
روزنـامه مدیریتـی - اقتصــادی

16 ذی الحجه 1438 - سـال چهارم
شماره 876- 16صفحه - 1500 تومان

Thu.7 Sep 2017

پنجشنبه
16 شهریور

1396

 ایستگاه بعدی
نقدینگی سرگردان؟

ی��ک اقتصاددان می گوید اکنون که دولت نرخ س��ود بانکی را کاهش داده، بای��د ارز را تک نرخی کند تا به این 
ترتیب نوس��انات در بازار ارز و س��که کوتاه مدت ش��ده و نقدینگی س��رگردان به آن س��مت حرکت نکند.  هادی 
حق شناس در گفت وگو با ایسنا، درباره بخشنامه اخیر بانک مرکزی در خصوص کاهش نرخ سود بانکی اظهار کرد: 
واقعیت این اس��ت که اگر چند متغیر اقتصاد کالن اصالح ش��ود، می توان آثار آن را در بخش واقعی اقتصاد دید.  
او اظهار کرد: از جمله مهم ترین متغیرهای اقتصادی، نرخ تورم بود که یکی از دس��تاوردهای مهم دولت یازدهم 

به حساب می آید. دولت یازدهم ضمن تک رقمی کردن تورم برای حفظ این دستاورد اقتصادی تالش کرد...

 حاشیه ای درباره چالش آب، یوز
و بحران محیط زیست در ایران
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 آیا با تصمیم بانکی دولت
قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟

چه زمانی باید از استارت آپ خود دست بکشید؟ 
اشتباهات رایج در طرح کسب و کار

حقایق جدید در بازاریابی
چگونه از محتوا به عنوان ابزاری سودمند استفاده کنیم
انواع، عناصر مهم و نمونه های موفق تبلیغات آنالین

بازاریابی از طریق تبلیغات دهان به دهان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 حمایت تمام قد مایکروسافت
از »رویا پردازان«

یادداشت

ب��ازار  ک��ه  مزایای��ی 
ب��رای  کاال  ب��ورس  فرع��ی 
تولیدکنن��دگان و دارن��دگان 
کاالها دارد باعث می ش��ود تا 
شاهد عرضه انواع محصوالت 
در این بازار باش��یم. در بازار 
ایران  کاالی  ب��ورس  فرع��ی 
محصوالتی که قابلیت عرضه 
در ت��االر اصل��ی را ندارن��د، 
م��ورد پذیرش ق��رار گرفته و 
معامله می ش��وند، ع��الوه بر 
ای��ن مزایایی که ب��ازار فرعی 
ب��ورس کاالی ای��ران ب��رای 
تولیدکنن��دگان و دارن��دگان 
کاالها دارد باعث می ش��ود تا 
شاهد عرضه انواع محصوالت 

در این بازار باشیم. 
مختلف  کااله��ای  پذیرش 
در ت��االر اصلی ب��ورس کاال 
دارای قوانین و شرایط خاصی 
از استانداردهای  باید  است و 
الزم برخوردار باشد، به همین 
دلیل ب��ازار فرعی بورس کاال 
راه اندازی ش��د تا محصوالتی 
که از ش��رایط الزم برخوردار 
مزیت های  از  بتوانند  نیستند 
معامله در بورس کاالی ایران 
بهره مند ش��وند.  از ش��رایط 
عرض��ه محص��والت در ت��االر 

اصلی بورس کاال، دارا 
بودن استانداردهای...

محمودرضا الهی فرد 
 مدیرعامل کارگزاری

 سی ولکس کاال
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نقش بازار فرعی بورس کاال در 
جایگزین کردن مزایده های دولتی

4

فرصت امروز: بنا به اعالم بانک مرکزی، از بیستم شهریورماه، 
فروش ارز مسـافرتی به نرخ مبادله ای متوقف شده و عرضه 

از طریـق نظام بانکی به نـرخ آزاد صورت می گیرد. 
تاکنون مسافران ایرانی...

فروش دالر در بانک ها به نرخ آزاد

ارز مسافرتی حذف شد

رویترز گزارش داد

ایران در حال تبدیل شدن به مقصد جذاب گردشگری است

وزیر ارتباطات تأکید کرد

تجمیع همه خدمات هوشمند در کارت ملی

رویت��رز طی گزارش��ی نوش��ت ک��ه ایران 
به مح��ض رها ش��دن از تحریم های غرب به 
س��رعت در حال تبدیل ش��دن به یک مقصد 
جذاب گردشگری اس��ت. به گزارش رویترز، 
براساس آمارهای رسمی، در یک ساله منتهی 
به مارس 2017، بیش از 6میلیون گردش��گر 
به ایران سفر کرده اند که 50درصد نسبت به 
مدت مشابه سال گذشته رشد نشان می دهد 
و سه برابر ارقام س��ال 2009 میالدی است. 
افزایش تعداد س��فر گردش��گران خارجی به 
ای��ران بعد از توافق هس��ته ای س��ال 2015 
بی��ن تهران و قدرت های جهان��ی اتفاق افتاد 
که منجر به لغو بس��یاری از تحریم های غرب 
علیه این کشور ش��د. شرکت های هواپیمایی 
اروپای��ی نظیر بریتی��ش ایروی��ز و لوفتهانزا 
پروازهای مستقیم به ایران را از سر گرفته اند 
و مقامات این کشور مقررات اعطای روادید را 

تسهیل کرده اند. 
هتل های زنجیره ای بین المللی در راه ایران

ب��ا افزایش تع��داد ورود گردش��گران، تقاضا 
برای تس��هیالت اقامتی و رفاه��ی در ایران در 
حال افزایش است. برخالف برخی شرکت های 
غربی که به دلیل ترس از خروج دولت ترامپ از 
برجام تمایلی به سرمایه گذاری در ایران ندارند، 
هتل های زنجیره ای بین المللی به س��رعت در 
حال تأمی��ن نیازهای گردش��گران خارجی به 
هتل های بیش��تر در ایران هس��تند. هتل های 
زنجیره ای آکور فرانسه نخستین هتل زنجیره ای 
بود که در سال 2015 در ایران گشایش یافت. 
این ش��رکت هم اکنون دو هت��ل در ایران دارد. 
ملیای اس��پانیا هم س��ال آینده نخستین هتل 
خ��ود را در ای��ران راه اندازی می کن��د. روتانای 

ام��ارات هم اوایل س��ال آین��ده از یک هتل در 
ایران بهره برداری می کند و قصد دارد تا س��ال 
2020 س��ه هتل دیگر در ای��ران احداث کند. 
ش��رکت ایزی هتل انگلیس هم در ماه جوالی 
قراردادی برای ساخت 500 اتاق هتل در ایران 

به امضا رساند. 
جذب 20 میلیون گردشگر تا سال 2025

ب��ازار گردش��گری ایران��ی مطمئن��ا فض��ا 
ب��رای بازیگران بس��یار بیش��تری دارد. ایران 
قصد دارد تا س��ال 2025 می��الدی بیش از 
20میلی��ون گردش��گر خارجی ج��ذب کند. 
بسیاری از گردشگران، جوانان کوله به دوش 
از اروپا و آس��یا هس��تند که مجذوب تاریخ و 
فرهنگ ایران شده اند. جذاب ترین مقصد های 
گردشگری در ایران شهرهای قدیمی اصفهان 
و شیراز هستند. ش��یراز همچنین محل قرار 
گرفتن پرس��پولیس، یکی از اماکن ثبت شده 
به عنوان میراث جهانی یونس��کو است. جالل 
راشدی که پنج هتل در ایران دارد، می گوید 

بسیاری از گردشگران به دنبال مراکز اقامتی 
ارزان قیمت هستند. هتل های وی اتاق هایی 
با دسترس��ی به اینترنت و صبحانه به قیمت 
ش��بی 15 دالر در اختی��ار مس��افران ق��رار 
می دهن��د. وی می افزای��د: »طی چند س��ال 
گذشته، ما ش��اهد افزایش تعداد گردشگران 
ج��وان بوده ایم و آنها افرادی هس��تند که به 
تنهایی س��فر می کنن��د... آنها اف��راد جوان، 
کنج��کاو و ماجراجو هس��تند که می خواهند 
حقیقت را در مورد ایران کشف کنند و عمدتا 

در هتل های ارزان قیمت اقامت می کنند. 

موانع گردشگران در ایران
مجم��ع جهان��ی اقتص��اد اوای��ل امس��ال 
ای��ران را به عنوان یک��ی از ارزان ترین مقاصد 
گردشگری جهان معرفی کرد اما گردشگران 
همچنان در ایران با موانعی روبه رو هس��تند. 
گردش��گران آمریکایی، انگلیس��ی و کانادایی 
باید پیش از س��فر درخواس��ت دریافت ویزا 
کنند، درحالی که ش��هروندان بس��یاری دیگر 
از کش��ورهای غربی می توانن��د حین ورود به 
این کش��ور وی��زا بگیرند. به ع��الوه، به دلیل 
پابرجا بودن برخ��ی تحریم ها، ایران مبادالت 
بانکی چندانی با شبکه های بانکی بین المللی 
ن��دارد و کارت ه��ای اعتباری غرب��ی در این 
کش��ور کار نمی کند. این بدان معناس��ت که 
پرداخت پیش��اپیش پول خدمات برای رزرو 
کردن در ایران کاری دش��وار اس��ت. راشدی 
برای حل این مش��کل سایتی راه اندازی کرده 
که به گردش��گران خارج��ی اجازه می دهد تا 
هتل های ارزان قیمت بدون پرداخت هر گونه 

وجهی رزرو کنند. 

وزیر ارتباطات با اش��اره به هدررفت بودجه 
کش��ور در ارائ��ه کارت های هوش��مند متعدد 
توسط دستگاه ها، نس��بت به تجمیع خدمات 
در کارت مل��ی هوش��مند در آینده ای نزدیک 

ابراز امیدواری کرد. 
محمدج��واد  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
آذری جهرم��ی در صفح��ه توئیتر خود ضمن 
انتق��اد از کارت ه��ای هوش��مند متعددی که 
برای مصارف مختلف به مردم ارائه می ش��ود، 
نوشت: ارائه کارت های هوشمند متعدد توسط 

دس��تگاه ها به م��ردم باعث هدررف��ت بودجه 
کش��ور و یکی از دالیل ع��دم یکپارچه بودن 

دولت الکترونیک در کشور است. 
او در ادامه به تعدد کارت های هوش��مندی 
که توس��ط یک س��ازمان صادر می شود اشاره 
و اظه��ار کرد: در برخی م��وارد یک نهاد چند 
کارت هوشمند صادر می کند و قدرت تجمیع 
خدم��ات را در خ��ود ندارد. نتیج��ه این اقدام 
س��ردرگمی بیش��تر مردم در مراجعات اداری 
اس��ت که در جلس��ه هیأت دولت معاون اول 

به وزارت کش��ور برای ساماندهی این موضوع 
دستور دادند. 

وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین 
با ابراز امیدواری از اینکه کارت ملی هوشمند 
به عن��وان کارت��ی ب��رای مص��ارف و خدمات 
مختلف مورد اس��تفاده قرار گیرد، خاطرنشان 
کرد: کارت ملی هوش��مند که توسط سازمان 
ثب��ت احوال صادر می ش��ود قابلی��ت تجمیع 
خدم��ات س��ایر دس��تگاه ها را در خ��ود دارد. 

امیدوارم این اتفاق زودتر صورت گیرد. 

عید سعید غدیر خم مبارک باد



با نقش بس��تن یوزهای ایرانی 
ب��ر پیراه��ن تیم مل��ی فوتبال، 
حف��ظ یوزپلنگ ه��ای ایرانی به 
دغدغ��ه ای مل��ی بدل ش��د، تا 
آنجا که در دو ب��ازی اخیر تیم 
ملی با کره جنوبی و س��وریه در 
مقدمات��ی جام جهان��ی 2018 
روسیه، پیراهن تیم ملی منقش 
به نقش یوزه��ا نبود و ایران در 
غیاب یوزها تنها دو تس��اوی به 
دست آورد؛ گویا یوزهای ایرانی 
هم از پیراه��ن تیم ملی فوتبال 
ایران رخت بربس��ته اند و هم از 

زیستگاه های طبیعت ایران. 
ب��ا این همه، نهم ش��هریورماه 
روز مل��ی یوزپلن��گ ایرانی بود 
و با فرا  رس��یدن ای��ن روز ملی، 
بحث و صحب��ت درباره یوزهای 
ایران��ی در روزه��ای اخی��ر باال 
گرفت؛ کمپینی از سوی جامعه 
مدن��ی و فعاالن محیط زیس��ت 
برای حفظ زیس��تگاه این  گونه 
جان��وری در ایران ب��ه راه افتاد؛ 
شعار »تا یک حسرت ملی تنها 
۵0 یوز باقی اس��ت« س��ر داده 
شد. هنرمندان بسیاری همچون 
هدی��ه تهرانی به ای��ن کمپین 
پیوس��تند، محمدج��واد ظریف 
وزی��ر امور خارجه در حمایت از 
یوز ایران��ی پیامی ویدئویی داد؛ 
آذری جهرم��ی وزیر ارتباطات با 
انتشار عکسی در اینستاگرامش 
از ی��وز ایران��ی حمای��ت کرد؛ 
شماره حس��ابی برای کمک های 
مردم��ی و نجات یوزهای ایرانی 
اعالم ش��د. . . ام��ا در این بین، 
س��ازمان حفاظت محیط زیست 
تنه��ا ناظ��ر ماج��را ب��ود و ب��ا 
س��خنان اخیر عیسی کالنتری، 
رئیس س��ازمان حفاظت محیط 
زیست مشخص ش��د که اساسا 
حف��ظ یوزهای ایران��ی اولویتی 
در برنامه ه��ای او برای حفاظت 
از محیط زیس��ت ندارد. او گفته 
بود ک��ه  »نبای��د آب را قربانی 
همچ��ون  جزی��ی  مس��ئله ای 
یوزپلنگ کرد«، ای��ن در حالی 
است که کارشناس��ان، مغایرت 
و منافاتی میان حفظ زیس��تگاه 
یوزه��ای ایران��ی و مس��ئله آب 

نمی بینند. 

ریشه واژه یوزپلنگ
یوزپلنگ واژه ای فارسی است 
ک��ه از ترکیب دو کلم��ه یوز و 
پلنگ تشکیل ش��ده است؛ یوز 
از یوزی��دن به معنای جس��تن، 
جهیدن و طلب ک��ردن می آید 
و یوزپلن��گ به معن��ای پلنگی 
اس��ت که به دنبال شکار گشته 

و آن را با جستن و دنبال کردن 
می گیرد. در زبان انگلیس��ی به 
یوزپلنگ  »چیتا« گفته می شود 
که ریشه سانسکریت داشته و از 
هندوس��تان آمده اس��ت، اما در 
جه��ان تنها دو گون��ه یوزپلنگ 
وجود داد که یک گونه آسیایی 
و گونه دیگر آن آفریقایی است. 
گون��ه آفریقای��ی یوزپلن��گ در 
ش��مال این قاره پهناور منقرض 
شده و حضور آن در حال حاضر 
فقط محدود به جنوب این قاره 
است. نس��ل یوز آسیایی نیز که 
زمان��ی در گس��تره وس��یعی از 
غرب آس��یا پراکنده بود، از 20 
سال پیش جز در ایران منقرض 
ش��ده اس��ت. در ح��ال حاضر، 
تنها  آسیایی  یوزپلنگ  زیستگاه 
ب��ه ایران محدود می ش��ود و به 
همین دلیل به یوز آسیایی، یوز 

ایرانی نیز گفته می شود. 

عیسی کالنتری و ابرچالش 
آب

در حالی عیسی کالنتری ابتدای 
هفته در نام��ه ای به محمدجواد 
ظریف وزی��ر امور خارجه، از پیام 
ویدئویی او به  مناسبت فرا رسیدن 
نهم شهریور و روز ملی یوزپلنگ 
ایرانی تش��کر کرد که دو روز بعد 
در نخس��تین نشست خبری اش 
به عنوان رئیس سازمان حفاظت 
ایرانی  یوزه��ای  محیط زیس��ت، 
را به قربان��گاه برد و حفظ آنها را 
فدای مدیری��ت چالش آب کرد؛ 

صحبتی که هرچند کارشناسان 
و فعاالن مسئله آب را خوشحال 
کرد، دوستداران محیط زیست و 
یوزهای ایران��ی را به فکر و اندوه 

فرو برد. 
ای��ن نشس��ت  کالنت��ری در 
۷0درص��د  از  بی��ش  خب��ری، 
کشور  محیط زیست  مش��کالت 
را مس��ئله آب دانس��ت و گفت 
ک��ه در ح��ال حاض��ر موضوع 
و  آب  بای��د  کش��ور  نخس��ت 
کمب��ود آن باش��د؛ او البت��ه به 
نکته های درس��تی اش��اره کرد، 
چالش ه��ای  اولویت بن��دی  از 
محیط زیس��ت سخن گفت و در 
ادام��ه بحران آب را نه چالش��ی 
تاریخ  برای نظ��ام، بلکه ب��رای 
۷هزار س��اله ایران زمین دانست 
و افزود: »هر کش��وری در حوزه 
محیط زیست یک اولویت کاری 
دارد. ب��رای مثال، چین آلودگی 
ه��وا را اولویت اصل��ی خود قرار 
داده اس��ت. ممک��ن اس��ت در 
کش��ورهای دیگ��ر پس��ماند یا 
س��ایر مس��ائل محیط زیست در 
اولویت باش��د. بررس��ی ها نشان 
از ۷0درص��د  بی��ش  می ده��د 
مشکل محیط زیس��ت کشور ما 
در حوزه آب است و تداوم روند 
موجود در کش��ور تا 1۵ س��ال 
آینده موجب از  بین  رفتن تاریخ 

چند  هزار  ساله ما خواهد شد.«
ام��ا س��خنان چالش برانگی��ز 
کالنتری، آنجای��ی بود که او به 
یوزها اش��اره ک��رد: »آب، تاریخ 

۷هزار س��اله ایران زمی��ن را به 
 مخاط��ره می ان��دازد. م��ا نباید 
مس��ئله مهم��ی مانن��د آب را 
قربانی یوزپلن��گ کنیم. اگرچه 
هر دو دارای اهمیت هستند، اما 
اولویت های کش��ور باید در نظر 

گرفته شود.«
او در ادامه نشست، حرف های 
عجیب تری نیز زد؛ از جمله آنجا 
که با سدس��ازی در شمال ایران 
موافق��ت کرد و گف��ت: »از نظر 
من، سدس��ازی در برخی جاها 
خوب و در برخی جاها بد است. 
من سد نازلو و سد سیمینه رود 
را ب��ا وج��ود پیش��رفت کاری 
ب��اال و صرف هزینه های بس��یار 
ب��اال متوق��ف ک��ردم، بنابراین 
سدسازی در همه جا خوب یا بد 
نیس��ت، بلکه الزم است ارزیابی 
زیست محیطی برای احداث سد 
انجام ش��ود. معتقدم در شمال 

کشور سدسازی مانعی ندارد.«
موافقت کالنتری با سدسازی، 
نکته ای است که باعث می شود 
گاه��ی او را ب��ه ج��ای رئی��س 
سازمان حفاظت محیط زیست با 
وزیر نیرو اشتباه بگیریم. جالب 
اینجاس��ت که ش��رط کالنتری 
ب��رای پذیرش این س��مت هم 
بی ارتب��اط با بحث ه��ای وزارت 
نی��رو نبوده اس��ت:  »۷0درصد 
وق��ت خود را روی مس��ئله آب 
خواهم گذاش��ت، چون اش��تباه 
اس��ت ک��ه وزارت نی��رو را ب��ه 
 حال  خود رها کنیم. ش��رط من 

سازمان  ریاس��ت  پذیرش  برای 
ای��ن بود ک��ه تصمیم گیر اصلی 
آب، ش��ورای  عالی آب باشد، نه 
وزارت نیرو. آق��ای روحانی هم 

شرط من را پذیرفت.« 
ترجیع بن��د س��خنان جال��ب 
کالنتری همچنان ادامه داشت؛ 
او در موافق��ت ب��ا محص��والت 
تراریخت��ه نی��ز صحب��ت ک��رد 
ک��ه ب��ا واکن��ش اکث��ر فعاالن 
ش��د:  روب��ه رو  محیط زیس��ت 
»تابه ح��ال آنهایی ک��ه مخالف 
تراریخته هس��تند یک استدالل 
و  ندارن��د  علم��ی  و  منطق��ی 
حرف های سیاس��ی و ش��عاری 
گفتن��ی  می کنن��د.«  مط��رح 
اس��ت محص��والت تراریخته به 
محصوالت کشاورزی دستکاری 
ش��ده ژنتیکی  گفته می شود که 
کاش��ت آن در ۳۵کشور جهان 

ممنوع اعالم شده است. 

متهمی در جایگاه مدعی؟! 
اما این نخس��تین باری نیس��ت 
ک��ه کالنت��ری در همی��ن مدت 
س��ازمان  ب��ر  ریاس��تش  کوت��اه 
ابتدای  از  حفاظت محیط زیس��ت 
دول��ت دوازده��م، ب��ا حرف ه��ا و 
موضع گیری هایش تیتر رس��انه ها 
در  پی��ش  چن��دی  او  می ش��ود. 
نخستین گفت وگوی تلویزیونی اش 
س��ازمان  رئی��س  به عن��وان 
آمارهای  محیط زیس��ت،  حفاظت 
بح��ران  درب��اره  نگران کنن��ده ای 
آب در ای��ران ارائ��ه داد و گفت که 
مصرف آب تجدیدپذی��ر در ایران 
110درصد اس��ت، یعنی هر سال 
10درصد بیش��تر از س��ال قبل از 
منابع آب تجدیدپذیر ایران استفاده 
می شود و این یعنی ایران هر سال 

10درصد خشک تر می شود. 
کالنت��ری در ای��ن گفت وگو از 
سیاست سدس��ازی و خودکفایی 
کشاورزی در سال های قبل انتقاد 
ک��رد و یک��ی از مهم ترین دالیل 
چال��ش آب در ای��ران را بح��ث 
کش��اورزی و اصرار بر سیاس��ت 
خودکفایی دانس��ت، ح��ال آنکه 
کالنتری خود بیشتر از یک دهه 
وزیر کش��اورزی بود و انتقاد او از 
سیاس��ت های کش��اورزی از قضا 
به س��ال های وزارت خودش نیز 
ب��از می گردد، گوی��ی متهمی در 

جایگاه مدعی نشسته است. 
ب��ا این همه هنوز ی��ک ماه از 
انتخ��اب کالنت��ری به ریاس��ت 
س��ازمان حفاظت محیط زیست 
نمی گذرد و سخنانش از همین 
ابت��دا او را به چال��ش با فعاالن 
محیط زیست کشانده است. حاال 
باید به انتظار نشست و دید که 
وضعیت محیط زیست ایران با او 

به کجا می رود؟! 

 حاشیه ای درباره چالش آب، یوز
و بحران محیط زیست در ایران

ض��رورت  نگرفت��ن  ج��دی 
س��رمایه گذاری در حوزه ایمنی 
 )OSH( و بهداش��ت حرف��ه ای
س��االنه رقمی مع��ادل مجموع 
تولی��د ناخال��ص داخل��ی 1۳0 
کش��ور کم درآم��د، ب��ه اقتصاد 
جهانی زی��ان وارد می کند. این 
آم��ار را گای رای��در، دبی��رکل 
روز  کار،  بین الملل��ی  س��ازمان 
یکشنبه طی سخنرانی خود در 
مراس��م افتتاحیه کنگره جهانی 
ایمنی و بهداش��ت حرفه ای در 

سنگاپور اعالم کرد. 
به گ��زارش پایگاه خبری اتاق 
ای��ران، جدیدتری��ن برآوردهای 
سازمان بین المللی کار حاکی از 
این است که بار مالی آسیب ها و 
بیماری های ناشی از کار، ساالنه 
2.99 تریلیون دالر، یعنی رقمی 
در ح��دود ۳.94درصد از تولید 

ناخالص داخلی جهان در س��ال 
2016 اس��ت. از طرفی س��االنه 
2.۷8 میلی��ون کارگر در جهان 
ب��ر اثر آس��یب ها و بیماری های 
ناش��ی از کار ج��ان خ��ود را از 
دست می دهند که 2.4 میلیون 
از این مرگ ومیره��ا را می توان 
منحصرا به بیماری های ناش��ی 
از کار نس��بت داد. آمارهایی که 
 OSH اخی��را در کنگره جهانی
م��ورد بح��ث و بررس��ی ق��رار 
گرفته اند، به همت کارشناسانی 
از فنالند، سنگاپور، اتحادیه اروپا 
و کمیسیون بین المللی بهداشت 
حرف��ه ای و با حمایت س��ازمان 
و  جم��ع آوری  کار  بین الملل��ی 

تدوین شده اند. 
ای��ن آماره��ا نش��ان می دهد 
ک��ه بی توجه��ی به مش��کالت 
 OSH ام��روز و آین��ده ح��وزه

چ��ه هزینه هایی را ب��ر اقتصاد 
جهان��ی تحمیل می کن��د و در 
مقابل، رعایت ایمنی و بهداشت 
در محی��ط کار ت��ا چ��ه حد در 
توسعه پایدار جوامع موثر است. 
دبی��رکل س��ازمان بین الملل��ی 
کار، در ای��ن خصوص خطاب به 
ش��رکت کنندگان کنگره جهانی 
OSH گف��ت: »مطمئن��ا همه 
م��ا به این درک رس��یده ایم که 
برخ��ی از چالش ه��ای کنون��ی 
در ح��وزه ایمن��ی و بهداش��ت 
حرف��ه ای، چالش های��ی جهانی 
هستند و راهکارهایی جهانی را 

می طلبند«. 
گای رای��در همچنی��ن تاکید 
ک��رد ک��ه س��ازمان بین المللی 
کار آمادگ��ی دارد تا با همکاری 
دولت ها، ائتالفی جهت مواجهه 
ب��ا این چالش ها تش��کیل دهد. 

پیشنهاد تشکیل چنین ائتالفی، 
س��ال گذش��ته از طرف پیرکو 
ماتی��ال، وزی��ر کار فنالن��د، در 
مجم��ع بین المللی »آینده کار« 

مطرح شده بود. 
ایمن��ی  و  »جوان��ان  مقول��ه 
نه تنها  بهداش��ت حرف��ه ای«  و 
اصل��ی محوره��ای  از   یک��ی 
 بیست و یکمین کنگره جهانی 
اس��ت،  س��نگاپور  در   OHS
بلکه در ط��رح »جنبش جهانی 
ایمنی و بهداشت حرفه ای برای 
پیش��گیری« که جزو مهم ترین 
طرح ه��ای س��ازمان بین المللی 
کار اس��ت نیز اهمیت بس��زایی 
دارد. امس��ال 40 میلیون جوان 
در سراس��ر جهان وارد بازار کار 
می شوند و این جوانان از لحاظ 
تحصی��الت و مهارت ها، بهترین 
نسلی هستند که جهان تاکنون 

به خود دی��ده اس��ت. دبیرکل 
سازمان جهانی کار معتقد است 
جهان باید به نحو احسن از این 
موهب��ت جمعیتی به��ره بگیرد 
و ای��ن امر ج��ز ب��ا آزاد کردن 
خالقیت ه��ای  و  توانمندی ه��ا 
بالقوه نسل جوان میسر نخواهد 

شد. 
بیست و یکمین کنگره جهانی 
ایمن��ی و بهداش��ت حرفه ای از 
روز یازدهم شهریور در سنگاپور 
آغاز ش��ده و تا پانزدهم این ماه 
نیز ادامه خواهد داش��ت. کنگره 
جهانی OSHس��ه بار در سال 
با همکاری س��ازمان بین المللی 
کار و اتحادیه بین المللی تامین 
اجتماعی )ایسا( برگزار می شود. 
وزارت نیروی انس��انی سنگاپور، 
میزبان��ی کنگره اخیر را برعهده 

داشته است. 

تاکید سازمان بین المللی کار بر ضرورت توجه به بهداشت و ایمنی در محیط کار

بار 3 هزار میلیارد دالری آسیب های ناشی از کار بر دوش اقتصاد جهان

گزارش2

دریچـه

چرا آینده اقتصاد وابسته به قصه گویی است؟ 
قدرت قصه های بازار

اینکه انسان ها چطور پول درمی آورند و پول شان 
را خ��رج چه چیزهای��ی می کنند، در ط��ول تاریخ 
تح��ول زی��ادی را تجربه ک��رده اس��ت. نزدیک به 
یک ق��رن پیش بخ��ش اعظم اقتص��اد روی تولید 
غذا متمرکز بود. نیم ق��رن بعد، اقتصاد روی تولید 
کااله��ای دیگر و مصرف آنها متمرکز ش��د و عصر 
طالیی مصرف گرایی و تولید کالن آغاز شد. اقتصاد 
امروز هم روی خدمات متمرکز است. مرحله بعدی 

چه خواهد بود؟ 
به گ��زارش آینده نگر ب��ه نقل از کیوزد، نش��انه ها 
حاکی از آن اس��ت که همه چیز به سمت قصه گویی 
پی��ش خواهد رفت. بله، درس��ت خواندی��د. قصه ها 
ه��م مثل کاالهای س��نتی به تولید و نی��روی کار و 
خریدوفروش نیاز دارند، اما تولید قصه به روش هایی 
غیرمتع��ارف و جدید می تواند اقتصاد دنیا را ش��کل 
بدهد. اینجاس��ت که قدرت یک قصه خوب مشخص 

می شود. 
اما قصه گوی امروزی فقط داس��تان نویس متعارفی 
ک��ه می شناس��یم نیس��ت. بازاریاب ه��ا، راهنم��ای 
گردش��گری، وکال و فروش��ندگان آنالی��ن همگ��ی 
قصه می گویند و روایت ه��ای آنها برای ما چرخ های 
اقتص��اد را پی��ش می ب��رد. مدیران ام��ور تبلیغات و 
بازرگان��ی می دانند که موثرترین راه برای فروش کاال 
و خدمات ش��ان این است که قصه ای با محصول شان 
در ذهن مش��تری همراه شده باشد. قصه گویی حتی 
در یادگی��ری ه��م نقش دارد و طراحان بس��یاری از 
روش های آموزشی این نکته را از سال ها پیش مورد 

توجه قرار داده اند. 
تاثی��ر قصه گوی��ی در اقتص��اد در کش��وری مثل 
آمریکا به وضوح دیده می شود. براساس آمار رسمی، 
صنعت رس��انه در آمریکا بخش کوچکی از اقتصاد را 
تش��کیل می دهد؛ ۵درصد از تولید ناخالص داخلی و 
یک درصد از نیروی کار. اما »دیدره مک کالس��کی« 
اقتصاددان آمریکای��ی می گوید چنین آماری، بخش 
بزرگ��ی از نیروی کار مرتبط با رس��انه ها را که عمال 
»ترغیب گر« محسوب می ش��وند نادیده می گیرد. به 
اعتق��اد او، قصه گوها یک س��وم از اقتص��اد آمریکا را 
تش��کیل می دهن��د. برخی از آنها در تاثیر گس��ترده 
مجموعه ه��ای تلویزیونی و فیلم ها نقش دارند و عده 
بزرگ دیگری در ش��بکه های اجتماعی به »ترغیب« 
م��ردم ب��ه اس��تفاده از کااله��ا و خدم��ات خاص��ی 

می پردازند. 
»دان گیلبرت« روان ش��ناس آمریکایی نیز در این 
خصوص موضع جالبی دارد. او می گوید ذهن انس��ان 
ی��ک طرح وی��ژه و مختص به خ��ود دارد؛ ذهنی که 
می توان��د قصه ها و روایات را ب��ه خود جذب کند. به 
اعتقاد او، قدرت تشابه سازی تجربیات در مغز انسان 
وجود دارد و به همین دلیل انس��ان با روایات ارتباط 
برقرار می کند. انسان های اولیه نیاز داشتند بدانند که 
آیا تعقیب فالن حیوان در کوهستان به منظور شکار، 
ایده خوبی اس��ت ی��ا نه. در نتیجه آنها س��ناریوهای 
مختل��ف در خص��وص تعقی��ب او را در ذه��ن خود 
ایج��اد می کردند تا تصمیم بگیرن��د آیا تعقیب او در 
این مس��یر کار درستی است یا ممکن است خطراتی 
به همراه داش��ته باش��د. مغز ما درواقع با این کار به 
جم��ع آوری اطالعات می پردازد و ما می توانیم از این 
اطالع��ات برای یاد دادن ب��ه دیگران یا یاد گرفتن از 

آنها استفاده کنیم. 
امروزه بس��یاری از کاالهایی که می خریم با خاطره 
ی��ا روایتی همراهند. ش��رکت هایی مانن��د کوکاکوال 
بیش از هر فروشنده دیگری به این موضوع واقفند و 
از آن اس��تفاده می کنند چون می دانند مثال نوشیدن 
نوش��ابه با خاطراتی از کودکی همراه اس��ت و حس 

خوشایندی ایجاد می کند. 
در ای��ن میان، ثابت ش��ده که انس��ان امروزی هر 
وق��ت آزاد خود در روز را با قصه ها س��پری می کند؛ 
ب��ا بازی های کامپیوت��ری یا س��ریال های تلویزیونی 
یا فعالیت های مش��ابه. س��ریع ترین رش��د در میان 
تفریحات قص��ه دار را بازی های ویدئویی داش��ته اند. 
ش��مار مردان جوان بین 21 تا ۳0 سال که به صورت 
هفتگی ۳ یا 4 س��اعت را ص��رف بازی های ویدئویی 
می کنند در هش��ت س��ال اخیر به می��زان ۷0درصد 
افزایش داشته است. همچنین نوجوانان بخش زیادی 
از روز را در شبکه های اجتماعی و قصه های همراه با 

آنها سپری می کنند. 
نکته ای که در خصوص قصه گویی های آینده برای 
رش��د بیش��تر اقتصاد باید مورد توجه قرار بگیرد این 
اس��ت که برخالف بس��یاری از امور دیگر، قصه گویی 
انس��انی همچنان موثرتر و بهتر از قصه گویی ماشین 
و روب��ات اس��ت. در اقتصادهای ام��روزی که دغدغه 
اصلی دیگر تولید غذا نیس��ت، بحث مصرف به سمت 
بحث مص��رف قصه ها گرایش پیدا کرده اس��ت. این 
قصه ها به خصوص با همراهی تکنولوژی، عمال آینده 
مصرف را تش��کیل می دهند. این وضعیت جدید هم 
مث��ل هر س��ناریوی دیگری در گذش��ته، برندگان و 
بازندگانی خواهد داشت اما به نظر می رسد که از آن 
گریزی نیست. از نظر برخی کارشناسان، اقتصادهای 
قصه محوِر آینده کام��ال خوش بینانه تر از اقتصادهای 
روبات مح��ور آین��ده خواهند ب��ود. از ای��ن دیدگاه، 
اقتصادهای قصه محور حداق��ل کمتر مادی خواهند 
ب��ود و میراثی معنوی از ذهن انس��ان را نیز در خود 

حفظ خواهند کرد. 

اقتصاد کالن

ریشه های ناکامی اصالحات اقتصادی در ایران چیست
پدیده تعارض منافع و نیاز به 

حکمرانی قوی
اقتصاد ایران طی دو دهه گذش��ته با کلکس��یونی از 
مشکالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دست 
و پنجه نرم کرده اس��ت. نمونه های زیادی را می توانیم 
مثال بزنیم که اصالحات اقتصادی در حوزه های مذکور 
در کش��ور با وجود تصمیم و تاکید در سطوح مدیریتی 
باالدست و حتی فراهم شدن زمینه های قانونی آن، در 

مرحله اجرا با ناکامی روبه رو شده اند. 
به گ��زارش خبرآنالین، سیاس��ت های یارانه نقدی، 
خصوصی س��ازی، جذب س��رمایه گذار خارج��ی و . . . 
نمونه های��ی از این گون��ه اصالحات اقتص��ادی بوده اند. 
این گونه عدم توفیق در سیاست گذاری ها طی چند دهه 
اخیر گریبانگیر بسیاری از کشورهای توسعه نیافته جهان 
بوده و همین باعث ش��ده که توجه ب��ه واژه حکمرانی 
در جایگاه ابزاری برای حل این گونه مش��کالت بیش از 

گذشته باشد. 
بر طبق مفاهی��م و تعاریف موجود، حکمرانی مجموعه 
شیوه ها و رویکردهایی است که در چارچوب آنها و از طریق 
عملیاتی کردن آنها، قدرت در مدیریت اقتصادی، اجتماعی، 
سیاس��ی و فرهنگی در یک کش��ور به منظور رسیدن به 
اهداف برنامه ها و مراحل توسعه یافتگی و رفاه بیان می شود. 
در مجموع می توان گف��ت که بخش خصوصی، نهادهای 
جامعه مدنی از جمله سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی، 
دولت و رسانه ها در میان شهروندان جامعه بازیگران اصلی 

حکمرانی به شمار می آیند. 
تحلیلگران معتقدند بازیگران حکمرانی در کشورهای 
در حال توسعه، نسبت به کشورهای غربی توسعه یافته 
دارای قدرت ه��ای متفاوتی هس��تند. موضوع دیگری 
که دارای اهمیت بس��یاری است، آن است که موضوع 
حکمرانی به تمام زمینه ها تسری پیدا کرده؛ حکمرانی 
در سطح بین المللی، حکمرانی ملی، حکمرانی نهادی. 
در هر کدام از این حکمرانی ها بازیگران متفاوت هستند. 
برخی به اشتباه تصور می کنند که می توان مولفه های 
حکمرانی خوب را در هر جایی عملیاتی کرد؛ در حالی 
که چنین چیزی غیرممکن اس��ت. به طور کلی تاریخ، 
س��نت یا مذهب، علم و تکنول��وژی در یک جامعه در 
تحقق اص��ول حکمرانی خ��وب، بس��یار تعیین کننده 
است. اینها در هر جامعه ای که متفاوت باشد، بازیگران 
متفاوتی در عرصه حکمران��ی به وجود می آیند و بدین 
ترتیب این پیش زمینه ها روی حکمرانی خوب یا بد تاثیر 
می گذارن��د. برای مثال، موفقی��ت در فرآیند انتخاب یا 
جایگزینی دولت ها و نظارت بر عملکرد آنها و بهره گیری 
از ظرفیت ش��ان در پیاده س��ازی سیاس��ت های موثر و 
س��الم و احترام به حقوق ش��هروندی و قوانین حاکم بر 
سرنوشت امور اقتصادی و اجتماعی و سیاسی جامعه و 
روابط حاکم بین آنها از جمله مفاهیم حکمرانی است که 
اگر به درس��تی انجام شود و حاصل مطلوبی پدید آورد، 
نمایش��گر حکمرانی خوب و اگر به درستی انجام نشود 
و به نابس��امانی ها دامن بزند و اوضاع را پش��ت سر هم 
به سقوط بکشاند، نامطلوب و نمونه حکمرانی بد است. 

