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سن ورود به بازار کار 28 سالگی، سن بازنشستگی 51 سالگی

 عجایب
بازار کار ایران

بررسی ها نشان می دهد که ایرانی ها به طور متوسط 14 سال زودتر از سن معیار سالمندی بازنشسته می شوند. 
پژوهش های انجام ش��ده توس��ط مرکز پژوهش های مجلس نش��ان می دهد که متوسط سن بازنشستگی در ایران 

حدود 51 سال است که این سن، 14 سال از سن معیار بازنشستگی در جهان کمتر تلقی می شود...

مهم ترین دستاوردها و اولویت های دولت در حوزه نفت چیست؟ 

دست باالی ایران در اوپک 
پس از برجام
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مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

 توازن در کل زنجیره فوالد
الزمه رسیدن به توسعه پایدار است

آسیب های اشتباهات مدیریت پروژه به کسب و کار شما
برنامه ریزی شرط موفقیت در کسب و کار

قهوه های مجانی تسخیر کنند ه   بازار 
نکاتی که باید هنگام معرفی محصول رعایت کنید

نقش گسترده فرهنگ در بازاریابی
دستیابی به بهترین ایده های تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 بنیانگذار  واتس اپ
فیس بوک را ترک می کند

یادداشت

یادداشت

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه 

عالمه طباطبایی

به نرخ رشد تعیین شده در 
برنامه ششم توسعه می رسیم

اع��ام نرخ رش��د س��ه ماهه 
اول فص��ل به��ار، چش��م انداز 
رشد س��ال 1396 را مشخص 
کرد و در س��ال جاری با رونق 
اقتصادی باالیی روبه رو خواهیم 
بود. ب��ر این اس��اس، محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت 
س��ال 1390 با احتس��اب نفت 
 در س��ه ماهه نخس��ت س��ال با

 6.5 درص��د افزای��ش به رقم 
میلی��ارد   642 و  ه��زار   183
توم��ان و بدون احتس��اب نفت 
به رشد 7درصدی به 145هزار 
و 669میلی��ارد تومان رس��یده 

اس��ت. اقتصاددان ه��ا 
معتقدند...

با توجه به کاه��ش نرخ بهره 
می ش��ود  پیش بین��ی  بانک��ی 
نقدینگی های خوبی از بازار پول 

راهی بازار س��هام شود، 
البته با کاهش...

کورش شمس
مدیرعامل شرکت سبد 

گردان پاداش سرمایه
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 پیش بینی روند بازار سرمایه 
تا پایان سال

3
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افزایـش قیمت دالر در بازار ایـران در حالی رخ می دهد که 

دالر در بازار های جهانی در یک ماه گذشـته شیب 
نزولی داشته است. برای این ...

گذاری تاریخی بر فراز و فرود ارزش دالر در بازار ارز ایران

 دالیل افزایش نرخ دالر
در هفته های اخیر

جزییات ساماندهی سه تعاونی غیرمجاز

سپرده گذاران صبور باشند
فرآین��د مدیری��ت دارایی ه��ا و بدهی های 
تعاون��ی اعتبار در حال تصفیه »افضل توس« 
توسط بانک آینده با همکاری بانک مرکزی و 
پ��س از اخذ نظر مرجع قضایی در حال انجام 

است. 
به گزارش »فرصت امروز«، مدیرکل نظارت 
بر بانک ها و موسس��ات اعتباری بانک مرکزی 
با اش��اره به تجمع در مقابل ش��عبه مرکزی 
بانک آینده گفت:  »این تجمع توسط عده ای 
از سپرده گذاران تعاونی اعتبار منحله »افضل 
توس« بوده اس��ت و اخبار برخی رس��انه های 
مج��ازی که این افراد را س��پرده گذاران بانک 

آینده معرفی کرده اند، صحت ندارد.«
عب��اس کمرئی با توصیه به س��پرده گذاران 
برای حف��ظ آرام��ش و اطمینان نس��بت به 
محفوظ بودن س��پرده های آنه��ا تأکید کرد: 
»متأس��فانه برخی شایعه س��ازان برای ایجاد 
اختال در کارکرد نظام بانکی و آس��یب زدن 
به حیثیت آن، ش��ایعاتی چون بروز مشکات 
برای بانک ها منتشر می کنند و سپرده گذاران 
را برای خروج س��رمایه های خ��ود از بانک ها 
ب��رای رس��یدن به اه��داف خوی��ش ترغیب 
می کنند ک��ه با قاطعیت ضم��ن رد این گونه 
شایعات، از س��پرده گذاران محترم درخواست 
می کنیم با حفظ آرام��ش، بانک آینده را که 
برای ایفای مس��ئولیت اجتماعی خود وظیفه 
تعیین تکلیف س��پرده های مؤسس��ه منحله 
افضل ت��وس را به عهده گرفته اس��ت، یاری 

کنند.«

او اف��زود: »بان��ک آین��ده همچون س��ایر 
بانک های رس��می کشور با صابت به فعالیت 
خود ادامه خواهد داد و س��پرده های مردمی 
در ای��ن بانک محفوظ اس��ت. بر این اس��اس 
سپرده گذاران محترم به شایعات منتشر شده 
در رس��انه های مج��ازی که عموم��ا خارج از 

کشور مدیریت می شوند، توجه نکنند.«
ای��ن مق��ام مس��ئول بان��ک مرک��زی در 
خصوص آخری��ن وضعیت مدیریت دارایی ها 
و بدهی های تعاونی اعتبار افضل توس گفت: 
»مدیری��ت دارایی ه��ا و بدهی ه��ای تعاونی 
اعتبار افضل توس با حدود 1000نفر کارمند 
و 217 ش��عبه ب��ه بانک آینده واگذار ش��ده 
اس��ت. ضمن آنکه انعقاد ق��رارداد واگذاری 
تمام امور و وکالت انتقال دارایی های تعاونی 
مذک��ور به بانک آینده، بازرس��ی از عملیات 
و عملک��رد ش��عب تعاونی، بررس��ی کیفیت 
تس��هیات اعطای��ی و س��پرده ها، بررس��ی 
و کارشناس��ی و ارزیاب��ی ام��اك تعاون��ی، 
حسابرس��ی از حساب ها و عملیات تعاونی از 
جمله اقداماتی اس��ت که توسط بانک آینده 

در حال انجام است.«
کمرئی همچنین آخرین وضعیت مدیریت 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ا و س��اماندهی تعاونی 
اعتب��ار وحدت  )آرمان( ب��ا حدود 1000 نفر 
کارمند و 145 شعبه توسط مؤسسه اعتباری 
مل��ل را تش��ریح ک��رد و گف��ت:  »مؤسس��ه 
اعتب��اری »مل��ل« در همین راس��تا اقدامات 
مؤثری از جمله بازرسی اجمالی از حدود 60 

شعبه تعاونی، کنترل و شناسایی اسناد به نام 
تعاونی وحدت، کارشناسی اماك، راه اندازی 
اتوماس��یون اداری، افتتاح حساب برای واریز 
حق��وق پرس��نل تعاونی، اختص��اص و اعام 
شماره حساب برای تعاونی وحدت برای واریز 
هرگونه وجه مربوط به تعاونی به آن حس��اب 

نزد مؤسسه و. . . را به عمل آورده است.«
مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسس��ات 
خص��وص  در  مرک��زی  بان��ک  اعتب��اری 
مدیریت دارایی و بدهی های تعاونی اعتبار 
البرز ایرانی��ان گفت: »مدیری��ت دارایی و 
بدهی های تعاونی اعتب��ار »البرز ایرانیان« 
با حدود 200 کارمند و 30 ش��عبه مطابق 
برنامه ریزی انجام ش��ده، ب��ه بانک تجارت 
واگذار شده است، لیکن پرونده این تعاونی 
با دقت و سرعت در مرجع قضایی در حال 
رس��یدگی اس��ت که پس از اع��ام نتیجه 
توسط مرجع محترم قضایی، بانک تجارت 
ب��ا کمک بان��ک مرکزی عملی��ات اجرایی 
س��پرده ها متناس��ب ب��ا دارایی ه��ا را آغاز 

خواهد کرد.«
وی اف��زود: »مدیران تعاون��ی البرز ایرانیان 
به دلیل س��وءمدیریت توس��ط مرجع قضایی 
بازداش��ت ش��ده اند و تخلفات آنها در دست 
بررس��ی اس��ت، البته بای��د یادآور ش��د که 
اقدام��ات برنامه ری��زی ش��ده در خص��وص 
اس��ترداد س��پرده های نهادهای اش��اره شده 
متناسب با دارایی های آنها پس از اخذ اجازه 

از مرجع قضایی، انجام می شود.«

گذری بر صرافی بانک ها

شلختگی در فروش ارز مسافرتی
در حالی بانک مرکزی با حذف ارز مسافرتی، 
متقاضی��ان را برای خری��د آن به ب��ازار آزاد و 
بانک ها روانه می کند که هیچ بانکی فروش این 
ارز را ک��ه ق��رار بود با نرخ آزاد انجام ش��ود  در 
برنامه خود ندارد. در سوی دیگر صرافی  بانک ها 
هم از ش��رایط چندان یکسانی برای فروش ارز 
مسافرتی برخوردار نیستند.  به گزارش ایسنا، در 
نتیجه بازنگری در مقررات ارزی، بانک مرکزی 
تصمیم ب��ه حذف ارز مس��افرتی گرفت. براین 
اس��اس از 20 شهریورماه حدود 300دالری که 
برای مسافران و همچنین 200دالری که برای 
سفر به عتبات عالیات با نرخ مبادله ای اختصاص 
پیدا می کرد، کنار گذاشته شده و مسافران باید 
تم��ام ارز مورد نیاز خ��ود را از بازار تهیه کنند. 
البته بانک مرکزی تأکید دارد که این ارز با ارائه  

مدارك الزم از طریق بانک ها تأمین شود. 
 از سال گذشته مجوز فعالیت بانک ها در بازار 
ارز صادر ش��ده و آنه��ا می توانند خریدوفروش 
انج��ام دهند، ولی طی این مدت تاکنون بانکی 
در این ب��اره اقدام نکرده، مگر بانک های عاملی 
ک��ه تأمین ارزه��ای تعیین ش��ده مانند ارزی 
مس��افرتی را برعهده داشتند. به هر صورت در 
ش��رایطی تأکید بر این است که با حذف ارز با 
ن��رخ مبادله ای، متقاضیان، ارز م��ورد نیاز را از 
بانک ها تأمین کنند که شرایط موجود در شبکه 
بانکی و البته صرافی های آنها قابل تأمل است. 

اول اینک��ه تقریب��ا هی��چ بانک��ی ارز عرضه 
نمی کن��د و در مقاب��ل تقاض��ا ب��رای تهیه ارز 
مس��افرتی پاس��خ منفی داش��ته و متقاضی را 

روانه صرافی بانک ها می کنند. در س��ویی دیگر 
مراجعه به صرافی بانک ها و درخواست برای ارز 

مسافرتی با پاسخ های متفاوتی همراه است. 
تمامی صرافی  بانک ها هر روز ارز مس��افرتی 
ارائه نمی کنن��د، یعنی ممکن اس��ت یک روز 
صرافی یک بانک ارز مسافرتی بفروشد و روزی 
دیگر ای��ن کار را انجام نده��د. تمامی صرافی 
بانک ها برای فروش ارز مس��افرتی ش��رط ارائه 
کارت مل��ی، ویزا، بلیت و پاس��پورت را دارند و 
به طور مش��خص حداکثر تا 5000 دالر فروش 
دارن��د، یعن��ی رقمی ک��ه در حال��ت معمول، 
مش��تریان عادی تا این س��قف قابلیت دریافت 
ارز از صراف��ی بانک ها را دارند.  اما میزان تکرار 
فروش ارز مسافرتی در صرافی بانک ها متفاوت 
اس��ت. برخی فقط یک بار در س��ال تا س��قف 
5000 دالر ب��ه یک نفر می فروش��ند و برخی 
ه��ر فصل یک بار. یعنی یک صرافی تا 20هزار 
دالر در سال به تقاضای یک نفر پاسخ می دهد.  
نکت��ه دیگر در م��ورد نرخ ارائه ارز مس��افرتی 
اس��ت. برخ��ی صرافی ه��ا ای��ن ارز را با قیمت 
یکسان با س��ایر تقاضاها به فروش می رسانند. 
یعنی مس��تقیم با قیمت آزاد، اما برخی تا 10 
تومان پایین ت��ر از نرخی که در صرافی بانک و 
از س��وی بانک مرکزی اعام شده ارز مسافرتی 
را می فروش��ند و حتی هستند صرافی هایی که 
اختاف 15تومانی را برای فروش ارز مسافرتی 

در نظر گرفته اند. 
این روند فروش ارز با خود سواالتی به همراه 
دارد. اول اینکه چرا باید در ش��رایطی که بانک 

مرکزی ارز مس��افرتی را حذف می کند تا دیگر 
اخت��اف قیمتی وجود نداش��ته و به س��مت 
یکسان س��ازی نرخ ارز حرکت کند، باز هم در 
صرافی بانک ها اختاف قیمت دیده می شود که 

خود جای رانت را باز می گذارد؟ 
همچنی��ن یک��ی از اهداف بان��ک مرکزی از 
تشویق مردم برای خرید ارز از بانک ها می تواند 
این باش��د که عرضه ارز از سوی بانک ها انجام 
ش��ده و به عبارت��ی گ��ردش ارزی در بانک ها 
صورت گی��رد که امتیازی برای مس��افر وجود 
ندارد که بخواهد ترجی��ح دهد ارز مورد نیاز را 
از بانک تأمین کند، چرا که اوال اختاف قیمتی 
متوجه آن نیس��ت و حتی در 5000دالر تنها 
حدود 50هزار تومان باقی می ماند که رقم قابل 
توجهی نیس��ت. از سوی دیگر در مدارك مورد 
نیاز برای گرفتن ارز مسافرتی وجود ویزا الزامی 
است. در این شرایط ممکن است ویزای مسافر 
در همان روز س��فر آماده شود که در این حالت 
به طور طبیعی وی هیچ ترجیحی برای دریافت 
ارز از صرافی بانک ها در روز سفر ندارد، بلکه باید 
در روزهای قبل از بازار آزاد ارز مورد نیاز را تهیه 
کند.  این در حالی اس��ت که حتی گفت وگو با 
برخی از متقاضیان ارز مسافرتی با این واکنش 
همراه بود که چرا باید وقت خود را صرف خرید 
ارز در صرافی بانک ها و با ارائه چند مدرك کرد، 
درحالی که هیچ امتیازی نداش��ته و به راحتی 
می توان در ب��ازار آزاد از طریق صرافی ها آن را 
تهیه کرد، حتی اگر با اختاف قیمت 20 تا 30 

تومانی همراه باشد. 
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فرص�ت امروز: ب��رآورد مرکز 
پژوهش ه��ای مجل��س از رش��د 
اقتصادی س��ال 1396 در حدود 
3.7درصد اس��ت ک��ه نزدیک به 
ب��رآورد 3.3درص��دی صن��دوق 
و همچنی��ن  پ��ول  بین الملل��ی 
تخمین 4درص��دی بانک جهانی 
از رش��د اقتصادی امس��ال ایران 
ب��رآورد مرکز  براس��اس  اس��ت. 
ارزش افزوده  رش��د  پژوهش ه��ا، 
بخش های کش��اورزی در س��ال 
 جاری 3.8درصد، نفت 4.1درصد، 
صنع��ت 6 درص��د، س��اختمان 
2.5درصد و خدم��ات 2.8درصد 

خواهد بود. 
در گ��زارش بازوی پژوهش��ی 
مجلس آمده اس��ت که بررس��ی 
وضعی��ت اقتصاد ایران در س��ال 
1395 نش��ان می ده��د که 2.7 
واح��د درصد از رش��د اقتصادی 
12.5درصدی اعالم ش��ده توسط 
بانک مرک��زی، ناش��ی از بخش 
غیرنفت��ی اقتص��اد بوده اس��ت، 
اما ب��ا توج��ه به تكمیل ش��دن 
ظرفیت ه��ای خال��ی تولید نفت، 
ت��داوم این روند در س��ال 1396 

مورد انتظار نخواهد بود. 
مقایس��ه تولید ناخالص داخلی 
کش��ور )ب��ه قیمت ثابت س��ال 
1390( در س��ال 1395 نس��بت 
به سال 1390 نشان می دهد این 
متغیر حدود 5 درصد رشد داشته 
اس��ت. همچنین بررسی وضعیت 
بخش ه��ای مختلف اقتصاد ایران 
نس��بت به س��ال 1390 نش��ان 
می ده��د بین چهار گ��روه اصلی 
و  خدم��ات  نف��ت،  کش��اورزی، 
صنایع و معادن تنها ارزش افزوده 
گروه صنایع و معادن نس��بت به 
س��ال 1390 کاهش داشته و به 
95درص��د از ارزش افزوده س��ال 

1390 خود رسیده است. 
در این دوره گروه کش��اورزی، 
نفت، خدمات ب��ه ترتیب 27، 9 
و 7 درصد رش��د داش��ته اند. در 
گروه صنایع و معادن، بیش��ترین 
اقتصادی  کاهش بین بخش های 
مربوط به بخش ساختمان است. 
در واقع ارزش اف��زوده این بخش 
در س��ال 1395 حدود 63درصد 
ارزش افزوده این بخش در س��ال 
1390 اس��ت. در گ��روه خدمات 

نیز با وجود رش��د کلی خدمات، 
بخش ه��ای خدم��ات بازرگانی و 
نیز خدم��ات اجتماعی همچنان 
به س��طح تولی��د س��ال 1390 
مقایس��ه  همچنین  نرس��یده اند. 
درآمد ملی این دو س��ال نش��ان 
می دهد س��ال 1395 درآمد ملی 
80 درص��د درآم��د ملی س��ال 

1390 است. 
در ای��ن گ��زارش آمده اس��ت 
ک��ه مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
گزارش های  در سلس��له  همواره 
تحلیل بخش واقعی اقتصاد ایران، 
دو دغدغه مهم نظام آماری کشور 
یعنی یكسان س��ازی س��ال پایه 
نهادهای آم��اری و تدوین تقویم 
انتش��ار و الزام به رعای��ت آن را 
مطرح کرده است. خوشبختانه در 
س��ال 1396 شاهد یكسان سازی 
س��ال پایه حساب های ملی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی و مرکز 
آمار ایران هس��تیم. همچنین در 
فروردین م��اه س��ال 1396 بانک 
مرک��زی تقویم انتش��ار آمارهای 
خود را روی س��ایت خود منتشر 
کرد و تاکنون نیز خود را ملزم به 

رعایت این تقویم دانسته است که 
این امر می تواند گامی به جلو در 
جهت بهبود کیفیت حساب های 
ملی و افزایش ش��فافیت عملكرد 
متغیرهای بخ��ش واقعی اقتصاد 

ایران باشد. 
در س��ال های اخی��ر یك��ی از 
مهم تری��ن علل تف��اوت آمارهای 
حس��اب های ملی دو نهاد آماری 
منتش��رکننده این آمار به تفاوت 
در س��ال پایه نسبت داده می شد. 
مقایسه آمار حساب های ملی این 
دو نهاد نش��ان می ده��د هرچند 
اختالف آمارها نسبتا کاهش یافته 
است، با این حال همچنان تفاوت 
آمار  در  به خصوص  چش��مگیری 
ارائه شده این دو نهاد آماری برای 

بخش های اقتصادی وجود دارد. 
طب��ق بررس��ی ها، ب��ا در نظر 
و  آم��ار  جدیدتری��ن  گرفت��ن 
اطالع��ات در دس��ترس ب��رآورد 
وزارت جهاد کش��اورزی از تولید 
ب��رآورد  کش��اورزی،  محصوالت 
هزینه ه��ای عمران��ی و ج��اری 
دول��ت ت��ا انتهای س��ال 1396، 
تحوالت م��ورد انتظ��ار از تولید 

و ص��ادرات نفت تا انتهای س��ال 
ج��اری و برآوردهای ش��رکت ها 
و تش��كل های مرتبط ب��ا صنایع 
مختل��ف ش��امل خودروس��ازی، 
محصوالت پتروشیمی و. . . راجع 
به میزان تولیدات محصوالت شان 
در انتهای سال 1396 پیش بینی 
می ش��ود که رش��د ارزش افزوده 
در  کش��اورزی  بخش ه��ای 
س��ال جاری 3.8 درص��د، نف��ت 
4.1 درص��د، صنع��ت 6 درصد، 
س��اختمان 2.5 درصد و خدمات 

2.8 درصد باشد. 
مرک��ز  ب��رآورد  همچنی��ن 
پژوهش ها از رشد اقتصادی سال 
1396 در حدود 3.7 درصد است 
که نس��بت ب��ه پیش بینی قبلی 
این نهاد چندان تفاوتی نداش��ته 
و نزدی��ک ب��ه ب��رآورد صندوق 
بین الملل��ی پ��ول و بانک جهانی 
از رش��د اقتصادی ایران در سال 
2017 است؛ صندوق بین المللی 
پول در آخرین گزارش خود، رشد 
اقتصادی ایران در سال 2017 را 
3.3 درص��د و بانک جهانی نیز 4 

درصد پیش بینی کرده  است. 

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از رشد بخش های صنعت، نفت، کشاورزی، ساختمان و خدمات در سال 1396

برآورد رشد 3/7 درصدی اقتصاد ایران

بررس��ی ها نش��ان می ده��د که 
ایرانی ها به طور متوس��ط 14 سال 
زودت��ر از س��ن معیار س��المندی 
بازنشسته می ش��وند. پژوهش های 
انجام شده توسط مرکز پژوهش های 
مجلس نشان می دهد که متوسط 
سن بازنشس��تگی در ایران، حدود 
51 س��ال اس��ت که این سن، 14 
س��ال از سن معیار بازنشستگی در 

جهان کمتر تلقی می شود. 
ام��ا نكته مه��م اینجاس��ت که 
س��ن بازنشس��تگی تنها 23س��ال 
از میانگی��ن ورود به ب��ازار کار در 
ایران بیش��تر است. به دلیل بحران 
بی��كاری در ای��ران و دو برابر بودن 
ن��رخ بی��كاری جوان��ان 20 تا 25 
سال نسبت به نرخ بیكاری متعارف 
جمعیت، س��ن ورود به ب��ازار کار 
در ایران 28 س��الگی است. به این 
ترتیب انتظار برای بازنشستگی 23 
سال پس از 28 س��الگی ایرانیان، 
یعنی در س��ن 51 س��الگی شكل 
می گی��رد. این در حالی اس��ت که 
غالبا در دیگر کشورها افراد در سن 
65 سالگی بازنشسته می شوند، اما 
در ایران بی��ش از 3 میلیون بیكار 
حض��ور دارند که بخش عمده ای از 
آنان را جوانان تحصیلكرده تشكیل 

می دهند. 
مجل��س  پژوهش ه��ای  مرک��ز 
ش��ورای اس��المی در این گزارش 
تأکید کرده اس��ت که ه��ر ایرانی 
مایل به اش��تغال، به طور متوس��ط 
در طول زندگی خود 23س��ال کار 

می کن��د و حدود 30 س��ال خود و 
بازماندگان��ش مس��تمری دریافت 
می کنن��د. بنابراین آنچ��ه پیش از 
همه مسئله س��از اس��ت، کم کاری 
و  اش��تغال  ایرانی ه��ا در فض��ای 
کسب و کار است زیرا رشد اقتصادی 
در سایه کار کردن می تواند افزایش 
یابد و از ای��ن رهگذر درآمد دولت 
نیز افزایش یافته و می تواند مزایای 

بیشتری را به مرحله اجرا بگذارد. 
مرکز پژوهش ها به تمایل بسیار 
زیاد ش��اغالن ایرانی ب��رای خروج 
از اش��تغال و ورود به بازنشستگی 
اش��اره و تأکید کرده که تقاضاهای 
مك��رر جوامع کارگ��ری و صنوف 
مختلف برای ایجاد تسهیالت جهت 
بازنشس��تگی زودهنگام، گواهی بر 

این موضوع است. 

خطر صندوق های 
بازنشستگی در اقتصاد

بررسی علل بحران بیكاری، از سه 
عامل رونمایی می کند؛ نخست آنكه، 

در ش��رایطی بحران اصلی اقتصاد 
ایران تلقی می ش��ود که بررسی ها 
نشان می دهد بحران صندوق های 
بازنشس��تگی، در س��ال های پیش 
رو آینده بازنشستگان را در معرض 
مخاط��ره ای جدی ق��رار می دهد. 
صندوق های  نامس��اعد  وضعی��ت 
بازنشس��تگی، توامان ب��ا وضعیت 
نامناس��ب بیكاری در ای��ران خود 
عاملی برای ایجاد شرایط نامساعد 
زندگی هم برای جوانان و هم برای 
سالمندان است. درواقع بیكاری در 
ایران در ش��رایطی بحرانی جدی و 
پیچیده اس��ت که بررسی ها نشان 
می ده��د درصد کم��ی از جمعیت 
ای��ران فع��ال اقتصادی محس��وب 

می شوند. 
بر این اساس، از هر 10 ایرانی 
در سن اشتغال کمتر از چهار نفر 
یا به عبارت بهتر 3.7 نفر تمایل 
به کار ک��ردن دارند، درحالی که 
این رقم در کش��ور کانادا 6.6نفر 
و برای کش��وری چون اسلواکی 

8.7درصد اس��ت. البته موقعیت 
اقتص��ادی و اجتماع��ی این دو 
کش��ور ب��ا ای��ران تفاوتی جدی 
دارد، اما به ه��ر روی تمایل کم 
ب��رای ورود به بازار کار و فعالیت 
اقتصادی، چالش دوم پیش روی 
اقتصاد ایران و به تبع آن رش��د 
منابع در دس��ترس برای ارتقای 
کفایت مزایای ایام بازنشس��تگی 
اس��ت، بنابرای��ن پی��ش از آنكه 
نیازمند مداخالت در حوزه های 
بیمه های اجتماعی باشد، نیازمند 

مداخالت فرابخشی است.
 

چالش دستمزدهای پایین
بی تمایلی  چال��ش  س��ومین 
ب��رای ورود به بازار کار از س��وی 
کارشناسان و فعاالن این حوزه، 
کم بودن دس��تمزد در مقایس��ه 
با هزینه ه��ای زندگی در ابتدای 
فعالیت ش��غلی اس��ت. س��طح 
حق��وق و دس��تمزد در ایران در 
مقایسه با کشورهایی چون کانادا 

و اسلواکی بس��یار پایین است و 
همین مسئله سبب شده پدیده 
کار ک��ردن و در عین حال فقیر 
مان��دن در اقتصاد ایران ش��كل 
گی��رد. این پدیده خ��ود عاملی 
است که سبب می شود جوانان، 
به دلیل حمایت های والدین خود 
تمایل چندانی برای ورود به بازار 

کار نشان ندهند. 
براساس این گزارش، دستمزد 
ک��م در بازار ای��ران خود عاملی 
برای ک��م کاری ی��ا بی انگیزگی 
برای فعالیت اقتصادی محسوب 
می ش��ود، چرا که اغلب شاغالن 
مجبورند برای تأمین هزینه های 
زندگی خود همزمان دو شغل و 
در برخی موارد حتی س��ه شغل 
داشته باشند که این مسئله خود 
فش��ار بر بازار کار را افزایش داده 
و س��دی در برابر ورود نیروهای 

تازه کار به بازار ایجاد می کند. 
بازار کار ای��ران نیازمند اصالح 
اس��ت؛ این اصالح ضرورت دارد با 
توجه به بهبود سطح دستمزدها 
و ایجاد ش��رایطی برای اش��تغال 
تحصیلك��ردگان در ب��ازار صورت 
گیرد. ب��ه نظر می رس��د افزایش 
سطح دستمزد برای مكفی شدن 
درآمد یک شغل خود بتواند زمینه 
را برای بهب��ود بحران بیكاری در 
کشور ایجاد کند. به هر روی خالی 
شدن مشاغل دوم و سوم، فضا را 
ب��رای ورود نیروهای تازه نفس به 

بازار کار ایران ایجاد کند. 

سن ورود به بازار کار ۲۸ سالگی، سن بازنشستگی 51 سالگی

عجایب بازار کار ایران

گزارش2

دریچه

تداوم عقالنیت برای تغییر ساختارهای 
اقتصادی

زشت و زیبای اقتصاد ایران
دس��تیار ویژه رئیس جمهور در ام��ور اقتصادی و 
رئیس مؤسس��ه عالی آم��وزش و پژوهش مدیریت 
و برنامه ریزی، بیس��تم ش��هریورماه در گردهمایی 
دانش آموخت��گان دانش��كده مدیری��ت و اقتص��اد 
دانش��گاه صنعتی شریف به ارائه نظرات خود درباره 
چگونگ��ی پیدایش و رش��د ابرچالش ه��ای اقتصاد 
ایران پرداخت. گزیده ای از سخنان مسعود نیلی به 

نقل از ایلنا در ادامه آمده است: 
کن��كاش در چرایی و چگونگی ش��كل گیری یک 
مشكل، گام نخست فرآیند حل آن قلمداد می شود. 
از آنج��ا که دول��ت مهم تری��ن و مؤثرترین نهاد در 
عملكرد تاریخی اقتصاد ایران طی حداقل 70 سال 
گذشته بوده، به عنوان شروع فرآیند آسیب شناسی 
می توانیم نقطه آغاز را دولت بگذاریم. لذا ریشه یابی 
مش��كالت را از واکاوی تح��والت دول��ت ش��روع 

می کنیم. 
اقتصاد ایران سیر تحوالت عمده خود را از دهه30 
شمسی در شرایطی آغاز کرد که ماهیتی روستایی 
با نقش مس��لط کش��اورزی در بخش کاالیی همراه 
با دولتی با توان بس��یار محدود هم به لحاظ مالی و 
هم لحاظ توان انس��انی داشت. از مجموع جمعیت 
حدود 16 میلیونی، تقریباً 13 میلیون نفر روستایی 
بوده و تنها 3میلیون نفر در شهرها سكونت داشتند 
و دولت نیز از توانمندی بس��یار محدودی در تأمین 
امنیت، ارائه خدمات آموزش��ی و تأمین بهداشت و 

عرضه خدمات درمانی برخوردار بود. 
در ادام��ه تحوالت اقتصادی دهه  30شمس��ی، 
رش��د اقتصادی و رشد سرمایه گذاری در دهه 40 
ش��تاب گرفت، به گونه ای که ای��ن دهه را به عصر 
طالی��ی اقتصاد ایران تبدیل ک��رد. اما همزمان با 
این دس��تاوردها، در همین دوران بذر بزرگ ترین 
و مخرب ترین مش��كل اقتصاد ایران یعنی کسری 
بودجه  »مزمن« کاشته و پایه اساسی ترین بیماری 
اقتصاد ایران گذاشته ش��د، چراکه سیاستمداران 
خود را مقی��د به قید بودج��ه نمی دیدند و تصور 
می کردن��د باید ب��ه هر قیمت کاره��ای بزرگی را 
به انجام برس��انند. نقل قولی از نیكیتا خروشچف 
وج��ود دارد ک��ه می گوید:»سیاس��تمداران پ��ل 
می س��ازند حتی اگ��ر رودخانه ای وجود نداش��ته 

باشد.«
با پیروزی انقالب اسالمی، همان ذهنیتی که در 
س��ال های قبل از انقالب ش��رط الزم و کافی برای 
تحوالت کش��ور را اراده دولت می دانس��ت، ادامه 
یاف��ت. اما تغییری که صورت گرفت اضافه ش��دن 
مفهومی به رفتار دولت بود به نام عدالت. از طرف 
دیگر، در س��ال های اول دهه60 شمسی جمعیت 
کش��ور رشد خیره کننده ای یافت و همزمان جنگ 
تحمیلی هشت س��اله هم به وقوع پیوس��ت که هر 
دو ب��ه افزایش قابل توجه مخ��ارج دولت انجامید. 
لذا مشاهده می کنیم که درآمدهای دولت از محل 
ص��ادرات نفت در س��ال 1367 حدوداً یک شش��م 
مقدار آن در س��ال 1357 بوده، درحالی که مخارج 
دولت نس��بت به همین س��ال حدوداً نصف ش��ده 
اس��ت. این یعنی کس��ری بودجه بس��یار بزرگ و 
فاجعه ب��ار. در س��ال 1367 کس��ری بودج��ه 53 
درص��دی به وجود آمد که از این 53درصد، حدود 
50 واح��د درصد آن از طریق اس��تقراض از بانک 
مرکزی تأمین شد؛ در نتیجه کسری بودجه که از 
دهه 40 شمس��ی در اقتصاد ایران ظاهر شده بود، 
به زخم کهنه و عمیقی تبدیل ش��د که تا به امروز 

ادامه پیدا کرده است. 
 مسیری که باید تغییر کند

پنج ابرچالش بودجه، صندوق های بازنشس��تگی، 
نظام بانكی، محیط زیس��ت و منابع آبی، مس��ائلی 
هس��تند ک��ه ب��ه تدریج تبدی��ل به موانع رش��د و 
س��رمایه گذاری می ش��وند و درس��ت در تقاب��ل با 
ضرورت مهمی ق��رار می گیرند که اقتصاد ایران در 
مواجهه با آن است؛ ضرورتی به نام اشتغال زایی در 

مقیاس گسترده. 
نتیج��ه آنكه ای��ن ابرچالش ها، نتیج��ه و حاصل 
سیاس��ت هایی بوده اند که در ط��ول زمان خودمان 
اتخاذ کرده ایم و کسی از بیرون نظام تصمیم گیری 
بر ما تحمیل نكرده اس��ت. گام نخست، کنكاش در 
چرایی شكل گیری چالش های کنونی اقتصاد ایران 
اس��ت، چنانكه امروز اقتصاد کش��ور یک چهره زیبا 
مزین به رش��د اقتصادی قابل قبول، تورم تک رقمی 
و اش��تغال س��االنه بیش از 600 هزار نفر اس��ت و 
در عی��ن ح��ال دارای چهره دیگ��ر نگران کننده از 
ابرچالش های موجود اس��ت. ای��ن دو چهره متضاد 

یكدیگر نیستند و حتی باهم سازگارند. 
دس��تاوردهای ارزش��مندی را که ام��روز از نظر 
رش��د اقتصادی و تورم و اش��تغال در اختیار داریم 
حاصل برداش��تن قدم هایی در مسیر عقالنیت، اما 
»در چارچ��وب س��اختارهای موجود« بوده اس��ت. 
آنچه عمیقاً به آن نی��از داریم تداوم عقالنیت اما با 
اراده قوی برای »تغییر ساختارهای موجود« اقتصاد 
کشور اس��ت. دس��تیابی به نتایج ارزشمند موجود 
نوی��د آن را می دهد که می ت��وان از زمان باقیمانده 
حس��ن اس��تفاده را کرد و آینده بهت��ر را رقم زد و 
کاری کرد که س��ال 1400 آغازی مبارک بر قرنی 

جدید با خطاهای کمتر برای اقتصاد ایران باشد. 

خبرنامه

نفت

نگاهی آماری به وضعیت راه ها
کدام استان ها بیشترین آزادراه را 

دارند؟ 
براس��اس آماری که وزارت راه و شهرسازی اعالم کرده 
بدون احتساب راه های روس��تایی در حال حاضر 87هزار 
و 166 کیلومتر راه فعال در تمام اس��تان های ایران وجود 
دارد، راه های��ی که به آزادراه، بزرگراه، راه اصلی و راه فرعی 

تقسیم می شود. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس این گزارش در حال حاضر 
در ای��ران 2401 کیلومتر آزادراه، 16 هزار و 627 کیلومتر 
بزرگ��راه، 25 ه��زار و 538 کیلومتر راه اصلی و 42 هزار و 

601 کیلومتر راه فرعی وجود دارد. 
در ن��گاه کل��ی به می��زان راه های فعال در هر اس��تان، 
اس��تان فارس با داشتن 9 هزار کیلومتر بیش از 10درصد 
از جاده ه��ای ایران را در خود جای داده اس��ت که از این 
نظر رکورددار به حساب می آید. پس از فارس استان های 
خراسان رضوی با 7.4، کرمان با 7.3، سیستان و بلوچستان 
با 7.2 و دو اس��تان اصفهان و خراسان جنوبی با 6.2درصد 

قرار گرفته اند. 
در این آمار اس��تان تهران با قرار گرفتن 940 کیلومتر 
راه تنها 1.1 درصد از جاده های کشور را به خود اختصاص 
داده است. از نظر پوشش آزادراهی شرایط کشور با وجود 
تمام اقدامات انجام گرفته هنوز با استانداردها فاصله زیادی 
دارد. طب��ق آخرین گزارش های وزارت راه و شهرس��ازی، 
در حال حاضر 13 استان کش��ور از نعمت آزادراه محروم 
هس��تند و در تعدادی از اس��تان ها میزان آزادراه حتی به 
100 کیلومتر نمی رسد. در بین استان هایی که آزادراه به 
آنها رسیده استان اصفهان با ثبت 399 کیلومتر صدرنشین 
اس��ت و پس از آن استان آذربایجان شرقی با 234، استان 
ق��م با 229، قزوین با 217، مرکزی 207 و زنجان با 200 
کیلومتر آزادراه فعال قرار گرفته اند. استان تهران نیز طبق 

آخرین آمارها 197 کیلومتر آزادراه فعال دارد. 
در ح��وزه راه ه��ای اصل��ی وضعی��ت تمام اس��تان ها 
ش��اخص هایی مثب��ت را نش��ان می دهد، ام��ا تنها تعداد 
محدودی از استان های کشور بیش از 1000 کیلومتر راه 
اصل��ی دارد. در این آمار اس��تان کرمان با 1728 کیلومتر 
صدرنش��ین اس��ت و پس از آن اصفهان با 1695، فارس 
با 1590، خراس��ان رضوی با 1150 و خوزستان با 1053 
کیلومتر ق��رار دارد. در حوزه راه ه��ای اصلی نیز باالترین 
آمار به خوزس��تان اختصاص یافت��ه که با 2673 کیلومتر 
بیش��ترین پوش��ش راه اصلی را به خ��ود اختصاص داده 
است. پس از آن استان های سیستان و بلوچستان، فارس، 
اصفهان، خراسان رضوی و کرمان قرار گرفته اند. در حوزه 
راه های فرعی اس��تان فارس با فاصله بسیار زیاد بیشترین 
پوش��ش را به خود اختصاص داده اس��ت و بر این اساس 
5195 کیلومتر از راه های فرعی کشور در استان فارس قرار 
گرفتند. پس از آن اس��تان های خراسان جنوبی و رضوی، 
سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، آذربایجان غربی 
و ش��رقی و اصفهان بیشترین س��هم را به خود اختصاص 
داده اند. برآوردهای وزارت راه و شهرس��ازی نشان می دهد 
از مجم��وع راه های فعال در ایران تنه��ا 2.8 درصد آزادراه 
هستند و پس از آن 19.1 درصد بزرگراه، 29.3 درصد راه 

اصلی و 48.9 درصد راه فرعی به حساب می آید. 

