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لزوم توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

میانبر ایران برای توسعه
 »اقتصادهای نوظهور دنیا در یک دهه اخیر از بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی 
خ��ود اس��تفاده کرده و نتیجه گرفته اند ک��ه توجه و حمایت بنگاه های کوچک و متوس��ط می تواند در رونق تولید 
و خروج از رکود اقتصادی بس��یار راه گش��ا باشد.« این بخش��ی از نامه ولی اهلل سیف به بانک های کشور در یک ماه 
گذش��ته اس��ت؛ بازخوانی این نامه نشان می دهد بانک مرکزی بیش از هر دوره دیگری توسعه بنگاه های کوچک و 
متوسط را باور کرده است؛ اگر یک دهه قبل همین طرح با اجرای ناقص بخش بزرگی از منابع بانک های کشور را 
از بین برد، اما از س��ال گذش��ته که پرداخت تسهیالت 16 هزار میلیارد تومانی اجرایی شد، نتایج آن برای اقتصاد 

کشور و البته بانک مرکزی آنقدر ملموس شده که تداوم آن مورد تأکید رئیس کل بانک مرکزی است...

قرارداد 10 میلیارد دالری پنج بانک  ایرانی با  »سیتیک تراست« امضا شد

نخستین قرارداد بزرگ ایران و چین پس از برجام
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حق رای، شرط بقای بخش خصوصی در اقتصاد ایران

ترس جهان از صنعت خودروسازی چین

درس های فاجعه توفان هاروی
ضرورت دموکراسی در کسب و کار

چگونه باید بازخوردهای منفی را مدیریت کنیم
اشتباهات بزرگ بازاریابی دیجیتال

نگاهی به کمپین  های تبلیغاتی برتر دنیا
سبک تبلیغات فرانسوی، ژاپنی و آلمانی

8 تا 16
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بیت کوین کالهبرداری است

یادداشت

یادداشت

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی

 توریسم
و چالش اقتصادی آن

صنعت توریسم و گردشگری 
جزو الینف��ک بدنه صنایع یک 
دولت و مل��ت و حکومت بوده 
و حتی در ش��رایطی که امکان 
طبیع��ی طبیع��ت نی��ز ب��رای 
گردش��گری مهیا نباشد باید به 
جذابیت  مصنوعی  کاماًل  شکل 
جذب گردشگر در هر کشوری 
مهی��ا ش��ود چراک��ه نمی توان 
ارکان  در  آن  تأثی��ر  منک��ر 
فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی 
بود. تأثیرات توریسم بر جوامع 
محلی، چه از دیدگاه اقتصادی، 
اجتماعی ی��ا محیطی می تواند 

هم مثبت و هم منفی 
باشد. در واقع...

یکی از نگرانی هایی که همواره 
در بی��ن اعضای بخش خصوصی 
وجود دارد، نادیده گرفته ش��دن 

تالش ه��ای فعاالن این 
حوزه است...

احمد پورفالح 
 رئیس اتاق بازرگانی

ایران و ایتالیا
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بخش خصوصی
فراموش نشود
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یـک کارشـناس صنعت خـودرو با اشـاره به اینکـه امروز 
خودروهـای  کیفیـت  ارتقـای  زمینه سـاز  رقابت پذیـری 

داخلی اسـت، اظهار داشت: بی شـک اعمال برخی 
محدودیت ها در واردات خودروهای...

نقش رقابت پذیری در رشد 
تقاضای خودرو در بازار

یک اقتصاددان می گوید برای رس��یدن به رش��د پای��دار اقتصادی و 
کاه��ش ضریب جینی، دولت باید توج��ه ویژه ای به اقتصاد دانش بنیان 
داشته باشد که متاسفانه الزامات آن در برنامه ششم توسعه لحاظ نشده 
و به نظر می رس��د که به جای اقتصاد دانش بنیان، نوفئودالیسم در ایران 

در حال حاکم شدن است.
کمال اطهاری در گفت وگو با ایس��نا، درباره  س��خنان اخیر سخنگوی 
دول��ت مبنی بر کاهش ضریب جین��ی به ۰.۳۴ و باال آمدن 1۰ میلیون 
جمعی��ت زیر فقر به ب��االی خط فقر گفت: بای��د در مباحث مربوط به 
ضریب جینی و خط فقر به این نکته توجه کنیم که اساس��ا با توجه به 
ش��رایط موجود و شرایط گذشته نیازی به این وعده ها نیست، بلکه باید 
آسیب شناسی شود. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران نوساناتی وجود دارد 
که عامل آن نیز این است که هنوز نهادسازی های الزم برای رشد پایدار 
اقتصادی صورت نگرفته و اقتصاد ما به تک محصول نفت وابسته است. 
ضمن اینکه نهادسازی برای سیاست های هم افزای رشد پایدار اقتصادی 

نیز انجام نشده است.
ای��ن اقتصاددان اضافه کرد: اگر می خواهیم به رش��د پایدار اقتصادی 
برس��یم و س��طح رف��اه عمومی افزای��ش یاب��د، باید برای ای��ن منظور 
نهادس��ازی های الزم صورت گیرد که سه یا چهار سال زمان الزم است. 
اگر در ش��رایط کنونی مس��ئوالن اقتصادی وعده نهادسازی می دادند تا 
به این وس��یله به مش��کالت اقتصادی کش��ور فائق آیند، نشان می داد 
که گوینده متوجه مس��ائل مربوط به توس��عه و کاس��تی های مربوط به 
نهاده��ای توس��عه ای بوده اس��ت و آن وقت می توان انتظار داش��ت در 
دوره های بعد روند توسعه به صورت پایدار پیگیری شود، ولی متاسفانه 
اکنون مس��ئوالن به گونه ای صحبت می کنند که نمی توان امید داشت 
چند سال آینده مشکالت کشور را به خوبی شناسایی کرده و برای آنها 

نهادسازی های الزم را انجام دهند.

مشخصه های نهادسازی در اقتصاد ایران
این پژوهش��گر اقتصاد و توسعه درباره مش��خصه های الزم نهادسازی 
در اقتصاد ایران گفت: رس��یدن به رش��د پایدار اقتص��ادی یکی از این 
مشخصه هاس��ت. برای اینکه به کاهش ضری��ب چینی به صورت پایدار 
دس��ت یابیم باید نهادس��ازی های الزم در این زمین��ه صورت گیرد. در 
دولت دهم وقتی بدون توجه به سیاست های کارشناسی و بهره گیری از 
بنیه دستگاه نظری، یارانه ها پرداخت شد، ضریب جینی پایین آمد و ما 
نیز پیش بینی می کردیم که این ضریب به دلیل توزیع پول در روستاها 
پایین بیاید، ولی کاهش ضریب جینی همان طور که از قبل پیش بینی 
می کردیم ناپایدار بود، چرا که به مرور زمان پول ارزش خود را از دست 

داد و بار دیگر ضریب جینی افزایش یافت.
اطه��اری ب��ه از بین رفتن درآم��د نفتی در دوران وفور نعمت اش��اره 
ک��رد و افزود: در زم��ان درآمدهای باالی نفتی که بیش از 6۰۰ میلیارد  
دالر درآمد داش��تیم، این درآم��د صرف پراکنده کاری ه��ا و برنامه های 
عمرانی ش��د که هم افزا نبودند و نهادس��ازی های الزم انجام نش��د. به 
همین ترتیب، یارانه هم پرداخت ش��د ولی هدفمند نشد. از سوی دیگر 
در آن زم��ان بخش های تولیدی به ویژه صنایع کوچک و متوس��ط زیر 
ض��رب رفت چون هزینه ها باال رفت��ه و یارانه ها نیز به بخش تولید اعطا 
نشد؛ از سوی دیگر به  رغم وعده ها نظام جامع تامین اجتماعی برپا نشد 
و در بخش مس��کن هم توانمندسازی صورت نگرفت و بانک پذیر کردن 

سکونتگاه های مردم کم درآمد عملی نشد.
این پژوهش��گر اقتص��ادی با بیان اینکه فقط ۹درصد س��کونتگاه های 
غیررس��می ب��ه نحوی ب��ا بانک در ارتباط  هس��تند، گفت: بس��یاری از 
آنها وام مس��کن نمی توانن��د بگیرند و در دوران وف��ور درآمد نفتی نیز 

نهادسازی های الزم برای تغییر وضعیت آنها انجام نشد.

توزیع پدرساالرانه پول در دولت دهم
او ادام��ه داد: در چند پژوهش مربوط به بررس��ی سیاس��ت اقتصادی 
دولت دهم مش��خص ش��د ک��ه در آن دولت سیاس��ت اجتماعی وجود 
نداش��ت و آنچه انجام می شد با نهادس��ازی صورت نگرفت، بلکه دولت 
پدرس��االرانه پول را در میان مردم توزیع می کرد. شاید انتظار می رفت 
ک��ه در دولت یازدهم و اولین برنام��ه ای که این دولت تدوین می کند با 
برنامه های الزم برای فائق آمدن به مشکالت دولت قبل اقدام شود، ولی 
برنامه ششم توسعه نیز فاقد قوانین مورد نیاز برای انجام نهادسازی های 
الزم در جه��ت ارتقای زندگی در مناطق محروم، روس��تاها و نظایر آن 

است.
ای��ن اقتصاددان همچنین اش��اره کرد: به نظر م��ن، اقداماتی از قبیل 
مصوب کردن تخصیص بودجه برای توس��عه روس��تاها از محل صندوق 
توس��عه ملی اگر با نهادسازی توامان نباش��د، نتیجه چندان مطلوبی به 
دنب��ال نخواهد داش��ت. چنین تخصیص هایی الزامات��ی دارد. باید برای 
چنین برنامه هایی تس��هیل گر تربیت ش��ود، ولی اکن��ون ما افرادی که 
بتوانند در قالب تسهیل گر این برنامه ها را انجام دهند، در اختیار نداریم 
و به نظر من نیز توفیق چنین مصوباتی مس��تلزم آن اس��ت که الزامات 

آن فراهم شود.
اطهاری با بیان اینکه دولت باید برنامه های الزم را برای روس��تاییانی 
که به یارانه ها نه گفتند در دستور کار داشته باشد، بیان کرد: روستاییان 
ش��غل طلب کردند و به یارانه جواب منفی دادند و دولت هم باید برای 
آنها شغل ایجاد کرده و درصدد حل مشکالتی که آنها را تهدید می کند، 
برآید. اکنون روستاییان در زمین هایی کار می کنند که برای استفاده از 
آنها نیاز دارند آب های زیرزمینی را برداشت کنند. در نظر داشته باشید 
در اس��تانی مانند فارس که س��ومین استان کش��اورزی در ایران است، 
ساالنه سطح آب های زیرزمینی یک متر پایین می آید. باید بهره وری در 
روستاها افزایش یافته و جلوی پایین رفتن سطح آب گرفته شود. برای 
ای��ن کار دولت باید به فکر تامین ماش��ین آالت و فناوری های نوین در 
بخش کشاورزی باشد و همچنین آموزش های الزم را به کشاورزان ارائه 

کند تا بتواند از فاجعه کم آبی جلوگیری کند.
وی اضافه کرد: مش��کل نهادسازی در س��کونتگاه های غیررسمی هم 
وجود دارد. همان طور که گفتم مش��کل س��کونتگاه های غیررسمی در 
ایران بانک پذیر نبودن آنهاس��ت. این گروه نیز نیاز به تس��هیل گر دارند 
که تربیت نش��ده و در برنامه شش��م توسعه و سایر برنامه های دولت نیز 

برنامه ای برای نهادسازی دیده نمی شود.

ضرورت توجه به اقتصاد دانش بنیان در ایران
این اقتصاددان با اش��اره به ضرورت توجه ب��ه اقتصاد دانش بنیان در 
ایران گفت: در برنامه های دولت کمتر اثری از توجه به بخش های پیشرو 
اقتص��اد و بنگاه های دانش بنیان دیده می ش��ود. تهران فقط بین س��ال 
1۳۸۵ تا سال 1۳۹۵ حدود ۳۰۰ هزار شغل را از دست داده و از سوی 

 دیگ��ر بر جمعیت آن افزوده ش��ده اس��ت، به این دلیل ک��ه اقتصاد آن 
دان��ش بنیان نیس��ت و این امر به ویژه در ش��رایطی ک��ه بخش بزرگ 

جمعیت بیکار ما تحصیلکرده هستند، بسیار حائز اهمیت است.
اطهاری توضیح داد: بررس��ی ها نشان می دهد که تهران و پیرامون آن 
1.۵میلیارد دالر صادرات دارند، ولی ارزبری آن س��االنه 1۵میلیارد دالر 
اس��ت. پول ارز به محصوالت کم کیفیتی مانند پراید تبدیل ش��ده و به 
ج��ای توجه به اقتصاد دانش بنیان به بخش س��اختمان رانت تخصیص 
می یاب��د. به نظر من، اکنون در ش��رایطی قرار داریم که به جای اقتصاد 
دانش بنیان به اقتصاد نوفئودالیسم در کالنشهرها رسیده ایم، همان گونه 
که رانت گزافی به بخش س��اختمان داده می ش��ود. مث��ال می بینیم در 
پیرامون شهر تهران صنایع کوچک و متوسط، کارخانه ها و شهرک های 
صنعتی حال خوش��ی ندارند. اگر س��وال این باش��د که آی��ا این صنایع 
می توانند دوباره فعال باش��ند، پاسخ این خواهد بود که باید ببینیم چه 

چیز تغییر کرده است.
او ادام��ه داد: آیا نظ��ام بانکی تغییر ک��رده و برنامه ریزی جهت فعال 
کردن بنگاه های کوچک و متوس��ط وج��ود دارد؟ البته این موارد جزو 
احکام برنامه های شش��م توسعه است، ولی س��ازوکارهای الزم برای آن 
تعیین نشده اس��ت. این اقتصاددان با اشاره به اینکه برای خلق نوآوری 
باید با دموکراتیزه کردن مدیریت اقتصادی به س��مت شایسته س��االری 
پی��ش رویم، بیان ک��رد: ایجاد نهادهای مربوط به این موضوع نیز س��ه 
تا چهار س��ال طول می کش��د که البته باید دید چقدر انگیزه و بنیه آن 
وج��ود دارد. موضوع بس��یار مهم در این رابطه این اس��ت که در بخش 
نیروی کار باید ببینیم جلوگیری از اقداماتی مانند تش��کیل سندیکا چه 
نتایجی در بر خواهد داشت. کارگرانی که نتوانند سندیکا تشکیل دهند 
و قدرت چانه زنی نداش��ته باشند، بهره وری الزم را هم نخواهند داشت و 
س��رمایه اجتماعی الزم در جهت حل مسائل و مشکالت نیروی کار نیز 

به وجود نخواهد آمد.
اطه��اری به رابط��ه دموکراتیزه ش��دن و بهبود اقتص��اد دانش بنیان 
 در کش��ور اش��اره کرد و گفت: با این حال روندها به این س��و نمی رود. 
برنامه ریزی نکردن برای س��اماندهی وضعیت قراردادها در همین روند 
است. اکنون ۹۰درصد قراردادها موقتی است. عالوه بر وضعیت نابسامان 
کارگران، موضوع تاثیر این قراردادها بر صندوق های بازنشستگی بسیار 
حائز اهمیت اس��ت. این قراردادها در صندوق بازنشس��تگی بحران های 

بزرگی ایجاد خواهند کرد.
او ادام��ه داد: در برنامه شش��م توس��عه هنوز وضعی��ت اقتصاد دانش 
 بنیان مشخص نیست و هنوز مشارکت شهرداری ها در چارچوب اقتصاد 
دانش بنیان تعریف نش��ده اس��ت. این موضوع از این نظر حائز اهمیت 
اس��ت که کالنشهرها محل تولید آن هس��تند و باید دولت و شهرداری 
ب��ا هم برای بهره ب��ردن از آن اقدام کنند. در اهمیت نقش ش��هرداری 
همین بس که اگر ش��هری در محیط زیست مطلوبی قرار نداشته باشد 
و وضعیت نامناس��بی در رده بندی های دنیا پیدا کند، نمی تواند سرمایه  
جذب کرده و در نتیجه به سمت اقتصاد دانش بنیان نیز نمی تواند برود. 
اکن��ون ضرورت توجه به ش��رکت های دانش بنیان بی��ش از هر زمانی 
احس��اس می ش��ود. اگر دولت می خواهد جلوی فرار مغزهایش را بگیرد 
باید تجهیز و س��اماندهی این ش��رکت ها را با جدیت در دستور کار قرار 

دهد.
این اقتصاددان ادامه داد: یکی از بزرگ ترین مش��کالت ما اکنون این 

اس��ت که شرکت های دانش بنیان جایی برای فعالیت ندارند و مجبورند 
در پارک های علم و فناوری باقی بمانند، چرا که نظام حقوقی و اقتصادی 

برای فعالیت آنها خارج از پارک های علم و فناوری وجود ندارد.

نهادسازی  برای اقتصاد رقابتی و برداشت های ناقص از اقتصاد
اطهاری تصریح کرد: به این موارد اشاره کردم تا یاد آور شوم صحبت هایی از 
قبیل اینکه تا چهار س��ال آینده 1۰میلیون نفر از زیر خط فقر خارج خواهند 
شد یا اینکه ضریب جینی به ۰.۳۴ خواهد رسید محقق نخواهد شد. متاسفانه 
بسیاری از مس��ووالن  علی رغم آنکه اقتصاد خوانده اند، ولی با توسعه آشنایی 
چندانی ندارند. حتی همان سرمش��قی که بسیاری از مسئوالن از آن پیروی 
می کنند نیازمند نهادسازی هایی برای اقتصاد رقابتی است. باید نهادهای بازار 
و برنامه ریزی به وجود آید تا به س��مت اقتصاد رقابتی پیش برویم. متاسفانه 
همیشه از افکار و رفتار کسانی که ایدئولوژیک فکر می کنند ضربه می خوریم؛ 
چه کس��انی که می خواهند همه چیز را دولتی کنند و چه کس��انی که همه 

چیز را به بازار بسپارند، هر دو اسیر برداشت ناقص خود از اقتصاد هستند.
وی گفت: هم کس��انی که فکر می کنند برای پیشرفت صرفا به برنامه 
نیاز است و هم کسانی که می خواهند کال همه چیز را رها کنند تا بازار 
پیش برود، اس��یر توهمات ایدئولوژیک خود هستند. ایدئولوژی مربوط 
به بازار باز بعد از بحران جهانی سال ۲۰۰۸ و تالطم های اروپا و آمریکا 
با شکس��ت روبه رو ش��د و دیگر هیچ اقتصاددانی نبود ک��ه بعد از آن با 

قطعیت حکم دهد که فقط باید به بازار بسنده کرد.
ای��ن اقتصاددان اف��زود: البته در ای��ران فقط بحث ایدلوژی نیس��ت. 
عده ای هس��تند ک��ه می خواهند با ش��عار بازار باز، ران��ت را آزاد کنند، 
چون نهادهای رقابتی نه برای س��رمایه و نه برای کار وجود ندارد، پس 
چگون��ه می توان در چنین فضایی از پیاده س��ازی ایدئول��وژی بازار باز 
سخن گفت!؟ به نظر من، کسانی که این شعارها را می دهند می خواهند 
به رانت دسترس��ی یافته و نوفئودالیس��م را حاکم کنند. به نظر من، در 
ایران وضعیت نابس��امان ضریب جینی به دلیل رانت است، همان گونه 

که هسته سخت رکود تورم به خاطر رانت است. 

ظهور نوفئودالیسم به جای اقتصاد دانش بنیان

اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟!



 »اقتصاده��ای نوظه��ور دنیا 
در یک دهه اخی��ر از بنگاه های 
کوچک و متوسط به عنوان موتور 
مح��رک رش��د اقتص��ادی خود 
استفاده کرده و نتیجه گرفته اند 
ک��ه توجه و حمای��ت بنگاه های 
کوچک و متوس��ط می تواند در 
رونق تولی��د و خ��روج از رکود 
اقتصادی بس��یار راهگشا باشد.« 
این بخشی از نامه ولی اهلل سیف 
به بانک های کش��ور در یک ماه 
گذشته است؛ بازخوانی این نامه 
نش��ان می ده��د بان��ک مرکزی 
بیش از هر دوره دیگری توسعه 
بنگاه های کوچک و متوس��ط را 
باور کرده اس��ت؛ اگ��ر یک دهه 
قبل همین طرح با اجرای ناقص 
بخش بزرگی از منابع بانک های 
کش��ور را از بین برد، اما از سال 
گذش��ته که پرداخت تسهیالت 
16 هزار میلیارد تومانی اجرایی 
ش��د، نتای��ج آن ب��رای اقتصاد 
کش��ور و البت��ه بان��ک مرکزی 
آنق��در ملموس ش��ده که تداوم 
آن مورد تأکید رئیس کل بانک 

مرکزی است. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، به 
نظر می رس��د دول��ت دوازدهم 
هدف گذاری خود را برای توسعه 
صنایع کوچک و متوس��ط قرار 
داده؛ چ��ه آنک��ه این مس��یر را 
به عنوان  نوظه��ور  اقتصاده��ای 
میان ب��ری برای توس��عه یافتگی 
در دس��تور کار ق��رار دادند و به 
رش��دهای باال دس��ت یافتند. از 
همی��ن رو دول��ت دوازدهم در 
نظ��ر دارد این بخ��ش را پویا تر 
از همیش��ه کند و این بار بانک 
مرکزی ه��م حام��ی اصلی این 

طرح است. 
س��ید  وقت��ی   85 س��ال 
محمدجهرم��ی، وزیر کار دولت 
محم��ود احمدی ن��ژاد این طرح 
را پیش��نهاد کرد، هن��وز آنقدر 
خام ب��ود و تح��ت تأثیر فضای 
که  داش��ت  ق��رار  پوپولیس��تی 
به  هم��ه کارشناس��ان نس��بت 
تبعات آن هشدار دادند. هشدار 
کارشناس��ان از ای��ن جهت بود 
ک��ه باید ابت��دا بس��ترهای کار 
فراه��م ش��ود، مطالع��ات الزم 
ص��ورت بگیرد و امکان س��نجی 
طرح ها بررس��ی ش��ود، س��پس 
»پول پاش��ی« صورت بگیرد، اما 
توجهی  وقت  رئیس جمه��ور  نه 
به این موضوع داش��ت و نه وزیر 
کارش. نتیجه این ش��د که طرح 
ناقص اجرا شد و انحرافی که به 
ثبت رسید بیش از 50درصد به 

روایت بانک مرکزی بود. 
رک��ود شش س��اله تولی��د که 
بخ��ش بزرگ��ی از آن ب��ه دلیل 
تحریم ه��ا و البته سیاس��ت های 
غل��ط دول��ت نهم و ده��م بود، 
س��بب ش��د دو بس��ته خ��روج 
از رک��ود دول��ت چن��دان اثرات 
باشد،  نداش��ته  رضایت بخش��ی 
هرچند گزارش ها نشان می دهد 
که س��ه فصل تابس��تان، پاییز و 
زمستان سال گذش��ته در همه 
بخش ه��ای اقتصاد کش��ور -به 
جز مسکن- رشد اتفاق افتاده و 
این نش��انه خروج از رکود است، 
اما تصمیم دولت این اس��ت که 
همزمان با تشکیل دولت جدید 
و اجرای برنامه شش��م توس��عه، 
حمای��ت از بنگاه های کوچک و 
زودبازده را در دس��تور کار قرار 

دهد. 
البت��ه بخش��ی از ای��ن طرح 
سال گذش��ته در قالب پرداخت 
میلی��ارد  16ه��زار  تس��هیالت 
تومانی از س��ال گذش��ته کلید 
خورده اس��ت و آن طورکه بانک 
مرک��زی گ��زارش داده از ای��ن 
می��زان تس��هیالت، 10 هزار و 
73 ش��غل تنه��ا در 6 ه��زار و 
271 واح��د صنعتی به مجموعه 
مشاغل کشور اضافه شده است. 

مزیت هایی که پنهان بود
بنگاه ها  ای��ن  آسیب شناس��ی 
عل��ت  ک��ه  می ده��د  نش��ان 
توسعه نیافتگی بنگاه های کوچک 
و متوسط در اقتصاد ایران، ریشه 
ساختاری دارد. یعنی آنها به طور 
با پدیده محدودیت  س��اختاری 
منابع روب��ه رو بوده اند و اجرای 
ط��رح هدفمندس��ازی یارانه ها، 
حامل های  قیم��ت  آزاد ش��دن 

ان��رژی و وضعی��ت سیاس��ی و 
اقتص��ادی مق��ارن ب��ا آن، این 
مشکالت را پررنگ تر کرد. با این 
حال بسیاری از آنها هنوز نفس 

می کشند. 
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
ب��ه ج��ز کمب��ود م��واد اولیه و 
س���رمایه در گردش، باال بودن 
هزین��ه تولی��د و قیم��ت تمام 
کاهش حاشیه  ش��ده محصول، 
امن س��ود، نبود فضای نوآوری 
و خالقیت، نامساعد بودن فضای 
ناامن  کسب وکار و وجود فضای 
سرمایه گذاری از دیگر مشکالت 
پی��ش روی ای��ن صنای��ع اعالم 

شده است. 
نوظهور  اقتصاده��ای  تجرب��ه 
نش��ان می ده��د صنایع کوچک 
و متوس��ط تأمین کنن��ده م��واد 
مورد نیاز صنایع بزرگ هستند؛ 
زنجی��ره ارزش افزوده هس��تند. 
اگر این بخ��ش در اقتصاد ایران 
م��ورد حمایت ق��رار بگیرند در 
گام اول می توانند مانع از خروج 
ماده خام از کش��ور ش��ده و در 
عوض کاالیی ب��اارزش افزوده را 
صادر کنن��د که صرفه اقتصادی 

باالیی دارد. 
 براس��اس آمارها، سهم بخش 
تولید و بازرگانی کشور از تولید 
ناخالص داخلی حدود 38درصد 
اس��ت. س��هم بخ��ش صنعت و 
معدن نیز از تولید ناخالص ملی 
20درصد و در حوزه اشتغال زایی 
16درصد است. صنایع تولیدی و 
وسایل نقلیه موتوری 1۹درصد، 
حوزه محصوالت شیمیایی 1۴ و 
حوزه مواد غذایی و آشامیدنی ها 
نی��ز 1۴درص��د از س��هم تولید 
ارزش افزوده را در اختیار دارند. 

اش��تغال  با  واحده��ای صنعتی 
بیش از 50 نفر کارمند نیز دارای 
س�هم بی��ش از 80درصدی در 
اش����تغال و ۹0 درص��دی در 
ارزش اف��زوده هس����تند. ام��ا 
ارزیابی  اینجاست که  نکته مهم 
صنایع کوچک براس��اس میزان 
اش��تغال یا تولی��د ناخالص ملی 
چندان صحیح و راهگشا نیست. 
به این دلیل که بنگاه های بزرگ 
معموالً سهم بیشتری در مقایسه 
دارن��د. پس بهتر اس��ت جایگاه 
صنای��ع کوچک و متوس��ط را با 
توجه به تأثیرش��ان در روندهای 

تأمین واحدها بسنجیم. 
معتقدند  کارشناس��ان  برخی 
این ن��وع واحدها س��هم پایینی 
ی��ا  دارن��د  اف��زوده  ارزش  در 
چن��دان اهمیت باالی��ی ندارند، 
درحالی ک��ه تأثیر ای��ن واحدها 
بیشتر در تأمین منابع بنگاه های 
در  اش��تغال  ایج��اد  و  ب��زرگ 
کمتری��ن زم��ان در ش��هرها و 
روس��تاها اس��ت. همچنین این 
واحدها در مقایس��ه با واحدهای 
پیشرفته و بزرگ، کم هزینه تر و 
انعطاف پذیرتر هستند و راحت تر 
می توانند زنجیره ای بین خود و 
واحدهای کوچک تر برقرار کنند. 
در بس���یاری از کش�ورهای دنیا 
مانند چی��ن، زیربنای اقتصادی 
بر پایه ایجاد و توسعه واحدهای 
کوچک و متوس��ط استوار شده 
اس��ت به گونه ای که با ایجاد این 
واحدها در مناطق روس��تایی و 
ش��هری، کاالهای م��ورد نیاز به 
شکل بهینه تری تولید می شوند. 
این راه ما را به کجا می برد؟ 
براس��اس تبصره  )18( قانون 
س��ال  در  کش��ور  کل  بودج��ه 

13۹6 مبن��ی  بر مردمی  ش��دن 
مشارکت  حداکثرسازی  اقتصاد، 
اقتص��ادی، بهره گی��ری مؤثر از 
جمعیت  عظی��م  ظرفیت ه��ای 
فعال کش��ور و بهره برداری مؤثر 
از مزیت های نسبی و رقابتی، به 
فرصت های شغلی  ایجاد  منظور 
جدی��د و پای��دار، تأمی��ن مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط در 

دستور کار قرار گرفته است. 
از س��ویی دس��تورالعمل 11 
بانک مرک��زی تقریباً  ش��هریور 
هم��ه بخش های اقتصاد کش��ور 
را تحت تأثیر گذاش��ته است؛ از 
بخ��ش تولید گرفته تا بازار ارز و 
در نهای��ت بعد از یک دور کامل 
در حوزه ه��ای مختل��ف اقتصاد 
کالن و خرد ب��از هم به بانک ها 
برمی گ��ردد. از همی��ن رو بیراه 
نیس��ت ک��ه بگوییم بخش��نامه 
11 شهریور، پیش درآمد انقالب 
و متوس��ط  بنگاه ه��ای کوچک 
است. قرار اس��ت با لوایح دوقلو 
ک��ه کار تصوی��ب آن در هیأت 
دولت تقریباً در مراحل پایانی به 
سر می برد، ش��بکه بانکی کشور 
نفس ت��ازه ای بکش��د و دمیدن 
این نفس تازه برای تولید یعنی 

شروع یک حرکت تازه. 
اگرچ��ه بانک مرکزی با وجود 
گذش��ته  س��ال  محدودیت های 
بانک ه��ا از جمل��ه بدهی ه��ا و 
مطالب��ات، برنام��ه پرداخت 16 
هزار میلیارد تومانی تس��هیالت 
ب��ه صنای��ع کوچک و متوس��ط 
را اجرای��ی کرد، ام��ا آن طور که 
ولی اهلل س��یف، رئیس کل بانک 
مرک��زی مدنظ��ر داش��ت ه��م 
س��رعت کار رضایت بخش نبوده 
اس��ت. از همی��ن رو او یک ماه 
پیش نامه ای ب��ه مدیران عامل 
بانک ه��ا نوش��ت که ب��ر مبنای 
آن ع��الوه ب��ر آنک��ه رگه ه��ای 
نارضایت��ی از روند کند پرداخت 
تس��هیالت به چش��م می خورد 
ام��ا در عین ح��ال تأکید کرده 
اس��ت که بای��د بانک ها در نیمه 
دوم سال در راستای برنامه های 
تس��هیالت دهی به تولید سرعت 

بیشتری به خرج بدهند. 
ای��ن نام��ه و برنامه های��ی که 
دول��ت برای حمای��ت از صنایع 
کوچک و متوس��ط در دس��تور 
کار قرار داده، همگی نشانه های 
مثب��ت اس��ت؛ نش��انه هایی که 
می توان امی��دوار بود در صورت 
تداوم ش��اید بتوان ای��ران را در 
باشگاه اقتصادهای رو به توسعه 

با سرعت باال قرار داد. 

لزوم توجه و حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط

میانبر ایران برای توسعه

 مص��رف بنزین در ایران از س��ال 1306 با
 11 ه��زار لیتر در روز ش��روع ش��ده و طبق 
آخرین آمار، متوس��ط می��زان مصرف بنزین 
از ابتدای امس��ال به بیش از 81 میلیون لیتر 

رسیده است. 
به گزارش ایس��نا، بیشترین میزان مصرف 
بنزی��ن در 12 فروردی��ن 13۹5 و به میزان 
105.۹ میلیون لیتر بوده اس��ت. البته میزان 
مصرف بنزین همواره روند صعودی نداش��ته 
و در برخی س��ال ها شاهد روند نزولی مصرف 
ای��ن ف��رآورده بوده ایم که احتماال ناش��ی از 
افت وخیزهای اتفاقات تاریخی در کشور بوده 

است. 
 در ده��ه 1300 هج��ری ب��ا افزایش نیاز 
سوخت فسیلی در داخل کشور، انگلیسی ها 
ناگزیر شدند س��ازمان جدیدی به نام پخش 
فرآورده های نفتی تأس��یس کنند. در ابتدای 
تأسیس این سازمان فعالیت آن تحت نظارت 
انگلیس��ی ها بود، اما به دلیل تماس مستقیم 
س��ازمان پخش فرآورده های نفت��ی با مردم 
و وجود برخی فش��ارهای داخل��ی، ضرورت 
حض��ور یک ایران��ی در رأس س��ازمان باعث 
شد انگلیسی ها با این موضوع موافقت کنند. 

در نهای��ت در س��ال 130۹ مدیریت پخش 
فرآورده ه��ای نفتی بر عهده یک ایرانی به نام 

مصطفی فاتح گذاشته شد. 
آمارها می گویند بنزین برای نخس��تین بار 
در س��ال 1306 مورد استفاده قرار گرفت که 
میزان این فرآورده نفتی در این سال 11000 
لیتر در روز بود. این میزان در س��ال 1307 با 
72.7 درصد رش��د ب��ه 1۹000 لیتر در روز، 
در س��ال 1308 ب��ه 33000 لیتر در روز، در 
س��ال 130۹ ب��ه 38000 لیت��ر در روز و در 

س��ال 1310 به ۴6000 لیتر در روز رس��ید. 
میزان مصرف بنزین از س��ال 1310 تا سال 
1316 روند صعودی داشته و در سال 1316 
به 258000 لیتر در روز رسید. این میزان در 
س��ال 1317 نیز ثابت ماند و در سال 1318 
با منفی 3.5 درصد رش��د به 2۴۹000 لیتر 

در روز رسید. 
جزییات میزان مصرف بنزین در 

دهه های اخیر
مص��رف بنزین ط��ی س��ال های 1306 تا 

 1323  ،1318 س��ال های  در  ج��ز   1335
و 132۴ رون��د صعودی داش��ته اس��ت. این 
احتم��ال وجود دارد که رش��د منفی مصرف 
بنزین در س��ال های 1323 و 132۴ ناشی از 
حضور متفقین در ایران طی سال های 1320 
تا 1325 و نامس��اعد بودن شرایط اقتصادی 
کشور باشد. همچنین طی سال های 1336 تا 
1365 مصرف بنزین سه مرتبه و در سال های 
135۹، 13۴۴ و 1360 با رشد منفی مواجه 
شد که به نظر می رسد رشد منفی سال های 
135۹ و 1360 ناشی از آغاز جنگ تحمیلی 
بوده اس��ت. در س��ال 1386 نیز شاهد رشد 
منفی 12.5درصدی مصرف بنزین در کشور 
بودیم که به نظر می رس��د این رش��د منفی 
ناش��ی از آغاز سهمیه بندی سوخت در ایران 
و صدور کارت هوشمند در تیرماه سال مذکور 

است. 
براساس این گزارش، میزان مصرف بنزین 
در س��ال 13۹5، 7۴.۹ میلی��ون لیتر در روز 
بود. همچنین متوسط میزان مصرف بنزین از 
ابتدای امسال 81 میلیون لیتر بوده که نسبت 
به مدت مشابه س��ال گذشته 8 درصد رشد 

داشته است. 

جزییات مصرف بنزین در ایران از سال 1306 تا 1396

ایرانی ها در 90سال گذشته چقدر بنزین سوزاندند؟ 

گزارش2

اقتصاد کالن

حق رای، شرط بقای بخش خصوصی در 
اقتصاد ایران

حضور بخ��ش خصوصی در محاف��ل و مجالس مختلف 
اقتصادی برای پیش��برد اه��داف کالن اقتصادی مثمر ثمر 
است، زیرا اقتصاد رقابتی را این گروه می توانند درک کنند 
نه آن دسته مدیران اقتصادی دولتی که بودجه سالیانه آنها 
حاض��ر و آماده اس��ت، بنابراین باید ب��ه بخش خصوصی با 
اعطای حق رای، جای نفس کشیدن داد تا اقتصاد ایران نیز 
هوای تازه ای را استشمام کند.به گزارش آنا، حق رای برای 
تصمیم گیران فعال در هر حوزه ای، نشانگر حیات آنهاست 
ولی بخش خصوصی از دوران پس��اانقالب نتوانست حضور 
پررنگی را در اقتصاد دولتی تجربه کند، اما واقعیت آنجاست 
که بخ��ش خصوصی خون واقعی را برخالف اقتصاد دولتی 
به رگ های اقتصاد کش��ور تزریق می کن��د، چراکه اقتصاد 
رقابت پذیر در گرو فعالیت افرادی اس��ت که میل به برتری 
دارن��د نه گروهی از دولتی ها که صندلی مدیریت اقتصادی 

برای آنها تنها محل رفت وآمد است.
بر همین اس��اس، حض��ور بخش خصوص��ی در محافل 
تصمیم گیری دولتی مانند س��تادهای اقتصاد مقاومتی و...  
بسیار حائز اهمیت بوده است، در برهه هایی از زمان برپایی 
نشست های شورای گفت وگو دولت با بخش خصوصی باری 
از دوش مشکالت تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشت، 
اما در بس��یاری از مواقع این حضورها منجر به نتیجه نشد، 
زیرا این حضور بیش��تر نمایشی بود و خصوصی های حاضر 
در جلس��ه های رسمی »مجلس ش��ورای اسالمی و دولت« 
بدون حق رای تنها به عنوان یک مش��اور همیشه خاموش 
حضور داش��ته اند. ش��اید حضور خاموش را باید کمی بازتر 
کرد، در دوره گذشته مجلس شورای اسالمی در زمان تلفیق 
بودجه ساالنه حضور بخش خصوصی در این کمیسیون به 
فال نیک گرفته شد اما بی احترامی به نمایندگان این بخش 
در چند مورد جای تاس��ف داش��ت زیرا نماینده مجلس به 
نماینده بخش خصوص��ی صراحتا گفت که از جان اقتصاد 
چه می خواهید!!! یا در دولت گذش��ته وقتی که وزرا ادعای 
کارورزی باالی 18س��اعت را داشتند حتی یک ساعت هم 
در طول ماه برای بخش خصوصی وقت نمی گذاشتند و در 
جلسات شورای گفت وگو حتی شرکت نمی کردند. چندی 
قبل، وقتی خبر حضور ش��هردار ته��ران در هیات دولت به 
واقعیت تبدیل ش��د، جالل پور رئیس س��ابق اتاق بازرگانی 
پیشنهادی را به رئیس جمهور مطرح کرد که از رئیس اتاق 
بازرگان��ی ایران هم در جلس��ات هیات دولت دعوت ش��ود 
تا رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان س��خنگوی س��ه اتاق 
»بازرگانی،  اصناف و تعاون« در کنار دولت حاضر و بر اساس 
سیاست های کالن اقتصادی درکنار دولت تصمیم سازی و 

جریان سازی کنند.
حضور خاموش بخش خصوصی در نهادهای دولتی

غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران در این 
باره گفت: در ش��رایط رک��ودی که امروز اقتص��اد ایران را 
گرفتار خود کرده اس��ت، آیا دولتی ه��ای حاضر در اقتصاد 
با چارچوب های بس��ته خود می توانند از عهده تمامی ابعاد 
اقتصادی برآیند یا از طرف دیگر بخش خصوصی با ساختار 
و ش��رایط فعلی خود می تواند در مسیر اصلی کاری خود از 
بهبود ش��رایط اقتصادی دفاع کند؛ پاسخ به این سوال خیر 
است، چراکه هیچ کدام از این دو نهاد در یک مسیر حرکت 

نمی کنند تا اقتصاد به ریل اصلی خود برسد.
وی ادامه داد: هدف از خصوصی سازی مشارکت واقعی در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی های کالن اقتصادی و اجتماعی 
توسط کارآفرینان و بخش های خصوصی بوده است نه اینکه 
تنها فکر کنیم با واگذاری کارخانه و ماشین آالت یک سری 
واگذاری ه��ا را انجام داده ایم ک��ه این نوع نگاه همان تفاوت 
و تفس��یر های متفاوت از قوانین اس��ت.رئیس اتاق بازرگانی 
مشهد اضافه کرد: امروز زمان آن رسیده که دولت به بخش 
خصوصی واقعی و دانش��گاه ها فرص��ت الزم را برای ورود به 
اقتص��اد، فرهن��گ و جامعه بدهد و ما نی��ز به عنوان بخش 
خصوص��ی باید تعه��د دهیم که اگر مورد کارشناس��ی قرار 
گرفتیم فارغ از مناسبات شخصی و گروهی، منافع بلندمدت 
جامعه را پیش بگیریم و صحبت حق را بگوییم حتی اگر به 
مذاق کس��ی خوش نیاید.شافعی با ارائه درخواست از وزرای 
جدی��د اقتصادی تاکید کرد: امیدواریم از این  پس حضور ما 
در مراک��ز تصمیم گیری که با حضور دولت اس��ت به صورت 
سوری نباشد و ا ما در جلسات حضور داشته باشیم. البته اگر 
حق رأی هم نداشته باشیم، نمی توان گره ای از کارها باز کرد.

