و پس از بحث و تبادل نظر 
ب��ا ای��ن درخواس��ت موافق��ت 
ش��د؛ البت��ه مش��روط ب��ر آنکه 
این بیمارس��تان ها  اداره  نح��وه 
به گون��ه ای باش��د ک��ه از محل 
درآمد این بیمارستان ها، توانایی 
بازپرداخت اقساط در موعد مقرر 
را داشته باشند. براساس گزارش 
وزیر بهداش��ت، تسهیالت مورد 
نیاز بیمارستان ۷2۳ تختخوابی 
ی��ورو،  میلی��ون   20۳ تبری��ز 
بیمارس��تان 121۶ تختخواب��ی 
شیراز بیش از ۳01 میلیون یورو 
و بیمارس��تان 1000 تختخوابی 
تهران ۳2۳ میلیون یورو است. 

اوراق مش��ارکت  از  اس��تفاده 
ریال��ی ی��ا صکوک اس��المی به 
مبل��غ 1500 میلی��ارد توم��ان 
برای اج��رای طرح های مختلف 
وزارت نیرو نیز از دیگر مصوبات 
این جلس��ه ب��ود. در ادامه این 
نشس��ت با دو درخواس��ت دیگر 
سرپرس��ت  محم��ودی،  س��تار 
وزارت نیرو موافقت شد که یکی 
فروش بخش��ی از اراض��ی مازاد 
نیروگاه پرند و دیگری اس��تفاده 
از تسهیالت مالی خارجی برای 
انتقال آب شرب و کشاورزی به 
شهرهای ایذه، باغملک، هفتگل، 
قلعه ت��ل، رامهرم��ز، صیدون و 
روس��تاهای مس��یر بود که کل 
تس��هیالت آبرسانی به شهرهای 
ش��مالی خوزستان ۴0۶ میلیون 
یورو و میزان اش��تغال زایی این 
طرح 550 نفر به صورت مستقیم 
و 200نفر به صورت غیرمستقیم 

است. 

مای��کل واکر، اقتصاددان کانادای��ی بر این باور 
اس��ت که آزادی اقتصادی به این معناس��ت که 
هر ک��س بتواند ب��رای خود تصمی��م اقتصادی 
بگی��رد و از دول��ت و بخش ه��ای دیگ��ر اقتصاد 
 هیچ گونه تأثیرپذیری نداش��ته باشد. به گزارش 
»فرصت امروز«، نشست »بررسی وضعیت آزادی 
اقتصادی در ایران« با حضور مایکل واکر، بنیانگذار 
و فرد مک ماهن، نایب رئیس مؤسس��ه فریزر روز 
گذش��ته در اتاق تهران برگزار ش��د. مایکل واکر، 
بنیانگذار مؤسس��ه فریزر اس��ت ک��ه رتبه بندی 
کشورها براساس ش��اخص آزادی اقتصادی را از 
سال 19۸0 تاکنون منتشر می کند؛ شاخصی که 
در آخرین ارزیابی این مؤسس��ه در سال 201۴، 
اقتص��اد ایران جایگاه��ی بهت��ر از 150 در بین 
159 کشور پیدا نکرده است. حاال مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری اتاق تهران با دع��وت از مقامات 
مؤسسه فریزر و امضای تفاهم نامه همکاری سعی 
دارد اصالحات انجام ش��ده در اقتصاد ایران را به 
گوش محققان این مؤسسه برساند و با همکاری 
مداوم و بحث و بررسی دقیق تر مولفه های آزادی 
اقتصادی، جایگاه ایران را در این رتبه بندی مرجع 
بهبود بخش��د. در همین راس��تا، س��الم بن ناصر 
االسماعیلی، رئیس سازمان بهبود سرمایه گذاری و 
توسعه صادرات عمان نیز مهمان ویژه این نشست 
بود، چراکه عمان در س��ال های گذش��ته جایگاه 
مناس��بی در این رده بندی نداشت و موفق شد با 
همکاری نزدیک با مؤسسه فریزر، رتبه خود را در 

این شاخص بهبود ببخشد. 
دستاوردهای آزادی اقتصادی

مای��کل واک��ر، بنیانگ��ذار مؤسس��ه فریزر و 
اقتصاددان کانادایی در این نشس��ت در خصوص 
ارتق��ای ش��اخص آزادی اقتصادی ای��ران گفت: 

»برخی اش��اره می کنند که مشکالت اقتصادی 
کشور ایران به دلیل تحریم ها بوده است. درست 
اس��ت که تحریم ها تأثیر زیادی بر اقتصاد کشور 
داشته اس��ت، اما باید ایرانی ها این را بپذیرند که 
سرمایه گذاران و خود ایرانی ها از ایران می روند.«او 
ادامه داد: »ایرانی های زیادی در خارج از این کشور 
زندگی می کنند که عالقه ای به سرمایه گذاری در 
وط��ن خود ندارند؛ باید به ج��ای اینکه به دنبال 
راهکاری برای جذب سرمایه گذاری خارجی باشید 
به دنبال فراهم کردن شرایط برای سرمایه گذاری 
داخل��ی باش��ید.«واکر عنوان کرد: »ای��ران رتبه 
150 را در بین 159 کش��ور جهان در ش��اخص 
آزادی اقتص��ادی دارد. آزادی اقتصادی یعنی هر 
کس بتواند برای خود تصمیم اقتصادی بگیرد، از 
دولت و بقیه افراد هیچ گونه تأثیرپذیری نداشته 
باشد. اگر این شاخص مورد حفاظت قانونی قرار 
نگیرد، توانایی انجام کار و تولید پول پاک در کشور 
کاه��ش پیدا می کند.«بنیانگذار مؤسس��ه فریزر 
گفت: »ایران نباید تنها هدفش بازار ۸0 میلیونی 
داخلی باش��د، بلکه باید بازارهای بیرونی را هدف 
قرار دهد. ایران کش��وری اس��ت که در سال های 
گذشته سختی های زیادی را تحمل کرده است، 
اما بدون دستیابی به اقتصاد آزاد فعاالن اقتصادی 
و دولت نمی توانند پیشرفت کنند.«او با اشاره به 
اقتصاد کش��ورهایی مانند هنک کنگ و سنگاپور 
گف��ت: »این کش��ورها باالترین ش��اخص فقر را 
داشتند، با این حال با تغییر رویکرد و آزادسازی 
اقتصاد توانس��تند رشد سریع را در کشور تجربه 
کنند. کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد هستند، 
توانستند میزان فقر را نیز کاهش دهند. وضعیت 
رفاهی افراد در جامعه، س��طح آم��وزش و آزادی 

اجتماعی افراد نیز بالطبع بیشتر می شود.«

دستورالعمل جدید فاینانس در جلسه شورای اقتصاد تصویب شد

فرصت فاینانس برای فعاالن اقتصادی

 نشست  »بررسی وضعیت آزادی اقتصادی در ایران« با حضور مقامات 
مؤسسه فریزر در اتاق تهران برگزار شد

توصیه اقتصاددان کانادایی به اقتصاد ایران

یادداشت

 رنج اقتصاد ایران 
از تصمیم گیری های مقطعی

1- بعض��ی کش��ورهای منطق��ه که همیش��ه در مورد 
توس��عه اقتصادی آنها با تردید صحب��ت می کردیم امروز 
به عضویت س��ازمان تجارت جهان��ی درآمده اند و از نظر 
اقتصادی، سیاس��ی و پارلمانی در بحث هایی مثل حضور 
زن��ان در جایگاه های مختلف از ما پیش��رفته تر هس��تند. 
افغانستان در زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی از 
ما به مراتب بهتر عمل کرد و امروز به عضو ناظر س��ازمان 
تبدیل شده است. گرجستان هم از دیگر نمونه هاست اما ما 
نزدیک به 12سال است که به عنوان عضو ناظر در سازمان 
تجارت جهان��ی حضور داریم و نتوانس��تیم جایگاه مان را 
ارتقا دهیم. این در حالی اس��ت که درد را می دانیم و بارها 
به عنوان خواس��ته های جدی بخش خصوصی آن را مطرح 
کردیم، اما هنوز به این خواس��ته ها ترتیب اثر داده نش��ده 
است. از جمله این خواس��ته ها یکنواختی نرخ ارز و ثبات 
تعرفه هاست. تحقق این خواسته ها از اصلی ترین انتظارات 
بخش خصوص��ی از وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم 
اس��ت. وزیر اقتصاد دوازدهمین دولت س��ابقه طوالنی در 
ریاس��ت گمرک کش��ور دارد و به خوبی با مسائل مربوط 
ب��ه تعرفه ها و نرخ ارز آشناس��ت؛ امیدواری��م در این دوره 
با در نظ��ر گرفتن جوانب مختلف تصمیمات اقتصادی به 

خواسته های بخش خصوصی پاسخ مثبت بدهند. 
2- یکی از مشکالت بزرگ ما این است که درهم تنیدگی 
و پیچیدگ��ی اقتص��اد را در نظر نمی گیری��م و با اجرای 
تصمیم��ات مقطعی ب��رای یک بخش ب��ه دیگر بخش ها 
آس��یب می زنیم. در یک روز گذش��ته از اجرای تخصیص 
ن��رخ 15درصد به س��پرده های بانکی، ب��ه تحریک دیگر 
بازارها دامن زدیم. افزایش نرخ طال و ارز و س��وق سرمایه 
به این بخش ها از نگرانی های ما اس��ت. این در حالی است 
که اگر اقتصاد س��الم باشد هیچ بخشی سینوسی حرکت 
نمی کند و ناگهانی واکنش نشان نمی دهد. بهره بانکی در 
دنیا 0.2درصد و 0.5درصد اس��ت اما اینجا بهره 22درصد 
تبدیل به اهرمی برای رکود س��رمایه های مردم در بانک ها 
ش��ده اس��ت و زمانی که دولت ها با س��روصدا نرخ بهره را 
کاهش می دهند احتمال کوچ س��رمایه به دیگر بخش ها 
به جای تولید تقویت می ش��ود. این در حالی است که باید 
پیش از همه اینها به تس��هیل بس��ترهای کسب وکار فکر 
کرد. باید شیوه دریافت مالیات را مشخص کرد و کمتر به 

بی اعتمادی در فضای کسب وکار دامن زد. 
۳- شرایط دریافت مالیات از بنگاه های اقتصادی مناسب 
نیس��ت. مالیات علی الراس دریافت می ش��ود درحالی که 
خوداظه��اری بنگاه ها پذیرفته نیس��ت. س��ازمان مالیاتی 
به حس��اب های ش��خصی اف��راد حقیقی وارد می ش��ود. 
حس��اب های مدیران یا اعضای هیأت مدیره یک شرکت و 
حتی حس��اب های شخصی خانوادگی را بررسی می کنند. 
این ش��کل از رفتار مالیات��ی امنیت س��رمایه گذاری را از 
بین می برد. در دنیا خوداظه��اری ارجحیت دارد و به طور 
تصادفی حساب ها را بررسی می کنند و اگر خالفی صورت 
بگیرد جریمه س��نگین در نظر می گیرن��د. با تالش های 
انجام شده توسط هیأت رئیسه اتاق تهران بخشنامه مربوط 
به پذیرش اظهارنامه مالیاتی بنگاه های تولیدی کوچک و 
متوسط ابالغ ش��د اما در اجرای این بخشنامه هنوز تعلل 

می کنند. 

دریچه

آزادی اقتصادی از نگاه نایب رئیس مؤسسه فریزر
معجزه های آزادی اقتصادی

فرصت امروز: فرد مک ماهن، نایب رئیس مؤسس��ه 
فریزر از جمله حاضران در نشس��ت »بررس��ی وضعیت 
آزادی اقتص��ادی در ای��ران« ب��ود. او ب��ا ارائ��ه یکی از 
گزارش ه��ای مطالعاتی این مؤسس��ه درب��اره وضعیت 
اقتصادی کش��ورها و مناطق مختلف دنی��ا، از تأثیرات 
مثبت اقتصاد آزاد بر س��اختارهای اجتماعی، سیاسی و 

اقتصادی کشورهای برخوردار سخن گفت. 
مک ماهن در ابتدا از اتاق بازرگانی تهران برای تشکیل 
ای��ن گردهمای��ی قدردانی ک��رد و گف��ت: به طور قطع 
همکاری مؤسسه فریزر با اتاق تهران، تعیین راهکارهایی 
ب��رای بهبود رتبه ایران در ش��اخص های گزارش آزادی 
اقتصادی، برای کل دنیا اثرگ��ذار خواهد بود. این نکته 
بس��یار حائز اهمیت اس��ت که چه راهکارهایی را باید 
تبیین کرد که ش��هروندان و بنگاه های مستقر در ایران 
بتوانند بدون دخالت دولت، کس��ب و کار خود را راهبری 
کنن��د و ما امروز ب��رای تحقق این مهم ب��ا اتاق تهران 

همکاری ها را آغاز کرده ایم.«
مک ماهن با اشاره به اینکه مؤسسه فریزر، در مطالعات 
خود ۴2 فرآیند اثرگذار در کسب و کار را مورد بررسی و 
مطالعه قرار داده اس��ت، گفت:  »براساس مبانی آزادی 
اقتصاد، هر ش��خصی باید قادر باشد بدون دخالت های 
دولت، تصمیمات اقتصادی خود را اتخاذ کرده و تالش 

کند تا تبادالت بین المللی خود را ارتقا دهد.«
وی با بیان اینکه ایران از جمله کش��ورهایی است که 
مردمانش در طول تاریخ این س��رزمین، مش��قت های 
فراوانی را متحمل ش��ده اند، افزود: »این مهم بیانگر آن 
است که ایران از جامعه ای باز برخوردار است که قابلیت 
و توان مواجهه با ش��رایط سخت و دشوار را دارد، از این 
رو، ظهور و شکل  گیری آزادی اقتصاد در ایران می تواند 
به تحول عظیمی در بخش های مختلف این کشور منجر 

شود.«
به گفته وی، »بدون آزادی اقتصادی، دولت ها و افراد 
در جامعه نمی توانند مس��یر پیش��رفت و توسعه را طی 
کنند و در عین حال، دیگر کش��ورها و س��رمایه گذاران 
زمانی به یک کش��ور روی خوش نشان خواهند داد که 
تولید کاال و خدمات در این کش��ورها از کیفیت باالیی 

برخوردار باشد.«
مک ماه��ن به برخی تأثیرات آزادی اقتصادی اش��اره 
کرد و ادامه داد: »مطالعات نش��ان می  دهد کشورهایی 
که از آزادی اقتصادی بهره مند هستند، رونق و افزایش 
درآمد سرانه را برای افراد جامعه خود به ارمغان آورده اند. 
مطالعات همچنین نش��ان می دهد که برخی کش��ورها 
پس از آنکه مسیر آزادی اقتصادی را در پیش گرفته اند، 

ثروتمندتر نیز شده اند.«
به گفته مک ماهن، »مطالعات مؤسسه فریزر همچنین 
نشان می دهد که پایبندی به قوانین نیز در کشورهایی 
که نظام اقتصاد آزاد در آنها برقرار اس��ت، بیشتر است و 
عالوه بر آنکه شاخص های رفاه عمومی در این کشورها 
توس��عه یافته، فس��اد در این کش��ورها تا حدود زیادی 

کاهش پیدا است.«

تجربه شیلی، کره جنوبی و سنگاپور
به گزارش اتاق بازرگان��ی تهران، مک ماهن در ادامه 
سخنانش، به مثال هایی اشاره کرد که آزادی اقتصادی 
منجر به تحوالت بزرگ شده است. او گفت: »یکی از این 
کش��ورها، کشور شیلی در آمریکای جنوبی است که در 
س��ال1990 با یک جهش روبه رو شد، یعنی به واسطه 
اصالحاتی که دولت این کش��ور اعمال کرد، سطح رفاه 
مردم در ش��یلی ارتقا یافت. چنانکه این کش��ور اکنون 
در جایگاه ثروتمندترین کشور در آمریکای جنوبی قرار 
گرفته است. کره جنوبی و سنگاپور در شرق آسیا نیز به 
دلیل آزادسازی اقتصادی رشد سریعی را تجربه کردند. 
کره و س��نگاپور بدون برخ��ورداری از منابع طبیعی به 
چنین جایگاهی دست یافته اند و وضعیت این کشور ها 

به اصطالح شکوفایی اقتصادی نامیده  می شود.«
او سپس به موضوع ایران پرداخت و گفت: »رتبه 150 
ای��ران در حوزه آزادی اقتصادی در میان 159 کش��ور، 
رتبه پایینی محس��وب  می ش��ود. جایگاه ای��ران اکنون 
نس��بت به کش��ورهایی که در دهه ۷0 میالدی رشد و 
سرانه اقتصادی مشابه داشتند، مطلوب نیست، بنابراین 
در س��ال های گذش��ته از منظ��ر آزادی اقتصادی تنزل 
داشته است. اما شواهد حاکی از آن است که این کشور 

 می خواهد جایگاه خود را ارتقا دهد.«
 مک ماهن ادامه داد: »در دهه ۷0 میالدی ایران از نظر 
سطح درآمد س��رانه و آزادی اقتصادی رتبه باالیی داشت 
و رتبه این کش��ور حتی از متوس��ط دنیا نیز باالتر بود، اما 
برخی تح��والت از جمله جنگ منجر به تنزل رتبه ایران 
شد. از زمانی که ایران با کاهش رتبه مواجه شده است دیگر 
نتوانسته خود را تا جایگاه پیشین ارتقا دهد و بر این اساس، 

شکوفایی اقتصادی برای ایران حادث نشد.«
مک ماهن، به ارزیابی مؤسسه فریزر در رابطه با اندازه 
دولت در ایران اش��اره کرد و گفت: »ایران در ش��اخص 
اندازه دولت، سطح بهتری دارد و ظاهرا این شاخص در 
حال بهبود است. البته الزم است اطالعات بانک جهانی 
و صن��دوق بین المللی پول در مورد ایران مورد بازنگری 

قرار گیرد.«
 او در پایان گفت: »برمبنای شواهد استخراج شده از 
بیش از ۶00 مقاله، چنین اس��تنباط می شود که آزادی 
اقتصادی ظرفیت ها را افزایش داده، موجب ش��کوفایی 
اقتصادی ش��ده و آزادی های مدنی را هم در پی داشته 
است و البته دستاورد مهم دیگر آزادی اقتصادی، کاهش 

فقر و بهبود زندگی مردم است.«
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چهره های  اختالف نظر  و  ناهماهنگ��ی 
اقتصادی دولت یازدهم یکی از مهم ترین 
محورهای نقد عملکرد دس��تگاه اجرایی 
در چه��ار س��ال گذش��ته ب��ود. در دوره 
تازه نی��ز منتق��دان ای��ن ناهماهنگی را 
پاشنه آشیل تصمیم سازی های اقتصادی 
دول��ت خوانده و اظه��ار می دارند تفاوت 
دیدگاه های موجود بین مسئوالن اجرایی 
به رون��د خروج از رکود و رونق بخش��ی 
به اقتصاد به طور جدی آسیب می زند. از 
این منظر عالوه بر دیدگاه های اقتصادی، 
گرایش ه��ای سیاس��ی متف��اوت اعضای 
تی��م اقتص��ادی دولت نیز ب��ه واگرایی و 
ناهماهنگی ه��ا دامن خواه��د زد. برخی 
حتی در بررسی و تحلیل فعل و انفعاالت 
سیاس��ی و اقتص��ادی بر ای��ن باورند که 
دولت »حس��ن روحانی« ب��ه دلیل تعدد 
اقتص��ادی دچار  تصمیم گی��ری  مراک��ز 

مشکل می شود. 
نگاهی به تیم اقتصادی دولت دوازدهم

»اس��حاق  اجرای��ی،  جدی��د  دوره  در 
جهانگی��ری« همچن��ان در قامت معاون 
فرآین��د  در  جمه��وری  رئی��س  اول 
تصمیم گیری های اقتصادی حضور خواهد 
داش��ت؛ چهره ای ک��ه با تجربه س��ال ها 
هدایت وزارتخانه معادن و فلزات و سپس 
صنای��ع و مع��ادن در دول��ت اصالحات 
هدایت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
را در دس��ت گرفت. به گ��زارش ایرنا، در 
دولت دوازده��م، »محمد نهاوندیان« که 
پیش از اعالن فهرست پیشنهادی کابینه 
زمزمه هایی مبنی بر وزارت وی به گوش 
می خ��ورد، در رأس معاونت��ی ت��ازه قرار 
گرفت؛ معاونت اقتصادی رئیس جمهوری 
که س��ال ها پی��ش در دولت س��ازندگی 
فعالیت داش��ت و از دی��د برخی ناظران 
برای نقش آفرین��ی اقتصادی رئیس دفتر 
رئیس دولت یازدهم احیا ش��ده اس��ت. 
یک��ی از مهم ترین تح��والت در چینش 
تیم اقتصادی دولت، نشس��تن »مس��عود 
کرباس��یان« معاون »علی طیب نیا« وزیر 
اقتص��اد دولت یازدهم ب��ه جای وی بود. 
کرباسیان که همزمان با معاونت طیب نیا، 
ریاست گمرک ایران را برعهده داشت در 
جلس��ه رأی اعتم��اد از جمله چهره هایی 
بود که همچون َس��لف خود ب��ا رأی باال 
)240 رای( ب��ر مس��ند وزارت نشس��ت. 
در کن��ار ای��ن چهره ها »مس��عود نیلی« 

اس��تاد اقتصاد دانش��گاه صنعتی شریف 
و مش��اور اقتصادی رئیس دولت یازدهم 
ق��رار می گیرد ک��ه در دوره پیش��ین در 
س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت فعالیت 
داش��ت و از وی به عنوان چهره پنهان اما 
مؤث��ر در تصمیم گیری های اقتصادی یاد 
می ش��د. وی در دولت جدید نیز دستیار 
ویژه اقتصادی رئیس جمهوری اس��ت و 
دبیری ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را 
برعهده دارد. از دولت یازدهم »محمدباقر 
نوبخت« رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، 
»ولی اهلل سیف« رئیس کل بانک مرکزی 
و همچنی��ن »علی ربیع��ی« وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی در کابین��ه جدید 
حضور دارند و در فهرس��ت تیم اقتصادی 
دولت دوازده��م جای گرفته اند. در دیگر 
وزارتخانه اقتصادی یعنی صنعت، معدن 
و تج��ارت نی��ز »محمد ش��ریعتمداری« 
مع��اون اجرایی روحانی در دولت یازدهم 

جانشین »محمدرضا نعمت زاده« شد. 
 دیدگاه ها درباره شرح وظایف

 و عملکرد نهادهای اقتصادی دولت
از دید برخی صاحب نظران و بسیاری از 
منتقدان، هر یک از اعضای تیم اقتصادی 
دول��ت دیدگاه های خاص خود را دارند و 
اقتصادی  افتراق نظرات  می توان ش��اهد 

آنان در مس��ائل گوناگون بود. ش��ماری 
دیگر از نبود مرکز فرماندهی مشخص در 
کابینه س��خن می گویند و بعضی تصریح 
می کنن��د وظای��ف و کار وی��ژه نهادها و 
س��تادهای اقتصادی دولت دوازدهم نیز 
همانند دوره یازدهم نامش��خص اس��ت. 
جلس��ات ش��ورای اقتصاد نی��ز در دولت 
گذشته عمال برگزار نمی شد و به جای آن 
از دو سال قبل س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومت��ی با مدیریت مع��اون اول رئیس 
جمهوری برگزار می ش��د. آیا این س��تاد 
فرماندهی جایگزین ش��ورای اقتصاد بود 
یا ماموریت های اجرایی ت��ر و جزئی تر از 
سیاس��ت های کالن اقتصادی داشت؟ اما 
در حک��م اخیر رئیس جمه��ور به نیلی، 
به س��تاد هماهنگی اقتصادی اشاره شده 
اس��ت که ایش��ان دبیر این س��تاد است. 
ترکیب و مس��ئولیت این س��تاد و رابطه 
آن با س��تاد فرمانده��ی اقتصاد مقاومتی 

چیست؟ آیا این ستاد مسئولیت راهبری 
برای اقتصاد را دارد؟ افزون بر آنچه گفته 
ش��د و به بیان منتقدان، در شرایط تعدد 
و ناهماهنگ��ی نهاده��ای دس��ت اندرکار 
وظای��ف اقتصادی، افزوده ش��دن نهادی 
چ��ون معاونت اقتصادی ب��ه چالش های 
پیش��ین دام��ن خواه��د زد. در برابر این 
ایده، نهاوندیان هدف از تش��کیل معاونت 
اقتص��ادی را هماهنگ��ی هرچه بیش��تر 
سیاس��ت های اقتصادی کشور و کمک به 
اجرای وظایف دس��تگاه های مس��ئول در 
حوزه خودش��ان عنوان کرده و با اش��اره 
به ضرورت مش��ی اعتدالی و ایجاد تعادل 
در ب��ازار و اقتص��اد تصریح داش��ته بین 
سیاست های پولی و مالی باید هماهنگی 
بیش از گذشته ایجاد شود، سیاست های 
پول��ی در ج��ای خ��ودش تصمیم گیری 
ش��ده و می ش��ود اما آثار و عوارض آن بر 

سیاست های مالی هم باید دیده شود. 

پیش نیازهای اقتصاد رقابتی
از س��ویی دیگ��ر، نوبخت در پاس��خ به 
انتق��ادات معط��وف ب��ه ناهماهنگی تیم 
اقتص��ادی دول��ت چن��دی پی��ش اظهار 
داش��ت: اینکه ب��ا مکانیزم��ی دنبال یک 
فرمانده بگردیم که بگوید گروهان به چپ 
چپ، اقتصاد به راس��ت راس��ت، درس��ت 
نیست. اقتصاد دستوری نیست و منطقی 
دارد. هر س��ازمان و دس��تگاه مسئولیت 
خ��اص خود را دارد و اینگونه نیس��ت که 
یک نفر دس��تور بدهد و بقیه اجرا کنند. 
افزون بر پاس��خ های یاد ش��ده از س��وی 
مسئوالن، برخی کارشناسان عقیده دارند 
یکی از پیش نیازهای رقابتی سازی اقتصاد، 
وج��ود دیدگاه های گوناگون و تضارب آرا 
برای تصمیم س��ازی هایی اقتصادی است؛ 
از این منظر، تفاوت دیدگاه مس��ئوالن و 
دس��تگاه های اقتصادی دولت را نمی توان 
الزاما دال بر ناهماهنگی دانس��ت و از این 
رو کارآمدی تیم اقتصادی دولت دوازدهم 

را از هم اکنون به قضاوت نشست. 

تعدد تصمیم گیران اقتصادی؛ تهدید یا فرصت؟
حمل و نقل ریلی یادداشت

ارائه آمار نباید توسط بانک مرکزی 
انجام شود! 

یکی از تاریکی های اقتصاد ایران نظام آماری است. 
ارائه آمار نباید توسط بانک مرکزی انجام شود، چراکه 
وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول اس��ت. در این 
زمینه در قانون آمده اس��ت که محاسبه حساب های 
ملی و ش��اخص قیمت ها مشخصا به عهده مرکز آمار 
ایران اس��ت. اینطور نیس��ت که کارشناس��ان بانک 
مرکزی سبقه بیشتری نس��بت به کارشناسان مرکز 
آمار داشته باش��ند. اتفاقا مرکز آمار هم کارشناسان 
قدرتمن��دی دارد. مرک��ز آمار ایران از س��ال ۱۳۷۳ 
براساس آخرین موازین علمی تهیه شاخص قیمت ها 
و حساب های ملی را به صورت علمی و درست انجام 
داده اس��ت. حت��ی به نظر من روش ه��ای مرکز آمار 
ایران دقیق تر از بانک مرکزی است. بارها در جلساتی 
که تاکن��ون رفته ام گفته ام آماره��ا در بانک مرکزی 
س��هل انگارانه تر از مرک��ز آمار ایران تولید می ش��ود. 
علت اینکه کارشناس��ان به آماره��ای بانک مرکزی 
بیشتر تمایل نش��ان می دهند این است که آمارهای 
بانک مرکزی س��هل الوصول تر هس��تند و دسترسی 
به آنها برای کارشناس��ان راحت تر بوده اس��ت. البته 
بانک مرکزی روی آمارهای خود تبلیغات گس��ترده 
می کن��د، ولی با این حال تأکی��د می کنم نهادی که 
حفظ مس��ئولیت ارزش پولی را دارد، نمی تواند آمار 
ارائه کند. اکنون دو دی��دگاه درباره نهاد متولی آمار 
وجود دارد؛ یکی از این دیدگاه ها سنتی و یکی دیگر 
مدرن اس��ت. دیدگاه نوی��ن آمار را ب��ه صورت یک 
سرمایه اجتماعی تلقی می کند. نکته مهم اینجاست 
که باید ای��ن فرآیند که رئیس و تش��کیالت چگونه 
ایجاد ش��ود به این ترتیب باش��د که نهاد متولی آمار 
تحت تأثیر شرایط اجتماعی و سیاسی استقالل خود 
را از دس��ت ندهد. نظر من این است که ضمن اینکه 
متول��ی ارائه آمار باید مرکز آمار ایران باش��د، رئیس 
آن هم باید بر مبنای یک دوره ۱0س��اله و به صورت 
هیأت امنایی انتخاب ش��ود و ترتیبی اتخاذ شود که 
هیچ خط��ری او را از جهت تعویض ب��ه دلیل تغییر 
دولت ه��ا تهدید نکن��د. به عبارتی مرک��ز آمار ایران 
 باید مصون از فضاهای سیاس��ی باشد. در عین حال 
هیچ ک��س نمی تواند آمار مربوط به رش��د اقتصادی 
را بس��ازد چ��ون در پروس��ه به دس��ت آوردن عدد 
رش��د، میلیاردها عدد با یکدیگر ترکیب می ش��وند و 
هر بخش از این اعداد و ارقام در دس��ت کارشناسان 
مشخص و متفاوتی اس��ت. این اعداد روی هم جمع 

می شوند و به جی. دی. پی )تولید ناخالص داخلی(
 و... تبدیل می شود. 

منبع: ایسنا

تقی ترابی
عضو هیأت علمی گروه اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات

پیشرفت 10درصدی صنعت ریلی 
نسبت به سال گذشته

مدیرعامل شرکت راه آهن  کشش درباره میزان پیشرفت 
در حمل ونقل ریلی گفت که برنامه های توسعه با هر کیفیتی 
که نوشته شوند و هر آینده ای را هم که تصویر کرده باشند، 
باید براساس واقعیت موجود تفسیر بشوند. طاهرافشار ادامه 
داد: در واق��ع در تبیی��ن نقاط ضعف و قوت آنها باید گفت 
هر چقدر در حوزه ریلی در شش ماهه اول امسال پیشرفت 
داش��ته ایم همی��ن رقم هم با یکی دو درص��د باال و پایین 
برای ش��ش ماهه دوم س��ال متصور خواهد بود. تا االن هم 
این پیش��رفت حدود ۱0 یا ۱2درصد بوده اس��ت که برای 
چندماه اخیر نیز همین قدر خواهد بود. به گزارش تین نیوز، 
او همچنین گفت: در یک سال گذشته تولید معادن با یک 
افزایش 2درصدی نسبت به یک سال گذشته مواجه شده و 
این مورد، باعث شده حجم بار معادن در شبکه حمل ونقل 
ریلی نیز 2درصد افزایش را تجربه کند. جواد طاهرافش��ار 
افزود: الزم اس��ت برای اینکه حجم بار از جاده که خطرات 
خودش را دارد به س��مت ریل بیاید، خود بخش ریلی چه 
خصوصی و چه دولتی تالش کند، که البته به دلیل اینکه 
حمل ونقل ریلی ما بیشتر دولتی است، انجام این امور بیشتر 
برعهده راه آهن اس��ت. ما به عنوان شرکت های حمل ونقلی 
بیشتر وظیفه حمل بار را داریم. ناوگان ما باید آماده باشد 
تا بار تولیدشده را حمل کند. مدیرعامل شرکت راه آهن  با 
بیان این مطلب که شرکت های ریلی در سال 96 بهتر کار 
کرده اند، گفت: شرکت ها پیشرفت های زیادی داشتند و در 
نتیجه بار بیش��تری را هم بردند. دلیل این پیشرفت ها هم 
این است که خود ش��رکت ها آماده به کارتر شدند، چراکه 
دولت در این قس��مت ها نقشی ندارد. دولت فقط در تالش 
برای جذب بار بیش��تر می تواند مؤثر باشد. یا اینکه بخش 
دولت در توسعه خطوط ریلی و کشاندن آن تا محل تخلیه 
بارها می تواند ایجادکننده تغییر و به تبع آن پیشرفت باشد. 
اگر بخش ریلی پیشرفت کند ما می توانیم شاهد پیشرفت 
در حمل ونقل ترکیبی هم باشیم، چراکه حتی توسعه این 
بخش نیز به توس��عه حمل ونقل ریلی مرتبط است. جواد 
طاهرافش��ار درباره چشم انداز صنعت ریلی گفت: بنده آدم 
خوش بینی هس��تم و چش��م انداز را مثبت می بینم. ما در 
حمل ونقل بار در دو سال اخیر 40درصد افزایش را تجربه 
کرده ایم. امس��ال نسبت به پارسال نزدیک به ۳0درصد در 
جذب بار افزایش عملکرد داش��ته ایم. آماده به کاری ناوگان 
هم بیشتر شده است. اگر صنعت ریلی از بازگشت سرمایه 
خود مطمئن باش��د، سرمایه گذاری در این صنعت هم باال 
م��ی رود. ایجاد جذابی��ت در این بخش هم به تالش دولت 

در تدوین قوانین سهل گیرانه تر و راه گشاتر بستگی دارد. 



