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 بررسی تصمیم دولت برای بودجه انقباضی
و تفویض اختیار بودجه ریزی به استان ها

توسعه فدرالیسم
سپید یا سیاه؟

 رعایت استانداردها
 شرط همکاری با خودروسازان داخلی
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رئیس کل بانک مرکزی از سفر رئیس جمهور به آفریقای جنوبی خبر داد

بانک های ایرانی به سرزمین ماندال می روند

10 نکته طالیی برای ایجاد تعادل بین کار و زندگی
گاهی عذرخواهی کنید

7 راه شگرف برای جذب مشتریان جدید
داستان شروع دشوار یک استارت آپ

هوشمندانه کارآفرینی کنید
دلنوشته های یک کارآفرین/  اندر حکایت اهمیت بازاریابی
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ایالن ماسک: جنگ جهانی سوم 
را هوش مصنوعی آغاز می کند

یادداشت

یادداشت

یلدا راهدار
 رئیس کمیسیون رقابت و 
خصوصی سازی اتاق ایران

خروج دولت از نظام 
قیمت گذاری

دیدگاه های  که  قرن هاس��ت 
مفه��وم  پیرام��ون  متفاوت��ی 
قیمت در اقتصاد مطرح ش��ده 
اس��ت. اینک��ه س��ازوکار ی��ک 
قیمت گ��ذاری خ��وب چگون��ه 
است و کدام قیمت را می توان 
عادالن��ه خطاب کرد، موضوعی 
اس��ت که تا به امروز به اشکال 
مختل��ف در محاف��ل اقتصادی 
مورد نقد و بررس��ی قرار گرفته 
اس��ت. در ایران موضوع قیمت 
کااله��ا و خدم��ات به ویژه در 
دوران پ��س از انق��اب، فراز و 
نش��یب های فراوان��ی را تجربه 

که  ب��ه طوری   ک�رده، 
حتی...

نمایش��گاه یک پای��گاه بزرگ 
جهت تب��ادل اطاعات، حرکت 
به س��وی یک اقتصاد باز و رو به 

رشد، جهش صادراتی، 
نگاه...

مهدی کریمی تفرشی
 ریاست هیأت مدیره 

تعاونی تولیدکنندگان 
موادغذایی و خانه صنعت
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نقش نمایشگاه ها در رونق 
اقتصادی کشور
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فرصت امـروز: اتـاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشـاورزی 

تهران روز سه شـنبه میزبان یک هیـأت تجاری از 
کنفدراسیون صنایع هند بود...

کنفدراسیون صنایع هند در تهران دفتر افتتاح می کند

 فعاالن بازرگانی ایران و هند
 پیشگام دیپلماسی اقتصادی

والدت امام علی النقی)ع( مبارک باد



روز دوش��نبه ب��ود که رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه از 
داد  خبر  انقباض��ی  بودج��ه ای 
که قرار اس��ت به نف��ع تولید و 
اشتغال اجرایی شود. محمدباقر 
تفویض  از  نوبخ��ت همچنی��ن 
اختیار بودجه ریزی به استان ها 
خب��ر داد و اعالم ک��رد که قرار 
اس��ت دولت، بودجه اس��تان ها 
را ب��ه خ��ود اس��تاندار ها جهت 
تخصی��ص اعط��ا کن��د. او روز 
گذش��ته در نشس��ت خب��ری 
هفتگ��ی س��خنگوی دولت نیز 
گریز دوباره ای ب��ه این موضوع 
در  درب��اره صرفه جوی��ی  و  زد 
هزینه های ج��اری دولت گفت: 
هش��ت  شش��م،  برنام��ه  »در 
صرفه جوی��ی  ب��رای  مص��داق 
مختلف  روش ه��ای  طری��ق  از 
و  دارد  وج��ود  بودج��ه   در 
هر چه دستگاه ها در هزینه های 
جاری خ��ود صرفه جویی کنند، 
عمرانی  طرح های  در  می توانند 

از آن استفاده کنند.«
به کاهش هزینه های  نوبخت 
ج��اری، کاه��ش س��هم نف��ت 
و افزای��ش س��هم مالی��ات در 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
اش��اره کرد و گفت: »معتقدیم 
صرفه جویی قابل تحقق اس��ت. 
ب��ه  انتق��اد  دوران  می دانی��م 
س��ازمان برنام��ه و بودج��ه فرا 
 می رس��د و این انتق��ادات زیاد 
خواه��د بود چ��ون می خواهیم 
صرفه جویی کرده و نظم بخشی 

کنیم.«
سخنان رئیس سازمان برنامه 
و بودج��ه در حال��ی اس��ت که 
میزان موفقی��ت تصمیم دولت 
در بودجه انقباضی، کمی تردید 
 برانگیز به نظر می رسد، چراکه از

 ٢٠٦ ه��زار میلی��ارد توم��ان 
هزینه ه��ای پیش بین��ی ش��ده 
در بودج��ه امس��ال، 3٠ درصد 
میلی��ارد   ٢٠٠ و  ه��زار   ٦3(
توم��ان( مرب��وط ب��ه حقوق و 
مزای��ای کارکنان دولت اس��ت 
و ای��ن بخ��ش از هزینه ها قابل 
صرفه جویی نیس��ت. ٢3 درصد 
)٤٨ ه��زار میلی��ارد تومان( به 
پرداخت یارانه نقدی اختصاص 
دارد ک��ه این بخش هم با توجه 
به روند ادامه دار پرداخت یارانه، 
با  نیست. همچنین  تعدیل پذیر 
توجه به اینك��ه 1٦درصد )3٥ 
هزار میلیارد توم��ان( نیز برای 
کمك به صندوق بازنشس��تگی 
در بودج��ه پیش بین��ی ش��ده، 

بنابرای��ن در مجموع 7٠درصد 
بودج��ه )1٤٦ ه��زار میلی��ارد 
توم��ان( از هزینه ه��ا غیرقاب��ل 

صرفه جویی است. 
در بخ��ش منابع درآم��دی نیز 
11٦ه��زار میلی��ارد تومان س��هم 
درآمده��ای مالیات��ی و 113هزار 
میلی��ارد توم��ان درآمدهای نفتی 
پیش بینی ش��ده است، اما با توجه 
به اینك��ه قیمت نف��ت در بودجه 
روی ٥٠ دالر بسته شده و میانگین 
فروش نفت در حال حاضر ٤٦ دالر 
اس��ت، این میزان درآمد هم دور از 

تحقق به نظر می رسد. 
ب��ا این هم��ه، کنار ه��م قرار 
دادن این اعداد نش��ان می دهد 
که امس��ال دولت با درآمدهای 
حاص��ل از نف��ت و مالیات تنها 
می تواند دس��تمزدها و یارانه ها 
بنابرای��ن  کن��د.  پرداخ��ت  را 
صرفه جویی وعده داده ش��ده از 
سوی رئیس س��ازمان برنامه و 
بودجه دور از دس��ترس به نظر 
کارشناسان  همچنین  می رسد. 
اختی��ار  تفوی��ض  ط��رح  از 
بودجه ری��زی ب��ه اس��تان ها به 
دیده تردید ن��گاه می کنند. در 
همین زمین��ه بایزید مردوخی، 
س��خنان  درب��اره  اقتص��اددان 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
معتقد اس��ت که طرح تفویض 
ب��رای  اس��تان ها  ب��ه  اختی��ار 
بودجه ریزی در ش��رایط کنونی 
ک��ه زمین��ه آن مهیا نیس��ت، 

توجی��ه ن��دارد و دول��ت بهتر 
اس��ت به جای چنین برنامه ای 
در بودجه س��ال ابت��دا قوانین 
باالدستی را اصالح کند. او اصل 
این طرح را خ��وب می داند، اما 
در عین حال بر این باور اس��ت 
بودجه ریزی  اختیار  تفویض  که 
به اس��تان ها طرح ناقصی است 
و بهتری��ن ن��وع بودجه ری��زی، 
س��پردن اولویت های توسعه به 

خود استان ها است. 

بودجه ریزی دولتی در 
بوته نقد

دفت��ر  س��ابق  کارش��ناس 
اقتص��ادکالن س��ازمان برنام��ه 
و بودج��ه و اس��تاد بازنشس��ته 
در  ته��ران  دانش��گاه  اقتص��اد 
گفت وگو با خبرآنالین در پاسخ 
به این س��وال که آی��ا تفویض 
اختیار بودجه ریزی به استان ها 
می تواند موجب کاهش هزینه ها 
و بودجه ریزی مبتنی بر عملكرد 
این  باش��د، گفت: »متأس��فانه 
ط��رح ناق��ص و ب��دون مطالعه 
ص��ورت گرفت��ه و  ای کاش به 
جای اینكه این طرح در بودجه 
سال آینده اجرایی شود، درباره 
ص��ورت  مطالع��ه  آن  توجی��ه 
بگی��رد. بهترین کار برای کمك 
به توس��عه یافتگی استان ها این 
اس��ت ک��ه اولویت ها ب��ه خود 
اس��تان ها سپرده ش��ود، یعنی 
هر اس��تان یك برنامه یك ساله 

و یك برنامه پنج س��اله داشته 
باش��د و اعالم کند که نیازهای 

آن استان چیست.«
مردوخ��ی ب��ا بی��ان اینك��ه 
بودجه ریزی  اختی��ار  تفوی��ض 
در  گام  ی��ك  اس��تان ها  ب��ه 
مسیر توس��عه فدرالیسم است، 
خاطرنش��ان کرد: »اصل طرح، 
طرح خوبی اس��ت، ام��ا ناقص 
اس��ت؛ در ش��رایط کنونی هم 
س��االنه  بودجه های  اس��تان ها 
خ��ود را در فص��ل بودجه ریزی 
به س��ازمان برنامه بودجه ارائه 

می کنند.«
او با اش��اره به ش��رایط کنونی 
اقتصاد کشور و کاهش بهای نفت 
یادآورش��د:  بازارهای جهانی  در 
»در چنین ش��رایطی دولت باید 
از میزان هزینه هایش بكاهد که 
کاهش این هزینه ها البته تبعاتی 
عمرانی  بودجه های  مثل کاهش 

را در پی دارد.«
باس��ابقه  کارش��ناس  ای��ن 
س��ازمان برنامه و بودجه متذکر 
ش��د: »در توصیف آنچ��ه قرار 
اس��ت به عنوان برنام��ه بودجه 
س��ال آینده تدوین شود، بهتر 
اس��ت بگوییم که بودجه آینده 
بای��د منطبق با کاه��ش منابع 
درآم��دی دولت باش��د، چراکه 
تنظی��م بودج��ه انقباض��ی در 
یك  به عنوان  می تواند  شرایطی 
سیاس��ت تلقی ش��ود که رونق 
شدید  بس��یار  س��رمایه گذاری 

باش��د و به اصطالح اقتصاد داغ 
کرده باشد.«

»دولت ه��ا  اف��زود:  وی 
معم��وال می خواهن��د از طریق 
رف��اه  س��االنه  بودجه ری��زی 
اجتماعی را باال ببرند، اما برای 
اینك��ه این س��ازوکار قاعده  مند 
باشد و البته رضایت عامه مردم 
را نیز جلب کند، بنابراین دولت 
باید همه جوانب را رعایت کند؛ 
در واقع، دول��ت باید کارگزاری 
باش��د ک��ه هویت��ی یكپارچه و 
همگ��ون دارد و یك صدا، از آن 
اینگونه نباشد که  شنیده شود. 
تمایالت متعدد در سند بودجه 

این دولت تجلی پیدا کند.«
این اقتصاددان با اشاره به آغاز 
فص��ل بودجه ریزی در کش��ور و 
مش��كالت الینفك بودجه ریزی 
دولتی نیز گفت: »س��االنه حجم 
عظیم��ی از درآم��د ملی جامعه 
بودجه ری��زی دولتی  از طری��ق 
برداش��ت می ش��ود و البت��ه در 
کش��ورهای وابس��ته ب��ه منابع 
طبیع��ی مانن��د نفت، بخش��ی 
از ث��روت ملی که ب��ه آیندگان 
تعلق دارد نیز از آیندگان س��لب 
می شود. ویژگی دولت این است 
که بای��د کارگزاری همه چیزدان 
باش��د، بدین معنا ک��ه مردم به 
خردمندی دولت اعتماد کنند و 
افزون بر این ویژگی، دولت باید 
کارگزاری خیرخواه عموم باشد. 
در چنین شرایطی قانون بودجه، 
س��ند منطق��ی و خردمندانه ای 
اس��ت که همه از آن راضی اند و 

از آن تبعیت می کنند.«
او اضافه کرد: »در حال حاضر 
افراد بس��یاری به دالیل قانونی 
و غیرقانونی از پرداخت مالیات 
فرار می کنن��د، بنابراین کاهش 
نرخ مالی��ات برای کاهش رکود 
غیرمنطق��ی به نظر می رس��د. 
انتش��ار اوراق مشارکت و قرضه 
نی��ز اگرچه به عن��وان راهكاری 
می تواند مورد توجه قرار گیرد، 
اما این روش هم س��بب ش��ده 
منابع از بخش��ی به بخش دیگر 

جامعه منتقل شود.«
او اضاف��ه ک��رد: »آنچ��ه باید 
در بودجه ری��زی م��ورد توج��ه 
فراه��م ش��دن  بگی��رد،  ق��رار 
ش��رایط برای تش��كیل سرمایه 
و س��رمایه گذاری در راس��تای 
اجرای طرح های عمرانی اس��ت 
ک��ه از این حی��ث دچار کمبود 
هس��تیم؛ حتما این موضوع به 
کمتر  اس��تان های  در  خصوص 
توس��عه یافته باید م��ورد توجه 

قرار بگیرد.« 
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از  مطالع��ه  ی��ك  نتای��ج 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  س��وی 
که  می ده��د  نش��ان  مجل��س 
تمایل  بیش��تر  بخش خصوصی 
ب��ه اس��تخدام نی��روی کار ب��ا 
تحصی��الت دیپل��م و کمتر از 
دیپلم داشته اس��ت. همچنین 
ش��واهد بازار کار طی سال های 
به دلیل  اخیر نش��ان می ده��د 
گس��ترش آموزش عالی، تعداد 
افراد جوی��ای کار با تحصیالت 
دانشگاهی رو به افزایش است. 
از همی��ن رو، ب��ا توجه به روند 
فارغ التحصیالن  تعداد  صعودی 
بررسی  کار،  دانشگاهی جویای 
ترکی��ب مه��ارت و تحصیالت 
شاغالن صنعتی اهمیت زیادی 
پی��دا کرده اس��ت، زیرا نش��ان 
می ده��د بخش صنع��ت تا چه 
اندازه قابلیت ج��ذب این افراد 

را دارد. 

پژوهش های  مرک��ز  گزارش 
مجل��س نش��ان می دهد بخش 
و  تولی��دی  ش��اغالن  اصل��ی 
واحدهای صنعت��ی را کارگران 
س��اده و کارگران ماهر تشكیل 
می دهن��د، هر چن��د در طول 
و  تكنیس��ین ها  س��هم  زم��ان 
مهندس��ین از شاغلین تولیدی 

افزایش یافته است. 
با توجه به روند فزاینده تعداد 
دانش��گاهی  فارغ التحصی��الن 
که طی یك دهه گذش��ته وارد 
بازار کار کش��ور شده اند، به نظر 
تقاض��ای  افزای��ش  می رس��د 
تحصیالت  ب��ا  انس��انی  نیروی 
دانشگاهی بس��یار کندتر از آن 
اس��ت که بتوان��د تحول مهمی 
در ب��ازار کار ایج��اد کند. این 
موض��وع نش��ان می ده��د نیاز 
بخش صنعت بیش��تر معطوف 
به کارگران س��اده و ماهر است 

و بیش��تر نیروی کار س��اده با 
تحصیالت پایین جذب می کند 
و تقاضا ب��رای نیروی کار باالتر 
از لیسانس بسیار اندك است. 

مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
همچنی��ن در رابطه با تغییر در 
ترکیب نیروی انسانی شاغل بر 
حسب رده س��نی در سال های 
اخیر، گزارشی ارائه کرده است 
و آن را از مهم تری��ن تح��والت 
در بخش صنعت دانسته است. 
اگرچ��ه اف��راد فارغ التحصی��ل 
دانش��گاهی از مقط��ع کاردانی 
تا فوق لیس��انس عمدتا در رده 
س��نی ٢3 ت��ا 3٢ س��ال قرار 
می گیرن��د، اما از س��ال 139٢ 
ب��ه بعد، تع��داد ش��اغلین رده 
س��نی ٢٥ تا ٢9 س��ال با روند 
مالی��م نزول��ی مواجه ب��وده و 
این ب��ه معنای کاه��ش تعداد 
 ورودی نیروی کار تحصیلكرده 

ت��ازه فارغ التحصی��ل ش��ده به 
بخش صنعت است؛ در صورتی 
ک��ه در همین دوره، ش��اغلین 
رده س��نی 3٠ ت��ا 39 س��ال 
افزایش داشته و این به معنای 
باال رفتن سن ش��اغلین بخش 
صنعت به خصوص در سال های 
اخیر است. عدم تناسب در روند 
تعداد ورودی به بخش صنعت و 
افزایش سن شاغلین این بخش 
می توان��د یك��ی از چالش های 

آینده این بخش باشد. 
می ده��د  نش��ان  ش��واهد 
تمایل  بیش��تر  بخش خصوصی 
ب��ه اس��تخدام نی��روی کار ب��ا 
تحصی��الت دیپل��م و کمتر از 
دیپلم داش��ته اس��ت، به طوری 
ک��ه ح��دود 71 درص��د از کل 
ش��اغالن کارگاه ه��ای صنعتی 
در  بیش��تر  و  نفرکارک��ن   1٠
س��ال 1393 دارای تحصیالت 

دیپلم و کمتر از دیپلم بوده اند. 
در بخ��ش عموم��ی نی��ز ای��ن 
س��هم ٦٨درص��د بوده اس��ت. 
اگر ش��اغالن دارای تحصیالت 
فوق دیپل��م نی��ز به ای��ن رقم 
اضافه شود، مش��اهده می شود 
ک��ه بخش ه��ای خصوص��ی و 
دولتی به ترتی��ب ٨1 درصد و 
٨٠ درص��د از ش��اغالن خود را 
از بین کسانی انتخاب کرده اند 
آنه��ا فوق دیپلم  که تحصیالت 
و کمتر ب��وده اس��ت. این الگو 
بیانگ��ر آن اس��ت ک��ه تفاوت 
معناداری بی��ن ترکیب نیروی 
کار بخش  خصوصی و دولتی از 
ابعاد تحصی��الت وجود ندارد و 
بخش صنعت تالش کرده است 
که بخش اصلی نیروی کار خود 
را از بین کس��انی انتخاب کند 
که تحصیالت عمده دانشگاهی 

باالیی ندارند. 

مرکز پژوهش های مجلس از تمایل بخش خصوصی به استخدام نیروی کار با تحصیالت دیپلم خبر می دهد 

سهم تحصیلکرده ها در بازار کار چقدر است؟ 

گزارش2

انرژی

 دامنه مناطق نفت خیز
 به شمال ایران کشیده می شود؟ 

بیس��تم اردیبهشت ماه سال 1391 در عمق حدود 
٢٥٠٠ مت��ری دریاچه خ��زر، میدان نفتی »س��ردار 
جن��گل« با حدود ٢میلیارد بش��كه ذخایر نفت درجا 
و برخورداری از نفتی س��بك و مرغوب، به فهرس��ت 
میادین نفتی فراس��احلی ایران اضافه ش��د. با وجود 
اینكه برخی بر این باورند که خزر به دلیل برخورداری 
از ظرفی��ت هیدروکربوری مناس��ب می تواند مناطق 
نفت خیز شمال نام گیرد، اما میدان  »سردار جنگل« 
بعد از گذشت بیش از پنج سال همچنان چشم انتظار 

توسعه نشسته است. 
به گزارش ایس��نا طب��ق آمار، 7٠درص��د از منابع 
هیدروکرب��وری کش��ف ش��ده جهان طی ٢٠ س��ال 
اخیر در بخش فراس��احل بوده و هم اکنون نیز حدود 
٦٥درص��د ذخایر هیدروکربوری دنی��ا در این بخش 
متمرکز است. به این ترتیب، با توجه به کاهش منابع 
هیدروکربوری در بخش های خشكی، بخش فراساحل 
از جذابیت زیادی برای سرمایه گذاران برخوردار شده 
و پیش بینی ه��ا حاکی از رش��د 13٠درصدی حجم 
س��رمایه گذاری و ثبت بی��ش از ٢٦٠ میلی��ارد دالر 
سرمایه گذاری در این بخش طی پنج سال آینده است. 
با وجود اینك��ه دریاچه خزر به عن��وان بزرگ ترین 
دریاچه جهان و با در اختیار داش��تن حجم وس��یعی 
از ذخایر هیدروکربوری دنیا، از مناطق بكر نفت و گاز 
به ش��مار می رود تاکنون هیچ شرکتی به طور رسمی 
برای ورود به توس��عه خزر اعالم آمادگی نكرده است. 
این نكته در مراس��م آغاز بهره برداری رس��می از خط 
انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری- نكا از سوی بیژن 
زنگن��ه، وزیر نف��ت و پس از درخواس��ت نمایندگان 
مجلس مناطق شمالی کشور از وی برای توجه بیشتر 

به مناطق نفتی خزر اعالم شد. 
زنگنه در مورد اکتش��اف و توس��عه میادین نفتی و 
گازی گفت »در خزر دیگر با تحریم روبه رو نیس��تیم 
اما برای میادین نفتی و گازی این منطقه باید خواهان 
داشته باشیم تا توسعه میدان های این منطقه را انجام 
دهد. فعال هیچ شرکت خارجی برای این موضوع اظهار 
تمایل نكرده است.« شاید به دلیل تأکید وزیر بر کشف 
گاز و نفت و مخصوصا گاز در مناطق ش��مالی بود که 
کمیته س��رمایه گذاری در شرکت نفت خزر تشكیل 
شده اس��ت تا مذاکرات با ش��رکت های بین المللی و 
صندوق های سرمایه گذاری خارجی برای فراهم کردن 
مقدمات توسعه و جذب سرمایه و فناوری در خزر به 

صورت هدفمندتر و اثربخش تر فراهم شود. 
البته به گفته رامین خودآفرین، رئیس امور بین الملل 
ش��رکت نفت خزر جلسات مش��ترکی با نمایندگان 
صندوق های انرژی و ش��رکت های خارجی نفت و گاز 
 اعم از ش��رکت های فعال در حوزه حفاری، اکتش��اف 
و. . . از کش��ورهای نروژ، روس��یه و چین در ش��رکت 
نفت خزر برگزار و در جریان آن، فرصت های همكاری 
به منظور انجام فعالیت های توسعه ای در خزر بررسی 
شده است. با این حال به نظر می رسد محدودیت های 
توس��عه در خزر از جمله موقعیت جغرافیایی و بسته 
بودن دریای خزر و نبود دسترس��ی آسان به آب های 
آزاد، سختی های  کار در آب های عمیق، نیاز اساسی به 
س��رمایه و فناوری روزآمد برای فعالیت در این بخش 
و نبود زیرس��اخت های مناسب در شمال کشور باعث 
شده سرمایه گذاران خارجی برای حضور در این بخش 
رغبت زیادی نداش��ته باش��ند. از سوی دیگر با توجه 
به هزین��ه تولید نفت در آب های عمیق و قیمت های 
کنونی نفت در دنیا استحصال نفت از منطقه ای مانند 

خزر صرفه اقتصادی قابل توجهی ندارد. 
ش��اید به دلی��ل محدودیت های یاد ش��ده اس��ت 
که محس��ن دالویز، مدیرعامل ش��رکت نفت خزر از 
احتمال توسعه نفت خزر در قالب قراردادهای جدید 
نفتی خبر داد و گفت که »در این زمینه کارشناسان 
 باید اعالم نظر کنن��د. به نظر من، نفت خزر به دلیل
 منحص��ر به ف��رد بودنش م��دل ق��راردادی خود را 
می طلبد، اما احتماال در قالب IPC توسعه داده شود.«
او همچنی��ن تأکی��د کرده م��دل ق��راردادی نفت 
هم باید به نحوی باش��د که بتواند انگیزه کافی برای 
سرمایه گذاری در فعالیت های اکتشافی و تولیدی در 
آب های عمیق فراهم کند. به هر حال باید بپذیریم کار 
در آب های عمیق با بخش خشكی یا دیگر بخش های 

فراساحلی یكسان نیست. 
براس��اس این گزارش، در فاصله س��ال های 1999 
از  متش��كل  کنسرس��یومی  می��الدی،   ٢٠٠1 ت��ا 
شرکت های ش��ل، الس��مو، وبا اویل ) Veba oi( با 
هم��كاری نفت خزر تش��كیل ش��د و در نتیجه آن، 
 گروه��ی تحت عن��وان گروه مطالعات��ی خزر جنوبی

 Sought Caspian Study Group آغ��از به کار 
کرد. نتایج مطالعات این گروه نشان  داد حجم باالیی 
از ذخای��ر هیدروکرب��وری در این بخ��ش وجود دارد. 
مطالعات زمین شناس��ی و ژئوفیزیكی نیز نشان داد از 
میان س��اختارهای زمین شناسی موجود، ٤٦ ساختار 
وض��ع بهتری دارند که از میان آنها هش��ت س��اختار 
منتخب در اولویت مطالعات جامع به منظور اکتشاف 
و تولید قرار گرفت و انجام عملیات حفاری تنها روی 
یكی از این هش��ت بلوك  اولویت دار، به کشف میدان 
هیدروکربوری س��ردار جنگل منتهی شد؛ میدانی که 
براس��اس برآوردها حدود ٢ میلیارد بشكه نفت درجا 
دارد. به این ترتیب مش��خص اس��ت خ��زر جنوبی از 
ظرفیت هیدروکربوری مناسبی برخوردار است؛ هم در 

حوزه گاز و هم در حوزه نفت. 

یادداشت

خروج دولت از نظام قیمت گذاری

قرن هاس��ت که دیدگاه های متفاوتی پیرامون مفهوم 
قیمت در اقتصاد مطرح ش��ده است. اینكه سازوکار یك 
قیمت گذاری خوب چگونه است و کدام قیمت را می توان 
عادالنه خطاب کرد، موضوعی اس��ت که ت��ا به امروز به 
اش��كال مختلف در محافل اقتصادی مورد نقد و بررسی 
قرار گرفته است. در ایران موضوع قیمت کاالها و خدمات 
به وی��ژه در دوران پ��س از انق��الب، فراز و نش��یب های 
فراوان��ی را تجربه ک��رده؛ به طوری که حت��ی در دوره ای 
وظیفه قیمت گذاری برای طیف بس��یار وسیعی از کاالها 
همچون یك رس��الت، مستقیما توسط دولت و به صورت 
دس��توری به انجام می رسید، اما به تدریج و پس از دوران 
جنگ تالش ش��د ب��ا اصالحات اقتصادی و آزادس��ازی ، 
قیمت گذاری بخشی از کاالها به نظام بازار محول و جلوی 
برخی از سوءاستفاده ها گرفته شود. به جز برخی کاالهای 
اس��تراتژیك و مهم که همچنان قیمت گ��ذاری آنها در 
دس��ت دولت قرار دارد، تولیدکنندگان موظف شدند که 

روی محصوالت خود به درج قیمت اقدام کنند. 
ب��دون تردید تصمیم وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
مبنی بر حذف قیمت گذاری از سوی تولیدکننده و سپردن 
این مسئولیت به توزیع کنندگان، پیامدهای قابل توجهی را 
در سطح کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت. براساس این 
طرح بناست تا در فاز نخست به صورت پایلوت، طیفی از 
کاالهای غیرضروری که حساسیت های احتمالی کمتری 
را ایجاد می کنند، همچون چیپس، بیسكویت و شیرینی، 
از طریق مكانیزم جدید به بازار عرضه شوند، اما چه علل 
و عواملی باعث شده وزارت صمت به انجام این تغییرات 
تن دهد؟ این رویكرد در جهت حمایت بیش��تر از حقوق 

تولیدکنندگان است یا مصرف کنندگان؟ 
به طور کلی، قیمت گذاری کاال در اقتصاد ایران به س��ه 
دسته مختلف تقسیم بندی شده است؛ نوع اول کاالهایی 
هس��تند که خود دولت قیمت گذاری آنها را برعهده دارد 
و قیمت این کاالها با مصوبه دولت تعیین می شود، مثل 
قیمت گندم و آرد به عنوان محصوالت اس��تراتژیك. نوع 
دوم قیمت گذاری نیز با تایید مراجع قانونی مانند سازمان 
حمای��ت از حق��وق مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
قیمت گ��ذاری می ش��ود، مانن��د قیمت مواد ش��وینده، 
تجهیزات پزشكی و شیر خشك. اما آنچه بیشتر از همه 
موضوع دستورالعمل های جدید را تشكیل می دهد به نوع 
سوم قیمت گذاری مربوط می شود که قیمت گذاری آن  از 
سوی تولیدکننده انجام می شود، مانند دستمال کاغذی. 

ش��اید ایران تنها کش��وری باش��د که از سیاست درج 
قیمت محصوالت در مبدأ استفاده می کند. دلیل این امر 
بیش از هر چیز به نفوذ و قدرت سیس��تم واس��طه گری 
و اصطالح��ا داللی در اقتصاد کش��ور بازمی گردد، لذا در 
دوره ه��ای گذش��ته برای پیش��گیری از ایج��اد اختالل 
اقتصادی توس��ط واس��طه گران و محتكرین، قانون الزام 
تولیدکنندگان به درج قیمت در کشور اجرا شد، اما آنچه 
در حال حاضر باعث ش��ده در این سیاس��ت تجدیدنظر 
شود، اختالف فاحش قیمت واقعی کاال با آن نرخی است 

که روی محصول درج می شود. 
به نظر می رسد روند در پیش گرفته شده از سوی وزارت 
صم��ت بیش از هر چیز روی کاالهای مصرفی تأثیرگذار 
خواهد بود. شیوع هایپرمارکت ها و ارائه تخفیف های بعضا 
باورنكردنی، تا حد زیادی بقای بخش��ی از خرده فروشان 
و مغازه داران را دچار خطر کرد. به تدریج بخش��ی از این 
خرده فروش��ان تصمیم گرفتند برای ادامه بقای خود، به 
سبك هایپرمارکت ها و فروش��گاه های بزرگ زنجیره ای، 
تخفیف های قابل توجهی را روی گروه های مختلف کاالیی 
خود اعمال کنند. ادامه دار ش��دن این فرآیند باعث ش��د 
اعتماد زیاد مردم به قیمت های درج شده روی محصوالت 
سس��ت و این س��وال مطرح ش��ود که مگر قیمت های 
درج ش��ده روی کاالها حامل چه س��همی از س��ود برای 
تولیدکنندگان، مراکز پخش و عرضه کنندگان اس��ت که 
حاضر به ارائه چنین تخفیف های غیرمتعارفی می شوند؟ 

اج��رای سیاس��ت جدید وزارت صم��ت مبنی بر عدم 
الزام تولیدکنندگان به درج قیمت محصوالت، به صورت 
بالق��وه منافع قابل توجهی را به همراه خواهد داش��ت، از 
جمل��ه افزایش فضای رقابتی، کاه��ش مداخالت دولت، 
افزایش شفافیت اقتصادی، جلوگیری از حذف تدریجی 
فروش��ندگان خرد، کاهش نقش دالالن، شفافیت بیشتر 
نظام مالیاتی، کاهش س��طح عمومی قیم��ت و افزایش 

قدرت خرید مردم و . . . .
اما آنچه بیش از همه در اجرای این سیاست ایجاد ابهام 
می کند، مكانیزم های رصد بازار و س��ازوکارهای مقابله با 
گران فروش��ی، تبانی و احتكار احتمالی است. به نوعی که 
بسیاری از صاحب نظران معتقدند در صورت اجرایی شدن 
این دستورالعمل تازه، نوعی از هرج ومرج در بازار کاال به 
وجود آید. اگر بناس��ت در آینده شاهد تسری این طرح 
برای س��ایر کاالها باش��یم، الزم است تا مسئوالن وزارت 
صمت، توجه ویژه ای به ساختار بازار محصوالت مختلف 

داشته باشند. 
آنچه می تواند به شكل یك ابزار کارآمد در دست دولت 
عم��ل کند، موضوع روش های اخذ مالیات اس��ت. بدون 
شك روزآمد کردن مقررات مالیاتی و انطباق آنها با قوانین 
جدید، امكان سوءاستفاده های احتمالی را مسدود کرده و 
نظام قیمت ها را ش��فاف تر خواهد کرد، اما آیا هماهنگی 
میان وزارتخانه های مرتبط با این سیاس��ت تازه به وجود 
آمده است؟ لذا الزم است مسئوالن وزارت صمت نسبت 
به ارائه سازوکارهای نظارتی پیش بینی شده بر اجرای این 

طرح اقدام کنند. 
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فاینانس 1.7 میلیارد یورویی 
روسی برای برقی کردن راه آهن 

اینچه برون
مازی��ار یزدانی، معاون فنی و امور زیربنایی راه آهن 
ب��ا بیان اینک��ه پس از پ��روژه برقی ک��ردن راه آهن 
تهران-مش��هد، پروژه برقی کردن راه آهن اینچه برون 
در اولویت قرار دارد، گفت: با ش��رکت روسی در حال 
مذاکره برای تامین مالی اجرای این پروژه هس��تیم. 
وی در گفت وگ��و ب��ا ایلنا ادامه داد: با طرف روس��ی 
برای فاینانس 1.7 میلیارد یورویی پروژه برقی کردن 
راه آهن گرمسار- گرگان- اینچه برون در حال مذاکره 
هس��تیم. معاون فنی و امور زیربنایی راه آهن با بیان 
اینکه برای تامین این فاینانس بین رؤس��ای جمهور 
دو کش��ور تفاهم نامه ای به امضا رسیده است، گفت: 
ب��رای نهایی ش��دن ق��رارداد فاینان��س 1.7 میلیارد 
یورویی بین ایران و روسیه باید پیوست فنی قرارداد 
قطعی ش��ود که پیش بینی می شود تا سه ماه آینده 
این پیوست تکمیل شود. یزدانی افزود: پس از کامل 
ش��دن پیوس��ت فنی قرارداد تامی��ن فاینانس برقی 
کردن راه آهن اینچه برون، باید پروس��ه اخذ مجوزها 
طی شود که این موضوع فراسازمانی است و بستگی 
به س��رعت عمل طرف روسی دارد. این مقام مسئول 
با بیان اینکه تا پایان س��ال میالدی، تکلیف فاینانس 
روسی برای این پروژه ریلی مشخص می شود، گفت: 
اج��رای این پروژه از مطالبات طرف ایرانی و روس��ی 
اس��ت و یکی از مهم ترین پروژه های ریلی محس��وب 
می ش��ود. وی همچنین با اش��اره به پ��روژه راه آهن 
خ��واف - ه��رات و اتصال ریلی ایران به افغانس��تان، 
اظهار داش��ت: تالش ما این اس��ت که تا پایان سال 
جاری این پروژه به افتتاح برس��د و دسترسی ریلی با 
کشور افغانس��تان بتوانیم ایجاد کنیم. یزدانی با بیان 
اینکه در حال حاضر قطعه سوم راه آهن خواف- هرات 
حد فاصل شمتیغ تا غوریان به طول 20 کیلومتر در 
مراحل پایانی اس��ت، گفت: بهره برداری از این پروژه 
تا پایان س��ال جاری منوط به مس��اعد بودن شرایط 

جوی آن منطقه است. 