به بخش خصوصی حق رای بدهید
حمیدرض��ا صالحی، نای��ب رئیس کمیس��یون انرژی و 
محیط زیس��ت اتاق بازرگان��ی نیز درباره نی��از ورود بخش 
خصوصی ب��ه ش��وراهای تصمیم گیری دولتی ب��رای ارائه 
نظرات خ��ود در خصوص توس��عه اقتصادی ب��ه خبرنگار 
آن��ا گفت: انتظار از بخش خصوصی ب��رای افزایش راندمان 
اقتصاد نس��بت به گذشته فراتر رفته و از فعاالن این بخش، 
اش��تغال زایی، بهره وری، رونق و توس��عه  طلب می شود، اما 
الزمه تحقق این دس��تاوردها حض��ور فعاالن این بخش در 

شوراهای تصمیم گیری اقتصادی است.
وی ادام��ه داد: جهانگیری، مع��اون اول رئیس جمهوری 
فضای��ی را پدی��د آورد ک��ه بخش خصوصی در جلس��ات 
تصمیم گیری نهادهای اقتصادی حضور داشته باشد اما تنها 
حضور کافی نیست، چراکه باید تأثیرگذاری بخش خصوصی 
در جایگاه مش��اوره دهی مشخص ش��ود و تنها داشتن یک 
صندلی به عنوان نظاره گر جلس��ات مقام��ات دولتی راهکار 
صحیحی نیس��ت. صالحی با اشاره به اینکه در برخی مواقع 
خصوصی ه��ا حتی ح��ق رای ندارند، تاکی��د کرد: عملکرد 
بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط زیر چتر تصمیم گیری 
و آیین نامه های دولتی است،  آیا توسعه اقتصادی بدون حق 
رای فعاالن این بخش امکان پذیر اس��ت،  چگونه بنگاه های 
اقتصادی باید با تصمیم های اشتباه که قابلیت اجرایی برای 

بنگاه های خرد را ندارند دست وپنجه نرم کنند.

دریچه

چرا رشد 7درصدی بهار امسال 
برای مردم ملموس نیست؟! 

یک اقتصاددان می گوید رشد اقتصادی 7درصدی 
س��ه ماهه نخست امسال به این دلیل ملموس نیست 
ک��ه این رش��د در صنایع ب��زرگ غیرکارب��ر محقق 
ش��ده است که ایجاد اش��تغال نمی کند. این رشد به 
صاحبان س��رمایه و سهامداران رس��یده است و اگر 
دولت می خواهد رش��د اقتص��ادی را عموم مردم نیز 
احس��اس کنند باید رونق اقتص��ادی را به بنگاه های 

کوچک و متوسط ببرد. 
مرتض��ی افق��ه در گفت وگو با ایس��نا، در ارتباط با 
رش��د اقتصادی س��ه ماهه نخست س��ال گفت: رشد 
س��ه ماهه 6.5 درصد اعالم شده ولی با توجه به اینکه 
اندکی مفاهیم مربوط به رش��د اقتصادی برای عموم 
مردم روشن نیس��ت، ممکن است شبهاتی برای آنها 
ب��ه وجود بیاید. دول��ت نباید روی اع��داد مربوط به 
رش��د اقتصادی مانور بدهد و آن را با غرور اعالم کند 
چون در چنین ش��رایطی مردم باید احساس بهتری 
داشته باشند. وقتی دولت با غرور اعالم می کند رشد 
اقتصادی 7درصد است درحالی که مردم ممکن است 
آن را احساس نکرده باشند، ممکن است بی اعتمادی 

در جامعه ایجاد شود. 
او اضافه کرد: تفاوت رش��د اقتصادی امروز با رشد 
اقتصادی دهه 70 میالدی آن بود که آن زمان رش��د 
خود را به صورت معمول و بهبود زندگی مردم نشان 
می داد چون تکنیک های تولیدی عمدتا کاربر بوده اند 
و افراد بیشتری در فواید رشد سهیم بودند ولی امروز 
تکنیک ها س��رمایه بر و اتومات هستند و ما می توانیم 
رشد اقتصادی داشته باشیم بدون آنکه افراد بیشتری 

در آن سهیم باشند. 
این اس��تاد دانشگاه ادامه داد: اینکه رشد اقتصادی 
داش��ته باشیم شرط الزم اس��ت ولی کافی نیست و 
برای اینکه مردم آن را احس��اس کنند و رفاه عمومی 
افزایش یابد باید بررسی کنیم چقدر شغل ایجاد شده 
و ضریب جینی چقدر بهبود یافته اس��ت. رشد عمده 
اقتصادی امروز بیش��تر از صنایع پتروشیمی و فوالد 
حاصل شده که از نیروی کار کمتری بهره گرفته اند. 
در نتیجه گرچه ما رش��د افزایش س��االنه تولید ملی 
را داری��م، ول��ی نمی توانی��م آن را در بهبود زندگی 
عمومی مردم ببینیم. این رش��د اقتصادی به س��مت 

شرکت هایی رفته که نیروی کار کمتری می گیرند. 
او افزود: اگر دولت می خواهد مردم رشد اقتصادی 
را بیش��تر احس��اس کنن��د باید بنگاه ه��ای کوچک 
و متوس��ط را تحری��ک کند. این بنگاه ه��ا می توانند 
اشتغال ایجاد کنند و منافع بیشتری از آنها به مردم 

می رسد. 
وی در ادام��ه س��خنانش گفت: اکن��ون اقتصاد 
ای��ران نفت زیادی فروخته اس��ت و منافع آن را به 
س��مت واحدهای تولیدی رسانده، دولتمردان امید 
دارند که در امواج بعدی رش��د اقتصادی به سمت 
بنگاه های کوچک و متوس��ط هم ب��رود ولی هنوز 
نرفت��ه و دولت باید دخالت بیش��تری کند تا موانع 
تولی��دی در ای��ن بنگاه ها را ب��ردارد. اکنون موانع 
تولید در این بنگاه ها بسیار است و اغلب یا تعطیل 
هس��تند یا با متوس��ط ظرفیت 50 درصد از تولید 

خود استفاده می کنند. 
او درباره جزییات رش��د اقتص��ادی منفی صادرات 
کاال و خدمات گفت: نکته اینجاست که ما از ظرفیت 
صادرات مواد خام اس��تفاده کرده ای��م ولی همچنان 
به  رغ��م اعالم دولت هنوز ش��اهد رش��د اقتصادی در 

بخش های غیرنفتی و غیرمواد خام نیستیم. 
او اف��زود: البته در دوران پی��ش از برجام صادرات 
غیرنفتی ما کاًل تعطیل ش��ده بود و ما در س��ال ۹5 
توانستیم آن را به ظرفیت قبل برسانیم و این بخش 
هم ظرفیت خود را در رشد نشان داده است و اکنون 
برای رشد اقتصادی بیشتر در این بخش باید ظرفیت 
جدیدی ایجاد کنیم وگرنه ساختارهای موجود اجازه 
نمی دهد به رشد اقتصادی متناسب دست پیدا کنیم. 
او اضاف��ه ک��رد: اکنون ش��رایط ما مث��ل اقتصاد 
س��ال های پس از جنگ ش��ده اس��ت. دو سال پس 
از جن��گ یعنی س��ال های 1371 و 1372 ما رش��د 
خیره کننده ای داش��تیم ولی س��ال های بعد آن رشد 
اقتصادی به نیم درصد رس��ید چ��ون از ظرفیت خود 

استفاده کردیم. 
او درباره رش��د تش��کیل س��رمایه س��اختمان نیز 
چنی��ن گفت: پس از اقدامات دول��ت دهم در زمینه 
مس��کن مهر و رک��ود حاص��ل از بی تدبیری های آن 
دولت، دول��ت یازدهم ه��ر برنامه ای اج��را می کرد، 
نمی توانس��ت در بخش ساختمان تحرک ایجاد کند. 
ولی اکنون زمینه هایی برای رونق و ورود س��رمایه به 
بخش ساختمان فراهم ش��ده و این نشان دهنده آن 
است که سرمایه گذاران نسبت به ورود به این بخش 
خوش��بین شده اند ولی در نظر داشته باشید که رشد 
7درصد این بخش نس��بت به اعداد منفی بزرگی که 
در س��ال های گذش��ته تجربه کرده است عدد مطلق 

خیلی بزرگی نمی تواند باشد. 
او درباره رش��د 6.۹درصدی هزین��ه مصرف نهایی 
خصوصی س��ه ماهه نخست امس��ال گفت: این نشان 
می ده��د که با افزایش تولی��د ملی مصرف مردم هم 
افزایش یافته اس��ت. میل نهای��ی به مصرف باال بوده 
و انتظار می رفت که بع��د از برجام افزایش یابد ولی 
افزایش چش��مگیری نداش��تیم و به نظر می رسد در 
سه ماهه نخست سال مردم تصمیم گرفتند میل خود 

به مصرف نهایی را ارضا کنند. 
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موضوع تج��ارت میان ایران و چین در 
طول س��الیان اخیر به میزان��ی عمیق و 
تقویت ش��ده که امروز هر کاالی خارجی 
موج��ود در ایران، در اذه��ان عمومی به 
تولیدهای کش��ور چین منتسب می شود. 
مب��ادالت تجاری میان ای��ران و چین در 
نیمه نخس��ت س��ال 2016، ب��ا افزایش 
31درصدی )در مقایس��ه با س��ال ماقبل 
ب��رآورد  دالر  18میلی��ارد  ح��دود  آن( 
می ش��ود. به واقع ایران، دهمین کشوری 
محسوب می شود که مبادالت و تعامالت 
تجاری آن با کشور مذکور، مازاد تجاری 
دارد. صادرات چی��ن به ایران از ژانویه تا 
ژوئن2017، ب��ا افزایش 23درصدی )در 
مقایس��ه با مدت زمان مش��ابه در س��ال 
قب��ل( همراه ب��وده و همه ای��ن اعداد و 
ارقام گواهی اس��ت بر ضریب تعامالت و 
مراودات تجاری میان این دو کشور که از 
دیرباز در حوزه تجاری و اقتصادی، روابط 
تنگاتنگی داش��ته اند. به گزارش باش��گاه 
خبرنگاران ج��وان، واردات چین از ایران 
نیز در طول سالیان گذشته، با رشد قابل 
توجهی همراه بوده است؛ در نیمه نخست 
س��ال 2016، ضریب و ارزش این واردات 
حدود 6.5 میلیارد دالر برآورد می شود و 
به واقع این تعامالت و مراودات امسال از 
رشد 40درصدی )معادل 9میلیارد دالر(

برخوردار بوده است. 

واحدهای تولیدی و صنعتی زیر هجمه 
کاالها و محصوالت وارداتی چین

اقتصاد  معصومه شمس��یان، کارشناس 
سیاسی با اشاره به ابعاد سیاسی، مراودات 

تج��اری و اقتص��ادی میان چی��ن و ایران 
اظهار کرد: ب��دون تردید یکی از پایه های 
تنظیم کننده سیاس��ت ها و ارتباطات بین 
کش��ورها، به موضوع اقتص��ادی معطوف 
می ش��ود. وی عنوان کرد: البته طرح این 
موضوع به این معنا نیست که کشورهایی 
که از حی��ث اقتص��ادی ارتباطات گرمی 
ب��ا یکدیگ��ر دارن��د، از منظر سیاس��ی و 
دیپلماتیک نیز دوست و همراه همیشگی 
یکدیگ��ر خواهن��د ب��ود. این کارش��ناس 
اقتص��ادی اف��زود: ب��ا همه ای��ن اوصاف، 
نقش تعامالت تجاری میان دو کش��ور در 
رفتارهای سیاس��ی فی مابین آنها غیر قابل 
انکار است و این قاعده در خصوص ایران و 
چین نیز مصداق دارد. شمسیان گفت: در 
سالیان گذش��ته، غرب با محوریت ایاالت 
متحده، تحریم های شدیدی را علیه ایران 
وضع کرد که ب��ه هر ترتیب در تنگناهای 
آن دوران، بس��یاری از کاالهای مورد نیاز 
ایران از کش��ور چین تأمین می ش��د. وی 
اف��زود: به اعتقاد بن��ده اگرچه باال رفتن و 
افزایش مناس��بات اقتص��ادی میان تهران 
و پک��ن در آن دوران، ض��روری و اجتناب 
ناپذیر بود، اما در این خصوص تا حدودی 
افراط ش��د و متأسفانه این رویه و رویکرد 
همچنان ادامه دارد. این کارشناس اقتصاد 
سیاس��ی عنوان کرد: اکن��ون، توان تولید 
داخلی، ق��ادر به س��اخت، تولید و عرضه 
بس��یاری از کاالها و محص��والت وارداتی 
از چی��ن اس��ت، اما بنا به دالی��ل متعدد، 
کااله��ای چینی جای آنه��ا را پر کرده اند 
ک��ه این برای اقتصاد کش��ور مضر خواهد 
ب��ود. وی اف��زود: تعداد زی��ادی از مراکز، 

واحده��ای تولی��دی و صنعتی زیر هجمه 
کااله��ا و محصوالت واردات��ی چین، کمر 
خم کرده اند و برخی از آنها با ورشکستگی 
و تعطیلی مواجه شده اند. شمسیان گفت: 
بدون تردی��د، چین یکی از قدرتمندترین 
کش��ورهای جه��ان از حی��ث سیاس��ی، 
اقتص��ادی و نظام��ی ب��ه ش��مار می رود 
و در ص��ورت اتخ��اذ تدابیر هوش��مندانه 
می توان از این ظرفی��ت ویژه و عظیم در 
راس��تای تأمین منافع ملی و کالن کشور 
بهره گیری کرد. وی افزود: مش��کل اصلی 
در این مناس��بات به کاالهای بی کیفیتی 
معطوف می ش��ود ک��ه متأس��فانه بخش 
قاب��ل توجه��ی از آن، نتیجه س��ودجویی 
برخی از تجار ایرانی اس��ت که در انتخاب 
محص��والت، منافع مل��ی و مردمی را در 
نظر نمی گیرند و گویی میزان س��ودی که 
نصیب آنها می شود اصلی ترین اولویت آنها 
به ش��مار می رود. شمسیان گفت: عارضه 
و آفت دیگر ای��ن مراودات، به عدم تالش 
و جدی��ت کاف��ی برای انتق��ال تکنولوژی 
معطوف می ش��ود ک��ه امی��د آن می رود 
این ض��رورت به عن��وان اولویت��ی جدی، 
سرلوحه و الگوی تمامی مناسبات تجاری 
میان ایران و دیگر کش��ورهای جهان قرار 
گی��رد. این کارش��ناس اقتصاد سیاس��ی 
عنوان ک��رد: به ه��ر ترتی��ب، تکنولوژی 
چین در بس��یاری از حوزه های صنعتی و 
تولیدی، بس��یار توانمند و قدرتمند است 
و در ص��ورت انتق��ال تکنولوژی مذکور به 
ایران، تولیدکنندگان داخلی قادر هستند 
کیفیت و کمی��ت تولید داخلی را افزایش 

دهند. 

اصلی ترین اولویت فعلی کشور 
حمایت از تولید داخلی است

کارش��ناس  خاون��دی،  محمدرض��ا 
و  مش��کالت  تش��ریح  در  اقتص��ادی 
چالش ه��ای اقتص��ادی می��ان ای��ران 
و چی��ن، گف��ت: یک��ی از عمده تری��ن 
معضل های فعلی می��ان تهران و پکن، 
به برخی از محدودیت ها و موانع بانکی 
ب��از می گردد که لزوم ح��ل و فصل آن 
احس��اس می ش��ود. وی اف��زود: بعد از 
برج��ام، انتظار بس��یاری از تجار به این 
امراستوار بود که محدودیت های بانکی 
موجود در این عرصه مرتفع ش��ود، اما 
همچنان شاهد اس��تمرار این مشکالت 
هس��تیم و انتظ��ار م��ی رود دس��تگاه 
دیپلماس��ی و اقتصادی ای��ران، با اتخاذ 
تدابیر هوشمندانه، در راستای بازکردن 
گره های موجود در این خصوص تالش 

بیشتری را لحاظ کنند. 
این کارش��ناس اقتصادی عنوان کرد: 
به موازات رفع مانع ه��ای تجاری میان 
ایران و چین در عرص��ه بانکی، باید به 
این نکت��ه نیز توجه کرد که اصلی ترین 
اولویت فعلی کشور به حمایت از تولید 
داخلی معطوف می شود. وی در خاتمه 
یادآور ش��د: برای حص��ول این امر باید 
حمای��ت از تولی��د داخل��ی، به صورتی 
فراگی��ر و ملی در اولوی��ت آحاد مردم 
قرارگیرد و قطعا با همیاری و همگرایی 
می��ان مردم و مس��ئوالن و تالش برای 
حص��ول این امر خطیر، اقتصاد کش��ور 
ب��ه موفقیت های هر چه بیش��تری نائل 

خواهد شد. 

///////

صادرات چین به ایران 23 درصد افزایش یافته است

تهدیدها و فرصت های مراودات تجاری ایران و چین
حمل و نقل ریلی

بین الملل

یادداشت

6 گشایش برجام در صنعت 
حمل و نقل ایران

با وجود آنکه توجه بس��یاری از مردم و رسانه ها به اتفاق 
مثب��ت صنعت هوای��ی ایران پس از برجام جلب ش��د، اما 
در عرص��ه عمل، دیگ��ر بخش های حمل و نق��ل ایران نیز 
گشایش های مثبتی را پس از اجرای توافق هسته ای تجربه 
کرده ان��د. اینکه صرفا توجه ایران در روزهای پس از برجام 
به صنعت هوایی معطوف ش��ود ظلم ب��ه دیگر حوزه های 
حمل و نقل اس��ت و توافقات و قراردادهای بسته شده بعد 
از برجام به خوبی نش��ان می دهد بس��یاری از تحوالت در 
ح��وزه ریل، ج��اده و بندر پی��ش از نهایی ش��دن قرارداد 
 هواپیماها رخ داده بود. قرارداد ساخت راه آهن سریع السیر
 تهران- قم- اصفهان در نخس��تین روزهای پس از اجرای 
توافق هس��ته ای ک��ه گام های ابتدایی آن پی��ش از برجام 
برداش��ته ش��ده بود، با توجه به محدویت ه��ای حاصل از 
تحریم ها با مشکالتی در نهایی کردن توافقات مالی مواجه 
ب��ود؛ از این رو به محض اجرایی ش��دن توافق هس��ته ای 
گام های نهایی برای اجرایی کردن این پروژه برداشته شد. 
خرید ریل از هند یکی از دیگر گشایش های به وجود آمده 
است. خوشخبتانه مذاکرات ما پس از این توافق ثمربخش 
ش��د و توانس��تیم بخش قابل توجهی از ریل مورد نیاز را 
از هندوس��تان خرید کنیم. دیگر گش��ایش برجام که باز 
هم با هندوس��تان اجرایی ش��د، مربوط به قراداد فاینانس 
150میلی��ون دالری و س��رمایه گذاری 85میلیون دالری 
هندی ها در چابهار می ش��ود که بعد از مدتی طوالنی بعد 
از توافق هس��ته ای نهایی شد. قراداد فاینانس 2.7 میلیارد 
یوریی برقی سازی راه آهن تهران-مشهد یکی دیگر از نتایج 
برجام است. این قرارداد که می تواند جزو یکی از مهم ترین 
توافق های فاینانس بعد از توافق هسته ای باشد نیز به مرحله 
پایانی کار رس��یده و یکی دیگ��ر از پروژه های مهم ایران را 
اجرایی خواهد کرد. با وجود تمام مشکالت پیش پای ایران 
خوشخبتانه توانسته ایم در بخش های مختلف حمل و نقل از 

ظرفیت های برجام استفاده قابل قبولی داشته باشیم. 

بخش خصوصی فراموش نشود

یک��ی از نگرانی های��ی که هم��واره در بین اعضای 
بخش خصوص��ی وج��ود دارد، نادیده گرفته ش��دن 
تالش ه��ای فع��االن ای��ن ح��وزه اس��ت، بنابرای��ن 
بخش خصوصی را بعد از رأی اعتماد فراموش نکنید 

زیرا بخش خصوصی رقیب دولت در اقتصاد نیست. 
فعاالن این بخش، خواس��تار مبارزه جدی با فساد 
اداری و مال��ی، اج��رای قانون بهبود مس��تمر فضای 
کس��ب و کار، اع��الم برنام��ه چابک س��ازی دول��ت و 
جلوگیری از رش��د فزاینده بودجه عمومی، واگذاری 
به بخش خصوصی صادق و واقعی، اجرای طرح جامع 
مالیاتی، هماهنگی دولت و بخش خصوصی در زمان 
رکود با دولت هستند که طرح این درخواست ها، واقعا 
زیاده خواهی نیست زیرا نفع دوطرفه آن، به دولت نیز 

می رسد. 

اصغر فخریه کاشان
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی

احمد پورفالح 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا

پیشرفت 6۹درصدی   پروژه 
یکپارچه سازی بار محوری خط  آهن 

معاون فنی و زیربنایی راه آهن با اش��اره به پیشرفت 
فیزیکی 69درصدی پروژه یکپارچه س��ازی بار محوری 
خط��وط ریلی و مقاوم س��ازی پل ه��ای راه آهن، گفت: 
س��اختار پروژه در قالب EPC و مبل��غ اولیه قرارداد و 
پیمانکاری  201 میلیارد و 759 میلیون تومان اس��ت. 
 به گزارش فارس، مازیار یزدانی با اشاره به اجرای پروژه 
یکپارچه سازی بار محوری خطوط ریلی و مقاوم سازی 
پل ها بیان کرد: این پروژه ش��امل مقاوم سازی 96 هزار 
و 976 متر مربع س��طح عرش��ه پل از ن��وع خاص در 
مس��یر راه آهن به منظور افزایش بار محوری تا 25 تن 
اس��ت که از س��ال 93 اجرای آن آغاز ش��ده است. وی  
موقعی��ت جغرافیایی پروژه  های مذکور را در ناحیه های 
راه آهن شمال شرق، یزد، خراس��ان، هرمزگان، شمال، 
اصفهان، اراک، لرس��تان، ش��مال غرب و قم اعالم کرد. 
معاون فن��ی و زیربنای��ی راه آهن محافظت س��طحی 
پل ها در برابر خوردگی و اصالح روس��ازی و زهکش��ی 
پل ه��ا را مزایا و اهداف اجرای این پ��روژه اعالم کرد و 
افزود:  ترمیم  و بهس��ازی تجهیزات معیوب س��ازه ای و 
غیر س��ازه ای پل ها، افزایش ایمن��ی و طول عمر پل ها، 
کاهش مصرف س��وخت ناش��ی از افزایش حمل ریلی 
و توس��عه پایدار پل های راه آهن از دیگر مزایای اجرای 
این پروژه اس��ت. وی در تشریح مشخصات قراردادهای 
پروژه، طول پروژه را 1583 کیلومتر عنوان کرد و افزود: 
 روش تأمی��ن مالی پروژه از مح��ل  طرح های عمرانی  و 
سرمایه گذار آن شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران 
است. یزدانی ادامه داد: ساختار پروژه در قالب EPC و 
مبل��غ اولیه قرارداد و پیمان��کاری  201 میلیارد و 759 
میلیون تومان اس��ت. وی اضافه  کرد: این پروژه شامل 
مقاوم س��ازی پل های محورهای ریلی » بافق-چغارت ، 
مطهری-کاشمر و فریمان-مشهد«، » قطعه های یک و 
دو بافق-بندرعباس «، »  قطعه چهار گرمس��ار-گرگان «، 
»قطعه ه��ای ی��ک و دو ش��وراب-بادرود« ، قطعه یک 
س��اقه-دورود قطع��ه« و چند خط ریلی دیگر اس��ت. 
معاون فنی و زیربنایی راه آهن پیشرفت فیزیکی پروژه را 
 تا کنون 69درصد اعالم کرد و گفت:  در این باره می توان 
به مقاوم س��ازی پل حس��ن آباد دیزیچ��ه – اصفهان، 
مقاوم سازی پل کیلومتر 505 محور بکران، مقاوم سازی 
پل ه��ای طاقی س��نگی مح��ور میانه-خواج��ه نصیر، 
مقاوم س��ازی پل فربتن محور جنت آباد و مقاوم سازی 
پل طاقی سنگی محور میانه - خواجه نصیر، اشاره کرد. 

آمریکا تعلیق تحریم های ایران را 
تمدید کرد

وزارت ام��ور خارج��ه آمری��کا اع��الم ک��رد که این 
کش��ور روز پنجش��نبه تعلیق تحریم ها علی��ه ایران را 
در چارچوب موافقتنامه هس��ته ای سال 2015 با این 
کش��ور تمدید کرد. به گزارش »فرصت امروز« به نقل 
از رویت��رز؛ وزارت امور خارجه آمری��کا اعالم کرد این 
کشور روز پنجش��نبه تعلیق تحریم ها علیه ایران را در 
چارچوب موافقتنامه هسته ای سال 2015 با این کشور 
تمدید کرد، اما درمورد اینکه این موافقتنامه باید حفظ 

شود یا خیر هنوز تصمیمی گرفته نشده است. 



ق��رارداد ۱۰ میلی��ارد دالری 
پن��ج بان��ک ایرانی با ش��رکت  
»سیتیک تراس��ت« چین امضا 
ق��رارداد  نخس��تین  این  ش��د؛ 
ای��ران و چی��ن پ��س  ب��زرگ 
از برج��ام اس��ت.  ب��ه گ��زارش 
»فرص��ت ام��روز«، این ق��رارداد 
تأمین مالی مع��ادل ۱۰ میلیارد 
دالر به ارزهای »یوان« و »یورو« 
بین بانک های توس��عه صادرات، 
صنعت و معدن، رفاه، پارس��یان 
و پاس��ارگاد با شرکت »سیتیک 
تراست« اس��ت و روز پنجشنبه 
با حضور ولی اهلل سیف رئیس کل 
بانک مرک��زی، محم��د خزاعی 
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری 
و کمک ه��ای اقتص��ادی و فنی 
ای��ران، علی اصغر خاجی س��فیر 
ای��ران در پک��ن، مدی��ران عامل 
و اعض��ای هیأت مدی��ره بانک ها 
و همچنی��ن مدیران »س��یتیک 

گروپ« امضا شد. 
این خ��ط اعتباری ۱۰ میلیارد 
دالری ب��رای پروژه های عمرانی 
و تولی��دی  ایران ک��ه مجوزهای 
قانون��ی الزم را اخذ کرده اس��ت، 
تخصی��ص خواهد یاف��ت و دوره 
س��اخت و بازپرداخ��ت آن نی��ز 
متناس��ب با هر پ��روژه بین ۱۰ 
تا ۱۲ س��ال اس��ت. »س��یتیک 
گروپ« از جمله موسسات مالی 
بزرگ دنیا است که در بین ۵۰۰ 

ش��رکت مال��ی نخس��ت دنیا در 
رتبه ۵۱ قرار گرفته اس��ت. بانک 
ساخت و ساز چین، بانک سیتیک، 
گروه بیدو، ش��رکت چاینا فیلم و 
شرکت پس��ت اکسپرس چین از 
جمله زیرمجموعه های »سیتیک 

گروپ« هستند. 
جزییات قرارداد ۱۰ میلیارد 

دالری ایران و چین
ب��ه گفته رئیس کل س��ازمان 
کمک ه��ای  و  س��رمایه گذاری 
اقتص��ادی و فن��ی ای��ران، این 
نخستین قرارداد بزرگ ایران با 
چین پس از برجام اس��ت و این 
خط اعتباری ۱۰ میلیارد دالری 
به پن��ج بان��ک ایرانی توس��عه 
صادرات، صنعت و معدن، رفاه، 
پارسیان و پاس��ارگاد اختصاص 
یافت��ه اس��ت.  محم��د خزاعی 
در مراس��م امض��ای موافقتنامه 
قرارداد ۱۰ میلیارد دالری خط 
اعتباری »سیتیک گروپ« چین 
با پنج بانک ایرانی در پکن گفت: 
»هم��کاری ایران با »س��یتیک 
گروپ« به س��ه دس��ته تقسیم 
شده است که یکی از محورهای 
همکاری ما با این مؤسسه مالی 
بزرگ، بح��ث فاینانس و تأمین 
مالی پروژه هاس��ت که توس��ط 
طرفین امضا می ش��ود.« معاون 
وزیر اقتصاد ادامه داد: »سیتیک 
از گروه ه��ای ب��زرگ اقتصادی 
از  اس��تفاده  و  اس��ت  جه��ان 
توانمندی ش��رکت های سیتیک 
ب��رای اجرای طرح ه��ای بزرگ 

کشور براس��اس توافق دوجانبه 
از دیگ��ر همکاری ه��ای ایران با 
این گروه اس��ت. همکاری سوم 
ایران با س��یتیک نی��ز در بحث 
خدمات مالی گروه های سیتیک 
در ایران اس��ت و امض��ای این 
قرارداد س��بب افزایش همکاری 
گروه های اقتص��ادی مالی ایران 
و چی��ن خواهد ش��د. ب��ا توجه 
ب��ه حضور س��یتیک در س��طح 
بین المل��ل، این گ��روه می تواند 
به عن��وان دروازه ورود ای��ران به 

جهان عمل کند.«
قرارداد بانک های ایران با 

اژدهای آسیا
بانک  رئی��س کل  همچنی��ن 
مرک��زی با اش��اره ب��ه امضای 
دالری  میلی��ارد   ۱۰ ق��رارداد 
بانک ه��ای ایرانی با  »س��یتیک 
گ��روپ« چی��ن گف��ت: »ای��ن 
موافقت نام��ه بع��د از یک دوره 
طوالن��ی هماهنگی و همفکری 
کارشناس��ان بان��ک مرک��زی و 
خارجی  سرمایه گذاری  سازمان 
و بعد از رف��ع هر گونه ابهامات، 
روز پنجش��نبه در پک��ن نهایی 
ش��د.« سیف با اش��اره به اینکه 
ابتدا س��طح ق��رارداد ق��رار بود 
۵میلیارد دالر باشد اما این مبلغ 
ب��ه 8 میلیارد و در نهایت نیز به 
۱۰ میلیارد دالر افزایش یافت، 
اف��زود:  »این ق��رارداد می تواند 
پروژه های  اج��رای  زمینه س��از 

بزرگی در کشور باشد.«
با  مرک��زی  بانک  رئی��س کل 

اش��اره به اینکه این ق��رارداد از 
دو هفته دیگر می تواند براساس 
متن تفاهم ش��ده مورد استفاده 
قرار گی��رد، گفت: »ضمانت نامه 
این ق��رارداد هم از طرف دولت 
صادر شده اس��ت و مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.«
مذاکره با اگزیم بانک چین

س��یف در تش��ریح مذاکرات 
خ��ود ب��ا بانک ها و موسس��ات 
چین��ی در پکن گفت: »مدیران 
اگزیم بانک چین جزو همراهان 
کش��ور  ای��ن  رئیس جمه��وری 
ب��ه ای��ران بودند ک��ه مذاکرات 
ب��ا  ته��ران  در  را  گس��ترده ای 
آنها انج��ام دادی��م. اگرچه این 
بان��ک ابتدا وعده ک��رده بود به 
س��رعت ق��رارداد تأمی��ن مالی 
۱۰ میلی��ارد دالری را ب��ا ایران 
امض��ا کن��د، اما ب��ه دلیل عدم 
تفاه��م روی بنده��ای مختلف 
قرارداد، این وعده طوالنی ش��د 
ولی خوشبختانه اکنون وضعیت 

بهتری ایجاد شده است.«
ب��ه گفته س��یف، نخس��تین 
ای��ن  چارچ��وب  در  ق��رارداد 
فاینانس، تأمین مالی خط آهن  
تهران _ مش��هد با ۱.7 میلیارد 
دالر بوده که انجام شده است. 