همه مى دانیم با آنكه بیش از 
یك س��ال از كاهش نرخ رسمى 
سود سپرده به ١٥درصد توسط 
ش��وراى پول و اعتبار گذش��ته 
اس��ت، اما تقریبا اكث��ر بانك ها 
به طرق مختلف مصوبه كاهش 
نرخ سپرده را طى این مدت دور 
زده ان��د و در رقابت براى جذب 
نرخ هاى سود  سپرده هاى مردم 
س��پرده باالترى را به مشتریان 
خ��ود ارائه مى كردن��د، اما حاال 
بان��ك مركزى در مصوبه تازه اى 
در تالش اس��ت تا پ��س از یك 
س��ال و اندى هم��ه بانك ها را 
از ١١ ش��هریور ب��ه رعایت این 

مصوبه ملزم كند. 
  اینكه این نمایش اقتدار بانك 
مركزى در كاهش دستورى نرخ 
سپرده بانك ها كه به نوعى یك 
سیاس��ت انبس��اط پولى اس��ت 
تا چ��ه حد مى توان��د در خروج 
بنگاه ه��ا و صنعت از ركود مؤثر 
باش��د، خود با تردیدهاى جدى 
مواج��ه اس��ت. بان��ك مركزى 
امیدوار اس��ت با اعم��ال واقعى 
كاهش نرخ س��ود س��پرده، دو 
نتیجه براى شرایط پولى كشور 

به وقوع بپیوندد. 
 ١ - از افزایش سهم شبه پول 
یا س��پرده هاى م��دت دار از كل 
نقدینگى كه در اردیبهش��ت ماه 
ب��ود  رس��یده  ٨٧درص��د  ب��ه 
جلوگیرى شود و تا حدى سهم 
پ��ول از كل نقدینگ��ى افزایش 
یاب��د. بدیهى اس��ت كه پول آن 
بخ��ش از نقدینگ��ى اس��ت كه 

نقدش��وندگى  قابلیت  حقیقت��ا 
دارد و افزایش س��هم آن از كل 
نقدینگى منجر به گردش پولى 
بیشتر و همچنین اثرات تورمى 

بیشتر است. 
 ٢ - ب��ا كاه��ش واقع��ى نرخ 

ب��ه  س��پرده 
١٥درص��د، بان��ك 
امی��دوار  مرك��زى 
ن��رخ  ك��ه  اس��ت 
به  نیز  تس��هیالت 
به  واقعى  ص��ورت 
٢٠درصد  از  كمتر 
كاه��ش یابد و این 
پایین  معن��ى  ب��ه 
هزینه هاى  آوردن 
و  مالى ش��ركت ها 
از  به خروج  كمك 

ركود آنهاست. 
نظ��ر  ب��ه    ام��ا 
نگارن��ده، همه این 
نتای��ج در تئ��ورى 
ش��رایطى  در  و 
ك��ه ش��بكه بانكى 
سالمت  از  كش��ور 
نس��بى برخ��وردار 
باشد، قابل حصول 
واقعیت هاى  است. 

اقتصادى همواره مى توانند نتایج 
براى سیاس��ت هاى  را  متفاوتى 
اعمال شده رقم بزنند. برخى از 
این ش��رایط متفاوت كه حصول 
نتای��ج این تصمی��م را با تردید 

مواجه مى كند عبارتند از: 
  - اص��رار ب��ر این نكت��ه كه با 
كاه��ش نرخ ت��ورم، نرخ س��ود 
بانك��ى نیز باید كاه��ش یابد با 
آنكه در تئورى گزاره درس��تى 
اس��ت، ام��ا ب��ه نظر مى رس��د 

تغیی��رات قیمت س��بد مصرفى 
ایران به وی��ژه در طبقات  مردم 
شهرى متوسط ایران با تغییرات 
قیمت سبد تورمى بانك مركزى 
كه در سال ١٣٩٠ تشكیل شده 
است، تفاوت هاى معنادارى پیدا 

كرده است. به بیان دیگر، به روز 
نشدن سبد تورمى بانك مركزى 
سبب شده است كه گاهى مردم 
در طبق��ات متوس��ط و رو ب��ه  
باالى ش��هرى كه س��هم باالیى 
از س��پرده هاى بانكى متعلق به 
نسبت  احساس ش��ان  آنهاست، 
به ن��رخ تورم باالتر باش��د و در 
بیشتر  سودآورى  انتظار  نتیجه، 
از دارایى ه��اى خود براى حفظ 

ارزش آنها داشته باشند. 

  - همانط��ور كه پیش��تر گفته 
ش��ده، بحران شبكه بانكى كشور 
حتى در بخش بانك هاى رسمى، 
قانونى و مجاز سبب رقابت براى 
جذب س��پرده در ش��بكه بانكى 
كشور ش��ده اس��ت. اینكه بانك 
ب��دون  مرك��زى 
دالیل  ب��ه  توج��ه 
بحران شبكه بانكى 
بدهى هاى  همانند 
دولت یا شركت هاى 
دولتى ب��ه بانك ها، 
مع��وق  مطالب��ات 
دیگ��ر  از  بانك ه��ا 
عمومى  نهاده��اى 
غیردولتى كه جمع 
آنه��ا بالغ ب��ر چند 
ده ه��زار میلی��ارد 
تنها  اس��ت،  تومان 
با دستور، به دنبال 
ح��ذف رقابت بین 
بانك ه��ا در »بازى 
پانزى« است، امكان 
پایبندى بانك ها به 
اج��راى این مصوبه 
را ب��ا تردید مواجه 

مى كند. 
  - بان��ك مركزى 
به دلیل ركود نس��بى بازارهاى 
بانكى در  م��وازى س��پرده هاى 
بازار  بازار مسكن،  ایران همانند 
س��رمایه و. . . تقریب��ا مطمئن 
اس��ت كه با كاهش نرخ سپرده، 
بانك ه��ا ب��ا خروج قاب��ل توجه 
س��پرده ها مواجه نخواهند شد، 
اما به نظ��ر نگارنده، بازار ارز در 
این میان شرایط متفاوتى دارد. 
ب��ا آنكه در ش��رایط فعلى بانك 
مركزى همانند نگاه دس��تورى 

ح��ال  در  س��پرده،  ب��ازار  در 
س��ركوب قیمت ارز نیز اس��ت، 
اما س��وال اساسى این است كه 
تا كجا مى ت��وان قیمت ارز را با 
دخالت در بازار كنترل كرد؟ آیا 
این اقتدار بانك مركزى در بازار 
ارز همیش��گى اس��ت؟ به دلیل 
اینكه بانك مركزى مدت هاست 
كه اج��ازه افزای��ش قیمت هاى 
واقع��ى را ب��ه قیم��ت ارز نداده 
اس��ت، به نظر مى رسد بازار ارز 
مس��تعدترین ب��ازار براى جذب 
حداقل بخش��ى از س��پرده هاى 
احتمالى خارج ش��ده از ش��بكه 
بانكى كش��ور در صورت كاهش 
نرخ س��ود باش��د؛ اتفاقى كه در 
صورت شكل گیرى، تجربه نشان 
داده اس��ت كه به دلیل سرعت 
باالى رش��د تقاض��اى خرید ارز 
توس��ط مردم از كنت��رل بانك 

مركزى خارج خواهد بود. 
  در پای��ان بای��د گف��ت كه با 
آنكه مى توان ب��ا دخالت و نگاه 
دس��تورى در یك بازار دخالت 
كرد و مثال منجر به كاهش نرخ 
س��ود سپرده هاى بانكى شد، اما 
الزاما نمى توان نتایج این دخالت 
را هم كنت��رل و منابع احتمالى 
خارج ش��ده را به ب��ازار خاصى 
هدایت كرد. كاهش دس��تورى 
نرخ س��پرده مى توان��د منجر به 
بیدارى غ��ول خفته نقدینگى و 
حركت بخش��ى از س��پرده هاى 
عظیم مدت دار به سمت بازارى 
همانند بازار ارز شود كه كنترل 
از این دس��ت اتفاق��ات، فراتر از 

اقتدار بانك مركزى است. 
منبع: مؤسسه مطالعات 
اقتصادی بامداد

اثرات كاهش دستوری نرخ سپرده در بازار ارز

مانند؟مىباقىهابانكدرهاسپردهآیا پایان شهریورماه، آخرین مهلت 
 ارسال آثار به جشنواره

 فیلم 180 ثانیه ای پاسارگاد

دبیر اجرایى و عضو هیأت داوران دومین جشنواره فیلم 
١٨٠ثانیه اى پاس��ارگاد، از عدم تمدید مهلت ارسال آثار 
به دومین جشنواره فیلم ١٨٠ ثانیه اى پاسارگاد خبر داد.  
به گزارش روابط  عمومى بانك  پاس��ارگاد، خسرو رفیعى 
دبیر اجرایى و عضو هیأت داوران دومین جش��نواره فیلم 
١٨٠ثانیه اى پاسارگاد گفت: مهلت ارسال آثار به جشنواره 
فیلم ١٨٠ثانیه اى  پاس��ارگاد، پس از استقبال چشمگیر و 
درخواست بسیارى از عالقه مندان و دانشجویان، با توجه به 
فرصت تعطیالت تابستانى، به پایان شهریور ١٣٩6 تغییر 

یافت و این مهلت بار دیگر تمدید نخواهد شد. 
وى ادامه داد: هم اكنون آثار بس��یار ارزش��مندى اعم از 
فیلم و ایده به دبیرخانه جش��نواره ارس��ال ش��ده  است و 
استقبال بس��یار خوبى، همچون دوره اول این جشنواره، 
از س��وى عالقه مندان و هنرمندان به عمل آمده  اس��ت. 
بازبین��ى و بررس��ى اولیه این آثار همچن��ان ادامه دارد و 
پس از پایان مهلت ارس��ال آثار و جمع بندى نهایى، آثار 
راه یافته به مرحله نهایى ارزیابى و داورى مشخص خواهند 
ش��د.  رفیعى تصریح كرد: عالوه بر فیلم هاى كوتاه، تعداد 
بس��یارى ایده و فیلمنامه كه امكان ساخت نداشته اند به 
دبیرخانه ارسال شده  است كه توسط هیأت داوران جهت 
پرداخت كمك هزینه ساخت، بررسى خواهند شد.  رفیعى 
تاكید كرد: كلیه شركت كنندگان در این جشنواره چه در 
بخش اصل��ى و چه در بخش جنبى  )ارس��ال ایده( باید 
ضمن مراجعه به سایت جشنواره، نسبت به ثبت نام و درج 
اطالعات خود اقدام كنند. در غیر  این صورت، آثار آنها در 

بخش داورى شركت داده نخواهد شد. 
رفیعى در خصوص محورها و موضوعات این جشنواره 
ادام��ه داد: حفظ محیط  زیس��ت و منابع  طبیعى، تكریم 
خان��واده و حقوق اجتماعى و اه��داى عضو از محورهاى 
اصلى جش��نواره هس��تند. همچنین ی��ك بخش جنبى 
مربوط به ایده هایى كه امكان ساخت پیدا نكرده اند نیز در 

جشنواره لحاظ شده  است. 
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دریچه

با اجرای طرح ضربتی وام ازداواج
 ۳10 هزار نفر در شش هفته اول

 وام ازدواج گرفتند
ش��بكه بانكى ب��ا اجراى طرح ضربت��ى اعطاى وام 
ازدواج از ابتداى مردادماه امسال تا پایان هفته ششم 
به بی��ش از ٣١٠ هزار نفر از متقاضیان، وام پرداخت 

كرد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومى بانك مرك��زى، از این 
میزان، حدود ٨٠ هزار فقره در اس��تان هاى محروم و 
كم برخوردار پرداخت ش��ده و بالغ بر ٢٣٠ هزار فقره 
پرداخت نیز در سایر استان ها و مناطق كشور صورت 
گرفته اس��ت. قبل از اجراى ط��رح در اول مردادماه، 
تعداد افراد در صف بالغ بر ٥٠٠هزار نفر بوده اس��ت 
كه در پایان هفته ششم از اجراى طرح ضربتى تعداد 
٢١٥.٠٠٠ نفر از افراد در صف س��امانه كاهش یافته 

است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.٨٧٩دالر آمریكا

4.٧٨٩یورو اروپا

٥.٠٣4پوند انگلیس

١.٠66درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥46.٢٠٠مثقال طال

١٢6.٠٠٠هر گرم طالى ١٨ عیار

١.٢4٢.٠٠٠سكه بهار آزادى

١.٢64.١٠٠سكه طرح جدید

66٨.٠٠٠نیم سكه

٣٨٥.٠٠٠ربع سكه

٢٥4.٠٠٠سكه گرمى

نرخنــامه

بانکنامه

دكتر سیامک قاسمی
 تحلیلگر اقتصادی
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در سومین روز معامالت بورس اوراق بهادار 
تهران، نمادهای گروه فرآورده های نفتی به رشد 
دماسنج بازار سهام کمک کردند و باعث شدند 
ش��اخص کل ۱۰۶ واحد رش��د کند و در رقم 
۹۳ هزار و ۴۵۲ واحدی قرار گیرد. در معامالت 
روز دوشنبه پاالیش نفت اصفهان، پاالیش نفت 
تهران و پاالی��ش نفت بندرعباس به ترتیب با 
۷۰، ۴۸ و ۴۶ واح��د تأثی��ر بیش��ترین نقش 
افزاینده را روی دماس��نج بازار سهام داشتند و 
در طرف مقابل سایپا، کشتیرانی ایران و گروه 
مدیریت س��رمایه گذاری امید به ترتیب با ۲۷، 
۲۴ و ۲۲ واحد بیشترین تأثیر کاهنده را روی 

دماسنج بازار سهام برجای گذاشتند. 

قرمزپوشی گروه خودرویی
بورس تهران در حالی با معامالت به نسبت 
متع��ادل در اغلب نماده��ای معامالتی روبه رو 
بود که همزمان با خیز برداش��تن معامله گران 
بنیادی به گ��روه فلزات اساس��ی و معدنی ها، 
انتظار برای نوس��ان قیمت ه��ا در بازار جهانی 
نفت به پیش��رو شدن گروه پاالیشی ها در تاالر 
شیش��ه ای منتهی ش��د. با این همه انباش��ت 
عرضه بر تقاضای س��هام از سوی معامله گران 
اغلب حقوقی در دامنه نوس��ان مثبت قیمتی 
مانع از شکل گیری صف خرید پایدار میلیونی 

در س��هم های پیش��رو ای��ن گروه ش��د. گروه  
خودرویی ها نیز یکدس��ت قرمز  پوش شد تا به 
لیدری س��ایپا به س��هامداران این گروه نشان 
دهد که حتی با وجود حمایت حقوقی ها، فعال 
شرایط مساعدی در معامالت بازار سهام ندارند. 
تک س��هم آلومتک نیز پس از گذش��ت حدود 
دو م��اه از توقف در کان��ون توجه معامله گران 
حقیقی  قرار گرف��ت. همچنین نمادهای گروه 
فلزات اساس��ی نیز با وجود آنکه نوسان کمی 
را تجربه می کردند با تقاضای پرحجم س��هام 
همس��و با برخی  معامالت درون گروهی روبه رو 
ش��دند ک��ه به نظر می رس��د با پای��ان اصالح 
قیمت ها می توانند در روزهای آینده و همزمان 
با ارائه گزارش های شفاف س��ازی، روند بازار را 

دوباره تحت تأثیر خود قرار دهند. 

با گروه های بازار سهام
در گروه فلزات اساس��ی ۸۱ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش ۱۷ میلیارد توم��ان در ۷هزار و ۴۷ 
نوبت دادوستد شد. در این گروه نوسان قیمت 
س��هم ها عمدتا حدود یک درص��د رو به باال یا 
پایی��ن بود. در گ��روه فرآورده های نفتی، کک 
و س��وخت هسته ای روز دوش��نبه شاهد رشد 
یکدس��ت قیمت ه��ا بودیم. در ای��ن گروه ۷۵ 
میلیون س��هم به ارزش بی��ش از ۲۶ میلیارد 
تومان در ۵هزار و ۹۰۹ نوبت مورد دادوس��تد 
قرار گرف��ت. در گروه خودرو نیز ۱۴۴ میلیون 

س��هم به ارزش ۲۰ میلیارد تومان در ۱۱ هزار 
و ۳۹۲ نوبت م��ورد معامله قرار گرفت. در این 

گروه قیمت سهم ها عمدتا رو به کاهش بود. 

 تثبیت آیفکس در ارتفاع
 953 واحدی

دادوس��تد بی��ش از ۲۶۴ میلیون س��هم به 
ارزش بال��غ بر یک ه��زار و ۷۶۲ میلیارد ریال 
نتیج��ه مب��ادالت صورت گرفت��ه در میانه این 
هفته معامالت��ی در فرابورس ای��ران بود که از 
این مقدار بیش از ۱۹۱ میلیون سهم به ارزش 
۳۹۹ میلیارد ریال در بازارهای اول و دوم تغییر 
مالکیت یافت. نگاهی به حجم و ارزش مبادالت 
روز دوشنبه در بازارهای ۹ گانه فرابورس حاکی از 
آن است که ۷۲درصد از کل حجم این مبادالت 
به بازارهای اول و دوم اختصاص یافته که نماد 
»ذوب« نیز در این بین با جابه جایی بالغ بر ۴۰ 
میلیون سهم به ارزش افزون بر ۳۶ میلیارد ریال 
بیشترین حجم را در بین این بازارها در اختیار 
گرفته است. نماد »ذوب« همچنین در حالی در 
صدر جدول نمادهای پربیننده قرار گرفت که با 
کمتر از یک واحد تاثیر منفی بر ش��اخص کل 
فرابورس، مانع از رش��د این نماگر شد تا بدین 
ترتی��ب آیفکس تحت تأثیر نماد »ش��اوان« به 
رش��د کمتر از نیم واحدی رضای��ت دهد و در 
نهایت با سبزپوش��ی در س��طح ۹۵۳ واحدی 
قرار گیرد. همچنی��ن نماد »گکوثر« متعلق به 

ش��رکت هتل بین المللی پارسیان کوثر که روز 
یکش��نبه با عرضه اولیه ۱۵درصد از سهام این 
ش��رکت، ش��اهد آغاز معامالت آن در بازار دوم 
فرابورس بودیم در روز دوشنبه با مبادله بیش از 
۱۰ میلیون سهم به ارزش بالغ بر ۱۳۲ میلیارد 
ریال، بیش��ترین ارزش مبادالتی را در بازارهای 

اول و دوم به خود اختصاص داد. 

معامالت 219 میلیارد ریالی در بازار پایه
معامله گران در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نیز 
ب��ا نقل وانتقال بیش از ۴۰ ه��زار ورقه به ارزش 
بال��غ بر ۳۹ میلی��ارد ریال در نم��اد »اخزا۱۱« 
به صدرنش��ینی اس��ناد خزانه مرحل��ه یازدهم 
در این بازار به لحاظ بیش��ترین میزان حجم و 
ارزش مبادالتی منجر ش��د. در مجموع در بازار 
اوراق ب��ا درآمد ثابت بی��ش از یک میلیون ورقه 
دس��ت به دست شد. این میزان معامله در ۴۳۰ 
نوبت معامالتی انجام ش��د و ارزشی بالغ بر یک 
ه��زار و ۵۳ میلیارد ریال را رق��م زد. معامالت 
صورت گرفته در تابلو ETFها نیز به دادوس��تد 
بی��ش از ۲ میلیون ورقه ب��ه ارزش بالغ بر ۲۵ 
میلیارد ریال در این تابلو منجر ش��د. در نهایت 
نگاهی کوتاه مدت به نقل وانتقال های انجام شده 
در تابلوهای مبادالتی بازار پایه نشان می دهد که 
۱۵۱ میلیون و ۷۶۰ هزار س��هم در این تابلوها 
میان معامله گران دست به دست شده که ارزش 

آن به ۲۱۹ میلیارد ریال بالغ شد.

نوسان قیمت در بازار جهانی نفت سبب شد

لیدری پاالیشی ها در بازار سهام

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در خص��وص آخرین وضعیت ایران در 
آیس��کو گف��ت: پرونده ای��ران در این 
نهاد بین المللی در حال بررس��ی است 
و ب��ا نظ��ر مثبت��ی که اکثر کش��ورها 
دارن��د، امیدواری��م در آین��ده نزدیک 
عضوی��ت ما به عضوی��ت عادی تبدیل 
ش��ود. همچنین با تعدادی از کشورها 
از جمله ترکیه، آلم��ان، کره جنوبی و 
هند تفاهم نامه همکاری داریم. رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ 

به س��والی درب��اره تاثی��ر کاهش نرخ 
س��ود بانکی بر بازار سرمایه هم گفت: 
ب��ه نظر من ای��ن اقدام، اقدام بس��یار 
خوبی است که از س��ه کانال می تواند 
روی بازار س��رمایه تاثیر مثبت بگذارد. 
محمدی تصریح کرد: بخش��نامه اخیر 
بانک مرک��زی درخصوص کاهش نرخ 
سود بانکی اوال: سهام و ابزارهای مالی 
را در مقابل سود سپرده و سپرده های 
بانکی رقابت پذیر می کند. ثانیا: موجب 
کاه��ش هزینه تامین مالی می ش��ود. 

عالوه بر اینها کمک می کند سودآوری 
بانک های��ی ه��م ک��ه االن در بورس 

پذیرفته هستند، تقویت شود. 
وی با بی��ان اینکه بازار س��رمایه در 
تمام دنی��ا به عنوان کس��ب و کار نوین 
ش��ناخته می ش��ود، اظهار داش��ت: از 
ن��کات جالب در بازار س��رمایه نزدیک 
ش��دن مفاهیم آکادمیک دانشگاهی به 
ابزار های موجود در بازار سرمایه است. 
ش��اید دو ده��ه پیش صحب��ت درباره 
آپش��ن، فیوچرز و گواهی سپرده نکات 

آکادمیک بود اما هم اکنون از همه این 
ابزارها استفاده می شود. رئیس سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار با تاکید بر اینکه 
بازار س��رمایه می تواند فرصت اشتغال 
برای افراد تحصیلکرده باشد، گفت: باید 
تصور قدیمی حقوق بگیری و استخدام 
دولتی به کمک کسب و کارهای نوین از 
جمله بازار سرمایه تغییر کند و در این 
راه ارتب��اط بین عل��م و دانش در کنار 
تجربه می تواند فرصت های مناسبی را 

برای کسب درآمد ایجاد کند. 

کان��ون کارگزاران ب��ورس و اوراق بهادار 
گزارش اطالعات آماری صنعت کارگزاری را 
برای نیمه دوم سال ۹۵ منتشر و اعالم کرد 
این گزارش جهت آگاهی از وضعیت صنعت 
کارگ��زاری و مقایس��ه اطالع��ات هر عضو 
با س��ایر اعضا مورد اس��تفاده قرار می گیرد 
و فرص��ت مناس��بی را جه��ت بررس��ی و 
تصمیم گیری های کالن در اختیار نهادهای 

تصمیم گیر قرار می دهد.
71 درصد مدیران معامالت و 

 معامله گران صنعت کارگزاری زیر
 35 سال هستند

بر این اس��اس رئیس هیأت مدیره کانون 
کارگزاران بورس و اوراق بهادار در خصوص 
جزیی��ات این گزارش گفت: در بخش��ی از 
این آمار میانگین س��نی پرس��نل صنعت 
کارگزاری ۳۴ س��ال ذکر ش��ده که نش��ان 
می ده��د صنع��ت کارگزاری جوان اس��ت. 
حمیدرضا مهرآور با اش��اره ب��ه اینکه این 
موض��وع بی ارتب��اط با جوان  ب��ودن بورس 

کشور نیست، ادامه داد: معامله گران صنعت 
کارگزاری با توجه به تعریف ش��رح وظایف 
کارگزاران، کلیدی ترین پرسنل این صنعت 
هستند. بر این اساس آمار کانون کارگزاران 
نش��ان می ده��د ۷۱درصد س��ن مدیران 
معامالت و معامله گ��ران صنعت کارگزاری 
زیر ۳۵ س��ال است که جوان  بودن صنعت 
کارگ��زاری از یک س��و موج��ب پویایی و 
تحرک در صنعت شده و از سوی دیگر نیاز 
به آم��وزش در صنعت کارگزاری را بیش از 
پیش نش��ان می ده��د. وی اضافه کرد: این 
آموزش می تواند در جهت نحوه به کارگیری 
ابزارهای نوین مالی و نیز یادگیری مسائل، 
قوانین، مقررات و تخلفات در بازار س��رمایه 

مورد استفاده قرار گیرد. 
13 درصد مدیران کارگزاری عمر 
مدیریتی کمتر از یک سال دارند

این مقام مس��ئول افزود: بررس��ی آماری 
مدیران ارش��د صنع��ت کارگزاری نش��ان 
می ده��د ۱۳درصد مدی��ران عامل صنعت 

کارگزاری در آخرین کارگزاری خود کمتر 
از یک سال س��ابقه فعالیت دارند و حدودا 
۵۰درصد مدی��ران عامل صنعت کارگزاری 
در آخرین کارگزاری خود کمتر از پنج سال 
سابقه کار دارند که این آمار به طریق اولی 
برای اعضای هیأت مدیره صنعت کارگزاری 
نی��ز ص��ادق اس��ت و ۱۷درص��د اعضای 
هیأت مدیره کارگزاری کمتر از یک سال و 
۵۲درصد آنها کمتر از پنج سال در آخرین 

کارگزاری مشغول به کار هستند. 
عدم ثبات و وفاداری مدیران در 

صنعت کارگزاری
وی افزود: این آمار نش��ان می دهد مدیران 
تصمیم گیر در صنعت کارگزاری به سرعت در 
حال تغییر هستند و میزان وفاداری در سطح 
مدیران عالی نس��بتا کاهنده است. از سوی 
دیگر متاسفانه پرسنل سطوح عالی شرکت 
عالقه من��د به حضور بلندم��دت در این بازار 
نیستند و پس از کس��ب تجارب کوتاه مدت 
به طور کلی از این صنعت خارج می شوند. بر 

این اساس یکی از دالیل آن عدم ثبات رویه 
سهامداران شرکت ها اس��ت، چراکه میل به 
بازدهی کوتاه مدت موجب فرسایش و تغییر 

مدیران عالی شرکت می شود. 
نگاه کوتاه مدت کارگزاری ها به بورس

مه��رآور در پایان عنوان کرد: کوتاه بودن 
دوره عملک��رد مدیریتی موجب می ش��ود 
اخ��ذ تصمیمات در صنع��ت کارگزاری نیز 
کوتاه مدت باشد که این موضوع مخاطراتی 
را برای بازار سرمایه در پی دارد. این موضوع 
زمان��ی پیچیده ت��ر می ش��ود ک��ه مدیران 
ارش��د در س��طح مدیران عام��ل و اعضای 
هیأت مدی��ره از خارج از صنعت به این بازار 
اضافه شوند. وی در این خصوص پیشنهاد 
کرد: کانون کارگزاران به برگزاری دوره های 
متنوع با جامعه هدف مدیران ارشد صنعت 
اق��دام کند و به س��هامداران ش��رکت های 
کارگزاری نیز پیش��نهاد می ش��ود اقدام به 
تدوین چشم انداز بلندمدتی کرده و مدیران 

عالی را با این سند چشم انداز بسنجند. 

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار عنوان کرد
معامله گری در بازار سرمایه شغل است

از سوی کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار منتشر شد 

بررسی وضعیت صنعت کارگزاری  در ایران

خبر

دختران لیگ ستارگان، ستاره 
مسابقات شدند

دختران دانشگاه الزهرا به عنوان تیم اول نخستین لیگ 
س��تارگان بورس انتخاب شدند. در جریان آیین و مراسم 
اختتامیه نخس��تین لیگ س��تارگان بورس، تیم دانشگاه 
الزهرا توانست با کسب بیشترین سود رتبه اول در این دور 
از رقابت را به دست آورد. بر این اساس، تیم دانشگاه عالمه 
طباطبایی و تیم دانشگاه خواجه نصیر به ترتیب رتبه های 

دوم و سوم را کسب کردند. 

کاهش توقف های بورس در 5 ماه 
گذشته

در پن��ج ماه نخس��ت امس��ال در مجم��وع ۴۲۲ نماد 
معامالتی در بورس متوقف ش��ده که ای��ن آمار در مدت 
مشابه سال گذشته توقف ۴۷۳ نماد معامالتی بوده است. 
در مردادماه امس��ال، تعداد ۱۱۲نماد معامالتی در بورس 
بازگش��ایی و ۳۶نماد متوقف ش��ده  که این آمار در مدت 
مش��ابه سال گذشته به ترتیب ۱۱۹و ۵۸ نماد بوده است. 
همچنین در این مدت تعداد ۱۰۳ نماد در بازار اول بورس 
ب��از و ۲۵نماد در این بازار بس��ته بوده  که تعداد نمادهای 
باز و بس��ته در بازار دوم نیز در این مدت به ترتیب ۱۷۶ 
و ۲۱نماد بوده اس��ت. در پنج ماه گذشته تعداد ۴۴۴نماد 
معامالتی در بورس بازگشایی و ۴۲۲نماد متوقف شده که 
این آمار در مدت مش��ابه سال گذش��ته به ترتیب ۴۸۴و 

۴۷۳نماد بوده است. 

عرضه 5۸ هزار تن فوالد در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

تاالر محصوالت صنعت��ی و معدنی بورس کاالی ایران 
روز دوش��نبه ۱۳ ش��هریورماه میزبان عرض��ه ۵۸ هزار و 
۹۰۰ ت��ن فوالد بود. روز دوش��نبه و در ت��االر مذکور ۱۰ 
هزار تن تختالSM و ۳ هزار و ۹۰۰ تن انواع ورق شرکت 
فوالد مبارکه اصفهان، ۴۰ هزار تن سبد میلگرد و تیرآهن 
شرکت ذوب آهن اصفهان و ۵ هزار تن شمش بلوم شرکت 
فوالد خوزستان در گروه فوالد و ۱۰ کیلوگرم شمش طال 
عرضه ش��د. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس 
کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه ۵۳ هزار و ۵۵۷ 
ت��ن انواع قی��ر، وکیوم باتوم، مواد پلیم��ری، روغن پایه و 
اس��الک واکس بود. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز 
شاهد عرضه ۱۲ هزار و ۳۱۰ تن قیر و عایق رطوبتی بود. 
تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز شاهد 
عرضه ۱۱۸ هزار و ۲۵۰ تن گندم خوراکی، ۳۰۰ تن شکر 
سفید، ۱۳۷ هزار قطعه جوجه یک روزه و ۴ هزار تن گندم 
دوروم بود. عالوه بر این، ۲۱ هزار و ۸۶ تن گندم خوراکی 
و ۲۷ ت��ن جو دامی نیز در قال��ب طرح قیمت تضمینی 

عرضه شد.

جاذبه عرضه محصوالت در بورس کاال
ط��ی دیداری که میان مدیرعامل بورس کاالی ایران و 
مسئوالن بخش کشاورزی استان فارس برگزار شد، عرضه 
محصوالت کشاورزی این استان در بورس کاال، ظرفیت ها 
و ابزاره��ای مالی بورس و اج��رای ماده ۳۳ قانون افزایش 
بهره وری کش��اورزی در قالب سیاس��ت قیمت تضمینی 
مورد گفت وگو و بررس��ی قرار گرفت. حامد سلطانی نژاد، 
مدیرعامل بورس کاال با اش��اره به تجربه موفق پذیرش و 
عرضه محصوالتی از قبیل ذرت و جو در بورس کاال گفت: 
در اجرای این برنامه استان فارس یکی از پیشگامان بوده و 
در محصوالتی مثل مرکبات نیز یکی از استان هایی است 
ک��ه با ب��ورس کاال در ارتباط اس��ت. وی در بیان مزایای 
عرضه در بورس کاال اظهار داش��ت: ش��فافیت معامالتی 
یکی از جنبه های عرضه محص��والت در بورس کاال بوده 
و انج��ام معامالت به ش��یوه های مختلف اع��م از نقدی، 
قراردادهای بلندمدت و اس��تفاده از گواهی های س��پرده 
کاالی��ی دیگ��ر امکانات این بازار اس��ت. وی با اش��اره به 
اینکه ابزارهای نوین مالی در بورس کاال جاذبه ای را برای 
حضور فعاالن اقتص��ادی و تولیدکنندگان ایجاد می کند، 
به اهمیت فرهنگ س��ازی و آموزش کشاورزان و باغداران 
نسبت به مزایای عرضه در بورس کاال تأکید کرد و گفت: 
عالوه بر انجام معامالت نقدی و فیزیکی، معامالت سلف 
و گواهی ه��ای س��پرده کاالیی و قرارداده��ای بلندمدت 
در ب��ورس کاال وجود دارد که امکان فروش س��ردرختی 
محصوالت کش��اورزی را فراهم می س��ازند؛ در این راستا 

زیرساخت های مقرراتی این امر در دست تهیه است. 