وزیر نفت اعالم کرد 
بازار قاره آمریکا؛ آخرین بازار 

صادراتی نفت ایران
وزیر نفت با بیان اینکه برزیل خواس��تار تامین نفت 
یک پاالیشگاه بزرگ در حال ساخت این کشور توسط 
ایران اس��ت، گفت در س��ه تا چهار ماه آینده با تعداد 
زی��ادی از ش��رکت های بین المللی مذاکرات فش��رده 
بازرگانی خواهیم داشت. بیژن زنگنه شامگاه دوشنبه 
در حاش��یه دیدار با وزیر انرژی برزیل افزود: بازار قاره 
آمریکا به عنوان آخرین بازار صادراتی نفت ما به شمار 
می رود. وی ادام��ه داد: آمریکا که تاکنون وارد کننده 
ب��وده اقدام به صادرات نفت ک��رده و نفت آمریکا نیز 
5 دالر پایین تر از برنت اس��ت، بنابراین صادرات نفت 
به قاره آمریکا باید صرفه اقتصادی داش��ته باشد.  وی 
اضاف��ه کرد: صادرات نفت ب��ه قاره آمریکا جای بحث 
دارد مگر اینکه تولید نفت ایران بس��یار افزایش پیدا 
کند و در بازارهای آسیا و آفریقا خریداری برای نفت 
ما پیدا نش��ود. وی درباره وضعیت ب��ازار نفت گفت: 
اکن��ون بازار نف��ت در وضعیت متعادلی ق��رار دارد و 
اعض��ای اوپک به خوبی توافق را رعایت می کنند. وی 
خاطرنشان کرد: همگرایی اعضای اوپک در شش ماه 
اخیر نه تنها کاهش نیافته بلکه بیشتر نیز شده است 
و غیر اوپک به ویژه روسیه نیز همکاری خوبی با ایران 
دارند. وی با بیان اینکه به نظر من بازار نفت به سمت 
تعادل حرکت می کند، افزود: تا آخر س��ال 2017 که 
توافق اوپک و غیره پابرجاست و برای پس از آن هنوز 

موردی رسمی نشده است. 

 ایران تا سال ۲۰۳۰ یکی از 
۲1 قدرت اقتصادی جهان خواهد بود

تازه ترین گزارش موسسه انگلیسی »پی دبیلیو سی« 
نشان می دهد که ایران تا سال 20٣0 میالدی جزو یکی 
از 21 قدرت اقتصادی جهان خواهد بود. این موسس��ه 
انگلیسی اضافه کرده است که بازارهای نوظهور، تا سال 
20٣0 میالدی اقتصاد دنیا را به دست خواهند گرفت. 
براساس این گزارش، برابری قدرت خرید ایران تا سال 
20٣0 میالدی 2.٣54 تریلیون دالر برآورد شده است 
و ای��ران بر پایه ش��اخص »برابری ق��درت خرید« پس 
از کش��ور ایتالیا در جایگاه ش��انزدهم قرار گرفته است. 
گزارش یادش��ده حاکی از آن اس��ت که کشور چین با 
ق��درت برابری خری��د ٣8.008 تریلیون دالر تا س��ال 
20٣0 نخس��تین قدرت اقتصادی جهان خواهد بود و 
پس  از آن ایاالت متحده با قدرت برابری خرید 475.2٣ 
تریلی��ون دالر، در رتبه دوم ق��رار خواهد گرفت. هند، 
ژاپن، اندونزی و روسیه نیز به ترتیب در رتبه های سوم، 
چهارم، پنجم و ششم قرار دارند. بر پایه گزارش یادشده، 
کشور بریتانیا باقدرت برابری خرید ٣.6٣8 تریلیون دالر 
در مقام دهم قرار دارد. گفتنی اس��ت شاخص»برابری 
 )Purchasing power parity( »ق��درت خری��د
نوعی ش��اخص اقتصادی است که به عنوان روشی برای 

تعیین ارزش پول های مختلف به کار می رود. 
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بازرگان��ی،  ات��اق  ام�روز:  فرص�ت 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی تهران روز 
سه ش��نبه میزبان یک هی��أت تجاری از 
کنفدراس��یون صنای��ع هند ب��ود. هیأت 
تج��اری کنفدراس��یون هن��د در حال��ی 
به ات��اق تهران آمده ک��ه در جریان این 
سفر، دفتر این نهاد بخش  خصوصی هند 
در ته��ران افتتاح می ش��ود و کار خود را 
ش��روع می کند. حضور این هیأت تجاری 
در ات��اق ته��ران منجر به آن ش��د تا بار 
دیگ��ر بخش  خصوصی دو کش��ور روابط 
اقتص��ادی دو طرف را مورد بازنگری قرار 
داده و اقدامات صورت گرفته قبلی را نیز 
یک بار دیگر مرور کنند. سرپرس��تی این 
هیأت تجاری را نایب رئیس کنفدراسیون 
صنایع هند بر عهده داش��ت، درحالی که 
سفیر هند در تهران نیز به همراه فعاالن 
اقتصادی این کش��ور در گردهمایی اتاق 
تهران ش��رکت ک��رد. اما پی��ش از آنکه 
صاحب��ان بنگاه های اقتصادی دو کش��ور 
در نشس��ت عمومی مذاک��رات رودررو را 
آغاز کنند، مقام��ات بخش  خصوصی دو 
کشور پای صحبت و تبادل نظر با یکدیگر 
نشستند. پس از دیدار رئیس اتاق تهران 
با س��فیر هند و نایب رئیس کنفدراسیون 
صنایع این کش��ور، نشس��تی عمومی با 
حضور دبیرکل ات��اق تهران و نمایندگان 
بخش  خصوصی برگزار ش��د که با دیدار 
و مذاکره مس��تقیم فع��االن اقتصادی دو 

کشور همراه بود. 

لزوم مشارکت و سرمایه گذاری برای 
توسعه پایدار روابط دوجانبه

رئیس اتاق تهران در نشس��ت با سفیر 
هند و نایب رئیس کنفدراس��یون صنایع 
این کشور، بر تالش دو طرف برای تبادل 
سرمایه گذاری ها تأکید کرد و گفت: ایران 
و هند از ظرفیت های اقتصادی مناس��بی 
برای توسعه مناسبات برخوردار هستند، 
از این  رو روابط اقتصادی دو کشور نباید 
صرفاً به تجارت کاال محدود شود و برای 
دس��تیابی به تعامالت پای��دار اقتصادی 
بای��د به ایج��اد س��رمایه گذاری ها در هر 
دو کش��ور روی آورد. مسعود خوانساری 
با اش��اره ب��ه اینکه حج��م روابط تجاری 
دو کش��ور در ح��ال حاض��ر ب��ه میزان 
1٣میلیارد دالر اس��ت، افزود: اگرچه در 
دوره پس از برجام ش��اهد رونق و بهبود 
مناس��بات اقتصادی دو کشور هستیم اما 
هنوز به بازگش��ایی روابط بانکی میان دو 
طرف دس��ت نیافته ایم که در این رابطه 
باید بخش  خصوص��ی و دولت های ایران 
و هن��د گام های مؤث��ری بردارند. رئیس 
ات��اق ته��ران با بی��ان اینکه بازگش��ایی 
دفتر کنفدراسیون صنایع هند در تهران 
می توان��د روند توس��عه همکاری های دو 
کش��ور را س��ریع تر کند، گف��ت: حضور 
س��رمایه گذاران هند در برخی طرح ها و 
پروژه های داخل کشور ازجمله در منطقه 

چابهار و نیز مشارکت در ساخت کریدور 
ش��مال- جنوب ایران، نشان می دهد که 
زمینه های همکاری دو کشور را می توان 

توسعه داد. 

آغاز به کار دفتر کنفدراسیون صنایع 
هند در تهران

بین المل��ل  مدی��ر  و  نایب رئی��س 
کنفدراس��یون صنای��ع هند نی��ز در این 
پیش��رفت  مان��ع  مهم تری��ن  نشس��ت، 
همکاری های اقتصادی دو کشور را ضعف 
تبادالت مالی عنوان کرد. »نوشاد فوربز« 
افزود: افتتاح دفتر کنفدراس��یون صنایع 
هند در تهران می تواند به توانمندس��ازی 
بنگاه ه��ای صنعتی و تج��اری هند برای 
هم��کاری ب��ا ش��رکت های ایرانی کمک 
کند. وی درعین حال افزود: ش��اید بتوان 
همکاری ها میان ات��اق بازرگانی تهران و 
کنفدراسیون صنایع هند را به ایجاد یک 
بان��ک تخصصی که بر مناس��بات تجاری 
ای��ران و هند متمرکز باش��د، گس��ترش 
داد. وی یک��ی از اه��داف اس��تقرار دفتر 
نمایندگ��ی کنفدراس��یون صنای��ع هند 
در ته��ران را کم��ک به س��رمایه گذاری 
بنگاه های این کشور در ایران عنوان کرد 
و گفت: صنایع هند در طول ادوار گذشته 
فراز و نش��یب های فراوانی را تجربه کرده 
اس��ت، اما با اتخاذ سیاس��ت های درست 
اقتصادی از سوی دولت این کشور، امروز 
شرکت ها و صنایع این کشور در بسیاری 

شناخته ش��ده  جه��ان  در  بخش ه��ا  از 
هس��تند. فورب��س در ادامه اف��زود: هند 
ب��ه دنبال توس��عه روابط خارج��ی و نیز 
ارتقای زیرس��اخت های خود اس��ت و در 
این زمین��ه ایران از جایگاه بااهمیتی نزد 
سیاس��ت گذاران و فع��االن اقتصادی این 

کشور برخوردار است. 

تسهیل صدور ویزا برای تجار ایرانی
س��فیر هن��د در ته��ران نی��ز ط��ی 
س��خنانی در همایش تجاری دو کشور، 
ب��ه هفتادمین س��الگرد اس��تقالل هند 
اش��اره ک��رد و گف��ت: طی س��ال های 
اخیر دول��ت هند اه��داف و برنامه های 
بلند پروازان��ه ای برای ارتق��ای صنایع و 
توس��عه ش��رکت های نوپا در این کشور 
با ه��دف افزایش ث��روت و بهبود منافع 
ملت هند، تبیین کرده اس��ت. »سهراب 
اقتصادی  کومار« رفت و آم��د هیات های 
هن��د به ایران را یک��ی از دالیل اهمیت 
همکاری ه��ا با این کش��ور عنوان کرد و 
گفت: سال گذشته طی سفر نخست وزیر 
هن��د به ایران و مالقات ب��ا جناب آقای 
دکت��ر روحان��ی، رئیس جمه��ور محترم 
ایران، چندین پروژه مش��ترک میان دو 
کشور به امضا رس��ید و امروز شاهد آن 
هستیم که س��رمایه گذاری شرکت های 
هن��دی در ای��ران افزایش  یافته اس��ت. 
وی همچنی��ن به امکان تس��هیل صدور 
روادید ب��رای تجار ایرانی اش��اره کرد و 

افزود: در حال حاضر صدور روادید برای 
تجار ایرانی طی م��دت پنج روز صورت 
می گیرد ک��ه به دنبال کاهش این مدت 
به سه روز هستیم. سفیر هند در تهران 
همچنین تصریح کرد که خدمات صدور 
ویزای چندگانه برای تجار ایرانی صورت 

می گیرد. 

ایجاد میز هند در اتاق تهران
دبیرکل ات��اق تهران نی��ز در همایش 
تجاری دو کش��ور، از ایج��اد میز هند در 
اتاق تهران طی آینده ای نزدیک خبر داد. 
بهمن عش��قی با بیان اینک��ه اتاق تهران 
قصد دارد دفتر و میز برخی کش��ورهای 
همس��ایه را در این ات��اق راه اندازی کند، 
اف��زود: هند از جمله کش��ورهایی اس��ت 
که به دلیل نزدیک��ی جغرافیایی با ایران 
و همچنین وجود ظرفیت های مش��ترک 
اقتصادی، م��ورد توجه جدی اتاق تهران 
ب��رای توس��عه همکاری ه��ا ق��رار دارد. 
وی همچنی��ن خب��ر داد ک��ه براس��اس 
درجه بندی تازه اتاق بازرگانی بین المللی 
بازرگان��ی، صنایع، معادن  اتاق   ،)ICC(
ات��اق  به عن��وان  ته��ران  کش��اورزی  و 
توسعه یافته معرفی ش��ده است. دبیر کل 
ات��اق ته��ران همچنین به حج��م روابط 
تجاری غیرنفتی دو کش��ور اشاره کرد و 
افزود: طی س��ال 2016 میالدی، میزان 
ص��ادرات کاال و محصوالت ایران به هند 
2.8 میلیارد دالر بوده اس��ت درحالی که 
می��زان واردات ای��ران از هن��د طی این 
س��ال به رقم 1.9 میلیارد دالر رسید. به 
گفته عشقی، عمده کاالی وارداتی ایران 
از هن��د، برنج اس��ت. وی با بی��ان اینکه 
فع��االن اقتص��ادی دو کش��ور می توانند 
پیشگامان توسعه روابط تجاری دو طرف 
باشند، افزود: کش��ور هند نیازمند انرژی 
اس��ت که این نی��از را می تواند از طریق 
کشور دوس��ت و همس��ایه، ایران تأمین 
کن��د. معاون بین الملل اتاق تهران نیز در 
این گردهمایی طی س��خنانی گفت: طی 
سال های گذش��ته، شرکت ها و بنگاه های 
کشور هند نش��ان دادند که شرکت های 
ایرانی را در هیچ ش��رایطی تنها نخواهند 
گذاش��ت. همچنین محمدرضا بختیاری، 
ات��اق تهران،  مع��اون ام��ور بین المل��ل 
بازگشایی دفتر کنفدراسیون صنایع هند 
در تهران را نشان دهنده تالش دو کشور 
ب��رای توس��عه روابط اقتصادی دانس��ت 
و اف��زود: در ح��ال حاضر هم��کاری دو 
کش��ور در توسعه بندر چابهار که یکی از 
نمادهای مناس��بات دو طرف است، ادامه 
دارد و این همکاری ها را می توان به سایر 
بخش های اقتصادی نیز بسط داد. وی با 
اش��اره به اینکه مناس��بات بانکی و مالی 
میان دو کش��ور هنوز برقرار نشده است، 
بیان ک��رد: با این  حال برق��راری اعتماد 
میان دو کش��ور می تواند به روند توسعه 

سرمایه گذاری ها کمک کند. 

فرص�ت ام�روز: ب��ه گفت��ه وزیرامور 
اقتص��ادی و دارای��ی، در راس��تای عمل 
ب��ه بند 12 از سیاس��ت های کلی اقتصاد 
مقاومتی، استفاده از دیپلماسی در جهت 
حمای��ت از هدف های اقتص��ادی باید در 
دس��تور کار قرار گیرد. مسعود کرباسیان 
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اکنون 
ن��ه از آن تحریم ه��ای اقتص��ادی خبر و 
اثری هس��ت و ن��ه از آن بح��ران بزرگ 
رکود تورمی با اف��ت 7.7 درصدی تولید 
کشور در سال 91 و تورم 40درصدی در 
س��ال 92؛ امروز، رکود تورمی جای خود 
را به رونق غیرتورمی داده اس��ت. اقتصاد 
ایران در س��ال 1٣95 موفق ش��د بعد از 
26 س��ال به تورم تک رقمی تثبیت شده 
برسد و آمارها حاکی از آن است که رشد 
اقتصادی نزدیک به 8درصد را در س��ال 
گذشته تجربه کرده است. وی افزود: نرخ 
تورم نقطه به نقطه در س��ال 92 به بیش 
از 45درصد و نرخ تورم متوسط ساالنه در 
همان س��ال به بیش از 40درصد رسیده 
بود. کرباسیان در ادامه درخصوص مشی 
خود برای مدیریت اقتصاد ایران در دولت 
دوازدهم و برنامه ریزی های صورت گرفته 
ب��ه این منظور گفت: به طور خاص برنامه 
اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید 

نگاهی درون زا و برون نگر داش��ته باشیم. 
اقتص��اد ایران اگر بخواهد درون زا باش��د 
باید به ش��دت به موضوع بهبود مس��تمر 
محی��ط کس��ب و کار و عمل ب��ه فرامین 
خصوصی س��ازی پایبن��د باش��د. در این 
صورت اس��ت که ام��کان برون نگری هم 
مهیا می ش��ود. وی تأکید ک��رد: بند 12 
س��ند اقتص��اد مقاومتی به ای��ن موضوع 
پرداخته است. در راس��تای عمل به این 

بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی 
مبن��ی ب��ر »اس��تفاده از دیپلماس��ی در 
جهت حمایت از هدف ه��ای اقتصادی«، 
دیپلماس��ی  تقوی��ت  نظی��ر  اقدامات��ی 
اقتصادی از طری��ق ایجاد هماهنگی بین 
بازوهای بین المللی دستگاه های اجرایی، 
پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی 
برجام، بازارگش��ایی جهانی برای اقتصاد 
ای��ران، ج��ذب فعاالن��ه س��رمایه گذاری 

خارجی، زمینه س��ازی حضور و مشارکت 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری خارج��ی، 
زمینه س��ازی ب��رای انتش��ار اوراق ارزی 
بین المللی و ایجاد بس��تر برای مشارکت 
و س��رمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور 
و س��رمایه گذاران خارج��ی از مهم ترین 
اقدام��ات خواه��د بود. ب��ه همین جهت 
رویکرد و اهداف مش��خص است و اکنون 
باید مقدم��ات و نیازه��ای اجرایی آن را 
فراه��م آورد. وی تأکید کرد: رتبه فضای 
کس��ب و کار ایران از 152 در سال 201٣ 
میالدی )1٣92( ش��روع به بهبود کرده 
و در س��ال 2016 می��الدی )1٣95( به 
120 ارتقاء یافته اس��ت. کرباسیان افزود: 
در این دوره از بهبود فضای کس��ب و کار  
)2016-201٣ می��الدی(، فاصل��ه ایران 
از مرز این ش��اخص ب��ه کمترین حد از 
س��ال 2009 میالدی  )1٣88( رس��یده 
و ب��ه نزدیکی رتبه خود در س��ال 2005 
میالدی  )1٣84( بازگش��ته است. بدین 
ترتیب جایگاه کش��ور از 152 به 120 و 
فاصل��ه آن از م��رز 0.5881 به 0.5726 
بهبود یافته است. بهبود جایگاه در حالی 
محقق ش��ده که در این مدت 15 کشور 
به تعداد کشورهای رتبه بندی شده اضافه 

شده است. 

وزیر اقتصاد خبر داد 

استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی

کنفدراسیون صنایع هند در تهران دفتر افتتاح می کند

فعاالن بازرگانی ایران و هند؛ پیشگام دیپلماسی اقتصادی
حمل و نقل ریلی

انرژی

اقتصاد کالن

یادداشت

تعاون

میانگین اجاره بها ۲۰ درصد افزایش 
یافته است

بیش از ٣2 درصد جمعیت شهری اجاره نشین هستند 
و با توجه به وجود تقاضا در بازار، میانگین قیمت اجاره 
بهای واحد های مس��کونی در سطح شهر تهران حدود 
20 درصد افزایش یافته اس��ت. هرچند در بازار مسکن 
شاهد رونق نیستیم، اما افزایش 5 تا 6 درصدی میانگین 
قیمت ها مربوط به خریدوفروش معامالت فصلی است 
که از نیمه مرداد ماه هر سال آغاز و تا شهریورماه ادامه 
دارد. اجاره نشینی ٣2 درصد جمعیت شهری و ازدواج 
س��االنه بین 700 تا 900 هزار جوان نشان می دهد که 
بای��د در زمینه تولید و عرضه مس��کن با تقاضا تعادل 
مناس��بی برقرار شود و توانمند س��ازی اقشار متوسط و 
کم درآمد جامعه در متعادل ش��دن قیمت های فروش 
و اجاره بهای واحد های مسکونی تأثیرگذار خواهد بود. 
افزایش س��قف تس��هیالت بانکی، طوالنی شدن مدت 
بازپرداخت آن و کاهش نرخ س��ود تسهیالت بانکی در 
تقویت قدرت خرید مس��کن برای اقش��ار متوسط، کم 
درآمد و آسیب پذیر جامعه مؤثر است. این افراد همواره 
به دنبال خرید واحدهای 70 تا 80 متری هستند و انبوه 
سازان با توجه به صالحیت های حرفه ای آمادگی دارند 
در ح��د توانایی های خود در این زمینه به دولت کمک 
کنند. بررسی ها نشان می دهد در سطح کشور بیش از 2 
میلیون انباشت تقاضای مسکن وجود دارد و رونق بازار 
می تواند عالوه بر افزایش اش��تغال زایی در کشور، سایر 
صنایع مرتبط با مسکن و ساخت و ساز را که حدود ٣00 
صنعت اس��ت، رونق دهد. تا زمانی که قدرت خرید این 
سه قش��ر جامعه تقویت نشود شاهد رونق بازار مسکن 
نخواهیم بود. انبوه سازان آمادگی دارند در تولید مسکن 
در بافت های فرسوده شهری و حاشیه نشینی با وزارت 

راه و شهرسازی همکاری کنند. 
منبع: ایرنا

تحقق 1.7 میلیارد دالر جذب 
سرمایه خارجی در دولت یازدهم

فرص�ت ام�روز: روز سه ش��نبه در مراس��م امضای 
تفاهمنام��ه هم��کاری اتاق تع��اون ایران و س��ازمان 
س��رمایه گذاری و کمک ه��ای میان اقتص��ادی و فنی 
ایران که در محل اتاق تعاون ایران برگزار ش��د، رئیس 
س��ازمان س��رمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی 
ایران گفت: در دولت یازدهم 18میلیارد و 700میلیون 
دالر مصوبه هیأت س��رمایه گذاری ب��ود که 10میلیارد 
و 700میلیون دالر آن محقق ش��د. محمد خزاعی در 
جمع خبرنگاران افزود: تعاونی ها منعی برای اس��تفاده 
از مناب��ع مالی خارجی و داخل��ی یا خطوط اعتباری و 
سرمایه گذاری مستقیم ندارند و اقدام اتاق تعاون برای 
امضای تفاهم نامه همکاری مشترک، موجب ساماندهی 
و افزایش بهره وری و برنامه ریزی عملیاتی برای استفاده 
از منابع می ش��ود. رئیس س��ازمان س��رمایه گذاری و 
کمک های فنی و اقتصادی ای��ران با تأکید بر ضرورت 
کمک به شرکت های تعاونی، اظهار کرد: تعاونی ها باید 
بتوانن��د از منابع مالی خارجی و س��رمایه گذاری ها در 
چارچوب مقررات و منافع ملی کش��ور استفاده کنند. 
خزاع��ی گف��ت: تعاونی ها با مردم س��روکار دارند و هر 
حرکتی در این زمینه به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
منجر می شود، لذا در این جلسه به نحوه عملیاتی کردن 
این مس��یر پرداخته شد. وی درباره  تعداد شرکت هایی 
که از س��رمایه گذاری خارجی استفاده کردند نیز گفت: 
بیشتر س��رمایه گذاری ها خارجی است و در حوزه های 
مختلف اس��ت و ط��ی دول��ت یازدهم 18میلی��ارد و 
700میلیون دالر مصوبات س��رمایه گذاری داشتیم که 
کنس��ل هم نش��دند و 11میلیارد و 200میلیون دالر 
س��رمایه گذاری وارده به کشور داشتیم. رئیس سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی ایران تأکید 
کرد: باید مسیر بهره مندی بخش خصوصی و تعاونی از 

سرمایه های خارجی را بیش از پیش فراهم کنیم. 

۲ میلیون شغل در 1۲۰ گروه شغلی سهم تعاون 
در اقتصاد کشور

بهمن عبداللهی رئیس ات��اق تعاون ایران نیز در این 
مراس��م گفت: هم اکنون 14میلیون نفر در کشو عضو 
تعاونی ها هس��تند و 2میلیون نفر در 120 گروه شغلی 
در ای��ن بخش فعالند. وی اف��زود: بخش تعاون یکی از 
بخش های مهم اقتصادی است که قرار بود سهم آن در 
اقتصاد به 25درصد برسد. وی تأکید کرد: تعاونی فقط 
در بخش مصرف و مسکن نیست، بلکه 120گروه شغلی 
در این بخش فعالند. رئیس اتاق تعاون تأکید کرد: این 
مشاغل فرصتی برای جذب سرمایه گذاری خارجی است 
و امیدواریم از این فرصت ها بهره مند ش��ویم. عبداللهی 
توس��عه تعاون را در راستای اقتصاد مقاومتی دانست و 
گفت: تعاون نزدیک ترین رابط��ه را با اقتصاد مقاومتی 
دارد، زیرا م��ردم را به صحنه اقتصادی می آورد. رئیس 
ات��اق تعاون ایران اظهار داش��ت: در چند ماه گذش��ته 
سفیران برخی از کش��ورها در اتاق تعاون ایران حضور 
یافتند با این هدف که بتوانیم ارتباط برقرار کنیم. وی 
خواس��تار توجه ویژه سازمان س��رمایه گذاری به بخش 

تعاون شد. 

جمشید برزگر
رئیس کانون سراسری انبوه سازان کشور



رئی��س  ام�روز:  فرص�ت 
کل بان��ک مرک��زی از تنظیم 
بی��ن  بانک��ی  تفاهم نام��ه 
بانک ه��ای مرک��زی ای��ران و 
آفریق��ای جنوبی خب��ر داد و 
اب��راز امیدواری ک��رد که این 
تفاهم نام��ه در س��ال ج��اری 
می��ادی همزم��ان ب��ا س��فر 
اس��امی  جمه��وری  رئی��س 
ای��ران ب��ه »پرتوری��ا« امض��ا 
شود. ولی اهلل س��یف در دیدار 
ب��ا رئیس مجل��س نمایندگان 
آفریق��ای جنوبی با اش��اره به 
سابقه روابط اقتصادی و بانکی 
میان دو کش��ور گفت: اکنون 
الینحلی  مش��کل  هیچ گون��ه 
برای گس��ترش رواب��ط بانکی 
بین ای��ران و آفریقای جنوبی 

وجود ندارد. 
او ب��ا بی��ان اینک��ه برقراری 
بی��ن  کارگ��زاری  رواب��ط 
بانک های دو کش��ور پیش نیاز 
توس��عه رواب��ط اقتص��ادی و 
تجاری اس��ت، ابراز امیدواری 
کرد ک��ه تفاهم نامه بانکی بین 
بانک ه��ای مرک��زی ای��ران و 
آفریقای جنوب��ی که مقدمات 
آن در حال انجام اس��ت، طی 
ایران  رئیس جمه��وری  س��فر 
به آن کش��ور در س��ال جاری 

میادی امضا شود. 
ب��ه گفت��ه س��یف، ایج��اد 
حس��اب بانکی مش��ترک بین 
بانک ه��ای مرک��زی ای��ران و 
آفریق��ای جنوب��ی ب��ه منظور 
مب��ادالت  تس��ویه  تس��هیل 
تجاری بین دو کشور، یکی از 
بندهای پیشنهادی اصلی این 

تفاهم نامه است. 

س��یف همچنین با تأکید بر 
گشایش های بانکی ایجاد شده 
پ��س از برجام گف��ت: روابط 
بانکی بین دو کش��ور می تواند 
آغاز  کم ریس��ک  حوزه های  از 
ش��ود و ب��ه تدریج و ب��ا رفع 
تعامل  ابهام ها شاهد گسترش 

طرفین خواهیم بود. 
وی با اش��اره به س��فر اخیر 
هیأت بانکی ایران به آفریقای 
جنوب��ی ادام��ه داد: در ح��ال 
ایرانی  بانک های  برخی  حاضر 
هی��چ گون��ه مش��کلی ب��رای 

برق��راری رواب��ط کارگزاری با 
جنوبی  آفریق��ای  بانک ه��ای 

ندارند. 
بان��ک مرکزی  رئی��س کل 
همچنین در حاشیه این دیدار 
به س��ابقه رواب��ط اقتصادی و 
بانکی دو کش��ور اشاره کرد و 
گف��ت: در حال حاض��ر روابط 
بانکی ایران و آفریقای جنوبی 
خیلی محدود اس��ت، درحالی 
ک��ه در گذش��ته ای��ن روابط 
وس��یع ب��وده ول��ی ب��ه دلیل 
ش��رایط تحریم محدود ش��ده 

است. 
س��فر  ب��ه  اش��اره  ب��ا  او 
آفریق��ای  ب��ه  رئیس جمه��ور 
جنوب��ی گف��ت: ق��رار اس��ت 
مس��ئوالن  بی��ن  مذاکرات��ی 
بانک ه��ای مرکزی دو کش��ور 
برای گسترش مبادالت بانکی 

انجام شود. 
وی با اشاره به موفقیت آمیز 
بودن این جلس��ه اف��زود: باید 
ای��ن روابط را عادی س��ازی و 
روابط بانکی وس��یعی را ایجاد 
کنی��م. با توجه به اس��تقبالی 

که مقامات آفریقای جنوبی از 
پیشنهادهای ما داشتند حتماً 
ای��ن پیش��نهادات را پیگیری 
این  امیدواریم  ک��رد.  خواهند 
بس��ط  زمینه س��از  اقدام��ات 
روابط در درجه اول مناسبات 
بانکی دو کش��ور و بعد روابط 

اقتصادی باشد. 
رئیس بان��ک مرکزی گفت: 
آفریق��ای جنوب��ی بزرگ ترین 
سرمایه گذاری مس��تقل را در 
کش��ور ما تحت عن��وان طرح 
ایرانس��ل ب��ا ش��رکت  ام تی ان 
انجام داده ک��ه نتیجه مثبتی 
داش��ته و طرح موفق��ی بوده 

است. 
ظرفی��ت اقتصاد دو کش��ور 
ایج��اب می کن��د ک��ه روابط 
کنون��ی افزایش یاب��د و روابط 
بانک��ی خیل��ی خوبی داش��ته 

باشیم. 
رئی��س مجل��س نمایندگان 
نی��ز ضمن  جنوبی  آفریق��ای 
اس��تقبال از گس��ترش تعامل 
ایران  ب��ا  تج��اری کش��ورش 
گفت: شناس��ایی موانع روابط 
کش��ور  دو  بی��ن  اقتص��ادی 
و ت��اش ب��رای رف��ع آنها از 
اولویت ه��ای اصلی این س��فر 

بوده است. 
اب��راز  ب��ا  بت��ه«  »بال��کا ام 
خرس��ندی از رفع تحریم های 
را  برج��ام  ای��ران،  هس��ته ای 
فرصت خوبی برای گس��ترش 
مجدد روابط اقتصادی و بانکی 
بین دو کشور دانست و تأکید 
کرد: تمام ت��وان خود را برای 
تقویت و توس��عه این روابط به 

کار می گیرد. 

مدیرعام��ل بانک انص��ار، کاهش نرخ 
س��ود سپرده ها را باعث تقویت واحدهای 
اقتصادی کوچک و متوس��ط دانس��ت و 
گش��ایش های بین المللی را شرط مهمی 
برای توسعه و پیشرفت آنها معرفی کرد. 

ب��ه گ��زارش اداره  کل  روابط عموم��ی  و 
تبلیغات بانک انصار، آیت اهلل ابراهیمی در 
حاشیه بیست وهشتمین همایش بانکداری 
 اسامی که با محوریت نقش نظام اعتباری 
بانک ها در حمایت از تولید و اش��تغال در 
مرکز همایش های س��ازمان صداوسیمای 
جمهوری اس��امی برگزار ش��د، با اش��اره 
ب��ه ضرورت توجه ب��ه واحدهای اقتصادی 
کوچک و متوسط، نقش دولت را در تقویت 
این واحدها برجسته و اساسی قلمداد کرد. 
او با برش��مردن محدودیت های سیس��تم 
بانک��ی در کمک به بنگاه ه��ای کوچک و 
متوس��ط گفت: مش��کل این واحدها اعم 
از خدمات��ی و تولیدی، تنه��ا تامین مالی 
نیس��ت، این واحده��ا از فضای مناس��ب 
کس��ب وکار، سیس��تم فروش پیش��رفته، 
ش��بکه های توزیع، الگ��وی مصرف بهینه 
خانوارها و تامین اقام موردنیاز نیز محروم 
هس��تند. ابراهیمی در پاس��خ به س��والی 
پیرام��ون نقش ش��بکه بانک��ی در تقویت 
بنگاه های کوچک و متوس��ط؛ تامین مالی 
این ش��رکت ها را منوط به گش��ایش های 
بین الملل��ی و افزایش ظرفیت های رقابتی 
آنها با موسس��ات خارجی دانست و گفت: 
ام��روز یکی از آس��یب های بزرگ کش��ور 
مش��کل قیمت باالی تامی��ن پول و منابع 
اس��ت. در شرایط نامناس��ب بودن فضای 
کسب وکار، فقدان حمایت دولت از طریق 
صندوق توس��عه ملی و سایر منابع دولتی 
و فق��دان گش��ایش های بین الملل��ی، این 
بنگاه ها به موفقیت نمی رسند؛ در حالی که 
راه نجات اقتصاد کش��ور توسعه و تعمیق 

فعالیت های این واحدهاست. 
از  یک��ی  انص��ار،  بان��ک  مدیرعام��ل 
راه حل های تامین نقدینگی و تامین مالی 
یادشده را استفاده از ابزارها و تامین مالی 
بین المللی دانست و گفت: بدون گشایش 
بین الملل��ی ام��کان ارزان  ش��دن قیمت 
تمام شده پول مشکل است. از سوی دیگر 
باید امکان س��رمایه گذاری مجدد فراهم 
ش��ود. او ادامه داد: در شرایطی که تورم 

و رش��د قیمت ها زی��ر 10درصد و تامین 
پ��ول گران قیمت اس��ت، دول��ت باید به 
کمک این واحدها بیاید تا مشکل بیکاری 
و اش��تغال حل ش��ود؛ همچنی��ن دولت 
می تواند از طریق صندوق توس��عه ملی، 
وجوه اداره ش��ده و حمایت های ویژه را با 
استفاده از اهرم بانک ها به عنوان ابزارهای 
مالی در اختیار خود، پول ارزان در اختیار 

واحدهای تولیدی قرار دهد. 
ابراهیم��ی در مورد تاثی��ر تزریق پول 
به ش��بکه تولیدی نیز بیان کرد: در سال 
گذشته هشت محور از تولید صنعتی رشد 
مثبت داش��ت، در حالی که سال قبل از 
آن در این حوزه ها رشد منفی بوده است. 
وقتی منابع ارزان قیمت از سوی دولت و 
بانک ها به واحده��ای تولیدی کوچک و 
متوسط تزریق می شود، این امر تاثیر خود 
را می گذارد؛ این تاثیر در درازمدت است 
و اس��تفاده از همه ظرفیت های تولیدی 
به تاثیر این تزریق کمک می کند. دولت 
باید کمک کند که امکانات و سرمایه های 

موجود مستهلک نشود. 
مدیرعام��ل بانک انصار افزود: مش��کل 
اساسی در کشور نرخ باالی سود سپرده ها 
و تسهیات است. دس��ت اندرکاران نظام 
بانکی باید بدانند که نرخ باالی پرداخت 
س��ود به س��پرده ها و اخذ س��ود زیاد از 
تس��هیات اعطایی، به اقتصاد، اشتغال و 
تولید کشور صدمات جدی وارد می کند. 
تصمی��م بان��ک مرکزی و متولی��ان امور 
اقتصادی کش��ور درخصوص کاهش نرخ 
سود س��پرده بانکی، برای همه سودمند 
اس��ت و برن��دگان اصلی آن نس��ل های 
آینده هس��تند. ما باید به جای دلخوشی 
به س��ودهای باالی سپرده، بخش واقعی 
اقتصاد کش��ور را تقویت کنیم. متاسفانه 
بانک ها در مراحل گذشته همکاری الزم 
را انجام نداده اند ولی به نظر می رس��د در 
مرحله جدید شرایط به گونه ای است که 
همه هم��کاری کنن��د.او در پایان گفت: 
افزایش نرخ سود سپرده ها باعث می شود 
ک��ه تامین مال��ی موسس��ات کوچک و 
متوسط و اس��تارت آپ ها با چالش جدی 
روبه رو و س��رمایه گذاری مج��دد نیز که 
راه حل توسعه تولید است، دچار اختال 

شود. 