یک��ی از مهم تری��ن ریش��ه های ناکام��ی اصالحات 
اقتصادی، پدیده تعارض منافع است. هرگونه اصالحات 
اقتصادی اگرچه می تواند در بلندمدت در جهت تامین 
منافع اکثریت جامعه باش��د، ولی ممکن است در عین 
حال بر ضد منافع برخی گروه های ذی نفع نیز باش��د. 
اصالح��ات اقتصادی عم��ده مانند خصوصی س��ازی، 
اصالح نظام بانکی، اصالح سیاست های ارزی و تجاری، 
ش��فافیت مالی و موارد مشابه به طور طبیعی متضمن 
کاهش منافع گروه هایی از جامعه خواهد بود. در چنین 
ش��رایطی، فش��ار افراد ذی نفع می تواند روند اصالحات 
اقتصادی را کند یا حتی متوقف سازد یا حتی از مسیر 

اصلی کال منحرف کند. 
در برخ��ی قوانین کش��ور، برای کاه��ش زمینه های 
تعارض منافع در تصمیم گیری ها و سیاس��ت گذاری ها، 
تمهیداتی اندیش��یده ش��ده اس��ت، ولی ب��ه هر علت 
این گون��ه تمهی��دات و برنامه ه��ا آنچنان موث��ر نبوده 
اس��ت. وضع قوانین و مقررات الزم و سخت گیری های 
بس��یار ج��دی در زمینه هایی مانند ع��دم به کارگیری 
سهامداران شرکت ها و سایر افراد ذی نفع در پست های 
تصمیم گیری و مدیریتی باال، افشای قراردادهای دولتی 
و ش��فافیت عملکرد مالی تمامی شرکت ها و بنگاه های 
دولتی و عمومی، نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی 
نهادهای عمومی غیردولتی و افزایش س��طح کارایی و 
س��المت دستگاه های نظارتی تا حد زیادی می تواند در 

کاهش زمینه های پدیده تعارض منافع موثر باشد. 
پدی��ده تعارض منافع، ش��کل دیگری نی��ز دارد. در 
برخی موارد ممکن است برخی اصالحات اقتصادی به 
علت احتمال نارضایتی عمومی و در پی داشتن برخی 
هزینه های سیاسی برای مجریان آن سیاست ها، متوقف 
شده و سیاس��تمداران از اجرای آن اصالحات منصرف 
شوند. چنین موردی را می توان به عنوان مثال در اصالح 
سیاس��ت های یارانه ای و برخی سیاست های حمایتی 

دولت مشاهده کرد. 
کافی اس��ت از تجربیات گرانبهای برخی کشورها و 
عبورش��ان از یک اقتصاد محدود و وابسته و رسیدن به 
یک اقتصاد پویا و پرانرژی الگو بگیریم و هرچه سریع تر 
پروژه اصالحات اقتصادی مان را شروع کنیم. بدون شک 
ورود به این مسیر و فائق آمدن بر مشکالت و پرداخت 
همه گونه هزینه ای، با تصمیم و برعهده مقامات بلندپایه 
نظام اس��ت. وفاق و همدلی مسئوالن و مدیران بر سر 
اجرای این گونه اصالحات، به موفقیت هرچه بیشتر در 

اجرای آن منجر خواهد شد. 
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وابستگی اقتصاد ایران به نفت از معضالتی 
اس��ت که برون رفت از آن ب��ه مثابه گامی 
س��ازنده در مدیریت بخش قابل توجهی از 
مشکالت اقتصادی به شمار می رود. اگرچه 
نفت در طول دهه های گذشته، تامین کننده 
بخش عمده ای از نیازهای کشور بوده، اما به 
همین میزان، این ث��روت عظیم به ابزاری 
برای تحمیل فش��ار به کش��ور ای��ران نیز 
مبدل شده که تحریم های نفتی سال های 
گذشته از مصادیق بارز آن به شمار می رود. 
ف��ارغ از این نوع تحرکات، فاصله گرفتن از 
اقتصاد نفتی، به معنای تکیه بر ظرفیت های 
درون��ی و بوم��ی خواهد ب��ود؛ اصلی که از 
ارکان اساسی سیاست های اقتصاد مقاومتی 
محسوب می شود. در چنین شرایطی اتکا به 
توان تولیدِی غیرنفتی افزایش می یابد، زیرا 
راه س��ومی برای تامین نیازهای اقتصادی 
کش��ور وج��ود نخواه��د داش��ت و این به 
معنای توفیقی اجباری اس��ت که از سوی 
بس��یاری کارشناس��ان به عنوان راهکاری 
اساس��ی در عبور از معضالت و چالش های 
اقتص��ادی مطرح می ش��ود. ب��ا همه این 
اوصاف، در بودجه س��ال 96، وابستگی به 
نف��ت افزایش یافته، عارضه ای که در نقطه 
مقابل سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 

قرار دارد. 

افزایش 10درصدی وابستگی بودجه 
به نفت

س��عید ناظ��ری، محق��ق و پژوهش��گر 
باش��گاه  ب��ا  گفت وگ��و  در  اقتص��ادی 
خبرن��گاران جوان، با اش��اره ب��ه بند 18 
سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اظهار 
ک��رد: در بن��د مذکور بر افزایش س��االنه 
سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل 
از ص��ادرات نفت و گاز و قطع وابس��تگی 
بودج��ه به نفت تاکید ش��ده اس��ت. وی 
افزود: صندوق توسعه ملی باید در اختیار 
بخ��ش خصوص��ی ق��رار گیرد ک��ه البته 
هرگونه برداش��ت از آن، منوط به تصویب 
مجلس خواهد بود، سازوکاری که ماهیت 
آن ب��ر حمای��ت از بخ��ش خصوصی )با 
عنایت به مصالح کش��ور و ضوابط قانونی( 
استوار است. محقق و پژوهشگر اقتصادی 
گفت: با تصویب مجل��س، دولت با هدف 

جبران کس��ری بودجه از صندوق توسعه 
ملی، برداشت هایی را انجام داده است که 
انتظار می رود جهت گیری برداش��ت ها به 
س��مت و س��وی حمایت هر چه بیشتر از 
بخش خصوصی س��وق پیدا کند. ناظری 
گفت: طبق آمار وابستگی بودجه به نفت 
در س��ال 93، 40 درص��د کاهش یافت، 
امری که در سال 94، 36درصد و در سال 
95، 25درصد اعالم ش��د که البته نقش 
افت قیمت نفت در این کاهش وابستگی، 
تاثیرگ��ذار به نظ��ر می رس��د. وی افزود: 
در بودج��ه س��ال 96، وضعیت متفاوت تر 
از س��ال های گذش��ته اس��ت و به ظاهر با 
افزایش قیمت نفت، مجددا میل به تامین 

نیازهای مالی کشور از محل فروش نفت، 
افزایش یافته اس��ت. محقق و پژوهش��گر 
اقتصادی گفت: براساس برآوردهای انجام 
ش��ده، وابس��تگی بودجه به نفت در سال 
96، ب��ا افزایش 10درصدی )نس��بت به 
س��ال 95( همراه شده و ضریب وابستگی 
نفت��ی در بودج��ه اش��اره ش��ده، حدود 
36درصد ب��رآورد می ش��ود. ناظری بیان 
ک��رد: دولت باید در مس��یری گام بردارد 
که هزینه های جاری و عمرانی مورد نیاز 
کش��ور را از محل دریاف��ت مالیات تامین 
نمای��د و فاصله ه��ر چه بیش��تر از نفت 
فروش��ی برای تامی��ن هزینه ها، ضرورتی 
اس��ت که با حصول آن، اقتصاد کشور در 

شایسته تری  دس��تاوردهای  به  دراز مدت 
نائل خواهد ش��د. وی اف��زود: در ابتدای 
کار، فاصله گرفتن از نفت با دش��واری ها 
و مش��قت خاص خود همراه خواهد بود، 
ام��ا تحم��ل و مدیری��ت این س��ختی ها، 
نتایج مثب��ت و تعیین کننده ای را در پی 
خواهد داش��ت که کلیت کشور و مردم و 
به خصوص نس��ل های آینده از آن منتفع 
خواهند شد. محقق و پژوهشگر اقتصادی 
تصریح کرد: تاریخ در ارتباط با تصمیمات 
مختل��ف  ادوار  در  دولت ه��ا  اقتص��ادی 

قضاوت خواهد کرد. 

کاهش مالیات های مأخوذه، وابستگی 
به نفت را تشدید خواهد کرد

مصطفی بخش��نده، محقق و پژوهشگر 
اقتص��ادی، ب��ا اش��اره به ل��زوم حرکت 
در مس��یر اخ��ذ هدفمند و هوش��مندانه 
مالی��ات اظهار ک��رد: هر آنچ��ه زمینه و 
بس��تر فرارهای مالیاتی محدودتر ش��ود 
ب��ه هم��ان میزان ش��اهد تس��هیل روند 
تامی��ن هزینه ه��ای م��ورد نیاز کش��ور 
خواهیم ب��ود. وی اف��زود: رویکرد دولت 
باید به صورتی تعریف و طراحی ش��ود که 
راه گری��زی برای اف��راد و گروه هایی که 
واجد ش��رایط پرداخت مالیات هس��تند، 
باق��ی نمان��د و تحق��ق ای��ن ام��ر نقش 
بس��زایی در فاصله گی��ری از وابس��تگی 
نفتی در پی خواهد داش��ت. این محقق و 
پژوهشگر اقتصادی گفت: هر آنچه میزان 
مالیات ه��ای مأخوذه کاه��ش یابد، میل 
به فروش نفت و تش��دید وابس��تگی ها به 
طالی سیاه افزون تر خواهد شد. بخشنده 
تصری��ح ک��رد: در ط��ول س��الیان اخیر، 
گام هایی برای س��اماندهی ساز وکار اخذ 
مالیات برداشته شده، اما همچنان در این 
حوزه نارس��ایی هایی وجود دارد که باید 
برای رفع آن تمهی��دات الزم پیش بینی 
ش��ود. محقق و پژوهش��گر اقتصادی در 
خاتمه یادآور ش��د: در ای��ن میان، نقش 
مجلس نیز بس��یار برجسته و قابل توجه 
ب��ه نظر می رس��د و قطعا ب��ا ریل گذاری 
صحیح مجلس و همس��ویی دولت و قوه 
مجری��ه، می توان به توفیقات س��ازنده و 

شایسته ای در این خصوص نائل شد. 

درحال��ی ک��ه مصوبه حذف برچس��ب 
قیمت کاال از اول مهر به طور آزمایش��ی 
اج��را خواهد ش��د، همچن��ان این طرح 
مخالفان َق��دری دارد که برخی از آنها بر 
این باورند که این کار می تواند ش��فافیت 
عرضه کاال را از بین ببرد. آنطور که معاون 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت گفته، این 
ط��رح به صورت آزمایش��ی قرار اس��ت از 
مهرماه اجرایی ش��ود و برچس��ب قیمت 
مصرف کنن��ده از روی برخی محصوالت 
حذف ش��ود تا نظام توزی��ع بنا بر منطق 
ب��ازار، خود برای قیم��ت عرضه محصول 
تصمیم بگیرد. به گزارش خبرآنالین، در 
ف��از اول اجرای این طرح کاالهایی مانند 
انواع کیک و بیس��کویت، چیپس و پفک، 
آدامس، ش��یرینی  های کارخانه ای و سایر 
تنق��الت به هم��راه مواد س��لولزی مانند 
دس��تمال کاغذی یا حوله ه��ای کاغذی 

مورد توجه در دستور کار است. 

مخالفان چه می گویند؟ 
همیش��ه مصوب��ات دولت��ی مواف��ق و 
مخالف ه��ای خ��اص خ��ود را دارد؛ این 
مصوبه هم از این قاعده مستثنی نیست. 
برخ��ی کارشناس��ان ب��ر ای��ن باورند که 
مش��کالت تولید و رقابتی ش��دن کاالها 
تنها با حذف برچسب کاال حل نمی شود. 
توجه دولت باید بیشتر به سیاست گذاری 
باشد، زیرا برچسب کاال موضوعی جزیی 
در چرخه نظام تولید و توزیع است و آنچه 
باید م��ورد توجه قرار بگیرد، مش��کالت 
تولیدکنندگان است. مس��عود دانشمند، 
کارش��ناس اقتص��ادی و دبی��رکل خانه 
اقتصاد ایران در رابطه با حذف برچس��ب 
قیم��ت روی کاال گفت: »به طور کلی در 
تم��ام دنیا معامالت باید ش��فاف باش��د، 
مشخصات کاال روشن باشد و قیمت های 
آن به طور شفاف اعالم شود. کاال باید در 
معرض دید خریدار باش��د که خریدار اگر 

قص��د خرید دارد، تاری��خ مصرف، توزیع، 
تولی��د و قیم��ت آن را ببیند و بخرد.« او 
ادام��ه داد: »اینکه از روی کاال قیمت آن 
را حذف کنیم فضای غیر شفافی را ایجاد 
کردیم. این کار س��بب می ش��ود احتماال 
برخی بتوانند با توجه به چهره مش��تری 
سوءاس��تفاده کنند. به همین ترتیب در 
فروشگاه ها بدون حضور فروشنده نتوانیم 
کاالی��ی را بفروش��یم.« از س��وی دیگ��ر 
نادر قاضی پور، نماین��ده مردم ارومیه در 
مجلس دهم، با اشاره به اینکه کشاورزان 
و اقش��ار کارگر به دنبال محصوالت ارزان 
هس��تند تا بتوانند مایحتاج خود را تهیه 
کنند، گفته اس��ت: »اگ��ر قیمت کاالها 
مش��خص نباش��د، هرج و مرج در کشور 
ایجاد می شود، همانند دولت احمدی نژاد 
که سر کوچه رئیس جمهور گوجه فرنگی 
ارزان و در مابق��ی کش��ور گوجه فرنگی 

گران بود.«

از نگاه موافق ها
موافق ه��ای ای��ن مصوبه ه��م طبیعتا 
از مصوب��ه دول��ت دف��اع می کنن��د. آنها 
معتقدن��د با حذف برچس��ب قیمت کاال، 

فضای تولید و عرضه رقابتی تر می ش��ود، 
به ط��وری که مردم از جای��ی که کاالیی 
ارزان  ت��ر و باکیفیت  تر ارائ��ه کند، خرید 
می کنند. ب��ه همین دلیل تولیدکنندگان 
کیفیت را ارتقا و از طرفی عرضه کنندگان 
س��طح قیمت را پایین نگه می دارند. علی 
شریعتی، عضو هیات مدیره انجمن کانون 
صنایع غذایی می گوید: »مدت هاست که 
ب��ر اس��تقرار نظام عرض��ه و تقاضا تاکید 
می شود و ما معتقدیم که این اقدام موجب 
خواهد ش��د در صورت درست اجرا شدن 
آن فضای رقابتی مطلوبی ایجاد ش��ود.« 
این عض��و هیات مدی��ره انجم��ن کانون 
صنایع غذایی در مورد اینکه نگرانی هایی 
در ارتب��اط ب��ا س��ودجویی در این طرح 
وج��ود دارد، عن��وان می کن��د:» ممکن 
اس��ت منافع آن نه به جیب تولید کننده 
برس��د و نه مصرف کننده نهایی؛ کش��ور 
م��ا در تولید کاالهایی نظیر ش��یرینی و 
شکالت و چیپس و اسنک، مازاد ظرفیت 
نیز تولید می کن��د و در ارتباط با کمبود 
عرض��ه ی��ا سوء اس��تفاده نگران��ی وجود 
ندارد.«  سیدرضی حاجی آقامیری، عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 

هم در گفت وگو ب��ا خبرآنالین می گوید: 
»حذف برچسب قیمت کاال اقدام مثبتی 
در جهت کمک به تولید و تولیدکنندگان 
اس��ت.« او ادام��ه داد: »دولت می خواهد 
که فروش��ندگان قیمت گذاری اگر جنس 
خوب باش��د دیگر دول��ت نمی تواند با هر 
قیمتی آن را بفروش��ند. به طور مثال در 
بحث میوه، زمانی که مش��تری خواستار 
یک میوه خوب شد، آن را با قیمت خوب 
می فروش��ند.« آقامیری عنوان کرد: »اگر 
قیمتی که دولت مشخص می کند قیمتی 
نباش��د ک��ه تولیدکننده رضایت داش��ته 
باش��د طبیعتا از کیفیت آن کم می کند، 
بنابرای��ن بهتر اس��ت که این برچس��ب 
را بردارن��د و اجازه دهند ش��رایط عادی 
عرضه و تقاضا مس��یر را مشخص کند.« 
ای��ن عضو هی��أت نمایندگان ات��اق بیان 
ک��رد: »ضم��ن اینکه این موض��وع باعث 
ایجاد رقابت نیز می ش��ود م��ن به عنوان 
تولیدکننده اگ��ر می خواهم مردم تولیدم 
را بخرن��د، باید جنس بهت��ری را در بازار 
ارائه دهم. از س��وی دیگر رقابتی که بین 
کاال  عرضه کنن��دگان  و  تولیدکنن��دگان 
ایجاد می ش��ود خود می توان��د قیمت را 
بش��کند.«  محس��ن بهرامی ارض اقدس 
عضو هی��أت نمایندگان ات��اق تهران هم 
ضم��ن اش��اره به ای��ن جمله ک��ه طرح 
ح��ذف قیمت گذاری کاال قانون نیس��ت 
بلکه یک دس��تورالعمل اس��ت، می گوید: 
»این طرح ب��ا هدف رقابتی کردن فضای 
بازار و دس��تیابی به نقطه تعادل عرضه و 
تقاض��ا کاال در جامعه تهیه و ابالغ ش��ده 
است.« وی همچنین اقالم مشمول طرح 
در فاز نخس��ت را شامل انواع بیسکویت، 
شیرینی، کیک، شکالت، چیپس، اسنک 
و محصوالت صنایع س��لولزی و بهداشتی 
برشمرد و اظهار داشت: »این کاالها سهم 
و نق��ش قابل توجهی در س��بد هزینه ای 

خانوارها ندارند.«

آزمون و خطای حذف برچسب قیمت کاالها

فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی، ضرورتی اجتناب ناپذیر است

بودجه ۹۶، نفتی تر از گذشته
حمل و نقل ریلی

در چارچوب برنامه راه ابریشم انجام می شود
آغاز سفر نخستین قطار باربری 
»این چوان« چین به سمت ایران

نخس��تین قط��ار بارب��ری »ای��ن چ��وان« چین با 
ترک ایستگاه ش��هری به همین نام در مرکز منطقه 
خودمختار »نینگ شیا«، س��فر خود را در چارچوب 
اج��رای طرح ج��اده ابریش��م نوین با عن��وان »یک 
کمربند - یک راه« به سمت پایتخت ایران آغاز کرد. 
این دومین بار است که چین دست به چنین حرکتی 
در راس��تای برنامه راه ابریش��م می زند و قطار قبلی 
س��ال گذشته پس از 14 روز و طی ک ردن مسیری 
بال��غ بر 10 ه��زار کیلومتر از ش��هر »ی��ی وو« وارد 
تهران ش��ده بود. به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های 
چین، در جریان حرکت قطار »این چوان« به سمت 

کشورمان که از روز سه شنبه آغاز شده، مراسمی نیز 
به واس��طه راه اندازی این مس��یر ریلی باربری جدید 
میان دو کش��وری ک��ه ارتباط دیرینه ای در مس��یر 
جاده ابریش��م دارند، برگزار ش��د. این نخس��تین بار 
است که چنین قطار باربری از این منطقه خودمختار 
مسلمان نش��ین در ش��مال غرب چین راه��ی ایران 
می شود و با این اقدام این مسیر ریلی برای ارتباطات 
تجاری میان دو کش��ور گشوده ش��د. این بخشی از 
برنامه راه ابریشم چین است که این کشور قول داده 
است با س��رمایه 124 میلیارد دالری آن را به پیش 
برده و همکاری گس��ترده ای با کشورهای این حوزه 
داش��ته باش��د. این قطار باربری حامل 50 کانتینر با 
کاالهایی مانند ماش��ین آالت، قطعات یدکی خودرو، 
اقالم مصرفی روزمره، سرامیک و ابزارآالت شیشه ای 
اس��ت. روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین نیز روز 
چهارش��نبه گزارش کرده است که این قطار از طریق 
کش��ورهای قزاقس��تان و ترکمنس��تان و پس از 15 
روز طی مس��یر وارد تهران پایتخت ایران می ش��ود.  
»لیانگ هوا« از مسئوالن شرکتی که برنامه ریزی این 
س��فر را برعه��ده دارد، گفت که این قط��ار با هزینه 
کمتر و صرفه جویی بیشتر، اقالم را به ایران می رساند 
و فاصله حمل آن از کش��تی 20 روز کوتاه تر اس��ت. 
مس��ئوالن منطقه خودمختار و مسلمان نشین نینگ 
ش��یا چین می گویند که با راه اندازی این مسیر ریلی 
ارتباطات تجاری با آس��یای غربی و آس��یای مرکزی 

افزایش خواهد یافت. 

دیدار وزیر راه و شهرسازی ایران با 
امیر قطر

 »عباس آخوندی« که به دعوت رس��می امیر قطر 
برای حضور در مراس��م افتت��اح »بندر حمد« به این 
کش��ور سفر کرده اس��ت در دیدار با شیخ عبداهلل بن 
ناص��ر بن خلیف��ه آل ثانی، نخس��ت وزیر قطر درباره 
راه های توس��عه همکاری های بین دو کش��ور به ویژه 
در حوزه راه و شهرس��ازی گفت و گ��و کرد. همچنین 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ایران در دیدار با جاس��م بن 
س��یف الس��لیطی وزی��ر حمل و نق��ل قطر، توس��عه 
همکاری ه��ای مش��ترک در حوزه ه��ای حمل و نقل، 
ترانزیت و لجستیک را مورد بحث و بررسی قرار داد. 
در این دیدار آخوندی با تاکید بر ضرورت استفاده از 
ظرفیت های بنادر ایران اظهار داش��ت: ایران آمادگی 
دارد در چارچوب تامین نیازهای لجستیکی ترانزیتی 
در منطق��ه امکان��ات بنادر ایران و نی��ز فرودگاه امام 
خمین��ی )ره( را در اختی��ار تج��ار عمان��ی و قطری 
ق��رار دهد. آخوندی افزود: ض��رورت دارد از امکانات 
و تسهیالت بندری ایران در بندرعباس و بندر چابهار 
برای تس��هیل ترانزیت و تجارت منطقه ای بین عمان 
و آسیای میانه استفاده شود و ایران در زمینه توسعه 
گردش��گری، زنجیره لجس��تیک و س��ایر حوزه های 
اقتص��ادی آمادگی همکاری کامل دارد. در ادامه این 
سفر و در نشست سه جانبه وزیران حمل و نقل ایران - 
قطر- عمان در دوحه طرفین بر افزایش همکاری های 
اقتصادی و تجاری بین س��ه کش��ور تاکید و راه های 
توسعه همکاری های طرفین در بخش خطوط هوایی، 
بن��ادر، کریدوره��ای حمل ونقل موج��ود و نیز فعال 
کردن موافقت نامه عشق آباد و همکاری های فی مابین 
در زمینه حمل ونقل، توریس��م و تجارت مورد بحث 
و بررس��ی قرار گرفت. در این دی��دار طرف عمانی با 
توج��ه به اهمیت نقش ایران به عنوان دروازه ورود به 
آسیای میانه پیشنهاد کرد که موافقت نامه عشق آباد 
مجددا فعال ش��ود و ایران نق��ش هماهنگ کننده را 
ب��رای میزبانی از وزیران ذی رب��ط را به عهده بگیرد. 
همچنین طرف عمانی آمادگی خود را برای مشارکت 
ب��ا ایران در طرح های مش��ترک زیربنایی حمل ونقل 
عم��ان و قطر در بن��ادر عمان به وی��ژه بندر صالله و 
بن��در صحار اعالم و اظهار امیدواری کرد ایران بتواند 
با ط��رف عمانی و قط��ری در همکاری های هوایی و 
فرودگاهی در منطقه مشارکت بیشتری داشته باشد. 

مسکن

انرژی

یک میلیون و 960 هزار واحد 
مسکن مهر بهره برداری شد

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهر 
گفت: از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مسکن مهر 
که عملیات س��اخت آن از س��ال 86 در کشور آغاز شده، 
ی��ک میلیون و 960 ه��زار واحد به بهره برداری رس��یده 
اس��ت. احمد اصغری مهرآبادی روز چهارش��نبه در آیین 
بهره برداری از 3 هزار و 286 واحد مس��کن مهر اس��تان 
فارس در شیراز افزود: پیش بینی می شود 340 هزار واحد 
باقیمانده نیز در س��ال 97 به بهره برداری برس��د. او ادامه 
داد: از مجموع 2 میلیون و 300 هزار واحد مس��کن مهر 
که در کش��ور عملیات اجرای آنها آغاز شده، 2 میلیون و 
200 هزار واحد از تس��هیالت بانکی بهره مند شدند. وی 
گفت: براس��اس قانون اساسی، دولت موظف است زمینه 
و ش��رایط الزم را برای خانه دار ش��دن م��ردم فراهم کند 
و برخ��الف آنچه در مورد بی تفاوت��ی دولت تدبیر و امید 
 نسبت به مسکن مهر مطرح می شود، دولت یازدهم ساالنه
 220 هزار واحد مس��کن مه��ر را تکمیل و به متقاضیان 
واگذار ک��رد که این میزان بیانگر اهتم��ام ویژه دولت به 
اجرای س��ریع و مناسب این طرح است. قائم مقام وزیر راه 
و شهرس��ازی در طرح مسکن مهر، علت اصلی تاخیر در 
اجرای طرح های مس��کن مهر را کمبود اعتبار بیان کرد 
و گف��ت: در آغ��از کار، میانگین هزینه آماده س��ازی هر 
واحد 20 میلیون ریال برآورد ش��ده ب��ود که این رقم در 
برخی شهرها به 200 میلیون ریال افزایش یافت. اصغری 
مهرآبادی، ابراز امیدواری کرد که با همکاری دس��تگاه ها 
و مجموعه های دست اندرکار مسکن به ویژه وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین 
اجتماعی، مشکالت تحویل مسکن مهر حل و فصل شود. 
او افزود: برای حل مش��کالت مسکن مهر، تامین امکانات 
 و خدمات زیربنایی و روبنایی این طرح تمام دستگاه های 
خدمات رسان باید پای کار باشند تا خانه هایی که ساخته 

و تحویل می شود سرپناه و سکونتگاهی امن باشد. 

ایران و فرانسه قرارداد بازیافت گاز 
مشعل در پارس جنوبی امضا کردند

ش��رکت ملی نفت ایران، شرکت س��فره گس فرانسه 
و ش��رکت صنعت س��ازه ثمین ایران ق��رارداد بازیافت و 
مصرف گاز فلر )مشعل( را در یک پاالیشگاه پارس جنوبی 
امضا کردند. این قرارداد را روز چهارش��نبه »علی محمد 
احمدی« مجری طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی 
و »یان آبریس لکومت« مدیرعامل س��فره گس فرانسه و 
»کوروش آهنج« مدیرعامل ش��رکت صنعت سازه ثمین 
ایران در حضور »غالمرضا منوچهری« معاون شرکت ملی 
نفت و »محمد مشکین فام« مدیرعامل نفت و گاز پارس 
امضا کردند. مدت اجرای این قرارداد 30ماه در نظر گرفته 
ش��ده که 24ماه مربوط به اجرای پروژه و ش��ش ماه نیز 
مرحله تحویل به کارفرماس��ت. هزینه اجرای این پروژه 
42میلیون یورو اس��ت. مطالعات پروژه را تیم مهندسی 
و برنامه ریزی طرح جامع توسعه پایدار پارس جنوبی و با 
استفاده از اطالعات میدانی از منطقه و پاالیشگاه فازهای 
2 و 3 انجام داده است. قرار است در صورت موفقیت آمیز 
بودن این طرح از تجربه به دس��ت آمده برای جمع آوری 
گازهای مشعل ها )فلر( در اهواز و همچنین مجهز کردن 
س��ایر پاالیش��گاه های گاز پارس جنوبی به این فناوری 
استفاده شود. شرکت سفره گس فرانسه در زمینه طراحی 
ساخت و انتقال فناوری مشارکت می کند و یک شرکت 
ایرانی نیز به عنوان ش��ریک در این پروژه انتخاب ش��ده 
اس��ت. بر این اساس ش��رکت صنعت سازه ثمین وظیفه 

تامین و ساخت تجهیزات را عهده دار خواهد بود. 

حجم ذخایر نفت ایران چقدر است؟ 
یکی از دالیل مهم کاهش برداش��ت از میادین دریایی 
این اس��ت ک��ه ازدیاد و حتی ثابت نگه داش��تن تولید از 
میادین دریایی مس��تلزم سرمایه گذاری تزریق گاز یا آب 
یا سایر روش های ازدیاد برداشت است. بر اساس گزارش ها 
مجموع ذخایر قابل استحصال نفت خام و میعانات گازی 
کش��ور در پایان سال 1393 حدود 158.4 میلیارد بشکه 
بوده که نسبت به س��ال 1392 تقریبا 0.1درصد کاهش 
یافته اس��ت. براس��اس گزارش��ی که مرکز پژوهش های 
مجلس منتش��ر کرده، ایران در سال 1393 با این میزان 
ذخیره نفت خام و میعانات گازی متعارف ش��ناخته شده، 
پس از ونزوئال، عربس��تان سعودی و کانادا در رتبه چهارم 
جهان ق��رار گرفته اس��ت. همچنین ایران ب��ا دارا بودن 
13درصد از ذخایر نفت اوپک، در میان کش��ورهای عضو 
پس از ونزوئال و عربس��تان س��عودی رتبه سوم را به خود 
اختصاص داده اس��ت. بررسی ها نش��ان می دهد برداشت 
از ذخیره نفت خام میادین خش��کی به مراتب از میادین 
دریایی بیش��تر بوده است، به طوری که نسبت باقی مانده 
ذخیره قابل اس��تحصال ب��ه ذخیره نهای��ی در ارتباط با 
میادین نفتی خشکی 57.87درصد است و این نسبت در 
ارتباط با میادین نفتی دریایی 66.26 درصد است. یکی از 
دالیل مهم کاهش برداشت از میادین دریایی این است که 
ازدیاد و حتی ثابت نگه داشتن تولید )برداشت( از میادین 
دریایی مستلزم س��رمایه گذاری تزریق گاز یا آب یا سایر 
روش های ازدیاد برداشت است. از آنجا که این مهم در حد 
مطلوب محقق نش��ده، برداشت از میادین دریایی کاهش 
یافته و در مقابل برداش��ت از میادین خش��کی به منظور 

دستیابی به سطح مشخصی از تولید افزایش یافته است.



فرص�ت ام�روز: بنللا به اعللام بانک 
مرکزی، از بیستم شهریورماه، فروش ارز 
مسافرتی به نرخ مبادله ای متوقف شده و 
عرضه از طریق نظللام بانکی به نرخ آزاد 
صورت می گیرد. تاکنون مسافران ایرانی 
که بیش از 12سللال سللن داشللتند و از 
راه هللای هوایی، زمینللی، ریلی و دریایی 
از کشللور خارج می شللدند، می توانستند 
بللرای یللک بللار در طول سللال حداکثر 
۳۰۰ دالر آمریللکا یا معادل آن را با ارائه 
گذرنامه معتبر جمهوری اسللامی ایران، 
بلیت مسللافرت، ویزای کشور مقصد )در 
خصوص کشللورهایی که نیاز به اخذ ویزا 
دارنللد( و تعهللد کتبی مسللافر مبنی بر 
خرید ارز مسللافرتی فقط از یک منبع، با 

نرخ مبادله ای تهیه کنند. 
امللا با تصمیللم جدید بانللک مرکزی، 
لیسللت  از  مسللافرتی  ارز  پرداخللت 
دریافت کنندگان ارز دولتی حذف شللد و 
از این پس مسافران باید تمامی ارز مورد 

نیاز خللود را از طریق بللازار آزاد و البته 
بانک ها تامین کنند. به گزارش ایسنا، در 
مجموع مقررات ارزی بانک مرکزی، چند 
بخش قابلیت دریافللت ارز با نرخ دولتی 
را دارنللد، از جمله دانشللجویان، واردات 
و صادرات، درمان و همچنین مسللافران. 
بر این اسللاس مسافران می توانستند یک 
بار در سللال چه از طریق زمینی، هوایی، 
ریلی و دریایی به میزان ۳۰۰ دالر با نرخ 
مبادله ای ارز از مرکز مبادالت ارزی تهیه 
کنند، اما با اصاحی که در مقررات ارزی 
انجللام شللده، پرداخللت ارز مبادله ای به 

مسافران ملغی شده است. 
ظاهرا این اقدام بانک مرکزی براساس 
دو دلیللل اصلی اتفاق افتاده اسللت؛ اول 
اینکه ارزهای مسافرتی را معموال افرادی 
دریافللت می کردنللد که برای سللفرهای 
خارجی یا زیارتی اسللتفاده کرده که در 
این حالت یک امتیاز نسللبت به سایرین 
بود، یعنی جزو ارزهای ضروری محسوب 

نمی شد. آن هم در شرایطی که مسافران 
خارجی عمدتللا توانایی تامین ارز الزم را 
نیز دارا بوده و نیاز چندانی به دریافت ارز 

مبادله ای نداشته اند. 
این در شللرایطی اسللت که با حذف ارز 
مسللافرتی نیز تفاوت قیمللت خاصی برای 
دریافت کنندگان اتفاق نمی افتد. هرچند که 
در حال حاضر بین نرخ حدود ۳۸۷۰ تومان 
بازار و ۳۳۳۰ تومللان مرکز مبادالت ارزی 
حدود ۵۴۰ تومان اختللاف قیمت وجود 
دارد، اما برای خرید ۳۰۰ دالر حدود 1۶۰ 
هللزار تومان هزینلله در ازای خرید ارز آزاد 
به جای مبادله ای ایجاد می شللود که برای 

مسافران خارجی قابل توجه نیست. 
از سللوی دیگللر بللا توجه بلله اینکه از 
چنللدی پیللش اختصللاص ارز مبادله ای 
به برخی کاالها حذف شللده بللود، کنار 
گذاشتن ارزهای مسافرتی نیز خود گامی 
دیگر در راسللتای سیاست یکسان سازی 
نرخ ارز به شللمار مللی رود، چراکه بعد از 

تک نرخی شللدن ارز به طللور کلی مرکز 
مبللادالت ارزی نیز بلله کار اختصاص ارز 
مبادله ای پایان خواهد داد و تمامی ارزها 

با یک نرخ در بازار آزاد توزیع می شود. 
بللا حللذف ارز مسللافرتی، مسللافران 
می تواننللد ارز مورد نیللاز خود را در کنار 
صرافی ها از بانک ها که در سللال گذشته 
مجوز خریدوفللروش ارز را دریافت کرده 
بودنللد، تهیه کنند که با نللرخ آزاد انجام 

می شود. 
بیسللتم  از  دسللتور  ایللن  حالللی  در 
شللهریورماه الزم االجراست که تامین ارز 
بللرای زائران اربعین به طور اسللتثنا برای 
سللال جاری نیز انجام خواهد شد. بر این 
اسللاس ارز مسللافرتی به میزان حداکثر 
2۰۰ دالر آمریکا به نرخ مبادله ای با ارائه 
گذرنامه معتبر جمهوری اسللامی ایران 
و بلیت مسللافرت برای زائللران اربعین از 
طریق بانک های ملی ایران، ملت و سامان 

تامین خواهد شد. 

یک اقتصللاددان می گویللد اکنون که 
دولت نرخ سللود بانکللی را کاهش داده، 
باید ارز را تک نرخی کند تا به این ترتیب 
نوسللانات در بازار ارز و سللکه کوتاه مدت 
شللده و نقدینگی سرگردان به آن سمت 

حرکت نکند. 
هادی حق شناس در گفت وگو با ایسنا، 
درباره بخشللنامه اخیللر بانک مرکزی در 
خصللوص کاهش نرخ سللود بانکی اظهار 
کرد: واقعیت این است که اگر چند متغیر 
اقتصاد کان اصاح شللود، می توان آثار 

آن را در بخش واقعی اقتصاد دید. 
او اظهللار کللرد: از جمللله مهم تریللن 
متغیرهللای اقتصادی، نللرخ تورم بود که 
یکی از دسللتاوردهای مهم دولت یازدهم 
به حسللاب می آید. دولت یازدهم ضمن 
تک رقمی کللردن تورم بللرای حفظ این 
دستاورد اقتصادی تاش کرد. اکنون نیز 
اگللر دولت تاش کند تورم را به سللمت 
۵درصللد ببرد، حتما یللک عامت بزرگ 
بللرای سللرمایه گذاران خواهللد بللود که 
سللرمایه  خود را به بخللش واقعی اقتصاد 
ببرند.  این اقتصاددان در ادامه سخنانش 
گفت: متغیر دوم، ثبات در نرخ ارز است. 
از سللنوات گذشللته یعنی از سال 1۳۹2 
شاهد ارز چند قیمتی هستیم که نه تنها 
رانللت فللراوان ایجاد که قیمت هللا را نیز 

غیرواقعی کرد. 
حق شللناس با بیان اینکلله دولت وقت 
داشت در سال گذشللته ارز را تک نرخی 
کنللد، گفت: اکنون نیز اگللر دولت ارز را 
تک نرخللی کنللد، در کنللار کاهش نرخ 
سللود بانکللی ایللن عامت بللزرگ را به 
سللرمایه گذاران می دهد که پول خود را 
به بخللش واقعی اقتصاد ببرنللد. در کنار 
این متغیرها نرخ سللود تسهیات بانکی 

نیز بسللیار مهم است. ما زمانی می توانیم 
انتظللار داشللته باشللیم کلله نرخ سللود 
انتظارات  تسهیات کاهشللی باشللد که 
تورمی در اقتصاد وجود نداشللته باشد. به 
ایللن معنا که مردم نه تنها منتظر افزایش 
تورم نباشللند بلکه منتظر کاهش آن نیز 
باشند. البته اکنون به همین سمت و سو 
در حرکتیللم و انتظللار افزایش نرخ تورم 
وجود ندارد، ولی یکی از مهم ترین نکاتی 
که دولت دوازدهم  اکنون باید مورد توجه 
قللرار دهد، نرخ ارز اسللت که باید به فکر 

تک نرخی کردن آن باشد. 
او همچنیللن در خصوص رفتن پول به 
سمت بازارهای موازی در شرایط کاهش 
نرخ سللود بانکی گفت: در چند روز اخیر 
که نرخ سللود بانکی کاهش یافت، چون 
بازار ارز دچار نوسان شد برخی از پول ها 
به سمت سوداگری در ارز، مسکن، سکه 
و. . . رفت ولی چون محیط اقتصاد کان 
باثبات تر شللده، پیش بینی می شللود که 
فضللای اقتصادی دولللت دوازدهم مانند 
دولت یازدهم باشللد. انتظار داریم گرچه 
در کوتاه مدت برخی بازارها دچار نوسان 
شوند، ولی در میان مدت این نوسان ها به 

حداقل برسد. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه بهتر 
بود ابتدا نرخ ارز یکسان سللازی می شللد و 
بعد نللرخ سللود بانکی کاهللش می یافت، 
گفت: این فرصت در گذشللته فراهم بود، 
ولی انجام نشد. اکنون نیز بهتر است دولت 
در این امر تاخیر نکند چراکه اگر این کار 
را نکند بخشللی از نقدینگی سللرگردان به 
سللمت بازار ارز و سپس بازار سکه خواهد 
رفت. البته گفتنی اسللت که اکنون خطر 
چندانللی بازار مسللکن را تهدید نمی کند، 
چرا که از سللال 1۳۹2 این بللازار با مازاد 

عرضلله روبه رو بوده اسللت. خوشللبختانه 
مسللکن کمتر تحت تاثیر نرخ سود بانکی 
قرار می گیرد.  حق شللناس بللا بیان اینکه 
اگللر دولت بتواند شللاخص هایی مثل نرخ 
ارز و نرخ سللود بانکی را متناسب با عرضه 
و تقاضللا تعدیل کند، عللوارض منفی آن 
کوتاه مدت خواهد بللود، گفت: طبعا وقتی 
پللول از بانللک آزاد می شللود، پناهگاه آن 
می تواند سکه و ارز باشد ولی در بلندمدت 

پول به سللمت بخش واقعی اقتصاد و بازار 
سرمایه خواهد رفت. اکنون نیز این انتظار 
وجود دارد که بازار سرمایه نسبت به باقی 
بازارها سللوددهی بیشللتری داشته باشد. 
همچنان که در پنج ماهه نخسللت سللال 
1۳۹۶ سود بازار سرمایه ۶.۷درصد و بیش 
از باقی بازارها بوده اسللت. پیش بینی این 
اسللت که وضعیت بازار سللرمایه تا انتهای 

سال نیز مناسب باشد. 