 رشد یک هزار درصدی پیش بینی
 96 »بجهرم«

شرکت توس��عه مولد نیروگاهی جهرم نخستین پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به ۲۹ اس��فندماه ۹۶ را با 
سرمایه ۲۴ هزار و ۱۴۵ میلیارد و ۳۳۲ میلیون ریال به صورت 
حسابرسی شده منتشر کرد. شرکت توسعه مولد نیروگاهی جهرم 
نخس��تین پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲۹ 
اسفندماه ۹۶ را مبلغ ۲۷ ریال اعالم کرده است که در مقایسه با 
سال مالی ۹۵ معادل یک هزار و ۴۵۰درصد افزایش داشته است. 
»بجهرم« سود خالص در سال مالی ۹۶ را مبلغ ۶۶۰ میلیارد و 
۲۱ میلیون ریال عنوان کرد. یادآوری می ش��ود شرکت توسعه 
مولد نیروگاهی جهرم زیان هر س��هم در سال مالی منتهی به 

۳۰اسفندماه ۹۵ را مبلغ ۲ ریال اعالم کرده است. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
کارتن ایران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزای��ش را از آن خود کرد که لن��ت ترمز ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۵,۲۸۷۴.۹۸چکارن
۳,۹۸۶۴,۹۸خلنت
۳,۱۲۲۴,۶۶شپنا
۵,۶۵۸۴,۶۴شبریز
۱۵,۹۰۹۴,۶۴بکاب
۲,۹۰۲۴,۲۸شتران
۳,۷۱۳۴,۲۷خاهن

 بیشترین درصد کاهش
س��یمان ایالم صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد. 
تولیدی گرانیت بهسرام در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه گذاری 
توس��عه صنعتی ایران هم در میان س��هم هایی با بیشترین کاهش 

قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۲۲.۸۷(۲,۷۱۵سیالم
)۴,۸۷(۳,۳۲۱کهرام
)۴,۶۶(۱,۴۹۵وتوصا
)۴,۶۲(۶,۴۰۵چفیبر
)۴,۵۴(۷,۹۵۳خموتور
)۴,۴۳(۳,۵۱۴حتاید

)۴,۲۷(۴,۷۱۲پدرخش

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
پاالی��ش نف��ت اصفه��ان در رده دوم ای��ن گروه ایس��تاد. 
آلومینی��وم ای��ران ه��م در رده ه��ای ب��اال ق��رار گرف��ت.

تعداد دفعهقیمتنام

۸۲.۸۹۹ ۱۱۶۱خساپا
۳۷,۰۵۰ ۳۱۲۲شپنا
۳۳,۵۸۳ ۱۳۶۲فایرا

۱۹,۷۶۴ ۲۹۰۲شتران
۱۹,۷۴۸ ۲۲۰۹فملي
۱۵,۲۷۵ ۱۹۰۰فوالد

۱۳,۳۳۱ ۱۵۰۳ومعادن

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را به دست 
آورد. پاالی��ش نف��ت تهران هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۱۵.۶۶۶ ۳۱۲۲شپنا
۹۶,۲۶۲ ۱۱۶۱خساپا
۵۷,۳۵۹ ۲۹۰۲شتران
۴۵,۹۱۷ ۳۷۱۳خاهن
۴۵,۷۲۴ ۱۳۶۲فایرا

۴۴,۰۳۳ ۵۶۵۸شبریز
۴۳,۶۲۲ ۲۲۰۹فملي

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که پاالیش نفت اصفهان در این گروه 

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

۱۱۶۱۵۳۳۶خساپا
۳۱۲۲۲۰۹۵شپنا
۱۳۶۲۱۹۳۶فایرا
۱۹۰۰۱۸۰۸فوالد
۲۹۰۲۱۶۸۵شتران
۲۲۰۹۱۰۲۵فملی
۶۷۲۰۹۰۴فباهنر

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
آورد. دس��ت  ب��ه  پ��ارس  فارم��د  زاگ��رس   داروس��ازی 
 سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۴۹۷۹۹۹۶ددام
۴۴۲۲۸۸۴وآذر
۱۶۶۰۸۳۰کساپا

۲۳۳۲۵۸۳خمحور
۲۱۲۲۵۳۰شپارس
۹۸۰۴۹۰خکمک
۱۱۴۴۳۸۱خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت P/E ایستاد. 

سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

۴۱۸۴۱.۹۸کگاز
۸۰۳۲.۱۴وخارزم
۱۴۷۱۲.۷۲واعتبار
۱۷۸۸۳.۴۵وبانک
۱۰۷۲۳.۵۵وصنا
۱۶۳۴۳.۶۲ما

۱۷۴۲۳.۷۲پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع
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تماس��ی  ش��ما  ب��ا  اگ��ر 
دریاف��ت  و  مراجع��ه  ب��رای 
س��یم کارت های دولت��ی گرفته 
ش��ده مبنی ب��ر اینک��ه تعرفه  
تماس از طریق آن نصف تعرفه 
بدانید  س��ایر سیم کارت هاست، 
که ب��ا روش جدید کالهبرداران 

روبه رو شده اید. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، برخ��ی 
از  اپراتوره��ا  مش��ترکان 
تماس هایی می گویند که به آنها 
مراجعه  توصیه می کند ضم��ن 
ب��رای تعویض س��یم کارت های 
 ،4G ب��ا س��یم کارت های   3G
س��یم کارت های دولتی دریافت 
کنن��د ک��ه تعرف��ه اش نص��ف 

تعرفه های کنونی است. 
این اتفاق در حالی اس��ت که 
هم��راه اول چن��د وقتی اس��ت 
پیامک��ی را با ای��ن مضمون که 
»اگ��ر تاکنون س��یم کارت خود 
را با س��یم کارت نسل ۴ و ۴.۵  
با  نکرده اید،  تعویض  )یوس��یم( 
ارسال کد پس��تی ۱۰رقمی به 
سرش��ماره ۸۹۶۲ ی��ا مراجع��ه 
ب��ه دفاتر خدمات مش��تریان یا 
عالوه  اول،  همراه  فروشگاه های 
ب��ر دریاف��ت اینترن��ت رایگان 
یوس��یم، از اینترن��ت هدیه هم 
بهره مند ش��وید«، به مشترکان 

خود ارسال می کند. 
در این راستا ماجرا را از اپراتور 
همراه اول جویا ش��دیم؛ وحید 
صدوق��ی، مدیرعامل اپراتور اول 
به ایس��نا گف��ت: ن��رخ مکالمه 
سیم کارت های دائمی و اعتباری 
برای سیم کارت های  مشخص و 
دولتی و خصوصی یکسان است، 
البته گاهی بسته هایی در قالب 
مکالمه همراه یا س��رویس های 

دیگ��ر اعالم می ش��ود که برای 
مشترکان تفاوتی ندارد و دولتی 

یا خصوصی یک قیمت است. 

درب��اره  همچنی��ن  او 
ممکن  که  سرویس های خاصی 
است برای برخی شرکت ها ارائه 

ش��ود، توضیح می دهد: ما بعضا 
برای  س��ازمانی  س��رویس های 
ش��رکت های خصوصی و دولتی 

ارائه می کنیم که کارکنان ش��ان 
س��رویس های خاص می گیرند، 
ام��ا آنه��ا هم ی��ک گ��روه عام 
هس��تند و این سرویس ها برای 

یک گروه خاص نیست. 
بنابراین در صورتی که تماسی 
ب��ا عناوین��ی مانن��د تعرفه های 
س��یم کارت های  ب��رای  نص��ف 
کردی��د،  دریاف��ت  دولت��ی 
آگاه باش��ید ک��ه ممکن اس��ت 
کالهبرداری به ش��یوه ای جدید 
باشد و سیم کارتی که تعرفه اش 
نص��ف تعرف��ه س��یم کارت های 

دیگر باشد، وجود ندارد. 
اپراتور  ایس��نا،  ب��ه گ��زارش 
هم��راه اول چن��دی پی��ش نیز 
به مش��ترکین  اطالعی��ه ای  در 
خود هش��دار داد که سیم کارت 
را فق��ط از درگاه ه��ای معتب��ر 
زیرا  کنن��د  فروش، خری��داری 
اخیرا مشاهده ش��ده افرادی از 
طریق تلفن ثاب��ت در تماس با 
مش��ترکین این اپرات��ور، خرید 
س��یم کارت همراه اول را با یک 
ش��ماره مشابه و قیمتی باالتر از 
قیمت مصوب و با شرایط بسیار 
وی��ژه، پیش��نهاد می دهن��د که 
کالهبرداری  خریداران  از  اغلب 
شده و پس از فروش، فروشنده 

پاسخگو نیست. 
ب��ر این اس��اس اعالم ش��ده 
ب��ود که مش��ترکان بای��د آگاه 
باش��ند ک��ه اپرات��ور اول تنه��ا 
از طری��ق درگاه ه��ای رس��می 
فروش خود، اق��دام به واگذاری 
و فروش س��یم کارت می کند و 
فروش��ندگان مذکور رابطه ای با 
همراه اول نداش��ته و مشترکین 
نبای��د به اعتبار هم��راه اول، به 

آنها اعتماد کنند. 

یک کارش��ناس با اش��اره ب��ه موانع رش��د تجارت 
الکترونیکی در کش��ور، تعدد وجود مراجع و متولیان 
مختل��ف را برای حوزه کس��ب و کارهای اینترنتی یک 

عامل بازدارنده و دست و پاگیر توصیف کرد. 
محمدرض��ا عالی��ان، کارش��ناس ح��وزه تج��ارت 
الکترونیک در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به ضعف های 
قانونی و نظارتی در حوزه تجارت الکترونیک در کشور، 
اظهار کرد: واقعیت این اس��ت که کسب و کارهای نوپا 
نمی توانند تابع هیچ قانونی  باشند، چرا که یک سری 
افراد جوان با حداقل امکانات با اس��تفاده از تکنولوژی 
روز ش��روع به کار می کنند و هیچ س��ازمان و نهادی 

به عنوان متولی آنها نمی تواند تعریف شود. 
وی ب��ا اش��اره به عناوی��ن چند ش��رکت بزرگ در 
ح��وزه تج��ارت الکترونیک این ش��رکت ها را در ابتدا 
یک استارت آپ دانست که بعد از بزرگ شدن تبدیل 
ب��ه ش��رکت های کالن تجاری می ش��وند و ادامه داد: 
مش��کلی که کس��ب وکارهای نوپا در کشور دارند این 

است که همه دنبال این هستند که برای فعالیت آنها 
یک متول��ی تعریف کنند، اما نمی دانند که این قضیه 

مانعی بر سر فعالیت آنهاست. 
این کارش��ناس حوزه تج��ارت الکترونیک از دیگر 
موان��ع رش��د فعالیت کس��ب و کارهای نوپ��ا را اعمال 
فیلترینگ و ترویج اخبار منفی علیه آنها ارزیابی کرد 
و گفت: کس��ب وکارهای نوپا را اگ��ر بخواهیم در یک 
چارچ��وب بگنجانی��م دیگر ماهیت خود را از دس��ت 
می دهن��د، چرا که ماهیت ذاتی اس��تارت آپ ها ابتکار 
عمل و بروز یک ایده است که همه اینها در یک قالب 

مشخص و از پیش تعیین شده نمی تواند بگنجد. 
عالیان افزود: باوجود همه این مس��ائل اما هنوز یک 
قانون واحد و مشخص نیز برای آنها تعریف نشده است. 
کسب و کارهای مبتنی بر اینترنت اساسا نباید زیر نظر 
اصناف مختلف بروند. برای مثال اگر یک اپلیکیشن در 
حوزه تاکسیرانی به وجود آمد این کسب و کار در ابتدا 
مبتنی بر فناوری های نوین اس��ت و نه تاکس��ی، چرا 

که این اپلیکیش��ن ها حتی یک تاکسی هم برای ارائه 
خدمت ندارند که بخواهند زیر نظر صنف تاکس��یرانان 
فعالیت کنند.  وی با اش��اره به س��ازمان نظام صنفی 
و رایان��ه ای کش��ور به عنوان یک نه��اد دارای هویت و 
اصال��ت در ح��وزه کس��ب و کارهای اینترنت��ی، گفت: 
س��ازمان نص��ر از طریق قانون به عن��وان متولی اصلی 
س��اماندهی به فعالیت های مرتبط با فناوری های نوین 
تعیین شده اس��ت. در زیرمجموعه های این سازمان و 
در کمیسیون های مختلفش، افراد متخصص و مرتبط 
با ح��وزه فناوری اطالعات فعالی��ت می کنند که طبعا 
اینها می توانند ش��رایط بهتری را برای فعالیت فعاالن 
ح��وزه آی تی فراه��م کنن��د.  این کارش��ناس حوزه 
تج��ارت الکترونیک افزود: به رغم اینکه اساس��ا معتقد 
به ضرورت وجود ی��ک متولی برای حوزه فعالیت های 
اینترنتی نیستم، اما با این حال اگر قرار است سازمانی 
را به عنوان متولی انتخاب کنیم آن س��ازمان، سازمان 

نظام صنفی رایانه ای خواهد بود. 

قانون گریزی؛ ضرورت یا هرج و مرج؟! 

کالهبرداری جدید به اسم »سیم کارت دولتی«
اخبار

شیوع فروش اینترنتی دارو در 
داروخانه های کشور

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی 
گفت ش��یوع فروش اینترنت��ی دارو در داروخانه های 

کشور آسیبی جدی به بخش درمان وارد می کند. 
رس��ول خض��ری در گفت وگ��و با فان��وس، اظهار 
داش��ت: شیوع فروش اینترنتی دارو در داروخانه های 
کش��ور آس��یبی جدی به بخش درمان وارد می کند، 
به طوری ک��ه با ادامه این روند عوارض ناش��ی از عدم 
آگاهی مردم از نوع و چگونگی مصرف با شکل گیری 
بیماری ه��ای جدی��د در فرد پدیدار می ش��ود.  وی 
تصریح کرد: ب��ه دلیل تنوع محصوالت و کاربرد های 
متفاوت آنها، نیاز اس��ت که بیم��ار یا همراه بیمار به 
ص��ورت حضوری برای خری��داری دارو اقدام کند تا 
در صورت نیاز از خدمات مش��اوره پزشک داروخانه 
بهره مند ش��ده و جای ابهامی در چگونگی مصرف و 
عوارض آن باقی نماند.   خضری با بیان اینکه فروش 
اینترنت��ی بای��د تنها زمانی انجام ش��ود که بیمار در 
ش��رایط حاد به س��ر می برد، ادامه داد: تنها هنگامی 
که زمان و ثانی��ه در مصرف دارو برای بیمار اهمیت 
داشته و کوچک ترین وقت کشی منجر به آسیب های 
جبران ناپذیری شود، پزش��ک داروخانه با صالحدید 
خ��ود می تواند به صورت آنالین ب��ا مراکز درمانی و 
بیمه ها مشورت و اقدام به فروش اینترنتی دارو کند. 
وی افزود: متأس��فانه بسیار مشاهده شده است که 
سایت های مختلف، از فروش دارو به صورت اینترنتی 
در فضای مجازی تبلیغات می کنند و مردم نیز بدون 
ش��ناخت و ع��دم آگاهی از تبع��ات آن تنها به دلیل 
سهولت دسترسی، از این موضوع استقبال می کنند. 
عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس گفت: با فروش 
دارو به صورت اینترنتی هدف اصلی درمان گم می شود، 
به گونه ای که ابتدا رابطه و ارتباط کالمی میان بیمار و 
پزشک حذف و در مواقعی بیمار بدون آگاهی از عوارض 
دارو ب��ه بیم��اری جدی تری مبتال می ش��ود.  خضری 
بیان کرد: در واقع رس��یدگی ب��ه موضوع مهمی چون 
ممنوعیت ف��روش دارو به ص��ورت اینترنتی بر عهده 
س��ازمان غذا و دارو با نظارت وزارت بهداشت است که 

نیازمند تحول و اراده جدی در این حوزه هستیم. 

اصالح تعرفه اینترنت جدی است
وزی��ر ارتباط��ات با بی��ان اینکه نظ��ام تعرفه گذاری 
اینترنت در کش��ور دارای اشکال اس��ت، گفت عزم ما 
بر اصالح نظام تعرفه اینترنت جدی اس��ت.  به گزارش 
مهر، محمدج��واد آذری جهرمی در صفحه ش��خصی 
خود در ش��بکه اجتماعی اینستاگرام با انتشار عکسی 
از فروش دی وی دی های س��ریال های ایرانی در کنار 
خیابان، نوشت: وقتی نظام تعرفه گذاری اینترنت اشکال 
داش��ته باش��د، نه تنها مصرف کننده آزار می بیند، بلکه 
تولیدکنن��دگان محتوای خوب ایرانی نیز باید ش��اهد 
آن باشند که دسترنج آنها در پیاده رو ها و نقش زمین، 
توزیع شود.  وی تأکید کرد: زمانی که دیدن یک فیلم از 
طریق شبکه، هزینه ای بیش از هزینه دی وی دی کنار 
خیابانی باش��د، محتوای فاخر در فضای مجازی کشور 
رش��د نخواهد کرد.  وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادام��ه داد: عزم ما بر اصالح نظام تعرفه اینترنت جدی 
است.  آذری جهرمی گفت: امیدوارم همه شرکت های 
ارائه کننده خدمات اینترنت، همراهی کنند و صرفا نگاه 
به منافع کوتاه مدت نداشته باشند، چرا که در بلند مدت 
بزرگ ترین منفعت به خود آنها خواهد رسید. اطمینان 
دارم مردم نیز در گام های الزم برای رس��یدن به نقطه 

مطلوب، ما را همراهی خواهند کرد. 

اپراتورهای خصوصی پستی به 
صورت رسمی معرفی شدند

س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی ایران 
به صورت رس��می ش��رکت »ترن پ��ارت تیپاکس« و 
کنسرس��یوم ش��رکت حمل و نقل کاالی تهران )بادپا( 
را به عنوان برنده مزایده کارور )اپراتور( پس��تی معرفی 
کرد.  به گزارش روز دوش��نبه ایرنا از س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، صدور پروانه فعالیت برای 
حداق��ل دو کارور پس��تی در بخش غیردولتی با هدف 
س��اماندهی فعالیت های پستی و ایجاد و توسعه رقابت 
س��الم در بخش پست در اساسنامه جدید شرکت ملی 
پست جمهوری اسالمی ایران و مصوبه ۲۵۴ کمیسیون 
تنظی��م مقررات ارتباطات پیش بینی و تصویب ش��ده 
است.  فراخوان عمومی مزایده کارور پستی فروردین ماه 
امس��ال برگزار شد و پس از پایان مهلت خرید اسناد و 
برگزاری جلسه های کارشناسی و توجیهی با خریداران، 
پنج متقاضی غیردولتی در قالب س��ه کنسرسیوم و دو 
شرکت اسناد مزایده را تکمیل و برای حضور در مراحل 
بعدی مزایده آمادگی خود را اعالم کردند.  پس از انجام 
فرآین��د مزای��ده ارزیابی فنی و بازرگانی ش��رکت ترن 
پارت تیپاکس و کنسرسیوم شرکت حمل و نقل کاالی 
تهران در مزایده انتخاب کاروران پس��تی برنده شدند.  
رگوالتوری اعالم کرده است: اکنون برندگان مزایده در 
حال تکمیل اس��ناد و مدارک م��ورد نیاز برای دریافت 
پروانه هستند و پس از پایان این فرآیند، پروانه کاروران 
پس��تی صادر می ش��ود.  این درحالی است که چندی 
پیش شرکت تیپاکس با برگزاری یک نشست خبری 
و زودتر از اعالم رس��می، خود را به عنوان نخس��تین 

اپراتور خصوصی پستی معرفی کرده بود. 

اخبار

پیگیری علت تنزل کارایی دو 
شرکت مخابراتی داخلی

وزیر ارتباطات در راس��تای حمای��ت از تولیدات بومی، 
ط��ی نام��ه ای پیگیری علت تن��زل کارایی دو ش��رکت 
مخابراتی و ارائه پیشنهاد جهت برون رفت از وضع موجود 
را ب��ه دکتر علی اصغر عمیدیان واگ��ذار کرد.  به گزارش 
ایسنا، محمدرضا فرنقی زاد، رئیس مرکز روابط عمومی و 
اطالع رس��انی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات با بیان 
این مطلب گفت: با توجه به اینکه شرکت های کارخانجات 
مخابراتی ایران و صنایع مخابراتی راه دور ایران، دو شرکت 
با سابقه طوالنی در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات بوده 
و به نوعی نماد برخورداری از تولیدات داخلی محس��وب 
می شوند، اما در شرایط فعلی شاهد تحلیل و تنزل کارایی 
آنه��ا بوده ایم. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات، پیگیری 
ج��دی این مهم را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت.   
وی اظه��ار کرد: به این منظور وزیر ارتباطات طی نامه ای 
به علی اصغر عمیدیان که سال ها تجربه فعالیت در حوزه 
ارتباطات و فن��اوری اطالعات را داراس��ت، پیگیری این 
موضوع را واگذار کرده اس��ت. در بخش��ی از نامه مذکور 
آمده است: »انتظار می رود در جهت برون رفت از وضعیت 
موج��ود و احیای این ش��رکت ها، جنابعالی با اس��تفاده 
از امکان��ات و نیروه��ای متخصص، ضمن بررس��ی علت 
عدم پیشرفت سال های اخیر، پیش��نهادات الزم را برای 

برون رفت از وضعیت فعلی، ارائه کنید.« 

کابینه دولت یازدهم برای دولت 
الکترونیکی چه کرد؟ 

دول��ت تدبی��ر و امید با مش��ی ب��ازار آزادی خود، از 
جدی تری��ن دولت ه��ای نظ��ام جمهوری اس��المی در 
راه تحق��ق طرح دول��ت الکترونیک ب��ه منظور کاهش 
هزینه های دولتی بوده است. با نگاهی به عملکرد دولت 
یازدهم در ح��وزه ارتباطات و فناوری اطالعات می توان 
به جدیت دولت در این حوزه پی برد.  به گزارش ایسنا، 
تدوین نقش��ه راه دولت الکترونی��ک، ضوابط اجرایی و 
فنی دول��ت الکترونیک، اس��ناد تعامل پذیری در دولت 
الکترونیک و راه اندازی گذرگاه خدمات دولتی بخش��ی 
از اقدام��ات توس��عه ای و زیرس��اختی وزارت ارتباطات 
دولت یازدهم بوده اس��ت. دولت الکترونیک یکی از آن 
مقوله هایی اس��ت که عالوه بر کاهش هزینه های جاری 
و پرس��نلی جوامع به تغییر شکل و ساختار حاکمیت و 
دولت نیز می انجامد؛ امری که در صورت تحقق می تواند 
پیامدهایی از دموکراتیک تر ش��دن جوام��ع تا بیکاری 
گس��ترده را به دنبال داشته باشد.  رئیس دولت یازدهم 
در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابالغ مصوبه ای به دستگاه های 
اجرای��ی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ س��ازی در 
مورد اس��تفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد 
تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های مجازی 
در این راس��تا اقدام کنند. همچنین در س��ال ۱۳۹۶ و 
در جریان مناظرات انتخاباتی از راه اندازی ش��بکه ملی 
اطالعات و تحقق دولت الکترونی��ک به عنوان ابزارهای 
ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده 
ب��ود.  پس از آن مع��اون اول رئیس جمه��ور در همین 
باره در اردیبهش��ت ماه سال ۹۶ طی ابالغیه ای به تمام 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی، چهار پروژه اولویت دار 
دول��ت را اعالم کرد ک��ه اصالح نظام اداری و اس��تقرار 
دول��ت الکترونیک یک��ی از آنها ب��ود و از اهداف اجرای 
آن بهبود اقتصاد کش��ور و تس��ریع روند خدمت رسانی 
به مردم اعالم ش��ده بود.  اما وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات وقت که قبال مهم ترین درخواس��تش از دولت 
خود را اجرای طرح دولت الکترونیک اعالم کرده و گفته 
بود که تمام زیرس��اخت های اج��رای دولت الکترونیک 
فراهم اس��ت، در اوایل مرداد امسال فاز اول پروژه دولت 
الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده خود در قبال اجرای 
زیرساخت های تحقق دولت الکترونیک عمل کرده باشد.  

کلید پاور گوشی آیفونX، دستیار 
صوتی سیری را فعال می کند

 بن�����ا ب��ر ت����ویی��ت گ���یل���رم��ه رم���ب��و 
 )Guilherme Rambo(، یکی از توسعه دهندگان 
آی او اس در برزیل، س��یری با نگه داش��تن کلید پاور 
گوشی آیفون X یا iPhone Edition فعال می شود.  
ع��الوه بر این، به دنبال عدم وجود کلید فیزیکی هوم، 
کاربران با گفتن عبارت Hey Siri قادر به فعال کردن 
دستیار صوتی گوگل خواهند بود.  با توجه به اطالعات 
منتشر شده توسط بلومبرگ، بسیاری از عملکردهای 
این کلید به نوار نرم افزاری منتقل می شود. این موضوع 
شامل یک داک، نمونه چیزی که پیشتر کاربران آی پد 
در آی او اس ۱۱ دی��ده بودند نیز خواهد بود.  در حال 
حاضر کارهای متنوعی را با کلید پاور  )خواب یا هر چیز 
دیگری که نام خواهد گرفت( می توان انجام داد. فشردن 
این کلید باعث فعال ش��دن گوش��ی می شود؛ فشردن 
دوباره هم دستگاه را قفل می کند. فشردن و نگه داشتن 
کلید، گوشی را خاموش خواهد کرد. با پنج بار فشردن 
پشت سر هم کلید، دستگاه به صورت خودکار با شماره 
۹۱۱ )یا نمونه آن بس��ته به مناط��ق مختلف( تماس 
 Cop Mode می گیرد. به عالوه، قابلیتی جدید به نام
به آیفون اپل اضافه شده که به واسطه آن، تا زمانی که 
رمز عبور وارد ش��ود، تاچ آی دی غیر فعال خواهد شد. 
در نتیجه، افس��ران بدون اجازه قانونی یا اجازه صاحب 
گوشی نمی توانند به اطالعات دسترسی داشته باشند. 

متأس��فانه فعال اطالعات بیش��تری در مورد نحوه 

تازه های فنــاوری

بلک بری از موبایل جدید رونمایی می کند.
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چش��م اندازی ک��ه مؤسس��ه 
عمی��ق  تح��والت  از  مکن��زی 
صنع��ت حمل و نق��ل و خ��ودرو 
در س��ال 2030 می��ادی ارائه 
کرده، دول��ت ایران را نیز بر آن 
داش��ته تا اقدام به آینده نگاری 
خودروس��ازی کش��ور در ای��ن 
انقاب بزرگ کند. بر این اساس 
دولت به معاونت علمی فناوری 
داده  ماموریت  ریاست جمهوری 
تا الزام��ات و ابزاره��ای داخلی 
ب��رای تحقق این چش��م انداز را 
در ایران مورد بررسی قرار دهد. 
به گ��زارش پدال نی��وز، طبق 
مؤسس��ه   2030 چش��م انداز 
مکن��زی، توس��عه حمل و نقل و 
خودروها  تکنول��وژی  دگرگونی 
ب��زرگ  رویداده��ای  از  یک��ی 
م��ی رود؛  به ش��مار  آین��ده  در 
برقی  محص��والت  به نحوی ک��ه 

و خودران، س��همی ب��زرگ در 
جوام��ع بش��ری طی 13 س��ال 
آینده خواهند داش��ت و ش��یوه 
حمل و نقل نیز بس��یار هوشمند 
خواهد ش��د. طبق گزارش های 
صنعت  اکوسیس��تم  منتش��ره، 
خودروی جهان طی س��ال های 
باقیمان��ده ت��ا 2030، در چهار 
مح��ور کل��ی دچ��ار تغیی��ر و 
تحوالت��ی ب��زرگ خواهد ش��د 
ک��ه نخس��تین آنه��ا،  »ت�حول 
در بازارها و منابع س��رمایه ای« 
است. به گزارش دنیای اقتصاد، 
»تغییر در رفتارهای حمل و نقل 
و تح��والت مربوط به ترجیحات 
مشتریان«، »توسعه فناوری های 
پیش��رفته« و  »اش��کال رقابت 
صنع��ت  درون��ی  هم��کاری  و 
هستند  مواردی  دیگر  خودرو«، 
که در سند 2030 بر دگرگونی 

آنها تأکید شده است. 
 از جمل��ه ای��ن دگرگونی ه��ا 
اما می ت��وان به مس��ائلی مانند 
تغییر در س��اختار فعلی فروش 
گس��ترده  توس��عه  خودروه��ا، 
اش��تراکی، تحوالت  خودروهای 
فن��اوری  ح��وزه  در  بزرگ ت��ر 
وس��ایل نقلی��ه و در کل تغییر 
س��بک زندگ��ی ب��ا محوری��ت 
حمل و نقل اش��اره کرد. به عنوان 
مث��ال در چش��م انداز مؤسس��ه 
ش��ده  پیش بینی  مکنزی2030 
که خودروهای هوشمند و بدون 
 راننده و همچنی��ن خودروهای 
برقی، در س��طحی وسیع تولید 
نتیج��ه  در  و  ش��ده  عرض��ه  و 
سیس��تم حمل و نق��ل را به کل 
دگرگون کنند. همچنین در این 
چش��م انداز تأکید شده که طی 
سال 2030 میادی، »خودرو« 

دیگ��ر به عنوان وس��یله ای صرفا 
ب��رای حمل و نق��ل، به حس��اب 
نیام��ده و مفاهی��م دیگ��ری با 
فناورمحور  زندگ��ی  محوری��ت 
نکته  ش��د.  خواهند  جایگزی��ن 
طب��ق  ک��ه  اینجاس��ت  دیگ��ر 
چش��م انداز مؤسسه مکنزی، در 
س��ال 2030، تمایل مردم برای 
داش��تن خودروی شخصی )دارا 
کاهش  خ��ودرو(  مالکیت  بودن 
و خودروهای  یافته  قابل توجهی 
اش��تراکی در س��طحی وس��یع 
فعال خواهند شد. بر این اساس 
پیش بینی ش��ده که 13 س��ال 
دیگر از هر 10 خودروی تولیدی 
دنیا، یکی برای مصرف اشتراکی 
فروخته شود و این یعنی در سال 
2030 مردم ترجیح می دهند به 
ج��ای مالکیت خودرویی خاص، 
گزینه های اش��تراکی بیش��تری 

برای حمل و نقل خود در اختیار 
داشته باشند. با توجه به اهداف 
بزرگ حمل و نقل در چش��م انداز 
2030، طبع��ا ب��ا ی��ک انقاب 
ب��زرگ در صنع��ت خ��ودروی 
جه��ان ط��ی س��ال های آینده 
روبه رو خواهیم شد؛ به نحوی که 
خودروها  تکنول��وژی  و  فناوری 
به ش��دت دچار تغییر ش��ده و با 
سرعتی باال به سمت هوشمندتر 

شدن حرکت می کند.
 بر ای��ن اس��اس، خودروهای 
خ��ودران و هوش��مند و برق��ی، 
را  بزرگ��ی  بس��یار  جایگاه��ی 
در س��ال 2030 می��ادی ب��ه 
خ��ود اختصاص خواهن��د داد و 
جه��ان خودروس��ازی رفته رفته 
با محصوالت س��وخت فس��یلی 
و همچنی��ن فاقد سیس��تم های 
هوشمند برتر وداع خواهد کرد. 

رئی��س پلی��س راه��ور ته��ران گفت 
خودروهایی که فاقد معاینه فنی هستند، 

روزی ۵0 هزار تومان جریمه می شوند. 
به گ��زارش »عصرخودرو« ب��ه نقل از 
ایسنا، سردار مهماندار با بیان اینکه بحث 
معاین��ه فنی می توان��د خودروهای دودزا 
را از رده خ��ارج کن��د، اف��زود: این طرح 
نه تنه��ا در تهران بلکه در شهرس��تان ها 
نیز مدنظر مااس��ت و در س��امانه سیمفا 
در حال اجراس��ت. خودروهایی که فاقد 
معاین��ه فن��ی هس��تند، روزی ۵0 هزار 
تومان جریمه می شوند. شاید این جریمه 
در آینده به دست ش��ان برسد ولی اینکه 
پلیس اکن��ون جلوی ش��ان را نمی گیرد 

دلیل عدم کنترل شان نیست. 
مهماندار افزود: ما در کل س��طح شهر 
در حال کنترل خودروهای دودزا هستیم 

و پاک های تعمیری به آنها داده می شود 
ت��ا زمانی  که معاینه فن��ی صورت گیرد، 
بعد دوباره می توانند پاک اصلی خود را 
دریافت کنن��د و 4۵ هزار تومان هم باید 

جریمه پرداخت کنند. 
 4۵ گذش��ته  روز  از  داد:  ادام��ه  وی 
دستگاه پاک تعمیری در تهران گرفتیم. 
رئی��س پلیس راهور تهران ادامه داد: با 
نزدیک شدن مهرماه، جریمه دودزا بودن 
افزای��ش می یاب��د و از روز  گذش��ته این 
طرح با شدت بیشتر در تهران آغاز شد. 