رئیس کل بانک مرکزی از سفر رئیس جمهور به آفریقای جنوبی خبر داد

بانکهایایرانیبهسرزمینماندالمیروند

مدیرعامل بانک انصار: 
کاهش نرخ سود سپرده ها، باعث تقویت واحدهای 

اقتصادی کوچک و متوسط می شود

جلب رضایت مشتریان با ابزارهای 
نوین بانكداری اسالمی

جهت گی��ری کلی در حوزه عملی��ات بانکی در 
سال های نخست پس از پیروزی انقاب اسامی، 
تاش در راس��تای حذف پدیده غیرقابل قبول ربا 
از مجموع��ه عملیات بانکی کش��ور بود. به همین 
دلی��ل قانون��ی که در مجلس ش��ورای اس��امی 
مطرح، بررسی و نهایتاً تصویب شد، عنوان »قانون 

عملیات بانکی بدون ربا« را بر خود داشت.
 ام��ا در تمام س��ال های گذش��ته اج��رای این 
قان��ون و انتظ��اری که از آن ایجاد ش��ده اس��ت، 
پیاده س��ازی یک مفهوم بس��یار وسیع است که از 
آن به بانکداری اس��امی تعبیر می شود؛ تعبیری 
که مسامحتا، مس��اوی و مترادف بانکداری بدون 
رب��ا به کار گرفته ش��ده و این در حالی اس��ت که 
بانکداری اسامی، به شرط امکان تعریف و تحقق، 
اساس��اً مفهومی به غایت گس��ترده تر از بانکداری 

بدون ربا است. 
بررس��ی اجرای قانون بانکداری بدون ربا در سه 
دهه گذش��ته بیانگر آن اس��ت که سیستم بانکی 
نسبت به اجرای این قانون نسبتا موفق  بوده  است. 
باید توجه داشت که آنچه در برخی کشورها تحت 
عنوان بانکداری اس��امی تبلیغ و پیاده می شود، 
در کامل تری��ن حال��ت، ارائه خدمات��ی موازی در 
کنار خدمات متعارف بانکی اس��ت که سعی شده 
پدیده ربا از آن حذف شود درحالی که در کشور ما 
سرویس و خدماتی جداگانه وجود ندارد و تمامی 

خدمات نظام بانکی عاری از رباست. 
واقعیت این است که بانکداری اسامی، ایده آلی 
اس��ت که باید به س��مت آن حرکت کنیم و آنچه 
در حال حاضر به عنوان بانکداری در کشور ما اجرا 
می ش��ود با این مفهوم ایده آل فاصله زیادی دارد 
اما آنچه نباید مورد غفلت واقع شود این است که 

وج��ود چنین فاصله ای به معن��ای بی ارزش بودن 
آنچ��ه در ح��وزه بانکداری به آن دس��ت یافته ایم 
نیس��ت، چراکه این واقعیت که در نظام بانکداری 
جمهوری اسامی، پدیده ای به نام ربا وجود ندارد 
به خودی خود بسیار باارزش و مایه مباهات است 
و باید به چشم دستاوردی بزرگ به آن نگریست. 
خوش��بختانه طی س��ال های گذش��ته با وجود 
موان��ع و مش��کاتی که در مس��یر پیاده س��ازی 
بانکداری اس��امی وجود داش��ته اس��ت، مدیران 
و کارشناس��ان شبکه بانکی کش��ور تاش وافری 
داش��ته اند ک��ه در زمین��ه تحقق و پیاده س��ازی 
مفاهیم بانکداری اسامی گام های مؤثری بردارند. 
در این بین بانک های متعددی همراس��تا با بانک 
مرکزی اقدام به ایجاد ش��وراهای فقهی کرده و با 
بهره گیری از متخصصان ای��ن حوزه آموزش های 
الزم را ب��ه کارکنان و حتی مش��تریان خود ارائه 

کرده اند. 
بان��ک دی از ابتدای تأس��یس، فعالیت خود را 
مبتنی بر عملیات بانکداری بدون ربا بنا گذاش��ت 
و در مدت زمان کوتاه تش��کیل خود و همراس��تا 
با ش��کل گیری و ایجاد مرکز مطالعات و توس��عه 
بانکداری اسامی، ش��ورای فقهی خود را از سال 
1393 با بهره گیری از مش��اوران صاحب نظر این 
ح��وزه به ویژه حجت االس��ام والمس��لمین دکتر 
موس��ویان، عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق  
)ع( راه ان��دازی کرد و تحق��ق همه جانبه عملیات 
بانکداری اسامی را در دستور کار خود قرار داد. 
این ش��ورا ابتدا تمرکز خود را بر همسان سازی 
ادبی��ات نظ��ری و گفتمان مش��ترک ای��ن حوزه 
و همچنی��ن تبیی��ن مفاهیم کارب��ردی بانکداری 
اس��امی اع��م از روش ه��ای رای��ج در اعط��ای 
تس��هیات و انعقاد قراردادها مبتنی بر ش��ریعت 
اس��ام قرار داد و در ادامه مسیر تطبیق ابزارهای 
پول��ی و بانک��ی مورد اس��تفاده در بان��ک دی با 
شریعت اسامی و نهادینه سازی گام های مختلف 
بانکداری اس��امی در این بخش را در دستور کار 

خود قرار داد. 
از مهم ترین دستاوردهای ش��ورای فقهی بانک 
دی بررس��ی و تطبی��ق عق��ودی همچ��ون عقد 
مرابحه، عقد س��لف و دس��تورالعمل ها و ابزارهای 
تخصیص منابع همچون دس��تورالعمل مشارکت 
مدنی، کارت اعتباری تجدیدپذیر و کارت اعتباری 
تسهیاتی براس��اس عقد مرابحه با موازین فقهی 

دین مبین اسام است. 
تمام��ی مدیران و کارشناس��ان نظ��ام بانکی با 
طراحی و اجرای عقود و ابزارهای مختلف منطبق 
بر ش��ریعت باید اهتم��ام بیش از پی��ش خود به 
گسترش بانکداری اس��امی که موجبات رضایت 
مش��تریان و م��ردم عزیز ایران اس��امی را فراهم 
می آورد، به کار گیرند و در راس��تای تحقق کامل 

مفهوم بانکداری اسامی کوشا باشند. 
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یادداشت

بانک ملی ایران تسهیالت ارزی 
بلندمدت می دهد

مدیرعام��ل بانک ملی ایران اعام ک��رد که این بانک از 
جمله 12 بانکی اس��ت که در قرارداد جذب 8میلیارد یورو 
فاینان��س از اگزیم بانک کره جنوبی همکاری دارد و از این 

بابت تسهیات ارزی بلندمدت به سرمایه گذاران می دهد. 
به گزارش بانک روابط عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا 
حسین زاده گفت: این بانک به همراه 11 بانک دیگر ایرانی 
و همکاری بانک مرکزی و تضمین سازمان سرمایه گذاری، 
ق��راردادی ب��ه ارزش 8 میلی��ارد یورو با اگزی��م بانک کره 
جنوبی منعقد کرد. براساس این قرارداد، پروژه های مختلف 
اقتصادی کش��ور ق��ادر خواهند بود با هزینه مالی بس��یار 

مناسب، تسهیات ارزی بلند مدت دریافت کنند. 
حسین زاده گفت: بانک ملی ایران به عنوان باسابقه ترین 
بانک ایرانی در زمینه  قراردادهای فاینانس، آماده بررس��ی 
قبول عاملیت پروژه های ارائه شده از سوی متقاضیان است.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.878دالر آمریکا

4.816یورو اروپا

5.035پوند انگلیس

1.066درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سكه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

542.200مثقال طا

125.106هر گرم طای 18 عیار

1.238.000سکه بهار آزادی

1.256.000سکه طرح جدید

665.000نیم سکه

381.000ربع سکه

253.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

 محمدرضا قربانی
مدیرعامل بانک دی
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران در 
پایان معامالت روز سه ش��نبه 14 شهریورماه 
 96 ب��ا افزای��ش 281 واح��دی روی رق��م
 83 ه��زار و 733 واح��د ایس��تاد. نمادهای 
معامالتی شرکت های ملی صنایع مس ایران 
ب��ا 102 واح��د، فوالد مبارکه ب��ا 52 واحد و 
صنعتی و معدنی گل گهر با 46 واحد افزایش 
بیش��ترین تاثیر مثبت را بر محاسبه شاخص 
کل بورس به نام خود ثبت کردند. در مقابل، 
معامالت سهام در نماد معامالتی شرکت های 
سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
با 9 واحد، صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
8 واحد و فوالد خراس��ان ب��ا 7 واحد کاهش 
بیش��ترین تاثیر منفی را در برآورد نماگر بازار 

سهام به دوش کشیدند. 

معامالت پرحجم در گروه های بزرگ
روز سه ش��نبه ب��ورس ته��ران در حالی با 
معامالتی پرحجم در اغلب نمادهای معامالتی 
به وی��ژه در گروه ه��ای بزرگ و شاخص س��از 
بازار س��هام مواجه بود که اقبال معامله گران 
اغلب حقیقی برای جمع آوری سهام در گروه 
فلزات اساسی و معدنی ها باعث شد این گروه 

ب��ه روند صعودی ش��اخص کل در کانال 83 
هزار واحدی یاری رس��اند. در گ��روه مواد و 
محصوالت دارویی نیز تک سهم های این گروه 
با نوسان مثبت به کار خود پایان دادند. گروه 
پاالیش��ی ها اما با تداوم عرضه س��هام شاهد 
معامالتی متعادل در دامنه نزولی قیمت سهام 
بود. در کل روز سه شنبه بازار سهام روز خوبی 
را برای فعاالن ب��ورس رقم زد و قیمت ها در 
اکثر گروه ها و نمادها میل به افزایش و رش��د 
قیم��ت از خود نش��ان داد. علت این موضوع 
را می ت��وان در ادام��ه روند و س��یر صعودی 
کامودیتی ها و همچنین افزایش تدریجی نرخ 
ارزها دانس��ت. از دیگر سو، به نظر می رسد با 
کنت��رل و دخالت دولت و بان��ک مرکزی در 
نرخ سود س��پرده های جدید بخشی از منابع 
بانکی به سوی بازارهای موازی از جمله بازار 
بورس در حال س��رازیر شدن است؛ امری که 
به انگیزه های س��رمایه گذاران و خریداران در 
بورس نیز افزوده است. طی روزهای گذشته 
در بورس کاال با عرضه انواع مقاطع فوالدی و 
ش��مش روبه رو بودیم که جملگی با افزایش 
قیم��ت همراه بودند. بر این اس��اس احتمال 
تعدیل مثبت درآمد گ��روه معدنی و فلزی و 
ف��والدی در گزارش ه��ای 6 و 9 ماهه قطعی 

به نظر می رسد. 

افت 1.6 واحدی شاخص کل فرابورس
مبادالت چهاردهم شهریورماه در فرابورس 
ایران ب��ا نقل و انتق��ال 233 میلی��ون ورقه 
به��ادار در 45 ه��زار دفعه ب��ه ارزش بیش از 
882 میلی��ارد ریال پایان یاف��ت که بیش از 
56 درص��د از حج��م و 45 درص��د از ارزش 
دادوس��تدها در اختیار معامالت انجام ش��ده 
در مجم��وع بازاره��ای اول و دوم قرار گرفت. 
روز سه شنبه در کنار معامالت انجام شده در 
بازاره��ای فرابورس، پذیره نویس��ی واحدهای 
س��رمایه گذاری  صن��دوق  س��رمایه گذاری 
جسورانه توس��عه فناوری آرمانی از 14 تا 28 
شهریورماه به مدت 10 روز کاری آغاز شد. در 
مجموع بازارهای اول و دوم فرابورس بیش از 
131 میلیون سهم به ارزش 402 میلیارد ریال 
دس��ت به دست شد و نماد معامالتی شرکت 
ذوب آهن با معامله 69 میلیون سهم به ارزش 
62 میلیارد ریال بیشترین حجم و نماد هتل 
پارس��یان کوثر اصفهان با دادوستد 5 میلیون 
س��هم به ارزش بی��ش از 66 میلی��ارد ریال، 
باالتری��ن ارزش معامالت را در اختیار گرفت. 
شاخص کل فرابورس هم با افت 1.6 واحدی 
در ارتفاع 951 واحدی قرار گرفت که عمده بار 
منفی بر آیفکس از جانب نمادهای»زاگرس«،  
»شاوان«، »خراسان« و »اپرداز« رقم خورد. در 

مقابل نمادهای »وهور«، »بپاس« و »بمپنا« تا 
س��طح حداکثر 0.2 واحد تاثیر مثبت بر این 
نماگر داش��ته و از افت بیش��تر آن جلوگیری 
کردند. معامالت فرابورس ایران نیز با دادوستد 
نزدیک ب��ه 100میلیون ورق��ه، 136میلیارد 
ریالی ش��د. نماد کارخانج��ات مخابرات ایران 
بیش��ترین حجم و ارزش معامالتی را به خود 

اختصاص داد. 

اوراق تسهیالت مسکن در بازه 745 
هزار تا 791 هزار ریالی

روز سه ش��نبه تابلو اوراق تسهیالت مسکن 
میزب��ان معامله بیش از 81 هزار ورقه تس��ه 
ب��ه ارزش 63میلی��ارد ری��ال ق��رار گرفت تا 
برای چندمین روز متوال��ی قیمت این اوراق 
در ب��ازه 745 ه��زار تا 791 ه��زار ریال مورد 
معامل��ه قرار گی��رد. در ب��ازار اوراق با درآمد 
ثابت س��رمایه گذاران بیشترین حجم و ارزش 
معامالتی را به اس��ناد خزانه اس��المی مرحله 
یازده��م اختصاص دادن��د. در این ب��ازار در 
مجموع 240 هزار ورقه به ارزش بیش از 243 
میلیارد ریال دس��ت به دست شد. در نهایت 
صندوق های س��رمایه گذاری قابل معامله نیز 
معامالت را با دادوس��تد 1.3 میلیون ورقه به 

ارزش 36 میلیارد ریال پشت سر گذاشت. 

شاخص کل از نیمه ارتفاع 83 هزار واحدی عبور کرد

سبزپوشی حافظ با حمایت فلزی ها و فوالدی ها 

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه نرخ س��ود اوراق س��خاب 
براس��اس عرض��ه و تقاض��ا مش��خص 
می ش��ود، گفت: میزان اوراق س��خاب 
حدود 100 هزار میلیارد ریال است که 
بخش��ی از این اوراق در بانک ها معامله 

شده اند.
 به گزارش ایرنا، س��خاب نوعی اوراق 
بدهی به شمار می رود که براساس آن، 
دول��ت ب��رای پرداخت بده��ی خود به 

پیمانکاران به جای پ��ول، این اوراق را 
واگذار می کند. تاکنون دارندگان اوراق 
س��خاب به س��بب نیاز به نقدینگی، با 
کس��ر 30 تا 50 درصد از مبلغ اس��می 
اوراق، اوراقی را که سررس��ید آنها چند 
ماه دیگر اس��ت، می فروختن��د. معامله 
ای��ن اوراق در بازار غیرش��فاف خارج از 
ب��ورس که س��ود 30 ت��ا 50 درصد را 
عاید خریداران می ک��رد، با انتقادهایی 
روبه رو ش��ده بود. پس از حاش��یه های 

عرضه ای��ن اوراق در خ��ارج از بورس، 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی تصمیم 
گرفت معامالت ثانوی��ه این اوراق را به 
بازار س��رمایه )فراب��ورس( منتقل کند.  
»شاپور محمدی« رئیس سازمان بورس 
و اوراق به��ادار در همی��ن پیوند درباره 
حجم اوراق بدهی س��خاب در فرابورس 
به ایرنا گفت: میزان اوراق سخاب حدود 
100هزار میلیارد ریال است که بخشی 
از این اوراق در بانک ها معامله شده اند. 

وی با یادآوری اینکه بیشتر این اوراق تا 
شش ماه آینده سررسید می شود، اضافه 
ک��رد: پیش بینی ما این اس��ت که این 
اوراق به ایجاد نظم در بازار کمک کرده 
و نرخ سود را تا حد زیادی متعادل کند. 
محمدی درباره زمان آغاز معامالت این 
اوراق بیان داش��ت: یک هفته دیگر باید 
این معامالت انجام شود، اکنون کارهای 
مربوط به بازار سرمایه تمام شده و بانک 
ملی باید اقدام های الزم را انجام دهد. 

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
با بیان اینکه س��ازمان بورس به عنوان شاکی 
اصلی پرونده شرکت کنتورسازی است، گفت: 
سازمان بورس تا احقاق حق تمام سهامداران 
به دفاع از آنها می پردازد و پیگیر روشن شدن 
این قضیه اس��ت. یاس��ر فالح، مشاور رئیس 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار در گفت وگو با 
ایس��کانیوز با اش��اره به آخرین وضعیت نماد 
ش��رکت کنتورس��ازی ایران در بازار سرمایه 
گفت: ش��رکت کنتور سازی شرکتی است که 
به بخش خصوصی واگذار ش��ده و با توجه به 
اینکه این ش��رکت در زم��ان دولتی بودنش 
به عنوان یکی از ش��رکت های معتبر در حال 
فعالیت بود، بنابراین باید کمک کرد تا مشکل 
پیش آمده در این شرکت هر چه زودتر برطرف 
شود. فالح گفت: شرکت کنتورسازی ایران در 
س��ال 94 اعالم کرد که قرارداد صندوق های 

فروشگاهی را در مناقصه از طریق اتاق اصناف 
برنده ش��ده، در همین راستا ضمن تبلیغات 
 اعالم می کن��د که تصمیم ب��ه مجهز کردن
 201 ه��زار فروش��گاه و اصن��اف کش��ور به 
صندوق های مکانی��زه ف��روش را دارد. مدیر 
روابط عمومی س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
خاطرنشان کرد: بر اثر تبلیغات صورت گرفته، 
قیمت س��هام این شرکت افزایش پیدا کرد و 
سازمان بورس با توجه به اطالعات تأثیرگذار 
در سود، نماد این شرکت را متوقف و خواستار 
مس��تنداتی ش��د که در این راس��تا شرکت 
کنتورس��ازی صورت مالی حسابرسی شده را 
در اختیار سازمان گذاشت و ابهامات موجود را 
برطرف کرد. او گفت: با توجه به اطالعاتی که 
در اختیار سازمان قرار گرفت و نیز صورت های 
مالی ک��ه به تأیید حس��ابرس رس��یده بود، 
س��ازمان اقدام به بازگشایی نماد این شرکت 

کرد. فالح اظهار داش��ت: بعد از گذشت پنج 
م��اه به دلی��ل وعده پرداخت س��ود 2 هزار و 
500 تومانی به سهامداران، قیمت سهام این 
شرکت شدیدا افزایش پیدا کرد، در بررسی ها و 
راستی آزمایی هایی که از سوی سازمان بورس 
انجام شد، روند تخلفاتی شرکت کنتورسازی 
ایران کشف و به مراجع نظارتی اطالع رسانی 
ش��د. عدم ورود صندوق های فروش��گاهی به 
کشور و همین طور نادرست بودن صورت های 
مالی، باعث ش��د س��ازمان متوج��ه تخلفات 
صورت گرفته از طرف این شرکت شود. مشاور 
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان 
کرد: سازمان بورس فراتر از مسیر قانونی قدم 
برداشت و راستی  آزمایی هایی را انجام داد که 
در ای��ن میان متوجه اقدام��ات خالف قانون 
ش��رکت  کنتورسازی و نیز مسائلی شد که به 
دروغ از س��وی این ش��رکت مطرح شده بود. 

ف��الح افزود: کوتاهی در ارائه اطالعات، تخلف 
در تهیه صورت های مالی، ارائه اطالعات خالف 
واقع به سازمان بورس و نیز اتهام کالهبرداری 
و دس��تکاری بازار توس��ط مدیران ش��رکت 
کنتور سازی از جمله مسائلی بود که به عنوان 
اقدامات مجرمانه شرکت کنتورسازی مطرح 
شده است. مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با اشاره به اقدامات سازمان بورس برای 
حل مشکل س��هامداران کنتورسازی، و آینده 
س��هام این ش��رکت در بورس گفت: سازمان 
بورس به دنبال رفع مشکل این شرکت قدیمی 
و نیز ادامه فعالیت آن اس��ت اما ابتدا باید حل 
و فصل مشکالت این ش��رکت در اولویت کار 
قرار گیرد تا بتوان اقدام به بازگشایی نماد این 
ش��رکت کرد. او در پایان گفت: سازمان بورس 
تا احقاق حق تمام س��هامداران به دفاع از آنها 
می پردازد و پیگیر روشن شدن این قضیه است. 

رئیس سازمان بورس: 

حدود 100 هزار میلیارد ریال اوراق بدهی سخاب در راه فرابورس است

مشاور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار:

از حقوق صاحبان سهام کنتورسازی دفاع می کنیم

خبر

1174  میلیارد ریال سهام دولتی از آغاز 
امسال واگذار شد

سازمان خصوصی س��ازی از آغاز امسال تاکنون یک هزار 
و 174 میلیارد ریال س��هم و اموال دولت��ی را واگذار کرد. از 
ی��ک هزار و 174 میلیارد ریال واگذاری صورت گرفته در این 
مدت 102 میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار و 1072 
میلیارد ریال از طریق مزایده انجام ش��د. نگاهی به فهرست 
ش��رکت ها و بنگاه های قابل واگذاری در س��ال 1396 نشان 
می دهد از مجموع 337 شرکت و بنگاهی که در این فهرست 
ج��ای گرفته اند، 230 بنگاه در گروه یک واگذاری قرار دارند؛ 
یعن��ی اینکه باید 100درصد س��هام آنها به بخش خصوصی 
واگذار ش��ود. در گروه 2 واگذاری ها نیز نام 107 بنگاه دیده 
می شود که دولت می تواند تا 20درصد سهام شرکت های این 
گروه را نگه داش��ته و 80درصد را به بخش خصوصی واگذار 

کند. 

درج نماد دومین صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه 

ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق بهادار و تس��ویه 
وجوه از درج نماد دومین صندوق س��رمایه گذاری جسورانه 
فناوری آرمانی در س��امانه پس از معامالت خبر داد. مرحله 
اول پذیره نویس��ی صندوق س��رمایه گذاری آرمانی با هدف 
جذب منابع مالی و به منظور س��رمایه گذاری در طرح هایی 
در حوزه هایی از جمله فناوری اطالعات، سالمت و بهداشت، 
فناوری های مالی، صنایع آب و پتروش��یمی و حوزه فرهنگ 
به زودی انجام خواهد ش��د. مرحله اول پذیره نویسی صندوق 
جسورانه آرمانی به منظور پذیره نویسی 70 درصد از سرمایه 
60 میلیارد تومانی صندوق، به مدت 10 روز انجام خواهد شد. 

عرضه 4000 تن قطران ذوب آهن اصفهان 
در رینگ داخلی

در جلس��ه معامالت��ی روز سه ش��نبه کااله��ای پروپان و 
آیزوریس��ایکل پاالی��ش نفت ته��ران، متانول پتروش��یمی 
شیراز، نفتای سبک پاالیش نفت بندرعباس، برش سنگین 
پتروشیمی شازند و قطران ذوب آهن اصفهان در رینگ داخلی 
عرضه ش��دند. روز سه  شنبه 14 ش��هریورماه 96 همچنین 
هیدروکربن سبک حاصل از بلندینگ ساینا شیمی بهشت 
کد HHB1 در رینگ بین الملل عرضه شدند. از نکات مهم 
عرضه های روز سه ش��نبه عرضه 4000 تن قطران ذوب آهن 
اصفهان در رینگ داخلی اس��ت که در محموله های 1000 

تنی عرضه شد. 

شاخص بورس آسیا افزایش یافت
شاخص بورس کش��ورهای آس��یایی در روز سه شنبه به 
دلیل انتظار از تداوم رشد اقتصادی چین و نیز افزایش قیمت 
جهان��ی مس با روند صعودی آغاز به کار کرد. در همین حال 
میانگین شاخص بورس کشورهای آسیا-اقیانوسیه در منطقه 
خارج از ژاپن با یک دهم درصد افزایش روبه رو ش��د و علت 
اصلی آن را می توان در رش��د ش��اخص بورس چین دانست. 
البته بورس »نیک��ی« ژاپن 0.5دهم درصد تنزل داش��ت و 
بورس استرالیا هم 0.33درصد روند نزولی به خود گرفت؛ اما 
ش��اخص بورس »کاسپی« کره جنوبی کمی افزایش یافت و 
بورس »هنگ سنگ« هنگ کنگ 0.39درصد جهش داشت. 
همچنین نگران��ی از آزمایش بمب هیدروژنی کره ش��مالی 
موجب شد تا تقاضا برای طال افزایش پیدا کند که این موضوع 
منجر به رش��د 0.15 درصدی فلز زرد شد و هر اونس طال در 

برابر یک هزار و 336 دالر و 9 سنت معامله شد. 

»چدن« سه ماهه 15درصد پیش بینی ها 
را پوشش داد

شرکت تولیدی چدن سازان پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 29 اس��فندماه 96 و عملکرد واقعی شرکت 
در دوره سه ماهه را به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
بر مبنای اطالعات دریافتی از ش��رکت تولیدی چدن سازان، 
پیش بینی درآمد هر س��هم برای سال مالی منتهی به پایان 
اسفند 96 با سرمایه 800هزار میلیون ریال مبلغ 251 ریال 
به طور خالص پس از کس��ر مالیات اس��ت. بررسی ها نشان 
می دهد این گزارش نسبت به گزارش قبل بدون تغییر است. 
همچنین »چدن« در دوره سه ماهه منتهی به پایان خردادماه 
سال 96، مبلغ 38 ریال معادل 15درصد از سود پیش بینی 

شده را پوشش داده است. 

»پارسان« نخستین پیش بینی سال 97 
را منتشر کرد

ش��رکت گروه گس��ترش نفت و گاز پارس��یان نخستین 
پیش بین��ی درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی ب��ه پایان 
شهریور97 به صورت حسابرسی شده را منتشر کرد. بر مبنای 
اطالعات دریافتی از شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان 
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال منتهی به پایان شهریور 
97 با سرمایه 40 هزار و 500 میلیارد ریال مبلغ 305 ریال 
به طور خالص پس از کس��ر مالیات اعالم شده است. گفتنی 
اس��ت گزارش حسابرسی ش��ده منتهی به پایان شهریورماه 
97 »پارس��ان« بدون تغییر نس��بت به نخستین پیش بینی 

حسابرسی نشده همین دوره منتشر شده است. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
م��س باهنر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که حمل و نقل پتروشیمی 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

7.0534.96فباهنر
4.3044.95حپترو
2.2184.52شپارس
2.5693.76سهگمت
3.0013.7کروي
5.4823.69چکارن
2.2903.67فملي

 بیشترین درصد کاهش
دارویی لقمان صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
درخشان تهران در رده دوم این گروه ایستاد. تولیدی گرانیت بهسرام 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.92(4.136دلقما

)4.52(4.499پدرخش
)4.19(3.182کهرام
)4.14(3.008ثاژن

)3.99(2.863کمنگنز
)3.95(2.600وبیمه
)3.77(2.908کسرا

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. ملی صنایع 
م��س ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. آلومینیوم ایران هم در 

رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

51.609 1157خساپا
28.445 2290فملي
27.365 1311فایرا
19.424 518شپلي
16.839 1389پترول
16.684 2758کگل
14.255 1928فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را ملی صنایع 
مس ای��ران به خود اختصاص داد. س��ایپا رتب��ه دوم را به 
دس��ت آورد. معدنی و صنعتی گل گهر هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

65.148 2290فملي
59.707 1157خساپا
46.013 2758کگل
35.886 1311فایرا
27.566 3008ثاژن
27.479 1928فوالد
23.967 4105فخوز

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دست آورد که ملی صنایع مس ایران در 
این گروه دوم ش��د و سخت آژند در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11573765خساپا
22901820فملی
30081684ثاژن
13111605فایرا
1928991فوالد
518987شپلی
2600967وبیمه

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. س��رمایه 

گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4982996ددام
4423885وآذر
1662831کساپا

2290572خمحور
2218554شپارس
998499خکمک
1143381خریخت

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

40311.91کگاز
7992.13وخارزم
14812.74واعتبار
18373.54وبانک
10723.55وصنا
16133.58ما

17343.71پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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پروان��ه ماف��ی گف��ت وزارت ارتباطات 
و فن��اوری اطالعات در تعام��ل با وزارت 
ام��ور خارجه باید مس��ئله ح��ذف برخی 
 App Store اپلیکیش��ن های ایران��ی از

شرکت اپل را حل کنند. 
نایب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال 
مجلس ش��ورای اس��المی در گفت وگو با 
ایس��نا حذف این برنامه های کاربردی از 
عرصه رقاب��ت بین المللی را بی پش��توانه 
توصیف کرد و گفت: این مسئله قبال نیز 
سابقه داشته و شرکت خارجی علت آن را 
سیستم پرداخت شاپرک در ایران و عدم 
اتصال این س��امانه به سیس��تم پرداخت 
بین المللی توصیف کرده بود. امروز نیز به 
بهانه تحریم های ایاالت متحده که روشن 
نیس��ت از چه پشتوانه ای برخوردار است، 

دست به این اقدام زده اند. 
نماین��ده م��ردم ته��ران در مجل��س 
شورای اسالمی با اش��اره به اینکه حذف 
اپلیکیشن های پر مخاطب ایرانی از جمله 

دیج��ی کاال، علی بابا، الوپی��ک، تخفیفان، 
اس��نپ و تپس��ی از دو جنبه ب��ه اقتصاد 
کش��ور لطمه می زند، گفت: عدم حضور 
برنامه ه��ای کاربردی پ��ر مخاطب ایرانی 
در بازاره��ای جهانی اوال س��هم آنها را از 
بازار بین المللی این کسب و کارها با خطر 
ج��دی مواجه کرده و چنانچه در اس��رع 
وقت حل نش��ود، خسارت مالی سنگینی 
به این ش��رکت ها و به تبع آن به اقتصاد 
فناروری اطالعات در کش��ور وارد خواهد 
ک��رد. دوم و مهم ت��ر از این زی��ان که اثر 
کوتاه مدت در پی خواهد داش��ت، زیانی 
اس��ت که ح��ذف برنامه ه��ای کاربردی 
ایران��ی از بازارهای جهان��ی در درازمدت 

به همراه دارد. 
مافی با اشاره به اینکه این تحریم اثرات 
روانی منفی نسبت به ایران در بازار فناوری 
به دنب��ال دارد، افزود: برخ��ی رویدادها در 
اقتصاد، اثرات خارجی منفی به دنبال دارند. 
فارغ از زیان مالی کوتاه مدت به واسطه این 

اتف��اق، بار روانی منفی که نس��بت به بازار 
فناوری اطالعات، استارت آپ ها و برنامه های 
کاربردی ایرانی در ب��ازار بین المللی ایجاد 
می شود به سادگی قابل جبران نیست. در 
دنیا موضوع فناوری مس��ئله اصلی توسعه 
اس��ت و تمامی حوزه های حیات جوامع را 
تحت تأثیر قرار می ده��د و نقش محوری 
دارد. بنابرای��ن آثار مخ��رب این حذف در 
مقیاس بین المللی، وسیع تر از آن است که 

ما در داخل کشور احساس می کنیم. 
رئیس کمیته حمایت از کسب و کارهای 
الکترونیک��ی مجلس ش��ورای اس��المی، 
هم��کاری دو وزارتخان��ه دول��ت دوازدهم 
ب��رای حل این موضوع را اساس��ی ارزیابی 
کرد و گف��ت: وزارت ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات به عنوان متولی اصلی امور فناوری 
اطالع��ات در کش��ور و وزارت امور خارجه 
به عن��وان ب��ازوی دیپلماتیک ب��رای حل 
مسائل بین المللی جمهوری اسالمی باید با 
هم��کاری هم و ارائ��ه ادله محکم مبنی بر 

غیر قانونی بودن این اقدام ایاالت متحده و 
شرکت اپل، مسئله را تا حل و فصل دائمی 
آن از مجاری قانونی مربوطه پیگیری کنند. 
پروان��ه مافی توس��عه کس��ب و کارهای 
الکترونیکی کش��ور به خ��ارج از مرزهای 
ایران و کسب سهم از بازارهای بین المللی 
را اصلی تری��ن چال��ش اس��تارت آپ های 
کش��ور عنوان ک��رد و اف��زود: در برنامه 
شش��م توس��عه، رش��د اقتصادی بخش 
فن��اری اطالعات و ارتباط��ات حدود ۲۰ 
درصد در نظر گرفته شده که تحقق این 
مه��م با ماندن در حصار مرزهای کش��ور 
مق��دور نیس��ت. اس��تارت آپ های ایرانی 
س��هم مهمی از این رش��د دارن��د و باید 
بتوانند ب��ازار خود را به خارج از مرزهای 
کشور توسعه دهند. از این رو حل و فصل 
مس��ائل و چالش های بین المللی در این 
ح��وزه از جمله مس��ئله اخی��ر و تحریم 
برخ��ی برنامه های کاربردی و پر مخاطب 

ایرانی، بسیار حائز اهمیت است. 

نایب رئیس فراکسیون اشتغال و تولید مجلس خواستار شد

پیگیری حذف اپلیکیشن های ایرانی توسط اپل
خبر

فرصت جدیدی برای اپ نویسان 
ایرانی فراهم شد

در طول یکی دو روز گذش��ته اخباری منتش��ر شد 
مبنی بر اینکه نام ایران به کنس��ول توس��عه دهندگان 
گ��وگل اضاف��ه ش��ده اس��ت؛ موضوع��ی ک��ه از نگاه 
رس��انه های خارجی نیز مغفول نماند و س��ایت خبری 
 ردی��ت در گزارش��ی ای��ن موض��وع را فرصت��ی برای 
 اپ نویسان ایرانی دانسته است.  با اضافه شدن نام ایران 
به کنسول توسعه دهندگان گوگل و براساس اطالعات 
 Manage Counارائه ش��ده، با مراجعه به قس��مت 
triesدر کنس��ول توسعه دهندگان گوگل، می توان نام 
کش��ور هایی را مشاهده کرد که پیش از این در همین 
صفحه غیر فعال بودند. تا پیش از این، نام کش��ور هایی 
نظیر ای��ران، چین، ماکائو، میانمار، س��ودان و کوبا در 

لیست کنسول توسعه دهندگان گوگل وجود نداشت. 
البته بین کش��ورهای مذکور تنها توس��عه دهندگان 
قادرن��د از کارب��ران پلی اس��تور در کش��ور ماکائ��و در 
 قب��ال دانل��ود اپلیکیش��ن از طریق فروش ی��ا فروش 
درون برنامه ای درآمدزایی کنند. درباره ایران، تنها امکان 
اضافه کردن نام کشور برای دریافت رایگان اپلیکیشن ها 
اضافه شده است. درواقع توسعه دهندگانی که اپلیکیشن 
خود را به شکل رایگان در پلی استور منتشر می کنند، 
می توانند نام ایران را به لیست اضافه کنند.  البته امکان 
دریافت رایگان تعدادی از اپلیکیش��ن های پلی استور 
پی��ش از این نیز ب��رای کاربران ایران��ی فراهم بود، اما 
هنگام نصب یا به روزرس��انی برخی از اپلکیشن ها برای 
کاربران ایران��ی غیرممکن بود، چراکه کاربران با پیغام 
امکان به روزرس��انی برای کش��ور شما غیرممکن است 
روبه رو می ش��دند، اما ظاهرا با اضافه شدن نام ایران به 
کنسول توسعه دهندگان گوگل، احتماال این محدودیت 
رفع می ش��ود. در همین راستا هم باید دید که آیا این 
تغییر، تفاوتی در اس��تفاده از پلی استور برای ایرانی ها 
ایجاد خواهد کرد یا خیر.  سایت ردیت در گزارش خود 
آورده اس��ت: البته می توان امیدوار بود، چراکه ش��اید 
گوگل در آینده امکان فروش اپلیکیش��ن از طریق پلی 
اس��تور یا درآمدزایی از طریق فروش درون برنامه ای را 
نیز برای اپلیکیش��ن هایی ممکن کند که برای کاربران 
ایرانی منتشر می شوند.   به طور حتم در صورتی که این 
موضوع به واقعیت بپیوندد، اپ نویسان ایرانی می توانند 
اپلیکیش��ن های پولی خود را در پلی اس��تور منتشر و 
از این طریق درآمدزایی کنند. ضمنا کس��ب درآمد از 

طریق فروش درون برنامه ای نیز ممکن خواهد بود. 