ایستگاه بعدی نقدینگی سرگردان؟

فروش دالر در بانک ها به نرخ آزاد

ارز مسافرتی حذف شد رتبه بیستم بیمه پاسارگاد در میان 
شرکت های فرابورسی

 رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس 
از نظر کیفیت افشللا و اطاع رسللانی مناسب انجام 

شده است. 
به گللزارش روابط عمومللی بیمه پاسللارگاد، این 
شللرکت بیمه  براسللاس امتیاز کسب شللده از نظر 
کیفیت افشللا و اطاع رسللانی مناسللب توانست در 
رتبه بندی شرکت های پذیرفته شده در بازار فرابورس 

از لحاظ شفافیت مالی رتبه 2۰ را کسب کند. 
براساس گزارش های دریافتی، امتیاز اطاع رسانی 
ناشللران طبللق وضعیت اطاع رسللانی آنهللا از نظر 
قابلیت اتللکا و به موقع بودن ارسللال اطاعات برای 
دوره 12 ماهه منتهی بلله ۳1 /۰۳/ 1۳۹۶ به همراه 
اطاعللات مقایسلله ای دوره 12ماهلله منتهللی بلله 

1۳۹۵/12/۳۰ اعام شده است. 
گفتنی اسللت عملکللرد مناسللب و منطقی بیمه 
پاسللارگاد، ارائه به موقع و شللفاف اطاعات و اعتماد 
سللهامداران از عوامل رشللد ارزش بازار این شرکت 
بوده اسللت.  براسللاس این گزارش، معیللار به موقع 
بودن براساس زمان ارسال اطاعات، پیش بینی  سود 
هر سللهم، صورت های مالی میان دوره ای حسابرسی 
نشده، صورت وضعیت پرتفوی، اظهارنظر حسابرس 
نسللبت  به پیش بینی سللود هر سللهم و صورت های 
مالی شش ماهه، صورت های مالی حسابرسی نشده و 
حسابرسی شده پایان دوره مالی و برنامه زمان بندی 
پرداخت سللود سهامداران در مقاطع تعیین شده در 
دستورالعمل افشای اطاعات است که با لحاظ کردن 
میزان تأخیر در ارسال اطاعات، مورد محاسبه قرار 
می گیرد. همچنین میزان تغییرات در پیش بینی های 
ارسللالی و تفاوت های میان مبالغ پیش بینی شده و 
عملکرد واقعی حسابرسی شده معیار قابلیت اتکا در 

این محاسبات محسوب می شود. 

بهره برداری از 13 طرح بزرگ 
کشوری با مشارکت بانک ملی ایران

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت که طی سال گذشته 
1۳ طرح بزرگ کشللوری با تسهیات کان بانک ملی 
ایران به بهره برداری رسللید.  به گزارش روابط عمومی 
بانک ملی ایران، دکتر محمدرضا حسین زاده افزود: این 
طرح ها بیش از ۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال مشللارکت 
ریالی و بیش از ۳۷ میلیون و ۸۳۴ هزار دالر مشارکت 

ارزی بانک را به همراه داشت. 
وی اضافلله کللرد: ایللن طرح هللا در اسللتان های 
آذربایجللان غربللی، سللمنان، فللارس، مازنللدران، 

کردستان، گیان و یزد عملیاتی شده اند. 
به گفته حسللین زاده، تولید بوتللن و پلی اتیلن، 
انللواع ترانسللفورماتور، سللیمان، آرد و روغن خام از 
جمله پروژه هایی هسللتند که بانک ملی ایران اقدام 
به تأمین مالی آنها کرد.  وی ابراز داشللت: همچنین 
دو بیمارسللتان تخصصی، سلله هتللل، یک مجتمع 
کشللتارگاهی و یک مجتمللع تولید قند و شللکر از 
دیگللر طرح هایی بودند که بانللک ملی ایران در آنها 
سرمایه گذاری کرده و شاهد بهره برداری از آنها بود. 

22 مهرماه زمان قرعه کشی 
حساب های قرض الحسنه بانک ملت

سی و ششمین دوره قرعه کشی جوایز حساب های 
قرض الحسللنه پس انداز ریالی و ارزی بانک ملت روز 

شنبه 22 مهرماه امسال برگزار می شود. 
به گللزارش روابط عمومی بانک ملللت، این دوره 
قرعه کشی حساب های قرض الحسنه پس انداز، از روز 
اول تیرماه سال ۹۵ شروع شده و تا پایان خردادماه 

سال جاری ادامه داشته است. 
براسللاس این گزارش، حداقل موجودی حسللاب 
جهت شللرکت در قرعه کشی دوره سی و ششم، برای 
حسللاب های پس انداز ریالی ۵۰۰ هزار ریال و برای 
حسللاب های پس انداز ارزی، 1۰۰ یورو یا معادل آن 
به سللایر ارزها، تعیین شللده اسللت. بر این اساس، 
تکمیللل یا حفللظ حداقل موجودی تعیین شللده تا 
پایان روز 21 مهرماه سللال جاری امکان پذیر خواهد 
بللود.  در این قرعه کشللی، هللر ۵۰۰،۰۰۰ ریال یا 
1۰۰ یللورو  )یللا معادل آن به سللایر ارزها( از مانده 
حسللاب در هر روز طی دوره قرعه کشی معادل یک 
امتیاز محاسبه خواهد شد. داشتن حداقل موجودی 
به مدت سلله ماه یللا ۹۰ روز متوالللی در طی دوره 
قرعه کشللی یا از زمان آخرین مهلت افتتاح حساب 
یا افزایش موجودی، مفتوح بودن حسللاب و داشتن 
حداقل موجودی تعیین شللده در روز قرعه کشللی و 
وجود شماره ملی معتبر از مشتریان حقیقی، شناسه 
ملللی معتبر از مشللتریان حقوقی و شللماره فراگیر 
معتبر از مشتریان خارجی نزد بانک ملت، از شرایط 
شللرکت در قرعه کشللی حسللاب های قرض الحسنه 

پس انداز این بانک تعیین شده است. 
در این قرعه کشی، ۹۳۰ میلیارد ریال جایزه شامل 
۳۰۰ جایزه نقدی هر یک به ارزش یک میلیارد ریال، 
سه هزار جایزه نقدی هر یک به ارزش 1۰۰ میلیون 
ریال و ۳۳۰ هزار کمک هزینه خرید صنایع دسللتی 
هللر یک بلله ارزش یک میلیون ریال، بلله قید قرعه 
بین سپرده گذاران حسللاب های قرض الحسنه توزیع 

خواهد شد. 
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خبرنــامه

مرکز آمار رشد اقتصادی بهار را اعالم کرد
بدون نفت ۷ درصد و با نفت ۶.۵ 

درصد
براسللاس اطاعات مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی 
بدون نفت در بهار امسللال معادل ۷درصد و رشللد با 
نفت معادل ۶.۵ درصد بوده اسللت. مرکز آمار اعام 
کللرد: محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سللال 
1۳۹۰ در سه ماهه نخست سال 1۳۹۶ به رقم 1۸۳ 
هزار و ۶۴2 میلیارد تومان با نفت و 1۴۵ هزار و ۶۶۹ 
میلیارد تومان بدون احتسللاب نفت بوده اسللت. رقم 
مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت 1۷2 هزار و 
۳۸۵ میلیارد تومللان و بدون نفت 1۳۶ هزار و 1۰۰ 
میلیارد تومان بوده که نشللان از رشللد ۶.۵درصدی 
محصول ناخالص داخلی با نفت و ۷درصدی محصول 
ناخالص داخلی بدون نفت در بهار سال 1۳۹۶ دارد. 
نتایج مذکور حاکی از آن است که در سه ماهه نخست 
سللال جاری رشللته فعالیت های گروه کشللاورزی ۳.1 
درصد، گروه صنعت )استخراج نفت خام و گاز طبیعی، 
سایر معادن، صنعت، انرژی و ساختمان( ۴.۹ درصد در 
گروه خدمات ۸.۳ درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 
رشد داشته است.  محاسبات فصلی در مرکز آمار ایران 
در قالب 1۵ بخش اصلی متشللکل از ۴2 رشته فعالیت 
انجام می شللود که بر این اساس گروه کشاورزی شامل 
زیربخش های زراعت و باغداری، دامداری، جنگلداری و 
ماهیگیری، گروه صنعت شامل زیربخش های استخراج 
نفت خام و گاز طبیعی، استخراج سایر معادن، صنعت، 
تأمیللن آب، بللرق و گاز طبیعی و سللاختمان اسللت.  
گللروه خدمات شللامل زیربخش های عمده فروشللی و 
خرده فروشی، هتل و رستوران، حمل و نقل و ارتباطات، 
واسطه گری های مالی، مستغات، امور عمومی، آموزش، 

بهداشت و مددکاری و سایر خدمات است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸21دالر آمریکا

۴.۵۶۵یورو اروپا

۴.۹۹۳پوند انگلیس

1.۰۵1درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۵.۴۰۰مثقال طا

12۵.۹۰۰هر گرم طای 1۸ عیار

1.2۴۰.۰۰۰سکه بهار آزادی

1.2۶۹.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۶۵.۰۰۰نیم سکه

۳۷۹.۰۰۰ربع سکه

2۵1.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

88936651
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سهامداران تاالر شیش��ه ای در آخرین 
 0.07 اف��ت  ش��اهد  هفت��ه،  کاری  روز 
درصدی شاخص کل بورس بودند. بر این 
اس��اس ش��اخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در پایان معامالت روز چهارش��نبه 
15 ش��هریورماه 96 با کاهش 58 واحدی 
به رقم 83 هزار و 675 واحد رس��ید. در 
معامالت روز چهارش��نبه نمادهای بانک 
ملت، پتروشیمی جم و شرکت ارتباطات 
س��یار ایران به ترتیب ب��ا 39، ۲0 و 15 
واحد تأثیر مثبت، بیشترین نقش افزاینده 
را روی دماس��نج بازار سهام داشتند و در 
ط��رف مقاب��ل نماده��ای ف��والد مبارکه 
اصفهان، ملی صنایع مس ایران و پاالیش 
نفت اصفهان با ۲۲، 16 و 15 واحد تأثیر 
کاهن��ده، به رون��د نزولی دماس��نج بازار 

سهام دامن زدند. 
رشد قیمتی قندی ها برخالف جریان 

بازار 
در حال��ی آخری��ن روز معامالت بورس 
تهران این هفته با روند کاهش��ی قیمت ها 
همراه ش��د ک��ه قندی ها مخال��ف جریان 
بازار، روند رو به رش��د را از س��ر گرفتند. 
روز چهارش��نبه همچنی��ن قیمت س��هام 
خودرویی ه��ا، فلزات اساس��ی و گروه نفت 
عمدتا رو به کاهش بود. در این روز بورس 
ته��ران معامالت��ی کم حج��م را در اغلب 

نماده��ای معامالتی به نظاره نشس��ت، تا 
در آس��تانه تعطیالت تقویمی هفته آینده 
برای تجدیدنظر نس��بت به استراتژی سبد 
س��رمایه گذاری ها در نیمه دوم شهریورماه 
امس��ال در هفت��ه آینده تجدی��د قوا کند. 
بدی��ن ترتی��ب س��هامداران حقیق��ی روز 
چهارش��نبه را فرصتی برای اصالح قیمت 
سهام در گروه های پیش رو از جمله فلزات 
اساس��ی و معدنی ه��ا دانس��تند، هر چند 
معامله گ��ران اغلب حقوق��ی از این فرصت 

برای جمع آوری سهام استفاده کردند. 
با گروه های بازار سهام

در آخری��ن روز معام��الت ای��ن هفته 
در گ��روه فلزات اساس��ی حجم معامالت 
ب��ه 50 میلیون س��هم و اوراق مالی قابل 
توجه رس��ید و ارزش معام��الت به بیش 
از 13میلی��ارد توم��ان بالغ ش��د. در این 
گروه روند قیمت های پایانی عمدتا رو به 
کاهش بود، هر چند سهم هایی توانستند 
حدود یک درص��د در قیمت پایانی خود 
رشد داشته باشد. نوسان قیمتی در گروه 
محصوالت شیمیایی نیز عمدتا یک درصد 
به سمت باال یا پایین بود، هرچند که روند 
کاهش قیم��ت در این گروه ملموس تر به 
نظر می رسید. شیمیایی ها شاهد دست به 
دس��ت ش��دن 81 میلیون سهم به ارزش 
بیش از 11میلی��ارد تومان بودند و تعداد 
معام��الت در این گروه به بیش از 7000 
دادوستد منتهی ش��د. در فضای کاهشی 

بورس، قندی ها ب��ار دیگر مخالف جریان 
بازار عمل کرده و توانس��تند به جز در دو 
س��هم در قیمت پایانی رش��د کنند. البته 
این رشد چندان پایدار نبود، به طوری که 
اکثر سهم ها افزایش کمتر از نیم درصد را 
در قیمت پایانی ش��اهد بودند. در آخرین 
روز معامالت تاالر شیشه ای، خودرویی ها 
شامل معامله 83 میلیون سهم بودند که 
ارزش آنه��ا مجموعا به 11میلیارد و 500 
میلیون تومان می رسید. عمده سهم ها در 
این گروه نیز روند رو به کاهش در قیمت 
پایانی داشتند، به طوری که نماد سایپا که 
جزو پرمعامله ترین سهم ها بود در روند رو 

به کاهش شاخص کل تأثیر داشت. 
افزایش ارزش مبادالت فرابورس

روز پایان��ی مبادالت هفت��ه جاری در 
فرابورس ای��ران با نقل وانتق��ال بیش از 
۲۲0 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش اف��زون 
ب��ر یک ه��زار و 130 میلی��ارد ریال در 
فرابورس ای��ران همراه ب��ود درحالی که 
ش��اهد رخدادهایی از جمله عرضه اولیه 
اس��ناد خزان��ه در نماد »س��خاب5« نیز 
بودیم. همچنین روز چهارش��نبه شاهد 
افزایش ارزش مبادالت فرابورس به یک 
ه��زار و 130 میلیارد ریال بودیم که این 
ارزش معامالت��ی در پی 43 هزار و 3۲7 
نوبت دادوس��تدی میان س��هامداران به 
دست آمد. همچنین با توجه به پذیرش 
اس��ناد خزانه در نماد »سخاب5« توسط 

س��ازمان بورس و اوراق بهادار، این نماد 
معامالتی روز چهارشنبه 15 شهریورماه 
در ب��ازار ابزارهای نوی��ن مالی فرابورس 
ایران گش��ایش یافت و طی عرضه اولیه، 
9۲6 ه��زار و 60۲ ری��ال قیمت خورد. 
در ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثاب��ت بالغ بر 
647 ه��زار ورقه بهادار مورد دادوس��تد 
ق��رار گرفت که ارزش��ی نزدیک به 646 
میلی��ارد ریال را رق��م زد که البته حجم 
زی��ادی از این مبادالت به اس��ناد خزانه 
در نماد »س��خاب5« اختصاص داش��ت، 
به گون��ه ای ک��ه نتیجه عرض��ه اولیه این 
اوراق نقل وانتق��ال بال��غ ب��ر 39۲ هزار 
ورق��ه به ارزش نزدیک ب��ه 364 میلیارد 
ری��ال ب��ود. در جریان ب��ازار، نزدیک به 
150میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بال��غ بر 
۲95 میلی��ارد ری��ال در بازارهای اول و 
دوم دس��ت به دست ش��د که نمادهای 
مبادالتی »ذوب« و »اوان« به ترتیب به 
بیشترین میزان حجم و ارزش معامالتی 
دست یافتند. نماد »اوان« در همین حال 
بیشترین افزایش قیمتی را تا سقف 4.9 
واحدی به همراه داش��ت. همچنین نماد 
»ذوب« در ص��در نمادهایی قرار گرفت 
که بیشترین تأثیر را در افت ۲.9 واحدی 
شاخص کل فرابورس بر جای گذاشتند و 
در سمت مقابل، معامالت مثبت در نماد 
معامالتی »دماوند« مانع از افت بیش��تر 

آیفکس شد. 

حقیقی ها فروختند، حقوقی ها خریدند

اصالح قیمتی در گروه های پیشرو بازار سهام

مزایای��ی که بازار فرع��ی بورس کاال 
برای تولیدکنندگان و دارندگان کاالها 
دارد باعث می شود تا شاهد عرضه انواع 
محصوالت در این بازار باش��یم. در بازار 
فرعی بورس کاالی ای��ران محصوالتی 
ک��ه قابلیت عرض��ه در ت��االر اصلی را 
ندارن��د، م��ورد پذیرش ق��رار گرفته و 
معامله می ش��وند، عالوه بر این مزایایی 
که بازار فرعی بورس کاالی ایران برای 
تولیدکنندگان و دارندگان کاالها دارد 

باعث می ش��ود تا ش��اهد عرض��ه انواع 
محصوالت در این بازار باشیم. 

پذی��رش کاالهای مختل��ف در تاالر 
اصلی بورس کاال دارای قوانین و شرایط 
خاصی اس��ت و باید از اس��تانداردهای 
الزم برخوردار باش��د، ب��ه همین دلیل 
بازار فرعی بورس کاال راه اندازی شد تا 
محصوالتی که از شرایط الزم برخوردار 
نیستند بتوانند از مزیت های معامله در 

بورس کاالی ایران بهره مند شوند.
 از ش��رایط عرضه محصوالت در تاالر 
اصلی بورس کاال، دارا بودن استانداردهای 
الزم، ب��اال بودن حجم عرض��ه و تقاضا و 

همچنی��ن تداوم عرضه اس��ت که وجود 
محصوالتی که از این ش��رایط برخوردار 
نیس��تند اما تمای��ل دارن��د وارد بورس 
ش��وند، موجب راه اندازی بازار فرعی شد 
تا محصوالت مختلف بتواند وارد این بازار 

شفاف شود.
 بنابرای��ن می توان گف��ت بازار فرعی 
بورس کاال جایگزین مناس��بی اس��ت 
ب��رای مزایده های دولتی در س��ال های 
برخ��ی عرضه کنندگان  گذش��ته ک��ه 
تمایل داشتند کاالی خود را در بورس 
کاال عرضه ک��رده و از مزایای این بازار 
بهره مند شوند اما ش��رایط پذیرش در 

بورس کاال را نداش��تند که با راه اندازی 
بازار فرعی این مش��کل برطرف ش��د و 
عرضه کنن��دگان به راحت��ی می توانند 
کاالی خ��ود را در ب��ازار فرع��ی و در 

محیطی شفاف به فروش برسانند.
 از مزایای ب��ازار فرعی بورس کاالی 
ای��ران کاه��ش هزینه ه��ای معامالتی، 
کش��ف قیمت عادالنه و شفاف و از بین 
رفتن معایب روش های س��نتی مزایده 
و ایجاد بس��تری مطمئن ب��رای انجام 
معامله محصوالتی اس��ت ک��ه قابلیت 

عرضه در تاالر اصلی را ندارند. 
منبع: سنا

مهرماه س��ال گذشته س��ازمان بورس 
ش��رکت های  جدی��د،  تصمیم��ی  در 
تولی��دی بازار س��رمایه را مل��زم به ارائه 
گزارش ه��ای ماهانه کرد ک��ه مهم ترین 
ه��دف ای��ن تصمی��م افزایش ش��فافیت 
ب��ود. امید س��خایی، مدیر مالی ش��رکت 
حمل و نقل توکا در خصوص تأثیر اجرای 
یک س��اله تصمیم سازمان بورس با محور 
انتش��ار گزارش های ماهانه گفت: شرکت 
حمل و نقل توکا یک شرکت خدمات ریلی 
اس��ت و تولیدی ندارد اما هر ماه گزارش 
عملکرد را در سایت کدال منتشر می کند 
و در واق��ع هم��ه ش��رکت های خدماتی، 
درآمد حاص��ل از خدم��ات را به صورت 
ماهانه گزارش می دهند. وی درباره تأثیر 
گزارش ده��ی ماهانه ش��رکت ها ب��ر بازار 
س��هام عنوان کرد: این تصمیم س��ازمان 
بورس باعث ش��د عملکرد شرکت ها برای 

س��رمایه گذاران بازار سهام شفاف تر شود 
و وضعیت عملکردی شرکت ها با سرعت 
اع��الم می ش��ود. به گفته س��خایی، ارائه 
گزارش های مالی ماهانه باعث می ش��ود 
تحلیلگ��ران بهت��ر بتوانن��د وضعیت یک 
ش��رکت را بررس��ی کنند و چش��م انداز 
مش��خص تری از شرکت ارائه دهند و این 
رویداد اتفاق مثبتی اس��ت ک��ه افزایش 
اعتم��اد و اطمینان س��رمایه گذاران را به 
همراه دارد و س��هامدار با بررسی ماهانه 
عملک��رد ش��رکت ب��ا اطمین��ان خاطر 
بیش��تری اقدام به خرید یا فروش سهام 
خص��وص  در  همچنی��ن  وی  می کن��د. 
چشم انداز صنعت ریلی گفت: چشم انداز 
صنعت روش��ن و بس��یار مثبت است اما 
این صنعت نیازمند حمایت دولت اس��ت. 
مدیر مالی شرکت حمل و نقل توکا افزود: 
دولت باید زیرس��اخت های این صنعت را 

فراهم کند، چراکه بحث زیرس��اخت های 
ریلی کش��ور موضوعی هزینه ب��ر بوده و 
نیازمند س��رمایه گذاری سنگین است که 
فق��ط دول��ت می توان��د آن را مهیا کند. 
س��خایی با اش��اره به قول مساعد دولت 
ب��رای هم��کاری ب��ا این صنع��ت، اظهار 
داش��ت: در حال حاضر حدود 16 شرکت 
خدمات ریلی در کش��ور فعال هستند که 
چهار شرکت از این گروه در بازار سرمایه 
فعالی��ت می کنند. وی افزود: چش��م انداز 
شرکت های حاضر در بازار سرمایه بسیار 
روشن اس��ت و با توسعه خطوط راه آهن 
کش��ور، ش��رکت های خدم��ات ریلی نیز 
رشد خوبی را تجربه خواهند کرد. یادآور 
می ش��ود مهرماه سال گذش��ته مدیریت 
نظ��ارت ب��ر ناش��ران س��ازمان بورس��ی 
اطالعیه ای را خطاب به ناش��ران پذیرفته 
شده در بورس و فرابورس منتشر کرد که 

در این اطالعیه قید شده است: با عنایت 
به مصوب��ه مورخ 17مهر 95 هیأت مدیره 
س��ازمان بورس و اوراق به��ادار مبنی بر 
اص��الح »بند 9 م��اده 7 دس��تورالعمل 
اجرایی افشای اطالعات شرکت های ثبت 
ش��ده نزد سازمان«، از تاریخ این ابالغیه، 
کلیه ناش��ران موظفند نس��بت ب��ه ارائه 
اطالعات وضعیت عملیات ماهانه مطابق 
فرم های مقرر، حداکثر سه روز کاری پس 
از پای��ان هر ماه از طریق س��امانه جامع 
اطالع رسانی ناشران  )کدال( اقدام کنند. 
ای��ن اطالع��ات در ش��رکت های تولیدی 
س��ابقا به عنوان آمار تولید و فروش و در 
ش��رکت های س��رمایه گذاری و هلدینگ 
تحت عنوان صورت وضعیت پرتفوی ارائه 
می ش��د که مطابق این مصوبه مقرر شده 
جهت تمامی گروه ها به تناسب صنعت به 

بازار ارائه شود. 

نقش بازار فرعی بورس کاال در جایگزین کردن مزایده های دولتی

افزایش شفافیت؛ مهم ترین دستاورد انتشار گزارش های ماهانه

خبر

چهار تعاونی سهامی عام به زودی در 
تابلوی اصلی بورس

یک مقام مس��ئول با بیان اینکه چهار تعاونی  س��هامی 
ع��ام ب��ه زودی وارد تابلوی اصلی بورس خواهند ش��د، از 
ارس��ال اطالعات 30 تعاونی متعارف به س��ازمان بورس 
برای خریدوفروش سهام خبر داد. در همین زمینه علیرضا 
ناطق، مدی��ر کل تعاونی های خدمات و نوع جدید وزارت 
تعاون در خصوص آخرین وضعیت ورود تعاونی ها به بازار 
سرمایه با وجود گذشت یک سال از اصالح اساسنامه گفت: 
در حال حاضر دو تعاونی سهامی عام وارد فرابورس شدند 
و دو تعاونی س��هامی عام دیگر نی��ز در حال پذیرش در 
فرابورس هس��تند. به گزارش مهر، وی ادامه داد: متعاقبا 
با توجه به استانداردها و شرایطی که به لحاظ سودآوری 
و درآمد وجود دارد این چهار تعاونی  به زودی وارد تابلوی 
اصلی بورس خواهند شد. ناطقی با بیان اینکه برای ورود 
تعاونی های سهامی عام به بورس در حال حاضر هیچ مانع 
و مشکلی وجود ندارد، گفت: ورود تعاونی های متعارف نیاز 
به مطالعات و ایجاد بستر الکترونیکی دارد که اطالعات 30 
تعاونی دارای شرایط ورود به بورس از 30 استان دریافت 

و به شرکت فرابورس داده شد. 

امروز نتایج آزمون دوره بیست و نهم 
حرفه ای بازار سرمایه اعالم می شود

نتایج آزمون دوره بیست و نهم از امروز مورخ 16 شهریور 
1396 روی س��ایت اداره آموزش و ام��ور گواهی نامه های 
حرفه ای قرار خواهد گرفت. شاهین احمدی اعالم کرد در 
این دوره، تنها دو آزمون اصول بازار سرمایه و معامله گری 
ب��ازار س��رمایه ب��ه ص��ورت قلم و کاغ��ذی برگزار ش��د. 
پذیرفته شدگان آزمون  اصول بازار سرمایه )قبولی قطعی( 
بای��د مدارک خود را حداکثر تا تاری��خ 15 مهر 1396 به 
اداره آموزش و امور گواهی نامه های حرفه ای ارسال کنند. 

تاالر صادراتی میزبان عرضه 55 
هزار تن سنگ آهن

تاالر صادراتی بورس کاال روز چهارش��نبه 15ش��هریورماه 
میزب��ان عرضه 55 هزار تن س��نگ آهن دانه بن��دی بود. روز 
چهارش��نبه همچنین 13 هزارتن انواع قیر، عایق رطوبتی و 
لوب کات نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه شد. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی ایران نیز 
عرضه 6۲هزار و 665 تن انواع قیر، مواد شیمیایی و وکیوم باتوم 
را تجربه کرد. تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران 
نیز در این روز ش��اهد عرضه ۲83 هزار تن گندم خوراکی، 4 
هزار تن گندم دوروم، 300 تن شکر سفید، 50 تن جو دامی 
و ۲0ه��زار قطعه جوجه یک روزه بود. عالوه بر این، ۲0هزار و 
361 تن گندم خوراکی نی��ز در قالب طرح قیمت تضمینی 
عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز عرضه 
۲6۲ تن ضایعات فلزی، 47 تن روغن کارکرده لکوموتیو و یک 

هزار تن کنسانتره فسفات را تجربه کرد. 

رکورد ارزش معامالت روزانه بازار 
برق شکسته شد

در آخرین جلسه معامالتی این هفته کاالهای سی اس او 
پاالیش نفت ش��ازند، نفتای س��بک پاالیش نفت تهران و 
ح��الل 410 پاالیش نفت آب��ادان در رینگ داخلی عرضه 
شدند. در عین حال همزمان با دومین مرحله تأمین اعتبار 
شرکت های توزیع نیروی برق در شهریورماه، رکورد ارزش 
معامالت روزانه بازار برق بورس انرژی ایران در سال جاری 
شکسته شد. بدین ترتیب بازار برق بورس انرژی ایران شاهد 
معامله 9میلیون و ۲۲1هزار قرارداد معادل ۲41میلیون و 
95هزار کیلووات ساعت به ارزش 81 میلیارد و 537میلیون 
ریال بو و نمادهای بارپایه، کم باری، بارپیک و میان باری با 
متوس��ط قیمت 368، 3۲1، 405 و 369 ریال بر کیلووات 
ساعت مورد معامله قرار گرفتند. از نکات حائز اهمیت بازار 
برق می توان به شکسته شدن رکورد ارزش روزانه معامالت 
در پی دومین مرحله تأمین اعتبار شرکت های توزیع برق 
در شهریورماه س��ال جاری اشاره کرد. ارزش کل بازار برق 
بورس انرژی ایران در سال جاری با معامله 3 میلیارد و 680 
میلیون کیلووات س��اعت به مبل��غ 1،۲61 میلیارد و 678 
میلیون ریال بالغ ش��د که نش��ان دهنده رشد ۲7درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته است. 

»وآتی« 6 ماهه 16 ریال پوشش داد
ش��رکت گروه س��رمایه گذاری آتیه دماوند در گزارش 
حسابرس��ی شده نیمه نخست سال مالی جاری، 7درصد 
از پیش بینی ها را پوشش داده است. »وآتی« صورت مالی 
دوره ش��ش ماهه س��ال مالی منتهی به 30 آذرماه 96 را 
منتش��ر کرد. بر مبنای اطالعات دریافتی از شرکت گروه 
سرمایه گذاری آتیه دماوند پیش بینی درآمد هر سهم برای 
س��ال مالی منتهی به 30 آذر 96 را با س��رمایه 4 هزار و 
500 میلیارد ریال، مبلغ ۲43 ریال به طور خالص پس از 
کس��ر مالیات اعالم کرد. سود هر سهم گزارش قبل ۲36 
ریال بود که در گزارش جدید با تعدیل مثبت 3درصدی 
به ۲43 ریال افزایش یافت. همچنین شرکت در شش ماهه 
نخس��ت س��ال مالی جاری، 16ریال معادل 7درصد سود 
اعالمی را پوش��ش داده اس��ت. این گ��زارش با عملکرد 

شش ماهه حسابرسی نشده مقایسه شده است. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
کش��ت و صنعت پی��اذر در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خود ک��رد که صنایع 

جوشکاب یزد در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

7.6915.65غاذر
17.۲655بکاب
8.66۲4.04قنقش
9.9003.88فجام

1.0363.81خکمک
9943.33وبملت
4.196۲.94قزوین

 بیشترین درصد کاهش
لنت ترمز ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
معادن بافق در رده دوم این گروه ایس��تاد. فرآورده های نسوز ایران 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.89(3.771خلنت
)4.68(14.486کبافق
)4.59(3.431کفرا
)4.55(۲.3۲7کاذر
)4.51(1۲.735فرآور
)4.3(3.958دلقما

)4.3(7.808خموتور

پرمعامله ترین سهم
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین 
س��هم بازار بورس شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه 
ایس��تاد. آلومینیوم ایران هم در رده ه��ای باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

38.7۲8 139۲پترول
35.448 1144خساپا
16.866 1313فایرا

15.169 994وبملت
14.476 516شپلي
1۲.681 1514ومعادن
10.996 1916فوالد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را گروه پتروشیمی 
سرمایه گذاری ایرانیان به خود اختصاص داد. فرآورده های 
غذایی و قند پیرانش��هر رتبه دوم را به دس��ت آورد. سایپا 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

53.90۲ 139۲پترول
4۲.944 7799قپیرا
40.563 1144خساپا
34.477 7179فباهنر
33.356 7691غاذر
۲۲.631 ۲۲77فملي
۲۲.154 1313فایرا

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله شده 
را به دس��ت آورد که گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در 

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

1144۲536خساپا
139۲15۲۲پترول
1313109۲فایرا

994848وبملت
877778خپارس
۲۲77740فملی
7179694فباهنر

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 توس��عه آذربایج��ان در جایگاه بع��دی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
4977995ددام
44۲1884وآذر
166۲831کساپا

۲۲85571خمحور
۲160540شپارس
1036518خکمک
1137379خریخت

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

40871.94کگاز
785۲.09وخارزم
1499۲.78واعتبار
10883.54وصنا
18513.57وبانک

16۲03.59ما
17333.70پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

محمودرضا الهی فرد 
مدیرعامل کارگزاری سی ولکس کاال
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مرکز پژوهش های مجلس در پژوهشی 
درباره الزامات سیاست گذاری اشتغال در 
فناوری اطالعات و ارتباطات به بررس��ی 
وضعیت اش��تغال در این حوزه پرداخت 
و در ۱۱پیشنهاد برای توسعه اشتغال بر 
همکاری ش��رکت های عضو نظام صنفی 
رایانه ای در این بخش تأکید کرده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، این گ��زارش در 
راس��تای تحقق اولویت های تعیین شده 
هیأت رئیس مجلس در بررس��ی الزامات 
سیاس��ت گذاری در ح��وزه اش��تغال ب��ا 
استناد به مطالعات کتابخانه ای و مقایسه 
سیاس��ت های کش��ورهای منتخ��ب ب��ا 
ای��ران، تهیه و در آن روند های اش��تغال 
و سیاس��ت های منابع انس��انی در حوزه 
فناوری اطالعات و ارتباطات بررسی شده 

است. 
براس��اس آمار ارائه شده در این گزارش 
به طور متوسط در کشورهای عضو سازمان 
 ،)OECD(همکاری و توس��عه اقتصادی
صنعت فناوری اطالع��ات ۸۵/۲درصد از 
کل اشتغال را شامل می شود. در اتحادیه 
اروپ��ا ح��دود ۴درص��د از کل نیروی کار 
را متخصصان فناوری اطالعات تش��کیل 
می دهند. ب��ا توجه به تعداد بس��یار زیاد 
ریاض��ی،  رش��ته های  فارغ التحصی��الن 
مهندس��ی، فن��اوری و علوم در کش��ور، 
میزان اشتغال در صنعت فناوری اطالعات 
می تواند از 0/7۸درص��د )۱۸۶ هزار نفر( 

کل اشتغال تا دو برابر افزایش یابد. 
در ای��ن گزارش به طور ویژه پیش��نهاد 
شده است که در کوتاه مدت، اجرای ماده 
۱7 »قانون الحاق موادی به قانون تنظیم 
بخش��ی از مقررات مال��ی دولت« مصوب 
ارتباط��ات  از وزارت  ۲7 بهم��ن ۱۳۸0 
مطالبه ش��ود و در بلند مدت اصالح مواد 
۱۲0 ت��ا ۱۲۹ قان��ون کار و بازنگری در 
مصوب��ات قبلی پیرام��ون دورکاری و در 

نهایت تدوین برنامه جامع سیاس��ت های 
منابع انس��انی و ترویج کارآفرینی حوزه 
فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات با اولویت 
پیگیری قوانین اجرا نشده و حل خألهای 

قانونی در دستور کار قرار گیرد. 
 ارتباط فناوری اطالعات و کاهش 

اشتغال 
در ای��ن گزارش آمده اس��ت: مطالعات 
می ده��د  نش��ان  آین��ده  رونده��ای 
درحالی ک��ه عواملی مانن��د اتصال پذیری 
باال، دیجیتالی ش��دن جنبه های مختلف 
مشاغل و تسهیل امکان مشارکت در بازار 
جهانی کار، انواع جدیدی از کار مرتبط با 
فناوری اطالعات و ارتباطات پدید آورده 
و نیز س��اختار کارها و روش های توسعه 

ش��غلی و انجام کار را تغییر می دهد، اما 
به صورت کلی پیشرفت فناوری اطالعات 
و رقاب��ت جهانی ب��رای افزایش بهره وری 
می توان��د در کش��ورهایی ک��ه راه��کار 
مناسبی اتخاذ نکنند، میزان کل اشتغال 
را کاهش دهد. این کاهش میزان اشتغال 
بیش��تر گریبانگیر افراد و جوامع با سطح 
تحصی��الت و درآمد پایین خواهد بود. از 
این رو اتخ��اذ سیاس��ت های آگاهانه در 
حوزه اشتغال و فناوری اطالعات ضرورت 

می یابد. 
براس��اس این گزارش، اشتغال فناوری 
اطالعات و ارتباطات در دو دسته اشتغال 
نیروی کار متخصص فناوری اطالعات در 
کل ب��ازار کار و اش��تغال در فعالیت های 

اقتص��ادی ح��وزه فن��اوری اطالع��ات و 
ارتباطات قابل تقس��یم اس��ت. براساس 
اطالعات مرکز آمار ایران از سرش��ماری 
فعالیت ه��ای  و  صنای��ع   ،۱۳۹0 س��ال 
اقتصادی حوزه فن��اوری اطالعات حدود 
7۸ دهم درصد از کل اشتغال را تشکیل 
می دهند، درحالی که به طور متوس��ط در 
کش��ورهای OECD صنع��ت فن��اوری 
اطالعات ۵۸۲/۲درصد از کل اش��تغال را 
ش��امل می ش��ود. با توجه به تعداد بسیار 
زیاد فارغ التحصیالن رشته های مهندسی 
و س��طوح متوس��طه در کش��ور می توان 
انتظار داشت که صنعت فناوری اطالعات 
و ارتباطات ایران از توانایی دو برابر شدن 

میزان اشتغال برخوردار باشد. 
 آم��ار دقیقی از می��زان نیروهای فعال 
در ردیف های ش��غلی فن��اوری اطالعات 
و ارتباطات کش��ور وجود ن��دارد، اما در 
اتحادی��ه اروپ��ا حدود ۴درص��د و ایاالت 
متح��ده آمری��کا بی��ش از ۹/۲درصد از 
کل نی��روی کار را متخصص��ان فن��اوری 

اطالعات تشکیل می دهند. 
ب��رای افزای��ش بهره وری، نی��روی کار 
متخص��ص فن��اوری اطالع��ات در همه 
بخش ه��ای اقتصادی کش��ور م��ورد نیاز 
 خواه��د ب��ود که ای��ن خ��ود می تواند تا 
۴ درصد از کل اش��تغال کش��ور را شامل 
ش��ود. البته آشنایی با فناوری اطالعات و 
ارتباطات کم کم به مهارت های الزم برای 
همه مش��اغل تبدیل می ش��ود. از این رو 
سیاست های کوتاه مدت و بلندمدت برای 
اش��تغال زایی و تأمین نیاز به نیروی کار 
فناوری اطالع��ات و ارتباطات باید اتخاذ 
شود. به طور کلی سیاست های کارآفرینی 
در حوزه فناوری اطالعات به چهار دسته 
سیاس��ت های مالی، سیاس��ت های بازار، 
سیاس��ت های ن��وآوری و سیاس��ت های 

منابع انسانی قابل تقسیم است. 