او با اش��اره به مذاکرات انجام 
ش��ده با بانک توس��عه چین نیز 
گف��ت: »ای��ن بان��ک عالقه مند 
ب��ه کار با ایران اس��ت و فضای 
مثبتی وجود دارد، به طوری  که 
قرارداد جدید هم با این بانک به 

مبلغ ۱۰ میلیارد دالر در دست 
بررسی و مذاکره است.«

مشکل بانکی ایرانیان چین
مرک��زی  بان��ک  رئی��س کل 
همچنی��ن درباره مش��کل ایجاد 
ش��ده برای حس��اب های بانکی 
ایرانیان چین در چند ماه گذشته 
گف��ت: »اگرچ��ه ط��رف چینی 
عالقه مند به افتتاح حساب برای 
ایرانیان است، اما بانک های چینی 
به دلی��ل ابهاماتی که در س��ند 
معذوریت هایی  داش��تند،  برجام 
داشتند که قرار است در این سفر 
با ارائه توضیحاتی به چینی ها، این 
ابهامات را رفع کرده و با حمایت 
بانک cbrc چین بتوانیم شرایط 

بهتری ایجاد کنیم.«
به گفته سیف، در حال حاضر 
بحران بر طرف ش��ده اس��ت، اما 
انتظ��ار ش��رایط بهت��ری داریم 
به ط��وری که ایرانی��ان بتوانند با 
آرامش فعالیت های بانکی خود را 

ادامه دهند. 
او با بیان اینکه تمرکز ما روی 
ایجاد زمینه های همکاری بانکی 
دو کش��ور اس��ت، گفت: »ایران 
به دلیل فضای پ��س از برجام، 
برای  مناس��بی  دارای ش��رایط 
قراردادهای تأمین مالی اس��ت، 
به ط��وری ک��ه در ح��ال حاضر 
ع��الوه بر چین، ک��ره جنوبی و 
کشورهای اروپایی نیز به دنبال 
عقد این ن��وع قراردادها با ایران 
هس��تند که در آین��ده نزدیک 

نهایی خواهند شد.« 

قرارداد ۱۰ میلیارد دالری پنج بانک  ایرانی با  »سیتیک تراست« امضا شد

نخستین قرارداد بزرگ ایران و چین پس از برجام  کل سپرده ها و وام های بانکی
 چقدر است؟ 

طبق آخرین آمارها از گردش منابع در ش��بکه بانکی، 
مانده کل س��پرده ها ب��ه بیش از ۱۳۶۳ ه��زار میلیارد و 
تسهیالت بانکی بالغ بر ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
اس��ت.  به گزارش ایس��نا، آخرین تغییرات در کل مانده 
تس��هیالت بانکی در پایان تیرماه نشان می دهد که مانده 
کل سپرده ها بالغ بر ۱۳۶۳ تریلیون تومان بوده است. این 
مانده نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل حدود ۲۴۴ هزار 
میلیارد تومان معادل ۲۱.8 درصد افزایش دارد. همچنین 
سپرده های بانکی نسبت به پایان سال ۱۳۹۵ تا ۹۰ هزار 
میلیارد تومان معادل 7.۱ درصد رشد داشته است.  طبق 
آمار بانک مرکزی، گردش سپرده ها در شبکه بانکی و در 
اس��تان های مختلف حاکی از آن است که بیشترین مبلغ 
مربوط به استان تهران و با حدود 7۹۰ هزار میلیارد تومان 
اس��ت. در عین حال که کمترین به اس��تان کهگیلویه و 

بویراحمد با ۲۹۰۰ میلیارد تومان اختصاص دارد. 
در حال��ی روند س��پرده های بانکی رو به رش��د بوده که 
چن��دی پیش و با ابالغیه بان��ک مرکزی بانک ها مکلف به 
کاهش یکپارچه نرخ س��ود براساس مصوبه شورای پول و 
اعتبار ش��دند، به گونه ای که باید ارقام مختلف سود سپرده 
را که تا بیش از ۲۰ درصد می رس��ید تا حداکثر ۱۵ درصد 
کاه��ش دهند. این موضوعی اس��ت که برخ��ی معتقدند 
می تواند موجب خروج سپرده های بانکی و کند شدن روند 
سپرده گذاری شود.  گرچه کارشناسان و البته مقامات ارشد 
بانک مرکزی تأکید دارند که کاهش نرخ س��ود با توجه به 
مثبت بودن آن در مقایسه با تورم و سایر بازارها نمی تواند 
موجب خ��روج قابل توجه منابع از بانک ها ش��ود، ولی به 
هرحال گذش��ت زمان و تغییرات منابع در ش��بکه بانکی 
می تواند این موض��ع را تأیید یا رد کند، هرچند حتی اگر 
سپرده گذاران ترجیح دهند برای خریدوفروش در بازارهای 
دیگر صرف کنند، در نهایت این منابع بار دیگر می تواند به 
بانک ها به عنوان محلی امن برای نگهداری سرمایه بازگردد.  
گردش تس��هیالت بانکی تا پایان تیرماه امسال نشان داد 
ک��ه بالغ بر ۱۰۲۵ هزار میلیارد تومان مانده وجود دارد که 
نسبت به دوره مشابه سال قبل تا ۱۹۰ هزار میلیارد تومان 
و معادل ۲۲.8 درصد افزایش دارد. مانده تس��هیالت بانکی 
نس��بت به اسفندماه سال گذشته حدود ۴ درصد و در حد 
۳۹هزار میلیارد تومان رش��د داشته است. بیشترین مبلغ 
تسهیالت مربوط به استان تهران با ۶۳۲ هزار میلیارد تومان 
و کمترین به کهگیلویه و بویراحمد با ۳۶۰۰ میلیارد تومان 
تعلق دارد.  پرداخت تس��هیالت بانکی در حال حاضر باید 
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار با نرخ سود ۱8درصد 
انجام ش��ود که در این بین نیز برخی انحرافات در بانک ها 
دیده ش��ده و با نرخ های باالتری پرداخت خواهد شد. این 
در حالی اس��ت که به دنبال ابالغیه بانک مرکزی در رابطه 
با کاهش نرخ سود بانکی برخی انتقادات نسبت به چرایی 
عدم الزام به کاهش نرخ س��ود به تسهیالت نیز مطرح بود. 
با این حال بانک مرکزی معتقد است که با اجرای یکپارچه 
کاهش نرخ سود سپرده و پرداخت حداکثری تعیین شده 
ب��ه مرور کاهش هزینه تأمین مالی و تجهیز منابع بانک ها 
اتفاق خواهد افتاد که خود می تواند زمینه س��از نرخ س��ود 
تس��هیالت باشد.  در مجموع آمارهای بانک مرکزی از این 
حکایت دارد که نسبت تسهیالت به سپرده ها بعد از کسر 
سپرده قانونی حدود 8۴ درصد است که نسبت به پایان ماه 
مشابه سال قبل حدود یک درصد افزایش و نسبت به پایان 

سال گذشته تا ۲.7 درصد کاهش دارد. 
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بانکنامه

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۹۱۰دالر آمریکا

۴.7۲۰یورو اروپا

۵.۲۰۰پوند انگلیس

۱.۰77درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۴۰.۲۰۰مثقال طال

۱۲۴.۶۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۲۳۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۵۴.۲۰۰سکه طرح جدید

۶۵۳.۰۰۰نیم سکه

۳۶۲.۰۰۰ربع سکه

۲۴۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com

حجم نقدینگی در ایران چقدر است؟ 
بان��ک مرکزی، رقم نقدینگی تیرماه امس��ال را بیش از 
یک هزار و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به 
مدت مشابه سال قبل، ۲۳.۳ درصد رشد دارد.  به گزارش 
»فرص��ت امروز«، بانک مرکزی با انتش��ار گزیده آمارهای 
اقتصادی در تیرماه امسال، حجم نقدینگی را بیش از هزار 
و ۳۳۳ هزار میلیارد تومان اعالم کرد که نسبت به اسفندماه 
سال گذشته ۶.۴درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل 
)تیر ۹۶ نس��بت به تیر ۹۵(، ۲۳.۳درصد افزایش نش��ان 
می دهد.  بر پایه این گ��زارش، میزان دارایی های خارجی 
سیستم بانکی در تیرماه امسال ۵۹۶۲.۲ هزار میلیارد ریال 
اعالم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵.۱درصد 
افزایش یافته اس��ت. در عین حال، بدهی بخش دولتی در 
دوره مورد بررس��ی ۶۶۱۶.8 هزار میلیارد ریال اس��ت که 
نسبت به تیرماه سال ۹۵ به میزان ۱7.۹ درصد رشد یافته 
اس��ت. همچنین حجم پول در ای��ن دوره ۱۵۹۵.۱ هزار 
میلیارد ریال با ۱۴.۴ درصد نسبت به تیرماه سال قبل بوده 
و حجم شبه پول نیز با ۲۴.۶ درصد رشد، ۱۱7۴۲.۳ هزار 
میلیارد ریال است. طبق اعالم بانک مرکزی، بدهی بخش 
غیردولتی ۹۵8۵.7 هزار میلیارد ریال است که نشان دهنده 
۲۲.۲ درصد رش��د نس��بت به مدت مشابه سال قبل بوده 
و نس��بت به اسفندماه سال گذش��ته نیز ۴.۵ درصد رشد 
نش��ان می دهد.  میزان دارایی های خارجی بانک مرکزی 
در تیرماه امسال نیز به ۳۴۶۵ هزار میلیارد ریال رسید که 
نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش نشان 
می دهد. همچنین بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی در 
دوره مورد بررس��ی نیز ۶۲۰.8 هزار میلیارد ریال است که 
نش��ان دهنده ۳دهم درصد کاهش است. بدهی های ارزی 
بانک مرکزی در تیرماه امس��ال نیز ۱۶۱۰.۵ هزار میلیارد 
ریال اعالم ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.۴ 

درصد رشد داشته است. 
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
در پای��ان معام��ات هفته منته��ی به 24 
شهریور 1396 با 152 واحد کاهش معادل 
0.2درص��د کاهش یافت و به رقم 83523 
واحد رس��ید. ای��ن افت در ش��رایطی رقم 
خورد که شاخص کل طی چند ماه گذشته 
با اهرم س��هم های بزرگ مانند فوالدی ها و 
پاالیشگاهی ها مسیر رو به رشدی را سپری 
ک��رده بود. در هفته های اخی��ر با توجه به 
افزایش نرخ ارز و صحبت های انجام ش��ده 
درخصوص تک نرخی ش��دن ارز، بسیاری 
از صنای��ع صادرات مح��ور با رش��د قیمت 
مواجه شدند، اما با توجه به کوتاه مدت نگر 
بودن اس��تراتژی سهامداران این رشد طی 
هفته گذش��ته تداوم نیافت و بازار اندکی با 
اصاح قیمتی روبه رو شد. با توجه به پایان 
سال مالی، احتمال دارد هفته پیش رو که 
هفته پایانی شهریورماه است بازار به همین 
من��وال ادامه داش��ته باش��د و نباید انتظار 
تغییر چش��مگیری را در بازار سهام داشته 
باشیم. افزایش نرخ ارز در بلند مدت در کنار 
کاهش نرخ سود بانکی دو مولفه ای هستند 
که می توانند سرمایه ها را به بورس رهنمون 
کنند، ولی با این حال نزد افکار عمومی بازار 
پول و بانک همچنان برای س��رمایه گذاری 
جذاب تر اس��ت. افزایش ن��رخ ارز می تواند 
بر نمادهای فوالدی و پاالیش��گاهی چون 
گذشته تأثیر مثبتی بر جای گذارد. چنانکه 
در هفته گذشته شاهد جمع آوری نمادهای 
گروه های فوق توسط شرکت های حقوقی 

بودیم. 
 

رشد حجم و ارزش معامالت 
صندوق های سرمایه گذاری

در جریان معامات هفته ای که گذشت 
ط��ی چه��ار روز معاماتی تع��داد 2385 
میلیون ان��واع اوراق بهادار به ارزش 8 هزار 

و 794میلیارد ری��ال در بیش از 376هزار 
دفعه مورد معامله قرار گرفت که به ترتیب 
26 و 9.6درصد کاهش و 64درصد افزایش 
را نش��ان می دهد. این در حالی اس��ت که 
تع��داد 82 میلیون واح��د از صندوق های 
سرمایه گذاری قابل معامله در بورس تهران 
ب��ه ارزش کل بی��ش از 830 میلیارد ریال 
در این مدت م��ورد معامله قرار گرفت که 
به ترتیب با 75 و 72درصد افزایش همراه 
شد. ش��اخص بازار اول هم در این مدت با 
399 واح��د افت به رق��م 58144 واحد و 
ش��اخص بازار دوم با 1262 واحد افزایش 
به عدد 184 هزار و 118 واحد رسیدند که 
به ترتیب با 0.682درصد افت و 0.69درصد 

افزایش مواجه شدند. 

فلزات  اساسی  صدرنشین صنایع 
فرابورسی

معامات هفته گذشته فرابورس ایران با 
رویدادهایی همچون عرضه دو مرحله اسناد 
خزان��ه اس��امی با نمادهای »س��خاب2« 
و »س��خاب3« در ب��ازار ابزاره��ای نوی��ن 
مال��ی، درج نماد ش��رکت س��پرده گذاری 
مرک��زی اوراق به��ادار و تس��ویه وجوه در 
تابلو الف بازار پایه، انتقال نماد 6 ش��رکت 
به دلی��ل عدم اح��راز ش��رایط الزم برای 
ماندن در تابلو پای��ه ب و در نتیجه انتقال 
این ش��رکت ها به تابلو ج بازار پایه، تمدید 
اعتبار اوراق گواهی حق تقدم اس��تفاده از 
تسهیات مس��کن در نماد های معاماتی 
»تسه9311« و  »تسه9405« تداوم یافت. 
در هفته معاماتی منتهی به 24 شهریورماه 
معامله گران همچنین اقدام به خریدوفروش 
738 میلی��ون ورق��ه در 171 ه��زار دفعه 
کردند که ارزش این دادوس��تدها 6 هزار و 
89 میلیارد ریال بود. رصد معامات روزانه 
فرابورس حاکی از آن است بیشترین حجم 
مبادل��ه اوراق بهادار چهارش��نبه به میزان 
219 میلیون ورقه و باالترین ارزش معامله 
سه ش��نبه در رقم یک هزار و 790 میلیارد 

ری��ال رقم خ��ورده اس��ت. در همین حال 
ارزش بازار فرابورس نیز در ادامه روند رو به 
رشد خود نزدیک به 3درصد افزایش یافت 
تا از ابتدای سال حدود 4درصد رشد کند. 
اگرچه در این میان ش��اخص کل فرابورس 
با اف��ت اندک 0.4درصدی روبه رو ش��د و 
نتوانست رکورد دیگری همچون هفته های 
پیشین به ثبت برساند. نگاهی به معامات 
صورت گرفت��ه در بازاره��ای فرابورس نیز 
نش��ان می دهد به ترتیب در بازارهای اول، 
دوم و پایه س��هامداران تع��داد 72، 372 و 
278 میلیون س��هم را به ارزش 133، یک 
هزار و 211 و 403 میلیارد ریال دس��ت به 
دس��ت کرده اند که این ارقام در مقایسه با 

هفته پیشین با کاهش همراه بود. 

رشد 10درصدی اوراق بدهی
ب��ازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران 
در هفته ای که گذش��ت میزبان دادوستد 
16 میلی��ون ورقه بهادار به ارزش 4 هزار و 
342 میلیارد ریال قرار گرفت که در میان 
ابزارهای معاماتی این بازار تنها اوراق بدهی 
با افزایش حجم و ارزش دادوستدها همراه 
ش��د. اوراق بدهی به میزان 4 میلیون ورقه 
به ارزش 3 هزار و 909 میلیارد ریال، اوراق 
تسهیات مسکن به تعداد 300 هزار ورقه 
ب��ه ارزش 251 میلیارد ری��ال و در نهایت

ETFها با نق��ل و انتقال 11 میلیون ورقه 
به ارزش 182 میلیارد ریال معامات هفته 
گذشته را خاتمه دادند. اوراق بدهی نزدیک 
به 10درصد با رشد حجم و ارزش معامات 
روبه رو شد. در همین حال ارزش معامات 
خرد بازار سهام ش��امل معامات بازارهای 
اول، دوم، پایه، مش��تقه و بازار شرکت های 
کوچک و متوس��ط به رقم یک هزار و 673 
میلیارد ریال در هفته قبل رسید که از این 
میزان گروه فلزات اساسی با ارزش معامات 
256 میلی��ارد ریال 15درصد از ارزش کل 
معامات بازار س��هام فرابورس را در اختیار 
گرفت و در صدر ایس��تاد. پس از این گروه 

صنای��ع اطاعات و ارتباط��ات، محصوالت 
ش��یمیایی و محصوالت کاغذی در جایگاه 

دوم تا چهارم قرار گرفتند. 

انتقال 6 شرکت از تابلو  »پایه ب« به 
تابلو  »پایه ج«

از سوی دیگر با توجه اطاعیه منتشرشده 
در س��امانه کدال در 11 اسفند سال 95 و 
در راستای طبقه بندی ش��رکت های بازار 
پایه فرابورس ایران، براس��اس زمان بندی 
اعام ش��ده مطابق با مصوبه 25 ش��هریور 
امس��ال کمیت��ه درج فراب��ورس ای��ران، 
ش��رکت هایی ک��ه در دوره مال��ی م��ورد 
رس��یدگی بیش از س��ه مرتب��ه اطاعات 
مورد نظر در »دستورالعمل اجرایی افشای 
اطاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان 
بورس« را ارائه نکرده اند به تابلو »پایه ج« 
منتقل می ش��وند و در ای��ن تابلو قابلیت 
معامل��ه برای س��هام آنها مهیا می ش��ود. 
 بدین ترتیب شش شرکت ایرانیت با نماد 
»سایرا«، س��رمایه گذاری فنی و مهندسی 
مشانیر با نماد »ومشا«، ساختمان اصفهان 
با نم��اد »ثاصفا«، س��رمایه گذاری صنایع 
ایران با نماد  »وایرا«، کارخانه های صنعتی 
آزمایش با نماد  »الزما« و س��رمایه گذاری 
معیار صنعت پارس با نم��اد  »معیار«، به 
دلیل عدم افش��ای اطاعات به تابلو  »پایه 
ج« منتقل می ش��وند. نماد معاماتی این 
شش شرکت   در پایان معامات روز شنبه 
مورخ 25 شهریور )امروز( متوقف می شود 
و از روز چهارش��نبه مورخ 29 شهریورماه 
معامات آنه��ا در تابلو »پایه ج« بازار پایه 
آغ��از می ش��ود. در همین ح��ال در بازار 
ابزارهای نوین مالی نیز طی دو هفته اخیر 
اسناد خزانه اسامی با نمادهای سخاب2، 
3 و 5 عرضه ش��ده و یکشنبه هفته جاری 
نیز »سخاب4« در این بازار عرضه می شود. 
با عرضه اوراق سخاب  مذکور نرخ سود این 
اوراق تا حداکثر 19درصد نس��بت به بازار 

غیررسمی کنترل شده است. 

2مولفه جذب سرمایه به بورس در هفته های آینده چیست؟ 

صنایع صادرات محور در تیررس سهامداران حقوقی

یک تحلیلگ��ر اقتصادی معتقد اس��ت 
ب��ا توجه ب��ه مفه��وم ریس��ک و ب��ازده 
سرمایه، بازار س��رمایه ایران شانس بازده 
بهتر س��رمایه را در مقایس��ه با بازارهای 
بین المللی به س��رمایه گذاران می دهد. به 
گزارش تس��نیم به نق��ل از پایگاه خبری 
ترند،  س��یداصغری، تحلیلگر ساکن نروژ 
گف��ت: »اگر ما بازارهای جهان را به س��ه 
دس��ته توس��عه یافته، نوظهور و بازارهای 
پیش��رو تقس��یم کنیم، ایران ج��زو گروه 

سوم اس��ت.« وی افزود: معموال به دلیل 
پتانس��یل باالی بازده س��رمایه و شانس 
رشد، س��رمایه گذاران عاقه مند به حضور 
در چنین بازارهایی هس��تند. سیداصغری 
گفت، قیمت ه��ای نس��بتا ارزان در بازار 
ایران نقش مهمی در جذب سرمایه گذاران 
خارجی دارد. »به طور کلی، قیمت س��هام 
یک ش��رکت خاص در بازار ه��ای آمریکا 
حدود 18برابر بیشتر از بازده احتمالی آن 
سهام است. متوسط بازدهی در بازارهای 

خ��ارج از آمریکا مجموع��ا حدود 13برابر 
بیش��تر از بازدهی برآوردشده سهام است. 
این رق��م در بازارهای بورس ایران حدود 
7.5برابر اس��ت که کمتر از استانداردهای 
بین المللی اس��ت.« این بدان معناست که 
قیمت س��هام یک شرکت خاص در ایران 
کمتر از نصف قیمت س��هام یک ش��رکت 
مش��ابه در آمریکا با همان میزان بازدهی 
اس��ت. حجم س��رمایه گذاری خارجی در 
بازار بورس ایران شاهد رشد قابل توجهی 

بوده و طی سال شمسی گذشته به 391 
میلیون دالر رس��یده اس��ت. این رقم در 
س��ال 2013 می��ادی یعن��ی زمانی  که 
حسن روحانی به ریاست جمهوری رسید، 
حدود 35 میلیون دالر بود. بورس تهران 
طی هفته گذش��ته روند صعودی خود را 
هرچند با شتابی کمتر ادامه داد. شاخص 
اصلی بورس ته��ران در پایان آخرین روز 
معامات هفته گذشته، با نیم درصد رشد 

به 83هزار و 675 واحد رسید. 

یک کارشناس مسئول مرکز پژوهش، 
توس��عه و مطالعات اس��امی س��ازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار، از بررس��ی ابعاد 
فقهی اوراق »وکال��ت« در کمیته فقهی 
این س��ازمان خب��ر داد. مجی��د پیره در 
گفت وگو با س��نا، گفت: به تازگی الگوی 
جدی��دی از اوراق بهادار اس��امی به نام 
اوراق وکالت در دستور کار کمیته فقهی 
سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفت 
که از اهمی��ت و ظرفی��ت قابل توجهی 
برخوردار اس��ت. وی با بیان اینکه اوراق 
وکال��ت یکی از انواع صکوک محس��وب 

می ش��ود، افزود: قرار اس��ت ابعاد فقهی 
و الگ��وی اولیه انتش��ار ای��ن اوراق برای 
اس��تفاده در بازار سرمایه ایران در جلسه 
آت��ی کمیته فقهی م��ورد بحث و تبادل 
نظر ق��رار گیرد. ب��ه گفته پی��ره، اوراق 
وکالت، در بورس های اسامی دنیا سابقه 
انتش��ار قابل توجه��ی دارد و بیش از دو 
دهه اس��ت ک��ه در بورس های اس��امی 
دنیا به مرحله اجرا و بهره برداری رسیده 
اس��ت. کارشناس مسئول مرکز پژوهش، 
توسعه و مطالعات اسامی سازمان بورس 
و اوراق به��ادار خاطرنش��ان کرد: مطابق 

 آمارهایی که توسط نهادهای بین المللی 
مالی- اس��امی در سال 2015 و 2016 
منتشر شده، اوراق وکالت از لحاظ حجم 
انتش��ار در رتبه های بس��یار خوبی قرار 
دارد. وی افزود: این اوراق در برخی از این 
سال ها در رتبه دوم و در برخی از سال ها 
در رتبه سوم بوده و اخیرا در بورس های 
اس��امی دنیا م��ورد توجه زی��ادی قرار 
گرفته اس��ت. خاطرنش��ان می ش��ود: در 
اوراق وکال��ت، س��رمایه گذاران با خرید 
ای��ن اوراق، مناب��ع مالی خ��ود را جهت 
س��رمایه گذاری در حوزه ی��ا حوزه های 

مشخصی در اختیار نهادی قرار می دهند 
و این نهاد، وکیل آنها در س��رمایه گذاری 
خواهد بود. بع��د از تجمیع منابع، وکیل 
ب��ه وکال��ت از س��رمایه گذاران در حوزه 
یا حوزه های مش��خصی س��رمایه گذاری 
می کند و سرمایه گذاران، مطابق نسبتی 
که در ابتدا میان ارکان توافق می شود، از 
سود حاصل از س��رمایه گذاری برخوردار 
خواهن��د ش��د. وی در انته��ا تاکید کرد 
جزیی��ات مصوبه کمیت��ه فقهی و الگوی 
انتشار اوراق وکالت بعد از تنظیم مصوبه 

این کمیته اطاع رسانی خواهد شد.  

بازدهی سرمایه گذاری در بورس ایران از آمریکا باالتر است

بررسی ابعاد فقهی اوراق وکالت در کمیته فقهی

خبر

 فعاالن بورس تهران منتظر ورود
 15 شرکت جدید

پ��س از گذش��ت ح��دود دو م��اه از عرضه س��هام  
»به پرداخ��ت« در ب��ورس ته��ران، در دو روز پیاپ��ی 
7درصد از س��هام شرکت »چدن س��ازان« و 9درصد از 
س��هام ش��رکت »های وب« در بازار دوم بورس تهران 
عرضه ش��د و این موضوع توانست شاخص این بازار را 
1261 واحد باال ببرد. به گزارش ایسنا، آنطور که مدیر 
پذیرش بورس تهران اعام کرده تا پایان س��ال 1396 
فعاالن بازار س��رمایه باید به طور متوسط شاهد ماهانه 
بیش از دو عرضه اولیه باش��ند که از میان آن می توان 
به عرضه سهام »تامین سرمایه امید« به عنوان نخستین 
شرکت در صنعت تامین سرمایه نام برد. دیگر شرکتی 
که ظاهرا در آینده نزدیک وارد بورس تهران می ش��ود 
»ف��والد کاوه جنوب کیش« اس��ت. درگاه��ی درباره 
شرکت هایی که برای عرضه های اولیه در لیست شرکت 
بورس هستند، گفت که یکی از اولویت ها عرضه سهام 
»فوالد کاوه جنوب کیش« اس��ت که باید با سهامدار 
عمده بر سر قیمت به نتیجه برسند. او نیروگاه مولد برق 
جهرم را نیز جزو گزینه ه��ای ورود به بورس نام برد و 
اعام کرد هدف گذاری شده که امسال 15 شرکت وارد 
بورس شود. س��ه عرضه اولیه ای که از ابتدای تابستان 
س��ال جاری در بورس تهران صورت گرفته توانسته تا 
حدودی این بازار را با رونق نسبی همراه کند. در عین 
حال فعاالن بازار سرمایه با توجه به اعام شرکت بورس 
منتظر عرضه های جدید و رونق بیشتر در بازار هستند 
چرا که اعام ش��ده 40 پرونده در حال بررسی است تا 

به ترتیب در بورس عرضه شوند. 

تخصیص عرضه اولیه  »های وب« به 
بیش از 104هزار کد معامالتی

نحوه تخصیص س��هام ش��رکت »های وب« در روز 
عرضه اولیه اعام شد. روز چهارشنبه 22 شهریور، تعداد 
400 میلیون سهم از س��هام شرکت داده گستر عصر 
نوین »های وب«، برای نخس��تین بار در بورس اوراق 
بهادار تهران به روش ثبت س��فارش عرضه و با قیمت 
هر س��هم برابر با 2850 ریال مورد معامله قرار گرفت. 
کل خریداران 104873 ش��خص بودند که 103994 
شخص حقیقی )99.2درصد( خریدها را انجام دادند و 
مابقی خریدها توسط 879 شخص حقوقی )0.8درصد( 
انجام شده که رکورد جدیدی در تخصیص عرضه های 
اولیه در بازار سرمایه محسوب می شود. در جریان این 
معامات، حقیقی ها توانس��تند تع��داد 356797672 
س��هم  »ه��ای وب« مع��ادل 89.2درص��د را به خود 
اختصاص دهند و تعداد 3202328 س��هم نیز معادل 
0.8درصد به حقوقی ه��ا اختصاص یافت. الزم به ذکر 
است عاوه بر آن معادل 40 میلیون سهم به کارکنان 

شرکت اختصاص یافت. 

تقویت تجارت بین المللی پسته با 
عرضه در بورس کاال

محم��د اس��کندری، روز چهارش��نبه در آیین افتتاح 
چهارمین جش��نواره ملی پسته در دامغان با بیان اینکه 
با ورود پس��ته به بورس کاال، تجارت بین المللی پس��ته 
تقویت شده و منافع پس��ته وارد جیب باغدار می شود، 
گفت: شهرستان کرمان به عنوان قطب پسته وارد بورس 
کاال شده و نوبت شهرستان دامغان است تا از این امکان 
بهره مند ش��ود. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 
ش��رکت بورس کاالی ای��ران تصریح کرد: ب��رای ورود 
محصوالت کشاورزی به بورس کاال باید تولیدکنندگان، 
تاجران و باغداران با ظرفیت این بورس به خوبی آش��نا 

شوند. 

سهام آسیا از باالترین مقدار یک 
دهه خود فرونشست

در پایان معامات بازارهای جهانی به دنبال انتش��ار 
داده ه��ای اقتص��ادی چین که خیلی کمت��ر از انتظار 
بازار بود، س��هام آس��یایی از باالترین میزان 10س��اله 
خود اندک��ی کاهش یافت، در حالی  ک��ه دالر قبل از 
اع��ام داده های تورم آمریکا  روند افزایش قیمت خود 
را متوق��ف کرد و ثابت ماند. در چین س��رمایه گذاری 
در دارایی ه��ای ثاب��ت، تولی��د کارخانج��ات و فروش 
خرده فروش��ان، کمتر از حد انتظار رشد و این دیدگاه 
را تقویت کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان به تدریج 
در مواجه��ه با افزایش هزینه ه��ای وام گیری تب وتاب 
خود را از دس��ت می دهد، اما ب��ا این همه تحلیلگران 
همچنان معتقد نیس��تند که این کشور با ریسک کند 
شدن ش��دید رشد اقتصادی مواجه شود. دالر استرالیا 
که معموال به عنوان پول واسطه جاری در تجارت های 
مربوط به چین مورد اس��تفاده قرار می گیرد، اندکی از 
سود خود را بعد از انتشار داده های چین از دست داد اما 
همچنان بعد از گزارش بسیار فراتر از حد انتظار اشتغال 
0.3درصد رشد کرد. شاخص گسترده آسیا-اقیانوسیه 
خارج از ژاپن ام اس سی آی، پس از اینکه چهارشنبه به 
باالترین میزان خود از س��ال 2007 تاکنون رس��ید با 
0.1درصد کاهش روبه رو ش��د. نیکی ژاپن و همچنین 
سهام اس��ترالیا هر دو 0.2درصد افت کردند، اما سهام 

کره جنوبی با 0.1درصد افزایش روبه رو شد. 

نگاه

نهادهای مالی تحت نظارت سازمان 
بورس افشا می شوند

بانک اطاعاتی نهادهای مالی دارای مجوز از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار با هدف اطاع رس��انی و جلوگیری از 
ایجاد مشکات حاشیه ای برای سرمایه گذاران از امروز فعال 
می ش��ود. براساس این مجوز از روز شنبه، 25 شهریورماه، 
اطاعات تمام��ی نهادهای مال��ی دارای مجوز س��ازمان 
بورس اعم از ش��رکت های کارگزاری، ش��رکت های تامین 
سرمایه، شرکت های مشاوره سرمایه گذاری و شرکت های 
س��بدگردان و . . . به همراه شعب، نمایندگی، مشخصات 
کامل مدیران و آدرس آنها اطاع رس��انی می شود. محمد 
سلطانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی، اقدام 
اخیر سازمان بورس در انتشار اسامی اشخاص و تشکل های 
تحت نظارت را گامی مثبت در راس��تای ایجاد ش��فافیت 
بیش��تر در بازار و آگاهی بخش��ی به عموم دانست. به باور 
و اعتقاد این اس��تاد دانشگاه، منشا اغلب سرمایه گذاری ها 
در بازار س��رمایه اطمینانی اس��ت که س��رمایه گذاران به 
نظارت های س��ازمان بورس دارند. از دیدگاه این مش��اور 
حقوق��ی س��ابق س��ازمان ب��ورس، از حق و حق��وق هر 
س��رمایه گذاری که وارد بازار س��رمایه می ش��ود، داشتن 
اطاعات دقیق و درست از اشخاص و نهادها تحت نظارت 
اس��ت. البته به گفته سلطانی با وجود این، سرمایه گذاران 
باید به دو نکته مهم توجه داشته باشند؛ اول اینکه تنها به 
اش��خاص و نهادهای تحت نظارت سازمان بورس مراجعه 
کنند و بدانند سازمان از تمامی قوانین و مقررات مربوطه و 
ابزارهای قانونی در اختیار خود کمک می گیرد تا اشخاص 
و نهادهای تحت نظارتش وظایف خود را به درستی انجام 
دهن��د و دوم اینکه مجاز بودن یک ش��خص یا نهاد تحت 
نظارت، الزاما ب��ه معنای صحیح بودن تمامی اقدامات آن 
شخص یا نهاد نیس��ت. پس مناسب است سرمایه گذاران 
به هنگام مشاهده تخلفات احتمالی، سازمان را از موضوع 
مطلع سازند تا برخوردهای الزم جهت جلوگیری از وقوع 

تخلف یا گسترش آن به عمل آید. 

پایانی برای شفافیت وجود ندارد
 ش��اید برای درک اهمیت ای��ن اقدام باید کمی عقب تر 
برگش��ت؛ نقطه آغازین راه اندازی س��ازمان بورس و اوراق 
بهادار. بازار س��رمایه بازاری متشکل و تحت نظارت است. 
فع��االن بازار س��رمایه که بس��تر س��رمایه گذاری را برای 
س��رمایه گذاران خرد و کان فراهم کردند اصوال در س��ه 
دس��ته ناش��ران اوراق به��ادار، تش��کل های خودانتظام و 
نهادهای مالی طبقه بندی می شوند. ورود، فعالیت و خروج 
اش��خاص و نهادها به این بازار باید تحت نظارت نهاد ناظر 
یعنی س��ازمان بورس و ش��ورای عالی بورس باش��د و در 
این بی��ن نهاد ناظر با وضع مقررات برای این اش��خاص و 
نهادها باید از حقوق س��رمایه گذاران، نظم و شفافیت بازار 
س��رمایه حمایت کند. بر این اساس شناخت این اشخاص 
و نهادهای تحت نظارت اهمی��ت فراوانی دارد. محمدرضا 
معتم��د، مدیر نظارت بر نهادهای مالی درباره امکانات این 
س��امانه به »سنا« گفت: ریز اطاعات نهادهای مالی از نام، 
مجوزها، اس��امی مدیران گرفته ت��ا آدرس، تلفن و پایگاه 
الکترونیک��ی آنها در اختیار عموم ق��رار می گیرد البته در 
صورت درخواست اطاعات بیشتر، سرمایه گذاران می توانند 
با ورود به صفحه اختصاصی هر نهاد، اطاعات تفصیلی آن 
را به صورت فارسی و انگلیسی به دست آورند. به گفته این 
مقام مس��ئول، هدف از این اقدام انعکاس کامل اطاعات و 
مجوزهای فعالیت نهادهای مالی است تا از این به بعد تنها 
یک سایت مرجع برای شناسایی نهادهای مالی بازار سرمایه 
وجود داش��ته باشد. در این سایت عاوه بر اینکه اطاعات 
نهادهای مالی براس��اس ن��وع نهاد مالی، ن��وع مجوزهای 
فعالیت ها منعکس می شود امکان جست وجو براساس طبقه 
نهادهای مالی یا نوع مجوز فعالیت نیز وجود دارد. معتمد 
می گوید این امر به سرمایه گذاران در جست وجوی نهادهای 
مالی براساس نیاز اطاعاتی مورد نظر کمک می کند تا به 
اطاع��ات مورد نیاز در خصوص هر نه��اد مالی به صورت 
متمرکز و امن دسترسی داشته باشند.  براساس گفته های 
مدیر نظارت بر نهادهای مالی، این سامانه به دلیل فرآیند 
احراز هویت و ارتباط نظام مندی که بین سازمان بورس و 
نهادهای مالی از طریق امضای الکترونیکی به وجود می آورد 

مانع سوء استفاده اشخاص فاقد مجوز می شود. 

شفافیت از بین برنده ترس سرمایه گذار
اساسا سرمایه گذاری توأم با ترس است، بنابراین هرچه 
اطاعات موسسات و نهادهایی که عملیات بازار سرمایه 
را انجام می دهند ش��فاف تر و روش��ن تر باشد، اطمینان 
بیشتری به سرمایه گذار داده می شود. به گفته مصطفی 
صفاری، مدیرعامل ش��رکت سبدگردان سرمایه ایرانیان 
وقتی سرمایه گذار به خصوص سرمایه گذاران غیر حرفه ای 
از جزیی��ات نهادهای مالی مرتبط با بازار س��رمایه مانند 
شعب، زیرمجموعه ها و نمایندگی ها مطلع شوند، تیری 
اس��ت با دو نش��ان. به عبارتی آش��نایی با اجزای ریز و 
درشت بازار س��رمایه عاوه بر اینکه تبلیغی برای جذب 
سرمایه های خرد به بازار سرمایه است، مانع شکل گیری 
تخلفات از س��وی مجموعه های غیر مجاز می ش��ود. این 
کارشناس بازار سرمایه به سبدگردان های غیر مجاز اشاره 
می کن��د که از ناآگاهی س��رمایه گذاران در جهت جذب 
س��رمایه سوءاس��تفاده می کنند که خروج از این شرایط 
در گام اول به کمک اطاع رس��انی و شفاف سازی انجام 
می گیرد و در گام بعدی نیاز اساس��ی به فرهنگ س��ازی 
دارد. وقتی نهادی متولد می شود باید نسبت به کارکرد و 
اثرات آن به ش��کل جدی شفاف سازی و تبلیغات صورت 
بگیرد. او به تبلیغات موثر در رس��انه های جمعی اش��اره 
می کند ک��ه می توانند نهادهای تازه متول��د را به همراه 
خدمات ش��ان به درس��تی به مردم عادی معرفی کنند و 

اطمینان الزم را به سرمایه گذاران بدهند. 

دریچه
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مرک��ز  فناوری ه��ای  دفت��ر  رئی��س 
پژوهش های مجلس با اش��اره به اهداف 
مدنظ��ر برنام��ه پنج��م توس��عه ب��رای 
ارتباط رس��انی ب��ه روس��تاها، سیاس��ت 
وزارت ارتباطات در اجرای طرح خدمات 
ارزیابی  نادرس��ت  مخابراتی اجب��اری را 
ک��رد.  مهدی فقیهی در گفت وگو با مهر، 
با اشاره به اهدافی که برنامه پنجم توسعه 
کش��ور برای ارتباط رسانی به روستاها در 
نظر گرفته اس��ت و تحقق آن با توجه به 
اتمام ای��ن برنامه، اظهار داش��ت: اهداف 
مدنظ��ر در ای��ن برنام��ه تقریب��ا محقق 
ش��ده است اما بررس��ی ها نشان می دهد 
که به دلیل سیاس��ت های اشتباه وزارت 
ارتباط��ات در اجرای این تکالیف، اهداف 

مورد نظر آنطور که باید کاربردی نشد. 
وی گفت: به رغم آنک��ه یکی از اهداف 

کاه��ش  روس��تاها،  ب��ه  ارتباط رس��انی 
مهاج��رت و ارائ��ه خدم��ات ب��ه صورت 
الکترونیک��ی ب��ه روس��تاییان ب��ود، اما 
شاهد هس��تیم اینترنتی که در روستاها 
ارائه ش��ده اس��ت، برای عرض��ه خدمات 

الکترونیکی به کار گرفته نمی شود. 
رئی��س دفتر فناوری ه��ای نوین مرکز 
پژوهش ه��ای مجلس با تاکی��د بر اینکه 
خدم��ات ارتباط��ی ب��ه واس��طه ایج��اد 
زیرس��اخت ها در روس��تاهای کش��ور به 
صورت درستی تعریف نشده است، افزود: 
به دلیل این سیاست نادرست، روستاییان 
مجبور ب��ه خرید مودم ۳۰۰ هزار تومانی 
شدند اما مابه ازای این مبلغی که پرداخت 

شد، خدمات دریافت نکردند. 
فقیه��ی با بیان اینکه سیاس��ت وزارت 
ارتباط��ات در انتخاب ی��ک اپراتور برای 

اجرای طرح خدم��ات مخابراتی اجباری 
روس��تاهای  به ویژه   )USO( روس��تایی 
دورافتاده و محروم، از ابتدا محل اش��کال 
بوده است، ادامه داد: هزینه ای که صرف 
پ��روژه USO ش��د باید صرف توس��عه 
ش��بکه موج��ود اپراتوره��ای موبایل در 
روستاها می ش��د نه اینکه اپراتور دیگری 

بخواهد شبکه جدید ایجاد کند. 
وی با تاکید بر اینکه توس��عه ابزارهای 
ارتباطی در روس��تاها متناسب با خدمات 
صورت نگرفته است، اضافه کرد: هم اکنون 
ش��اهد هستیم که در روس��تاها، خدمات 
به ص��ورت الکترونیکی ارائه نمی ش��ود و 
وزارت ارتباطات تنها به موضوع دسترسی 
مردم توجه نش��ان داده است، اما موضوع 
این اس��ت که توس��عه فق��ط نباید روی 
سیس��تم های فن��ی متمرکز ش��ود بلکه 

باید در کنار آن بتوان به مردم س��رویس 
و خدم��ات داد.  رئیس دفتر فناوری های 
نوین مرکز پژوهش ه��ای مجلس با بیان 
اینکه روستاییان باید در خصوص استفاده 
کارب��ردی از ابزارهای فن��اوری اطالعات 
و ارتباط��ات، آم��وزش ببینن��د، گف��ت: 
اینترنت رس��انی به روستاهای باالی ۱۰۰ 
خانوار و نیز تلفن رس��انی به روس��تاهای 
ب��االی ۱۰ خانوار از جمل��ه اهداف برنامه 
پنجم توس��عه بوده ک��ه هم اکنون محقق 
شده، اما به موازات آن خدمات رسانی در 
روستاها ش��کل نگرفته است.  وی افزود: 
در برنامه ششم توسعه نیز موضوع توسعه 
ارتباط��ی روس��تاها به وی��ژه روس��تاهای 
دورافت��اده و مح��روم ب��ا تاکید ب��ر ارائه 
محتوا، س��رویس و خدمات آموزش��ی به 

وزارت ارتباطات تکلیف شده است. 

با گره  خ��وردن زندگی امروز افراد با فضای مجازی 
و زندگی دیجیتالی، امنیت دیجیتال از اهمیت زیادی 
برخوردار اس��ت و بی احتیاطی در این موارد می تواند 
صدمات جبران ناپذیری مانند از بین رفتن همیشگی 
اطالعات ش��خصی ی��ا ضررهای هنگف��ت مالی را به 
همراه داشته باشد، اما نکاتی وجود دارد که با رعایت 
آنها می توان تا ح��د زیادی امنیت دیجیتالی را حفظ 

کرد. 
به گ��زارش ایس��نا، نخس��تین و مهم تری��ن مورد 
در برق��راری امنی��ت دیجیتالی اس��تفاده از فایروال 
و آنتی ویروس مناس��ب اس��ت. همچنین الزم اس��ت 
نرم افزارهای مورد نیاز خود را همواره از منابع رسمی، 
مورد اطمین��ان و امن دانلود کنید. سیس��تم عامل و 
نرم افزارهای موجود در سیس��تم خود را نیز به صورت 
مداوم به روزرس��انی کرده و اطمینان داشته باشید از 

نسخه به روزشده این نرم افزار استفاده می کنید. 
همچنی��ن س��عی کنی��د گوش��ی خ��ود را روت یا 
جیلبری��ک )قفل ش��کنی( نکنی��د، ای��ن کار امنیت 
گوش��ی را پایین می آورد و شرایط را برای حمله های 
خرابکاران��ه مهیات��ر می کن��د؛ در حقیق��ت گوش��ی 

آسیب پذیرتر می شود. 