خبر

یک هفته تا معرفی پرچمدار جدید اپل
همه فناوری های احتمالی »آیفون 8«

روز 1۲ س��پتامبر یعن��ی ش��ش روز دیگ��ر، س��الن 
اس��تیو جابز در کوپرتینو کالیفرنیا ساعت 1۰ صبح 
ب��ه وقت محلی، میزبان کنفران��س معرفی پرچمدار 
جدید ش��رکت اپل خواهد بود.  به گزارش ایس��نا و 
به نقل از س��ی .نت، باوجود همه ح��دس و گمان ها 
و موجی از ش��ایعات که درباره ویژگی ها و فناوری ها 
و حت��ی نام آیفون جدید طی چن��د ماه اخیر به راه 
افتاده، مانند هر س��ال هنوز حتی به طور رسمی نام 
محصوالت جدید اپل اعالم نش��ده است.  ابتدا گفته 
می شد که اپل نام 7s  را برخواهد گزید اما اکنون نام 
8 بس��یار مطرح شده و حتی نام هایی از قبیل آیفون

X نیز ش��نیده می ش��ود.  در هر حال نام محصوالت 
جدید اپل هرچه باش��د، این ش��رکت امیدوار است 
با معرفی محصوالت جدیدش س��ایه ای س��نگین بر 
س��ر آخرین محصول سامسونگ موس��وم به نوت 8 
بیندازد.  پیش بینی می شود که پرچمدار جدید اپل 
با ویژگی های جدید خود با قیمت پایه حدود 1۰۰۰ 
دالر هم��راه ب��ا دیگر محصوالت نظی��ر اپل واچ 3 و 

تلویزیون جدید 4K اپل معرفی شود. 
مشخصاتی که ممکن است در آیفون 8 ببینیم: 

- سه مدل جدید شامل دو اصالح و آپدیت جزئی S و 
یک پرچمدار جدید

- صفح��ه نمای��ش منحنی، لب��ه به لب��ه OLED با 
X-یا شیشه یون True Tone تکنولوژی

- دکمه هوم مجازی
- جایگزینی تشخیص چهره به جای حسگر اثرانگشت
USB-C شارژ بی سیم )شارژ القایی( یا شارژ سریع -
- دوربین دو لنزه و احتماال در یک پیکربندی عمودی

- قابلیت های واقعیت افزوده  )AR( دارای لیزر 3D در 
پشت گوشی برای درک عمق

- پشتیبانی از مداد اپل
- بدنه فوالد ضد زنگ و شیشه ای

- رنگ چندگانه از جمله بازتابنده و آینه مانند
- حافظ��ه و مم��وری ارتق��ا یافته که احتم��اال از 64 

گیگابایت و 3 گیگابایت رم شروع می شود
- مودم اینتل یا کوالکوم

- iOS 11  )پیش نمایش(
- افزایش مقاومت در برابر آب و ضد آب بودن

- بلندگوی با کیفیت عالی برای صدای بلندتر و واضح تر
)A11 یا A10X(  پردازنده نسل بعدی اپل -
- قیمت بین 1۰۰۰ تا 1۲۰۰ دالر در آمریکا.
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وزیر صنعت با اشاره به اینکه 
تولید کیفی محصول در اولویت 
همکاری با خودروسازان داخلی 
اس��ت، گفت همه خودروسازان 
زمان��ی  تنه��ا  بدانن��د  کش��ور 
وزارت صنع��ت  ب��ا  می توانن��د 
کن��ار بیاین��د ک��ه حداقل کف 
اس��تانداردهای تولید خودرو را 

رعایت کنند. 
ش��ریع���تمداری  مح��م��د 
اضافه ک��رد: در دوره زمانبندی 
خودروس��ازان  ب��ا  معین��ی 
ای��ن موض��وع را ب��دون هی��چ 
رودربایس��تی مط��رح می کنیم 
که رعایت 55 استاندارد صنعت 
خودروی��ی حداقل و کف انتظار 

است. 
وی ب��ا ی��ادآوری تحریم های 
ظالمانه خاطرنش��ان ک��رد: در 
محدودیت ه��ای  م��ا  دوره ای 
تحریم را داش��تیم و امروز دیگر 
تاب��و شکس��ته ش��ده و رعایت 
ایمنی  نک��ردن اس��تانداردهای 
مس��ئله غیرقابل گذش��ت است 
و نمی توانیم بر سر ایمنی مردم 

معامله کنیم. 
وزی��ر صنع��ت ب��ا تش��کر از 
صبوران��ه  ک��ه  هموطنان م��ان 
کیفی س��ازی خودروهای وطنی 
را تحمل کردن��د تا اینکه امروز 
محصوالت ایرانی روانه بازارهای 
هدف خارجی شود، گفت: البته 
تولید داخل ک��ه تضمین کننده 
اش��تغال ه��م اس��ت، اهمی��ت 
دارد ام��ا بای��د مطمئن باش��یم 
خودرویی ک��ه در اختیار مردم 
تاثیر را در  می گذاریم حداق��ل 
تصادفات منجر به مرگ و قطع 
نخاع و آسیب های جسمی دارد. 
ش��ریعتمداری،  گفت��ه  ب��ه 
ایران پایه ه��ای فعالیت صنعتی 
خودرویی کش��ور را ب��ا معادن 
ش��ناخته ش��ده س��نگ آهن به 
در  و  دارد  اختی��ار  در  خوب��ی 

تولی��د ورق به عن��وان یک��ی از 
نیازهای خودروسازی  مهم ترین 

در وضعیت خوبی است. 
وی همین ط��ور برخ��ورداری 
مهندس��ان  از  را  کش��ورمان 
خالق بومی در زمینه طراحی و 
تولید پلتفرم )شاس��ی و نیروی 
محرک��ه( ی��ادآور ش��د و گفت: 
باید با ایجاد صنایع مش��ترک با 
خودروسازهای بزرگ و معروف 

جهان مانند قراردادی که آقای 
دوران  اواخ��ر  در  نعم��ت زاده 
وزارت��ش منعقد کرد، س��اخت 
داخل را تقویت کنیم تا به یکی 
از خودروسازهای بزرگ منطقه 
تبدیل و با س��رعت بیشتری در 
صنع��ت خودروس��ازی عمی��ق 

شویم. 
تمجی��د  ب��ا  ش��ریعتمداری 
از اق��دام وزی��ر پیش��ین که بر 

تعه��د رنو در ف��روش محصول 
مش��ترک در چارچوب بازاریابی 
ش��بکه جهان��ی ای��ن ش��رکت 
فرانسوی تأکید کرده بود، گفت: 
ب��ه خوبی  طرف ه��ای خارجی 
می دانن��د در منطقه کش��وری 
ب��ه جز ای��ران وجود ن��دارد که 
صنعت��ی  پایه ه��ای  این گون��ه 
تولی��د خودرو  قدرتمن��دی در 
داش��ته باش��د.  از وزیر صنعت 

دول��ت دوازدهم درب��اره گالیه 
هم  بخش خصوصی  قطعه سازان 
درب��اره اینکه در قرارداد اخیری 
که با رنو منعقد ش��د سهم این 
حوزه در نظر گرفته نشده است، 

سوال شد. 
وی ب��ا تاکی��د بر ض��رورت 
مش��ارکت با دنیای پیش��رفته 
البت��ه با حف��ظ مناف��ع ایران 
گف��ت: قرارداده��ا باید با دقت 
تعهد  چ��ون  ش��وند،  تنظی��م 
طرفینی ایجاد می کند و بعد از 
انعقاد، به س��ختی می توان آن 

را برهم زد. 
ش��ریعتمداری با بی��ان اینکه 
در تنظی��م قرارداده��ا بای��د به 
ای��ن س��مت برویم ک��ه از ابتدا 
قطعه س��ازان داخل��ی را درگیر 
اگ��ر  گف��ت:  کنی��م،  س��اخت 
می پذیریم که بازار را در اختیار 
خارجی ه��ا بگذاریم تا بخش��ی 
از نی��از خود و قطع��ات را وارد 
کنند، برای آن است که صنعت 
تقویت  خودم��ان  قطعه س��ازی 
ش��ود نه آنکه در پ��ی حمایت 
از تولی��د خارجی باش��یم، باید 
دل مان برای اش��تغال در داخل 

بسوزد. 
وی تصری��ح ک��رد: بنابرای��ن 
تعهد طرف خارج��ی در تامین 
قطع��ات از داخ��ل بای��د ج��زو 
تنظیم��ی  قرارداده��ای  ثاب��ت 
بین ایران و دنیای خارج باش��د 
و در قرارداده��ای پیش��ین هم 
اگ��ر ضعف هایی وج��ود دارد با 
مذاکره، نقیصه را رفع می کنیم. 
و  مع��دن  صنع��ت،  وزی��ر 
تجارت توان باالی قطعه س��ازی 
کش��ور را جزو افتخ��ارات ملی 
دانس��ت و گفت: بای��د با حفظ 
و تقوی��ت جایگاه قطعه س��ازی، 
بتوانی��م محصوالتی در س��طح 
تولید  بین المللی  استانداردهای 

کنیم. 

گم��رک ای��ران ش��ایعات مبن��ی ب��ر 
ورود  و  س��فارش  ثب��ت  آزادس��ازی 
خودروهای با حجم موتور بیش از ۲5۰۰ 
سی سی را رد و اعالم کرد که هیچ مصوبه 
جدیدی در این خصوص به گمرک ابالغ 

نشده است. 
ب��ه گ��زارش پرش��ین خ��ودرو، عل��ی 
معقول��ی، مدیرکل مرک��ز واردات و امور 
مناط��ق آزاد و ویژه اقتص��ادی گمرک با 
اشاره به برخی شایعات در فضای مجازی 
درباره ورود و ثبت س��فارش خودروهای 
ب��االی ۲5۰۰ سی س��ی، اظهار ک��رد: از 
اوایل دولت یازدهم از واردات خودروهای 
باالی ۲5۰۰ سی س��ی جلوگیری شده و 

ای��ن روند همچنان ادامه دارد.  وی ادامه 
داد: در ح��ال حاضر تبادل اطالعات ثبت 
سفارش و گمرک کامال الکترونیکی انجام 
و با ای��ن اقدام از هر گونه سوء اس��تفاده 
پیش��گیری می ش��ود. همچنی��ن ارتباط 
گمرک با مرکز شماره گذاری خودرو هم 
الکترونیکی شده و برگه ترخیص خودرو 
پس از طی تش��ریفات گمرکی به صورت 
الکترونیک��ی در اختیار ای��ن مراکز قرار 
می گیرد تا از هرگونه جعل و سوء استفاده 

پیشگیری به عمل آید. 
معقول��ی تاکی��د کرده اس��ت که عدم 
ام��کان ورود خودروه��ای ب��االی ۲5۰۰ 
سی س��ی مش��مول مناط��ق آزاد و ویژه 

اقتص��ادی هم می ش��ود.  مدیرکل مرکز 
وی��ژه  و  آزاد  مناط��ق  ام��ور  و  واردات 
اقتصادی گمرک در ادامه گفت: براساس 
م��اده ۷۸ قانون امور گمرکی امکان ورود 
موقت خودروهای باالی ۲5۰۰ سی س��ی 
صرفا ب��رای مس��افران غیر مقی��م ایران 
و ایرانی��ان مقی��م خارج از کش��ور برای 
استفاده شخصی افراد مذکور وجود دارد. 
ب��ه این ترتیب مس��افران غیر مقیم ایران 
می توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با 
رعایت مق��ررات مربوطه طبق رویه ورود 
موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد کنند. 
معقولی تصری��ح ک��رد: ایرانیان مقیم 
خ��ارج در صورتی می توانن��د از مقررات 

این ماده اس��تفاده کنند که قبل از ورود 
به ایران حداقل سه ماه در خارج از کشور 

اقامت داشته باشند. 
وی اف��زود: در خصوص ماده ۷۸ قانون 
امور گمرکی نی��ز با توجه به الکترونیکی 
ش��دن تمامی رویه ها و نظارت و بررسی 
ویژه اس��ناد و مدارک مس��افران خارجی 
غیر مقیم ای��ران و ایرانی��ان مقیم خارج 
سوء اس��تفاده ای  هرگون��ه  از  کش��ور  از 
پیش��گیری به عم��ل آم��ده و صرفا این 
مس��افران برای مدت معین��ی به صورت 
موق��ت می توانند این خودروه��ا را وارد 
ک��رده و پ��س از اتمام مدت زم��ان ورود 
موقت باید خودرو را از کشور خارج کنند. 

واردات خودروهای باالی ۲۵۰۰ سی سی شایعه است

رعایت استانداردها؛ شرط همکاری با خودروسازان داخلی
اخبار

پژو ۲۰۰8 با پالک ملی وارد بازار 
شد

پ��ژو ۲۰۰۸ به عنوان یک خودروی برجامی دو ماه 
پیش از سوی ایران خودرو پیش فروش شد و بنا بود 
نخستین س��ری این خودروها در شهریورماه تحویل 

خریداران شود. 
طی روزهای گذش��ته عکس��ی در فضای مجازی 
منتش��ر شده اس��ت که این خودرو را پالک ملی در 

حال حرکت در خیابان های تهران نشان می دهد. 
ای��ن خودرو ب��ا موت��ور توربو 163 اس��ب بخاری 
1.6لیت��ری عرضه می ش��ود و طبق گفت��ه مدیران 
ش��رکت ایران خودرو قیمت این خ��ودرو در حدود 
99 میلیون تومان خواهد ب��ود. پژو ۲۰۰۸ نیوفیس 
از یک گیربکس اتوماتیک ش��ش س��رعته با فناوری 

QUICK SHIFT بهره می برد. 

واردات ۳۳ هزار خودرو به کشور 
در ۵ ماه

براساس آمارهای منتشرشده، در پنج ماهه نخست 
س��ال ج��اری 33 هزار خ��ودرو از گمرکات کش��ور 

ترخیص شده است. 
به گزارش دولت بهار به نقل از باش��گاه خبرنگاران 
پویا، مجموع ارزش دالری خودروهای واردش��ده به 
کش��ور در این مدت بیش از 9۰۰ میلیون دالر بوده 
که این موضوع از افزایش بیش از 3۰درصدی واردات 
خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می دهد. 
به گزارش تسنیم، در پنج ماهه اول سال جاری به 
میزان 19 میلیارد و 44۲ میلیون دالر انواع کاال وارد 
کش��ور شد که در مقایس��ه با مدت مشابه سال قبل 
49/16درصد افزایش نشان می دهد. این رقم در ماه 

گذشته 9۷/۲3درصد بود. 
عمده تری��ن دالی��ل افزایش واردات ب��ه خودرو و 
قطعات منفصله خودرو، کاالهای سرمایه ای و برخی 

کاالهای اساسی مربوط می شود. 
دبی��ر کمیس��یون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز 
مازندران گف��ت: 13۰ خ��ودروی لوکس در گمرک 
 مازندران توقیف ش��ده که سرنوش��ت این خودروها

 تعیین تکلیف می شوند. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، »عل��ی پیرفل��ک« قاچاق را 
ضربه مهلک��ی به اقتصاد مقاومتی دانس��ت و گفت: 
برای پیش��برد اقتص��اد مقاومتی دو راهب��رد ایجاد 
زیرس��اخت ها و بس��ترهای تحق��ق اه��داف اقتصاد 
مقاومتی و برداشتن موانع و تهدیدها مورد نیاز است. 
وی خاطرنشان کرد: قاچاق منجر به رکود، بیکاری، 
کاه��ش درآمدهای دولت، ع��دم موفقیت در جذب 
س��رمایه گذاری و تاثیرات منفی بر سالمت جامعه از 
طریق توزیع کاالی بی کیفیت در جامعه خواهد شد. 
پس باید جلوی آن را با راهکارهای اساس��ی گرفت. 
افزود: شکل گیری جریان های سازمان یافته  پیرفلک 
قاچاق و نقش آنها در جریان های سیاس��ی - امنیتی 
کشور، گس��ترش پولش��ویی، اختالل در برنامه های 
تنظی��م بازار دولت با ورود کااله��ای غیرضروری به 
کش��ور و خروج آن از کش��ور و ایجاد فساد اداری از 

دیگر آثار پدیده قاچاق در جامعه است. 
دبی��ر کمیس��یون مب��ارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز 
مازن��دران در خصوص خودروهای لوکس واردش��ده 
به ورودی های اس��تان و سرنوش��ت آنها یادآور شد: 
خودروه��ای لوکس دو دس��ته اند؛ بخش��ی از آنها به 
ص��ورت قاچ��اق نبوده و ب��ا اخذ مجوز وارد اس��تان 
ش��ده، اما به دلیل اینکه با اس��تانداردهای موردنظر 
کش��ور مطابقت نداش��ته اج��ازه ورود نداش��ته اند. 
پیرفلک تصریح کرد: اما بخش��ی از خودروها با نفوذ 
در سیس��تم اداری ی��ا جعل م��دارک و ارائه مدارک 
غیرقانونی وارد مرزها و ورودی های اس��تان شده اند 
که در اس��تان مازندران این مورد کمتر از 3۰ مورد 
بوده که همگی کش��ف و ضبط شده و 1۰۰دستگاه 
نیز به دلیل مشکل رعایت عدم استانداردهای کشور 
در گم��رک توقیف ش��ده اس��ت.  وی گفت: تصمیم 
س��تاد مبارزه با کاال و قاچاق ارز برای این خودروها 
این است که یا این خودروها مرجوع شده یا به کشور 
ثالثی صادر شوند و به هیچ عنوان در داخل کشور این 

خودروها اجازه فروش و شماره گذاری ندارند. 

 طرح اولیه خودروی الکتریکی
 ارائه شد

 توس��عه س��ریع موتورهای الکتریک��ی در خودرو 
دره��ای جدیدی را ب��رای تولیدکنن��دگان باز کرده 
اس��ت.   به گزارش مهر، در همین راس��تا ش��رکت 
Alcraft Motor Company در انگلی��س قصد 
 دارد ی��ک خ��ودروی الکتریکی دو نفره بس��ازد که 
ع��الوه بر عملکرد قابل قب��ول دارای فضای بار کافی 
 Alcraft اس��ت. در ح��ال حاضر تمام ویژگی ه��ای
GT مشخص نیس��ت، اما دیوید آلکرافت موسس و 
مدیرعامل این شرکت می گوید: ما می خواهیم شرکت 
خودروسازی بسازیم که به طور کلی مهندسی سنتی 
و فناوری پیشرفته را در حوزه تولید خودروهای سبز 
ترکیب می کند.  به هر حال طبق طرح، س��تون های 
B خودرو از فیبر کربنی س��اخته می شوند. همچنین 
شیشه جلویی خودرو امتداد دارد به طوری که ستون 
درها نیز حذف ش��ده اس��ت، بنابراین فضای داخلی 

خودرو بسیار خنک خواهد بود. 

اخبار

برنامه ریزی سازمان راهداری برای 
ایجاد سامانه یکپارچه امدادخودرو

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه مس��ئله 
فعالی��ت امدادخودروها در جاده ها ب��ه دلیل پاره ای از 
مش��کالت که بعضا برای شهروندان ایجاد می کند باید 
به صورت مس��تمر رسیدگی شود، گفت: اقدامات ما در 
این زمینه این است که مردم در جاده های کشور زمانی 
ک��ه از یک نقطه  به  نقطه دیگر س��فر می کنند بتوانند 
با ش��ماره گیری یک ش��ماره به امدادخودروی نزدیک 
خود متصل ش��وند.  به گزارش پایگاه خبری وزارت راه 
و شهرسازی به نقل از روابط عمومی سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای، دادیار دادس��تانی کل کش��ور به 
هم��راه هیاتی با معاون وزیر راه و شهرس��ازی دیدار و 
از مرک��ز مدیریت راه های کش��ور بازدید کرد و در این 
بازدید داود کش��اورزیان معاون وزیر راه و شهرسازی و 
رئیس این سازمان، خدمت رسانی هرچه بهتر به مردم 
را یک اصل مهم برش��مرد و اظهار داش��ت: برای ارائه 
خدم��ات در طول راه ها به هموطنان تالش های زیادی 
صورت گرفته و پیشرفت های خوبی از جمله ساماندهی 
امدادخودروهای فعال در جاده ها حاصل ش��ده اس��ت.   
کش��اورزیان، ب��ا تاکید ب��ر اینکه س��ازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای به دنبال یافتن راه های بیشتر برای 
سهولت دسترس��ی افراد به اطالعات موردنیاز خود در 
زمینه سفرهای برون شهری است، افزود: مسئله فعالیت 
امدادخودروها در جاده ها به دلیل پاره ای از مشکالت که 
بعضا برای شهروندان ایجاد می کند یکی از موضوعاتی 
اس��ت که باید به صورت مستمر رسیدگی شود.  رئیس 
سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با اشاره به اینکه 
این سازمان از موضوع فعالیت امدادخودروهای وابسته 
ب��ه تولیدکنن��دگان و واردکنندگان خودرو اس��تقبال 
می کند، خاطرنشان کرد: منطق حاکم بر اقدامات ما در 
این زمینه این است که مردم در جاده های کشور زمانی 
که از یک نقطه  به  نقطه دیگر س��فر می کنند، بتوانند 
با شماره گیری یک ش��ماره به امداد خودروی نزدیک 
خود متصل شده و دیگر نیازی به حفظ یا جست وجوی 
شماره های متفرقه نباشد.  وی با تاکید بر اینکه سامانه 
متمرکز خواهد توانست از فعالیت امدادخودروهای فاقد 
مجوز جلوگیری به عم��ل آورد، گفت: به صورت مکرر 
مشاهده می شود که افرادی از راه های مختلف به مردم 
معرفی می ش��وند که دارای مجوزه��ای الزم برای ارائه 
خدمت به مسافران بین شهری نیستند که با برنامه ریزی 
گس��ترده و اطالع رس��انی به مردم، می ت��وان آنها را از 
راه ه��ای ارتباط تلفنی، اینترنت��ی و موبایلی متعلق به 
س��ازمان برای یافتن امدادخودروی مناس��ب و دارای 

مجوز مطلع کرد. 

بی انگیزگی خودروسازان داخلی 
برای افزایش کیفیت خودروها

نایب رئی��س کمیس��یون اصل نود مجلس ش��ورای 
اس��المی از بی انگیزگ��ی خودروس��ازان داخلی جهت 
باالب��ردن کیفیت تولید ابزار تاس��ف ک��رد و گفت که 
حمایت بیش از حد دولت از صنعت خودرو و همچنین 
تعرفه ها و محدودیت های بس��یار برای واردات خودرو 
به کش��ور، خودروس��ازان داخل��ی را در جهت افزایش 
کیفیت تولید خودروهای داخلی بی انگیزه کرده است.  
فرهاد تجری اظهار داشت: البته تولیدکنندگان داخلی 
کشور باید از حمایت های دولت در جهت ارتقای تولید 
خودروه��ای داخلی، اس��تفاده ک��رده و خودروهایی با 
کیفیت باال را عرضه و مش��تری مداری را سرلوحه کار 
خود ق��رار دهند.  به گ��زارش خبرخ��ودرو وی افزود: 
امیدواری��م دولت و مجلس بتوانن��د به این مهم توجه 
ک��رده و در حوزه های نظارتی صنعت، معدن و تجارت 
با اعمال نظارت های بهت��ر در خصوص مطالبه ملی از 
صنعت خودروس��ازی، این صنعت را ملزم به باالبردن 
کیفیت کنند.  نماینده مردم قصرش��یرین، گیالنغرب 
و سرپل ذهاب در مجلس ش��ورای اسالمی همچنین 
با توجه ب��ه آغاز فعالیت دول��ت دوازدهم، وزیر جدید 
صنع��ت، معدن و تجارت را با س��ابقه مدیریتی باال در 
ح��وزه بازرگانی و اجرایی فردی موف��ق ارزیابی کرد و 
گفت: مس��ئولیت های گذشته ایش��ان در حوزه وزارت 
بازرگانی و معاونت اجرایی ریاس��ت جمهوری نش��ان 
می دهد ایشان تجربه خوبی در این حوزه ها کسب کرده 
که می تواند در حوزه صنعت موفق تر ظاهر شود.  تجری 
همچنین نعمت زاده، وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن 
و تجارت را هم باوجود س��ن باال از وزیران موفق دولت 
گذش��ته خواند و تصریح کرد: انتظار می رود از ظرفیت 
ایش��ان با توجه به اش��راف و تجربه خوبی که در حوزه 

صنعت دارند در بخش های مختلف استفاده شود. 
 

سوء استفاده از آشفتگی بازار و 
افزایش بی منطق قیمت وارداتی ها

رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران با توجه به طوالنی 
ش��دن توقف ثبت س��فارش از سوء اس��تفاده برخی 
ش��رکت ها از ب��ازار خودروهای واردات��ی خبر داد و 
گفت: متاس��فانه ممنوعیت دو ماهه ثبت س��فارش 
باعث شده برخی از شرکت های رسمی واردکننده از 
آشفتگی بازار خودروهای خارجی استفاده و قیمت ها 
را بیش از حد افزایش دهند یا در تحویل خودروهای 
پیش فروشی به مشتریان بدقولی کنند؛ به طوری که 
سفارش ها را گاهی با تاخیرهای بیش از 1۲ ماهه به 

مشتریان تحویل می دهند. 

تازه های خودرو

مرسدس بنز شاسی بلند EQ با چهره ای جدید به نمایشگاه فرانکفورت می رود.



عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه بانک ها بازوی توانمند در رونق 
کسب وکار و بهبود فضای اقتصادی کشور هستند، از خدمات بانک صادرات 

ایران در استان چهارمحال و بختیاری قدردانی کرد. 
به گزارش پایگاه خب��ری بانک  امروز، محمد 
خالدی سردشتی با بیان اینکه بانک ها می توانند 
ب��ا توجه ب��ه اه��داف اقتص��اد مقاومتی نقش 
بی بدیلی در توس��عه و پیشرفت نظام اقتصادی 
داشته باش��ند، گفت: بانک صادرات در ماه های 
اخیر در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی 
با تخصی��ص ۶۲۶ میلیارد ریال تس��هیالت به 
بخش ه��ای تولیدی و ایجاد اش��تغال پایدار، در 
جهت محرومیت زدایی در اس��تان چهارمحال و 
بختیاری اقدام��ات ارزنده ای انجام داده که قابل 
تحس��ین و تقدیر است و بنده به عنوان نماینده 
مردم این استان از مدیران زحمتکش و پر تالش 

بانک صادرات قدردانی و تشکر می کنم. 
وی اف��زود: اگر بانک ها با توجه به رس��التی ک��ه در حمایت از بخش تولید 
و اش��تغال دارند، بتوانند به خوبی از عهده انجام آن برآیند، ش��اهد اتفاقات و 

رویدادهای بسیار خوبی درزمینه توسعه اشتغال و رونق تولید خواهیم بود. 

عضو کمیس��یون انرژی مجلس ادام��ه داد: برای اقداماتی که بانک ها انجام 
می دهند، باید مبنای مقایسه ای وجود داشته باشد تا از بانک هایی که رسالت 
خود را به خوبی انجام داده و توانس��ته اند اقدامات ارزنده ای در جهت رش��د 
و ترق��ی اقتصاد و کم رنگ تر کردن مش��کالت 

جامعه انجام دهند، تقدیر شود. 
خالدی سردشتی با یادآوری اینکه تسهیالت 
۶۲۶ میلیارد ریالی بانک ص��ادرات ایران طی 
ماه ه��ای اخیر در بخش ه��ای محروم و کمتر 
برخ��وردار اس��تان چه��ار مح��ال و بختیاری 
بسترس��از اقدام��ات ارزن��ده در جه��ت رفع 
محرومیت م��ردم ای��ن منطقه ب��وده، افزود: 
قدردانی انگیزه ای در سایر بانک ها و موسسات 
ایجاد می کن��د که باعث می ش��ود همگی به 
کم��ک تولید بیایند و با به حرک��ت درآوردن 
چرخه تولید، اقتصاد شکوفا و پررونقی داشته 

باشیم. 
وی در پایان از بانک ها خواست تا با حضور فعاالنه و مولد خود و فراهم سازی 
روش ه��ای نوین تامین مال��ی در رفع موانع تولید و ایجاد اش��تغال گام های 

بلند تری در چهار محال و بختیاری بردارند. 

حمای��ت از کس��ب و کارهای خانگی مبتنی بر ظرفیت ه��ای بومی و محلی 
راهکاری اس��ت که عالوه بر رونق تولید و اش��تغال زایی برای افراد، پیامدهای 
مثبت اجتماعی به همراه دارد و باعث کاهش آسیب ها و ناهنجاری های مختلف 

خواهد ش��د. به گ��زارش ایرنا، کس��ب و کارهای 
خانگ��ی راهبردی برای ایجاد اش��تغال و درآمد 
اس��ت و به عقیده کارشناس��ان 15 تا 80درصد 
نی��از اش��تغال 150 کش��ور جهان را مش��اغل 
خانگ��ی تامی��ن می کن��د. قانون س��اماندهی و 
حمای��ت از مش��اغل خانگی در ایران در س��ال 
1390 در مجلس ش��ورای اسالمی تصویب شد 
تا از طریق ارائه تس��هیالت تا سقف یک میلیارد 
ریال به صورت تسهیالت قرض الحسنه با کارمزد 
4درصد این مش��اغل خانگی و کارآفرینی شکل 
بگیرد. ب��ا توجه به تاکید مقام معظم رهبری در 
س��ال های اخیر و نامگذاری سال 9۶ به اقتصاد 
مقاومتی تولید و اشتغال، راهبرد دولت هم باید 

به این سو گرایش پیدا کند، چرا که حمایت از مشاغل خانگی عالوه بر تحقق 
راهبردهای اقتصادی، دارای مزیت های اجتماعی مثبتی اس��ت که نباید از آن 
غافل بود. تعاونی های مش��اغل خانگی بر مبنای رش��ته های شغلی برآمده از 

تاریخ، فرهنگ و مشاغل بومی، مظهر یکپارچگی و یکدل شدن چند خانواده 
و در نتیجه افزایش تولید و رونق کس��ب و کار خانگی اس��ت که آثار اجتماعی 
مثبتی به همراه دارد، همبس��تگی خانوادگی را افزای��ش داده و اثر اقتصادی 
آن هم پیشبرد اهداف اقتصادی کشور و رونق 
کس��ب و کار در داخل یک اجتم��اع کوچک و 
صمیمی است. بیش از یک میلیون و 300 هزار 
مجوز فعالیت مش��اغل خانگی در کشور صادر 
ش��ده اس��ت و از بیش از 400 رش��ته مشاغل 
خانگی کش��ور 300 رش��ته در استان سمنان 
فعال اس��ت، تاکنون بی��ش از 18 هزار مجوز 
مشاغل خانگی در اس��تان سمنان صادر شده 
که بیش از 90درصد از صاحبان مشاغل آن را 
زنان تشکیل می دهند. یک میلیون و ۶49 هزار 
نفر شاغل در 95 هزار و 1۶7 تعاونی در کشور 
مشغول فعالیت هستند و در استان سمنان در 
دولت تدبیر و امید ایجاد ۲57 تعاونی و جذب 
7هزار و 451 نفر عضو منجر به اشتغال زایی 3هزار و 304 شد، از ۲57 تعاونی 
تشکیل ش��ده در این استان 9 تعاونی تامین نیاز محصولی و دو تعاونی توسعه 

عمرانی در شهرستان گرمسار و شاهرود بوده است. 

رئیس س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان زنج��ان گفت بهبود فضای 
کسب و کار در کشور و این استان مستلزم تغییر نگرش در تمام بخش ها به ویژه 

کارکنان در حمایت و همکاری با بخش خصوصی است. 
شهرام طهماسبی روز سه  شنبه در گفت و گو با 
ایرن��ا، افزود: دولت تمام تالش خود را طی س��ه 
سال گذش��ته برای رفع موانع پیش روی اجرای 
برنامه های اقتصاد مقاومتی به کار گرفته اس��ت. 
وی یادآور ش��د: بهبود فضای کسب و کار بخشی 
به دول��ت و اص��الح قوانین و مق��ررات موجود 
برمی گردد و بخش��ی هم مربوط به ورود و همت 
بخش خصوصی اس��ت. طهماس��بی اظهار کرد: 
دولت طی س��ه س��ال گذش��ته تا حدود زیادی 
قوانین و مقررات مانع تولید را شناسایی و قوانین 
متناظر بر روان س��ازی این فض��ا را مصوب کرده 
اس��ت. رئیس س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریزی 
اس��تان زنجان گفت: متاس��فانه هن��وز در میان 

برخی دستگاه ها و کارکنان دولت در همکاری با بخش خصوصی و روان سازی 
فضای کس��ب و کار مشکل داریم. وی خاطرنش��ان کرد: ما همچنان در اجرای 
برخی برنامه ها مشکل داریم و هنوز دیدگاه برخی سازمان های دولتی تفوق و 

برتری نظامات دولتی بر بخش خصوصی است. طهماسبی تصریح کرد: بخشی 
از کارمندان تصور می کنند که باید با بخش خصوصی براساس مناسبت قبلی 
برخورد ش��ود، در صورتی که برای بهبود فضای کس��ب و کار غیر  از قوانین و 
مقرراتی که باید اصالح شود، تفکرات کارکنان 

باید تغییر رویه دهد. 
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
زنج��ان گف��ت: در صورت��ی که تفک��رات این 
کارکنان از فکر دولتی صرف خارج نشده باشد، 
در عمل نمی توان انتظار داشت که کاری برای 

بهبود فضای کسب و کار انجام داد. 
وی ادامه داد: برای بهبود فضای کسب و کار، 
دولت باید به س��مت بخش خصوصی متمایل 
شود و به نظر می رسد ممکن است زمانبر باشد، 
اما با برگزاری دوره های آموزش��ی، پیاده سازی 
برنامه و بازآموزی در دس��تگاه های اجرایی این 

روند می تواند سرعت بگیرد. 
طهماسبی اضافه کرد: این تغییر در باالدست شکل گرفته و قوانین تنظیم 
شده است، اما این اصالحات باید در پایین دست و در میان کارکنان هم اتفاق 

بیفتد. 