کدام کشورها مشتری نفت ایران هستند؟ 
االکلنگ خرید نفت ایران در آسیا

براساس آخرین آمارهای اعالم شده از سوی مسئوالن، 
ظرفیت تولید نفت خام ایران 4.8 میلیون بشكه در روز 
و تولی��د نفت خام ایران بی��ش از 3میلیون و 800 هزار 
بشكه در روز است. صادرات نفت خام و میعانات گازی در 

مردادماه نیز 2.6 میلیون بشكه اعالم شده است. 
به گزارش ایسنا، بررسی بازارهای جهانی نفت حاکی 
از آن اس��ت ک��ه به تبع افزایش تقاض��ای خرید نفت از 
ایران از س��وی خریداران نفت جهان، صادرات نفت خام 
و میعانات ایران نیز افزایش یافته اس��ت. حجم صادرات 
صورت گرفته از طریق نفتكش ها از بنادر ایرانی در اوت 
)ماه گذش��ته( 2.5 درصد رش��د کرد و به 2.42 میلیون 
بشكه در روز در مقایسه با 2.37 میلیون بشكه در روز، در 
ژوییه رسید. همچنین درحالی که هند میزان خرید نفت 
از ایران را به دلیل مش��كالت پیش آمده بین دو کشور 
برای توس��عه میدان گازی فرزادB  کاهش داده اس��ت، 
میزان خرید نفت ایران از سوی چین افزایش یافته است 
و از 638 ه��زار و 322 بش��كه در روز در ژوییه به 693 
هزار و 419 بش��كه در روز در اوت رس��ید. این در حالی 
است که صادرات به هند در اوت بر مبنای ماه به ماه به 
میزان 167 هزار و 258 بش��كه در روز کاهش پیدا کرد. 
در نتیجه فروش کمتر به هند، کره جنوبی با خرید 284 
ه��زار و 742 بش��كه در روز، دومین خریدار بزرگ نفت 
ایران در اوت شد. صادرات ایران به ژاپن نیز همچنان به 
روند نزولی ادامه داد و به میزان 43 هزار و 162 بش��كه 

در روز کاهش یافت. 
همچنین اروپاییان یكی از مشتریان پروپا قرص طالی 
سیاه ایران محسوب می شوند و سهم آنها از صادرات نفت 
ایران با افزایش تقاضا از س��وی ایتالیا، فرانس��ه، هلند و 
یونان، رشد چش��مگیری پیدا کرد، به طوری که یكی از 
دالیل افزایش صادرات نفت ایران در ماه میالدی گذشته 
افزایش تقاضا در اروپا بوده اس��ت. صادرات نفت ایران به 
اروپا در اوت بهبود پیدا کرد و به 835 هزار و 742 بشكه 
در روز رس��ید که تقریباً 200 هزار بش��كه در روز رشد 
ماه به ماه داش��ت. ترکیه نیز با واردات 256 هزار و 258 
بش��كه در روز در ماه گذش��ته، بزرگ ترین خریدار نفت 

ایران در اروپا ماند. 
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صنعت نفت ایران با قدمت 100 ساله اش 
صنعت پیری محس��وب می شود، به طوری 
که بس��یاری از میادین و مخ��ازن نفتی و 
گازی در نیم��ه دوم عمر خود قرار دارند و 
همین موضوع باعث می ش��ود برداشت از 
آنها با چالش مواجه شود و نیاز به فناوری، 
س��رمایه و تکنولوژی ویژه ای داشته باشد. 
در این راس��تا افزایش ضری��ب بازیافت از 
میادی��ن برای برداش��ت هرچه بیش��تر از 
مخازن همواره مورد توجه بوده و بس��یاری 
از صاحب نظ��ران ب��ر این باورن��د که برای 
جلوگی��ری از هدررفت ث��روت ملی، باید 
افزایش ضریب بازیاف��ت را به طور ویژه ای 
مورد توجه قرار داد. هم اکنون میزان ذخایر 
هیدروکربور مایع قابل استحصال باقیمانده 
کشور حدود 1۵۷ میلیارد بشکه است که 
در ص��ورت افزایش 10درصدی متوس��ط 
ضریب بازیافت نفت، بال��غ بر ۷0 میلیارد 
بش��که به حج��م ذخایر قابل اس��تحصال 
نفت افزوده می شود. این میزان با احتساب 
بهای کنونی هر بشکه نفت، معادل 3هزار و 
۵00 میلی��ارد دالر ارزش دارد. به گزارش 
ایسنا، طبق آخرین آمار اعالم شده میزان 
ضریب بازیافت مخ��ازن نفتی ایران به طور 
میانگین ۲۷ تا ۲۸ درصد اس��ت. میانگین 
ضریب بازیافت زیر 30 درصد به این معنی 
اس��ت که اگر حدود ۷00میلیارد بش��که 
نفت در اختیار داش��ته باشیم، تنها حدود 
۲00 میلیارد بش��که آن قابل اس��تحصال 
اس��ت. البته نمی توان برای ضریب بازیافت 
استاندارد خاصی در نظر گرفت زیرا ضریب 
بازیافت، استاندارد جهانی مشخصی ندارد و 
میدان ها متناسب با کیفیت زمین، مخزن 
و. . . ضریب بازیافت های متفاوتی دارند. در 
ایران نیز میزان ضریب بازیافت در میادین 
 مختلف متف��اوت اس��ت و در یک میدان
 ۶0 درصد و در میدانی دیگر مانند آزادگان 
این ضریب کمتر از 10درصد است. ذخیره 
نفت درج��ای میدان های مش��ترک غرب 

کارون حدود ۶۷ میلیارد بش��که است که 
حتی اگ��ر ضریب بازیافت در این میدان ها 
10درصد هم باش��د، ح��دود ۶0 میلیارد 
بش��که نفت در زیر زمین باق��ی می ماند، 
درحالی ک��ه تنه��ا افزایش ی��ک درصدی 
ضریب بازیافت، اس��تحصال ۶۷0 میلیون 

بشکه نفت بیشتر را امکان پذیر می کند. 

احتیاج به سرمایه و فناوری در حوزه 
نفت

افزای��ش ضری��ب بازیافت مخ��ازن در 
دل امض��ای قرارداده��ای جدی��د نفتی 
مهم ترین اولوی��ت وزارت نفت در دولت 
دوازدهم اعالم ش��ده است. به گفته بیژن 
زنگن��ه، وزیر نف��ت کش��ورمان، افزایش 
برداش��ت از مخ��ازن، مس��ئله اصل��ی ما 
اس��ت و به هیچ وجه نباید در این زمینه 
کوتاه بیاییم. ای��ن نفت، ثروت مملکت و 
بیت المال اس��ت و باید روی صدم درصد 
ضریب بازیافت آن هم حساس��یت داشته 
باش��یم. اگر به افزایش ضری��ب بازیافت 
توجه نکنیم، بس��یاری از ذخایرمان را از 
دس��ت می دهیم و تولیدم��ان به وضعی 
بحران��ی دچار خواهد ش��د. به گفته وی، 

برای توس��عه میدان های جدید و افزایش 
ضری��ب بازیاف��ت در میدان های در حال 
بهره برداری، به س��رمایه و فن��اوری نیاز 
داری��م و تولی��د صیانتی نیز ب��ا افزایش 

ضریب بازیافت محقق می شود. 

جایگاه و روابط ایران در اوپک
سازمان کش��ورهای صادر کننده نفت با 
نام اختصاری اوپک )OPEC( یک کارتل 
نفتی محسوب می ش��ود که از کشورهای 
الجزای��ر، ای��ران، ع��راق، کوی��ت، لیب��ی، 
نیجریه، قطر، عربس��تان س��عودی، امارات 
متحده عرب��ی، اکوادور، آنگ��وال و ونزوئال 
تشکیل شده است. ایران یکی از پنج  عضو 
موس��س اوپک اس��ت و با توجه به آنکه از 
منظر ذخیره های نفتی در جایگاه چهارم و 
از لح��اظ ذخیره های گازی در جایگاه دوم 
جهانی  قرار دارد، هم��واره یکی از اعضای 
قدرتمند و تأثیرگذار محسوب می شود. با 
این  ح��ال از آنجا که رواب��ط و کنش  های 
سیاسی تأثیر مستقیم بر اوپک می گذارد، 
جایگاه و روابط ایران با این نهاد همواره در 
حال تغییر و نوسان بوده است. برای مثال 
در سال های آغاز شروع فعالیت های اوپک، 

ایران دس��ت برتر را در آن سازمان داشت 
تا جایی که توانس��ت با اعم��ال نظر خود 
قیمت نف��ت را افزایش ده��د. به گزارش 
ایرنا، پ��س از اجرای برج��ام، دولت ایران 
تمام هم��ت و تالش خود را بر بازگش��ت 
به جایگاه پیش��ین خود در اوپک معطوف 
ک��رد. البته در این زمان با توجه به کاهش 
حبابی قیم��ت جهانی نفت، عربس��تان و 
برخی کش��ورهای عربی بح��ث فریز نفتی 
را مط��رح کردند. بر این پایه کش��ورهای 
عض��و اوپک باید حج��م تولیدهای خود را 
در هر سطحی که هس��ت، نگه دارند. این 
به معنای آن بود که ایران باید حجم تولید 
خود را افزایش ندهد اما با دیپلماسی ایران 
پس از توافق برجام، تولیدکنندگان اوپک 
و غیراوپک به توافق رسیدند که بازار باید 
کنترل ش��ود و ایران هم به س��همیه خود 

پیش از تحریم  ها بازگردد. 

کادرسازی و تربیت نیرو در سطح 
بین الملل

 محمدعل��ی خطیبی، نماینده پیش��ین 
ای��ران در س��ازمان اوپ��ک ب��ا اش��اره به 
موفقیت روزافزون این س��ازمان در صورت 
حرکت در یک بس��تر اقتصادی و به دور از 
تقابل های سیاسی گفت: عملکرد گذشته 
ای��ران در ای��ن نهاد موفق ب��وده، هر چند 
در برهه های��ی با مش��کالتی روب��ه رو بوده 
اس��ت اما در چشم اندازه آینده اوپک، ایران 
بای��د بیش از پیش نقش هدایتگر داش��ته 
باش��د و خود را همچن��ان به عنوان یکی از 
اعض��ای اصلی و کلی��دی آن مطرح کند و 
نقش تعیین کنن��ده ای در تصمیم های آن 
داش��ته باش��د. برای اینکه ایران بتواند در 
چشم اندازه آینده اوپک تأثیرگذار باشد باید 
به کادرس��ازی و تربیت نیرو بپردازد، یعنی 
نیروهایی ب��رای س��طح بین الملل تربیت 
 کن��د که بتوانن��د در عرصه ه��ای مختلف 
نقش آفرینی و از جایگاه کشور دفاع کنند. 

ب��ه گزارش خبرن��گار فوالد، دکتر بهرام س��بحانی در 
جریان بازدید مدیرعام��ل و اعضای هیأت مدیره بورس 
کاالی ای��ران از فوالد مبارکه با اش��اره ب��ه عملکرد این 
شرکت در چهار سال گذشته اظهار کرد: تولید فوالد خام 
در پایان س��ال ۹1 برابر با ۶میلیون و ۶۵0 هزار تن بوده 
که در پایان سال ۹۵ به ۷ میلیون و ۵00 هزار تن رسیده 
است. در سال ۹۶ هم برنامه تولید ۸ میلیون و ۶30 هزار 
تن هدف قرار داده شده که با 30 درصد رشد همراه است 
و در چهارماهه نخست سال از برنامه هم پیشی گرفته ایم. 
وی با بیان اینکه در فوالد مبارکه نس��بت به سال ۹1 
بالغ بر 3۸ درصد افزایش ظرفیت داش��تیم، افزود: حدود 
۵3000 میلیارد ریال در پروژه های داخل و خارج فوالد 
مبارک��ه س��رمایه گذاری کرده ایم که تم��ام آن از منابع 
داخلی ش��رکت بوده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت فوالد 
مبارکه اصفهان اضافه کرد: طرح ۵میلیون تنی کنسانتره 
سنگان در اواسط سال آینده راه اندازی می شود و توسعه 
س��با از ۷۵0 هزار تن به 1.۶ میلیون تن انجام ش��ده و 
آماده بهره برداری رس��می اس��ت. همچنین در کارخانه 
ف��والد مبارکه تولید از ۵.۴ ب��ه ۷.۲ میلیون تن افزایش 

یافته است. 
وی با تأکید بر اینکه در کنار توس��عه کمی، توس��عه 
و بهب��ود کیفی محصوالت را هم انج��ام داده ایم، گفت: 
تولی��د ورق آجدار در مجتمع فوالد س��با، اضافه کردن 
تجهیزات گاززدایی و تولید ورق های رویه خودرو، سامانه 
گوگردزدایی و تولید ورق فوالدهای API مورداستفاده 
در خطوط لوله انتقال گاز و نفت ترش و صنایع دریایی از 
آن جمله هستند. ضمنا دو طرح توسعه فوالد هرمزگان از 
1.۵ به 3 میلیون تن و نورد گرم شهید خرازی به ظرفیت 
3 میلیون تن که با اروپایی ها قرارداد داریم، از طرح های 

آینده در افزایش تولید است. 
دکتر سبحانی تصریح کرد: در حقیقت استراتژی فوالد 
مبارکه این است که پا به پای توسعه صنعت فوالد کشور 
در افق 1۴0۴ به ظرفیت ۲۵ میلیون تن فوالد خام دست 

پیدا کند. 
مدیرعامل فوالد مبارکه در بخش دیگری از صحبت های 
خود مشکالت مداخله ای دولت در بخش خصوصی را مهم 
خوان��د و افزود: بحث اقتصاد آزاد یکی از موضوعات مهم 
اس��ت. در زنجیره فوالد، از سنگ آهن تا محصول نهایی 
که به دس��ت صنایع پایین دستی می رس��د، باید توازن 
برقرار باش��د و این توازن هم باید به دس��ت خود صنایع 
ص��ورت گیرد. ب��ا عرضه و تقاضا، قیمت ها نوس��ان پیدا 
می کند؛ به طور مثال نرخ سنگ آهن و گندله ای که فوالد 

مبارکه خریداری می کند، تابع ش��مش فوالد خوزستان 
اس��ت که در این دو بخش با 100 درصد افزایش قیمت 
مواج��ه بودیم. آیا فوالد مبارکه ه��م این افزایش قیمت 
را انج��ام داده؟ قیمت محصوالت ف��والد مبارکه افزایش 

چشمگیری نداشته است. 
وی خاطرنش��ان کرد: بر این باور هس��تیم که اقتصاد، 
بسته ای اس��ت که پارامترهای مختلفی دارد و نمی توان 
برخ��ی را کنترل و برخی را رها ک��رد. باید بپذیریم که 
مکانیزم تسهیل این مهم، بورس کاالست؛ اگر هم ایرادی 

دارد، باید رفع شود. 
س��بحانی با تأکید بر اینکه سیس��تم قیمت گذاری و 
ش��ورای رقابت جواب نمی دهد، تصریح کرد: بورس کاال 
راه اندازی ش��د تا قیمت گذاری ها براساس عرضه و تقاضا 
انجام ش��ود. اگر قرار است ش��ورای رقابت قیمت ورق را 
مدیری��ت کند، باید قیمت مواد اولیه فوالدس��ازها مانند 
س��نگ آهن و گاز را هم مدیریت کند. در حقیقت باال و 
پایین صنعت باید با هم دیده ش��ود چون به صورت یک 
زنجیره در حال فعالیت اس��ت. در حقیقت بورس نقشی 

در تعیین قیمت ندارد. فروش��نده و خریدار در کنار هم 
به توافق می رس��ند و ب��ورس کاال فقط فضای مذاکره را 

فراهم می کند. 
وی با اشاره به اینکه فوالد مبارکه هم نقشی در تعیین 
قیمت ن��دارد، تأکید کرد: برخی ب��رای بهره برداری های 

خاص خود، آب را گل آلود می کنند. 

تصمیمات هیأت مدیره بورس کاال بدون لحاظ 
منافع بنگاه خاصی اتخاذ می شود

بنابر این گزارش، در ادامه دکتر حامد سلطانی نژاد، 
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران که ب��ه همراه اعضای 
هیأت مدیره بورس کاالی ایران از شرکت فوالدمبارکه 
بازدی��د می کردند، اظهار کرد: انس��ان از دیدن چنین 
قطب های تولیدی که نه تنها در کش��ور ما یک ستاره 
درخشان اس��ت، بلکه در دنیا حرفی برای گفتن دارد، 
خوشحال می ش��ود. چندین سال است در بورس کاال 
ش��اهد عرضه محصوالت فوالد مبارکه هس��تیم، اما از 
نزدیک هیچ وقت فرآیند تولید و زحماتی را که فعاالن 

این عرصه متحمل می ش��وند ت��ا آن محصول به بازار 
بورس کاال برسد، ندیده بودیم. 

وی افزود: محصول ورق ج��زو محصوالت مادر و پایه 
تولی��دی بس��یاری از محص��والت دیگر اس��ت. اگر این 
محصول را نداشته باشیم، وابسته به واردات خواهیم بود و 
محصوالت نهایی تولیدشده از آن قطعا کیفیت مدنظرمان 
را نخواهند داشت؛ ضمن اینکه آن امنیتی که تولید ورق 

در داخل فراهم می کند بسیار مهم است. 
مدیرعامل بورس کاالی ایران با اشاره به اینکه در حوزه 
بازار ورق های فوالدی چالش هایی مطرح است و به نظرم 
رعایت منافع هم واحدهای باالدستی و هم پایین دستی 
ه��ر دو در بورس امکان پذیر اس��ت و ما می توانیم با یک 
روش میانه ای که منافع هر دو طرف رعایت شود به یک 

مدل کشف قیمت مناسب در بورس برسیم. 
وی تأکی��د ک��رد: نکت��ه اساس��ی تر اینک��ه در مورد 
شفاف س��ازی در بورس این مسئله تنها نباید مخصوص 
صنایع باالدستی باشد، بلکه صنایع پایین دستی هم باید 
در عرصه شفافیت در حوزه تولیدشان گام بردارند؛ ضمن 

اینکه اگر می خواهیم در حوزه صادرات ش��فاف باش��یم، 
باید واردات هم ش��فاف باشد، نحوه قیمت گذاری و نحوه 
تخصیص محصوالت وارداتی هم باید مشخص باشد که 

مطمئنم در عرصه بورس این اتفاق می تواند بیفتد. 
س��لطانی نژاد خاطرنش��ان ک��رد: حتی ام��کان عقد 
قرارداده��ای بلندمدت هم مدتی اس��ت ک��ه در بورس 
کاال برقرار ش��ده و چه در فرآینده��ای داخلی و چه در 
فرآینده��ای بین المللی، مثل ص��ادرات و واردات، انعقاد 

قراردادهای بلندمدت امکان پذیر است. 
وی در ادامه بیان کرد: این موردنظر ما اس��ت که کل 
زنجیره صنعت فوالد در بورس کاال عرضه شود. اینکه ما 
فقط یک قسمت از ساختار زنجیره تولید را شفاف کنیم، 
شاید خیلی به صالح زنجیره تولید نباشد، بلکه باید کل 
زنجیره شفاف باش��د و فرآیند کشف قیمتش مشخص 

باشد و این در بورس کاال می تواند اتفاق بیفتد. 
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران در مورد مزیت های 
عرض��ه محصوالت فوالد مبارک��ه از طریق بورس کاال 
برای مصرف کنندگان گفت: یکی بحث اطمینان خاطر 
از تأمین مواد اولیه اس��ت و دیگ��ری بحث تخصیص 
ک��ه مش��خص می کن��د کاال را چه کس��ی خریداری 
کرده اس��ت، یعنی گذش��ته از بحث شفافیت، یکی از 
کارکرده��ای بورس کاال بحث تخصیص اس��ت؛ یعنی 
تخصیص و توزیع مناسب و مؤثر کاالی واسطه ای بین 
صنایع پایین دس��تی که یکی از مأموریت های بورس 
کاالس��ت. در مورد کاالیی مثل ورق، عالوه بر کش��ف 
قیمت، موضوع تخصیص آن هم بس��یار مهم است که 
چگونه به صنایع پایین دس��تی تخصیص پیدا می کند 
و این مسئله تنها شامل ورق های تولید نمی شود، بلکه 

ورق های وارداتی را هم شامل می شود. 
وی همچنین در مورد ش��ایعات در مورد فشارهای 
برخ��ی افراد روی تصمیمات ب��ورس کاال تصریح کرد: 
چنین موضوعات��ی به هیچ وجه صحت ن��دارد. بورس 
کاال تحت نظارت س��ازمان ب��ورس فعالیت می کند و 
تمامی مقررات بورس کاال توس��ط س��ازمان بورس و 
ش��ورای عالی بورس تصویب می ش��ود. نظارت مؤثری 
هم وج��ود دارد و دغدغه ای باب��ت اینکه هیأت مدیره 
بخواهد بر فرآیند کش��ف قیمت دخالت داش��ته باشد 
یا در تصمیمات مؤثر بر بازار ورود کند، وجود ندارد. 

سلطانی نژاد اظهار کرد: هیأت مدیره ما فراتر از موضوع 
بنگاه و مؤسس��ه خودشان به بورس کاال نگاه می کنند و 
من به جرات می توانم بگویم کلیه تصمیمات اتخاذشده 
بدون لحاظ منافع بنگاه یا صنایع خاصی اتخاذ شده است. 

مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه:

توازن در کل زنجیره فوالد، الزمه رسیدن به توسعه پایدار است

مهم ترین دستاوردها و اولویت های دولت در حوزه نفت چیست؟ 

دست باالی ایران در اوپک پس از برجام
حمل و نقل ریلی

 ظرفیت قطار گردشگری
تهران - سوادکوه 2 برابر شد

مدیر کل برنامه ری��زی و نظارت بر خدمات راه آهن 
از افزایش دوبرابری ظرفیت مسافری قطار گردشگری 
مس��یر تهران - س��وادکوه از ۲۴ ش��هریورماه جاری 
خب��ر داد. به گزارش »فرصت امروز« از راه آهن ایران، 
علی کاظمی من��ش افزود: افزایش ظرفیت جابه جایی 
مس��افر در این مسیر با توجه به استقبال مسافران از 
این قطار بوده اس��ت. وی با بیان اینک��ه این قطار تا 
پی��ش از این در روزهای پنجش��نبه هر هفته در این 
مسیر تردد می کرد، گفت: به علت استقبال مسافران و 
افزایش درخواست ها قرار است از روز جمعه این هفته 
۲۴ ش��هریورماه قطار دیگری در این مسیر سیر کند. 
مدی��رکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مس��افری 
راه آهن خاطرنش��ان کرد: قطار این مس��یر با ظرفیت 
3۵0 نفر هر هفته صبح ها در س��اعت ۶.30 از تهران 
حرکت و در س��اعت ۲۲.30 نیز به تهران بازمی گردد. 
این مقام مس��ئول در راه آهن گفت: خط گردشگری 
تهران - س��وادکوه نخس��تین خط ثابت گردشگری 
ریلی ایران اس��ت؛ هرچند در نوروز امسال هم شاهد 
راه اندازی خط گردش��گری اهواز - اندیمشک - تنگه 
پنج بودیم، اما خط یاد ش��ده، مخص��وص ایام نوروز 
بود. به گزارش ایرنا، راه اندازی قطارهای گردش��گری 
در کش��ورهای مختلف جهان مورد توجه مس��ئوالن 
شبکه ریلی قرار گرفته و تاکنون گردشگران خارجی 
ب��ا 1۵ قطار به ایران س��فر کرده ان��د و راه آهن ایران 
درصدد اس��ت با راه اندازی قطارهای گردش��گری به 
بازار کسب و کار حوزه ریلی کشور رونق بیشتری دهد. 
ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا با همکاری یک شرکت 
گردشگری برای نخستین بار در کشور با هدف کشف 
زیبایی های راه آهن ایران، ضمن تعریف ایستگاه های 
گردشگری برای خط راه آهن سراسری، عالقه مندان را 
به بازدید از این جاذبه با قطار گردشگری دعوت کرده 
است. قطار گردشگری شرکت رجا ساعت ۶.30دقیقه 
از ایس��تگاه راه آه��ن تهران حرکت خ��ود را به طرف 
سواد کوه آغاز می کند و پس از گذر از ورامین به طرف 
گرمسار سیر می کند و با گردش به سمت شمال، در 
کنار حبله  رود با طی مس��یر سرسبز از منطقه کبوتر 
دره، سیمین دشت و زرین دشت به ده شوراب و ورسک 
می رس��د و گردشگران پس از صرف ناهار در ایستگاه 
راه آهن ورسک عازم پل سفید و سوادکوه می شوند و از 
سوادکوه برنامه بازگشت این قطار به طرف تهران آغاز 

و در حدود ساعت ۲3 وارد ایستگاه تهران می شود. 

یادداشت
به نرخ رشد تعیین شده در برنامه 

ششم توسعه می رسیم

عالم نرخ رش��د سه ماهه اول فصل بهار، چشم انداز رشد 
س��ال 13۹۶ را مش��خص کرد و در س��ال جاری با رونق 
اقتصادی باالیی روبه رو خواهیم بود. بر این اساس، محصول 
ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 13۹0 با احتساب نفت 
در سه ماهه نخست سال با ۶.۵ درصد افزایش به رقم 1۸3 
هزار و ۶۴۲ میلیارد تومان و بدون احتس��اب نفت به رشد 
۷درصدی به 1۴۵هزار و ۶۶۹میلیارد تومان رسیده است. 
اقتصاددان ها معتقدند اعالم نرخ رش��د مثبت اقتصادی به 
معنای رونق در اقتصاد اس��ت. کسانی که می گویند رشد 
اقتصاد در ایران واقعی نیس��ت، برخورد سیاسی با اقتصاد 
دارند؛ اقتصاد ایران از س��ال 13۹۲ از تالطم های سیاسی 
و تصمیم��ات لحظه ای در ام��ان بوده اس��ت و تأثیر این 
رفتارهای منطقی را در رشد اقتصاد و کنترل تورم و رکود 
می بینیم. ما در س��ال 13۹۶ به نرخ رش��د تعیین شده در 
برنامه ششم توسعه خواهیم رسید. این چشم اندازی است 
که در مقابل اقتصاد ایران اس��ت ولی مش��کالت تحمیل 
ش��ده از هدفمندی یارانه ها بر اقتصاد ایران یک شبه حل 
نمی ش��ود؛ رفع آسیب های آن س��ونامی اقتصادی نیاز به 
زمان زی��ادی دارد. مردم ثبات اقتصادی را درک می کنند 
ولی اصالح خرابی ها زمان بر اس��ت. اقتصاد ایران به زمان 
نیاز دارد تا مش��کالت تحمیل شده به پیکره اقتصاد رفع 
شود وگرنه کل اقتصاد ایران از صنایع مادر و صنایع وابسته 
به نفت تا صنایع کوچک با رشد اقتصادی روبه رو هستند.                            
منبع: اتاق ایران

سهم باالی زنان کارآفرین در بخش تعاون
دبیرکل اتاق تعاون ایران از فعالیت ۲۷ هزار تعاونی 
زنان در کش��ور خبر داده و سهم بانوان کارآفرین در 
بخش تعاون را نس��بت به دیگر بخش های اقتصادی 
قاب��ل توجه می داند. به گفته وی، مش��کل اش��تغال 
کش��ور ب��ا همراه��ی تعاونی ها حل ش��دنی اس��ت. 
ماش��اء اهلل عظیمی اظهار ک��رد: در حال حاضر بیش 
از یک چه��ارم ظرفیت تعاونی ه��ا را تعاونی های زنان 
تش��کیل می دهند که بیش��تر در گرایش های فرش، 

صنایع دستی و گردشگری مشغول فعالیت هستند.

مهدی تقوی
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی

تعاون



افزایش قیم��ت دالر در بازار ایران در حالی 
رخ می دهد که دالر در بازار های جهانی در یک 
ماه گذشته شیب نزولی داشته است. برای این 
افزایش قیمت، دالیل زیادی از جمله افزایش 
س��فرهای خارجی،  تالش برای یکسان سازی 
ن��رخ ارز، کاهش نرخ س��ود بانک��ی و حرکت 
نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند دالر 
و طال و از همه مهم تر دستکاری بانک مرکزی 

در این بازار مطرح می شود. 
با این همه، این نخستین بار نیست که قیمت 
دالر با جهش های بزرگ قیمتی همراه ش��ده 
اس��ت. نگاهی به نوسانات نرخ ارز در 40 سال 
گذشته نش��ان می دهد قیمت این ارز در بازار 
ایران در برخی زمان ها تا 50درصد رشد را نیز 
تجربه کرده اس��ت.  به گزارش آنا، نرخ دالر تا 
پیش از پیروزی انقالب، تک نرخی، دس��توری 
و ثابت بود و برای س��ال های طوالنی با رقمی 
معادل هفت تومان دادوستد می شد. با پیروزی 
انقالب و آغاز جنگ تحمیلی، هزینه های کشور 
افزای��ش پیدا ک��رد و مناب��ع ارزی نیز تا حد 
زیادی به واس��طه کاهش قیمت نفت محدود 
شد. همین امر سبب شد قیمت ارز در سیستم 
بانکی و قیمت در بازار آزاد از هم فاصله بگیرد 
و با وجود کنترل نرخ ارز دولتی، دالر در بازار با 

افزایش قیمت روبه رو شود. 
ب��ا این حال تا پایان جنگ هش��ت س��اله، 
 قیم��ت دالر در ب��ازار آزاد دو رقمی باقی ماند 
که مهم ترین دلیل را باید کنترل تورم داخلی 
عنوان کرد، اما با پایان جنگ و آغاز بازسازی، 
 تورم در کش��ور با افزایش همراه شد و همین 
امر روی نرخ دالر نیز تاثیر گذاش��ت. در سال 
68 برای نخستین بار قیمت دالر سه رقمی شد 
و تا 120 تومان باال رفت. اگرچه تا چهار سال 
بعد از این جهش قیمت، قیمت دالر افزایشی 
بود اما جهش ناگهانی رخ نداد.  سال 73 و 74 
اما س��ال های پر تنش قیمت دالر بود. در سال 
73 قیمت دالر وارد کانال 200 تومانی ش��د 
و میانگین قیمت در این س��ال به باالی 260 
تومان رسید. سال بعد از آن نیز قیمت این ارز 
حدود 50درص��د افزایش پیدا کرد و مقاومت 
400 تومانی را شکس��ت. دو س��ال بعد از آن 
قیمت دالر در بازه 400تومان باقی ماند اما در 
سال 76 مجددا افزایش قیمت این ارز فعاالن 
اقتص��ادی را غافلگیر کرد. با این حال افزایش 
قیمت در س��ال 78 بود ک��ه قیمت دالر را به 
باالی 800 تومان رساند. با وجود این افزایش، 

اما قیمت دالر در طول س��ال های بعد از آن و 
تا پایان دولت اصالحات در کانال 800 تومانی 

باقی ماند و نوسان چندانی نداشت. 
ب��ا روی کار آم��دن دول��ت احمدی ن��ژاد و 
در دول��ت اول او،  قیم��ت ارز تقریبا ثابت بود، 
 اگرچ��ه در همین دوران بود ک��ه نرخ دالر به 
1000 توم��ان نزدیک ش��د. ام��ا دولت دوم 
احمدی ن��ژاد راه دیگ��ری رف��ت و این دولت 
در تمام زمینه های اقتص��ادی و از جمله نرخ 
دالر، دولت��ی پرنوس��ان بود. س��ال اول دولت 
دهم قیم��ت دالر چهار رقمی ش��د؛ افزایش 
قیمتی که مقدمه ای برای جهش های پی در پی 
نرخ ارز در کش��ور بود و قیمت ها را تا آستانه 
4 هزار تومان در طی چهار س��ال باال برد. در 
آن س��ال ها افزایش قیمت ارز آنقدر لحظه ای 
اتفاق می افتاد ک��ه برخی حضور جن گیرها و 
رمال ها در این بازار را دلیل نوس��انات قیمتی 
عن��وان می کردن��د.  در واقع، ب��ا ورود به دهه 
90، بی س��امانی قیمت ارز خودنمایی کرد. در 
نخس��تین س��ال این دهه قیمت دالر که سه 
رقمی شده بود به باالی 2 هزار تومان رسید و 
در بهار سال 92 بود که دالر سد 3هزار تومان 
را شکست و میانگین قیمتی خود را به نزدیک 
3500 تومان رساند. مهم ترین دالیل این امر را 
می توان کاهش ورود درآمدهای ارزی به کشور 
به واسطه تحریم های هسته ای و کمبود دالر 

در بازار عنوان ک��رد. البته نباید از بازی بانک 
مرک��زی وقت ایران در بازار آزاد دالر نیز غافل 
ش��د، زیرا به دلیل کاهش درآمدهای ارزی و 
جبران آن، دس��تکاری قیمتی در دستور کار 
بان��ک مرکزی ق��رار گرفت تا به این ش��کل، 

کسری ریالی خود را جبران کند. 
دول��ت یازدهم ب��ا توجه به بهبود ش��رایط 
بین الملل��ی و آزاد ش��دن نس��بی دالره��ای 
بلوکه ش��ده توانس��ت قیمت دالر را تا نزدیک 
3ه��زار تومان پایین بیاورد. اگرچه طی س��ه 
س��ال ابتدایی کار، ب��ازار ارز کم نوس��ان بود 
ام��ا این دولت نیز نتوانس��ت قیم��ت را برای 
طوالنی م��دت کنترل کند. زمس��تان س��ال 
گذش��ته بود که قیمت دالر رک��ورد زد و به 
ب��االی 4 هزار تومان رس��ید.  باالترین قیمت 
ثبت ش��ده برای دالر در تاری��خ ایران مربوط 
به چهار دی ماه س��ال 95 اس��ت ک��ه در این 
روز ه��ر دالر معادل 4055 تومان دادوس��تد 
شد. کارشناس��ان دلیل این افزایش قیمت را 
نزدیکی به سال نو میالدی و افزایش تقاضا در 
بازار عنوان کرده اند. نکته مهم این اس��ت که 
با وجود ای��ن رکورد زنی قیمت ارز با فروکش 
کردن تقاض��ا کاهش پیدا ک��رد و به نزدیک 
3500 تومان بازگش��ت. در روزهای اخیر اما 
قیمت ارز دوباره عزم صعود کرده و در فاصله 
چند هفته رشدی چند صد تومانی را به ثبت 

رسانده است.  این افزایش قیمت دالر در بازار 
ای��ران در حالی رخ می دهد ک��ه ارزش دالر 
بازار های جهانی در یک ماه گذش��ته ش��یب 
نزولی داشته و همین امر سبب افزایش قیمت 
جهانی طال شده است. با این حال قیمت دالر 
در بازار ایران هر روز گران تر می شود. برای این 
افزایش قیمت دالیل زیادی از جمله افزایش 
س��فرهای خارجی،  تالش برای یکسان سازی 
ن��رخ ارز، کاه��ش نرخ س��ود بانکی و حرکت 
نقدینگی به سمت بازارهای موازی مانند دالر 
و طال و . . . مطرح می شود.  در همین زمینه 
آلبرت بغزیان،  اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران 
بر این باور اس��ت که برای این نوسان قیمت، 
چند دلیل مطرح می ش��ود که در فاصله چند 
هفته اخیر در ایران اتفاق افتاده است. به گفته 
او، یکی از دالیلی که برای افزایش قیمت ارز 
مطرح می شود، افزایش حجم سفرهاست که 
در پاسخ باید گفت رشد سفرهای برون مرزی 
آنقدر زیاد نبوده که بتواند با این نسبت بر بازار 
ارز تاثیر گذار باش��د. نکته دیگر این است که 
اگر به واس��طه افزایش سفرها قیمت ارز زیاد 
ش��ده باش��د با فروکش کردن آن باید شاهد 
کاهش قیمت باش��یم، اما در عمل این اتفاق 
نمی افتد.  این اقتصاددان دلیل دیگری  را که 
برای رش��د قیمت دالر مطرح می شود نگرانی 
از سرنوش��ت برجام عنوان ک��رد و افزود: در 

این مورد نیز اتفاق جدیدی در مسئله برجام 
رخ ن��داده و این را می توان تنها بهانه ای برای 

توجیه اتفاقات بازار دالر دانست. 
او دس��تورالعمل بانک مرکزی برای کاهش 
س��ود بانکی را دلیل دیگری دانس��ت که بازار 
دالر را متالط��م کرده اس��ت و ادامه داد: این 
دس��تورالعمل مربوط به سال گذشته است و 
اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده، بنابراین 
این دلیل نیز برای افزایش قیمت دالر منتفی 
اس��ت.  بغزیان گفت: دلیل��ی که برای تالطم 
بازار ارز هیچ گاه مطرح نمی ش��ود، اراده بانک 
مرکزی اس��ت که در ش��رایط خاصی فروش 
ارز ب��ه صرافی ها را گ��ران می کند که این امر 
به افزای��ش قیمت از س��وی صرافی ها منجر 
می ش��ود. بانک مرکزی به دنبال افزایش نرخ 
دالر اس��ت و در این بین با دید کوتاه مدت به 
دنبال درآمدزایی با فروختن گران ارز اس��ت. 
این در حالی اس��ت که این گون��ه اقدامات در 
بلند مدت برای خود بانک مرکزی دردسرساز 
اس��ت و به افزایش تورم دامن می زند.  وی در 
خصوص اینکه این اقدامات به تک نرخی شدن 
ارز کم��ک خواهد کرد، گفت: هنوز تعریفی از 
ارز تک نرخی در کشور وجود ندارد و مشخص 
نیس��ت نحوه قیمت گذاری و تامی��ن این ارز 
چگونه خواهد بود. آیا قیمت به صورت شناور 
و براس��اس قیمت بازار خواه��د بود یا مجددا 
از س��وی بانک مرکزی قیمت گذاری می شود.  
بغزیان مهم ترین مشکل برای تک نرخی شدن 
ارز را جهانی  نبودن ریال دانست و تاکید کرد: 
زمانی  که بین ریال و دالر در بازارهای جهانی 
ارتباطی وجود ن��دارد، نمی توان قیمت گذاری 
این ارز را براساس قیمت های جهانی انجام داد 
و از همی��ن رو اس��ت که در ص��ورت ارزانی و 
گرانی دالر در جهان، قیم��ت این ارز در بازار 

داخلی ایران از روند جهانی تبعیت نمی کند. 
وی افزود: شناور  کردن ارز در واقع به خواب 
زدن عده ای اقتصاددان است که می خواهند با 
این کار بیماری اقتصاد را درمان کنند، غافل از 
آنکه تک نرخی شدن ارز این بیماری را تشدید 
می کند.  این اقتص��اددان افزایش قیمت دالر 
برای تک نرخی ک��ردن ارز را بهانه عنوان کرد 
و گفت: افزایش قیمت ای��ن ارز دلیلی به جز 

سوداگری بانک مرکزی ندارد. 
ب��ه گفته بغزی��ان، قیم��ت ارز کاهش پیدا 
نخواهد کرد اما مش��خص نیس��ت اراده بانک 
مرکزی برای افزایش تا کجا باال خواهد رفت. 

گذاری تاریخی بر فراز و فرود ارزش دالر در بازار ارز ایران

دالیل افزایش نرخ دالر در هفته های اخیر
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وزیران عضو شورای پول و اعتبار و 
مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین 

شدند
 وزی��ران منتخب ب��رای عضویت در ش��ورای پول 
و اعتب��ار و مجم��ع عمومی بانک مرکزی در جلس��ه 
چهارش��نبه هیأت دول��ت به ریاس��ت رئیس جمهور 
تعیین ش��دند.  به گزارش »فرصت امروز«، در جلسه 
روز گذش��ته هیأت دولت به ریاس��ت دکتر حس��ن 
روحان��ی، وزرای منتخب برای عضویت در ش��ورای 
پول و اعتبار و مجم��ع عمومی بانک مرکزی تعیین 
شدند. بر این اساس، وزیران راه و شهرسازی و جهاد 
کش��اورزی برای عضویت در ش��ورای پول و اعتبار و 
همچنی��ن وزی��ران نفت و صنعت، مع��دن و تجارت 
برای عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی تعیین 

شدند. 
همچنین اس��تانداران پیش��نهادی هفت اس��تان 
کش��ور از هیأت وزیران رای اعتم��اد گرفتند. بر این 
اس��اس فریدون همتی، عبدالمحمد زاهدی، موسی 
خادمی، محمدمهدی مروج الشریعه، اسماعیل تبادار، 
محمد احمدی و محمدعلی نجفی به ترتیب به عنوان 
اس��تانداران اس��تان های هرمزگان، قزوین، لرستان، 
خراسان جنوبی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد و البرز 

منصوب شدند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.920دالر آمریکا

4.755یورو اروپا

5.228پوند انگلیس

1.079درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

544.000مثقال طال

125.600هر گرم طالی 18 عیار

1.237.000سکه بهار آزادی

1.264.300سکه طرح جدید

656.000نیم سکه

367.000ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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به��ادار  اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
ته��ران در آخری��ن روز معامالت��ی هفته 
ب��ا اتکا به رش��د نمادهای پاالیش��گاهی 
ب��ا افزایش 54 واحدی مواجه ش��د و به 
رق��م 83 ه��زار و 523 واحد رس��ید. بر 
این اس��اس در معامالت بازار سهام، نماد 
پاالی��ش نف��ت بندرعباس ب��ا 34 واحد، 
نماد پاالی��ش نفت تهران ب��ا 32 واحد، 
نماد آسان پرداخت پرش��ین با 29 واحد 
و نماد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
22 واحد افزایش بیش��ترین تاثیر مثبت 
را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در 
مقاب��ل، نماد گروه مپنا با 52 واحد، نماد 
ملی  صنایع  مس  ایران  با 49 واحد و نماد 
بانك ملت با 24 واحد کاهش بیش��ترین 
تاثیر منفی را در جلوگیری از رشد بیشتر 

نماگر بورس تهران بر جای گذاشتند. 