وی افزود: مراکز بس��یاری برای تعمیر 
معاین��ه فنی وجود دارد و اف��راد باید در 
طول س��ال حتما به ای��ن مراکز مراجعه 
کنند و دولت هم اخیرا مصوبه ای داشته 
که تردد خودروهای فرسوده را در سطح 
شهر ممنوع کرده است و ما باید از طریق 

دوربین ه��ا خودروهای باالی 20 س��ال 
را از رده خ��ارج کنی��م و قصد داریم این 
سیستم را گسترش دهیم و هرچه زودتر 
خودروه��ای فرس��وده را از تهران خارج 
 کنی��م. بعدها این طرح به شهرس��تان ها 
نیز گس��ترش داده خواهد ش��د زیرا آثار 
زیانبار ی��ک خودروی فرس��وده بر تمام 

افراد جامعه اثر گذار است. 
رئیس پلیس راه��ور تهران که در یک 
برنام��ه تلویزیونی صحبت می کرد، تاکید 
کرد: مخ��دوش کردن پ��اک خودروها 
جرم��ی س��نگین اس��ت و ب��ا متخلفان 
برخورد جدی خواهد ش��د. از آنجا که از 
ابت��دای مهر بر حج��م ترافیک 30درصد 
افزوده خواهد ش��د، با یکس��ری اقدامات 

سعی در کاهش ترافیک داریم. 
 وی گفت: باید تع��داد واگن های مترو

 3 هزار عدد باشد، ولی ما تنها هزار واگن 
داریم. در حوزه اتوبوس هم کسری داریم. 
در هفت��ه اول مهر که س��رویس مدارس 
موادغذایی  توزیع  می توانی��م  جانیفتاده، 
سوپرمارکت ها را به زمان دیگری موکول 
کنیم که با زمان مدارس تداخل نداش��ته 
باش��د. زمان آموزش و پرورش و آموزش 
عال��ی را به گونه ای می توان مدیریت کرد 
که با هم تاقی نداش��ته باش��د؛ عاوه بر 
آن با نصب تابلوهای الزم جلوی مدارس 

از حجم تردد مقابل مدارس کم کنیم. 
مهمان��دار ب��ه خانواده ه��ا توصیه کرد 
تا ب��ا عدم پارک خ��ودرو مقابل مدارس، 
هم��کاری و تعامل خود را با پلیس حفظ 
کنند؛ همچنین حتما فرزندان خود را به 
س��رویس هایی تحویل دهند که برچسب 

داشته باشند. 

خودروهایفاقدمعاینهفنیروزانه۵۰هزارتومانجریمهمیشوند

بررسی چشم انداز 2030 حمل و نقل و خودرو در ایران
اخبار

افزایش۸درصدیمصرفبنزین
نسبتبهپارسال

معاون ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی با بیان اینکه متوس��ط میزان مصرف بنزین از 
ابتدای امس��ال تاکنون نس��بت به مدت مشابه سال 
گذش��ته ۸درصد رش��د داش��ته اس��ت، گفت طبق 
آخرین آمار میزان مصرف بنزین از ابتدای ش��هریور 

بیش از ۸۶ میلیون لیتر بوده است. 
به گزارش عصرخودرو به نقل از ایس��نا، ش��اهرخ 
خس��روانی در مورد آخرین میزان مصرف بنزین در 
کش��ور اظهار کرد: میزان مصرف بنزی��ن از ابتدای 
ش��هریورماه بی��ش از ۸۶ میلیون لیتر بوده اس��ت. 
در واق��ع میزان مصرف بنزین ک��ه در تیرماه با ۸۵ 
میلی��ون لیتر به اوج خود رس��یده بود، باز هم رو به 

افزایش رفت. 
وی در مورد میزان مصرف بنزین از ابتدای س��ال 
9۶ تاکنون نیز گفت: متوسط میزان مصرف بنزین از 
ابتدای سال ۸1 میلیون لیتر بوده که نسبت به مدت 
مشابه س��ال گذشته ۸درصد رش��د داشته است. از 
سوی دیگر متوسط میزان مصرف بنزین در شهریور 
سال 9۶ نس��بت به شهریور س��ال 9۵ نیز ۸درصد 

رشد داشته است. 
معاون ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی با بی��ان اینکه میزان مص��رف گازوییل نیز از 
ابتدای س��ال تاکنون نس��بت به مدت مش��ابه سال 
گذشته ۵درصد رشد داشته است، در مورد صادرات 
فرآورده های نفتی گفت: در حال حاضر طبق آخرین 
آم��ار میزان صادرات فرآورده ه��ای نفتی 4۵0 هزار 
بشکه در روز و پتانس��یل صادرات ۶00 هزار بشکه 

در روز است. 

رئیسهیوندایدرچینتغییرکرد
ش��رکت خودروسازی هیوندای رئیس واحد خود 
در چی��ن را تغییر داد.  به گ��زارش عصرخودرو به 
نقل از رویت��رز، گزارش ها حاکی از این اس��ت که 
هیون��دای در تاش ب��رای پس گرفتن جایگاه خود 
در بزرگ تری��ن بازار خودروی جه��ان در بحبوحه 
مناقش��ه دیپلماتیک بی��ن پکن و س��ئول، رئیس 
فعالیت ه��ای خود در چی��ن را تغییر داده اس��ت.  
خبرگ��زاری یونه��اپ کره جنوبی گ��زارش داد تائو 
هانگ تان به عنوان رئیس جدید بخش هیوندای در 
چین معرفی و جانشین چانگ وون شین شد و این 
س��مت را از روز دوش��نبه در اختیار خواهد گرفت.  
مقام��ات هیوندای در تماس تلفن��ی رویترز درباره 

این موضوع اظهارنظر نکردند. 
یونهاپ اف��زود: تائو که اصلی��ت چینی دارد، در 
ورود هیوندای به بازار چین بسیار موثر بوده است. 
هیوندای اخیرا مجبور شد تولید خود در هر چهار 
کارخانه اش در چی��ن را به دلیل اختال در تأمین 
قطع��ات برای چن��د روز متوقف کن��د.  گزارش ها 
حاکی از این است که شرکت »هیوندای پکن« که 
شرکت سرمایه گذاری مش��ترک هیوندای با بایک 
موتور چین اس��ت، نتوانست پول قطعه سازان را به 
دلیل کاهش فروش ناش��ی از مناقش��ه دیپلماتیک 
بین دو کش��ور بدهد و این امر به اختال در تأمین 
قطعه منجر شد.  کره جنوبی سال گذشته با استقرار 
سامانه دفاع موشکی آمریکا برای مقابله با تهدیدات 
کره شمالی موافقت کرد و این امر خشم و ناراحتی 
چین را به دنبال داش��ته است.  فروش هیوندای از 
کارخانه های حاضر در چین با ۶4درصد کاهش به 
10۵ هزار دستگاه خودرو در فاصله ماه های آوریل 

تا ژوئن رسیده است. 

XC40جدیدمجهزترینخودرو
درکالسخوداست

ولوو XC40 جدید پاییز امسال عرضه خواهد شد 
و خودروس��از سوئدی مدعی است که این کراس اوور 
جمع و جور اس��تاندارد جدیدی از ایمنی و سواری را 

ارائه خواهد کرد. 
اگرچ��ه XC40 نخس��تین خودرویی اس��ت که 
روی پلتفرم ماژوالر کامپکت ولوو )CMA( ساخته 
می ش��ود، این کراس اوور کامپکت از فناوری هایی که 
نخستین بار در مدل های سری ۶0 و 90 معرفی شد 

بهره می برد. 
قابلیت های ایمنی و دس��تیار رانن��ده که می توان 
از این خودرو انتظار داش��ت، شامل سیستم دستیار 
نیمه خ��ودران پایل��وت ولوو، تازه ترین نس��ل ایمنی 
ش��هری )City Safety(، سیس��تم هش��دار کراس 
ترافیک با ترمز خ��ودکار و دوربین 3۶0 درجه برای 

کمک به پارک خودرو در فضاهای تنگ هستند. 
همانن��د دیگ��ر مدل ه��ای ول��وو، XC40 نیز از 
سیستم س��رگرمی متصل با نمایشگر بزرگ عمودی 

بهره می برد. 
هاکان ساموئلسون، مدیرعامل شرکت ولوو درباره 
این خ��ودرو گفت: XC40  نخس��تین خودروی ما 
در سگمنت رو به رش��د SUV های کوچک است و 
در آن تمرکز زیادی روی نویگیش��ن در محیط های 
شلوغ ش��هری امروزی شده اس��ت. XC40  جدید 
بیشترین استاندارد ممکن در زمینه ایمنی را در کنار 
سرویس های آناین کاربرپسند در اختیار راننده قرار 

می دهد. 

اخبار

جنگدوبارهتاکسیرانی
بااسنپوتپسی

شکایت از عملکرد اس��نپ و تپسی هنوز هم جزو 
پرونده ه��ای پرمجادل��ه میان تاکس��یرانان و این دو 

استارت آپ ایرانی است. 
به گزارش عصرخودرو به نقل از شرق، جدیدترین 
خبرها حکایت از آن دارند که س��ازمان تاکس��یرانی 
ش��کایت خ��ود را ب��ا عن��وان »ارزان فروش��ی« ی��ا  
»دامپینگ« در ش��ورای رقابت ثبت کرده و شورا نیز 
قرار است به این پرونده رسیدگی کند؛ پرونده ای که 
به گفته یک منبع آگاه در شورای رقابت، احتماال به 

سود تاکسیرانان سنتی تمام نخواهد شد. 
 ای��ن منب��ع آگاه در ش��ورای رقاب��ت موض��وع 
ارزان فروش��ی ش��رکت های حمل ونق��ل اینترنت��ی 
مس��افر را رد ک��رد و فعالیت  آنها را ش��امل تعاریف 
دامپینگ ندانست. او گفت: »تاکسیرانی اعتقاد دارد 
ش��رکت های حمل ونق��ل اینترنتی مس��افر در حال 
دامپینگ هس��تند؛ دامپینگ به معنای قیمت شکنی 
یا فروختن زیر قیمت تمام شده است که براساس نوع 
فعالیت این شرکت های حمل ونقل مسافر، نمی توان 

این عنوان را به کار برد.«
ب��ه گفته او، در حالی  که تاکس��یرانی مدتی پیش 
قانع ش��د که اسنپ و تپس��ی به فعالیت خود ادامه 
دهند و حتی خود تاکس��یرانان نیز اقدام به تاسیس 
یک شرکت حمل ونقل اینترنتی مسافر کردند، اکنون 
دوباره بحث بر س��ر نوع فعالیت آنها باال گرفته است.  
اکنون تمام کشورهای جهان از این سامانه ها استفاده 
می کنند و هم مردم راضی هس��تند و هم رانندگان؛ 
در واقع، نوعی رابطه برد-برد شکل گرفته و هیچ یک 
هم تخلفی از قوانین قیمت گذاری نداش��ته اند. بحث 
اصلی این منبع آگاه اینجاس��ت که  »شورای رقابت 
اعتقادی به دامپینگ اس��نپ و تپس��ی ندارد« و به 
اعتقاد او تاکس��یرانان سنتی نباید بیشتر از این مته 
به خشخاش بگذارند: »پیش از اینکه کار به شکایت 
برسد، شورای رقابت نمایندگان تاکسیرانی را دعوت 
و به آنها اعام کردیم پیش از شکایت، همه مباحث 
را در نظر بگیرند چراکه احتمال دارد رای پرونده به 

نفع آنها نباشد و در این زمینه متضرر شوند.« 
ب��ه گفته او، دامپینگ واقعی این اس��ت که کاالی 
واردات��ی زیر قیمت تمام ش��ده در داخل کش��ور به 
فروش برس��د که س��بب ض��رر و زیان بس��یار زیاد 
تولیدکنندگان شود و بازار به دست کشورهای دیگر 
بیفتد؛ اما درباره تپس��ی و اسنپ، موضوع دامپینگ 
صدق نمی کند چراک��ه اکنون هم برای راننده و هم 
برای مس��افر صرفه  مادی دارد و در نهایت ش��کایت 
از این دو ش��رکت به جایی نخواهد رسید. این منبع 
آگاه البته به این موضوع نیز اشاره می کند که ممکن 
است بررسی این پرونده چندماهی به طول بینجامد:  
»بررسی این پرونده نیاز به کارشناسی های بسیاری 
دارد؛ از نظر کارشناس��ی ممکن اس��ت رسیدگی به 
پرونده ارزان فروش��ی اسنپ و تپس��ی چندماهی به 
ط��ول بینجامد و پ��س از آن رأی صادر ش��ود؛ ولی 
موضوع اصلی اینجاس��ت که اعضای ش��ورای رقابت 
اعتقاد دارند فعالیت کنونی این دو ش��رکت مشمول 

قانون ارزان فروشی یا دامپینگ نمی شود.«

اقداممنطقیدولتدرتوقف
وارداتخودرو

عض��و هیأت مدی��ره انجم��ن تخصص��ی همگ��ن 
قطعه س��ازان خودروی کش��ور معتقد است متاسفانه 
ش��رایط کنونی تولید و صنعت کشور به نحوی نیست 
که تولیدکنندگان چشم انداز روشنی را پیش رو داشته 
باشند.  محمود نجفی سهی با اشاره به تاثیر واردات بر 
جریان تولید در کشور اظهار داشت: اینکه دولت مدتی 
است ثبت سفارش خودروهای وارداتی را متوقف کرده، 
چنانچه با هدف حمایت از تولید داخل باش��د مسلما 
اقدامی منطقی اس��ت زیرا اگر قرار باش��د خودروهای 
100 درص��د وارداتی بدون در نظر گرفتن س��همی از 
داخلی سازی وارد شوند، به نظر این تصمیم اخیر دولت 
اق��دام منطقی بوده و باید در راس��تای توجه به تولید 
داخل این تصمیم تداوم یابد.  به گزارش خبر خودرو، 
وی تأکید کرد: با توجه به هدف گذاری دولت مبنی بر 
تولید هر خودرویی با حداکثر 40درصد داخلی سازی، 
بی شک حرکت بسیار خوبی برای توسعه سهم داخل 
و صنعت قطعه سازی است.  وی با اشاره به توانمندی 
قطعه س��ازان داخلی خاطرنش��ان کرد: در صورتی که 
قطعه سازان دست شان به لحاظ تأمین مالی باز باشد و 
قادر به سرمایه گذاری جهت توسعه و خرید تکنولوژی 
و ماشین آالت به روز باشند، مطمئناً می توانند به سهم 
مورد نظر در داخلی س��ازی محصوالت جدید دس��ت 

یابند. 
وی گفت: امروز قطعه سازان داخلی، قطعاتی را تولید 
می کنند که در خودروهای به روز دنیا استفاده می شود، 
بنابرای��ن این توانمندی در صنعت قطعه س��ازی ایران 

وجود دارد اما مطمئناً 100 درصد نیست. 
این عضو فعال در صنعت قطعه سازی کشور با اشاره 
به حضور برخی از قطعه سازان بزرگ در همکاری های 
جدی��د خودرویی، اظهار داش��ت: البته قطعه س��ازان 
بزرگ نیز از ابتدا بزرگ نبودند و در راس��تای ش��رایط 
و تصمیماتی امروز بزرگ ش��دند.  نجفی س��هی افزود: 
در صورت��ی که به فرض ۸00 قطعه س��از فعال داخلی 
داشته باشیم بدون تردید بیش از ۵0 تا ۶0 درصد آنها 

می توانند قطعات به روز را تولید کنند. 

تازه های خودرو

برابوسRocket900معرفیشد.



ابت��دای هفته جاری با حضور رئیس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، نخس��تین مرکز شتاب دهنده 

فرهنگی کشور در زنجان به بهره برداری رسید. 
به گزارش ایرنا، رئیس مرکز فناوری اطالعات 
و رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی در آیین گشایش این مرکز با بیان اینکه 
در حال حاضر مراکز ش��تاب دهنده فرهنگی به 
یک حرک��ت تأثیرگذار تبدیل ش��ده اند، گفت: 
الزم است زمینه س��رمایه گذاری در این بخش 

در کشور فراهم شود. 
وی با بیان اینکه توس��عه استار آپ ها از سال 
٩٣ در کش��ور آغاز شده اس��ت، افزود: در زمان 
حاضر شاهد حضور پرشور استارت آپ های فعال 
ایران در نمایشگاه های ملی و بین المللی هستیم. 
موس��ویان معافیت از مالیات، آموزش رایگان 
و عضویت رایگان در شبکه فرهنگ را از مزایای 

راه اندازی مؤسسه های فرهنگی دیجیتال در کشور برشمرد. 
وی با بیان اینکه تاکنون 600 نفر در کشور برای راه اندازی کسب و کارهای 
دیجیتال ثبت نام کرده اند، اظهار کرد: کالس هایی برای ارائه آموزش های الزم 

به این افراد تدارک دیده شده است. 
وی با بیان اینکه تا س��ه س��ال آینده حجم ب��ازار محصوالت دیجیتال به 
5 ه��زار میلیارد یورو خواهد رس��ید، افزود: از آنجا  ک��ه جمعیت ایران، یک 
درصد جمعیت دنیا تشکیل می دهد، بنابراین 
باید یک درصد از سهم این بازار یعنی ١٤0هزار 

میلیارد ریال را به خود اختصاص دهیم. 
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با 
بیان اینکه هر اندازه به س��مت مکانیزه شدن 
امور برویم منجر به کاهش هزینه ها می شود، 
گفت: اکنون س��هم اش��تغال کشور در بخش 
صنعت ٣٤,5 درصد، کش��اورزی ١٧.5 درصد 

و بخش خدمات ٤٨ درصد است. 
رئیس مرکز فناوری اطالعات و رس��انه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی با 
بی��ان اینک��ه ٤6درصد از جرائ��م در تلگرام و 
٢٢ درصد جرائم در اینس��تاگرام انجام می ش��ود، خاطرنشان کرد: به منظور 
جلوگیری از تخلفات در فضای مجازی طرح اخذ نش��ان »شامد« راه اندازی 

شده است. 

رئی��س مرکز خدمات س��رمایه گذاری خارج��ی اتاق تهران در نشس��ت 
هم اندیشی ارتقای شاخص آزادی اقتصادی ایران؛ گردآوری اطالعات یکپارچه 
از فضای کسب و کار و سرمایه گذاری خارجی را از اهداف این مرکز اعالم کرد. 

به گ��زارش خبرگزاری صداو س��یما، فریال 
مس��توفی با بیان اینکه توسعه پایدار در کشور 
قاب��ل دسترس��ی اس��ت و ای��ران می تواند به 
قطب جدی��دی برای ج��ذب س��رمایه گذاری 
خارجی در جهان تبدیل ش��ود، گفت: تسهیل 
رواب��ط بین بنگاه های ایران��ی و خارجی، ایجاد 
ش��بکه ای گس��ترده از ظرفیت های اقتصادی و 
ایده های س��رمایه گذاری و نیز ارائه مش��اوره به 
سرمایه گذاران خارجی برای آشنایی با مقررات و 
قوانین اقتصادی در ایران، از اهداف و برنامه های 
مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی اتاق تهران 

است. 
وی همچنین به همکاری و انعقاد تفاهم نامه 

این مرکز با برخی موسسات و نهادهای مشورتی بین المللی اشاره کرد و افزود: 
این مرکز به دنبال آن اس��ت تا به نهاد مش��اوره ای حرفه ای برای بنگاه های 
خارجی و سرمایه گذارانی که عالقه مند به حضور در بازار ایران هستند، تبدیل 

ش��ود و همکاری با مؤسس��ه بین المللی فریزر را آغاز کرده ایم و به دنبال آن 
هستیم که شرکت های خارجی بتوانند به صورت پایدار، خود را با نظام تجاری 
در ایران تطبیق دهند.. در ادامه این نشست، سالم بن ناصر االسماعیلی، رئیس 
سازمان بهبود سرمایه گذاری و توسعه صادرات 
عمان نیز با اشاره به اینکه اقتصاد آزاد اساس 
عدالت اس��ت، گفت: زمانی جذب ١0 میلیون 
دالر س��رمایه برای ما ش��بیه یک رؤیا بود، اما 
تاکنون در سال ٢0١٧ توانسته ایم ١٤ میلیارد 
دالر سرمایه جذب کنیم و امیدواریم این رقم 
به ٢0 میلیارد دالر برس��د. ب��دون تردید این 
رشد جذب سرمایه گذاری در عمان به واسطه 
اعمال برخی اصالحات اقتصادی تحقق یافت. 
او ادامه داد: البته ما اصرار داش��تیم که این 
اصالحات به تمام جهان عرب تعمیم داده شود 
که تا حدودی ش��د و اکنون خود ما از برخی 
کشورهای عربی عقب افتاده ایم. اخیرا ستادی 
در سطح باالی حاکمیتی عمان تشکیل شده است که وظیفه هر وزیر را در 
این حوزه مشخص می کند و این وزرا در پایان هر هفته باید از عملکرد خود 

گزارش ارائه دهند. 

مدی��رکل دفتر ماشین س��ازی و تجهی��زات در نامه ای ب��ا دعوت از 
انجمن ها، س��ندیکاها و کانون های تحت تابعه ای��ن دفتر، آنان را برای 

حضور در دومین جشنواره وب و کسب و کار فراخواند. 
به گزارش پانا، در بخشی از این نامه آمده 
اس��ت: »نظر به اهمیت خدمات الکترونیکی 
و تعام��الت بین بنگاه ها و مش��تریان جهت 
ف��روش کاال و تولی��دات، جش��نواره وب و 
کس��ب و کار را می ت��وان دروازه ای دانس��ت 
که به س��وی آشنایی، ش��ناخت و بهره وری 
بهینه از کارب��رد فناوری اطالعات در عرصه 
اقتصادی گش��وده می شود و پیامد آن رونق 
کس��ب و کار بنگاه های تولی��دی، صنعتی و 

تجاری می باشد.«
امیرحسین شیروی اطالع رسانی، پیگیری 
و مش��ارکت کلی��ه اعضای انجم��ن را مورد 
تاکید ق��رار داده و بر نقش و اهمیت حضور 

در این رویداد در آینده اقتصادی کش��ور و رونق کس��ب و کار و تجارت 
الکترونیک اشاره کرده است. 

گفتنی است که این جشنواره به منظور توسعه کاربرد فناوری اطالعات در 

بخش صنعت، معدن و تجارت و با هدف معطوف کردن توجه مدیران ارشد 
و فناوری اطالعات واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به وضعیت پورتال و 
وب سایت بنگاه تحت مسئولیت آنها، از نظر دارا بودن شرایط و قابلیت های 
الزم ب��رای پیش��برد اهداف کس��ب و کار در 
فضای مجازی، به وی��ژه در عرصه بین المللی 
و نیز ایجاد انگیزه برای این واحدها به منظور 
اج��رای برنامه های توس��عه کمی و کیفی در 
ح��وزه تعامل و خدمات الکترونیک قابل ارائه 
به مش��تریان برگزار می ش��ود و در مراس��م 
پایانی آن که در آذرماه سال جاری با حضور 
مدیران عالی رتبه کشوری برگزار خواهد شد، 
به بنگاه های برتر و پیش��رو در حوزه توسعه 
تعام��الت الکترونیکی »نش��ان برتر تعامالت 

الکترونیکی« اهدا خواهد شد. 
ش��ایان ذکر اس��ت؛ ثبت ن��ام بنگاه های 
متقاض��ی جه��ت حض��ور در جش��نواره، 
 از پایان تیرماه س��ال جاری از طریق وب س��ایت جش��نواره به نش��انی 
http: //webfestival. mimt. gov. ir آغاز ش��ده و تا پایان مهرماه 

ادامه دارد. 

براس��اس گزارش رویترز، عملکرد اچ پی در س��ه ماهه گذشته، 
فرات��ر از پیش بینی ها بوده اس��ت و این موضوع به رش��د فروش 

لپ تاپ  برمی گردد. 
به گ��زارش زومی��ت، اچ پی اینک 
یکی از دو ش��رکت مس��تقل پس از 
تقس��یم ش��دن هیولت-پاکارد است 
و بخ��ش تج��ارت س��خت افزار این 
مجموعه محس��وب می شود. گزارش 
مالی س��ه ماهه گذش��ته این شرکت 
که توس��ط رویترز منتشر شد، نشان 
کامپیوترهای  ف��روش  ک��ه  می دهد 
ش��خصی و به خص��وص لپ تاپ های 

اچ پی افزایش یافته است. 
ش��خصی  کامپیوتره��ای  بخ��ش 
اچ پی که لپ تاپ، کامپیوتر رومیزی 
و کامپیوت��ر ورک استیش��ن تولی��د 

می کن��د، در س��ه ماهه منتهی ب��ه ٣١ جوالی ٢0١٧، با رش��د 
١٢درص��دی، ٨.٤0 میلی��ارد دالر درآمد داش��ته اس��ت، البته 

ش��اخص اصلی این رش��د، افزایش ١6.٤درصدی فروش لپ تاپ  
محس��وب می ش��ود که کاه��ش ف��روش کامپیوت��ر رومیزی را 
جبران کرده اس��ت. یک سال پیش، 
اچ پی به مالکی��ت بخش چاپگرهای 
سامس��ونگ درآم��د و توانس��ت ب��ا 
رشدی 6.٢درصدی در بخش چاپگر، 
درآم��دی ٤.٧0 میلیارد دالری از آن 

داشته باشد. 
اما س��ود خالص اچ پ��ی از عملیات 
در حال اج��را، از ٨٤٣ میلیون دالر 
به 6٩6 میلیون دالر رسیده و ارزش 
هر س��هم این شرکت را از ٤٩ سنت 
به ٤١ س��نت کاهش داده اس��ت؛ با 
وجود اینک��ه تحلیلگ��ران، درآمدی 
١٢.٣١ میلی��ارد دالری ب��رای اچ پی 
تخمی��ن زده بودن��د، این ش��رکت 
توانس��ت با رشد ١0درصد و درآمد کل ١٣.١ میلیارد دالر، بهتر 

از پیش بینی ها عمل کند. 

تالش اتاق تهران برای تسهیل روابط بنگاه های داخلی و خارجیمراکز شتاب دهنده فرهنگی گامی به سوی کسب و کار دیجیتال گزارش مالی 3 ماهه  اچ پی از افزایش فروش لپ تاپ حکایت داردجزییات برگزاری جشنواره وب و کسب و کار

گرچه فرصت های موفقیت برای کسب و کارهای خانوادگی به  وفور 
وجود دارد ، اما این نوع از کسب و کارها با مجموعه ای از چالش های 
منحصر به فرد مواجه می شوند زیرا آنها تحت کنترل افرادی هستند 
که زندگی خود را از لحاظ مالی و احساسی درهم آمیخته اند. برای 
هرکس��ی که به دنبال کس��ب وکار خانوادگی اس��ت، چندین مانع 

مشترک وجود دارد که باید برطرف شود.
 1- شغل و زندگی خود را از هم جدا کنید

ب��ه گفته رئیس اداره ام��ور خانواده و خدمات آموزش��ی، یافتن 
راه های��ی ب��رای مدیریت روابط یک��ی از بزرگ تری��ن چالش های 

کس��ب وکار خانوادگی است. 
ب��رای مثال تص��ور کنید در 
ح��ال می��ل ک��ردن ش��امی 
دلچس��ب با پدرتان هستید، 
ام��ا می دانی��د ای��ن آرامش 
باید  زیاد ط��ول نمی کش��د؛ 
پدرت��ان را از وضعیت فروش 
ش��رکت آگاه کنی��د! جدایی 
در  کس��ب وکار  از  خان��واده 
ش��رکت های خانوادگ��ی کار 
بس��یار مش��کلی است. حفظ 
فاصل��ه قابل احت��رام - به هر 
دو صورت ضمنی یا به معنای 
واقع��ی کلم��ه - می تواند به 
ایج��اد ی��ک محی��ط کاری 
مثبت کمک کن��د. عالوه بر 
ای��ن، ش��ناخت تأثی��ری که 
رواب��ط خانوادگی می تواند بر 
دیگر کارکنان داش��ته باشد، 
می توان��د ب��ه تنظی��م رفتار 
اعض��ای خانواده در ش��رکت 

کمک کند. 
ســـیاست هــای   -2
اسـتخدامی را در خانواده 

شفاف سازید
گاهی اوقات کس��ب وکارهای خانوادگی هیچ سیاست مشخصی 
در مورد ش��رایط تحصیلی که اعضای خانواده باید برای اشتغال یا 
انتصاب در نقش رهبری در ش��رکت داش��ته باشند، ندارند. توسعه 
یک سیاس��ت اش��تغال خانوادگی یکی از راه های کاهش این ابهام 
اس��ت. برای مثال، بسیاری از ش��رکت های خانوادگی نیازمند این 
هستند که اعضای خانواده که مایل به کار کردن در این کسب وکار 
هس��تند، تجربیاتی را در یک کالج یا شرکت خارجی کسب کنند، 
به گونه ای که آنها واقعا بتوانند چیزی را برای کسب وکار به ارمغان 
بیاورند. چنین سیاست واضحی، سوءتفاهم های مربوط به مشارکت 
خانواده در کسب وکار را حذف می کند و در صورت نیاز به مهارت ها 

و استعدادهای نسل های آینده می پردازد. 

3- مشاغل را به مهارت های اعضای خانواده بسپارید
بعد از ایجاد یک سیاس��ت اشتغال خانوادگی، اولویت بعدی این 
اس��ت که اطمینان حاصل کنید افرادی از خانواده که در ش��رکت 
خانوادگی مشغول به فعالیت شده اند، در جای خود قرار گرفته اند. 
در بس��یاری از موارد دیده می ش��ود که اعضای خان��واده صرفا به 
دالیلی همچون نیاز ب��ه کار، روابط خانوادگی، جلب حمایت افراد 
خان��واده یا. . . جذب س��ازمان ش��ده اند که قطعا منطقی نیس��ت. 
این گونه انتصاب ها در ش��رکت می تواند پیامدهای جبران ناپذیری 
بر جای بگذارد. س��اده ترین این پیامدها پیش��رفت نکردن و عقب 
ماندن از رقباست. رهبران کسب وکارهای خانوادگی باید معیارهای 
س��خت گیرانه ای را برای حض��ور افراد در ش��رکت تعیین کنند و 
مطمئن شوند که تنها افراد 
جایگاه های  ش��رایط،  واجد 
موردنظر را کسب کرده اند. 

بـرای  برنامـه ای   -4
جبـران خدمت منصفانه 

داشته باشید
می تواند  خدم��ت  جب��ران 
ب��رای  پیچی��ده ای  موض��وع 
باشد،  خانوادگی  کس��ب و کار 
چراکه در آن امکان دارد افراد 
نسبت  بااینکه  کنند  احساس 
به دیگران بیش��تر مش��ارکت 
یکس��انی  س��هم  اما  دارن��د، 
راه  بهترین  دریافت می کنند. 
ب��رای جلوگیری از خش��ونت 
یا احساس غیر منصفانه بودن 
جبران خدمات، این است که 
اطمینان حاصل ش��ود حقوق 
و دستمزد هر فرد با آنچه در 
موقعیت مش��ابه در بازار آزاد 
پرداخ��ت می ش��ود، مطابقت 

دارد. 
آیـــنـده  بـرای   -5

برنامه ریزی کنید
٣0 درص��د از ش��رکت های خانوادگی به نس��ل دوم، ١٢درصد 
به نس��ل س��وم و تنها ٣درصد به نس��ل چهارم منتقل می ش��وند. 
برنامه ریزی جانشینی برای بقای کسب وکار خانوادگی، بسیار مؤثر 
اس��ت. بااین حال، بسیاری از کسب وکارهای خانوادگی برنامه ریزی 
برای جانش��ینی را کنار گذاشته اند، زیرا نمی خواهند انتقال قدرت 

باعث ایجاد اختالل در خانواده شود. 
خانواده هایی که مایل به ایجاد ارتباط قوی و ایجاد رهنمودهای 
جامع هس��تند، می توانن��د این تعادل ظری��ف را از طریق اتحاد و 
موفقیت تجاری کس��ب کنن��د. درنهایت امکان دس��تیابی به این 
تعادل وج��ود دارد. همانط��ور که لیونل براون گف��ت، »مثل یک 
خانواده از پادش ها لذت ببرید و موفقیت را مثل یک تیم احساس 

کنید.« 

بیش��تر ش��رکت های موفق در دوران رکود ش��رکت هایی هستند 
که نه تنه��ا از هزینه ه��ای بازاریابی خود نمی کاهند بلک��ه با به کار 
بردن ش��یوه هایی هوش��مندانه در بازاریابی، خود را ب��ا رفتار جدید 
مصرف کنندگان وفق می دهند و این وفق یافتگی را با مش��تریان در 
میان می گذارند. اگر ش��ما مش��تری های وفادار خ��ود را در روزهای 
س��خت اقتصاد تنها نگذارید، آنها نیز کنار ش��ما باقی خواهند ماند. 
ش��رکت ها لزوما اس��تراتژی های یکس��انی را طی دوران رکود دنبال 
نمی کنن��د. دلیل ای��ن موضوع می تواند تنوع در ط��رز تفکر مدیران 
طی دوران بحران باشد. انس��ان ها به طور طبیعی از مشکالت دوری 
می گزینند و در جس��ت وجوی لذت هستند، ولی در نحوه دستیابی 
به این اهداف متفاوتند. موقعیت هایی مانند رکود، تأثیر بسزایی روی 
رویکردهای ادراکی داشته و می توانند باعث بروز واکنش هایی مغایر 

با رویکردهای معمول افراد داشته باشند. 
تحقیقـات روی مشـتری: به ج��ای اینکه بودجه خ��ود را صرف 
تحقیق��ات بازار کنید، به این احتیاج دارید که بفهمید مش��تری ها در 
دوران رک��ود چگونه ارزش های خ��ود را بازتعریف می کنند و به رکود 
پاسخ می دهند. برای مثال کشش قیمتی تغییر می کند، یعنی اگر قبال 
افزایش ١0درصدی قیمت تأثیر چندانی بر میزان فروش نمی گذاشت، 
اما اکنون ممکن اس��ت کمی افزایش قیمت باعث ش��ود تا مشتری ها 
به س��رعت ناپدید ش��وند. همچنین مش��تری ها در دوران رکود زمان 
بیشتری را صرف می کنند تا کاالهایی را بیابند که از کیفیت و قیمت 
مناسبی برخوردارند. آنها همچنین بیش از گذشته چانه زنی می کنند. 
عقب انداختن خرید، توجه بیش��تر به حراج ه��ا و کمتر خرید کردن از 
ویژگی های اصلی رفتار مصرف کنندگان در دوران رکود است. کاالهایی 
که در گذشته داشتن آنها ضروری جلوه می کرد اکنون به نظر مشتری ها 
کاالهایی می آیند که می توان بدون آنها نیز س��ر کرد. کسب و کارهایی 
که در دوران پیش از رکود توانسته اند اعتماد مشتری ها را جلب کنند، 
اوضاع بهتری خواهند داشت چرا که جلب اعتماد مصرف کنندگان در 

دوران رکود اقدامی بسیار مشکل است. 
 تمرکز روی ارزش های خانوادگی: وقتی دوران س��خت اقتصاد 
فرا می رس��د، جایگاه ارزش ه��ای خانوادگی ب��رای مصرف کنندگان 
افزای��ش می یابد. به همین خاط��ر در این ایام معم��والً آگهی هایی 
که مفاهی��م فردگرایانه دارند جای خ��ود را به آگهی هایی می دهند 
ک��ه صحنه هایی خانوادگی در آنها به چش��م می خورد. جالب اینکه 
معموالً در دوران رکود میزان فروش کارت های تبریک، اس��تفاده از 
تلف��ن و همچنین خرید لوازم منزل افزایش می یابد. به همین خاطر 
بای��د تالش کنید تا محصول خود را به نوعی با ارزش های خانوادگی 
پیوند بزنید و به مصرف کنندگان نشان دهید که شما هم برای کانون 

خانواده ارزش قائلید. 
 حفـظ هزینه هـای بازاریابـی: البت��ه مهلک ترین اش��تباه در 
دوران رکود، کاهش قابل توجه هزینه های بازاریابی اس��ت اما ش��یوه 
هوش��مندانه این است در دورانی که بس��یاری از رقبا توان پرداخت 
هزینه های بازاریابی را ندارند یا اینکه تمایلی به آن نشان نمی دهند، 
ش��ما با بهره گرفتن از بازاریابی، سهم خود در بازار را افزایش دهید. 