دبی��ر اجرایی رویداد ملی کارآفرینی ه��م نت میوه گفت: این رویداد با هدف 
بسترس��ازی برای کارآفرینی در زمینه نوآوری های آموزشی، ابزارها و تجهیزات 
هوشمند و خودکار، فرآوری میوه، مدیریت ضایعات و مکانیزم های باغبانی نوین 

و کشاورزی دقیق از 14 تا 1۶ شهریور سال جاری 
در اصفهان برگزار می ش��ود. مرتضی یراقی فرد با 
بیان اینک��ه در این رویداد ب��ر ارزش تولید میوه 
در س��ه مرحله کاشت، داش��ت و برداشت تاکید 
می ش��ود، افزود: محورهای رویداد شامل ابزارها و 
تجهیزات، روش های نو و فرآوری میوه و مدیریت 
 ضایعات است. وی اظهار کرد: در رویداد کارآفرینی

 هم ن��ت میوه با تکی��ه بر مدل های ن��وآوری باز، 
فرصت ها و چالش های مربوط به فرآیند تولید میوه 
در میان کارشناسان و عالقه مندان مطرح می شود 
تا آنها در فرآیندی مش��ترک ب��ه ارائه مدل های 
کسب و کار پایدار و تکرار پذیر برای استفاده از این 
فرصت ها و رفع چالش ها بپردازند. یراقی فرد اضافه 

کرد: بیشتر مخاطبان ما در این رویداد، دانشجویان و دانش آموختگان رشته های 
کشاورزی، صنایع غذایی و فنی و مهندسی هستند. دبیر اجرایی رویداد هم نت 
میوه گفت: در این رویداد، آموزش های کاربردی به افراد و تیم های شرکت کننده 

ارائ��ه و اتاق های فکر با حض��ور کارآفرینان، تولیدکنن��دگان، برندهای مطرح، 
صادرکنندگان و کارشناس��ان در زمینه های کش��اورزی و مکانیزاس��یون، علوم 
باغبانی، خاک و گیاه پزشکی، علوم و صنایع غذایی، پروتوتایپینگ )نمونه سازی(، 
اینترن��ت اش��یا، روباتی��ک، ه��وش مصنوعی، 
اتوماس��یون و اب��زار دقیق تش��کیل می ش��ود. 
یراقی فرد افزود: در این رویداد ایده های منتخب، 
ارزیابی شده و در صورت کسب امتیاز الزم برای 
نمونه س��ازی، اعتبار الزم را دریافت می کنند و 
در نهای��ت ایده های برتر ب��رای ورود به بازار به 
س��رمایه گذاران معرفی خواهند ش��د. جوایز و 
تسهیالت تیم های برگزیده در این رویداد اعتبار 
نمونه س��ازی تا س��قف 10 میلیون تومان، ورود 
تیم های منتخب به مرحله شتابدهی، شرکت در 
نمایشگاه با حضور شرکت های تجاری، برندهای 
مط��رح و تولیدکنن��دگان پیش��رو و معرفی به 
معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری برای 
دریافت تسهیالت است. این رویداد از سوی بنیاد نخبگان استان اصفهان، بنیاد 
ملی نخبگان و معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری از 14 تا 1۶ شهریور 

سال جاری در اصفهان برگزار می شود. 
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راه اندازی کس��ب و کار اصال کار آسانی نیست. اگر قصد چنین کاری 
دارید، باید خودتان را برای س��ختی های زی��ادی آماده کنید و از همه 

مهم تر انگیزه قوی داشته باشید. 
به گزارش زومیت، کوئرا، س��ایتی است که کاربران در آن می توانند 
پرس��ش های خود را مطرح کنند و افرادی که در مورد پاس��خ س��وال 
اطالعات داش��ته باش��ند، می توانند به آن جواب دهند. »ش��ما چگونه 
کس��ب و کار آنالین خودتان را راه اندازی کرده اید؟« س��والی اس��ت که 
اخی��راً توس��ط یکی از کاربران در س��ایت مطرح ش��د. جوزف کندی، 
بنیانگذار Content Pathway، به این س��وال پاسخ داده است. در 

ادامه این مقاله  پاسخ او را از زبان خودش بخوانید.
یک روز در محل کار جدید خود نشس��ته بودم و منتظر زمان ناهار 
بودم. زمانی که س��اعت ناهار شد، از شرکت خارج شدم تا به رستورانی 
در نزدیکی محل کارم مراجعه کنم. در مسیر رستوران بودم که تصویر 
چهره ام را در آینه ماش��ین مش��اهده کردم. به خودم آمدم و از چهره 
غمزده ام بس��یار تعجب ک��ردم. مدت ها بود که خ��ودم را تا این اندازه 
غمگی��ن ندیده بودم. بعد از اینکه غذایم را س��فارش دادم نتوانس��تم 
خ��ودم را کنترل کنم و گری��ه ام گرفت. در همین حال با مادرم تماس 
گرفت��م و ب��ه او گفتم که با انتخاب ش��غل جدید بزرگ ترین اش��تباه 

زندگی ام را مرتکب شده ام. 
در چن��د ماه گذش��ته، من به ص��ورت دورکاری برای یک ش��رکت 
زیست محیطی پیشرفته با رشد سریع کار می کردم. ترفندهای تجارت 
را یاد گرفته بودم و شبکه خوبی از افراد با زمینه کاری مشابه در اطراف 
خودم تش��کیل داده بودم. همچنین اطالع��ات خوبی در مورد محیط 
زیست کسب کرده بودم و با اصول بازاریابی دیجیتال آشنا شده بودم، 

اما این ش��رایط خوب دوام چندانی نداشت و از این حرفه خارج شدم. 
به همین دلیل مجبور ش��دم در شرکتی که دوست نداشتم مشغول به 
کار شوم. پول درآوردن هیچ انگیزه ای در من ایجاد نمی کرد. دلم برای 
کار مرتبط با محیط زیست تنگ شده بود و دیگر نمی توانستم شرایط 
موج��ود را تحمل کنم. به همین دلیل یک روز به دفتر رئیس مراجعه 

کردم و به او گفتم که دیگر بیش از این نمی توانم ادامه دهم. 
تصمیم گرفتم کار جدیدی را آغاز کنم. یک دامنه خریدم و وب سایت 
خودم را ثبت کردم. برای مدت طوالنی به صورت شبانه روزی کار کردم 
و برای خودم تبلیغات انجام دادم. من یک مش��اور کپی رایت هس��تم، 
بنابراین تنه��ا به دنبال افرادی نبودم که بتوانن��د محتوای زیاد تولید 
کنند، بلکه دنبال مش��تری هایی بودم که نمی دانستند کار خود را باید 
از کجا آغاز کنند یا اینکه دنبال انگیزه قوی برای ش��روع فعالیت های 

خود بودند. 
چند ماه اول بس��یار سخت بود. تقریباً چهار ماه طول کشید تا روند 
کار دس��تم بیاید. حدود ش��ش ماه هیچ جایی برای اقامت نداش��تم و 
روی مبل خانه دوس��تان و آش��نایان می خوابیدم. سپس برای گرفتن 
پروژه های گوناگون به ش��هرها و کشورهای مختلف سفر کردم. درآمد 
خوبی داش��تم و هیچ هزینه اضاف��ه ای نمی کردم. بلیت یک طرفه برای 
شهرهای مختلف می خریدم و مدتی را در آنجا سپری می کردم. سپس 
راهی شهری دیگری برای دریافت پروژه های جدید می شدم. در نهایت 
بعد از مدت ها تالش تمام وقت توانستم به هدف مورد نظر خود برسم. 
در تمام این مدت، تنها عالقه زیادی که به کاری داش��تم باعث ش��د 

انگیزه خودم را از دست ندهم و به تالش کردن ادامه دهم. 
INC:منبع

 
نمایش��گاه یک پایگاه بزرگ جهت تبادل اطالعات، حرکت به سوی یک 
اقتصاد باز و رو به رش��د، جه��ش صادراتی، نگاه مدبرانه به خواس��ته ها و 
عالئق مش��تریان و رصد کردن مداوم س��الیق آنها، ارزیابی کارشناس��انه 
بازارهای مختلف و دس��تیابی به دان��ش و تکنولوژی روز دنیا و پدیده های 
نوین علم و صنعت و انتقال فناوری است. فضایی مناسب جهت به نمایش 
گذاردن توانمندی ها و قابلیت های فنی و آخرین دس��تاوردهای واحدهای 
تولی��دی و خدماتی و نوعی ارتباط زنده و مؤثر با مصرف کننده، مش��تری 
و فعاالن مختلف صنعت و اقش��ار مختلف مردم است. حضور در نمایشگاه 
یک��ی از مهم ترین ابزارهای بازاریابی و ش��ناخت بازارهای جدید و ارزیابی 
بازاره��ای موج��ود و نوعی خودارزیاب��ی از وضعیت حض��ور هر مجموعه 
در بازاره��ای داخلی و خارجی اس��ت. اما بی تردی��د ارزش حضور در یک 
نمایش��گاه را نمی توان ب��ا ارزش قراردادهایی که منعقد می ش��ود ارزیابی 
ک��رد، بلکه یکی از مهم ترین دس��تاوردهای هر نمایش��گاه ارتباطات مؤثر 
و گس��ترده و پایداری است که در نمایش��گاه ها شکل می گیرد و منجر به 
همکاری های گس��ترده و درازمدت می شود و نیز تفاهم و گفت وگوی بین 
ملل و فرهنگ ها که عالوه بر کمک به رشد صادرات به رونق اقتصاد کشور 

نیز کمک ش��ایانی خواهد کرد. نمایش��گاه ها اکنون به ابزار بس��یار مهمی 
برای نمایش تولیدات به مصرف کننده داخلی و خارجی و ارائه راهکارهای 
مناس��ب برای تولیدات بیشتر و پیش��نهادهایی به مصرف کنندگان و تجار 
تبدیل شده اس��ت. همچنین به عنوان محل مناسبی برای تبادل اطالعات 
علم��ی، بازرگانی و تجاری و نیز رقابت ش��رکت های مختلف نقش کلیدی 
و مهمی دارند. همین موضوع باعث می ش��ود ک��ه تولیدکنندگان به نقاط 
ضعف تولیدات خود بیشتر پی ببرند و در رقابت با محصوالت شرکت های 
رقی��ب متوجه نواقص خود ش��ده و در جهت رفع ی��ا کمرنگ کردن آنها 
گام بردارن��د. همچنی��ن با توجه ب��ه اهمیت رهایی از وابس��تگی ایران به 
درآمدهای نفتی و سیاس��ت جایگزینی ص��ادرات غیرنفتی برای تأمین ارز 
مورد نیاز کشور، از طریق تشویق صنایع داخلی به تولید و صدور کاالها به 
دیگر کش��ورها نمایشگاه های بین المللی به عنوان یکی از کانال های معرفی 
کااله��ای تولی��دی و انتقال فناوری در دنیا، می تواند نقش بس��یار مؤثری 
در فرآیند توس��عه ص��ادرات غیرنفتی ایفا کند. نمایش��گاه های بین المللی 
به عنوان مکانی س��ازمان یافته به منظور افزایش تجارت برای استفاده بهتر 
از منابع ملی، پیش��رفت فنی، کاهش بیکاری، گس��ترش بازار به آن سوی 
مرزه��ا و افزایش درآمده��ای ارزی با نمایش محصوالت و پیش��رفت های 
جدید، توس��عه بازار، اخذ نمایندگی و سفارش و فروش کاال، تغییر باورها، 
بازاریابی و شناسایی بازارهای هدف، نقش کلیدی در رفاه اقتصادی دارند. 

کارآفرینی و موفقیت در کس��ب وکار به یادگیری مهارت   و بهبود عادات 
زندگی نیازمند است. با بررسی سبک زندگی برخی کارآفرینان موفق همراه 

ما باشید. 
به گزارش زومیت، برای تبدیل شدن به یک کارآفرین موفق و پیشرفت 
روزافزون الزم است انتخاب های هوشمندانه ای در زندگی و مسیر شغلی تان 
داش��ته باش��ید. آینده نگری را تمرین کنید و ب��ا تصمیم گیری های نابجا 
ش��رایط   تان را به خط��ر نیندازید. رعایت موارد زیر می توان��د در این راه به 

شما کمک کند.
 .

بدونفکرمتعهدنشوید
برخ��ی کارآفرینان ت��ازه کار به دلیل انرژی و انگی��زه باالیی که برای کار 
کردن دارند، به هر پیش��نهاد همکاری جواب مساعد و مثبت می دهند، اما 
وقتی در کار پیش می روند متوجه اش��تباه خود شده و در شرایطی گرفتار 
می شوند که چندان مساعد نیست. پس لطفا هیجانات  خود را کنترل کنید 
و قبل از پذیرفتن مسئولیت و عقد قرارداد، تمامی جوانب را بسنجید و این 
س��واالت را از خودتان بپرسید: آیا انجام دادن این کار در اولویت قرار دارد؟ 
با توانایی های من و تیم من مطابقت دارد؟ به خاطر مصلحت یا خجالت این 
وظیفه را به عهده می گیرم؟ قطعا با بررسی و ارزیابی شرایط از تصمیمات 

هیجانی و »بله« گفتن دردسرساز در امان می مانید. 

بالفاصلهجوابمنفیندهید
برعکس مورد باال هم صادق است. یعنی همانطور که الزم است از گفتن 
»بله  هیجانی« اجتناب کنید، باید مراقب جواب های منفی تان هم باش��ید. 
بس��یاری از کارآفرین��ان از وقت گذاش��تن برای تفکر می ترس��ند و نگران 
هستند که طرف مقابل آنها را فردی بی تجربه و مردد بداند، درحالی که اگر 
تقاضای زمان کرده و روی پیشنهاد همکاری فکر کنید، این رفتار پختگی و 

آینده نگری شما را نشان می دهد. 
بهتر است فهرستی از مواردی که جواب شما را منفی می کند تهیه کنید 
تا بهتر مدیریت رفتار و عکس العمل های تان را داش��ته باش��ید. برای مثال 
ش��اید شخصی پیشنهاد یک سخنرانی را به دلیل اضطراب یا کمبود زمان 
رد کند، درحالی که می توان با کمی تفکر و برنامه ریزی از این فرصت بسیار 
عالی برای رشد کسب وکار بهره  برد. پس برای مواردی که به رشد شخصی 
و حرفه ای تان کمک می کند، زمان صرف کنید و همه چیز را بسنجید. این 

نخستین درس پیروزی است. 

بریککارتمرکزکنید
به عنوان یک کارآفرین کارهای زیادی برای انجام دادن دارید، اما همیشه 
زم��ان  محدود اس��ت. پرش اف��کار از یک کار به کار دیگر، پاس��خ دادن به 
تلفن ه��ای خارج از موعد و چک ک��ردن بی برنامه پیام های فضای مجازی، 

همه و همه می توانند در مسیر کاری شما فاجعه به بار بیاورند. 

کارمندانمنفیراحذفکنید
این یک واقعیت است که داشتن کارکنان سمی در شرکت ، موفقیت تان را به 
خطر می اندازد و تمامی زحمات شما و دیگر کارکنان  را به باد می دهد. هدف 
یک کارآفرین ایجاد یک فرهنگ سالم است، پس این سالم سازی را از محیط 
کار خود شروع کنید. کمترین تأثیر وجود افراد منفی ایجاد استرس و تنش در 
کار و در بدترین حالت از دست دادن کارکنان خوب و همچنین مشتری است. 

ازسیاست»دربباز«بهرهببرید
سیاست »درب باز« در دنیای تجارت و کسب وکار یک اصطالح است و به 
این معنا است که مدیر، مدیرعامل و سرپرست در هر شغل، فضایی را فراهم 
کند تا کارکنان و کارمندان بتوانند به راحتی با کارفرمای خود ارتباط شفاف و 
صادقانه ای داشته باشند و نظرات خود را مطرح کنند. اما عده ای از کارفرمایان 
در این سیاس��ت افراط می کنند و هر روز و هر زمانی دسترسی و مراجعه به 
دفترشان امکان پذیر است. چنین رویه ای در مدیریت زمان و هزینه ها اختالل 
ایج��اد می کند و کارآفرین را در معرض تن��ش کاری قرار می دهد. چه یک 
کارمند دارید چه 50 نفر، روزها و س��اعت هایی معین در هفته برای مراجعه 
آنها اختصاص دهید تا هم از لحاظ ذهنی آمادگی داشته باشید و هم در طول 
هفته به دلیل سیل نظرات و مشکالت، تمرکز و آرامش تان را از دست ندهید. 

وسواسنداشتهباشید
ب��اور غلطی درباره اف��راد متخصص وجود دارد و آن این اس��ت که انتظار 
می رود یک کارآفرین کاربلد و متخصص، در تمامی زمینه ها اطالعات و تجربه 
و مهارت داشته باشد؛ در صورتی که این توقع نابجا و اشتباه است. متخصص 
ب��ودن یعنی اینکه ش��ما در حوزه خاص کاری تان اطالعاتی بیش��تر از افراد 
معمولی دارید. پس برای جلسات و کنفرانس های معمولی بیش از حد تحقیق 
و مطالعه نکنید و از وس��واس زیاد دست بردارید زیرا ارائه جزییات بسیار در 
کنفرانس  ش��نوندگان را خسته و زمان ش��ما را  هدر می دهد. همچنین در 
مواقعی که پاسخ سوالی را نمی دانید می توانید به مخاطب قول دهید که در 

زمانی مناسب مفصل درباره آن موضوع صحبت می کنید. 
انعطافپذیرباشید

کارآفرینی و برپایی کسب وکار شخصی آزادی عمل به شما و برنامه های تان 
می دهد، اما گاهی  اوقات اوضاع از کنترل خارج می ش��ود و وظایف و اتفاقاتی 
خارج از موعد رخ می دهد. در چنین مواقعی خیلی سرسختی نشان ندهید و 
اجازه دهید گاهی زندگی مسیر طبیعی اش را طی کند و انتظار تعادل وکنترل 

همیشگی نداشته باشید. 

روابطتانرامدیریتکنید
بارها و بارها ش��نیده اید که هر شخصی شبیه دوستانش خواهد شد و راه 
آنها را دنبال خواهد کرد، پس برای موفقیت روزافزون س��عی کنید با افرادی 
در ارتباط باش��ید که کارآفرینان و رهبران موفقی هس��تند. از همنشینی و 
مصاحبت با آنها درس بگیرید و تجربیات ، ایده های خالقانه و نظرات ش��ان را 

در مسیر خود به کار ببرید. 

خطراترابپذیرید
کارآفرینان موفق ریس��ک پذیران خوبی نیز هستند یعنی در هر تصمیمی 
جوانب مثبت و منفی را خوب می س��نجند و بعد دس��ت به عمل می زنند. 
پ��س عواقب ه��ر کاری را در نظر بگیرید و از خود بپرس��ید آیا ارزش خطر 
کردن دارد؟ عالوه بر تمامی مواردی که ذکر ش��د، واضح اس��ت که در مسیر 
کارآفرینی بسیار مورد قضاوت قرار خواهید گرفت، اما شما کماکان به اهداف 
و برنامه ریزی خود پایبند باش��ید، زیرا تعریف موفقیت در افراد مختلف با هم 
متفاوت اس��ت. آن زمان که موعدش برس��د تمامی اطرافیان به قضاوت ها و 
پیش بینی های اشتباه خود پی خواهند برد. با قدرت پرواز کنید، رنگین کمان 

نزدیک است! 
INC:منبع

ایالنماسک،مدیرعاملتسالواسپیسایکس،درشبکهاجتماعیتوییتراعالمکردکهقدرت
تشخیصهوشمصنوعی،آغازگرجنگجهانیسومخواهدبود.

بهگزارشزومیت،تابهحالبهاینموضوعفکرکردهایدکهاگرقرارباشدجنگجهانیدیگریرخ
دهد،دلیلآغازآنچهخواهدبود؟ایالنماسکمیگویدهوشمصنوعیپاسخاینسوالاست.بهطور

دقیقتر،اوروزگذشتهدرشبکهاجتماعیتوییتراعالمکردکه»رقابتبرسرهوشمصنوعیدرسطوح
ملی«باعثایجادجنگجهانیسومخواهدشد.

چین،روسیهوتمامکشورهاییکهدانشزیادیدرزمینهعلومکامپیوتریدارند،بهرقابتبرایبرتری
هوشمصنوعیمیپردازندواینموضوعباعثآغازجنگجهانیسومخواهدشد.

اوپسازاینتوییت،توییتهایدیگریدرهمینزمینهمنتشرکرد.طبقگفتهماسک،دریکبازه
زمانی،هوشمصنوعیقدرتتشخیصهمپیدامیکندوتصمیممیگیردکهحملهنظامیبهترینگزینه

است.
جنگجهانیسومتوسطاشخاصادارهکنندهکشورهاآغازنخواهدشد،بلکههوشمصنوعیآنها

تصمیممیگیردکهحملهنظامیبهترینراهبرایپیروزیاست.
توییتهایماسکمدتکوتاهیپسازسخنرانیوالدیمیرپوتینرئیسجمهورروسیهمنتشرشد.

پوتینمعتقداستکشوریکهبرترینفناوریهوشمصنوعیراداشتهباشد،کنترلجهانرادردست
خواهدگرفت.

ایالنماسکیکیازمخالفانجدیاستفادهازهوشمصنوعیدرصنایعنظامیمحسوبمیشود
وهموارههشدارهایزیادیدرموردخطراتاستفادهازاینفناوریمیدهد.باوجوداینکهماسک
ازهوشمصنوعیدرسهشرکتخودیعنیNeuralink،تسالوOpenAIاستفادهمیکندولیاز

سازمانمللدرخواستکردهاستقوانینوآییننامههایجدیدیبرایتوسعهاینفناوریایجادکند.
بهنظرماسک،هوشمصنوعیبزرگترینریسکبرایانسانهامحسوبمیشودومعتقداستکسانی

مثلمارکزاکربرگ)مدیرعاملفیسبوک(،درکپایینیازخطراتهوشمصنوعیدارند.

داستانشروعدشواریکاستارتآپ

نقشنمایشگاههادررونقاقتصادیکشور

هوشمندانهکارآفرینیکنید

 ایالن ماسک:
 جنگ جهانی سوم را

هوش مصنوعی آغاز می کند

چهارشنبه8
15شهریور1396

9شماره875 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

دریچهنگاه

مدیر کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین از آغاز 
ثبت نام دوازدهمین جشنواره امتنان از کارآفرینان برتر استان قزوین در سال جاری خبر 
داد. ناصر شفیع آبادی در گفت وگو با مهر، هدف از برگزاری جشنواره امتنان از کارآفرینان 
را اشاعه و ترویج فرهنگ کارآفرینی، تاکید بر خالقیت و نوآوری در کسب و کار، ترویج و 
توسعه فرهنگ کارآفرینی، خالقیت و نوآوری، شناسایی کارآفرینان در سراسر کشور و 
انتخاب برترین آنها و معرفی به عنوان الگو به آحاد جامعه خصوصا جوانان، ایجاد فضای 
تعامل و همکاری میان فعاالن عرصه های مختلف اقتصادی در بخش صنعت، کشاورزی 
و خدمات، ایجاد نشاط و رقابت در فضاهای کسب و کار، هم افزایی و مشارکت کارآفرینان 
در توسعه اقتصادی کشور و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی و تقویت نقش کارآفرینان 

در نظام تصمیم سازی کشور و سایر موارد عنوان کرد. 

آغازثبتنامدوازدهمینجشنواره
امتنانازکارآفرینانبرتردرقزوین

 برترین ش��رکت های دانش بنی��ان تولیدکننده محصوالت بر پای��ه دانش در پارک 
فناوری پردیس با حضور وزیر خارجه معرفی و تقدیر شدند. پانزدهمین اجالس ساالنه 
و جش��نواره برترین های پارک فناوری پردیس دیروز با حضور محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه، عراقچی معاون وزیرامور خارجه، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری، مهدی صفاری نیا رئیس پارک فناوری پردیس، سعید سرکار دبیر 
ستاد توسعه فناوری نانو و جمعی از معاونان و مدیران وزارت خارجه، معاونت علمی و 
پارک پردیس برگزار شد. در این اجالس نمایندگانی از شرکت های دانش بنیان مستقر 
در پارک فناوری پردیس حضور داش��تند. ش��ش شرکت برتر مستقر در پارک در این 
مراسم معرفی و تقدیر شدند. این شرکت ها اکنون دارای محصوالتی هستند که به بازار 

عرضه شده و برخی از آنها نیز صادر می شوند. 

برترینهایپارکفناوریپردیس
تقدیرشدند

آقایدکترمهدیکریمیتفرشی
ریاستهیأتمدیرهتعاونیتولیدکنندگانموادغذاییوخانهصنعت



اصط��اح »تبلیغات مقایس��ه ای« به هر 
ش��یوه تبلیغاتی ای مربوط می شود که در 
آن مال��ک عامت تج��اری تاش می کند 
از مقایس��ه میان محص��والت، خدمات یا 
برندش با محصوالت یک رقیب، سود ببرد. 
به گزارش س��ایتchetor، در این ش��یوه 
تبلیغاتی اطاعات مفصل��ی از محصوالت 
مختل��ف در اختی��ار مش��تری ق��رار داده 
می شود. این اطاعات باید به گونه ای فراهم 
شوند که مشتری تمایل پیدا کند محصول 
موردنظ��ر را از میان محص��والت مختلف 
انتخ��اب کن��د. در این مقاله ب��ا تبلیغات 

مقایسه ای بیشتر آشنا می شوید. 

تبلیغات مقایسه ای چیست؟ 
اس��ت  مقایس��ه ای ممک��ن  ادعاه��ای 
تفاوت ه��ای زیادی با هم داش��ته باش��ند. 
ممکن اس��ت به ط��ور صریح ن��ام رقیب را 
بیان کنند یا به ش��کلی غیرمستقیم به آن 
اش��اره کنند، ممکن است روی شباهت ها 
تأکید کنند یا تف��اوت میان محصوالت را 
برجس��ته س��ازند، همچنین ممکن است 
بی��ان کنند محصولی که تبلیغ می ش��ود، 
از رقی��ب »بهتر« اس��ت یا »ب��ه خوبی آن 
اس��ت«. به بیان ساده، تبلیغات مقایسه ای 
نوعی تبلیغات اس��ت که دو یا چند برند از 
یک کاال، براس��اس ویژگی )یا ویژگی های( 
محص��ول با هم مقایس��ه می ش��وند. این 
تبلیغات برای برجس��ته کردن مزیت های 
محصوالت یا خدمات موردنظر، در مقایسه 

با رقبا طراحی شده اند. 

انواع تبلیغات در س��ه دس��ته کلی جای 
می گیرند: 

1- تبلیغات غیرمقایسه ای که به صورت 
مستقیم یا غیرمستقیم به محصول رقیب 

اشاره نمی کنند. 
2- تبلیغات مقایسه ای غیرمستقیم که 
به ش��کلی غیرمس��تقیم به محصول رقیب 

اشاره می کنند. 
3- تبلیغات مقایس��ه ای مستقیم که در 
آن به طور مش��خص از یک محصول رقیب 
نام  برده می شود یا به شکلی قابل تشخیص 

ارائه می شود. 
تبلیغاتی که در یکی از دو دسته آخر قرار 
می گیرند، تبلیغات مقایسه ای نام دارند. در 
برخی از کشور ها یک یا هردو نوع تبلیغات 
مقایس��ه ای مجازن��د و در برخ��ی دیگر از 
کشور ها، این نوع تبلیغات ممنوع هستند. 

مث��ا ب��ه ش��عار تبلیغاتی نوش��یدنی 
کس��لبرگ توجه کنید: »احتماال بهترین 
نوشیدنی در دنیاست«؛ این شعار در بریتانیا 
که هر دو نوع تبلیغات مقایس��ه ای در آن 
مجاز اس��ت، منع قانونی ندارد اما در آلمان 
که اجازه هیچ گونه تبلیغات مقایس��ه ای را 
نمی دهد، نمی توان از این ش��عار اس��تفاده 
کرد، چ��ون دربردارنده این معناس��ت که 
سایر نوش��یدنی ها در مقایسه با کسلبرگ 
رتب��ه پایین تری دارن��د و این نوعی تبلیغ 

مقایسه ای غیرمستقیم است. 
به طورکلی تبلیغات مقایس��ه ای دو جزء 

دارند: 
 )puffery(  1- تبلیغات پرسروصدا

2- بدنام کردن رقیب 
تبلیغات پرسروصدا زمانی اتفاق می افتد 
که تبلیغ کننده ه��ا از طریق بیان ادعاهای 
مبالغه آمیز، به دنبال جلب توجه مش��تری 

هستند و قصدشان بیان گزاره هایی مبتنی 
بر واقعیت نیست. تبلیغات پرسروصدا رقیب 
را تحمل نمی کنند و به دنبال این هس��تند 
که تصویری منف��ی از محصول رقیب ارائه 
کنند. این موارد برای بدنام کردن نیز صادق 
است و به همین دلیل دادگاه آن را به شدت 

ممنوع کرده است. 
درنتیجه این پرس��ش مطرح می ش��ود 
که تبلیغات مقایس��ه ای تا چه حد ممکن 
است محدود باشند؟ پاس��خ این سوال در 
ایجاد فهم درس��تی از تعارض میان منافع 
ذی نفعان درگیر نهفته اس��ت که ش��امل 
تبلیغ کننده ها، رقبا و مش��تری ها می شود. 
هدف تبلیغ کننده این است که محصولش 
را به ش��یوه ای ارائه کند که مش��تری برای 
خرید آن ترغیب شود. از سوی دیگر رقیب 
همیش��ه تاش می کند از هرگونه تبلیغی 
که هدفش بدنام کردن محصول او یا بیان 
ادعاهای غلط است جلوگیری کند. مشتری 
بیچاره نیز خودش را در وسط مجموعه ای 
از ادعاه��ا می بین��د و این ح��ق را دارد که 
اطاعات دقیقی از کیفیت یا س��ودمندی 
محصوالت��ی که در ب��ازار ارائه می ش��وند، 

دریافت کند. 

تبلیغات مقایسه ای و تخلفات عالمت 
تجاری

در زمانه ای که دنیا به یک دهکده جهانی 
تبدیل ش��ده اس��ت، عامت ه��ای تجاری 
نق��ش مهم��ی در تش��خیص محصوالت 
کس��ب وکارهای مختلف ب��ازی می کنند. 
می ت��وان عامت تج��اری را به صورت یک 
نشان یا نماد تعریف کرد که یک محصول 
را از محصول مش��ابه دیگر متمایز می کند. 
عام��ت تجاری ب��ه محصول ش��خصیت 
می دهد و به مش��تری کمک می کند یک 
محصول را در میان دیگر محصوالت مشابه 
تش��خیص بدهد. عامت تجاری نه تنها به 
تشخیص منش��أ محصول کمک می کند، 
بلکه کیفیت ثابت محصول را نیز تضمین 
و با تبلیغ محصول، به ساخته شدن تصویر 

برند کمک می کند. 
ش��رکت ها در رقاب��ت ب��رای معرف��ی 
تبلیغات  از تکنیک های  محصوالت ش��ان، 
اس��تفاده می کنند و عامت ه��ای تجاری، 
نام ه��ای تجاری و دیگ��ر نمادهای تجاری 
را ب��ا عناص��ر متقاعدکنن��ده و اطاع��ات 
مختلف ترکیب می کنند. نه تنها اس��تفاده 

از عامت تجاری خود شرکت ها برای شان 
محبوبیت به همراه می آورد، بلکه استفاده از 
عامت تجاری رقبا نیز در حال رشد است. 
عامت ه��ای تجاری در تبلیغ��ات و منافع 
عمومی، به خودی خود هیچ ارزش��ی برای 
عموم مردم ندارند. منفعت عمومی  نمادهای 
تجاری، توانایی ش��ان برای آگاهی بخشی و 
جلوگیری از س��ردرگمی مشتری هاس��ت. 
حفاظت قانونی از عامت های تجاری باید 
با توجه به اینک��ه تبلیغات تا چه حدی به 
منافع عمومی خدمت می کنند، مش��خص 

شود. 

تبلیغات مقایسه ای چه مزایایی برای 
مشتری به همراه دارد؟ 

اگر از چش��م انداز مش��تری نگاه کنیم، 
تبلیغات مقایسه ای تفاوت میان دو کاال در 
بازار را بیان می کنند و به مشتری می گویند 
چرا باید محصول تبلیغ  شده را انتخاب کند. 
یک��ی از مؤثرترین روش ها برای تبلیغ یک 
محصول، مقایسه کردن آن با پیشنهادهای 
رقیب اس��ت. ای��ن مقایس��ه ها می توانند 
مشتری های بالقوه ای ایجاد کند که دالیل 
قانع کننده ای برای خرید کردن از ش��رکت 
دارند. همچنین می توانند برای محصوالت 
اعتبار خوبی ایجاد کنند. مشتری های بالقوه 
به طور ناخودآگاه می گویند: »اگر آنها واقعا 
چیز بهتری ندارند چگونه خطر می کنند و 

محصول شان را با دیگران مقایسه کنند؟«
مقایسه  کردن کاالها و خدمات، اطاعات 
بیشتری در اختیار مشتری ها قرار می دهد 
و درنتیجه به آنها کمک می کند تصمیمات 
بهت��ری بگیرند. واضح اس��ت که تبلیغات 
مقایس��ه ای کم��ک می کن��د مش��تری ها 
اطاعات بهت��ری از ویژگی ه��ای دو برند 
رقیب داش��ته باشند. این روش تبلیغ، یک 
ابزار مؤثر ب��رای پیدا کردن جایگاه در بازار 
نیز هست. تبلیغ کننده های کمی تبلیغات 
مقایس��ه ای را توهین آمی��ز می دانند، اما با 
توجه به تجربه   هایی که تاکنون به دس��ت 
آمده است، این یک واقعیت پذیرفته شده 
است که مشتری ها از این نوع تبلیغات سود 
می برند. تبلیغات مقایسه ای برای مشتری ها 
این فرص��ت را فراهم می کن��د که نه تنها 
تصمیم بگیرند کدام محصول بهتر اس��ت، 
بلکه حتی متوجه می شوند کدام محصول 

برای آنها مناسب تر است. 
مشتری ها عموما پیش از خرید محصول، 

اطاعات��ی درب��اره کیفی��ت آن ندارن��د و 
قیمت ها نیز نمی توانند نشان دهنده کیفیت 
باشند. شرکت ها با تبلیغ کردن کیفیت شان 
برای جذب مشتری با هم رقابت می کنند. 
اگر شرکتی دست به تبلیغات بزند، واقعیت 
را آشکار کرده است و دیگر نمی تواند دروغ 

بگوید. 

تبلیغات مقایسه ای چه تأثیری بر 
برندها می گذارد؟ 

از مطالع��ات فای��ده تبلیغ��ات  برخ��ی 
مقایس��ه ای را بررسی کرده اند. این تبلیغات 
زمانی که یک طرفه باش��ند اعتب��ار خود را 
از دس��ت می دهند و برای برندی که به آن 
حمله ش��ده اس��ت، حتی حس همدردی 
ایجاد می کند.  مطالعه ای که توسط شرکت 
تبلیغاتی  »Ogilvy-Mather« انجام شده 
است، نشان می دهد در تبلیغات مقایسه ای، 
مش��تری ها بارها صاحب تبلی��غ را با رقیب 
آن اش��تباه گرفته اند. عاوه ب��ر این اغوایی 
در تبلیغ��ات مقایس��ه ای و غیرمقایس��ه ای 
وجود ندارد. از س��وی دیگر، مطالعات نشان 
داده اند که تبلیغات مقایس��ه ای در صورتی 
مؤثر خواهند بود که منابع آنها معتبر باشد. 
برای مثال مش��خص شده است که احتمال 
دیده شدن تبلیغات مقایسه ای و جلب توجه 
مشتری ها برای خرید محصول، در مقایسه 
با تبلیغات غیرمقایس��ه ای بیش��تر اس��ت. 
همچنین مش��خص شده است که تبلیغات 
مقایس��ه ای معتبر برای محصوالت جدید، 
به ش��دت مؤثر اس��ت. اعتبار زمانی افزایش 
پیدا می کند که تبلیغات مقایسه ای دو طرفه 
باشند. یعنی نام رقیب و برخی از مزایای برند 
رقیب ذکر شود و سپس دالیل برتری برندی 

که تبلیغ می شود، بیان شود. 

در تبلیغات مقایسه ای باید به چه 
نکاتی توجه شود؟ 

بازاریاب ها در هنگام آماده کردن تبلیغات 
مقایس��ه ای، باید اهداف مشتری را نیز در 
نظر بگیرند. مش��تری های مثبت نگر و نیز 
مشتری هایی که می خواهند بهترین خرید 
را انجام بدهند، به ادعای  »برند الف از برند 
ب بهتر است« توجه و عاقه مندی بیشتری 
نش��ان می دهند. مش��تری های محتاط و 
آنهایی که می خواهند خطر از دست دادن 
پول ش��ان را کمینه کنند، نسبت به ادعای 
برتر بودن مشکوک هستند و به این ادعاها 
ک��ه »برند الف ش��بیه یا مع��ادل برند ب 

است«، عاقه بیشتری نشان می دهند. 
توجه داشته باشید که پیام های مقایسه ای 
مثبت )برند الف نسبت به برند ب، عملکرد 
بهتری دارد( برای مش��تری های دسته اول 
مؤثرتر هستند؛ درحالی که پیام های منفی 
)برند ب در مقایس��ه با برند الف مشکات 
بیشتری دارد( بر مشتری های محتاط تأثیر 
بهت��ری می گذارند. اگر اطاع��ات اضافی 
مثبتی به این مشتری ها داده شود، مشتری 
تمایل پیدا می کند که اطاعات مربوط به 

برند دیگر را نیز در نظر بگیرد. 
اما تبلیغ��ات مقایس��ه ای نبای��د باعث 
گمراهی مش��تری بش��ود. ه��ر اطاعات 
اش��تباهی می تواند به ضرر مش��تری تمام 
ش��ود. زی��اده روی در این گون��ه تبلیغ��ات 
می توان��د تأثی��رات بدی روی مش��تری ها 

بگذارد. 
ukessays :برگرفته از

استفادهازتبلیغاتمقایسهایواهمیتآندرکسبوکارها
ایستگاه تبلیغات

آگهی تبلیغاتی هوندا در صندوق 
عقبش جا شد

هوندا، عاقه مند به اس��تفاده از ترفند های بصری 
در تبلیغ��ات، در پی به کارگی��ری برخی ترفند های 
بصری جدید است تا بتواند جانی تازه به آمار فروش 

خودروی مدل subcompact Fit خود بدهد. 
ب��ه گ��زارش ام ب��ی  ای نی��وز، کمپی��ن تبلیغاتی 
خودرو های مدل 2018 در حالی راه اندازی می شود 
که روند نزول��ی میزان ف��روش خودرو های کوچک 
همچنان ادام��ه دارد. به این ترتی��ب هوندا درصدد 
جلب عاقه به طیف وسیعی از محتوا در پلتفرم های 
مختلف اس��ت که البت��ه قدرتمند ترین کمپین چند 
فرهنگی، اجتماعی و موبایل محور به حساب می آید. 
کمپین ف��وق از این خ��ودرو به عن��وان اتومبیلی 
کوچک اما جادار برای خریداران تازه کار نام می برد. 
یک ویدئو محص��ول نرم افزار اتوماس��یون اتوماتیک 
روباتی��ک  )RPA( ب��ا صحن��ه ای معمولی از حیاط 
خلوت یک خانه ش��روع می شود. سپس ناگهان کل 
 Fit آگهی تبلیغاتی در صندوق عقب خودروی مدل

جای می گیرد. 
یک آگه��ی تبلیغاتی دیگر، س��اخته ش��ده برای 
 ش��بکه تلویزیونیHulu، پرتاب دکمه های دستگاه

 video player داخ��ل صندوق عقب خودرو را به 
تصویر می کشد. 