امنیت رمزهای عبور
یکی از م��وارد مهم در برق��راری امنیت دیجیتال، 
گذاش��تن رمزه��ای عب��ور ق��وی و مناس��ب ب��رای 
حس��اب های کاربری اس��ت. رمزهای عب��وری قوی، 
طوالنی و غیرمعمول انتخاب و از به کار بردن رمزهای 
عبور تک��راری اکیدا خودداری کنید، هرگز نام، تاریخ 

تولد یا آدرس خود را برای رمز عبور تعریف نکنید. 
همچنین هنگام کار با گوش��ی و لپ تاپ در جاهای 
شلوغ یا عمومی اگر می خواهید رمز عبور خود را وارد 
کنید، مواظب باش��ید کس��ی اطراف ش��ما نباشد که 

متوجه رمز عبور شما شود. 
س��عی کنید ایمیل و حس��اب های بانکی خود را از 
طریق رایانه های عمومی چک نکنید و در صورتی که 
برای این کار از رایانه های عمومی اس��تفاده می کنید، 
پیش از اتمام کار خود از خروج حس��اب های کاربری 

خود اطمینان حاصل کنید. 

محافظت از اطالعات شخصی
برای دس��تگاه های هوش��مند و لپ تاپ خود رمز 
عبور تعریف کنید تا افراد ناشناس امکان دسترسی 
به آن را نداش��ته باشند. در دس��تگاه های هوشمند 

می توانید عکس ه��ا، ویدئوها و پیام ها را قفل گذاری 
کنید تا اگر گوشی شما به دست افراد ناشناس افتاد، 
امکان دسترسی به محتویات گوشی شما را نداشته 

باشند. 
از انتش��ار اطالعات شخصی خود به صورت عمومی 
در ش��بکه های اجتماعی خ��ودداری کنید. اگر تمایل 
دارید در شبکه های اجتماعی اطالعات شخصی خود 
را قرار دهید، به گونه ای حساب کاربری خود را تنظیم 
کنید که تنها دوس��تان شما بتوانند به اطالعات شما 

دسترسی داشته باشند. 
همچنی��ن تنظیمات ش��بکه های اجتماعی را که از 
آنها استفاده می کنید به گونه ای تنظیم کنید که تنها 
اشخاص مورد تایید شما فقط بتوانند فعالیت های شما 
را ببینند و از انتش��ار عکس ها و ویدئوهای ش��خصی 
 »Public« خود در ش��بکه های اجتماعی به صورت

خودداری کنید. 
زمانی  که می خواهید اطالعات مربوط به حساب های 
کاربری خود را در س��ایتی وارد کنید، حتما نسبت به 
امنیت س��ایت اطمینان حاصل کنید و مطمئن شوید 
که آدرس س��ایت با »https« شروع شود و در کنار 

آن عالمت قفل سبز رنگ است. 

راه های حفظ امنیت دیجیتال

سیاست نادرست ارتباط رسانی به روستاها
اخبار

شرکت Bose هدفونی مجهز به 
دستیار گوگل می سازد

با توجه به گزارش های تازه، کمپانی Bose مشغول 
توس��عه یک هدفون تازه اس��ت که از دستیار صوتی 
گوگل اسیستنت بهره مند شده اند. این هدفون جدید 
که QuietComfort 35 II نامیده می شود، مدل 
ارتقایافته QuietComfort 35 خواهد بود و بنابر 
اطالعات افش��ایی، از دکمه فیزیکی »اکش��ن« بهره 
می برد که با نگه داشتن آن، امکان صحبت با دستیار 
گوگل مهیا می شود.  گفته می شود این هدفون، یکی 
از محصوالت س��ری Bisto خواهد بود؛ دسته بندی 
جدیدی از محصوالت که آلفابت قصد پش��تیبانی از 
آنها را طی آینده نزدیک دارد، قبال هم شنیده بودیم 
که ای��ن محصوالت، در واقع هدفون ه��ا و ایرباد های 
سازگاری با گوگل اسیس��تنت هستند.  این موضوع 
نش��ان می دهد که کمپانی گوگل ب��رای همکاری با 
تولیدکنندگان صوتی ش��خص ثالث آماده شده است 
و می خواهد اکوسیستمی برای هوش مصنوعی خود 
Qu i  رراهم آورد؛ با این همه مش��خص نیس��ت که
etComfort 35 II یک��ی از همان س��ه دیوایس 
س��ری Bisto خواهد بود که در ماه آگوس��ت اسامی 
رمزش��ان را در خبرها شنیدیم یا خیر.  درست مثل 
مدل فعل��ی، QuietComfort 35 II در دو رنگ 
مش��کی و نقره ای عرضه می شود و از منظر طراحی، 
تفاوت فاحش��ی با مدل پیشین نخواهد داشت؛ البته 
به جز همان دکمه مخصوص اکش��ن. انتظار می رود 
این هدفون قیمتی برابر با ۳5۰ دالر داشته باشد، اما 
مش��خص نیست که می توانیم ش��اهد معرفی آن در 

مراسم ۱2 مهرماه گوگل باشیم یا خیر. 

دارا خسروشاهی از هیأت مدیره 
نیویورک تایمز استعفا می دهد

دارا خسروش��اهی که به تازگی به عن��وان مدیرعامل 
جدید اوبر انتخاب ش��ده اس��ت، قص��د دارد از جایگاه 
خود در هیأت مدیره نشریه نیویورک تایمز کناره گیری 
کند.  براس��اس اطالعات ارائه ش��ده از کمیسیون ارز و 
اوراق به��ادار ای��االت متح��ده، دارا خسروش��اهی روز 
پنجش��نبه هیأت مدیره نیویورک تایم��ز را در جریان 
اس��تعفای خود از عضویت در این نشریه قرار داد. وی 
دلیل اس��تعفای خود را مسئولیت های تازه در شرکت 
جدید تح��ت مدیریتش یعنی اوبر اعالم کرده اس��ت. 
او از س��ال 2۰۱5 به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره 
نیویورک تایمز فعالیت دارد.  استعفای دارا خسروشاهی 
به هیچ عن��وان تحت تاثیر مخالفت با نیویورک تایمز یا 
فعالیت ها و قوانین این نش��ریه نیست.  در سند مذکور 
گفته شده که استعفای خسروشاهی به هیچ عنوان تحت 
تاثیر مخالف��ت با نیویورک تایمز یا فعالیت ها و قوانین 
این نشریه نبوده است. وی عالوه بر عضویت در کمیته 
ممیزی این نشریه، در کمیته های فناوری و نوآوری نیز 
فعالیت دارد. در کنار دارا خسروشاهی چند عضو دیگر 
از هیأت مدیره نیویورک تایمز نیز سمت های مهمی در 
صنعت فناوری دارند. به طور مثال برایان مک اندروس در 
گذشته مدیر اجرایی پاندورا بوده است و ربکا ون دایک 

به عنوان مدیر بازاریابی آکیولس فعالیت دارد. 

شرکت اپل عرضه ساعت های 
هوشمند اپل واچ ۲ را متوقف کرد

  ش��رکت اپل با معرفی س��ری س��وم از ساعت های 
هوش��مند خود در کنفرانس روز سه شنبه، عرضه اپل 
واچ 2 را متوقف کرد.  همانطور که در جریان هس��تید 
ش��رکت اپل روز سه ش��نبه با معرفی نس��ل س��وم از 
ساعت های هوش��مند خود، این محصول را جایگزین 
س��ری دوم اپل واچ کرد و تولید اپ��ل واچ 2 را متوقف 
کرد. بدین ترتیب اکنون کاربران می توانند اپل واچ ۳ را 
از بین دو نسخه گران تر با ویژگی اتصال سلوالر و نسخه 
ارزان تر که بدون این ویژگی عرضه می شود، خریداری 
کنند. به ع��الوه اپل واچ وان نی��ز به عنوان یک گزینه 

مقرون به صرفه در دسترس کاربران خواهد بود. 

توشیبا هارد دیسک  ۷ میلی متری 
روانه بازار خواهد کرد

هارد دیس��ک  ب��ه دلی��ل قیمت بس��یار مناس��ب، 
انتخ��اب اول کارب��ران برای ذخیره س��ازی داده ها و 

پشتیبان گیری است. 
توش��یبا  کمپان��ی  دلی��ل،  همی��ن  ب��ه 
هارد دیس��ک جدی��د ی��ک ترابایت��ی ب��ا فرمت دو 
 و نی��م اینچ��ی روان��ه ب��ازار می کن��د.  احتم��اال

iSSDها آینده تجهیزات ذخیره سازی خواهند بود، 
ولی هارد دیس��ک های معمولی به دلیل قیمت بسیار 
مناسب، انتخاب اول کاربران برای ذخیره سازی داده  

و پشتیبان گیری هستند. 
ب��ه همین دلی��ل کمپانی توش��یبا هارددیس��ک 
جدی��د خود را در فرم��ت 2.5 اینچی و ظرفیت یک 
ترابایت روان��ه بازار می کند. این محصول باریک و ۷ 
میلی متری با نام MQ04، از رابط ساتا با پهنای باند 
۶ گیگابیت بر ثانیه و سرعت چرخش 5۴۰۰ دور در 
دقیقه استفاده می کند. براساس اطالعاتی که توسط 
شرکت سازنده در اختیار کاربران گذاشته شده، این 

هارددیسک دارای وزن و صدای کم است.

اخبار

4 قابلیتی که آیفون 8 و 8 پالس 
اپل را به گوشی های بهتری تبدیل 

می کرد
آیفون 8 و آیفون 8 پالس سرانجام معرفی شدند؛ 
ای��ن دو محصول برخالف آیف��ون X یا همان آیفون 
۱۰ آنچنان انقالبی نیس��تند و  ای کاش اپل با برخی 

ویژگی ها این دو محصول را نیز متمایز می ساخت. 
طب��ق ق��رار ه��ر س��اله، کمپان��ی اپل س��پتامبر 
امس��ال نی��ز از خان��واده جدی��د آیفون ه��ای خود 
 Apple iPhone(  رونمایی ک��رد. آیفون ایک��س
"X( که ب��ه آیفون ۱۰ نیز مش��هور ش��ده، آیفون 8
پ��الس    8 آیف��ون  و   )Apple iPhone 8(   
)Apple iPhone 8 Plus( ن��ام ای��ن پرچمداران 
جدید هستند. در این خانواده سه گانه، آیفون ایکس 
همان محصول انقالبی است که مدت ها انتظارش را 
می کشیدیم و قابلیت های ویژه ای را به همراه دارد. 

اگر آیفون ایکس را کنار بگذاریم و فقط دو گوشی 
آیفون 8 و 8 پالس رو مورد توجه قرار دهیم، متوجه 
معمولی بودن آنها می ش��ویم. زبان طراحی و بخش 
وی��ژه ای از امکانات این دو محص��ول را می توان در 
نس��ل های قبل��ی نی��ز در اختیار داش��ت و کاربران 
اگ��ر در ح��ال حاضر پ��ول الزم برای خری��د آیفون 
"X را نداش��ته باشند، به س��ادگی به خرید آیفون 8 

و iPhone8  Plus قانع نمی شوند. 
1- طراحی جدید

اش��تباه نکنید! آیفون 8 و نس��خه پالس طراحی 
زیبا و ش��یکی دارند با این حال چهارمین سال است 
ک��ه اپل محصولی با همین زب��ان طراحی روانه بازار 
می کند. درست است که بدنه پشتی محصوالت حاال 
شیشه ای ش��ده است، اما طراحی کلی این گوشی ها 
هنوز هم ما را به یاد پرچمداران س��ه نسل قبلی اپل 

می اندازد. 
۲- صفحه نمایش کم حاشیه

از آنجایی که ش��رکت هایی همچون سامس��ونگ 
مدتی اس��ت ک��ه توجه خود را ب��ه صفحات نمایش 
کم حاش��یه معط��وف کرده اند، مدت هاس��ت انتظار 

محصولی مشابه از اهالی کوپرتینو را داشتیم. 
3- استاندارد مقاومت  آی پی 68

آیفون ها چند سالی است که با استاندارد مقاومت 
 آی پی ۶۷ عرضه می ش��وند. با اینکه همین موضوع 
ب��ه کاربران اطمینان خاط��ر می دهد، اما به هر حال 
هنوز هم افتادن گوش��ی به ص��ورت ناگهانی در آب 
می تواند یک ریس��ک باش��د. با این حال اپل در این 
بخش ه��م دلیلی برای اعمال تغییر ندیده اس��ت و 
شاهد استاندارد مقاومت IP67 در آیفون 8 و حتی 

آیفون ایکس از این شرکت هستیم. 
4- صفحه نمایش 1۲0 هرتزی

ش��اید اکثر کاربران هن��وز این ویژگ��ی را تجربه 
نکرده اند و از اهمیت آن خبر ندارند، اما اگر با صفحه 
نمایش آی پد های جدی��د کار کنید متوجه خواهید 
ش��د که صفحه نمایش پروموشن ۱2۰ هرتزی آنها، 
حالتی زیباتر به رابط کاربری iOS داده  اس��ت. این 
قابلیت می توانس��ت مجموعه آیفون 8 و 8 پالس را 
متمایز ت��ر از برادران قبلی خود کند، اما خبری از آن 

در این پرچمداران جدید نیست؛ شاید سال بعد! 

فیلیپس نمایشگر 4۹ اینچی با نسبت 
تصویر 3۲ به ۹ تولید می کند

ش��رکت هلندی فیلیپس در حال آماده سازی یک 
نمایش��گر خمیده و غول پیکر ۴۹اینچی برای س��ال 

آینده است. 
نمایش��گر 492P8 فیلیپس به ی��ک پنل خمیده 
از نوع VA با رزولوش��ن ۳8۴۰ در ۱۰8۰ پیکس��ل 
مجهز خواهد بود. حداکثر روش��نایی این نمایش��گر 
مع��ادل ۶۰۰ نیت و نس��بت کنتراس��ت آن، 5۰۰۰ 
به یک اس��ت. ش��عاع خمیدگی این نمایشگر معادل 
۱8۰۰ میلی متر و زاویه دید عمودی و افقی آن ۱۷8 
درجه است.  آنچه در مورد این نمایشگر عظیم الجثه 
جالب توجه به نظر می رس��د، نس��بت تصویر ۳2 به 
۹  )معادل ۳.5۶ به ۱( آن اس��ت که نس��بت چندان 
رایجی نیس��ت و باعث ش��ده این نمایشگر به مراتب 
عریض ت��ر از نمایش��گرهای رای��ج در ب��ازار به نظر 
برس��د. فیلیپس هنوز جزییاتی نظیر نرخ تازه سازی 
یا زمان واکنش این نمایش��گر را مشخص نکرده، اما 
براس��اس اطالعات موجود، فاصله بین پیکسل ها در 
این نمایش��گر ۰.۳۱2 میلی مت��ر و تراکم تصویر آن 
8۱.۴۱ پیکس��ل بر اینچ  است.  این نمایشگر به یک 
Display Port، دو درگاه HDMI و ی��ک درگاه 
diSub مجهز اس��ت، اما اگر در نظر دارید از درگاه 
diSub اس��تفاده کنید، رزولوشن نمایشگر شما به 
۱۹2۰ در ۱2۰۰ پیکسل محدود خواهد شد. هرچند 
اس��تفاده از درگاه diSub گزینه چندان مناس��بی 
نیست، اما می توانید از این درگاه برای حالت تصویر 
در تصوی��ر اس��تفاده کنید. مانیت��ور جدید فیلیپس 
همچنی��ن ب��ه دو درگاه یو اس  بی ۳ ن��وع A، درگاه 
اترن��ت و دو جک ۳.5 میلی مت��ری به عنوان ورودی 

و خروجی صدا مجهز است. 
بنا به گ��زارش Anandtech، این نمایش��گر تا 
سه ماهه دوم سال 2۰۱8 عرضه نخواهد شد و قیمت 
آن ح��دود 8۹۹ ی��ورو ی��ا ۱۰۷۷ دالر تخمین زده 
می شود، اما برای اطالع از قیمت نهایی این محصول 

باید منتظر فرا  رسیدن زمان عرضه آن باشیم. 

تازه های فنــاوری

گوشی شیائومی Mi Mix 2 رسما رونمایی شد.



7 خــــودرو www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
شنبه
25 شهریور 1396

شماره 882

واگذاری  پرون��ده  اینک��ه  ب��ا 
 فیات کرایسلر به کمپانی چینی 
گریت وال تقریبا بس��ته ش��ده، 
ام��ا این س��وال ک��ه آی��ا ادغام 
واقعا راه حل و راه نجات صنعت 
خ��ودرو از چالش ه��ای پی��ش 
روی آن اس��ت، دوباره روی لب 
دنیا  خودروس��ازان در سراس��ر 

زمزمه می شود. 
به گزارش پ��دال نیوز به نقل 
از خ��ودروکار، تحلیلگران بر این 
باورند که این س��ناریو به دلیل 
کس��ب و کار  در  تح��ول  عم��ق 
سنتی صنعت خودرو و به عنوان 
ی��ک راه ح��ل، ب��ه زودی ب��رای 
هم��ه کمپانی ه��ا رق��م خواهد 
رس��وایی  موضوع  فق��ط  خورد. 
دی��زل گیت نیس��ت که صنعت 
خ��ودروی جهان��ی را مضطرب 
ک��رده اس��ت. در تابس��تانی که 
گذش��ت خبر ه��ای مرب��وط به 
اگر  کرایسلر  فیات  خودروسازی 
به ان��دازه اتهامات کارتل آلمانی 
و فراخ��وان خودروه��ای غ��ول 
خودروس��ازی، مرس��دس بن��ز، 
مطبوع��ات را به خود مش��غول 
نکرد، ام��ا کم اهمیت ت��ر از آنها 
نبود. صنعت خودروس��ازی  هم 
ای��ده خری��د فیات  از  جهان��ی 
کرایس��لر، این کمپانی افسانه ای 
البت��ه  و  اروپ��ا  و  آمری��کا  در 
آمری��کای التی��ن، توس��ط یک 
س��ازنده نس��بتا نوپ��ای چینی، 
بهت زده ش��د. انگار جهان برای 
قدرت نمایی  متوجه  نخستین بار 
و جاه طلبی چینی ها شد زمانی 
 که یک شرکت چینی را در رده 
پن��ج کمپانی اول ای��ن صنعت 
بزرگ، س��نگین و البته تش��نه 
مزی��ت مقی��اس )مفهوم��ی در 
اقتصاد خرد که به کسب مزیت 
کاه��ش هزینه در اث��ر افزایش 

حجم تولید اشاره دارد( دید. 
 وقتی گروه های آسیایی 

کمین می کنند 
 البت��ه هنوز به ج��ز کمپانی 
موت��ورز،  وال  گری��ت  چین��ی 
با نش��ان دادن  کمپانی دیگری 
تمایل خ��ود برای خری��د برند 
جی��پ و ب��دون اینک��ه هن��وز 
وارد مذاک��ره با ش��رکت ش��ود، 
خودروس��ازی  صنع��ت  ب��رای 
جهان واقع��ا قدرت نمایی نکرده 
اس��ت، اما ب��ا این ح��ال به نظر 
می رس��د هیچ کدام از غول های 
خودروس��ازی دنیا توان مواجهه 
با این رویداد را نداش��ته باشند 
و ای��ن خب��ر در دل این صنعت 

عظیم دلهره انداخته باش��د. این 
خبر ب��ه منزل��ه ی��ک وارونگی 
تولیدکنن��دگان  رده بن��دی  در 
جهان��ی و حت��ی ی��ک جنبش 
ادغ��ام  طرح ه��ای  در  ب��زرگ 
دفاع��ی تولیدکنن��دگان غربی، 
ژاپنی و کره جنوبی اس��ت. تا به 
حال دغدغه خودروس��ازی دنیا، 
واگذاری ولوو به ش��رکت چینی 
جیل��ی یا جگ��وار لن��دروور به 
ش��رکت هندی تاتا ب��ود اما این 
ب��ار، فراتر از انتق��ال تکنولوژی 
میان دو ش��رکت، در واقع تاثیر 
و جابه جای��ی جغرافیایی  اندازه 
اس��ت که می توان��د همه چیز را 
تغییر دهد. به این ترتیب اس��ت 

که در سال های اخیر شاهد یک 
رف��رم در صنعت خودروس��ازی 
هستیم و این روزها خبر هایی را 
از واگذاری شرکت های بزرگ به 

شرکت های نوپا می شنویم. 
گیوم کرونل، یک کارش��ناس 
ح��وزه خ��ودرو و متخصص در 
دیلوی��ت  مطالعات��ی  موسس��ه 
می گوید: »دو اس��تراتژی اصلی 
در این عرصه شناسایی شده اند؛ 
از  اینکه ش��رکت ها جزئی  یکی 
میلیون ها ش��رکتی باش��ند که 
توانس��ته اند در س��ایه ادغام به 
مزی��ت مقیاس، یعن��ی افزایش 
تولی��د و کاهش هزینه دس��ت 
یابند، یا اینکه قس��متی یا تمام 

هزینه ه��ای خ��ود را از طری��ق 
سرمایه گذاری هایی که می کنند، 

تامین کنند.« 
بسیاری از خودروسازان بزرگ 
دنی��ا با اس��تفاده از اس��تراتژی 
اول یعن��ی ادغ��ام، کمبودهای 
ناش��ی از فناوری، منابع مالی و 
توس��عه بازار را رفع و توانمندی 
شرکت مقابل را برای هم افزایی 
می گیرن��د.  ب��ه کار  تولی��د  در 
ش��رکت فولکس واگن با ب ام و 
و رولزرویس ب��ا المبورگینی در 
س��طح باال ادغام انج��ام داده و 
شرکت های کرایسلر با مرسدس 
و رنو، نیس��ان با فیات در سطح 
میان��ی و در س��طح پایین تر نیز 
مزدا با میتسوبیشی و کیا با ولوو 

ادغام شده اند. 
رنو از آن دس��ته ش��رکت هایی 
است که استراتژی اول را انتخاب 
کرده و موفق هم بوده است. سال 
گذشته، رنو-نیسان برای تصاحب 
تولیدکننده  ای��ن  میتسوبیش��ی، 
میلی��ون خودرویی،  کوچک یک 
جلوت��ر از س��ایر کمپانی ها اعالم 
آمادگی کرد و توانست 25درصد 
از سهم ش��رکت روسی آوتوواز را 
خری��داری کند. همی��ن اقدامات 
اقتصادی باعث ش��د رنو-نیس��ان 
غص��ن،  کارل��وس  هدای��ت  ب��ا 
کمپانی های بزرگ��ی مثل تویوتا، 
فولک��س واگن و جن��رال موتورز 
را پش��ت س��ر بگذارد و تابستان 
نخس��تین  جای��گاه  در  امس��ال 
خودروساز دنیا جای بگیرد. سایر 
خودروس��ازی ها هم مث��ل هوندا، 
 PSA هیوندای-کیا و حتی گروه
هم با تولید ساالنه 4 تا 5 میلیون 
خودرو و ادغام های��ی که محدود 
به جغرافیا می شوند، بدون اینکه 
مانع فعالیت گروه های دیگر شوند 

به بازی خود ادامه می دهند. 

یک کارشناس صنعت خودرو با اشاره 
ب��ه اینکه امروز رقابت پذیری زمینه س��از 
ارتقای کیفیت خودروهای داخلی است، 
اظهار داش��ت: بی ش��ک اعم��ال برخی 
خودروه��ای  واردات  در  محدودیت ه��ا 
خارج��ی، افزای��ش تعرف��ه و توج��ه به 
ارتقای س��طح کیفی محصوالت داخلی، 
زمینه س��از ایجاد فضای رقابتی به لحاظ 
قیمت و کیفی��ت در بازار خودرو خواهد 

شد. 
ش��هرام آزادی اف��زود: در صورتی که 
و  لوک��س  واردات خودروه��ای  تعرف��ه 
گران قیم��ت خارج��ی افزای��ش یاب��د و 
درآمد حاص��ل از آن ص��رف حمایت از 
تولید داخل شود ضمن افزایش پتانسیل 
تولید در کشور، سطح کیفی خودروهای 

داخلی نیز ارتقا خواهد یافت. 

وی با اش��اره به تاثیر رقابت پذیری در 
رشد تقاضا در بازار، اظهار داشت: البته با 
مناسب س��ازی قیمت خودروهای داخلی 
در مقایسه با خودروهای وارداتی می توان 
مصرف کنن��دگان را به خرید خودروهای 

داخلی ترغیب و تشویق کرد. 
به گزارش خبر خودرو، وی با اشاره به 
اهمیت س��رمایه گذاری در حوزه صنعت 
خ��ودرو، تصری��ح ک��رد: ام��روز هرگونه 
س��رمایه گذاری روی تولی��د محصوالت 
به روز و باکیفیت و تعامل خودروس��ازان 
داخلی با ش��رکت های طراحی و توسعه 
همکاری ه��ا در صنعت خ��ودرو مقدمه 
ایج��اد رش��د و توس��عه و رقابت پذیری 

صنعت خودروی ایران خواهد بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته در صورتی 
ک��ه این رواب��ط و همکاری ه��ا منجر به 

س��رمایه گذاری و رواب��ط بلند م��دت با 
خودروس��ازان مط��رح در عرصه جهانی 
شود، می توان انتظار داشت که کیفیت و 
تنوع تولیدات در صنعت خودروی ایران 
افزایش یابد. هرچند جریان داخلی سازی 
خودروه��ای جدی��د با در نظ��ر گرفتن 
تن��وع و تیراژ محدود ب��ه هیچ وجه برای 

خودروسازان اقتصادی نیست. 
عض��و هی��أت علمی دانش��گاه خواجه 
نصیرالدی��ن طوس��ی با توج��ه به وجود 
برخی انتقادات به جریان داخلی س��ازی 
خودروهای جدید خاطرنشان کرد: البته 
این مسئله نیازمند فرصت بیشتری است 
تا به نتیجه مورد انتظار برس��د، هرچند 
با  س��رمایه گذاری برای تولی��د قطعاتی 
تی��راژ پایین نی��ز به نظر اق��دام منطقی 

نخواهد بود. 

آزادی همچنی��ن با اش��اره ب��ه اینکه 
دس��تیابی به تکنول��وژی و دانش تولید 
قطعات جدید مستلزم سرمایه گذاری در 
صنعت قطعه س��ازی است، افزود: حرکت 
در ای��ن مس��یر ضم��ن س��رمایه گذاری 
مناس��ب، نیارمن��د همکاری و تش��کیل 
ب��ا همتای��ان معتب��ر  جوین��ت ونچ��ر 

بین المللی است. 
به گفت��ه وی، هرگونه تمرکز و جدیت 
قطعه س��ازان بر همکاری و مش��ارکت با 
همتایان و برند های برتر خارجی، ضمن 
اینکه زمینه س��از قرارداده��ای قطعی و 
توسعه س��هم داخلی س��ازی محصوالت 
اس��ت بلک��ه دس��تیابی به این ش��رایط 
س��کوی پرتاب��ی ب��رای توس��عه صنعت 
خودرو و دس��تیابی ب��ه کیفیت و قیمت 

رقابتی است.

نقش رقابت پذیری در رشد تقاضای خودرو در بازار

ترس جهان از صنعت خودروسازی چین
اخبار

 خطری که سرنشینان اتوبوس ها 
را تهدید می کند

براساس نتایج تحقیقات دانش��گاهی صورت گرفته در 
ایران در س��ال ۹4، »تعداد ذرات ری��ز آالینده« به عنوان 
عامل اصلی تاثیرگذار بر س��المتی اعالم و روشن شد که 
ان��واع فناوری های به کارگرفته ش��ده در صنعت خودرو از 
اس��تاندارد یورو ۱ تا یورو 5 در انتش��ار تعداد ذرات ریز به 
یک ش��کل عمل می کنند. در نهایت نصب »فیلتر دوده« 
به عن��وان راه حل مه��ار آلودگ��ی ذرات معل��ق در هوای 

کالنشهرها معرفی شد. 
از همی��ن رو دولت یازدهم در ک��وران روزهای آلوده و 
ناس��الم »نصب فیلتر دوده روی خودروهای دیزلی نو« را 
در جه��ت بهبود کیفیت هوا تصویب کرد، اما پذیرش آن 
از سوی سازندگان و واردکنندگان دچار فراز و نشیب هایی 
ش��د.  در این باره، محمدعل��ی احترام- عضو هیأت علمی 
دانش��کده مهندس��ی مکانیک و انرژی دانش��گاه شهید 
بهشتی- با اش��اره به جزییات تحقیقات صورت گرفته در 
ایران در زمینه فیلتر دوده مناسب برای خودروهای دیزلی، 
تاریخچه تدوین و تایید مصوبه نصب فیلتر دوده را تشریح 

کرد. 

نخستین مطالعات فیلتر دوده در ایران
به گزارش راهنمای سفر من به نقل از ایسنا، این عضو 
هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی دانشگاه 
ش��هید بهشتی با بیان اینکه در س��ال ۹4 پروژه هایی در 
شرکت کنترل کیفیت هوای تهران به منظور بررسی ابعاد 
مختلف فیلتر دوده انجام ش��د، اظهار کرد: طی این پروژه 
شرکت های مختلف و مطرح دنیا نمونه هایی از فیلتر دوده 
را برای ما فرستادند همچنین در زمینه انتخاب فیلترها از 

یک شرکت سوییسی مشاوره گرفتیم.
 بع��د از وارد ک��ردن فیلتره��ا ب��ا هم��کاری یک��ی از 
خودروس��ازان دیزلی داخلی که شرایط مناسب آزمون و 
آزمایش��گاه داشت، فیلترها را روی یک نمونه موتور تولید 
داخل نصب کردیم و با سوخت های متعدد که درصدهای 
مختلف گوگرد را داشت و مشابه کیفیت سوخت در ایران 

بود، تست کردیم. 
احترام ک��ه در این پروژه مس��ئولیت انجام آزمون های 
موتور انواع فیلترهای دوده را برعهده داش��ت با اش��اره به 
نتایج مطالعات و آزمایش ها، گفت: در جریان آزمایش های 
متعدد فیلتر دوده، فناوری مناسب فیلتر دوده که با شرایط 
کشور ما هماهنگ باشد، شناسایی و سپس نتایج مطالعات 

طی کنفرانسی ارائه شد. 

هر فیلتر دوده ای به درد ایران نمی خورد
این اس��تاد دانشگاه بهشتی در پاسخ به این پرسش که 
منظور از ضرورت »هماهنگی فیلتر دوده با شرایط کشور« 
چیست؟ اظهار کرد: فیلتر دوده باید با نوع سوخت، میزان 
گوگرد موجود در سوخت، استاندارد خودرو و حتی مسیر 
حرکت خودرو هماهنگی داشته باشد. همه این موارد که 
در انتخاب نوع فیلتر اثرگذار است در آزمایش های ما مورد 

توجه قرار گرفت. 
وی با اش��اره به اینکه در سال  ۹4 که بحث آلودگی هوا 
داغ تر بود، گفت: در این س��ال، مصوبه ای در هیأت دولت 
تصویب ش��د مبنی بر اینکه »کلیه خودروهای دیزلی اعم 
از تولید داخل��ی و وارداتی باید فیلتر دوده نصب کنند«، 
در این مقطع شرکت های تولیدکننده دیزل کمک کردند 
تا مس��یر نصب فیلتر دوده پیش برود اما به محض اینکه 
داس��تان جدی تر ش��د و تولیدات و واردات دیزل را تحت 
تاثیر قرار داد، برخی تولیدکنندگان و واردکنندگان دیزلی 

به وزارت صنعت فشار آوردند که مصوبه را تغییر دهد. 

تمام اتوبوس های گازسوز تهران 
فرسوده اند

عضو کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران 
با اش��اره به اینکه تمام اتوبوس های گازس��وز فرسوده اند، 
گف��ت: در ح��ال  حاضر به 5 میلیارد توم��ان بودجه برای 
تامی��ن مخازن نیاز اس��ت که تامین آن براس��اس قانون 
برعهده وزارت کشور بوده و بخش خصوصی در این زمینه 
وظیفه ای به عهده ندارد. به گزارش »عصر خودرو« به نقل 
از ایلنا، افش��ین حبیب زاده، عضو کمیس��یون حمل ونقل 
و ترافیک ش��ورای شهر تهران با اش��اره به آمار روبه رشد 
اتوبوس های فرسوده گفت: 6273 اتوبوس فرسوده در شهر 
تهران وجود دارد که از این تعداد 5۱43 اتوبوس متعلق به 
بخش خصوصی و ۱۱7۱ اتوبوس متعلق به بخش عمومی 
اس��ت که در خطوط بی آرتی کار می کنند. وی با اشاره به 
اینکه از این 6 هزار اتوبوس، 4 هزار و 234 دستگاه اتوبوس 
فرسوده هستند، گفت: با توجه به اینکه اتوبوس های باالی 
هشت سال فرس��وده محسوب می شوند و در حال حاضر 
۹48 اتوبوس بین شش تا هشت سال عمر دارند و به زودی 
به چرخه اتو بوس های فرسوده اضافه خواهند شد ، بیش از 

5 هزار اتوبوس فرسوده در تهران خواهیم داشت. 
حبی��ب زاده ادامه داد: از س��وی دیگ��ر 3668 اتوبوس 
گازس��وز در ته��ران وج��ود دارد که می ت��وان گفت همه 
فرس��وده هستند و تعویض آنها ضروری است. هر کدام از 
اتوبوس های گازسوز هفت مخزن دارند و عمر مفید مخازن 
۱5 س��ال اس��ت. به عالوه مخازن در هنگام بهره برداری 
حدود چهار س��ال از عمرشان گذش��ته بود و چون سال 
82 این اتوبوس ها ش��روع به فعالیت کرده اند، اساسا عمر 
این مخازن به پایان رس��یده و باید تعویض شوند. تامین 
منابع مالی برای تست مخازن به طور کامل به عهده وزارت 
کشور است و این وزارتخانه می گوید که این منابع را تامین 

کرده است. 

اخبار

لزوم برخورد قانونی با افزایش 
قیمت خودرو

در حال حاضر مشخص نیست افزایش قیمت خودرو 
در س��ال ۹6 بر چه اس��اس و ضوابطی است و باید در 
بخش قیمت گذاری در زمینه قیمت و کیفیت آن مورد 

بررسی قرار گیرد. 
با توجه به تورم ساالنه حدود ۱0 الی ۱2درصدی در 
کشور طی س��ال های اخیر، افزایش قیمت خودروهای 

تولید داخل در ابتدای هر سال متداول است. 
در همین راس��تا امس��ال نیز خودروس��ازان با اعالم 
قیمت های جدید خود اقدام به افزایش قیمت ها کردند. 
به گزارش بالغ، در ای��ن میان ایران خودرو به عنوان 
بزرگ ترین بازیگر بازار، قیمت ساخته های خود را بین 
50 ه��زار تا 2 میلی��ون تومان افزای��ش داده که البته 
افزایش 2 میلیونی مربوط به وانت آریس��ان اس��ت که 
در سال گذشته با مش��کالت کیفی مواجه شده بود و 
مواردی از نصف ش��دن را به کارنامه خودروهای وطنی 

اضافه کرد. 
ظاهرا این وانت های نصف ش��ونده، محص��ول ایران 
خ��ودروی تبریز بوده و حاال ایران خودرو دیزل با انجام 
پروژه هایی قصد دارد تا این مشکل فراگیر و شرم  آور را 

رفع کند. 
به هر ترتیب قیمت وانت آریس��ان طی ابالغیه ایران 
خ��ودرو بیش از 2 میلیون تومان افزایش داش��ته و به 

حدود 27 میلیون و 500 هزار تومان رسید. 
توضیح ایران خودرو ب��رای اختالف قیمت حدود 5 
میلیون و 500 هزار تومانی دنا پالس نس��بت به دنای 
معمولی عالوه بر تفاوت های ظاهری، به افزوده ش��دن 
آپش��ن هایی نظیر ایربگ های جانبی، آینه های جانبی 
برقی مجهز به راهنما و جمع شونده اتوماتیک، سانروف، 
صندلی هشت حرکته برقی راننده، صندلی شش حرکته 
برقی سرنشین جلو، سنسور دنده عقب، آنتن کوسه ای 
و مانیتور تصویری با قابلیت پخش فایل های تصویری، 
تلویزی��ون و مجهز به رهیاب به لیس��ت تجهیزات دنا 

پالس اشاره کرد. 
با این حس��اب به نظر می رس��د که در صورت تولید 
م��دل اتوماتیک دنا پالس باید انتظار رس��یدن قیمت 

تمام شده به حدود 50 میلیون تومان را داشته باشیم. 
احمد امامی یکی از کارشناسان فروش خودرو ، با بیان 
اینکه براساس آمار مسئوالن، افزایش 40درصدی تولید 
خودروها در کش��ور صورت گرفته است، اظهار کرد: با 
وجود آنکه تولید خودرو افزایش یافت متاسفانه قیمت ها 
به جای کاهش یا حداقل تثبیت، رشدی قابل توجه را 

تجربه کردند. 

هیچ گشایشی در بازار خودرو مشاهده 
نمی شود

وی با اشاره به اینکه در گذشته بهانه افزایش قیمت 
تحریم، نبود ابزار و وس��ایل الزم بود و شرکت ها مدعی 
بودند که ناچار به گران کردن این خودروهای تولیدی 
هستند، گفت: براساس گفته مسئوالن دولتی و با وجود 
رفع موانع تحریم ها، هنوز هیچ گشایشی در بازار خودرو 
مشاهده نمی ش��ود و عالوه بر آن قیمت ها نیز افزایش 

یافت و این یعنی برجام هیچ دستاوردی نداشت. 
این کارشناس تصریح کرد: طی سال های ۹0 تا ۹2 
مشاهده شد که قیمت خودرو به سه تا چهار برابر قیمت 
واقعی رس��ید و طی سال های بعد هم با وجود کاهش 
ت��ورم و رفع موانع واردات مواد اولیه و قطعات در همان 

قله گرانی باقی ماند. 
وی افزود: گران بودن تسهیالت و سود بانکی بسیار 

باال از دیگر دالیل افزایش قیمت خودرو است. 
ولی اهلل نانواکناری، نماینده مردم شهرستان های بابلسر 
و فریدونکنار در مجلس شورای اسالمی درباره افزایش 
قیمت خودرو طی این چن��د روز اخیر، گفت: افزایش 

قیمت خودرو باید در بخش قیمت گذاری دنبال شود. 