غلبه استراتژی کوتاه مدت نگری در 
بازار سهام

این روزها رش��دی که در بورس ش��اهد 
آن هس��تیم ناش��ی از کاهش نرخ س��ود 
بانکی نب��وده، بلک��ه روند افزایش��ی بازار 
متاثر از نوس��انات قیمت در ب��ازار جهانی 
اس��ت و ش��رکت های فلزی ک��ه متاثر از 
این نوسانات هس��تند با رشد همراه بودند 
و باع��ث تاثیر گ��ذاری در صعودی ش��دن 

روند بازار و ش��اخص کل ش��دند. ریسك 
باالی س��رمایه گذاری در ب��ورس منجر به 
ایج��اد ش��بهه در س��رمایه گذاران جهت 
س��رمایه گذاری در این بازار ش��ده اس��ت. 
بنابراین مس��ئوالن حاض��ر در بورس باید 
تدابیری را جهت کاهش ریس��ك موجود 
در بازار برای س��رمایه گذاری و نیز افزایش 
س��ود حاصل در بورس اتخاذ کنند تا قادر 
به جلب اعتماد س��رمایه گذاران و نیز ورود 
س��رمایه های س��رگردان در بورس باشند. 
بنابراین رشد این روزهای بازار سهام بیش 
از همه ناش��ی از قیمت های جهانی بوده و 
اگ��ر حمایتی از آن ص��ورت نگیرد پس از 
خیزهای اندک با افت همراه می ش��ود. بر 
این اس��اس روز چهارشنبه بورس تهران با 
معامالتی متعادل و به نسبت کم حجم در 
اغل��ب نمادهای معامالتی روب��ه رو بود، در 
حالی که به مدد حمای��ت خریداران اغلب 
حقوقی در گروه پاالیشی ها بازار سهام شاهد 
س��بزپوش ش��دن نماگرهای منتخب بود. 
با این همه روند بازار س��هام نشان می دهد 
اغل��ب معامله گ��ران در هفته ه��ای پایانی 
شهریورماه استراتژی کوتاه مدت نگری را با 
شناسایی تك سهم ها و شرکت های کوچك 
بازار در دستور کار قرار داده اند؛ بازاری که با 
توجه به دستورالعمل جدید سقف معامالت 
اعتباری شرکت های کارگزاری تمایلی برای 
تح��رک در گروه ها و ش��رکت های بزرگ 
ن��دارد. در آخرین روز معامالتی هفته بازار 
سهام بازاری متعادل و به نسبت کم حجم 

بود که تکاپوی معامله گران در س��هم های 
کوچك و برخوردار س��رمایه  پایین در آن 

جلوه می کرد. 

آیفکس بار دیگر سبزپوش شد
آخرین روز کاری این هفته با سبزپوشی 
آیفکس، گش��ایش یك نماد و بازگش��ایی 
سه نماد معامالتی و خبر به تعویق افتادن 
عرضه یکجای سهام مدیریتی غیر کنترلی 
ش��رکت پتروش��یمی اصفهان پایان یافت. 
روز چهارشنبه 22 شهریورماه شاخص کل 
فرابورس با بیش از نیم واحد رشد سبزپوش 
ش��د و در ارتفاع 944 واحدی ایس��تاد که 
نمادهای»مارون« و »ذوب« به ترتیب 2.5 
و 1.3 واحد از آیفکس حمایت کردند و در 
مقاب��ل نماد »میدکو« با بیش از یك واحد 
اثر منفی مانع از رش��د بیش��تر این نماگر 
شد. نگاهی به توقف و بازگشایی نمادهای 
فرابورس��ی نش��ان می دهد نماد معامالتی 
ش��رکت بیمه زندگی خاورمیانه »بخاور« 
در تابلوی پای��ه ج بازار پایه فرابورس ایران 
گش��ایش یافت. در همین ح��ال نمادهای 
معامالتی شرکت شهرسازی و خانه سازی 
باغمیش��ه»ثباغ«، شرکت س��رمایه گذاری 
چشم انداز توسعه شمال »وشمال« و نماد 
معامالتی واحدهای صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه یکم آرمان آتی»آتی11« همگی 
پ��س از برگ��زاری مجمع عموم��ی عادی 
ساالنه بازگشایی ش��دند. بازارهای نه گانه 
فراب��ورس در آخری��ن روز معامالتی هفته 

منتهی به 24 شهریورماه میزبان دادوستد 
217 میلی��ون و 810 ه��زار ورقه بهادار به 
ارزش بالغ بر یك هزار و 512 میلیارد ریال 
بودند که این حجم از مبادالت در بیش از 
40 هزار نوبت دادوستدی جابه جا شد. بیش 
از نیمی از حجم کل مبادالت در بازارهای 
اول و دوم دس��ت به دست شد، به گونه ای 
ک��ه تغییر مالکیت بی��ش از 121 میلیون 
س��هم در بازارها صورت گرفت. ارزش این 
مبادالت نیز بر 335 میلیارد ریال بالغ شد 
و نمادهای »ذوب« و »چکاپا« نیز به ترتیب 
بیشترین میزان حجم و ارزش معامالتی را 
به خود اختصاص دادند. نمادهای معامالتی 
»حافظ« و »قج��ام« به ترتیب متعلق به 
بیمه حافظ و شرکت فرآورده های غذایی 
و قند تربت ج��ام به لحاظ حجم و ارزش 
مبادالتی در بازار پایه صدرنش��ین شدند. 
در س��ه تابلوی معامالتی بازار پایه شاهد 
دادوس��تد بی��ش از 92 میلی��ون س��هم 
ب��ه ارزش 128 میلیارد ری��ال بودیم. در 
نهای��ت نگاهی به تابل��وی اوراق با درآمد 
ثاب��ت نیز حاک��ی از نقل وانتق��ال بالغ بر 
954 هزار ورقه بهادار در این تابلو اس��ت 
که ارزش��ی بالغ بر 942 میلیارد ریال را 
رقم زده اس��ت. متقاضیان و فروشندگان 
»س��خاب2« نیز ب��ا جابه جای��ی بیش از 
519 ه��زار ورق��ه ب��ه ارزش نزدیك به 
506 میلی��ارد ریال در ای��ن نماد، منجر 
به صدرنشینی اسناد خزانه 960822 در 

تابلوی اوراق با درآمد ثابت شدند. 

روند افزایشی بازار سهام متاثر از بازارهای جهانی است

تداوم رشد بورس نیازمند تدبیر مسئوالن

با توج��ه به کاهش ن��رخ بهره بانکی 
پیش بینی می شود نقدینگی های خوبی 
از بازار پول راهی بازار سهام شود، البته 
با کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی، 
گروهی س��پرده های کوتاه مدت خود را 
به بلند مدت تغییر دادند و از این طریق 
تا یك س��ال آینده نیز س��رمایه خود را 
در بانك ه��ا نگه داش��تند اما با توجه به 

روند ادامه دار کاهش نرخ س��ود بانکی، 
بازار سرمایه محل مناسبی برای جذب 
نقدینگی هایی است که از بانك ها خارج 
می ش��وند. با کاهش نرخ س��ود بانکی و 
ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه 
p/e این بازار باال می رود. موضوع مثبت 
دیگر برای بازار س��رمایه کاهش ارزش 
برابری ارزها به خص��وص دالر آمریکا با 
توجه به سیاس��ت های اخیر دنیاس��ت 
که باعث رشد قیمت کامودیتی ها شده 
اس��ت. همزمان برخی کااله��ای اولیه 
نیز ب��ا کاهش عرض��ه و افزایش تقاضا 

مواجه ش��ده اند که باز هم رشد قیمت 
ای��ن کاالها را به همراه داش��ته اس��ت. 
بازار سرمایه کش��ور ما کامودیتی محور 
است که رش��د قیمت این کاالها رونق 
بازار س��رمایه را به همراه دارد. کاهش 
ن��رخ س��ود بانکی ب��ا مهندس��ی مالی 
می توان��د بدهی را ب��رای برخی صنایع 
مثل خودرویی ها یا سایر صنایع مشابه 
که نس��بت های اهرمی مناسب دارند و 
میزان بدهی بانکی آنها باالست، ارزان تر 
کند و هزینه های مالی کمتری توس��ط 
ای��ن صنایع پرداخت ش��ود ک��ه تاثیر 

مثبتی بر س��ود صنعت خواهد داشت. 
صنعت IT به دلی��ل حرکت جامعه به 
س��مت دنی��ای الکترونیك چش��م انداز 
بس��یار مثبت��ی دارد، هرچن��د رقاب��ت 
در این گروه بس��یار س��خت اس��ت اما 
دورنمای این صنع��ت به دلیل جوان و 
توسعه ای بودن آن، بسیار روشن است. 
باقی صنایع بازار نیز به تبع رشد صنایع 
بزرگ از رونق نسبی برخوردار خواهند 
شد، بنابراین می توان چشم انداز مثبتی 
برای نیمه دوم سال جاری متصور شد. 
منبع: سنا

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان 
بورس ب��ا اع��الم اجرای کاهش س��قف 
س��پرده گذاری صندوق ه��ای ب��ا درآمد 
ثابت در آینده ای نزدیك و توضیحاتی در 
مورد کارمزد و موارد مربوط، از راه اندازی 
مرجع اطالعات��ی جدید و مهم خبر داد. 
علی سعیدی، معاون نظارت بر نهادهای 
مالی س��ازمان ب��ورس و اوارق بهادار، با 
بیان اینکه کاهش س��قف سپرده  گذاری 
اوراق  در  صندوق ه��ای س��رمایه گذاری 
بهادار ب��ا درآمد ثابت ب��ه زودی اجرایی 
می ش��ود، به بورس پرس گف��ت: در هر 
ح��ال تمامی نهادهای مالی از جمله این 
صندوق ها بای��د مق��ررات اعالمی بانك 
مرکزی در خصوص نرخ س��ود را رعایت 

کنن��د. وی ادامه داد: البته ب��ا توجه به 
اینکه معموال قرارداد س��پرده صندوق ها 
یك ساله اس��ت، کاهش نرخ سود بانکی 
در کوتاه م��دت اث��ر کمتری ب��ر فعالیت 
خواه��د  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای 
داش��ت. اما در خصوص مبالغ حاصل از 
صدور واحدهای سرمایه گذاری جدید که 
منجر به س��پرده گذاری جدید می شود، 
قطع��ا نرخ ه��ای جدید حاک��م خواهند 
بود. عض��و هیات مدیره س��ازمان بورس 
ادام��ه داد: در ای��ن می��ان، صندوق های 
س��رمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد 
ثابت باید مقررات س��قف سپرده گذاری 
50درص��د از کل مناب��ع صن��دوق ن��زد 
بانك ه��ا را رعای��ت کنن��د. در صورت��ی 

که بیش��تر از 50درص��د منابع صندوق 
در بانك ها س��پرده ش��ود، کارمزد مدیر 
صندوق صرفا برای همان محدوده مجاز 
قابل محاس��به خواهد بود. البته کارمزد 
مدیر در خصوص میزان سپرده، تابعی از 
کل سود س��پرده خواهد بود نه درصدی 
از اخت��الف نرخ مصوب و مذاکره ش��ده. 
به گفته س��عیدی، از زمان ابالغ س��قف 
50درصدی س��پرده گذاری صندوق های 
س��رمایه گذاری، صندوق ه��ا یك س��ال 
فرصت خواهند داش��ت تا مقررات جدید 
س��ازمان ب��ورس را رعایت کنن��د.  وی 
از راه ان��دازی بانك اطالعات��ی نهادهای 
مال��ی دارای مجوز از س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار خب��ر داد و گفت: به منظور 

اطالع رسانی و جلوگیری از ایجاد مباحث 
حاشیه ای برای س��رمایه گذاران در بازار 
س��رمایه، اطالع��ات تمام��ی نهاده��ای 
مال��ی دارای مجوز س��ازمان بورس اعم 
از ش��رکت های کارگزاری، ش��رکت های 
تامین س��رمایه، ش��رکت  های مش��اوره 
سرمایه گذاری، ش��رکت های سبدگردان 
و... ب��ه هم��راه ش��عب و نمایندگ��ی و 
مش��خصات کامل مدی��ران و آدرس آنها 
اطالع رسانی شده اس��ت. وی ادامه داد: 
بنابراین هموطنان در سراسر کشور برای 
ایجاد اطمینان از صحت ادعای داش��تن 
مج��وز از س��ازمان ب��ورس، می توانند از 
ماهی��ت و فعالیت نهاده��ای مالی بازار 

سرمایه اطالع کسب کنند. 

پیش بینی روند بازار سرمایه تا پایان سال

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس مطرح کرد 

آینده صندوق های با درآمد ثابت

خبر

نماد »سپرده گذاری مرکزی« در 
تابلوی الف فرابورس درج شد

نماد شرکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )سمات( در فهرس��ت نرخ های تابلوی 
)الف( ش��رکت فرابورس ایران درج شد. نماد شرکت 
س��پرده گذاری مرک��زی به اس��تناد دس��تورالعمل 
پذی��رش، عرض��ه و نق��ل و انتقال اوراق به��ادار در 
فرابورس و موافقت هیأت پذیرش این ش��رکت روز 
21 ش��هریورماه در فهرس��ت تابل��وی الف ش��رکت 

فرابورس قرار گرفت. 

حضور فرابورس ایران در مجمع 
ساالنه فدراسیون بورس های جهانی

فرابورس ایران در مجمع ساالنه فدراسیون بورس های 
جهان��ی )WFE(  که ب��ه میزبانی ب��ورس تایلند در 
ش��هر بانکوک برگزار ش��د، حضور یافت و در خصوص 
تغییر وضعیت عضویت خود از وابس��ته به دائم در این 
فدراسیون به مذاکره پرداخت. مجمع ساالنه فدراسیون 
بورس های جهانی موسوم به WFE  با موضوع اصلی 
نقش بورس ها در توسعه پایدار به عنوان پیام آوران تغییر 
و توسعه اقتصادی، با حضور نمایندگانی از بورس های 
جهان��ی و منطقه ای از جمله فرابورس ایران در ش��هر 
بانکوک برگزار شد. فدراسیون جهانی بورس ها به عنوان 
معتبرتری��ن نهاد صنع��ت بورس، تمام��ی جنبه های 
دادوستد اوراق بهادار را از لحاظ فنی، تجاری، حقوقی و 
اقتصادی مدنظر قرار می دهد و رسالت  اصلی آن ارتقای 
اس��تانداردهای بازار و آمار ه��ای قابل اتکا و حمایت از 
قانون گذاران، سیاس��ت گذاران و س��ازمان های دولتی 
جهت ایجاد بازار ش��فاف و منصفانه اس��ت.  به گفته 
مهسا توکلی، رئیس اداره برنامه ریزی و امور بین الملل 
فرابورس ایران، هر ساله موضوعی به عنوان تم اصلی این 
فدراسیون انتخاب می شود که سال گذشته این موضوع 
به ارتباط میان بورس ها اختصاص داشت و این بار تم 
اصلی، نقش بورس ها در توس��عه پایدار در نظر گرفته 
ش��د. توکلی با بیان اینکه در این دیدارها در خصوص 
تبدیل وضعیت عضویت فرابورس از وابسته به دائم در 
WFE که پیش بینی می شود فرآیندی سه ساله باشد، 
گفت  وگوهای��ی صورت گرفت، اف��زود: پیش از این در 
تاریخ 22 ژوئن 2016 فرابورس به عنوان عضو وابس��ته 
در فدراس��یون جهانی بورس ها پذیرفته شد. فرابورس 
ایران با بورس چیتاگونگ بنگالدش و بورس مالزی در 
خصوص تقویت انجمن Islamic Finance گفت وگو 
کرد و بورس چیتاگونگ را به منظور تشکیل جلساتی 

به ایران دعوت کرد. 

 تاالر صادراتی میزبان عرضه
 55 هزار تن سنگ آهن

تاالر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
22 ش��هریورماه میزبان عرضه 55 هزار تن س��نگ 
آه��ن دانه بندی مجتمع س��نگان ب��ود. 10 هزار تن 
تخت��ال C، 5 هزار تن س��بد ش��مش ف��والدی، 5 
هزار تن ش��مش بلوم ش��رکت فوالد خوزستان و 4 
هزار تن ش��مش هزارپوندی شرکت ایرالکو در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد.  این گزارش 
حاکی اس��ت 48هزار تن انواع قیر و 400 تن عایق 
رطوبت��ی نیز در ت��االر صادراتی عرضه ش��د. عالوه 
برای��ن، 51 هزار و 803 تن انواع قیر، مواد پلیمری، 
مواد شیمیایی و وکیوم باتوم نیز در تاالر فرآورده های 
نفتی و پتروش��یمی عرضه ش��د. ت��االر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد 
عرضه 234 هزار و 750 تن گندم خوراکی، 12هزار 
ت��ن گندم دوروم، 300 تن ش��کر س��فید، 150 تن 
جو دام��ی و 145 هزار قطعه جوج��ه یك روزه بود. 
همچنین 19هزار و 206 تن گندم خوراکی در قالب 
طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه ش��د. بازار 
فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز عرضه 7 هزار و 137 
تن ضایعات فلزی، بش��که خالی، کنسانتره فسفات، 
کود مای��ع ازته، ورق گرم ضخام��ت 2 و قند کله و 

خردشده را تجربه کرد.  

نخستین عرضه CSO در رینگ 
بین الملل بورس انرژی

روز چهارش��نبه 22 ش��هریورماه 96، در آخری��ن 
جلسه معامالتی هفته جاری، کاالهای آیزوریسایکل 
پاالی��ش نفت اصفه��ان، ح��الل 410 پاالیش نفت 
آبادان، نفتای س��نگین تصفیه نشده، حالل 404 و 
نفتای س��بك پاالیش نفت شیراز، سی اس او پاالیش 
نفت ش��ازند و حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه در 
رینگ داخلی عرضه ش��دند. روز چهارش��نبه رینگ 
بین المل��ل ب��ازار فیزیک��ی میزبان عرض��ه کاالهای 
آیزوریس��ایکل و ح��الل 404 پاالیش نفت ش��یراز، 
حالل 402 پاالیش نفت اصفهان و سی اس او پاالیش 
نفت ش��ازند بود. گفتنی اس��ت این نخستین عرضه 
س��ی اس او در رینگ بین الملل بورس انرژی ایران و 

میزان عرضه مذکور 20هزار تن بوده است. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
داده گس��تر عصر نوین در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درص��د افزای��ش را از آن خ��ود کرد که آس��ان 

پرداخت پرشین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.850185هاي وب

12.4254.99آپ

2.0474.97چدن

1.2864.89فایرا

7534.87خاور
1.9264.73غشاذر
7.2174.7دتماد

 بیشترین درصد کاهش
دارویی لقمان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند لرستان در رده دوم این گروه ایستاد. فرآوری مواد معدنی ایران 

هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.98(3.665دلقما
)4.89(6.034قلرست

)4.55(11.449فرآور

)4(4.277قهکمت

)3.94(11.404پاکشو
)3.71(2.465ثاباد

)3.67(9.205قصفها

پرمعامله ترین سهم
داده گس��تر عصر نوین پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه 

ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

239.815 2850هاي وب

40.641 1916فوالد
34.046 1146خساپا

33.855 1460وصندوق

25.343 753خاور
24.103 3189شپنا
22.924 2310وخاور

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. پاالیش نفت اصفهان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

726.834 2850هاي وب
77.858 1916فوالد
76.865 3189شپنا
52.948 2310وخاور

49.431 1460وصندوق
39.020 1146خساپا
33.224 11404پاکشو

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله ش��ده را به دس��ت آورد که به پرداخت ملت در این 
گروه دوم ش��د و س��رمایه گذاری صندوق بازنشستگی در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

11462856خساپا
211551881پرداخت
14601562وصندوق

31891533شپنا
19161479فوالد
7531237خاور

7581159خزامیا

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

P/Eقیمتنام شرکت
4823965ددام
4474895وآذر
1609804کساپا

1192596خکمك
2292573خمحور
2008502شپارس
1175392خریخت

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

40341.91کگاز
7662.04وخارزم
14772.74واعتبار
10993.29پردیس

15793.50ما
18453.55وبانك
11003.64وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

بورس انرژی 

کورش شمس
مدیرعامل شرکت سبد گردان پاداش سرمایه
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وزی��ر ارتباطات از آغ��از مذاکره وزارت 
خارج��ه ب��رای ح��ل مش��کل تحری��م  
اپلیکیش��ن های ایرانی در فروش��گاه های 
جهانی اپلیکیش��ن خب��ر داد و گفت که 
مخالفتی با الیو اینستاگرام وجود ندارد. 

به گزارش خبرنگار مه��ر، محمدجواد 
از  بازدی��د  حاش��یه  در  آذری جهرم��ی 
س��ومین لی��گ بازی ه��ای رایان��ه ای در 
ب��رای  پیگی��ری  از  جم��ع خبرن��گاران 
محدودیت های به وج��ود آمده در حوزه 
دسترس��ی به اپلیکیش��ن های ایرانی در 
بازاره��ای جهان��ی اپلیکیش��ن از جمله  
»اپ اس��تور« و  »گوگل پل��ی« خبر داد و 
گفت: تمام��ی تالش این اس��ت که این 
موضوع به صورت کلی حل ش��ود. بر این 
اس��اس وزارت امور خارج��ه رایزنی های 
خ��ود را آغاز ک��رده و مباح��ث در حال 
انجام است که در صورت به دست آمدن 

نتیجه، آن را اعالم خواهیم کرد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه محدودیت 
و  »اپ اس��تور«  روی   مال��ی  تب��ادالت 
»گوگل پلی« برای بازی های موبایلی نیز 
وجود دارد، ادام��ه داد: موضوع پرداخت 
آنالین برای بازی ه��ای خارجی، یکی از 
مواردی اس��ت که باید آن را با مذاکره با 

بانک مرکزی حل کنیم. 

عضویت جهرمی در چهار شبکه 
اجتماعی داخلی

وزی��ر ارتباطات و فن��اوری اطالعات با 
اعالم حمای��ت از ش��بکه های اجتماعی 
داخلی در کش��ور گفت: از روز گذش��ته 
حس��اب کاربری خود را در ش��بکه های  
»سروش«،  »بیسفون پالس«،  »کلوب« 
و  »تبی��ان« آغ��از ک��رده ام و امی��دوارم 
ب��ا حضور فعال خ��ود در این ش��بکه ها، 
و  باش��م  م��ردم  س��واالت  پاس��خگوی 
همچنین در ترویج استفاده از شبکه های 

سرویس های داخلی موثر واقع شوم. 
آذری جهرم��ی در پاس��خ ب��ه س��والی 
مبنی بر اینکه آیا حضور در ش��بکه های 
داخلی به معنای محدودیت ش��بکه های 

خارجی خواهد بود، گفت: نه این موضوع 
درست نیس��ت و ما نگاه س��لبی در این 
ح��وزه نداش��ته و حضورمان ب��ه معنای 
حمایت از ش��بکه های داخلی است و نه 
محدودیت.  وی با اش��اره به فعالیت خود 
در ش��بکه های اجتماعی فیلترش��ده در 
ای��ران همچون توییتر گفت: اس��تفاده از 
فیلترشکن غیرقانونی است و من به عنوان 
وزیر ارتباطات، مجوز ورود بدون فیلتر به 
اینترنت دارم و از این جهت از فیلترشکن 

استفاده نمی کنم. 

مخالفتی برای سرویس پخش زنده 
اینستاگرام وجود ندارد

وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
در پاس��خ به س��والی در مورد اختالالت 
س��رویس پخ��ش زن��ده اینس��تاگرام و 
مخالفت هایی که با این س��رویس وجود 

دارد، تاکید ک��رد: این اختالالت به هیچ 
عنوان مربوط به ما نیست و مخالفتی نیز 
با فعال بودن این سرویس در کشور وجود 
ندارد.  وی در مورد آخرین وضعیت رفع 
فیلتر س��رویس تماس صوتی تلگرام نیز 
به مهر گفت: مذاکره برای رفع فیلتر این 
س��رویس در حال انجام اس��ت، اما هنوز 
نتیجه ای نگرفته ایم که آن را اعالم کنیم. 

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان وام به 
بازی های داخلی

وزی��ر ارتباط��ات با تأکید ب��ر حمایت 
مالی و معن��وی از بازی های رایانه ای در 
کش��ور گفت: هم اکنون ح��وزه بازی های 
رایان��ه ای مورد توجه در دنیا اس��ت و ما 
نیز باید برای افتخارآفرینی جوانان ایرانی 
تسهیالت به این بخش اختصاص دهیم. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه تمام��ی ت��الش 

این اس��ت که س��رویس های م��ورد نیاز 
بازی ه��ای رایانه ای در ای��ران با کیفیت 
باال طراحی شود، اضافه کرد: امروز تاخیر 
طبیع��ی در بازی های آنالین حدود ۱۰۰ 
میلی ثانیه اس��ت، اما ما شاهد هستیم که 
برخ��ی از این بازی ه��ای خارجی بالغ بر 
۴۰۰ میلی ثانیه در ش��بکه کش��ور تاخیر 
دارند ک��ه با اس��تاندارد جهان��ی فاصله 
دارد و کارای��ی ب��ازی را از بی��ن می برد، 
به همی��ن دلیل طراحی فنی ش��بکه به 
سمت اینکه بتوانیم شرایطی فراهم کنیم 
ک��ه کاربران ایران��ی بتوانند در بازی های 
آنالین بین المللی ش��رکت کنند، مدنظر 
م��ا قرار دارد.  جهرم��ی از اختصاص ۱۰ 
میلیارد توم��ان وام در قالب تس��هیالت 
وج��وه اداره ش��ده وزارت ارتباط��ات ب��ه 
تولیدکنندگان بازی های آنالین در س��ال 
گذش��ته خبر داد و گف��ت: از آنجایی که 
بازی های رایانه ای یکی از صنایع سودآور 
است، وزارت ارتباطات با حمایت از بنیاد 
ملی بازی ه��ای رایانه ای ب��ر تقویت این 

صنعت تاکید دارد. 

تشکیل کارگروه ساماندهی گیم با 
حضور وزارت ارشاد و معاونت علمی 

و وزارت ارتباطات
جهرمی در مورد س��اماندهی بازی های 
رایان��ه ای در کش��ور گفت: گی��م یکی از 
چه��ار حوزه پرطرف��دار در میان کاربران 
فض��ای مج��ازی در دنیا اس��ت و انتقال 
از  تربی��ت  و  فرهنگ س��ازی  مفاهی��م، 
طری��ق بازی های رایان��ه ای در دنیا رایج 
اس��ت، بر این اس��اس ما نیز نگاه ویژه ای 
به این بخش داش��ته و یکی از محورهای 
اصلی ش��بکه اطالعات را به این موضوع 

اختصاص داده ایم. 
وی اف��زود: در همین حال قرار اس��ت 
کمیته ای با همکاری وزارت ارشاد، وزارت 
ارتباط��ات و معاونت علمی رئیس جمهور 
در راستای ساماندهی بازی های خارجی 
در کشور و تقویت بازار بازی های داخلی 

تشکیل شود. 

مراسم رونمایی از محصوالت جدید اپل برگزار شد

فناوری تشخیص چهره در آیفون ایکس

وزیر ارتباطات خبر داد 

آغاز مذاکره وزارت خارجه برای حل مشکل تحریم  اپلیکیشن های ایرانی

اخبار

آیفون های جدید به شارژ سریع 
مجهز می شوند

اپل در مراس��م رونمایی از محصوالت جدید خود، 
از قابلیت ش��ارژ سریع آیفون X، آیفون ۸ و آیفون ۸ 

پالس نیز پرده برداری کرد. 
به گزارش ایسنا به نقل از اینگجت، اپل همزمان 
ب��ا رونمایی از مدل های جدی��د آیفون اعالم کرد 
ک��ه باتری مدل ه��ای جدید آیف��ون می توانند در 
عرض ۳۰ دقیقه تا ۵۰ درصد شارژ شوند. از لحاظ 
باتری، ش��رکت اپل تاکنون از رقب��ای اندرویدی 
خود عقب تر مانده بود، اما اکنون با معرفی قابلیت 
جدید ش��ارژ بی سیم و سریع می توان گفت باتری 
آیفون های جدید دیگر چیزی از رقبای اندرویدی 

خود کم ندارند. 
 هم اکنون ش��رکت اپل ادعا می کند گوشی های 
جدی��د آیف��ون ایک��س، آیف��ون ۸ و ۸ پالس که 
در مراس��می در اپ��ل پارک واق��ع در کوپرتینوی 
کالیفرنیا رونمایی شد، از قابلیت شارژ سریع بهره 
می برن��د، به گونه ای که در عرض ۳۰ دقیقه، تا ۵۰ 

درصد شارژ می شوند. 
این امر می تواند پیشرفت چشمگیری نسبت به 
آیفون ۷ باشد که شارژ کامل آن یک ساعت و نیم 

طول می کشید. 
 البته قابلیت ش��ارژ سریع به صورت پیش فرض 
برای آیفون های جدید عمل نمی کند و کاربران در 
ص��ورت خرید یکی از مدل های جدید آیفون، باید 
بودج��ه ای جداگانه برای خرید لوازم جانبی جهت 

شارژ سریع در نظر بگیرند. 
 گوش��ی های آیفون  همواره با ش��ارژر پنج ولتی 
و یک آمپری عرضه می ش��ده اند، اما در صورتی که 
برای ش��ارژ مدل های جدید آیفون از یک ش��ارژر 
پنج ولتی اس��تفاده ش��ود، کاربران قادر به ش��ارژ 

سریع آنها خواهند بود. 
برای انجام ش��ارژ س��ریع کاربران نی��از به یک 
تبدی��ل ب��رق USB-C خواهند داش��ت که باید 
گفت این رابط به همراه گوش��ی های جدید آیفون 

و در درون جعبه آنها عرضه نخواهد شد. 

رقابت 35۰ برنامه نویس تلفن همراه 
در دانشگاه شریف

چهارمی��ن ماراتن برنامه نویس��ی تلف��ن همراه با 
حضور ۳۵۰ برنامه نویس از امروز در دانشگاه صنعتی 
ش��ریف آغ��از ب��ه کار می کن��د.  به گزارش ایس��نا، 
چهارمی��ن دوره ماراتن برنامه نویس��ی تلفن همراه با 
حضور ۳۵۰ نفر برنامه نویس کشور در قالب 9۰ تیم 
برنامه نویس از 2۳ ش��هریور ماه در دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف برگزار خواهد ش��د.  ش��رکت کنندگان این 
رقابت از دانش��جویان و فارغ التحصیالن دانشگاه های 
سراسر کشور و از ش��هرهای تهران، شیراز، اصفهان، 
مش��هد، یزد، مازن��دران، کرمان، خمی��ن، مرکزی، 
س��منان، ایالم، خوزس��تان، کردس��تان، آذربایجان 
شرقی، قم، گلس��تان، گیالن، همدان، زنجان و کرج 
هس��تند.  این رقابت از س��اعت ۸ صب��ح امروز آغاز 
می شود و تا ساعت ۸ صبح روز شنبه، 2۵ شهریورماه 

ادامه دارد. 

محققان دانشگاه های بروکسل و لیسبون ارائه دادند
طراحی یک روش جدید برای 

همکاری روبات ها
محققان دانشگاه های بروکسل و لیسبون در قالب 
یک پروژه تحقیقاتی تح��ت  نظر اتحادیه اروپا موفق 

به طراحی روشی برای همکاری روبات ها شده اند. 
به گزارش ایس��نا و به نقل از اینگج��ت، برای ایجاد 
هماهنگی و همکاری بی��ن روبات ها راه های مختلفی 
وجود دارد که هر ک��دام از آنها چالش های مختص به 
خود را دارد.  یکی از راه های ایجاد ارتباط بین روبات ها 
این اس��ت که به آنها برنامه ای داده ش��ود تا بر اساس 
تغییرات��ی که در محی��ط پیرامونی آنه��ا رخ می دهد 
فعالی��ت خ��ود را ادامه دهن��د و کل مجموع��ه برای 
دستیابی به هدفی بزرگ تر همکاری کنند، هرچندکه 
پیاده س��ازی این روش ساده نیس��ت.  روش دیگر این 
اس��ت که یک مرکز فرماندهی مرکزی برای مجموعه 
روبات ها تعریف ش��ود و فعالیت های آنها بر این اساس 
تنظیم شود اما این روش در صورت از کار افتادن مرکز 
اصلی یا اختالل در آن نمی تواند به خوبی پاس��خگوی 
نیازها باشد و ممکن است در موارد حساس خطرآفرین 
نیز باش��د.  حال محققان اروپایی ترکیب��ی از این دور 
روش را برای مدیری��ت مجموعه های رباتیک طراحی 

کرده اند. 
در این روش تک ت��ک روبات ها به صورت انفرادی 
کار می کنن��د، اما زمانی که به هم متصل می ش��وند 
همگی با هم براس��اس دستورات یک روبات مرکزی 
کار می کنند.  روبات مرکزی ثابت نیس��ت و می تواند 
با دیگر روبات ها جایگزین ش��ود و ب��ه همین دلیل 
در صورت بروز مش��کل، تی��م روبات ها با یک روبات 
مرکزی دیگر به کار خود ادامه خواهد داد و از روبات 
مرکزی س��ابق جدا ش��ده و به روبات فرمانده جدید 
متصل می ش��وند. محقق��ان اروپایی اع��الم کرده اند 
که در ح��ال حاضر در تالش برای پیاده س��ازی این 
سیس��تم برای روبات های بزرگ ت��ر و دارای مفاصل 

انعطاف پذیر با قابلیت حرکت در سه بعد هستند. 

اخبار

فهرست جدید دانشگاه های برتر 
دنیا منتشر شد

به رس��م هر س��ال، پایگاه »آم��وزش عالی تایمز« 
فهرس��تی از ۱۰۰۰ دانش��گاه برتر دنی��ا را با در نظر 
گرفتن همه جوانب منتش��ر کرده که به بررسی کلی 
آن و کش��ورهایی که دارای پیش��رفت قابل توجه یا 

پسرفت قابل مالحظه ای هستند، می پردازیم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا و به نق��ل از یو. دبلی��و نیوز، 
دانش��گاه های بریتانیای��ی برای نخس��تین بار در ۱۴ 
سال گذشته دو رتبه نخست را در رتبه بندی جهانی 
 Times Higher(  دانشگاهی آموزش عالی تایمز
Education( به خود اختصاص داده اند. دانش��گاه 
»آکس��فورد« در رتبه باالتری قرار دارد و دانش��گاه 
»کمبریج« از مقام چهارم به جایگاه دوم صعود کرده 
اس��ت.  به طور کلی، آمریکا همچن��ان در رتبه بندی 
دانشگاه ها، با داش��تن 62 نماینده در 2۰۰ دانشگاه 
برتر دنیا دو برابر بیش��تر از انگلی��س با ۳۱ نماینده 
حائز رتبه اس��ت. آلم��ان با 2۰ دانش��گاه، هلند ۱۳ 
و اس��ترالیا ه��م با هش��ت دانش��گاه در جمع 2۰۰ 
دانشگاه برتر حضور دارند.  اما این پیشرفت ادامه دار 
دانش��گاه های چینی اس��ت که همچنان به چش��م 
می خورد و برای نخستین بار دو نماینده در ۳۰ رتبه 
نخس��ت دارد. ضمن اینکه دانش��گاه های دارای رتبه 
پایین چین نیز دستاوردهای بزرگی کسب کرده اند.  
تقریب��ا تمام دانش��گاه های چین��ی موقعیت خود را 
بهبود بخشیده اند، که نشان می دهد تعهد این کشور 
به س��رمایه گذاری در بخش آموزش عالی نتایج سال 
گذش��ته را تقویت کرده اس��ت.  »فیل بتی«، مدیر 
ارش��د رتبه بندی جهانی گف��ت: روند صعودی چین 
در جدول امس��ال قابل توجه اس��ت و نشان می دهد 
چگونه چشم انداز آموزش عالی جهانی در حال تغییر 
است. با دو نماینده در ۳۰ رتبه نخست، دانشگاه های 
پیش��رو در چین در حال حاضر بخش��ی از نخبگان 
جهانی هستند و دانش��گاه هایی معتبر را در آمریکا، 

انگلستان و اروپا پشت سر گذاشته اند. 
اما نتایج نش��ان می دهد س��ایر کشورهای آسیای 
ش��رقی نسبت به این غول آس��یایی احساس رقابت 
می کنند. کره جنوبی، که در سال های اخیر پیشرفت 
داشته است، یکی از قربانیان موفقیت چین در سال 
 )UTokyo(  جاری است. دانش��گاه توکیوی ژاپن
نیز زیر سایه سنگین چین به سر می برد.  کشورهای 
غرب چین هم باید س��خت تالش کنند تا ثبات خود 
را حفظ کنند، زیرا همس��ایگان شرقی آنان، خود را 

برای پیوستن به نخبگان جهانی آماده می کنند. 

سالی سخت برای آمریکا
در میان دانشگاه های آمریکا، پیشرفت های قابل توجه 
شامل صعود سه پله ای دانشگاه »پنسیلوانیا« و رسیدن 
به مقام مش��ترک دهم و صعود چهار پله ای دانش��گاه 
»جان هاپکینز« و رس��یدن به رتبه سیزدهم مشاهده 
می ش��ود.  بزرگ ترین اتفاق فهرس��ت س��ال گذشته، 
دانشگاه »کالیفرنیا برکلی« بود که پس از اعالم کاهش 
بودجه دولتی با کس��ری بودج��ه ۱۵۰ میلیون دالری 
مواجه شد و س��قوطی هشت پله ای از رتبه ۱۰ به ۱۸ 
داشت.  دو پنجم از موسسات آموزشی آمریکا در 2۰۰ 
رتبه برتر، یعنی 29 موسسه از 62 موسسه با تنزل رتبه 
مواجه شده اند، چرا که بودجه تحقیقاتی آنها نسبت به 

سال گذشته کاهش یافته است. 
در مقابل، پنج موسسه از هفت نماینده برتر چین 
درآم��د تحقیقاتی خود را افزای��ش دادند. این بدان 
معنی است که رتبه برخی از دانشگاه های پیشرو در 
آمریکا اکنون توسط موسسات آسیایی تصاحب شده 
است.  »دانشگاه ملی سنگاپور« از دانشگاه »کارنگی 
ملون« عبور کرده اس��ت. دانش��گاه »تسینگهوا« در 
ح��ال حاضر باالتر از موسس��ه فن��اوری »جورجیا« 
اس��ت و رتبه دانش��گاه »علم و صنعت هنگ کنگ« 
از دانش��گاه »کالیفرنیا س��انتا باربارا« بهتر است. در 
همی��ن حال، دانش��گاه »پک��ن« در ح��ال حاضر با 

دانشگاه »نیویورک« هم رتبه هستند. 
عالوه بر این، نشانه هایی وجود دارد که دانشگاه های 
آمریکا در حال حاضر تحت تاثیر سیاس��ت های ضد 
مهاجرتی هس��تند، زیرا دانشجویان بین المللی کمتر 
به دانش��گاه های آمریکا وارد می شوند.  »فیل بتی« 
اف��زود: آمری��کا ش��اهد آن اس��ت که س��لطه اش بر 
رتبه بن��دی جهانی در س��ال جاری کاه��ش یافته و 
قافیه را به موسسات علمی انگلیسی و آسیایی باخته 
است.  امسال برای نخستین بار، دانشگاه های آمریکا 
هیچ ک��دام از دو رتب��ه برتر رتبه بن��دی را در اختیار 
ندارند ک��ه بیانگر یک ضربه واقعی به بخش آموزش 
عالی این کشور اس��ت.  در همین حال، نگرانی های 
مال��ی در مورد دانش��گاه های عموم��ی آمریکا، عدم 
اطمینان در مورد س��طوح درآم��د تحقیقاتی آینده، 
سیاس��ت های ض��د مهاجرت و ادام��ه روند صعودی 
کش��ورهای آس��یایی به این معنی است که موقعیت 
آمریکا در سال های آینده ممکن است متزلزل شود. 
س��طوح آینده درآمدهای تحقیقاتی دانشگاه های 
آمریکا تحت اداره و هدایت دولت »ترامپ« و تامین 
بودجه برای علوم انس��انی، هنر و سالمت زیر سوال 
قرار دارد.  در همین حال، در یک آمارگیری مشخص 
ش��د در پی سیاست های ضد مهاجرت، تقریبا نیمی 
از دانشگاه های آمریکا کاهش درخواست دانشجویان 
بین المللی را در مقطع کارشناس��ی گزارش داده اند 
که ادامه این روند ممکن است بیشتر روی امور مالی 

آمریکا تاثیر بگذارد. 

تازه های فنــاوری

سه شنبه شب اپل از تلویزیون جدید خود رونمایی کرد. این دستگاه قابلیت پخش با کیفیت 4K HDR را دارد.