آگهی ه��ای تبلیغات��ی ویدئوی��ی Snapchat و 
استوری های اینس��تاگرام، پرتاب ایموجی ها و دیگر 
عناصر بصری بوم��ی نرم افزار ها داخل صندوق عقب 

یک خودروی مدل Fit را نشان می دهد. 
ترفند های بصری هوندا در حالی مطرح و ارائه داده 
می ش��وند که بازاریابان در پی کش��ف راه هایی برای 
حف��ظ نق��ش متقاعدکنندگی آگهی ه��ای تبلیغاتی 
در عصر جس��ت وجو و مس��دود کردن آنها هستند. 
بازاری��اب صنعت بیمه، Geico، مهارت فراوان خود 
را در زمینه تاکتیک س��اخت یک س��ری آگهی های 
تبلیغات��ی نظی��ر کمپین ه��ای تبلیغات��ی غیر قابل 
پیش بینی در سال 2015 میادی ثابت کرده است. 
 Film Grand این بازاری��اب در ادامه برنده جایزه

Prix در جشنواره خاقیت بین المللی کن شد. 
و RPA در زمین��ه س��اخت ویدئو ه��ای  هون��دا 
 جذاب و چش��مگیر، محصول هنرمن��د فعال در حوزه
 stopmotion، آقای پس، رکورد زده اند. اوایل سال 
جاری، این خودروساز به کتاب سال چهره های مشهور 
خ��ود در قالب آگهی تبلیغات��ی Super Bowl برای 

خودروی مدل CR-V SUV جان بخشید. 
 Fit 2018 اما آگهی های تبلیغاتی خودروی مدل
که اواس��ط ماه جوالی کم کم ب��ه معامله گران ضربه 
زد، ب��ا چالش جدیدی در ب��ازار خودرو های کوچک 
کم فروش مواجه شد. با توجه به داده های اطاعاتی 
 Automative خب��ری  وب س��ایت  از  دریافت��ی 
News، می��زان ف��روش هون��دا Fit ب��ا 5.2درصد 
کاهش نس��بت به سال گذش��ته، به 31 هزار و 126 
دس��تگاه در هفت ماه نخست سال 2016 رسید. در 
ادامه آمار فروش خ��ودروی subcompact رقیب 
نیز کم ش��ده اس��ت که از آن جمله می توان به افت 
 Versa 23.6درص��دی میزان فروش خودروی مدل
نیس��ان، افت 5 درصدی میزان فروش Fiesta فورد 
و افت 38.1 درصدی میزان فروش Sonic شورلت 

اشاره کرد. 
به گفته س��وزی راسیک، دس��تیار معاون بازاریابی 
American Honda Motor Co ، ضم��ن تاش 
برای کشف و جلب تمایل خریداران جوان تر برای خرید 
خودروی مدلFit، هوندا به منظور اطاع رسانی درباره 
محصول مورد نظر خ��ود روی فناوری دیجیتال تکیه 
می کن��د. 80درصد از بودجه کمپی��ن صرف کار روی 
فناوری دیجیتال می ش��ود. در خصوص دیگر مدل ها، 
هوندا معموال 30 تا 40درصد از بودجه تبلیغاتی خود را 

به فناوری دیجیتال اختصاص می دهد. 
 SUV در ش��رایطی که کامیون ه��ا و خودرو های
بیش��ترین تعداد عاقه مندان در می��ان خریداران را 
 Fit به خود اختص��اص می دهند، هوندا همچنان به
به عنوان یک برند حیاتی در راستای جذب خریداران 
تازه کار ن��گاه می کن��د. قیمت این م��دل خودرو از 
16هزار و 190 دالر شروع می شود. حدود 70درصد 
از خریداران خ��ودروی مدل Fit را خریداران جدید 
محصوالت هوندا تش��کیل می دهند و 589درصد از 
آنها برای خرید دومین خودرو نیز بار دیگر به هوندا 

مراجعه می کنند. 
به عقیده راس��یک، بدون ش��ک میزان فروش این 
مدل خودرو کم اس��ت، اما هوندا از آن عقب نشینی 
نمی کن��د. هون��دا ب��ه این م��دل خ��ودرو به عنوان 
فرصتی عالی برای بازگش��ت جوانان به سوی هوندا 
می نگرد. این خریداران مش��تری های اس��پانیایی و 
آمریکایی های آفریقایی تبار را در بر می گیرند که به 

نظر آنها کمپین های هوندا اختصاصی است. 
ی��ک آگه��ی تبلیغات��ی جدی��د محص��ول آژانس 
تبلیغات��ی اس��پانیایی هون��دا یعن��ی Orci ب��ه نام 
»زندگی محرمان��ه Fits « جذابیت ها و خصوصیات 

جالب خودرو را نشان می دهد. 
فروش��گاه چند فرهنگی Muse پش��ت یک سری 
آگه��ی تبلیغاتی موس��وم ب��ه »جرات و جس��ارت« 
اس��ت که ضم��ن ه��دف ق��رار دادن آمریکایی های 
آفریقایی تبار، ستاره اینستاگرام، رنی را نیز به تصویر 

می کشد. 
 www.adage.com
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تبلیغات خالق

مک دونالد در تبلیغات خود جسور و عجول است ولی اینکه به جای سیب زمینی سرخ کرده مواد اولیه آن را به نمایش گذاشته است بسیار 
شگفت آور است. امروزه مردم در مورد بهداشت و تغذیه  خود حساسیت زیادی به خرج می دهند. به همین دلیل مک دونالد با این تبلیغ ابتدا سعی 

دارد نگرانی ها را ازمیان برداشته و مشتری ها را به محصول خود مطمئن کند.

کمپین

4 توصیه برای مدیریت بهتر یک 
کمپین تبلیغاتی

یک کمپی��ن تبلیغاتی مجموعه اقدامات مش��خص 
و تعریف ش��ده برای بازاریابی و ف��روش یک محصول 
یا خدمت جدید )یا نس��خه تغییر داده ش��ده محصول 
و خدمت( یا اس��تفاده از یک کانال جدید برای فروش 
محصول و خدمت پیش��ین اس��ت.  به گزارش سایت 
لرن مارکتینگ، بازاریابی مؤثر اغلب چیزی اس��ت که 
شرکت های در حال رشد را از سایر شرکت های مشابه 
متمایز می کند )شرکت های دیگر موجود در همان بازار 
و ب��ا ارائه همان محصول(. ش��رکت هایی نظیر ژیلت و 
کوکاکوال در بازار بسیار رقابتی محصوالت مصرفی موفق 
شدند، درحالی که آنها داشتند همان محصوالت رقیبان 
خود را ارائه می کردند. اگر به دنبال رش��د کس��ب و کار 
 خود یا سازمان خود هستید باید یک بازاریاب، مبلغ و

 ترویج کننده سازمان و کسب و کار خود باشید. 
کمپین ه��ای تبلیغاتی موفق مبتن��ی بر مطالعه و 
پژوهش، بسیار فکر شده و متمرکز بر جزییات، تهیه 
و توس��عه داده ش��ده اند؛ اصا اینطور نیست که آنها 
صرف��ا مبتنی بر یک ایده خاص باش��ند. برنامه ریزی 
ب��رای یک کمپین تبلیغاتی با بررس��ی جایگاه فعلی 
ش��ما در بازار ش��روع ش��ده و در نهایت با جزییاتی 
نظیر کلمات و ش��دت تلفظ آنه��ا در آگهی تبلیغاتی 
خاتمه می یابد.  فکر نکنید که برای تهیه یک کمپین 
تبلیغاتی خوب باید خود را س��ه روز در زندان حبس 
کنی��د و فکر کنید، بلکه باید از اتاق و محل کار خود 
خارج ش��وید و با دنیای واقعی در ارتباط باشید، چرا 
که هیچ نقش��ه ای نمی تواند کاما منطبق بر اتفاقات 
و نیازهای دنیای واقعی باش��د. از طرفی، با خود عهد 
کرده که نقش��ه خود را به ص��ورت کامل روی کاغذ 
تهیه کنید و تمام ابعاد آن را بسنجید. عجله بیش از 
حد در تهیه کمپین تبلیغاتی باعث می شود جزییاتی 
را نادی��ده بگیرید ک��ه تأثیرات منف��ی زیادی روی 

کیفیت پیام ارائه شده و میزان اثربخشی آن دارد.
در اینج��ا به چندی��ن روش ب��رای راه اندازی یک 

کمپین تبلیغاتی اشاره می کنیم.

در مناسبت های عمومی و همایش ها حضور 
یابید و صحبت کنید 

با صحبت در مناسبت های عمومی می توانید خود 
را به مخاطبان و مشتریان بالقوه معرفی کنید و باعث 

افزایش اعتبار محصوالت و خدمات خود شوید. 

از مشتریان بخواهید محصول شما را به دیگران 
معرفی کنند 

اس��تفاده از مش��تریان فعلی برای جذب مشتریان 
جدی��د یک��ی از بهتری��ن راه ه��ا ب��رای بازاریاب��ی 
شرکت تان اس��ت. فراموش نکنید که این موضوع را 
از فروش��ندگان خود نیز بخواهید، چ��را که هر یک 
از آنها نیز آش��نایان بسیار زیادی دارند. به مشتریان 
خ��ود توضیح دهی��د که دقیقا چه چی��زی را از آنها 
می خواهید ک��ه به دیگران منتقل کنند. آیا در مورد 
قیم��ت پایین محصول ش��ما صحبت کنن��د؟ آیا در 
مورد کیفیت آن صحبت کنند؟ آیا در مورد مقایس��ه 

آن با سایر برند ها صحبت کنند؟ 

مانند یک مشتری باشید! 
برای اینکه بفهمید که مشتریان دقیقا چه می خواهند 
ش��ما باید مثل آنها باش��ید و مثل آنها فک��ر کنید. از 
شرکت ها و جاهایی که آنها مرتبا به آنجا می روند بازدید 
کنید. ببینید که مش��تریان چگونه رفتار می کنند و به 
چه چیزهایی اهمیت می دهند. سپس کسب و کار خود 

را مبتنی بر این ترجیحات تغییر دهید. 

نمونه هایی را به رایگان به مشتریان خود بدهید 
اگر ش��ما این اجازه را به مردم بدهید که محصول 
ی��ا خدمت ش��ما را رای��گان امتحان کنند، ش��انس 
بیشتری هست که آن را در آینده بخرند. کارمندانی 
داشته باشید که در جلوی شرکت، نمونه های رایگان 
محص��ول را به مش��تریان ارائ��ه دهند. بس��یاری از 
شرکت های نرم افزاری از این روش استفاده می کنند 
و این اجازه را به کاربر می دهند که به مدت 30 روز 
رایگان از نرم افزار آنها استفاده و بعد در صورت تمایل 

آن را خریداری کند. 
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ایجاد یک لیس��ت درست از مشتریان 
کاری طاقت فرس��ا به نظر می رسد. سعی 
کنید از ای��ن هفت مرحل��ه برای جذب 
مشتریان جدید اس��تفاده کنید. به عنوان 
صاحب یک کسب و کار کامال آگاه هستید 
که مش��تری پایه و نیروی حیاتی شرکت 
شماست. جریان ثابتی از مشتریان جدید 
به ش��ما فرصتی برای رش��د کسب و کار 
ش��رکت تان  چش��م اندازهای  تحق��ق  و 
می ده��د. فرزان��ه ایران��ی عض��و انجمن 
جامع��ه مجازی ب��ه اهمیت ی��ک پایگاه 
قوی مش��تری برای همه کسب و کارهای 
کوچک از جمله کس��ب و کارهای مجازی 
 پ��ی برده و ب��ه همین دلیل مش��اور وب

 Fuzz اس��ت.   iAdControl. com  
Work بریتانی��ا اخی��را این پرس��ش را 
مطرح می کند که »بهترین رویکرد ش��ما 
برای ایجاد پایگاه مشتری در کسب و کار 

آنالین تان چگونه بوده است؟«
به گزارش هورموند، به نظر می رسد که 
یک رویک��رد هفت مرحله ای بهترین کار 

برای جذب مشتریان جدید است. 
 شناسایی مشتری ایده آل خود

اگر ش��ما نوع مصرف کنن��ده ای را که 
به دنبال آن هس��تید  بدانید، جست وجو 
برای مش��تری نیز آس��ان تر است. گزاره 
نداشتن از مشتری ایده آل احتماال منجر 
به ندانستن نقطه شروع می شود. ذهنیت 
و تصویر ش��فافی از آنچه هدف تان است، 
داشته باش��ید. Nicole Beckett عضو 
انجم��ن Open Frum می گوی��د: در 
م��ورد چیزهایی که آن دس��ته از افراد را 
ش��اد، ناراحت، بزدل )ترس��و( می کند یا 
تسکین می دهد، فکر کنید و به دنبال آن 
باشید که ش��ما چگونه می توانید زندگی 
آنها را کمی آسان تر کنید. تمرکز مشتری 

ایده آل تان را مح��دود و از بیان اظهارات 
گس��ترده بازار هدف اجتناب کنید. مثل 
هر زنی، هر مردی یا همه افراد متعلق به 
نسل بعد از جنگ جهانی دوم. درخواست 
کمی از محصوالت برای گروه گسترده ای 
از مردم و اغ��راق در مورد بازارمان، مانع 
اس��تراتژی بادوام هدف گذاری شده برای 

جذب مشتریان می شود. 
پی ببرید که مشتریان شما کجا 

زندگی می کنند
مدی��ر  و  مدیرعام��ل   Jeff Motter
بازریابی ارشد گروه بازاریابی شرق خلیج 
می گوی��د:» به مکان هایی که مش��تریان 
م��ورد ه��دف در ذهن ت��ان در آنها یافت 
می ش��وند پی ببرید )رس��انه ها، آنالین، 
آفالین، ایمیل و…( و سپس پیامی برای 

آنها ایجاد کنید.«
جایی که ش��ما به دنبال مشتریان تان 
می گردی��د ب��ه ماهی��ت کس��ب و کارتان 
بس��تگی دارد. برخی از مکان های آنالین 
خ��وب عبارتند از: انجمن ه��ا و صفحات 
رسانه های اجتماعی که شامل خود شما 
و کس��انی که کس��ب و کارهای مشابه یا 

مکمل شما را دارند می شود. 
آفالین، ش��ما می توانی��د مقدار زیادی 
از مش��تریان بالق��وه را در کنفرانس ها و 
کنوانسیون های صنعت خود تأمین کنید. 

 از کسب و کارتان در داخل و خارج 
آگاهی کسب کنید

به ط��ور کل��ی درک صنعت و داش��تن 
دان��ش در ارتب��اط ب��ا محص��ول، م��ا را 
ق��ادر ب��ه ج��ذب مش��تریان عالقه مند 
می کن��د. زمانی که ش��ما ظاه��ر و باطن 
محصول ت��ان را می شناس��ید، واقعی��ت 
 ب��ه حقیق��ت می پیون��دد. مردم��ی که 
عالقه مند به پیش��نهادها و عرضه ش��ما 

هستند، می توانند دانش شما را ببینند و 
از شما کمک بطلبند. 

 همیشه در موقعیت پاسخگو باشید
جیسون رایس مالک و برنامه نویس ارشد 
flehx پیش��نهاد می دهد برای مش��تریان 
بالقوه ای که با شما در تماس هستند با یک 
دلیل خوب خدمات تان را توضیح دهید که 
این نخس��تین قدم ش��ما برای وفادارسازی 
مش��تریان اس��ت. او می گوید:»ارزش ارائه 
بدهی��د و خودت��ان را به عنوان کس��ی که 
درک عمیقی از مسائل آنها دارد و به دنبال 
حل شان است، ثابت کنید. این کار به شکل 
ایجاد محتوا در وبینارها، پس��ت های وبالگ 
و نویس��ندگان مهمان وجود دارد. از لحاظ 
فیزیک��ی نیز ب��ا مردم در تماس باش��ید. از 
تمامی اینها ش��ما ش��روع به جذب طرفدار 
می کنی��د و ت��ا زمانی که ش��ما قیف فروش 
می توانی��د  باش��ید  داش��ته  س��اختاریافته 

طرفداران تان را به مشتریان تبدیل کنید. 
 تالش برای مارکتینگ پاسخ 

مستقیم
بهترین ش��رط بندی برای رس��یدن به 
مشتریان اس��تفاده از تاکتیک هایی برای 
تش��ویق آنها به تکمیل یک عمل خاص 
اس��ت مثل گزینه در لیست ایمیل تان یا 

درخواست اطالعات بیشتر. 
Motter پیش��نهاد می کن��د »پی��ام 
مستقیم برای هدف بازارتان خلق کنید«

خل��ق تبلیغاتی که مش��تریان ایده آل 
ش��ما را با دادن ارزش هایی از هر چیز به 
صورت رایگان جذب می کند تا وجود آنها 
در قیف شما آغاز شود. شما می توانید در 
مورد پاسخ مستقیم شیوه های مارکتینگ 
ی��اد بگیرید، زیرا آنه��ا تمرکز روی نتایج 
 اتفاق��ات را ب��ه ش��ما می آموزن��د. پیام 
قانع کننده ای که به مخاطبان ایده آل تان 

بگوید اگ��ر با ش��ما کار نمی کردند ضرر 
می کرده ان��د. ب��ه آنه��ا نش��ان دهید که 
مسائل شان را درک می کنید و می توانید 
آنها را س��ریع تر و ارزان تر از اینکه با شما 

کار نکنند برطرف کنید. 
 شرکای تان را بسازید

با کس��ب و کاری که خدم��ات مکمل و 
فرصتی برای ایجاد مزیت هم افزایی ارائه 
می دهن��د، ب��ه صورت تیم��ی کار کنید، 
چراکه می تواند در س��اختن کس��ب و کار 
بسیار مؤثر باشد، به عنوان مثال اگر شما 
کمپان��ی دارید ک��ه در SEO متخصص 
اس��ت ب��ا کس��ب و کاری که وب س��ایت 

می سازد تیم شوید. 
»Beckett« پیش��نهاد می کن��د وقتی 
تمام اینها گفته و انجام شد، روابط را تقویت 
کنید. مالکان و مش��تریان کسب و کارهای 
دیگر به شما کمک می کنند که یک پایگاه 
مش��تری را ایجاد کنید. بر س��اخت روابط 
انس��انی تمرکز کنید، قوی بودن ارتباطات 
شماس��ت که احتمال معرفی تان از سمت 
مش��تریان ب��ه دوستان ش��ان و بازگش��ت 

دوباره شان را باال می برد. 
پیگیری

مدیرعام��ل    »Josh Sprague«
Orange Mue پیش��نهاد می کند بعد 
از تالش های تان برای آوردن کسب و کار، 
همواره به یاد داشته باشید که فرآیند را 
به اتمام برس��انید. به خاطر بس��پارید که 
مجموعه ای از وظای��ف را پیگیری کنید 
)نح��وه ارس��ال و…( و برنامه تان را اجرا 
کنید. اگر شما پیگیری کردن را فراموش 
کنید بس��یاری از مکالمات مهم تان را از 
دس��ت می دهید. انجام این مرحله ساده 
مطمئنا منجر به رشد پایگاه مشتریان تان 

خواهد شد. 

به بازار کدام کشور باید وارد شد؟ ۷ راه شگرف برای جذب مشتریان جدید
زمانی که ش��رکت تصمیم به جهانی ش��دن بگیرد، 
چال��ش اصلی، تصمیم گیری درب��اره این خواهد بود 
که به کدام کش��ور یا کش��ورها وارد ش��ود و به چه 
ترتیبی. وارد ش��دن ب��ه هر بازار جدی��د می تواند با 
ریسک همراه باشد و منابعی را که می توانست صرف 
سرمایه گذاری استراتژیک درجای دیگر شود، برباید. 
پیام��د اغلب پیش بینی  نش��ده درزمینه گس��ترش 
جهانی این اس��ت ک��ه بازارهای س��الم به ویژه بازار 
داخلی با این منحرف شدن منابع، در معرض ریسک 
قرار می گیرند، بنابراین بس��یار مهم است بازارهایی 
انتخاب ش��وند ک��ه احتمال موفقی��ت در آنها باال و 

احتمال اتالف منابع در کمترین حد باشد. 
ب��ه گزارش هورموند، انتخاب ب��ازار با چندین بعد 

اساسی آغاز می شود. 
- آیا بازار از نظر اندازه و رش��د جذاب اس��ت؟ آیا 
رونده��ای ب��ازار مطلوبی وج��ود دارد؟ چین و هند 
معم��وال به دلیل اندازه و پتانس��یل رشدش��ان برای 

بسیاری از شرکت ها جذاب هستند. 
- آیا ش��رکت می تواند به ب��ازار ارزش اضافه کند؟ 
آیا محصول و مدل کس��ب وکار نقطه تمایزی ایجاد 
می کنند که بیانگر منافع مش��تری مرتبطی باش��د؟ 
تسکو یک سیستم تحویل درب منزل اینترنتی برای 
خرده فروش��ان خواربار راه اندازی کرده اس��ت که به 

بسیاری از بازارها ارزش اضافه می کند. 
- رقابت چقدر ش��دید اس��ت؟ آیا شرکت های دیگر 
به خوبی در میان پیروان وف��ادار جاافتاده اند و آیا خود 
را ب��ه دفاع از جایگاه ش��ان متعهد می دانند؟ مس��کو 
خواربارفروش ب��زرگ بریتانیا، دریافت که گس��ترش 
یافتن به فرانسه به دلیل وجود رقبای مطرح غیر جذاب 
است، درحالی که رقابت در کش��ورهای اروپای شرقی 
دش��واری های کمت��ری دارد. درنتیجه، مجارس��تان 
نخستین کشور اروپایی بود که مسکو به آن وارد شد. 

- آیا ش��رکت می تواند مدل کسب وکار خود را در 
کش��ور جدید پیاده کند ی��ا موانع فرهنگی عملیاتی 
وجود دارد؟ مارکس واسپنسر، خرده فروش انگلیسی 
مواد غذایی، پوش��اک و کااله��ای عمومی در تالش 
برای صادر کردن محصوالت فروشگاه هایش به اروپا 
دریاف��ت که این کااله��ا برای م��ردم اروپا جذابیت 

اندکی دارند. 
- آیا عدم قطعیت های سیاس��ی ریسک را افزایش 
می دهن��د؟ عالوه بر ریس��ک های آش��کار بی ثباتی 
سیاسی، مس��ائل و ریزه کاری های دیگری نیز وجود 
دارد. کوکاک��وال و پپس��ی در هند با ادعای یک  نهاد 
غیردولتی مبن��ی بر وجود پس��ماند آفت کش ها در 
محصوالت شان غافلگیر شدند. بااینکه این دو شرکت 
ش��واهد و مدارکی مبنی بر بی اساس بودن این ادعا 
ارائه کردند، اما کسب وکارش��ان دچار ۱۲درصد افت 

شد و وجهه شان خدشه دار شد. 
- آی��ا می ت��وان به حجم مناس��ب دس��ت  یافت؟ 
معموال ورود به کشورهایی که فاقد پتانسیل فروش 
الزم برای پشتیبانی از فعالیت های بازاریابی و توزیع 
مورد نیاز برای موفقیت هس��تند، مصیبت بار خواهد 

بود. 
شکس��ت دور از انتظار وال مارت در آلمان، قدرت 
س��ه  بعد آخر را نشان می دهد. این شرکت در سال 
۲۰۰۶ پس از چندین اش��تباه و قضاوت نادرست به 
تالش های ۱۰ ساله خود برای حضور موفق در آلمان 
پای��ان داد. به عنوان مثال مدیرعامل اول تنها به زبان 
انگلیسی سخن می گفت و اصرار داشت که مدیرانش 
نیز چنی��ن کنند. مدیرعامل بعدی س��عی داش��ت 
مدیری��ت خود را از بریتانیا انجام دهد. س��اعت های 
کوتاه خری��د در آلمان و این واقعی��ت که آلمانی ها 
در فروش��گاه نیاز به کمک نداشتند تنها چند مورد 
از شرایطی بوده است که وال مارت در انطباق دادن 

خود با آنها دچار مشکل شد. 
همچنین به نظر می رسد که وال مارت رقبای عمده 
خود در آلمان را که فضای زیادی برای ارزش آفرینی 
جدید باقی نگذاش��ته بودند، دست کم گرفته بود. در 
نهای��ت وال م��ارت در رس��یدن به صرفه جویی هایی 
ناش��ی از مقیاس موردنیاز برای توجیه پذیر ش��دن 
زیرساخت هایش شکست خورد. شکست خوردن وال 
م��ارت در آلمان و این واقعی��ت که در جاهای دیگر 
جهان نیز کس��ب وکاری ضعیف محس��وب می شود، 
دشواری های صادر کردن مدل های کسب وکار حتی 
موف��ق، به ویژه آن مدل هایی را که مبتنی بر مقیاس 
هستند آش��کار می سازد.  استراتژی ورود ترتیبی به 
کشورها چند مزیت دربر دارد؛ تعهد اولیه را کاهش 
داده و اج��ازه می ده��د محصول و برنام��ه بازاریابی 
براساس تجربیات به دست آمده از کشورهای پیشین 
بهب��ود یابند و ام��کان ایجاد حض��وری منطقه ای و 
تدریجی را فراهم می آورد. البته س��ایر عوامل حاکی 
از این است که گسترش جهانی باید در یک جبهه و 

به صورت هرچه وسیع تر انجام پذیرد. 
ابت��دا اینکه صرفه جویی ناش��ی از مقیاس، عاملی 
کلیدی برای موفقیت استراتژی های جهانی، سریع تر 
محقق و به عاملی تأثیرگذارتر تبدیل می شود. دوم از 
توانایی رقبا در کپی کردن محصوالت و جایگاه برند 
– تهدیدی کامال جدی در بیشتر صنایع- جلوگیری 
می ش��ود زی��را مزیت پیش��گام ب��ودن در بازارهای 
بیشتری روی می دهد. س��وم اینکه استانداردسازی 
بیش��تری امکان پذی��ر خواهد بود به ای��ن دلیل که 
می ت��وان آن را پی��ش از اینکه تصمیم��ات محلی، 
برنامه ه��ای بازاریابی و برندین��گ را تکه پاره کنند، 

برنامه ریزی کرد. 

چرا بیشتر محصوالت جدید با 
شکست مواجه می شوند

 هر کس��ب وکاری دوس��ت دارد بهترین محصولی 
را ک��ه می توان��د در اختیار مش��تری ق��رار دهد، اما 
تحقیقات نش��ان می دهد بیشتر این کسب وکارها در 
تولید محصول جدید یا توس��عه محصول با مش��کل 
روبه رو هستند. در واقع، گزارش ها نشان داده حدود 
۷۵درص��د از محص��والت جدید با شکس��ت مواجه 

می شوند. 
به گ��زارشibazaryabi ، این محصوالت یا برای 
نخستین بار تولید می شوند یا کسب وکاری تغییراتی 
را در محصول فعلی خود داده و محصول جدیدی را 
طراحی می  کن��د. با این حال، تنها ۳درصد از آنها به 

محصول واقعا موفقی تبدیل می شوند. 
عوامل متعددی می تواند در این امر دخیل باش��د 
که در ادامه به تعدادی از مش��کالت رایج در تولید و 

توسعه محصول اشاره می کنیم. 

شرکت قادر به حمایت از رشد سریع محصول 
نیست

آیا ش��ما برنامه ای برای زمانی که محصول به شدت 
مورد عالقه قرار گرفت، دارید؟ 

ن��ام   ب��ه  محصول��ی   ۲۰۰۰ س��ال   در 
»Mosquito Magnet«  تولید ش��د که از روش 
خاصی برای ازبین بردن پشه ها استفاده می کرد. این 
محصول مورد توجه شدید مردم قرار گرفت و خیلی 

زود تقاضاها برای آن باال رفت. 
با زیاد شدن تقاضاها، تولیدکنندگان مجبور شدند 
کمیت محصول را باال ببرند، اما این موضوع در نهایت 

منجر به کاهش کیفیت و نارضایتی مشتریان شد. 

محصول به اندازه کافی انتظارها را برآورده 
نمی کند

آی��ا محصول قبل از رونمایی عمومی کامال به روز و 
جذاب شده است؟ 

زمانی که مایکروس��افت ویس��تا را ارائ��ه می کرد، 
با اعتراض��ات فراوانی روبه رو ش��د؛ از آنجایی که آن 
زمان ها اپ��ل در حال ارائه بهتری��ن محصوالت بود، 
م��ردم انتظار بیش��تری از مایکروس��افت داش��تند، 
بنابراین عجله و ارائه نکردن یک محصول فوق العاده 
باعث شد این نسخه از مایکروسافت با مشکل مواجه 

شود. 

محصول اشتباهی هدف قرار داده می شود
آیا شما از تحقیقات بازار خود مطمئن هستید؟ 

گاهی ش��رکت ها در تحقیقات بازار خود س��واالت 
اش��تباهی را هدف قرار می دهند و این باعث می شود 
ش��رکت محصولی تولید کند که کس��ی خواهان آن 

نباشد. 
به عنوان مثال، کوکاکوال زمانی دو محصول داشت 
که یکی محص��ول رژیمی بود و یکی محصول اصلی 
کوکاک��وال. در تحقیق��ات ب��ازار، آنها ب��ه این نتیجه 
رس��یدند که محصولی مابین ای��ن دو طعم، می تواند 

مشتریان بین ۲۰ تا4۰ سال را هدف قرار دهد. 
آنه��ا به این موضوع توج��ه نکردند که طعم اصلی 
کک به دالیل نوس��تالژیک مورد عالقه اس��ت و کک 
رژیمی نی��ز به خاط��ر رژیمی بودنش ن��ه طعمش، 
بنابراین محصول جدید کک با هیچ استقبالی روبه رو 
نشد و س��واالت اش��تباه در تحقیقات بازار منجر به 

شکست محصول جدید کک شد.
 

محصول پیچیده است
گاه��ی محصولی که جدیدا تولید ش��ده اس��ت به 
قدری پیچیده اس��ت که نیاز به آموزش به مش��تری 

دارد. 
اگ��ر ش��رکت نتوان��د انگی��زه الزم ب��رای آموزش 
محصول را در کاربر ایجاد کند، محصول با شکس��ت 

مواجه خواهد شد. 
کمپین های آموزش��ی قوی می توانن��د در افزایش 
آگاه��ی از برند و ویژگی های محصول نقش داش��ته 

باشند. 

محصول فوق العاده است، اما بازاری برای آن 
وجود ندارد

یکی از مشکالت اساسی در تولید محصوالت جدید 
این اس��ت که بازاریابی برای محصوالت وجود ندارد؛ 
در واق��ع، محصول به اندازه کاف��ی خوب و باکیفیت 

است، اما نیازی را از کاربر برطرف نمی کند. 
ی��ک کس��ب وکار بای��د قب��ل از تولید یا توس��عه 

محصول نسبت به نیازسنجی صحیح اقدام کند. 
اگر آنها محصولی تولید کنند که هیچ کسی آن را 

نخواهد، مجبور هستند آن را کنار بگذارند. 
همه مواردی که گفته ش��د جزو اشتباهات رایجی 

است که کسب وکارها اغلب مرتکب آنها می شوند. 
م��ورد اول و دوم را با کمی تالش می توان برطرف 
ک��رد، اما مورد س��ه، چه��ار و پنج کم��ی پیچیده تر 
هستند و نیاز است که توجه بیشتری به آنها صورت 

بگیرد. 
مدی��ران بای��د در اوای��ل ش��رکت تی��م بازاریابی، 
تبلیغ��ات، برندین��گ، فروش و رواب��ط عمومی را در 
ی��ک جا جم��ع کنند و نظ��رات آنها را جویا ش��وند. 
ش��نیدن نظرات مخالف واقعا برای هر کس��ی سخت 

و ناراحت کننده است، اما اغلب پایان خوشی دارد. 
HBR :منبع

ایستگاه بازاریابیکلید

بازاریابی خالق



راه های تشویق افرادی که در خانه کار 
می کنند! 