 
جگوار نیز به برقی سازی خط 

تولیدش روی آورد
جگوار لندروور تایید کرده اس��ت هر مدل جدید 
این برند که از س��ال 2020 عرضه می ش��ود دارای 

نسخه ای برقی نیز خواهد بود. 
به گ��زارش خبرخ��ودرو، این امر ب��ه معنای آن 
اس��ت که مدل های کام��ال جدید جگ��وار لندروور 
پس از این زمان در خط تولید خود نس��خه ای تمام 
برقی، هیبریدی شارژی یا mild هیبرید 48 ولتی 

خواهند داشت. 
هون��دا نی��ز اخی��را تایید کرده اس��ت ک��ه تمام 
مدل های جدیدش از س��ال 2020 نس��خه ای برقی 
 CR-V خواهند داش��ت و این روند با نس��ل پنجم

آغاز می شود. 
ای��ن خبر متف��اوت از بیانیه ول��وو در مورد برقی 
شدن تمام مدل هایش از سال 20۱۹ است. در این 
مورد، تم��ام مدل های ولوو تم��ام برقی، هیبریدی 

شارژی یا mild هیبرید 48 ولتی خواهند شد. 
جگوار لندروور جزییات خودروی mild هیبرید 
خ��ود را اعالم نکرده چرا که هن��وز چنین مدلی 
را برای عم��وم معرفی نکرده اس��ت. در هر حال 
انتظار می رود این خودرو نسخه ای از نمونه اولیه 
 e MHEV جگوار لندروور باش��د که کانس��پت
نامیده می شود. این مدل mild هیبرید براساس 
رنج روور اووک ساخته شده و دارای موتور دیزلی 
۹0 اس��ب بخاری و یک سیس��تم برقی 48 ولت 

است. 

تازه های خودرو

طرح اولیه آئودی از خودروی خودران برقی رونمایی شد.



مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی با اشاره به عملکرد این منطقه 
طی س��ال های فعالیت، گفت: بهبود فضای کس��ب و کار دانش بنیان از جمله 
اهداف مهم ما اس��ت، چراکه فضای کس��ب و کار دانش بنیان به مراتب بدتر از 

فضای کس��ب و کار بوده، از این رو در این راس��تا 
اقداماتی از جمله راه اندازی مرکز خدمات رسانی 
را در پ��ارک منطق��ه ویژه علم و فن��اوری انجام 

دادیم. 
 به گزارش هم نوا، علی جهانگیری در دیدار با 
رئیس جهاد دانشگاهی کشور، با تأکید بر اینکه 
منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی فعال تر از 
مابقی استان ها در این راستا حرکت کرده و همه 
اقدامات را نیز با ابالغ غیررس��می استاندار انجام 
داده است، اظهار کرد: جهاد دانشگاهی و منطقه 
ویژه علم و فناوری همدرد بوده و این دو مجموعه 
می توانند همکاری های شایسته ای داشته باشند. 
وی اضاف��ه کرد: منطقه ویژه عل��م و فناوری 

ربع  رشیدی با سازمان جهاد دانشگاهی استان ارتباط تنگاتنگی داشته و امید 
است این همکاری ها گسترده تر شود. 

وی با تأکید بر اینکه یک سری شبکه ها در منطقه ویژه علم و فناوری ربع 

رشیدی ایجاد ش��د، افزود: در اواخر دوره دولت اصالحات آیین نامه ای مصوب 
ش��د تا کریدورهای علم و فناوری در کشور ایجاد ش��ود که این آیین نامه در 

سال های آتی عوض شد و به منطقه ویژه علم و فناوری تغییر یافت. 
مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی 
با اشاره به اینکه »منطقه ویژه علم و فناوری« 
طب��ق آیین نامه، مجموعه ای از امکانات علمی، 
صنعتی، تولیدی و آزمایش��گاهی است، افزود: 
این مجموعه با تکیه بر خالقیت، در یک گستره 
جغرافیایی و براساس یک نظام مدون با اهداف، 

راهکارهای معین و هماهنگ ایجاد می شود. 
وی ب��ا تأکید ب��ر اینکه ه��دف مناطق ویژه 
عل��م و فناوری، تحق��ق اقتص��اد دانایی محور 
است، یادآور شد: مناطق ویژه علم و فناوری با 
جذب فرصت ها و سرمایه های علمی، اقتصادی 
و انس��انی، ملی، منطقه ای و بین المللی مبتنی 
بر اش��تراک منافع آورده ه��ای همه طرف های 
ذی نفع و هم افزایی میان سازمان ها، مراکز و موسسات، سبب نوآوری و توسعه 
علم و فناوری و در نتیجه توس��عه تولید، اقتص��اد و ایجاد جامعه دانایی محور 

می شوند. 

ب��ه گزارش خبرگزاری Fortune، گ��وگل قصد دارد طی ماه 
ج��اری میالدی، دو ملک ب��زرگ در کالیفرنیا خریداری کند که 
خبر آن از طریق زنجیره ایمیل های کمپانی افش��ا ش��ده است. 

گفته می ش��ود یکی از ای��ن قراردادها، 
هزین��ه ای 225 میلی��ون دالری ب��رای 
خری��د دو س��اختمان در س��انی ویل را 
ش��امل می شود که در حال حاضر خالی 
هستند و مساحتی بیش از 27 هزار متر 
مربع دارند. انتظار م��ی رود این قرارداد 

امروز نهایی شود. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، از ط��رف دیگر 
خرید س��اختمان س��ومی نی��ز در کار 
است که 2500 متر مربع مساحت دارد 
و در ح��ال حاضر توس��ط JFrog اداره 
می شود؛ شرکتی برای مدیریت و انتشار 

نرم افزار.
 هر س��ه ساختمان، طی ماه جاری خریداری می شوند و ظاهراً 
طرف گوگل، ش��رکت های خصوصی هس��تند و به همین خاطر 
خب��ری از افش��ای عمومی قرارداده��ا از س��وی مقامات محلی 

نخواهد بود. 
این موضوع، درباره خرید 830 میلیون دالری گوگل در سانی 

ویل نیز صدق می کند که اوایل تابستان امسال انجام شد. 
هنوز مش��خص نیس��ت گ��وگل چه 
اهداف��ی را ب��ا دفاتر جدی��دش دنبال 
می کن��د، اما الگوی خری��د این امالک 
نش��ان می ده��د گ��وگل ب��ه دنب��ال 
گس��ترش مناطق تحت تملک خود در 
نزدیکی مانتین ویو است و نمی خواهد 

سیلیکون ولی را ترک کند. 
کمپان��ی زیرمجموع��ه آلفابت، طی 
س��ال جاری میالدی بس��یار مشغول 
ب��وده و از همین ح��اال، مجموعه ای از 
محصوالت و سرویس ها را عرضه کرده 

است.
 انتظار می رود مراسم بزرگ بعدی گوگل، طی ماه آتی میالدی 
برگزار ش��ود که در آن از اس��مارت فون های خانواده پیکسل 2 و 
چندین محصول اینترنت مح��ور مانند مدلی کوچک تر از گوگل 

هوم رونمایی شود. 

»س��امانه مدیریت تقلب پایا« ش��رکت خدم��ات انفورماتیک موفق 
ب��ه احراز جای��گاه دوم برتری��ن طرح های تج��ارت الکترونیک آس��یا  

)AFACT( شد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات 
انفورماتی��ک، در ای��ن دوره از بخش رقابتی 
همایش، سامانه مدیریت تقلب پایا در بخش 
خل��ق ارزش از داده ها که تمرکز این بخش 
ب��ر به کارگیری فن��اوری کالن داده اس��ت؛ 
ش��رکت کرد. این س��امانه در بخش رقابتی 
همایش موفق ش��د رتب��ه دوم خلق ارزش 
از داده ها را کس��ب کند. همچنین چگونگی 
کار این س��امانه در کنفرانس و نمایش��گاه 
WCIT2017 تای��وان در مع��رض دی��د 

متخصصان خارجی قرار گرفت. 
بر پایه این خبر، AFACT یک سازمان 
بین المللی با هدف تسهیل و بهبود کسب و کار 

الکترونیکی اس��ت و تمرکز اصلی آن ساده سازی تبادالت بین المللی از 
طریق هماهنگی روش ها و فرآیندهای اطالعاتی است. سی و پنجمین 

گردهمایی AFACT دیروز در تایوان به کار خود پایان داد. 

ای��ن اجالس در قال��ب دو رویداد برگزار می ش��ود؛ روی��داد اول، 
ش��امل نشست عمومی با سه گروه کاری با عنوان های کمیته دامنه 
کسب و کار، کمیته پشتیبانی جامعه اعضا و کمیته متدلوژی و فناوری 
و دیگری شامل مسابقه دوساالنه برترین 
طرح ه��ای تجاری الکترونیکی در آس��یا 
موس��وم به e- Asia Awards اس��ت 
که نفرات و شرکت های برتر برگزیده در 
جریان آن معرفی می ش��وند؛ این مسابقه 
در سطح آسیا به جهت حضور نمایندگان 
اصلی و فنی کشورها، فرصت مغتنمی را 
برای تبادل نظ��ر و عرضه توانمندی های 

اعضا فراهم می آورد. 
الزم ب��ه ذکر اس��ت در ای��ن اجالس 
نمایندگان 19کش��ور محدوده آس��یا - 
اقیانوس��یه اعم از هندوس��تان، اندونزی، 
مغولس��تان،  مالزی،  کره جنوب��ی،  ژاپن، 
پاکستان، فیلیپین، عربستان سعودی، س��نگاپور، سریالنکا، تایلند، 
ویتنام، اس��ترالیا، ایران، افغانس��تان، چین، تای��وان و کامبوج عضو 

هستند. 

گمانه ها نشان از این دارد که سامسونگ طی سه ماهه سوم سال 2017 دوباره 
رکوردشکنی کرده و عملکرد مالی بهتری را در مقایسه با بهار 2017 برجا خواهد 
گذاش��ت. به گزارش زومیت، پس از آنکه سامس��ونگ س��ال گذشته نتوانست با 

گلکسی نوت 7 فروغ چندانی داشته باشد، به نظر 
می رس��د که س��ال 2017 از نظر مالی برای این 
کمپان��ی کره ای روزهای ب��ه یادماندنی را بر جای 
می گذارد. سامسونگ با انتشار گزارش مالی مربوط 
به سه ماهه دوم سال جاری میالدی رکوردشکنی 
کرد، حال آنکه به نظر می رسد تابستان سال جاری 
نیز برای سامس��ونگ بسیار خوب سپری می شود، 
چراکه آخرین گمانه ها در خصوص عملکرد مالی 
ای��ن کمپانی حکایت از رکوردش��کنی دوباره این 
کمپان��ی دارد. تحلیلگران ب��ازار مالی پیش از این 
اعالم کرده بودند که احتماال سامسونگ در تابستان 
س��ال 2017 از نظر مالی ش��اهد رش��د آنچنانی 
نخواهد بود، چراکه این کمپانی کره ای طی س��ه 

ماهه دوم پس از چند س��ال از نظر کسب سود رکوردشکنی کرده بود. کره ای ها 
طی سه ماهه دوم سال 2017 موفق شده بودند تا سود عملیاتی 12.38 میلیارد 
دالر را به جیب بزنند که باالترین سود کسب شده توسط این کمپانی طی چند 

سال اخیر بود. با وجود اینکه سامسونگ نیز افق روشنی برای تابستان سال جاری 
نداشت، اما پیش بینی های جدید نشان از این دارد که فروش پنل های اولد به اپل 
برای استفاده در جدیدترین آیفون کاپرتینویی ها باعث شده تا سامسونگ عملکرد 
بسیار بهتری را از نظر مالی به جای بگذارد. کیم 
س��ان وو، تحلیلگر مؤسس��ه مریتز، به این نکته 
اش��اره کرده که احتماال درآمد سامس��ونگ در 
تابس��تان به بیش از 57.29 میلیارد دالر برسد 
که سود عملیاتی 12.۶7 میلیارد دالری را برای 
این کمپانی به ارمغان خواهد آورد. وی در مورد 
عملکرد مالی سامسونگ طی سه ماهه سوم سال 
2017 چنین اظهار نظر کرده است: سامسونگ 
با انتشار پیش بینی خود از وضعیت مالی در سه 
ماهه سوم سال 2017 رویکرد محتاطانه ای را در 
پیش گرفته اس��ت، حال آنکه تقاضای باال برای 
تراش��ه های کامپیوتری و همچنین سود حاصل 
از فروش گوش��ی های هوشمند، انتظارات از این 
کمپانی را افزایش داده است. شمار دیگری از تحلیلگران بازار نیز به قیمت باالی 
تراشه های nand و حافظه های RAM اشاره کرده و از این رو پیش بینی خوبی 

را از عملکرد مالی سامسونگ به عمل آورده  اند. 

مدیر منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی: 

بهبود فضای کسب و کار دانش بنیان از اهداف منطقه ویژه علم و فناوری است
گوگل برای خرید دفاتری تازه در نزدیکی مانتین ویو، 225 میلیون دالر 

هزینه می کند
سوددهی سامسونگ در تابستان 2۰۱۷ نیز رکوردشکنی خواهد کردسامانه »مدیریت تقلب پایا« برترین طرح تجارت الکترونیک آسیا

والدین عموما بازخورد خوبی نسبت به کارآفرینی ندارند. در این مقاله 
کلی��د متقاعد کردن والدین محافظ��ه کار در جهت حمایت از رویاهای 

کارآفرینی  خود را می آموزید. 
به گزارش زومیت، چیراگ کولکارنی، کارآفرین، بازاریاب و مدیرعامل 

شرکت Taco، تجربه کارآفرینی اش را این گونه تعریف می کند: 
زمانی  که نخستین تجارتم را ش��روع کردم، سخت ترین کار متقاعد 
ک��ردن والدین��م بود تا به ج��ای گرفتن مدرک تحصیلی مهندس��ی یا 
مدیریت، در راه کارآفرینی قدم بگذارم. البته پس از اینکه آنها را راضی 
و با خود همراه کردم نتایج ش��گفت انگیزی نصیب من ش��د و به جرأت 

می گویم که بدون حضور آنها نمی توانستم در شغلم موفق شوم. 
والدینم چطور راضی شدند؟ 

ابتدا مطمئن شوید که پدر و مادر تان ایده شما را خطرناک و مرگبار 
تص��ور نمی کنند، در غیر  این صورت آنها تمام تالش ش��ان را برای منع 
کردن شما و حفاظت تان در برابر عوامل خطرناک خواهند کرد. پس از 
آن طبق مواردی که به شما گفته می شود، تالش کنید حمایت و اعتماد 

خانواده تان را جلب کنید و به آزادی عمل در کارآفرینی برسید. 
موفقیت را به زبان خودتان تعریف کنید

اغلب والدین محتاط هستند و تالش می کنند تا از فرزندشان مراقبت 
کنن��د و او را در منطقه امن نگهداری کنند که چنین روحیه ای منجر 
به مخالفت با کارآفرینی شما می شود. جی کیم، صاحب پادکست جی 
کیم، فرزند یک خانواده کره ای مهاجر اس��ت. نخستین شغل پدر کیم 
در آمریکا، سرایداری با حقوق دو دالر در ساعت بود، اما از اینکه آینده 

باثباتی داشت راضی و خوشحال بود. 
کیم تعریف می کند: »ذهنیت والدینم از موفق شدن من، رسیدن به 
شغلی پایدار در یک شرکت بود، در حالی  که من در رویای رئیس شدن 
بودم. اگر واقعا برای کارآفرینی س��اخته ش��ده اید از جای تان برخیزید، 

ذهنیت و باورهای تان را به زبان آورید و شروع به کار کنید.«
پیوسته و روزانه تالش کنید

وقتی متوجه شدید که می خواهید چه راهی را دنبال کنید، حتی یک 
روز را هم از دس��ت ندهید و از کار کردن و تالش غافل نشوید. بهترین 
عملکرد خود را به صورت پیوس��ته ارائه دهید و تجربیات موفقیت آمیز 
کسب کنید. والدین محافظه کار و سرسخت می خواهند مطمئن شوند 
که ش��ما از پس کارآفرینی و قبول مسئولیت های بزرگ برمی آیید. در 
حالی  که اگر منظم نباشید و کارتان را جدی نگیرید، آنها نیز هدف شما 

را جدی نمی گیرند و این بسیار طبیعی است! 
صبور باش��ید، فعالیت های روزانه خود را ادامه دهید و به والدین خود 
اثبات کنید که حتی اگر گاهی مجبور به ترک کارتان می شوید، باز به 
سراغش بازگشته و پیگیری می کنید. این رویه ثبات و جدی بودن شما 

را نشان می دهد. قطعا موفق خواهید شد. 
هزینه های خود را متقبل شوید

گری وینرچوک، کارآفرین، س��خنران معروف و نویس��نده پرفروش 
نیویورک  تایمز از س��ن 10 س��الگی به دنب��ال کارآفرینی ب��ود. او در 
تعطیالت آخر هفته در مراکز خرید نیوجرسی، با فروش بلیت بیس بال 
به درآمد 1۴00 دالر رس��یده بود. در نخستین تالش هایش برای جذب 
مشتری توانست چهار نفر از دوستان دبیرستانش را به ورزشگاه بیس بال 
بکش��اند و ای��ن موفقیت خوبی بود. هنگامی که پ��درش او را از کار در 
بازار بیرون آورد و مس��ئولیت چیدن یخ در فروش��گاه خانوادگی شان را 

ب��ه او محول کرد، گری در فکر اثبات ک��ردن توانایی هایش به پدر بود. 
او به ج��ای مخالفت با والدینش، نتایج مثب��ت و خوب کارآفرینی اش را 

به آنها نشان داد. 
گری می گوید: »من از داش��تن پدر و مادرم و حضور در ش��هر محل 
سکونت مان خوش��حال بودم و می خواستم زحمات آنها را جبران کنم. 
پس تمام تالش��م را کردم تا در کارم موفق باشم و بتوانم هزینه هایم را 
پرداخت کنم.« او با سرسختی و تالش توانست استعداد کارآفرینی اش را 
اثبات کند و در رشد کسب وکار خانوادگی شان نیز یاری برساند. اگر شما 
هم دیوانه وار رویایی در سر دارید و به دنبال تایید و حمایت خانواده تان 
هستید، با تالش بیشتر، هزینه های شخصی و مدرسه تان را تامین کنید. 

با والدین خود صادقانه گفت وگو کنید
رامت س��چی، کارآفرین و مشاور مالی، در خانواده ای لیبرال و هندی 
بزرگ ش��ده بود که بسیار سختگیر تر از والدین آمریکایی بودند. سچی 
می گوید:  »زمانی  که می خواهید در مورد آینده تان به طور جدی صحبت 
کنید، بیش از همیش��ه رفتار و اقدامات ش��ما در طول زندگی تان مورد 
س��نجش قرار می گیرند. به عنوان مثال این س��وال پیش می آید که آیا 
شما در زندگی ش��خصی، وظایف مدرسه و در زمینه مدیریت پول تان 
منظم و مس��ئولیت پذیر بوده اید؟ اگر س��ابقه درست و درخشانی دارید 
ادامه گفت وگو نیز آس��ان خواهد بود، اما اگر والدین شما تصمیم تان را 
درک نمی کنند و صرفا عقب نشینی می کنند؛ شاید شروع مکالمه شما 

دچار ایراد است.«
گفت وگوی تان را این گونه شروع کنید: »مدتی است که من در مورد 
کارآفرینان مطالعه می کنم و بسیاری از جوانان را می بینم که به دنبال 
برپایی کسب وکار و اجرایی کردن ایده های خود هستند و من هم مثل 
آنها به کارآفرینی عالقه دارم. نظر شما چیست؟« در این مکالمه، شما 
از ابتدا تصمیم به تصویب رسیده تان را اعالم نمی کنید، بلکه والدین تان 
را به مشورت و هم صحبتی دعوت می کنید. البته دقت کنید که سخنان 
و نحوه مکالمه تان با اعتمادبه نفس و مصمم اما با احترام باش��د. ضعف 
در سخنرانی نشانه مردد بودن و ترس شما است. در پایان واکنش آنها 

هرچه باشد، احترام و صبوری کارساز خواهد بود. 
خود را برای جنگیدن آماده کنید

اگر شما سابقه درخشانی در دوران مدرسه، مدیریت رفتار و عملکردتان 
دارید، مخارج تان را به عهده گرفته اید، محترمانه با والدین خود مشورت 
و صحب��ت کرده اید اما هنوز به مقاصد خود دس��ت نیافته اید، نوبت آن 
است که مانند رایان هالیدی رفتار کنید و باثبات راه خود را پیش ببرید. 
او می گوید: »والدین شما اغلب ایده های تان را رد خواهند کرد، اما شما 

باید عواقب تصمیمات تان را بپذیرید و به پیش بروید.«
هالیدی با پدر و مادرش اختالف سنی بسیار داشت و زمانی  که تصمیم 
گرفت دانشگاه را ترک کند و با استعداد نویسندگی اش در یک سازمان 
مش��غول به کار شود، با مخالفت بس��یار زیاد از طرف خانواده اش روبه رو 
ش��د. آنها هر کاری برای تغییر ذهنیت فرزندش��ان انجام دادند و او را از 
داشتن پول توجیبی و حضور در تعطیالت منع کردند. هالیدی چند سالی 
این ش��رایط پرتنش و پرفشار را گذراند، اما زمانی  که به موفقیت رسید، 
توانس��ت نظر خانواده اش را جلب کند و حمایت آنها را به دس��ت آورد. 
همیشه مس��یر خود را دنبال کنید، سختکوش باشید، صبوری کنید و 
امیدوار باشید که پدر و مادرتان در میانه راه مجاب و با شما همراه  شوند. 
ENTREPRENEUR: منبع

صنعت توریسم و گردشگری جزو الینفک بدنه صنایع یک دولت و 
ملت و حکومت بوده و حتی در ش��رایطی که امکان طبیعی طبیعت 
نی��ز برای گردش��گری مهیا نباش��د باید به ش��کل کام��اًل مصنوعی 
جذابیت جذب گردش��گر در هر کشوری مهیا شود چراکه نمی توان 
منکر تأثیر آن در ارکان فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بود. تأثیرات 
توریس��م بر جوام��ع محلی، چه از دی��دگاه اقتص��ادی، اجتماعی یا 
محیط��ی می تواند هم مثبت و هم منفی باش��د. در واقع این امر به 
این بس��تگی دارد که توریس��م در یک منطقه خاص تا چه حد رشد 
ک��رده و هر منطقه چ��ه میزان ظرفیت تحمل خ��اص خود را دارد، 
یعن��ی محدوده تأثی��ر درآمدزایی که بر جامعه محلی آس��یب نزند. 
اگ��ر بتوان بر آن محدودیت غلبه کرد، جنبه های منفی توریس��م از 
بی��ن خواهند رفت. از لحاظ اقتصادی، س��هم گردش��گری در تولید 
ناخالص داخلی کش��ور 3/۴درصد، در اشتغال زایی حدود 5۴1000 
ش��غل مس��تقیم و غیر مس��تقیم و در صادرات غیر نفت��ی در حدود 
1۴درصد برآورد شده اس��ت. این وضعیت بیانگر ضعف عمومی این 
بخش از نظر مدیریت، تبلیغات، ساختار حقوقی و نیز ارتباط ضعیف 
آن با س��اختار صنایع کشور است. اس��تفاده صحیح از پتانسیل ها و 
ظرفیت های جهانگردی ایران می تواند سودی معادل دو برابر ذخایر 
نفتی را به کشور تزریق کند. آمارها نشان می دهد بین ۴00 تا ۶00 
میلیارد دالر از درآمد کش��ورها تا سال 2005 از صنعت جهانگردی 
تأمین می ش��ود. برای توس��عه جهانگردی کش��ورمان و قرار گرفتن 
در ردی��ف یکی از قطب های جهانگردی منطق��ه و جهان در مرحله 
نخس��ت باید نگاه دولت و مردم را به این صنعت تغییر داد و س��پس 
برای تأمین امکانات و زیرساخت ها در کشور گام برداشت. همچنین 
با قرار دادن جهانگردی در ردیف کاالهای صادراتی غیرنفتی و توجه 
به این صنعت در برنامه ریزی و سیاس��ت گذاری های کالن اقتصادی 
می توانیم به کس��ب درآمد اقتصادی از جهانگردی امیدوار باش��یم. 
ویژگی های��ی که باعث ش��ده جهانگردی به عنوان ی��ک صنعت برتر 

انتخاب شود عبارتند از: 
منابع عمده اقتصادی، زود بازده بودن و عدم نیاز به س��رمایه گذاری 
کالن، مزیت های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی، ایجاد امنیت 

توسعه در روابط سیاسی بین کشورها. 
از نظر اجتماعی توریس��م تأثیری عالی بر کش��ور میزبان دارد. در 

معرفی تأثیرات مثبت توریسم باید گفت: 
ایج��اد رفتار و نگرش مثبت نس��بت به یکدیگر، درک فرهنگ ها و 
س��نت های یکدیگر، کاهش برداش��ت های منفی و کلیشه ای، ایجاد 
دوس��تی، ایجاد افتخار، تقدیر، تفاهم، احترام و مدارا با فرهنگ های 
یکدیگر، افزایش اعتماد به نفس میزبان و گردش��گران، رضایت روانی 
ایجاد ش��ده از طریق برقراری ارتب��اط. بنابراین روابط اجتماعی بین 
گردش��گران و مردم محلی می تواند منجر ب��ه درک، تقدیر، مدارا و 
آگاه��ی متقابل، احت��رام و محبت درون خانواده ش��ود. افراد محلی 
ب��دون ترک کردن خانه خود درمورد دنیای بیرون آموزش می بینند 
درحالی که گردش��گران اطالعات بس��یار خوبی درمورد یک فرهنگ 
متفاوت با خودشان به دست می آورند. جوامع محلی از طریق روابط با 
گردشگران دستخوش پیشرفت هایی در زیرساخت های اجتماع مثل 

مدارس، کتابخانه ها، موسسات و آموزشگاه های پزشکی، کافی نت ها و 
امثال آن می شوند. در کنار آن، اگر فرهنگ محلی علت و پایه جذب 
توریست به آن منطقه باشد، موجب حفظ سنت های محلی و صنایع 
دس��تی آنکه ممکن است در معرض نابودی قرار گرفته باشد، خواهد 
ش��د. از طرفی توریس��م این قدرت را دارد که ب��ر تغییرات فرهنگی 
اثر بگذارد. پیش��رفت موفقیت آمیز یک منبع می تواند تأثیرات منفی 
زیادی را به دنبال داش��ته باش��د. در این میان می توان به پیشرفت 
بیش از حد، جذب، جنگ و بازس��ازی مصنوعی اشاره کرد. در عین 
اینکه نش��ان دادن یک فرهنگ به گردش��گران می تواند به حفظ آن 
فرهنگ کمک کند، می تواند موجب کم رنگ ش��دن یا نابودی آن نیز 
ش��ود. نکته این است که توریسم را طوری در منطقه گسترده کنیم 
که هم درآمدزا بوده و هم برای س��نت ها و فرهنگ های محلی ایجاد 
احترام کند. توریسم همچنین تأثیرات مثبت و منفی بر بوم شناسی 
محلی دارد. توریس��م و گردشگری معموالً منجر به گردشگری انبوه 
می ش��ود ک��ه موجب مصرف بیش از اندازه، آلودگ��ی و از بین رفتن 
منابع می ش��ود. ام��ا از دیدگاه بوم شناس��ی، توریس��م از هر صنعت 
تولیدی دیگری ارجح تر اس��ت زیرا با محیط زیس��ت  سازگارتر است. 
مش��کل اینجاس��ت که تغییر زندگی سنتی جوامع محلی کار آسانی 

نیست و معموالً موجب شبه درگیری می شود. 
ب��رای کاهش اثرات منفی بر جوامع محلی، می توان در زمان ایجاد 
یک فعالیت توریس��تی به موارد زیر توجه داش��ته باش��یم: آیا افراد 
محلی به عنوان کارمند در صنعت توریسم شرکت دارند؟ آیا سازمان 
ب��ا تجارت های محلی همکاری دارد؟ آیا نگرش��ی مثبت نس��بت به 
فرهن��گ محلی دارد؟ مردم محلی چه س��ود اقتصادی از توریس��م 

دریافت می کنند؟ 
ام��ا درخصوص توجیه اقتصادی گردش��گری بر کش��ور باید بیان 
کرد مهم ترین عواملی که در جذب س��رمایه های سرگردان به بخش 
جهانگ��ردی و در نتیجه به س��رمایه گذاری بیش��تر منجر می ش��ود 

عبارتند از: 
1-تبلی��غ صنعت جهانگردی به عنوان منبعی برای اس��تخدام و به 

کارگیری افراد بیشتر 
2-روش��ن س��اختن ارتب��اط موجود بی��ن صنع��ت جهانگردی و 

استخدام افراد 
3-جلوگی��ری از بروز مس��ائل بی اهمیت از جمل��ه موانعی که در 
بخش جذب نیروی کار وجود داش��ته و جهت دهی برای رسیدن به 
نوآوری، خالقیت و تش��ویق به امر تحقیق بیش��تر در زمینه صنعت 

جهانگردی. 
۴- رف��ع موان��ع موج��ود در خصوص مس��ائل مرب��وط به صنعت 
جهانگ��ردی از طریق تقویت بخش  خصوصی و روش��ن س��اختن و 

صراحت دادن به قوانین مربوطه 
5- گسترش و توسعه فرودگاه ها، جاده ها و خطوط راه آهن و هتل 

و امکانات خاص مسافرین. . . 
۶- انجام تالش هایی برای شناس��اندن اهمیت صنعت جهانگردی 
ب��ه مردم و اینک��ه افراد بدانند جماعت بس��یار زیادی در بخش های 

مختلف این صنعت مشغول به کار هستند یا می توانند باشند. 
7- ت��الش  در جه��ت افزای��ش س��طح معلوم��ات جه��ت تعلیم 

تخصص های الزم برای بهبود مهارت ها و خالقیت ها. 

دیروز »جیمی دیمون« مدیرعامل شرکت معروف سرمایه گذاری »جی پی مورگان« در اظهارنظری جالب، بیت کوین و سایر ارزهای 
دیجیتالی را نوعی کالهبرداری و شیادی خواند که فقط توسط تبهکاران استفاده می شود و در نهایت حباب قیمت آنها شکسته خواهد شد. 
به گزارش دیجیاتو، دیمون در جریان کنفرانس ساالنه بانکداری در نیویوریک گفت: اگر ساکن ونزوئال، اکوادور، کره شمالی یا چنین مناطقی 
هستید، یا اگر به عنوان فروشنده مواد مخدر، قاتل حرفه ای و مشابه آنها فعالیت می کنید، بیت کوین برای تان بهتر از دالر آمریکا خواهد 
بود... بازار این ارزها بسیار محدود است. 
پس از این صحبت ها )و احتماالً به خاطر چند عامل دیگر( ارزش بیت کوین روند نزولی را در پیش گرفت و حدود ۱۰ درصد کاهش یافت. 
دیروز »جان مک آفی« که شرکت جدیدش یعنی MGT  یکی از بزرگ ترین مجموعه های استخراج بیت کوین به شمار می رود، صحبت های 
دیمون را بی اساس خواند و گفت: شما بیت کوین را کالهبرداری می دانید، ولی من بیت کوین استخراج می کنم. تولید این ارز و خلق هر سکه 
بیش از ۱۰۰۰ دالر هزینه دارد. ]حال شما بگویید[ هزینه تولید یک دالر آمریکا چقدر است؟ کدام یک به کالهبرداری شباهت بیشتری دارد؟ 
شما کاغذ را به هر قیمتی می فروشید ولی ما برای تولید این ارز هزینه زیادی را متحمل می شویم. 
همانطور که قباًل به طور مفصل گفتیم، استخراج بیت کوین عملیات بسیار دشواری است و نیاز به سرمایه گذاری مالی و صبر و حوصله 
زیادی دارد. با این حال هنوز مشخص نیست که قیمت این ارز دیجیتالی در آینده چه تغییری خواهد کرد. مک آفی پیش بینی می کند که 
قیمت هر بیت کوین تا سه سال آینده به 5۰۰ هزار دالر می رسد. 
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دریچهیادداشت

هزینه گارانت��ی AppleCare+ برای آیفون های اپل حاال از 129 دالر به 1۴9 دالر 
افزایش پیدا کرده است. البته این قیمت، آیفون های ۶ اس پالس، 7 پالس و 8 پالس را 
تحت تاثیر قرار می دهد. به گزارش دیجیاتو، برای آیفون 10 اما چنین طرحی در حقیقت 
200 دالر هزینه دربر دارد که خب دلیل آن کامال مشخص است و به نمایشگر بزرگ 5.8 
اینچی OLED آن باز می گردد. تعمیر نمایشگر آیفون ۶ و آیفون SE از 99 دالر برای 
دستگاه های غیر گارانتی به 129 دالر افزایش پیدا کرد، در حالی  که آیفون ۶ اس و 7 با 
20 دالر افزایش قیمت به 1۴9 دالر رسیدند. مدل پالس نیز 20 دالر گران تر شده و به 
1۶9 دالر رسیده است. در مورد آیفون 7 و 7 پالس، هزینه تعمیر دیگر آسیب ها به 319 
و 3۴9 دالر رسیده است و این قیمت برای آیفون 8 و 8 پالس 3۴9 و 399 دالر اعالم 

شده. این رقم برای آیفون 10 یا X نیز احتماال بسیار بیشتر خواهد بود. 

اپل هزینه تعمیر و گارانتی آیفون را 
افزایش داد

عناوی��ن برخی از برنامه های کارآفرینی دانش��گاه خوارزم��ی در ترم جاری 
اعالم ش��د. یکی از برنامه های اعالم ش��ده طرح بیست بیست )بیست مهارت 
در دهه بیس��ت سالگی( اس��ت که با هدف افزایش مهارت های اساسی و پایه 
برنامه ریزی ش��ده و در همه مش��اغل م��ورد نیاز اس��ت. دوره تربیت مربی و 
مش��اور کارآفرینی عنوان دیگر برنامه کارآفرینی دانش��گاه خوارزمی است که 
دانش��جویان ب��ا گذراندن ای��ن دوره می توانند مربی و مش��اور کارآفرینی در 
سازمان های مختلف ش��وند. طرح تاک )توسعه ایده های کارآفرینی( نیز یکی 
از برنامه های کارآفرینی این دوره دانشگاه خوارزمی است که با هدف افزایش 
مهارت های راه اندازی و توسعه کسب و کار برنامه ریزی شده است. این برنامه ها 

برای دانشجویان دانشگاه تهران و پردیس کرج خوارزمی اجرا می شود. 

برنامه های کارآفرینی دانشگاه 
خوارزمی اعالم شد

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت بازاریابی



 هیچ وقت به هیچ کدام از دوستانم لقب 
»بهتری��ن« را نمی دادم چون نگران بودم 
ک��ه بقیه  دوس��تانم از اینکه م��ن به آنها 

کمتر فکر می کنم ناراحت شوند. 
پس عجیب نیس��ت ک��ه در این مقاله 
به جای یک کمپی��ن تبلیغاتی، ۱۰ تا را 
به عنوان بهترین ه��ا در زمینه  تبلیغات و 
بازاریابی معرفی کنم. ش��اید این س��وال 
برای ش��ما مطرح ش��ود که چرا این ۱۰ 
کمپین تبلیغاتی بهترین بوده اند؟ پاس��خ 
این اس��ت: ب��ه دلی��ل تاثیری ک��ه این 
کمپین ها در رشد نام برندها داشته اند و 
البته قدرت نفوذی که باعث ش��ده تا ما 
نام آنها را س��ال ها بعد از شروع کارشان 
هنوز به یاد داش��ته باشیم. در این مطلب 
که توس��ط س��ایت chetor ب��ه نقل از 
hubspot ارائه ش��ده است ابتدا به یک 

سوال اساسی پاسخ می دهیم: 
کمپین تبلیغاتی چیست؟ 

کمپین تبلیغاتی یک دسته تبلیغ است 
ک��ه حول یک پیام متمرکز ش��ده اند. در 
کمپی��ن تبلیغات��ی از مج��اری مختلف 
بازاریابی برای رس��اندن این پیام استفاده 
می ش��ود. همچنین زمان بندی برای این 

کمپین ها بسیار مهم است. 
۱۰ کمپین  تبلیغاتی و بازاریابی برتر  

)و دلیل موفقیت آنها(
۱- نایکی: فقط انجامش بده! 

آیا می دانستید زمانی بوده که محصوالت 
نایکی تنها مختص دون��دگان ماراتن بوده 
اس��ت؟ بعد از مدتی، موج تناسب اندام در 
دنیا به راه افتاد و کارشناسان فروش نایکی 
می دانستند که باید از این موقعیت استفاده 
 ،)Reebok(  کنند تا از رقیب شان، ریباک
پیش��ی بگیرن��د. آن زمان ف��روش کفش 
ریباک بیش��تر از نایکی ب��ود. این گونه بود 
ک��ه در ده��ه8۰  میالدی نایک��ی کمپین 
تبلیغاتی»فقط انجامش بده!« را خلق کرد. 