اپ��ل از آیف��ون ۸ با پن��ل شیش��ه ای و آیفون ایکس 
999دالری با فناوری تش��خیص چهره برای بازگشایی 
قفل رونمایی کرد. به گزارش ایس��نا به نقل از گاردین، 
اپ��ل مانند س��ایر رویدادهای خود در ماه س��پتامبر، از 
محص��والت جدید خ��ود رونمایی کرد. آیف��ون  ۸ و ۸ 
پالس، آیفون ایکس و نسل سوم ساعت اپل، جدیدترین 
محصوالت این ش��رکت هس��تند. ظاهر آیفون ۸ بسیار 
شبیه به آیفون ۷ است، اما این بار پنل پشتی آن تماما 
شیشه ای اس��ت و در سه رنگ نقره ای، طوسی و رزگلد 
ظاهر شده اس��ت. آیفون ۸ دارای قابلیت شارژ بی سیم 
است که با قرار دادن دستگاه روی پد شارژ کار می کند. 
مانند آیفون ۷، جک ۳.۵ میلی متری هدفون حذف شده 
اما به واس��طه شارژ بی سیم، می توان به صورت همزمان 

در عین شارژ گوشی، از هدفون استفاده کرد. 
نمایشگر آیفون ۸، از فناوری True Tone که برای 
نخس��تین بار در آیپد مورد استفاده قرار گرفته بود، بهره 
می برد که می تواند به صورت خودکار با نور محیط و دما 

تطبیق یابد و رنگ هایی دقیق تر را نمایش دهد. 

آیف��ون ۸ دارای دوربی��ن ۱2 مگاپیکس��لی اس��ت و 
همچنین از لرزش��گیر اپتیکال بهره می ب��رد. آیفون ۸ 
پالس هم دارای دو سنس��ور ب��رای دوربین دوگانه اش 
اس��ت و در نور کم عملکرد بهتری نس��بت به گذش��ته 
دارد. آیفون ۸ پالس همچنین از دوربین دوگانه اش برای  
»نورپردازی پرتره« اس��تفاده می کند که موجب تنظیم 

نور محیط در زمان ثبت تصاویر پرتره می شود. 

فناوری Face ID، جایگزین حسگر اثر انگشت 
در آیفون ایکس

در این مراس��م همچنین از گوشی جدید اپل، آیفون 
ایکس رونمایی ش��د. بدنه آیفون ایکس در جلو و پشت 
دستگاه از شیشه ساخته شده و در دو رنگ خاکستری 
و نقره ای عرضه شده است. نمایشگر آیفون ایکس مانند 

آیفون ۸ از فناوری True Tone بهره می برد. 
همچنین اپ��ل در آیفون ایکس باالخره دکمه هوم را 
به طور کامل از دستگاه حذف کرده و فناوری حسگر اثر 
انگشت با فناوری جدیدی به نام Face ID  )تشخیص 

چهره( جایگزین ش��ده اس��ت و کابران می توانند با نگاه 
ک��ردن به آیف��ون، قفل آن را باز کنن��د. دوربین آیفون 
ایکس نیز یک دوگانه ۱2 مگاپیکسلی و دارای لرزشگیر 
اپتیکال اس��ت.  محصول دیگر اپل، نس��ل سوم ساعت 
هوش��مند این شرکت و نخستین مدل با قابلیت اتصال 
به شبکه LTE  )اینترنت پرسرعت( است. با این ساعت 
هوش��مند می توان بدون همراه داش��تن آیفون، تماس 
تلفنی برقرار کرد. این س��اعت در صورت مجهز بودن به 
قابلیت ارتباط مخابراتی ۳99 دالر و بدون آن ۳29 دالر 

هزینه دارد و از تاریخ 22 سپتامبر به فروش  می رسد. 
قیم��ت آیفون ۸ دارای ظرفی��ت 6۴ گیگابایت، 699 
دالر و آیفون ۸ پالس ۷99 دالر اس��ت. این گوش��ی ها 
از تاریخ 22 س��پتامبر )۳۱ ش��هریور( عرضه می شوند. 
قیمت آیفون ایکس 6۴ گیگابایتی، 999 دالر است. این 
گوش��ی از تاریخ 2۷ اکتبر پیش فروش شده و ۳ نوامبر 
نیز روانه بازار می شود. قیمت های آیفون اس ای به ۳۴9 
دالر، آیف��ون 6اس به ۴۴9 دالر و آیفون ۷ به ۵۴9 دالر 

کاهش یافته است. 
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مرس��دس بنز آلمان با انعقاد 
ق��رارداد هم��کاری با ش��رکت 
ایران خ��ودرو، رس��ما وارد بازار 

خودروی کشور شد. 
ب��ه گ��زارش گ��روه صنعتی 
ایران خ��ودرو روز ۲۱ ش��هریور 
اعالم  اطالعی��ه ای  ۱۳۹۶، طی 
کرد که با مرس��دس بنز آلمان 
کرده  منعقد  قرارداد هم��کاری 
اس��ت. بر این اساس، دو شرکت 
متعهد ش��ده اند با ایجاد نهادی 
ف��روش  ح��وزه  در  مش��ترک، 
ف��روش  از  پ��س  خدم��ات  و 
خودروه��ای تج��اری فعالی��ت 

کنند. 
ایران خودرو،  اعالم  براس��اس 
ای��ن ق��رارداد هم��کاری میان 
ش��رکت ایران خ��ودرو دیزل به 
نمایندگی از گروه خودروسازی 
و شرکت مرسدس  ایران خودرو 
بن��ز آلم��ان در س��ایت وورث، 
مق��ر اصلی ش��رکت مرس��دس 
بن��ز ب��ه امضا رس��یده اس��ت. 
در این جلس��ه، عل��ی ماجدی 
س��فیر ایران در آلمان، محسن 
صالحی نی��ا معاون ام��ور صنایع 
وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
مدیرعامل گروه  یکه زارع  هاشم 
صنعت��ی ایران خودرو و تعدادی 
از مدیران ارش��د هر دو شرکت 

حضور داشتند. 
گ��روه صنعت��ی  مدیرعام��ل 
ایران خودرو با اش��اره به امضای 

ش��رکت  با  همکاری  تفاهم نامه 
بن��ز در زمینه تولی��د و فروش 
خودروه��ای س��واری، نس��بت 
ب��ه آینده ای��ن هم��کاری ابراز 
خواس��تار  و  ک��رد  امی��دواری 
همکاری ه��ای بیش��تر میان دو 
ش��رکت ش��د. این ق��رارداد که 
دیروز به امضای مدیران ارش��د 

هر دو ش��رکت رس��ید؛ ش��امل 
ایجاد دو ش��رکت مش��ترک در 
جه��ت تولید، ف��روش و عرضه 
خدمات پس از ف��روش خودرو 
خواهد بود. نخس��تین ش��رکت 
به ش��کل انحصاری مس��ئولیت 
تج��اری  محص��والت  ف��روش 
شرکت مرسدس بنز در ایران را 

بر عهده خواهد داش��ت. دومین 
ش��رکت که طی ماه ه��ای آتی 
به صورت رس��می ایجاد و ثبت 
خواهد ش��د، مس��ئولیت تولید 
خودروه��ای تحت برن��د بنز را 
بر عهده خواهد داش��ت و نسل 
آین��ده کامیون ه��ای  فعل��ی و 
آکتروس نی��ز از جمله تولیدات 

این شرکت خواهند بود. کامیون 
آکتروس با مش��خصات فعلی تا 
س��ال ۲۰۱۹ تولی��د و پ��س از 
آن نس��خه ای جدی��د و مطابق 
ب��ا آخرین اس��تانداردهای اروپا 
تولی��د خواهد ش��د. در مرحله 
بعدی، خ��ط تولید جدیدی نیز 

پیش بینی شده است. 
بر اس��اس این قرارداد، س��هم 
داخلی سازی خودروهای تولیدی 
بنز در ایران در س��ال نخست ۲۰ 
درصد است که در صورت داشتن 
صرفه اقتص��ادی تا ۵۰درصد نیز 

قابل افزایش خواهد بود. 
دیگ��ری  م��وارد  جمل��ه  از 
تفاهم نام��ه هم��کاری  ک��ه در 
گ��روه  و  ایران خ��ودرو  می��ان 
آلم��ان  دایمل��ر  خودروس��ازی 
لحاظ ش��ده اس��ت، نیازسنجی 
و تولی��د محص��والت جدی��د و 
جایگزین��ی آنها ب��ا محصوالت 
فعلی در قالب ش��رکت مشترک 
ای��ن دو خودروس��ازی اس��ت. 
راستای  در  مذاکراتی  همچنین 
تولید پیش��رانه مش��ترک میان 
ایران خ��ودرو دی��زل و دایمل��ر 
آلم��ان انجام ش��ده اس��ت که 
در صورت رس��یدن ب��ه تفاهم 
بی��ن طرفی��ن، به عن��وان یکی 
دیگر از ش��رح وظایف ش��رکت 
س��رمایه گذاری مش��ترک، وارد 
اج��را  و  برنامه ری��زی  مرحل��ه 

خواهد شد. 

پژوهشگران یک ش��رکت تولیدکننده 
م��واد ش��یمیایی به دانش فن��ی اعمال 
ضخام��ت  ب��ا  تبدیل��ی  پوش��ش های 
نانومتری دس��ت  یافته اند ک��ه به گفته 
آنها این پوش��ش زیست س��ازگار است و 
می تواند جایگزین مناسبی برای صنایع 

لوازم خانگی و صنایع خودرو باشد. 
به گزارش ایس��نا، یکی از شرکت های 
تولیدکننده م��واد ش��یمیایی با صنایع 
بزرگی مانن��د صنایع تولید لوازم خانگی، 
خودروی��ی،  مجموعه ه��ای  و  قطع��ات 
صنعت ب��رق، صنای��ع فل��زی و صنایع 
آلومینیوم همکاری مستمر دارد و اکنون 
پس از س��ال ها فعالی��ت در حوزه  تولید 
انواع شوینده های صنعتی و پوشش های 
س��طحی، موفق به اعمال پوش��ش های 
زیرکونیومی با ضخامت نانومتری ش��ده 

است. 
فرهن��گ آزاد، از محقق��ان این طرح 
با بیان اینکه از س��ال ها قبل دس��تیابی 
به دان��ش فنی اعمال نانوپوش��ش ها در 
دس��تور کار واحد تحقیق و توس��عه  این 
ش��رکت قرار داشته اس��ت، گفت: پس 
از حدود پنج س��ال تالش، توانستیم به 
این مهم دس��ت یابی��م و در حال حاضر 
نانوپوشش های  تجاری س��ازی  به  موفق 

تبدیل��ی زیرکونیومی ش��دیم.  به گفته 
وی، تاکن��ون زنجی��ره کامل��ی از تولید 
مواد اولیه و تولید و عرضه  این پوشش ها 
بومی س��ازی ش��ده و به صنایع متقاضی 

عرضه  شده است. 
آزاد با اش��اره به پوش��ش های فسفاته 
رای��ج در صنع��ت ب��ه توصی��ف مزایای 
زیرکونیوم��ی  نانومت��ری  پوش��ش های 
پرداخ��ت و یادآور ش��د: اگ��ر ضخامت 
پوشش های رایج فسفات روی را ۱۰هزار 
نانومت��ر در نظ��ر بگیریم، پوش��ش های 
تبدیلی زیرکونیومی تولیدی این شرکت 
حداق��ل ۱۰۰ برابر نازک تر هس��تند که 
این موضوع چندین مزیت را در پی دارد. 
این محق��ق، اقتصادی ب��ودن را یکی 
از ای��ن مزیت ها دانس��ت و ادامه داد: با 
کاه��ش ضخامت پوش��ش مق��دار ماده  
مصرف  ش��ده در پوش��ش نی��ز کاهش 
می یابد و این به معنی کاهش مس��تقیم 

هزینه پوشش است. 
وی کاهش مس��ائل زیست محیطی را 
از دیگ��ر مزایای این پوش��ش نام برد و 
گفت: در پوشش های کروماته و فسفاته 
از برخی مواد ش��یمیایی سمی از جمله 
اسیدفسفریک و فلزات سنگین استفاده 
می ش��ود که در نانوپوشش های تولیدی 

این ش��رکت اس��تفاده از این مواد مضر 
حذف ش��ده و این موضوع موجب شده 
تا از این پوشش ها به عنوان پوشش های 

سبز یاد شود. 
این محقق، کاهش مصرف آب و انرژی 
را از دیگر مزایای این نانو پوش��ش ذکر 

کرد. 
وی ادامه داد: پوش��ش های نانومتری 
زیرکونیوم��ی دارای دو س��طح اس��ت؛ 
یکی س��طح داخلی که به صورت بس��یار 
محکمی به س��طح زیرالیه می چسبد و 
دیگری س��طح خارجی اس��ت که دارای 
خلل و فرج است و موجب می شود الیه  
بع��دی که می تواند الیه رنگ باش��د، در 
این خلل و فرج نفوذ کرده و چسبندگی 
بس��یار خوبی به س��طح زیرین داش��ته 

باشد. 
نانومت��ری  پوش��ش های  آزاد، 
زیرکونیوم��ی را در زم��ره  پوش��ش های 
تبدیل��ی دانس��ت و خاطرنش��ان ک��رد: 
فرآین��د اعمال ای��ن پوش��ش ها به این 
 صورت اس��ت که الیه های اتمی سطحی 
زیرالیه با یکس��ری یون های واسط وارد 
واکنش ش��ده و روی سطح فلز پوشش 
ایج��اد می ش��ود. الیه  حاصل ش��ده یک 
اتصال محکم با فلز پایه خواهد داش��ت 

و در آب و محیط واسط نامحلول خواهد 
ب��ود.  آزاد، چالش کنونی این ش��رکت 
را ارتب��اط ب��ا صنایع بزرگ دانس��ت و 
اظه��ار کرد: حدود پنجاه س��ال اس��ت 
ک��ه در صنع��ت خودرو از پوش��ش های 
وارداتی اس��تفاده می شود، در حالی که 
ش��رکت بنز از این نوع پوش��ش ها برای 
خودروهای تولیدی خود بهره می برد، ما 
در موضع��ی قرار داری��م که برای عرضه  
این پوشش ها به صنعت خودرو به لحاظ 
فنی مش��کلی نداریم و قادر هستیم این 
۵۰ س��ال را جبران کنیم، اما نیاز داریم 
ک��ه راه ارتباط ما با ای��ن صنایع هموار 

شود. 
وی سوء استفاده برخی شرکت ها از نام 
نانو را از دیگر چالش های پیش روی این 
ش��رکت نام برد و اف��زود: محصوالتی به 
بازار عرضه شده که فقط نام نانو را یدک 
کش��یده و هیچ گونه گواه��ی و کیفیتی 
ندارند. ضمن اینکه برای سایر شرکت ها 
مشکل ایجاد کرده و اعتبار نانو را از بین 
می برند. برای این موضوع باید از س��وی 

ستاد نانو راه حلی اندیشیده شود. 
نانوپوش��ش های زیرکونیومی موفق به 
اخذ تاییدی��ه نانومقیاس از س��تاد ویژه  

توسعه  فناوری نانو شده است. 

بومیسازینانوپوششهایسبزبرایصنایعخودروولوازمخانگی

بنز، در صنعت تولید خودروی ایران 
اخبار

برنامهریزیبرایرشدفروش
صنعتخودروتا۵۰میلیارددالر

براساس برنامه ریزی صورت گرفته از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، در چش��م انداز ایران ۱۴۰۴ 
میزان فروش س��االنه صنعت خودرو و قطعه باید به 

۵۰ میلیارد دالر افزایش یابد. 
به گزارش ایس��نا، در حالی دول��ت دوازدهم عزم 
خود را برای خ��روج از رکود و ایجاد رونق اقتصادی 
جزم کرده اس��ت که صنعت خودرو و قطعه به عنوان 
یکی از صنایع اش��تغال زا و با ارزش افزوده باال برای 
تحق��ق این هدف مدنظر قرار گرفته اس��ت.  در این 
زمینه مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت برای 
سال جاری رشد تولید خودرو را برنامه ریزی کرده اند 
و آن طور که از اظهارات این مسئوالن برمی آید این 
افزایش تولید در س��ال های آین��ده نیز ادامه خواهد 
یاف��ت.  در ای��ن رابطه ای��ن وزارتخان��ه در »برنامه 
راهب��ردی صنعت خودرو« پیش بین��ی کرده که در 
س��ال ۱۴۰۴ میزان فروش س��االنه صنعت خودرو و 
قطعه باید به ۵۰ میلیارد دالر در س��ال افزایش یابد.  
ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت ک��ه طبق همین 
برنامه تا پایان س��ال ج��اری فروش صنعت خودرو و 

قطعه باید به ۲۰ میلیارد دالر برسد. 
وزارت صنعت، معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم 
»برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت« را 
منتشر کرد که در آن راهبردهای این وزارتخانه برای 
توس��عه بخش صنعت کش��ور پیش بینی شده است. 
بخش��ی از برنامه راهبردی ای��ن وزارتخانه در حوزه 
صنایع مربوط ب��ه »برنامه راهبردی صنعت خودرو« 
است.  در برنامه راهبردی صنعت خودرو راهکارهایی 
در زمینه توس��عه و گس��ترش کمی و کیفی صنعت 
خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف پیش بینی 

شده است. 

تازهترینآماروارداتخودرو
اعالمشد

گم��رک ایران از واردات ۳۷ هزار و ۶۲۳ دس��تگاه 
انواع خودرو در پنج ماهه اول سال جاری خبر داد. 

 واردات ان��واع خودروی س��واری در پن��ج ماهه اول 
س��ال گذش��ته ۲۶ ه��زار و ۳۷۶ دس��تگاه و به ارزش 
۶۹۰ میلیون و ۷۰۳ ه��زار دالر بود، اما واردات خودرو 
در پنج ماهه س��ال جاری نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل از نظر تعداد ۴۲.۶۴ درصد افزایش داش��ته است.  
همچنین ارزش واردات انواع خودروی سواری در مدت 
یاد ش��ده به میزان یک میلیارد و ۳۳ میلیون دالر بود. 
واردات ان��واع خودروی س��واری به ای��ران در پنج ماهه 
اول س��ال جاری نسبت به مدت مش��ابه سال قبل به 
لحاظ ارزش نیز ۴۹.۵ درصد افزایش داش��ته است.  به 
طور کلی خودروی سواری کمتر از ۱۵۰۰ سی سی در 
ردیف تعرف��ه ای ۸۷۰۳۲۲۹۰ جدول مقررات صادرات 
و واردات طبقه بندی می ش��ود و واردات این خودروها 
مشمول ۴۰درصد حقوق و عوارض گمرکی به ازای هر 

دستگاه خودرو است. 
 واردات خودروهای س��واری بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ 
سی سی در ردیف تعرفه ای ۸۷۰۳۲۳۱۹ طبقه بندی 
شده و مش��مول ۴۰درصد حقوق و عوارض گمرکی 
به ازای هر دستگاه خودرو است. خودروهای سواری 
از ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی س��ی ه��م در ردیف تعرفه ای 
۸۷۰۳۲۳۲۹ طبقه بندی و مشمول ۵۵ درصد حقوق 
و عوارض گمرکی به ازای هر دس��تگاه خودرو است. 
واردات خودروهای س��واری با حج��م موتور بیش از 

۲۵۰۰ سی سی نیز کماکان ممنوع است. 

دی۹7آخریناولتیماتوم
استانداردخودروها

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران می گوید مهلت 
تعیین ش��ده تا ابتدای دی ماه سال ۱۳۹۷ به منظور 
رعایت ۸۳ مورد استاندارد خودرویی افزایش نمی یابد 
و ه��ر خودرویی ک��ه نتواند این میزان اس��تاندارد را 

رعایت کند با توقف تولید مواجه خواهد شد. 
 نی��ره پیروزبخ��ت در حاش��یه نشس��ت مربوط به 
ش��ورای تعیی��ن صالحی��ت موسس��ه اس��تاندارد و 
اندازه شناسی کشورهای اسالمی که با حضور مقامات 
ترک ظهر دیروز در محل س��اختمان س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران برگزار شد، در پاسخ به اینکه برخی 
اعالم کرده اند اس��تانداردهای ۸۳ مورد خودرویی را 
تا خردادماه س��ال ۱۳۹۸ رعایت خواهند کرد، اظهار 
کرد: این برنامه در ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو 
تصویب شده و قرار نیست تغییری در زمان آن ایجاد 
ش��ود. آخرین مهلت تعیین شده ابتدای دی ماه سال 
۱۳۹۷ است و اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز 
روی این مس��ئله و رعایت استانداردها تاکید کردند.  
وی همچنین در پاس��خ به اینکه زمزمه هایی مبنی بر 
افزایش قیم��ت خودروها در صورت رعایت ۸۳ مورد 
استاندارد تعیین شده به وجود آمده است، خاطرنشان 
کرد: سازمان ملی استاندارد در مورد مباحث قیمتی 
ورود نمی کند و در این رابطه شورای رقابت و سازمان 
حمای��ت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مس��ئول 
هس��تند. س��ازمان اس��تاندارد تنها موظف به ارتقای 
کیفیت هاس��ت، چراکه این مس��ئله با جان و سالمت 

مردم سر و کار دارد. 
 

اخبار

براینخستینبار
دوچرخههایخورشیدیدرایران

ب��رای نخس��تین ب��ار در ای��ران، دوچرخه ه��ای 
خورشیدی وارد چرخه حمل و نقل می شوند. 

 بن��ا ب��ر اع��الم داتیس خ��ودرو، دوچرخه های 
خورش��یدی در حال��ی ق��رار اس��ت وارد چرخ��ه 
حمل و نق��ل ش��وند که پی��ش از ای��ن دوچرخه و 
موتورس��یکلت های برقی با باتری های قابل ش��ارژ 
به عن��وان راه��کاری ب��رای کاهش آلودگ��ی هوا 
در کالنش��هرها مطرح ش��ده و اقدام��ات حمایتی 
گس��ترده ای برای ورود این دست از وسایل نقلیه 
پاک به چرخه حمل و نقل صورت گرفته بود. با این 
حال نیاز به ش��ارژ مداوم بات��ری در دوچرخه ها و 

موتورسیکلت های برقی  نبود. 
زیرس��اخت های الزم و مناسب ش��هری در زمینه 
تامی��ن ایس��تگاه های ش��ارژ باتری اس��تفاده از این 

وسایل را تا حدی با چالش مواجه کرده است. 
می��الد علینقی، مدیرعامل ش��رکت داتیس خودرو 
از ورود نخس��تین دوچرخه خورشیدی با باتری های 
قابل ش��ارژ توس��ط نور خورش��ید خب��ر می دهد و 
می گوید: باتری قابل شارژ این دوچرخه ها هیچ وقت 
تمام نمی شود و به راحتی می توان از امکان شارژ آنها 

توسط نور خورشید استفاده کرد. 
نماین��ده  به عن��وان  داتیس خ��ودرو  مدیرعام��ل 
انحص��اری برن��د ایتالیایی لئ��وس )LEAOS(  در 
ایران ادامه می دهد: با ورود دوچرخه های خورشیدی 
به ایران فصل جدیدی از حمل و نقل، ورزش و سبک 

زندگی در بین ایرانی ها گشوده می شود. 
مدیرعامل داتیس خودرو اعالم کرد: این ش��رکت 
که پیش از این ب��ا ارائه خدمات ویژه به خودروهای 
هیبری��دی و س��بز گام ه��ای مثبتی ب��رای کاهش 
آلودگی هوا و حفظ محیط زیس��ت برداش��ته است، 
این بار با دریاف��ت نمایندگی انحصاری دوچرخه های 
دست س��از و خورش��یدی لئوس در ای��ران، پای این 
محص��ول جدید و خاص را عالوه ب��ر ایتالیا، آلمان، 
آمریکا و اتریش به ایران باز کرده تا رویای اس��تفاده 
از دوچرخه های برقی بدون تمام ش��دن ش��ارژ برای 

دوچرخه سواران محقق شود. 
به گفت��ه علینقی، دوچرخه های لئ��وس عالوه بر 
ش��ارژ با س��لول های خورش��یدی با برق شهری هم 
ش��ارژ می ش��وند و هنگام حرکت سرعت شان به ۴۵ 

کیلومتر درساعت هم می رسد. 
بنا ب��ر اع��الم داتیس خودرو، داش��تن نمایش��گر 
دیجیت��ال و ترمزه��ای هیدرولی��ک در کن��ار بدنه 
دست س��از و ش��یک که در مدل های سفارش��ی هم 
ام��کان تولی��د دارد، بیانگر تلفی��ق هنرمندانه ای از 
عل��م و هنر ایتالیا اس��ت. تلفیقی زیب��ا برای آنهایی 
که به محیط زیس��ت، ترافیک و سالمت شان اهمیت 
می دهند و در هر ش��رایط می خواهند لوکس زندگی 

کنند. 

پورشهکاینتوربومدل۲۰۱۸
معرفیشد

پورشه در نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲۰۱۷ از 
قوی ترین مدل شاسی بلند کاین رونمایی کرد. 

به گزارش زومیت، پورش��ه قدرتمندترین عضو 
خانواده شاس��ی بلند کاین را به نام کاین توربو در 
نمایش��گاه خودروی فرانکفورت امس��ال معرفی 

کرد.
 این خودرو استانداردهای جدیدی در سگمنت 
خودروهای شاس��ی بلند اسپورت تدوین می کند. 
کاین توربو به پیشرانه V8 توئینتوربو به حجم ۴ 
لیتر مجهز است که می تواند ۵۵۰ اسب بخار قدرت 
تولید کند. توانایی های حرکتی این خودرو نیز به 
لطف بهره گی��ری از ادواتی چ��ون آیرودینامیک 
فعال، سیس��تم تعلیق بادی تنظیم ش��ونده با سه 
محفظه باد، تایرهای چندمنظوره، اسپویلر سقف 
و ترمزهای تقویت شده با عملکرد باال بهبود پیدا 
کرده است. این تجهیزات، شامل مدل استاندارد 
این خودرو خواهد بود؛ اما به صورت آپشن امکان 
سفارش سیس��تم فرمان پذیری چرخ های عقب و 

کنترل چرخش بدنه نیز وجود دارد.
 همچنین با توجه به اینکه سیس��تم برق کاین 
جدید از نوع ۴۸ ولتی اس��ت، امکان دستیابی به 
عملکرد بسیار خوبی با کمک سامانه های موجود 
وجود دارد که از این نظر باید گفت کاین ۲۰۱۸ 
رفتاری همانند یک خودروی اس��پورت تمام عیار 

خواهد داشت. 
کای��ن تورب��وی جدی��د می تواند س��رعت خود را 
در ۴.۱ ثانی��ه از صف��ر به ۱۰۰ کیلومتر بر س��اعت 
برس��اند و حداکثر س��رعت آن ب��ه ۲۸۶ کیلومتر بر 
 Sport ساعت می رس��د. البته پورشه پکیجی با نام
Chrono  ب��رای کای��ن عرضه خواه��د کرد که در 
صورت سفارش آن، زمان صفر تا صد خودرو به ۳.۹ 

ثانیه کاهش پیدا خواهد کرد. 
در س��ینه کاین توربوی جدی��د یک قلب تپنده ۸ 
س��یلندر به حجم ۴ لیت��ر وجود دارد که به یاری دو 
توربوش��ارژر می تواند ۵۵۰ اس��ب بخار قدرت تولید 
کند که در مقایسه با نسل قبلی خود ۳۰ اسب بخار 
بیشتر اس��ت. حداکثر گشتاور تولیدی کاین توربوی 
جدید معادل ۷۷۰ نیوتن متر اس��ت که این عدد نیز 
۲۰ نیوتن متر از نسل قبلی کاین توربو بیشتر خواهد 

بود. 
 

تازه های خودرو

بیاموموتوراسپرتازمدلجدیدخودرویمسابقهایخودبانامGTEM۸درنمایشگاهخودرویفرانکفورت۲۰۱7رونماییکرد.



به  نظر می رس��د که کس��ب وکار تولید نمایشگر های سامس��ونگ با تأمین 
پنل های OLED مورد نیاز iPhone X به سود هنگفتی دست خواهد یافت. 
اپل سه ش��نبه ش��ب از گوش��ی هوش��مند پرچمدار خود با نام آیفون ۱۰ 

رونمایی کرد. کوپرتینونش��ین ها آیف��ون ۱۰ را 
آینده گوشی های هوشمند می دانند. درحالی که 
هنوز نمی توان در خصوص صحت و سقم ادعای 
اپل به صورت قطعی اظهار نظر کرد، اما چنانچه 
iPhone X ب��ه محصولی موفق در بازار رقابتی  
گوش��ی های هوش��مند بدل ش��ود، سامسونگ 
نیز از این موضوع س��ود خواه��د برد. به گزارش 
زومیت، آیفون ۱۰ نخستین گوشی هوشمندی 
است که اپل با نمایشگر OLED رونمایی کرده 
است. با وجود آنکه کوپرتینونشین ها از نمایشگر 
آیفون ۱۰ با نام »س��وپر رتینا« یاد می کنند، اما 
سامسونگ وظیفه تأمین پنل های OLED مورد 
نیاز برای این گوش��ی را بر عه��ده دارد، هرچند 

اپل هیچ اش��اره ای به این موضوع در طول مراس��م ش��ب گذشته نکرد. البته 
باید خاطرنشان کنیم که در حقیقت اپل در این خصوص حق انتخابی ندارد. 
سامسونگ تنها تأمین  کننده ای است که توانایی تولید پنل های با کیفیت باالی 

مورد نیاز اپل را دارد. کره ای ها ۸۹درصد از بازار نمایش��گرهای OLED را در 
اختیار دارند. از این رو اپل تنها قادر به تأمین پنل های OLED مورد نیاز برای 
آیفون ۱۰ از جانب اصلی ترین رقیب خود در بازار گوشی های هوشمند است. 

گزارش ه��ای اخیر حکای��ت از آن دارند که 
سامس��ونگ برای هر پنل OLED برچس��ب 
قیمتی ۱۲۰ تا ۱۳۰ دالر را انتخاب کرده است و 
در حقیقت موضع قدرتمند این شرکت در بازار 
پنل هایOLED، آزادی عمل زیادی در اختیار 
آن قرار می دهد. براساس پیش بینی  تحلیلگران، 
اپل در س��ال جاری میلیون ها دستگاه آیفون 
۱۰ به ف��روش خواه��د رس��اند و در این بین، 
کس��ب وکار پنل های OLED سامسونگ نیز 
سوددهی بس��یار باالیی تجربه خواهد کرد. به  
نظر می رسد که اپل طی چند سال آینده ناچار 
به سفارش تولید پنل های OLED مورد نیاز 
خود به سامسونگ خواهد بود، چرا که در حال 
حاضر هیچ کدام از تأمین  کنندگان قادر به برآورد پیش نیازهای اپل نیستند و 
ژاپن دیسپلی که بیش از ۵۰درصد پنل های LCD آیفون  ها را تأمین می کند، 

احتماال تا سال ۲۰۱۹ قادر به تولید انبوه پنل  OLED نخواهد بود. 

یک نهاد نظارتی در اس��پانیا فیس بوک را ب��ه علت جمع آوری 
اطالعات ش��خصی کارب��ران خود ۱.۲میلیون ی��ورو جریمه کرده 

است. 
ب��ه گ��زارش مهر ب��ه نقل از س��ی ان 
بی س��ی، فیس بوک از این اطالعات برای 
شناس��ایی دقیق تر ویژگی ه��ای افراد و 
ارس��ال تبلیغات هدفمند ب��رای کاربران 

خود استفاده می کرد. 
جریم��ه مذک��ور پ��س از آن ص��ورت 
می گیرد که نهادهای نظارتی در اسپانیا، 
بلژیک، فرانس��ه، آلمان و هلند تحقیقات 
مفصل��ی را در م��ورد نحوه گ��ردآوری و 
استفاده فیس بوک از داده های خصوصی 
کاربران و میزان رعایت حریم ش��خصی 

آنان به عمل آوردند. 
۱.۲ میلی��ون یورو جریم��ه فیس بوک 

بخ��ش ناچی��زی از درآمد ۸ میلیارددالری آن در س��ه ماهه دوم 
س��ال ۲۰۱۷ و سرمایه آن در بازار س��هام به میزان ۴۳۵میلیارد 

دالر محسوب می شود. 

مقامات اس��پانیایی می گویند فیس بوک در س��ه مورد اطالعات 
جزئی کاربران مانند جنس��یت، اعتقادات مذهبی، سالئق شخصی 
و س��ابقه اس��تفاده آنه��ا از مرورگرهای اینترنتی را بدون کس��ب 
اجازه کاربران مورد اس��تفاده تبلیغاتی 
و بازاریابی قرار داده اس��ت. فیس بوک 
هن��وز در این زمینه واکنش��ی از خود 

نشان نداده است. 
ای��ن مقام��ات از اینک��ه فیس ب��وک 
اطالعات کافی در مورد نحوه اس��تفاده 
از اطالع��ات جمع آوری ش��ده کاربران 
را در اختی��ار آن��ان ق��رار نمی ده��د و 
داده های یادشده را در اختیار اشخاص 
و شرکت های ثالث قرار می دهد، اظهار 

نارضایتی کرده اند. 
همچنین ش��واهدی به دس��ت آمده 
دال بر اینک��ه فیس بوک تا ۱۷ ماه بعد 
از آنکه برخی کاربران سابقش حساب های کاربری خود را در این 
ش��بکه اجتماعی حذف کرده اند، از حذف داده های مربوط به آنها 

خودداری کرده است. 

 مانند س��ال های گذشته، با معرفی آیفون های جدید اپل، قیمت آیفون های
 ۶ اس، ۶ اس پالس، ۷ و ۷پالس هر کدام ۱۰۰ دالر کاهش یافت. 

اپل قیمت پرچمدارهای سال گذشته اش را ۱۰۰دالر کاهش داد؛ این کاهش 
قیمت به این معنی است که هم اکنون آیفون ۷ با 
قیمت ۵۴۹ دالر و آیفون ۷ پالس با قیمت ۶۶۹ 
دالر به  فروش می رس��ند. س��ال گذشته قیمت 
آیفون 6s و 6s پ��الس ۱۰۰ دالر کاهش یافت 
و اکنون با تخفیف ۱۰۰ دالری جدید، قیمت این 
دو گوش��ی به ترتیب به ۴۴۹ و ۵۴۹ دالر رسیده 
اس��ت. همچنین تخفیف ۵۰ دالری برای آیفون 
SE ارائه ش��ده که باعث می ش��ود قیمت آن به 

۳۴۹ دالر برسد. 
به گ��زارش زومی��ت، اگر عالق��ه ای به خرید 
آخری��ن پرچمدارهای اپل نداری��د، اکنون زمان 
مناس��بی اس��ت ک��ه پرچمدارهای قبل��ی را با 
قیمت��ی کمتر خریداری کنید. البته باید در نظر 

داش��ته باشید که قیمت های نهایی به کش��وری که در آن زندگی می کنید و 
میزان مالیات نیز بس��تگی دارد. ضمنا قیمت  های مشخص شده توسط اپل با 

قیمت های پیشنهادی اپراتورها نیز تفاوت خواهد داشت. 

الزم به ذکر اس��ت که تمام این مدل ها به نس��خه یازدهمiOS، که نوزدهم 
سپتامبر عرضه خواهد شد نیز به روزرسانی می شوند. شاید همین مسئله انگیزه 
دیگری باشد برای خرید مدل های قبلی آیفون. اما به  خاطر داشته باشید این 
به روزرسانی ها برای همیشه ارائه نخواهند شد. 

دو س��ال پیش، اپل برنام��ه ارتقای آیفون را 
ش��روع کرد که به کاربران اج��ازه می دهد هر 
سال بدون وساطت اپراتور ها و به طور مستقیم 
نس��خه آنالک آخرین مدل آیفون را خریداری 
کنند. اگر از پس هزینه خرید یک آیفون جدید 
برمی آیید، می توانید به آسانی آن  را خریداری 
کنی��د، اما اگر به  دنب��ال یک گزینه منطقی تر 
هس��تید یا عالقه ندارید از اپراتورتان گوش��ی 
بخرید، می توانی��د در برنامه ارتقای آیفون اپل 
شرکت کنید. این برنامه به شما اجازه می دهد 
آیفون قبلی خود را تحویل دهید و یک آیفون 
جدی��د بخرید و مبلغ��ی را به ص��ورت ماهانه 
پرداخت کنید. در نهایت، به یاد داشته باشید امسال، برای نخستین بار اپل در 
حال فروش همزمان هشت مدل مختلف آیفون است. سال گذشته این تعداد 

به پنج مدل محدود بود. 

در فروشگاه های شهر برندهای ترکیه ای روز به روز افزایش می یابند 
و بر تعدادشان افزوده می شود. 

مدتی اس��ت که فروشگاه های زنجیره ای پوش��اک اغلب با برند های 
ترکیه ای کار می کنند و در سطح شهر رشد 
پی��دا کرده و فروش��گاه های اط��راف را هم 

تحت تأثیر قرار داده اند. 
در ای��ن می��ان برخی از برند های س��طح 
شهر نسبت به تولیدات داخل برتری خاصی 
ندارند، ام��ا با قیمت های چند برابری و این 
ذهنی��ت که برن��د خاصی هس��تند در بین 

مردم جایگاه یافته اند. 
اتحادی��ه  رئی��س  ش��یرازی،  ابوالقاس��م 
پوش��اک  فروش��ندگان  و  تولیدکنن��دگان 
مختل��ف  برند ه��ای  ورود  ک��رد:  تأکی��د 
خارجی در س��ال های اخیر ضربه ش��دیدی 
ب��ه تولید داخل وارد ک��رد و هیچ فردی از 

تولیدکنن��دگان داخلی حمایت نکرد. در س��ال جدی��د واردکنندگان 
محصوالت برند موظف هستند خودشان فروشگاه اجاره کنند و به طور 
انحصاری محصوالت شان را به فروش برسانند. رشد قارچ گونه این گونه 

فروشگاه ها به سبب بخش��نامه جدید، کسب و کار واحد های صنفی در 
زمینه پوشاک را از بین می برد. 

ش��یرازی گفت: در بح��ث دادن پروانه به فروش��گاه ها آیین نامه ای 
وج��ود دارد ک��ه ج��ای خیل��ی از بند ها 
در آن خال��ی اس��ت، به طوری ک��ه متولی 
آن مرک��ز ام��ور اصناف اس��ت و باید این 
مرک��ز رس��یدگی های الزم را انجام دهد. 
به طور مث��ال درحالی که جنس قاچاق در 
فروش��گاهی وجود داشته باش��د اتحادیه 
اختیار ندارد ک��ه پروانه صادر نکند، چون 

متولی آن بازرسان تعزیرات هستند. 
ب��ه گ��زارش جامع��ه خبر، ش��یرازی 
با بی��ان اینک��ه بازرس��ان اتحادیه تنها 
مس��ئولیت گزارش دادن ب��ه متولیان را 
عهده دار هستند، اظهار کرد: درحالی که 
اتحادیه پروانه را صادر کند و بعد قاچاق 
بودن محصوالت ثابت شود فقط می تواند گزارش های الزم را ارجاع 
ده��د که غلط بودن گزارش ها مش��کالتی را برای اتحادیه به وجود 

می آورد. 

پس از اپل، سامسونگ بیشترین سود را از آیفون 10 خواهد برد
به علت جمع آوری اطالعات شخصی 

اسپانیایی ها فیس بوک را 1.۲میلیون یورو جریمه کردند برندهای ترکیه ای بازار ایران را تخریب کردندکاهش 100 دالری قیمت آیفون های قبلی با معرفی  آیفون های جدید اپل

در هر کس��ب و کاری، معامله با س��رمایه گذاران یا دیگر شرکای 
تجاری اجتناب ناپذیر است. هر چقدر کیفیت قرارداد بیشتر باشد، 

میزان درآمد برند نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
مش��ارکت، جنبه الزم و ضروری همه کسب و کارها است. گاهی 
هم��کاری با ش��رکت های ب��زرگ می توان��د باعث افزای��ش اعتبار 
شرکت های کوچک تر ش��ود، بنابراین در شرایط خاص باید نهایت 
اس��تفاده را برد و با ش��رکت های بزرگ تر یا سرمایه گذاران قرارداد 
همکاری امضا کرد. فرانک تاالریکو  )Frank Talarico( مدیرعامل 
ش��رکت Goodwill تا به حال با برندهای زیادی همکاری کرده 
است. ما در ادامه این مقاله  به نقل از زومیت راهکارهای او را برای 
ایجاد یک همکاری خوب و ارزش��مند با شرکت های دیگر بررسی 

کرده ایم. 

1- آنها باهوش تر از شما 
نیستند

هی��چ فرصتی را تنها با این 
احتمال که ش��اید فرد مورد 
ب��ه همکاری  نظر عالق��ه ای 
نداشته باشد از دست ندهید.