مدیرعام��ل ش��رکت ملی پس��ت از اب��الغ نمودار 
سازمانی جدید شرکت ملی پست توسط سازمان امور 

اداری و استخدامی کشور خبر داد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در مراس��م معارف��ه مع��اون 
برنامه ریزی، پش��تیبانی و توسعه مدیریت و مدیرکل 
دفتر مدیرعامل و امور اس��تان ها، مدیرعامل ش��رکت 
پس��ت درباره ابالغ نمودار سازمانی شرکت ملی پست 
گفت: یک س��ال از تصویب اساس��نامه ش��رکت ملی 
پس��ت و ابالغ آن می گذرد و در این مدت با توجه به 
الزامات قانونی برنامه شش��م توسعه کشور و مدیریت 
خدمات کشوری مکلف به بازنگری در نمودار سازمانی 

خود بودیم. 
وی ادامه داد: براس��اس این الزامات جلسات متعدد 
و مس��تمری ب��ا حض��ور مس��ئوالن ارش��د، میانی و 
کارشناس��ان حوزه های مختلف تشکیل و در خصوص 

ساختار جدید بحث و تبادل نظر شد. 
معاون وزیر افزود: در اساس��نامه جدید، ماموریت ها 
و وظایف نوینی برای ش��رکت ملی پست تعریف شده 
و همی��ن امر لزوم بازنگری در س��اختار س��ازمانی را 

دوچندان کرد. 
حس��ین مهری گفت: با توجه ب��ه معرفی دو اپراتور 
خصوصی پس��ت از س��وی س��ازمان تنظیم مقررات، 

توجه به توس��عه بازار و چابک کردن ساختار سازمانی 
ب��رای حضور موفق در فض��ای رقابتی اهمیت ویژه ای 
پی��دا ک��رد. بر همین اس��اس نیز در س��اختار جدید 
وظایف حاکمیتی و رقابتی نیز مورد توجه قرار گرفته 
اس��ت. در چارت سازمانی جدید س��عی کردیم تمام 
فرآیندهای مرتبط با هر حوزه در همان بخش تعریف 
و مسئولیت واحدی برای یک کار در نظر گرفته شود. 
رئیس هیأت مدیره پس��ت با تصریح بر این موضوع 
که رقاب��ت با بخش خصوصی نیاز به انعطاف و تطبیق 
با نیازهای مش��تریان دارد، گفت: تا زمانی که خود را 
منطبق با نیازهای مش��تریان ب��ه روز نکرده و از نگاه 

سنتی دور نشویم دچار زیان فراوان خواهیم شد. 
وی ب��ا اعالم این موض��وع که ب��ا ورود اپراتورهای 
جدید حمایت دولت نیز قطع خواهد شد، اظهار کرد: 
در دنیای امروز مشتریان به دنبال خدمت با کیفیت، 
قیمت مناس��ب و تکریم بیشتر هستند و بنابراین اگر 
خواس��تار ماندن در این فضای رقابتی هس��تیم نباید 

برای دولت هزینه ایجاد کنیم. 
مدیرعامل پس��ت درباره کارکنان ش��بکه پستی و 
کس��ب رضایت آن��ان نیز گفت: اگرچه آمارها نش��ان 
می ده��د ک��ه حقوق کارکن��ان درصد قاب��ل توجهی 
افزای��ش یافته، ولی این درصدها به دلیل پایین بودن 

پایه حقوق کارکنان پست نمود بیشتری یافته و با این 
همه هنوز هم با وضعیت مطلوب فاصله داریم. 

معاون وزیر، سیس��تم س��نتی را منس��وخ دانسته 
و اف��زود: فن��اوری اطالع��ات و تحولی ک��ه در زمینه 
خدم��ات به وجود آورده، ل��زوم بازنگری در فرآیندها 
و جایگزی��ن کردن سیس��تم ها بر تفکر س��نتی غالب 
ش��ده و باید هرچه س��ریع تر با طراحی سیستم ها بر 
پایه فن��اوری اطالعات، به رقابت بپردازیم.  وی نقش 
معاونت برنامه ریزی، پش��تیبانی و توسعه مدیریت در 
معماری کالن شرکت را بسیار مهم دانست و گفت: با 
سیستماتیک شدن فعالیت ها، کنترل منابع و مصارف، 
اقدامات مربوط به نیروی انس��انی، تدوین شیوه نامه ها 
و دس��تورالعمل ها، انتخ��اب پیمان��کاران و همکاران 
بخش خصوصی و هر آنچه مربوط به این حوزه اس��ت، 
قاب��ل کنت��رل و ارائه گزارش اس��ت و می توان از این 
طریق بر امور مدیریت درس��ت داش��ت.  مهری ایجاد 
بانک ه��ای اطالعاتی تخصصی و جام��ع در هر حوزه 
را از دیگر اقداماتی دانس��ت که باید هرچه س��ریع تر 
ب��رای آن اقدام ش��ود، چرا که از طری��ق این بانک ها 
انتخاب پیمانکاران با س��هولت بیشتری انجام شده و 
از همکاری با شرکت های پیمانکاری که دارای سابقه 

خوبی نیستند جلوگیری خواهد شد. 

معرفی دو اپراتور خصوصی پست

ICT  ۱۱ پیشنهاد برای توسعه اشتغال در حوزه
اخبار

وزیر ارتباطات: شرایط مطلوبی به 
لحاظ تعرفه گذاری اینترنت نداریم

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت موضوع حذف 
فروش اینترن��ت حجمی در کمیس��یون تنظیم مقررات 
ارتباطات رادیویی مطرح می شود.به گزارش ملیت به نقل 
از الف، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات گفت: در تالشیم 
تا ۱00 روز اول دولت دوازدهم س��رویس اینترنت ثابت و 

مصارف خانگی غیر حجمی شود. 
محم��د جواد آذری جهرمی در حاش��یه مراس��م ادای 
احت��رام به امام راحل در حرم مطه��ر امام خمینی)ره( با 
اش��اره به اینکه در تالشیم تا ۱00 روز اول دولت دوازدهم 
سرویس اینترنت ثابت و مصارف خانگی غیر حجمی شود، 
گف��ت: حذف فروش اینترنت حجم��ی در حوزه اینترنت 
ثابت، در دس��تور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
ق��رار دارد. وی با بی��ان اینکه ش��رایط مطلوبی به لحاظ 
تعرفه گذاری اینترنت نداریم، افزود: درحالی که در دنیا به 
لح��اظ تعرفه قیمت اینترنت موبایل رتبه ۱0 را داریم، در 
تعرفه قیمت اینترنت ثابت و مصارف خانگی در رده بهتر 

از ۹0 نیستیم. 
وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات اظهار داش��ت: در 
صورت توق��ف ف��روش اینترنت حجمی و اص��الح نظام 
تعرفه گ��ذاری اینترنت کش��ور نه تنه��ا مصرف کننده آزار 
نمی بیند، بلکه تولیدکنندگان محتوای فاخر خوب ایرانی 
نیز رش��د می کنند. وی گفت: امیدوارم همه شرکت های 
ارائه کننده خدم��ات اینترنت، همراهی کنند و صرفا نگاه 
به منافع کوتاه مدت نداش��ته باشند، چرا که در بلند مدت 
بزرگ ترین منفعت به خود آنها خواهد رس��ید و اطمینان 
دارم م��ردم نی��ز در گام های الزم برای رس��یدن به نقطه 

مطلوب، ما را همراهی خواهند کرد. 

پرداخت ۳.۵ میلیارد دالری گوگل به 
سامسونگ

ش��رکت سامس��ونگ ۳.۵ میلی��ارد دالر از گوگل بابت 
پیش فرض قرار دادن موتور جس��ت وجوگر این شرکت در 
دس��تگاه های خود، دریافت می کند.  مدتی پیش خبری 
مبن��ی بر پرداخت ۳میلیارد دالری گوگل به اپل، به علت 
 iOS ابقا در موتور جست وجوی پیش فرض سیستم عامل
منتشر ش��د. حال براساس گزارشی جدید از کره جنوبی، 
شرکت سامسونگ نیز امتیاز مشابهی را از گوگل دریافت 
خواهد کرد.   هم اکنون گوگل، موتور جست وجوی پیش 
فرض سامس��ونگ اس��ت و ویجت مخص��وص خودش را 
در صفحه اصلی دارد که بس��یاری از کاربران گوشی های 
هوش��مند سامسونگ، برای جس��ت وجو های خود از این 
ویجت استفاده می کنند.  هزینه ۳.۵ میلیارد دالری برای 
این اقدام، ممکن است به نظر گزاف جلوه کند، اما واقعیت 
آن است که موتور جست وجو کماکان منبع اصلی درآمد 
گوگل را به هم��راه دارد و این میزان از هزینه ها می تواند 
ترافیک بیش��تری را به این موتور جست وجو بیفزاید و در 

نهایت به نفع گوگل تمام  شود. 

نتایج یک پژوهش:
 مشتریان برای خرید آیفون های 

جدید آنچنان هم هیجان زده 
نیستند

 کمپان��ی اپ��ل دعوتنامه ه��ای مراس��م رونمای��ی از 
آیفون های جدید خود در ۲۱ ش��هریور را ارس��ال کرده 
و کمتر از ی��ک هفته مانده به تاریخ مذکور، تحلیل های 
بیش��تری در ارتباط با محصوالت تازه به خصوص نسخه 
گران قیم��ت مع��روف به آیفون ۸، ادیش��ن ی��ا X ارائه 

می شود. 
به گ��زارش دیجیاتو، در یک��ی از جدیدتری��ن موارد،  
»مای��کل جی اولس��ون« از موسس��ه مش��اوره اقتصادی 
»Piper Jaffray«  اظهار داش��ته ک��ه تمایل مردم به 
خری��د آیفون ه��ای جدید نس��بت به هیجان��ی که برای 
مدل های سال گذشته داشتند تغییر چندانی نکرده است. 
این در حالی اس��ت که اپل امس��ال سه مدل جدید را 
برای عرضه آماده کرده که بنا به گزارشات، یک نسخه از 
آنها )آیفون ۸( به قابلیت ها و امکانات متمایز و رده باالیی 
مجهز ش��ده تا مشتریان بیشتری را به خرید محصوالت 
اپل ترغیب کند، اما به اعتقاد بس��یاری از کارشناس��ان، 
قیمت باالی محصول مورد بحث )که برای نس��خه ۵۱۲ 
گیگابایتی به ۱۱۹۹ دالر می رس��د( باعث می شود خیل 
عظیمی از خری��داران بالقوه از خرید آیفون ۸ خودداری 
کرده و در بهترین حالت، یکی از دو مدل دیگر را انتخاب 

کنند. 
به گفته آقای اولس��ون طی پژوهشی که موسسه مورد 
اشاره در بین ۴00 نفر از صاحبان کنونی موبایل های اپل 
انج��ام داده، ۱۶درصد از آنها با قاطعیت گفته اند که یکی 
از آیفون ه��ای جدید را خواهند خرید که با توجه به آمار 
۱۵درصدی سال گذشته، رشد قابل توجهی نداشته است. 
از طرفی ۲۴درصد از افراد اظهار داشته اند که »شاید« 
نس��خه جدیدی از تلفن های هوشمند اپل را تهیه کنند 
که این آمار نس��بت به ۲۹درصد در س��ال گذش��ته، با 

کاهش رو به رو بوده است. 
گفتنی اس��ت پیش از این نیز تحقیق��ات دیگری در 
می��ان مصرف کنندگان ص��ورت گرفته بود ک��ه از آمار 
۱۱ و ۱۸ درص��دی خری��داران احتمال��ی آیفون جدید 
حکایت می کرد که به گفته اولسون، اپل به همین دلیل 
در مراس��م رونمایی نیازمند توجیهات قدرتمندی برای 
متقاعد کردن مشتریان نس��بت به خرید محصول خود 

خواهد بود. 

اخبار

چالش دولت با خصوصی سازی 
ناموفق مخابرات

خصوصی سازی های ناموفق شرکت مخابرات ایران 
و بخش ه��ای تابع��ه، تخریب فض��ای رقابتی و عدم 
استفاده مناسب از ظرفیت قانون اجرای سیاست های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی و ضع��ف در نظارت از 
عواملی است که به عنوان چالش های حوزه ماموریت 

وزارت ارتباطات اعالم شده است. 
به گزارش ایس��نا، مرکز بررس��ی های استراتژیک 
ریاس��ت جمهوری ب��ه چالش های ح��وزه ماموریت 
وزارت ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات پرداخت��ه و 
در ح��وزه مقررات و سیاس��ت گذاری ب��ه ضعف در 
بازتعریف جای��گاه وزارتخانه در زمینه ماموریت های 
سیاست گذاری، تنظیم گری و فعالیت توسعه ای پس 
از خصوصی سازی ش��رکت مخابرات ایران و تشکیل 
ش��ورای عالی فضای مجازی، خصوصی س��ازی های 
ناموفق ش��رکت مخابرات ای��ران و بخش های تابعه، 
تخری��ب فضای رقابتی و عدم اس��تفاده مناس��ب از 
ظرفیت قان��ون اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساس��ی، ضعف در نظ��ارت و کنترل و ناتوانی 

در ایجاد رقابت اشاره کرده است. 
حمایت از بخ��ش غیردولتی فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات، تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم شفافیت 
قلم��رو وظایف و مس��ئولیت هر ک��دام، عدم وجود 
جهت گیری راهبردی مورد اجماع در زمینه ارتباطات 
و حوزه فضای مجازی و ارتباطات تلویزیونی در سطح 
کالن کشور، دشواری ایجاد رقابت و اعمال حاکمیت 
به دلیل واگذاری س��اختمان های فنی، شبکه  مسی و 
شبکه فیبرنوری شهرها بخش دیگری از چالش های 
پی��ش روی وزارت ارتباطات دول��ت یازدهم ارزیابی 

شده است. 
در ای��ن گ��زارش همچنین به نب��ود قوانین جامع 
و ب��ه روز در زمین��ه ارتباطات و فن��اوری اطالعات، 
تبدی��ل انحصار دولتی به انحصار غیردولتی نهادهای 
حاکمیتی، وابستگی کامل دولت به بخش غیردولتی 
و نهادهای عمومی غیردولتی برای اعمال حاکمیت، 
تداخ��ل بخش سیاس��ت گذاری و تنظی��م مقررات، 
تنظیم گری براساس خدمت و مبتنی بر رویکردهای 
پیشامشارکتی و استفاده از تنظیم گری به عنوان ابزار 
اعم��ال اراده دولت و حاکمیت در عملکرد س��ازمان 
تنظی��م مق��ررات، تداخ��ل وظایف دول��ت با بخش 
تص��دی و غفلت از پرداختن به برخی وظایف و امور 
حاکمیتی، پایین بودن س��طح ب��ه کارگیری فناوری 
اطالع��ات و ارتباط��ات در توس��عه همه جانبه و در 
نهایت ضعف تشکل های صنفی در حوزه صنعت فاوا 

اشاره شده است. 

رایانه های نسل آینده مک، صدا 
را براساس موقعیت شما تنظیم 

خواهند کرد
زمانی ک��ه روب��ه روی رایان��ه خ��ود نشس��ته اید و 
اس��پیکرها در مقابل تان هس��تند، اصال لزومی ندارد 
صدا را تا آخر باز کنید، اما اگر دور از سیس��تم خود 
روی کاناپه در حال اس��تراحت هس��تید، شاید بهتر 
باشد صدا را کمی بلند کنید. تنظیم حجم صدا اصال 
کار س��ختی نیس��ت، اما یک اختراع جدید برای اپل 

ثبت شده که همه چیز را آسان تر کرده است. 
به گزارش هم رس��ان به نق��ل از ابرگیزمو، به نظر 
می رس��د اپ��ل اخیرا اختراع��ی را به ن��ام خود ثبت 
کرده که در آن رایانه های نسل آینده مک به روشی 
هوش��مندانه براساس فاصله کاربر با سیستم، صدای 
دس��تگاه را تنظیم خواهند کرد، بنابراین در صورتی 
که در نزدیکی سیس��تم نشس��ته باشید، سطح صدا 
کم می ش��ود و به محض فاصله گرفتن از آن صدا به 

صورت خودکار افزایش می یابد. 
ای��ن ثب��ت اختراع ع��الوه بر توضی��ح درباره 
تنظیم صدا براساس موقعیت فرد، درباره تنظیم 
ص��دا براس��اس کاری که کاربر در ح��ال انجام 
دادن است، توضیح می دهد. برای مثال در یک 
تماس کنفرانس ویدئویی که ممکن است افراد 
به یکباره شروع به صحبت کردن درباره چیزی 
کنند و ش��نیدن صدا خیلی س��خت باشد، این 
سیستم وارد عمل می ش��ود. همچنین می توان 
از ای��ن قابلی��ت ب��رای تنظی��م میکروفون های 
داخ��ل اتاق اس��تفاده ک��رد ک��ه روی کاربر در 

حال صحبتی که ممکن اس��ت در فاصله دوری 
نشس��ته باش��د، تمرکز کرده و صدای او را قابل 

شنیدن کنند. 
ای��ن قابلی��ت در حد یک ثب��ت اختراع اس��ت و 
نمی ت��وان گفت اپ��ل برنامه ای برای اج��را و واقعی 
ک��ردن آن دارد یا نه، اما به هر حال این یک قابلیت 

بسیار جالب و مفید است. 

تازه های فنــاوری

اوپو از گوشی A71 با پردازنده  ۸ هسته ای و دوربین ۱۳ مگاپیکسلی رونمایی کرد.
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شماره 876

معاون سازمان ملی استاندارد 
واحده��ای  اینک��ه  بی��ان  ب��ا 
خودروس��ازی داخ��ل موظ��ف 
هستند از یکم دی ماه سال 97 
اس��تانداردهای جدید را رعایت 
کنن��د، گف��ت اس��تانداردهای 
پنجاه وپنج گانه خودرو در کشور 

رعایت می شود. 
ب��ه گ��زارش مه��ر، وحی��د 
با  در گفت وگ��و  مرندی مق��دم 
رادیواقتص��اد اف��زود: واحدهای 
خودروس��ازی داخ��ل موظ��ف 
هستند از یکم دی ماه سال 97 
اس��تانداردهای جدید را رعایت 
کنند. وی در ادامه با اعالم اینکه 
پنجاه وپنج گانه  اس��تاندارد های 
تولید خ��ودرو فعل��ی در ایران 
روز  اس��تانداردهای  مطاب��ق 

دنیاس��ت، اظهار داشت: تمامی 
کش��ور  در  اس��تانداردها  ای��ن 

اعمال می شود. 
مع��اون نظ��ارت ب��ر اجرای 
مل��ی  س��ازمان  اس��تاندارد 
اینکه  با بیان  ایران  اس��تاندارد 
ی��ک  تولی��د  م��وارد  تمام��ی 
محص��ول در اس��تاندارد لحاظ 
مثال  ب��رای  نمی ش��ود، گفت: 
استاندارد ترمز »ای بی اس« در 
اتحادی��ه اروپا اجباری نیس��ت 
و اعم��ال ه��م نمی ش��ود ولی 
در ایران این اس��تاندارد اعمال 

می شود. 
اس��تانداردهای  اف��زود:  وی 
ایمنی تولید خودرو در س��طح 
کش��ورهای دنیا به وی��ژه ایران 
اعمال می شود و تولیدکنندگان 

چنی��ن  رعای��ت  ب��ه  موظ��ف 
استانداردهایی هستند. 

کرد:  تصری��ح  مرندی مق��دم 
موضوعی که تولید اتومبیل های 
کش��ورهای اروپای��ی و صاحب 
س��بک دنیا را ب��ا اتومبیل های 
تولید داخلی متمایز می س��ازد، 
استاندارد های کارخانه ای است. 
اس��تانداردهای  گف��ت:  وی 
واح��ده�ای  ک���ارخ���انه ای 
کش��ورهای  در  خودرو س��ازی 
اروپای��ی مانند آلمان، فرانس��ه 
و حت��ی ممال��ک غیراروپای��ی 
صاح��ب س��بک مانن��د ژاپ��ن 
در رقابت ش��دید برای کس��ب 
از  مرات��ب  ب��ه  بیش��تر  ب��ازار 
اس��تانداردهایی ک��ه به عن��وان 
مقررات فنی از س��وی کشورها 

اعالم می شود پیشرفته تر و برتر 
است. 

اجرای  ب��ر  نظ��ارت  مع��اون 
مل��ی  س��ازمان  اس��تاندارد 
اس��تاندارد ایران در پاس��خ به 
ای��ن پرس��ش ک��ه آی��ا رعایت 
پنجاه وپنج گانه  اس��تانداردهای 
در کشور موجب ارتقای کیفیت 
خودروهای تولید داخلی ش��ده 
ارتق��ای کیفیت  افزود:  اس��ت، 
مس��تلزم اس��تانداردها، قیمت، 
انتظارات مش��تری  و  ن��وآوری 

است. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تفاوت 
کیفیت بی��ن خودروهای تولید 
داخ��ل و اروپای��ی را بای��د در 
و قیمت جس��ت وجو  ن��وآوری 
کرد، اظهار داش��ت: در شرایط 

فعلی اهمیت و نقش فناوری به 
منظور رش��د اقتصادی کشورها 
بر هیچ کسی پوشیده نیست و 
در این میان خودروسازی یکی 
از مهم تری��ن حوزه های صنعتی 
دارای  و  م��ی رود  ش��مار  ب��ه 
ظرفیت های بس��یار خوبی برای 
فناوری ه��ای  و  ن��وآوری  ورود 

جدید است. 
وی افزود: برای ارتقای کیفی 
تولید محصوالت خودروس��ازان 
داخلی اس��تفاده از فناوری های 
نوین و پیش��رفته ضرورت دارد 
زیرا ب��ا بهره گی��ری از نوآوری 
در  جدی��د  فناوری ه��ای  و 
خودروس��ازی می ت��وان زمینه 
رقابت با خودروس��ازان خارجی 

را در کشور فراهم کرد. 

عضو هیأت مدی��ره خانه صنعت، معدن 
و تج��ارت ای��ران معتق��د اس��ت کاهش 
سود سپرده ها و تس��هیالت، هرچند گام 
مهم��ی در جهت حمایت از تولید اس��ت 
اما همزمان با این حرکت الزم اس��ت در 
بخش ه��ای تولیدی فضا و ش��رایط برای 

سرمایه گذاری فراهم شود. 
آرمان خالقی با اش��اره ب��ه اینکه نرخ 
سود س��پرده ها و تسهیالت به نوعی تابع 
هم بوده و باید هر دو اینها براس��اس نرخ 
تورم محاس��به شوند، اظهار داشت: امروز 
صرفا با کاهش س��ود بانکی مش��کلی از 
تولید حل نخواهد ش��د و تنها با کاهش 
س��ودها درص��دی تولید توجی��ه بهتری 

خواهد یافت. 

 ب��ه گزارش پدال نیوز، وی با اش��اره به 
اینک��ه در ش��رایط کنونی کش��ور، تولید 
توجی��ه اقتص��ادی و جذابی��ت چندانی 
ن��دارد، تاکی��د ک��رد: در ش��رایطی که 
سرمایه گذاری  بانک ها،  در  سپرده گذاری 
و س��ود تضمین��ی محس��وب می ش��ود، 
بنابرای��ن سیس��تم بانک��ی مکان��ی امن 
و دارای س��ود س��اده و س��هلی ب��رای 
س��پرده گذاران است که حتی مالیات هم 

به آنها تعلق نمی گیرد. 
 وی گف��ت: در صورت��ی ک��ه س��ود 
بانک ه��ا بیش از ارقام مصوب هم کاهش 
یاب��د، درصد زی��ادی از س��پرده گذاران، 
پول های شان را از بانک ها خارج نخواهند 
کرد، چرا ک��ه بازارهای تولیدی همچنان 

جذابیتی برای سرمایه گذاری ندارند. 
 وی اظهار داش��ت: باید توجه کرد که 
ام��روز رقبا تس��هیالت را با چه س��ودی 
دریافت می کنند؛ زمانی  که در کشورهای 
دیگر تس��هیالت را با سود صفر درصد تا 
نهایت 5 تا 7درص��د دریافت می کنند و 
تولیدکننده داخلی ب��ا حداقل 18درصد 
چنی��ن تس��هیالتی را دریاف��ت می کند 
مشخص اس��ت که به نس��بت اثر گذاری 
پ��ول خام در تولید، ای��ن روند در قیمت 

تمام شده تولید اثر خواهد گذاشت. 
 این فعال در حوزه صنعت کشور گفت: 
البت��ه کاهش س��ود س��پرده و همچنین 
تسهیالت موجب می شود که تولیدکننده 
با قیمت تمام ش��ده کمت��ری محصوالتش 

را ب��ه بازاره��ای بین الملل��ی عرضه کند.   
خالق��ی اف��زود: در چنین ش��رایطی بازار 
خودرو ب��رای دریافت تس��هیالت راغب تر 
ش��ده و تولیدکننده منابع مالی را ارزان تر 
به دس��ت می آورد و قطعه سازی که بتواند 
ارزان تر قطعه تولید کند، مسلما خودرو را 
با قیمت تمام ش��ده کمتری تولید و قاعدتاً 
قیمت خ��ودرو کاهش خواه��د یافت. وی 
تاکید ک��رد: زمانی  که به تولید کننده مواد 
اولیه استاندارد داده نشود و نقدینگی طبق 
عرف بین المللی در اختیار آنها قرار نگیرد و 
همزمان سیستم اداری و بوروکراسی طبق 
اس��تانداردهای رقبا نباش��د، نباید منتظر 
تولید با ارزش افزوده باالتر، ضایعات کمتر و 

کیفیت باالتر و رقابتی بود. 

آیا با تصمیم بانکی دولت، قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟

اخباررعایت  استانداردهای پنجاه وپنج گانه تولید خودرو در ایران 

نتیجه اجرای برخی سیاست های 
غلط در صنعت خودرو

نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
ش��ورای اس��المی معتق��د اس��ت کلی��ه فع��االن و 
دست اندرکاران صنعت خودرو از قانونگذار تا مجری 
و خودروس��از باید با همراهی و تالش مستمر نسبت 
به ارتقا و تنوع در تولید محصوالتی با قیمت رقابتی 

در بازار داخل اقدام کنند. 
رضا علیزاده اظهار داش��ت: قطع��ا عدم همراهی این 
بخش ها با یکدیگر  اوضاع تولید و جریان کیفی س��ازی 

خودروهای داخلی ضربه خواهد زد. 
وی با توجه به تعهدات خودروسازان نسبت به ارتقای 
کیفیت و اس��تاندارد تولیدات اظهار داشت: در صورت 
ع��دم توجه به وعده های داده ش��ده و نب��ود رضایت از 
کیفیت و قیمت محصوالت داخلی، کمیسیون صنایع و 
معادن به جریان کیفیت و استاندارد خودروهای داخلی 

ورود خواهد کرد. 
وی ب��ا توجه به اهتم��ام وزیر جدید صنعت و معدن 
نس��بت به لزوم ارتقای کیفیت و استاندارد خودروهای 
داخل��ی خاطرنش��ان کرد: ب��ا ارتقای اس��تانداردهای 
خودروی��ی در مدت زمان تعیین ش��ده ضم��ن خروج 
تعدادی از خودروهای قدیمی از جریانات تولید، کیفیت 
و استاندارد خودروهای داخلی نیز ارتقا یافته و مطابق با 

انتظار و نیاز مشتریان داخلی خواهد شد. 
ب��ه گفت��ه وی، در س��ال های اخی��ر بس��یاری از 
مصرف کنندگان به دلیل بازار غیر رقابتی خودروسازان 
در حوزه قیمت و کیفیت ضرر و زیان زیادی را متحمل 

شدند. 
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی خاطرنشان 
ک��رد: باید بازار خودرو رقابتی ش��ود ت��ا جریان تولید 
خودروس��ازان تغییر و ضمن انتفاع مشتریان، رضایت 

آنها نیز حاصل شود. 
علیزاده افزود: بی ش��ک با گسترش رقابت پذیری در 
بازار خ��ودرو، عالوه بر جهت گیری درس��ت قیمت ها، 
شاهد افزایش کیفیت و تالش برای ارتقای استاندارد ها 
و همچنین عرضه تولیدات جدید به بازار خواهیم بود. 

وی همچنی��ن ضم��ن ابراز گالیه نس��بت به برخی 
کاس��تی ها، ش��رایط ایجادش��ده را نتیج��ه برخ��ی 
سیاست های غلط در این صنعت خودرو دانست و گفت: 
اعمال برخی سیاس��ت های غلط در دهه های اخیر در 
صنعت خودرو مانند ایجاد بازار انحصاری، قیمت گذاری 
و حمایت ه��ای غیر اصولی دولت از خودروس��ازان، این 
صنعت مهم را وارد جریان غیر منطقی کرد و عمال مانع 

توسعه مورد انتظار در این صنعت شد. 

 آمیکو دومدل پیکاپ جدید 
ارائه می کند

 شرکت ارس خودرو دیزل )آمیکو( دو مدل پیکاپ با 
عنوان Asena و Araz در پنج تیپ، از آبان ماه س��ال  

جاری به بازار عرضه می کند. 
ناص��ر اس��فنجی، مدیرعامل ارس خ��ودرو دیزل 
با اعالم ای��ن مطلب گفت: پیکاپ آمیکو نخس��تین 
خ��ودروی ای��ران اس��ت ک��ه به دلیل کیفی��ت باال، 
ایمنی  اس��تانداردهای هشتادوهشت گانه  گواهینامه 
و آالیندگ��ی روز اروپ��ا را از موسس��ه TUV آلمان 
اخذ ک��رده و از این رو قابل صدور ب��ه اتحادیه اروپا 
اس��ت. وی افزود: تمامی پیکاپ ه��ای مونتاژ ایران و 
حت��ی پیکاپ ه��ای وارداتی از ژاپن نی��ز فقط دارای 
اس��تانداردهای پنجاه و پنج گانه هس��تند و تاکنون 
هی��چ خودرویی در ایران نتوانس��ته اس��تانداردهای 
هشتادوهش��ت گانه را اخ��ذ کند. اس��فنجی تصریح 
ک��رد: پیکاپ ه��ای آمیک��و مجه��ز ب��ه سیس��تم و 
تجهیزات پیش��رفته سوخت رس��انی CNG بوده و 
 TUV گواهینامه ه��ای مرتبط با آن را از مؤسس��ه

آلمان دریافت کرده  است. 
 ب��ه گزارش کارپ��رس، وی گفت: پیکاپ های آمیکو 
همانند پیکاپ های آمریکایی فورد و شورولت مجهز به 
قفل دیفرانسیل اتوماتیک مکانیکی هستند، همچنین 
سیس��تم کالچ پیکاپ های آمیکو، از معروف ترین برند 
اروپایی VALEO با گشتاور حدود 1/5 برابر گشتاور 
موتور میتسوبیش��ی انتخاب ش��ده که در دشوارترین 

موقعیت ها قدرت خود را به نمایش می گذارد. 
مدیرعام��ل ارس خ��ودرو دیزل تاکید ک��رد: یونیت 
ضدس��رقت نصب ش��ده در پیکاپ های آمیکو یکی از 
مطمئن ترین و قوی ترین ایموبالیزرها است که همانند 
خودروه��ای لوک��س اروپای��ی به راحتی رمزگش��ایی 
نمی ش��ود. به گفته وی، برای امنیت و ایمنی بیش��تر 
سرنش��ینان، شاس��ی پیکاپ ه��ای آمیک��و همانن��د 
خودرو های پیشرفته اروپایی و آمریکایی در تصادف های 
ش��اخ به شاخ در قسمت جلو به چهار مرحله ضربه گیر 
مجهز شده است. اس��فنجی افزود: بیشتر پیکاپ های 
 وارداتی یا مونتاژش��ده براساس اس��تاندارد آالیندگی

 ی��ورو 4 هس��تند؛ درحالی ک��ه پیکاپ ه��ای آمیکو با 
اس��تاندارد یورو 5 با قابلیت ترفیع به یورو 6 تولید و به 
مشتریان عرضه می ش��وند.  وی ظرفیت تولید پیکاپ 
در آمیک��و را روزانه 120 دس��تگاه برش��مرد و افزود: 
هم اکنون روزانه چهار تا پنج دس��تگاه به طور آزمایشی 
تولید می ش��ود و قیمت آن 133میلیون تومان تعیین 
ش��ده است. وی همچنین از تولید و عرضه محصوالت 
جدیدی از جمله لودر، لیفتراک و دو مدل ون تاکس��ی 
6 و 18 نفره خبر داد و گفت: امیدواریم بتوانیم دومدل 

ون تا عید سال 97 به بازار عرضه کنیم. 

اخبار

شرکت نیسان از رقابتی ترین 
خودروی برقی خود رونمایی کرد

شرکت نیس��ان از جدیدترین خودروی برقی خود 
که می تواند با قدرتمندترین شرکت خودروساز برقی 

آمریکا رقابت کند، رونمایی کرد. 
نیس��ان، شرکت خودروس��از ژاپنی از مدل 2018 

اتومبیل برقی خودروی »لیف« رونمایی کرد. 
قیمت م��دل جدید اتومبیل برق��ی »لیف« تقریبا 
30ه��زار دالر اس��ت ک��ه از آن به عن��وان یک��ی از 
رقابتی ترین خودروهای برقی جهان به لحاظ قیمت 

و ویژگی یاد می شود. 
در همین ح��ال »هیروت��و س��یلکاوا« مدیرعامل 
نیس��ان گف��ت: تمرک��ز ای��ن ش��رکت روی تولی��د 
محص��والت مختل��ف با توجه به نیاز مش��تری و نیز 
رقاب��ت با ش��رکت های خودروس��از برق��ی از جمله 

»تسال« آمریکا است. 
وی در ادامه گفت: به منظور رقابت با رقبای خود، 
افزایش قیمت را در دس��تور کار خود نداریم؛ ضمن 
اینکه محدوده قیمت باید به گونه ای باش��د که برای 
مشتریان توانایی خرید را به همراه داشته باشد و این 

نکته اصلی برای ما محسوب می شود. 
مدیرعامل نیسان گفت: می توانیم قیمت های خود 
را همچ��ون »تس��ال« تنظیم کنیم، اما بیش��تر روی 
قدرت خرید مش��تری تمرکز داریم. در همین حال 
م��دل 2018 خودروی برقی »لیف« نیس��ان 5 هزار 

دالر ارزان تر از »الون ماسک تسال« مدل 3 است. 
بر همین اس��اس این خودروی جدید ژاپنی مجهز 
به فن��اوری پارک خودکار و توانای��ی پیمایش 150 
مایل با یکبار ش��ارژ کام��ل را دارد؛ ضمن اینکه در 
مقایس��ه با مدل قبلی این ش��رکت دارای 40درصد 

کارایی بیشتری است. 
به گفته مقامات نیس��ان، قرار است از این خودرو 

ساالنه 90 هزار دستگاه فروخته شود. 

دستیابی به تولید رقابتی از وظایف 
اصلی خودروساز و قطعه ساز است

یک کارش��ناس صنعت خودرو معتقد است ایجاد 
روابط بلندمدت با خودروسازان مطرح کمک می کند 

کیفیت صنعت خودروی ایران افزایش یابد. 
شهرام آزادی با اشاره به لزوم تنوع و کیفیت بخشی 
در تولید برای مصرف کنندگان داخلی اظهار داشت: 
 ام��روز مش��تریان داخل��ی از خودروس��ازان انتظ��ا
ر به حق��ی در خصوص تولی��د خودروهای جدید و 
ایجاد تنوع و ارتقای کیفیت در محصوالت دارند که 

باید پاسخ داده شود. 
ب��ه گ��زارش خبر خودرو، وی با اش��اره ب��ه اینکه 
خودروس��ازان راهی جز توس��عه محص��والت جدید 
ندارند، تصریح کرد: هرگونه تالش جهت همکاری با 
شرکت های خارجی برای تولید محصوالت مشترک 
می توان��د زمینه س��از انتق��ال دانش تولی��د و جذب 
تکنولوژی های جدید در این حوزه از صنعت باشد و 
بالطبع ادامه این همکاری ها بر جریان رقابت پذیری، 
ارتقای کیفیت و تنوع در خودروهای داخلی و مهم تر 
از آن تح��ول در صنعت خودروی ایران تاثیر مثبتی 

خواهد گذاشت. 
وی با اش��اره به اینکه رقابت پذیری بس��تری الزم 
در جه��ت ارتقای کیفیت خودروهای داخلی اس��ت، 
تاکید کرد: بی شک اعمال محدودیت جهت واردات، 
افزای��ش تعرفه ها و ارتقای س��طح کیفی محصوالت 
داخلی زمینه ساز ایجاد فضای رقابت از نظر قیمت و 

کیفیت در بازار است. 
وی همچنی��ن با اش��اره ب��ه نقش مه��م صادرات 
در ارتق��ای کیف��ی تولی��دات، تاکی��د ک��رد: دولت 
بای��د خودروس��ازان را ملزم به ارتقای س��طح کیفی 
خودروهای داخلی و توس��عه صادرات جهت ورود به 
بازارهای رقابتی کند، بی تردید حرکت در این جهت 

منجر به رونق اقتصادی در کشور خواهد شد. 
عض��و هیأت علم��ی دانش��گاه خواجه نصیر، اظهار 
داش��ت: صنعت خودرو باید به س��مت اس��تفاده از 
تکنولوژی های نوین در تولید هدایت ش��ود تا از این 
طریق س��طح کیفی خودروهای داخلی ارتقا یافته و 
ش��اهد طراحی و تنوع در تولید و خروج خودروهای 

قدیمی از چرخه تولید باشیم. 
آزادی با اش��اره به اینکه دستیابی به تولید رقابتی 
از وظایف اصلی خودروس��ازان و قطعه س��ازان است، 
تصریح کرد: امروز کاهش هزینه و س��ربارهای تولید 
در صنعت خودروسازی تنها برعهده شرکت ها نیست 
بلک��ه با حمای��ت دولت از این دو بخ��ش می توان تا 

حدود زیادی از هزینه ها در این صنایع کاست. 
 