حتی اگر می خواهید هزینه های بازاریابی خود را کاهش دهید باز هم 
بهتر اس��ت این کار را هوشمندانه انجام دهید. برای مثال اگر هر روز 
یک آگهی ٣0 ثانیه ای از ش��ما در تلویزیون پخش می شود، به جای 
اینک��ه روزهای پخش آگهی را تغییر دهید، بهتر اس��ت از زمان آن 
بکاهید و در عوض باز هم هر روز در تلویزیون دیده ش��وید. اگر شما 
از خاطر مشتری پاک شوید، شرکت دیگری جای شما را می گیرد. 

تجدیدنظـر در پیش بینی هـا: دوران رکود فرا  رس��یده، ممکن 
اس��ت از شنیدن این حقیقت خوش��حال نشوید. اما هرچه زودتر آن 
را بپذیرید، از شانس بیشتری برای عبور از روزهای سخت برخوردار 
خواهید بود. یکی از نخس��تین اقدامات پس از پذیرش ورود اقتصاد 
به رکود این خواهد بود که در پیش بینی های خود تجدید نظر کنید. 
بیشتر طرح های شما در مورد اینکه طی ماه های آینده چقدر فروش 

خواهید داشت دیگر کاربرد چندانی نخواهد داشت. 
حمایـت از توزیع کننـدگان: در دورانی که اطمین��ان چندانی به 
بازار وجود ندارد، هیچ کس دوس��ت ندارد ک��ه انبارش مملو از کاالهای 
فروش نرفته باشد. به همین خاطر سعی کنید روابط خود با توزیع کنندگان 
را توسعه دهید تا آنها انگیزه بیشتری برای فروش محصوالت شما داشته 
باشند. تغییر در قراردادها و در نظر گرفتن امتیازاتی برای توزیع کنندگان 

می تواند به عبور شما از روزهای سخت یاری رساند. 
شیوه های قیمت گذاری: مشتری ها در روزهای سخت، به دنبال 
بهترین قراردادها و بهترین قیمت ها هس��تند. پس شما هم باید در 

شیوه قیمت گذاری خود تجدید نظر کنید. 
 غفلت از کارکنان: در دوران رکود همه به فکر مشتری ها هستند 
تا مبادا مشتری های قبلی را از دست بدهند اما این نباید باعث غفلت 
ش��ما از کارکنان تان شود. برای آنها شرح دهید که دوران سخت فرا  
رسیده است و آنها را در جریان استراتژی های شرکت در این دوران 
قرار دهید. کارکنان و فروشندگان شما نیز مجبورند در دوران رکود 
وقت بیشتری را صرف تعامل با مشتری و دیگر امور بکنند به همین 

خاطر باید انگیزه بیشتری به آنها ببخشید. 
گروه با واکنش  شدید: این گروه از افراد بیش از سایرین نسبت 
به بحران های مالی و رکود اقتصادی آس��یب پذیر هستند. به محض 
وقوع بحران، کلیه انواع مخارج خود را با حذف، به تعویق انداختن یا 

جایگزینی با کاالهای دیگر کاهش می دهند. 
گـروه آسـیب دیده؛ اما صبور: اف��راد این گروه در مقایس��ه با 
گروه قبل آس��یب پذیری کمتری دارند و نسبت به بهبود شرایط در 
بلندمدت خوش بین هس��تند. این افراد مانند گروه اول در مورد همه 
ان��واع کاال و خدمات، مصرف خود را کاهش می دهند، اما با ش��دت 

کمتری. 
گروه با ثروت باالتر از متوسـط: این دس��ته از مصرف کنندگان 
به توانایی خ��ود در برون رفت از بحران های اقتص��ادی ایمان دارند. 
در هنگام بحران خرید آنها گزیده تر و انتخابی تر می ش��ود. این گروه 
عمدتا ش��امل افراد دارای 5درصد باالتری��ن درآمدهای جامعه و نیز 
افرادی را که درآم��د کمتری دارند؛ ولی از ثبات وضعیت مالی خود 

مطمئن هستند، است. 
گـروه بی توجه بـه رکود: این گ��روه افرادی هس��تند که رکود 
اقتص��ادی جامعه تغییری در روند مص��رف و خرج کردن آنها ایجاد 

نمی کند و همچنان نسبت به پس انداز کردن بی توجه هستند. 

تیم  کوک با اشاره به اینکه تصمیمات مرتبط با مهاجران باید ریشه در 
ارزش های آمریکایی داشته باشد، در توییتی از کارمندان مهاجر خود حمایت 

کرد. به گزارش زومیت، تیم  کوک مدیرعامل کمپانی اپل، در توییتی مجددا 
حمایت خود از دریمرها را اعالم کرد. دریمرها افرادی هستند که گرچه همراه 

اولیای خود به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا شده اند ولی از کودکی 
در آنجا زندگی کرده و به مدرسه رفته اند. DREAM مخفف کلمات توسعه، 

آسایش و تحصیالت برای اقلیت های بیگانه است و در چند سال اخیر اصطالحا 
به افرادی که در کودکی به آمریکا مهاجرت کرده و دوران مدرسه را هم در این 

کشور سپری می کنند، گفته می شود که به نوعی کنایه نیز به حساب می آید. 
کوک اعالم کرد که پشتیبان حقوق کارمندانش خواهد بود و همچنین 

تصریح کرد آنها سزاوار احترامی برابر با دیگر افراد جامعه بوده و هر راه حل 
دیگری هم که به منظور اصالحات قوانین مهاجرتی بخواهد تصویب شود باید 

همتراز با ارزش های آمریکایی باشد. 

متن توییت شده تیم کوک در 3 سپتامبر 2۰1۷ به شرح زیر است: 
25۰ نفر از همکاران ما در کمپانی اپل دریمر هستند. من پشت آنها خواهم 

ایستاد. آنها سزاوار احترامی برابر با دیگران بوده و هر راه حل دیگری هم باید 
ریشه در ارزش های آمریکایی داشته باشد. 

پس از آنکه گزارش ها از تصمیم دولت ترامپ مبنی بر کنار گذاشتن سیاست 
داکا حکایت داشت، حدود 3۰۰ تن از رهبران تکنولوژی آمریکا، در ابتدای 

همین هفته، توماری را امضا کرده و درخواست خود مبنی بر ابقای این سیاست 
را به دست دولت رساندند. سیاست داکا به دریمرهایی که نام شان در دولت 

فدرال ثبت شده باشد اجازه ماندن در آمریکا را می دهد. داکا سیاستی برای 
محافظت از مهاجران غیرقانونی است که از کودکی به آمریکا برده شده اند. 

تیم کوک یکی از امضاکنندگان این تومار بوده است. 
دولت ترامپ اعالم کرده است که در حال تصمیم گیری نهایی در مورد 

سرنوشت برنامه داکا است و احتماال روز سه شنبه 5 سپتامبر 2۰1۷، خبری در 
این مورد منتشر خواهد شد. 

چالش های مدیریت کسب وکار خانوادگی از رکود تا شکوفایی
 تیم  کوک

پشت مهاجران اپل
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یادداشـتسرمقاله

خانه اس��تارت آپ کرج که نام دیگر آن مرکز تس��هیل گری کسب و کارهای 
نوپای شهرداری کرج است، دیروز در بازدیدهای جداگانه ای میزبان مسئوالن 

کشوری، استانی و شهری شد. 
فاطم��ه دانش��ور عضو اتاق بازرگانی و عضو اس��بق ش��ورای ش��هر تهران، 
محمدجواد کولیوند نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اسالمی و محسن 
برجی معاون فرهنگی ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری 
ک��رج پی��ش از ظهر دی��روز در بازدیده��ای جداگانه ای از خانه اس��تارت آپ 
کرج واقع در باش��گاه می��الد بازدید کردند. این مس��ئوالن با حضور در مرکز 
تسهیل گری کس��ب و کارهای نوپای شهرداری کرج، ضمن دیدار از بخش های 

مختلف آن، به گفت وگو با مسئوالن آن و تیم های ایده پرداز پرداختند.

خانه استارت آپ کرج میزبان مسئوالن 
کشوری، استانی و شهری شد

نمایش��گاه کارآفرینی و فروش آثار کس��ب و کار دانش آموزان صنایع دستی، 
محص��والت محلی و ایده ه��ای کس��ب و کار در زاهدان دایر ش��د. به گزارش 
خبرن��گار خبرگزاری شبس��تان از زاهدان در این نمایش��گاه آثار کس��ب و کار 
دانش آموزان صنایع دس��تی، محصوالت محلی و ایده های کس��ب و کار 60 نفر 
از دانش آموزان در معرض فروش گذاش��ته شد.این 60 نفر دانش آموز زاهدانی 
ظرف یک ماه گذش��ته این آثار را تولید کرده اند و دیروز آثار خودش��ان را به 

نمایش گذاشتند تا بازاریابی و فروش را تمرین کنند.  
گفتنی اس��ت بنیاد کودک، بنیاد توس��عه کارآفرینی زن��ان و جوانان، خانه 
ه��دی ب��ا همکاری پارک علم و فن��اوری و اداره کل می��راث فرهنگی صنایع 

دستی و گردشگری این نمایشگاه را برپا کرده است. 

نمایشگاه کارآفرینی و فروش آثار 
کسب و کار دانش آموزان در زاهدان

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی



ای���ن�ت����رن���ت��ی  صف���ح�����ه   در 
Content Marketing  Institute آمده 
است بازاریابی محتوا، روشی از بازاریابی است 
که در آن سازمان، به منظور جذب و دستیابی 
به مخاطبان، محتوایی ارزش��مند، متناسب 
با ش��رایط فرهنگ، عالی��ق مخاطب و… به 
صورتی مستمر ایجاد و منتشر می کند، با این 
هدف که اعمال مش��تریان تبدیل به رفتاری 

سودبخش برای سازمان شود. 
ب��ه گزارش هورمون��د، واژه کلیدی در این 
تعری��ف، کلمه ارزش��مند اس��ت؛ واژه ای که 
تقریب��ا کلیه فعالیت های بازاریابی و تبلیغات 
را تحت تأثیر خود قرار می دهد. یک محتوای 
ارزش��مند، هنگامی می تواند رن��گ بازاریابی 
محتوا به خود بگیرد که مردم خواس��تار آن 
بوده، برای آنها ایجاد مطلوبیت کرده و به جای 
اجتناب، قصد استفاده از آن را داشته باشند. 

ف��رض کنی��د اطالع��ات مرب��وط به یک 
بنگاه اقتصادی از طریق یکی از رس��انه های 
اجتماعی به تعداد کثیری از بازدیدکنندگان 
منتقل ش��ده اس��ت، در این صورت، آیا تصور 
می کنید بازاریابی محتوا صورت گرفته است 
یا تبلیغات؟ برای پاس��خ باید بررس��ی شود 
اش��خاص چگونه اطالعات مربوطه را دریافت 

کرده  و در معرض آن قرارگرفته اند. 
همین شرایط را می توان برای دیگر محتواها 
نیز تعمیم داد. هنگامی یک بسته از اطالعات 
در قالب بازاریابی محتوایی جای می گیرد که 
برای مخاطب ارزش به همراه داش��ته باشد، 
بنابراین در بازاریابی محتوا هدف، ارائه ارزش 
تا ح��د ممکن به مخاطبان موردنظر اس��ت. 
ش��اید با این تعاریف و توضیحات کمی گیج 
شده باش��ید؛ لطفا برای روشن شدن موضوع 

و درک بیشتر به مثال های زیر توجه کنید. 
روش ه��ای زی��ادی ب��رای بازاریابی محتوا 
وجود دارد، به طوری که در این مقاله مختصر 
نمی توان به همه آنها رسیدگی کرد، اما آنچه 
در این مقاله آمده، مقدمه ای بر آشنایی شما 
با این مفهوم است، با این هدف که طرز فکر و 
تلقی شما از محیط اطراف مانند یک بازاریاب 
محتوا شود، در این صورت هرروز با ایده های 
بی ش��ماری روبه رو خواهید شد که می توانید 
در مسیر بازاریابی خود از آنها بهره ببرید. در 
زیر به چهار روش به عنوان نمونه اشاره ش��ده 
اس��ت که می تواند نقطه مناس��بی برای آغاز 

بازاریابی محتوا باشد. 
1- اینفوگرافی��ک: عموم��ا ای��ن ن��وع از 
گرافیک ها، عمودی و شامل اطالعات متفاوتی 

مانند آمار و ارقام، ج��داول، نمودار ها و دیگر 
اطالعات است. اگر اطالعات گرافیکی مناسب 
باش��ند، می توانند برای سال ها روی سایت ها 
باق��ی بمانند ی��ا اینکه از طریق رس��انه های 
اجتماعی در فضای مجازی منتش��ر ش��وند 
و به این ترتی��ب اث��ری عمیق ت��ر و ماندگارتر 
ب��ر مخاطب خواهن��د گذاش��ت. می توان به 
اطالع��ات گرافیکی داده ه��ای دیگری مانند 
اس��تراتژی س��ازمان، اهداف آتی، تحقیقات 
انجام ش��ده و همچنی��ن ح��ق کپی رای��ت 
اضافه ک��رد. حتی می توان از طریق س��ایت 
Pinterest  اطالع��ات گرافیکی خود را در 
میان کس��ب وکارهای مرتبط توزیع کرد. این 

کار هزینه ای جز صرف زمان ندارد. 
2- صفح��ه اینترنتی: تفاوت اساس��ی بین 
یک صفحه معمولی اینترنتی و صفحه ای که 
در آن بازاریاب��ی محتوای��ی صورت می گیرد، 
تنها در جذابیت صفحه و محتوای آن اس��ت. 
همین عامل اس��ت که سبب می شود نه تنها 
بازدیدکننده صفح��ه را نبندد بلکه اطالعات 

موجود را مطالعه کند. 
3- پادکست: از آن با نام رادیوی اینترنتی 
نیز یاد می شود. این روش ارائه محتوا، در سال 

2۰۰۴ محبوبیت و گسترش یافت. 
۴- ویدئ��و: از آنجا که عم��وم مردم تصور 
می کنند اس��تفاده از پادکست و ویدئو دشوار 
و گران است، این دو روش کمتر در بازاریابی 
محتوا به کار گرفته  شده است، اما صرف نظر 
از هزینه تجهیزات صوتی- تصویری باکیفیت، 
به��ره وری از ای��ن دو روش، آس��ان تر از آن 
چیزی است که تصور می شود و از سوی دیگر 
می تواند از تأثیرگذاری مناسبی هم برخوردار 

باشد. 
 

چرا از بازاریابی محتوا استفاده کنیم؟ 
ش��اید به جای اینکه به دنبال فهم معنای 
بازاریابی محتوا باشیم، بهتر باشد بفهمیم چرا 
بازاریابی محتوا برای کس��ب وکار مفید است، 
ام��ا پیش از آن به چهار مرحله خرید اش��اره 

می کنیم. 
1- آگاهی: قبل از اینکه مش��تری آگاهی 
داش��ته باش��د، به »نیاز« خود پی می برد اما 
نمی داند برای رفع نیاز خود، چه راه حل هایی 

وجود دارد. 
2- تحقیق: پس از آگاهی نسبت به وجود 
راه حل های احتمالی، مش��تری برای اشراف 
ب��ه راه حل های موج��ود، تحقی��ق می کند. 
به عنوان مثال قبل از خرید خودرو، مش��تری 

تحقی��ق می کند که چه مدل های��ی در بازار 
وج��ود دارد و کدام  یک نی��از وی را برطرف 

می کند. 
۴- بررسی جوانب: در این مرحله مشتری 
محص��والت ش��رکت های مختل��ف را باهم 
مقایس��ه می کند تا مطمئن شود کدام یک، 
محصوالت خود را با قیمت و کیفیتی مناسب 

ارائه می دهند. 
۴- خرید: و س��رانجام مشتری با اطالعات 
کافی و اطمینان خاطر، تصمیم خود را برای 
خرید می گیرد. در بازاریابی و تبلیغات سنتی، 
تمرکز روی مراحل 3 و ۴ اس��ت، اما آنچه در 
بازاریابی محتوا اهمیت ویژه دارد مراحل 1 و 
2 است؛ جایی که بازاریاب، آگاهی مشتریان 
را نس��بت به راه حل ها باال می برد و اطالعات 
الزم و مفی��دی را که قبال مش��تری در نظر 

نگرفته بود در اختیار وی قرار می دهد. 
در یکی از ش��رکت ها، طی س��ال گذشته 
حجم بازاریاب��ی محتوا بیش از 1۰۰۰ درصد 
رشد داشته اس��ت و در این مسیر مشتریان 
احتمالی، محتوا و ارزش های حاکم بر سازمان 
را درک و حتی گاهی اوقات نیز آمادگی خود 
را برای همکاری با س��ازمان اع��الم کرده اند. 
در ای��ن ش��رایط دیگر نیازی ب��ه روش های 
فروش تحت فش��ار نیس��ت، فقط کافی است 
روی جزیی��ات کار ش��ود، به توافق رس��ید و 
کار را ش��روع ک��رد. در ای��ن ص��ورت، حتی 
پیش از اینکه مش��تریان را بشناسیم، اعتماد 
حاصل شده؛ اعتمادی که برای حصول آن در 
روش های س��نتی بازاریابی، نیاز به یک دوره 

 فروش محصوالت است. 
اگر بازاریابی محتوا به درس��تی اجرا ش��ود 
بازده س��رمایه غیرقابل باوری خواهیم داشت. 
این در حالی اس��ت که نیازی به صرف هزینه 
یا زمان زیادی نیست. با بررسی موفقیت های 
یک ش��رکت ک��ه از طری��ق بازاریابی محتوا 
 به دس��ت آمده اس��ت، مش��خص ش��د ک��ه 
۹۵ درص��د از ای��ن موفقی��ت، تنه��ا حاصل 
مقاالتی اس��ت که در این مسیر به مشتریان 
ارائه  ش��ده اس��ت و به یاد داش��ته باشید که 
هزینه نوش��تن این مق��االت، فقط صرف 2۰ 

ساعت زمان است. 
عالوه بر آنچه در باال گفته ش��د، بازاریابی 
محت��وا، ب��ا پش��تیبانی ای ک��ه از کانال های 
دیجیت��ال بازاریابی به عمل م��ی آورد، فواید 
دیگری نی��ز دارد، زیرا می توان��د آنچه را که 
در بازاریاب��ی از طریق رس��انه های اجتماعی 
ارائه می ش��ود پربارتر، راه رسیدن به صفحه 

اینترنتی از طریق موتور های جست وجوگر را 
هموارتر و همچنین صفحه اینترنتی شمارا نیز 

جذاب تر و مفیدتر کند. 
 

چگونه شروع کنیم؟ 
شرکت های زیادی، خدمات اینترنتی مانند 
بازاریاب��ی محت��وا، SEO  و روابط عمومی را 
ارائ��ه می دهند. اگر ش��ما به قدری مش��غول 
هس��تید که نمی توانید این ام��ور را خودتان 
انجام دهید، ش��اید بهترین گزینه، قرارداد با 
این شرکت ها باشد، اما اگر عالقه مند هستید 
که با موضوع درگیر ش��وید، آس��ان ترین راه 
ایج��اد وبالگ اس��ت. ش��اید در ابت��دا کمی 
دش��وار به نظر برسد اما با گذر زمان، مهارت 
ش��ما در این کار بیشتر خواهد شد. با پیروی 
از بازاریابان موفق و بررس��ی سایت اینترنتی 
آنان، یاد خواهید گرفت که چگونه مخاطبان 
را تشویق به خواندن وبالگ خودکرده و آنها 

را جزو مشتریان کنید. 
 

نخستین راز در بازاریابی محتوا
راز مه��م این اس��ت؛ محتوای ش��ما برای 
مخاطب باید دارای ارزش باش��د. هرچند در 
م��ورد این موضوع صحبت ش��ده، بااین حال 
جای تعجب است وقتی برخی از شرکت هایی 
که بازاریابی محت��وا را انجام می دهند، به آن 
توجهی ندارند. هنگامی ک��ه تبلیغات، ارزش 
کمت��ری را ارائه می کنن��د، به راحتی نادیده 
گرفته و حذف می ش��وند، ام��ا اگر محتوای 
ارائ��ه  ش��ده دارای ارزش باش��د، مخاطب را 
وادار ب��ه خوان��دن، تماش��ا ک��ردن یا گوش 
دادن به محتوا می کند. اگر نمی دانید چطور 
محتوا را ارزش��مند کنید، از مش��تریان خود 
بپرس��ید چه نوع محتوایی ب��رای آنان مفید 
است؛چه زمانی که کاالی شما را می شناسند 
و از آن اس��تفاده می کنن��د و چه هنگامی که 
کاال یا خدمات ش��ما را نمی ش��ناختند و در 
جس��ت وجوی آن بودند. مطمئن باشید این 

مسیر یکی از بهترین روش ها است. 
 

چگونه اطالعات خود را افزایش دهیم؟ 
بامطالع��ه کت��اب، مقاالت و وب س��ایت ها 
نه تنها دانس��ته های خود را تکمیل می کنید 
بلکه می توانید می��زان دانش خود را افزایش 
دهید. بامطالعه منظم و پیوسته، مدت زیادی 
طول نمی کشد تا با مفاهیم و اصول بازاریابی 
آش��نا شده و حتی می توانید خود را به عنوان 

یک خبره در این زمینه معرفی کنید. 

تفاوت بازاریابی محتوا و تبلیغات در عمل
ارتباط

آیا هنوز سمپلینگ در ایران 
کاربرد دارد؟

در سال های اخیر سمپلینگ یا میز تست در ایران 
به جزئی از موثرترین ابزار تبلیغاتی تبدیل ش��ده و 
حال سوال اینجاست که آیا هم اکنون سمپلینگ در 

ایران کاربرد روزهای نخست را دارد یا خیر؟
به گزارش پارک بازاریابی ایران، بازاریابی به کمک 
سمپلینگ نه تنها در ایران، بلکه در یک دهه گذشته 
در اکثر کشورهای توسعه یافته، یکی از کارامدترین 
ابزار ارائه محصول و خدمت بوده اس��ت. سمپلینگ 
به عن��وان یک ابزار بازاریابی بس��یار پویا بوده و هم 
اکنون یک پیش نیاز جهت ارتباط میان تولیدکننده 
و مصرف کننده اس��ت. این فعالیت بازاریابی از یک 
تیم کاری سمپلینگ که متشکل از نیروهای جوان 
و آموزش دیده اس��ت، س��عی در برق��راری ارتباط با 
مصرف کنندگان و مش��تریان بالق��وه در بازار هدف 
دارد. از سوی دیگر عالوه بر ارائه محصوالت رایگان، 
توضیحات ارائه ش��ده توس��ط نیروهای کانتر یا میز 
تست، نقش بسزایی در ش��فاف کردن نوع خدمات 
یا محصول ایفا می کند. این ش��رایط به خصوص در 
مورد محصول یا خدمت با خالقیت زیاد بسیار موثر 

خواهد بود.
با توج��ه ب��ه تجرب��ه و تحقیقات کارشناس��ان، 
سمپلینگ درس��ت و صحیح باید یک فرآیند شش 
مرحل��ه ای را طی کن��د که این مراح��ل به صورت 

مختصر عبارتند از:
مرحله ۱: فاز ش�ناخت و آموزش پرس�نل و 

اعضای تیم سمپلینگ
یکی از مواردی که باید به آن اش��اره کرد، آموزش 
پرس��نل کانتر و سمپلینگ در خصوص ویژگی های 
محصول و نکات رفتاری و عملکردی است. موضوع 
بعدی که بس��یار تأثیرگذار اس��ت و باید در همین 
مرحله به صورت همزمان صورت پذیرد، ش��ناخت 
رقبا و دیگر ش��رکت های موج��ود در بازار و تفاوت 
نوع خدمات و همچنین وجه تمایز شرکت ما با رقبا 
است. سومین فعالیت در این مرحله شناخت امکانات 
مورد نیاز برای اجرای صحیح س��مپلینگ است که 
باید توسط کارفرما برای تیم فراهم شود و در نهایت 

جمع آوری اعضای تیم و برگزاری کالس آموزشی و 
انتقال انرژی مثبت و منطقی به افراد است.

مرحله ۲: تدوین استراتژی و برنامه ریزی
پ��س از آموزش نی��روی انس��انی، دومین مرحله 
تش��کیل تیم های کاری سمپلینگ است. در مرحله 

دوم فعالیت های زیر صورت می پذیرد:
- تدوین فرم های گزارش دهی و آموزش پرسنل به 

منظور نحوه تکمیل فرم ها
- تهیه ملزومات مورد نیاز جهت میز تست یا کانتر

- تعیین محل های اس��تقرار با توجه به تحقیقات 
بازار و بازاریابی.

مرحله ۳: اجرای برنامه ها
هماهنگی ب��ا مالکان محل هایی ک��ه کانترها در 
آن اس��تقرار می یابد و اخذ مجوزه��ا در این مرحله 
صورت می پذیرد. پیش��نهاد می شود برای انجام این 
کار مجوزه��ای الزم اخذ ش��ود، زی��را وجود مجوز 
انجام این نوع فعالیت ها را سهل می کند و نبود آنها 
مشکالت متعددی را برای نیروهای کانتر و بازاریابان 

در برخواهد داشت.
تعیین ب��ازرس برای هر منطقه پ��س از دریافت 
مجوز الزامی اس��ت. علت به کارگی��ری بازرس این 
است که س��مپلینگ به دلیل بروز مشکالت متعدد 
و غیرقابل پیش بینی نباید تحت الش��عاع قرار گیرد 
و به همین دلیل مش��اوران پارک بازاریابی ایران در 
زمان اجرای سمپلینگ از بازرسان یا سرپرست ها به 
منظور دریافت مش��کالت تیم ها و مدیریت صحیح 

بهره می گیرند.
 مرحله ۴: ارزیابی عملکرد

پ��س از جمع آوری گزارش ه��ا و تجزیه و تحلیل 
فرآیندهای سمپلینگ، اقدام بعدی تهیه نمودارهای 
متعدد از عملکرد تیم های سمپلینگ است. تهیه یک 
نتیجه از فعالیت سمپلینگ و شناسایی نقاط قوت و 
ضعف مورد در فرآیند و در نهایت شناسایی تیم های 

برتر سمپلینگ در این مرحله صورت می پذیرد.
 مرحله ۵: بازخوردها

انتقال نتایج به واحد س��فارش دهنده طرح و ثبت 
و ضبط تمامی مراحل س��مپلینگ به منظور کسب 
موفقیت های بیشتر در برنامه های سمپلینگ آینده 

الزامی است.
مرحله ۶: اخذ رضایت نامه از کارفرما یا واحد 

متقاضی سمپلینگ
کسب رضایت نامه موجب اخذ پروژه های بازاریابی 
و سمپلینگ در آینده بوده و در بازاریابی بسیار موثر 

خواهد بود.
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تبلیغات خالق

 نیوا مَن )Nivea man( نیوا معتقد است زندگی همیشه ساده نیست و استرس و دیگر احساسات ما گاهی در ظاهر ما تاثیر می گذارند. تمرکز 
روی یک تجربه  قابل درک و نه تکیه بر درمانی جادویی دلیل پیشرفت آن است.

ایستگاه تبلیغات

۶ نکته برای داشتن یک کمپین 
»بازگشت به مدرسه« موفق

 ،National Retail Foundation با استناد به گفته 
پیش بینی می شود که امسال خریداران در مجموع چیزی 
ح��دود 83 میلیارد دالر به هزینه های مربوط به مدرس��ه 
اختصاص می دهند که این یعنی رشد 1۰درصدی نسبت 
به س��ال گذش��ته و دومین رتبه میزان فروش محصوالت 
زم��ان بازگش��ت به مدرس��ه از س��ال 2۰12 تا ب��ه حاال. 
سرمایه گذاران در سال گذشته چیزی بالغ بر 2۵1میلیون 
دالر صرف هزینه های تبلیغات بازگشت به مدرسه کرده اند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، برای فهمیدن هرچه بهتر اینکه 
چه چیزی تعامالت بازاریابی این دوره برجسته تبلیغاتی را 
هدایت می کند، متخصصان زبان شناسی Persado و تیم 
تحقیقاتی داده، ۵۴۰ایمیل تبلیغاتی را که خرده فروشان از 
آنها برای فروش محصوالت بازگشت به مدرسه شان استفاده 
کرده اند مورد بررس��ی قرار داده اند که شرح آن به قرار زیر 

است.
 

درس اول: بازگشت به مدرسه یک تجربه احساسی است
در فرآیند بررس��ی زبان هایی ک��ه در کمپین های زمان 
بازگشت به مدرسه مورد استفاده قرار می گیرند، این نکته را 
دریافتیم که زبان توصیفی و تشریحی، که اغلب کمپین های 
بازگش��ت به مدرسه با همین زبان ارائه می شوند، به اندازه 
زبان احساسی تأثیرگذار نبوده  است. زبان احساسی حدود 
6۴.17درصد به موفقیت کمپین کمک کرده، درحالی که 
زبان توصیفی چیزی ح��دود 1۹.۰۵درصد تأثیرگذار بوده 
است. به عبارتی دیگر، ایجاد جاذبه برای مخاطبان با زبانی 
احساسی اهمیت بیشتری دارد تا شرح وظایف و امکاناتی 

که کمپین از آنها برخوردار است. برای مثال؛
 زبان توصیفی: محصول یا پیشنهادی را توصیف می کند. 
 »کول��ه پش��تی اس��تثنایی BOGO یا محص��ول جدید

 Mary Janes در تعداد محدود.«
زبان احساس��ی: باعث ب��ه وجود آمدن احساس��اتی در 
مخاطب می شود که او را به خرید ترغیب می کند. »رهایی 

باورنکردنی یا شانس یکبار در خانه تان را می زند.«

درس دوم: از بازی با کلمات و قافیه سازی دوری کنید
معم��وال جمالتی که در آنها از بازی با لغات یا جناس و 
قافیه استفاده می شود، نمی توانند به اندازه لغات و جمالت 

شفاف، شخصی و زبان احساسی تأثیر گذار باشند. 
در یک کمپین بازگشت به مدرسه، از جناس و قافیه به 
جای اس��تفاده از شکل عادی دستوری جمله استفاده شد 
و تنها 1.6درصد در افزایش توجه مخاطبان تأثیرگذار بود. 

درس سوم: هرچه زودتر بهتر
به ط��ور کلی، متوس��ط بازخورد مش��تریان نس��بت به 
کمپین های بازگشت به مدرسه در ماه های ژوئن، جوالی، 
آگوست و س��پتامبر تفاوت چندانی با یکدیگر نداشته اند. 
بنابراین کمپین هایی که در اوایل تعطیالت اجرا می شوند 
ب��ه همان میزان می توانند مخاطبان را به خود جلب کنند 
ک��ه کمپین های ماه آخر تعطیالت. در واقع متوس��ط نرخ 
توجه مخاطبان نسبت به کمپین های بازگشت به مدرسه 

حتی در اوایل تابستان بیشتر هم بوده است. 

درس چهارم: این یک نبرد واقعی است! 
در حالی که زمان اجرای یک کمپین بازگشت به مدرسه 
تأثی��ر قابل توجهی در موفقیت آن ندارد، اجرای کمپینی 
در اواخ��ر تعطیالت و تأکید بر این نکته که تابس��تان در 
حال تمام ش��دن است و ایجاد اضطراب و دل مشغولی در 
مخاطبان با اس��تفاده از عبارات دلهره آور، می تواند توجه 
بس��یاری را جلب کند. به طور قابل فهم��ی، تمرکزتان را 
روی جمالت��ی مبنی بر کس��ب نمرات باال در مدرس��ه و 
دانش��گاه بگذارید؛ جمالتی که از پیشرفتی قابل توجه در 
عملکرد تحصیلی محصالن سخن می گویند، اما ترفندی 
که کارساز نخواهد بود، چالش آفرینی است. تصور کنید در 
تعطیالت تابستانی و در حال تفریح هستید که چیزی مثل 
»نمی توانید این معامله بر سر سوییشرت های مدرسه را رد 
کنید« سر و کله اش پیدا می شود. قطعا با خود می گویید 
»البت��ه که می توانم این معامل��ه را رد کنم!« و این کار را 
ه��م خواهید کرد. قوی تری��ن و ضعیف ترین کمپین های 
بازگش��ت به مدرسه می توانند با عبارات زیر نتیجه عکس 
داشته باش��ند: کلمات خوب و مناسب، بهترین عملکرد، 
اضطراب و نگرانی، پیشرفت، خشنودی و سربلندی، کلمات 
نامناسب و شکست آفرین، بدترین عملکرد، چالش، فوریت 

و هیجان.