کس��ب و کارهای  اکث��ر   
نوپ��ا ی��ا اس��تارت آپ ها تنها 
ب��ه این دلیل ک��ه کوچک یا 
احس��اس  متفاوت هس��تند، 
می کنند شرکت های بزرگ تر 
نمی خواهن��د ب��ا آنه��ا وارد 

معامله شوند. 
تنها  ق��رارداد  بس��تن یک 
زمانی امکان پذیر می شود که 
به عنوان عضوی  را  خودت��ان 
از کس��ب و کار آنه��ا در نظر 

بگیرید.
 هیچ موقع از آنها نپرس��ید 
ک��ه آیا مای��ل ب��ه همکاری 
هس��تند یا خی��ر. در عوض 

ببینی��د چگونه می توانید ب��ه آنها کمک کنید که به اهداف ش��ان 
برس��ند و اینک��ه آنها چگون��ه می توانند ش��ما را در رس��یدن به 

اهداف تان یاری کنند. 

۲- از مراحل باال شروع کنید
فران��ک تاالریکو به عنوان متخصصی که تا ب��ه حال قراردادهای 
زی��ادی امضا کرده، می گوی��د: »من همیش��ه از باالترین مقام در 
سلس��له مراتب یک ش��رکت ش��روع می کنم. البته ریسک مذاکره 
با روس��ا باال اس��ت و ممکن است هرگز دیده نش��وید، اما از طرف 
دیگ��ر صحبت کردن با یک مدیرعامل به ش��ما کمک می کند که 
صحبت ه��ای خ��ود را واضح، مختصر و مفید بی��ان کنید. این کار 
همچنی��ن این مزی��ت را دارد که افراد باالرتب��ه از ابتدای کار در 

جریان شرایط شما قرار بگیرند.«

۳- آنها را بخشی از کار خود بدانید
ای��ن قرارداد آغاز یک رابطه کاری اس��ت و ط��رف قرارداد هرگز 
نباید رقیب ش��ما ش��ود. در تمامی مراحل ش��فاف باشید و هرگز 
مناف��ع خود را قربانی نکنید. ش��رکت طرف قرارداد باید در تمامی 

سود و زیان ها با شما شریک شود. 
در این صورت آنها هم از هیچ کوششی برای پشت سر گذاشتن 
چالش ه��ا دریغ نمی کنن��د و با تمام وجود برای موفقیت ش��ما و 

خودشان تالش می کنند. 
تالش های هر دو گروه باعث می ش��ود که هر دو برند به موقعیت 

بهتری در بازار دست پیدا کنند.
 

مناسبی  استراتژی   -۴
عموم�ی  رواب�ط  ب�رای 

داشته باشید
فراموش نکنید که ش��ما 
افزایش  ب��رای  را  قراردادی 
مزی��ت هر دو ط��رف امضا 
کرده ای��د. این مزایا ش��امل 
عموم��ی  رواب��ط  افزای��ش 

شرکت ها نیز می شود. 
هر چق��در روابط عمومی 
قوی ت��ر باش��د، برند ش��ما 
بیش��تر دیده خواهد ش��د. 
این موضوع به نفع ش��رکت 
است و امکان همکاری های 
افزای��ش خواهد  را  آین��ده 
داد. حت��ی بعد از گذش��ت 
مدتی مشاهده می کنید که 
خودشان  دیگر  شرکت های 
ب��رای هم��کاری ب��ا ش��ما 

پیش قدم خواهند شد. 

۵- پیروزی ها را با هم 
جشن بگیرید

ش��ما و همکارتان هر دو برای پیروزی ت��الش کرده اید بنابراین 
این موفقیت را با هم جش��ن بگیرید. اعضای هر دو تیم را در یک 
رس��توران دور هم جمع کنید و تجربیات خود را با هم به اشتراک 
بگذارید. این کار سبب آشنایی کارمندان با یکدیگر و محکم شدن 

روابط میان آنها می شود. 
هر چقدر آشنایی اعضای تیم باالتر رود میزان اعتماد آنها نیز به 

یکدیگر بیشتر خواهد شد.
 همه ما از همکاری با افرادی که دوست شان داریم لذت می بریم 
و این موضوع در مورد ش��رکت ها نیز ص��دق می کند. پروژه ها را با 
یکدیگر تقس��یم کنی��د و بهترین عملکرد خ��ود را ارائه دهید. هر 
چقدر روابط میان اعضای دو تیم بیشتر باشد، مدت همکاری میان 

آنها نیز افزایش پیدا خواهد کرد. 
INC : منبع

بس��یاری از شرکت های خودروسازی در جهان عزم خود را برای تولید انبوه 
خودروهای برقی جزم و از برنامه های خود بدین منظور رونمایی کرده اند. 

به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، بسیاری از کشورهای جهان قصد دارند با 
هدف مقابله با آلودگی هوا و کاهش میزان انتشار آالینده ها و گازهای گلخانه ای 
و حفظ بیشتر محیط زیست، خودروهای تمام الکتریکی و برقی را به تولید انبوه 
برسانند. افزایش روزافزون خودروهای برقی و محبوبیت استفاده بیشتر از این 
خودروهای پاک، موجب شده است شرکت های خودروسازی در سراسر جهان 
به رقابتی تنگاتنگ پرداخته و هر یک از برنامه های خود برای طراحی و تولید 

خودروهایی بهتر و با توان پیمایش بیشتر رونمایی کنند. 
دولت انگلیس قرار اس��ت تا س��ال ۲۰۴۰ تولید و فروش تمامی خودروهای 
بنزینی و دیزلی را در این کش��ور ممنوع اعالم کند تا بدین وس��یله با معضل 

آلودگی هوا مقابله کرده و خودروهای دوستدار محیط زیست را به کار بگیرد. 
پس از انگلس��تان، کش��ورها و ش��هرهای دیگری همچون فرانسه، مادرید، 

مکزیکو س��یتی و آتن نی��ز می خواهند 
روند تولید و فروش خودروهای بنزینی 

و دیزلی را متوقف کنند. 
دولت چین نیز در همین راستا قصد 
دارد ساخت و تولید خودروهای بنزینی و 
دیزلی که محیط زیست را آلوده می کند 
و موجب آلودگی هوا و س��پس بیماری 
بسیاری از ش��هروندان می شود، ممنوع 
اعالم کند، اما مقامات دولتی این کشور 
هنوز زمان دقیقی را مشخص نکرده اند. 
طبق گزارش های منتش��ر ش��ده، چین 
می خواه��د حداقل یک پنج��م فروش 
خودرو در این کشور را تا سال ۲۰۲۵ به 

بازار این خودروها اختصاص دهد. 
دول��ت هند ه��م قصد دارد تا س��ال 
۲۰۳۰ میالدی، خودروسازان این کشور 
را موظف کند تمامی خودروهای تولیدی 
در این کش��ور را برق��ی کنند. در زیر به 

شرکت های عظیم خودروسازی در جهان که قصد تولید انبوه خودروهای برقی 
و الکتریکی را دارند، نگاهی می اندازیم: 

خودروس��از آمریکایی تس��ال که اخی��را فرآیند تولید و عرض��ه جدیدترین 
خودروی برقی خود یعنی تسال ۳ را آغاز کرده است، از جمله پیشگامان صنعت 
خودروسازی برقی در جهان به شمار می رود. الون ماسک – مدیر ارشد اجرایی 
شرکت تسال – عنوان کرده است که این شرکت قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ تعداد 
۵۰۰هزار دستگاه خودروی تمام برقی را تولید و وارد بازار کند. این رقم حدودا 
ش��ش برابر تعداد خودروهای برقی اس��ت که هم اکنون توسط این شرکت در 

ایاالت متحده آمریکا تولید شده و به فروش رسیده است. 
شرکت خودروسازی ژاپنی تویوتا نیز اعالم کرده که قصد دارد میزان انتشار 
آالینده ه��ای تمامی خودروهای تولیدی خود را تا س��ال ۲۰۵۰ به عدد صفر 
برس��اند. این خودروس��از ژاپنی اغلب روی تکنول��وژی خودروهای هیبریدی 
تمرکز داش��ته است، همانطور که مدل هیبریدی تویوتا پریوس در بازار بسیار 
موفقیت آمیز عمل کرد، اما با این حال، تویوتا در ماه گذش��ته اعالم کرد که با 
همکاری ش��رکت مزدا، می خواهد تا س��ال ۲۰۲۰ خودروهای تمام برقی را به 

تولید انبوه رسانده و به بازار عرضه کند. 

ش��رکت خودروسازی فولکس واگن آلمان که بیشترین سهم فروش خودرو 
را در جهان دارد، روز دوش��نبه اعالم کرد که قرار اس��ت تا سال ۲۰۲۵ از ۸۰ 
خودروی برقی و الکتریکی جدیدش رونمایی کند که این هدف بس��یار باالتر 
از ۳۰دس��تگاه خودروی برقی اس��ت که این خودروس��از قبال اعالم کرده بود. 
همچنین فولکس واگن قصد دارد نس��خه های برقی ۳۰۰ مدل از خودروهای 
 تولی��د ش��ده کنونی خود را تا س��ال ۲۰۳۰ به بازار عرضه کن��د. به طور کلی، 
فولکس واگن قصد دارد تا س��ال ۲۰۲۵، مجموع��ا ۲ الی ۳ میلیون خودروی 

الکتریکی را به فروش برساند. 
همکاری ش��رکت های خودروسازی رنو فرانسه و نیسان ژاپن نیز در توسعه 
و پیش��رفت صنعت خودروهای برقی و الکتریکی بسیار تأثیرگذار و مهم تلقی 

می شود. 
همچنین شرکت دایملر آلمان روز دوشنبه هفته جاری اعالم کرد که شرکت 
مرس��دس بنز به عنوان یک برند لوکس جهانی و زیرمجموعه ش��رکت دایملر 
نیز تصمیم گرفته اس��ت تا سال ۲۰۲۲ 
ب��رای تمام��ی مدل های کنون��ی خود، 
مدل ه��ای برقی تولید کرده و ارائه دهد. 
 این خودروساز آلمانی قصد دارد ساالنه

 ۱۰۰ هزار دس��تگاه خودروی برقی را تا 
س��ال ۲۰۲۰ وارد بازار کرده و به فروش 

برساند. 
و   ب��ی ام  خودروس��ازی  ش��رکت 
)BMW( نیز که در سال ۲۰۱۳ تولید 
یک خ��ودروی برقی به ن��ام i 3 را آغاز 
ک��رده بود، روز سه ش��نبه اعالم کرد که 
آمادگ��ی تولید انب��وه خودروهای برقی 
ت��ا س��ال ۲۰۲۰ می��الدی را دارد. این 
خودروساز آلمانی همچنین به تولید ۱۲ 
مدل تماما برقی تا س��ال ۲۰۲۵ متعهد 

شده است. 
س��رخیو مارچی��ون، مدی��ر اجرایی 
شرکت خودروسازی فیات  که سال ها با 
تولید خودروه��ای الکتریکی مخالفت می کرد نیز در مصاحبه ای در ماه ژوئیه 
به تحلیلگران بازار اعالم کرد که سرانجام به جریان جدید ایجاد شده در بازار 
پیوسته است و به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و مقابله با آلودگی 

هوا، می خواهد تا سال ۲۰۲۲ خودروهای برقی تولید کند. 
بنابر اعالم ش��رکت خودروسازی ولوو  )Volvo( تمامی خودروهای ساخت 

این شرکت، از سال ۲۰۱۹ به بعد برقی یا هیبریدی خواهد بود. 
شرکت خودروسازی جنرال موتورز هم اکنون بیشترین فروش را از خودروهای 
شاس��ی بلند و کامیون های بنزینی در ایاالت متحده آمریکا داراست. در حال 
حاضر خودروی برقی شورولت بولت ساخت این شرکت رقیب سرسختی برای 
تسال به شمار می رود. جنرال موتورز قصد دارد ساالنه به تعداد ۲۰ الی ۳۰هزار 
دس��تگاه خودروی شورولت بولت را تولید کند. ماری بارا، مدیر اجرایی جنرال 
موتورز  خاطرنش��ان کرده اس��ت که این خودروساز قرار است تا پیش از سال 

۲۰۲۰ از یک خودروی جدید تمام الکتریکی رونمایی کند. 
شرکت خودروس��ازی فورد نیز می خواهد تا سال ۲۰۲۰ میالدی، به میزان 
۴.۵ میلیارد دالر در بخش تولید خودروهای برقی سرمایه گذاری و در پنج سال 

آینده از ۱۳ مدل جدید برقی رونمایی کند. 

برایان اکتون، بنیانگذار واتس اپ با انتشار پستی در فیس بوک اعالم کرد که قصد دارد این 
کمپانی را برای ایجاد کسب و کار غیرانتفاعی جدیدی ترک کند. 

همانطور که اشاره کردیم، اکتون تصمیم خود را در یک پست فیس بوکی اعالم کرده است. وی 
در پست خود چنین اظهار نظر کرد: »پس از هشت سال در واتس اپ، من تصمیم گرفتم از این 

کمپانی جدا شوم و مرحله جدیدی را در زندگی خود آغاز کنم. من بسیار خوش شانس هستم که 
در این سن انعطاف پذیری الزم را برای قبول چالش ها و ریسک های جدید در زندگی خود دارم. 

من تصمیم گرفته ام یک کسب و کار غیر انتفاعی را آغاز کنم که در آن به فناوری و تکنولوژی های 
ارتباطی خواهم پرداخت. این موضوعی است که مدتی به آن فکر کرده ام و حاال زمان عمل کردن 

و تمرکز بر کسب و کار جدید فرا رسیده است. من اطالعات بیشتری در ماه های آینده در این 
خصوص به اشتراک خواهم گذاشت. 

این موضوع به طور حتم یک تصمیم بسیار سخت است. من به دستاوردهای واتس اپ در چند 
سال اخیر افتخار می کنم و بسیار هیجان انگیز است که ببینم روزانه تعداد بسیار زیادی از افراد 

واتس اپ را مورد استفاده قرار می دهند.« 
اکتون سرویس واتس اپ را در سال ۲00۹ با همکاری جان کوم، مدیرعامل کنونی این کمپانی 

استارت زد. این دو همدیگر را زمانی که در یاهو مشغول به کار بودند، مالقات کردند و با یکدیگر 
آشنا شدند. پس از گذشت پنج سال از آغاز به کار سرویس واتس اپ، فیس بوک با پرداخت بیش 

از ۲۲میلیارد دالر، این سرویس پیام رسان را تصاحب کرد. البته توافق اولیه صورت گرفته برای 
تصاحب واتس اپ توسط فیس بوک نزدیک به 1۹ میلیارد دالر بود. 

در حال حاضر، واتس اپ با در اختیار داشتن بیش از یک میلیارد کاربر ماهانه، محبوب ترین 
سیستم ارتباطی است که مورد استفاده قرار می گیرد. زمانی که فیس بوک استارت آپ واتس اپ را 
تصاحب کرد، تعداد کاربران فعال ماهانه این کمپانی ۴۵0میلیون نفر بود. بخش اعظمی از کاربران 

واتس اپ را افرادی تشکیل می دهند که خارج از خاک آمریکا زندگی می کنند. 
واتس اپ اخیرا سیاست هایی در پیش گرفته است تا از سرویس خود درآمدزایی داشته باشد. 

برای مثال می توان به اضافه کردن پروفایل های بیزینس به این پیام رسان اشاره کرد. با استفاده از 
این قابلیت، کاربران می توانند با کمپانی های مختلفی که از این سرویس استفاده می کنند، ارتباط 

برقرار کنند. واتس اپ امکان انجام پرداخت را از طریق اپلیکیشن مهیا کرده است. 
 

چگونه به بهترین نحو با دیگر شرکت ها قرارداد ببندیم لیدرهای تولید خودروهای برقی را بشناسید

برای تأسیس یک موسسه غیرانتفاعی

بنیانگذارواتساپ
فیسبوکراترکمیکند
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دریچهیادداشت

سمینار مدیریت فرآیندهای کسب و کار در مناطق یک و ۲۱ شهرداری تهران توسط 
نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت فرآیندهای کس��ب و کار در دانشگاه علم و 
صنعت برگزار ش��د. به گزارش ذاکرنیوز، نماینده انحصاری انجمن بین المللی مدیریت 
فرآینده��ای کس��ب و کار در ای��ران که در مرکز رصد دانش��گاه علم و صنعت مس��تقر 
اس��ت، سمینار ۳۲ س��اعته ای برگزار کرد. در این سمینار مفاهیم مدیریت فرآیندهای 
کسب و کار توسط مهرداد کرمانی، ریاست نمایندگی انحصاری انجمن بین المللی مدیریت 

فرآیندهای کسب و کار در ایران برای شهرداری های منطقه یک و ۲۱ ارائه شد. 
از جمله مباحث مطرح شده در این سمینار، مفاهیم اولیه در حوزه مدیریت فرآیندهای 
کس��ب و کار، چرخه مدیریت فرآیندهای کس��ب و کار، لزوم توجه و پیاده سازی مدیریت 

فرآیندهای کسب و کار در سازمان، مدیریت فرآیندهای شهرداری تهران و. . . بود. 

 سمینار فرآیندهای کسب و کار 
در ایران برگزار شد

روزنامه س��خن روز با زمینه انتش��ار سیاس��ی و فرهنگی و با روش تحلیلی 
خبری با صاحب امتیازی رش��ید غریبی اندبیلی از مهرماه س��ال جاری منتشر 
می ش��ود. به گزارش روابط عمومی روزنامه س��خن روز، ای��ن روزنامه که قباًل 
در قالب هفته نامه منتش��ر می شد پس از انتشار ۵۰۰ شماره با دریافت مجوز 
انتش��ار از هیات نظارت بر مطبوعات، به صورت روزنامه ای و با زمینه انتش��ار 

سیاسی و فرهنگی پا به عرصه فعالیت های فرهنگی و مطبوعاتی می گذارد.
 رش��ید غریب��ی اندبیل��ی صاحب امتیاز روزنامه س��خن روز با اع��الم اینکه 
مدیرمس��ئولی این روزنامه بر عهده دکتر مس��عود پورفرد است افزود: رویکرد 
این نش��ریه که با حض��ور روزنامه نگاران و افراد پیشکس��وت عرصه مطبوعات 

است، خبری و تحلیلی خواهد بود.

روزنامه سخن روز از مهرماه روی 
کیوسک مطبوعات می رود



 جل��ب توج��ه و ح��واس مخاط��ب از
تبلیغ��ات  اصل��ی  بناه��ای  س��نگ   
ترغیب کننده اس��ت. ب��رای اینکه بدانید 
ک��دام ن��وع از ارتباط��ات بص��ری ذهن 
مخاط��ب هدف را ب��ه س��مت اعتقاد و 
پذی��رش برن��د و محصول ت��ان می برد، 
باید انگیزه ه��ا و ارزش های او را به  دقت 
بشناسید و بررس��ی کنید. باید تبلیغات 
ترغیب  کنن��ده را بشناس��ید و راه به کار 

بردن آنها را به خوبی بدانید. 
دانس��تن ارتباطات بصری و اجرای آن 
به طور ترغیب کننده برای مخاطب، امری 
بس��یار پیچیده است. با این وجود چطور 
در صنعت طراحی شاهد حضور گسترده 
مختل��ف  گرافیس��ت های  و  طراح��ان 
هس��تیم؟ گرچ��ه بس��یاری از تبلیغات 
گرافیکی برای مخاطبان جذاب هس��تند 
و ب��رای انتق��ال پی��ام موردنظ��ر توجه 
الزم را جلب می کنن��د، اما با این وجود 
ش��ناخت مفه��وم در پس زمینه طراحی 
برای طراحان باس��ابقه و تازه کار همواره 
ض��رورت دارد. ب��ا م��ا همراه باش��ید تا 
درادامه به نقل از سایت chetor بیشتر 

به این موضوع بپردازیم. 
معانی، ارتباطات و بسترسازی در 

طراحی تبلیغات ترغیب کننده
ویلیام جیمز می گوید »گرچه قسمتی 
از ادراکات ما بنابر چیزهایی است که در 
جل��وی دیدگان مان هس��تند، اما بخش 
دیگری که ش��اید اهمیت بیش��تری هم 

دارد، از ذهن ما نشأت می گیرد.«
1- معانی

معانی پلی ارتباطی میان عوامل عینی 
و انتزاعی هستند. هر پیام حاوی دو بخش 
جداگانه است؛ صورت ظاهری و مفهومی 
عمقی و درونی که به چیز خاصی اش��اره 
دارد. توانای��ی برقراری ارتب��اط و پیوند 
می��ان این دو بخ��ش به ت��وان افراد در 
تصور و تجسم کردن بازمی گردد. همه ما 
نس��بت به آنچه می بینیم تفکراتی داریم 
که بنابر محیط یا احساسات در ما شکل 
می گیرند. ما فقط درباره آنچه می بینیم، 
فکر نمی کنیم بلکه احساس��ات و خاطره 
نی��ز در ما پا می گی��رد. واژه ها و تصاویر 
با معانی مش��ترک می توانند واکنش های 
کام��ال متفاوتی را در ما برانگیزانند. مثال 
واژه های چاق، تپل مپل، تنومند و دارای 

اضافه وزن را درنظ��ر بگیرید. همه اینها 
داللت بر مفهومی مش��ترک دارند اما در 

عمل کاربردهای متفاوتی دارند. 
مث��ال واژه تپل مپ��ل احس��اس خوبی 
ایجاد می کن��د و معموال بار منفی ندارد. 
اگ��ر ه��م در زب��ان عامیانه، ب��رای غذا 
استفاده ش��ود یعنی غذای مذکور آبدار 
و خوش��مزه اس��ت. اما واژه چاق عمال و 
ظاهرا ب��ار منفی دارد و اس��تفاده از آن 
چندان خوشایند به نظر نمی رسد. دقیقا 
مانن��د واژه ها، تصاویر بص��ری نیز دارای 
معان��ی مختلفی هس��تند. به ط��ور کلی 
وقت��ی بخش��ی از انتقال پی��ام و مفهوم 
به تصورات و تجس��مات واگذار می شود، 
اثرگذاری آن خیلی بیشتر از حالتی است 
که تمام جزییات دقیق و ریزبه ریز مطرح 

می شود. 
با واداشتن مخاطب به کشف پیام باعث 
می شوید او احساس هوشمندی و ارزش  
بیش��تری کند. درواقع ب��ا نمایش و ارائه 
صحیح مفاهیم می توان آنها را بیش��تر از 
آنچه در ذات و باطن خود هستند، نشان 
داد. مث��ال به مفاهی��م زنانگی، مردانگی، 
س��المتی، بامزگی، پیری و جوانی دقت 
کنید؛ نحوه نمایش این مفاهیم می تواند 
در تش��دید معانی ذاتی آنها نقش مهمی 

بر عهده داشته باشد. 
مث��ال فرض کنی��د که ب��رای تبلیغات 
آب  مانن��د  محصول��ی  ترغیب  کنن��ده 
گریپ فروت، ب��ا نش��ان دادن تصاویری 
جوانانه می توان ش��یوه برداشت مخاطب 
را به کل��ی تغیی��ر داد. بدیهی اس��ت که 
آب گریپ فروت مخصوص س��ن خاصی 
نیس��ت، اما به کار گیری چنین تصاویری 
ترغیب  کنن��ده محصول  تبلیغ��ات  برای 
موج��ب می ش��ود در ذهنی��ت مخاطب 
تأثیر گذاش��ته ش��ود و افزودن ش��عاری 
مانند »حالش��و ببر« نیز این تأثیرگذاری 
را بیش��تر خواه��د کرد و ح��س و حالی 
جوانانه و پرانرژی به مش��تری و مخاطب 

منتقل خواهد شد. 
2- ارتباطات

مغ��ز م��ا ای��ن خاصی��ت را دارد ک��ه 
اطالع��ات جدید را با اطالع��ات قدیمی 
مقایس��ه و میان آنها ارتباط برقرار کند، 
پ��س ج��ای تعجب نیس��ت که بیش��تر 
ادراکات و تصمیمات ما بنابر فعالیت های 

ناخودآگاه ذهنی ص��ورت می گیرند. این 
ن��وع از ارتباط درواقع یادآوری وابس��ته 
به گذش��ته و اطالعات قبلی است که از 
س��وی حافظه صورت می گی��رد. با تفکر 
درب��اره موضوع��ی خاص، ذه��ن به یاد 
چیزهای دیگر می افتد و به س��مت فکر 
کردن به آنها هدایت می ش��ود. پس اگر 
افکاری که با دیدن تبلیغات محصول تان 
در ذهن مخاطب ش��ما ش��کل می گیرد 
مثبت و خاطره انگیز باش��د، گامی بزرگ 

به جلو برداشته اید. 
حت��ی ایجاد لبخن��دی س��اده بر لب 
مخاطب، با دیدن تبلیغات ترغیب  کننده 
ش��ما بس��یار مفید خواهد ب��ود؛ لزومی 
ن��دارد که تبلیغ حتما حاوی ش��وخی و 
نمک ویژه ای باش��د، بلکه همین لبخند 
ه��م گاهی کفایت می کند و قادر اس��ت 
که واکنش مثبت مخاطب را نس��بت به 

محصول شما برانگیزاند. 
در مس��یر توس��عه تدریج��ی ه��وش 
مصنوع��ی در ده��ه 60 می��الدی، نوعی 
رایانه وجود داشت که عملکرد سلول های 
ب��ه کاررفت��ه در آن به ص��ورت تحریک 
هر س��لول به وسیله س��لول دیگر صورت 
می گرفت، یعنی پاس��خ دهی هر س��لول 
باعث تحریک س��لول دیگر می شد و در 
نهایت برنامه ای که شبیه سازی شده بود، 
نتیجه الزم را ارائه می کرد. روان شناسی 
انس��ان ها نی��ز ب��ه همین ترتی��ب عمل 
می کن��د. احساس��ات، ایده ه��ا و اهداف 
اف��راد درمورد چیزهایی ک��ه می بینند و 
می خوانند با هم مرتبط اس��ت. به همین 
دلیل به کارگیری افراد معروف و مشهور 
در تصدی��ق و تأیید برندها بس��یار مفید 

واقع می شود. 
مردم مایل هس��تند به تبلیغاتی توجه 
کنند که از س��وی مشاهیر ارائه می شود، 
چ��را که آنه��ا با کیفیت ه��ای گوناگونی 
در ارتباط هس��تند و آنها را می شناسند 
و عالوه ب��ر اینها به این اف��راد عالقه مند 
هستند. به طور کلی وقتی مردم احساس 
می کنند آنچه می ش��نوند صدای قدرت 
و مسئولیت اس��ت بهتر و دقیق تر به آن 

توجه می کنند. 
3- بسترسازی

بستری که مشاهدات ما در آن صورت 
می گی��رد نی��ز در تأثیرپذی��ری ما نقش 

عم��ده ای دارد. تبلیغ��ات ترغیب کننده 
می توانند نشانگر انواع رویدادها و دارای 
اهداف گوناگونی باشند. مثال اگر در آنها 
اه��داف و رویدادهای تاریخی، اجتماعی، 
فصلی، فرهنگی و سیاس��ی لحاظ شود، 
موجب شکل گرفتن ادراکات ما خواهند 
ش��د. بسترس��ازی برای مخاطب بسیار 
ظریف و پیچیده اس��ت. یادتان باشد که 
برگ های نهالی تازه رسته تقریبا کیفیت 
و ظاهری ش��بیه برگ های درختی بالغ 
دارند. پس ب��رای انتقال مفه��وم و پیام 
موردنظر خود به مخاطب، باید بس��تری 
را ک��ه در آن ب��ه تبلیغ��ات می پردازید، 
درنظر بگیری��د. باید بدانی��د که دریچه 
نگاه مخاطب با ش��ما متفاوت است و او 
نمی تواند همچون شما با نگاهی کالن و 

از دوردست، به قضیه توجه کند. 
بسترس��ازی ب��رای مخاط��ب بس��یار 
حائزاهمیت اس��ت. گاهی نیز برای جلب 
توج��ه مخاط��ب می ت��وان از عنص��ری 
چشمگیر در پس زمینه کار بهره گرفت؛ 
عنص��ری که به یک باره توجه مخاطب را 

شدیدا به خود جلب می کند. 
اگ��ر می خواهی��د از چنی��ن تکنیکی 
اس��تفاده کنید باید به جوانب آن کامال 
واقف باشید تا از هدف خود دور نشوید. 
مثال فرض کنید برای تبلیغ شیرینی های 
یک قنادی از تصویر انگش��تری استفاده 
ش��ده که نگین آن ی��ک کیک فنجانی 
اس��ت و پیام��ی ک��ه ارائ��ه می کند نیز 
چنین اس��ت؛ »کیک های کوچک برای 
مراس��می بزرگ«. چنین تبلیغی نشان 
می ده��د که ای��ن کیک ها خوش��مزه و 
مناسب برای مهمانی های مهم هستند، 
اما اگ��ر قصد داری��د نکت��ه و پیامی را 
صاف و پوس��ت کنده به مخاطب منتقل 
کنی��د باید از ب��ه کار ب��ردن جلوه های 
هن��ری در کار بپرهیزید زی��را این نوع 
از جلوه ها مانع از دریافت مستقیم معنا 
در مخاطب می ش��وند و به عبارتی دیگر 
او را از مس��یر خارج می س��ازند. توماس 
 )Thomas Jefferson( جفرس��ون  
می گوی��د »اگر برای انج��ام کاری دلیل 
قانع کنن��ده ای س��راغ نداری��د، دلی��ل 
خوبی برای انجام ن��دادن آن در اختیار 

شماست.«
 printmag :برگرفته از

نکاتی که برای طراحی تبلیغات ترغیب کننده باید بدانید
کلید

آموزش استفاده از هشتگ ها در 
تبلیغ و بازاریابی

هش��تگ ها نماده��ای پیش��وندی هس��تند که 
معم��وال قب��ل از موضوعی می آیند ک��ه داده ها یا 
اطالع��ات زیادی در ش��بکه های اجتماعی درباره 

آنها وجود دارد. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، از این نماد برای 
برجس��ته کردن یک مطلب و پیگی��ری راحت تر 
تمامی مطالبی که در خصوص یک موضوع اس��ت 

در شبکه های اجتماعی استفاده می شود. 
ای��ن واقعی��ت غیر قابل انکار اس��ت ک��ه امروزه 
ش��بکه های اجتماعی گسترش چشمگیری داشته  
و در تمامی جنبه های زندگی مردم، صنایع، بازار، 
دولت ها و... تأثیر داشته اند، بنابراین الزم است در 
تبلی��غ و بازاریاب��ی نیز از این اهرم بس��یار مهم و 
پر کاربرد غافل نباش��ید و بهترین و مناسب ترین 

استفاده ها را داشته باشید. 
برای اینکه بتوانید به بهترین نحو از قابلیت های 
شبکه های اجتماعی استفاده کنید باید مهارت ها و 
دانش کافی در خصوص نحوه اس��تفاده از آن را به 
دست آورید. نماد هشتگ در زمینه تبلیغ، بازاریابی 
و برندسازی می تواند بسیار کمک کننده باشد. در 
صورتی که بخواهید تمامی مطالب مربوط به برند 
ی��ا تبلیغات تان مورد بازدید بس��یاری از افراد قرار 
بگیرد و همچنین افراد به راحتی بتوانند به تمامی 
مطالبی که شما در خصوص برند یا تبلیغات خود 
در شبکه های اجتماعی منتشر کرده اید دسترسی 
داشته باشند و به راحتی پیگیری کنند، بهتر است 

از نماد هشتگ استفاده کنید.
 ب��رای اینکه از هش��تگ ها بهترین اس��تفاده را 
کرده و واکنش ها و بازخوردهای زیادی را دریافت 
کنید، پیشنهاد می شود از روش هایی که در ادامه 

آموزش داده می شود استفاده کنید. 

راه اول( استفاده از یک شعار
گاهی می توانید ش��عار خیلی کوتاهی را انتخاب 
ک��رده و از آن به عن��وان کلی��د واژه ای ک��ه افراد 
می توانند ش��ما را بشناس��ند یا ب��رای مخاطبان 
جذب کننده باش��د اس��تفاده کنید. بنابراین یکی 
از راه هایی که می توانید از هش��تگ استفاده کنید 
این اس��ت که عالمت هش��تگ)#( را قبل از شعار 
کوتاه خود که معموال بین یک تا س��ه حرف است 

استفاده کنید. 

راه دوم( استفاده از یک لغت مستقیم
گاهی بهتر اس��ت از لغتی که مس��تقیما به برند 
ش��ما مربوط است اس��تفاده کنید و این لغت را از 
طری��ق هش��تگ پررنگ ک��رده و در ذهن ها ثبت 
کنید. این لغت باید توانایی این را داشته باشد که 
برن��د و فعالیت ش��ما را در ذهن مخاطبان تداعی 

کند. 

راه سوم( استفاده از لغت های کلی
از نظر مشاوره تبلیغات و بازاریابی، گاهی ممکن 
اس��ت ش��ما از واژه ای که مس��تقیما به برند شما 
مربوط نباشد استفاده کنید. بدین منظور که شما 
یک لغتی را به عنوان هشتگ انتخاب می کنید که 
مرب��وط به زمینه فعالیت شماس��ت نه مس��تقیما 
برند و ش��رکت تان. معموال از این روش، شرکت ها 
و برندهایی اس��تفاده می کنند که هنوز ش��ناخته 
ش��ده نیس��تند و از طریق این لغ��ت قصد دارند 
ذهن خواننده را آماده کنند که چه نوع مطلبی را 

می خواهد مطالعه کند. 

راه چهارم( استفاده از یک کلیدواژه
در ای��ن روش ش��ما یک��ی از واژه های��ی را که 
در متن تان بس��یار تک��رار ش��ده و موضوع اصلی 
مطالب تان در خصوص آن اس��ت، انتخاب کرده و 

به عنوان هشتگ درج می کنید. 
معموال ش��رکت ها و برندها باید این کلیدواژه را 
براساس اتفاق و رویدادی که در شرکت آنها روی 

می دهد یا روی داده است، انتخاب کنند. 
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ایستگاه تبلیغات

دستیابی به بهترین ایده های تبلیغاتی
لوینس��ون، معروف ترین نویس��نده و چهره سرش��ناس 
بازاریاب��ی و تبلیغ��ات چریک��ی، پنج گام را برای توس��عه 
خالقیت های فردی و دستیابی به بهترین ایده های تبلیغاتی 
ارائه کرده اس��ت. به گزارش هورموند، این پنج گام به شرح 

زیر است. 
گام اول: آنچه را که در مورد محصوالت یا خدمات شما 
برای تان خارق العاده، جذاب یا ارزش��مند اس��ت شناسایی 

کنید. 
تأکید تبلیغات چریکی بر همین نقطه است؛ نقطه ای که 
آغاز ایده پردازی اس��ت. آنچه شمارا مجذوب خود می کند، 
ب��رای دیگران نی��ز می تواند س��رگرم کننده، غیرمنتظره و 
منحصربه فرد باش��د. پس پیش از هر چی��ز باید ارزش ها و 
برتری های خود را نس��بت به سایر رقبا شناسایی کرده و از 

آن به عنوان شروع تبلیغات چریکی استفاده کنید. 
گام دوم: خط رقابت خود را با دیگر شرکت ها مشخص 

کنید. 
زمانی که برتری ها و ارزش های درونی خود را ش��ناختید 
بای��د دریابی��د که چگونه می ت��وان از آنه��ا به صورت خط 
متمایزکننده شما از سایر رقبا استفاده کرد. برای این منظور 
بدانید که مش��تریان با گرایش به سمت شما چه چیزهایی 
را کسب می کنند که در سایر گزینه های رقیب وجود ندارد. 
گام سوم: مرز میان تبلیغات خود و باورپذیری را از میان 

بردارید. 
فراموش نکنید که می خواهی��د ایده ای تبلیغاتی را ارائه 
کنید، اگرچه باید تمامی گفته های ش��ما مبنی بر واقعیت 
باشد اما در تبلیغات همیشه جایی برای اغراق و بزرگ نمایی 
وجود دارد. موفق ترین آگهی های تبلیغاتی آنهایی هستند 
ک��ه با انتخاب واژه ها، تصاویر و مفاهیمی س��اده و باورپذیر 
به آس��انی برای مخاطبان قابل درک هستند و در ذهن شان 
جای می گیرند. کاری نکنید که مخاطب با خود بگوید »من 
که باور نمی کنم.« ش��نیدن این حرف، ساده ترین راه برای 

شناخت یک تبلیغ چریکی ناموفق است. 
گام چهارم: مخاطبان خود را از جا بپرانید. 

کاری کنی��د که مخاطب، لحظه به لحظه تبلیغ ش��ما را 
دنب��ال کند. اگ��ر تبلیغی تهیه کنید ک��ه هیچ کس به آن 
نگاه نمی کند، مطمئن باش��ید خالقیت الزم را ندارد. مردم 
تنها به تبلیغاتی توجه دارند که برای آنان تازگی داش��ته و 
با خواسته های ش��ان همخوانی داشته باشد. طراحی و ارائه 
تبلیغات چریکی کم هزینه ب��رای دفعاتی محدود می تواند 
ح��واس مخاطب��ان را جمع ک��رده و آن��ان را به طور کامل 

مجذوب آگهی کند. 
گام پنجم: به مش��تریان نشان دهید که دقیقا چه کاری 

را باید انجام دهند. 
بسیاری از آگهی های تبلیغاتی در توجه به چهار گام قبلی 
موفق می ش��وند و توجه مخاطبان را به خود جلب می کنند 
ول��ی تنها نکته نهایی در این اس��ت که پ��س از جلب توجه 
مخاطب، او چه باید بکند؟ تبلیغات چریکی موفق به این نکته 
به خوبی توجه می کنند و آنچه را که از مخاطب انتظار می رود 
در آخرین لحظه به صراحت به او اعالم می ش��ود. مخاطب را 
مجذوب تبلیغات خود رها نکنید. به بیان س��اده تر دست او 

را بگیرید و به مقصدی که انتظار دارید او را هدایت کنید. 