نماینده ایران خودرو با دست پر 
آمد

نمایش��گاه تبریز در حالی برگزار شد که آبی های 
ج��اده مخصوص ب��ا مدل های متنوع��ی مهمان این 
نمایشگاه شدند.  به گزارش جام نی�وز، ایران خودرو 
با دستی پر در نمایشگاه خودروی تبریز حاضر شد و 

حضور پررنگی در این نمایشگاه داشت. 
 این خودروس��از با مدل های دنا پالس، س��وزوکی 
 H30 دان��گ فنگ ،S7 ویت��ارا فیس لیف��ت، هایما
cross، رنو کپچر، تن��در 90 پالس، پژو 508 و پژو 

2008 در تبریز قدرت نمایی کرد. 

تازه های خودرو

مرسدس S کالس کوپه مدل  ۲۰۱۸ رونمایی شد.



ی��ک کارش��ناس با اش��اره به موانع رش��د تج��ارت الکترونیکی 
در کش��ور، تعدد وج��ود مراجع و متولیان مختل��ف را برای حوزه 
کس��ب و کارهای اینترنت��ی یک عام��ل بازدارنده و دس��ت و پاگیر 

توصیف کرد. 
محمد رضا عالیان  )کارشناس حوزه تجارت الکترونیک(، با اشاره 
ب��ه ضعف های قانون��ی و نظارتی در حوزه تج��ارت الکترونیک در 

کش��ور، اظهار ک��رد: واقعیت این 
است که کسب وکارهای نوپا تابع 
هیچ قانونی نمی تواند باش��ند، چرا 
که یک سری افراد جوان با حداقل 
امکان��ات با اس��تفاده از تکنولوژی 
روز ش��روع به کار می کنند و هیچ 
س��ازمان و نهادی به عنوان متولی 
آنه��ا نمی تواند تعریف ش��ود. وی 
با اش��اره به عناوین چند ش��رکت 
بزرگ در حوزه تجارت الکترونیک، 
ای��ن ش��رکت ها را در ابت��دا یک 
اس��تارت آپ دانس��ت ک��ه بعد از 
بزرگ ش��دن تبدیل به شرکت های 
کالن تجاری می شوند و ادامه داد: 
مشکلی که کسب وکارهای نوپا در 
کش��ور دارند این اس��ت که؛ همه 
دنبال این هستند که برای فعالیت 
آنها یک متول��ی تعریف کنند، اما 
نمی دانن��د ک��ه این قضی��ه باعث 

ایجاد مانع بر سر فعالیت اینها می شود. 
به گزارش ایسنا این کارشناس حوزه تجارت الکترونیک از دیگر 
موانع رشد فعالیت کسب وکارهای نوپا را اعمال فیلترینگ و ترویج 
اخبار منفی بر علیه آنها ارزیابی کرد و گفت: کس��ب وکارهای نوپا 
را اگ��ر بخواهیم در یک چارچوب بگنجانیم دیگر ماهیت خود را از 
دس��ت می دهند، چرا که ماهیت ذاتی استارت آپ ها ابتکار عمل و 
بروز یک ایده اس��ت که همه اینها در یک قالب مشخص و از پیش 
تعیین شده نمی تواند بگنجد. عالیان افزود: به رغم همه این مسائل، 
هنوز یک قانون واحد و مش��خص نیز برای آنها تعریف نشده است. 

کس��ب وکارهای مبتنی بر اینترنت اساس��اً نبای��د زیر نظر اصناف 
مختلف بروند. برای مثال اگر یک اپلیکیش��ن در حوزه تاکسیرانی 
به وجود آمد این کس��ب وکار در ابتدا مبتنی بر فناوری های نوین 
است و نه تاکسی، چرا که این اپلیکیشن ها حتی اساسا یک تاکسی 
هم برای ارائه خدمت ندارند که بخواهند زیر نظر صنف تاکسیرانان 

فعالیت کنند. 
وی با اش��اره به س��ازمان نظام 
صنفی و رایانه ای کش��ور به عنوان 
یک نهاد دارای هویت و اصالت در 
اینترنتی،  حوزه کس��ب وکارهای 
گف��ت: س��ازمان نص��ر از طری��ق 
قان��ون به عن��وان متول��ی اصل��ی 
س��اماندهی به فعالیت های مرتبط 
با فناوری های نوین تعیین ش��ده 
این  اس��ت. در زیرمجموعه ه��ای 
کمیس��یون های  در  و  س��ازمان 
مختل��ف آن، اف��راد متخص��ص و 
مرتبط با ح��وزه فناوری اطالعات 
فعالی��ت می کنند ک��ه طبعا اینها 
می توانند ش��رایط بهتری را برای 
فعالیت فعاالن حوزه آی تی فراهم 
کنند. این کارشناس حوزه تجارت 
الکترونی��ک افزود: به رغ��م اینکه 
اساس��ا معتقد به ض��رورت وجود 
یک متولی برای حوزه فعالیت های 
اینترنتی نیس��تم، اما با این حال اگر قرار است سازمانی را به عنوان 
متولی انتخاب کنیم آن س��ازمان، س��ازمان نظ��ام صنفی رایانه ای 
خواهدبود. عالیان با بیان اینکه یک شورای انتظامی و یک حراست 
مس��تقل در س��ازمان نظام صنفی رایانه ای وجود دارد، اظهارکرد 
که با توجه به این وضعیت اگر مش��کلی از س��وی فعاالن فناوری 
اطالعات برای مش��تریان یا مش��ترکان به وجود بیاید این سازمان 
توانایی برخورد قانونی با آنها را دارد. تعدد سازمان و مراکز مختلف 
ب��رای حوزه فناوری اطالعات نه تنها پاس��خگو نخواه��د بود، بلکه 

مشکل آفرین هم است. 

فیس ب��وک درصدد پیاده س��ازی سیاس��ت های جدیدی در وات��س اپ برای 
درآمدزای��ی از این س��رویس پیام رس��ان اس��ت. به گ��زارش زومیت ب��ه نقل از 
وال استریت ژورنال، فیس بوک درصدد پیاده سازی سیاست هایی در واتس اپ است 

تا از س��رویس پیام رس��ان خود که روزانه بیش از 
یک میلیارد نفر از آن استفاده می کنند، درآمدزایی 
کند. براس��اس اطالعاتی ک��ه در وبالگ واتس اپ 
منتش��ر ش��ده، این س��رویس در ح��ال آزمایش 
روشی اس��ت که با اس��تفاده از آن، کسب وکارها 
می توانن��د با مش��تریان و کاربران ش��ان از طریق 
وات��س اپ ارتب��اط برقرار کنند. در پس��تی که در 
وبالگ واتس اپ منتش��ر شده، این موضوع چنین 
تش��ریح شده اس��ت: ما در حال توسعه و آزمایش 
ابزار های جدید مبتنی بر سرویس رایگان بیزینس 
واتس اپ هس��تیم تا با استفاده از آن، کمپانی های 
کوچک و کس��ب وکارهای بزرگ بتوانند در سطح 
جهانی با مش��تریان خود ارتباط برق��رار کنند. از 

جمله کسب وکارهای مورد نظر باید به شرکت های هوایی، فروشگاه های اینترنتی 
و بانک ها اش��اره کرد. واتس اپ برای بهبود و توس��عه چنین سرویسی، یک طرح 
آزمایش��ی نیز کلید زده اس��ت که براساس آن، یک تیک س��بزرنگ در کنار نام 

کسب وکاری که از واتس اپ استفاده می کند، قرار می گیرد که به معنای تایید این 
کسب و کار از س��وی واتس اپ است. مدیر اجرایی واتس اپ در خصوص سرویس 
جدید این کمپانی چنین اظهار نظر کرده است: ما در نظر داریم در آینده نزدیک 
از کمپانی ها برای اس��تفاده از این سرویس پول 
دریافت کنیم. رویترز چندی پیش با اس��تفاده 
از مس��تندات واتس اپ که به دس��تش رس��یده 
ب��ود، اعالم کرد که این ش��رکت در نظر دارد از 
طریق گرفتن مبلغ از کمپانی ها درآمدزایی کند. 
واتس اپ به عنوان یک استارت آپ کار خود را در 
سال ۲۰۰۹ آغاز کرد. این کمپانی در سال ۲۰۱۴ 
در قبال دریافت ۲۲ میلی��ارد دالر به زیر پرچم 
فیس ب��وک رفت. هرچند وات��س اپ در آن زمان 
درآمد بسیار اندکی داشت، اما مبلغ پرداخت شده 
بس��یار باال ب��ود؛ به طوری که ۲۲ میلی��ارد دالر 
پرداخت شده توس��ط فیس بوک در سال ۲۰۱۴ 
از کل ارزش سونی بیشتر بود. فیس بوک در ماه 
جوالی میالدی نمایش تبلیغات در سرویس واتس اپ را اضافه کرد تا از این طریق 
بتواند درآمد بیشتری از سرویس پیام رسان خود کسب کند. باید دید در آینده چه 

سرنوشتی برای این کمپانی رقم خواهد خورد؟ 

استاندار بوشهر می گوید: اولویت کار مدیران استان بوشهر در یک سال آینده 
باید کارآفرینی باش��د، در اجرای هر کار و پروژه ای، باید به مس��ئله اشتغال و 

بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی توجه ویژه شود. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری تس��نیم از بوش��هر، 
مصطفی س��االری صب��ح دیروز در بیس��تمین 
جشنواره شهید رجایی اس��تان بوشهر با تأکید 
بر توجه به مطالبات مردم اظهار داش��ت: باید از 
امکانات و ابزاری که در اختیار داریم و متعلق به 
مردم هم هست برای خدمت مردم مورد استفاده 
قرار دهیم. وی با اشاره به تحقق مردم ساالری در 
جامعه افزود: مردم ساالری یعنی اینکه اختیارات 
امالک اداری خ��ود را با رأی خودمان در اختیار 
یک شخص که رئیس جمهور باشد قرار می دهیم 
و او ه��م ای��ن امکان��ات و امتی��ازات را در بین 
دس��تگاه های اجرایی مختلف با هدف خدمت به 
مردم توزیع می کند. استاندار بوشهر با بیان اینکه 

به وسیله امکانات مردم باید برای مردم کار کنیم، تصریح کرد: مهم ترین توصیه 
بنده به مسئوالن استان این است که کارها را برای مردم آسان و تسهیل کنیم 
نباید با کارش��کنی در امور کار مردم را به تاخیر بیندازیم. ساالری با تاکید بر 

برخورد قاطع با فس��اد بیان کرد: برای برخورد با فساد اصال مماشات نمی کنم 
از روز نخست کار تا آخر همین رویه را در نظر داشتم. وی با تاکید بر توجه به 
ارتباط مسئوالن با مردم برای تسریع در تحقق مطالبات آنان تصریح کرد: در 
چهار س��ال گذشته حضور بی سابقه ای در بین 
مردم داشتیم و این حضور کارشناسی شده بود 
و تالش شد مسائل و مشکالت را با استفاده از 
نظرات و پیش��نهادات مردم و کارشناسان حل 

کنیم. 
اس��تاندار بوش��هر با بی��ان اینک��ه بیکاری 
آس��یب های اجتماعی زیادی را به دنبال دارد، 
اظهار داش��ت: م��ا در این آس��یب ها دخیل و 
ش��ریک جرم هستیم، اما کس��ی ما را احضار 
نمی کن��د البته بای��د وجدان مان م��ا را احضار 
کند ت��ا در خصوص عملکردمان در این بخش 

پاسخگو باشیم. 
س��االری با بی��ان اینکه کارآفرین��ی باید در 
اولویت کاری مسئوالن استان باشد، خاطرنشان کرد: اولویت کار مدیران استان 
در یک س��ال آینده باید کارآفرینی باشد، در اجرای هر کار و پروژه ای، باید به 

مسئله اشتغال و بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی توجه ویژه شود. 

 ،Counterpoint طبق آخرین گزارش مؤسس��ه تحلیل بازار
هوآوی توانس��ته اپل را در بازار موبایل پش��ت س��ر بگذارد و به 

جای��گاه دوم در بین ش��رکت های 
س��ازنده موبایل در جهان دس��ت 

یابد. 
این ش��رکت چینی در ماه های 
ژوئن و ژوئیه از نظر س��هم فروش 
در ب��ازار جهانی نس��بت ب��ه اپل 

برتری داشته است. 
البت��ه جای��گاه نخس��ت در این 
سامس��ونگ  به  همچنان  لیس��ت 
گ��زارش  ب��ه  دارد.  اختص��اص 
Counterpoint  آم��ار فروش 
هوآوی در ماه آگوس��ت نیز بسیار 
خوب ب��وده و تعجبی ن��دارد اگر 
برای سومین ماه متوالی هم بتواند 

اپل را شکست دهد. 
در این گزارش، پرفروش ترین مدل های ماه ژوئیه نیز مش��خص 
شده که آیفون 7 و مدل پالس آن به ترتیب با ۴.۰ و ۲.۹ درصد 

در جایگاه ه��ای اول و دوم ق��رار دارند. رتبه های س��وم و چهارم 
در اختیار ش��رکت Oppo  اس��ت و پس از آن، گلکس��ی اس 8 
ب��ا ۱.8درصد در رده پنجم جای 

گرفته است. 
جالب اینجاس��ت ک��ه با وجود 
توس��ط  دوم  جای��گاه  کس��ب 
موبایل های  از  هوآوی، هیچ کدام 
این شرکت در فهرست ۱۰ مدل 
پرف��روش ج��ای نداش��ته اند. به 
نظر می رس��د تع��دد محصوالت 
ای��ن ش��رکت و ف��روش ب��االی 
اقتصادی  و  میان رده  موبایل های 
توانسته آنها را در تحقق این امر 

یاری برساند. 
بای��د دید ط��ی ماه ه��ای آتی 
و ب��ا ورود آیفون ه��ای جدید به 
بازار، ای��ن رده بندی چه تغییری 
می کن��د و آیا ه��وآوی می تواند جایگاه کنون��ی اش را حفظ کند 

یا خیر. 

احتماال تاکنون در میان حساب های کاربری اینستاگرام، برخی از 
موارد را دیده اید که با یک لوگوی آبی رنگ از سایر اکانت ها متمایز 
بوده و از سوی ش��بکه اجتماعی مورد بحث، به عنوان حساب های 

»تأیید شده« انتخاب شده اند. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و البت��ه چنی��ن 
ب��ه  متعل��ق  معم��وال  اکانت های��ی 
سیاستمداران، ورزش��کاران و هنرمندان 
مش��هور ب��وده و به منظ��ور جلوگیری از 
سوء استفاده دیگران از نام و برند شخصی 

افراد موفق، تعریف شده است. 
حال اما خبر می رسد بعضی از کارمندان 
اینس��تاگرام که امکان تایید حساب ها را 
دارند، از اختیار خود سوء استفاده کرده و 
لوگوی آبی مورد اشاره را در ازای دریافت 
مبالغی که تا ۱5 هزار دالر هم می رسند، 

به افراد مختلف می فروشند. 
براساس گزارش منابع آگاه، فرآیند فروش شامل کاربر )خریدار(، 
کارمند اینس��تاگرام و یک دالل می شود که در اکثر موارد، بخش 
قابل توجهی از پول به جیب فرد واسطه رفته و کارمند مورد اشاره 

به عنوان مثال از ی��ک معامله ۱5 هزار دالری، تنها ۱۲۰۰ دالر را 
کسب می کند.

 البت��ه چنین کاری برای کارمند ریس��ک باالی��ی دارد چرا که 
اینس��تاگرام ب��ا شناس��ایی کارمن��دان 

متخلف، آنها را فورا اخراج می کند. 
الزم به ذکر اس��ت که چنین خریدی 
برای خریداران بس��یار س��ودآور خواهد 
ب��ود چرا که ش��رکت های مختلف برای 
تبلیغات در حس��اب های کاربری تایید 
شده، مبالغ هنگفتی پرداخت می کنند 
که باعث می شود س��رمایه گذاری افراد 
پس از مدت کوتاهی به سوددهی برسد. 
اینترنتی  کارآفری��ن  اس��ت  گفتن��ی 
بولیویای��ی »آلهان��درو ریوجا«، رس��ما 
اعالم کرده می تواند حساب های کاربری 
توییت��ر، فیس بوک و اینس��تاگرام را به 
قیمت های ۱5۰۰، ۲5۰۰ و 6۰۰۰ دالر )با تضمین بازگش��ت پول 
در ص��ورت عدم موفقیت( تأیید کند که ای��ن کار به گفته ریوجا، 

بین دو تا شش هفته به طول می انجامد. 

استاندار بوشهر: فیس بوک درصدد درآمدزایی از واتس اپ است

هوآوی با پشت سر گذاشتن اپل، جایگاه دوم بازار موبایل جهان کارآفرینی در اولویت کاری مسئوالن استان بوشهر باشد
را تصاحب کرد

روش های بازاریابی کسب و کار باید مرتب عوض شود

بازار سیاه اینستاگرام؛ لوگوی آبی تایید حساب کاربری چه 
قیمتی دارد؟ 

مقررات زدایی باید در دستور کار باشد، برای پویایی اقتصادی چاره ای جز 
کوچک کردن حجم دولت و پایان دادن به تصدیگری دولتی وجود ندارد. 

 رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران می گوید زمان بازنگری در 
شرایط، سیاست گذاری ها و نگاه اقتصادی کشور برای جذب سرمایه گذاران 
داخلی و خارجی فرا رس��یده است. محمدرضا نجفی منش می گوید: »باید 
فضای کس��ب و کار را در کشور بهبود بخشیم و از تجربیات جهان استفاده 
کنیم. مثال دو روز پیش اتاق تهران میزبان همایش سرمایه گذاری بود و ما 
می دیدیم که وزیر عمانی حاضر در جلسه از تجربیات کشورش برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی تعریف می کرد؛ عمان کشوری نه اروپایی و نه شرق 
آسیایی است که فکر کنیم با ما تفاوت های خیلی زیادی دارد بلکه کشوری 
کوچک تر از ایران در منطقه خودمان اس��ت و شرایطش تا چند سال پیش 
اصال خوب نبود و در بسیاری از شاخص های اقتصادی در منطقه آخر بود؛ 
اما چه کار کرد؟ کش��وری که توانست درآمد سرانه اش را از 7 هزار دالر به 
3۹ هزار دالر برساند و میزان سرمایه گذاری خارجی اش از ۱۰ میلیون دالر 
به ۱۴ و بعد ۲۰ میلیارد دالر رسید. ما باید از این تجربیات استفاده کنیم و 

این می تواند برای ما الگو و پیام باشد که این کار شدنی است.«
او در ادامه با اشاره به نگاه جدی ایجادشده در مسئوالن کشور برای جذب 
س��رمایه گذاران خارجی در کشور می گوید: »مسئوالن به این درک صحیح 
رس��یده اند که برای رشد و توسعه اقتصادی باید کسب و کار و تولید را ارتقا 
دهیم، س��رمایه گذاری خارجی جذب کنیم، اقتصاد و اش��تغال اولویت اول 

کشور باشد و . . . اما چالش اصلی روش کنونی است که باید در آن تغییرات 
ایجاد کنیم، اگر ما با دست فرمان قبلی حرکت کنیم به این هدف گذاری ها 
نخواهیم رسید یا می توان گفت به سختی خواهیم رسید؛ لذا باید روش را 

عوض کنیم.«
رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در ادامه به این تغییرات 
اشاره کرد و گفت: »کارهای زیادی باید انجام دهیم. اول از همه باید شرایط 
را برای س��رمایه گذار داخلی تس��هیل کنیم که س��رمایه گذار خارجی هم 
عالقه مند به حضور ش��ود. در حال حاضر سود باالی بانکی یک عامل ضد 
تولید در کش��ور است، باال بودن سودهای بانکی افراد را تشویق می کند که 
پول خود را به جای س��رمایه گذاری در تولید در بانک بگذارند که ریس��ک 
کمتری هم دارد و خیلی راحت ۱5درصد سود، بگیرند؛ االن هیچ صنعتی به 
این میزان سود نمی دهد؛ توجه داشته باشیم که سود بانکی باال به معضلی 
بزرگ برای اقتصاد کش��ور تبدیل شده اس��ت که باید هرچه سریع تر حل 
ش��ود، در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته س��ود بانکی ۲، 3درصد و 
حتی صفر است و این اتفاق باعث می شود سپرده های بانکی به سمت تولید 
برود. س��ودهای بانکی باال باعث ش��ده افراد به فکر سودهای راحت باشند. 
یکی از کارهای مهم دیگری که باید انجام شود نرخ ارز است که باید واقعی 
شود و اگر این اتفاق نیفتد سرمایه گذار خارجی به سختی به کشور ما قدم 
خواهد گذاش��ت؛ باید بازار رقابت واقعی در کش��ور شکل بگیرد. همچنین 

مقررات زدایی باید در دستور کار باشد، برای پویایی اقتصادی 

مذاکره با س��رمایه گذاران و جمع کردن کمک هزینه برای یک کس��ب و کار 
سخت و استرس آور است، اما آمادگی قبلی می تواند از استرس موجود بکاهد. 

ب��ه گ��زارش زومیت، همه کارآفرینان با مش��کالت زیادی ب��رای راه اندازی 
اس��تارت آپ خود دس��ت و پنجه نرم می کنند. یکی از مهم ترین این مشکالت 
تأمین س��رمایه الزم برای پرداخت هزینه های استارت آپ است. درست است 
که شرکت های خصوصی، دانش��گاه ها و موسسات دیگر روی ایده های جذاب 
سرمایه گذاری می کنند اما این کافی نیست. همه افرادی که به نوعی درگیر این 
موضوع بوده اند، می دانند که قانع کردن دیگران برای افزایش کمک های مالی 
آس��ان نیست. استرس داشتن در رابطه با این موضوع کامال طبیعی است، اما 
می توانید با تمرین کردن و افزایش آمادگی از میزان آن بکاهید. تنها کافی است 

قبل از جلسه با فرد سرمایه گذار، موارد زیر را در نظر داشته باشید. 
۱- شما نمی خواهید از آنها پول قرض بگیرید

بس��یاری از کارآفرینان فکر می کنند جذب سرمایه گذار به معنی پول قرض 
ک��ردن اس��ت. در صورتی که این ط��رز تفکر به هیچ عنوان صحیح نیس��ت؛ 
سرمایه گذاری روی یک کسب و کار به این معنا است که فرد دیگری در آینده 
در س��ود شرکت شما سهیم خواهد شد، بنابراین موفقیت استارت آپ شما به 
نفع آنها نیز خواهد بود. تنها نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که 
بعضی قراردادها به مرور زمان مالکیت شما روی استارت آپ را از بین خواهند 
ب��رد. بنابراین قبل از امضای هر قراردادی با یک مش��اور مالی صحبت کرده و 

شرایط را بررسی کنید. 
۲- شرایط و ضوابط قرارداد را به خوبی بخوانید

بس��یاری از کارآفرینان بعد از ش��نیدن مبلغ قرارداد هیجان زده می شوند و 

می خواهند کار را هر چه س��ریع تر تمام کنند. در چنین شرایطی نفس عمیق 
بکش��ید و هیجان خود را کنترل کنید. کمی زمان بگذارید و تمام ش��رایط را 
ب��ه دقت مورد بررس��ی قرار دهید. در صورت امکان چن��د روز زمان بخواهید 
و بیش��تر روی این موضوع فکر کنید. مش��ورت کردن با افراد متخصص را نیز 

فراموش نکنید. 
۳- همیشه آماده باشید

سیس��تم های توزیع و دیگر منابع آنالین س��رمایه گذاری از گذشته تا امروز 
وجود داش��ته اند. این پلتفرم ها امکانات مالی زیادی را بدون نیاز به ترک دفتر 
و حضور در جلس��ه برای ش��ما فراهم می کنند. اما این به این معنا نیست که 
کارآفرینان نباید آمادگی کافی برای روبه رو ش��دن با ش��رایط را داشته باشند. 
تکنولوژی جایگزین آمادگی نیست و زمانی که صحبت از سرمایه گذاری به میان 

می آید این موضوع اهمیت بیشتری پیدا می کند. 
 نمی توان انکار کرد که فرآیند جذب س��رمایه، کار پراسترس��ی است. 
اغلب کارآفرینان به این فکر می کنند که شاید این تنها شانس شان برای 
راه اندازی یک کسب و کار باشد. درنتیجه اگر این فرصت را از دست بدهند 
ش��اید دیگر هرگز نتوانند ایده خود را پیاده س��ازی کنند. اما این استرس 
ممکن اس��ت باعث ش��ود عملکرد خوبی هنگام معرفی استارت آپ خود 
نداش��ته باشند. درنتیجه بهتر اس��ت تمام زوایا و جوانب را از قبل بررسی 
کرده و با آمادگی کامل در جلس��ه حضور پیدا کنند. در نظر گرفتن تمام 
جوان��ب کمک می کند که پول مورد نظر خ��ود را جمع کرده و درنتیجه 

روبه جلو حرکت کنند. 
INC :منبع

موسس اتاق بازاریابی ایران می گوید بازاریابی موفق باید براساس یک 
طرح بازاریابی و استفاده از روش های متنوع صورت پذیرد. 

حمید بروغنی در گفت وگو با خبرنگار ریال نیوز، داشتن یک بازاریابی 
موفق در کس��ب و کار را تغییر مرتب روش های بازاریابی دانست و افزود: 
صاحبان کسب و کار برای ارتباط با مشتریان خود باید همیشه براساس 

یک طرح بازاریابی از روش های متنوعی استفاده کنند. 
وی با بیان اینکه نظر مشتری نقش مؤثری در موفقیت روش های طرح 
بازاریابی دارد، گفت: با توج��ه به مفرح بودن حرفه بازاریابی روش های 

تکراری می تواند برای مش��تری و صاحب بنگاه اقتصادی خسته کننده 
باشد. 

مدیرعامل شرکت بازاریابان تجارت جهانی با اشاره به پر هزینه بودن 
بازاریابی و تبلیغات برای برخی از صاحبان صنایع، بازاریابی مشترک را 
بهترین روش برای کاهش هزینه ها عنوان کرد و اظهار داش��ت: در این 
روش صاحبان کس��ب و کار می توانند به صورت مش��ترک و با توجه به 
مکمل بودن محصوالت خود عالوه بر صرفه جویی در هزینه های بازاریابی 

خدمات مطلوب تری را به مشتری ارائه دهند. 

همانطور که قبال در خبرها خواندید مدتی است که شایعه شده دونالد ترامپ قصد دارد قانون موسوم به 
DACA  را که به گروهی از مهاجران غیرقانونی آمریکا اجازه کار و اقامت در این کشور می دهد، لغو کند. 
به گزارش دیجیاتو، البته همزمان با داغ شدن این شایعه جمعی از مدیران حوزه تکنولوژی در نامه ای 
سرگشاده از ترامپ خواستند تا مانع از اجرای این قانون شود و به تدریج نیز هر یک از چهره های سرشناس 
این عرصه به صورت جداگانه به این خبر واکنش نشان دادند. 
حاال مایکروسافت نیز اعالم کرده که کلیه هزینه های حقوقی آن دسته از کارکنانش که تحت تأثیر لغو این 
قانون قرار می گیرند و اصطالحا دیپورت می شوند را پرداخت خواهد کرد. 
برد اشمیت، رئیس هیأت مدیره این کمپانی ضمن اشاره به این موضوع، تصمیم ترامپ برای لغو قانون داکا 
و در نهایت ملغی کردن مجوز زندگی و کار رویاپردازان آمریکا  )آن دسته از مهاجران غیرقانونی که در زمان 
ورودشان به خاک آمریکا ۱۶ سال داشته اند و طبق این قانون اجازه زندگی و کار در این کشور به آنها داده 
شده است( را محکوم کرد و این اقدام را »گام بزرگ آمریکا به سمت گذشته« خواند. 
اشمیت در صحبت هایش اعالم کرد که هم اکنون ۳۹ تن از کارکنان مایکروسافت را رویاپردازان تشکیل 
می دهند و اگر قرار باشد این افراد در دادگاهی حاضر شوند مایکروسافت جانب آنها را خواهد گرفت. این 
حمایت نیز شامل پرداخت هزینه های مشاوره حقوقی، دفاعیه و یافتن راه های مناسب برای ورود کردن به 
ماجرا می شود. 
مایکروسافت همچنین اعالم داشته که با دیگر شرکت ها و کسب و کارها وارد همکاری می شود تا از حقوق 
قانونی این افراد دفاع کند. گفتنی است اشمیت از کنگره خواسته تا ظرف شش ماه آینده  )یعنی قبل از 
ملغی شدن داکا( قانونی را به جای داکا به تصویب برساند. 
 

 حمایت تمام قد مایکروسافت
از »رویا پردازان«

موانع رشد تجارت الکترونیک در کشور با آمادگی کامل برای جذب سرمایه گذار اقدام کنید

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران: 

باید فضای کسب و کار را برای ورود سرمایه گذاران تسهیل کنیم
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دریچهنگاه

کمتر از س��ه سال پیش بود که ش��رکت لنوو به دلیل نصب پیش فرض 
 »Superfish«  که توس��ط گ��روه(  »VisualDiscovery«  بداف��زار
توسعه داده شده بود( روی لپ تاپ های خود، مورد انتقاد و پیگیری قانونی 
قرار گرفت و حاال پس از اتمام مراحل قضایی، پذیرفته مبلغ 3.5 میلیون 

دالر را به ائتالفی از 3۲ ایالت آمریکایی بپردازد.
 الزم به ذکر اس��ت که بدافزار مورد اش��اره عالوه بر اشغال بیش از حد 
فضای درونی لپ ت��اپ، ارتباطات امن و رمزنگاری ش��ده کاربران را نیز به 
خط��ر می اندازد که البته لن��وو نیز همان موقع ابزاری ب��رای پاک کردن 

VisualDiscovery منتشر کرده بود.

جریمه ۳.5 میلیون دالری لنوو به دلیل 
نصب پیش فرض بدافزار روی لپ تاپ هایش

نمایش��گاه »نقاشی و مجسمه« امیرمحمد قاسمی زاده روز سه شنبه افتتاح و آیین 
جایگذاری نخستین »درخت سفیِر سبِز مهربانی، به همت روزبه نعمت الهی  برگزار 
ش��د. نمایشگاه نقاش��ی و مجسمه  امیرمحمد قاس��می زاده ترکیبی از آثار دوره های 
مختلف است که بخشی از آن )دانته و دیگران و مجموعه  کم تعدادی از چوب زخم ها( 
پیشتر در خانه موزه  دانته در فلورانس به نمایش درآمده است و برای نخستین بار در 
تهران )کویین سنتر الهیه( برگزار شده است. در این مراسم که اساتید تجسمی، شعر 
و ادب و موس��یقی حضور داش��تند، امیر محمد قاسمی زاده از حال و هوای کارهایش 
ب��رای حاضران  گفت و افزود این مجموعه پیش درآمدی اس��ت برای اتمام مجموعه 

چوب زخم ها در نمایشگاه آینده که اگر عمری باشد برگزارش می کند. 
این نمایشگاه به مدت دو هفته پذیرای عالقه مندان است. 

افتتاح نمایشگاه نقاشی و مجسمه 
امیرمحمد قاسمی زاده



در عص��ر دیجیت��ال، راه اندازی 
کمپین تبلیغات آنالین موفق برای 
کس��ب وکارهای کوچ��ک ضروری 
است. کسب وکارهای کوچک برای 
یافتن مش��تریان جدید و کس��ب 
موفقیت بیش��تر نیاز ب��ه تبلیغات 
آنالین دارند. برای تبلیغات آنالین 
گزینه ه��ای مختلف��ی پیش روی 
شماست؛ رسانه های پولی، پرداخت 
در ازای هر کلیک)PPC(، نمایش 
آنالی��ن، پرداخت برای قرار گرفتن 
در نتایج جس��ت وجوها، استفاده از 

اپلیکیشن ها و...  
 ،chetor ب��ه گ��زارش س��ایت
مشاوران تبلیغاتی می توانند به شما 
در برنامه ریزی تبلیغات آنالین مؤثر 
کمک کنند. مثال در بهینه س��ازی 
 ،)SEO(جس��ت وجو و  س��ایت 
فعالیت های ترویج از طریق ایمیل 
یا بازاریابی ش��بکه های اجتماعی. 
پس در پاس��خ به اینک��ه تبلیغات 
آنالین چیست می توان گزینه های 
متع��ددی را برش��مرد و هر یک را 
به عنوان ابزاری در جهت کمک به 

تبلیغات آنالین مطرح کرد. 
روزگار چاپ آگهی های تبلیغاتی 
در روزنامه ه��ا دیگ��ر به س��ر آمده 
اس��ت. این روزها همه راه ها به وب 
و ش��بکه های جهان��ی و اجتماعی 
خت��م می ش��ود. بع��د از مدت ه��ا 
تبلیغات آنالین، گ��وی رقابت را از 
دس��تان تبلیغات سنتی ربوده اند و 
ای��ن روند در آین��ده بیش از پیش 
خواهد ش��د. دس��تگاه های ضبط 
تصوی��ر دیجیتال��ی، آی پادها و… 
جایگزین ابزارهای سنتی همچون 
رادی��و و تلویزیون و… ش��ده اند. 
ای��ن روزها دیگر همه اخب��ار را از 
طریق گوش��ی های هوشمند خود 
پیگی��ری می کنن��د. به گ��زارش 
فورب��س)Forbes(، در آین��ده ای 
نزدیک تبلیغات س��نتی به کلی از 
دنیای تبلیغ��ات رخت برمی بندند. 
با ما همراه باش��ید ت��ا بهتر به این 
پرسش که تبلیغات آنالین چیست، 

پاسخ بدهیم. 
به طور کل��ی دو ن��وع تبلیغات 
آنالی��ن وج��ود دارد؛ تبلیغ��ات از 
طری��ق نمایش در جس��ت وجوی 
کاربران و تبلیغات از طریق نمایش 
 در بس��ترهای مختل��ف آنالی��ن. 
ب��ه  جس��ت وجو  در  تبلیغ��ات 
موتوره��ای جس��ت وجویی چون 
گ��وگل اج��ازه می دهد ت��ا بنا بر 
موضوع، محت��وا یا کلمات کلیدی 
گ��وگل  در  جست وجوش��ده 
تبلیغات ش��ما را با وب سایت ها و 
اپلیکیش��ن های مختل��ف تطبیق 
ده��د. مطمئن��ا در ای��ن روش از 
تبلیغات آنالین، مشتریان بالقوه ای 
که به دنبال محصول یا خدمتی در 
حوزه کس��ب وکار شما هستند، در 
مسیر جس��ت وجوی خود با شما 
آشنا خواهند شد. تبلیغات نمایشی 
نیز ش��امل تصاویر ی��ا ویدئوهایی 
هستند که پیام کسب وکار شما را 
به بازدیدگنندگان وب سایت منتقل 

می کنند. 