درس پنجم: کارت بانکی مال والدین است نه بچه ها! 
با والدین س��خن بگویید. در نهایت آنها کسانی هستند 
که محصول ت��ان را خریداری خواهند ک��رد. یک تکنیک 
تأثیر گذار آن اس��ت که مستقیما با حسی اطمینان بخش 

سراغ خریدار بروید؛ حسی سرشار از پیروزی در خرید. 

درس شماره شش: ایموجی ها
قالب س��ازی، که شامل استفاده از المان های گرافیکی و 
ایموجی ها می ش��ود، حدود 17درصد تأثیر مستقیم روی 
جلب توجه مخاطبان در کمپین های بازگش��ت به مدرسه 
داشته است. اگر استفاده از ایموجی ها به حال و هوای برند 
شما نزدیک است، ایده بدی نیست که از آنها در تبلیغ خود 

استفاده کنید. 
فرقی نمی کند چه زمانی از س��ال باشد، ولنتاین یا زمان 
بازگش��ت به مدرسه، احساسات همیش��ه تأثیر خود را بر 
مخاطبان خواهند گذاشت. زمانی که از راهکار و استراتژی 
درس��تی استفاده ش��ده باشد، فروش��ندگان با وارد کردن 
احساسات به بازی می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. 
multichannelmerchant.com:منبع
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دوس��تان عزیزم، مقاله ای که برای ش��ما 
آم��اده ک��ردم، مقاله ای طوالنی اس��ت که با 
توجه به اهمیت آن، پیشنهاد می کنم حتما 
تا انته��ا مطالعه کنید تا دریابید تکنیک های 
مهم برای موفقیت در یک بازاریابی اینترنتی 
هدفمند چیست و اساس بازاریابی محتوا به 

چه صورت است. 
ترکیب دو قدرت سئو و محتوا

همه ما می دانیم که هدف نهایی بازاریابی 
اینترنت��ی، جلب توجه و ایج��اد عالقه میان 
کاربران اس��ت. برای رس��یدن ب��ه این مهم 
ترکی��ب دو قدرت اساس��ی و مه��م از جمله 
س��ئو و تولید محتوا که پایه و اس��اس تولید 
محتوا براس��اس سئو است، بس��یار کارساز و 

حیاتی است. 
 Visibility افزای��ش  س��ئو،  از  ه��دف 
در فض��ای مج��ازی اس��ت و ای��ن اطمینان 
را می ده��د که وب س��ایت ش��ما در فضای 
 مج��ازی دی��ده می ش��ود. از ط��رف دیگ��ر

 Engaging Content ب��ه معن��ی جذب 
مشتری، کلیک روی وب سایت و نگه داشتن 
مشتری در وب س��ایت تان است، پس سئو و 
بازاریابی محتوا زمانی  که به درستی با یکدیگر 
ترکیب شوند می توانند موفقیت برند شما را 

تضمین کنند. 
ام��روزه در دنیای رقابت��ی عصر دیجیتال 
ش��اهد گس��ترش و رقابت روزافزون برندها 
با یکدیگر هس��تیم. ام��روزه بیش از چندین 
میلیون وب سایت در تالش هستند تا تعداد 
مخاطبان بیشتری را جذب کنند. میلیون ها 
کلم��ه و محت��وا در دقیقه تولید می ش��ود؛ 
ویدئوه��ا،   ،Info Graphics تصاوی��ر، 
گیف ه��ای تبلیغاتی و … هم��ه و همه گواه 
این ادعا هس��تند که عصر حاضر، عصر تولید 

محتواست. 
ب��ا توجه به ای��ن موضوع، تمام��ی برندها 
و س��رویس ها در تالش��ند تا بازاری را برای 
محصوالت خ��ود رقم بزنند و کارب��ران را از 
طریق سرویس ها و خدماتی که در اختیار آنها 

قرار می دهند به خرید ترغیب کنند. 

مدیران کس��ب و کار به دنبال فروش هرچه 
بیشتر محصوالت خود هستند و برای رسیدن 
به این هدف از هیچ تالش��ی دریغ نمی کنند. 
به ط��ور مثال 66درصد کارب��ران برای خرید 
محصول تجاری خود ب��ه بیش از یک کانال 

یا سایت تجاری سر می زنند. 
برای اینک��ه کاربران را ب��ه خرید ترغیب 
کنی��د بای��د همه پتانس��یل خ��ود را به کار 
بگیرید، همچنین تجربیات کاربران نیز بخش 
مهم��ی از این ترغیب پذیری را بر عهده دارد. 
 زیرا طبق آمار س��ایت های معتب��ر، بیش از

 93.2 درصد کاربران به مخاطبانی که از آن 
دس��ته از محصوالت استفاده کرده اند، توجه 

می  کنند و توصیه های آنها را می پذیرند. 
یکی دیگر از عوامل مهم در جذب مشتری 
تولی��د محت��وای مناس��ب در جهت جذب 
مش��تری بوده و همچنین مهم ترین راه برای 
ش��روع کس��ب و کار در فضای مجازی است. 
چالش اصلی که مدیران یک سایت در مورد 
تولید محتوا با آن درگیرند، شکل و نوع تولید 

محتوا است. 
موتورهای جس��ت وجو سایت ش��ما را بر 
حس��ب کلمات کلیدی و مطال��ب درون آن 
می شناس��ند. در حقیقت ب��ا تولید محتوای 
مناس��ب، ترافیک و بازدید مفید سایت را به 
راحتی باال برده و در صفحات اول موتورهای 
جس��ت وجو ق��رار بگیرید و رتب��ه خوبی نیز 

به دست آورید. 
این نکته را باید مدنظر داش��ته باش��ید، 
کس��ی که به فعالیت شما عالقه مند است، 
دوست دارد بیشتر در مورد شما بداند. تولید 
محتوا در صفحه سواالت متداول، شما را از 
تمام رقبا متمایز می کن��د. به عالوه اینکه، 
تولید محت��وا در صفحه س��واالت متداول، 
یکی از راه  های ایجاد انگیزه و اعتماد مشتری 
برای خرید از شما یا استفاده از خدمات شما 

است. 
نکته دیگر اینکه سعی کنید با سایت های 
هم��کار و س��ایت هایی که محت��وای مرتبط 
با فعالیت ش��ما منتش��ر می کنند در ارتباط 
باشید. همیشه از آخرین اخبار و چالش های 
موجود در زمینه فعالیت خود مطلع باش��ید. 

مطالعه زیاد باعث می شود که سوال بپرسید یا 
ایده های خود را بررسی کنید، آنها را گسترش 
دهید و در نهایت جالب ترین آنها را انتخاب و 

در سایت خود منتشر کنید. 
گام دیگر در تولید محتوا شناخت مخاطبان 
خود اس��ت. ش��ما به خوبی آگاه هستید که 
چطور باید با یک کودک پنج ساله یا بهترین 
دوست خود یا یک مدیر عالی رتبه، به شکل 
متفاوت سخن بگویید. در واقع شما می دانید 
که چطور س��خنان خود را ب��ا مخاطبان تان 
تطبیق دهید تا ب��رای آنها قابل فهم و درک 
باش��د. این مهم در ایجاد محت��وا هم صادق 

است. 
ب��ه عب��ارت کل��ی، بای��د درک عمیقی از 
خواس��ته های بازار هدف خود داشته باشید. 
طراحی س��ایت فق��ط طراح��ی گرافیکی را 
شامل نمی شود، بلکه طراحی سایر المان های 
س��ایت هم جزو نکات بس��یار مهم طراحی 
سایت اس��ت. پس باید بدانید که آنها مایلند 
چه مطالبی را مطالعه کنند و تمرکز و تالش 
خود را روی آن نوع مطالب بگذارید تا نتیجه 

مطلوبی دریافت کنید. 
محتوا یا سئو؟ آیا هر دو یکسان هستند؟ 
امروزه به دلیل گس��ترش روزافزون حجم 
معام��الت در فضای مج��ازی، تولید محتوا و 
جذب مش��تری از طریق بازاریابی محتوا در 

اولویت است. 
معموال کاربران موتورهای جس��ت وجو به 

چند دسته تقسیم می شوند: 
Navigational -1: اف��رادی که از یک 
برند خاص موتورهای جست وجو مانند گوگل 
یا … شناخت کافی دارند و به دنبال سایتی 
خاص )به طور مثال مایکروسافت( و با هدفی 

خاص وبگردی می کنند. 
Informational -2: اف��رادی ک��ه به 
دنبال یافتن جواب و پاس��خ س��واالت خود 
هس��تند. این افراد به دنبال یک برند خاص 

یا محصولی خاص می گردند. 
Transactional -3: اف��رادی ک��ه به 
قصد خرید کاال، محصول یا برندی خاص وارد 
فضای مجازی شده و اقدام به خرید می کنند. 
براس��اس تحقیقات��ی که تی��م مطالعاتی 

Bright Edge داش��ته اس��ت، 97درص��د 
اف��رادی ک��ه از صنعت بازاریاب��ی دیجیتالی 
استفاده می کنند معتقدند که مفهوم سئو و 

بازاریابی محتوا دقیقا یکسان است. 
اما نکته اینجاس��ت که مفهوم سئو امری 
حیاتی در محتواست و تولید محتوا نیز نقش 
 Organic بس��زایی در افزایش رنکین��گ و

Search در موتورهای جست وجو دارد. 
چن��د نکته جالب در مورد جس��ت وجوی 

 :Organic Search طبیعی یا
- 51درص��د بازدید های B2B و B2C را 

شامل می شود. 
- هزینه ای در رسانه های اجتماعی نداشته 

و بازخورد بسیار باالیی دارد. 
- روی تمام��ی کانال های جس��ت وجوی 
طبیعی و فروش های آفالین تأثیر مس��تقیم 

دارد. 
- آگاهی از نام تجاری را باعث می شود. 

- به افزایش درآمد کمک می کند. 
امروزه بیش��تر مجامع علمی ب��زرگ دنیا 
با تحقیقات گس��ترده ای ب��ه بازاریابی محتوا 
پرداخته اند. اساس��ا بازاریابی محتوا شیوه ای 
برای فروش است و با درنظرگرفتن نکاتی در 
این مبحث، می توان شاهد افزایش فروش در 

کسب و کار خود بود. 
بازاریابی محتوایی بدون داشتن 

محتوایی باکیفیت امکان پذیر نیست! 
ب��ا توجه به توضیحات داده ش��ده، متوجه 
می ش��ویم محتواها امروزه از ق��درت باالیی 
برخوردارن��د و می توانند باع��ث موفقیت در 
بازاریابی ش��وند، اما نکته اساسی در تولید و 
نشر آنها دانش الزم برای تشخیص چگونگی 
انتق��ال محت��وا به مخاطب اس��ت. پس یک 
محتواپ��رداز موفق به عوام��ل مؤثر در تولید 

محتوای باارزش توجه کافی دارد. 
خب، همانطور که دیدید مطالب گفته شده 
کامال حیات��ی و در برخی موارد نجات دهنده 
یک کسب و کار هستند. همراهان من همیشه 
در جری��ان تأکی��د زیاد بن��ده روی محتوا و 
تولی��دی بودن آن بوده ان��د. پس همین االن 
دست به کار شوید و محتوای وب سایت خود 

را متحول کنید. 

 کشمکش و تعارض بخش فروش تکنیک های یک بازاریابی اینترنتی هدفمند
و مارکتینگ

مارکتین��گ اغلب فروش را به خاط��ر پایین بودن 
میزان فروش و عدم وفاداری مش��تری مورد سرزنش 
قرار می دهد. پرسنل مارکتینگ استدالل می کنند که 
شرکت دارای محصولی خوب و بازاری مطلوب است 
و فروش از انجام وظیفه خود کوتاهی کرده اس��ت. در 
عوض، بخش ف��روش متصدیان مارکتینگ را افرادی 
متظاهر و دروغگو تلقی می کند که قضاوت درستی از 
وضعیت ب��ازار ندارند و مارکتینگ نیز اطالعی درباره 
قیمت ه��ا و محصوالت رقبا ندارد. آنگاه مارکتینگ به 
ف��روش درباره به هم زدن رابطه با مش��تریانش ایراد 
می گی��رد و می گوید ک��ه از نظر ف��روش وفاداری به 
مشتری نسبت به حجم فروش اهمیت چندانی ندارد 
و در نتیجه نیروی فروش مسائل مربوط به سودآوری 

واقعی را نادیده می گیرد. 
به گزارش هورموند، کشمکش و تعارض بین بخش 
فروش و مارکتینگ به گذش��ته های دور برمی گردد. 
بخش فروش کارشناس��ان مارکتینگ را که همچون 
MBA در برج عاج خود در عالم رؤیا س��رگردانند به 
باد انتقاد می گی��رد. زمانی که مارکتینگ وارد صحنه 
ش��د بسیاری از نیروهای فروش از کاهش اقتدار خود 
آزرده ش��دند. عموما بخش ف��روش ادعا می کند که 
محدودیت های شدید یا فشارهای تشریفات اداری در 
عملک��رد مارکتینگ وجود دارد که بخش فروش باید 

روزانه آن را تحمل کند. 
از س��وی دیگر، مارکتینگ گاه��ی در برابر فروش 
رفت��اری فخرفروش��انه اتخ��اذ کرده اس��ت. به عنوان 
مثال، فیلیپ کاتلر به بحث درمورد برداش��ت فروش 
در مقایسه با برداش��ت مارکتینگ می پردازد و آنگاه 
توضیح می دهد که چگونه شرکت های بسیار پیشرفته 
زمانی که وارد س��ازمان های پیچیده ت��ر و حرفه ای تر 
می ش��وند، وظایف فروش را ب��ه زیرمجموعه عملکرد 

مارکتینگ در می آورند. 
گفت وگ��وی س��تیزه جویانه ف��روش و مارکتینگ 
در ش��رایط تجاری امروزی که ب��ر کار گروهی تکیه 
می کن��د، چن��دان قابل تحمل نیس��ت. بس��یاری از 
کتاب ه��ا و مقاله های موج��ود در مطبوعات تجاری 
پرتی��راژ در م��ورد کار گروهی بر اهمی��ت رهبری و 
همکاری تأکی��د می کنند. رهبران نقش گرا هم اکنون 
به گذش��ته تعل��ق دارن��د و چنانچه ای��ن روش های 
جنجال برانگی��ز و نامطلوب را کن��ار نگذارند، از قافله 
عق��ب خواهند مان��د. در عمل، هم��گان دیدگاه های 
کوته بینان��ه را نادیده می انگارند و افرادی که این گونه 
نظریه ها را دارا هس��تند، بیش از پیش از راه یافتن به 

موقعیت های رهبری باز می مانند. 

فقدان برتری دپارتمان فروش
یک��ی از واکنش های مثب��ت آینده نگ��ر در مقابل 
افزایش آگاهی ناشی از تغییر کیفی پیدایش گروه بوده 
است. زمانی بود که تنها یک فرد می توانست وضع را 
متفاوت س��ازد، فرضا فروش��نده خاصی می توانست 
کاالی خود را به عامل خرید ویژه ای بفروشد. انگار که 
دیگری از عهده این کار برنمی آمد. خریداران شش یا 
هفت فروشنده را انتخاب می کردند و آنها را به خاطر 
یک معامله به رقابت با هم وامی داشتند. فروشنده در 
صورتی می توانست موقعیتی ممتاز در سازمان خود به 
دست آورد که به الگوی خرید مشتری رخنه می کرد 
و بخ��ش بزرگی از بازار را به دس��ت می آورد، ولی آن 
روزها به سر رسیده است. مشتریان رفتار خرید خود 
را ع��وض کرده اند و قدرت فروش��نده تک رو به زوال 

است. 
به گزارش هورموند، بخش��ی از کارپردازی یا خرید 
جدید مربوط به این اس��ت که هم اکن��ون خریداران 
خواستار دس��تیابی به تمام منابع شرکت هستند؛ نه  
تنه��ا به دپارتم��ان فروش. ش��رکت وال مارت نمونه 
مطلوبی برای اثبات این ادعا اس��ت ک��ه از پذیرفتن 
نمایندگان ش��رکت س��ازنده امتناع ورزی��د و گفت 
چنانچه یک کارمند ش��رکت را نفرستید، هیچ گونه 
معامل��ه ای با وال مارت انجام نخواهید داد. از س��وی 
دیگ��ر به س��ختی می توان دی��دگاه »مال��ک بودن« 
مش��تریان را از سوی فروشنده پذیرفت، چرا که هیچ 
بخش یا ش��خصی نمی تواند تمام نیازهای مشتری را 
برآورده کند. باید کل کارخانه در اختیار مشتری قرار 
گیرد. ش��رکت ها به عذر اینکه این روش همیش��گی 
آنها این بوده که هرچیز را از طریق فروشنده ها انجام 
دهند، نمی توانن��د دامنه اختیار مش��تری را تنگ تر 

سازند. 
ب��ه محض اینکه ش��رکت ها تمامی مناب��ع خود را 
برای بهبود روابط با مش��تریان بس��یج کردند، اعتبار 
و شایس��تگی دپارتمان فروش کمرنگ تر می شود. از 
سوی دیگر، سایر بخش ها در آنچه سابقا کار دپارتمان 
فروش بوده اس��ت، درگیر می ش��وند. به عنوان مثال، 
بخش عمده ای از فعالیت های فروش مستقیم سنتی 
ب��ه مارکتینگ از راه دور، خدمات مش��تری، نصب و 
آموزش و وظایف توزیعی انتقال یافته است. به موازات 
اینکه س��ایر عملکردها و بخش ها بی��ش از پیش در 
راستای ارضای نیازهای واقعی و متنوع مشتری عمل 
می کنند، ق��درت و برتری عملکرد ف��روش در میان 
تمامی بخش هایی که با مشتری سر و کار دارند رو به 
کاهش می رود. مشتریان غالبا تمایل و دلبستگی خود 
را به محصوالت ملموس و ناملموسی که مورد حمایت 
منابع کل ش��رکت باشند، نشان می دهند تا به فرد یا 

گروهی از افراد در داخل شرکت. 

 افزایش نرخ تبدیل در وب سایت
 با چند راهکار ساده

یک وب سایت خوب چه ویژگی هایی دارد؟ این کامال 
به خواسته شما از یک وب سایت بستگی دارد، اما اجازه 
دهید راجع به افزایش نرخ تبدیل در وب سایت ها صحبت 

کنیم که یک هدف بزرگ برای اکثر بازاریابان است. 

نرخ تبدیل چیست؟ 
به گزارش ibazaryabi، هنگامی که شما تعداد زیادی 
بازدیدکنن��ده دارید، مطمئنا این افراد از عالقه مندان به 
کس��ب وکار شما هستند. اما آیا ش��ما قادر هستید نظر 
مثبت بازدیدکنندگان تان را جلب و آنها را به مش��تریان 
دائم��ی خود تبدیل کنید؟ ن��رخ تبدیل تقریبا مفهومی 

مشابه ROI یا همان نرخ بازگشت سرمایه دارد. 
در اینج��ا، ما هش��ت راهنمایی ارائ��ه می کنیم که با 
اس��تفاده از آنه��ا می توانید نرخ تبدیل خ��ود را افزایش 

دهید. 

ارزش ویژه کسب وکار خود را بیان کنید
چرا می خواهید بازدیدکنندگان به وب س��ایت ش��ما 
بیایند؟ چه چیزی پیش��نهاد می کنید که منحصربه فرد، 

ارزشمند و متفاوت از رقبای شما است؟ 
وب سایت هایی که بیشترین نرخ تبدیل را دارند، اغلب 
در همه صفحه ابتدایی خ��ود به مخاطب می گویند که 
می توانند چه کمکی به آنه��ا ارائه کنند. به عنوان مثال، 

صفحه اول وب سایت crazy egg را ببینید. 
این وب س��ایت در صفحه اول خود می نویسد که آیا 
بازدیدکنندگان وب سایت شما در همان نخستین دیدار 
ش��ما را ترک می کنن��د؟ اگر این اتفاق برای ش��ما هم 
می افتد، ما می توانیم به شما کمک کنیم. آنها می دانند 
که هر کسی که به وب سایت آنها مراجعه می کند، هدف 

مشابهی دارد. 

فراخوان  به عمل های خود را بهینه طراحی کنید
فراخوان به عمل ها مهم ترین بخش وب س��ایت ش��ما 

هستند. 
آنها به ش��ما کمک می کنن��د ارتباط مس��تقیمی با 

مخاطبان خود برقرار کنید. 
ب��رای اینکه بهتری��ن فراخوان به عمل ه��ا را طراحی 

کنید، بهتر است از تست A/B استفاده کنید. 
تس��ت A/B به ش��ما کمک می کند از خواس��ته های 
مش��تری بیشتر آگاه شوید، در واقع در تست A/B شما 
دو طرح مختلف را ارائه می دهید، س��پس با نتایجی که 
به دست آوردید، متوجه می شوید که کدام یک عملکرد 

بهتری دارد. 

فرم های خود را کوتاه تر طراحی کنید
هر کسب وکاری فرم های مختلفی در وب سایت خود 
دارد. این فرم ها هر چه اطالعات بیش��تری به شما ارائه 

کنند، مفیدتر هستند. 
اما این موضوع را در نظر بگیرید که اگر فرم های شما 
از اندازه معینی بزرگ تر ش��وند، دیگ��ر کاربرد نخواهند 

داشت. 
خ��ود را به جای کاربر قرار دهید، آیا حاضر هس��تید 

فرم هایی را که بیشتر از 20 فیلد دارند، پر کنید؟ 
آیا حاضر هس��تید بیش از 5 دقیقه از زمان خود را به 

یک کسب وکار اختصاص دهید؟ 

بهینه سازی صفحه فرود
مهم ترین صفحه وب س��ایت شما با نام صفحه فرود یا 
لندینگ پیج خوانده می ش��ود. این صفحه باید طراحی 
بسیار خاص و منحصربه فردی داشته باشد. عالوه بر آن، 
نوشتن س��رفصل های مناسب نیز می تواند نقش مؤثری 

در جذب مخاطبان داشته باشد. 
به عنوان مثال، به صفحه فرود اسلک توجه کنید. آنها 
در این صفحه شان با یک عنوان خاص توجه مخاطب را 
جلب می کنند و او را برای ارتباط با وب س��ایت ترغیب 

می کنند. 

از نقل قول ها و توصیفات مشتری استفاده کنید
ش��ما می توانید بارها از ارزش و خدماتی که به مردم 
ارائه می کنید، صحبت کنید، اما آنچه تأثیر بیشتری روی 

مردم دارد، گفته های دیگر مشتریان است. 
این توصیه ها باعث جلب اعتماد دیگر مشتریان شده و 
باعث می شوند که در تصمیم خرید خود مصمم باشند. 

مردم در مورد شما چه می گویند؟
 

از تصاویر بیشتری در وب سایت خود استفاده کنید
مطالعات انجام شده در هاب اسپات نشان می دهد که 
خوانندگان اینترنتی به دریافت اطالعات از طریق تصاویر 
عالقه بیش��تری دارند. در واقع، زمانی که تصاویر مرتبط 
هس��تند، خوانندگان زمان بیشتری را صرف نگاه کردن 
به تصاویر می کنند تا از خواندن متن صفحه لذت ببرند. 
ب��رای جل��ب توجه ب��ه محص��والت خ��ود و افزایش 

تعامالت، از تصاویر کمک بگیرید. 

از ویدئوهای بسیار جذاب بهره بگیرید
ب��ا توجه به تحقیقات هاب اس��پات، وج��ود ویدئو در 

صفحات فرود، نرخ تبدیل را تا 80درصد باال می برد. 
ویدئوها منجر به بهبود نرخ تبدیل وب س��ایت ش��ما 
می ش��وند، اما ش��ما باید بتوانید ویدئوهای مناس��بی را 
تولید کرده تا توجه بازدیدکننده را به خود جلب کنید. 
اگر ویدئوهای مناسبی را تهیه کنید، می توانید میزان 

تعامالت و تبدیالت را افزایش دهید. 

کارگاه فروشارتباط

بازاریابی خالق

امیر قمصری



ویژگیهاییکهرهبرانکسبوکارراتهدیدمیکند
رهبرانموفقاین۵عادت

راکنارمیگذارند
ب��رای آنکه رهبر تج��اری بهتری باش��ید، ابتدا باید 
برخ��ی عادت ها را از زندگی تان حذف کنید. یک رهبر 
خوب ش��دن، با گذش��ت زمان اتفاق می افتد و نیاز به 
تمرین ه��ای آگاهانه دارد. اینک��ه می گویند »مدیریت 
بای��د در خون انس��ان باش��د« فقط ش��ما را از هدف 
دور می کند. رهبران بزرگ کس��انی هس��تند که مدام 
مشغول یادگیری و تمرین کردن هستند. در حقیقت، 
طبق گزارش��ات ارائه ش��ده، مدیرعامالن برجسته، در 
ماه چهار تا پنج کت��اب می خوانند. یادگیری مترادف 

است با رهبری فوق العاده. 
به گزارش ش��بکه، اینکه یاد بگیریم چه کارهایی را 
انج��ام ندهی��م و چه چیزهای را بای��د از روال زندگی 
خود حذف کنیم، به اندازه کس��ب مهارت های جدید 
مهم هس��تند. اینکه به عادت های بد و منفی خودتان 
اعتراف کنید و روی آنها کار کنید تا از شما دور شوند، 

مهم است. 
 در ادام��ه قصد داریم عادت هایی را عنوان کنیم که 
ارزش چندانی ندارند و حذف آنها به یقین باعث بهبود 

کیفیت زندگی و کسب و کار شما می شود. 
1-مدیریتذرهبینی

ش��رکت ش��ما همانند فرزند شماس��ت. پس برای 
کارآفرین��ان طبیعی اس��ت که بخواهن��د درگیر تمام 
جنبه ه��ای کسب و کارش��ان باش��ند. به هر ح��ال، باید 
بدانید که مدیریت ذره بینی جلوی پیش��رفت شرکت 
را می گیرد و آن را به عقب می راند. به عنوان یک مدیر 
با مدیری��ت ذره بینی در تمام جنبه های کس��ب و کار، 
در واق��ع وقت خود را صرف کار کردن در کس��ب و کار 
می کنی��د، نه ب��رای کس��ب و کار. مدیری��ت ذره بینی 
کارمن��دان را خجالت��ی می کن��د و جل��وی خالقیت، 

مسئولیت پذیری و دستیابی به هدف را می گیرد. 

2-عنانگفتوگوهارادردستمیگیرید
کارآفرینان��ی که در جلس��ه ها گرد ه��م می آیند و 
تمام بح��ث و گفت وگوها را انج��ام می دهند، رهبری 
را به ش��کل مؤثر و کارآمد آن انجام نمی دهند. به نفع 
ش��ما نیس��ت که در گفت وگوها عنان و اختیار جلسه 
را در دس��ت بگیرید، بهتر اس��ت به جای این کار هر 
چه می توانید از افراد حاضر در جلسه اطالعات کسب 
کنید. رهبران باید آخرین نفری باشند که در جلسه ها 
صحب��ت می کنند، به دو دلی��ل؛ اول اینکه به دیگران 
این ح��س را منتقل کنند که س��خنان آنها ش��نیده 
می ش��ود و در بح��ث ش��رکت داده می ش��وند و دوم 
اینکه قبل از ارائه دیدگاه خودتان می توانید حس��ابی 
اطالع��ات جمع کنید. اگر یاد بگیرید گوش کنید، یاد 

می گیرید رهبری کنید. 

3-اجازهمیدهیدغرورتانسدراهشماباشد
بررس��ی ش��خصیت تان یکی از س��خت ترین و البته 
مفیدترین کارهایی اس��ت ک��ه می توانید به عنوان یک 
رهبر انجام دهید. باید بفهمید و بپذیرید که همه چیز 
را نمی دانید، تصمیمات شما همیشه بهترین نیستند و 
کس��انی هستند که می توانند بخش هایی از شغل شما 
را بهتر از ش��ما انجام دهند. آیا وقتی دیگران از ش��ما 
انتقاد می کنن��د حالت تدافعی به خود می گیرید؟ این 
نش��انه غرور شماست. آیا احس��اس می کنید در مورد 
کسب و کارتان بهتر از دیگران می دانید؟ این نشانه غرور 
شماست. کنار گذاشتن غرور آسان به نظر می رسد، اما 
غ��رور در لحظه در عمل و تصمیمات ش��ما نمود پیدا 
می کند. هرگاه احس��اس کردید غرور درون شما نفوذ 
می کند، قبل از آنکه واکنش نش��ان دهید و دس��ت به 
یک س��ری اقدامات بزنید، چند ثانیه صبر کنید. اینکه 
ببینی��د دیگران چه تأثیری از ش��ما می گیرند و اینکه 
چه می گویید و چه اقدام��ی انجام می دهید به تحقق 

اهداف کسب و کار شما کمک می کند. 