این کلید موفقیت آنها بود. 
در س��ال ۱۹88، ف��روش نایک��ی 8۰۰ 
میلیون دالر بود ولی در س��ال ۱۹۹8 این 
ع��دد ب��ه ۹.۲ میلیارد دالر رس��ید. »فقط 
انجام��ش بده« کوتاه، دلنش��ین و در بین 

م��ردم فراگیر ب��ود. مردم هر کج��ا که در 
حال ورزش کردن بودند، می توانس��تند آن 
را ح��س کنند و البته امروزه هم مردم این 
حس را می توانند لمس کنند. »می خواهی 

۵ مایل بدوی؟ فقط انجامش بده!«
این ش��عاری است که می تواند به همه  
ما مربوط ش��ود؛ محرکی است که باعث 
می ش��ود خودمان را به چی��زی فراتر از 
محدودیت های م��ان ترغی��ب کنیم. پس 
وقت��ی می خواهی��د بهتری��ن راه را برای 
معرفی برندتان پیدا کنید باید از خودتان 
این س��وال را بپرس��ید که قرار است چه 
مش��کلی را ب��رای مش��تری های تان حل 
کنی��د؟ محصول ی��ا خدمات ش��ما چه 
راه حلی ارائه می دهد؟ با استفاده از انتقال 
پیام به مشتری ها برای فروش، می توانید 
یک رابطه  احساس��ی با آنها برقرار کنید 

که به سادگی خدشه پذیر نیست. 
۲- فولکس واگن: به کوچک بودن 

فکر کن! 
متخصص��ان  و  ش��رکت ها  از  خیل��ی 
 )Volkswagen( بازاریابی فولکس واگن
را ب��ا عنوان »به کوچک ب��ودن فکر کن« 
یاد می کنند. در س��ال ۱۹۶۰ یک گروه 
تبلیغاتی ب��زرگ تصمیم گرف��ت به این 
سوال پاسخ بدهد که چطور می توان طرز 
فکر مردم را در مورد یک ملت تغییر داد؟ 
ب��رای مث��ال، آمریکایی ه��ا همیش��ه 
تمایل داشتند ماش��ین های بزرگ تولید 
خودش��ان را خریداری کنند به طوری که 
حتی ۱۵ سال بعد از پایان جنگ جهانی 
دوم ه��م اغل��ب آنها عالق��ه ای به خرید 
خودروهای کوچک آلمانی نداشتند. حال 
این س��وال مطرح می ش��ود که تبلیغات 
فولک��س واگن چطور نظ��ر آنها را عوض 
ک��رد؟ آنها دقیقا به انتظارات مردم توجه 
کردند. »شما فکر می کنید محصوالت ما 
کوچک هس��تند؟ بل��ه، دقیقا همین طور 
است.« آنها هیچ وقت تالش نکردند تا آن 

چیزی را که نبودند نمایش بدهند. 
مهم تری��ن درس��ی ک��ه می ت��وان از 
این کمپی��ن تبلیغاتی گرفت این اس��ت 
که س��عی نکنی��د محصول، ش��رکت یا 
خدمات تان را در قالب چیزی که نیس��ت 
معرفی کنید، چون مشتری ها به درستی 

تشخیص می دهند و قضاوت می کنند.  
3- مارلبورو: انسان مارلبورویی

تبلیغ انسان مارلبورویِی این شرکت که 
از س��ال ۱۹۵۵ شروع شد، نشان داد یک 
برند با خلق و نمایش یک س��بک زندگی 
ح��ول محص��والت خود می توان��د تا چه 
اندازه قدرت پیدا کن��د. »آیا می خواهید 
یک ف��رد آزاد باش��ید؟ می خواهید قوی 
باش��ید؟ آیا دوست دارید محدودیت ها را 
کن��ار بگذارید؟« این تعریفی بود که آنها 

از یک انسان مارلبورویی ارائه دادند. 
ای��ن تبلیغ��ات موفق بودن��د چون یک 
زندگی ایده آل را به تصویر می کش��ید که 
خیلی ها آرزو داش��تند آن را تجربه کنند. 
پس فکر کردن به نیازهای زندگی مردم یا 
آنچه برای داشتن یک زندگی ایده آل به آن 
احتیاج دارند یکی از راه های موفقیت است. 
۴- گروه فرآوری شیر کالیفرنیا: شیر 

داری؟ 
این گروه با اس��تفاده از ش��عار »ش��یر 
در  ش��یر  ف��روش  توانس��تند  داری؟« 
کالیفرنیا را تنها طی یک س��ال ۷درصد 
افزایش دهند. اما این پایان داستان نبود 
و این ش��عار از مرزها عبور کرد و تا امروز 
هم می توانید میلیون ها شعار را با عنوان 
»ف��الن محصول را داری؟« ببینید. اما به 
این نکته توجه کنید که هدف این ش��عار 
اصال کسانی که ش��یر مصرف نمی کنند 
نب��ود و تنه��ا روی مش��تری های قبلی 
سرمایه گذاری می کرد. پس، الزم نیست 
همیش��ه به دنب��ال مش��تری های جدید 
برای خدمات یا محصوالت خود باش��ید. 
گاهی باید مش��تری های فعلی خود را به 
استفاده  بیش��تر از محصوالت تان ترغیب 
کنی��د؛ در واق��ع بای��د کاری کنی��د که 
مش��تری های ش��ما حامی تان باشند و از 

محصول و خدمات شما لذت ببرند. 
۵- داو: زیبایی واقعی

 »دنیای��ی را تص��ور کنید ک��ه در آن 
زیبای��ی منب��ع اعتم��اد به نفس باش��د، 
ن��ه اضطراب.« این جمله در واقع ش��عار 
 )Dove( کمپی��ن تبلیغاتی ش��رکت داو
ب��ود که ب��ه زیبایی واقعی فک��ر می کرد 
و البت��ه با اس��تقبال زیادی ه��م روبه رو 
ش��د. آنها از یک روش س��اده ام��ا موثر 

برای بازاریابی اس��تفاده کردند: تبلیغات 
ش��رکت داو ح��ول یک موض��وع مهم و 
حساس می گش��ت. آنها تبلیغی ساختند 
که طی آن ی��ک آزمای��ش اجتماعی به 
نمای��ش درمی آم��د؛ از ی��ک چهره نگار 
 )FBI( اداره تحقیق��ات پلی��س آمری��کا
درخواست شد دو طرح از هر یک از زنان 
داوطل��ب این تحقیق رس��م کند. یکی از 
این طرح ها براس��اس توصیفات خوِد آن 
زن ترس��یم می شد و طرح دیگر براساس 
توصیفات یک غریبه. جالب اس��ت بدانید 
ک��ه این دو تصویر کام��ال متفاوت بودند. 
داو ای��ن نتایج را همراه ب��ا این آمار قابل 
توجه ارائه داد که تنها 4درصد از زنان در 

سراسر دنیا خود را زیبا می دانند. 
و اما نتای��ج: این ویدئوها بیش از ۱۱4 
میلی��ون بار دی��ده و ۳.۷4 میلیون بار به 
اش��تراک گذاشته ش��دند چون به خوبی 
ب��ا مخاطبان ارتباط برقرار کردند و مردم 
هم پیام شرکت داو را شنیدند. این تبلیغ 
با مخاطب��ان خود هم��راه و همدل بود، 
و آنه��ا هم به دلیل ای��ن تبلیغ جذاب و 
ه��م به دلیل آم��ار و ارقامی که داو برای 
پشتیبانی از پیام خود استفاده کرده بود 

تحت تاثیر قرار گرفتند. 
۶- اپل: از مک استفاده کن

از بین همه  کمپین های عالی تبلیغاتی مک 
)mac(، شعار »از مک استفاده کن« عملکرد 
خیره کننده تری داش��ت. نزاع بین سیس��تم 
عامل م��ک و کامپیوترهای ویندوزی تبدیل 
به موفق ترین کمپین تبلیغاتی اپل ش��د. در 
سال اول به کارگیری این کمپین اپل توانست 
س��هم خود را در بازار 4۲درصد افزایش دهد. 
این کمپین تبلیغاتی هر آنچه را که الزم بود 
مش��تری ها در مورد محص��والت اپل بدانند، 
بدون اینکه مشخصات را در بوق و کرنا کند، 

به آنها ارائه می داد. 
باید بدانیم که اگر محصول ما کارایی های 
جدید و فوق العاده ای دارد، نباید آنها را مثل 
چماق بر سر مش��تری های مان بکوبیم. در 
عوض، باید این مزایا را به صورت قابل فهمی 
بیان و کاری کنیم که آنها بتوانند خودشان 
را در حال استفاده از محصول مجسم کنند 

و برای استفاده از آن ترغیب شوند. 
ادامه دارد...

نگاهی به کمپین  های تبلیغاتی برتر دنیا )بخش اول(
کلید

ترویج در بازاریابی چه تفاوتی با 
تبلیغات دارد؟ 

تروی��ج در بازاریاب��ی PROMOTION را در 
بیشتر کسب و کار ها همان تبلیغات می دانند، این در 
حالی اس��ت که مقوله ترویج در بازاریابی امری است 
که هم می تواند رایگان و هم می تواند هزینه بر باشد. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، مثاًل کارشناس��ان 
بازاریابی و فروش می توانند هنگام فروش از محصولی 
خاص طرف��داری کنن��د ام��ا تبلیغات رس��انه های 

تبلیغاتی مورد نیاز و هزینه های خود را دارد. 
البته ش��ما به عنوان کارآفرین کسب و کاری تازه، تا 
زمانی که رش��د و توسعه سازمانی در کسب و کار شما 
هنوز به خوبی ایجاد نشده، الزم است هر دو این امور 

را به یک نفر مشاور بازاریابی بسپارید. 
تعریف ترویج در بازاریابی

ترویج در بازاریابی مقوله ای اس��ت ک��ه بازاریابان 
هن��گام فروش و بازاریابی، ی��ک کاال یا خدمت را به 
مش��تریان معرفی کرده و در مورد خصوصیات خوب 
آن کاال ی��ا خدمت با اس��تفاده از فنون یک بازاریاب 
حرفه ای صحب��ت می کنند و به قولی آن محصول یا 
خدمت را ترویج می دهن��د، البته آنها هنگام فروش 
باید از ابزاری مثل کاتالوگ یا بروش��ور مربوط به آن 
محصول یا خدمت نیز اس��تفاده کنند و همه آنها را 
در اختیار مش��تریان قرار دهند، همچنین بازاریابان 
می توانند برخی محصوالت یا خدمات جشنواره های 
مناسبتی که با حضور ستارگان سینما یا ورزشکاران 
برگزار می ش��ود یا جشنواره هایی را که برای حمایت 
از تیم های ورزش��ی یا افراد هنری برگزار می ش��ود، 
جه��ت تروی��ج هر چ��ه بیش��تر کاال ی��ا خدمت به 

مشتریان پیشنهاد کنند. 
همانطور که در ابتدای مقاله گفته ش��د عناصری 
که ترویج در بازاریابی از آنها اس��تفاده می کنند هم 
می تواند هزینه بر باش��د و ه��م می تواند بدون هزینه 
و رایگان باش��د، مثاًل اگر یک کمپین رس��انه ای را با 
هدف ترویج در بازاریابی و انتش��ار پیام برگزار کنیم 
مطمئناً هزینه بر است، اما اگر یک کمپین شبکه های 
اجتماع��ی برگ��زار کنیم تنها هزینه آن اس��تفاده از 
زمان یکی از کارکنان است و هزینه دیگری به همراه 

نخواهد داشت. 
تبلیغات

در مقوله تبلیغات ش��ما با اعمال کنترل و با هدف 
انتشار پیام خاصی از رسانه های تبلیغاتی چون تیزر، 
بیلب��ورد، تبلیغات مجل��ه ای، تبلیغ��ات رادیویی و... 
 اس��تفاده می کنید، ک��ه این کار هم مطمئناً بس��یار 
هزینه ب��ر خواه��د بود. البت��ه هدف اصل��ی از انجام 
تبلیغات رسانه ای و صرف هزینه های باال برجسته تر 
ش��دن برند، پیام برن��د و رقابت با رقبا در بازار هدف 

است. 
ش��ایان ذکر اس��ت که هنگام تبلیغات رس��انه ای 
می توانی��د ب��ا ایجاد ش��لوغی در رس��انه ها، تبلیغی 
پرمحت��وا و در نتیج��ه پربیننده و با طرفدار بیش��تر 
تهی��ه کنید که این خود یک��ی از عوامل موفقیت در 

ساخت رسانه های تبلیغات است. 
هدف گیری گروهی خاص از مشتریان

تبلیغات به ش��ما ای��ن امکان را می ده��د تا گروه 
خاص��ی از مش��تریان را هدف گی��ری کنید، ش��ما 
می توانید با انتخاب یک رسانه با توجه به گروهی که 
بیننده آن رسانه هس��تند یا آن رسانه را می خوانند 
به تبلیغات و هدف گیری گروه خاصی از مش��تریان 
بپردازید. کانون ه��ای تبلیغاتی که خدمات تبلیغاتی 
می دهند در خصوص کلیه رسانه هایی که در اختیار 
مش��تریان خود قرار می دهند اطالع��ات کافی نظیر 
گروه مخاطب رسانه، تیراژ مناسب رسانه، تعداد افراد 
بیننده رسانه، جنسیت افراد بیننده رسانه، سن افراد 
بیننده رسانه، وضعیت تاهل آنها و میزان تحصیالت 
آنها را دارند و شما با توجه به این اطالعات می توانید 
برای ترویج در بازاریابی و تبلیغات مخاطبان خود را 
دس��ته بندی و پیش بینی کنید، البته پس از استفاده 
از هر رس��انه تبلیغاتی باید در انتظ��ار بازخورد های 
آن باش��ید تا بتوانید به خوبی از تبلیغات انجام شده 
نتیجه گیری کنید، بنابراین پیش از مش��خص شدن 
نتایج بازخورد ه��ا نمی توانی��د در خصوص موفقیت 

استفاده از رسانه تبلیغاتی تصمیم گیری کنید. 
مسائل مالی و اقتصادی ترویج در بازاریابی

هر نوع هزینه ای را که با هدف ترویج در بازاریابی 
و تبلیغات انجام داده اید در سیس��تم مالی و مالیاتی 
به همان ش��کل جزو هزینه های بازاریابی ثبت کنید، 
زیرا تمامی مبالغ در خصوص بازاریابی هزینه ش��ده 
اس��ت، البته ثبت هزینه های طراحی گرافیکی مثل 
طراح��ی و چ��اپ کاتال��وگ و بروش��ور و... نیز جزو 

هزینه های بازاریابی به حساب می آیند. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 سبک تبلیغات فرانسوی
ژاپنی و آلمانی

برخی کشورها س��بک تبلیغات خاص خود را دارند. 
در این مطلب به نقل از هورموند، س��ه س��بک مهم را 

مرور می کنیم.
سبک فرانسوی

فردگرای��ی، اعتق��اد ب��ه اصالت انتخاب و س��رانجام 
احساس اس��تقالل در تصمیم گیری ازجمله تمایزهای 
سبک تبلیغات فرانسوی است. در آگهی های فرانسوی 
به ندرت هدایت مشتری احتمالی به سوی یک انتخاب 
مشاهده می شود. باور فرانسویان بر این است که زندگی 
نباید در چارچوب های محدود و کوچک زندانی ش��ود. 
همه چیز باید در مقیاس بزرگ و در حد تکامل و نهایت 
قدرت و زیبایی باشد. لذت و کامیابی نیز دو محور اصلی 
زندگی است، بنابراین در آثار هنری، تئاتری و تیزرهای 
فرانس��وی این مفاهیم آشکارا دیده می ش��ود.  در آثار 
تبلیغات فرانسوی اگر محصولی باید نسبت به محصول 
رقیب متمایز ش��ود، باید در طراحی، دوام و مرغوبیت 
م��واد اولیه نم��ود یاب��د. از دیگر جنبه ه��ای تبلیغات 
فرانس��وی می توان استفاده از زبان طنز و شوخی، درام 
و سرگرمی ها را نام برد. بازی با واژگان و اشکال در آثار 
تبلیغاتی فرانسوی نیز بسیار دیده می شود. جاذبه های 
عموم��ی در تبلیغ��ات، زیبای��ی، احس��اس و ادراک، 
جنسیت، تصاویر و نواهای عاشقانه، استفاده از زنان زیبا 
به عنوان سمبل و استعاره زیبایی و کمال ازجمله اجزای 
اصلی تبلیغات فرانسوی است. پیام دهندگان در تبلیغات 
تجاری فرانس��وی معموالً افراد مس��ن و خبره هستند.  
در تبلیغات کاالی مصرفی بیش��تر از استعاره و سمبل 
اس��تفاده می ش��ود، اما در تبلیغات کاالهای صنعتی و 
واس��طه ای از مفاهیم تخصصی مانند مشخصات فنی، 
دوام و عملک��رد به طور صریح و بی واس��طه و به دور از 

استعاره و کنایه استفاده می شود. 
سبک تبلیغات ژاپنی

س��بک تبلیغات ژاپنی تحت تأثیر تعالیم کنفوسیوس 
و ارزش ه��ای جمعی در جامعه ژاپنی اس��ت. روش ایجاد 
ارتب��اط در س��بک تبلیغات ژاپنی، غیرمس��تقیم اس��ت. 
مخاطبان ژاپنی را نمی توان به طور مس��تقیم و بی واسطه 
نس��بت با ویژگی های محصول آش��نا ک��رد. در حقیقت 
مخاطب ژاپنی نسبت به تبلیغات مستقیم احساس توهین 
می کند. در ژاپن، عادت فرهنگی عذرخواهی در هر امری 
از امور اجتماعی، بیان کننده این تفکر اس��ت که اظهار هر 
سخنی از جانب گوینده باعث اختالل در نظر فکری شنونده 
می شود، پس گوینده باید در ابتدا معذرت بخواهد. هدف 
روشن تبلیغات در ژاپن، دوست داشتن مصرف کننده، به 
دست آوردن اعتماد او، ایجاد حس احترام در او و باالخره 
تکیه مخاطب او به عنوان یک خریدار دائمی و وفادار است.  
اهمیت خشنودس��ازی مشتری در ژاپن، بس��یار باالتر از 
معرفی و جا انداختن برند، نام شرکت یا تبلیغات تلویزیونی 
است. سازندگان تیزرهای تبلیغاتی در ژاپن اصالتاً به دنبال 
این هس��تند که چگونه اعتماد، تفاهم متقابل و وابستگی 
ب��ه کاال یا مؤسس��ه را در مصرف کننده احتمالی به وجود 
آورند. خریدار باید در محل خرید، احساس آزادی و راحتی 
کند و بدون هیچ فش��اری با رؤیت کاال، تصمیم به خرید 
بگیرد. بنابراین فروشگاه هایی که در تابلوهای ورودی خود 
عبارت »از اینکه ما را انتخاب کرده اید، متشکریم« را بیان 
می کنند، نسبت به فروشگاه هایی که در تابلوهای ورودی 
خود عبارت  »ما آماده خدمت به مشتری هستیم« را بیان 
کرده ان��د، موفق ترند. آثار تبلیغاتی ژاپنی معموالً س��بک 
فانت��زی، تخیلی و س��رگرم کننده ندارند، بلکه بیش��تر با 
لحنی غیرمستقیم، دقیق، زیرکانه و توام با استعاره و کنایه 
اس��ت. در مورد کاالهای صنعتی یا واس��طه ای، تبلیغات 
بنگاه به بنگاه  )B2B( نیز غیرمس��تقیم و با اس��تفاده از 
اش��ارات و نمادهاست.  مقایس��ه و برشمردن ویژگی های 
مثبت محص��ول خودی در برابر صف��ات محصول رقیب، 
مخالفت فرهنگ ژاپنی اس��ت و نوعی افترا و اتهام به بدی 
و فساد تلقی می شود. روش عرضه و بیان مطلب و شعر و 
لغات زیبا در محیطی دلپذی��ر و جاذبه هایی مثل احترام 
به  پیشکس��وت ها و بزرگ ترها و نشان دادن اهمیت آنها، 
تکمیل کننده س��ناریو اس��ت. در س��بک تبلیغات ژاپنی، 
ارتباط انسان با طبیعت به طور گوناگون نشان داده می شود. 
همچنین استفاده از موسیقی و مراسم بسیار معمول است. 

سبک تبلیغات آلمانی
تبلیغات در آلمان، صریح، بدون ابهام و با تأکید بر نیاز 
به سازندگی و تولید ارزش است. در سبک تبلیغات آلمانی 
همه چیز قاطع و شفاف بیان می شود و جلوگیری از عدم 
قطعیت به مدیریت ام��کان می دهد بدون ابهام تصمیم 
بگیرد. به آمار و اطالعات و حقایق بسیار توجه می شود و 
پیام ها متکی بر آمار واقعی است. در روش آموزش دادن 
به مصرف کننده، استفاده از تأیید و استشهاد افراد خبره 
و متخصص و نشان دادن طرز کار دستگاه ها و کاالها به 
مخاطبان، همچنین گزارش های آزمایشگاهی بسیار رواج 
دارد. در روش تبلیغاتی صریح، عقالیی و جدی آلمانی، 
کیفی��ت، تکنولوژی و طرح محص��ول دارای جاذبه های 
مهمی هس��تند. همچنین از آثار و فواید استفاده از کاال 
یا خدمت برای مصرف کننده نهایی همانند مش��خصات 
فنی و نحوه اس��تفاده از کاال در تهیه پیام های تبلیغاتی 
بهره برداری می شود. اگر تولیدکننده ای در تولید کاالیی 
دارای مزیت یا شایس��تگی خاصی باش��د، از این امتیاز 
به عن��وان یک محور تبلیغاتی اس��تفاده ش��ده و توجه 
ش��نونده یا بیننده به آن جلب می ش��ود. شایستگی ها 
به صورت توان تخصصی، دس��تگاه های فنی پیچیده یا 
مراکز آزمایش��گاهی معتبر، متبلور و مجس��م می شوند. 
گاهی اوقات از مدیران ارشد یک واحد تولیدی مانند یک 

مقام علمی یا دانشگاهی یاد می شود. 

Lindsay Kolowich
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کاف��ه ش��یکی راه انداخته اید. خوب هم 
می دانید چیزی که کم نیست، کافه است. 
خی��ال می کنید همین که فضا را ش��یک 
کنید و منوهای آنچنان��ی هم در کافه تان 
بگنجانید، مش��تری ها مث��ل موروملخ به 
س��مت تان هجوم می آورند. انگار برای تان 
اصال مهم نیست که دو تا کوچه آن طرف تر، 
سه تا کافه دیگر هم مثل شما پا گرفته اند. 
آیا می دانید س��خت ترین چیز برای شروع 
و گس��ترش کسب وکار چیست؟ بد نیست 
بدانید برای بسیاری از کسب وکارها پاسخ 
این پرس��ش، یک واژه است؛ مشتری یابی. 
این امر به طور مشخص وقتی صدق می کند 
که بودجه بازاریابی کسب وکار شما محدود 

باشد. 
م��ا در ای��ن مقاله ب��ه نقل از س��ایت

chetor، 15روش مش��تری یابی را ب��ه 
ش��ما معرف��ی می کنی��م ک��ه می توانید 
ب��ا به کارگی��ری آنه��ا به افزای��ش تعداد 

مشتریان کسب وکارتان کمک کنید. 
هم��ه می دانند که س��خت ترین بخش 
کس��ب وکار،  گس��ترش  و  راه ان��دازی 
پیداکردن مشتری اس��ت. صرف داشتن 
محصول یا خدمتی که مطمئن هس��تید 
افراد زیادی ب��ه آن احتیاج دارند، جذب 
مش��تری را تضمی��ن نمی کن��د. ص��رف 
اینکه ش��ما کس��ب وکار راه انداخته اید، 
به این معنی نیس��ت که مشتری، مغازه 
شما یا وب س��ایت شما یا صفحات شبکه 
اجتماعی ش��ما را پیدا می کن��د. باید به 
خودت��ان تکان��ی بدهید و بروی��د دنبال 
مشتری. درواقع اکثر صاحبان کسب وکار 
حتی پس از اینکه کسب وکارش��ان رونق 
و ش��هرت هم پیدا کرد، به طور مداوم در 
حال پیداکردن مش��تری هس��تند. شما 
چط��ور باید ای��ن کار را بکنید؟ با پیروی 
از این 15روش��ی ک��ه خدمت تان عرض 

می کنیم. 
برنامه ریزی کنید

ب��ا خ��ود بنش��ینید و فک��ر کنید که 
مش��تری های ای��ده آل چ��ه خصوصیاتی 
دارن��د. اگ��ر ب��ه کس��ب وکارها چی��زی 
می فروش��ید، فکر کنی��د و ببینید کدام 
خری��دار  به احتم��ال  بیش��تری  بخ��ش 
محص��والت ی��ا خدم��ات ش��ما خواهد 
ب��ود و چ��ه ف��ردی در چه س��طحی از 
مس��ئولیت، ملزومات خری��د موردنظر را 
تعیین می کند. اگر پاس��خ این س��واالت 
را نمی دانی��د، تلف��ن را بردارید و به این 
اف��راد زنگ بزنید. از م��دت  زمان چرخه 
خرید آگاه شوید. آیا خرید محصول شما 
چرخه  ای طوالن��ی  دارد و چندین نفر در 
آن دخیل اند؟ س��پس به ای��ن فکر کنید 
ک��ه خریدار موردنظرت��ان معموال چطور 
محصوالت و خدمات شما را پیدا می کند. 
آیا در شبکه های اجتماعی حضور پررنگ 
دارد؟ بیش��تر به حرف چه کس��ی گوش 
می دهد و از چه کس��ی برای خرید، الگو 
می گیرد؟ همه این اطالعات را یادداشت 
کنید و به دنبال طرح های مرتبط بگردید. 
س��پس راه های��ی پیدا کنید ک��ه خود و 
اطالعات ت��ان در هم��ان موقعیت��ی قرار 
بگیرید که افراد در بازار هدف شما حضور 
دارن��د. با این کار دیده می ش��وید و آنها 

هم می توانند محصوالت و خدمات ش��ما 
را پیدا کنند و بخرند. 

از چشم اندازهای کسب وکار در 
شبکه های اجتماعی استفاده کنید

س��عی نکنید محصوالت و خدمات خود 
را در صفحات ش��بکه های اجتماعی مردم 
به آنها بفروش��ید، بلکه سعی کنید با آنها 
وارد رابطه شوید. در پست های آنها کامنت 
بگذارید و توییت های ش��ان را هم پاس��خ 
دهی��د. آنها را در پس��ت های ش��بکه های 
 اجتماع��ی خودتان منش��ن کنی��د، مثال 
در جلس��ه ام��روز درم��ورد    @Ehsan
امنیت ف��روش حرف های خیلی خوبی زد. 
هدف ش��ما باید این باشد؛ شناخته شوید 
و مردم ش��ما را دوست خود بدانند. فروش 
به کسانی که شما را دوست خود می دانند، 

بسیار راحت تر است. 
به سراغ روزنامه های کاغذی بروید

حتی در عصر دیجیتال هم، روزنامه ها 
از  و مج��الت کاغ��ذی هن��وز منبع��ی 
اطالع��ات تماس هس��تند و ش��ما را به 
مش��تریان بالقوه تان می رسانند. به دنبال 
اس��امی افرادی باشید که به تازگی ترفیع 
برده اند، کسب وکارهای  جایزه  گرفته اند، 
جدی��د افتت��اح کرده اند یا ب��ه هر طریق 
دیگری ممکن اس��ت مشتری بالقوه شما 
باش��ند. به این افراد نامه بنویس��ید و به 
آنها به خاطر موفقیت شان تبریک بگویید 
یا به آنها بگویید مقاله ای که درموردشان 
نوشته ش��ده بود، خیلی جالب بود. نام و 
شعار شرکت خود را به عالوه هر اطالعاتی 
که درم��ورد محص��ول خ��ود دارید، در 

امضای نامه  تان ذکر کنید. 
فضای وب سایت و شبکه های 

اجتماعی خود را برای بازدید مردم، 
ساده کنید

ت��ازه بهتر از این، کاری کنید اطالعات 
تم��اس خود را به ش��ما بدهن��د. از آنها 
دع��وت کنی��د در خبرنامه رایگان ش��ما 
عضو شوند. برای امور مرتبط با شغل تان، 
پیشنهاد دهید که می توانید آنها را به طور 
رای��گان راهنمای��ی کنید. با ای��ن کارها 
می توانید سرنخ بگیرید و سپس روی آن 

سرنخ ها به طور مداوم کار کنید. 
اسپانسر رویدادها شوید

ک��ه  باش��ید  رویدادهای��ی  به دنب��ال 

بازاره��ای بالق��وه را به نف��ع ش��ما فعال 
می کنند. به دنبال جلسات گروه بازاریابی 
محل��ی باش��ید ی��ا ب��ه ترتیب دهندگان 
ای��ن جلس��ات و رویدادها زن��گ بزنید و 
ببینی��د آیا اسپانس��ر می خواهند یا خیر. 
اسپانسرش��دن ب��رای رویدادهای محلی 
گاهی خیلی ارزان تمام می شود؛ اگر هم 
گران بود، می توانید در قسمت مربوط به 
»دوستان« به بهای اندکی اسپانسر شوید. 
در جلس��ات و س��مینارهایی ش��رکت 
کنید که ممکن است مشتریان بالقوه تان 

حضور داشته باشند
اگ��ر ای��ن کار را کرده اید ول��ی با آنها 
بازاریابی  گروه ه��ای  نگرفته ای��د،  تماس 
جدی��د را امتح��ان کنی��د. در روزنامه ها 
بگردی��د و ببینی��د چ��ه س��ازمان هایی 
رویدادهایی برگ��زار می کنند که ممکن 
اس��ت بازار هدف ش��ما را ج��ذب کنند. 

سپس در آن رویدادها شرکت کنید. 
پس از جلسات باز هم خود را نشان 

دهید
با کس��انی که مالق��ات کرده اید، تماس 
بگیری��د و ببینی��د آیا می توانند مش��تری 
بالق��وه ای برای محصول یا خدمات ش��ما 
باش��ند یا خیر. اگر گفتند به محصوالت یا 
خدمات ش��ما درحال حاضر نیاز ندارند، از 
آنها بپرسید به نظرشان چه وقتی می توانید 
ب��ه آنها زنگ بزنی��د یا آیا هم��کاران آنها 
هم اکنون به محصول شما نیاز دارند یا خیر. 

اندک بکارید و کالن برداشت کنید
نمونه هایی رای��گان از محصوالت خود 
ارائ��ه کنی��د و از دریافت کننده های این 
نمونه ها بخواهید از دوستان شان بپرسند 
آیا از محصول ش��ما راضی بوده اند یا نه. 
یا مثال اگر مش��اوره می دهید، این کار را 
رایگان انجام دهید. می توانید خبرگزاری 
یا کانال تلگرام داش��ته باش��ید و اخبار و 
ن��کات روان شناس��ی را در آن بگنجانید. 
همچنی��ن می توانید یک دوره مش��اوره 
رایگان برگزار کنی��د و طی آن اطالعات 
کاف��ی را در اختی��ار مراجعه کننده قرار 
دهید تا از توانایی ش��ما در ارائه کمک به 

خود مطمئن شود. 
در دایره دوستان تان به دنبال 

مشتری باشید
از دوس��تان تان بپرس��ید آیا کس��ی را 

می شناس��ند که بتواند از خدمات ش��ما 
استفاده کند. اگر س��اختار قیمت گذاری  
شما اجازه می دهد، به دوستان و آشنایان 
پیشنهاد کنید که در ازای جذب مشتری 

درصدی از سود را به آنها خواهید داد. 
رقبای موفق خود را تحت نظر داشته 

باشید
ببینی��د آنه��ا معم��وال کج��ا تبلی��غ 
می کنند؟ کجا به بازاریابی می پردازند؟ از 
چه شگردهایی استفاده می کنند؟ چیزی 
ک��ه به آنها کمک می کند، ممکن اس��ت 

برای شما هم مفید باشد. 
به جای یک آگهی بزرگ، از چند 

آگهی کوچک استفاده کنید
اگ��ر اکثر اف��راد در حوزه کاری ش��ما از 
تبلیغات چاپی برای جذب مشتری استفاده 
می کنند، شما هم باید همین کار را بکنید. 
فک��ر تبلیغ های ب��زرگ، آن هم برای مدت 
کوت��اه روی بیلب��ورد اتوبان را کال از س��ر 
بیرون کنی��د. از آگهی های کوچک تر طی 
مدت طوالنی تر در همان نشریاتی استفاده 

کنید که رقبای تان به تبلیغ می پردازند. 
تبلیغات PPC   )پرداخت به ازای هر 

کلیک( و سایر تبلیغات آنالین را 
امتحان کنید

برای پایین نگه داشتن هزینه ها، طوری 
تبلیغ کنی��د که افرادی ک��ه به  احتمال 
 زیاد مش��تری ش��ما خواهند ب��ود، آن را 
ببینند. آنها را هدف بگیرید تا در منطقه 
جغرافیای��ی ش��ما به س��راغ تان بیاین��د، 
هم��ان منطق��ه ای ک��ه در آن، خدمتی 
عرضه می کنید یا محصولی می فروش��ید. 
بودجه ه��ای ماهانه و روزانه وضع کنید و 
ظرف چند روز اول، آن را مکررا بررس��ی 

کنید. 
در  »مای بیزنس گوگل« جایی پیدا 

کنید
در هر دایرکت��وری ای که صالحیتش را 
دارید، نام شرکت خود را ذکر کنید. توجه 
داشته باشید که آدرس وب سایت را صحیح 
بنویس��ید. اتاق بازرگانی و سایر گروه های 
کس��ب وکار غالبا دایرکتوری های عضویت 
دارند و ش��ما می توانید اطالعات تماس و 
آدرس وب سایت خود را در آنها ثبت کنید. 
وقتی مشتریان بالقوه خرید نکردند، 

از آنها بازخورد بگیرید
از آنه��ا بپرس��ید آیا محص��ول دیگری 
پیدا کرده اند که بیشتر مناسب حال شان 
بوده است؟ یا اینکه اصال به کلی از خرید 

منصرف شده اند.
 آیا س��فارش دادن در وب س��ایت شما 
برای شان سخت بوده است؟ از بازخوردی 
که می گیرید، اس��تفاده کنید تا تغییرات 
موردنی��از را انجام دهید و به فروش خود 

رونق بدهید. 
بدانید راه های بی شماری برای 

رسیدن به موفقیت هست
غالبا فروش زمان��ی رونق می گیرد که 
مش��تریان بالق��وه درم��ورد محصوالت و 
خدمات ش��ما از چند مجرا و منبع مطلع 
ش��ده  باشند. هرچه بیش��تر درمورد شما 
بش��نوند، محص��والت و خدمات ت��ان را 

بیشتر در نظر خواهند گرفت. 
businessknowhow :برگرفته از

اشتباهات بزرگ بازاریابی دیجیتالمشترییابیبا۱۵روشیکهبهکسبوکارتانرونقمیبخشد
این روزها کمپین های بازاریابی دیجیتال یکی از دالیل 
اصلی موفقیت برند هستند، بنابراین شناختن اشتباهات 

رایج آن در زمان و هزینه های شما صرفه جویی می کند. 
به گزارش زومیت، ابزارهای مورد اس��تفاده در دیجیتال 
مارکتینگ با سرعت زیادی در حال تغییر هستند، بنابراین 
افراد متخصص در این زمینه نباید به تجربیات گذشته خود 
اکتفا کنند و الزم است همواره در حال یاد گرفتن راه های 
جدید باش��ند. اگر به کمپین های دیجیتال مارکتینگ در 
گذش��ته نگاه کنیم، درس های بسیار ارزش��مندی از آنها 
خواهیم گرفت، درنتیجه می توانیم عملکرد بهتری در آینده 
داشته باشیم. در ادامه این مقاله زومیت به بررسی رایج ترین 

اشتباهات برندها در دیجیتال مارکتینگ می پردازیم. 
1- مشخص نکردن اهداف

ی��ک ضرب المث��ل مع��روف می گوی��د: »شکس��ت در 
برنامه ریزی درواقع همان برنامه ریزی برای شکست است« 
و ای��ن موضوع کامال در کمپین ه��ای دیجیتال مارکتینگ 
صدق می کند. نداش��تن یک برنامه ریزی دقیق و مناسب، 
شکس��ت ش��ما را صد درصد تضمین می کند. شما قبل از 
ش��روع برنامه ریزی برای کمپین دیجیتال مارکتینگ باید 
ابتدا دستاوردهای خود را مشخص کنید و سپس یک سری 
اهداف قابل اندازه گیری برای آنها در نظر بگیرید. شما بدون 
یک برنامه ریزی دقیق هرگز نمی توانید میزان موفقیت های 
خود را اندازه گیری کنید یا بخش هایی را که یک کمپین نیاز 
به رسیدگی بیشتری دارد، مشخص کنید. تغییر استراتژی و 
سرمایه گذاری بهتر برای برنامه های آتی دیجیتال مارکتینگ 

نیز از جمله دیگر مزایای مشخص کردن اهداف هستند. 
2- توجه نکردن به تجزیه  و  تحلیل ها

در دیجیتال مارکتینگ چیزی به نام اجرا و فراموش��ی 
وجود ندارد. کمپین ها باید به طور مرتب مورد بررسی قرار 
بگیرند و عملکردش��ان سنجیده ش��ود. البته این به این 
معنا نیست که هر روز معیارهای بازدید از سایت را مورد 
بررس��ی قرار دهید، بلکه باید تغیی��رات کلی تر را تحلیل 
کنید. زمانی که صحبت از کمپی��ن به میان می آید، باید 
تمام جوانب کار در نظر گرفته شود. به عنوان مثال کانالی 
که بیشترین مقدار ترافیک را ایجاد می کند، شاید کمترین 
مقدار محتوای جذاب را داشته باشد. بنابراین تنها در نظر 
گرفتن مق��دار ترافیک نمی تواند دی��د خوبی از عملکرد 

کمپین به شما دهد. 
۳- امتحان نکردن

تس��ت کردن، یکی از کارهای ض��روری برای موفقیت 
در دیجیتال مارکتینگ است. همانطور که در مورد قبلی 
گفتیم، هیچ کمپینی بدون تحلیل و بررسی نمی تواند به 
موفقیت برس��د. نظارت ک��ردن روی تحلیل های کمپین 
باع��ث بهینه س��ازی مراحل آن می ش��ود و نتایج بهتری 
می دهد. نتیجه گیری بدون تحلیل و بررس��ی تأثیر بسیار 
بدی بر موفقیت یک کمپین تبلیغاتی خواهد گذاش��ت. 
بنابراین تس��ت ک��ردن را اولویت کار خود ق��رار دهید و 
مطمئن ش��وید که راه انتخابی ت��ان بهترین فرصت برای 

رشد یک کمپین دیجیتال مارکتینگ است. 
۴- استفاده از همه روش های پرطرفدار

در دیجیتال مارکتینگ همیش��ه تع��ادل ظریفی بین 
حفظ روند فعلی و استفاده از روش های جدید وجود دارد. 
استفاده از جدیدترین ترندها و تغییرات یک صنعت، نیاز 
ضروری موفقیت در دیجیتال مارکتینگ است. این روزها 
همه چیز با سرعت باالیی تغییر می کند؛ بنابراین برندها 
و بازاریابان باید از جدیدترین تکنولوژی ها و اس��تراتژی ها 
مطلع باش��ند و در غیر ای��ن صورت نمی توانن��د در بازار 
رقابت دوام بیاورند. اما با این حال اس��تفاده از یک پلتفرم 
ی��ا تکنولوژی خاص تنها به دلی��ل محبوبیت آن در یک 
برهه زمانی، نمی تواند دلیل خوبی برای اس��تفاده توسط 
برند باشد. پیروی کورکورانه از تازه ترین ترندها و بررسی 
نکردن آنها، از بدترین کارهایی است که یک برند می تواند 
در کمپین دیجیتال مارکتینگ خود انجام دهد. بنابراین 
بهتر است از جدیدترین اخبار حوزه دیجیتال مارکتینگ 

اطالع کسب کنید. 
5- انتخاب مخاطبان اشتباه

حت��ی دقیق تری��ن کمپین های برنامه ریزی ش��ده نیز 
نمی توانند با انتخاب مخاطبان اشتباه به هدف خود برسند. 
در دیجیتال مارکتینگ، مخاطبان همه چیز هستند. شما 
هرچقدر که ایده جالب و خوبی برای کمپین خود داشته 
باش��ید، اگر نتوانید مخاطبان را به درستی انتخاب کنید، 
ایده تان هیچ ارزشی نخواهد داشت. شما قبل از انجام هر 
کاری باید کمی زمان بگذارید و مخاطبان مورد نظر خود 
را شناس��ایی کنید، نیازهای آنها را بسنجید و ببینید که 
با چه زبانی باید با آنها س��خن بگویید. دانستن پاسخ این 
سوال ها، کلید اصلی طراحی یک کمپین تأثیرگذار است. 