تبلیغ�ات آنالی�ن چط�ور به 
کس�ب وکارهای کوچک ش�ما 

کمک می کنند؟ 
ای��ن روزها، همه اوقات خود را با 
گوشی های هوشمند یا رایانه خود 
می گذرانند. پس هیچ جای تعجبی 
نیست که اهمیت تبلیغات آنالین 
به شدت گسترده و مهم شده و در 
کسب وکارهای کوچک، این شیوه 
تبلیغاتی به نخس��تین گزینه بدل 
ش��ده اس��ت. یکی از دالیل اصلی 
رونق گرفتن این ش��یوه تبلیغاتی 
به امکان اش��تراک گذاری کاربران 
باز می گردد. کاربران خیلی س��اده 
می توانند نتایج جست وجو و مطالب 
دلخواه خود را با خانواده و دوستان 

خود سهیم شوند. 
پس تبلیغات درس��ت ش��ما در 
سطح وب و موتورهای جست وجو، 
نه تنها باعث جذب بازدیدکننده یا 
مشتری بالقوه می شود، بلکه امکان 
بازدید تعداد زیادی از دوس��تان و 
آش��نایان آنها را نیز فراهم می کند 
و به دایره شبکه های اجتماعی آنها 

نیز وارد می شود. 
انواع مختلف تبلیغات آنالین 

چیست؟ 
تبلیغ��ات  از  گوناگون��ی  ان��واع 
آنالین وجود دارد، اما مشهورترین 
آنه��ا به این ترتیب اس��ت؛ نمایش 
در س��ایت، پرداخ��ت در ازای هر 
کلی��ک، تبلیغات پرچمی  )بنری(، 
ش��بکه های اجتماعی ب��ا پرداخت 
هزین��ه  )فیس ب��وک، توییت��ر( و 
تبلیغ��ات اپلیکیش��ن ها و  گوگل 
 .)Googleadwords(ادوردز 
درادامه ب��ه هر یک از ای��ن موارد 

می پردازیم. 
1- تبلیغات در جست وجوها 

با پرداخت هزینه
ای��ن روش بس��یار مؤثر اس��ت. 
وقتی کاربران در حال جست وجوی 
محص��ول ی��ا خدمتی مش��خص 
هس��تند، آگه��ی ش��ما در نتایج 
جس��ت وجوی آنها پدیدار می شود. 
در ای��ن روش ش��ما ب��ا توج��ه به 
کلمات کلیدی مورد جست وجوی 
کارب��ران، در نتای��ج، دیده خواهید 
شد و موتورهای جست وجو با توجه 
به کلمه کلیدی مذکور، کاربران را 
به س��مت صفحه و وب سایت شما 
هدای��ت خواهن��د کرد. براس��اس 

آماره��ا، در هر ثانی��ه ۲.۳میلیون 
ص��ورت  گ��وگل  در  جس��ت وجو 
می گیرد و بیشتر نتایج دربرگیرنده 
تبلیغ��ات و آگهی ه��ای موجود در 

گوگل هستند. 
2- پرداخت در ازای هر کلیک

این روش نیز بسیار متداول و مؤثر 
اس��ت و از طریق آن، ترافیک مورد 
نظرتان مستقیما به سمت وب سایت 
کسب وکار شما هدایت می شود. هر 
کسب وکاری می تواند از قرارگرفتن 
در نتایج جس��ت وجوی موتورها نیز 
بهره بگیرد یعنی به کمک حمایت 
موتوره��ای جس��ت وجو، براس��اس 
کلمات و عب��ارات کلی��دی خود و 
تطبیق آنها با کلمات و عبارات مورد 
جس��ت وجو در نتایج م��ورد انتظار 

کاربران ظاهر شود. 
برای مثال، اگر واژه »حس��ابدار« 
کارب��ری  جس��ت وجوی  م��ورد 
واقع بش��ود و بع��د از اینکه موتور 
جست وجو آگهی شما را در این باره 
در اختیار کاربر ق��رار بدهد و او بر 
این آگهی کلیک کند و وارد سایت 
شما شود، شما با موتور جست وجو 
هزین��ه ای��ن حمای��ت را پرداخت 
خواهید کرد. فرام��وش نکنید که 
پرداخ��ت در ازای این حمایت تنها 
در صورتی رخ می دهد که کاربران 
به آگهی ظاهرشده شما وارد شوند 

و از آن بازدید کنند. 
برای ایجاد و مدیریت کمپین های 
پرداخت در ازای هر کلیک، تالش 
زی��ادی الزم اس��ت. بای��د کلمات 
کلی��دی با دق��ت و صحیح انتخاب 
ش��وند، کلمات کلی��دی منتخب 
در گروه ه��ای تبلیغ��ات و آگه��ی 
دس��ته بندی و با صفحات مناسبی 
هماهن��گ و منطب��ق ش��وند. اگر 
برنامه ریزی این کمپین ها درس��ت 
و هوشمندانه صورت گیرد، هزینه 

کمتری نیز صرف خواهد شد. 
3- تبلیغات پرچمی یا بنر

این ن��وع تبلیغات آنالین مبتنی 
ب��ر تصاوی��ر هس��تند. ش��یوه کار 
به این صورت اس��ت ک��ه کادری 
قس��مت  در  مس��تطیل  ش��کل 
فوقانی یا گوش��ه های چپ و راست 
صفحات وب سایت نمایان می شود. 
در این روش ، هاس��ت ی��ا میزبان 
صفح��ه وب س��ایت بناب��ر تع��داد 
بازدیدکنن��دگان، تع��داد کلیک ها 

ب��ر بنر تبلیغاتی و رجوع به صفحه 
کس��ب وکار ش��ما و خری��د از آن، 

دستمزد دریافت خواهند کرد. 
تعداد بازدیدها وقتی به حس��اب 
می آید که صرفا ورود به وب سایت 
صورت بگیرد و تع��داد کلیک ها و 
پرداخ��ت در ازای هر کلیک وقتی 
محاس��به می ش��ود ک��ه کاربران 
مختل��ف به وب س��ایت رج��وع و 
محت��وای ش��ما را به ط��ور جدی 
بررس��ی و بازدید کنند. اگر بازدید 
کاربر و بررسی هایش منجر به خرید 
شود نیز این عمل را خرید در ازای 

هر کلیک می گویند. 
تبلیغات در ش�بکه های   -4

اجتماعی با دریافت هزینه
این گروه از تبلیغات در شبکه های 
اجتماعی مختلف مانن��د توییتر یا 
فیس بوک دیده می شوند. مهم ترین 
ویژگ��ی این نوع تبلیغ��ات آنالین، 
امکان هدف گیری مخاطبان خاص 
و موردنظ��ر شماس��ت. شناس��ایی 
کاربران خ��اص از طریق صفحاتی 
ک��ه پیگیری می کنند و اخباری که 
می خوانند میسر می شود و درنتیجه، 
ترافیک سایت شما افزایش می یابد. 
با افزایش میزان ترافیک، مشتریان 
بیشتری نیز به سوی کسب و کار شما 

جذب می شوند. 
براساس آمارها و تحقیقات، این 
روزها تبلیغات در سطح شبکه های 
اجتماع��ی بس��یار موردتوجه قرار 
گرفته اس��ت و در تلفیق با س��ایر 
تبلیغات آنالین و آفالین اس��تفاده 
براس��اس پژوهشی که  می ش��ود. 
از س��وی سوش��یال مدیا اگزماینر  
 )Social media examiner(
ص��ورت گرفت��ه اس��ت، ۶۶درصد 
از تبلیغ��ات، تبلیغ��ات در فض��ای 
مجازی و س��ایر روش های آنالین 
هس��تند. در این مطالعه مشخص 
شد که تبلیغات نمایشی در سطح 
وب، ویدئوه��ای آنالی��ن و موبایل 
نی��ز ب��رای تبلیغات آنالی��ن مورد 
اس��تقبال و توجه هستند و برخی 
نیز از تبلیغات غیررایگان شبکه های 
اجتماع��ی در کن��ار س��ایر ان��واع 

تبلیغات آفالین استفاده می کنند. 
موف��ق  نمونه ه��ای  از  بعض��ی 
تبلیغات در ش��بکه های اجتماعی 
 تنه��ا در ط��ول س��ه روز ح��دود

 ۵۴ درص��د، یعن��ی مع��ادل ۳۵ 

میلیون نفر را با کمپین خود همراه 
کرده اند و هم��ه این توفیقات تنها 
از طریق انتش��ار ویدئو در س��طح 

فیس بوک صورت گرفته است. 
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اپلیکیشن ها
این روش بس��یار مؤثر اس��ت و 
در آن از ان��واع روش ه��ای دیگ��ر 
مانند ویدئوها و تبلیغات تصویری 
نیز برای نمایش در اپلیکیش��ن ها 
استفاده می ش��ود. اپلیکیشن ها از 
موقعی��ت مکانی کارب��ران کمک 
می گیرند و برای پیگیری و ردیابی 
مش��تری ه��دف از آن اس��تفاده 
می کنن��د. این روزها م��ا در دنیای 
زندگی می کنیم،  تلفن های همراه 
پس درنظر گرفتن تبلیغات آنالین 
از طریق اپلیکیشن ها ضروری است. 
آماره��ا حاک��ی از آن اس��ت که 
۲بیلی��ون نفر کاربر تلفن همراه در 
جهان وجود دارد که ۲۰۰ میلیون 
نف��ر از آنه��ا آمریکایی هس��تند و 
نیمی از کاربران دستگاه های تلفن 
همراه هوشمند از این وسیله برای 
خریدهای آنالین استفاده می کنند. 

6- تبلیغات از طریق نمایش
این تبلیغ��ات هم��ان کادرها و 
جعبه هایی هستند که در صفحات 
وب مش��اهده می ش��وند و حاوی 
مت��ن، تصاویر گرافیک��ی، ویدئو یا 
محتوای صوتی هس��تند. این نوع 
از تبلیغات را نیز می توان همچون 
بنرها در حاشیه صفحات یا قسمت 
فوقانی آنه��ا مالحظه کرد. در ابتدا 
محتوای تبلیغات با س��ایتی که در 
آن قرار می گرفت مشابهتی نداشت، 
ام��ا اخیرا ای��ن هماهنگی بس��یار 
بیش��تر ش��ده اس��ت و مخاطب با 
دقت بیشتری هدف گیری می شود. 
گوگل ادوردز و آم��ازون با معرفی 
س��ایت های گوناگ��ون، از جمل��ه 
بزرگ ترین شبکه ها برای پیشنهاد 

کسب وکارهای مختلف هستند. 
)Adwords(  7- گوگل ادوردز

ط��ی برنامه تبلیغات��ی پرداخت 
در ازای هر کلیک، گ��وگل ادوردز، 
با تطبیق کلمه کلی��دی موردنظر 
شما درباره محصول یا خدمت تان 
با کلیدواژه های کاربران در سایتی 
به خص��وص، وارد عمل می ش��ود و 
اطالع��ات الزم را در اختی��ار کاربر 
در حال جس��ت وجو قرار می دهد. 
کارشناس��ان تبلیغ��ات روی ای��ن 
کلمات کلی��دی کار می کنند و در 
ازای ه��ر کلیک به س��ایت میزبان 

خود هزینه می پردازند. 
موفقیت تبلیغات ش��ما در میان 
تبلیغات متنوع و پرتعدادی که موتور 
جست وجوی گوگل به کاربران ارائه 
می کند به کیفی��ت، ارتباط کلمات 
کلیدی و موضوع کمپین تبلیغاتی با 
کلیدواژه های مورد جست وجو وابسته 
است. در نتیجه آگهی شما به وسیله 
کسانی دیده می شود که به دقت در 
جست وجوی چیزی هستند که ارائه 

می کنید. 
ادامه دارد. . . 
metroannex :برگرفته از

واقعیت هایی درباره تبلیغات آنالین )بخش اول(
کلید

ارائه راهکار بازاریابی برای مواقعی 
که تبلیغات جدید ندارید

همه شرکت ها و برندها پس از مدتی که روش های 
مختل��ف تبلیغاتی را به کار بردن��د، معموال چیز نو و 

جدیدی برای تبلیغ کردن ندارند. 
به گ��زارش پارک بازاریاب��ی ای��ران، در این مواقع 
بهترین راه��کار بازاریابی چیس��ت؟ آی��ا می توان به 
تبلیغاتی که در گذشته انجام شده است، اکتفا کرد و 
دیگر به دنبال فروش بود تا بازاریابی و تبلیغات؟ قطعا 
این روش درستی نیست. هر شرکتی پس از مدتی از 
تبلیغاتش در صورتی که چیز جدیدی نداشته باشد به 
حالت رکود می رسد و نمی تواند جذابیت های بیشتری 
برای مش��تریان خود ایجاد کند، در نتیجه بازار قبلی 
خ��ود را نیز از دس��ت می دهد. پس بهتر اس��ت برای 
مواقعی که چیزی برای تبلیغات ندارید، راه حلی داشته 
باشید. بهترین راه حل برای این گونه مواقع استفاده از 

قرعه کشی ها و جوایز است. 
حتم��ا فروش��گاه ها، ش��رکت ها و تولیدکننده های 
زیادی را می شناس��ید ک��ه به همراه ف��روش کاالی 
خ��ود از امتیازات��ی مانن��د قرعه کش��ی و جایزه های 
همراه آن اس��تفاده می کنند. غالبا شرکت ها زمانی که 
فرآیند تبلیغات را پش��ت سر گذاش��تند برای اینکه 
 ب��ه حالت رکود و بدون جنبه جذاب برای مش��تریان 
در نیایند سعی می کنند از روش قرعه کشی برای جذب 
مشتریان و بازاریابی استفاده کنند. برگزاری مسابقات 
و قرعه کش��ی ها هنوز هم از جمله ابزارهای بازاریابی 
قوی و تأثیر گذار هستند. حتی اگر شما توانایی انجام 
قرعه کشی و برگزاری مسابقاتی با جوایز چند میلیونی 
ندارید، باز هم برگزاری مس��ابقات و قرعه کشی ها در 
سطح کوچک نیز بی اهمیت و بی فایده نیست. برگزاری 
مسابقه ها و قرعه کشی ها می تواند به اشکال زیر باشد. 

1- بسته بندی کردن جایزه
در این قرعه کش��ی ها جوایزی به صورت مستقیم و 
با تهیه کاال به دست مشتریان می رسد. حتما تاکنون 
محصوالتی را خریداری کرده اید که داخل بس��ته آنها 
جوایز کوچکی قرار داده باشند. به عنوان مثال ممکن 
است یک شرکت تولید و بسته بندی چای برای اینکه 
بازار خوبی را برای محصول خود پیدا کند یا مشتریان 
و مخاطبان را به خرید محصول خود ترغیب کند، روی 

بس��ته درج می کند این محصول حاوی جایزه است. 
مشتریان نیز با دیدن این برچسب مشتاق خرید این 
محصول می شوند و انگیزه کافی برای تهیه آن دارند. 
آنها مشتاقند بدانند در بسته ای که خریداری می کنند 
چه جایزه ای قرار داده ش��ده اس��ت. ممکن است این 
جایزه یک وس��یله کوچک آشپزخانه مانند یک عدد 
لیوان، یک عدد قوی چینی بس��یار کوچک، یک عدد 
قاش��ق یا چنگال باش��د. حتی اگر جایزه تا این اندازه 
نیز کوچک باش��د ولی با توجه به نوع کاالیی که شما 
قصد فروش آن را دارید می تواند برای مشتریان جذاب 

باشد. 
2- مطابقت اعداد

در ای��ن نوع از قرعه کش��ی ها و جایزه ها معموال در 
قسمت بیرونی یا داخلی محصولی که شما خریداری 
می کنید یک عددی درج ش��ده و در صورتی که این 
عدد با عددی که در دس��ت فروشنده است مطابقت 
داش��ته باشد شما برنده هستید و جایزه ای را دریافت 

می کنید. 
3- جمع آوری چند کارت یا عدد هدیه

گاهی ممکن است استفاده از جوایز و قرعه کشی ها 
به این نحو باشد که شما باید چندین مورد از این کاال 
را خریداری کنید تا به تعداد الزم از یک کارت داشته 
باش��ید و در این صورت می توانی��د مجددا به صورت 

رایگان از این فروشگاه خرید کنید. 
4- مسابقه های برگزار شده در داخل فروشگاه

گاهی ممکن اس��ت فروشگاه ها و شرکت ها از هیچ 
یک از موارد باالیی استفاده نکنند و برای اینکه بتوانند 
مشتریان بیشتری را به محل فروش خود بکشانند و با 
این یک تیر فرصت ارائه و نمایش سایر کاالهای خود 
را نیز داش��ته باشند، مس��ابقاتی را در داخل فروشگاه 
برگ��زار کنند و افرادی که برای بازدید و خرید به آنجا 
رفته ان��د برای اینکه بتوانند جای��زه ای دریافت کنند، 

می توانند در این مسابقات شرکت کنند. 
5- جایزه های اصلی و فرعی

یک��ی از راه ه��ای تعیین جوایز و قرعه کش��ی برای 
مش��تریان این است که شما تعدادی جایزه فرعی در 
نظر بگیرید که مش��تریان می توانند به تعداد خریدی 
که دارند آنها را دریافت کنند و همچنین یک یا چند 
جایزه اصلی هم در نظر داشته باشید که در صورتی که 
مشتریان خریدهای بیشتری داشته باشند می توانند 

در این مسابقات و قرعه کشی ها نیز شرکت کنند. 
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تبلیغات خالق

مقایسه خالقانه هیتلر و چاپلین با یک کاله توسط  برند Weber با شعار » آن هست کاله«

ایستگاه تبلیغات

 بازاریابی از طریق تبلیغات
 دهان به دهان

بگذارید یک س��وال ساده بپرس��م؟ آیا می خواهید 
مش��تریان نکات مثبت کسب و کار ش��ما را به دیگران 
انتقال دهند؟! شرط می بندم که به دنبال چنین چیزی 
هس��تید. همانطور که همه ما می دانیم تبلیغات دهان 
ب��ه دهان یکی از مؤثرترین و کم هزینه ترین روش های 
جذب مشتریان جدید است و بهترین روش برای ایجاد 
تبلیغات دهان به دهان ارائه خدمات فوق العاده و اضافی 

به مشتری است. 
به گزارش سایت i bazaryabi، به یاد داشته باشید 
که تفاوت بین معمولی و ف��وق معمولی  )فوق العاده( 
فقط یک کلمه »فوق« است. حال فکر کنید و ببینید 

این »فوق« چه می تواند باشد؟ 
اخیراً تصمیم گرفتم یک جفت کفش ورزشی جدید 
داش��ته باشم. از درد ماهیچه س��اق پا بعد از تمرین و 
ورزش همیش��ه در عذاب بودم و علت آن هم وضعیت 
کفش هایم بود. )و قبل از اینکه ش��ما بگویید، چاره ای 
جز این نیست که خودم بگویم دلیلش باال رفتن سنم 
است(، در نتیجه به یک فروشگاه محلی کفش ورزشی 
مراجعه کردم. تمام طول فروش��گاه را با پای برهنه باال 
و پایی��ن می رفتم، به طوری که کت و ش��لواری که بر 
تن داشتم تا روی زانو لول شده بود. طی این مدت دو 
دس��تیار فروش کف مغازه نشسته بودند و مشاهده گر 

پیشرفت من بودند. 
بعد از کلی گفت وگو و صحبتی که بین ما رد و بدل شد، 
آنها یک جفت کفش به من پیشنهاد کردند. آنها را پوشیدم 
و تست کردم. حال کفش های جدید خریداری شده اند و 
دیگر اثری از درد ماهیچه ساق پا نیست؛ من که به شما 

گفتم آن درد به دلیل باال رفتن سن نبوده است! 
در واقع دس��تیاران فروش آن خدمت ناچیز »فوق« را 
برای من فراهم کردند. یعنی به جای یک خدمت معمولی، 
خدمتی فوق العاده به من ارائه دادند. آنها طوری با من رفتار 
کردند که احساس کردم فردی مهم هستم، بسیار گرم و 
صمیمی رفتار کردند، به آنچه من متقاضی آن بودم پاسخ 
دادند و به شکایات من در مورد درد ماهیچه های ساق پایم 
گوش دادند. حاال من آن فروش��گاه کفش ورزش��ی را به 

چندین نفر دیگر معرفی کرده ام. 
تحقیقات نشان می دهد مشتریان دو مورد اساسی از 

یک تأمین کننده )فروشنده( می خواهند. 
- مشتریان کیفیت خدمات اصلی را می خواهند: به 
بیان دیگر، آنها انتظار دارند محصول یا خدمت ش��ما 
کاربردی باشد و همان چیزی باشد که واقعا می گویید. 

شعار یا تبلیغات نباشد. 
- آنها خدمات نوع دوس��تانه و انس��انی می خواهند: 
مش��تریان می خواهند به رس��میت ش��ناخته شوند، 
احس��اس کنند که فردی به عنوان یک انس��ان به آنها 
عالقه مند است و از آنها مراقبت می کند و به آنها توجه 
نش��ان می دهد )این دقیقا همان چیزی اس��ت که آن 

»فوق« کوچک را فراهم می کند(.
 در اینجا ش��ش مرحله برای ایجاد و خلق آن تغییر 

کوچک و تبلیغات دهان به دهان را ارائه می کنیم. 
1- تأثیر اولیه بسیار حیاتی و مهم است: تأثیر اولیه 
احساس خوبی را ایجاد می کند از اینکه شما چه کسی 
هستید و چگونه به نظر می رسید. در موقعیت رو در رو، 
بسیار مهم است که تماس چشمی برقرار کنید و لبخند 
بزنید. وقتی از پشت تلفن صحبت می کنید، مهم نیست 
که به عنوان احوال پرسی اولیه چه می گویید، مهم تر از 
آن این اس��ت ک��ه صحبت اولیه خ��ود را چگونه بیان 

می کنید. 
۲- گرم و صمیمی باشید: این تنها چیزی است که 
اکث��ر مردم می خواهند و عالوه بر این گرم و صمیمانه 

بودن زندگی را آسان می سازد. 
۴- اس��امی را درس��ت به کار ببرید و صحیح تلفظ 
کنید: نام فرد گرم ترین صدایی است که وی می شنود. 
وقت��ی فردی را با نام وی م��ورد خطاب قرار می دهید 
نشان می دهید که برای وی ارزش و شخصیت انسانی 

قائل شده اید و این تأثیر بسیار مثبتی دارد. 
۴- پاسخ دادن: اگر مشتری چیزی می گوید، هدفش 
این اس��ت که به وی گوش دهی��د. اگر می خواهید به 
صحبت او گوش دهید، بهترین روش این اس��ت که به 

وی بگویید وی را قبول دارید و پذیرفته اید. 
۵- مش��تاقانه گ��وش دهید: اگر کم��ی تأمل کنید 
متوجه می ش��وید که اکثر مردم ش��نونده های خیلی 
خوبی نیس��تند. ما دوست داریم بیشتر صحبت کنیم 
ت��ا گوش دهیم. بای��د روی مهارت گ��وش دادن خود 
خیل��ی تمرین کنید تا ش��نونده خوبی ش��وید به ویژه 
اگر می خواهید دیگران بدانند که برای ش��ما ارزشمند 
و قابل احترام هس��تند. عده ای از افراد هم هستند که 
گوش می دهند اما نش��ان نمی دهن��د که دارند گوش 
می دهن��د. هنگام گ��وش دادن الزم اس��ت با حرکت 
دادن س��ر به س��مت باال و پایین خود را عالقه مند به 
صحبت های طرف مقابل نش��ان دهی��د. هنگامی که 
پشت تلفن هستید هر از گاهی عالمت هایی بدهید که 
نشان دهد شما همچنان پشت خط هستید و دارید به 

صحبت های وی گوش می دهید. 
۶. ب��ه صورت مثب��ت نزدیک ش��وید: در پایان یک 
ارتباط تعاملی ایده خوبی است که یک جمله مثبت در 
راس��تای تجارت و یک جمله مثبت در سطح شخصی 
بیان کنید. مثال بگویید »اگر باز هم مشکلی یا صحبتی 
بود لطفا با این شماره با ما در تماس باشید و امیدوارم 

از تعطیالت آخر هفته خود لذت ببرید.«

دکتر آلن فیرودر
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می توانیم با اطمینان خاطر بگوییم که بازار 
دیگر تعریف گذش��ته خود را از دس��ت  داده 
اس��ت. تعریف امروز بازار تا حد بسیار زیادی 
با تعریف حتی ۱۰س��ال قبل از آن فرق دارد. 
به گزارش هورموند، امروزه نیروهای اجتماعی 
اصلی و گاهی از درون مرتبط باعث به وجود 
آمدن رفتارها، فرصت ها و چالش های جدی 
بازاریابی ش��ده اند. فناوری اطالعات ش��بکه 
انقالب دیجیتال باع��ث به وجود آمدن عصر 
اطالعات شده اس��ت که وعده  آن را می دهد 
که به س��طوح دقیق تری از تولید، ارتباطات 
هدفمندتر و قیمت گذاری مرتبط تر بینجامد. 
در ادامه با هورموند همراه شوید تا به معرفی 
و بررسی حقایق جدید بازاریابی  )صحیح آن 

مارکتینگ( بپردازیم. 
-جهانیسازی: پیشرفت های فناوری در 
حمل ونقل، ارسال محموله و ارتباطات باعث 
شده است شرکت ها و مصرف کنندگانی که از 
آنها در هر کشوری از جهان خرید می کنند، 
راحت ت��ر بتوانند بازاریاب��ی کنند. با توجه به 
اینکه هرروزه تعداد بیشتری از مردم در سایر 
کش��ورها به زندگی و کار ک��ردن خود ادامه 
می دهند، بر تعداد سفرهای بین المللی افزوده 

 شده است. 
-برداش�تنمحدودیته�ایقانونی: 
بس��یاری از ش��رکت ها برای اینک��ه بتوانند 
فرصت ه��ای بیش��تری برای رقابت و رش��د 
ایج��اد کنند، ب��ه برداش��تن محدودیت های 
قانون��ی موج��ود ب��ر س��ر راه صنای��ع اقدام 
کرده اند. در ایاالت متحده آمریکا، قوانینی که 
شرکت های خدمات مالی، ارتباطات از راه دور 
و شرکت های آب، گاز، برق و تلفن را محدود 
می کرد، به منظور برخورداری از رقابت بیشتر، 

کمتر در مورد آنها سختگیری می شود. 
-خصوصیسازی: بس��یاری از کشورها 
به منظور ارتقای بهره وری شرکت های دولتی 
خود را خصوصی کرده اند، مانند شرکت های 
بزرگ مخابرات کش��ور ش��یلی به نام تلفونیا 
سی تی سی و شرکت هواپیمایی بریتیش ایر 

ویز در کشور انگلستان. 
-رقاب�تش�دید: رقابت ش��دید میان 
مارک های داخلی و خارجی باعث می ش��ود 

هزینه های بازاریاب��ی افزایش یابد و از میزان 
س��ود حاصله کاسته ش��ود. تولیدکنندگان 
محصوالت مارکدار بیشتر تحت تأثیر صدمات 
ناش��ی از خرده فروش��ی هایی که مارک های 
مختص فروش��گاه خود را عرض��ه می کنند 
ق��رار می گیرند. بس��یاری از مارک های قوی 
تبدیل به مارک های بس��یار بزرگ  شده اند و 
در بسیاری از انواع محصوالت حضور یافته اند، 
به گونه ای ک��ه به عنوان ی��ک تهدید رقابتی 

جدی تلقی می شوند. 
-همگراییصنعتی: ب��ا توجه به اینکه 
ش��رکت ها به وجود فرصت های��ی در تالقی 
دو یا چن��د صنعت پ��ی  برده ان��د، مرزهای 
بین صنای��ع در حال از بین رفتن هس��تند. 
صنای��ع الکترونیکی مصرف��ی و رایانه ای در 
حال همگرا ش��دن هستند. شرکت های اپل، 
سونی و سامسونگ یک سری از دستگاه های 
سرگرمی از دستگاه پخش  ام پی  تری گرفته 
تا تلویزیون پالس��ما و دوربی��ن فیلمبرداری 
تولید می کنند. فناوری دیجیتال سوخت این 

همگرایی عظیم را فراهم می آورد. 
خردهفروش�ی: ش�کل تغیی�ر -
خرده فروشی های فروشگاهی با رقابت از سوی 
خانه های پیش ساخته، شرکت های سفارش از 
طریق پست مس��تقیم، روزنامه ها، مجالت و 
آگهی های تلویزیون��ی، آگهی های تلویزیونی 
خری��د از منزل، از طری��ق ایجاد قهوه خانه ها 
و نمایش نامه ه��ا هس��تند ک��ه از این طریق 
درواق��ع یک  »تجرب��ه« را بازاریابی )صحیح 
آن مارکتینگ( کنند ن��ه یک طبقه بندی از 
محصول را. فروش��گاه لوازم ورزش��ی دیکس 
اسپورتینگ گودز که تنها یک شعبه در منطقه 
بینگهمتون شهر نیویورک دارد  از ویژگی های 
تعاملی آن نش��أت می گیرد. این امکان برای 
مشتریان فراهم شده است تا چوب گلف خود 
را در محوطه هایی که داخل فروش��گاه تعبیه 
 شده است امتحان کنند. کفش ها را بپوشند 
و روی مس��یری که تعبیه شده است امتحان 
کنن��د و ب��ا تی��ر و کمان ها نی��ز در محوطه 

تیراندازی تیر بیندازند. 
-ح�ذفواس�طهها:موفقیت چشمگیر 
پایگاه های اینترنتی همچون  ای او ال، آمازون 

دات کام، یاهو،  ای بی،  ای ترید و سایر موارد 
باعث شده است تا با دخالت در جریان تحویل 
محصول از طریق کانال های توزیع در تحویل 
محصوالت و خدمات حذف واسطه ها صورت 
گیرد. این ش��رکت ها به دل تولیدکنندگان و 
خرده فروش��ان باسابقه وحش��ت انداخته اند. 
در پاس��خ، ش��رکت های س��نتی دست به کار 
شدند و واس��طه های دیگری را ایجاد کردند 
و تبدیل به خرده فروشی هایی با ویژگی خرید 
اینترنتی شدند. برخی از این خرده فروشی ها 
از آنجایی که منابع بیشتری در اختیار داشتند 
و نیز از نام تجاری شناخته شده تری برخوردار 
بودند، نسبت به فروشگاه های صرفا اینترنتی 

مزیت بیشتری یافتند. 
-ق�درتخریدمصرفکننده: به دلیل 
اینکه اینترنت باعث حذف واس��طه ها ش��ده 
قدرت خرید مصرف کنن��دگان تا حد زیادی 
افزایش یافته اس��ت. آنه��ا می توانند از منزل، 
دفت��ر کار یا با اس��تفاده از تلفن همراه خود 
قیمت محصوالت و ویژگی های آنها را مقایسه 
کنن��د و کاالی موردنیاز خ��ود را از هرجایی 
در دنیا در هر س��اعتی از شبانه روز و در تمام  
روزهای سال سفارش دهند و با این کار دیگر 
محدود به تعداد معدود اجناس��ی که در بازار 
محلی آنها عرضه می ش��وند، نباشند و مبالغ 
قابل توجهی نی��ز صرفه جوی��ی کنند. حتی 
خری��داران تجاری نی��ز می توانند یک حراج 
معکوس انجام دهند که در آن فروش��ندگان 
باهم در به دست آوردن آنها رقابت می کنند. 
آنه��ا می توانند ب��ه دیگران ملحق ش��وند تا 
مجموع خرید خود را افزایش دهند و تخفیف 

خرید بیشتری بگیرند. 
مصرفکنن�ده:  اطالع�ات -
مصرف کنندگان می توانند در مورد هر چیزی 
به هر ان��دازه که بخواهند اطالعات کس��ب 
کنند. آنها می توانند از هرجای دنیا و بسیاری 
از زبان ه��ا ب��ه دایره المعارف ه��ا، لغتنامه ها، 
اطالعات پزشکی و نظرسنجی های انجام شده 
در م��ورد فیلم های س��ینمایی، گزارش های 
مربوط به مصرف کننده، مجالت و سایر منابع 
اطالعاتی دسترس��ی داشته باشند. اطالعات 
شخصی و محتویات ساخت کاربر با استفاده از 

پایگاه های اینترنتی همچون فیس بوک، فلیکر 
)عکس(، دلیش��ز  )لینک ها(، دیگ )اخبار(، 
ویکی پدیا )مقاالت دایره المعارفی( و یوتیوب 

)فیلم( رونق یافته اند. 
پایگاه های اینترنتی ش��بکه های اجتماعی 
)همچون دام گس��تر برای دوستداران سگ، 
تری��پ ادوایزر ب��رای اف��رادی که به س��فر 
ک��ردن عالقه من��د هس��تند و موتوری��وس 
ب��رای دوچرخه ه��ا( مصرف کنندگانی را که 
عالقه مندی های مشترک دارند دورهم جمع 
می کن��د. عالقه مندان به اتومبیل در س��ایت 
کار اس��پیس دات کام در مورد طوقه هایی با 
رنگ کروم، آخرین  مدل بی ام و و اینکه کجا 
می توانند یک مکانیک خوب در محل زندگی 

خود پیدا کنند حرف می زنند. 
مصرفکنن�ده: مش�ارکت -
مصرف کنن��دگان برای تأثیرگ��ذاری بر نظر 
همترازها و عامه مردم یک  صدای تقویت شده 
یافته اند. شرکت ها برای اینکه نشان دهند این 
موض��وع را فهمیده اند از آنها دعوت می کنند 
تا در طراح��ی و حتی بازاریاب��ی اقالمی که 
می خواهند جهت عرضه به ب��ازار ارائه کنند 
مش��ارکت کرده تا با ای��ن کار بتوانند حس 
ارتباط داشتن و مالکیت آنها را تقویت کنند. 
مصرف کنندگان شرکت های موردعالقه خود 
را شبیه کارگاه هایی می بینند که از طریق آن 
می توانند اقالم موردنیاز خود را بیرون بکشند. 
-مقاومتمصرفکننده:امروزه بسیاری 
از مشتریان باور دارند که دیگر تفاوت زیادی 
میان بس��یاری از محصوالت وجود ندارد و به 
همین خاطر وفاداری کمتری نسبت به مارک 
نشان می دهند و بیش��تر نسبت به قیمت و 
کیفیت در جست وجوی خود، در یافتن ارزش 
توجه نشان می دهند و تحمل کمتری از خود 
نسبت به بازاریابی نامطلوب نشان می دهند. 
در مطالعه ای که توسط یانکوویچ انجام گرفت، 
وی پی برد که امروزه بیش از هر زمان دیگری 
نس��بت به بازاریاب��ی مقاومت وج��ود دارد. 
اکثریت افراد اعالم داشتند که نظر آنها نسبت 
به بازاریابی و تبلیغات منفی اس��ت و گفتند 
اگ��ر محصوالتی بیش ازحد بازاریابی )صحیح 
آن مارکتینگ( شوند از آنها اجتناب می کنند. 

آیابرایبازاریابیدرسال۲۰۲۰حقایق جدید در بازاریابی  )مارکتینگ(
آمادههستید؟

 برای بس��یاری از کس��ب وکارها س��ال ۲۰۲۰ به یک 
مهلت نمادین تبدیل ش��ده اس��ت که ب��رای آن طرح ها 
و اس��تراتژی های مختلف��ی دارن��د. از ط��رف دیگر همه 
کارشناسان معتقدند چهره کارآفرینی و بازاریابی در سال 
۲۰۲۰ به شیوه متفاوتی خواهد بود. از همین رو، ذی نفعان 
تالش می کنند با پیش بینی رونده��ای آینده بازاریابی و 
فروش برای چهار س��ال آینده برنامه ریزی کنند. در ادامه 
مطلب به نق��ل از س��ایت ibazaryabi  این موضوع را 

بررسی می کنیم. 
آیندهبازاریابیدرسال۲۰۲۰

برای توس��عه فلس��فه آینده بازاریابی، ما نیاز به درک 
مصرف کنندگان در سال ۲۰۲۰ داریم. 

سه عامل مهم در رفتار مصرف کننده تأثیر خواهد داشت. 
- پذیرش کامل فناوری ه��ای جدید: مصرف کنندگان 
س��ال ۲۰۲۰ به طور کامل به فناوری  و تکنولوژی وابسته 
هس��تند. با هر تکنولوژی جدیدی آنها شگفت زده شده و 

می خواهند از مزایای آن بهره مند شوند. 
- ش��فافیت: با به وجود آمدن تکنولوژی های بیش��تر، 
جهان به س��مت ش��فافیت بیش��تر حرکت خواهد کرد. 
مصرف کنندگان به راحتی خواهند توانست کسب وکارها را 

با هم مقایسه و بهترین محصول را انتخاب کنند. 
- انتخاب��ی بودن: رس��انه ها و تکنولوژی ه��ای جدید، 
کسب وکارها را قادر می سازند تا در مورد شرکت هایی که 

با آنها در ارتباط هستند، بسیار انتخابی عمل کنند. 
افراطگراییدرکیفیتمحصولوخدماتبه

مشتری
کار  سیاس��ت،  و  مذه��ب  در  افراط گرای��ی  ش��اید 
ناپسندیده ای باش��د، اما افراط گرایی در ارائه تجربه عالی 
به مش��تری یکی از عناصر اصلی آینده بازاریابی در سال 
۲۰۲۰ اس��ت. در واقع، شما برای اینکه تجربه خوبی را به 

مشتری ارائه کنید، باید محصول مناسبی داشته باشید. 
پ��س افراط گرای��ی در کیفیت محص��ول و خدمات به 

مشتری یک اصل اساسی در سال ۲۰۲۰ است. 
 Zappos به عنوان مثال سیاس��ت بازگشت ش��رکت

نمونه ای از افراط گرایی در خدمات به مشتری است. 
مشتری آنها اگر از محصول راضی نبود، می تواند تا ۳۶۵ 
روز بعد آن را بازگرداند، البته به شرطی که محصول کهنه 
نشده باشد و در همان بسته بندی اصلی خود با اطالعات 

سفارش برگردانده شود. 
ادغامتکنولوژیبابازاریابیوخدماتدهی

همانطور که گفتیم تکنولوژی در س��ال های آینده در 
حوزه بازاریابی بس��یار مه��م و ضروری خواه��د بود و از 

جنبه های مختلفی به کسب وکارها کمک خواهد کرد. 
 - بهب��ود تجرب��ه مش��تری: فناوری ه��ای جدی��د به 
کسب وکارها کمک خواهند کرد تا تجربه مشتری بهتری 
داشته باشند، بنابراین استفاده از انواع تکنولوژی ها در سال 

۲۰۲۰ برای شما ضروری خواهد بود. 
- افزای��ش بهره وری: فناوری ه��ا می توانند فرآیندهای 
خاص و سخت را ساده تر کنند، در نتیجه رضایت مشتری 

افزایش یافته و هزینه ها کاهش می یابد. 
- تولید س��ودآوری بیشتر: با اتوماتیک شدن فعالیت ها 
کسب وکارها با کار کمتر، سود بیشتری به دست خواهند 
آورد؛ بدیهی اس��ت که داده ها یکی از مهم ترین ابزارها در 

سال ۲۰۲۰ خواهند بود. 
جمع آوری داده های مش��تریان و تجزیه و تحلیل آنها 
به شرکت ها کمک خواهد کرد تا از بهترین شیوه ها برای 

بازاریابی استفاده کنند. 
در سال ۲۰۲۰ ثروتمندترین شرکت ها، آنهایی خواهند 

بود که از داده ها حداکثر استفاده را بکنند. 
فروشدرچندسالآیندهباهدفنهایی

فروشانجامنخواهدشد
مصرف کنن��دگان امروزی قبل از خرید هر محصولی با 
بیش از پنج برند تعامل می کنند. آنها به شدت به پیام های 

تجاری و رفتار برندها توجه می کنند. 
تحقیقات اخیر نشان داده که مدل فشاری قبلی با مدل 

کششی جایگزین شده است. 
در چنین دورانی شما نباید برای خرید یک محصول به 
مشتری فشار بیاورید، بلکه باید این کشش را در او ایجاد 

کنید که خودش به سمت برند شما بیاید. 
محتوادرسالهایآیندهنیزهمچنانپیشتاز

خواهدبود
محتوا ب��ه م��ردم ارزش ارائه می کن��د و خیلی کم به 
محصوالت ش��ما مرتبط است، بلکه بیش��تر اطالعات در 

اختیار مشتری قرار می دهد. 
این موضوع برای کاربر ارزشمند است. این شیوه فروش 

بدون تالش برای فروش مستقیم است. 
چهار اصل مهم که برای موفقیت باید در نظر بگیرید: 

- روی رسانه های ش��خصی خود سرمایه گذاری کنید: 
با ایجاد رس��انه شخصی می توانید کاربران را برای مصرف 

محتوا به وب سایت خود بکشانید.
- محتوا را به عنوان طعمه ای برای داده ها در نظر بگیرید: 
محتوا برای کاربران ارزشمند است، شما می توانید از طریق 

آن به جمع آوری بهترین و مرتبط ترین داده ها بپردازید. 
- داستان س��رایی کنید: داس��تان کس��ب وکار خود را 

بگویید و در ذهن مشتریان برای همیشه ماندگار شوید. 
- طراحی، طراحی، طراحی: محتوای شما باید مرتبط، 

جذاب و مناسب باشد. 
اما بیش��تر از ای��ن موضوع، طراح��ی و طراحی تجربه 

کاربری اهمیت دارد. 
طراحی مناسب در سال های اخیر بیشتر و بیشتر مورد 

توجه خواهد بود. 
oursocialtimes:منبع

چگونهازمحتوابهعنوانابزاری
سودمنداستفادهکنیم

عصر تبلیغات و بازاریابی وارد دورانی تازه ش��ده 
و رفتارهای مش��تریان برای دستیابی به اطالعات 

شرکت ها کامال تغییر کرده است. 
به گ��زارش زومی��ت، بازاریابی محت��وا، یکی از 
مفیدتری��ن روش ه��ای بازاریاب��ی در عصر حاضر 
اس��ت. مش��تریان کنونی دیگر منتظر تبلیغات و 
بازاریاب ها نمی مانند و خودشان به صورت فعال به 
دنبال اطالعات و محصوالت شرکت ها می گردند. 

در بازاریاب��ی محتوای��ی، ارتب��اط ب��ا مش��تری 
به صورت منفع��ل و زودگذر نیس��ت. اگر کاربران 
ارزش را در محت��وای ش��ما ببینند، ب��از هم برای 
دریافت آن به ش��ما مراجع��ه می کنند و حتی اگر 
بتوانند در پیش��رفت آن شرکت می کنند. محتوای 
تولیدشده توس��ط کاربر)UGC(، در این شرایط 
تولید می شود و بهترین نیرو برای پیشبرد اهداف 

خواهد بود. 
بزرگ ترین شرکت های دنیا هم از این نوع محتوا 
برای بازاریابی خود حداکثر اس��تفاده را می برند و 
کاربران را به تولید آن تشویق می کنند؛ به همین 
دلیل محت��وای آنها ارزش بازگش��تی زیادی پیدا 
خواهد ک��رد. هرچه محتوای تولیدش��ده کیفیت 
بیشتری داشته باشد، توجه بیشتری به خود جلب 
می کند. برای تولید چنین محتوایی، سه استراتژی 
اساسی وجود دارد که در ادامه به آنها می پردازیم. 