 5/5 راه برای ایجاد انگیزه 
در کارکنانی که در خانه کار 

می کنند
مدیری��ت کارکنان��ی که در من��زل کار می کنند، 
مس��تلزم تالش بیش��تری اس��ت، اما انجام چنین 
تالشی به یقین ارزشمند است. برخالف تمام حرف 
و حدیث ها و استدالل هایی که در مورد »همکاری« 
و  »دفاتر ط��رح باز« وجود دارند، بهترین مطالعات 
علمی نش��ان می دهد که اکثر اوقات وقتی کارکنان 
از راه دور کار می کنند، خوش��حال ترند و بهره وری 

بسیار باالتری دارند. 
به گزارش ش��بکه کار کردن در خانه نوشدارویی 
نیس��ت که خود به خود عمل کند. اگر کارآفرینان 
و مدیران بخواهند ش��رکت  و تیم شان موفق باشند، 
باید ی��اد بگیرند تا ب��ه کارکن��ان از راه دور انگیزه 

بدهند و آنها را در کارها مشارکت دهند. 
در ادام��ه قصد داریم پن��ج و نیم روش مطمئن را 
عنوان کنیم که انگیزه و حس مش��ارکت را در این 

افراد برمی انگیزند: 
1- درک چالش ها

 برخ��الف کارکنان��ی ک��ه مرت��ب در رفت و آمد 
ب��ه محل کار هس��تند، کارکنانی ک��ه در خانه کار 
می کنن��د کمت��ر تحت تأثی��ر رفتار )خ��وب یا بد( 
همتایان خود ق��رار می گیرند. یعنی نه می توانند از 
مدل های مثب��ت الهام بگیرند و نه به عادت های بد 
مبتال ش��وند. فقدان تأثیرگذاری از س��وی همتایان 
یعنی اینکه مدیران باید مس��ئولیت بیشتری را در 
قب��ال کارکنانی که در من��زل کار می کنند برعهده 
بگیرن��د و آن��ان را به اه��داف و انتظارات س��ازمان 
مرتب��ط کنند. ای��ن موضوع به خص��وص در مورد 
سازمان هایی مصداق پیدا می کند که دارای فرهنگ 

»عادی سازی« رفتار موفقیت هستند. 
2- در صورت امکان، کاری کنید که کارمندان 

حداقل هفته ای یکبار به محل کار بیایند
طبق مطالعات اخیر، تنها 30درصد کارمندانی که 
هر روز ب��ه محل کار رفت و آمد دارند، »درگیر« کار 
هس��تند که به عنوان حس تعلق و مسئولیت پذیری 
به سازمان تعریف می شود. همچنین، تنها 30درصد 
کارکنانی که تمام وقت در خانه کار می کنند، درگیر 
کار هس��تند. در مقابل، 41درصد کارکنانی که یک 
یا دو روز در هفت��ه به محل کار رفت و آمد دارند )و 
بقی��ه زمان ها را در خان��ه کار می کنند( درگیر کار 
هستند. حضور هفتگی در محل کار به کارکنانی که 
در خان��ه کار می کنند، کم��ک می کند ضمن حفظ 

استقالل با دیگران نیز در ارتباط باشند. 
3- برنامه ریزی برای ارتباط های منظم

اگ��ر محل زندگ��ی کارکنان��ی ک��ه در خانه کار 
می کنن��د بس��یار دور از مح��ل کار اس��ت و امکان 
رفت و آمد به آنجا را ندارند، برنامه ریزی منظم برای 
حف��ظ ارتباط با آنان می تواند بس��یار مؤثر باش��د. 
می توانید در مورد کار صحبت کنید، آنها را هدایت 
و این ح��س را ایجاد کنید که آن��ان هم می توانند 
اولویت ها و روش عملکرد س��ازمان را تغییر دهند. 
نکته اینجاس��ت که چون اف��رادی که در منزل کار 
می کنن��د، از برخی مس��ائل داخل مح��ل کار خبر 
ندارن��د، مدیران نمی توانند با اتکا بر آنان مش��خص 
کنند که این ارتباط ها در چه حد و اندازه ای صورت 
بگیرد، ی��ا اینکه چه موقع این ارتباط می تواند ایده 

خوبی باشد. 
4- ارائه راهنمایی های صریح و روشن

از آنجای��ی که هیچ نش��انه بصری ب��رای ارزیابی 
احساس��ات وج��ود ن��دارد، کارکنانی ک��ه در خانه 
کار می کنند ممکن اس��ت دائم نگران عصبانیت یا 
ناراحتی مدیران از عملکرد خودش��ان باش��ند. این 
»نویزهای« عاطفی می توانن��د موجب حواس پرتی 
ش��وند. ساده ترین روش برای دوری از این وضعیت، 
ایجاد یک فضای خالصانه و واکنش سریع است. اگر 
کارکنایی که در خانه کار می کنند بدانند که وقتی 
اش��تباهی انجام می دهند، به دنب��ال آن بازخوردها 
را دریاف��ت خواهند کرد، احتم��ال اینکه ذهن آنان 
مشغول مشکالتی شود که اصال وجود ندارند، بسیار 

پایین می آید. 
5- بدون معطلی حقوق آنها را پرداخت کنید

بس��یاری از ش��رکت ها، فریلنس��رها یا آزادکارها  
)کس��انی ک��ه از خان��ه کار می کنن��د( را در پایین 
لیست پرداخت حقوق ماهانه قرار می دهند. شما با 
عدم پرداخت به موقع حقوق این افراد عمال به آنها 
می گویید که جزو تیم نیس��تند و مشارکت با آنان 
واقعا ارزش��مند نیست. اگر ش��رکت مشکالت مالی 
دارد، هم��ه کارکنان باید به ی��ک اندازه تحت تأثیر 
این موضوع قرار بگیرند، نه فقط کسانی که در خانه 
کار می کنند. اگر وضع مالی ش��رکت خوب اس��ت، 
پس بهانه ای برای عدم پرداخت به موقع حقوق این 

افراد نیست. 
5/5- استفاده از فناوری مناسب

علت اینکه ای��ن روش را یک روش نصفه و نیمه 
بیان می کنیم این اس��ت که تجربه نش��ان می دهد، 
95درصد ارتباط های بین مدی��ران و کارکنانی که 
در خانه مشغول کارند می تواند با استفاده از ایمیل 
و تلف��ن صورت بگیرید. البته ویدئوکنفرانس هم در 

این زمینه می تواند مؤثر باشد. 
inc :منبع
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ایجاد تعادلی درست میان کار و 
زندگی شخصی، امری است که اکثر 
افراد نسبت به آن با مشکل مواجه 
هستند و همین امر باعث می شود 
در معرض انواع فشارهای روحی و 
جسمی قرار گیرند. اگرچه این امر 
کامال غیرممکن به نظر می  رسد با 
این ح��ال با نگاهی به زندگی افراد 
موفق متوجه خواهید شد که ایجاد 
تعادل به سادگی قابل انجام است. 
با این حال ش��رط آن این است که 
نحوه انجام آن به درس��تی صورت 
گرفته باشد. به همین خاطر در  این 
مقاله به معرفی نکات طالیی در این 

رابطه خواهیم پرداخت. 
1-مدیریت درست اینترنت

ایمیل و شبکه  های اجتماعی دو 
مورد از پرکاربردترین موارد استفاده 
اف��راد از اینترنت هس��تند. این امر 
اگرچ��ه فوای��دی دارد ام��ا حالت 
معتادگونه آن ب��دون تردید زمان 
زی��ادی را از اف��راد خواهد گرفت. 
این امر باعث می شود افراد در پایان 
روز با مش��کل کمبود زمان مواجه 
شده و نتوانند تمامی کارهایی را که 
برای خود برنامه  ریزی کرده بودند، 
به پایان برس��انند. در همین راستا 
الزم است در ابتدا تعداد شبکه  های 
اجتماعی را که عضو آن هس��تید 
کاهش داده و تنها در یک ش��بکه 
اجتماعی و ارتباطی عضو باشید. در 
گام بعد الزم است زمانی مشخص 
را برای سر زدن به آنها تعیین کنید 
و در ساعات دیگر حتی اگر امکان 
قط��ع اینترنت برای ش��ما میس��ر 
نیس��ت، تنظیمات آن را به نحوی 
تغییر دهید ک��ه پیام  های آن برای 

شما به نمایش درنیاید. 
امروزه بس��یاری از شرکت ها در 

اس��تفاده از ایمیل برای کارمندان 
خود محدودیت  های زمانی تعیین 
می کند. علت این امر به این خاطر 
است که در بازار رقابتی حال حاضر 
ضروری اس��ت مدیری��ت زمان به 
نحوی درست و اصولی صورت گیرد 
و ضعف حتی یک نفر از تیم کاری 
در نهای��ت به ض��رر کل مجموعه 
خواه��د بود. در ای��ن رابطه توصیه 
می ش��ود افراد س��اعات پایانی کار 
خود را به چ��ک کردن ایمیل  های 
خود اختصاص دهند. علت این امر 
هم به این خاطر است که این اقدام 
به علت آنکه س��ختی و فشاری به 
دنبال ندارد، انرژی از فرد نگرفته و 
به نوعی اس��تراحت برای وی تلقی 
می شود. به همین خاطر بهتر است 
در زمانی صورت گیرد که فرد توان 
اولیه خود را از دس��ت داده باشد. با 
این حال فراموش نکنید که اعمال 
محدودیت  ه��ا در ای��ن رابطه باید 
کامال اصولی صورت گیرد، در غیر 
 این صورت خود ممکن است باعث 
ایجاد استرس و نارضایتی بین افراد 
ش��ود. در آخر توجه ب��ه این نکته 
ضروری اس��ت زمانی ک��ه در خانه 
خود هستید بهتر است از اینترنت 
دور بمانی��د تا کیفی��ت حضورتان 
در کان��ون خان��واده افزایش یابد و 
در صورتی ک��ه تمایل به اتصال به 
اینترنت دارید، آن را به زمان خواب 

خود موکول سازید.
 

2-توانایی نه گفتن
اگرچه بس��یاری از اف��راد علت 
مشکالت را اشتباهات می  دانند، با 
این حال واقعیت این است که ریشه 
بس��یاری از مس��ائل و دردسرهای 
افراد در رفتارهای اش��تباهی است 
که ب��ه علت باورهای غلط ش��کل 
گرفت��ه اس��ت. یک��ی از مثال  های 

بارز این امر نه گفتن است. همواره 
مش��اهده ش��ده اس��ت ک��ه افراد 
نمی  توانن��د در برابر خواس��ته  های 
دیگ��ران نظر واقعی خ��ود را بیان 
کنند و همین امر باعث می ش��ود 
در ش��رایطی قرار گیرند که بدون 
ش��ک مطلوب آنها نیس��ت. تحت 
این ش��رایط اف��راد از برنامه ریزی 
خود دور شده و نمی  توانند تمامی 
کارهای خود را به درس��تی انجام 
دهند. به همین خاطر الزم است در 
این رابطه فکری کرده و توانایی نه 
گفتن به دیگران را در خود تقویت 
کنید. توجه ب��ه این نکته ضروری 
اس��ت که هنگامی که افراد به شما 
پیش��نهادی می    دهند، درواقع این 
حق ش��ما اس��ت تا هر پاسخی را 
ک��ه می  خواهید ب��ه وی دهید که 
ش��امل دو ش��اخه مثبت و منفی 
است. اگرچه در بس��یاری از موارد 
بهتر است به سایرین کمک کنید، 
ب��ا این حال این امر نباید به نحوی 
باشد که به نوعی بیگاری کشیدن 
از شما تبدیل شود. در آخر فراموش 
نکنید که شما ابتدا نسبت به خود 
و خانواده خود مسئول بوده و نباید 
کاری را انجام دهید که به هر یک 

از آنها لطمه  ای وارد شود. 
کردن  کـار  3-سـخــت  تر 
همواره به معنای بهتر کار کردن 

نیست
سخت کوش��ی یکی از صفات 
پس��ندیده و مورد قبول همگان 
است، با این حال این امر از افراد 
انرژی زی��ادی را خواهد گرفت، 
درحالی که می  توان با بهره  گیری 
بهتر از ذهن خود به نحوی عمل 
کرد که در مقایس��ه با سخت  تر 
کار کردن ش��ما نتایج بهتری را 
به دس��ت آورد. به همین خاطر 
الزم اس��ت هم��واره ذهن خود 

را خالق نگه داری��د در غیر  این 
صورت ش��ما با یک روبات برای 
شرکت تفاوت چندانی نخواهید 
داش��ت. با مطالع��ه زندگی افراد 
موفق به این نکت��ه پی خواهید 
برد ک��ه علت موفقیت آنها انجام 
کارهای طاقت فرسا نبوده و مزیت 
اصلی آنها در مقایس��ه با سایرین 
انجام کارهای معمول به شیوه  ای 
بهتر و کارآمدتر است. به همین 
خاطر الزم اس��ت همواره شرایط 
را برای خود هموار س��اخته و با 
مش��کالت موج��ود در کار خود 
س��ازگار نش��وید. درواق��ع الزم 
اس��ت همواره در اندیش��ه پیدا 
ک��ردن راه  های جدید باش��ید تا 
بتوانید پله    های ترقی را با سرعت 
بیشتری طی کنید. در آخر توجه 
ب��ه این نکته ضروری اس��ت که 
زندگ��ی ش��ما از دوبخش اصلی 
کار و خانواده تشکیل شده است 
که صرف ان��رژی  ای فراتر از حد 
تحمل شما باعث خواهد شد در 
زندگی شخصی خود با مشکالت 

و کمبودهایی مواجه شوید. 

4-کار خـود را در محـل کار 
خود به اتمام برسانید

هر ش��رکتی و هر پستی ساعت 
کاری مشخصی دارد که بدون شک 
با توجه به نیاز آن شغل تعیین شده 
اس��ت. یکی از موارد اشتباه هر فرد 
این اس��ت که کار خود را در منزل 
نیز ادامه می  ده��د و این امر بدون 
ش��ک مورد تأیی��د اف��راد خانواده 
نخواهد بود. هم��واره در این رابطه 
این تصور را مدنظر داشته باشید که 
همان گونه که آوردن کارهای خانه 
در محل کار مورد قبول نیس��ت و 
با جریمه همراه خواهد بود، عکس 
این قضیه نیز باید صادق باش��د و 

عدم جریمه ب��رای آن نباید باعث 
شود شما به این شیوه عمل کنید. 
به همین خاطر همیشه زمان خود 
را ب��ه نح��وی مدیری��ت کنید که 
تمام��ی وظایف کاری خ��ود را در 
پای��ان روز انجام دهید. با این حال 
همواره ممکن اس��ت در این رابطه 
موفق نباش��ید و تحت این شرایط 
به جای انتقال کارها به خانه خود، 

فردا به ادامه آن بپردازید. 

کنـار  را  5-ایده  آل گرایـی 
بگذارید

یکی از مواردی که باعث می شود 
افراد تحت فشار زیادی قرار گیرند 
و زمانی بیش��تر از ح��د معمول را 
ب��ه انجام کارهای خ��ود اختصاص 
کمال گرای��ی  وس��واس  دهن��د، 
اس��ت. درواقع این دس��ته از افراد 
می  خواهند ه��رکاری را به بهترین 
نحوه ممک��ن انجام دهند که البته 
امری مورد قبول اس��ت با این حال 
این امر در مواردی حالت وسواسی 
به خود گرفته و تنه��ا وقت فرد را 
هدر خواه��د داد. به همین خاطر 
الزم اس��ت همواره س��رعت را در 
کن��ار کیفیت مدنظر ق��رار دهید. 
درواق��ع واقعیت این اس��ت که در 
تمام��ی موارد الزم نیس��ت تمامی 
ت��وان خود را ب��ه کار گیرید و باید 
بدانید که تا چه میزان کافی است تا 
انرژی و وقت الزم برای سایر کارها 
را در اختیار داش��ته باشید. در آخر 
این نکته را همواره مدنظر داش��ته 
باشید که بهتر است درک درستی 
از میزان انرژی خود داش��ته باشید 
تا بتوانید مدیریت درستی روی آن 

پیاده سازید. 
ادامه دارد. . . 
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گاهی عذرخواهی کنید  )1(
فرصـت امروز: عذرخواهی کردن امری الزم و 
اجتناب ناپذیر است، اما چرا ما با چنین موضوعی 
به سختی برخورد می کنیم؟ در اینجا به تحقیقی 
که توسط »دیوید دی کرمر« در این زمینه انجام 
شده است، می پردازیم: هیچ فرد و سازمانی کامل 

نیست. 
واقعی��ت نش��ان می دهد م��ا نمی توانی��م تمام 
انتظارات و توقعات دیگران را پاسخگو باشیم و در 
هر کس��ب وکاری زمان هایی وجود خواهد داشت 
که در برآورده س��ازی انتظارات موفق نباش��یم و 
شکس��ت بخوری��م. همچنین این مس��ائل باعث 
می ش��وند در ارتباطات خود با نوعی بی اعتمادی 
روبه رو شویم، اما مجموعه این مسائل گریزناپذیر 
باعث می ش��وند تا گزین��ه »عذرخواهی« یکی از 
بخش های مهم اس��تراتژی کس��ب وکار ش��ما را 
تش��کیل دهد. در واقع ش��واهد نش��ان می دهند 
قرار دادن گزینه هایی اینچنینی برای عذرخواهی 
ک��ردن باع��ث می ش��وند اقدام��ات تالفی جویانه 
 قربانیان )افرادی که با ش��رکت ش��ما با مش��کل

 روب��ه رو ش��ده اند( کاهش یاب��د. همچنین این 
رویک��رد به کاهش هزینه های دع��اوی، اطمینان 
از متعه��د باق��ی ماندن مش��تریان به ش��رکت، 
حف��ظ بهره وری و خلق فرصت ه��ای جدید برای 
ایجاد ش��رکتی با سیاس��ت های ش��فاف و محیط 
کاری محترمانه تر خواهد ش��د، ام��ا چرا مدیران 
کس��ب وکار با وجود مزایای عذرخواهی که کامال 
مش��هود اس��ت، در مواقع مورد نیاز به سختی از 
گزینه های��ی برای عذرخواهی اس��تفاده می کنند 
و چرا ش��رکت ها و اف��راد به ط��ور معمول چنین 
فرصت��ی را که با عذرخواهی می توانند به دس��ت 

آورند از دست می دهند؟ 
نخس��تین س��والی که هنگام تحقیق در زمینه 
مخاط��رات عذرخواه��ی باید ب��ه آن توجه کرد، 
ای��ن اس��ت که بررس��ی کنی��م آیا این ب��اور که 
»عذرخواهی روابط را به آسانی بهبود می بخشد« 
معتبر است؟ به عبارت دیگر آیا عذرخواهی کردن 
در واقع همان دارویی معجزه گر است که در زمان 
بروز اش��تباهات به آن نیاز داری��م و آیا عقاید ما 

درباره سودمندی عذرخواهی توجیه پذیر است؟ 
ما در سلسله بررس��ی های خود این سواالت را 

مورد بررسی قرار دادیم. 
مش��اهده های ما نش��ان دادند که در بس��یاری 
از مواق��ع انتظ��ارات ما نس��بت به اثرگ��ذاری و 
س��ودمندی عذرخواه��ی ک��ردن روی قربانی��ان 
اش��تباهات بیش��تر از حد انتظار بوده اس��ت. در 
مقابل بیش��تر قربانی��ان معتقد بودن��د همان که 
تصور ش��ود از آنها عذرخواهی می شود، برای آنها 
ارزش بیشتری نسبت به زمانی که در واقعیت این 
عذرخواهی انجام می شود، دارد. این واقعیت نشان 
می دهد ما از تأثیر عذرخواهی کردن بیشتر از یک 
ابزار برای صلح و آش��تی توقع داریم و پیش بینی 

غلطی از ارزش واقعی عذرخواهی کردن داریم. 

ایده
در دو دهه اخیر، آمازون به خاطر انعطاف پذیری 
وخدمات رس��انی به مش��تریان توانس��ته حرکت 
مثبت و رو به جلوی خود را حفظ کند. در س��ال 
۲004 آم��ازون در فروش کتاب ه��ای خود دچار 
اشتباه ش��د و باعث ش��د که کاربران اینترنتی و 
مش��تریان حجم زی��ادی از انتقاده��ا را روانه این 

وب سایت کنند.
 آمازون س��ریعا از طرف تیم فروش عذرخواهی 
خود را اع��الم کرد، اما چیزی که م��ردم را واقعا 
ب��ه آم��ازون برگردان��د عذرخواه��ی صمیمانه و 
غیر رس��می ج��ف ب��زوس، مدیرعامل ش��رکت، 
بود:»ای��ن ی��ک نام��ه عذرخواهی برای اش��تباه 
اخیر ماس��ت که نس��خه هایی از چند رمان مانند 
»19۸4« را غیر قانون��ی در کین��دل ق��رار دادیم. 
راه ح��ل ما برای این مش��کل واقعا ب��دون فکر و 
احمقانه و ب��ا قوائد خود ما نیز ناس��ازگار بود. ما 
سزاوار چنین انتقادهایی هستیم. ما از این اشتباه 
دردناک یاد گرفتیم تا تصمیمات بهتری بگیریم؛ 
تصمیماتی که با ماموریت ما تطابق داشته باشد. 

با عذرخواهی فراوان از مشتریان
مدیرعام��ل و  موس��س   – ب��زوس   ج��ف 

»Amazon. com 
اتفاقی که افتاد این بود که مشکل سریعا برطرف 
شد و جف بزوس به خاطر قبول مسئولیت اشتباه 

خود، مورد تحسین قرار گرفت. 

آنچه در عمل باید انجام دهیم
- مطالعه دیگری نش��ان داد که نهاد های مالی 
و کس��ب وکارها وقتی در موقعیت روبه رو شدن با 
یک اشتباه قرار می گیرند، برای عذرخواهی کردن 
از روش های بس��یار استراتژیک استفاده می کنند. 
اغلب وقتی ی��ک فرد خط��اکار در وضعیتی قرار 
می گیرد که اش��تباه و خطای او کامال مش��خص 
شده اس��ت و دیگران به آن پی برده اند، تمایل او 
برای عذرخواهی کردن بیش��تر می شود، زیرا این 
عمل او نشانه ای است که تضمین می کند اشتباه 

او فراموش می شود. 
- عذرخواهی ها دارای مزایای اجتماعی بسیاری 
اس��ت و باعث بازگش��ت حس اعتم��اد، اعتبار و 

شهرت فرد یا سازمان خاطی می شود. 

مترجم: امیرآل  علی

پیشنهادکسبوکار

شیرینی فروشی - شیرینی فروشی یک ایده  کسب وکار  جذاب و پولساز است. اغلب افراد عالوه بر مصارف خانگی برای فستیوال ها و 
مناسبت های مختلف به دنبال شیرینی هستند. می توانید با راه اندازی یک شیرینی فروشی نیاز آنها را برطرف کنید.
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اخبار

تبریز – اس�د فالح- معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی با بیان اینکه تبریز 2018 ظرفیت و بهانه ای برای 
شناس��اندن تبریز و آذربایجان است، گفت: مسئولیت اصلی در این 
رویداد بر عهده شهرداری تبریز است، اما برای تحقق اهداف آن باید 
بخش خصوصی ب��ه میدان بیاید. به گزارش خبرن��گار ما در تبریز، 
مهندس محمدصادق پورمهدی در نشست خبری با اصحاب رسانه و 
مطبوعات استان، با تأکید بر اینکه مسئوالن محلی باید زیرساخت های 
الزم ب��رای رویداد تبریز 2018 را آماده کنند، افزود: برای این رویداد 
مهم 130 برنامه مختلف ملی و بین المللی در بخش های ورزش��ی، 
هنری، فرهنگی و اجتماعی در نظر گرفته شده است. وی خاطرنشان 
کرد: بخش خصوصی نقش اساسی در جذب گردشگران خارجی برای 
تبری��ز 2018 دارد، اگر امروز در اصفهان و یزد و برخی از ش��هرهای 
کش��ور، گردشگر بیشتری حضور می یابد به خاطر فعال بودن بخش 
خصوصی آنهاس��ت. مهندس پورمهدی با تأکید بر اینکه باید بخش 
خصوصی به میدان بیاید، گفت: وظیفه مدیریت اجرایی استان حمایت 
از برنامه های بخش خصوصی و رفع موانع است و جذب گردشگر را 
باید بخش خصوصی انجام دهد. وی با بیان اینکه نباید منتظر اعتبارات 
مل��ی برای تبریز 2018 بمانیم، اضافه کرد: با حلوا حلوا گفتن دهان 
شیرین نمی شود؛ باید شرکت های هواپیمایی، شرکت های گردشگری 
و مدیران هتل ها جهت جذب گردش��گران با یکدیگر همدل شوند. 
مهندس پورمهدی با اش��اره به اینکه گردش��گران خارجی به دنبال 
جاذبه های تاریخی و محلی هستند، افزود: باید مناظر طبیعی، صنایع 

دستی، سوغاتی های استان معرفی شوند. 
وی یادآور ش��د: رسانه ها نقش بس��یار مهمی در برگزاری هرچه 
بهتر این رویداد عظیم ایفا می کنند و ضروری اس��ت در صورت لزوم 
مس��ئوالن و مدیران را به چالش بکش��ند. معاون عمرانی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی با اش��اره به مسئولیت ش��هرداری در این رویداد، 
خواس��تار تسریع در انتخاب ش��هردار تبریز از سوی شورای اسالمی 
این ش��هر شد و گفت: تبریز 2018 مسیری برای جذب گردشگران 
بیش��تر و افزای��ش ارتباطات بین المللی و فرصتی برای شناس��اندن 

آذربایجان به جهانیان است باید از این فرصت به بهترین شکل ممکن 
استفاده کنیم. مهندس پورمهدی با تأکید بر اینکه ضروری است همه 
ش��هروندان نسبت به این موضوع احساس مسئولیت کنند، گفت: از 
همه شهروندانی که با اقدامات ابتکاری خود در داخل و خارج از کشور 
نسبت به معرفی رویداد تبریز 2018 اقدام می کنند تشکر می کنیم. 
معاون استاندار آذربایجان شرقی در ادامه در خصوص پروژه های افتتاح 
شده در هفته دولت امس��ال گفت: یک هزار و 583 پروژه عمرانی و 
خدماتی با هزینه 880 میلیارد تومان در استان به بهره برداری رسید 

که 55 درصد این پروژه ها در مناطق روستایی اجرایی شده است. 
مهندس پورمهدی اف��زود: این تعداد طرح در بخش های مختلف 
عمرانی، خدماتی و رفاهی از قبیل آب رس��انی، گازکشی، برق رسانی، 
راه، طرح های هادی روس��تایی، مخابرات، مراکز درمانی و سالن های 
ورزشی را شامل می شود که در شهرها و روستاهای مختلف استان به 
بهره برداری رسید. وی ادامه داد: از مجموع اعتبارات هزینه شده برای 
طرح ه��ای فوق دو هزار و 200 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و 
ش��ش هزار و 600 میلیارد ریال نیز از محل منابع اس��تانی، عمومی 
و خصوصی تأمین شده اس��ت. مهندس پورمهدی، توجه به توسعه 
مناطق محروم و کمتر توس��عه یافته را یکی از مهم ترین اولویت های 
دول��ت تدبیر و امید در جریان بهره ب��رداری از طرح های هفته دولت 
دانست و اظهار کرد: در همین راستا 860 پروژه روستایی در این هفته 
افتتاح شد. وی اضافه کرد: رویکرد استاندار آذربایجان شرقی این بود 

که مسئوالن استانی برای افتتاح پروژه های روستایی در شهرستان ها 
حضور یابند. معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
ب��ا بیان اینکه بی��ش از 60 درصد پروژه ها با مش��ارکت های مردمی 
انجام یافته اس��ت از رس��انه ها درخواس��ت کرد: در راستای افزایش 
مشارکت های مردمی مسئوالن را یاری کنند. وی اظهار کرد: در چهار 
س��ال گذش��ته بیش از هفت هزار و 200 پروژه عمرانی و خدماتی 
با 11 هزار میلیارد تومان هزینه در بخش های مختلف افتتاح ش��ده 
است. مهندس پورمهدی یادآور شد: از سوی مدیریت ارشد استان به 
تمامی دستگاه های اجرایی تکلیف شده تا از طریق رسانه ها اقدامات 
انجام شده را اطالع رسانی کنند. معاون استاندار آذربایجان شرقی در 
خصوص زلزله هفته گذشته در روستای ایوق و بخش شربیان از توابع 
شهرستان سراب نیز گفت: در این زلزله به 850 واحد مسکونی و دامی 
خسارت وارد شد و تا پایان روز گذشته بیش از 60 درصد این واحدها 

آواربرداری شده است. 
وی افزود: از همان س��اعات اولیه وقوع زلزله بالفاصله ش��خصاً در 
محل حضور یافتم و با توجه به اینکه باالی 50 درصد خانه ها نوسازی 
شده بود و به دلیل گرمای هوا بیشتر خانوارهای که در بافت فرسوده 
زندگی می کردند در حیاط منازل مسکونی شبمانی کرده بودند، تلفات 
جانی نداشتیم. وی با تأکید بر اینکه منتظر اعتبارات تهران نشدیم و 
اقدامات الزم انجام ش��د، گفت: تاکنون 150 واحد منزل مسکونی و 
300 واحد دامی آواربرداری ش��ده و تمامی ماشین آالت سازمان های 
مختلف برای آواربرداری به محل اعزام شده است. مهندس پورمهدی 
اظهار کرد: به دستور مدیریت ارشد استان ساخت منازل خانواده هایی 
که 100 درصد بی خانمان ش��ده اند و خانه دیگری ندارند در اولویت 
قرار دارند تا قبل از فرار رس��یدن زمستان اسکان یابند و برای دیگر 
خانواده ها که امکان اسکان دارند تسهیالت ساخت ارائه شود. معاون 
استاندار در پاسخ به سؤالی در خصوص آلودگی آب ارس و تلف شدن 
ماهیان در شهرستان خدا آفرین، اظهار کرد: گزارش های مختلفی در 
این خصوص ارائه شده و از طریق اداره کل محیط زیست نمونه برداری 

از آب رودخانه ارس انجام شده و منتظر نتیجه آزمایش ها هستیم.

اه�واز – ش�بنم قجاون�د - قائم مقام مدیرعامل ش��رکت ملی 
حف��اری ایران گفت:  روابط عمومی ش��رکت باید نقش تاثیرگذار در 
تحقق اهداف و برنامه های س��ازمان ایفا نماید.  مهندس محمدرضا 
تاکایدی در نشس��ت هم اندیش��ی با رئیس و کارکنان روابط عمومی 
ش��رکت افزود: این مجموعه الزم اس��ت به آخرین فناوری های روز 
تجهیز و کارکنان این بخش با ارتقاء سطح علمی و دانش فنی، نسبت 
به ش��ناخت سازمان در حوزه های س��تادی و عملیاتی اشراف کامل 
داشته تا بتوانند در جای خود پاسخگو باشند.  وی اظهار کرد: ایجاد 
رضایتمندی در کارکنان و خانواده های آنان، سیاستگذاری برنامه های 
فرهنگ��ی، اجتماع��ی و نظارت بر اجرای برنامه ها در مناس��بت ها و 
توجه به مسئولیت های اجتماعی سازمان از سرفصل های کار روابط 
عمومی اس��ت که می بایس��ت به طورجدی دنبال شود .  تاکایدی با 
بیان اینکه دیدگاه مدیریت عالی ش��رکت نس��بت به روابط عمومی 
مثبت اس��ت، گفت: انتظار می رود کارکنان این بخش چابک سازی 
این واحد را مدنظر داشته باشند زیرا تحول در روابط عمومی موجب 
معرفی و ش��ناخت هر چه  مطلوبتر جایگاه ش��رکت می شود .  قائم 
مقام مدیرعامل ش��رکت ملی حف��اری ایران اص��الح نگرش دیدگاه 
نس��بت به روابط عمومی ها و ارتقاء جایگاه آن در سازمان ها را مورد 
تاکید قرار داد و افزود: فعالیت این بخش موجب اثر بخشی و رضایت 
خاطر کارکنان بخش های مختلف شرکت خواهد شد .  وی با اشاره 
به اینکه کارشناس��ان روابط عمومی بای��د اوقات خود را صرف برنامه 
ریزی و تدوین برنامه های روز آمد در جهت معرفی س��ازمان و توان 
 تخصصی آن در انعکاس فعالیت ها نمایند، خاطرنشان کرد: این امر با 

برون س��پاری کارها و اس��تفاده از مشاوران حرفه ای محقق و در این 
راس��تا وظیفه این واحد برنامه ریزی، نظارت بر حسن  خدمات ارائه 
ش��ده به بخش های س��ازمان اس��ت .  تاکایدی با بیان اینکه تغییر 
جزیی از زندگی و کار اس��ت که موجب روز آمدی انس��ان می شود، 
گفت:  تغییر زمینه پیش��رفت را فراهم می س��ازد و کیفیت، سرعت 
در کار و بهینه سازی هزینه ها از مبانی پیشرفت است که در نتیجه 
تغییر و تحول در کار حاصل می گردد .  قائم مقام مدیرعامل شرکت 
ملی حفاری ایران در پیوند با این مطلب به تاثیر رقابت در راس��تای 
دستیابی به اهداف و برنامه های ترسیم شده در جهت رشد و ارتقاء و 
سرآمدی شرکت اشاره کرد و افزود: رقابت در کار باعث فعالیت بیشتر، 
 بروز خالقیت ها و تالش مضاعف  می ش��ود .  وی در ادامه ترس��یم

 برنامه های س��الیانه، انعکاس موفقیت ها و تش��ویق فرزندان نخبه 
کارکنان ش��رکت که در رقابت های ملی و بین المللی حائز رتبه می 
ش��وند و اتخاذ س��ازکاری برای ایجاد ارتباط با آنان، بازنگری ساختار 
سازمانی روابط عمومی و ایجاد زمینه های انگیزشی در میان کارکنان 

را مورد تاکید قرار داد .   در این نشست رئیس روابط عمومی شرکت 
گزارش��ی از فعالیت های صورت گرفته در این بخش ارائه و نیازهای 
این واحد را در مدار روزآمدی و اهداف فرا روی  برشمرد .  جهانبخش 
راهداری روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران را از مجموعه های 
موف��ق در میان روابط عمومی ه��ای صنعت نفت عنوان و گفت: این 
واحد پس از تاس��یس ش��رکت از س��ال 1360 با ساختار جدید آغاز 
بکار کرد و از واحدهای س��تادی ش��رکت اس��ت وی افزود: در س��ال 
های اخیر در نتیجه توجه مدیران ارش��د ش��رکت  این واحد فرصت 
مناس��ب برای ایفای نقش موثر داشته و در جهت معرفی و شناخت 
توانمندی ها و دانش فنی و تخصصی  ش��رکت گام های ارزشمندی 
برداش��ته است .  وی در همین حال تصریح کرد: با توجه به تغییرات 
سریع تکنولوژی در حوزه های اطالعات و ارتباطات این بخش به طور 
مستمر نیازمند ارتقاء سطح علمی و دانش فنی کارکنان و بکارگیری 
فناوری های نوین، ایجاد فضای مناسب و تامین تجهیزات و امکانات 
جدید و بازنگری ساختاری دارد .  در ادامه این نشست مسئوالن امور 
رسانه و اطالع رسانی، تبلیغات و انتشارات، سمعی و بصری، فرهنگی و 
اجتماعی، ارتباطات عمومی و افکار سنجی، امور نمایشگاه ها و همایش 
ه��ا، مناقصات، اداری، مالی و پش��تیبانی، هماهنگ کننده آموزش و 
تشریفات ضمن تشریح وظایف سازمانی خود به بیان دیدگاه ها و طرح  
پیشنهاداتی در جهت رشد کمی و کیفی فعالیت ها، معرفی و شناخت 
هرچه بیشتر شرکت و جایگاه مهم آن در تحقق اهداف کالن صنعت 
نفت کشور پرداختند .  این نشست که در دفتر کار قائم مقام مدیرعامل 

شرکت برگزار شد به مدت پنج  ساعت به طول انجامید.

ساری - دهقان - در ششمین روز از هفته دولت بهره برداری 
از طرح اضطراری آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران با حضور 
دکتر ستاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور با سرمایه گذاری 
500 میلیارد ریال و به ظرفیت 400 لیتر بر ثانیه برای افق 1397 
آغاز شد .   در آئین بهره برداری این طرح آقای دکتر محمد ابراهیم 
یخکشی مدیر عامل آب منطقه ای مازندران با تشریح وضعیت تأمین 
آب ش��رب  اس��تان گفت : در حال حاضر بالغ بر 90 درصد از آب 
شرب استان از آب زیر زمینی تأمین می شود  که برای تأمین آب 
ش��رب از طریق آب زیر زمینی ب��ا چالش و محدودیت های جدی  
مواجه هستیم. وی با بیان اینکه با انجام مطالعات  جامع آب شرب 
اس��تان ریل گذاری منابع تأمین از آب زیرزمینی به آب س��طحی 
تغییر یافت تصریح کرد : در این طرح 9 مجتمع بزرگ  آبرس��انی 
تعریف شده که با اجرای آنها آب شرب کلیه شهرها و 80 درصد از 
روستاهای مازندران تأمین می شود.  یخکشی با اشاره به اختصاص 
ردیف اجرای برای طرح آبرسانی چالوس و نوشهر و بهشهر  ،  نکا ، 

گلوگاه  از اجرایی ش��دن  آنها در سالجاری خبر داد و گفت : تعداد 
مجتمع های اجرایی آبرس��انی  اس��تان از 3 طرح به 5 طرح رسید 
. مدیر عامل آب منطقه ای مازندران طرح آبرس��انی به ش��هرهای 
گ��روه الف از س��د البرز را یکی از طرح های مهم اجرایی ش��رکت 
بر ش��مرد و افزود : این طرح هم اکنون بالغ بر 60 درصد پیشرفت 
فیزیکی دارد که بهره برداری کامل آن مشکالت کمی و کیفی  آب 
 شرب جمعیت 650 هزار نفری شهرهای بابل ، بابلسر ، فریدونکنار ،

 امیر کال  ، کله بست ، مرزیکال ، بهنمیر و 57 روستای مسیر خط 
انتقال بر طرف می شود. رئیس هیأت مدیره آب منطقه ای مازندران 
با تشریح ویژگی های این طرح مهم از جمله اجرای 103 کیلومتر 
خط انتقال ، احداث  یک واحد تصفیه خانه آب آشامیدنی به ظرفیت 
5 / 1 مت��ر مکع��ب در ثانیه و احداث مخ��ازن به ظرفیت 52000  
متر مکعب ، برآورد اجرایی این طرح را بالغ بر 270 میلیارد تومان 
اعالم کرد و گفت  تاکنون بالغ بر 175 میلیارد  تومان در این طرح 
سرمایه گذاری شده است . در ادامه آقای دکتر ستاری معاون علمی 
و فناوری رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده و ابراز 
خرس��ندی از انجام مطالعات جامع آب شرب  بر تسریع در اجرای 
طرح های تأمین آب  به ویژه طرح های آبرسانی تأکید کرد . معاون 
رئیس جمهور همچنین اجرای طرح های فاضالب به موازات اجرای 
طرحهای آبرسانی در استان مازندران  را به لحاظ تراکم جمعیت و 
شرایط طبیعی استان  مهم بر شمرد و گفت : اینگونه طرح ها باید 

در اولویت برنامه های زیربنایی استان قرار بگیرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- در هفتمین روز از هفته 
دولت پروژه برق رسانی به مسکن مهر بندرلنگه به بهره برداری رسید. 
در آیی��ن افتتاح این پروژه که با حضور رئوفی معاون امور اقتصادی و 
توسعه منابع استانداری هرمزگان برگزارشد، 10 پروژه دیگر به ارزش 
30 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. این طرحها شامل 11 کیلومتر 
شبکه فش��ار ضعیف، 15 کیلومتر شبکه فشار متوسط، 36 دستگاه 
پست توزیع، 376 دستگاه چراغ روشنایی معابر و نصب انشعاب 654 
مشترک می باشد. برق رسانی به روستای هم هنگ باال و توسعه برق 
روستاهای رستاق و گزیر از دیگر پروژه های قابل افتتاح در این روز بود.