4-تصمیمگیریهارابهتنهاییانجاممیدهید
اینکه ب��ه تنهایی و بدون در نظ��ر گرفتن ایده ها یا 
نظرات دیگ��ران تصمیم گیری می کنید، نه تنها راهبرد 
بد و نامناس��بی اس��ت، بلکه نش��انه ضعف در رهبری 
اس��ت. وقتی قرار است تصمیمات بزرگی اتخاذ کنید، 
بهتر اس��ت به عن��وان یک رهب��ر نظ��رات و ایده های 
دیگران را بشنوید تا بفهمید بهترین اقدامات کدامند، 
البت��ه این بدان معنا نیس��ت که بابت ه��ر تصمیمی، 
ش��رکت خود را به یک دموکراس��ی تبدیل کنید. بین 
شفاف بودن و پذیرفتن ایده های جدید و دموکراتیک 
بودن تفاوت وج��ود دارد. وقتی نظرات همه ش��نیده 
شود و ش��ما اطالعات زیادی کس��ب کنید می توانید 

تصمیمات آگاهانه بگیرید. 
۵-مسئولیترابهدوشدیگرانمیاندازید

به عن��وان رهبر، این وظیفه شماس��ت ک��ه اعتبار 
موفقی��ت ش��رکت را به تی��م خود نس��بت دهید و 
مس��ئولیت نهایی شکس��ت های ش��رکت را برعهده 
بگیرید. ش��ما باید در مورد هر چیزی که به ش��رکت 
و تیم ش��ما مربوط می شود، پاس��خگو باشید. اینکه 
مس��ئولیت را به دوش دیگران بیندازید کار ساده ای 
است و البته کاری که آدم های ضعیف انجام می دهند. 
اگر مس��ئولیت اش��تباهات ش��رکت خود را بپذیرید، 
احترام اعض��ای تیم خود را به دس��ت خواهید آورد 
و رهبر بهتری خواهید ش��د. به خاطر داش��ته باشید 
که ش��ما خودتان انتخاب نمی کنید که رهبر باشید، 
افراد انتخاب می کنند که دنباله رو شما باشند یا خیر. 
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در یک رویداد، ۳۸ کارآفرین 
نوج��وان، کس��ب و کار خود را 
در مقاب��ل کارفرمای��ان محلی 
ارائ��ه دادن��د. در ای��ن رقابت، 
ش��رکت کننده ای ک��ه طرح او 
رأی بیش��تری بی��اورد، برنده 

یک جایزه نقدی می شود. 
کارآفرینان نوجوان حاضر در 
رویداد از ش��رکت کنندگان در 
  Schoolyard Ventures
)س��ازمانی پایه گذاری شده در 
فیالدلفیا که ب��ه دانش آموزان 
دبیرس��تانی کم��ک می کند تا 
کارآفرین ش��وند( بودند. روش 
کار ای��ن س��ازمان به گون��ه ای 
اس��ت که دانش آم��وزان حتی 
اگ��ر ایده ای نداش��ته باش��ند 

می توانند به آن بپیوندند. 
آنه��ا با گرفتن نتایج مطلوب 
از جمله اعتم��اد به نفس باال، 
تأسیس ش��رکت های شخصی 
و در بسیاری موارد با به دست 
آوردن سرمایه، سازمان را ترک 
می کنند. هیجان انگیز است که 
۳۴درصد از ش��رکت کنندگان 
امس��ال این س��ازمان تصمیم 
ب��ه ایجاد کس��ب و کار خود به 

صورت غیر انتفاعی گرفته اند. 
م��ن قب��ل و در حی��ن این 
رویداد با بسیاری از کارآفرینان 
ج��وان صحبت ک��رده ام و یک 
مطل��ب برای اطمین��ان وجود 
دارد؛ اینکه طرز کار آنها جذاب 
آنه��ا  اس��ت.  وسوس��ه انگیز  و 
همیش��ه محصوالت و خدمات 
خ��ود را به فروش می رس��انند 
و می توانن��د این طرز کار را به 

دفعات به ما آموزش دهند. 
از  درس   ۱۱ ادام��ه  در 
توسط  که  نوجوان  کارآفرینان 
س��ایت اصفهان پالس ترجمه 

شده است مرور می شود.
1-کمبودبودجهرابهانه

نکنید
کمب��ود بودجه نبای��د بهانه 
ش��ود، بلک��ه بای��د الهام بخش 
باش��د. دانش آم��وزی ب��ود که 

س��وخت زیس��تی تولی��د و از 
آن اس��تفاده می کرد تا ماشین 
معلم��ش را بران��د. دانش آموز 
دیگ��ری ی��ک ش��ارژر موبایل 
ب��ا باتری ب��ادی ب��رای زمان 
س��اخته  دوچرخه س��واری 
ب��ود. و بودن��د از این دس��ت 
نوجوانانی که کس��ب و کارهایی 
مواد غذای��ی،  ف��روش  مانن��د 
پوش��اک  و  جواه��ر  و  ط��ال 
ای��ن  از   داش��تند. هیچ ک��دام 
س��رمایه گذاری  آموزان  دانش 
برای کسب و کار خود نداشتند. 
همه آنها کس��ب و کار خود را با 
کمتر از ۵۰دالر شروع کردند. 
اج��ازه ندهید که کمبود منابع 
مانعی ایجاد کند؛ اجازه دهید 
الهام بخ��ش باش��د ت��ا میزان 
هوش و ذکاوت ش��ما را نشان 

دهد. 
2-دریکزمانیکگام
قابلوصولوموفقیتآمیز

بردارید
مورگان مارانت  )۱۷س��اله(، 
م���ؤسس��ه  بنی����ان���گذار 
معتق��د   Uniquely Me  
اس��ت: »گاهی اوقات در ابتدا 
گام ه��ای کوچ��ک ب��ه نظ��ر 
اما  ندارن��د،  اهمی��ت چندانی 
زمانی ک��ه همه چی��ز در انتها 
به هم می پیوندد، اهمیت آنها 

آشکار می شود.«
این مؤسس��ه غیر انتفاعی به 
دختران نوجوان کمک می کند 
تا هویت و اعتماد به نفس خود 

را پرورش دهند. 
3-تمرکز

موس��گروو-پایفرم   مارین��ا 
بنیانگ��ذار س��اله(،   ۱۷( 

 Full Plate معتق��د اس��ت: 
متمرکز بمان؛ کش��ف کن چه 
چیزی مه��م اس��ت و بقیه را 

نادیده بگیر. 
ای��ن مؤسس��ه غیرانتفاع��ی 
غذاهای تازه و اطالعات آگاهی 
بخ��ش از نابرابری های غذایی 
را ب��ه مناطقی می رس��اند که 
دسترس��ی ب��ه غذاه��ای تازه 

وجود ندارد. 
4-شریک

ب��ا  بیش��تری  فرصت ه��ای 
ش��راکت ب��ا س��ایر کمپانی ها 
به دس��ت آورید. ش��ریف تررو 
مدیرعام��ل  س��اله(،   ۱۸(
 ،Philly’s Future Talent
یک مرکز تفریح��ی را متقاعد 
کرد تا اجازه دهد از فضای آن 
برای سالن خود بدون پرداخت 
هزین��ه ای اس��تفاده کند. این 
س��الن مکانی ب��رای نوجوانان 
اس��تعدادهای  تا  ب��ود  خواهد 
خ��ود را توس��عه دهن��د. ب��ه 
خاطر این مش��ارکت، ش��ریف 
دارای مخاطبان همیش��گی و 

موقعیتی عالی است. 
۵-مشکالتیراکهباآن
مواجهمیشویدحلکنید

خ��واری ایوانس )۱۶ س��اله(، 
 ،Kcorp مدیرعام��ل ش��رکت 
ناراح��ت ب��ود ک��ه چ��را وقتی 
در  همراه��ش  تلف��ن  بات��ری 
خالی  دوچرخه س��واری  زم��ان 
می ش��ود نمی تواند آن را ش��ارژ 
کند، بنابراین یک ش��ارژر تلفن 
همراه با قابلیت ش��ارژ با انرژی 
باد س��اخت. ش��رکت او فرصت 
بهت��ری برای موفقی��ت خواهد 
داش��ت، زیرا مش��کلی را مورد 
بررس��ی قرار داد که به عینه با 

آن روبه رو شد. 
۶-ثابتکنید

DJ Scorpion، خوانن��ده 
رپ ک��وا الو و ط��راح گیبورن 
وین برای جشن ها و رویدادها 
کار سطح باالیی ارائه می دهند 
دارن��د.  زی��ادی  اس��تعداد  و 
از آنج��ا ک��ه افراد ب��ه راحتی 
اعتماد  آنه��ا  ب��ه حرف ه��ای 
ش��دند  مجب��ور  نمی کنن��د، 
ک��ه س��ی دی هایی ب��ا عنوان 
دم��و در می��ان م��ردم پخش 
کنند ت��ا کار آنها را از نزدیک 
ببینن��د. آنه��ا مجب��ور بودند 
این موض��وع را اثب��ات کنند. 
به هر حال، تمامی س��ودهای 
خ��ود  ش��رکت  از   حاصل��ه 

 ،)Scorpion’s Musical Hope(
به م��دارس دولت��ی فیالدلفیا 
دیگر  که  می ش��ود  فرس��تاده 
ارائ��ه  را  موس��یقی  درس 
برای  وج��وه  این  نمی دهن��د. 
برقرارکردن کالس های  دوباره 
موس��یقی مورد اس��تفاده قرار 

می گیرد. 
۷-متعهدباشید

ریچ��ارد تیلور )۱۸ س��اله(، 
ی��و اس بی های  بنی���انگ��ذار 
 USB( م��ب���ت��ک���ران��ه 
کیت ه��ای   ،)Initiatives
تلف��ن  خورش��یدی  ش��ارژر 
همراه��ی را عرض��ه می کن��د 
خودش��ان  دانش��جویان  ک��ه 
می توانن��د بس��ازند. او متوجه 
س��رمایه گذاران  ک��ه  ش��د 
او  نمی خواس��تند  بالق��وه 
کاره��ای دیگری انج��ام دهد 
و تمرک��ز اصلی خ��ود را روی 

کسب و کارش حفظ کند. 
۸-ش�مابای�دازطریق
ی�ادرخواس�ت بازاریاب�ی

کمکمالیاقدامکنید
والس��کویز  ژاکلی��ن 
)۱۶س��اله(، مدیرعامل شرکت 
 ،Hermana Mi Amor
در یک رویداد برای جمع آوری 
پول برای مؤسسه غیرانتفاعی 
خود کاپ کی��ک می فروخت. 
سازمان برگزار کننده رویداد به 
ژاکلین فرصتی برای سخنرانی 
عمومی  س��خنرانی  )نخستین 
برای این دانش آموز خجالتی( 
کمک  درخواست  ژاکلین  داد. 
ک��رد، نه تنه��ا ب��رای ف��روش 
کیک ه��ای فنجان��ی اش، بلکه 
مؤسس��ه  ب��ه  کم��ک  ب��رای 
غیرانتفاعی اش، این درخواست 
کم��ک مالی برای س��ازمانش 
او  ارمغ��ان آورد.  ب��ه  ۵۰دالر 
کارآفرینان  که  داش��ت  اظهار 
باید یاد بگیرند ک��ه به دنبال 
همیش��ه  و  باش��ند  ف��روش 
 بازاریابی داشته باشند. شرکت 
 Hermana Mi Amor
ش��رکت  ی��ک  مکزی��ک،  در 

فراهم کنن��ده ت��دارکات برای 
خانواده هاست. 

۹-شروعکنیدوتسلیم
نشوید

 ۱۷( جکس��ون  برایان��ا 
 س��اله(، مدیرعام��ل ش��رکت

 A Taste of Life، اظه��ار 
داشت که مردم می گویند شما 
نمی توانی��د موفق ش��وید و با 
موانع زیادی روب��ه رو خواهید 
ش��د. او همچنین گفت ادامه 
دهید و در جوانی شروع کنید، 
ب��رای ش��روع کس��ب و کارتان 
طراحی  ش��رکت  نکنید.  صبر 
م��د او در حال حاضر از طریق 
نمایش محصوالتش آنها را به 

فروش می رساند. 
1۰-سرنوشتخودرادر

آغوشبگیرید
هارون وان بورن )۱۶ ساله(، 
شریک ش��رکت شیرینی پزی

Tannie’s Tastries، اظهار 
داش��ت که او راه های��ی برای 
در  همکالسی هایش  به  کمک 
پیدا  اس��تارت آپی  گروه ه��ای 
کرده است و کشف کرد که در 
واقع این مسئله راهی مطلوب 
ب��رای رس��یدن ب��ه اهدافش 
اس��ت و همه آنه��ا در جواب 
یافتن  دنب��ال  به  کمک هایش 
راهی برای کمک به او بودند. 

11-بایدلذتببرید
از  بای��د  همیش��ه  ش��ما 
کس��ب و کارتان ل��ذت ببری��د، 
زی��را در ه��ر کس��ب کار زمان 
زیادی صرف می ش��ود تا بتوان 
به راهی دس��ت یافت که از آن 
طریق زمان کمت��ری از فرد را 
بگی��رد. اگر ش��ما عالقه مند به 
دیگر  نوجوان شگفت انگیز  یک 
هس��تید، عاش��ق داستان جک 
آندراکا خواهید شد که به عنوان 
یک فرد ۱۵س��اله یک تس��ت 
سرطان پانکراس ابداع کرده که 
۱۰۰ برابر حساس تر و ۲۶۰۰۰ 
براب��ر ارزان ت��ر از آزمایش های 

تشخیصی فعلی است. 
bradaronson:منبع

۱۱ درس مهم کسب و کار از کارآفرینان نوجوان
کلید کارتابل

افقدیدخودراگسترشدهید

یکی از قابلیت مهم مدیران این اس��ت که افق 
دید بیش��تری نس��بت به سایرین داش��ته باشند. 
این امر باعث خواهد ش��د ک��ه آنها بتوانند اوضاع 
بازار را پیش بین��ی کنند. آینده نگری یک مهارت 
قابل یادگیری اس��ت و س��ودمندی  آن تقریبا از 
هر مهارت دیگری بیشتر است. آینده نگری ما را 
قادر می سازد که خطرات و فرصت هایی را که در 
آینده با آنها مواجه می ش��ویم، پیش بینی کرده و 
بدین ترتیب زمان الزم برای تفکر و تصمیم گیری 
پیش از برخورد با آنها را داش��ته باش��یم. این امر 
به ما کمک می کند اهداف بلند مدت و ارزش��مند 
را به همراه اس��تراتژی های الزم برای دستیابی به 
آنها طراحی کنیم. دانستن اینکه چگونه به آینده 
فکر کنیم، با توجه به س��رعت تغییرات در جهان، 
به ش��کل فزاینده ای ضرورت یافته اس��ت. شکی 
نیست که برای گرفتن تصمیم های عاقالنه درباره 
زندگی و کسب و کار خود باید بدانیم که دنیای ما 
چگون��ه در حال تغییر اس��ت و احتماال در آینده 
چگون��ه خواهد بود، بنابرای��ن هدف از علم و هنر 
آینده نگ��ری، پیش بینی آینده نیس��ت، بلکه بهتر 
س��اختن آینده است. ما فرصت های بسیار زیادی 
برای بهتر س��اختن آینده خود داریم و اگر آینده 
را مدنظر داش��ته باش��یم، می توانیم جلوی ظهور 

بسیاری از مشکالت را بگیریم. 
تردیدی نیست که ما هیچ گاه با اطمینان کامل 
نمی توانیم درب��اره رخدادهای آینده حرف بزنیم، 
ام��ا با آم��وزش و یادگیری مه��ارت آینده نگری، 
توانای��ی ما ب��رای ارزیابی احتم��االت، پیش بینی 
عواقب تصمیم ها و انتخاب عاقالنه تر اقداماتی که 
بهترین و مطلوب ترین آینده را می سازند، افزایش 

می یابد. 

ایده
همواره این سوال مطرح می شود که چرا بعضی 
از ش��رکت های به ظاهر قدرتمند و شکست ناپذیر 
با گذش��ت زمان و تغییر ش��رایط عرضه و تقاضا 
در ب��ازار، ب��ه جای اینک��ه از فرصت های جدید و 
مختلف��ی که در آین��ده ممکن اس��ت پیش آید 
استفاده کنند، سرس��ختانه به دنبال این هستند 
ک��ه همچنان روش های قبلی خود را ادامه دهند. 
با این حال اس��تیو جابز )بنیانگذار ش��رکت اپل( 
درحالی که دنیا مشغول ساخت لپ تاپ های سبک 
و کوچک ت��ر بود، به این نتیجه رس��ید که ممکن 
است بس��یاری از افراد داشتن تبلت را به لپ تاپ 
ترجی��ح دهند. بنیانگ��ذار اپل، ب��ه خوبی قدرت 
تکنولوژی در تغییر ش��رایط بازار و توانایی آن در 
انجام کاره��ا را فهمیده بود. او توانس��ت کاربران 
را درک کن��د و نیاز ه��ای آنها را تش��خیص دهد 
و درحالی ک��ه بقی��ه افراد، در زم��ان حال زندگی 
می کردن��د، او ت��الش می ک��رد نیاز آین��دگان را 
شناس��ایی کن��د. این ن��وع نگرش توانس��ت در 
نهای��ت جاب��ز و اپل را برای آین��ده آماده کرده و 
آن را نس��بت به تغییرات مقاوم کند. واقعیت این 
اس��ت که افراد دوراندیش در مقایسه با دیگران، 
تصویری ش��فاف تر از مس��ائل، رفتارها، واکنش ها 
و رویداده��ا دارند. همین امر باعث می ش��ود آنها 

بتوانند تصمیم های بهتری بگیرند.
بیل گیت��س، کارآفرین، بازرگان، س��رمایه دار، 
نیک��وکار و مدیر ارش��د اجرایی آمریکایی اس��ت 
که در س��ال ۱۹۷۵ با مش��ارکت پل آلن، شرکت 
مایکروس��افت را تأسیس کرد. ش��رکتی که او با 
دوس��ت دوران کودکی خود، پل آل��ن آغاز کرد، 
بر این باور اس��توار بود که کامپیوتر به وس��یله ای 
ارزش��مند روی هر میزی و در هر خانه ای تبدیل 
خواهد ش��د. آنها شروع به س��اخت نرم افزار برای 
کامپیوتره��ای خانگ��ی کردند. اف��ق دید گیتس 
برای محاس��بات ش��خصی، مح��ور موفقیت های 
شرکت مایکروسافت شد. با مدیریت بیل گیتس، 
مأموری��ت او برای گس��ترش نرم افزار و آس��ان تر 
ش��دن، همچنین کم هزینه تر و دلپذیر ش��دن آن 
برای استفاده کنندگان کامپیوتر، به پیشرفت خود 
ادامه داد. مدیران مایکروسافت همواره به اهداف 
بلند م��دت می اندیش��یدند و در پی آن، در س��ال 
۲۰۰۵ نزدی��ک به ۶٫۲ میلیارد دالر برای تحقیق 

و توسعه، سرمایه گذاری کردند. 

آنچهدرعملبایدانجامدهید
- مدیرانی که افق دید گس��ترده تری نسبت به 
س��ایرین دارند، از مزیت رقابتی بهتری برخوردار 
خواهند بود. توجه به این نکته ضروری اس��ت که 
این امر اکتس��ابی بوده و هر فردی می تواند برای 

تقویت آن تالش کند. 
- هیچ ش��رکت موفقی را نمی توان یافت که به 
آین��ده بازار خود توجه نداش��ته باش��د. به همین 
خاط��ر الزم اس��ت در ش��رکت، س��رمایه گذاری 

مناسبی در این راستا انجام دهید. 
- یکی از کارهایی که به شما در امر آینده نگری 
و گس��ترش افق دید کمک ش��ایانی خواهد کرد، 
توجه به نیاز مش��تری است. با توجه به این نکته 
که کار ش��ما حول محور مشتری می چرخد، اگر 
به درک درس��تی از نیازها دست پیدا کنید، قادر 

خواهید بود  نیازهای آتی آنها را نیز بیابید. 

brad aronson:نویسنده

مترجم:امیرآلعلی

کسب وکار خالق

تجهیزاتویدئوکنفرانسواتاقجلسه-بسیاریازسرمایهگذاریهایکوچکومتوسط،تجهیزاتویدئوکنفرانسیااتاقجلسهندارند.
اگرفضا،سرمایهوتخصصساختتجهیزاتویدئوکنفرانسیااتاقجلسهدارید،میتوانیدبهفکرکسبدرآمدازاینطریقباشید.
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اخبار

کرمان – خبرنگار فرصت امروز - همزمان با گرامیداشت هفته 
دولت با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرس��ازی و معاونینش ،  
چندین پروژه راهس��ازی در نقاط مختلف استان کرمان بهره برداری 
و کلنگ زنی ش��د. عب��اس آخوندی  که در پنجمی��ن روز از  هفته 
دولت  به اس��تان  کرمان  سفر کرده بود در بدو ورود به شهر کرمان 
در فرودگاه این ش��هر  از پروژه تاسیس باند دوم فرودگاه بین المللی 
کرمان  بازدید نمود  و سپس  عازم شهر بم شد تا در این شهر   باند 
دوم محور کرمان - بم - شورگز را به طول 69 کیلومتر افتتاح نماید.  
همزمان با حضور وزیر راه و شهرس��ازی در شهر بم  ، بهره برداری از 
20 کیلومتر از محورهای کرمان-راور –دیهوك با 195میلیارد ریال 
اعتبار ، کلنگ زني کوهبن��ان –زرند با اعتبار60میلیارد ریال و آغاز 
عملیات آزاد راه سیرجان به بندرعباس به طول 60 کیلومتر و اعتبار 
250میلیاردتومان از  جمله عمده ترین  طرح های راهسازی  بودند   
که با حضور معاونین وزیر راه  و شهرسازی در نقاط مختلف  استان 

کرمان  افتتاح  یا آغاز شدند.
چرخه توسعه کشور در بخش دولتی و خصوصی به راه 

افتاده است
وزیر راه و شهرس��ازی در آئین افتتاح باند دوم جاده کرمان - بم - 
شورگز ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهیدان رجایی 
 و باهن��ر  گفت :آین��ده خوبی را برای جوانان و مردم ایران اس��امی

 پیش بینی می کنیم ، زیراچرخه توس��عه کشور به تدریج راه افتاده 
است و هر طرف که نگاه می کنیم می بینیم کاری در حوزه دولتی و 
خصوصی در دست انجام است.  وی تصریح کرد: در این حوزه تمدنی 
بای��د ارتباط ریلی، ج��اده ای، دریایی و هوایی را ایجاد کنیم و از این 
رهگذر به مس��یر کرمان - بم - فهرج و سیستان و بلوچستان فقط 
نباید با نگاه داخلی نگریست و باید دید که این شبکه چگونه به شبه 
قاره هند و در ادامه چگونه به افغانس��تان و پاکستان وصل می شود. 
آخوندی گفت: شبکه هوایی و ریلی شرق کرمان باید از هر حیث مورد 
بازنگری قرار گیرد تا این حوزه تمدنی پر از متقاطع بیشتری داشته 

باشیم و در حوزه ریلی نیز همین گونه باشد. وی افزود: امیدواریم در 
آینده با یک دید فراسرزمینی به منطقه کرمان و جنوبشرق ایران نگاه 
کنی��م زیرا این منطقه ثروت های م��ادی و معنوی و نیز ثروت های 
تاریخی بسیار زیادی دارد و شبکه تجاری این منطقه نیز بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. وزیر راه و شهرسازی گفت: در این سفر امیدواریم در 
 راستای توسعه فرودگاه و باند تصمیمات خوبی گرفته شود و همچنین 
کلنگ زنی های بسیار خوبی از جمله آغاز عملیات اجرایی 60 کیلومتر 
آزاده راه سیرجان - بندرعباس را خواهیم داشت. وی با بیان اینکه در 
این سفر همچنین اولین سرمایه گذاری بخش خصوصی را در توسعه 
ریل از کرمان به سمت سیرجان خواهیم داشت و کارهای اجرایی آن 
در دست انجام است افزود : کرمان استانی زنده، پویا و پرتحرك است 
و امیدواریم شاهد توسعه روز افزون این منطقه باشیم. وی خاطرنشان 
 ک��رد: همت اس��تاندار کرمان، جل��ب توجه مردم جه��ان و ایران به 
داشته های تاریخی و تمدنی این منطقه و توسعه گردشگری است که 
اقدامی بسیار مهم به شمار می رود. آخوندی تصریح کرد : میزان حمل 
و نقل جاده ای در  استان  کرمان بسیار زیاد است و می توان بخشی 
از این حمل و نقل را به حوزه ریلی واگذار کرد و قاعدتا باید توس��عه 
ریلی در این استان در صدر کارها قرار گیرد و در این زمینه مطالعات  
خط ریلی کرمان – جیرفت انجام شده و ان شااهلل عملیات اجرایی آن 

را نیز آغاز خواهیم کرد.

احداث یک هزار و 750 کیلومتر بزرگراه در استان کرمان
   مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان نیز در این مراسم  گفت: 
563 کیلومتر بزرگراه در دولت تدبیر و امید در این استان احداث شده 
که با بهره برداری از باند دوم محور کرمان - بم - شورگز این میزان 
به یک هزار و 750 کیلومتر رسید.دکترمحمدمهدی بلوردی ، افزود: 
استان کرمان رتبه سوم کشوری را در زمینه طول مسیرهای بزرگراهی 
به خود اختصاص داده اس��ت. وی با اشاره به اینکه در دولت تدبیر و 
امید 587 کیلومتر راه روس��تایی در استان کرمان روکش و آسفالت 
شده است ادامه داد: در این مدت چهار بیمارستان 32 تختخوابی نیز 
افتتاح شده است. وی از باند دوم محور کرمان - بم - شورگز به عنوان 
یکی از انتظارات بحق مردم ش��رق و جنوب استان کرمان یاد کرد و 
افزود: فاصله کرمان تا مرز استان سیستان و بلوچستان 300 کیلومتر 
است که با افتتاح باند دوم محور کرمان - بم - شورگز، 65 کیلومتر 
مسیر تا مرز استان سیستان و بلوچستان چهار بانده شده است. وی 
خاطرنشان کرد: این محور در گذشته شاهد تصادفات زیادی بوده و 
در مدت هفت سال تعداد تصادفات فوتی این محور در صدر آمار قرار 
داشته است. بلوردی با بیان اینکه این محور به شکلی ایمن طراحی 
ش��ده اس��ت عنوان کرد: در تعطیات نوروزی امسال و سال گذشته 
این محور هیچ تصادف فوتی نداشته است.مدیرکل راه و شهرسازی 
استان کرمان با بیان اینکه 578 کیلومتر راه روستایی در شمال استان 
کرمان ساخته شده است اظهارداشت: 4 بیمارستان 32 تخته خوابی 
نیز در دولت یازدهم ساخته و تحویل داده شده است.وی با اشاره به 
اینکه در بحث مسکن مهر قبل از دولت یازدهم 13 هزار و 495 واحد 
افتتاح ش��ده بود گفت: در این دولت 12 ه��زار و 321 واحد با تمام 
امکانات افتتاح ش��ده اس��ت.   وزیر راه و شهرسازی  عاوه بر افتتاح 
برخی از طرح های راهسازی ،در نشست شورای اداری استان کرمان از 
طریق ویدئو کنفراس با فرمانداران شهرستان های  رفسنجان ، زرند و 
جیرفت  ارتباط برقرار کرد و دستور آغاز افتتاح و یا کلنگ زنی طرح 

های مختلف به نمایندگی از سایر طرح ها را صادرکرد.

تبریز – اس�د فالح- برای اولین بار در کش��ور »سیستم پکیج 
کنت��رل و حذف بو « ب��ا هدف جمع آوری  و ح��ذف گازهای آلوده 
در ش��رکت آب و فاضاب استان آذربایجان شرقی اجرا و همزمان با 
هفته دولت  و با حضور مهندس علیرضا ایمانلو، رئیس هیات مدیره 
 و مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب اس��تان و فرمان��دار بناب مورد 
بهره برداری قرار گرفت .به گزارش خبرنگار ما در تبریز، این سیستم 
در راستای پروژه تحقیقاتی و از محل منابع داخلی شرکت با همکاری 
ش��رکت »دانش بنیان طلوع گستر زیست فناور« اجرا و در ایستگاه 

پمپاژ بناب بکار گرفته شده است که مشخصات آن عبارتند از :
- حجم مخزن اصلی: 13 مترمکعب با جنس پلی اتیلن
20ppm : غلظت متوسط سولفید هیدروژن ورودی -
2ppm :  غلظت متوسط سولفید هیدروژن خروجی -

- حجم مواد مدیا: 10 مترمکعب از جنس پوکه آتشفشانی.
سیس��تم اجرا شده و در مقایسه با س��ایر روش های موجود برای 

حذف بو از مزایای زیر برخوردار است :

- کاربری و اپراتوری آسان سیستم
-  هزینه تمام شده بسیار پایین در مقایسه با سایر سیستم ها

-   استفاده از خدمات شرکت دانش بنیان جهت ساخت سیستم در 
راستای تاکید بر حمایت از شرکت های دانش بنیان

- تس��هیل در امکان احداث و توسعه در سایر ایستگاه های پمپاژ 
فاضاب و حوضچه های تصفیه خانه های فاضاب

- عدم نیاز به افزودن هیچ گونه مواد ش��یمیایی به سیستم که به 
عنوان تکنولوژی سبز شناخته می شود.

 الزم به توضیح است که به منظور صحه گذاری بر عملکرد سیستم،
 اندازه گیری و ارزیابی گازها و بخارات ش��یمیایی محیط کار توسط 
ش��رکت توسعه بهداشت صنعتی و طب کار آذربایجان انجام شده و 

نتایج اندازه گیری بر عملکرد مناسب سیستم تاکید دارد.

اصفهان - قاسم اسد - شرکت گاز استان اصفهان با راه اندازی 
یک نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 10 کیلو وات به شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان برق می فروش��د. مدیر عامل شرکت گاز استان 
اصفهان پیرامون این موضوع گفت: این نیروگاه خورشیدی با ظرفیت 
برق تولیدی ساالنه 20 هزار کیلو وات با یک خط اختصاصی به شبکه 
سراس��ری برق شهرستان متصل شده و در ازای قرادادی 20 ساله با 
ش��رکت توزیع برق شهرس��تان، هر کیلو وات برق تولید شده از این 
نیروگاه خورشیدی به مبلغ 9 هزار و 770 ریال به شرکت توزیع برق 
شهرستان اصفهان فروخته می ش��ود.   سید مصطفی علوی افزود: 
این نیروگاه خورش��یدی با هزینه ای بی��ش از 710 میلیون ریال در 
ش��رکت گاز استان اصفهان احداث و به بهره برداری رسید. وی بیان 
داش��ت: این نیروگاه با توان تجمعی پنل حدود 285 وات دارای 35 
پنل خورشیدی با ابعاد هر پنل یک هزار و 640 در یک هزار در 40 

میلیمتر با وزن 17 کیلوگرم است که در مساحتی افزون بر 150متر 
مربع نصب شده است. مدیر عامل شرکت گاز استان اصفهان با تاکید 
بر مسئولیت های اجتماعی و توجه این شرکت به صیانت از محیط 
زیست و استفاده از انرژی های تجدید پذیر، گفت: وجود ساالنه بیش 
از 330 روز آفتابی در اصفهان با متوسط 6 ساعت در روز، کارشناسان 
این شرکت را برآن داشت تا برای بهره برداری حداکثری از این انرژی 

خدادادی برنامه ریزی و اقدام کنند. وی افزود: با استفاده از این فناوری 
و اقدام زیست محیطی، از مصرف ساالنه بیش از پنج هزار لیتر سوخت 
های فسیلی و انتشار یک هزار و 300 تُن کربن جلوگیری می شود. 
علوی گفت: اس��تفاده بهینه از منابع و ارتقای میزان بهره برداری از 
منابع متن��وع انرژی های تجدی��د پذیر یکی از برنام��ه های کان 
جمهوری اس��امی ایران برای تامین بخشی از نیاز روز افزون انرژی 
کشور به ش��مار می رود. وی افزود: کشور ایران از لحاظ برخورداری 
 از منابع مختلف انرژی یکی از غنی ترین کشورهای جهان محسوب 
می شود و عاوه بر وجود منابع گسترده سوخت های فسیلی نظیر 
نفت و گاز، دارای قابلیت ف��راوان از لحاظ انرژی های تجدیدپذیر از 
جمله باد، خورش��ید، زیست توده و زمین گرمایی است. مدیر عامل 
ش��رکت گاز استان اصفهان گفت: استان اصفهان از شرایط مناسبی 

برای تولید برق توسط نیروگاه های خورشیدی برخوردار است.

بندرعب�اس – خبرن�گار فرصت ام�روز - مدی��ر اداره بنادر 
و دریان��وردی ش��هید باهنر از ش��روع مجدد صادرات نف��ت کوره از 
بندرش��هید باهنر پس از گذشت 30 سال خبر داد. به گزارش واحد 
اطاعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
"محمد محس��نی" ضمن اعام این خبر اظهار داشت: نفت کوره یا 
مازوت از منابع اولیه س��وخت کشتی ها و نیروگاه هاست که پس از 
گذشت سه دهه، صادرات این محصول از طریق بندر شهید باهنر در 
راستای اقدامات اجرایی اقتصاد مقاومتی و تحقق اهداف کان سازمان 
بنادر از س��ر گرفته شد.  وی ابراز امیدواری کرد، با توجه به استقبال 
بخش خصوصی و ظرفیت های باالی این بندر، حجم صادرات فرآورده 

های نفتی از بندرچند منظوره شهید باهنر به سایر بنادر بین المللی 
منطقه افزایش یابد. مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر ضمن 
اشاره به ظرفیت ها و زیرساخت های این بندرگفت: موقعیت ممتاز 

جغرافیایی بندر ش��هید باهنر در دسترسی به آب های آزاد جهان از 
طریق خلیج فارس، اتصال به راه های بین المللی، نزدیکی به منطقه 
آزاد قشم، جزایر و بنادر تجاری خلیج فارس این بندر را به پایگاهی 
استراتژیک و منحصر به فرد پس از بندر شهید رجایی تبدیل کرده 
اس��ت. محسنی بندر شهید باهنر را به عنوان سومین بندر ترانزیتی 
کش��ور  و همچنین یکی از قدیمی ترین بنادر چند منظوره استان 
هرمزگان معرفی کرد و افزود: ویژگی خاص این بندر، برخورداری از 
آبخور 12 متر برای پهلوگیری کشتی ها کنار اسکله ها در زمان جزر 
کامل است که پس از بنادر شهید رجایی و امام خمینی )ره(، باالترین 

آبخور را در بین بنادر کشور داراست.

همزمان با سفر دکتر آخوندي، وزیر راه وشهرسازي  به کرمان صورت گرفت

افتتاح و کلنگ زنی  چندین پروژه  راهسازی در نقاط مختلف استان 

برای اولین بار در کشور

آبفا آذربایجان شرقی از »سیستم پکیج کنترل و حذف بو« به روش ترکیبی 
بیوفیلتر و فیلترچکنده بهره برداری کرد

با بیش از 710 میلیون ریال انجام شد

بهره برداری از نیروگاه خورشیدی ۲0 هزار کیلوواتی در شرکت گاز اصفهان

محسنی اعالم کرد

صادرات نفت کوره از بندر شهید باهنر پس از 30 سال دوباره کلید خورد 

اهواز – ش�بنم قجاوند - مدیر امور دانش��جویی دانشگاه شهید 
چم��ران اه��واز، اظهار ک��رد: اجاره بهای خوابگاه های دانش��جویی بر 
 اساس مصوبه هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان در سال تحصیلي

 97-96 افزایش نخواهد داشت. دکتر بابک محمدیان گفت: در بازدید 
از مجموعه خوابگاهی دخترانه حضرت معصومه)س( تجهیز و تعمیر 
سیستم های سرمایشی در حال انجام است. وی افزود: کار نصب چیلر، 
برج خنک کننده و اتصاالت آن انجام ش��ده و س��اخت ایس��تگاه برق 
بلوك های 9، 10 و 11 نیز به اتمام رسیده است. همچنین کولرهای 

مربوط به بلوك های 10 و 11 نیز نصب شده است. مدیر امور دانشجویی 
دانش��گاه ش��هید چمران اهواز با اش��اره به انجام تعمیرات اساس��ی 
در خوابگاه ه��ای دخترانه این دانش��گاه عنوان ک��رد: کار رنگ آمیزی 
بلوك های 9، 10 و 11 تا پایان این هفته به اتمام می رسد. همچنین 
رنگ آمیزی، نصب شیشه های دوجداره، تعمیرات درون بلوك های 5 و 
6 و 7 نیز به طور کامل انجام شده است. محمدیان ادامه داد: کار نصب 
س��قف کاذب مربوط به سرویس های بهداشتی بلوك های 12 و 13 و 
14 و تعمیرات کلی نیز انجام گردیده است. وی در خصوص خوابگاه 

پسرانه شهید علم الهدی گفت: کار رنگ آمیزی این خوابگاه نیز به پایان 
رسیده است. مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز، تأکید 
کرد: برای اسکان دانشجویان نو ورود پیش بینی های الزم انجام شده و 
امیدواریم بتوانیم خدمات مناس��بی را به این دانشجویان ارائه دهیم. 
محمدیان درخصوص اسکان دانشجویان در خوابگاه های این دانشگاه، 
افزود: اولویت اسکان با دانشجویان روزانه است اما با وجودی که دانشگاه 
در قبال دانش��جویان شبانه برای اسکان تعهدی ندارد در صورت آزاد 

بودن خوابگاه ها، این دانشجویان نیز اسکان داده خواهند شد.