1-محتوایمربوطبهآینده
هم��ه ما ای��ن توصیه را که برای پیش��رفت باید 
به آین��ده نگاه کرد ش��نیده ایم. در دنیای کنونی، 
مش��تری ها ب��ا وج��ود اطالع��ات و محتوایی که 
هرروزه دریافت می کنند، باز هم ممکن است همه 
اطالعات الزم در زمینه مورد نظر را نداشته باشند. 
در این مواقع وظیفه یک بازاریاب محتوا این است 
که محتوا و اطالعاتی مربوط به آینده و پیش��رفت 
آن صنعت را در اختی��ار کاربر قرار دهد. به عنوان 
مث��ال به ج��ای آنکه در م��ورد مزای��ای خانه های 
هوش��مند و اینترنت اش��یا محتوا تولید کنید، در 
م��ورد مش��کالت امنیتی و حمالت س��ایبری آنها 

اطالعات منتشر کنید. 
این نوع محتوا نه تنها ش��ما را در رقابت خاص تر 
نشان می دهد، بلکه توجه کاربران را به جایی جلب 
می کند که پیش از آن به آن توجه نداشته اند. آنها 
به مس��یری توجه خواهند کرد که به س��مت شما 

منتهی خواهد شد. 
بهترین روش ب��رای درک محبوبیت این نوع از 
محتوا، همان س��بک قدیمی مطالعه و آنالیز است. 
پس از انتش��ار هر محتوای جدید، آن را بررسی و 

میزان توجه کاربران را آزمایش کنید. 

۲-باتعصبخداحافظیکنید
کاربران امروزی بس��یار هوش��مندتر ش��ده اند و 
نمی توان تنه��ا با عباراتی مانن��د »برای اطالعات 
بیش��تر کلیک کنی��د« آنها را جذب ک��رد. تأکید 
بیش از ان��دازه و کم ارزش ب��ودن محتوا می تواند 
خطرات زیادی برای شما داشته باشد. این خطرات 
ممکن است ش��امل از دست دادن همیشگی یک 

کاربر شود. 
در صنع��ت و زمینه ای که درخواس��ت باال برای 
محصوالت وجود دارد، محتوای تحقیق  ش��ده یک 
سرمایه ارزشمند است. در این شرایط، شرکت های 
بزرگ طرح هایی تشویقی دارند که به کاربران فعال 
در زمین��ه محتوا، امتیازاتی ب��رای خرید محصول 
ی��ا خدمات ارائه می کنند. ب��ه بیان دیگر، در عصر 
حاضر محتوایی که تنها جذاب باشد مفید نخواهد 
بود و محتوا بهتر اس��ت توس��ط کارب��ر عالقه مند 
تولید و وارد چرخه اشتراک شود. این شرایط برای 

هر دو طرف کاربر و شرکت، برد-برد است. 

۳-زیرساختقویایجادکنید
خودتان را جای مخاطب بگذارید. شرایط انتشار 
محتوا را بررس��ی کنید و مطمئن ش��وید محتوای 
تولیدی در همه ش��رایط به خوبی قابل مش��اهده 
باش��د. از انتشار محتوای اس��پم خودداری کنید و 
این قانون طالیی را به یاد داش��ته باشید که »اگر 
محتوایی برای خودتان ارزش��مند و جذاب نیست، 

آن را منتشر نکنید.«
اگ��ر محتوایی تولی��د کنید ک��ه در طول زمان 
محبوب بماند، اثرات مثبت آن در ماه ها و س��ال ها 
برای ش��ما باقی خواهد ماند. گوگل نیز این سبک 
محتوا را تأیید می کند و به آن عالقه مند است. به 
بیان دیگر این محتوا جایگاه مناس��ب را در گوگل 

برای شما تضمین می کند. 
چه کاربر ش��ما به دنبال محتوای مفید باشد و 
چه ش��خصا عالقه به انتشار آن داشته باشد، یک 

حقیقت غیر قابل اجتناب است. 
دانش، ق��درت اصلی ش��ما در بازاریابی محتوا 
اس��ت. مردم عالقه مند هس��تند که انتخاب هایی 
هوش��مندانه جهت بهبود زندگی داشته باشند و 
به لط��ف اینترنت، همه افراد ب��ه دنبال حقیقت 

علمی هستند. 
ای��ن انرژی دان��ش را در خود تقوی��ت کنید و 
مطمئن باشید که نتیجه ای بسیار مثبت خواهید 

گرفت. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

.Penlineبازاریابیخالقچسب



اشتباهات رایج در طرح 
کسب و کار

صرف نظ��ر از نوع طرح کس��ب و کار، چند قاعده 
اصل��ی وج��ود دارد که در مورد هم��ه آنها صادق 
است. از این اشتباهات رایج برحذر باشید تا طرح 
کسب و کار شما از شانس بهتری برای تأمین مالی 
و موفقی��ت برخوردار ش��ود. در ادام��ه با هورموند 
همراه ش��وید تا به بررسی هفت اش��تباه رایج در 

طرح کسب و کار بپردازیم؛ 
- مثل یک غیرحرفه ای عمل نکنید 

 طرح��ی بنویس��ید که حرفه ای به نظر برس��د. 
طرح کسب و کار ش��ما معرف ایده کسب و کار شما 
و درواقع خود شماس��ت. هدف آن متقاعد کردن 
س��رمایه گذاران، بانک ها یا مدیریت سازمان برای 
س��رمایه گذاری و حمایت از شما و ایده تان باشد. 
آن را در کاغذه��ای باکیفیت باال و با پرینتر رنگی 
چاپ کنید. ازلحاظ اش��تباهات گرامری و امالیی 
به دقت بررس��ی کنید. اگر کس��ی که طرح شما را 
می خواند، متوجه غلط امالی��ی یا گرامری در آن 
بش��ود، ممکن اس��ت دچار این تردید شود که آیا 
ممکن است ش��ما در اجرای کسب و کار هم چنین 

اشتباهاتی را مرتکب شوید
- زیاده گویی نکنید 

 صرف نظ��ر از اندازه طرح، خوانن��ده باید بتواند 
ظرف ۱۵ دقیقه حس خوبی راجع به آن پیداکرده 
و کل ط��رح را در یک س��اعت بخوان��د. فراموش 
نکنید که طرح کس��ب و کار ی��ک پایان نامه دکترا 

نیست. 
- سعی کنید طرحتان خسته کننده نباشد 
طرح تان را با استفاده از نمودار، جدول و اشکال 

مرتبط جذاب تر کنید. 
- ایده خود را دست باال یا دست کم نگیرید 
 سرمایه گذاران قوه تشخیص خوبی دارند. حتما 
حقای��ق را به آنها بگویید و از ادعای اینکه بهترین 
خواهی��د بود اجتن��اب کنید. از طرف��ی دیگر هم 
خودتان را دس��ت کم نگیرید. فقط به آنها نش��ان 
دهید که قادر به گرفتن نتیجه از کارتان هستید. 
فراموش نکنید که ایده ه��ای جدید خیلی اندکی 
وج��ود دارند و آنچه آنها را به موفقیت می رس��اند 
اجرای موفق آنهاست. افزون بر این، فروختن یک 
ایده جدید به افرادی که با آن آشنایی ندارند، کار 

دشواری است. 

- از ابهام دوری کنید 
 طرح تان را با اهداف کسب و کارتان مرتبط کنید. 
یک طرح برای همه مقاصد کافی نیست. طرح های 
کس��ب و کاری که برای آغاز یک کس��ب و کار تهیه 
می ش��ود با آنچه برای چرخاندن آن تهیه می شود 
متف��اوت اس��ت. به عبارت دیگ��ر، هنگام نوش��تن 
طرح کس��ب و کار به اهداف تان بیندیشید. به این 
بیندیشید که مخاطبان شما چه کسانی هستند و 

چرا شما چنین طرحی را می نویسید. 
- ب�ه ن�کات منف�ی کس�ب و کارتان ه�م 

اشاره کنید 
 در کل طرح به رقابت بیندیش��ید. هر کس که 
طرح ش��ما را می خواند می داند که ش��ما رقبایی 
خواهید داش��ت. افزون بر اینکه شما ریسک هایی 
نیز دارید. بس��یاری از طرح ها به رقابت و ریس��ک 
نمی پردازن��د، چراکه فکر می کنند این موارد تأثیر 

منفی بر خواننده خواهد داشت. 
- از خوش بین�ی در پیش بینی ه�ای مال�ی 

اجتناب کنید 
 در پیش بینی ه��ای مالی زیاده از حد خوش بین 
نباش��ید. طوری پیش بینی کنید که قادر به دفاع 
از آنها باشید. سعی کنید هزینه های خود را کمی 
باالتر و درآمدتان را کمی پایین تر در نظر بگیرید. 
در نهایت اینکه، آیا ش��ما نیاز به استفاده از یک 
طرح  نویس حرفه ای دارید یا خیر؟ نکته اساسی در 
اینجا، این است که بس��یاری از کسانی که فردی 
حرف��ه ای را از بی��رون، برای نوش��تن طرح به کار 
می گیرن��د، نمی توانند فهم خوبی از طرح داش��ته 
باش��ند. چراکه آنه��ا به اندازه کاف��ی روی آن وقت 
نگذاش��ته و به آن فکر نکرده اند، بنابراین زمانی که 
سرمایه گذاران، بانکداران یا مدیران در مورد طرح 
از آنها س��وال می کنند، جوابی برای گفتن ندارند. 
ش��ما باید بتوانید شرح کاملی از تمام قسمت های 
طرح تان بدهید و این بدون درگیری در نوشتن آن 

امکان پذیر نیست. 
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شماره 876

شکس��ت  دالی��ل  بررس��ی 
به کارآفرینان کمک  کس��ب وکار، 
می کن��د راه های پی��ش روی خود 
را بشناس��ند و با آگاه��ی و تدبیر 
بیش��تری به قدم های بعدی خود 

فکر کنند. 
به گزارش زومیت، مطالب زیادی 
در مورد محاس��ن شکست نوشته  
ش��ده؛ اینکه چطور هر شکس��ت 
مقدمه یادگیری و پیش��رفت های 
بعدی اس��ت ول��ی بدیهی اس��ت 
که پی��روزی همیش��ه احس��اس 
بهت��ری دارد. حرف��ه کارآفرین��ی، 
مث��ل باال رفتن از صخره ها اس��ت؛ 
باید دش��واری های زیادی پش��ت 
س��ر بگذارید و البته گاهی سخت 
اس��ت که تش��خیص بدهی��د آیا 
فرارس��یده  کناره گی��ری  زم��ان 
اس��ت یا نه. نرخ باالی افس��ردگی، 
طالق و حتی خودکش��ی در میان 
کارآفرینان بیانگر این موضوع است 
که م��ردم هنوز نتوانس��ته اند خود 
را ب��ا فراز و نش��یب ها، ریس��ک ها 
و س��ختی های ای��ن حرفه تطبیق 
دهن��د. مطالعات نش��ان می دهند 
۴۹درص��د کارآفرینان از اختالالت 
سالمت روان رنج می برند. در حرفه 
کارآفرین��ی، ادراک و احساس��ات 
همیشه بیانگر واقعیت نیستند. پس 
شما چگونه می توانید بفهمید چه 
زمانی، دیگر باید کناره گیری خود 
را اع��الم کنی��د؟ در این مطلب به 
نکاتی ک��ه در این زمینه می توانند 
نمود بهتری از واقعیت باشند، اشاره 

می کنیم: 
 آی�ا این شکس�ت، س�الم و 

طبیعی است؟ 
هنگامی که به توقف رش��د یک 
کسب وکار فکر می کنید، می توانید 
این موض��وع را در ذه��ن بیاورید 
ک��ه به عنوان  مثال، رش��د فیزیکی 
طبیعی انسان هم تا سن مشخصی 
ادامه پیدا می کند. اگر استارت آپ 
شما به طور طبیعی و منطقی دوران 
رش��د خود را پشت س��ر گذاشته 
باش��د، بهت��ر اس��ت از ناراحتی و 
س��رخوردگی دست بکش��ید و به 
این فک��ر کنید ک��ه در این دوران 
چه آموخته اید. ممکن است دلیل 
شکست ش��ما اصاًل به مشکالت یا 
اشتباهات مالی ربطی نداشته باشد. 

شکست س��الم، مزایایی دارد که با 
اندکی بررسی می توانید به آنها پی 
ببرید. در طول پروسه های شرکت، 
چ��را و روی چ��ه مس��ائلی اصرار 
ورزی��ده بودی��د؟ می توانید نتیجه 
بازنگری ه��ای خ��ود را یادداش��ت 
کنید و از تحلیل منطقی روندهای 
پیش��رفت و توقف خ��ود، به نکات 

مهمی پی ببرید. 
بگذارید با یک مث��ال واقعی در 
دنیای روزمره، چگونگی این مسئله 
را توضیح دهیم: آقای الف، تصمیم 
داشت پس از س��ال ها به دانشگاه 
برگردد ت��ا تحصی��الت نیمه تمام 
خود را در رش��ته MBA  از س��ر 
بگیرد. برای این منظور، او جلسه ای 
ناموفق با هیأت علمی دانشگاه پشت 
سر گذاش��ت. در این زمان، به جای 
اینکه اجازه دهد دلس��ردی او را از 
پ��ا درآورد، فرصت ه��ای موجود را 
بررسی کرد و متوجه شد می تواند 
در ی��ک دوره آزاد آموزش��ی امور 
مالی ثبت  نام کند. تحقیقاتش به او 
می گفت که این دوره حتی بیشتر از 
یک مدرک MBA برای او کارایی 
خواه��د داش��ت. ب��ا هدف گذاری 
مش��خص و تمرکز ب��ر برنامه ها، او 
توانس��ت پس از اتمام ای��ن دوره، 
شرکتی تخصصی در زمینه خدمات 
امور مالی تأسیس کند؛ شرکتی که 
به یکی از بزرگ ترین موفقیت های 

او تبدیل شد. 
آیا این یک شکست عملیاتی 

است؟ 
اکثر کارآفرینان تنها زمانی حاضر 
به ترک موقعیت خود می شوند که 
ناگزیر از این کار باش��ند. بسیاری 
اوق��ات بودج��ه و س��رمایه آنها به 
پایان می رسد و مجبورند به دنیای 
شغل های عادی روزانه برگردند. این 
شکست عملیاتی، چیزی نیست که 
بخواهید از آن بترسید: استارت آپ 
ش��ما خیلی واضح و مش��خص به 
پایان راه خود رسیده است. بهترین 
کمک��ی که می توانید ب��ه خودتان 
بکنید این اس��ت که سعی نکنید 
با ق��رض و وام و بدهی ه��ای باال، 
خودتان را نجات بدهید. همیش��ه 
بای��د بی��ن ریس��ک های مال��ی و 
عملکرد و بازدهی عملیاتی شرکت 
ت��وازن برقرار باش��د که مش��خصاً 

استارت آپ شما از این تعادل خارج  
شده یا در آن شکست  خورده است. 
روال س��الم تر این است که خط 
قرم��زی برای ثب��ات مال��ی خود 
داشته باش��ید. نباید لزوماً بگذارید 
بودجه شما به انتها برسد تا متوجه 
شوید که اس��تارت آپ شما نتیجه 
نمی ده��د. بهت��ر اس��ت یک خط 
بودجه حداقل برای خود مشخص 
کنید؛ خطی که قاعدتاً نباید از آن 
پایین تر بروید. تعیین مرزهای سالم 
اینچنینی، به ش��ما کمک می کند 
سالمت شخصی و حرفه ای خود را 

بهتر زیر نظر داشته باشید. 
شکس�ت  ی�ک  ای�ن  آی�ا 

زیرفرآیندی است؟ 
برخی شکس��ت ها، شکست های 
فرعی هس��تند که از توابع جانبی 
البته  ناشی می ش��وند.  کسب وکار 
منظ��ور ای��ن نیس��ت ک��ه اینها 
اگر  شکست های آسانی هس��تند. 
ش��ما در یکی از این دام ها گرفتار 
شده اید از کارآفرینان یا متخصصان 
دیگر کم��ک بگیرید ی��ا الاقل به 

توصیه های آنها گوش کنید. 
شکست بازار

بازار به محصول شما نیازی ندارد. 
اغلب اوقات ش��ما شاهد عالئم این 
هشدار بوده اید و حتی می توانستید 
با مطالعات بازار می��زان دقیق آن 
را اندازه گیری کنید. بازار محصول 
شما را رد کرده است و این موضوع 
با س��ماجت و پافش��اری شما حل 
نمی ش��ود. اما اگر ش��ما به نیازها 
و خواس��ت های مش��تریان گوش 
بدهی��د، می توانی��د محصول ت��ان 
را کامل کنید، ارتق��ا  بدهید یا به 
نحوی تغییر دهید. »ن��ه« بازار به 
محصول فعلی شما، معادل با یک 
»بل��ه« به محصول دیگری اس��ت. 
حاال به این هدف جدید فکر کنید: 

محصول جدید شما چیست؟ 
شکست بازاریابی

اتفاق  بازاریابی زمانی  شکس��ت 
می افت��د که ش��ما در ادراک خود 
مبنی ب��ر اینکه ب��ازار به محصول 
شما چه نگاهی دارد، دچار اشتباه 
ش��ده اید. ش��ما نتوانس��ته اید ب��ا 
پروسه ای منطقی و مداوم، خدمات 
یا محصوالت خود را به بازار معرفی 
کنید. بازاریابی سلسله وار، مداوم و 

موثق، پروسه ای حیاتی و ضروری 
اس��ت که وضعیت محصول تان را 
در بازار به شما نشان می دهد. یک 
مربی یا مشاور کسب وکار، می تواند 
به ش��ما کمک کند آنچه را تا این 
لحظه از چشم ش��ما پنهان مانده، 
ببینید. آیا از دیدگاه معامالتی، کار 
کردن با شرکت ش��ما کار ساده و 

بدون دردسری بوده است؟ 
شکست تیم های کاری

حتی تیم های ب��زرگ با اعضای 
و  کام��ل  همیش��ه  متخص��ص 
بی عیب نیس��تند. آیا ممکن است 
که در اس��تخدام عوام��ل، نکته ای 
را فرام��وش کرده باش��ید؟ معموالً 
اس��تارت آپ هایی که توس��ط یک 
مؤس��س منفرد کار خود را شروع 
می کنند، با چنین مشکالتی مواجه 
می شوند. دوس��تان کارآفرین شما 
می توانند کمک کنند که در صورت 
لزوم شریکی برای خود پیدا کنید. 
مسئله  این نیست که شما کارآفرین 
خوبی نیستید یا کار خود را درست 
انجام نداده اید، مسئله این است که 
گاهی یک ش��ریک مناس��ب، تیم 
ش��ما را کامل می کن��د، افق دید 
بهتری به استارت آپ شما می دهد 
و کمک می کند احاطه بیشتری به 
محصوالت و بازار آنها داشته باشید. 
در هر صورت اطمینان حاصل کنید 
که مشاوران شما می توانند در کنار 
هم چیدن یک تیم کاری برنده به 

شما کمک کنند. 
نگاه تان را به شکست تغییر 

دهید
نقل  قول معروفی از گاندی وجود 
دارد ک��ه می گوید: آنها اول ش��ما 
را نادی��ده می گیرند. بعد به ش��ما 
می خندند. س��پس با ش��ما مبارزه 
می کنند و پس  از این است که شما 

پیروز می شوید. 
واقعیت این اس��ت ک��ه از منظر 
بیرونی، تش��خیص شکس��ت کار 
هم��ه  چراک��ه  نیس��ت،  آس��انی 
کارآفرینان چیزی را تولید می کنند 
که هنوز مشخص نیست بازار به آنها 
نیازی دارد یا خیر. همه کارآفرینان، 
با وجود بلندپروازی های خود حس 
می کنند که روزی شکست خواهند 
خورد. شما هرگز نمی توانید بگویید 
یقیناً در راه موفقیت و پیروزی قدم 

برمی دارید، همانطور که نمی توانید 
یک شکس��ت کامل را پیش بینی 
کنید. ولی مهم اس��ت که به عالئم 
در کنترل  ک��ه  هش��داردهنده ای 
فردی ش��ما نیس��تند توجه کنید 
و شکس��ت کارآفرینی را شکست 
ش��خصی خود ندانید. ممکن است 
ش��ما رهبر خوب و موفقی باشید، 
حتی اگر متریک های کسب وکارتان 

در حال سقوط باشند. 
بنابراین اگر خودتان یا دوس��تی 
ک��ه برای او اهمیت و ارزش قائلید، 
با چنین نشانه هایی مواجهید، بهتر 
اس��ت با آرامش و پی��ش از اینکه 
ب��ه یک شکس��ت  »غیرس��الم« و 
ناگ��وار دچار ش��وید، روند فعلی را 
ترک کنید. اج��ازه ندهید عوارض 
جانبی اص��رار بی پایه ش��ما برای 
ادام��ه روالی که موفق نخواهد بود، 
به افسردگی، اضطراب و اختالالت 
عاطفی بینجام��د. امروزه آمار کلی 
کس��ب وکار  واقعی  شکس��ت های 
چندان وحشتناک نیست؛ یک سوم 
از کس��ب وکارهای کوچ��ک موفق 
می شوند کارشان را برای ۱۰ سال 

یا بیشتر ادامه دهند. 
حرکت بعدی شما چیست؟ 

مسیر شغلی شما چه تأثیری در 
زندگی ش��خصی تان دارد؟ آیا این 
حرفه به شما چیزهایی یاد می دهد 
که به آنها عالقه دارید؟ آیا ش��غل 
ش��ما باعث شکوفایی و رشد روابط 
شما ش��ده؟ اگر اینچنین است که 
به لذت ب��ردن از آن ادامه دهید و 
آموخته های خود را با دیگران هم به 
اشتراک بگذارید ولی اگر می بینید 
این حرفه ش��ما را ویران می کند، 
روحیه ش��ما را خ��رد می کند، به 
روابط شما آسیب می رساند و باعث 
می ش��ود قول و قرارهای بسیاری 
را زیر پا بگذارید، ش��اید بهتر است 
خیل��ی جدی ب��ه کناره گی��ری از 
آن فکر کنید. چه کس��ی می داند 
حاال ک��ه محدودیت های مختلف 
را تجربه کرده ای��د، در مرحله بعد 
به چ��ه انتخابی دس��ت می زنید و 
چه فرصت هایی خواهید داش��ت؟ 
ام��ا پی��ش از هر حرکت��ی، کمی 
اس��تراحت کنید و انرژی و روحیه 

خود را بازیابید. 
INC  :منبع

کلیدچه زمانی باید از استارت آپ خود دست بکشید؟  کارتابل

گاهی عذرخواهی کنید)2(

عذرخواه��ی کردن ام��ری الزم و اجتناب ناپذیر 
اس��ت. زمان زی��ادی از وقت کاری اف��راد در کنار 
همکاران شان سپری می ش��ود و اگر نتوان با آنان 
ارتب��اط خوب��ی برقرار ک��رد، در زمین��ه کاری با 
مش��کالت جدی رو به رو خواهید شد. در این بین 
مدی��ران به علت جایگاهی که دارند، این تصور در 
آنان ش��کل خواهد گرفت که نباید از زیردس��تان 
خ��ود عذرخواه��ی کنند. ب��ا توجه ب��ه اینکه در 
راس��تای موفقیت در اصل ش��ما یک تیم شکیل 
داده ای��د، این قبی��ل اقدامات تنها به رابطه ش��ما 
ب��ا آنان لطمه وارد خواه��د خواهد کرد. به همین 
خاطر هر شخصی در شرکت الزم است تا در زمان 

مناسب عذرخواهی کند. 

ایده
مارشال گلداسمیت 6۰ساله یکی از برجستگان 
ح��وزه مناب��ع انس��انی در جهان اس��ت. او دارای 
 mba کارشناسی اقتصاد ریاضی کارشناسی ارشد
و دکترای رفتار س��ازمانی از دانشگاه uclaاست. 
گلداسمیت از سوی مجله فوربس به عنوان یکی از 
پنج مربی برتر، از سوی مجله وال استریت به عنوان 
یکی از ۱۰ معلم برتر و از س��وی تعالی رهبری در 
سال 2۰۰8 به عنوان یکی از ۱۰۰ متفکر برجسته 

جهان معرفی شده است. 
فرم��ول عجیب MG2 به ش��دت س��اده اس��ت، 
ای��ن فرمول به ش��ما می گویید فق��ط دو دقیقه در 
روز کاماًل وقت ت��ان را به کارهای��ی باید اختصاص 
دهی��د که می خواهی��د در آن پیش��رفت کنید… 
ام��ا نه صرف��اً انجام آن! مارش��ال گلداس��میت در 
رابطه ب��ا فرمول عجیبش چنی��ن توضیح می دهد: 
م��ا در زندگی دو بخش داری��م، اموراتی که بر آنها 
کنت��رل داریم و اموراتی که بر آنها کنترل نداریم.... 
متأس��فانه ۹7درص��د از ما ۹۰درص��د وقت مان را 
ص��رف بخش هایی می کنیم که در رابطه با آن هیچ 
کنترلی نداریم، مانند افکار دیگران، مانند شخصیت 
دیگران، مانند اوضاع و ش��رایط کشورهای دیگر و... 
اما اموراتی ه��م در زندگی داریم، که کنترل کامل 
بر آنها داریم؛ مانند خودمان، پیش��رفت در ورزش، 
پیش��رفت در کار، درآمد و.... اگر می خواهید از این 
فرمول استفاده کنید باید بدانید شما فقط می توانید 
در قس��مت هایی از زندگی تان تغییراتی ایجاد کنید 
که زندگی ش��ما را می سازند و کاماًل بر آنها کنترل 
دارید. برای ش��روع، ابتدا باید تم��ام اموراتی را که 
باعث تلف ش��دن وقت تان می ش��وند کنار بگذارید، 
اموراتی که وقت ش��ما را در مورد مسئله ای خاص 
می گیرن��د اما هیچ تأثیری ب��ر خروجی آن امورات 
ندارن��د، مانند مالقات های غیراضطراری، ش��کوه ها 
همکاران، تفریحات ناسالم، تغییر شخصیت دیگران 
و.... در ق��دم بع��دی فق��ط روی موضوعاتی تمرکز 
کنید ک��ه برای تان مهم هس��تند و کاماًل روی آنها 
کنترل دارید، مانند خودتان، مانند نحوه اس��تفاده 
از وقت تان، برنامه ه��ای آینده تان، طرز فکرتان و.... 
در قدم سوم لیس��تی از تمام کارهایی را که در هر 
قسمت از زندگی تان برای پیشرفت باید انجام دهید 
بنویس��ید. برای مث��ال اگ��ر ورزش می کنید»چند 
دقیق��ه در روز بیش��تر ورزش کنید بهتر اس��ت؟«، 
اگر مدیر هس��تید »چ��ه رفتاری ب��ا کارمندان تان 
داش��ته باشید بهتر است؟« اگر به دنبال موفقیت در 
زمینه ای هس��تید»چه فعالیت هایی هستند که باید 
انجام بدهم تا موفق شوم؟« و... را لیست کنید. بهتر 
اس��ت روی یک برگه، هفت ستون بکشید و در هر 
س��تون مربوط به هر روز هفته، فعالیت هایی را که 
باید در آن روز خاص انجام دهید که باعث پیشرفت 
شما در آن فعالیت خاص می شود بنویسید و سپس 
ه��ر روز هفت��ه، فقط دو دقیق��ه در روز وقت تان را 
به لیس��ت تان اختصاص دهی��د و چندبار کارهایی 
را ک��ه در آن روز مش��خص کردی��د بخوانید. توجه 
کنی��د جمالت باید در ش��رایط حال باش��ند، برای 
مثال» من ۱۰دقیقه بیش��تر ورزش می کنم«، »من 
2۰صفح��ه کتاب می خوانم«، »من رفتاری همراه با 
دلس��وزی با کارمندانم دارم« و... اما راز این فرمول 
چیس��ت؟ راز این فرمول خیلی س��اده نحوه ارتباط 
آن با ضمیر ناخودآگاه شماس��ت. ش��ما با خواندن 
متمرکز 2دقیقه ای ای��ن جمالت، ناخودآگاه ضمیر 
باطن ت��ان را برنامه ریزی می کنید تا کارهایی را که 
می دانید صحیح است و باعث پیشرفت تان می شود 
انج��ام دهید. نکته جالب این فرمول این اس��ت که 
اگ��ر آن کار به خصوص را که در دو دقیقه خواندید، 
در روز انجام ندهید، احس��اس خوبی پیدا نخواهید 
کرد و حس می کنید کاری نیمه تمام دارید و دقیقا 
اگ��ر آن کاره��ا را انجام دهید احس��اس فوق العاده 
خوبی به دس��ت خواهی��د آورد و از خودتان بیش از 

پیش راضی خواهید بود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
-  بدون ش��ک عذرخواهی کردن رفتاری است 
که باید در ش��ما نهادینه ش��ود. ب��ه همین خاطر 
فرمول مارس��ال گلداس��میت می توان��د راه حلی 

مناسب برای شما باشد. 
- هرچ��ه رابط��ه ش��ما ب��ا س��ایرین گرم ت��ر و 
صمیمی ت��ر باش��د عذرخواهی کردن ب��ه مراتب 

راحت تر خواهد بود. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

خدمات مشاوره  تغذیه - امروزه اکثر افراد در مورد خوراکی هایی که می خورند نگرانند و اغلب به دنبال راهنمایی درباره  عادات غذایی 
و برنامه  رژیمی هستند. اگر در این زمینه تخصص دارید می توانید یک شرکت خدمات مشاوره  تغذیه تاسیس کنید. توصیه  من آن 

است که برای این کسب و کار، یک متخصص تغذیه  خوب استخدام کنید.
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اخبار

تبریز - اس�د فالح-  نائب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در 
دیدار با مدیرعامل جدید پتروشیمی تبریز، بهره گیری از علوم و فنون 
نخبگان و فرهیختگان مراکز علمی و دانشگاهی کشور به عنوان ذخایر 
این مرز و بوم را در اجرای طرح های پژوهشی، تولید و صنعتی مورد 
تاکید قرار داد و افزود: جذب افراد تحصیل کرده در اجرای طرح های 
جدید، جذب سرمایه گذاری در حوزه صنایع، عالوه بر رفع بیکاری با 
ایجاد اشتغال، بر رونق و شکوفائی اقتصادی منطقه و کشور تاثیر به 
سزائی خواهد داشت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر پزشکیان، 
با اشاره به موقعیت ویژه پتروشیمی تبریز در خطه شمال غرب کشور 
خواستار آماده سازی افزایش امکانات مجتمع رفاهی این شرکت برای 
پاسخگوئی به رفاه گردشگران خارجی در سال 2018 شد. مهندس 

درفشی، مدیرعامل جدید پتروشیمی تبریز نیز در این دیدار با اشاره 
به نقش مدیریت نوین در بهبود وضعیت اقتصادی این شرکت گفت: 

بار س��نگین در کنار متخصصان سختکوش سبک تلقی می شود و 
تالش بر این است که بتوانیم پتروشیمی تبریز را به نگین برتر صنایع 
پتروشیمی کشور تبدیل کنیم. مدیرعامل پتروشیمی تبریز اجرای 
خط لول��ه اتیلن غرب از میاندوآب به تبری��ز را عامل موثر در ایجاد 
پروژه های جدید برای افزایش تولید و همچنین ایجاد اشتغال بیان 
کرد و افزود: با اجرای این طرح با 2150 میلیارد ریال سرمایه گذاری 
در مسیر 154 کیلومتری میاندوآب - تبریز و انتقال ساالنه 200 هزار 
تن اتیلن به این مجتمع، ظرفیت تولید پتروشیمی تبریز 2/5  برابر 
افزایش می یابد که در شکوفائی اقتصادی منطقه  و ایجاد اشتغال با 
بهرگیری از نیروی کار جدید بویژه نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی 

تاثیر به سزائی خواهد داشت.

اهواز – ش�بنم قجاوند - مدیرعامل ش��رکت سهامی برق 
منطقه ای خوزس��تان گفت: با توجه به مشکالت پیش آمده در 
بهمن ماه سال گذشته برای صنعت برق استان، تعداد 93 پست 
برق تا پایان س��ال 97 پوش��ش عایقی می شوند. محمود دشت 
بزرگ در گفتگو با خبرنگار این ش��رکت در مورد اهمیت پوشش 
عایقی اظهار داش��ت:پس از وقوع پدیده گرد و خاک گس��ترده و 
همزمان��ی آن با رطوبت و بارش اندک باران در بهمن ماه س��ال 
گذش��ته، س��طح عایقی مقره های چینی دچ��ار ضعف عایقی، 
جریان خزش��ی، شکست عایقی و خاموشی در سطح شبکه شد. 
وی افزود: پس از بحران یادش��ده با تشکیل جلسات فنی متعدد 
با کارشناس��ان و متخصصان وزارت نیرو در سطح ملی و استانی، 

مقرر شد نسبت به انجام عملیات پوشش عایقی ایستگاههای برق 
برای جلوگیری از ایجاد جریان خزش��ی و شکست عایقی اقدام 

فوری صورت گیرد. دشت بزرگ درخصوص برنامه انجام پوشش 
عایقی گفت: دراین راستا،مقررشده 40 دستگاه پست برق تاقبل 
ازش��روع تابستان سال97 در سه مرحله پوشش عایقی شوند،که 
درمرحله اول 11 دس��تگاه، مرحله دوم 15 دس��تگاه و درمرحله 
سوم 14 دستگاه پس��ت برق انتقال و فوق توزیع پوشش عایقی 
می ش��وند. وی با اعالم اینکه این عایق بندی در سطوح ولتاژی 
مختلف)400/230/132/33( انجام می شود، تصریح کرد: تعداد 
53 دستگاه پست برق باقیمانده نیز در سال 97 پوشش عایقی می 
ش��وند که در مجموع با هدف گذاری صورت گرفته تا پایان سال 
آینده ، 93 دستگاه پست برق با هزینه تقریبی 414 میلیارد ریال 

، پوشش عایقی می گردند.

 بندرعباس – خبرنگار فرصت امروز  - معاون مهندسي 
و توسعه آب و فاضالب هرمزگان از افتتاح  پروژه مخزن 2000 
متر مکعبی مسکن مهر طوال قشم در ششمین از هفته دولت 
خبر داد. س��عید صادقي گفت: این پروژه با هدف آبرساني به 
مس��کن مهر شهر طوال و با اعتبار 20 میلیارد ریال اجرا شده 
است.  وي افزود:در شهر طوال قشم از مجموع یک هزار و 920  
واحد مسکن مهر، کار نصب یک هزار و 500 فقره انشعاب آب 
و فاضالب آن انجام ش��ده است. صادقي اضافه کرد: همچنین 
حجم عملیاتي پروژه آب و فاضالب مس��کن مهر طوال شامل 
اجراي 18 کیلومتر خط انتقال آب و 3.1 کیلومتر خط جمع 
آوري و ش��بکه اصل��ي و فرعي فاضالب و نصب پکیج تصفیه 
خانه فاضالب بوده که اعتبار کل هزینه شده آن 98 هزار 250 

میلیون ریال است.
واگذاري انشعاب آب و فاضالب به واحدهاي بهره 

برداري شده مسكن مهر قشم

معاون مهندسي و توس��عه آبفاي استان با تاکید بر اینکه؛ 
انشعابات آب و فاضالب به تمامي واحد هاي بهره برداري شده 
مسکن مهر قشم واگذار شده است، گفت: کل واحدهاي مسکن 
مهر شهرستان قشم شامل )س��وزا، درگهان و طوال(، دو هزار 
و 600 واحد اس��ت ک��ه براي یک ه��زار و 980 واحد آن که 
آماده بهره برداري بوده، کلیه تاسیس��ات آب و فاضالب اجرا و 
انشعابات آن نصب شده است. وي افزود: مجموع اعتبار هزینه 
شده در بخش آب و فاضالب مسکن مهر این شهرستان، 194 
ه��زار و 850 میلیون ریال بوده ک��ه 70 هزار و 950 میلیون 
ریال آن در بخش جمع آوري و تصفیه فاضالب و 123هزار و 
900 میلیون ریال نیز در بخش تولید )از طریق آبشیرین کن(، 

انتقال، ذخیره و توزیع آب هزینه شده است. 

بوش�هر- خبرنگارفرصت امروز - باحض��ور دکتر ربیعی وزیر 
تع��اون ، کار و رفاه اجتماعی ،آیین بهره برداری و افتتاح پروژه های 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، برگزار شد. به گزارش روابط 
عمومی ، با حضور دکتر ربیعی وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی،دکتر 
ساالری استاندار بوشهر ،مهندس بنچاری مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوش��هر و دیگر مسئوالن استانی و شهرس��تانی ، آیین بهره 
برداری و افتتاح پروژه های  این اداره کل بمناسبت هفته دولت برگزار 
ش��د.   در ابتدای این مراسم محمد مهدی بنچاری مدیرکل بنادر و 
دریانوردی اس��تان بوش��هر ضمن خوش آمد گویی به حاضرین ، در 
خصوص پروژه های افتتاحی هفته دولت در این اداره کل  گفت:امروز 
و همزمان با هفته گرامیداشت دولت، 4 پروژه با اعتباری بالغ بر 288 

میلیارد ریال در استان بوشهر به بهره برداری می رسد .  وی، با اشاره 
به افتتاح اسکله های بهسازی شده بندر بوشهر افزود: اسکله شمار یک 
بندر بوشهر پس از تعمیر و بهسازی با سرمایه گذاری 71 میلیارد ریال 
وارد چرخه فعالیت بندری می شود. مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 

بوش��هر با اشاره به افتتاح اسکله ش��ماره 7 بندر بوشهر تصریح کرد: 
به منظور تس��هیل حمل و نقل دریایی و افزایش ایمنی دریانوردی ، 
اسکله شماره 7 بندر بوشهر با اعتبار 75 میلیارد ریال  افتتاح می شود. 
بنچاری از افتتاح و بهره برداری ناجی 20 دربندر دیلم خبرداد و عنوان 
ک��رد: ناجی 20 باطول 19.6 متر و آبخ��ور 2.85 متر و قدرت موتور 
2160 کاوآ  بمنظور استفاده در مرکز جستجو و نجات دریایی در بندر 
دیلم با سرمایه گذاری بالغ بر 140 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد 
رسید.   مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به راه اندازی 
19 دوربین مدار بسته در بندر خارگ  گفت: امروز و به منظور ارتقاء 
ایمنی بندر خارگ 19دوربین  مدار بسته  با اعتباری بالغ بر 2 میلیار 

ریال بهره برداری و وارد مدار خواهد شد. 