افتتاح 7 طرح برق رسانی در حاجی آباد
در آیینی با حضور اکرمی معاون سیاس��ی و امنیتی اس��تانداری 

هرمزگان، 7 طرح برق رسانی در شهرستان حاجی آباد به بهره برداری 
رس��ید. در این آیین 13 کیلومتر شبکه فشار ضعیف ، 25 کیلومتر 
شبکه فشار متوس��ط، 55 دستگاه پست هوایی، 287 دستگاه چراغ 

روشنایی معابر و واگذاری 425 اشتراک افتتاح شد. هزینه احداث این 
پروژه ها 37 میلیارد ریال می باشد.

بهره برداری از 59 دستگاه پست توزیع برق در قشم
در چهارمین روز از هفته دولت 59 دستگاه پست هوایی در جزیره 
قش��م با حضور فرماندار این شهرستان به بهره برداری رسید. در این 
روز نیز 6 پروژه دیگر شامل 6 کیلومتر شبکه فضار ضعیف هوایی، 2 
کیلومتر شبکه فشار ضعیف زمینی، 3 کیلومتر شبکه فشار متوسط 
هوایی،یک کیلومتر شبکه فشار متوسط زمینی و 250 دستگاه چراغ 
روش��نایی معابر به بهره برداری رس��ید. تامین ب��رق دو هزارو 463 
مشترک نیز از دیگر پروژه های قابل افتتاح در جزیره قشم بود. برای 

بهره برداری از این پروژه ها 34 میلیارد ریال هزینه شده است.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی:

رسانه ها نقش بسیار مهمی در برگزاری هرچه بهتر رویداد تبریز 2018 ایفا می کنند 

قائم مقام مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران:

روابط عمومی شرکت باید نقشی تاثیرگذار در تحقق اهداف و برنامه های سازمان ایفا کند

با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور انجام شد 

بهره برداری از طرح اضطراری آبرسانی به شهرهای گروه الف مازندران 

افتتاح پروژه برق رسانی به مسکن مهر بندرلنگه

بزرگداشت هفته دولت در اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - با حضور مدیریت ، روسا ، کارشناسان و کارکنان اداره کل منابع طبیعی استان گلستان و 
اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گرگان در حسینیه این اداره کل، هفته دولت گرامی داشته شد.این مراسم با تالوت آیاتی 
از کالم اهلل مجید آغاز و سپس حجت االسالم یوری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل طی سخنانی ضمن گرامیداشت 
یاد شهیدان رجایی و باهنر این شهدا را به عنوان الگوهای اخالقی نمونه برای کارمندان توصیف کردند و در ادامه ویژگیهای کارمند 
نمونه را متذکر گردیدند.سپس مدیر کل محترم ضمن عرض درود و سالم به شهدا خصوصاً شهید رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت 
، فلسفه بزرگداشت این هفته را در بازگو کردن خدمات و فعالیتهای انجام شده و در حال انجام دستگاه های اجرایی دولت وتقدیر از 
کارکنان نمونه دولت بر اساس معیارهای مشخص عنوان نمودند.ایشان در ادامه اعتبارات در نظر گرفته شده سال جاری برای این اداره 
کل در جهت تجهیز منابع طبیعی استان را مطلوب  بیان داشته و ابراز امیدواری کردند انتظارات بر اساس تخصیص به موقع اعتبارات 
تا حدود زیادی برآورد گردد. در ادامه ضمن متذکر شدن نام تعدادی از همکاران نمونه سال جاری علت انتخاب این همکاران را متذکر 
شدند و در ادامه خواستار ارائه گزارش عملکرد به موقع و البته کیفی همکاران شدند . آقای مهندس قزل سفلو در پایان گفتند: اداره 
منابع طبیعی و آبخیزداری دستگاهی است که مراجعه مردمی باالیی دارد ، اما میبایست همکاران محترم در اولویت کارگشایی ارباب 
رجوع محترم دقت و حفظ حرمت هرچه بیشتر افراد را در نظر داشته باشند چرا که بیشتر ارباب رجوع ما از قشر کم درآمد و ضعیف 
جامعه هستند. در ادامه ، وقت شناسی ، رعایت عدالت و سرعت عمل را از محاسن یک کارمند نمونه عنوان کردند و در پایان از زحمات 

کلیه همکاران محترم در سطح استان تقدیر و تشکر نمودند .

اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گمیشان و بندرترکمن افتتاح شد
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - در جلسه شورای اداری شهرستان گمیشان که به مناسبت هفته دولت با حضور فرماندار ، 
تعدادی از مسئولین ادارات این شهرستان و مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان برگزار شد ، ضمن قدردانی از زحمات 
آقای مهندس علی نیکویی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بندرگز، بندرترکمن و گمیشان ، افتتاح و آغاز به کار اداره منابع 
طبیعی و آبخیزداری شهرستان گمیشان و بندرترکمن اعالم گردیده ، آقای مهندس فرزاد ساتلقی به عنوان رئیس اداره منابع طبیعی 
 و آبخیزداری شهرستان گمیشان معرفی گردید.در این جلسه آقای توماج فرماندار شهرستان بندرترکمن ، ضمن تشکر از مهندس 
قزل سفلو مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و دست اندرکاران به جهت مستقل شدن شهرستان گمیشان از منابع طبیعی 
بندرگز تشکر نموده و این امر را کارگشا در امور مردم شهرستان های گمیشان و بندرترکمن دانستند .در این جلسه مهندس قزل 
سفلو با یاد وخاطره شهیدان رجایی و باهنر و ایثار و گذشت رشادتهای آنان به اهمیت موضوع منابع طبیعی در حفظ نسلها و تداوم 
تمامی نسلها اشاره داشته ، به شرایط اقلیمی امروز زمین پرداخته از جمله پیرامون ریزگردها و سایر مخاطرات اشاره داشتند و این 
موضوع باالخص در حوزه این شهرستان را قابل تامل و پیگیری عنوان نمودند.  ایشان با جهانی دانستن مباحث زیست محیطی توجه 

به این موضوع در هرجای کره زمین را مهم ذکر کرد . 

مدیر عامل شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی:  
مدیرکل دفتر شهری استانداری آذربایجان غربی از تاسیسات آبفای استان بازدید کردند

ارومیه -خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل دفتر شهری استانداری آذربایجان غربی 
به همراه مدیرعامل شرکت و مدیران ارشد شرکت  از تاسیسات این شرکت بازدید بعمل 
آوردندکه در این بازدید، مهندس اکبری رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت با بیان 
اینکه  تاسیس��ات تحت پوش��ش در شهر ارومیه را ش��امل 13مخزن، 8 ایستگاه پمپاژ، 
2سایت تصفیه خانه آب، 1سایت تصفیه خانه فاضالب و یک آبگیر عنوان نموده و افزود: 
تعداد 14 حلقه چاه و تعداد 12 نقطه از شبکه توزیع آب شهری به منظور پیاده سازی 
کنترل هوشمند در سال 95 در دست اقدام می باشد.  مدیر عامل شرکت آبفای استان در ادامه این بازدید  با اشاره به سامانه های 
تله متری شهرهای میاندوآب، چهاربرج و پلدشت خاطرنشان ساخت : اعتبار پیش بینی شده برای این 3 شهر  معادل 10 میلیارد 
ریال است که در مرکز تله متری استان قابل پایش می باشد.  در این بازدید مهندس اکبری رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت 
آبفای استان آذربایجان غربی با بیان اینکه  مرکز تله متری در سال 94 با اختصاص بودجه ای معادل 25 میلیارد ریال در فاز اول، 
افتتاح گردید گفت: در این مرکز امکان تله متری و کنترل از راه دور تاسیس��ات در راس��تای مدیریت هوشمند تاسیسات و کنترل 

بحران فراهم گردیده است. 

مسعود نصرتی شصت و پنجمین شهردار رشت شد
رش�ت- مهنازنوبری-  پس از انصراف محمد زالفی ، مهدی فرشاد فقیه و مسعود کاظمی، دو 
کاندیدای باقی مانده و  با رای هر یازده عضو ش��ورا مس��عود نصرتی شهردار رشت شد.دکتر نصرتی 
پیش از این شهردار قزوین بود. وی 27 سال سابقه حضور در مدیریت شهری را دارد.مسعود اسالمی 
دیگر کاندیدای ش��هرداری رش��ت بود. پس از این انتخاب، در جلس��ه ای با حضور شهردار جدید و 
سرپرست شهرداری رشت رئیس شورا گفت: مردم رشت سالها رنج و سختی را تحمل کردند و امروز 
اتفاق مبارکی رقم خورد.سید امیر حسین علوی با اشاره به رای هر یازده عضو شورا افزود: مسئولیت 
س��نگین تری متوجه ش��هردار رشت شد.وی افزود: این یک رای کم سابقه بود و نشان از درایت و تدبیر اعضا دارد. سید امیرحسین 
علوی با تاکید بر استمرار همدلی و اتحاد اعضای شورا تصریح کرد:  شورا با وجود تمام اختالف نظرها در خصوص منافع مردم رشت 
متحد خواهد بود.رئیس شورای اسالمی شهر رشت خاطر نشان کرد: قطعاً دعای خیر مردم و دست خدا همراهمان بود که در کمتر 
از دوهفته در فضایی آرام شهردار را انتخاب کردیم.سید امیر حسین علوی درادامه گفت: با تمام تماس هایی که وجود داشت خودم 

را به خدا سپردم و گفتم در ید اختیار تو هستم تا مصلحت شهر را رقم بزنم.

به مناسبت نکوداشت روز قزوین،مراسم »قزوین،بهشت کوچک من « برگزار شد
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به مناسبت نکوداشت روز قزوین،مراسم »قزوین،بهشت کوچک 
من « در سالن اجتماعات بانو حضرت زهرا )س( سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوین برگزار شد. 
به گزارش روابط عمومي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوین؛ وزیري نژاد رئیس سازمان فرهنگي 
ورزشي شهرداري گفت: به مناسبت نکوداشت روز قزوین ویژه برنامه هاي متنوع و شادي براي کودکان 
در سطح شهر برنامه ریزي و اجرا شد که این برنامه از جمله این اقدامات مي باشد. سعید وزیري نژاد 
افزود: ویژه برنامه »قزوین،بهشت کوچک من« در راستاي  آشنایي بیشتر کودکان با کهن شهر تاریخي 
قزوین،ترویج و توسعه لهجه قزویني برگزار شد. وي با بیان این مطلب که لهجه قزویني نزدیکترین زبان به زبان فارسي است که به 
هیچ عنوان در فعل شکسته نمي شود،اظهار کرد:آداب و رسوم و لهجه شیرین و گویاي مردم قزوین متاسفانه رو به فراموشي است که 

امیدواریم با برگزاري چنین برنامه هایي قدمي هر چند کوچک در راستاي احیاي این لهجه شیرین برداشته شود.

33 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید به کشاورزان فراهانی پرداخت شد
اراک - مینو رستمی - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراهان گفت: 33 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید در سال جاری به 
کشاورزان فراهانی پرداخت شد. اکبر فرهادی  افزود: 85 دامدار در فراهان متقاضی دریافت تسهیالت رونق تولید در حوزه کشاورزی به 
مبلغ 276 میلیارد و 320 میلیون ریال بودند که پرونده آنان به بانک های عامل معرفی شده است.وی اظهار کرد:با اعطای این تسهیالت 
و به ثمر رسیدن طرح های مذکور، 182 فرصت شغلی ایجاد شده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراهان عنوان کرد: هدف از 
پرداخت تسهیالت رونق تولید در شهرستان تکمیل ظرفیت تولید در بخش کشاورزی و استفاده از پتانسیل های بالقوه در این بخش در 
راستای تولید ثروت و اشتغالزایی است. فرهادی تصریح کرد: فراهان با حدود 2 درصد جمعیت استان میزان هشت و نیم درصد واحدهای 
دامی این خطه را دارد. وی ادامه داد: فراهان با ظرفیت پرورش ساالنه 50 هزار راس گوساله پرواری و تولید 7 هزار و 500 تن گوشت 
قرمز رتبه سوم استان را در در حوزه دامپروری استان به خود اختصاص داده است. مدیر جهاد کشاورزی شهرستان فراهان خاطرنشان 
کرد: از مجموع 850 راس گاو شیری در گاوداری های فراهان، 375 راس در واحدهای صنعتی و 475 راس در واحدهای سنتی است.

داودی نژاد مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز: 
آموزش و ممیزی پروتکل CAP در سطح منطقه 9 برگزار شد

ساری – دهقان - آموزش و ممیزی پروتکل کمی نظام مدیریت ایمنی، بهداشت، 
محیط زیس��ت و کیفیت )CAP( در س��طح منطقه 9 برگزار شد. داودی نژاد مدیر 
منطق��ه 9 با اعالم این خبر افزود: فرآیند ممی��زی یکی از ابزارهای توانمند مدیریتی 
برای شناس��ایی خطاهای سیس��تمی از طری��ق پایش روش ه��ای کنترلی موجود و 
س��نجش نوع عملکرد سازمانی می باش��د. این فرآیند به منظور شناسایی و مدیریت 
ریس��ک ها و پتانس��یل های آسیب رسان در محیط کار می باش��د. امروزه ارزیابی و 
مدیریت ریسک و خطر در سازمان ها امری ضروری و مهم محسوب می شود. برای آن که ریسک در هر سازمانی 
کاسته شود، قدم اول شناخت بیشتر نسبت به سیستم مورد مطالعه می باشد. هر چه آگاهی بیشتر باشد، ریسک 
کمتر خواهد ش��د. به این منظور پیرو برگزاری آموزش ممیزی نظام مدیریت ایمنی، بهداش��ت، محیط زیست 
و کیفیت بر اس��اس پروتکل بین المللی CAP در منطقه 9 از تاریخ چهارم ش��هریور لغایت هشتم شهریور در 
مجتمع آموزشی محمود آباد، ممیزی آن نیز از تاریخ یازدهم شهریور لغایت شانزدهم شهریور در سطح منطقه 

در حال انجام می باشد.



هدف از بازاریابی )صحیح آن مارکتینگ( شناسایی نیازهای 
انسانی و اجتماعی و برآورده کردن آنهاست. یکی از کوتاه ترین 
تعاریف خوب بازاریابی »برآورده کردن س��ودآور نیازهاس��ت. 
وقتی »ایی بی«  متوجه این مسئله شد که مردم قادر نیستند 
برخی از اقالمی که از همه بیشتر خواهان شان هستند بیابند، 
یک مؤسس��ه تهاتری ح��راج اینترنتی راه ان��دازی کرد. وقتی 
»ایکیا« متوجه ش��د که مردم خواهان مبلمان خوب باقیمت 
ارزانی هستند مبلمانی را طراحی کرد که قطعات آن از هم جدا 
می ش��ود. این دو شرکت درایت و زیرکی در بازاریابی )صحیح 
آن مارکتینگ( را به مرحله ظهور رساندند و یک نیاز خصوصی 

یا اجتماعی را به یک فرصت تجاری مبدل کردند. 
به گزارش هورموند، انجمن بازاریابی آمریکا تعریف رسمی 
را ارائ��ه می دهد: بازاریابی ب��ر فعالیت، مجموعه ای از نهادها و 
فرآیندهایی اطالق می ش��ود که به منظور ایجاد، ارتباط دهی، 
تحویل و تبادل اقالمی اس��ت که برای مش��تری، ارباب رجوع 
ش��ریک و در مجموع کل جامعه حاوی ارزش باشد. پرداختن 
به این فرآیند تبادل مستلزم میزان قابل توجهی کار و مهارت 
اس��ت. مدیریت بازاریابی زمانی روی می دهد که حداقل یکی 

از طرفین یک تبادل بالقوه به ابزار دس��تیابی به واکنش های 
مطلوب از س��وی طرف دیگر بیندیش��د. ازاین رو، پی می بریم 
که مدیری��ت بازاریابی به هنر و علم انتخاب بازارهای هدف و 
دس��تیابی، حفظ و رشد مش��تریان از طریق ایجاد، تحویل و 

اطالع رسانی در مورد ارزش برتر به مشتری اطالق می شود. 
م��ا می توانیم بی��ن تعریف اجتماع��ی از بازاریابی و تعریف 
مدیریتی آن تمایز قائل شویم. تعریف اجتماعی بازاریابی نقش 
بازاریاب��ی را در جامعه نش��ان می دهد. ب��رای مثال، به نقل از 
یک بازاریاب نقش بازاریابی این است که »استاندارد زندگی را 
باالتر بب��رد.« در زیر به ذکر یک تعریف اجتماعی از بازاریابی 
می پردازیم که هدف ما را تأمین می کند: بازاریابی یک فرآیند 
اجتماعی است که از طریق آن افراد و گروه ها می توانند آنچه 
را که نی��از دارند و می خواهند از طریق ایج��اد، ارائه و تبادل 
آزادان��ه محصوالت و خدماتی که برای دیگ��ران دارای ارزش 

باشد به دست آورند. 
گاهی مدیران می اندیش��ند که بازاریاب��ی به معنای  »هنر 
فروش محصوالت« حتما مهم ترین عنصر آن فروش اس��ت و 
وقتی می شنوند که این طور نیس��ت تعجب می کنند. فروش 

تنها بخش کوچکی از آن است. پیتر دراکر که یک نظریه پرداز 
پیشرو در حوزه مدیریت است، این گونه می گوید: همیشه این 
فرض وجود دارد که باید فروشی صورت گیرد. حال آنکه هدف 
از بازاریابی این اس��ت که دیگر نیازی به انجام فروش نباش��د. 
هدف از بازاریابی این اس��ت که ما مشتری را آن قدر بشناسیم 
و او را درک کنی��م ک��ه محص��والت و خدمات م��ان مطابق 
خواس��ته های او باش��د و خودبه خود محصوالت و خدمات به 
فروش برسند. شرایط ایده آل این است که بازاریابی مشتری ای 
را ایجاد کند که آماده خرید است. ازاین رو تنها کاری که الزم 

است اینکه محصول یا خدمات را آماده کنیم. 
هنگامی که ش��رکت نینتندو نخس��تین سیستم بازی خود 
را طراحی کرد، هنگامی که ش��رکت کنون خط تولید دوربین 
دیجیت��ال خود را راه اندازی کرد و هنگامی که ش��رکت تویوتا 
خودروی هیبریدی پریوس خ��ود را به بازار معرفی کرد، این 
تولیدکنندگان به خاطر اینکه توانسته بودند محصول مناسب 
را با استفاده از بازاریابی )صحیح آن مارکتینگ( دقیق طراحی 
کنند با حجم زیادی از سفارش ها برای خرید محصول روبه رو 

شدند. 

بازاریابی چیست؟ 

نوشدارو

موبایل شیائومی Mi A1 معرفی شد 

پرچمداری ارزان برای بازار هند

اشتباهات رایج در استخدام 
شرکت خدماتی

بس��یاری از ش��رکت ها ب��رای رس��یدن ب��ه 
اهداف ش��ان بای��د از خدمات س��ایر ش��رکت ها 
بهره مند ش��وند، اما انجام یک س��ری اشتباهات 

رایج ممکن است به ضرر برند تمام شود. 
ب��ه گزارش زومیت، کم��ک گرفتن از خدمات 
یک ش��رکت دیگر همواره ریسک  زیادی با خود 
به همراه دارد. اینکه یک شرکت خدماتی نتواند 
انتظارات ش��ما را برآورده کند، به ضرر برند شما 
خواه��د بود. بهترین راه ب��رای جلوگیری از این 
مش��کالت این است که آنها را به خوبی بشناسید 
و از یک س��ری خط قرمز دوری کنید. در ادامه 
این مقاله  به بررس��ی چهار مورد از اش��تباهات 
رایج شرکت ها در استخدام یک شرکت خدماتی 

می پردازیم. 

۱- انتخاب ارزان ترین گزینه
برآورد هزینه یکی از مهم ترین مس��ائلی است 
ک��ه در همکاری با یک آژان��س خدماتی مطرح 
می ش��ود. پیدا کردن یک آژانس معتبر متناسب 
با بودجه شرکت بسیار مهم است، اما بزرگ ترین 
اش��تباه شرکت ها این اس��ت که اجازه می دهند 
ای��ن موض��وع کل فرآیند تصمیم گی��ری آنها را 

تحت تأثیر قرار دهد.
 بین کیفیت و قیمت همیش��ه رابطه معکوس 
برق��رار اس��ت، بنابرای��ن ب��ا نخس��تین آژانس 
ارزان قیمتی که پیدا کردید وارد معامله نش��وید. 
البته این موضوع در تمام زمینه ها صحت ندارد. 
به عنوان مثال توس��عه وب یکی از مواردی است 
که ب��اال یا پایین ب��ودن قیم��ت نمی تواند روی 
کیفیت نهایی کار تأثیری داش��ته باشد، بنابراین 
تصمیم عجوالنه نگیری��د. کمی زمان بگذارید و 
خدم��ات و قیمت های چند ش��رکت را به دقت 
بررس��ی کنید. درنهایت شرکتی را انتخاب کنید 
ک��ه به بودج��ه ش��ما نزدیک اس��ت و خدمات 

باکیفیت تری ارائه می دهد. 

۲- نداشتن برنامه ریزی قبلی
به بهترین چیزها امیدوار باشید، اما خودتان را 
برای بدترین اتفاق ها آماده کنید. با داشتن یک 
برنامه ریزی مناسب می توانید از مشکالت بزرگی 

جلوگیری کنید.
 کم��ی زمان بگذارید و تمام اطالعات ضروری 
را اس��تخراج کنید. هر سوالی را که در طول این 
فرآیند برای تان پیش می آید نیز یادداشت کنید. 
به عبارتی با آمادگی کامل در جلسه حضور پیدا 

کنید.
 البته لزومی ندارد ک��ه تمام جزییات را مورد 
بررس��ی قرار دهید. یک آژانس خدماتی وظیفه 
دارد اطالعات کافی به ش��ما بدهد و ش��ما را از 
تمام جزیی��ات آگاه کند. آژانس ه��ای خدماتی 
زمان��ی بهت��ر کار می کنن��د ک��ه کس��ی دائماً 
مزاحم شان نش��ود. بنابراین کمی به آنها آزادی 
عمل بدهید و بگذارید بدون دخالت شما به امور 

رسیدگی کنند. 

۳- استخدام شرکت های محلی
م��ا در ق��رن ۲۱ زندگ��ی می کنی��م و امروزه 
مس��افت زیاد به عن��وان یک مش��کل جدی در 
نظر گرفته نمی ش��ود، بنابرای��ن دلیلی ندارد که 
بخواهید انتخاب های خ��ود را به دلیل موقعیت 

جغرافیایی شرکت ها محدود کنید. 
پس دید خود را وس��یع کنید و ش��رکت هایی 
را که در خارج از منطقه ش��ما فعالیت می کنند 
نیز مورد بررس��ی قرار دهید. ممکن اس��ت یک 
ش��رکت خدماتی که در شهر دیگری واقع شده 
اس��ت بهتر بتواند انتظارات شما را برآورده کند. 
اینترنت و ابزارهای ارتباطی مش��کل مسافت را 
حل کرده اند؛ پس دلیلی ندارد که شما بخواهید 

خودتان را به موقعیت مکانی محدود کنید. 

۴- اعتماد نداشتن به شرکت خدماتی
ب��دون اعتماد داش��تن طرفی��ن معامله، هیچ 
ارتب��اط خوبی میان آنها ش��کل نخواهد گرفت. 
اگ��ر یک ش��رکت باالترین مهارت ها را داش��ته 
باش��د و بهترین خدمات را ارائه دهد، نمی تواند 
بدون اعتماد مش��تری کاری از پیش ببرد. البته 
فراموش نکنید که احتیاط حرف اول را می زند، 
بنابراین با در نظر گرفتن مس��ائل امنیتی رابطه 
کاری خوبی با آنها داشته باشید و به آنها اعتماد 

کنید. 
INC :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: استوریار
StoreYar. com :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۶
موضوع: فروشگاه اینترنتی

توضیح بیشتر: 
اس��توریار فروشگاه واسطه اس��ت که به فروشندگان 
اج��ازه می دهد فروش��گاه خود را راه ان��دازی کنند و 

محصوالت خود را بفروشند.
 نکته قابل توجه این است که استوریار کسب و کارهای 
س��نتی را نوین و پیش��رفته می کند و ب��ه آنها اجازه 
می دهد شعبه آنالین کسب و کار خود را راه اندازی و با 

فروشگاه های آنالین رقابت کنند. 

محصوالت خود را بفروشید

معرفیاستارتآپ

کمپانی ش��یائومی به تازگی از موبای��ل Mi A1 رونمایی 
کرده که در واقع پرچمداری برای بازار هند به ش��مار می رود. 
به گ��زارش دیجیاتو، ای��ن موبایل، نمایش��گری 5.5 اینچی 
با رزولوش��ن 1080p دارد، بدنه اش از جنس فلز اس��ت و از 
دوربینی دوگانه بهره می برد که لنز ثانویه و تله فوتو آن برای 

زوم دو برابر و ایجاد افکت پرتره مورد استفاده قرار می گیرد. 
Mi A1  از پردازنده اس��نپدراگون ۶۲5 کوالکام به عنوان 
قلب تپن��ده بهره می برد ک��ه بنابر نقدهای پیش��ین، تعادل 
مناس��بی می��ان پرفورمنس و عم��ر باتری برق��رار می کند. 
 بات��ری ۳080 میلی آمپ��ر س��اعتی دس��تگاه ه��م از طریق 

پورت USB-C ش��ارژ می ش��ود و برخالف سایر موبایل های 
ارزان قیمت ش��یائومی، ش��ارژر ۳80 ولتی در جعبه دستگاه 
قرار گرفته که به گفته کمپانی چینی، به گونه ای طراحی شده 
تا با نوس��انات برقی کش��ور هند دچار مشکل نشود. به عنوان 
بخش��ی از برنامه اندروید وان گوگل، موبایل تازه ش��یائومی از 
 MIUI اندروی��د خالص بهره می برد و خبری از رابط کاربری
نیس��ت. برنامه اندروید وان حدودا سه سال پیش با تمرکز بر 
بازار هند راه اندازی شد و گوگل قصد دارد زیر پرچم این پروژه، 
موبایل هایی با کیفیت اما ارزان قیمت را به دس��ت مشتریان 
برساند. این پروژه تا به امروز چندان موفقیت آمیز نبوده اما قطعا 

گوگل می خواهد فعالیت هایش را گسترش داده و محصوالتی 
تازه با نرم افزارها و سرویس هایی بیشتری به بازار عرضه کند. 

Mi A1 تا پایان سال جاری میالدی، به روزرسانی اندروید 
8 اوری��و را دریافت می کند و ش��یائومی می گوید نخس��تین 
موبایل��ی خواه��د بود که در س��ال ۲0۱8، اندروی��د P را نیز 

دریافت خواهد کرد.
 مدل مجهز به 4 گیگابایت حافظه رم و ۶4 گیگابایت حافظه 
داخلی Mi A1، قرار اس��ت با قیمت ۱5هزار روپیه  )معادل 
۲۳4 دالر( در کش��ور هند عرضه شود که تقریبا نصف قیمت 

وان پالس 5 یا یک چهارم قیمت آیفون 7 پالس است. 

برای مطالعه 779 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: ابتدا مهم ترین نکات گزارش 
را برای خود مشخص و سعی کنید در جلسه فقط 

روی همین نکات تمرکز داشته باشید. 
پیش��نهاد می کنیم از ابزارهای نرم افزاری به ویژه 
پاورپوینت اس��تفاده کنید. هنگام تهیه پاورپوینت 

گزارش مورد نظر، به خودی خود مجبور به خالصه 
کردن می شوید و در خالصه کردن، مهم ترین نکات 

مشخص می شوند.
 قبل از جلس��ه یک بار به طور آزمایش��ی پرزنت 
خ��ود را انج��ام دهید و زمان بگیری��د و در صورت 
طوالنی ش��دن فایل خود را اصالح کنید و یا مدت 
توضیحات خ��ود را کم کنید. نکات��ی را برای خود 

یادداش��ت کنید که هن��گام ارائه گزارش به ش��ما 
کمک کرده و تمرکز ش��ما را ب��رای ذکر مهم ترین 
نکات حفظ کن��د. هرگاه بعد از ارائه آزمایش��ی به 
دو س��وم زمان کلی جلسه رسیدید، یعنی به نقطه 
ایده آل دس��ت یافتید، زی��را صحبت های متفرقه و 
پرس��ش ها حتما یک سوم وقت جلس��ه را خواهد 

گرفت و شما نباید ریسک کنید.

ارائه گزارش در هیات مدیره

پرسش: مدیرعامل یک شرکت هستم و قصد دارم یک گزارش مفصل را در هیات مدیره ارائه کنم، اما با توجه به ضیق 
وقت نمی دانم دقیقا به چه ترتیبی باید گزارش را عرضه کنم که مورد توجه قرار گیرد و به هدفم برسم؟ کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )۱0(
اندر حکایت اهمیت بازاریابی

در ش��ماره های قب��ل ب��ه محورهای��ی ک��ه باید در 
راه ان��دازی یک کار تولیدی، خدمات��ی و تجاری توجه 
شود اشاره کردیم. در این شماره می خواهم به اهمیت 
بازاریابی و نقش آن در موفقیت یک کس��ب و کار اشاره 

کنم. 
اهمیت بازاریابی

در ب��ازار ش��لوغ و پرازدحام امروز، کس��ب و کارهای 
مختلف��ی راه افت��اده و هر کس می خواد با ش��یوه های 
خودش کاس��بی کنه و پول به دست بیاره. شاید کاری 
که تو راه انداختی یا می خوای راه بندازی ده ها و صدها 
نفر دیگر در گوش��ه و کنار محله و شهر و کشور دارن 
همی��ن کار رو می کن��ن. برای اینکه ت��و بتونی درآمد 
و فروش بیش��تری داشته باش��ی باید کاری بکنی که 
محص��ول و خدماتتو مردم بشناس��ن. به این جور کارا 

میگن بازاریابی، یعنی پیدا کردن بازار. 
تو باید برای رونق کس��ب و کارت با مشتریان ارتباط 
برقرار کنی و همیش��ه اونا رو از خدمات و محصوالتی 
که داری باخبر کنی. مردم علم غیب ندارن که بیان از 
خدمات و محصوالت تو استفاده کنن، تو باید خدمات 
و محصوالت ش��رکت یا مغازه ات را به اونا به شکل های 

مختلف معرفی کنی. 
همین ج��ا این نکته رو بگم که یکی از بدبختی های 
بازار کس��ب و کار ما تو ایران نبود فعالیت های بازاریابی 
اس��ت. در کسب و کارهای کوچک کمتر کسی باور داره 
که باید با بازاریابی به کسب و کارش رونق بده. به همین 

خاطر وضعیت بازار بسیار کساد و بی حاله. 
 از صدها کاسب که سوال می کنی وضع کسب و کارت 
چط��وره؟ ن��ود ت��اش دارن می نالند و گله و ش��کایت 
می کنند که  ای بابا مگه میش��ه کاس��بی کرد. این قدر 
دست تو کار زیاد شده که تو نمی تونی سرتو بلند کنی. 
ت��ا می خوای ی��ه کاری رو راه بندازی ص��د تا دیگه به 
دنبالت میان و رقیبت می ش��ن. کمتر کاسبی است که 
از وضع کاس��بی اش گله نداشته باشه. من فکر می کنم 
علت اصلی اینه که اون کاس��ب راه و رس��م کاسبی و 
بازاریاب��ی رو بلد نیس��ت. یعنی نمی دون��ه برای اینکه 
خدمات و محصوالت خودش��و در داخل و خارج کشور 
بفروش��ه باید یه سری فعالیت هایی انجام بده که ما به 

این سری فعالیت ها می گیم بازاریابی. 
همه ما دوست داریم وقتی کسب و کاری راه انداختیم 
همه بیان پیش ما و از خدمات و محصوالت ما استفاده 
کنن. ما حاضر نیس��تیم حتی ۱0درص��د از هزینه یه 
کس��ب و کار را به بازاریابی اختصاص بدیم و بعد گله و 
شکایت داریم که  ای آقا بازار کساده مگه کسی می تونه 
پول دربیاره. خب طبیعی اس��ت که با این ش��یوه کار 

کردن تا چند سال دیگه هم نمی تونی پول دربیاری. 
 دو تا از دوس��تام چند س��ال قبل ب��ه اتفاق هم یه 
ش��رکت خدمات س��اختمانی تأس��یس و سعی کردن 
خیل��ی حرفه ای عمل کنن. حرفه ای از نظر اونا انتخاب 
یه دفتر ش��یک در بهترین نقطه تهران، داشتن چند تا 
کارمند و منشی و آبدارچی بود. این دوستان من که در 
زمینه تأمین مصالح س��اختمانی فعالیت می کردند بعد 
از ح��دود ۹ ماه متوجه ش��دن که هیچ درآمدی ندارن 
و ه��ر ماه در انتظار این هس��تن که م��اه بعد یه اتفاق 
خوش یمنی براشون پیش بیاد. یه روز اتفاقی هر دو را 
تو خیابون دیدم و از کار و کاسبی سوال کردم و دیدم 
نگران و ناراحت که تو این بازار خراب مگه می ش��ه کار 
ک��رد، ما تو ای��ن ۹ ماه یک ریال هم درآمد نداش��تیم 
و فق��ط از جیب خرج کردی��م. همین صحبت ها باعث 
ش��د تا یه جلسه به دفترشون تو مالصدرا برم و درد و 
دالشونو بشنوم تا راهی برای این بن بست پیدا کنیم. 

اول از همه متوجه شدم که اینا برای شروع کار هیچ 
بیزینس پلنی نداش��تن و نمی دونس��تن در چه فرآیند 
زمان��ی چ��ه کارایی باید انجام بدن. چند تا س��وال که 
ک��ردم متوجه ش��دم اینا تو ۹ ماه ح��دود 70 میلیون 
توم��ن هزینه کردن. مهم ترین هزین��ه آنها کرایه دفتر 
در بهتری��ن نقط��ه تهران ب��ود؛ ماهی چه��ار میلیون 
توم��ان با پول بیعان��ه حدود ۶0میلی��ون تومن. گفتم 
همین نخس��تین اشتباه اس��تراتژیک شماست. شما با 
همون بیعانه می تونس��تید یه دفت��ر کوچک تر و بدون 
اج��اره ماهانه بگیری��د. وقتی از هزینه ه��ای بازاریابی 
س��وال کردم متوجه شدم اینا در یه ساختمان دفتری 
راه انداختند و س��عی کردند با ارتباط ش��خصی بتونن 
مواد و مصالح س��اختمانی پروژه های بزرگ ساختمانی 
را تأمین کنن. وقتی براش��ون چرتکه انداختم فهمیدم 
این��ا 70 میلیون پول رو فقط ب��رای هزینه امور اداری 
خرج کردند یعنی با هزینه های دفتری و منشی حدود 
55 میلی��ون تومن خرج کردند. ۱5میلیون تومن دیگه 
رو ه��م صرف س��ربرگ و حق��وق یکی دو ت��ا کارمند 
ک��ردن. تقریب��اً هزینه بازاریابی ش��رکت صفر بود. اینا 
می خواستند از هیچ همه چی بسازن. وقتی این جمله 
را گفتم هر دو ناراحت ش��دن که ش��ما به 70 میلیون 
می گید هیچ. گفتم ش��ما اگ��ه 700 میلیون هم خرج 
کنید تا زمانی که در زمینه بازاریابی هزینه نکنید پولی 
به دس��ت نمی آرید چون هیچ ط��رح و پلنی برای پول 
درآوردن ندارید. باید شما رو تو بازار بشناسن و بدونن 
چه خدماتی می دین. وقتی ش��ما می تونین میلگرد رو 
زیر قیمت کارخونه بدین چرا اینو به دیگران نمی گید، 
منتظر هس��تین یکی به شما زنگ بزنه بعد شما بهش 
بگین؟ االن ده ها نفر تو تهران میلگرد می خوان، وقتی 
ش��ما مزیت رقابتی دارین و قیمت شما از بقیه کمتره 
عقل حکم می کنه از ش��ما خرید کنن. اما چون اطالع 
ندارن میرن از کس دیگه ای خرید می کنن. ش��ما باید 
بخش��ی از هزینه های ج��اری ماهانه رو ب��ه بازاریابی 

اختصاص بدین تا بتونین موفق بشین. 
ادامه دارد. . . 

تختهسیاه

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

  www.forsatnet.ir  :سایت          info@forsatnet.ir  :ایمیل    چهار ش�نبه   ۱5 ش�هریور ۱۳96    ش�ماره 875   صفحه۱6  

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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