حذف رقبای کپی کار در تبلیغات
برای حذف رقبای کپی کار در تبلیغات سه گزینه پیش 

رو خواهید داشت. 
1- فرام��وش ک��ردن رقبا، ب��ا این امید که بس��یاری از 
مشتریان بالقوه قابلیت های شما را می شناسند و می دانند 
که این ایده های کپی شده توسط رقبا از آن شما بوده است، 
ازاین رو نس��بت به آنها واکنشی نشان نمی دهند و به خرید 

محصول شما روی می آورند. 
در بیش��تر موارد ای��ن گزینه بهترین گزینه اس��ت، زیرا 
تع��داد محدودی از رقبا به کپی ب��رداری از کلیه فعالیت ها 
یا ایده های خالقانه شما دس��ت می زنند. بیشتر شرکت ها 
اگرچه در جست وجوی اطالعات رقیب خود هستند اما در 
برابر مشتریان و در فعالیت های تبلیغاتی خود را نسبت به 

رقبا بی تفاوت نشان می دهند. 
2- نشان دادن واکنش های محدود نسبت به فعالیت های 
رقبا با ایجاد تغییرات جزئی در تبلیغات. برای مثال اگر یکی 
از رقب��ا محص��والت خود را به حدی کاه��ش دهد که این 
تغییر، زنگ خطری برای بازار شما باشد، می توانید با تأکید 
بر ارزش و کیفیت محصوالت خود به مشتریان، اهمیت این 

مسئله را در مقایسه باقیمت محصول یادآوری کنید. 
برخی ش��رکت ها با رقبایی سروکار دارند که دائما به تقلید 
فعالیت های تبلیغاتی آنها می پردازند. در این صورت این گزینه 
بهترین راهکار اس��ت. با این کار به این دس��ته از رقبا نشان 
می دهید که نس��بت به کپی برداری آنها بی تفاوت نبوده اید و 
ش��ما نیز قادرید با ایجاد کوچک ترین تغییر در تبلیغات خود 

مشتریان را نسبت به اقدام منفی آنها آگاه سازید. 
3- سربه س��ر ش��دن با رقبای جدی. برای مثال، اجرای 
تبلیغات مقایس��ه ای ب��ا تأکید بر برتری محصوالت ش��ما 
در براب��ر اصلی تری��ن رقیب ت��ان و ذکر جزیی��ات مزیتی 
منحصربه فرد محصول شما و سایر نکاتی که می توانند وجود 
رقابت جدی میان ش��رکت شما و رقبای تان را برای عموم 
مشتریان آشکار سازند. این گزینه تنها در شرایطی بهترین 
راهکار محسوب می شود که کپی برداری رقبا سهم بازار شما 
را به ش��دت تهدید کند و حساب مخارج و درآمدهای شما 
را به هم بریزد که درنتیجه چاره ای جز شاخ به شاخ شدن با 
رقیب وجود ندارد. با انتخاب این گزینه بخشی از هزینه های 
تبلیغاتی ش��ما برای معرف��ی رقیب تان صرف می ش��ود و 
به ندرت س��رمایه گذاری منطقی به شمار می آید. حتی اگر 
تبلیغ شما به گونه ای باشد که مخاطبان شما را دلزده کند 
بازهم این اقدام میزان آگاهی از نام و برند رقیب را در ذهن 

مخاطبان افزایش می دهد. 
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در رابط��ه ب��ا مجموع��ه رس��توران های 
زنجی��ره ای مک دونال��د پیش از ای��ن بارها 
مطالبی تحریر شده است اما به زعم نویسنده، 
که هم��واره سرش��ار از دغدغه های مباحث 
مدیری��ت مارکتینگ بوده و تجربه مش��اوره 
این ش��رکت بزرگ را داراست، نکات مربوط 
به مدیریت یکپارچه بازاریابی که در کشاکش 
فعالیت های این کمپانی مش��اهده می  شود، 
هم��واره فضای بحث های جدی در این مقال 
را می گشاید و هر آنچه می نگاری باز مطالبی 

جا می ماند. 
 برنامه ه��ای بازاریابی ای��ن کمپانی عموما 
چش��مگیر و آوانگارد اس��ت و بعضا می تواند 
بومی سازی ش��ده و از آنها الگوبرداری شود. 
یکی از دالیل موفقیت این برنامه ها می تواند 
آن باشد که پروموشن های اساسی تبلیغاتی 
در این مجموعه واقعا به صورت سرمایه گذاری 
دیده شده و تالش می شود که به جد، بخشی 
از درآم��د ای��ن مجموعه در این راس��تا و به 

صورت نامحسوس سرمایه گذاری شود. 
با نگاه��ی دقیق درح��وزه بازاریابی، باید 
اذع��ان کرد که یک��ی از بزرگ ترین اهداف 
تعریف شده در مک دونالد، ایجاد شلوغی و 
ازدحام البته همراه با نظم در رستوران های 
ای��ن مجموع��ه اس��ت. ت��الش در ایج��اد 
صف هایی )LINE UP( که به تندی پیش 
می روند، با ازدحام متقاضیان غذاهای فوری 
از هر س��طح و طبقه اجتماعی، تالش برای 
جذب کودکان، قیمت های کامال مناسب و 
اقتصادی، همه و همه منظره ای می س��ازد 
که برای هر رهگذر ترغیب و تشویق کننده 
اس��ت. پس به نظر می رس��د که استراتژی 
ایجاد فضای ش��لوغ )به هر دلیلی( می تواند 
اثرات روانی بس��یاری بر مشتریان خصوصا 

مشتریان بالقوه داشته باشد. 
 در اینجا ب��ا انحراف از بحث اصلی اضافه 
می کنم که بس��یاری از کمپانی های بزرگ 
و نام��ی دنیا )که حتی تصورش��ان هم برای 
عامه مردم غیر ممکن اس��ت( از این راهبرد 
تبعی��ت می کنند؛ تا جایی ک��ه حتی برای   
بی��رون دادن )RELEASE( و رونمایی از 
محصوالت جدیدش��ان، در راس��تای ایجاد 
صف و ازدحام به صورت س��اعتی افرادی را 

استخدام می کنند. 
از آنج��ا که ی��ک ابرقدرت همیش��ه یک 

اس��ت،  ابرق��درت 
که  می کنم  تأکی��د 
مدیریت  برنامه های 
بازاریابی  یکپارچ��ه 
یک ابرقدرت تجاری 
از  بای��د نش��ان  هم 
برت��ری  و  ق��درت 

داشته باشند. 
ط��ی برنامه ه��ای 
بازاریاب��ی مک دونالد 
دیده ش��ده ک��ه در 
آمریکای  کشورهای 

ش��مالی، به صورت شهری یا استانی، به طور 
معمول دو بار در س��ال به مدت یک هفته به 
عموم مراجعه کنندگان در کلیه ش��عب این 
رس��توران ها، قهوه مجانی داده می شود. ارائه 
قهوه  )عموما به صورت 24 ساعته( به صورت 
رایگان در تمامی ش��عب یک اس��تان، آن هم 
استان های بزرگ کشورهای آمریکای شمالی، 
ج��دا یک حرکت انقالبی در حوزه تبلیغات و 

بازاریابی است. 
این امر مس��تلزم دارا ب��ودن یک مدیریت 
مجتم��ع بازاریابی قدرتمند در س��طح یک 
منطق��ه جغرافیایی ب��زرگ اس��ت، چرا که 
پی��ش از آن برنامه های مدون اطالع رس��انی 

از طرق مختلف اع��م از بیلبورد، تبلیغات در 
فضای مج��ازی، تبلیغ��ات در فضای داخلی 
رس��توران ها و. . .  باید اتفاق بیفتد تا اهدافی 
چون خبرسازی گسترده، بازیادآوری طعم و 
مزه قهوه ویژه مک دونالد در ذهن مش��تریان 
بالفعل و ایجاد فضای س��مپلینگ گس��ترده 

برای مشتریان بالقوه، محقق شود. 
ضمن��ا در ای��ن راس��تا مهم تری��ن اهداف 
غایی یعنی آگاهی رس��انی عمومی با تمرکز 
بر اینکه مک دونالد فقط یک رس��توران برای 
سرو غذا نیس��ت، همین طور اعالم برتری در 
رقاب��ت با کلیه 
و  کافی شاپ ها 
ش��لوغی  ایجاد 
فض��ای  در 
هم  رس��توران 
 باید، منتج شود. 
تأکید  البت��ه 
ک��ه  می کن��د 
افراد  مراجع��ه 
تهی��ه  جه��ت 
قهوه رایگان، در 
مواقع  بسیاری 
سفارشات جانبی غیر رایگانی )اعم از سفارش 
مافی��ن یا پای ی��ا. . . ( را هم درکنار خود به 
ارمغان می آورد که شاید آنها نیز بتوانند بخش 
کوچکی از پوشش هزینه های پروموشن قهوه 
مجانی ) FREE COFFEE(باشند. به هر 
حال این اقدام فراگیر مجددا برند را در اذهان 
زنده کرده و ضمن پوش��ش هزینه ها، جذب 
کردن مش��تریان جدید و بازجذب مشتریان 
قدیم، همواره ابزاری برای ابراز قدرت نمایی و 

تسخیر مجدد بازار محسوب می شود. 
 با نظ��ری منطقی به مجموع��ه هزینه ها 
باید گفت که به واقع فقط از این مجموعه بر 
می آید که با دست و دلبازی چنین برنامه های 

بازاریابی را اجرا کند.
 در بررس��ی رس��توران های مشابه همانند 
برگرکینگ یا وندیز ی��ا. . . هیچ گاه حرکاتی 
مش��ابه دیده نشده اس��ت. در بررسی کافی 
شاپ ها، صرف نظر از کافی ش��اپ های دارای 
ش��عبات کش��وری، در آنه��ا که مش��هور و 
بین المللی هس��تند همانند استارباکس نیز 
هرگز چنین پروموش��ن هایی حتی در سطح 

ضعیف تر هم دیده نشده است. 
در بسیاری از مراسم و برنامه های عمومی 
 )TRUCK( هم، س��اعت ها ماش��ین بزرگ
توزیع قه��وه رایگان مک دونال��د وجود دارد 
و ضم��ن ارائه انواع قه��وه با بهترین کیفیت، 
س��عی در اغ��وا و تحریک ذائقه م��ردم دارد، 
نکته اینجاست که مشابه این کار هم توسط 

هم صنفان دیده نشده است. 
حتی طی برنامه های دیگ��ر حدودا دو بار 
در هر سال به تمام مش��تریانی که هر کدام 
از آیتم ه��ای صبحانه را می خرند نیز قهوه به 
ص��ورت رایگان داده می ش��ود که این برنامه 
یکپارچه بازاریابی هم کامال خصوصیات موارد 

فوق الذکر را دارد. 
آنچه نیاز به تاکید دارد اینکه نگاه صحیح به 
برنامه های جامع بازاریابی و تبلیغات به عنوان 
سرمایه گذاری برگشت پذیر است، البته اگر به 
صورت یکپارچه، کامال هماهنگ، برنامه ریزی 

شده و هدفمند انجام شود. 
 نکته حائز اهمیت اینکه هنوز هم شرکت ها 
و کارخانه هایی هس��تند که ع��الوه بر قدرت 
مالی، به برنامه های جامع بازاریابی و تبلیغات 
نگاه مثبتی ندارند یا حرکات بس��یار سنتی، 
نامطلوب یا بی هدفی انجام می دهند، که البته 
بدین ترتیب انتظار برگشت سرمایه برای شان 

غیر منطقی تلقی می شود.
leilagshirazi@ :ارتباط با نویسنده
 gmail.com

نقش گسترده فرهنگ در بازاریابی
 بازاریابی فرهنگی موضوع س��اده ای نیس��ت و اهمیت 
آن بیش��تر از چیزی است که این روزها مرسوم و متداول 
شده اس��ت. در واقع فرهنگ چیزی است که بازاریابان را 
قادر می سازد ارتباط و تعامل بیشتری را با مخاطبان خود 
برقرار کرده و این گونه باعث افزایش رشد کسب وکار خود 
شوند. عدم پذیرش اهمیت فرهنگ در برندسازی و ایجاد 
کسب وکار همان چیزی است که شما را در معرض ضعف 
 رقابت��ی قرار می ده��د. به گ��زارشibazaryabi  ، آقای

 Rob Fields از فعاالن حوزه بازاریابی و کسب وکار معتقد 
است که برندها هرگز به طور مستقیم با مصرف کنندگان 
ارتباط برقرار نمی کنند، بلکه این ارتباط همیشه از طریق 
فرهنگ صورت می گیرد و به همین علت نباید به هنگام 

توسعه استراتژی های بازاریابی نادیده گرفته شود. 
در واقع فرهنگ جایی اس��ت که شما زمینه و فرصت 

تعامل و رشد کسب وکار خود را در آن پیدا می کنید.
 فرهنگ چیست؟ 

پاسخ به این سوال فلسفی کمی سخت است. فرهنگ 
اصطالح پیچیده ای اس��ت اما می توان تعریف عامه آن را 
مجموع��ه دانش ه��ا، باورها، هنر، اخالق، آداب  و رس��وم، 

قابلیت ها و عادت های افراد یک جامعه دانست. 
برخی ها هم معتقدند که معنای فرهنگ به سرعت در 
حال تغییر است یا اصال چیزی به نام فرهنگ وجود ندارد. 

چگونه فرهنگ با استراتژی بازاریابی مرتبط 
می شود؟ 

بعض��ی از بازاریاب��ان معتقدن��د ک��ه اصال نی��ازی به 
سرمایه گذاری در تبلیغات چندفرهنگی یا هدف قرار دادن 
یک گروه خاص نیس��ت. همین طور از نظر آنان در عرض 
چند س��ال آینده، هر یک از مصرف کنندگان به »جریان 
اصلی« خواهند پیوست و از هدف قومی خود دور خواهند 
شد. برای همین باید به مجموع مشتریان، فارغ از فرهنگ 
و قومیت آنها نگاه کنیم. این در حالی اس��ت که گروهی 
دیگر کامال مقابل این باور قرار دارند؛ آنان معتقدند که در 
جوامع چندوجهی همیشه صدای تمایز فرهنگی به گوش 

می رسد و کسب وکارها نباید آنها را نادیده بگیرند. 
برای مثال اگر ش��ما کش��ور کان��ادا را در نظر بگیرید، 
کل هزینه ه��ای مصرف کنندگان در کانادا در پنج س��ال 
گذش��ته 2۱درص��د افزایش یافت��ه اس��ت. در این میان 
س��هم کانادایی های آس��یای جنوبی ۷۶ درصد و س��هم 
کانادایی ه��ای چینی 4۰ درصد بوده اس��ت. این نش��ان 
می دهد که آن��ان بازارهای مهمی برای کس��ب وکارهای 
کانادایی هستند. بازاریابان باید چگونگی دسترسی به آنها 
را پیدا کنند و این تنها در سایه بازاریابی فرهنگی محقق 
می ش��ود. خان��م Vanessa Vachet در مقاله خود در 
مورد اهمیت بازاریابی فرهنگی مثال جالبی را آورده  است. 
»پدر من در اصل فرانس��وی هستند ولی االن به مدت 
4۰ س��ال اس��ت که بیش��ترین زمانش را در س��رزمین 
مادریش، کانادا س��پری می کند. با این حال هنوز هم هر 
روز صبح، اخبار فرانس��وی گوش می دهد، به زبان محلی 
صحبت می کند، غذاهای فرانس��وی می خورد، موسیقی 
فرانس��وی گوش می دهد و مطابق س��نت های فرانسوی 
عمل می کند. او ممکن است که در کاغذ به عنوان »جریان 
اصلی« در نظر گرفته ش��ود ولی هنوز فرهنگ فرانسوی 
خود را دارد. می توان گفت تقریبا نیم قرن زندگی در کانادا 
اعتقادات فرهنگی او را از بین نبرده است و احتماال هرگز 

این اتفاق نخواهد افتاد.«
یک مثال ساده برای فهم بهتر بازاریابی فرهنگی

سلیقه و ترجیحات ما به واسطه زبان، فرهنگ، مذهب، 
ارزش ها و عادت های کشور مادری مان شکل می گیرد. به 
طور مثال نوش��یدن آب پرتقال هنگام صبح یک جریان 
اصلی در تمام کش��ورها به شمار می آید. چینی ها باوجود 
اینکه آب پرتقال دوست دارند اما تمایل ندارند که هنگام 
صبح آن را بنوشند زیرا معتقدند که خیلی سرد و اسیدی 
است و برای صبحانه ترجیح می دهند نوشیدنی های گرم 
مص��رف کنند. ش��اید همین نمونه س��اده بتواند اهمیت 
بازاریابی فرهنگی را برای ش��ما روشن کند، عالوه بر این 
بازاریابان باید خالقیت خود را برای جذب مخاطبان متنوع 

به کار بگیرند. 
شاید در گذشته ترجمه بروشور یا تراکت های تبلیغاتی 
برای کس��ب وکارها به زبان های دیگر کافی بود اما امروزه 
بازاریابان باید پیشرفت کنند. برای مثال استفاده از تصاویر 
مرتبط با فرهنگ هر یک از مخاطبان برای برندها، شیوه 
خالقانه ای است که نش��ان می دهد شما درک باالیی در 

مورد جوامع آنها دارید. 
نتیجه گیری بازاریابی فرهنگی

بازاریاب��ی مؤث��ر در ه��ر کمپی��ن ش��امل م��واردی 
همچ��ون زبان ه��ا و ارزش های آن فرهن��گ خواهد بود. 
مصرف کنن��دگان زمانی به تبلیغات اهمیت می دهند که 

شخصی سازی شده باشند. 
به یاد داش��ته باشید که تصمیمات مصرف کنندگان تا 
ح��دود زیادی از قلب آنها نش��أت می گیرد و قلب جایی 
اس��ت که فرهنگ در آن زندگی می کند، نفس می کشد 

و رشد می کند. 
ب��رای همین ش��رکت ها و س��ازمان ها قبل از ش��روع 
استراتژی و هدف گذاری روی مخاطبان خاص باید درک 
کاملی از فرهنگ ها و چالش های مش��تریان خود داشته 
باشند. سپس باید مطمئن شوند که پیام های بازاریابی آنها 

کامال معتبر هستند. 
اس��تراتژی بازاریابی دقیقا باید انعکاس��ی از سنت ها و 

هنجارهای فرهنگی باشد. 
همین ط��ور بازاریابان باید دائما بازار هدف ش��ان را که 

همیشه در حال تغییر است، ارزیابی کنند. 
شرکت ها باید همیشه از خود بپرسند که آیا کسب وکار 

آنها شبیه جوامع و مشتریان شان است یا خیر؟ 
quoteendquote :منبع

نکاتی که باید هنگام معرفی 
محصول رعایت کنید

معرف��ی ی��ک محص��ول چال��ش بزرگ��ی برای 
استارت آپ ها است. بسیاری از سرمایه گذاران بعد از 
چنین رویدادهایی در مورد ارزشمند بودن یا نبودن 

استارت آپ تصمیم می گیرند. 
تص��ور کنید که ش��ما صاحب یک اس��تارت آپ 
هس��تید و می خواهید محصول خ��ود را به دیگران 
معرفی کنید. ش��ما ماه ها برای توسعه این محصول 
تالش کرده اید و اکنون زمان راه اندازی آن فرا  رسیده 
اس��ت. تصور کنید در یک مراسم رسمی هستید و 
روزنامه نگاران می خواهند صحبت های شما را چاپ 
کنند. مطمئنا متن س��خنرانی خود را از قبل آماده 
کرده اید و آن را حفظ هس��تید. س��ه نکته ای که در 
ادامه این مقاله  به نقل از زومیت بررسی شده است، 

کمک می کنند که سخنرانی بهتری داشته باشید. 
1- جذابیت

روزنامه نگاران به دنبال جذابیت هس��تند. درواقع 
می خواهن��د متن��ی بنویس��ند که مخاط��ب را به 
خواندن آن جذب کنند. بس��یاری از سرمایه گذاران 
برای س��رمایه گذاری روی استارت آپ ها دچار شک 
و تردید می شوند زیرا استارت آپ های زیادی وجود 
داش��ته اند که نتوانس��ته اند مس��یر را ادامه دهند و 
محکوم به شکس��ت ش��ده اند، بنابرای��ن باید ثابت 
کنید که کس��ب و کار ش��ما با بقیه اس��تارت آپ ها 
فرق می کند و مانند آنها شکس��ت نخواهید خورد. 
روی م��واردی تمرکز کنید که ش��رکت ش��ما را از 
دیگران متمایز می کن��د. اگر چیزی که می خواهید 
معرفی کنید، نخس��تین محصول تان است، شرایط 
کمی دش��وار خواهد ش��د. در این صورت باید روی 
مواردی مانند رشد کاربران و دیگر دستاوردهایی که 
داش��ته اید تمرکز کنید. اما اگر قصد معرفی نسخه 
دوم محصول تان را دارید، بهتر اس��ت این موضوع را 
حتما عنوان کنید. به عنوان مثال ثبات و پتانس��یل 
محصول، نرخ حفظ مشتری و میزان رشد از جمله 
مواردی هستند که می توانند در چنین شرایطی در 
نظر گرفته ش��وند، بنابراین فراموش نکنید که باید 

تأکید زیادی روی موفقیت های خود داشته باشید. 
اگر این محصول چندمین دس��تاورد استارت آپ 
شما اس��ت، می توانید محصوالت قدیمی تر خود را 
نیز معرفی کنید. از دالیل موفقیت خود در گذشته 
صحبت کنید و بگویید که مطمئن هستید این بار نیز 
محصول تان از کیفیت باالیی برخوردار است. چنین 
صحبت هایی می تواند توجه روزنامه نگاران را بسیار 
جلب کن��د. گاهی اوقات ب��رای نمایش جذابیت ها 
بهتر اس��ت به اعداد اکتفا نکنید. اگر بنیانگذاران یا 
اعضای تیم استارت آپ، دارای موفقیت های خوب و 
چشمگیری هس��تند، می توانید این موارد را نیز در 
س��خنرانی خود لحاظ کنید. درمورد اس��تعدادهای 
اعضای تیم تان صحبت کرده تا اعتمادها را به سمت 
خود جلب کنید. اگر مربی��ان یا افراد باتجربه ای به 
ش��ما در این زمینه مش��اوره داده اند و می دانید که 
نام ش��ان باعث افزایش اعتبار می شود، حتما آنها را 

نیز معرفی کنید. 
2- تأثیرگذاری

معرفی تأثیر محصول به اندازه معرفی جذابیت های 
آن مه��م اس��ت. آیا تا به حال به ای��ن فکر کرده اید 
که محصول شما در کوتاه مدت چه تأثیری بر تغییر 
رفتار کاربران خواهد گذاشت؟ در بلندمدت چطور؟ 
محصول ش��ما چه فرصت های جدیدی را آش��کار 
خواهد کرد؟ روزنامه نگاران دوس��ت دارند بدانند که 
محصول ش��ما چه تأثیری بر صنعت مرتبط خواهد 

گذاشت و چگونه باعث رشد آن خواهد شد. 
آیا استارت آپ شما ارزش های فعلی بازار را بر هم 
خواهد زد؟ در این صورت به طور کامل توضیح دهید 
که چه ارزش های��ی را هدف قرار داده اید. همچنین 
بگویید چرا بر هم زدن این ارزش ها مفید هس��تند؟ 
چرا مردم باید به تغییر وضعیت فعلی صنعت اهمیت 

دهند؟ 
به عنوان مثال یک اس��تارت آپ سنگاپوری، دیده 
شدن هنر را یکی از بزرگ ترین چالش ها می داند. آنها 
ریسک خریداری کردن محصوالت هنری را کاهش 
داده اند. به این صورت که ش��خص می تواند پیش از 
خریداری کردن محصول، نمای آن را در اتاق مورد 
نظر یا هر محل دیگ��ری ببیند. این تغییر رفتار در 
ارزش بازار، می تواند میزان فروش محصوالت هنری 

را افزایش دهد. 
3- زمانبندی

زمانبندی یکی دیگر از شاخص های مهم معرفی 
یک محصول است. آیا محصول شما با یک داستان یا 
رویداد در ارتباط است؟ آیا در جریان بودن ترندهای 
خاصی باعث می ش��ود که محصول شما بهتر دیده 
شود؟ اگر جواب بله است، از فرصت سود ببرید و این 
موضوع را حتما عنوان کنید. گاهی اوقات یک حادثه 
یا یک مش��کل اجتماعی می توان��د بهترین فرصت 
برای معرفی محصولی باش��د که برای رفع آن اقدام 
خواهد کرد. اگر چنین فرصتی س��راغ ندارید و تازه 
می خواهید واکنش بازار را نسبت به ایده تان بدانید، 
بهتر اس��ت برای معرفی محص��ول خود کمی صبر 
کنی��د. روزنامه نگاران ترجی��ح می دهند محصوالت 
قدیم��ی و مرتبط با نیازهای بازار را تحت پوش��ش 
ق��رار دهند تا اینکه در مورد یک محصول جدید اما 

نامرتبط مقاله بنویسند. 
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کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

آنچه نیاز به تاکید دارد اینکه 
نگاه صحیح به برنامه های جامع 

بازاریابی و تبلیغات به عنوان 
سرمایه گذاری برگشت پذیر 
است، البته اگر به صورت 
یکپارچه، کامال هماهنگ، 

برنامه ریزی شده و هدفمند 
انجام شود

دکتر لیال – ق - شیرازی
مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی

قهوه های مجانی 
تسخیر کننده بازار 



فرآیند خالقیت و کارآفرینی
خالقی��ت به عب��ارت خیلی س��اده همان حل 
مسئله با شیوه ای نو و متفاوت است. فرد با روبه رو 
شدن با مسئله، به دنبال جواب، راه حل و تصمیم 

مناسب است. 
به گزارش هورموند، فرد اگر براس��اس تجربه ها 
و دانس��ته ها، جواب مس��ئله ای روش��ن و بدیهی 
باش��د س��ریع تصمیم می گیرد. اگر مسئله کمی 
پیچیده باشد س��عی می کند با منطق و استدالل 
و جم��ع آوری اطالع��ات آن را حل کن��د. در این 
ص��ورت او از طریق تفکر منطقی مس��ئله را حل 

کرده است. 
یعنی از برخورد با مس��ئله ب��ا ذهن به تصمیم 
رس��ید. تقریب��اً در ای��ن حال��ت از نیمکره چپ 
استفاده کرده و شاید نیازی به استفاده از نیمکره 

راست نبوده است.
 اما وقتی یک مس��ئله مهم که برای فرد جنبه 
حیاتی دارد و جواب آن از طریق تجربه های قبلی 
و اس��تدالل حل نش��ود، چه باید بکند؟ اوالً باید 
پس از برخورد با مس��ئله ابعاد مس��ئله را بیشتر 
بررس��ی کند، مس��ئله را با ظرفیت خالق نیمکره 
راس��ت بیشتر بررسی کند؛ ایده های مختلف ارائه 
دهد، از تداعی، شهود، کلی گرایی و توانایی بصری 
خود اس��تفاده کند، با احساسات و عواطف درونی 
خ��ود ارتباط برقرار کند و با مش��ورت و کارهای 
تیم��ی و همفکری با دیگ��ران و در نهایت صبر و 
توکل و دادن فرصت های مناس��ب به ذهن کم کم 
جواب های مختلف را وارس��ی و آزمایش و راه حل 

مناسب را انتخاب و اجرا می کند. 
آنچه بیان ش��د فرآیند حل خالقانه مس��ئله یا 
هم��ان فرآیند خالقیت ن��ام دارد. به عبارت دیگر 

فرآیند خالقیت عبارت است از: 
1- آماده س��ازی: برخورد با مسئله، بررسی آن، 

جمع آوری اطالعات و شناخت کامل مسئله.
2- نهفتگی: هر ش��ناخت مس��ئله ف��رد نیاز به 
آرام��ش دارد تا با به کارگیری بع��د خالقیت و... 
مس��ئله را در درون خود نیز بررس��ی کند. شاید 
یک روز یا بیش��تر ظاهراً آن مس��ئله را فراموش 
کرده باش��یم اما چون آن مس��ئله دغدغه ذهنی 

است، ذهن به دنبال حل آن است. 
3- بصی��رت: درس��ت، صبح��دم و... ناگه��ان 
جرق��ه ای در ذهن زده می ش��ود و فرد احس��اس 
می کند جواب مس��ئله برایش روش��ن شده است. 
هم��ه اج��زا و قطعات ای��ده در جای خ��ود قرار 
می گیرد و هم��ه ایده های مربوط ب��ه یکدیگر را 
تکمیل کرده و تفکرات نامربوط ناپدید می ش��ود. 

این مرحله با عواطف بسیار توام است. 
4- اثبات: به دنبال کشف، بینش و شهودی که 
به فرد دس��ت می دهد ایده حاصل��ه مورد آزمون 
قرار می گیرد و در مرحله اثبات، وارسی یا آزمون، 
صحت و س��قم ایده مورد بررسی قرار می گیرد تا 
روش��ن شود چه یافته است، آیا به راستی به حل 

مسئله دست یافته است یا نه. 

عناصر خالقیت
1- اگ��ر افراد را مورد مقایس��ه قرار دهیم کدام 
یک از آنها را خالق ت��ر معرفی می کنیم؟ احتماال 
ف��ردی را که بتواند ایده های فراوان و زیاد در یک 
مس��ئله ای که پاسخ های آن روش��ن نباشد ارائه 

دهد.
 این فرد به عل��ت فرآیندهای ذهنی آماده تر و 
تجربه بیشتر نسبت به دیگران توانسته است ذهن 
خود را بیش��تر و بهتر با این مسئله درگیر کند و 
ابعاد مختلف مسئله را مورد مداقه قرار داده است، 
به عبارت دیگر ذهن او پویا اس��ت. این نشانه های 

اول و مهم ذهن خالق است. 
2- اگر افراد مقایس��ه ش��وند و فردی نسبت به 
دیگران بتواند ایده های خود را به طور پخته تر و در 
عین حال کاربردی ارائه دهد، نسبت به دیگران در 
این شاخص بهتر آمادگی ذهنی از خود نشان داده 
است یعنی توانسته اس��ت ذهن خود را نسبت به 
مسئله مورد بررسی بسیط نشان دهد، پس نشانه 

دوم ذهن خالق، بسیط بودن است. 
3- در بررس��ی کاره��ای خالقانه افراد نش��انه 
بعدی که می تواند به عنوان یک ش��اخص در مورد 
خالقیت مورد بررسی قرار گیرد میزان نو و جدید 

بودن است. این نشانه را ابتکار گویند. 
4- نش��انه های دیگ��ری ک��ه از دوران کودکی 
بسیار فعال است و به عبارتی ذات خالقیت تلقی 
می شود تخیل اس��ت. تخیل یعنی توانایی تجسم 
پدیده ه��ا در ذهن، هرچه این تجس��م از طبیعت 
و محیط کمتر باش��د و بیشتر ماحصل ذهن فرد 

باشد آن تخیل عمیق تر است.
 در فض��ای کس��ب و کار، افراد خ��الق به لحاظ 
داش��تن توانای��ی تخیل، مش��کل و نارس��ی های 
سیس��تم خ��ود را در ذه��ن مجس��م می کنند و 
در زمان ه��ای مختل��ف با تجس��م روی مس��ئله 
می اندیش��ند و ماحصل ذهن خود را به موقع ارائه 
می دهن��د، بنابرای��ن تخیل در ایده س��ازی نقش 

بسیار مهمی دارد. 
5- نشانه دیگری که از عناصر خالقیت به شمار 
می آی��د انعطاف ذهنی اس��ت، یعنی ذهن نرمش 
خ��ود ابعاد و زوایای مختلف مس��ئله را بررس��ی 
می کن��د. در این ص��ورت ام��کان خالقیت مهیا 

می شود. 
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آیا ش��ما ه��م ب��رای مدیریت 
 پروژه ها از نرم افزارهای تخصصی 
چ��ه  می کنی��د؟  اس��تفاده  آن 
اشتباهاتی در کار با این نرم افزارها 
ممکن اس��ت به کار شما آسیب 

وارد کند؟ 
براس��اس گ��زارش ارائه ش��ده 
توس��ط تکناویو، بین س��ال های 
از  اس��تفاده   2۰2۰ ت��ا   2۰1۷
نرم اف��زار مدیری��ت پروژه رش��د 
بس��یاری خواه��د داش��ت و به 
سرمایه جهانی یک میلیارد دالر 
دس��ت خواهد یافت. با توجه به 
اینکه کسب وکارها به استفاده از 
روش های آنالین تولید س��رمایه 
نشان می دهند،  بیشتری  تمایل 
چابک  بهینه س��ازی  راهکارهای 
و مقیاس پذیر کس��ب و کار که به 
عملیاتی  زیرس��اخت های  ایجاد 
می ش��وند،  منته��ی  قدرتمن��د 
طرفدار بیش��تری پی��دا خواهند 
ک��رد. رش��د در بخ��ش تجارت 
به رش��د ش��رکت های مدیریت 
 Workfront، مانن��د  پ��روژه 
  Atlassian و   Basecamp

منجر می شود. 
بزرگ ترین  زومیت،  به گزارش 
منفعت محصوالت اجاره نرم افزار  
SaaS)نرم اف��زار به عن��وان ی��ک 
س��رویس( کاهش زمان عملیاتی 
و قادر کردن صاحبان کسب و کار 
برای تمرکز بیشتر روی عملکرد 

هسته ای مدل تجاری است. 
نرم افزار به عنوان یک سرویس  

)Software as a service(
 نرم افزاری اس��ت ک��ه بر پایه 
اجاره، مجوزدهی شده و متمرکز 
میزبانی می شود. کاربران معموالً 
با یک حس��اب کاربری از طریق 
مرورگ��ر وب ب��ه این س��رویس 
این  دارند.  نرم افزاری دسترس��ی 
س��رویس به یک ش��یوه انتقالی 
برای بسیاری از برنامه های تجاری 
ش��امل آفی��س و نرم افزاره��ای 
نرم افزاره��ای  پیام رس��ان، 
محاس��به گر حقوق، نرم افزارهای 
مدیریت پایگاه داده، نرم افزارهای 

مدیریتی و... مبدل شده است. 

ویژگی های��ی مانن��د ابزارهای 
مدیری��ت  پ��روژه،  برنامه ری��زی 
وظای��ف، مدیریت گ��ردش کار و 
گزارش دهی پیشرفته به بهبود و 
پیشرفت ارتباطات و همکاری بین 
کارمندان و اعض��ای تیم منتهی 
می شود، اما با وجود توانایی هایی 
اگر  نرم اف��زار مدیری��ت پ��روژه، 
کار ب��ا آنها به خوبی انجام نش��ود 
ممکن است به افزایش تنگناهای 
عملیاتی و هدررفت منابع منجر 

شود. 
بهره  بیشترین  اگر می خواهید 
را از نرم اف��زار مدیری��ت پروژه به 
دست آورید، باید از این خطاها و 

اشتباه ها برحذر باشید. 
1- نداشتن معیارها 

و اهداف واضح
نرم افزار  محص��والت 
س��رویس  به عن��وان 
امکان��ات بس��یاری ارائه 
می دهند که اگر اهداف 
پی��ش  از  و  مش��خص 
وج��ود  تعیین ش��ده ای 
نداشته باشد، کار کردن 
با آنها س��خت می شود. 
به خوبی جست وجو کنید 

و ابزارهای��ی پی��دا کنید که برای 
س��بک کسب و کار ش��ما طراحی 
شده اند. چند نس��خه رایگان این 
ابزاره��ا را امتحان کنید و ببینید 
کدام  یک به شما بهترین نتیجه را 
می دهد. پس از این مرحله بررسی 
 DUMB و آزمای��ش، از قان��ون
استفاده کنید؛ قانونی که می گوید 
ابزاری که اس��تفاده می کنید باید 
قابل اجرا  )Doable(، قابل فهم   
قاب��ل   ،)Understandable(
و   )Manageable( مدیری��ت  

سودمند  )Beneficial( باشد. 
2- نداش�تن آموزش ه�ای 

استفاده از نرم افزار
اینکه انتظار داشته باشید تمام 
اعضای تیم شما به طور خودکار 
استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه 
را یاد بگیرند، اش��تباه است. هر 
کس��ی مهارت تکنول��وژی ذاتی 
ن��دارد. معموالً توصیه می ش��ود 

ک��ه ب��رای اس��تفاده ازاین گونه 
ب��ه  کارمن��دان  محص��والت، 
دوره های آموزشی فرستاده شوند 
تا بتوانند ب��ه درک صحیحی از 
عملکرد پلتفرم دست پیدا کنند 
و بتوانند وظایف خود در نرم افزار 
را دنبال کنند و از عملکرد کلی 
آن اطالع��ات جامعی به دس��ت 

آورند. 
آموزش خصوص��اً در زمانی که 
ی��ک اب��زار در بخ��ش بازاریابی 
یا ف��روش م��ورد اس��تفاده قرار 
می ش��ود.  ض��روری  می گی��رد، 
مجرای فروش فاکتورهایی نظیر 
نگهداری و به روزرسانی مشتریان، 
کار ک��ردن با ایمیل ها، مذاکره با 

مشتری، مکاتبه و ارسال مطالبات 
مش��تری را دربر می گیرد. وقتی 
حج��م کاره��ا زی��اد می ش��ود، 
آموزش، شانس رخ دادن خطا را 

کاهش می دهد. 
نک�ردن  اولویت بن�دی   -۳

پروژه ها
خدماتی،  ش��رکت های  ب��رای 
هم زمانی پروژه ها و مدیریت آنها 
بدون آنکه آش��فتگی پیش بیاید 
کار آسانی نیس��ت. اغلب اعضای 
تیم ممکن است جذب پروژه های 
جذاب تر اما با اولویت کمتر شوند 
و بدین ترتیب انج��ام پروژه های 
مهم ت��ر ب��ه تعویق بیفت��د. یک 
سیستم مدیریت روابط مشتری و 
مدیریت پروژه می تواند به مدیران 
امکان اولویت بندی کارها را برای 

تمام سازمان انجام دهد. 
ی��ک راه ب��رای اولویت بندی 
پروژه ه��ا این اس��ت که گردش 

کار را با اجزای کوچک تر س��اده 
ی��ک   Workfront ک��رد. 
نرم افزار مدیریت پروژه است که 
به کاربر امکان می دهد پروژه را 
براس��اس میزان کاری که برای 
به ثمر رس��اندن آن نی��از دارد، 
ب��ه اج��زای کوچک تر تقس��یم 
کن��د. بدی��ن ترتی��ب کارهای 
انجام شده را می توان به قسمت 
بازبینی و تأیید ارس��ال کرد و با 
یک رابط کاربری مش��تری مدار 
پروژه را به ثمر رس��اند. کاربران 
حت��ی می توانن��د روی گردش 
کار توافقی ب��ا یکدیگر مذاکره 
کنن��د. سیس��تم ای��ن نرم افزار 
مانند آن است که دپارتمان های 
فض��ای  روی  را  مختل��ف 
ابری داش��ته باش��ید و همه 
اعض��ای تیم ه��ا بتوانن��د با 
مجوزهای مشخص ش��ده به 
آن دسترس��ی داشته باشند. 
همیش��ه به خاطر بسپارید 
که پروژه ها باید اولویت بندی 

شوند. 
۴- گ�م ک�ردن عملکرد 

کارمندان
ب��ا وج��ود اینکه ب��ا کمک 
پ��روژه  مدیری��ت  نرم افزاره��ای 
ام��کان دورکاری کارمندان وجود 
دارد، اما همچن��ان معضلی برای 
گزارش عملکرد داخلی کارمندان 
 باقی می ماند. روشن نبودن نحوه 
پرکردن گزارش عملکرد یا آگاهی 
نداشتن شخص از چگونگی انجام 
کار و ارتباط برقرار کردن با بخش 
مربوطه از جمله عواملی است که 
به پدید آمدن این مشکل منتهی 
می ش��ود. این معضل خصوصاً در 
زمانی که سازمان باید بهره وری و 
کارآمدی کارمند را بررس��ی کند 
و در صورت نی��از به آن بها دهد، 
می توان��د به یک تنگن��ای کاری 

منتهی شود. 
برای حل مش��کل از ابزارهای 
زم��ان  دنبال کنن��ده  و  کنت��رل 
اس��تفاده کنید. این  ابزارها برای 
کس��انی ک��ه دورکاری می کنند 
ترتیب  بدی��ن  مفی��د هس��تند. 

می توانید مدت زمان صرف ش��ده 
برای انجام هر پروژه را اندازه گیری 
کنید. می توانید معیاری از تعداد 
کارهای��ی که در یک ب��ازه زمانی 
یک ماهه به پایان رسیده است، به 
دس��ت آورید و بدین ترتیب یک 
مقیاس ب��رای اندازه گیری کارایی 
و به��ره وری در ابت��دای ه��ر ماه 
داشته باش��ید. با کمک اندازه گیر 
بهره وری که در نرم افزار مدیریت 
پروژه وج��ود دارد، می توانید یک 
ارزش یاب��ی ماهان��ه از عملک��رد 

کارمندان داشته باشید. 
بدین ترتیب ب��ا کمک نرم افزار 
مدیریت پروژه می توانید به چیزی 
ورای سیستم های گزارش عملکرد 

سنتی دست یابید. 
۵- کمبود ارتباطات

ارتباط��ات مؤث��ر، هس��ته هر 
پروژه خوب است و گذران روزها 
ب��دون برقراری ارتباط با س��ایر 
اعضای تی��م و مش��تریان برای 
پیشرفت مضر اس��ت و می تواند 
به کسب و کار شما آسیب برساند. 
اعض��ای تی��م ک��ه از مدیریت 
نرم اف��زار  مش��تری  ارتباط��ات 
مدیریت پروژه استفاده می کنند، 
نباید فقط به این دلیل که از یک 
سیس��تم مبتنی بر فضای ابری 
استفاده می کنند، احساس جدا 
ب��ودن کنند. راهنماهای س��اده 
پ��روژه همچ��ون گزارش ه��ای 
تحویل دادن��ی و کنترل منظم 
موقعی��ت و ارتباطات فرد به  فرد 
با اعضای تیم، ب��ه حفظ انگیزه 
کارمندان کم��ک می کند و آنها 
را بیش��تر در جریان امور روزمره 

نگه می دارد. 
تنها ثبت  نام ک��ردن برای یک 
نرم افزار مدیریت پروژه به کسب 
نتایج معجزه آسا منتهی نمی شود، 
اما می تواند بس��یاری از فرآیندها 
را آس��ان کن��د به ش��رط آنکه از 
اش��تباهاتی ک��ه در باال ب��ه آنها 
اشاره شد دوری کنید و بکوشید 
ب��ه بهترین نتیج��ه از برنامه های 

مدیریت پروژه دست یابید. 
ENTREPRENEUR :منبع

اشتباهاتمدیریتپروژهکهبهکسبوکارشماآسیبمیزنند
کلید کارتابل

خبر

برنامه ریزی شرط موفقیت در 
کسب و کار

برنامه ری��زی به عنوان یک اصل بس��یار مهم و 
البته پذیرفته ش��ده برای ش��روع و مدیریت هر 

کسب و کاری است.
 برنامه ریزی راهنمای ش��ما برای حرکت رو به 
جلو اس��ت و نقش��ه راهی برای گام های منظم و 

مدیریت شده شما است.
 همیشه به خاطر داشته باشید برنامه ریزی یک 
فرآیند اس��ت که باید همیشه انجام شود و هرگز 

قطع نمی شود. 
برنام��ه ای که ش��ما آماده می کنید بک س��ند 
زنده است که دارای حیات است و باید نسبت به 
تغییر شرایط داخلی و خارجی محیط کسب و کار 
عکس العمل نشان دهد و تغییراتی در بخش های 

مختلف آن ایجاد شود.
 هدف از برنامه ریزی، متمرکز ش��دن برهدف و 
منحرف نشدن در کسب و کار است. وقتی از هدف 
منحرف نش��وید می توانید برآورده��ای مالی تان 
را س��اده کنید، وقتی برآوردهای مالی تان س��اده 
ش��ود کنترل هزینه ها را به دس��ت می گیرید و با 
کمبود سرمایه مواجه نمی شوید و بر عملکردتان 
و هزینه ها کنترل و تس��لط دارید و با تس��لط بر 
هزینه ها و عملکرد، از فرصت ها استفاده می کنید 
و مناف��ع اقتصادی ت��ان را افزای��ش می دهی��د و 
می توانی��د کیفیت کس��ب و کارتان را باال ببرید و 
ارزش کارتان را حفظ و در کس��ب و کارتان رشد 

کنید. 
در نتیج��ه آرام��ش فک��ری بیش��تری دارید و 
می توانید تصویری روش��ن از آینده مالی و درآمد 
پنج س��اله آینده تان پیش بینی کنی��د، در نهایت 

آرزو های تان، جنبه عملی به خود می گیرد.
 با اس��تفاده از برنامه ریزی در کار و ش��غلی که 
داری��م می توانی��م مس��ئولیت ها و وظایف کاری 
مختلف را زمان بندی کنیم و با نظم بیش��تری به 
انجام کارها و مسئولیت های کاری خود بپردازیم، 
در این صورت اس��ترس کمتری هم بابت کمبود 

وقت خواهیم داشت.
 ای��ن ام��ر باعث می ش��ود کیفی��ت کاری نیز 
افزایش یاب��د. قطعاً زمانی که با اس��تفاده از یک 
برنامه ریزی خوب و در زمان بندی مشخص همه 
کار ها و مسئولیت های کاری خود را با نظم انجام 
می دهیم کیفی��ت کاری ما نی��ز افزایش خواهد 

یافت. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- برنامه ریزی در م��وارد زیر یک مدیر را یاری 

می دهد: 
1- قدرت تصمیم گیری ت��ان افزایش می یابد و 
می توانی��د تصمیم های صحیح در زمان مناس��ب 

بگیرید.
 2- فرص��ت کافی را ب��رای تصحیح خطاهای 

اجتناب ناپذیر ایجاد می کنید.
 3- تمرکزت��ان بر انج��ام فعالیت های ضروری 
برای رس��یدن به آین��ده مالی مطل��وب افزایش 

می یابد. 
-  برنامه ریزی می تواند ب��ه صورت کوتاه مدت 
و بلند مدت باش��د. یک برنامه ری��زی خوب به ما 
کمک می کند تا بتوانیم ب��ه اهداف خود نزدیک 
ش��ویم. به همین خاطر بای��د همواره مورد توجه 

قرار بگیرد. 