6- دست کم گرفتن اهمیت موبایل
ام��روزه همه برندها می دانند که موبایل الزمه موفقیت 
در بازاریابی است، اما با این حال بعضی از بازاریابان هنوز 
هم اهمیت آن را دس��ت کم می گیرند. شما باید موبایل 
را در اولوی��ت فعالیت ه��ای آنالین خود ق��رار دهید؛ در 
غیر این صورت شانس ارتباط برقرار کردن با تعداد زیادی 
از مخاطبان خود را از دس��ت خواهید داد. در بس��یاری از 
صنایع، ترافیک استفاده از موبایل برای دسترسی به یک 
وب س��ایت به 5۰ درصد رسیده اس��ت، بنابراین استفاده 
نکردن از امکانات موبایل ش��انس درگیر شدن بسیاری از 

مشتری ها با برند را از بین خواهد برد. 
اینکه بخواهید در تمام مراحل دیجیتال مارکتینگ عالی 
باش��ید و موفقیت برند خود را تضمین کنید کار سختی 
است. معموال اش��تباه کردن در این مسیر اجتناب ناپذیر 
اس��ت، اما شناختن اش��تباه ها می تواند در زمان و هزینه 
ش��ما صرفه جویی کند و با کاهش میزان استرس، شانس 

موفقیت برند را باال ببرد. 
FORBES  :منبع

فعالیت های بازاریابی که باید 
برون سپاری کنید

 آی��ا تا به حال اتفاق افتاده که در یک رس��تورانی 
باش��ید و با مقدار زیادی غذا مواجه شوید؟ در چنین 
حالتی معموالً هر کس��ی دوس��ت دارد از همه غذاها 
مصرف کند تا بیش��ترین ل��ذت را از خوردن آنها به 
دس��ت آورد. اما آیا این امکان پذیر اس��ت؟ بازاریابی 

دیجیتال هم دقیقا به همین شکل است. 
به گزارشibazaryabi ،بازاریابی دیجیتال بسیار 
گسترده است و تکنیک های فراوانی دارد که هر کدام 

می تواند شما را بیشتر به موفقیت نزدیک کند. 
تیم بازاریابی داخلی ش��رکت ش��ما نه می تواند از 
ای��ن تکنیک ها دوری کند و نه می تواند همه را یکجا 
و به درستی انجام دهد. شاید شما احساس کنید که 
اضاف��ه کردن یک یا دو نفر می  تواند نقش مؤثری در 
پیش��برد کارها داشته باشد، اما آیا آنها قادر خواهند 

بود همه شکاف های موجود را پر کنند؟ 
چه زمانی برای برون سپاری بازاریابی شما مناسب 
است؟ اگر می خواهید به اهداف بازاریابی خود دست 
یابید، باید ببینید تیم شما ظرفیت آن را دارد یا نه؟ 
قبل از هر چیزی باید توانایی های تیم داخلی خود 
را تجزی��ه و تحلیل کنی��د و آن را با اهداف بازاریابی 
و اس��تراتژی خود مقایس��ه کنید؛ هر جا که کمبود 

احساس کردید، باید برای آن برنامه ریزی کنید. 
برون س��پاری کارها می تواند بسیار مؤثرتر از اضافه 
کردن نیروهای جدید باش��د.  برون سپاری می تواند 
در زمان و هزینه های ش��ما مؤثر باشد و به تیم شما 

کمک کند روی نقاط قوت خود تمرکز کنند. 
در ادامه پنج فعالیت برای برون س��پاری بازاریابی 
که تیم بازاریابی تان را کارآمدتر می کند، آمده است. 

مدیریت شبکه های اجتماعی
شبکه های اجتماعی فقط از یک راه برای گذراندن 
زمان با اعضای خانواده و دوستان به یک ابزار جذاب 
برای کس��ب وکارها تبدیل ش��دند. اگر ش��ما از آنها 
اس��تفاده نکنید، رقبای شما اس��تفاده خواهند و چه 

بسا شاهد موفقیت  های بسیاری نیز خواهند بود. 
تیم ش��ما به راحتی می تواند ش��روع به استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی کند، اما آنچه اهمیت دارد این 
است که تیم ش��ما بتواند بازدهی کافی را از فعالیت 

در شبکه های اجتماعی خود دریافت کند. 
اگر در تیم خود استراتژیست شبکه های اجتماعی 
و افرادی که می توانند ایده های خارق العاده در تولید 
محتوای شبکه های اجتماعی ارائه کنند، وجود ندارد، 

بهتر است به برون سپاری اقدام کنید. 
بازاریابی محتوایی

تقریب��ا غیرممکن اس��ت ک��ه برنده��ا بتوانند کار 
بازاریاب��ی محتوای��ی را ب��ه تنهای��ی انج��ام دهند، 
خصوص��ا زمانی که از انجام بازاریابی محتوایی اهداف 
مش��خصی را در نظر داشته باش��ید.  یک استراتژی 
منسجم محتوایی و در کنار آن تولید مقاالت وبالگی 
منس��جم، پس��ت های مهمان و کمپین های ایمیلی 

فعالیت بسیار زیادی را از مخاطبان می طلبد. 
با همکاری با یک س��ازمان خارج��ی می توانید به 
راحت��ی به ایجاد، توزیع و تجزی��ه و تحلیل محتوای 
خود بپردازید.  از آنجا ک��ه برندها نمی توانند به طور 
پیوس��ته این کار را انج��ام دهند، هم��کاری با یک 

سازمان خارجی می تواند بهترین استراتژی باشد. 
روابط عمومی

ای��ن روزها رواب��ط عمومی با ش��کل گیری بازاریابی 
محتوایی و شبکه های اجتماعی به سادگی امکان پذیر 
نیست.  مدیران روابط عمومی نیازمند حفظ و مدیریت 
روابط خ��ود با روزنامه نگاران، تأثیرگذاران و خبرنگاران 
مش��هور هستند.  این کار برای تیم شما اگر تخصص و 
شبکه ارتباطی مناسب را نداشته باشند، بسیار سخت 
خواهد بود.  بنابراین همکاری با شرکتی که به صورت 
تخصصی روی این موضوع کار می کند، بسیار مناسب و 

ایده آل به نظر می رسد. 
تولید محتوای ویدئویی

تحقیقات نش��ان می دهند که در چند س��ال اخیر 
بازاریابی ویدئویی بیش از س��ایر انواع بازاریابی مورد 
توجه عموم مردم قرار گرفته اس��ت، در واقع کاربران 
به ویدئو بیش��تر از س��ایر انواع محت��وا عالقه دارند. 
همین موضوع باعث شده است که بازاریابی ویدئویی 

اینچنین در میان کسب وکارها محبوب باشد. 
انجام این کار توس��ط تیم بازاریابی داخلی تان بس��یار 
سخت و پیچیده است چون شما به ابزار و امکانات بسیاری 

نیاز خواهید داشت تا یک ویدئوی خوب تولید کنید. 
امور فنی و توسعه سایت

ممکن اس��ت شما وب سایت آماده ای داشته باشید و 
کار خود را شروع کرده اید، اما کار به اینجا ختم نمی شود؛ 
شما با گذشت زمان به مشکالت فنی برخواهید خورد. 
یا براس��اس تجزیه و تحلیل های مختلف، تیم بازاریابی 
شما متوجه خواهد شد که نیازمند تغییراتی در طراحی 
س��ایت یا تجربه کاربری آن است.  اگر شما این کار را 
برون سپاری کنید، تیم بازاریابی سریعا خواهد توانست 

به خواسته های خود دست یابد. 
نتیجه گیری

اگر لیس��ت فعالیت ه��ای تیم بازاریابی ش��ما بیش از 
اندازه طوالنی باش��د، آنها قادر ب��ه اولویت بندی و انجام 
آنها نخواهن��د بود.  لذا برون س��پاری بازاریابی، برخی از 
مسئولیت هایی که وقت گیر، اما ضروری هستند، می تواند 
نقش مؤثری در موفقیت تیم بازاریابی شما داشته باشد. 
Inc :منبع
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بازاریابی خالق



چگونه باید بازخوردهای منفی را 
مدیریت کنیم

بازخورد منفی یکی از بدترین چیزهایی اس��ت که 
بعد از انجام یک پروژه می توان شنید، اما بهترین کار 
این اس��ت که واکنش حرفه ای نس��بت به آن داشته 

باشید. 
گرفتن بازخورد منفی هیچ موقع خوشایند نیست. 
تص��ور کنید برای انجام کاری زحمت کش��یده اید و 
حاال مورد انتقاد دیگران قرار گرفته اید. بس��یاری از 
آدم ها در چنین شرایطی عصبانی می شوند و واکنش 
تندی از خودشان نشان می دهند. در صورتی که این 
کار هیچ فایده ای ندارد و تنها اوضاع را بدتر می کند. 
ما در این مقاله به نقل از زومیت به بررسی پاسخ های 
اش��تباه به یک بازخورد منفی پرداخته ایم. همچنین 
پاسخی را که نشان دهنده واکنش حرفه ای و منطقی 

شما به این موضوع است نیز بررسی کرده ایم. 
پاسخ اشتباه: چگونه چنین برداشتی کرده اید؟ 

شما اشتباه می کنید. 
بازخورده��ای منف��ی همیش��ه از جای��ی که فکر 
نمی کنید ظاهر می ش��وند. معموالً واکنش های اولیه 
با جمالتی مانند: ش��ما اش��تباه می کنید و چرا این 
حرف را می زنید؟ آغاز می ش��وند، زیرا اگر حق با آنها 
بود، ش��ما زودتر از این موضوع خبردار می ش��دید و 
این موضوع را حداقل از زبان چند نفر می ش��نیدید. 
اما ش��ما هنوز از تمام ماجرا خب��ر ندارید؛ پس بهتر 

است سریع نتیجه گیری نکنید. 
پاس�خ صحیح: متوجه نمی ش�وم. لطف�ا با مثال 

برایم توضیح بدهید. 
ناراحت نش��وید از اینک��ه نمی توانید ماج��را را از 
دید آنها نگاه کنید. گاهی ش��نیدن افکار آنها کمک 
می کند که متوجه ش��وید اشتباه از کجا بوده است و 
درنتیجه برای رف��ع آن اقدام کنید. حالت دفاعی به 
خودت��ان نگیرید و با این ف��رض به صحبت های آنها 
گ��وش دهید که واقعاً اش��تباهی وجود دارد و ش��ما 

متوجه آن نشده اید. 
پاس�خ اش�تباه: چرا این موضوع را زودتر به من 

نگفتید؟ 
در یک دنیای ایده آل ش��ما به محض انجام اشتباه 
از وقوع آن مطلع خواهید ش��د، اما در دنیای واقعی 
چنین نیس��ت. تیم ش��ما نمی توان��د کار خود را رها 
کن��د و در م��ورد جدیدترین اخبار به ش��ما توضیح 
دهد. همچنین این موضوع را هم در نظر بگیرید که 
شاید ش��ما اخالق تندی دارید و آنها نمی خواهند با 

عصبانیت شما روبه رو شوند. 
پاس�خ صحی�ح:  ای کاش زودت�ر از این موضوع 
مطلع می ش�دم. اکنون چه کاری از دس�ت من 

برمی آید؟ 
مطمئن��اً ب��رای هیچ ش��خصی راحت نیس��ت که 
اش��تباهش را بپذیرد و با این موضوع کنار بیاید. اما 
این را هم در نظر بگیرید که این کار برای ش��خصی 
که به شما بازخورد می دهد نیز سخت است. بنابراین 
لحن صحبت و زبان بدن خود را طوری تنظیم کنید 
که دیگ��ران راحت تر در مورد چنی��ن موضوعاتی با 

شما صحبت کنند. 
پاس�خ اشتباه: این اش�تباه هرگز تکرار نخواهد 

شد.
معم��والً ای��ن جمله نخس��تین چیزی اس��ت که 
ب��ه ذهن فرد م��ورد انتقاد خواهد  رس��ید. همچنین 
نش��ان می دهد که ش��ما بازخ��ورد آنه��ا را پذیرفته  
و ای��ن موض��وع را ج��دی گرفته اید، ام��ا گفتن این 
جمله اش��تباه اس��ت. حتی کامل ترین افراد دنیا هم 
نمی توانند قول بدهند که دیگر هرگز مرتکب اشتباه 
نخواهند ش��د، بنابراین گفتن چنی��ن جمله ای تنها 
س��طح توقعات را باال می برد و زندگی را برای ش��ما 

دشوار خواهد کرد. 
پاسخ صحیح: برنامه من برای جلوگیری از چنین 

اشتباهی در آینده این است که... 
برای گفتن چنین جمله ای ش��ما باید به مرحله ای 
فراتر از پذیرفتن اش��تباه رس��یده باشید. باید به آنها 
بگویی��د ک��ه می دانید عل��ت بروز چنین اش��تباهی 
چیست و چه برنامه ای برای جلوگیری از آن در نظر 
گرفته اید. ش��ما باید به همکاران و رئیس خود نشان 
دهید که برای از بین بردن این اشتباه جدی هستید 

و سعی می کنید آن را در آینده تکرار نکنید. 
حال که از نظر ذهنی آماده شده اید باید متن ایمیل 
خود را تنظیم کنید. در ادامه یک متن پیشنهادی آورده 

شده است که می توانید از آن الهام بگیرید: 
با سالم خدمت... 

ممنونم که این بازخورد را با من در میان گذاشته اید. 
در این ش��رایط از صداقت ش��ما قدردان��ی می کنم و 
می خواهم بیش��تر در مورد این موضوع با شما صحبت 
کنم. ممنون می شوم اگر این هفته بتوانید ۱۰ دقیقه از 
زمان ت��ان را به من اختصاص بدهید تا بتوانیم موضوع 
را دقیق تر بررس��ی کنیم. در این فاصله من هم س��عی 
می کنم برای بهبود ش��رایط این کار ]توضیح کامل در 

مورد از بین بردن اشتباه[ را انجام دهم. 
با تشکر

همانط��ور ک��ه گفتی��م، گرفت��ن بازخ��ورد منفی 
خوش��ایند نیس��ت. اما واکنش شما نش��ان می دهد 
که آیا می خواهید اج��ازه بدهید این موضوع روحیه 
شما را خراب کند یا درس مفیدی از آن برای آینده 
بگیرید. اگر ای��ن مقاله را تا انته��ا مطالعه کرده اید، 

مطمئناً جزو دسته  دوم قرار می گیرید. 
INC :منبع
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خس��ارت های توف��ان هاروی 
گس��ترده  توج��ه  لط��ف  ب��ه 
رس��انه ها تبدیل به مرکز توجه 
اف��کار عموم��ی م��ردم جه��ان 
ش��ده اس��ت. در این گی��رودار 
ابعاد  ک��ه بیش��تر توجه ها ب��ه 
اقتص��ادی ماجراس��ت، اخب��ار 
رس��می از مش��کالت بهداشتی 
در هیوس��تون و مناطق اطراف 
حکایت دارد. چنین مش��کالتی 
در زمین��ه بهداش��ت و درم��ان 
تنه��ا مخصوص فاجع��ه هاروی 
نیس��ت. به طور معمول در اغلب 
چنی��ن  طبیع��ی  فاجعه ه��ای 
در حوزه س��المت  کمبودهایی 
می ش��ود.  گ��زارش  درم��ان  و 
تکرار مداوم این کمبودها بهانه  
مناس��بی برای هاروارد بیزینس 
ریویو فراهم کرده تا به بررس��ی 
درس هایی که می توان از توفان 
هاروی گرفت، بپردازد. بر همین 
اساس نیل گاندی و رانو دیلیون 
که از نویس��ندگان مطرح حوزه 
مطبوع��ات هس��تند و تجرب��ه 
حض��ور در بخ��ش پش��تیبانی 
بالی��ای طبیع��ی را نی��ز دارند، 
دست به قلم شده اند. از یک سو 
نی��ل تا چن��د روز پی��ش جزو 
خدمات  ارائه  داوطلب  نیروهای 
بهداش��تی ب��ه آوارگان توف��ان 
هاروی بود و از س��وی دیگر رانو 
نیز تجربه سابقه حضور در کادر 
کمک های بشردوس��تانه بحران 

ابوال در آفریقا را دارد. 
اگرچه بح��ران ه��اروی هنوز 
دست از سر ساکنان این منطقه 
برنداش��ته و نیروه��ای دولت��ی 
و مردم��ی در ح��ال رس��یدگی 
و س��ازماندهی امور هس��تند، با 
ای��ن حال ت��ا همین ج��ای کار 
نی��ز می توان درس ه��ای مهمی 
در راس��تای تصمیم گیری ه��ای 
آت��ی دولتمردان و س��ازمان های 
خصوص��ی در زمین��ه مدیری��ت 
مراکز درمانی، تأسیس و تعطیلی 
آنها گرف��ت. در ادام��ه از زوایای 
مختلف به مس��ئله بهداشت در 
بحران ه��ا و فاجعه ه��ای طبیعی 

پرداخته خواهد شد.

اهمیت استقرار خالقانه 
منابع در دسترس

در طراحی همه سیستم های 
بهداش��تی برنام��ه ای وی��ژه به 
منظور واکنش سریع و مناسب 
نس��بت ب��ه بحران ه��ا مدنظ��ر 
ق��رار می گیرد. اگرچ��ه ویژگی 
ح��وادث  پیش بینی ناپذی��ری 
طبیع��ی در بس��یاری از موارد 
فوریت ه��ای  بخ��ش  اقدام��ات 
بهداش��تی را تحت تأثی��ر قرار 
می دهد، ب��ا این حال هر حادثه 
بای��د ب��ه منزل��ه درس��ی برای 
بهب��ود نق��اط ظع��ف در آینده 

قلمداد ش��ود. در م��ورد توفان 
ه��اروی باید توجه داش��ت که 
این حادثه برخ��الف نمونه های 
مشابه تنها یک مرتبه ای نبود. به 
عبارت بهت��ر، برخالف حوادثی 
که در ی��ک لحظ��ه رخ داده و 
س��پس تمام می ش��وند، توفان 
مهم��ان  روزی  ه��اروی چن��د 
س��اکنان منطقه بود. همین امر 
نیروهای  س��ردرگمی  موج��ب 
امدادی در کمک رس��انی بهینه 
ش��د. نکت��ه مهم در ای��ن میان 
ناتوان��ی بس��یاری از نیروه��ای 
محل��ی در اس��تفاده از مناب��ع 
ام��دادی موجود ب��ود. ماجرا از 
ای��ن قرار اس��ت ک��ه باتوجه به 
خس��ارت های وارده اما استفاده 
آمبوالنس های  مانند  از وسایلی 
معمولی وجود نداش��ت. به این 
ترتی��ب فرآین��د کمک رس��انی 
محدود ب��ه مناط��ق نزدیک به 
بیمارس��تان ها ش��د. در اینج��ا 
هوایی  امداد رس��ان های  فقدان 
به خوبی حس می شود. در واقع 
اگرچه تعداد بالگردها مناس��ب 
ب��ود، ام��ا وضعی��ت آب وهوایی 
اجازه پرواز را به مدل های تهیه 
ش��ده برای امداد نمی داد. شاید 
پس از این باید منابع مقاوم تری 
را ب��رای بخش ه��ای امدادی و 
اقدامات فوریتی در نظر گرفت. 
به طور مث��ال، در توفان هاروی 
اگر تنه��ا نیم��ی از بالگردهای 
موجود در دس��ترس بودند ولی 
امکان سازگاری با شرایط جوی 
موج��ود را داش��تند، حداقل از 
جانی  خس��ارت های  یک س��وم 

جلوگیری به عمل می آمد. 
نحوه توزی��ع مراکز درمانی و 
اورژانس ها نیز در منطقه توفان 
چندان مناسب نبود. در واقع با 
نگاهی به نقش��ه منطقه متوجه 
خواهیم شد که در فاصله مراکز 
درمان��ی تا برخ��ی از مناطق به 

قدری زیاد اس��ت که در صورت 
وق��وع یک مس��ئله اورژانس��ی 
باالست.  تلفات  افزایش  احتمال 
اگرچ��ه در بی ت��اون در ایال��ت 
تگزاس این مش��کل با استفاده 
و  بین ش��هری  کامیون ه��ای  از 
دورتر  مناطق  به  کمک رس��انی 
حل وفصل ش��د، اما ب��ه منظور 
آمادگی بیش��تر در موارد بعدی 
توزی��ع بهینه مراک��ز و امکانات 

ضروری به نظر می رسد. 

بازنگری پیش از تعطیلی 
مراکز بهداشتی

اگ��ر جامع��ه ای ب��ا میانگین 
می خواهیم،  باال  س��المتی  نرخ 
پرداخت هزینه مراکز بهداشتی 
و درمانی عمومی از منابع دولتی 
امری اجتناب ناپذیر اس��ت. این 
نکته نه تنها مورد قبول بسیاری 
از اقتصاددان ها، جامعه شناس ها 
ح��وزه  صاحب نظره��ای  و 
س��المت اس��ت، بلک��ه ب��اوری 
می��ان عموم  پذیرفته ش��ده در 
م��ردم نی��ز به حس��اب می آید. 
هاروی  نظی��ر  بحران های��ی  در 
مراک��ز ارائ��ه خدم��ات درمانی 
کوچ��ک مانن��د درمانگاه ه��ای 
پرس��تارخانه ها،  بین راه��ی، 
مراکز توانبخش��ی و داروخانه ها 
از اهمی��ت باالی��ی برخوردارند. 
واقعی��ت تلخ��ی ک��ه در ای��ن 
ح��وزه وج��ود دارد، تعطیلی رو 
به رش��د مراکز درمانی کوچک 
است که از سال 2۰۱۰ افزایش 
چشمگیری به خود دیده است. 
براساس گزارش های رسمی، در 
اثر وقوع توفان هاروی از س��ال 
از  درص��د   4۰ ح��دود   2۰۰۰
تعطیل  مراکز درمان��ی کوچک 
شده است. در زمان وقوع بحران 
بسیاری از افراد نمی دانستند که 
برای معالجه یا دریافت خدمات 
بهداشتی به کجا مراجعه کنند. 

بر همین اس��اس بیماران مبتال 
به دیابت و افراد در معرض خطر 
سکته قلبی وضعیت دشواری را 
در روزهای نخست شروع بحران 
س��پری کردند. آمارهای دولتی 
بیش��ترین خس��ارت جان��ی را 
مربوط به بیماران دیابتی برآورد 

کرده اند. 
با توجه به نمونه توفان هاروی 
اگر در س��ایر مناطق نیز همین 
رون��د تعطیل��ی مراک��ز درمانی 
کوچک جریان داش��ته باش��د، 
در صورت وقوع حادثه ای دیگر 
در  را  تاس��ف بارتری  آماره��ای 
زمینه خسارت های جانی شاهد 
خواهیم بود. بنابراین شاید بهتر 
تصمیم گیری ه��ای  در  باش��د 
دولتی اهمیت بیشتری به مراکز 
بهداشتی و درمانی کوچک داده 
شود. در این صورت دیگر شاهد 
بیمارس��تان ها  اتاق های  کمبود 
در مواقع بحرانی نخواهیم بود. 

کارمندان بیمارستان نیاز به 
استراحت دارند

مواق��ع  در  معم��ول  به ط��ور 
بحرانی یک سازمان عالقه مند به 
اس��تفاده از تمام ظرفیت خود به 
منظور غلبه بر شرایط است. این 
فرآیندی است که اگرچه در نگاه 
نخست درس��ت به نظر می رسد، 
با این ح��ال در تحلیل عمیق تر 
تأثی��ری منف��ی روی کیفی��ت 
عملکرد کارکنان خواهد داش��ت. 
فرض کنید با شیوع یک بیماری 
واگی��ردار تم��ام نیروی انس��انی 
بیمارس��تان محلی به مدت چند 
روز پیوسته شیفت داشته باشند. 
طبیعی است که پس از تنها چند 
روز روحی��ه و عملک��رد کارکنان 
افت محسوس��ی خواهد داشت. 
در عوض اگر یک جدول مناسب 
طراح��ی و فرص��ت کاف��ی برای 
استراحت به کارکنان داده شود، 

نتیج��ه بهتری خواهیم داش��ت. 
البته این نکته به معنای پیگیری 
جدول شیف های معمولی نیست. 
به ه��ر حال زمان ه��ای بحرانی، 
نیازمند کار بیش��تر و استراحت 
کمتر اس��ت. با این حال بسیاری 
از افراد میزان استراحت کمتر در 
بحران را با عدم استراحت یکسان 

می گیرند. 
این نکته ای است که می توان 
همی��ن ح��اال نی��ز در بح��ران 
هاروی م��ورد توجه قرار داد. به 
احتم��ال زیاد یکی دو ماه آینده 
بیمارس��تان ها و مراک��ز درمانی 
منطقه روزهای شلوغی را پشت 
س��ر خواهند گذاشت. بر همین 
اس��اس طراح��ی ی��ک جدول 
کارکنان  اس��تراحت  زمانبندی 
برای اطمین��ان از ارائه خدمات 
مراجعه کنندگان  به  اس��تاندارد 

ضروری به نظر می رسد. 

نقش آمارهای درست
هم��ه بحران ها ش��ایعاتی در 
مورد ابعاد و خسارت های به بار 
آم��ده را در بر دارند. باید به این 
شایعات توجه کرد، البته این به 
معنای قبول درستی آنها نیست. 
در واقع اغلب این ش��ایعات که 
به س��رعت همه گیر می ش��وند، 
بیش��تر از آنک��ه واقعیت های��ی 
دقی��ق باش��ند، آن چیزهای��ی 
هس��تند که مردم دوست  دارند 
افتاده باش��د. ب��ر همین  اتفاق 
اساس و به منظور جلوگیری از 
کاهش اعتماد به نفس و آرامش 
م��ردم باید فکری ب��ه حال این 
ش��ایعات کرد. یک��ی از بهترین 
ای��ن زمینه، تالش  اقدامات در 
ب��رای انتش��ار هرچه وس��یع تر 
کارشناسی  و  آمارهای رس��می 
اس��ت. به این ترتی��ب احتمال 
بحران  مورد  در  ش��ایعه پراکنی 
به حداقل خواهد رس��ید. توجه 
داشته باش��ید که آمارها باید از 
سوی مراکزی منتشر شوند که 
توانای��ی جلب اعتم��اد مخاطب 
را داشته باش��ند. وزارت کشور، 
خبرگزاری ه��ای  و  بهداش��ت 
معتب��ر نمونه های مناس��بی در 

این زمینه هستند. 
نکت��ه مه��م دیگ��ر در زمینه 
آمارهای رسمی تالش برای ارائه 
اطالع��ات درس��ت ب��ه مخاطب 
اس��ت. نگاهی به آماره��ای ارائه 
شده از میزان تلفات در کشورهای 
مختل��ف حاکی از ای��ن واقعیت 
اس��ت ک��ه در بس��یاری از موارد 
تالش ش��ده تا آمار تلفات کمتر 
از آنچه واقعا بوده، گزارش ش��ود. 
توجه داش��ته باشید که حقیقت 
دیر یا زود برمال می ش��ود و ارائه 
آمارهای نادرس��ت تنه��ا اعتبار 
رس��انه ها و مقام��ات دولتی را به 

بازی خواهد گرفت. 
منبع: هاروارد بیزینس 

بررسی اهمیت حوزه سالمت در مدیریت بحران

درس های فاجعه توفان هاروی
ارتباط کارتابل

ضرورت دموکراسی در کسب و کار
فرصت امروز: دموکراسی در یک تعریف جامع 
ب��ه معنای این اس��ت ک��ه در آن فرد ی��ا گروهی 
خ��اص اداره حکوم��ت را برعه��ده نداش��ته، بلکه 
مردم حکوم��ت می کنند. با این ح��ال این امر در 
کس��ب و کار به این معنا نیس��ت که به افراد اجازه 
رای، رفراندوم یا س��ایر موارد مطرح در دموکراسی 
را بدهید. درواقع منظور این است که محیط کاری 
خود را به فضایی آزاد تبدیل کنید که امکان تعامل 
بهتر کارکنان و اعمال نظرش��ان مهیا باشد. وقتی 
در مورد دموکراس��ی در محیط های کاری صحبت 
می کنیم، ممکن است بعضی از شکل های مشارکت 
کارکن��ان در تصمیم گی��ری یا بعض��ی از برنامه ها 
توانمندس��ازی کارکن��ان را در ذهن خود داش��ته 
باش��یم. مشارکت در تصمیم گیری و توانمندسازی 
کارکنان در ش��کل های مختل��ف آن، معرف آنچه 
نظریه پردازان سیاسی دموکراسی واقعی می نامند، 
نیس��ت. دموکراس��ی در محی��ط کاری را بای��د با 
اقتباس از دموکراسی سیاسی تعریف کرد. در این 
مفهوم، دموکراسی در محیط کاری با ویژگی هایی 
مانند مدیریت ش��فاف و پاسخگو، مشارکت آزاد و 
عادالن��ه، تأمین حقوق فردی و وجود تش��کل های 
مس��تقل شناخته می شود. با توجه به این نکته که 
کارمندان نس��بت به گذشته درجه بیشتر آزادی و 
دموکراسی را طلب می کنند، دیگر نمی توان نسبت 
به این مورد کم توجه بود و الزم است به فکر پیاده 

کردن آن در شرکت خود باشید. 
مفه��وم دموکراس��ی تصوی��ری از م��ردم را که 
در پ��ای صندوق رأی ایس��تاده اند ت��ا رهبر آینده 
کشورش��ان را انتخاب کنند، ب��ه ذهن ما می آورد. 
اما تریس��ی فنتون، موسس و مدیرعامل تشکیالت 
WorldBlu  )ش��بکه جهان��ی مس��ئول ایج��اد 
آزادی و دموکراس��ی در محیط کار( معتقد اس��ت 
دموکراس��ی می توان��د در محیط کس��ب وکار هم 
کاربرد داش��ته باش��د. با نگاهی دقیق به این نکته 
پ��ی خواهید ب��رد ک��ه دموکراس��ی در محل کار 
تنها اس��تراتژی پایدار است که باعث حفظ منافع 
ش��رکت خواهد ش��د. درواقع دموکراسی در محل 
کار ب��ه س��ازماندهی ایده های اکثری��ت و تصویب 
آنه��ا نظ��ر دارد. در دموکراس��ی کاری، هرک��س 
می تواند در چارچوب ضوابط پذیرفته شده مسئله 
ی��ا موضوعی را مطرح کند. به همین خاطر اس��ت 
که می گویند این امر منجر به گس��ترش حاکمیت 
افراد در محیط های کاری خواهد ش��د. بدون شک 
در ح��ال حاضر دیگ��ر نمی توان مانند گذش��ته از 
کارمن��دان اطاع��ت بی چون و چرا را درخواس��ت 
کرد. در گذش��ته قش��ر کثیری از کارکنان را افراد 
بی سواد جامعه تش��کیل می دادند که نظرات شان 
بدون ش��ک ب��رای ش��رکت مفید نبودن��د، اما در 
ح��ال حاض��ر و با توج��ه به گس��ترش همه جانبه 
علم دیگر نباید مانند س��ابق به کارکنان خود نگاه 
کرد. درواقع هرک��دام از آنها می توانند صاحب نظر 
باشند و مدیران باید در ایجاد چنین فضایی تالش 
کنند. امروزه ش��رکت ها همانند کشورها می توانند 
دموکراس��ی را به شیوه های گوناگون تمرین کنند. 
به طور مثال، برخی از آنها جلس��ات عمومی ماهانه 
برگ��زار می کنن��د و برخ��ی نیز ب��ه کارکنان خود 
اج��ازه می دهن��د در مورد تخصی��ص بودجه برای 
برنامه پ��اداش خدمات نظر بدهن��د. توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که دسترسی به اطالعات این 
روزها آس��ان تر اس��ت و به همین دلیل مشارکت 
بیش��تر اف��راد در تصمیم گیری های یک ش��رکت 
اجتناب ناپذیر است. کنث کلوک، رئیس مرکز حل 
اختالف نیویورک، معتقد است اگر شرکت ها تعداد 
بیش��تری از کارمندان خ��ود را در تصمیم گیری ها 
درگی��ر کنند، می توانند به��ره وری خود را افزایش 
دهند. وی به مثالی از تیم فروش در یک ش��رکت 
اش��اره می کند که به آنها اجازه داده ش��ده بود در 
مورد چگونگی دریافت پاداش خود تصمیم بگیرند 
و در نهایت عملکردش��ان بهتر از گروه هایی ش��د 
ک��ه مدیران آنه��ا در مورد پ��اداش تصمیم گیری 
می کردند. وی همچنین می گوید منشی ها بهترین 
گزینه برای اس��تخدام یک منش��ی دیگر هستند. 
آنها اغلب بهتر از مدیران خود می دانند در کس��ی 
که برای استخدام مراجعه کرده، دنبال چه چیزی 

بگردند. 
»گ��ری هام��ل« نویس��نده و م��درس در حوزه 
مدیریت اس��تراتژیک در دانش��گاه ه��اروارد، طی 
مصاحبه ای به بیان چند واقعیت در رابطه با جهان 
امروز پرداخت. یک��ی از این واقعیت ها در رابطه با 
اهمیت اقتصاد آزاد و به کارگیری دموکراس��ی در 
محیط ه��ای کاری اس��ت. وی بیان کرد که نیاز به 
تغییر از موارد ضروری برای هر شرکتی است و این 
امر در فضای بسته و محدود شکل نخواهد گرفت. 
به همین خاطر الزم اس��ت برای آزاد تر س��اختن 
کارمندان و به طور کلی فضای شرکت خود اقدامی 
جدی کنند. با این کار تعامل بهتری شکل خواهد 
گرفت و راندمان کاری به طرز چشمگیری افزایش 

خواهد یافت
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- توج��ه به بحث دموکراس��ی از س��وی مدیران 
کس��ب و کار می تواند در کوتاه مدت برای آنان نه تنها 
س��ودی در پی نداشته باشد، بلکه به معنای کاهش 
اختی��ارات و تمرکززدای��ی از تصمیمات س��ازمانی 

است. 
 

ترجمه: علی آل علی 

پیشنهاد کسب وکار 

فروشگاه عینک - می توانید کسب وکار کوچکی برای بینایی سنجی و قاب عینک راه اندازی کنید. همچنین می توانید در کنار آن 
اقالمی چون ساعت هم بفروشید.
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دانش بنی��ان   ش��رکت های    
ب��ه   )Knowledge-based Companies(
ش��رکت هایی گفته می ش��ود ک��ه بر پای��ه دانش و 
تحقق اهداف علمی و اقتصادی شکل می گیرند. این 
ش��رکت ها مؤسسات خصوصی یا تعاونی هستند که 
در راس��تای گس��ترش اختراع و نوآوری و در حوزه 
فناوری های برت��ر به ویژه در تولی��د نرم افزار مربوط 
تش��کیل می شوند. موضوع کلی فعالیت شرکت های 
دانش بنی��ان، تجاری س��ازی یافته های  پژوهش��ی و 
افزایش درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و واحدهای 
 پژوهشی است. در ادامه این مقاله به نقل از زومیت، 
بیشتر به معرفی اهداف این نوع شرکت ها می پردازیم. 
همچنین ش��رایط پژوهش��ی ش��دن یک شرکت و 

مزایای آن را مورد بررسی قرار می دهیم. 
اهدافشرکتهایدانشبنیان

� هدف از راه اندازی شرکت های دانش بنیان عبارت 
است از: 

� جذب و تبدیل کردن ایده ها به محصول و مشاغل 
پای��دار، تجاری س��ازی علم و دانش،  تجاری س��ازی 
یافته ه��ای تحقیقات��ی و پژوهشی، توانمندس��ازی 
دانش آموخت��گان برای ورود به فضای کس��ب و کار، 
حمای��ت، هدایت و س��مت دهی نوآوری ه��ا و تولید 
کردن فناوری ه��ای برتر، به کارگیری توانمندی های 
دانش��گا ه ها و واحدهای پژوهشی در جامعه، ترغیب 
متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هیات علمی 
دانشگا ه ها و واحدهای پژوهشی،  رفع نیازهای جامعه 
و ترویج فرهنگ تجاری سازی در دانشگاه ها و مراکز 
پژوهشی، تشویق بنگاه های اقتصادی و دستگاه های 
اجرای��ی ب��ه بهره گی��ری از یافته های پژوهش��ی و 
فناوری های ش��کل یافته در مراکز پژوهشی، ارتقای 

فرهنگ کارآفرینی. 
انواعشرکتهایدانشبنیان

 شرکت های دانش بنیان از نظر نوع مالکیت به دو 
دسته زیر تقسیم بندی می شوند: 

۱- شرکت هایی که تنها اعضای هیات علمی مالک 
آن هس��تند: اگر سهام دانش��گاه کمتر از ۵۰درصد 
باشد، ش��رکت دانش بنیان یک ش��رکت خصوصی 
محسوب می ش��ود و باید تابع قانون تجارت باشد و 

همچنین در اداره  ثبت شرکت ها ثبت شود. 

۲- شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت 
دارند:اگر س��هام دانش��گاه ۵۰درصد یا بیشتر باشد، 
ش��رکت دانش بنیان یک ش��رکت دولتی محسوب 

می شود. 
زمینههایفعالیتشرکتدانشبنیان

فعالیت ش��رکت های دانش بنی��ان را می توان در 
دسته بندی های زیر خالصه کرد: 

� انج��ام پژوهش های کاربردی و توس��عه ای، ارائه  
خدمات تخصصی، مش��اوره ای، علمی، تحقیقاتی و 
فنی،  تولید محصوالت با اس��تفاده از فناوری نوین،  
نظارت بر پروژه های پژوهش��ی، اجرایی و مشاوره ای، 
ارائه  خدمات توسعه  کارآفرینی، ارائه  خدمات توسعه  
محصول جدید،  تش��خیص فرصت های کارآفرینی،  
انج��ام خدمات توس��عه  فن��اوری،  خدم��ات ورود 
کسب و کارها به بازار بین المللی و جهانی کردن آنها، 
اجرای طرح های توس��عه کارآفرینی در سطح ملی، 

منطقه ای و محلی. 
شرایطشرکتهایمتقاضیبرایدانشبنیان

شدن
ش��اخص ش��رکت های دانش بنیان به دو دس��ته 
می ش��ود.  تقس��یم بندی  اختصاص��ی  و  عموم��ی 
ش��رکت های متقاض��ی باید عالوه بر ش��اخص های 
عمومی، ش��رایط مشخص شده در یکی از سه شاخه  

اختصاصی را نیز دارا باشند. 
شاخص های عمومی شرکت های دانش بنیان

۱- حداقل دو س��وم اعضای هیأت مدیره  شرکت، 
حداقل دو مورد از شرایط زیر را داشته باشند: 

دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشند. 
دارای حداقل س��ه سال س��ابقه  فعالیت کاری یا 
علمی در حوزه  مرتبط با فعالیت ش��رکت باشند، یا 

دارای سابقه  مدیریتی باشند. 
حداقل یک اختراع ثبت شده  و ارزیابی شده  داخلی 
یا بین المللی در حوزه  فعالیت شرکت داشته باشند. 