س�اری - دهقان - بر اس��اس نتای��ج ارزیابی عملکرد 
دستگاههای اجرایی مازندران در شاخص های عمومی که 
از سوی ستاد استانی جشنواره شهید رجایی انجام گرفت 
برای دومین سال متوالی شرکت برق منطقه ای مازندران 

بعنوان دستگاه برتر اجرایی استان مازندران انتخاب شد.
بدین منظور در مراس��می که در محل س��الن سازمان 

مدیریت وبرنامه ریزی  اس��تان مازندران انجام گرفت .لوح 
تقدیر س��پاس از سوی دکتر ربیع فالح استاندار مازندران 
به پاس خدمات شایسته و مدیریت پویا به مهندس افضلی 
مدیر عامل وکارکنان ش��رکت برق منطقه ای مازندران و 

گلستان اهدا شد.
متن لوح تقدیر بشرح زیر است:

تبریز - ماهان فالح- در جش��نواره اس��تاني مالک اشتر سپاه 
عاشوراي اس��تان آذربایجان شرقي، پایگاه مقاومت معراج منطقه 8 
عملیات انتقال گاز، عنوان موفق ترین رده بسیج در ناحیه امامت تبریز 
را کسب کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، فرمانده پایگاه مقاومت 
بس��یج معراج منطقه 8 با اعالم این خبر گفت: در این جشنواره که 
با حضور نماینده ولي فقیه در استان، فرمانده سپاه عاشورا، استاندار 
آذربایجان شرقي و همچنین مسئولین پایگاه هاي مقاومت سازمان 
ها برگزار شد، به بحث و بررسي عملکرد پایگاه هاي مقاومت بسیج 
سازمان ها و ادارات در طول سال گذشته پرداخته شد. عمران رضایي 
اف��زود: پس از ارزیابي عملکرد و فعالیت هاي پایگاه مقاومت بس��یج 
مع��راج منطقه 8 عملیات انتقال گاز در حوزه هاي مختلف در طول 

س��ال گذشته توس��ط هیات داوران و با درنظر گرفتن فعالیت هاي 
ش��اخص از جمله فعالیت هاي ورزشي، اقتصادي، اجتماعي و علمي 
در حوزه بسیج، این پایگاه رکورد دیگري را در تقویم افتخارات خود 

به ثبت رس��انید. وي برگزاري کاروان ه��اي راهیان نور، اعزام کاروان 
زیارتي مشهد مقدس و ارتحال امام )ره(، اردوهاي آمادگي، مسابقات 
فرهنگي و ورزش��ي، دیدار با خانواده شهدا، ارتقاي طرح حلقه هاي 
صالحین و همچنین گسترش فعالیت هاي فرهنگي، ورزشي و علمي 
را از اهم اقدامات انجام یافته پایگاه مقاومت بس��یج معراج منطقه 8 
عملیات انتقال گاز دانست. فرمانده پایگاه مقاومت بسیج معراج منطقه 
8 عملی��ات انتقال گاز در پایان تاکید کرد: برگزاري جش��نواره هاي 
اس��تاني، فرصتي را فراهم مي نماید ت��ا فرماندهان پایگاه ها و دیگر 
مسئولین اندیشه ها و دیدگاه های خود را با یکدیگر در میان گذاشته 
و با آگاهي از الگوهای موفق، شناسایی نقاط قوت و قابل تقویت،  فضای 

مناسب را براي رقابت سالم فراهم سازند.

اورمیه- خبرنگارفرصت امروز - با آغاز بخش دوم چهلمین دوره 
از مسابقات قرآن کریم  مرحله مقدماتی رشته حفظ کل عصر امروز آغاز 
و تا روز آینده 14 ش��هریور ادامه دارد. 47 حافظ قرآن کریم از سراسر 
ایران حضور داش��ته و به رقابت پرداختند همچنین نفرات برتر رشته 
حفظ موضوعی از س��وی هیئت داوران جواز صعود به مراحل باالتر را 
کسب کردند و از این میان 5 نفر به فینال راه یافته و این رقابت به کار 

خود پایان داد. همچنین با پایان بخش معارف چهلمین دوره از مسابقات  
سراسری قرآن ، ریز نمرات رشته های حفظ موضوعی و معارف احادیث 
به ش��رح زیر اعالم شد: محمدرضا  فراتی  رتبه اول - هاشم وحیدیان   
رتبه دوم - علی بدری   رتبه سوم - مصطفی فریدونی رتبه چهارم - 
حسین زهدی علیپور رتبه پنجم. شایان ذکر است این دوره از مسابقات 

از 11 شهریور آغاز و تا 26 شهریور ادامه خواهد داشت.

تاکید نائب رئیس مجلس شورای اسالمی در دیدار با مدیرعامل پتروشیمی تبریز:

بهره گیری از نخبگان و فرهیختگان مراکز علمی در طرح های پژوهشی، تولید و صنعتی

   مدیر عامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان خبر داد:

پوشش عایقی 93 پست برق تا پایان سال 97 

با حضور معاون امور اقتصادي استاندار هرمزگان؛

مخزن 2000 متر مكعبي مسكن مهر »طوال« بهره برداري شد

همزمان با هفته دولت: 

پروژه های تعریف شده اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، افتتاح شد

شرکت برق منطقه ای مازندران برای دومین سال متوالی بعنوان دستگاه برتر اجرایی مازندران شد

پایگاه مقاومت بسیج معراج منطقه 8 در سكوي برترین ها قرار گرفت

در سومین روز از رویداد قرآنی؛

 برترین های رشته حفظ موضوعی مسابقات سراسری قرآن مشخص شد

اسداهلل رازانی استاندار کرمانشاه: 
گلخانه های استان باید 10 برابر شود

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

هکتار گلخانه در استان برسیم اما این رقم هم اکنون کمتر از 40 هکتار است. 

بازدید معاون عمران روستایی بنیاد مسكن استان از تعدادی از پروژه های در دست اجرا
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بنا به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان گلستان، مهندس ولی الهی، 
معاون عمران روستایی بنیاد مسکن استان از تعدادی از پروژه های بنیاد مسکن در شهرستانهای کردکوی و بندرگز بازدید کردند.
مهندس ولی الهی در ابتدا از روند اجرای احداث کانال و جدول در روستای میاندره و مسیرهای اجرایی آن بازدید کردند و دستورات 
الزم را جهت ادامه کار صادر کردند.مهندس ولی الهی در ادامه از عملیات اجرای دیوار نگهبان در روستای چقر بازدید کردند. برای 
اجرای این پروژه 800 متر مکعب خاکبرداری، 117 متر مکعب سنگ و مالت و تا کنون حدود 600 تن بتن آماده صرف شده است. 
این کانال با ابعاد 45*6 با اعتبار 3500 میلیون ریال در حال اجراست.در ادامه معاون عمران روستایی با حضور در روستای باالجاده، از 
مسیرهای اجرای طرح هادی ) پروژه احداث کانال و جدول ( بازدید کردند. طول مسیر اجرایی در روستای باالجاده 1800 متر است 
.بازدید از عملیات آسفالت معابر روستاهای لیوان شرقی و تلور از دیگر برنامه های معاون عمران روستایی بود که با همراهی مدیر بنیاد 

مسکن شهرستان بندرگز و دهیار و اعضای شورای این روستاها انجام شد.

بزرگراهها و راه های شریانی گلستان به دوربین های ثبت تخلف مجهز شدند
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان خبر داد: همزمان با هفته دولت و با حضور 
استاندار معزز و شماری از مسووالن استانی و شهرستانی، تمام شبکه بزرگراهی و راه های شریانی استان از غرب تا شرق تحت پوشش 
دوربین های ثبت تخلفات عبور و مرور قرار گرفت.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان، 
"مهدی میقانی" در مراسم افتتاح متمرکز سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور جاده ای استان در مرکز مدیریت راه های اداره کل، 
گفت: کار نصب و راه اندازی 16 دوربین ثبت تخلفات عبور و مرور از اسفندماه گذشته در 16 شریان ارتباطی استان از نوکنده در 
غرب تا انتهای حوزه استحفاظی استان در شرق، در دستور کار قرار گرفت و با وجود چالش های متعدد، طی مدت زمان کوتاهی 
موفق به اتصال متمرکز و واحد این سامانه ها در مرکز مدیریت راه های کشور شدیم.وی با اشاره به اینکه با نصب و راه اندازی این 
دوربین ها، تعداد سامانه های ثبت تخلفات عبور و مرور استان هم اینک به 20 سامانه و دوربین رسیده است، گفت: هدف از نصب و 
راه اندازی این دوربین ها،ارتقای ایمنی و پاسخگویی به حقوق شهروندان بوده است.میقانی افزود:کاربرد این دوربین ها عالوه بر ثبت 
لحظه ای و متوسط عبور و مرور وسایل نقلیه و کنترل ترافیک و سرعت؛ توسعه گردشگری و امنیت پایدار شهروندان نیز، می باشد.

سود جویی پیامكی از مشترکین مخابرات
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین گفت: در پی تماس تلفنی گروهی سود جو  با 
مشترکین که خود را زیر مجموعه مخابرات معرفی می کنند با اعالم هشدار به شهروندان تاکید کرد که اطالعات شخصی خود را در 
اختیار این افراد قرار ندهند.  ایوبی در ادامه این خبر افزود:  گروهی سود جو ضمن تماس با شماره های مختلف با مشترکین، خود را 
زیر مجموعه مخابرات معرفی کرده و با وعده اینکه مشترک برنده سکه ،مبلغی پول و یا کاال شده است و قرار است در برنامه تلویزیونی 
اعالم شود،نسبت به اخاذی از مشترکین اقدام کرده اند.  مسئول روابط عمومی مخابرات منطقه قزوین افزود: با اعالم هشدار در این 
زمینه از مشترکین خواست تا اطالعات شخصی و یا شماره حساب خود را به افراد سودجو که خود را زیر مجموعه مخابرات معرفی 
می کنند اعالم نکنند.  وی از مشترکین تلفن ثابت و  همراه درخواست کرد که در مواجهه با افراد سودجو هوشیارانه عمل کرده و 
در صورت مشاهده هرگونه سوء استفاده با شماره تلفن 2021 واحد ارتباط مردمی و یا با شماره 2095 سامانه رسیدگی به شکایات 

مخابرات تماس حاصل نمایند.

استاندار مرکزی به صورت سرزده از شرکت آب و فاضالب استان بازدید کرد
اراک - مینو رستمی - مهندس زمانی قمی استاندار مرکزی به صورت سرزده و بدون اطالع قبلی از شرکت آب و فاضالب استان 
بازدید و از نزدیک در جریان کارهای انجام شده در بخش آب و فاضالب قرار گرفت. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب 
استان مرکزی مهندس زمانی قمی استاندار مرکزی در جریان این بازدید که با حضور مدیرعامل ، معاونان و تعدادی از مدیران این 
شرکت انجام شد ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در بخش آب و فاضالب استان گفت: شرکت آب و فاضالب یکی از دستگاههای 
پیشرو در خدمات رسانی دقیق و به موقع به مردم است. وی در ادامه افزود : طبق بررسی های صورت گرفته این مجموعه با بهره گیری 
از مدیران و کارشناسان خبره و مسلط به کار از شرکت های خدماتی مطلوب در سطح استان مرکزی است. در این بازدید مهندس 
خلیلی مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان مرکزی نیز طی ارائه گزارش عملکرد شرکت گفت: طی تابستان امسال در زمان پیک 
مصرف به ویژه در هفته گذشته که گرمترین روزهای سال بود ما 5600 لیتر در ثانیه در 200 تقطه مکانی استان تولید آب داشتیم. 

مدیر کل راهداری و حمل ونقل استان:
آماده کمک در جهت بهبود برنامه های فرهنگی بقاع متبرکه هستیم

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز -  معاون فرهنگی واجتماعی بهمراه مسئول روابط 
عمومی اداره کل اوقاف وامور خیریه با مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان در 
صبح امروز شنبه 11شهریور ماه  دیدار نمودند به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامور 
خیریه استان بوشهر:معاون فرهنگی واجتماعی بهمراه مسئول روابط عمومی اداره کل اوقاف 
وامور خیریه با مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان دیدار نمودند، در این نشست 
مهندس سید حمید رضا علم مدیر کل راهداری وحمل ونقل گفت: اهمیت جایگاه اوقاف در 
جامعه ما بسیار زیاد است ،بدلیل اطالع از این که میدانیم کار اساسی اوقاف با فرهنگ مذهبی جامعه سرکار دارد از هر گونه کمکی در 
جهت بهبود برنامه های فرهنگی مساجد وبقاع متبرکه چشم پوشی نخواهیم نمود؛ ،مهندس علم تاکید کرد:این اداره کل آمادگی دارد 
در طرح های مانند اعزام زائران رضوی واعزام به عتبات عالیات با اوقاف استان مشارکت نماید؛ سید مهدی حسینی  معاون فرهنگی 
اجتماعی اداره کل اوقاف در این دیدار گزارشی از برنامه های عملیاتی و فرهنگی اوقاف ارائه کرد؛وی گفت: در سازمان اوقاف از سال 
90 سند جامع فرهنگی برای بقاع متبرکه کل کشور طراحی گردیده،  که تاکنون  بصورت منظم وپایدار برنامه های فرهنگی وقرآنی 
در سطح بقاع متبرکه استان در حال اجرا می باشد، شاید بتوانیم بگوییم جز معدود ارگانهای فرهنگی کشور که در ایام مختلف سال 

ویژه برنامه های فرهنگی ثابت با شاخصه جذب مردم به معارف اهل البیت )علیه السالم( می باشیم.

اجرای بازخوانی واقعه غدیر با عنوان "شمس تابان" در شاهرود
شاهرود - حسین بابامحمدی : عباس اعتماد درگفتگو باخبرنگارما گفت: 
بازخوانی واقعه غدیر در ش��اهرود با عنوان "شمس تابان" اجرا می شود. وی با 
اش��اره به بازخوانی واقعه غدیر در شاهرود اظهار کرد: این برنامه روز عید غدیر 
خم 18 ش��هریور ماه در جوار حرم ش��هدای گمنام در ارتفاعات شهر شاهرود 
برگزار خواهد ش��د. وی افزود: در این برنامه که باعنوان ش��مس تابان اجرا می 
شود از عصر جاهلیت تا بدترین جاهالن امروز را در بر می گیرد که به نمایش 
درآوردن جنایات داعش و صاحبانش��ان را به تصویر خواهد کش��ید. نویسنده و کارگردان این اثر بیان کرد: نمایش تولد باشکوه 
حضرت علی)ع( از دل کعبه تا ظهور منجی در این اثر قریب بیش از سه ساعت را شامل می شود. وی تصریح کرد: در این نمایش 
میدانی بیش از 300 نفر سیاهی لشکر حضور دارند که صحنه های مختلف را به تصویر می کشند و 15 روز این برنامه تمرین 
فشرده داشته است  اعتماد ادامه داد: در این برنامه از تعزیه خوانان و هنرمندان شهرستان شاهرود استفاده شده است.  وی با اشاره 
به اثرگذاری هنر نمایش در اذهان مردم گفت: هنر اثرگذار در عصر امروز است که باید از آن استفاده شود تا مفاهیم غنی اسالم 
و وقایع مهم آن را به نسل امروز منتقل کرد.مسئول بسیج هنرمندان شهرستان شاهرود تاکید کرد: در جنگ نرم امروز آنچه نیاز 
است استفاده از هنر برای تبیین و تعمیق بخشیدن به ارزش های واالی انسانی و اسالمی است که انقالب ما به خاطر آن بوجود 

آمد و باید از هنر برای گسترش آن در عصر جاهلیت مدرن استفاده کرد.



فرض کنید ش��ما صاحب س��اختمان اداری هستید که 
مس��تاجران ش��ما از کند بودن آسانس��ور مدام ش��کایت 
می کنند و حتی تهدید کرده اند که اگر این مش��کل حل 

نشود، اجاره نامه خود را باطل می کنند. 
به گزارش اصفهان پالس، وقتی از مستاجران می پرسید 
که چگونه باید این مشکل را حل کرد راه حل هایی مشابه 
موارد زیر ارائه می دهند: تعویض باالبر، نصب موتور قوی تر 
یا ش��اید ارتقای الگوریتمی که باالبر ب��ا آن کار می کند. 
این پیش��نهادها در دس��ته ای قرار می گیرند که اصطالحا 
فضای راه حل نامیده می ش��ود. دس��ته ای از راه حل ها که 
فرضیه های مختلف را در مورد اینکه مش��کل چیست )در 

اینجا کند بودن آسانسور( به اشتراک می گذارند. 
با این حال، زمانی که مس��ئله را با مدیران س��اختمان 
در جریان می گذاری��د، راه حل های جذاب تری در اختیار 
ش��ما می گذارند. مثال اینکه در آسانسور آینه قرار دهید. 
این س��نجش ساده به ش��کل مؤثری شکایت ها را کاهش 
می ده��د. چرا که توجه اف��راد را به موضوع جذابی غیر  از 
گذش��ت زمان معطوف خواهد کرد، ای��ن موضوع جذاب 

مشاهده خودشان در آینه است. 
راه ح��ل قرار دادن آینه، از این جهت جالب اس��ت که 
در واقع مسئله را حل نمی کند. یعنی آسانسور را سریع تر 
نمی کند، ولی درک متفاوتی از مس��ئله را در اختیار شما 

می گذارد. 
توجه داش��ته باشید که برداش��ت اولیه از مسئله، لزوما 
اشتباه نیس��ت. نصب یک باالبر جدید، احتماال مشکل را 
حل می کند. هدف برداش��ت جدید این نیست که مسئله 
واقعی را پیدا کنید، ولی باعث می ش��ود مسئله بهتری را 
ب��رای حل کردن پی��دا کنید. در واقع ای��ن ایده که تنها 
یک مسئله ریش��ه ای واحد وجود دارد گمراه کننده است. 
مس��ئله ها معموال چندعلتی هستند و از راه های مختلفی 

قابل درک و حل شدن هستند. 
شناس��ایی جنبه متفاوتی از مسئله گاهی اوقات موجب 
می ش��ود که راه حل مس��ائلی را پیدا کنید که مدت زمان 

زیادی غیرقابل حل به نظر می رسیدند. 
در نهایت به یاد داش��ته باشید زمانی که به یک مسئله 
برخورد کردید، به برداش��ت اولی��ه از آن اکتفا نکنید و از 

زوای��ای دیگر نی��ز به آن فکر کنید. ول��ی این فکر کردن 
نباید در حدی طول بکش��د که رقبای ش��ما پا به میدان 

گذاشته و مشتریان بالقوه شما را تصاحب کنند. 
به طور کلی ایده ها به ش��کل راه حلی برای مش��کالت و 
مس��ائل موجود، مطرح و پیاده سازی می شوند. همیشه به 
یاد داش��ته باشید که اگر محصول ش��ما، مشکلی را حل 

نکند مورد توجه قرار نمی گیرد. 
متدهای زیادی برای حل مسائل وجود دارد که فرآیند 
شش مرحله ای حل مس��ئله تنها یکی از این متدهاست. 

این فرآیند شامل مراحل زیر است: 
- مرحله اول: مشکل را تشخیص دهید.

- مرحله دوم: مشکل را آنالیز کنید.
- مرحله سوم: راه حل های بالقوه را شناسایی کنید.

- مرحله چهارم: راه حل موردنظر را اجرا کنید.
- مرحله پنجم: نتایج را ارزیابی کنید.

- مرحل��ه شش��م: راه ح��ل را مطاب��ق با مش��کل خود 
استانداردسازی کنید.
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آیا مشکل درستی را برای حل انتخاب کرده اید؟ 

نوشدارو

 شاهکار تبلیغاتی O2 در کمپین جدید خود

کار بیش از اندازه به سالمت و 
بهره وری شما آسیب می رساند

ش��ما چند س��اعت در هفته کار می کنید؟ آیا به ساعت 
کاری خود افتخار هم می کنید؟ فکر می کنید هرچه بیشتر 
کار کنید نتیجه بهتر به دست می آورید؟ به گزارش زومیت، 
اگر مانند اکثر فعاالن کس��ب و کار باشید، این باور در شما 
وجود دارد که هرچه س��اعت کاری بیشتر باشد، احساس 
غرور و سرخوش��ی ناش��ی از کار زیاد بیشتر است. چنین 
باوری بیش از همه بین کارآفرین ها دیده می ش��ود که به 
 )Busy bragging(  »پدیده ای به نام  »رجزخوانی مشغله
منجر شده است. نتیجه این پدیده این است که حرفه ای ها 
یا به س��اعت کاری زیادی که داش��ته اند افتخار یا در مورد 
آن مبالغه می کنند ت��ا حس خوب مهم و مؤثر بودن را به 
خود تلقین کنند. ام��ا در مورد آمریکایی ها می توان گفت 
که بخشی از این رفتار ناشی از فرهنگ آنهاست؛ آنها برای 
زمان اهمیت ویژه ای قائل هس��تند و سعی می کنند از آن 
بیشترین بهره را ببرند. حتما این ضرب المثل را شنیده اید 
که وقت طالست! آنها با همین تفکر به این باور رسیده اند 
که افراد می توانند با کار زیاد و عزم راسخ به ثروت و کامیابی 
دس��ت پیدا کنند. یعنی موفقیت از طریق کار زیاد که به 
معنای مدت زمان بیش��تر برای کار کردن اس��ت، به دست 
می آی��د. وقتی پرکاری و س��اعت های طوالن��ی کار کردن 
را ب��ا تکنولوژی ترکیب کنیم، ب��ه عارضه رفتاری جدیدی 
منتهی می شود که بسیاری این روزها به آن مبتال هستند 
و پدیده  »فش��ارِ کاری مداوم - Telepressure« نامیده 
می ش��ود؛ یعنی عارضه ای که در آن فرد برای جواب دادن 
ب��ه پیام ها، ایمیل ها و مکاتبات کاری صبر نمی کند و میل 
شدید به پاسخگویی بالفاصله دارد. شاید این موضوع اصال 
اتفاق بدی به نظر نیاید و س��رعت پاسخگویی باال از طرف 
مخاطب احتماال مورد توجه بسیاری باشد، اما واقعیت چیز 
دیگری اس��ت. این موضوع در واقع به بهره وری و کارآمدی 
شما آسیب وارد می کند. اما این موضوعات چطور می توانند 

بر بهره وری تاثیر منفی داشته باشند؟ 
کاهش بازده

اضافه کردن س��اعت کاری، تا حدودی به افزوده شدن 
مق��دار کاری که انجام می دهید کمک می کند؛ اما اگر از 
آن حد عبور کنید، بازدهی به طور چشمگیری کاهش پیدا 
می کند. اگر شما ۵۰ ساعت یا بیشتر در هفته کار کنید، 
بهره وری شما )کل کار مفیدی که انجام داده اید( متناسب 
ب��ه زمان کاهش پیدا می کند. این روند کاهش با افزایش 
زمان بیش��تر و بیشتر پیش می رود. یعنی اگر ۷۰ ساعت 
در هفته کار کنید، نتیجه ای که به دست می آورید چیزی 
بیشتر از نتیجه به دس��ت آمده از ۵۵ ساعت کار در هفته 

نیست. چرا چنین اتفاقی می افتد؟ دلیل آن چیست؟ 
خستگی

 بخش��ی از دلیل کاه��ش بهره وری ب��ا افزایش زمان، 
خستگی است. وقتی بیش��تر از ۵۰ ساعت در هفته کار 
کنید، یعنی از زمانی  که باید به خواب مفید و استراحت 
اختصاص دهی��د، می کاهید. به ع��الوه قطعا موضوعات 
دیگری نیز در زندگی ش��خصی شما وجود دارد که باید 
به آنها هم رس��یدگی کنید. کمبود خواب و مصرف دائم 
انرژی مغز به احساس خس��تگی دائم منتهی می شود و 
کافئین هم نمی تواند هیچ کمکی به آن بکند. کیفیت کار 
ش��ما کاهش پیدا می کند و یاد گرفتن و به خاطر آوردن 
نکات و موضوعات تازه برای تان دشوار می شود و در انجام 

دادن امور کندتر می شوید. 
چندوظیفگی 

وقتی چند صد کار در لیس��ت انجام دادنی های تان قرار 
داشته باشد، چاره ای ندارید جز اینکه چند کار را همزمان 
انجام دهید و احتماال ش��نیده اید که ای��ن کار با بهره وری 
نس��بت عکس دارد. مثاًل وقتی باید یک گزارش کار درباره 
فروش یک محصول بنویس��ید و به چگونگی نوش��تن آن 
در حین یک جلس��ه بازاریابی فکر می کنی��د یا وقتی که 
با یک مش��تری تلفنی صحبت می کنی��د و در عین حال 
ایمیل های ت��ان را ه��م چک می کنید، قطعاً ب��ه بازدهی و 
کیفیت کار خود لطمه می زنید. کار کردن در س��اعت های 
طوالنی و در عین حال قبول کردن مس��ئولیت های بیشتر 
و بیشتر شما را در موقعیتی قرار می دهد که نمی توانید به 
نتیجه مطلوب مورد نظر برسید. وقتی مجبور باشید کارهای 
بیشتری انجام دهید و به طور دائم حجم این کارها بیشتر و 
بیشتر می شود در واقع کارایی شما کمتر و کمتر می شود. 

فرسودگی شغلی
کار کردن برای س��اعت های طوالن��ی بدون آنکه هیچ 
مرخصی، س��فر یا اس��تراحتی برای خود در نظر بگیرید 
در نهایت به احس��اس فرسودگی شغلی منتهی می شود. 
آخر هفته ها، استراحت های شبانه و کافی، تعطیالتی که 
حداقل چند روز طول بکشند، همگی برای گشایش مغز و 
ذهن شما ضروری و حائز اهمیت هستند. اگر بدون آنکه 
به خود استراحت بدهید دائم مشغول کار هستید، مطمئناً 
در نهایت به این مرحله از فرسودگی خواهید رسید. عالقه 
و عشق شما به کار کاهش پیدا می کند و در نهایت همه 

این موارد به کاهش بازدهی و بهره وری شما می انجامد.
عواقب ناخوشایند سالمتی

در نهایت، به خاطر بس��پارید عالوه بر تمامی عوارضی 
که نام برده ش��د، مهم ترین اثری ک��ه کار کردن بیش از 
حد ممکن اس��ت بر ش��ما داشته باش��د تحت خطر قرار 
دادن س��المتی جسمی شما است. ش��ما در برابر بیماری 
آسیب پذیرتر می شوید و حس سالمتی و سر حال بودن تان 
تحت الشعاع قرار می گیرد. این یعنی روزهای بیشتری در 
بستر بیماری خواهید بود و شاید همه اینها باز باعث شود 
که ش��ما زمان بیش��تری برای کار ک��ردن صرف کنید تا 
زمان هایی که در بستر بیماری بوده اید، جبران شود. سخت 
کار کردن بد نیست و اینکه به کار و تالش زیاد خود غره 
باشید هم هیچ ایرادی ندارد؛ اما خطر جایی ظاهر می شود 
که حجم کاری که انجام می دهید، نسبت به کیفیت آن و 
س��المتی شما در اولویت قرار بگیرد. یادتان باشد که هیچ 
چی��زی بیش��تر از رعایت کردن تعادل اهمی��ت ندارد. به 
ساعات کاری توجه بیشتری داشته باشید تا در عین حفظ 

بهره وری، به سالمت خود نیز آسیبی وارد نکنید. 
ENTREPRENEUR :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارتاپ: بوک لوپ
book-loop. ir :وب سایت

سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: خریدوفروش کتاب دانشگاهی

نزدی��ک  و  ت��رم  ه��ر  ش��روع  اوای��ل  بیش�تر:  توضی�ح 
امتحان ه��ای پای��ان ت��رم در دانش��گاه ها زمان های��ی اس��ت 
 ک��ه بیش��تر دانش��جویان ب��ه دنب��ال کتاب ه��ای درس��ی 
معرفی ش��ده از طرف اساتید خود هستند که به عنوان رفرنس 
درسی محسوب می شود، ولی پیدا کردن کتاب مورد نظر گاهی 
سخت و زمان گیر است و نیازمند جست وجو در کتابفروشی های 
مختلف. بوک لوپ اپلیکیش��نی برای خریدوفروش کتاب های 
دس��ت دوم دانشگاهی با دسته بندی متفاوت براساس رشته و 

دانشگاه است.

یافتن کتاب دلخواه

معرفیاستارتاپ

برند موبایل O2 هفته گذش��ته زمانی مورد توجه بسیاری 
از اف��راد قرار گرفت که ظاهرا جای پنج بیلبورد در سرتاس��ر 
انگلستان را با بیلبورد های شکسته تعویض کرد. هدف از انجام 
این کار اعالم خبر پیشنهاد تعویض صفحه نمایش گوشی های 

تلفن همراه جدید بود. 
به گزارش ام بی ای نیوز، این ش��اهکار تبلیغاتی خرید چهار 

بیلبورد اصالح شده در لندن و یک نمونه بیلبورد اصالح شده 
دیگ��ر در لیورپول را در بر می گرف��ت. در ادامه بعضی از آنها 
با یک س��ری موانع ایمنی ب��رای افزایش تلقین حس تصادف 
احاطه ش��ده اند. کاربران توییتر بر سر عمدی بودن این اقدام 
 O2 تردید داش��تند. در هر صورت توییت هایی از سوی خود
و صاحب رس��انه های خارج از خانه، Primesight، مشخص 

کردند که این یک کار برنامه ریزی شده بوده است. 
در ادامه معلوم ش��د که ش��اهکار تبلیغاتی فوق نخس��تین 
مرحل��ه از یک کمپین جدید برای O2 به ش��مار می رود که 
احتماال در کنار دیگران، آژانس خالقیت VCCP و ش��ریک 
آن در ح��وزه روابط عموم��ی، Hope&Glory را نیز درگیر 

خود می کند.  

برای مطالعه 780 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ترس از شکس��ت امری عادی و 
طبیعی اس��ت اما اگر بر ترس خود غلب��ه نکنید هیچ گاه 
طعم موفقیت و کارآفرینی را نخواهید چشید. توصیه ما این 
است که ابتدا عواملی را که منجر به شکست کسب و کارها 
می شوند دقیقا مورد بررس��ی قرار دهید و سپس با توجه 
به ای��ن عوامل فعالیت خودتان را آغاز کنی��د. بعد از آغاز 
کس��ب و کار به طور کلی این فک��ر را از خودتان دور کنید 

و فقط به موفقیت بیندیش��ید. به طور خالصه در ادامه به 
دالیل شکست کسب و کارها اشاره می کنم. 

1-کمال گرایی: توجه بیش از حد و وس��واس به خرج 
دادن درباره محصول یا خدمت و به تاخیر انداختن عرضه 

آن 
2- احتی�اط بیش از حد: ریس��ک در قل��ب جزئی از 
کارآفرینی است. احتیاط بیش از حد باعث مرگ بسیاری از 

تازه واردان نوظهور است. 
3- عدم ش�راکت: سقوط بس��یاری از تازه کارها به این 

دلیل است که بنیانگذارش بیش از حد دست تنها است. یک 
کسب و کار مستلزم استقرار دائمی است و یکی از موثرترین 

راه های ارائه آن، از طریق یک مشارکت سازنده است. 
4-عدم اطالعات کافی: تجزیه و تحلیل مناس��ب در 
اوایل کار بس��یار مهم اس��ت، زیرا صرفا اطالعات خودتان، 
بزرگ ترین بینش درباره چگونگی بهبود کارتان است. پایه و 
اساس یک کسب و کار موفق اطالعات است. بدون اطالعات 
صحیح و کافی از آن، بس��یاری از کس��ب و کارها شکست 

خورده اند، زیرا نمی دانند چگونه پیشرفت کنند. 

ترس از شکست

پرس�ش: صاحب سرمایه قابل قبولی هستم و دوست دارم کس�ب و کاری راه اندازی کنم، اما ترس از شکست و از دست 
دادن سرمایه و اعتبار مانع من است. چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین)11(
اهمیت »برنامه بازاریابی«

در ش��ماره قبل درباره اهمی��ت بازاریابی براتون 
گفت��م و این ش��ماره می خواهم ب��ه اهمیت برنامه 

بازاریابی و مشتریان هدف اشاره کنم. 
متاسفانه در ایران خیلی ها فکر می کنن بازاریابی 
یعنی هدر دادن پول، اما این جوری نیست. کسانی 
در ب��ازار موفقند که بتونن ت��و دل بازار هدف نفوذ 
کنن. دوستان من حاضر بودن بابت منشی و اجاره 
دفتر و ش��ارژ ساختمان و کارمند و . . . هزینه کنن 
اما وقتی حرف از بازاریابی و تبلیغات می ش��د فکر 
می کردند دارن پوالش��ونو هدر می دن و نتیجه این 

می شه که هیچ درآمدی نداشته باشن. 
ت��و اگ��ه می خ��وای در کار و کاس��بی ات موفق 
باش��ی باید حتما حتما بخشی از س��رمایه اولیه را 
به بازاریابی اختصاص بدی تا بازار هدف و مشتری 
هدف تو رو بشناسه. وقتی تو هزینه چاپ یه کارت 
ویزی��ت را هدر رفتن س��رمایه می دونی به نظر من 
بهتره بری کارمند دولت ش��ی و آخر هر ماه حقوق 

و مزایای ثابت بگیری. 
در ب��ازار برای پول درآوردن باید رقابت کرد باید 
مب��ارزه کرد باید هزین��ه کرد باید فک��ر کرد باید 
مش��تریان خدمات و محصوالت رو شناس��ایی کرد 
بعد براشون برنامه ریزی کرد. تو اگه به کسب و کارت 
عالقه داری و می خوای موفق بش��ی از همین حاال 

به فکر بازاریابی باش. 
یه تیم فوتبال برای اینکه برنده باشه همه چیز رو 
آنالیز می کنه. اینکه در چه تورنمنتی بازی می کنه 
در کدوم کش��ور بازی داره آب و هواش چه جوریه. 
چه امکاناتی داره. زمین تمرینش کجاس��ت. اقامت 
داره یا نه؟ با چه وس��یله ای باید ب��ره و بیاد با چه 
تیم های��ی باید بازی کنه و خالصه صدها آیتم باید 
در بی��اره و برای ه��ر کدوم جواب بگی��ره تا بتونه 
وارد بازی بش��ه، اما در ایران متأسفانه همه دوست 
دارن پولدار بش��ن. شب فکر می کنن و صبح عمل 
می کنن. یا یه ش��رکت ثبت می کنن یا یه فروشگاه 
راه می اندازن. ۹۹درصد اینا هم با شکس��ت مواجه 
می ش��ن برای اینکه هیچ اصول و قاعده ای ندارنن. 
بابائه می بین��ه بچه بیکار تو خونه نشس��ته می گه 
بی��ا باباجون ای��ن ۵۰ میلیون رو بگی��ر و یه کاری 
راه بنداز. بچه هم می ره فروش��گاه زیورآالت بدلی 
میزن��ه. چن��د ماه م��ی ره و میاد و نتیجه می ش��ه 
شکست. چرا؟ برای اینکه نه بیزینس پلنی داشته و 
نه برنامه بازاریابی. فکر کرده اگه زیورآالت بفروشه 

پولدار می شه همین. 
هر کسب و کاری نیاز به یه برنامه بازاریابی داره تا 
با اون بتونه وارد بازار بشه و آروم آروم جا بیفته. در 
ایران این جور کارا راه نیفتاده. ما حاضریم صد برابر 
خ��رج کنیم اما برای بازاریابی یک تومن پول ندیم. 
حاضریم بابت دک��ور مغازه میلیونی خرج کنیم اما 
حاضر نیستیم با یه مشاور بازاریابی برای راه اندازی 
کس��ب و کار یا ادامه فعالیت مش��اوره بگیریم. فکر 
می کنیم مشاوره یعنی چی. پول نازنین رو می دی 
که فالنی برات فقط حرف بزنه؟ تا این تفکر تو بازار 
ایران حاکم باش��ه وضع کار و کاسبی نباید چندان 

رونقی داشته باشه. 
در صورت��ی ک��ه در اروپا و آمری��کا و حتی ژاپن 
قبل از ش��روع کس��ب و کار برنام��ه بازاریابی مدون 
و مکت��وب دارن و براس��اس اون برنام��ه حرک��ت 
می کن��ن، اما اینج��ا زمین رو می خرن، س��وله رو 
می زن��ن، ماش��ین آالت رو وارد می کنن، مواد اولیه 
رو تهیه می کنن، خط تولید رو راه میندازن، تولید 
رو در انب��ار دپو می کنن، بعد تازه متوجه می ش��ن 
که نمی دونن باید به کی بفروش��ن. اون وقت زنگ 
می زنن به ما که به داد ما برسین که بیچاره شدیم. 
هیچ ک��ی از ما این جنس رو نمی خره. خوب نباید 
بخره می دونی چرا؟ برای اینکه تو هیچ بازار هدفی 
نداش��تی و ن��داری و هیچ فعالی��ت بازاریابی انجام 
ندادی بع��د توقع داری محصوالت ت��و رو در بازار 

بخرن؟ چرا؟ 
بازاریاب��ی ب��رای ه��ر کس��ب و کاری متفاوت��ه. 
نمی ش��ه یه راه و روش ثابت پیش��نهاد کرد. تو اگر 
کس��ب و کاری راه انداختی باید بازارتو با روش های 
مختلف پیدا کنی و برای اون بازار س��رمایه گذاری 
کنی. برای کس��ب و کارهای کوچک نمی ش��ه زیاد 
هزین��ه کرد بای��د به می��زان کم هم ش��ده براش 
خرج ک��رد. قبل از ه��ر چیزی باید ب��ازار هدف و 
مش��تریان هدف کار و کاسبی ات رو معلوم کنی. تو 
قراره با چه کس��انی ارتباط داشته باشی. آیا عموم 
مردم مشتریان تو هس��تند یا قشر خاصی از مردم 
می تونند باهات کار کنن؟ کس��ی که خشکش��ویی 
داره طبعا با طیف وسیع تری از مردم ارتباط داره تا 
کس��ی که تعمیرگاه اتومبیل بنز داره، بنابراین نوع 

بازاریابی هر کدوم می تونه متفاوت باشه. 
پس از اینکه برای کار و کاسبی ات یه اسم خوب 
انتخاب کردی باید اون اسم رو سر زبون ها بندازی. 
اگر کار خدماتی راه انداختی یا یه کار فروشگاهی، 
در وهل��ه اول نیاز داری که مردم عادی و رهگذران 
متوجه بشن در این فروش��گاه یا مغازه یا دفتر، تو 
مش��غول چه کاری هس��تی. پس اگر کارت جوری 
هس��ت که باید رهگذران بهت مراجعه کنن حتماً 
یه س��ردر خوب و زیبا ب��رای کارت انتخاب کن تا 
مردم متوجه بش��ن فرضا ت��و در این محل خدمات 
بیمه داری یا اینجا یه فروشگاه اسباب بازی فروشی 
است یا آژانس تاکسی تلفنی راه افتاده. البته برای 
کس��ب و کاری که نیاز به دفتر و دستک داره شاید 
زیاد مهم نباشه که تابلو زده شه چون نوع و جنس 

کار جوری نیست که مردم عادی مراجعه کنن. 

تختهسیاه

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