حمایت از تولید اپلیکیشن های 
پستی

مدیرعامل پس��ت می گوید: فراخوان شناسایی 
ایده های اس��تارت آپی پستی در حال آماده سازی 
اس��ت تا با در اختیار گذاش��تن فض��ا و امکانات 
به فع��االن س��رویس های نوین پس��تی و تولید 
اپلیکیشن شاهد توسعه اس��تارت آپ ها در حوزه 

پست باشیم. 
حس��ین مه��ری در گفت وگ��و ب��ا ف��ارس، با 
اش��اره به برنامه ش��رکت ملی پست برای توسعه 
کس��ب و کارهای نوی��ن در بخش پس��ت، گفت: 
به زودی فراخوان شناسایی فعاالن استارت آپی در 

این بخش توسط پست اعالم می شود. 
وی گف��ت: ی��ک س��اختمان ب��رای توس��عه 
اس��تارت آپ ها در بخش پس��ت تجهیز ش��د که 
برخی دستگاه ها به ش��کل کار ایراد وارد و اعالم 
کردند جذب فعاالن باید از طریق فراخوان انجام 

شود. 
وی اضافه کرد: فراخوان در حال آماده س��ازی 
اس��ت تا از این طریق ش��رکت هایی که در حوزه 
پس��ت از جمله سرویس های نوین پستی و تولید 
اپلیکیش��ن فعال هس��تند حمایت شوند و فضا و 
امکان��ات در اختی��ار آنها قرار دهی��م تا در حوزه 

پست نیز شاهد توسعه استارت آپ ها باشیم. 
وی پیش بین��ی ک��رد: از زمان اع��الم فراخوان 
ح��دود یک ماه زمان الزم اس��ت که ش��رکت ها 

آماده همکاری شوند.

با کمک اندازه گیر 
بهره وری که در نرم افزار 

مدیریت پروژه وجود دارد، 
می توانید یک ارزش یابی 

ماهانه از عملکرد کارمندان 
داشته باشید

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

کارشناس تغذیه - افرادی که به سالمتی خود اهمیت می دهند برای رژیم روزانه  خود از یک متخصص تغذیه مشورت می گیرند. 
می توانید مسیری حرفه ای را برای تبدیل شدن به یک متخصص تغذیه در پیش بگیرید.



 برقراری تعادل بین غرور و اعتماد به نفس
 در مدیریت

 مدیرانی را استخدام کنید که توانایی
 جذب نیروهای با استعداد دارند
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در س��ال های اخیر حضور بدون کنترل افراد در حوزه 
تبلیغات و رقابتی ش��دن این بازار، مدیران ش��رکت های 
تبلیغات��ی را مجب��ور به ارائه خدمات متمایز نس��بت به 
رقب��ا کرده و در اغلب موارد نیز با ارائه خدمات مش��اور 
بازاریابی رایگان، مدیران شرکت ها را ترغیب به همکاری 

می کنند. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، آژانس ه��ای 
تبلیغاتی و رس��انه داران بخش تبلیغ��ات محیطی مانند 
س��ایر بخش هایی که در جامعه وظیفه اطالع رس��انی و 
آگاه س��ازی مخاطبان را برعهده دارن��د نیازمند قوانینی 
هستند تا با تکیه بر آن شیوه عملکردشان مشخص شود. 
قوانین درس��ت و هدفمند می تواند راهکار توس��عه و 
گسترش کمی و کیفی را که برای یک رسانه قابل تصور 
است، ایجاد کند و از سویی با ارائه راهکارهایی که آن را 
در مسیر علمی و حرفه ای هدایت می کند مانع از خروج 

آن از مسیر تعیین شده باشد. 
در س��ال های اخیر افزایش بی قاعده تعداد رسانه های 
محیط��ی در کالنش��هرها باع��ث ایجاد ه��رج و مرج و 
چهره های نامتعارف ش��ده اس��ت. در هی��چ کجای دنیا 
نمی توان هجوم بی رویه بیلبوردها را این گونه در س��طح 
ش��هرها دید که حتی برخی اوقات بدون در نظر گرفتن 
اصول زیبایی ش��ناختی، فن��ی و علمی فقط با یک هدف 
و آن هم، فروش رس��انه، مثل قارچ در هر نقطه از سطح 
معابر و ش��هرها روییده باش��ند. طی چند سال گذشته 
چندین ب��ار به علت حادثه س��از ش��دن بیلبوردها، اقدام 
ب��ه برداش��تن برخی از ای��ن بیلبوردها کردن��د. صنعت 
تبلیغ��ات به خاطر علت وج��ودی آن از ابعاد مختلف در 
رابط��ه با س��طوح مختلفی از جامعه ق��رار دارد که یکی 
از این بخش ها و ش��اید مهم ترین آن مخاطبانی هستند 
که بخش بزرگ��ی از فعالیت های این صنعت در رابطه با 
آنها صورت می پذیرد و از س��وی دیگر سفارش دهندگان 
یا هم��ان صاحب��ان کاال و خدمات هس��تند ک��ه برای 
پوشش دهی اهداف خودشان در زمینه بازاریابی و فروش 
به توانایی های تبلیغاتی وابسته شده اند و در بخش دیگر 
الیه های زیربنایی آژانس های سازنده فکر و ایده پردازان 
و رس��انه داران قرار دارند که باید ب��ا هنرمندی و درایت 
پیام مورد نظر مش��تری را ش��کل دهی کرده و در قالب 
و بسته مناس��ب با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی 
هر جامعه توسط رسانه های محیطی به نمایش درآورند. 
در این نوش��ته س��عی ش��ده به جایگاه هر یک از ارکان 
تش��کیل دهنده تبلیغات محیطی و همچنی��ن بایدها و 
نبایدهایی که در این رابطه وجود دارد، پرداخته ش��ود؛ 
مواردی نظیر عدم جانمایی صحیح، نصب برخی بنرهای 
ش��هری به ش��کلی نامناسب پشت س��ر هم یا زیر شاخ 
و ب��رگ درختان که باعث تبدیل ش��دن این رس��انه به 
محلی برای کس��ب درآمد بیش��تر بدون در نظر داشتن 
اصول کارشناسانه و علمی یکی از چالش های پیش روی 
صنعت تبلیغات و برندس��ازی درست در کشور محسوب 

می شود. 
این موضوع باعث ش��ده رسانه های محیطی روز به روز 
تاثیرگذاری شان کمتر ش��ود و قدرت نفوذ آنها از دست 
برود و از س��ویی نیز صاحبان کاال و خدمات نیز وقتی به 
هدف مورد نظر و وعده هایی که داده ش��ده نمی رس��ند، 
اطمینان خود را به تبلیغات از دس��ت داده و از تبلیغات 

بیلبوردی سرد می شوند. 
تخصصی ش��دن فعالیت هایی که در این حوزه صورت 
می پذی��رد، مهم تری��ن رویکرده��ای صنع��ت تبلیغات 
در ش��رایط فعلی اس��ت که باید به ش��کل جدی به آن 
پرداخته ش��ود. برای این منظور تفکیک کار رسانه داری 
و آژانس ه��ای تبلیغاتی از یکدیگر قدم نخس��ت در این 
راه اس��ت که باعث می ش��ود هر ی��ک از این بخش ها به 
ش��کل تخصصی و حرفه ای به عرص��ه تبلیغات محیطی 

وارد شوند. 

صنعت تبلیغات با روند فعلی که صورت غیرتخصصی 
به خود گرفته، به خاطر متضرر ش��دن منافع ملی در 
این عرصه، الزم اس��ت تا حاکمیت ب��ا اختیاراتی که 
ب��ه متولی��ان اجرایی آن داده وارد عمل ش��ود که در 
این بخش وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی می تواند 
ب��ا کنترل هایی که روی ش��رکت های تبلیغاتی دارد، 
نس��بت به عملکرد آن نظارت های کافی داشته باشد 
و از ورود اف��راد غیر متخصص در این حوزه جلوگیری 

شود. 
چنانچه در حال حاضر ش��اهد هستیم که در سال های 
اخیر گروه های غیرمتخصص نظیر برج س��ازان، پزشکان 
و مهندس��ان و اقش��ار مختلف غیرکارشناس وارد فضای 
تبلیغات محیطی و خریدوفروش این رس��انه ش��ده اند و 
س��ازمان زیباس��ازی در مناقصه هایی که برگزار می کند 
صرف داش��تن حس��اب بانکی مکفی را یکی از ش��روط 
اعطای مجوز مطرح کرده و همان معیارها و ضوابطی که 
برای انتخاب پیمانکاران س��اختمانی در نظر گرفته شده 
برای پیمانکاران رس��انه ای نیز اعمال می ش��ود. از طرف 
دیگر نیز اکثریت این شرکت های رسانه دار با اعالم اینکه 
مشاوره بازاریابی رایگان می دهند، اقدام به ارائه خدمات 
مشاوره نادرست کرده و در پی آن ورشکستگی شرکت ها 

را در پی دارد. 
مش��کالت به وجود آمده در این صنعت ناش��ی از عدم 
تخصص گرایی بوده و گروه هایی وارد این عرصه ش��ده اند 
که هیچ گونه اشراف علمی و تجربی الزم را برای اداره آن 
ندارند. در واقع تفکیک رسانه داری و کار آژانس تبلیغاتی 
و اعط��ای مجوز فعالیت به افراد و گروه هایی که تخصص 
و دانش مربوط را داش��ته باش��ند، از رواج واسطه گری و 
یک س��ری اقدامات غیر اصولی در ای��ن صنعت ممانعت 
به عمل م��ی آورد. حضور افراد غیر کارش��ناس در حوزه 

بازاریاب��ی نی��ز باعث ارائ��ه تبلیغ��ات غیر اثربخش برای 
ش��رکت ها شده اس��ت؛ بدین معنا که با به هم ریختگی 
اقتصاد کش��ور، همه پا در کفش یکدیگر می کنند. بدین 
معن��ا که برج س��ازان پا در کفش ش��رکت های تبلیغاتی 
کرده ان��د و ش��رکت های تبلیغات��ی نی��ز پ��ا در کف��ش 

شرکت های بازاریابی! 
ش��رکت های بازاریاب��ی دارای تخصص های متعدد در 
حوزه ه��ای توزی��ع، ترفیعات، قیمت گ��ذاری و محصول 
هس��تند. حال در نظر داش��ته باش��ید که تبلیغات تنها 
بخش��ی از ترفیعات هس��تند. در صورتی که آژانس های 
تبلیغاتی که در کشورهای دیگر جهان نقش ایده پردازی 
و خالقیت را دارند، جای ش��ان را با شرکت های رسانه دار 

جابه جا کرده اند! 
در این شرایط تنها عاملی که باعث موفقیت شرکت ها 
می ش��ود، شناس��ایی صحیح نیاز و انتخاب شرکت مورد 
نظر اس��ت؛ بدی��ن معنا که اگر مدیران ش��رکت با انجام 
تحقیق��ات بازاریابی می دانند که باید چه پیامی را انتقال 
دهند و خودشان خالقیت به خرج داده اند، باید به دنبال 
شرکت های رسانه دار باش��ند و اگر به دنبال برنامه ریزی 
بازاریاب��ی و ف��روش و همچنی��ن مدیریت برند س��ازی 
یکپارچه هستند، باید ابتدا از خدمات مشاوره بازاریابی و 
برند سازی استفاده کنند و پس از انجام برنامه ریزی های 
الزم و تدوین زیرساخت های الزم، به دنبال شرکت های 
تبلیغاتی باشند. البته از یک موضوع نمی توان گذشت و 
آن هم این اس��ت که آژانس های تبلیغاتی و رسانه داران 
یکی هس��تند و اکث��راً دارای تیم مج��رب ایده پردازی و 

خالقیت هستند.  
ش��رکت های مش��اوره بازاریاب��ی نیز در ای��ران دارای 
شکل های متفاوتی هستند. برخی از نقاط ضعفی که در 

این شرکت ها وجود دارد، عبارتند از: 

1- نب�ود تحصی�ات مرتب�ط با ح�وزه مدیریت 
بازاریابی

دانش بازاریابی، دانشی اس��ت که از آزمایشگاه بیرون 
نیامده و بیشتر تئوری های آن نتیجه مستند سازی دقیق 
و علمی تجربیات ش��رکت های بزرگ بوده اس��ت و این 
تئوری ها طی آزمایش��اتی که صورت پذیرفته اس��ت، به 
اثبات رس��یده یا رد ش��ده اند، لذا تجربه کوتاه یک نفره 
یا س��ه نفره بدون در نظر گرفتن دانش موجود در مورد 
علم بازاریابی، قطعا ریس��ک زی��ادی را به دنبال خواهد 
داش��ت. دیگر اینکه انج��ام تحقیقات بازاریاب��ی، نیاز به 
فارغ التحصیالن رشته آمار دارد که بتوانند درصد خطا و 
س��طح اطمینان داده ها و اطالعات جمع آوری شده را به 

درستی محاسبه کنند. 
۲- نبود تجربه

برخی از ش��رکت های مش��اوره بازاریاب��ی، از تجمیع 
چند نف��ر از فارغ التحصیالن رش��ته بازاریابی در مقطع 
کارشناس��ی ارشد اس��ت که به تازگی از پایان نامه ای با 
موضوع خ��اص دف��اع کرده اند. این ش��رکت ها در چند 
س��ال اول مورد اعتماد نیس��تند زیرا این اف��راد از فراز 
و نش��یب های ب��ازار بی اطالع ب��وده یا روش ه��ای ارائه 
خدمات مش��اوره اثربخش را نمی دانن��د. به عنوان مثال 
روش ارائه دس��تورالعمل ها یا بررس��ی ریسک های بازار 
را نمی شناس��ند. ای��ن ش��رکت ها با کس��ب تجربه چند 
س��اله و انجام تحقیقات متع��دد در بازارهای متفاوت و 
در ش��هرهای مختلف، امکان رش��د دارند، لذا به منظور 
افزایش کارایی و نتیجه بخش��ی، پیش��نهاد می ش��ود که 
عالوه بر اینکه مش��اور باید دارای مدارج علمی بازاریابی 
باش��د، باید تجربه کافی نیز داشته باشد زیرا تصمیمات 
مشاور، سرنوشت یک شرکت یا برند را رقم خواهد زد. 

3- تک نفره بودن مشاوران بازاریابی

وقتی یک مدیرعامل نیاز به مشاور بازاریابی را در کنار 
خود احساس می کند، یعنی نیاز به مشاوری دارد که وی 
در مورد روش توزیع، درصد سود شبکه توزیع، چیدمان 
چارت س��ازمانی، نرم افزارها و سخت افزارهای بازاریابی و 
صدها مورد دیگر اطالعات الزم و کافی داش��ته باش��د و 
بتواند ای��ن موارد را با روش های اجرای��ی به وی انتقال 
ده��د، اما آیا یک نفر که مدتی مدیرعامل یک ش��رکت 
بوده و پس از ورشکس��تگی اقدام به ارائه مشاوره کرده، 
ت��وان انجام چنین کاری را دارد! مش��اوره بازاریابی نیاز 
به تیمی دارد که حداقل متش��کل از 10 تا 15 نفر بوده 
و ای��ن اف��راد دارای تخصص ه��ا و تجربی��ات متعدد در 
قسمت های مختلف حوزه بازاریابی داشته باشند. برخی 
از این تخصص ها عبارت اس��ت از مدیری��ت بازاریابی با 
گرایش بازاریابی، مالی، آمار، بازاریابی بین الملل، رش��ته 

اقتصاد، حقوق بازرگانی و استراتژی. 
۴- نبود برنامه زمانبندی شده

اکثر افرادی که ش��غل خود را به واژه مشاوره متوسل 
می دانند، نظرش��ان بر این اس��ت که مدیرعامل شرکت 
از آنها س��وال می پرس��د و آنها هم یک جواب کلی ارائه 
می کنن��د. به عن��وان مث��ال مدیرعامل در م��ورد نحوه 
قیمت گذاری از آنها می پرسد و آنها  می گویند که قیمت 
باید پایین باش��د یا می گویند که قیمت باید باال باشد و 
از آنجا که تحقیقات بازاریابی صحیحی صورت نپذیرفته 
اس��ت، هرگز دلیل قانع کننده ای برای حرف خود ندارند 
و باز هم از آن خودش��ان برنامه زمانبندی شده ای برای 
شرکت تحت مشاوره ندارند، هرگز نمی توانند نکات مورد 
نظر مدیران را به موقع ارائه کنند و معموال نوش��داروی 

پس از مرگ سهراب را پیشنهاد می دهند! 
نقاط ضعف شرکت های مشاوره تبلیغات

1- ارائه خدمات غیر تخصصی
برخی افراد با ارائه قیمت های باالتر و بدون انجام امور 
کارشناس��ی و همچنین بدون محاسبه قیمت تمام شده 
در مناقص��ات ش��هرداری ش��رکت کرده و ب��ا موفقیت 
در مناقص��ه وارد ح��وزه تبلیغات می ش��وند. پس از آن 
منظور پر کردن رس��انه و همچنین کسب سود ناشی از 
کس��ب بیلبورد، مجبور به ارائه خدمات مشاور تبلیغات 
می ش��وند. این افراد معموال اس��تفاده از چند بیلبورد را 
عامل موفقیت برندها می دانند و با توسل به نام »کمپین 
تبلیغاتی« اقدام به دریافت وجه و ارائه تبلیغات می کنند 

که نتیجه آن نیزحذف برند از گستره بازار می شود. 
۲- ع�دم بررس�ی و گ�زارش در م�ورد تبلیغات 

صورت پذیرفته
در اغلب موارد شرکت های تبلیغاتی به دلیل عدم ارائه 
پیش��نهاد صحیح و کارشناس��ی، نتیجه انج��ام تبلیغات 
خود را برای شرکت ها بررسی نکرده و گزارشی از کارایی 
و اثربخش��ی تبلیغات ارائه نمی کنند. عدم دس��تیابی به 
انتظ��ار مدی��ران عامل ی��ا مدیران فروش ش��رکت ها از 
تبلیغات، باعث عدم ادامه همکاری شرکت های تبلیغاتی 
و شرکت ها می شود. شاید اگر مدیران قبل از ارائه تبلیغ 
از نتیجه آگهی خود مطلع شوند، پس از انجام تحقیقات 
نی��ز با دریافت گزارش صحیح از تأثیرگذاری آن، باز هم 

عالقه مند به ادامه همکاری با شرکت ها باشند. 
3- تجمیع فعالیت های مشاور تبلیغاتی و مشاور 

بازاریابی
همان گون��ه ک��ه در ب��اال اش��اره ش��د، در س��ال های 
اخی��ر حض��ور بدون کنترل اف��راد در ح��وزه تبلیغات و 
رقابتی ش��دن این بازار، مدیران ش��رکت های تبلیغاتی را 
مجب��ور به ارائه خدمات متمایز نس��بت به رقبا کرده اند 
و در اغل��ب موارد نی��ز با ارائه خدمات مش��اور بازاریابی 
رایگان، مدیران شرکت ها را ترغیب به همکاری می کنند. 
ارائ��ه خدماتی از قبیل تحقیقات بازاریابی، تدوین برنامه 
اس��تراتژیک بازاریابی، برنامه ریزی توزیع و قیمت گذاری 

به صورت رایگان امری غیر ممکن است. 

یک مدیر عالی می داند برای حل مشکالت، چه زمانی باید روی اطالعات و 
دانش خود و چه زمانی به ایده های کارمندان اتکا کند. 

یکی از نکاتی که هر مدیر کس��ب و کار باید به آن توجه داش��ته باش��د این 
است که شما به عنوان یک فرد نمی توانید در همه موارد نظر صحیح و قطعی 
داشته باشید. این قانون خصوصا زمانی که با افرادی باهوش کار می کنید، بسیار 

حیاتی است. 
به گزارش زومیت، برای تبدیل ش��دن به یک رهبر عالی باید فهمی کامل 
از موارد مهم داش��ته باش��ید. نحوه تفکر افراد، اینکه چه زمانی باید به حقایق 
و قوانی��ن تکیه کنید، چه چیزی به اطرافی��ان انگیزه می دهد و اینکه چگونه 
ایده های جدید را ارزیابی کنید، برخی از این موارد هستند. وقتی قصد داشته 
باش��ید که به دانش ناقص خود اعتراف کنید، موجی از درک متقابل در تیم 

جریان می یابد. 
به عنوان مثال اگر ش��ما با این تصور که همیش��ه تفکرات صحیح دارید به 
جلسه کاری بروید، به احتمال زیاد شانس شنیدن ایده ها و نظرات دیگران را از 
خود گرفته اید. شما در ذهن خود مشغول پردازش ایده های خود هستید و اصال 
ایده ها و نظرات دیگران را نمی شنوید. در این مواقع وقتی ایده ها ارائه می شوند 

نیز بی دلیل با آنها مخالفت می کنید. 
در اینج��ا بای��د خط باریک بی��ن اعتمادبه نف��س و غرور را روش��ن کنیم. 
اعتمادبه نفس یعنی ش��ما می دانید که در زمینه  ای خاص، مهارتی قابل توجه 
دارید. غرور یعنی شما تالش می کنید تا این مهارت را به رخ همه بکشید و به 

آنها ثابت کنید که چنین مهارتی ندارند. 

برقراری تعادل بین این دو مورد کلید اساس��ی رهبری شما است. اگر تنها 
غرور داشته باشید، با این تصور که همه چیز را می دانید به جلسه می روید. اگر 
اعتمادبه نفس، یکدلی و درک داشته باشید، با این تصور که ممکن است فردی 
در تیم، ایده های بهتر داش��ته باش��د و حتی نظر شما را نقض کند، به جلسه 
می روید. همین تعادل بین حق داش��تن و آماده بودن برای ش��نیدن نظرات 

جدید، شما را از یک مدیر معمولی به مدیری عالی تبدیل می کند. 
حل چالش ها و مشکالت شرکت مانند ساخت مجسمه است که هر فردی 
یک ابزار دارد و بخش��ی از آن را پرداخت می کند. یک رهبر خوب می تواند با 
تکیه بر مهارت های خود، یک مجسمه خوب بسازد، اما یک مدیر عالی با کمک 

گرفتن از دیگران، اثری به یادماندنی خلق می کند. 
هرگاه غرور و عدم اطمینان از تأیید نظرات دیگران وارد مراحل تصمیم گیری 
شوند، تمام روند کار را مختل می کنند. در این حالت تمام تیم بیکار می شوند 
و با انباشته کردن ایده های خود تنها عصبانی تر خواهند شد، دلیل آن هم تنها 
این است که مدیرشان تصور می کند تمامی ایده هایش درست است. همه مردم 

از کار کردن در چنین محیط هایی نفرت دارند. 
نکته مهم دیگر در برقراری تعادل حیاتی، داشتن ایده است. به بیان دیگر تیم 
شما همیشه از مدیرشان نظر و پاسخ می خواهند. بهتر است همیشه با ایده هایی در 
ذهن خود وارد جلسات شوید و آتش ایده ها را شما روشن کنید. نکته کلیدی در 
این رفتار نیز این است که کارمندان خود را به خوبی بشناسید و بدانید چه زمانی به 

پاسخ شما و چه زمانی به شنیده شدن ایده های شان نیاز دارند. 
INC :منبع

یک��ی از فاکتورهای مهم اس��تخدام مدیر برای س��ازمان، قدرت آنها در 
انتخاب و جذب بهترین نیروهای کاری و تشکیل تیم است. 

 ،Adler لو ادلر، مشاور کسب و کار و مدیرعامل شرکت مشاوره استخدام
در مقاله اخیر خود نکته اساسی در استخدام مدیران کارآمد را شرح می دهد. 
به گزارش زومیت، من در حال حاضر مشاور استخدامی شرکتی هستم 
که قصد دارد تعدادی مدیر سطح سوم جذب کند. مدیران این شرکت برای 
جذب افراد روی کارایی آنها در شغل های قبلی تأکید دارند. لیست مهارت ها 
و تجربیات این نامزدهای استخدام برای مدیران مهم نیست و تنها کارایی 

در پروژه های و وظایف گذشته باید مورد بررسی قرار بگیرد. 
من برای مش��اوره بهتر به مدیران این شرکت، داستان نخستین تجربه 
مدیریتی خودم را برای آنها تعریف کردم. زمانی که برای نخس��تین بار در 
سن ۲۶ سالگی یک وظیفه مدیریتی در کارخانه خودروسازی داشتم، روزی 
مدیر ارشد من درخواست کرد که برای تشکیل جلسات استخدامی همراه 
او ب��ه مأموریت ب��روم. وقتی قبول نکردم و کارهای زیاد روزانه خود را به او 
یادآوری کردم، با پاس��خی روبه رو شدم که هنوز به عنوان یک درس به یاد 

دارم: 
استخدام افراد بااستعداد، مهم ترین وظیفه ای است که داریم. تمام وظایف 

دیگر را می توانیم به تعویق بیندازیم. 
من به این نصیحت او گوش کردم و جلس��ات استخدامی ما موفق بود و 
چند نیروی عالی جذب کردیم که همگی امروز مدیرعامل یا معاون عملیاتی 
شرکت های معتبر هستند. در آن روز وظایف دیگر را نیز تا آخر وقت انجام 

دادم. مدیران دیگر از ناقص بودن کارم شکایت داشتند که با توضیح دلیل، 
آنها را قانع کردیم. 

در س��ال های بعدی کار متوجه ش��دم که استخدام افراد بااستعداد برای 
دیگر ش��رکت ها، نه تنها برای آنها مفید بوده، بلکه روند کاری خودم را نیز 
پیش��رفت داده است. در طول این سال ها یاد گرفتم که در زمان استخدام 
مدیران، تجربه های قبلی آنها در مورد استخدام و تشکیل تیم را جویا شوم. 
از آنها بپرسم که چگونه یک تیم را تشکیل داده و در راه رسیدن به اهداف 

چگونه میان کارمندان تعادل برقرار کرده اند. 
همیش��ه به یاد داشته باشید که استخدام مدیران خوب، نقشی اساسی 
در جذب نیروهای بعدی دارد. متأسفانه در اکثر شرکت ها این مورد نادیده 
گرفته می ش��ود یا وظیفه آن تنها به بخش تأمین نیروی انس��انی محول 
می شود. اس��تخدام مدیران باید براساس مهارت جذب نیرو، نتایج کارایی 
تیم های آن ه��ا، میزان رضایت افراد استخدام ش��ده توس��ط این مدیران، 
بازگش��ت و س��ود مالی کارکرد تیم ها و در نهایت میزان ارتقای نیروهای 
اس��تخدام  شده در طول س��ال های متمادی باشد. متأسفانه در بسیاری از 
سازمان ها، مدیران براساس مهارت های فردی استخدام  می شوند و توانایی 

مدیریتی آنها مورد سنجش قرار نمی گیرد. 
در نهایت، باید به این نکته اش��اره کرد که اگر مدیری توانایی و س��ابقه 
جذب نیرو ندارد، نباید در هیچ پستی مرتبط با استخدام افراد به کار گرفته 

شود. 
INC: منبع

ضرورت جدایی آژانس های تبلیغاتی از مشاوران بازاریابی
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اخبار

تبریز- اسلد فلاح- بمنظور پاي��داري انتق��ال گاز طبيعي و 
جلوگيري از افت فش��ار در فصول س��رد س��ال، كاركنان منطقه 8 
عمليات انتقال گاز، عيوب قسمتي از خط 12 اينچ دندي- ماهنشان را 
با موفقيت تعمير كردند. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مدير منطقه 
8 عمليات انتقال گاز با اعالم اين خبر گفت: كارشناسان و متخصصان 
اين منطقه با عزم و اراده راسخ خود، در كمترين زمان ممكن بخش 
عب��وري خط 12 اينچ دندي- ماهنش��ان از رودخانه قزل  اوزن را كه 
ب��ا مرور زمان در اثر فرس��ايش خاك ناش��ي از آب رودخانه بصورت 
Expose درآمده و جزء نقاط ناايمن و بحراني اين خط محسوب 
مي شد، تغيير تراز داده و تعويض كردند تا با افزايش ضريب اطمينان 
و ايمن��ي اين خط آماده انتقال بهينه گاز بخصوص در فصل س��رما 
 باشد. يداله بايبوردی افزود: بتن ريزي حدود 24 مترمكعب به صورت 
قالب ه��اي  در   reinforced Concrete Coating
استوانه اي ) كه جهت اين امر از لوله 24 اينچ استفاده گرديد ( بر روي 
9 ش��اخه لوله 12 اينچ به طول كلي 108 متر – ايجاد بستر جديد، 

تغيير مسير رود و پمپاژ آب به مسير جديد با استفاده از شش دستگاه 
پمپ-  حفاري و تعميق مسير گذر از رودخانه به ميزان 3 متر پايين تر 
 از ت��راز خط لوله موجود، از جمل��ه اقدامات انجام يافته اين عمليات
 مي باشد. وي، جوشكاري 15 شاخه لوله 12 اينچ )9 شاخه با پوشش 
بتني(- اتصال نهايي )Tie in( بخش جديد به خط لوله موجود در 
كمتر از 10 س��اعت )ش��امل: تخليه حدود 20 كيلومتر از خط لوله، 

برش��كاري خط توسط دستگاه برش سرد هيدروليكي، جوشكاري و 
راديوگرافي سرجوش هاي نهايي( – تزريق گاز و در سرويس قراردهي 
مجدد خط در كمترين زمان ممكن - برشكاري و خارج نمودن بخش 
قديمي موجود در بستر رودخانه و در نهايت پرنمودن بالدرنگ كانال 
 حفر ش��ده و تس��طيح و هدايت رودخانه به مس��ير اصلي را از ديگر
 فعالي��ت هاي انجام گرفته در اين عمليات ذكر كرد. مدير منطقه 8 
عمليات انتقال گاز تصريح كرد: دس��تيابي به موفقيت و بهره وري، 
مرهون همكاري و همدلي تمامي پرسنل مناطق بوده و ناديده گرفتن 
بخشي ازعوامل اثربخش و پنهان، سير صعودي توسعه و بهره وري را 
با مش��كل مواجه مي نمايد. بايبوردی ادامه داد: با توجه به سردسير 
بودن مناطق ش��مالغرب كشور و نگراني از احتمال افت فشار و قطع 
گاز مش��تركين در فصول سرد سال كه با كاهش دما و پيك مصرف 
گاز پديد مي آيد؛ خودكفايي در بخش تعميرات و انجام زودهنگام آن، 
ضمن رفع نگراني هاي موجود، قابليت اطمينان و پايداري انتقال گاز 

را در منطقه تحت پوشش، افزايش مي دهد.

اهواز - شلبنم قجاوند- در حكمی از سوی مديرعامل شركت 
ملی نفت ايران مهندس سپهر سپهری به عنوان  مديرعامل و رئيس 
هيات مديره شركت ملی حفاری ايران منصوب شد. علی كاردر در اين 
حكم برنامه ريزی و اتخاذ راهكارهای الزم به منظور افزايش راندمان 
حفاری و كاهش زمان های انتظار و اتخاذ تدابير الزم به منظور تربيت 
نيروی انسانی متخصص و كارآمد را از جمله وظايف مديرعامل جديد 
ملی حفاری عنوان كرد. مديرعامل شركت ملی نفت ايران همچنين 
بهره گيری از مديران و متخصصان جوان در جهت ارتقاء ش��اخص 
های عملكردی ش��ركت ملی حفاری و اتخاذ تدابي��ر و راهبردهای 
الزم با هدف ارتقای س��المت اداری و شفاف سازی تعامالت مالی در 
تمامی فعاليت های اين ش��ركت از ديگر وظايف سپهری بر شمرد. 
كاردر تعامل هرچه بيش��تر شركت ملی حفاری ايران با شركت های 

توليدی و توس��عه ای تابع ش��ركت ملی نفت ايران به منظور بهبود 
اج��رای پروژه های حفاری و  به كارگيری روش های نوين مديريتی 
در راستای بهبود فرآيندها، چابك سازی شركت و كاهش قيمت تمام 
ش��ده پروژه ها را خواستار شد. بررسی و ارائه راهكارهای مناسب در 

راستای پياده سازی مبانی حاكميت شركتی با هدف تدوين و تبيين 
راهبردهای مديريتی در  ش��ركت از ديگر وظايفی است كه بر عهده 
سپهری محول شده است. مديرعامل شركت ملی نفت ايران در اين 
حكم بر استفاده از ظرفيت شركت های دانش بنيان و دانشگاه ها در 
راس��تای بكارگيری روش های نوين حفاری و حمايت از س��اخت و 
ارتقای هرچه بيشتر بومی سازی در صنعت حفاری كشور تاكيد نمود. 
ضرورت توجه به حوزه HSEQ  در راستای دستورالعمل های مدون 
و الزامات پدافند غيرعامل به ويژه ارتقای هرچه بيشتر ضريب ايمنی 
دستگاه های حفاری با مدنظر قراردادن استانداردهای جهانی مربوط 
و تدوين و پيشنهاد راهبردهای موردنياز در چارچوب سياست های 
اقتصاد مقاومتی از ديگر مواردی است كه در شرح وظايف مديرعامل 

جديد شركت ملی حفاری ايران به آن اشاره شده است.

اصفهان - قاسلم اسد- با هزينه ای بالغ بر 10 ميليارد ريال و 
با هدف افزايش پايداری شبكه فوق توزيع و كاهش خطاهای شبكه، 
پس��ت 63/20 كيلوولت نقش جهان يكی از قديمی ترين پس��تهای 
فوق توزيع اصفهان در منطقه صنعتی مباركه بهينه س��ازی شد. به 
گ��زارش روابط عمومی برق منطقه ای اصفهان اين پس��ت با هدف 
تأمين ان��رژی مصرفی كارخانه قند نقش جهان ، ش��هرك صنعتی 
مباركه و ساير صنايع منطقه مباركه و همچنين تأمين برق شهرستان 
مباركه و روستاهای همجوار در س��ال 1353 مورد بهره برداری قرار 
گرفت. بنابر اين گزارش با توجه به فرس��وده بودن تابلوهای كنترل 
و حفاظت، تجهيزات س��وييچ يارد و س��اختمان ايستگاه با پيگيری 
واحد بهينه سازی معاونت بهره برداری و كارشناسان امور انتقال نيروی 

غرب ، پروژه  بهينه س��ازی ايس��تگاه مذكوركليد خورد. اين گزارش 
حاكی اس��ت با توجه به بار باالی ايس��تگاه  مقرر شد بهينه سازی در 

دو مرحل��ه اجرا گ��ردد كه فاز اول پروژه از دی ماه س��ال 1395 آغاز 
و ت��ا پايان س��ال با انجام اصالحات س��اختمانی و تعويض تابلوهای 
حفاظت و كنترل ترانس 2 انجام شد. فاز دوم پروژه نيز از فروردين ماه 
س��ال 1396 ش��روع و با تعويض تابلوهای حفاظت و كنترل ترانس 
يك  و بهينه س��ازی تجهيزات فشارقوی و انجام اصالحات مداری در 
خردادماه به بهره برداری رسيد. نصب و راه اندازی برقگيرهای شبكه 
63 كيلوولت،اجرای شبكه زمين به طور كامل ، نصب تجهيزات اندازه 
گيری و بهينه سازی كوبيكل های 20 كيلوولت از اهم فعاليتهای به 
روز رسانی پس��ت مذكور بوده است. در پايان گفتنی است : شركت 
مهندس��ين دانشمند به عنوان مشاور و شركت رهپا نيروی صفاهان 
نيز پيمانكار پروژه بوده و اين پروژه در طی 10 ماه انجام گرفته است.

 ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران ، عباسعلي رضايي 
 مدي��ر كل بنياد ش��هيد و امور ايثارگران مازن��دران پيش از ظهر روز
 بيس��ت و يكم ش��هريور ماه پس از ديدار عمومي با ايثارگران استان 
ك��ه در اين اداره كل برگزارگرديد طي س��خناني گفت: خانواده هاي 
عزيز شهدا و ايثارگران، چشم و چراغ ملت و پرچمداران نظام هستند. 
وي افزود: بايد با تالش و كوشش مضاعف ،به ايثارگران خدمت كنيم 
تا رضايت مندي آنان فراهم گردد. رضايي تأكيد كرد: خدمتي كه به 
خانواده هاي معظم ش��هدا، جانب��ازان و آزادگان ارائه مي گردد از باب 
تكريم و وظيفه و با نگاه حل مشكل و راه اندازي و تسريع كار ايثارگران 
باشد. وي گفت: بايد در مقابل مسائل مربوط به ايثارگران پاسخگوي 
خوبي باشيم و درخواست هاي اين عزيزان را با دقت بررسي نموده و 
رس��يدگي كنيم. وي تصريح كرد: تالش م��ا و مجموعه همكاران در 

بنياد مازندران اين است كه ايثارگران عزيز پاسخ بگيرند و با رضايت از 
 بنياد خارج شوند و در جهت تحقق اين عمل، از هيج كوششي دريغ 
نم��ي كنيم. رضايي عنوان كرد: حس مس��ئوليت پذيري خدمت به 
ايثارگران بايد در وجود همه ما و مسئولين نهادينه شود . وي تصريح 

كرد: امروز خدمتگزاري به ايثارگران را براي خود يك مدال افتخار بدانيم 
و ازاين فرصت خدمت رس��اني بهترين بهره را ببريم.  مدير كل بنياد 
مازندران اولويت كار در بنياد را خدمت رس��اني بي منت به ايثارگران 
دانست و گفت: خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران ولي نعمتان نظام 
هستند لذا توجه به دغدغه ها و حل مشكل آنان بايد در اولويت كاري 
همه مسئوالن قرارگيرد.  مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران استان 
مازندران در اين ديدار با بيش 70 تن از خانواده هاي گرانقدر ش��هدا 
و ايثارگران مالقات و از نزديك مش��كالت و درخواست هاي آنان را در 
بخش هاي مس��كن، درمان، اشتغال، تس��هيالت و ... مورد رسيدگي 
قرارداد. بر اساس برنامه ريزي صورت گرفته و به منظور هماهنگي با 
ديدار عمومي استانداري، مالقات عمومي در سه شنبه هفته بصورت 

ستادي و شهرستاني برگزار مي گردد.