مدیر امور دانشجویی دانشگاه شهید چمران اهواز خبر داد

اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی امسال افزایش نخواهد داشت

اهداف و استراتژی های مدیریتی شرکت گاز آذربایجان شرقی اعالم شد
تبریز - اسد فالح-  اصلی ترین برنامه شرکت گاز استان در نیل به موفقیت سازمان ساماندهی 
و توانمندس��ازی نیروی انسانی می باش��د. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر سید رضا رهنمای 
 توحیدی در جمع کارکنان شرکت به تبیین اهداف و استراتژی های مدیریتی خود پرداخت و گفت:
 اصلی ترین برنامه شرکت در نیل به موفقیت سازمان ساماندهی و توانمندسازی نیروی انسانی است. 
وی با اشاره به اینکه هدف از ساماندهی نیروی انسانی تعیین جایگاه واقعی کارکنان درشرکت است، 
افزود: منابع انسانی توانمند به عنوان منبع استراتژیک بود و امروزه مزیتی رقابتی بین سازمان ها می 
باشد که تطبیق سمت سازمانی و مهارت های اجرایی کارکنان و توجه ویژه به مبحث آموزش به عنوان مهم ترین رسالت مدیریت 
توسعه نیروی انسانی خواهد بود. دکتر توحیدی تصریح کرد: در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری و ایجاد اشتغال پایدار در 
استان، گازرسانی به بخش های صنعتی و تولیدی با اولویت بیشتری همراه خواهد بود که در همین راستا 300 واحد صنعتی شناسایی 
شده با اولویت و با اهتمام نسبت به نزدیک رسانی گازرسانی اقدام خواهد شد و این شرکت آمادگی دارد نسبت به تأمین زیرساخت 
های انرژی سایر صنایع متقاضی نیز اقدام نماید. وی به سه اولویت مهم نقش مدیران و کارکنان در حوزه گاز اشاره کرد و افزود: جان 
مردم یکی از اولویت های مهمی است که می بایست مورد توجه قرار گیرد که از طریق تامین جریان ایمن و پایدار گاز و همچنین 
اطاع رسانی نکات ایمنی و کاهش مخاطرات گاز طبیعی حاصل می شود و دیگری حفظ بیت المال است و سومی اخاق مداری، 
مردم داری و تکریم ارباب رجوع می باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. مدیرعامل شرکت گاز استان خدمت به مردم را توفیق 
بزرگ الهی دانست و افزود: تکریم ارباب رجوع و خدمت صادقانه به مردم سرلوحه برنامه اجرایی شرکت گاز می باشد و بایستی با 
حذف و یا تغییر در فرآیندهای اجرایی موجود در ارائه خدمات بهینه به مردم بیش از گذشته موثر باشیم . دکتر توحیدی خاطرنشان 
کرد: توسعه گازرسانی به روستاها با شتاب بیشتری در برنامه کاری شرکت قرار داشته و ان شاءاهلل تا پایان سال 97 پرونده گازرسانی 

به تمامی روستاهای استان در صورت تامین اعتبار به پایان خواهد رسید.

نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری:
تمسک به قرآن کریم دوای حل مشکالت جامعه اسالمی است

ارومیه- پریا جوان- به گزارش فرصت امروز، آیت اهلل علی اکبر قریشی نماینده مردم استان  در 
مجلس خبرگان رهبری در آیین افتتاح چهلمین دوره مسابقات کشوری استان گفت: دوای درد جامعه 
ترویج قرآن است و اگر بتوانیم مردم نماز خوان و قرآن خوان تربیت کنیم بسیاری از مشکات و مسائل 
جامعه حل می شود. این مقام مسئول تصریح کرد: کسانی که در داخل و خارج از کشور علیه انقاب 
تاش می کنند بی شک کسانی هستند که پیشانی شان به مهر و زبانشان به قرآن آشنا نیست. وی به 
اهمیت فراگیری آموزه های قرآنی تاکید کرد و افزود:حافظان و قاریان قرآن کریم در روز قیامت همراه 

پیغمبران محشور می شوند چرا که بهترین افراد کسانی هستند که قرآن را فرا می گیرند.  

آغاز به کارعملیات اجرایی احداث ساختمان های نواحی گاز عسلویه در استان بوشهر 
 بوش�هر- خبرن�گار فرصت ام�روز- در هفت��ه دولت طی مراس��م هایی جداگان��ه، احداث 
س��اختمان های نواحی گاز عسلویه و س��یراف آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان 
بوش��هردر مراس��م آغاز بکار این س��اختمان ها ، معاون سیاسی ، امنیتی اس��تاندار ، فرماندار هر دو 
شهرستان و سایر مسئولین حضور داشتند.  بر همین اساس و طی مراسم یاد شده ، عملیات احداث 
ساختمان اداری ناحیه گاز شهرسیراف ، با اعتباری افزون بر 2 میلیارد و 100 میلیون تومان کلنگ 
زنی شد. این ساختمان در 4 طبقه با مساحت 1061 مترمربع احداث و جهت اتمام آن 18 ماه زمان 
صرف خواهد شد. همچنین ساختمان ناحیه گاز شهرستان عسلویه در سه طبقه به مساحت 1470 متر مربع و با اعتباری بیش از 

3 میلیارد تومان ساخته می شود.

فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان:
 اعزام کاروان راهیان نور شرکت گاز گلستان به مناطق عملیاتی غرب کشور 

گرگان - خبرنگار فرصت امروز - مهندس بهرام خلیلی تبار   گفت:پایگاه بسیج شهید گرزین گاز گلستان  کاروانی را متشکل 
از 40 نفر از کارکنان بسیجی در قالب راهیان  نور به مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام کرد.وی افزود:برنامه ریزیهای الزم و هماهنگی  
با دستگاههای ذیربط  انجام گرفته  و همه شرایط برای حضورکاروان درمناطق عملیاتی  مهیا گردیده است . خلیلی تبار در ادامه 
تصریح کرد:س��فر کاروان اعزامی  از روز ش��نبه  11 شهریور آغاز شده و روز جمعه 17 شهریور خاتمه می یابد.فرمانده پایگاه بسیج 
شهید گرزین گاز گلستان در پایان در خصوص ویژه برنامه های فرهنگی این کاروان گفت :برنامه های متنوع فرهنگی نیز درطول 
مسیر سفر و همچنین حین حضور در منطقه عملیاتی برای کاروان اعزامی درنظر گرفته شده است تا زائرین این سفر روحانی بتوانند 

حداکثر بهره وري را داشته باشند.

تعویض ۲50 عدد المپ پرمصرف و فرسوده در شرکت آب و فاضالب گلستان
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب گلستان از تعویض 250 عدد المپ پرمصرف و 
فرسوده در این شرکت خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضاب استان گلستان، مهیار خسروی در گفتگو با پایگاه 
خبری این شرکت، گفت: در سال "اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال" این اقدام با هدف بهینه سازی مصرف برق، افزایش راندمان و 
کاهش هزینه های شرکت در بلند مدت انجام شده است.وی با اشاره به هزینه اجرای طرح گفت: برای اجرایی شدن این طرح 125 
 LED میلیون ریال هزینه شده است.خسروی تصریح کرد: در راستای پروژه مدیریت سبز، تمامی المپ های پرمصرف با المپ های
کم مصرف جایگزین شده است.معاون بهره برداری شرکت آب و فاضاب استان گلستان تاکید کرد: با توجه به افزایش روند مصرف 
برق در تابستان این اقدام گام موثری در استفاده بهینه مصرف انرژی می باشد.وی افزود: با اجرای این طرح انرژی مصرفی برق بابت 

مصارف مربوط به روشنایی به میزان 50 درصد کاهش می یابد.

شرکت مخابرات منطقه مرکزی اعالم کرد
آغاز طرح تشویقی مکالمه تلفن ثابت »پنجاهش با ما«

اراک – مینو رستمی - در اجرای طرح های تشویقی شرکت مخا برات ایران،این بار مشترکین تلفن های ثابت  از مزایای طرح 
50 درصد تخفیف  در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند.  به گزارش اداره روابط عمومی مخا برات منطقه مرکزی ، سخنگوی 
شرکت مخابرات ایران اعام کرد: مشتریان خوش حساب شرکت مخابرات ایران با افزایش مکالمات تلفن ثابت در تماس های داخل 
کش��ور نس��بت به میانگین سه دوره قبل، از 50 درصد تخفیف  در محاسبه صورتحساب بهره مند می شوند. به گزارش اداره روابط 
عمومی مخا برات منطقه مرکزی، مهندس بیدخام ضمن اعام مطلب فوق افزود: مشتریان تلفن ثابت در سراسر کشور در صورتی 
که مبلغ کارکرد یک دوره آنها بیش از مبلغ کارکرد میانگین سه دوره قبل باشد، در طرح 50 درصد تخفیف مکالمه شرکت مخابرات 
ایران )پنجاهش با ما( شرکت می کنند. وی اظهار کرد: تخفیف 50 درصد، شامل مکالمات ثابت به ثابت درون استانی، ثابت به ثابت 

بین استانی و ثابت به تلفن همراه است. 

استاندار کرمانشاه: گلخانه های استان باید 10 برابر شود
  کرمانشاه – دشتی - استاندار کرمانشاه توسعه گلخانه را از مهمترین اهداف بخش کشاورزی استان دانست و تأکید کرد: باید 
به هدف احداث 400 هکتار گلخانه در استان برسیم اما این رقم هم اکنون کمتر از 40 هکتار است. اسداهلل رازانی در جریان افتتاح 
طرح باغات 'تنگه کنشت' در شمال شهر کرمانشاه که با حضور عیسی کانتری، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان حفاظت 
محیط زیس��ت برگزار ش��د، گفت: استعداد اول این استان بخش کشاورزی است و کرمانشاه شرایط الزم از جمله آب، هوا و اراضی 
خوب و حاصلخیز برای توسعه کشاورزی را دارد و البته مدیریت استان هم برنامه های مفصلی برای توسعه و تقویت این بخش تدارك 
 دیده است. رازانی افزود: بیش از 6 درصد از اراضی و هشت درصد آب های جاری کشور در کرمانشاه قرار دارد که این پتانسیل نشان 
می دهد استان از نظر منابع آبی برای توسعه بخش کشاورزی شرایط الزم را دارد. به گفته او با عنایت رهبر معظم انقاب و رئیس 
جمهوری بزرگترین طرح کشاورزی کشور یعنی سامانه گرمسیری در استان کرمانشاه در حال اجراست و در کنار آن طرح های بزرگ 
آبی و کشاورزی زیادی وجود دارند که به تدریج در حال افتتاح و بهره برداری هستند. استانداری کرمانشاه افتتاح 651 طرح بخش 
کش��اورزی در اس��تان را گام مهمی برای تحقق اهداف توسعه این بخش و ایجاد اشتغال پایدار توصیف و اظهار کرد: کارگروه آب و 

کشاورزی استان به صورت مرتب در استانداری تشکیل و مسائل و مشکات این حوزه به صورت مستمر ارزیابی می شود.



ظاهر محیط فیزیکی به ش��کل دهی احساس و واکنش 
مناس��ب مش��تریان و کارکنان کم��ک می کند. مالحظه 
کنی��د چگونه برخی پارک ها ب��رای ارتقای خدمات خود 
موفق شده اند از مفهوم چشم انداز خدمات استفاده کنند. 
ب��ه گزارش هورموند، خیابان های تمیز، لباس های محلی 
رنگارنگ و شخصیت های زنده، همگی در ایجاد احساس 
س��رگرمی و هیجانی که بازدیدکنندگان هنگام ورود  )و 
در طول مدت بازدید( با آن مواجه می شوند، سهم دارند. 
سالن پذیرش مؤسسه حرفه ای موفقی  )دفتر یک شرکت 
حقوقی یا مؤسس��ه مشاوره ای( را در نظر مجسم کنید و 
ببینید که چگونه از دکوراس��یون، مبلمان و اثاثیه ظریف 
و زیب��ا برای تأثیرگذاری اس��تفاده می کند. به تصویر دو 
رس��توران که یکی بسیار شیک و مجلل و دیگری بسیار 
ساده اس��ت نگاه کنید. فرض کنید وارد هر دو رستوران 
ش��ده اید و دوروبر خود را در نظر گرفته اید. فکر می کنید 
طراح هر دو رس��توران قصد داش��ته چگون��ه تأثیری بر 
 ج��ای بگذارد؟ طراحی کلی رس��توران و دکوراس��یون و 

می��ز و صندل��ی و ظاهر کارکنان خدمات��ی به ایجاد این 
تأثیر چه کمکی کرده اس��ت؟ در هر م��ورد، چه چیزی 
به ویژه جذابیت جلوه چش��م انداز خدم��ات را افزایش یا 
کاهش می دهد؟ و س��رانجام، مشتریانی که در رستوران 
نشسته اند چه تأثیری بر احس��اس اولیه شمای تازه وارد 
می گذارن��د؟ ش��واهد و فضای پیرامون به س��ه طریق بر 

رفتار خریدار تأثیر دارد: 
1- وس��یله جل��ب  توجه اس��ت، چش��م انداز خدمات 
را برجس��ته می کند و آن را از مؤسس��ات رقیب متمایز 
می س��ازد و مش��تریان را از بخش های بازار هدف جذب 

می کند. 
2- وسیله ای پیام آور است که در زمینه ماهیت متمایز 
و کیفیت تجربه خدماتی، از عالئم و نش��انه های نمادین 

برای ارتباط با مخاطبان موردنظر استفاده می کند. 
3- وس��یله ای تأثیرگذار است که به واسطه به کارگیری 
رن��گ، ترکیب، صدا، رایح��ه و طراحی فضا و مکان باعث 
ایجاد و افزایش اشتیاق برای کاالها و خدمات یا تجربیات 

خاص می شود. 
به گفت��ه فیلیپ کاتلر، فروش��گاه های عتیقه فروش��ی 
مثال خوبی اس��ت که چگون��ه می توان طراحی دقیق هر 

فروشگاه را به ابزاری برای بازاریابی خوب تبدیل کرد: 
بسیاری از فروش��گاه های عتیقه فروش��ی برای فروش 
عتیقه جات خود، برای فضای پیرامون، از اصل  »بی نظمی 
س��ازمانی« اس��تفاده می کنند. خریدار پ��س از ورود به 
فروش��گاه با چند قلم کاالی زیبا و مقدار زیادی اجناس 
بنجول روبه رو می شود. اقالم زیبا به طور تصادفی در نقاط 
مختلف فروش��گاه پخش شده و فروشنده با قیمت دهی و 
صحبت هایش وانمود می کند که چندان هم به ارزش این 
اقالم واقف نیس��ت، بنابراین خری��دار با نظمی خاص، در 
میان اقالم گردوخاک گرفته و به امید پیدا کردن کاالیی 
از هنرمندان درجه 3 به گردش در فروشگاه می پردازد. او 
باالخره، چیزی را که به نظرش باارزش است پیدا می کند 
و اصاًل توجه ندارد که فضای پیرامون طوری طراحی شده 

که احساس گنج های نهفته در او ایجاد شود. 

تأثیر محیط فیزیکی بر رفتار خریدار

نوشدارو

محمد حسین امینی یکتا، طراح جوان مرسدس بنز

تازه ترین نام ایرانی در میان بزرگان صنعت خودروی دنیا

چگونه به کارمندان کمک کنید 
تا هدف درونی شان را پیدا کنند

رضای��ت و نزدی��ک ش��دن ب��ه اه��داف کاری 
کارمندان الزمه پیش��رفت هر سازمانی است. در 
این میان مدی��ران چگونه می توانند به کارمندان 
کمک کنند ت��ا ارزش و مفهوم کارش��ان را پیدا 

کنند؟ 
ب��ه گ��زارش زومیت، س��ازمان ها مناب��ع قابل 
مالحظ��ه ای ص��رف هم جهت ش��دن ارزش ها و 
شرح فعالیت ها می کنند، اما الهام بخش ترین آنها 
تا به حال،  از التزام های امنیتی ولوو تا خواس��ته 
فیس بوک برای ارتباط انس��ان ها، در ش��لوغی و 

هیاهوی روزمره کم کم ناپدید شدند. 
در حقیق��ت چیزی که کارمن��دان برای جذب 
ش��دن به کار و باال رفت��ن رضایت نیاز دارند، پی 
بردن به هدف درونی ش��ان است. طبق یافته های 
Deloitte در مطالعات سال 2۰1۶، مردم زمانی 
نس��بت به یک ش��رکت وفادار و وظیفه ش��ناس 
هس��تند ک��ه از حرف��ه تخصص��ی و آرزو ه��ای 
زندگی ش��ان یا به عبارت دیگر از چیزی که برای 
آنها ارزش��مند است، حمایت شود. با وجود اینکه 
ای��ن تحقیقات ب��ر دهه ها ی ۶۰ ت��ا ۸۰ متمرکز 
شده، اما می ش��ود گفت این یک عقیده مشترک 
در تمام نس��ل ها اس��ت. تفاوتی بین جایگاه های 
مختلف، ش��غل های صنعتی ی��ا آزاد وجود ندارد؛ 
هم��ه ما نیاز داریم در کاری ک��ه انجام می دهیم 

ارزش و معنای خاص خود را پیدا کنیم. 
مدیران می توانن��د با کمی مکالمه کمک کنند 
تا کارمندان با وجود روش های متفاوت زندگی و 
کار، اهداف درونی ش��ان را کش��ف کنند و آنها را 
پرورش دهند. یکی از تکنیک  ها، تئوری شناخت 
عملکرد اس��ت، این تئوری ادع��ا می کند تعاریف 
متف��اوت و زیادی از هر عمل می توان برداش��ت 
کرد. زمانی که مدیران تعریفی با س��طح باالتر از 
کارمندشان داشته باشند، می توانند به آنها کمک 
کنند تا بیش��تر از همیشه احساس باارزش بودن 

داشته باشند. 
بررس��ی منظم پنج مح��دوده پرس وجو، برای 
کمک به کارمندان به جهت کش��ف و پیدا کردن 
هدف و خواس��ت درونی ش��ان راه مفیدی است. 

مدیران می توانند بپرسند: 
شما در انجام چه کاری خوب هستید؟ 

ب��رای انجام ک��دام فعالی��ت کاری ب��ه تالش 
کمتری نیاز دارید؟ چه فعالیتی را به دلیل اینکه 
احس��اس می کنی��د بهترین فرد ب��رای انجام آن 
هستید انتخاب می کنید؟ نس��بت به اینکه تمام 
زمان تان را برای حرفه و ش��غل خود بگذارید چه 
واکنش های��ی دریافت می کنید؟ در اینجا مقصود 
ما کمک به افراد برای پیدا کردن توانایی های شان 

و باز کردن راهی برای رسیدن به آنهاست. 
از چه کاری لذت می برید؟ 

به ط��ور نمونه در یک هفته کاری، به دنبال چه 
کاری برای انج��ام دادن می گردید؟ با دیدن چه 
رخ��دادی در تقویم کاری تان ان��رژی می گیرید؟ 
اگ��ر ش��ما می توانس��تید کارتان را ب��دون هیچ 
محدودیتی طراح��ی کنید، چگون��ه زمان تان را 
س��پری می کردید؟ این س��وال ها به افراد کمک 
 می کنند ت��ا کار و فعالیتی که به آن عالقه دارند 

را کشف یا بازیابی کنند. 
چه چیزی بیشتر احس�اس مفید بودن به 

شما می دهد؟ 
نتیجه چه کاری باعث می ش��ود احساس غرور 
کنید؟ کدام یک از مهارت های شما برای گروه یا 
سازمان تان بسیار مهم و بحرانی است؟ مهم ترین 
اولویت ه��ای ش��ما ب��رای زندگی تان چیس��ت و 
چگونه کارتان می توان��د آن را برآورده کند؟ این 
نوع از پرسش  ها ارزش درونی کار ها را مشخص و 

برجسته می کند. 
چ�ه چی�زی احس�اس حرک�ت ب�ه جلو و 

پیشرفت به شما می دهد؟ 
دوره های آموزش چه حرف��ه ای را می گذرانید 
تا در آین��ده بتوانید از آن اس��تفاده کنید؟ برای 
آینده خودتان چه رؤیایی دارید؟ انجام چه کاری 
در امروز ش��ما را به چیزی ک��ه برای خودتان در 
آینده می خواهید نزدیک می کند؟ در اینجا هدف 
این است که نشان دهیم چگونه کار های امروز در 
آینده به آنها برای رس��یدن به اهداف شان کمک 

می کند. 
چگونه با دیگران ارتباط برقرار می کنید؟ 

بهتری��ن ن��وع مش��ارکت کاری ب��رای ش��ما 
کدام اس��ت؟ دفتر کار یا افراد مورد عالقه ش��ما 
چگونه هس��تند؟ چگونه کارتان ش��رایط خانواده 
و ارتباط��ات اجتماعی ت��ان را بهبود می بخش��د؟ 
این س��وال ها اف��راد را تش��ویق می کنن��د تا در 
مورد ارتباطاتی که به کارش��ان معنای بیش��تری 

می بخشد بیشتر فکر کنند. 
هدای��ت و رهب��ری دیگ��ران ب��رای رس��یدن 
ب��ه اهداف ش��ان کار س��اده ای نیس��ت، ام��ا این 

استراتژی ها می توانند راهگشا باشند. 
HBR :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارت آپ: مسترُدرنان
mrdoornan. com :وب سایت

سال تأسیس: 13۹۴
موضوع: نخستین فروشگاه اینترنتی نان در ایران

توضیح بیش�تر: مس��تردرنان آبان ماه 13۹۴با فروش 
تلفنی و اینترنتی نان سنتی شروع به فعالیت کرد.

 با گذش��ت زمان و کس��ب موفقیت در جلب نظر تعداد 
زی��ادی از مخاطبان، میل به توس��عه و پیش��رفت تیم 
دوچن��دان ش��د تا آنجا ک��ه در مدت زم��ان کوتاه تر از 
پیش بینی، با امکان سنجی، نیازسنجی و برنامه ریزی های 
دقیق صورت گرفته، نخستین فروشگاه اینترنتی نان در 

خردادماه 13۹۶ افتتاح و راه اندازی شد. 

فروشگاه اینترنتی نان

معرفیاستارتآپ

تازه تری��ن نام ایرانی، در میان بزرگان صنعت خودروی 
دنیا، محمد حسین امینی یکتا است که با وجود سن کم، 

به استخدام تیم طراحی گروه دایملر درآمده است. 
یک��ی از جوان��ان خ��الق کش��ورمان محمد حس��ین 
امینی یکتا اس��ت که با طرح ه��ای فوق العاده زیبای خود 
برای ش��رکت مرس��دس بنز، توانس��ت نام خ��ود را در 

زم��ره بهترین طراحان خودروی جه��ان ماندگار کند. او 
32 س��اله، متولد تهران و دانش آموخته طراحی صنعتی 
خودرو از دانش��گاه میالن ایتالیا اس��ت. ت��ز پایان نامه او، 
طرحی با مش��خصات المبورگینی ب��ه نام گانادور بود که 
عالوه بر کس��ب جوایز مختلف، ش��هرت زیادی به دست 
آورد و پ��ای امینی یکتا را به تیم طراحی دایملر باز کرد. 

از نمونه کارهای اخیر او برای مرس��دس بنز، می توان به 
کامیون مفهوم��ی اوربان ای تراک )Urban etruck( و 
مدل مفهومی ویژن ون اشاره کرد که اعتبار خاصی برای 
او فراهم کرد. محمد حس��ین امینی یکتا، روز گذش��ته در 
 EQ کنار آخرین دس��تاورد طراحی خود، اسمارت ویژن

ایستاد و مورد تحسین کارشناسان قرار گرفت. 

برای مطالعه 778 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: مهم ترین نکته این است که 
آیا افرادی که قصد دارید با آنها ش��راکت کنید اساسا 
در کار با ش��ما هماهنگ و سازگار هستند بسیاری از 
آدم ها ممکن است افراد بسیار خوب و معتمدی باشند 
اما زمان کار کردن س��الیق خاص خودشان را داشته 
باش��ند که با ویژگی های ش��خصیتی شما هماهنگ 
نباشد. برای این منظور شما باید راجع به آنها تحقیق 

کنی��د. به محی��ط کار آنها بروید یا در نشس��ت های 
خانوادگ��ی بحث هایی را پیش بکش��ید که بتوانید از 
می��ان گفت و گوهای آنها به نکات الزم پی ببرید. تنها 
زمانی وارد شراکت شوید که این سازگاری برای شما 
محرز ش��ود. نکته بعدی توانایی جدا کردن مس��ائل 
کاری از مسائل خانوادگی است. در هر صورت هم در 
مس��ائل خانوادگی ممکن است کدورت پیش بیاید و 
هم در مس��ائل کاری. نباید یکی از اینها روی دیگری 
تاثیر بگذارد. اگر ش��رکا این توانایی را نداشته باشند 

س��رانجام کس��ب و کارتان تنها شکس��ت خواهد بود. 
نکته دیگر مش��خص کردن دقیق جایگاه هر شریک 
در کسب و کار جدید است. معموال دوستان با یکدیگر 
تعارف می کنند و درب��اره هر کاری و تصمیمی همه 
نظر می دهند و معلوم نمی شود که باالخره حرف آخر 
را کی می زند و مس��ئولیت هر کس��ی دقیقا چیست. 
اگر از همان ابتدا همه مسئولیت ها به دقت مشخص 
و هرکس جایگاهش تعیین ش��ود و هم��ه نیز آن را 

بپذیرند دیگر مشکلی پیش نخواهد آمد. 

شراکت با خویشاوندان

پرسش: قصد راه اندازی یک کسب و کار با چند تن از خویشاوندان را دارم، اما نمی دانم این کار چقدر ممکن است با توجه 
به روابط نزدیک ما و رفت و آمدهای خانوادگی موفق باشد. چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )9(

در ش��ماره های قب��ل ب��ه محورهای��ی ک��ه باید در 
راه اندازی یک کار تولیدی و خدماتی توجه شود اشاره 
کردیم. در این ش��ماره می خواهم به نکاتی مهم درباره 

موفقیت در راه اندازی کار تجاری اشاره کنم. 

کار تجاری 
دسته سوم کارای تجاری و بازرگانیه یا خرید و فروشه. 
اگه خرید و فروش رو دوس��ت داری می تونی به عنوان 
کسی که حلقه واسط تولید کننده و مصرف کننده است 
وارد بازار بشی و درحالی که هیچ سرمایه ای برای تولید 
نداشتی اما به عنوان فروش��نده در بازار داخل کشور و 
خارج کشور وارد بشی. برخی فعاالن بازار ایران کسانی 
هستن که خودش��ون تولید کننده و کارآفرین نبودن، 
بلکه تونستن با توانایی باال در بازار موفق باشن و نمونه 
خوبش در ایران عسگراوالدیه. من یه دوستی دارم که 
ش��یراز زندگی می کنه و کارمن��د اداره ثبت و احواله. 
بع��د مدت ها اون��و دیدم که خیلی قبراق و س��رحال و 
بانش��اطه. اتومبیل گران قیمتی هم زیر پاش بود. پس 
از احوال پرسی بهش گفتم: هنوز تو اداره بهداشت کار 
می کنی. گفت: راس��تش آره، اما بیرون از اداره هم کار 

می کنم. گفتم: آفرین چی کار می کنی.
 دیدم دنبال ایده ای رو که سال ها قبل داشت گرفته 
و االن ی��ه دفتر داره و کار خدماتی می کنه. گفتم: چی 
کار می کن��ی. گفتش: یکی از کارام س��رویس دهی به 
ادارات بزرگ دولتی و خصوصیه. گفتم: چی کار می کنی 
مشخصا. گفتش: رفتم به ادارات بزرگ و بهشون منوی 
غذا دادم و گفتم اگه با من قرارداد ش��ش ماهه ببندین 
ای��ن تخفیفات رو می دم، اگه یک س��اله ببندین دو نفر 
رو با هزینه خودم س��االنه به کیش می فرستم. خالصه 
از خیل��ی از ادارات دولتی و خصوصی س��فارش ناهار 
گرفت��م. گفت��م: مگه ت��و آش��پزخونه داری. گفت: نه 
آش��پزخونه ندارم، اما آش��پزخونه های زیادی تو شیراز 
هس��ت که مش��تری ندارن. رفتم با اونا صحبت کردم 
که اگه براتون مش��تری بیارم چند درصد بهم می دین. 
اونا هم باهام قرارداد بستن و االن سال هاست من ناهار 
خیلی از ادارات رو می دم. می بینی بیزینس یعنی این. 
با دست خالی بلند شد و رفت و سفارش گرفت و االن 
وضعش توپ توپه. حتماً داس��تان خواس��تگاری دختر 
بیل گیتس رو ش��نیدی. می گن یه روز یه آقایی رفت 
دفت��ر بیل گیت��س، ثروتمند ترین م��رد جهان و ازش 
دخترش��و برای پسرش خواس��تگاری کرد. بیل گیتس 
بهش گفت: تو از دختر من برای پس��رت خواستگاری 

کردی، پسرت چی داره؟  
گفت: پس��ر من مشاور مدیرعامل بانک جهانیه. بیل 
گیت��س کمی مکث کرد و گف��ت: باریکال، باریکال  برو 
و هفت��ه بعد بیا بیش��تر در این م��ورد صحبت کنیم.  
م��رد از بیل گیتس خداحافظی ک��رد اومد بیرون و یه  
راس��ت رفت دفتر مدیرعامل بانک جهانی و بی مقدمه 
گفت من اومدم پس��رمو برای مش��اوره به شما معرفی 
کنم. مدیرعامل بانک جهانی گفت: پس��رتو؟ پس��ر تو 
کیه؟ گفتش: پس��ر من بچه مودب و بااخالق و باادبیه 
و می تون��ه به ش��ما در زمینه اقتصادی مش��اوره بده. 
مدیرعام��ل قاه قاه خندید و گف��ت: دها و صدها نفر با 
مدارک دکترای اقتصاد و فوق دکترا پشت در ایستادند 
تا مشاور من بش��ن اما من قبول نمی کنم اونوقت باید 
پسر تو که یه لیسانس داره رو به عنوان مشاور استخدام 
کنم. پسر تو مگه کی هست؟ مرد گفت: پسر من داماد 
آقای بیل گیتس اس��ت. یه دفع��ه مدیرعامل از جاش 
بلند شد و عرق پیشونی شو پاک کرد و گفت: داماد بیل 
گیتس، داماد بیل گیتس. آفری��ن، آفرین، آفرین. من 
االن باید برم یه جلس��ه ای. شما چند روز بعد بیاین تا 
کاراتونو ردیف کنم. بعضی از آدما ذاتا تاجر و بازرگانن. 
اگه درس بخونن و آموزش بگیرن آدم بزرگی می شن. 
تو یه اداره ای مدتی مش��غول بودم. یه آبدارچی بود که 
آچار فرانسه بود. همه کار می کرد. چایی می آورد، چک 
نقد می کرد، به جای منش��ی تلفن ج��واب می داد، در 
بحث های سیاسی ش��رکت می کرد. اینها همه به جای 
خود. یکی از کارای اون خریدوفروش بود. خریدوفروش 
در س��طح همون اداره. یه روز اوم��د اتاق من و چایی 
رو گذاش��ت رو میز و بی مقدمه گفت: گوشی موبایلتو 
می فروشی؟ موبایل من اون وقت نوکیا بود. گفتم: چی 
شد یاد گوش��ی من افتادی. گفت: این گوشی ها دیگه 
از مد افتاده، شنیدم می خوای گوشی سامسونگ مدل 
جدید بخری؟ خالصه کلی حرف زد و رفت. فرداش باز 

همین داستان بود. 
گفتم: آقای محس��نی عزیز می خوام گوشیمو عوض 
کن��م ولی.... تا دید ولی گفتم پرید وس��ط حرف منو و 
گفت: ولی بی ولی. م��ن 2۰ هزار تومن می خرم. وقتی 
اصرارش رو دیدم گفتم، ش��اید برای خودش می خواد. 
گفتم: باش��ه اجازه بده من یه گوشی بخرم اینو به شما 
می فروش��م. تا اینو گفتم گفت: من یه آش��نا تو پاساژ 
عالءالدی��ن دارم بگی��ن چی می خوای��ن، براتون تهیه 
می کنم. گفتم: می خوام سامس��ونگ مدل جدید بخرم. 
رفت بیرون و 5 دقیقه بعد برگشت و گفت االن تو بازار 
قیمت��ش 1۴5۰۰۰۰ تومنه. بهش اعتماد کردم و پول 
رو براش کارت به کارت کردم و فردا اومد با یه گوشی 
نو سامس��ونگ. ش��ب من یه قیمتی از اینترنت گرفتم 
دیدم قیمتش همین حدوداست با 1۰هزار تومن کمتر 
یا بیش��تر. ازش تشکر کردم و گوش��ی نوکیا رو بهش 
دادم. دیدم 2۰ هزار تومن پول از جیبش درآورد تا بهم 
بده. گفتم: اینم به خاطر زحمتی که کش��یدی. تشکر 
کرد و رفت. فرداش گوش��ی منو به نگهبان ساختمون 
5۰هزار تومن فروخت و بابت خرید گوشی سامسونگ 
هم بیس��ت هزار تومن س��ود کرد. تو دلم بهش آفرین 
گفتم و خوشحال ش��دم که آبدارچی دفتر ما این قدر 

ذهن اقتصادی داره. 

تختهسیاه

پارسا  امیری
کارشناس فروش روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل    سه ش�نبه   14 ش�هریور 1396    ش�ماره 874   صفحه16  

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:
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