تبریز - ماهان فاح- رئيس س��ازمان جهادكش��اورزی استان 
آذربايجان شرقی گفت: صيانت و حفاظت از جنگل ها و مراتع در واقع 
همان حفظ و پايداری عوامل توليد يعنی آب و خاك در كش��اورزی 
است. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، مهندس كريم مهری در اولين 
همايش ملی صيانت و حفاظت از جنگل های ارسباران كه با حضور 
يوس��ف داوودی نايب رئيس كميس��يون كشاورزی مجلس، جليلی 
رئيس موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، طهماسبی قائم مقام 
و معاون معاونت تحقيقات و آموزش وزارت جهادكشاورزی، موسوی 
مديركل دفتر مديريت بحران و كاهش مخاطرات بخش كشاورزی، 
 محمدصادق پورمهدی معاون عمرانی اس��تاندار آذربايجان ش��رقی،

 قل��ی اهلل قلی زاده نماينده مردم شهرس��تانهای كليبر، خداآفرين و 
هوراند در مجلس شورای اسالمی، فرمانداران شهرستانهای اهر، كليبر، 
خداآفرين، جلفا و هوراند، عبدالهی نماينده مردم شهرس��تانهای اهر 
و هريس در مجلس ش��ورای اس��المی، روس��ای تشكل های بخش 

كش��اورزی، قنبری دبير اجرايی خانه كشاورز استان، شفيعی رئيس 
سازمان نظام مهندسی كشاورزی آذربايجان شرقی، رئيس منطقه آزاد 
ارس و محقق��ان و كارشناس��ان مراكز تحقيقاتی، جنگل و مراتع در 
مجتمع فرهنگی رفاهی شهيد كسايی تبريز برگزار می شود، ضمن 
بيان اين مطلب اف��زود: حفاظت و صيانت از جنگل و مراتع در واقع 
همان حفظ و پايداری عوامل توليد يعنی آب و خاك در كش��اورزی 

است و باعث تداوم و ثبات سكونت بهره برداران در مناطق روستايی 
است. وی گفت: جاده های آتش بر در جنگل های ارسباران خيلی كم 
است و در صورت بروز آتش سوزی در جنگل و مراتع خاموش كردن 
آن مشكل است و بايد هرچه زودتر به فكر چاره بود. مهری خاطرنشان 
كرد: اولين همايش ملی صيانت و حفاظت از جنگل های ارس��باران 
بر اساس س��ند تدبير و توسعه كشاورزی استان كه يكی از بندهای 
 نه گانه آن صيانت و حفاظت از جنگلهای ارس��باران اس��ت، برگزار 
می ش��ود. رئيس سازمان جهادكشاورزی اس��تان آذربايجان شرقی 
تصريح كرد: امروز با همت دولت در اثر گازرسانی و اعطای تسهيالت 
سوخت فس��يلی و آبگرمكن خورشيدی تا حدودی تخريب مراتع و 
جنگل ها كاهش يافته است ولی چرای بی رويه دام و عدم تعادل دام 
و مرتع، هنوز هم باعث تخريب و از بين رفتن جنگل و مراتع هستند. 
مهری تاكيد كرد: بايد بين ظرفيت واقعی مراتع از نظر پوشش گياهی 

و توليد علوفه و تعداد دام مورد تعليف موازنه ايجاد شود.

به منظور افزایش ضریب اطمينان

نقاط بحراني خط 12 اينچ دندي- ماهنشان با موفقيت رفع شد

در حکمی از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

مدیرعامل جدید شرکت ملی حفاری منصوب شد

یکی از قدیمی ترین پست های فوق توزیع اصفهان در منطقه مبارکه

پست 63/20 کيلوولت قند نقش جهان بهينه سازی شد

مدیر کل بنياد شهيد و امور ایثارگران استان مازندران: 

خدمتگزاري به ایثارگران یك توفيق بزرگ است

رئيس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی:
عدم تعادل دام و مرتع باعث تخریب و از بين رفتن جنگل و مراتع می شود

فرصلت  خبرنلگار  بندرعبلاس- 
ام��ور  و  حراس��ت  مدي��ر  املروز- 
عنوان  به  هرم��زگان  آبفاي  محرمان��ه 
مدي��ر برت��ر صنعت آب و برق كش��ور 

معرفي ش��د.
بر اس��اس ارزيابی صورت گرفته وزارت 

نيرو در س��ال 95، عمار حي��دري بعنوان 
مدير برتر در بين مديران حراست صنعت 

آب و برق كشور معرفی شد.
در متن اين لوح آمده است: 

ت��الش  و  خدم��ات  از  بدينوس��يله 
در  گرام��ی  ب��رادر  آن  ه��ای شايس��ته 

 انج��ام وظاي��ف محول��ه تقدير و تش��كر 
می گردد. از خداوند متعال برای ش��ما و 
مجموع��ه همكاران آن دفت��ر بهروزی و 
توفي��ق خدمت به نظام مقدس جمهوری 
اس��المی ايران در ظ��ل عنايات حضرت 

ولی عصر)عج( خواس��تارم. 

مدیر حراست آبفاي هرمزگان، مدیر برتر صنعت آب و برق کشور معرفي شد

برگزاری مراسم عيد غدیر در اداره کل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان
گرگان – خبرنگار فرصت امروز - به مناسبت سالروز اعالم واليت و امامت موالی متقيان حضرت علی )ع( عيد غدير خم ، 
مراسم مشتركی  در حسينيه اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان گلستان و سازمان جهاد كشاورزی استان با حضور مسئولين، 
كارشناسان و كاركنان دستگاه های مذكور برگزار شد.اين مراسم با تالوت آياتی از كالم اهلل مجيد آغاز ، در ادامه مولودی خوانی در 
وصف پيامبر مكرم اسالم)ص( ، حضرت علی )ع( و حادثه غدير خم توسط يكی از پرسنل اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری انجام 
گرفت.سپس حجت االسالم معصومی فر مسئول نمايندگی ولی فقيه در سازمان جهاد كشاورزی استان طی سخنانی پيرامون غدير 
بيان داشتند : ماجرای غدير تنها مختص شيعيان نيست و تعلق به جهان اسالم دارد ، نفس وجودی غدير را همگی قبول دارند زيرا 
آغازگر غدير پيامبر مكرم بودند به همين دليل تعلق به جهان اسالم دارد.در ادامه چند روايت از ائمه اطهار در خصوص غدير خم بيان 

داشتند.اين مراسم با قرعه كشی  و اهداء هديه به پنج نفر از  حضاری كه دارای نام علی بودند و پذيرايی به پايان رسيد.

برگزاری کارگاه آموزشی- مشورتی پروژه همسو سازی برنامه اقدام ملی 
مقابله با بيابانزایی و تخریب سرزمين  در گلستان

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - كارگاه دو روزه آموزشی- مشورتی پروژه همسو سازی برنامه اقدام ملی مقابله با بيابانزايی و 
تخريب سرزمين با حضور مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور به ميزبانی اداره كل منابع طبيعی 
و آبخيزداری استان گلستان و با حضور معاونين فنی ادارات كل 22 استان كشور برگزار شد.به گزارش پايگاه اطالع رسانی اداره كل 
منابع طبيعی و آبخيزداری گلستان، ابوطالب قزل سفلو مدير كل منابع طبيعی و آبخيزداری گلستان با بيان اين كه اين كارگاه آموزشی 
فرصت مناسبی برای تبادل اطالعات و تجربيات استان های كشور در جهت مقابله با بيابان زايی است، اظهار كرد: صنعتی شدن، 
مصرف زياد سوخت های فسيلی و تخريب پوشش گياهی از مهم ترين عوامل بروز تغيير اقليم است.وی با اشاره به اينكه تغيير اقليم، 
كمبود آب شيرين و بيابان زايی به عنوان سه چالش مهم جهانی مطرح است، تصريح كرد: سرانه بيابان در جهان 2000مترمربع و 
در ايران 4300مترمربع است كه بيش از دو برابر سرانه جهان است. پديده بيابانزايی به همراه تغييرات اقليمی و كاهش تنوع زيستی 
به عنوان عمده ترين چالش های توسعه پايدار شناخته شدند.مهندس قزل سفلو با بيان اينكه اراضی دشتی استان گلستان شرايط 
بيابانی ضعيفی دارد، گفت: اجرای پروژه های مقابله با بيابانزايی در استان گلستان فرصت مناسبی برای كاهش و جلوگيری از اين 
پديده است. وی در ادامه از اجرای پروژه تحقيقاتی در خصوص گياهان مقاوم به شوری و خشكی با دانشگاه گنبد كاووس، اجرای 
پروژه پژوهشی با پژوهشكده های محيط های خشك و نيمه خشك در ايستگاه توليد بذر چپرقويمه گنبد با 18 نوع گراس سازگار 
و مقاوم به خشكی وشوری، انجام مطالعات پهنه بندی و اجرايی مناطق در معرض بيابان زايی، اجرای پروژه ترسيب كربن در حوزه 
تيل آباد و آزادشهر از سال 1393تاكنون به عنوان اقدامات اجرايی بيابان زدايی، اجرای پروژه های بوته كاری در مراتع شمال استان با 
مشاركت تعاونی مرتعداران و بهره برداران، اجرای پروژه های ذخيره نزوالت در مراتع شمال استان، به تصويب رسيدن دومين پروژه 
ترسيب كربن استان از طرف دفتر عمران سازمان ملل در سال1396 به عنوان اقدامات اين اداره كل در جهت مقابله با بيابان زايی در 
گلستان نام برد. در ادامه، مديركل دفتر امور بيابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور اظهار كرد: مساحت بيابان های ايران 
براساس شاخص های تعريف شده سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور 32 ميليون هكتار است و هر جايی كه توان توليد 

اكولوژيكی كاهش پيدا می كند بيابان زايی شدن اتفاق می افتد.

شهردار منتخب رشت خبر داد
ضرورت تشکيل گروه همياران محرم

رشت-مهناز نوبری- عصر روز دوشنبه بيستم شهريور نشست هم انديشی دكتر مسعود نصرتی شهردار منتخب رشت با شهرداران 
مناطق پنجگانه ، مدير ارتباطات و اموربين الملل، رئيس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی و رئيس سازمان سيما منظر و فضای سبز 
شهرداری رشت در راستای برنامه ريزی ويژه برای برگزاری مراسم دهه عاشورا در ساختمان تاريخی شهرداری برگزار شد. به گزارش 
واحد خبر مديريت ارتباطات و امور بين الملل شهرداری رشت، دكتر نصرتی درسخنانی با تاكيد بر ضرورت برگزاری مراسمی متفاوت 
با سالهای گذشته اذعان داشت: جلسه امروز در راستای همفكری و انجام كار تلفيقی شهرداريهای مناطق با سازمانهای مرتبط جهت 
اجرای برنامه های خالقانه  و متفاوت با سالهای گذشته است. شهردار رشت با تاكيد بر پرهيز از دولتی كردن مراسم دهه محرم يادآور 
شد: هرگاه برنامه ای از صفر تا صد برگزاری آن دولتی شود از جايگاه مردمی دور خواهد ماند. بنابراين اگر می خواهيم مراسم و عزاداری 
ويژه ماه محرم به عنوان تأثيرگذارترين جريان مذهبی همچون جشن عيد شعبان موفق شود بايد به صورت خودجوش و مردمی اداره 
شود. وی در ادامه افزود: با توجه به مدت كوتاه باقی مانده تا ماه محرم شايسته است تابا همفكری مسئولين شهرستانی، نيروی انتظامی، 
مساجد و صداو سيما در برگزاری هرچه بهتر مراسم ايام فوق گام برداشت. دكتر نصرتی از ضرورت تشكيل گروه همياران محرم خبر 
داد و گفت: مناطق و سازمانها می توانند با متمركز كردن حمايت های خود با شهرداری مركز نقش بسزايی در توزيع عادالنه حمايت 
مادی شهرداری با هيات های مذهبی داشته باشند.  مدير ارتباطات و اموربين الملل شهرداری رشت گفت: عالوه بر برگزاری جلسات 
شهرداری و سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی  با هيأت مذهبی در  سال گذشته جلسه ای نيز با پيرغالمان كه يك كار متفاوت و معنادار 
بود از سوی روابط عمومی شهرداری رشت برگزار شد. فاطمه قديمی با تاكيد بر نقش پر رنگ پاكبان ها در زيبا سازی شهر يادآور شد : 
سال گذشته با همياری سازمانهای مردم نهاد اقدامات خوبی در زمينه پاكسازی و جمع آوری ظروف غذايی  يكبار مصرف رها شده در 
خيابانهای سطح شهر انجام شد كه امسال نيز انجام اين برنامه پيشنهاد می گردد. مدير عامل سازمان سيما منظر و فضای سبز شهرداری 
رشت نيز ضمن تشريح برنامه های سازمان تحت مديريت خود ويژه ايام محرم در سالهای گذشته اذعان داشت: از آنجايی كه اين سازمان 
المانهای خاصی را در دست ساخت دارد و باتوجه به اينكه المان ميدان امام حسين)ع( مدتهاست شكسته شده ضروری است تا نسبت 
به ترميم و يا ساخت اين المان اقدامات شايسته انجام پذيرد.در ادامه اين نشست مديران مناطق نظرات و پيشنهادات خود را ارائه دادند.

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
رشد 160 درصدی در ظرفيت پست های انتقال و فوق توزیع صنعت برق استان 

اهواز - شبنم قجاوند- رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت برق منطقه ای خوزستان گفت: پست دائم 132/33 كيلو ولت 
كوی ملت برقدار و وارد مدار شد. محمود دشت بزرگ اظهار داشت : عمليات احداث فاز اول اين پست شامل تامين تجهيزات، عمليات 
ساختمانی، نصب و راه اندازی به ظرفيت 50 مگاولت آمپر با ارزش سرمايه گذاری بالغ بر 45 ميليارد ريال به پايان رسيد. وی افزود: 
كاهش بارگيری از ترانس پست های زرگان، زيتون و ملی راه، افزايش ظرفيت و تامين انرژی برق مورد نياز نواحی تحت پوشش، 
افزايش پايداری و كاهش محدوديت و احتمال خاموشی شبكه توزيع و افزايش قابليت مانور در شبكه توزيع از اهداف بهره برداری 
اين پست دائم است. دشت بزرگ تاكيد كرد: با احتساب ترانس فوق، از تابستان 95 تاكنون، افزايش 546 مگاولت آمپری در ظرفيت 
پست های انتقال و فوق توزيع شامل يك پست انتقال و 12 پست فوق توزيع صورت گرفته كه نسبت به مدت مشابه رشدی حدود 

160 درصدی را نشان می دهد.

عمليات بانکی بدون ربا  نيازمند عزم جدی است
بوشلهر- خبرنگار فرصت امروز  - به مناسبت هفته بانكداری اسالمی، نمايشگاه 
دس��تاوردهای بانك مهر اقتصاد  در مصالی نمازجمعه شهر خورموج  گشايش يافت. در 
آيين بازگشايی اين نمايشگاه، نماينده محترم ولی فقيه و امام جمعه  خورموج، فرمانده  
ناحيه  مقاومت شهرستان دشتی، مسئول حوزه نمايندگی ولی فقيه در سپاه  و مسئولين  
شهرستان دشتی و اقشار مختلف مردم و مشتريان از اين نمايشگاه بازديد كردند. عبدالرحيم 
دشمن زياری - سرپرست  اداره امور شعب بانك مهر اقتصاد استان بوشهر در حاشيه بازديد 
از نمايشگاه، هدف از برپايی اين نمايشگاه ها رادر سراسر كشور ترويج و فرهنگ سازی بانكداری اسالمی عنوان كرد و بيان داشت:  در 
استان بوشهر نيز اين نمايشگاه  از سوی بانك مهر اقتصاد كه وابسته به بسيج مستضعفان است برای آگاهی بخشی  و آشنايی مردم ، 
كسبه و مشتريان بانك ها با بانكداری بدون ربا و انجام  تجارت و معامالت سالم  برپا شده است. وی درادامه با بيان اين كه در قرآن 
كريم و همچنين احاديث ائمه )ع( توصيه های زيادی  به پرهيز از ربا سفارش شده است، به حديثی از امام علی )ع( اشاره كرد و گفت: 
امام علی )ع(  در سخنانشان در باره  دوری از ربا فرموده اند» ای مردم ابتدا احكام را ياد بگيريد و سپس تجارت كنيد! به خدا قسم 
كه ربا در ميان اين امت ناپيداتر از حركت مورچه سياه بر روی تخته سنگ سياه در شب ظلمانی است.« دشمن زياری با بيان اين كه 
تحقق عملی و اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا، نيازمند عزم جدی است و تنها مختص متوليان نظام بانكی كشور نيست، اظهار 
داشت: همه مسئولين نظام  بانكی كشور و اقشار مختلف مردم در اين راستا موظفند به وظايف خود عمل كنند تا بتوانيم عمليات 

بانكی بدون ربا  را در نظام بانكداری نهادينه كنيم .

مراسم معارفه سرپرست حراست شرکت پاالیش نفت امام خميني )ره( شازند
اراک- خبرنگارفرصت امروز - به گزارش روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند دراين جلسه با حضور 
چند تن از مسئولين شركت با صدور حكمي از طرف مهندس جمشيدي مدير عامل محترم جناب آقاي رضا آقا محمدي به عنوان 

سرپرست اداره حراست منصوب گرديد.

کسب رتبه دوم کشوری شرکت مخابرات منطقه مرکزی 
اراک- خبرنگارفرصت امروز - در ارزيابی عملكرد سال گذشته ،مخا برات منطقه مركزی در بين مناطق مخابراتی كشور موفق 
به كسب رتبه دوم كشوری گرديد . در همين راستا جناب آقای دكتر سراييان ،مدير عامل محترم شركت مخا برات ايران با اهدای لوح 
تقدير از مديريت وهمكاران مخا برات منطقه مركزی تقدير به عمل آوردند. كسب اين موفقيت ارزشمند را به تمامی همكاران محترم 

تبريك عرض نموده، سالمتی ومزيد توفيقات همگان را از خداوند متعال می نماييم .



ممکن اس��ت در م��ورد کاری که می خواهی��د در طول 
زندگی خود انجام دهید مطمئن نباش��ید. به س��ختی کار 
می کنید اما هدف خاصی در ذهن تان نیست. نگران نباشید 
همه افراد همین مش��کالت را دارند، اما ش��ما می توانید با 
هفت فعالیت زیر به نقل از دیجیاتو موفقیت خود را تضمین 

کنید. 
در خرج کردن صرفه جویی کنید

باید با خود تمرین و به س��ختی ت��الش کنید تا عادت 
خرید اجناس غیر ض��روری را از خودتان دور کنید. ممکن 
اس��ت همین حاال هم در اکثر اوق��ات در خریدهای خود 
صرفه جویی کنید، ام��ا زمانی  که بتوانید 20درصد از تمام 
اجناس��ی را که می خرید کم کنید، بسیار موفق تر خواهید 

بود. 
زود به خواب بروید و صبح زود هم بیدار شوید

زمانی  که بتوانید هر روز به این عادت دس��ت پیدا کنید، 
از تاثی��ر آن بر موفقیت ه��ا و بهبود ش��رایط زندگی خود 
ش��گفت زده خواهید شد. شاید قبل از این عالقه داشتید تا 
دیروقت بیدار بمانید، اما در نظر داشته باشید که زودتر به 

تخت خواب رفتن می تواند به شما کمک کند تا صبح زود 
از خواب بیدار ش��وید و زمان کافی برای مطالعه، ورزش و 

حتی خلوت کردن داشته باشید. 
روابط کاری و شخصی خود را تقویت کنید

در برقراری روابط بهتر عمل کنید، چون شبکه دوستان 
برای موفقیت شما یک شرط الزم و ضروری است. در هفته 
یکی دو بار با کسانی که ارتباط تان با آنها قطع شده تماس 

بگیرید یا پیامی برای شان ارسال کنید.
 روی فعالیت خود تمرکز کنید

ممکن است پیش از آنکه شغل و پیشه واقعی خود را پیدا 
کنید مجبور ش��وید کارهای متفاوتی انجام دهید. مشکلی 
نیست زیرا هر کدام از آن کارها شما را برای شخصیتی که 
هم اکنون هستید آماده کرده اند. شما یاد خواهید گرفت که 
چطور افراد را هدایت کنید و مدیر آنها باشید و این درس ها 

برای شما بسیار مفید خواهند بود. 
یک مربی برای خود بیابید

هر آنچه را که می توانید از یک شخص قابل اطمینان فرا  
بگیرید و مطمئن باش��ید با این کار بسیار سریع تر آموزش 

می بینید. شخصی را بیابید که قابل احترام و موفق بوده و 
می تواند راز کامیابی خود را با شما در میان بگذارد. هرچه 

می خواهید از او بپرسید. 
در جای اشتباه سرمایه گذاری نکنید

مطمئن��ا می دانید که در اینجا صحبت از پول نیس��ت. 
ش��ما زمان و احساس��ات خود را برای کسانی که برای تان 
ارزش��مند هس��تند، صرف می کنید. مطمئن باش��ید در 
اطراف تان کس��انی جمع شده اند که مشوق شما هستند و 

باعث پیشرفت تان خواهند شد. 
 »نه« گفتن را تمرین کنید

ممکن اس��ت عالقه داش��ته باشید که بیش��تر از »بله« 
اس��تفاده کنید و این مس��لما مشکل س��از نخواهد بود اما 
برخی اوقات »نه« نگفتن می تواند سر شما را حسابی شلوغ 
کند. فراموش نکنید که زمان بسیار پراهمیت است پس به 

راحتی آن را از دست ندهید. 
در پایان باید گفت که صبور باش��ید و دس��ت از تالش 
بر ندارید، مسلما سخت کوشی شما ثمره بخش خواهد بود. 
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7عادتی که هر کارآفرین باید کسب کند

 نوشدارو

اپل بند اسپورت لوپ را برای اپل واچ معرفی کرد

چگونه دروغ های یک رزومه را 
تشخیص دهیم

مردم بس��یار بیش��تر از آن چیزی که فکر کنید، 
اطالعات ناصحیح در رزومه های خود وارد می کنند. 

چگونه می توان این دروغ ها را تشخیص داد؟ 
ی��ک تیم تحقیقات��ی در مورد صح��ت اطالعات 
واردش��ده در رزومه، یک نظرس��نجی برگزار کرده 
اس��ت. نتیجه این نظرسنجی نش��ان داد که تقریبا 
نیمی از ش��رکت کنندگان ش��خصی را می شناسند 
که در رزومه خود اطالعات نادرس��ت وارد کرده  اند. 
س��والی که در اینجا مطرح می ش��ود این است که 
چگونه می توان این دروغ ها را تشخیص داد؟ اینکه 
بدون پیش زمینه بخواهید اطالعات نادرست را پیدا 
کنید کار س��ختی اس��ت؛ اما اگر بدانی��د کجا باید 
دنبال آنها بگردید کار آس��ان می ش��ود. ما در ادامه 
این مقاله  به نقل از زومیت، شش مورد از اطالعاتی 
را که معم��وال افراد در مورد آنه��ا دروغ می گویند 

بررسی کرده ایم. 
۱- فاصله زمانی میان شغل ها

زمانی که ش��خصی فاصله زمانی میان شغل های 
خود را با سال بیان می کند، یعنی قصد دارد فضای 
خالی میان آنها را بپوش��اند یا اینکه مدت اش��تغال 
خ��ود را بیش��تر از چیزی که هس��ت نش��ان دهد. 
همچنی��ن گاهی اوقات ای��ن تاریخ ها با هم تداخل 
دارند و کارشناس منابع انسانی باید به این موضوع 
دق��ت کند. البت��ه این م��دل اطالعات نادرس��ت، 
اهمیت چندان زیادی ندارند و این مهارت ش��خص 
اس��ت که باید مورد سنجش قرار بگیرد، اما معموال 

بهتر است که در نظر گرفته شوند. 
۲- عدم ارائه مدارک تحصیلی معتبر

تحصیالت یکی دیگر از مواردی است که معموال 
اطالعات نادرس��تی در مورد آن نوش��ته می ش��ود. 
به عنوان مثال نوش��تن میزان تحصیالت لیس��انس 
به جای فوق دیپلم یا اس��تفاده از نام دانش��گاه های 
معتبر از جمله اطالعاتی هس��تند که ممکن اس��ت 
اش��تباه وارد ش��وند. حتی گاهی اوقات متقاضیان 
کار، مع��دل خ��ود را باالت��ر از می��زان واقعی وارد 
می کنند. اگر صحت این اطالعات برای تان اهمیت 
دارد، بهتر است در زمان مصاحبه حضوری، در این 
مورد از آنها س��وال بپرسید و بخواهید که اطالعات 
جامع تری در اختیارتان قرار دهند. حتی می توانید 
از آنها بخواهید که کپی یا گواهی مدرک تحصیلی 

خود را در زمان مصاحبه همراه داشته باشند. 
۳- استفاده از نام های معتبر

اس��تفاده از نام های بزرگ یک��ی دیگر از مواردی 
است که باید حتما به آنها دقت کنید. گاهی اوقات 
افرادی که در ش��رکت های تبلیغاتی یا پیمانکاری 
مش��غول به کار هس��تند، از نام مشتری های بزرگ 
به نفع خود اس��تفاده و ادعا می کنند که سابقه کار 
در این ش��رکت را داشته اند. به عنوان مثال بسیاری 
از وکال ادعا می کنند که وکالت ش��رکت های بزرگ 
را برعهده داش��ته اند؛ در صورتی که چنین چیزی 
صحت ندارد. آنها تنها در ش��رکتی مش��غول به کار 
بوده اند که در یکی از پروژه ها با آن ش��رکت بزرگ 
همکاری داش��ته اند، بنابراین هر جا که دیدید فرد 
متقاضی از نام  ش��رکت های ب��زرگ در رزومه خود 
اس��تفاده کرده، بهتر اس��ت که اطالعات دقیق تری 

از او بخواهید.
۴- پرش های بزرگ

گاهی اوقات اف��راد متقاضی پرش های بزرگی در 
رزومه کاری خ��ود دارند. به عنوان مثال مش��اهده 
می کنید ش��خصی که دستیار مدیریت بوده، بعد از 
گذش��ت مدت کوتاهی خودش به س��مت مدیریت 
رس��یده اس��ت؛ یا اینکه در ش��رکت دیگری پست 
باالتری دریافت کرده اس��ت. در صورت مش��اهده 
چنی��ن م��واردی بهتر اس��ت که از ف��رد متقاضی 
توضی��ح بخواهید. گاهی اوقات اف��راد، عناوینی که 
احس��اس می کنند شایس��تگی آن را دارند به جای 

عناوین واقعی در رزومه خود وارد می کنند. 
۵- توصیفات عجیب در مورد عنوان شغلی

نتایج نظرس��نجی نشان داده اس��ت که تجربیات 
ش��غلی و ماموریت ها، حوزه هایی هستند که در آنها 
بسیار اغراق می ش��ود. اگر مشاهده کردید شخصی 
مهارت های نامرتبطی در رابطه با عنوان شغلی خود 
نوش��ته اس��ت، یعنی باید حواس تان را جمع کنید. 
زمانی  که ش��خص برای مصاحب��ه حضوری دعوت 
شد، سوال هایی در مورد مسئولیت های او بپرسید و 
از صحت اطالعات واردش��ده اطمینان حاصل کنید. 
در بسیاری از موارد اگر دقت کنید، متوجه می شوید 
که ش��خص تجربه باالیی در رابطه ب��ا یک مهارت 
ندارد و تنها در یک کالس آموزش��ی ش��رکت کرده 
یا کتابی مرتبط با آن مهارت را مطالعه کرده است.

۶- استفاده بیش ازحد از ضمیر »من«
اس��تفاده بیش از ان��دازه از ضمیر »من« به جای 
»م��ا« نش��ان می ده��د که ش��خص تم��ام اعتبار 
پروژه های ش��رکت قبلی را به خودش داده اس��ت. 
ای��ن یعنی تالش دیگر اعضای تی��م را در موفقیت 
نادیده گرفته اس��ت. در صورت مش��اهده این مورد 
از ش��خص بخواهید که در م��ورد نقش خودش در 

شرکت بیشتر برای شما توضیح دهد. 
اطالع��ات ناصحیح رزومه ها محدوده وس��یعی را 
ش��امل می ش��وند و این درست نیس��ت که با تمام 
آنها به یک شکل برخورد شود. شما باید معیارهای 
انتخاب یک فرد را در نظر بگیرید و با توجه به این 
موضوع واکنش نشان دهید، بنابراین همه جزییات 
را دقی��ق بخوانید و هر جایی که احس��اس کردید 
مش��کلی وجود دارد، از متقاضی بخواهید برای تان 
توضی��ح دهد، س��پس با توجه ب��ه معیارهای خود 

بهترین تصمیم را اتخاذ کنید. 
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سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: س�المت/ س�امانه رزرواسیون آنالین و 

سریع مطب
توضیح بیشتر: 

- سامانه رزرواسیون آنالین و سریع متخصصین 
و تمام�ی دارن�دگان پروان�ه مط�ب ب�رای بیش 
از صد ه�ا ه�زار بیم�ار در روز در ای�ران  ط�رح 
جام�ع با احاطه و تعامل کامل با مش�تریان خود 
)متخصصی�ن و عم�وم م�ردم نیازمن�د درمان(   
ارائ�ه و اش�اعه توریس�م درمانی آس�ان ترین و 

سریع ترین سامانه رزرواسیون در ایران.

سامانه رزرواسیون آنالین و سریع متخصصین

معرفی استارت آپ

اپل در کنفرانس اخیر خود نسل سوم اپل واچ را معرفی 
کرد. ای��ن کمپانی همچنین از یک بن��د جدید برای این 
ساعت هوش��مند پرده برداشت. اپل در رویداد اختصاصی 
2۱ش��هریور، در کنار معرفی آیفون  ۱0، آیفون ۸ و آیفون 
۸ پالس از ساعت هوش��مند اپل واچ ۳ نیز رونمایی کرد. 
این ش��رکت یک بن��د جدید با نام اس��پورت لوپ معرفی 
کرده که جنس آن نایلونی اس��ت و جری��ان هوا به خوبی 
از آن عبور می کند. اس��پورت لوپ همچنین به یک گیره 

با قابلیت تنظیم آس��ان مجهز شده است. این محصول در 
رنگ های زرد، نارنجی، صورتی، آبی تیره، مشکی، صدفی، 
نارنجی تیره و صورتی شنی در دسترس عالقه مندان قرار 
دارد. قیمت در نظر گرفته ش��ده برای این بندها ۴۹ دالر 
اس��ت. کارب��ران می توانند این محص��ول را از همین حاال 
س��فارش دهند، اما ارس��ال اس��پورت لوپ به مشتریان از 
یک هفته دیگر آغاز خواهد ش��د. اف��زون بر این، بندهایی 
 ب��ا رنگ های جدید برای نس��ل فعلی س��اعت هوش��مند

 اپل واچ معرفی ش��ده اس��ت. اس��پورت بند هم اکنون در 
رنگ های رز قرمز، آبی کبالتی، بنفش، نارنجی تیره، سفید 
و خاکس��تری در دسترس کاربران قرار گرفته است. عالوه 
ب��ر این، اپ��ل بندهای جدیدی با رنگ پالتینی و مش��کی 
موسوم به بلک نایک برای اپل واچ های کنونی خود معرفی 
کرده است. بند Woven Nylon نیز در اکثر رنگ های 
 Berry اشاره ش��ده در باال و نیز در رنگ جدید موسوم به

)شاه توتی( در دسترس خریداران قرار گرفته است. 

برای مطالعه 78۵ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: توصیه نخست آن است که زیاده گویی 
نکنی��د. صرف نظر از اندازه ط��رح، خواننده باید بتواند ظرف 
۱۵دقیقه ح��س خوبی راجع به آن پیدا کرده و کل طرح را 
در یک س��اعت بخواند. فراموش نکنید که طرح کسب و کار 
یک پایان نامه دکترا نیس��ت. همچنین توجه داشته باشید 
س��رمایه گذاران قوه تش��خیص خوبی دارند. حتما حقایق را 
به آنها بگویید و از ادعای اینکه بهترین خواهید بود اجتناب 
کنید. از طرفی دیگر هم خودتان را دست کم نگیرید. فقط به 

آنها نشان دهید که قادر به گرفتن نتیجه از کارتان هستید. 
فراموش نکنید که ایده های جدید خیلی اندکی وجود دارند 
و آنچه آنها را به موفقیت می رس��اند اجرای موفق آنهاست. 
اف��زون بر این، فروختن یک ای��ده جدید به افرادی که با آن 
آش��نایی ندارند، کار دش��واری اس��ت.  طرح تان را با اهداف 
کس��ب و کارتان مرتبط کنید. یک طرح ب��رای همه مقاصد 
کافی نیس��ت. طرح های کس��ب و کاری که ب��رای آغاز یک 
کس��ب و کار تهیه می ش��ود با آنچه برای چرخاندن آن تهیه 
می شود متفاوت اس��ت. به عبارت دیگر، هنگام نوشتن طرح 
کس��ب و کار به اهداف تان بیندیش��ید. به این بیندیشید که 

مخاطبان شما چه کسانی هستند و چرا شما چنین طرحی 
را می نویسید. به نکات منفی کسب و کارتان هم اشاره  کنید. 
در کل طرح به رقابت بیندیش��ید. هر کس که طرح شما را 
می خواند می داند که ش��ما رقبایی خواهید داشت. افزون بر 
اینکه شما ریسک هایی نیز دارید. بسیاری از طرح ها به رقابت 
و ریس��ک نمی پردازند چراکه فکر می کنند این موارد تأثیر 
منفی بر خواننده خواهد داشت.  در پیش بینی های مالی زیاده 
از حد خوش بین نباشید. طوری پیش بینی کنید که قادر به 
دفاع از آنها باشید. سعی کنید هزینه های خود راکمی باالتر و 

درآمدتان راکمی پایین تر در نظر بگیرید. 

طرح کسب و کار مناسب

پرسش: قصد راه اندازی کسب و کاری را دارم و برای آن نیاز به نوشتن طرح کسب و کار دارم تا برای خودم و شرکا موضوع 
بیشتر روشن شود و بتوانیم براساس آن سرمایه جذب کنیم و تصمیم بگیریم. چه توصیه ای دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته )۱۶(
در نمایشگاه شرکت کن

در شماره های قبل درباره اهمیت بازاریابی و برنامه 
بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره 
ک��ردم و درباره نکات مهم برای موفقیت در بازاریابی 
توضیحاتی دادم. در این قس��مت می خواهم به سایر 

نکات مهم در بازاریابی بپردازم. 
ت��و اگه کارت در زمینه صنعت س��اختمان اس��ت 
باید در نمایش��گاه های تهران و شهرستان ها شرکت 
کنی تا ت��و و محصوالت و خدمات تو رو بشناس��ن. 
نمایشگاه ها می تونن بازار محصوالت تو رو چند برابر 
کنن و مش��تریان از نزدیک با تو آش��نا بش��ن. البته 
تو اگه ش��رکت بزرگ داری جزو ضرورت هاس��ت اما 
مکانیکی داری الزم نیست در نمایشگاه غرفه داشته 
باش��ی، ولی تو نمایش��گاه های ل��وازم یدکی خودرو 
ش��رکت کن تا با آخرین دس��تاورهای موجود آشنا 

بشی. 
اینا کارای اصلی و کلی بازاریابی اند اما اگه بخوای 
که ریزتر برات برنامه مکتوب نوشته بشه باید حتما با 
یه مشاور بازاریابی مشورت کنی که بهت راهکارهای 
بهتری ارائه کنه و براس��اس توانایی مالی و کاری یه 
برنامه تخصص��ی بازاریابی برات بنویس��ه. این نکته 
را فراموش نک��ن که هر برنام��ه بازاریابی که هزینه 
بیشتری داشته باشه، برنامه بهتری نیست؛ برنامه ای 
که به کسب و کارت رونق بده اون برنامه موفقه شاید 

با یک صدم هزینه بازاریابی کالن شکل بگیره. 
از م��ن برای طراح��ی برنامه بازاریابی یه ش��رکت 
تولیدی دعوت ش��د. مدیرعامل اصرار داشت که باید 
بتونیم در تلویزیون حضور خوبی داشته باشیم تا بهتر 
دیده بش��یم. حتی قبل از آمدن من هماهنگی های 
اولیه انجام ش��ده ب��ود، اما اصوال من ب��ا هزینه زیاد 
در بازاریاب��ی مخالفم. معتقدم با شناس��ایی کامل و 
مطالعه دقیق می ش��ه به هدف رسید. اما مدیرعامل 
خیلی مایل بود دیده بش��ه. بعدها فهمیدم که مدیر 
محت��رم بیش از آنکه دغدغه فروش داش��ته باش��ه 
دغدغ��ه دیدن داره و می خواد خودش��و تو تلویزیون 
به دیگ��ران اونم جماعتی اندک نش��ون بده. پس از 
هفته ه��ا کلنجار رفتن متقاعدش ک��ردم که راه های 
دیگه ای هم برای فروش بیشتر و ایجاد یه بازار وجود 
داره و برای اینکه خودش هم دیده بش��ه یه راه حل 
دیگه  بهش دادم تا همه چیز براش مجانی تموم بشه. 
پس الزم نیس��ت برای اینکه بازاریاب��ی کنیم حتما 
بیلبورد بزنیم یا آنونس تبلیغاتی در تلویزیون داشته 
باش��یم. گاهی یه رفتار مناسب با یه مشتری می تونه 

اندازه چند تا بیلبورد کارایی داشته باشه. 
 تو برای کسب و کارت باید برنامه بازاریابی بنویسی 
یا بدی یه نفر برات بنویس��ه و براس��اس اون برنامه 
حرک��ت کنی ت��ا به مقصد برس��ی. االن دنیا داره به 
این سمت می ره که ما باید به مشتری نفع برسونیم 
ن��ه اینکه فقط خودمون رو معرفی کنیم. تو می تونی 
برای کس��ب و کار محله مثال چند تا بیلبورد کوچک 
در منطق��ه مح��ل کارت نصب کنی و ن��ام و لوگوی 
خودتو معرفی کنی، اما در بازاریابی باید به مش��تری 
توج��ه کنی. مث��ال اگ��ر س��وپرمارکت داری با ادب 
و احترام وس��ایلی رو که مش��تری ازت خرید کرده  
تا دم ماش��ینش برس��ونی بهتره ت��ا روی در و دیوار 
بنویسی س��وپرمارکت آرش افتتاح ش��د. شاید اینم 
الزم باش��ه اما کارایی اولی بهتره. چون بالفاصله این 
نوع رفتار احترام آمیز زبانزد می شه و همه می فهمن 
که در محله تو داری به مش��تری احترام می ذاری و 
این یه ش��یوه بازاریابی اس��ت که هر کس نمی تونه 

این کار رو بکنه. 
پس��ر یکی از دوستام که سوپرمارکت افتتاح کرده 
ب��ود وقتی اینو به��ش گفتم بهش برخ��ورد و گفت 
یعنی بنده بش��م حمال اونا؟ گفتم تو برای اینکه به 
پول برس��ی باید خدمات خوب��ی ارائه کنی. در چهار 
قدمی تو دو تا س��وپرمارکت دیگه هم هست تو باید 
کاری کن��ی که از اونا جلو بزن��ی. قبول نکرد و االن 
سال هاس��ت داره کار می کنه و همش هش��تش گرو 
نهش��ه. از قدی��م گفتن��د نفت فروش��ی و دماغ داری 
نمی ش��ه. می گفتن یه آقایی ب��ود که قدیما می اومد 
تو محله و برای خونه م��ردن نفت می آورد و همش 
غر می زد و یه دس��تمال جلوی دماغش می گرفت و 
پیف پیف می کرد یه نفر بهش گفت آقا کمال تو که 
از بوی نفت بدت میاد چرا نفت می فروش��ی برو گل 
بفروش و از اون روز گفتند نفت فروشی و دماغ داری، 
اینکه نمی ش��ه. ت��و اگر می خوای در کس��ب و کارت 
موفق بشی باید خیلی چیزها را زیر پا بذاری به قول 
بیل گیتس دنیا برای عزت نفس تو هیچ ارزشی قائل 

نیست تو باید به فکر آینده ات باشی. 

تخته سیاه

پارسا  امیری
کارشناس فروش روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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