۲- نیم��ی از درآمد ناش��ی از فروش محصوالت و 
خدمات دانش بنیان از طریق قرارداد باش��د. )به جز 
ش��رکت هایی که در مرحله  تجاری سازی نخستین 

کاالی دانش بنیان هستند.(
۳- س��ابقه  بیمه  پرداختی برای حداقل سه نفر از 

کارکنان تمام وقت به مدت حداقل شش ماه. 

۴- عدم سوءسابقه و عدم تکرار تخلف در صورت 
وجود تعهد. 

شاخصهایاختصاصیشرکتهای
دانشبنیان

شاخص های اختصاصی به سه دسته تقسیم بندی 
می شوند. شرکت های متقاضی باید کلیه  شرایط یکی 

از دسته بندی ها را داشته باشند. 
1-دستهاول:شرکتهایتولیدیمحصوالت

دانشبنیان
تولیدکننده کاالهای دانش بنیان )مطابق فهرست 
مصوب که می توانید در س��ایت دانش بنیان مشاهده 

کنید.(
� نهادینه سازی و بومی سازی دانش فنی از طریق 

تحقیق و توسعه. 
� دارای گواهی نام��ه  انطباق اس��تاندارد یا تأییدیه  

معتبر. 
� نس��بت نیروی انس��انی تمام وقت دارای مدرک 
کارشناسی و باالتر در بخش های غیر پشتیبانی به کل 

کارمندان تمام وقت حداقل ۳۰درصد باشد. 
� حداقل ۷ درصد فروش س��االنه  ش��رکت خرج 

هزینه  تحقیق و توسعه شود. 
� هر دو سال یک بار کاالی دانش بنیان جدید ارائه 

شود یا نسبت به ارتقای آنها اقدام شود. 
۲-دستهدوم:شرکتهایتحقیقوتوسعهو

خدماتمهندسی
� فعالیت های تحقیق و توسعه و خدمات مهندسی 

در ارتباط با یکی از کاالهای دانش بنیان انجام شود. 
� نس��بت نیروی انس��انی تمام وقت دارای مدرک 
کارشناسی و باالتر در بخش های غیر پشتیبانی به کل 

کارمندان تمام وقت حداقل ۵۰درصد باشد. 
� شرکت باید در یک سال گذشته حداقل یک کاال 

یا خدمت جدید یا بهبودیافته داشته باشد. 
� تولی��د ش��رکت حداکث��ر در حد تولی��د نمونه 

آزمایشی یا پایلوت باشد. 
خدم�ات ش�رکتهای س�وم: دس�ته -3

تخصصیدانشبنیان
نوع خدمت این ش��رکت ها باید با فهرست مصوب 

مطابقت داشته باشد. 
نس��بت نیروی انس��انی تمام وق��ت دارای مدرک 
کارشناسی و باالتر در بخش های غیر پشتیبانی به کل 

کارمندان تمام وقت حداقل ۵۰درصد باشد. 
حداق��ل ۷درص��د فروش س��االنه  ش��رکت خرج 
هزینه  تحقیق و توسعه  مرتبط با خدمات تخصصی 

دانش بنیان شود. 
حداقل میزان درآمد ثابت س��االنه شرکت برابر با 

یک میلیارد ریال به قیمت ثابت سال ۹۱ باشد. 
شرکتهایدانشبنیاننوپا

شرکت هایی که سابقه  کاری چندانی ندارند و نوپا 
هستند باید تمامی شرایط زیر را دارا باشند: 

� تولیدکننده یا دارای برنامه طراحی و تولید کاالی 
دانش بنی��ان مورد تأیید مرکز رش��د یا پارک علم و 
فناوری مربوط یا ستاد فناوری راهبردی مربوط باشد. 

� نهادینه س��ازی و بومی س��ازی دان��ش فن��ی از 
طریق تحقیق و توسعه انجام شود، عملکرد تحقیق 
و توس��عه داشته باشند، ش��رکت باید دو نفر نیروی 
انسانی تمام وقت داشته باشد، حداقل یک سال باید 
از تاریخ ثبت شرکت گذشته باشدف، عدم سوءسابقه 
و عدم تکرار تخلف در صورت وجود تعهد، دو س��وم 
اعضای هیأت مدیره دارای حداقل دو مورد از شرایط 

زیر باشند: 
� مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی. 

� حداقل سه سال سابقه  کاری یا علمی مرتبط با 
فعالیت شرکت یا سابقه  مدیریتی. 
� حداقل یک اختراع تأییدشده. 

چگونگیایجادشرکتهایدانشبنیان
دانش��گاه ها و واحدهای پژوهشی بعد از تصویب 
امکان تأسیس شرکت های دانش بنیان در آیین نامه  
مال��ی و معامالتی خ��ود در هیات امن��ا، می توانند 
شرکت دانش بنیان خود را تشکیل دهند. هر شرکت 
دانش بنیان به پیش��نهاد تع��دادی از اعضای هیات 
علمی و تصویب دانشگاه یا واحد پژوهشی به اعضای 

هیئت علمی پیشنهاد می شود. 
دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی به صورت های زیر 
می توانند در شرکت های دانش بنیان سهامدار باشند: 
� حداقل ۵درصد از س��هام ش��رکت دانش بنیان 
به جهت اعتبار دانش��گاه یا واحد پژوهش��ی، به نام 

دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود. 
� بخشی از سهام شرکت با توافق سهامداران به نام 

دانشگاه یا واحد پژوهشی می شود. 
� به دلیل سرمایه گذاری مستقیم دانشگاه، بخشی 
از س��هام ش��رکت دانش بنیان متناس��ب با میزان 

سرمایه گذاری به نام دانشگاه می شود. 
� به دلیل خدمات دیگری که دانشگاه به شرکت 
دانش بنیان می دهد، بخش��ی از س��هام متناسب با 

میزان خدمات به نام دانشگاه می شود. 
� اگر ش��رکت دانش بنیان دولتی باش��د، حداقل 
۵۰درصد س��هام بدون نیاز به ارائه  هیچ خدماتی به 

نام دانشگاه یا واحد پژوهشی است. 
� هر دانشگاه می تواند در سال نخست یک شرکت 

مادر تخصصی راه اندازی کند. 
� ایجاد شرکت دانش بنیان با همکاری شهرداری ها 

یا مشارکت دانشگاه های منطقه در اولویت است. 
تبصره  ۱: شرکت دانش بنیان مستقل از تشکیالت 
دانشگاه اداره می شود و دانشگاه به میزان سهام خود 

در مدیریت، سود و زیان آن شریک است. 
تبص��ره  ۲: س��ازمان های حقوق��ی  )خصوص یا 
دولتی( متناس��ب با می��زان س��رمایه گذاری خود 

می توانند سهام شرکت را خریداری کنند. 
تبص��ره  ۳: رئیس و معاون های دانش��گاه و واحد 
پژوهشی می توانند سهام ار شرکت دانش بنیان شوند، 
ام��ا نمی توانن��د هیأت مدیره یا مدیرعامل ش��رکت 

باشند. 
تبصره  ۴: در ش��رکت های دانش بنیان خصوصی، 
اعضای هیات علمی دانشگاه ها و واحدهای پژوهشی 
متناس��ب با میزان وقت گذاری، س��هامدار شرکت 

می شوند. 
تبصره  ۵: در ش��رکت های دانش بنیان خصوصی، 
افراد حقیقی داخل یا خارج دانشگاه می تواند طبق 

شرایط دانشگاه صاحب بخشی از سهام شوند. 
تبصره ۶: در شرکت های دانش بنیانی که اعضای 
هیأت علمی ص��د درصد مالکی��ت را دارند، نیازی 
به تصویب دانش��گاه نیس��ت. احراز عضویت علمی 

متقاضیان شرکت کافی است. 
حمایتهاوتسهیالتشرکتهای

دانشبنیان
� معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، 

سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت ۱۵ سال. 
� تأمین تمام یا بخش��ی از هزین��ه  تولید، عرضه 
ی��ا به کارگیری نوآوری و فناوری با ارائه  تس��هیالت 

کم بهره یا بدون بهره بلندمدت و کوتاه مدت. 
� اولویت اس��تقرار واحدهای پژوهش��ی، فناوری 
و مهندس��ی و تولیدی ش��رکت های دانش بنیان در 
محل پارک علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه  

اقتصادی یا مناطق ویژه  علم و فناوری. 
� اولویت واگذاری تمام یا بخش��ی از سهام مراکز 
و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس 

قانون. 
� ایج��اد پوش��ش بیمه  مناس��ب ب��رای کاهش 
خطرپذیری محصوالت دستاوردهای دانش، نوآوری 
و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری. 

آشناییبااهداف،انواعوزمینههایفعالیتشرکتهایدانشبنیان

88936651



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی شنبه14
25 شهریور 1396

شماره 882



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
شنبه
25 شهریور 1396

شماره 882

اخبار

تبریز - مجید مسلمی- مس��ئول دفتر نمایندگی وزارت امور 
خارجه در منطقه شمال غرب کشور با اعضای هیات مدیره و بازرسان 
خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی دیدار و گفت وگو کرد.  به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از ایسنا، منطقه آذربایجان شرقی، مسئول 
دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در منطقه ش��مال غرب کشور در 
دیدار با هیات مدیره و بازرس��ان خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی با 
اشاره به اهمیت نقش و جایگاه رسانه ها در مناسبات و روابط بین الملل 
گفت: نقش مطبوعات و رس��انه های اس��تان به دلیل مرز مشترک با 
کش��ورهای شمال غرب اهمیتی بسیار دارد.   اسماعیل بابایی راغب، 
با تاکید بر این که مناسبات کشورهای جهان بر محور تعامل و رسانه 
استوار است، خاطرنشان کرد: عالقه مند ایجاد تعامل و ارتباط دو سویه 
میان دفتر استانی وزارت امور خارجه و مطبوعات استان به وسیله خانه 
مطبوعات هستیم.  وی با اش��اره به دیدار اخیر گروه رسانه ای کشور 
جمهوری آذربایجان با اعضای هیات مدیره خانه مطبوعات اس��تان 
گفت: برگزاری چنین دیدارهایی بسیار ارزشمند و با نتایج میان مدت 
و بلندمدت مطلوبی همراه است، در این راستا با توجه به دعوت انجام 
ش��ده طی آن جلسه، آماده فراهم کردن زمینه الزم برای سفر هیأت 
رسانه ای مطبوعات استان به باکو نیز هستیم.  وی با بیان این که وزارت 
امور خارجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی تعامل بسیار نزدیکی در 
مسائل مختلف به ویژه در حوزه رسانه با یکدیگر دارند، گفت: ویزای 

مطبوعاتی از حساسیت بسیار خاصی برخوردار است و صدور روادید 
برای خبرنگاران خارجی به وزارت ارش��اد واگذار ش��ده است.  بابایی 
راغب با بیان این که ورود و خروج گروه های رسانه ای نیز با اعمال نظر 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انجام می شود، افزود: دفتر نمایندگی 
وزارت امور خارجه در شمال غرب کشور نهایت تالش و کوشش خود را 
برای بهترین استفاده از ظرفیت و قابلیت استان در راستای برنامه های 
فرهنگی و رسانه ای می کند.  اسد فالح، رییس خانه مطبوعات استان 
آذربایجان شرقی در این دیدار در سخنانی با ارایه گزارشی از فعالیت های 
سه ماهه دور جدید هیات مدیره و بازرسان خانه مطبوعات گفت: هم 
اکنون بیش از ۱۴۰ فعال رسانه ای شناسنامه دار عضو خانه مطبوعات 
هستند که بیش از ۸۰ نفر نیز در صف انتظار برای عضویت قرار دارند.  

فالح با اشاره به اهمیت نقش آفرینی رسانه های استان در رویداد فراملی 
تبریز ۲۰۱۸ افزود: پیش��نهاد می کنیم همانگونه که در جریان سفر 
گروه رس��انه ای جمهوری آذربایجان ش��اهد بودیم، تمامی گروه های 
مطبوعاتی و رس��انه ای خارجی که وارد اس��تان می ش��وند، نشست 
تخصصی با خانه مطبوعات داش��ته باش��ند.  فالح با تاکید بر این که 
خانه مطبوعات آماده تعامل حداکثری با دفتر وزارت امور خارجه در 
شمال غرب کشور است، گفت: برپایی نشست های مختلف تخصصی، 
برپایی همایش های مشترک منطقه ای و اعزام هیأت رسانه ای استان 
از تبریز به جمهوری آذربایجان می تواند آغازی برای تعامالت رسانه ای 
باشد. مرتضی ش��فیعی، مدیر خانه مطبوعات این استان نیز با بیان 
این که فعالیت دفتر نمایندگ��ی وزارت امور خارجه در تبریز فرصتی 
مغتنم برای برخی اقدامات فراملی در حوزه رسانه و مطبوعات استان 
محسوب می شود، گفت: همانگونه که هیات  فرهنگی و هنری استان 
در فستیوال های مختلف بین المللی حضوری پررنگ دارند، می توان با 
اعزام گروه مختلف رسانه ای از استان به ارتقای کیفی مطبوعات استان 
کمک کرد.  شفیعی با تقدیر از تعامل و همکاری صمیمانه دفتر وزارت 
امور خارجه در شمال غرب کشور با خانه مطبوعات استان خاطرنشان 
کرد: خوشبختانه سال گذشته بر اس��اس ارزیابی وزارت امورخارجه 
از ۲۸ دفاتر نمایندگی اس��تانی، نمایندگی تبریز به عنوان بهترین و 

موفق ترین دفتر انتخاب شده است. 

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- ف��والد هرمزگان 
ب��ا ش��رکت در آزمون کفایت تخصص��ی ) PT ( و قبولی مجدد 
 آزمایش��گاه ف��والد هرمزگان در ای��ن آزمون  برای س��ومین بار 
گواهی نامه عالی آزمایشگاه آب در برنامه آزمون کفایت تخصصی 
کس��ب کرد. عباس اباذری نیا رئیس آزمایش��گاه ها شرکت فوالد 
هرمزگان گفت: در این آزمون که 65 آزمایش��گاه از ۱۲ کش��ور 
جهان از جمله اتریش ، بلژیک ، جمهوری ، چک ، سوئد ، روسیه 
، ترکیه ، لهستان و  مجارستان شرکت داشتند ، آزمایشگاه فوالد 
هرمزگان نیز ش��رکت داشت و نتیجه ای بسیار عالی کسب کرد 
. این س��ومین بار است که آزمایش��گاه فوالد هرمزگان در آزمون 
کفایت تخصصی سازمان دهنده برنامه ) PT Body  ( شرکت 
 )PT( م��ی نماید. وی بی��ان داش��ت:آزمون کفایت تخصص��ي
ابزاري اس��ت که براي ارزیابي عملکرد آزمایش��گاههاي آزمون و 
کالیبراسیون با استفاده از مقایسات بین آزمایشگاهي به کار میرود 

و آزمایشگاه هاي صنایع مختلف میتوانند با مشارکت مستمر در 
این برنامه ها اعتبار اندازه گیري هاي خود را به مشتریان نهادهاي 

قانوني و مراجع اعتباردهي اثبات کنند. 
وی خاطرنشان کرد: تایید عملکرد مناسب آزمایشگاه ، شناسایی 
مش��کالت آزمون ها و اندازه گیری ها ، مقایس��ه توانمندی های 
کارکنان ، دسترسی به مواد مرجع برای انجام فعالیت های کنترل 
کیفی��ت داخلی ، تعیین دقت و صحت روش ها ، ایجاد اعتماد در 
کارکنان ، مدیریت و مش��تریان آزمایش��گاه از دیگر مزایای این 

برنامه می باش��د. اباذری افزود: این آزمون  توسط سازمان دهنده 
برنامه ش��رکت SPL جمهوری چک ک��ه از معتبرترین مراجع 
این آزمون در دنیا می باش��د برگزار شده است که شامل عناصر 
کربن ، منگنز ، سیلیس��یم ، فس��فر ، گوگرد ، کروم، نیکل ، مس 
، آلومینی��م در آزم��ون کوانتومتری و کرب��ن ، گوگرد و نیتروژن 
در آزمون عنصری اس��ت، ضمنا آزمون آهن کل و اکس��ید آهن 
II نیز توس��ط NIL برگزار ش��ده اس��ت .  وی گفت: از مزایای 
بزرگی که شرکت  در این آزمون ها می تواند در پی داشته باشد 
آگاهی مشتریان و سایر ذینفعان و اعتماد سازی آن ها از صحت 
و دقت نتایج می باشد  وی در پایان گفت: با توجه به اینکه یکی 
ازوظایف آزمایش��گاه کنترل کیفیت آزمونها س��ت که با آماده به 
کاری تجهی��زات )های تک( آزمایش��گاهی محقق می گردد این 
امر با تداوم همکاری واحدهای پشتیانی اعم از خرید و تعمیرات 

تجهیزات آزمایشگاهی در آینده نیز ادامه خواهد داشت.  

اصفهان – قاس�م اس�د-  تولید انبوه ریل ملی در ذوب 
آهن اصفهان که نقش مهمی در خودکفایی صنعت ریلی کشور 
دارد، ۲۱ ش��هریورماه همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار 

سرمایه در ذوب آهن اصفهان آغاز شد . 
بر اس��اس قرارداد فروش ریل بین ذوب آهن اصفهان و راه 
آهن جمهوری اسالمی ، ۴۰ هزار تن ریل U33 تولید می شود 
تا در خط آهن کش��ور مورد استفاده قرار گیرد . ضمن اینکه 
 UIC6۰ قرارداد جدید برای تحویل ۲5 ت��ا 3۰ هزارتن ریل

) جهت خطوط بس��یار پرسرعت ( نیز بزودی بین ذوب آهن 
اصفهان و ش��رکت ساخت و توس��عه زیربناهای حمل و نقل 
کش��ور منعقد می شود .  گفتنی است فعاالن بازار سرمایه به 
منظور آشنایی نزدیک با فعالیت ها ، دستاوردها و پروژه های 
ذوب آهن اصفهان در این شرکت حضور یافتند و ضمن بازدید 
از بخش هاي مختلف خط تولید از جمله کوره بلند شماره 3 ، 
خط تولید ریل ملي در نورد 65۰ ، فوالدسازي ، کک سازي و...

با مسئولین ذوب آهن نیز دیدار و گفتگو کردند. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- رئیس مرکز امور قرآنی س��ازمان 
اوقاف و امور خیریه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به استقبال 
از س��امانه پویش مردمی وقف مشارکتی در سطح کشور گفت: فعالیت 
های قرآنی و برگزاری مس��ابقات قرآنی که توس��ط سازمان اوقاف و امور 
خیریه انجام می شود برابر تمام فعالیت هایی است که در دنیا و مخصوصا 
در کش��ورهای اسالمی انجام می شود. حجت االسالم و المسلمین سید 
مصطفی حسینی در حاشیه برگزاری چهلمین دوره مسابقات سراسری 
ق��رآن کری��م و در جم��ع خبرنگاران و اصحاب رس��انه با تش��ریح اهم 
فعالیت های قرآنی س��ازمان اوقاف و ضرورت گسترش این فعالیت ها با 
حمایت مردم از طریق وقف اظهار داش��ت: تعداد مسابقات قرآنی که در 
طول سال و توسط ادارات و ارگان های مختلف در کشورمان برگزار می 
ش��ود بسیار زیاد و گسترده است عالوه بر این تعداد برنامه های قرآنی و 
 مسابقات قرآنی که توسط سازمان اوقاف و امور خیریه برنامه ریزی و اجرا 
می ش��ود قابل مقایس��ه با هیچ نقطه ای از دنیا و مخصوصا کشورهای 
اسالمی نیست. حجت االسالم حسینی در توضیح بیشتر افزود: همچنین 
برنامه ها و مسابقات مختلف قرآنی با گستردگی که سازمان اوقاف و امور 
خیریه در طول سال برگزار می کند از توفیقات خوبی است که این سازمان 
بدست آورده است و قطعا برگزاری این مسابقات از لحاظ کمی و کیفی 
در جهت گسترش فرهنگ قرآنی بسیار تاثیر گذار بوده است. رئیس مرکز 
امور قرآنی سازمان اوقاف در ادامه به ضرورت توسعه فعالیت های قرآنی 

در عرصه های مختلف اشاره و خاطر نشان کرد: بی تردید اجرای برنامه 
های قرآنی نیازمند تامین بودجه و اعتبارات اس��ت که متاسفانه در این 
زمینه اعتبار الزم وجود ندارد و حتی منش��ور توس��عه قرآن کریم که به 
تصویب دولت رس��یده است به صورت کامل اجرا نمی شود و به صورت 
نامنظم اعتبار الزم به برنامه های قرآنی اختصاص داده می شود که این امر 
یک آسیب و چالش جدی محسوب می شود. حجت االسالم حسینی در 
ادامه به ضرورت توسعه موقوفات قرآنی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر 
۴۱73 موقوفه قرآنی در کشور وجود دارد که این رقم تقریبا دو درصد از 
موقوفات کل کشور به شمار می رود و این تعداد برای تامین هزینه های 
برنامه های قرآنی کافی و کارآمد نیست، لذا برای توسعه موقوفات قرآنی 
نیازمند یک عزم جدی هستیم و باید در این راستا مشارکت مردم را بیش 
از گذش��ته جذب کرد. وی در ادامه به سیاست گذاری سازمان اوقاف در 
سال جاری برای جذب مشارکت های مردمی و همچنین ایجاد موقوفات 

مشارکتی قرآنی اشاره کرد و گفت: در راستای جذب کمک های مردمی 
و جذب مش��ارکت های افراد خیر و نیکوکار امس��ال سامانه وقف قرآنی 
#۱۱۴*7۸۰* راه اندازی ش��ده اس��ت که در چهلمین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم از این سامانه رونمایی شد و امیدواریم که با رونمایی 
این سامانه شاهد جذب کمک های مردم مومن کشورمان در جهت توسعه 

زیرساخت های الزم برای اجرای برنامه های قرآنی باشیم.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف با اشاره به استقبال مردم از سامانه 
پویش وقف مردمی ادامه داد: باتوجه به اینکه زمان کوتاهی از رونمایی این 
سامانه می گذرد اما تا کنون حجت االسالم و المسلمین محمدی نماینده 
ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با تخصیص ۱۴۰ میلیون 
ریال، حضرت پور یکی از نمایندگان اس��تان آذربایجان غربی در مجلس 
شورای اسالمی ۱۰ میلیون ریال و حامد وکیلی یکی از قاریان بین المللی 
قرآن کریم نیز با اختصاص ۱۰ میلیون ریال در این امر مشارکت کرده اند 
که براساس برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده مقرر شده تا از 
هفته آینده به صورت دائم و آنالین میزان مشارکت مردم در این سامانه از 

طریق رسانه ها اعالم شود.  
حجت االس��الم حسینی تاکید کرد: همچنین در سال 96 مقرر شده 
است تا در هر استان حداقل ۱۰ موقوفه قرآنی ایجاد شود که در مجموع 
باید 3۱۰ موقوفه تا پایان سال 96 در کشور ایجاد شود که براساس آخرین 

آمار دریافتی ۲5 درصد این برنامه در کل کشور محقق شده است.

تبریز - اسد فالح- مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان 
شرقی با حضور در منطقه زلزله زده شربیان طی سخنانی با خبرنگاران 
از اعطای وام بالعوض و قرض الحسنه برای بازسازی مناطق زلزله زده 
ش��ربیان و تخصیص سیمان رایگان از سوی مقام معظم رهبری برای 
واحدهای تخریب شده خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس 
حافظ باباپور با حضور در منطقه زلزله زده شربیان در ارائه گزارشی به 
استاندار آذربایجان شرقی اظهار داشت: زلزله ای به قدرت ۴٫9 ریشتر 
در ساعت 3:۴۴ حوالی شربیان واقع در بخش مهربان سراب  آذربایجان 
شرقی را لرزاند که در آن۸5۰ واحد روستایی در  ایوق تخریب شدند. 
وی افزود: برای هریک از خانوارهای خس��ارت دیده از این زلزله  ۲۰۰ 
میلیون ریال با کارمزد ۴ درصد، 5۰ میلیون ریال تسهیالت بال عوض 
و ۲۰ میلیون ریال کمک هزینه معشیتی پرداخت می شود. مهندس 
باباپور خاطرنشان کرد: کمک های قابل توجهی هم از سوی دفتر رهبر 
معظم انقالب در قالب  مقدار قابل توجه سیمان اختصاص یافته و ارائه 
مجوزهای الزم و صدور پروانه ساخت مسکن به صورت رایگان خواهد 

بود. مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی خاطرنشان 
کرد: با توجه به اینکه منطقه از لحاظ شرایط آب و هوایی بسیار سرد 
اس��ت، الزم است مردم با مس��ئوالن در ساخت و ساز همکاری الزم و 
مشارکت داشته باشند چرا که ساخت و ساز باید به همت خود مردم 
صورت گیرد.  وی از نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به دلیل سفر 
به منطقه زلزله زده ایوق و دیدار با مردم این روستا و تالش دستگاه های 
امدادی، خدمات رس��ان، س��پاه، بس��یج، ارتش و نیروی انتظامی در 
آواربرداری و امدادرس��انی تش��کر کرد. مهندس باباپور در پایان گفت: 

تاکنون بیش از ۱۱۰ هزار مترمکعب آواربرداری انجام ش��ده است. در 
ادامه اس��تاندار آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به تالش های بنیاد 
مس��کن استان در خدمت رسانی به روستاها، گفت: انصافاً باید از بنیاد 
مسکن قدردانی کنیم که هم اکنون در حال خدمات رسانی به اهالی 
روستای ایوق هستند و ضمنا در کمتر از سه ماه، کار بازسازی روستای 
سیل زده چنار را با وجود شرایط ویژه آن روستا به اتمام رساندند و امروز 
واحدهای بازسازی شده آماده تحویل است. وی با بیان اینکه خوشبختانه 
در زلزله شربیان خسارت جانی نداشتیم و خسارت مالی هم جبران پذیر 
است، گفت: دستگاه های مسئول در تهیه مقدمات و امکانات الزم برای 
بازس��ازی، اقدامات ضروری را انجام خواهند داد اما آن چه مهم اس��ت 
مشارکت و جدیت خود مردم و اهالی روستا در امر بازسازی است. وی  
افزود: شروع عملیات بازسازی در این مدت کوتاه، افتخاری برای استان 
است و امیدواریم با همت و غیرت اهالی و تدبیر مسئوالن، در کمترین 
زمان ممکن، بازسازی روستای ایوق و ساکن شدن مردم در خانه های 

جدید را جشن بگیریم.

گسترش تعامل دفتر وزارت امور خارجه و خانه مطبوعات آذربایجان شرقی 

فوالد هرمزگان  برای سومین بار 

گواهی نامه عالی آزمایشگاه آب را در برنامه کفایت تخصصی دریافت کرد

همزمان با حضور جمعی از فعاالن بازار سرمایه در ذوب آهن اصفهان

تولید انبوه ریل ملی آغاز شد

حجت االسالم حسینی در نشست خبری با اصحاب رسانه در ارومیه عنوان کرد
وقف های قرآنی تنها 2 درصد موقوفات کشور را تشکیل می دهد

مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی خبر داد

اعطای وام بالعوض و قرض الحسنه برای بازسازی مناطق زلزله زده شربیان 

سرپرست مدیریت فاز 12 پارس جنوبی:
جوانان مناطق پیرامونی برای اشتغال در صنایع پارس جنوبی توانمند مهارتی می شوند

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: سرپرست مدیریت فاز ۱۲ پارس جنوبی گفت: در راستای مسئولیت اجتماعی صنایع، جوانان 
مناطق پیرامونی پارس جنوبی برای اشتغال توانمند مهارتی می شوند. به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر، محمد مهدی هاشمی در نشست بررسی اجرای مسئولیت های اجتماعی صنایع با مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای 
استان بوشهر با تاکید بر  اشتغال جوانان ساکن مناطق پیرامونی صنایع پارس جنوبی اظهار داشت: برای مسئوالن صنایع مختلف در 
مناطق،مسئولیت های اجتماعی تعریف شده که یکی از آنها فراهم کردن اشتغال جوانان است. وی با تاکید بر توانمند شدن مهارتی 
جوانان جویای کار در طرح های پارس جنوبی خاطر نشان کرد: در این راستا تفاهم نامه ای با سازمان آموزش فنی و حرفه ای منعقد 
شده که متقاضیان پس از آموزش های الزم، وارد عرصه کسب و کار در صنایع پارس جنوبی می شوند.  سرپرست مدیریت فاز ۱۲ 
پارس جنوبی با تاکید بر توانمندس��ازی نیروهای پاالیشگاه ها و سایر ذی نفعان از جمله مردم بومی گفت: یکی از مهم ترین اهداف 
مجتمع پارس جنوبی توانمندسازی این افراد است که در این راستا قراردادی با سازمان  فنی وحرفه ای استان بوشهر منعقد شده است. 
هاشمی، برون سپاری فعالیت ها را یکی از برنامه  های مهم وزارت نفت دانست و تصریح کرد: با برگزاری دوره های آموزشی مناسب 
بخشی از فعالیت ها برون سپاری می شود که این موضوع در فاز ۱۲ پارس جنوبی اهمیت فراوانی دارد، چرا که این پاالیشگاه به روشی 
جدید و با حضور پیمانکار بهره برداری می شود. وی با بیان اینکه رویکرد ما در این دوره ها عملیاتی است و تنها مهارت آموزی مالک 
نیست، افزود: از حوزه هایی که باید به صورت جدی برای یادگیری آن تالش شود، حوزه بهره برداری است که پیش از این کمتر در 
این بخش ورود شده، به خصوص که در پاالیشگاه نهم این بخش برون سپاری شده و نیازمند توجه بیشتر و توانمندسازی نیروها است. 

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مازندران:
رونمایی اپلیکیشن داشبورد مدیریتی اندروید در توزیع نیروی برق مازندران

ساری - دهقان - مهندس محمدرضا خواجه سماکوش از رونمایی اپلیکیشن داشبورد 
مدیریتی اندروید در شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبرداد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مازندران در گفت و گویی اظهار 
داشت : با عنایت به دستور مدیرعامل محترم شرکت در خصوص تهیه اپلیکیشن داشبورد 
مدیریتی اندروید که بتواند پارامترهای آماری مورد نیاز مدیران ارشد را بصورت آنالین در 
اختی��ار آنان ق��رار دهد واحد آمار، اقدام به طراحی نرم افزار نمود و فرآیند تهیه نرم افزار با 
هدف تامین نیازمندیهای آماری کالن شرکت آغاز گردید. مهندس سماکوش بیان داشت: اکنون فاز نخست طراحی و تهیه نرم افزار 
به سرانجام رسید که در این مرحله اطالعات مربوط به تعداد مشترکین امورها به تفکیک تعرفه و نیز میزان فروش انرژی )کیلووات 
ساعت( بصورت آنالین نمایش داده می شود. وی افزود: پس از نصب و اجرای این نرم افزار بر روی تلفن همراه و یا تبلت اندروید، 
شاهد اطالعات دقیق و به روزشده ای هستیم که با تدابیر اندیشیده شده جهت افزایش سرعت دسترسی، اطالعات مربوط به تعداد 
مشترکین امورها بدون هیچ تاخیری نمایش داده می شوند. معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق مازندران گفت: 
در خصوص میزان فروش انرژی نیز به سبب اینکه بازه تاریخی در آن مورد نیاز خواهد بود، میزان فروش انرژی امورها به تفکیک و 
نیز با قابلیت تعیین محدوده زمانی قابل انتخاب است و اطالعات مربوطه نیز در دو قالب جدول و نمودار قابل نمایش است. مهندس 
سماکوش خاطرنشان کرد: امید است به لطف خداوند متعال در آینده بسیار نزدیک با توسعه نرم افزار، اطالعات دیگری چون میزان 

بودجه مصرفی و شاخص های کالن شرکت نیز بصورت جدول و نمودار  به صورت آنالین توسط واحد آمار ارائه می گردد.

در یک ماه گذشته دو حلقه چاه آب شرب در شهر علی آبادکتول وارد مدار 
بهره برداری شد

گرگان – خبرنگار فرصت امروز - مدیر امور آب و فاضالب منطقه علی آباد گفت: با تالش کارکنان ش��رکت آب و فاضالب 
استان گلستان در یک ماه گذشته دو حلقه چاه آب شرب در شهر علی آبادکتول وارد مدار بهره برداری شد.به گزارش روابط عمومی 
 ش��رکت آب و فاضالب اس��تان گلستان، "محمدجعفر مزیدی" در گفتگو با پایگاه خبری این ش��رکت، افزود: این چاه ها با اعتبار
 یک میلیارد تومان از محل اعتبارات عمرانی و داخلی حفر و تجهیز شده و یکی از این چاه ها با سیستم دیزل ژنراتور راه اندازی شده 
است.به گفته وی، میزان آبدهی این دو حلقه چاه 5۰ لیتر بر ثانیه، عمق هر یک از این چاه ها ۲3۰ متر و طول خط انتقال اجرایی 
 این پروژه ۲ کیلومتر می باشد.مزیدی با اشاره به کاهش نزوالت جوی در چند سال اخیر تصریح کرد: کاهش نزوالت جوی و برداشت 
بی رویه در فصل کشاورزی موجب افت شدید منابع آبي شده است و شرکت آبفا گلستان به منظور افزایش ظرفیت تامین آب مصرفي 
شهروندان نسبت به حفر و تجهیز این دو حلقه چاه اقدام نموده است.مدیر امور آب و فاضالب منطقه علی آباد اظهار امیدواری کرد: 
با بهره برداری از این دو چاه مشکالت آب رسانی در این منطقه تا حدود زیادی رفع شود.وی با بیان اینکه منابع آبی استان محدود 
است از شهروندان گلستانی خواست تا با مدیریت صحیح مصرف و استفاده بهینه از منابع آبی در بخش کشاورزی و شرب، گامی موثر 

در جهت حفظ این نعمت الهی بردارند.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان ازافتتاح اداره گاز منطقه و مرکز استان خبر داد
گ�رگان – خبرنگار فرص�ت امروز - به گزارش رواب��ط عمومی، مهندس صفرعلی جمال لیوان��ی در گفتگو با پایگاه اطالع 
رسانی شرکت گاز گلستان در خصوص افتتاح اداره گاز منطقه گفت:با توجه به افزایش وسعت و باال رفتن حجم تعداد مشترکین  
شهرستان گرگان وبه منظور تسریع وتسهیل در روند خدمات دهی وارتقای سطح رضایت مشترکین عزیزمرکزاستان الزم دیدیم 
اداره گازشهرس��تان گرگان را به دومنطقه  توس��عه  دهیم تا روند خدمات رسانی به مردم آسانترش��ود.وی افزود:درحال حاضراداره 
گازشهرستان گرگان به بهره برداری مرکزاستان تغییرنام پیدا کرده ودراین راستا به دو منطقه ی ۱ و ۲  تفکیک گردید که منطقه 
یک آن همچنان درمحل چهار راه گلها در حال خدمات رسانی می باشد.جمال لیوانی  ادامه داد:درهمین راستا اداره گازمنطقه ۲ نیز 
بصورت مستقل با مدیریت جدید درمحل بلوار 5 آذر،جنب سینمای عصر جدید، انتهای کوچه  آذر ۱/۱۸  تجهیز و راه اندازی گردیده 
وآماده ارائه خدمات به مشترکین عزیز می باشد.وی تصریح کرد: مشترکین گرامی غرب مرکز استان از ابتدای ضلع غربی خیابانهای 
بلوار ناهار خوران )تا ابتدای پل سید مسعود(- ولی عصر)عج(- فلسطین - شهداء - ترمینال به سمت غرب شهر  و کوی انجیراب  
بهمراه  3۸ روستای تابعه غرب شهرستان می توانند  بصورت حضوری با مراجعه به اداره گازمنطقه ۲ و یا ارتباط تلفنی با شماره تماس 

7 - 3۲۲3۸۸۱6  و یا شماره  ۱9۴  پست امداد از خدمات مورد نظر بهره مند شوند.   

پس از بازدید سرپرست شهرداری اهواز صورت گرفت
فعالیت های خدماتی شهرداری اهواز در کوی آل صافی آغاز شد

اهواز - شبنم قجاوند - اقدامات شهرداری اهواز با تمرکز بر خدمات شهری و زیباسازی پس از بازدید سرپرست شهرداری 
اهواز از کوی آل صافی و چهارصد دس��تگاه در این منطقه آغاز ش��د. مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اهواز با اعالم 
این خبر گفت:  جهت ساماندهی وضعیت نظافت و رفت و روب کوی آل صافی اقداماتی شامل عملیات الیروبی از خیابان ۱ تا 
۸ کوی آل صافی و خیابانهای یک الی 5 ش��هدا )در دو مرحله( به طول 3هزار و 5۰۰ متر، پاکس��ازی دیوارهای محل و امحای 
پوسترهای تبلیغاتی ، جمع آوری خاک و نخاله در خیابان های فرعی آل صافی و چهارصد دستگاه ، مسیر اصلی دیوار پشت مرکز 
بهداشت، مقابل مسجد و مدرسه به میزان جمعاً 5 سرویس، شستشو و تعمیرمخازن پسماند، رفع گرفتگی آیلند فضای سبز وسط 
کوی آل صافی و کارگذاری ۴ سنگ دال جهت دریچه های فاضالب در خیابانهای ۸ و9 شهدا انجام شد. فرزین حاتمی کاکش 
به مشکالت زیباسازی در کوی آل صافی اشاره کرد و گفت: در این بخش یکی از مشکالت محل وضعیت روشنایی زمین های 
ورزشی و زمین بازی کودکان محل بود که در این راستا، تعداد 9پروژکتور، ۱۸  المپ، ترانس، استارت و کابل های برق در محل 
های مذکور تعویض شد. وی در خصوص وضعیت فضای سبز این منطقه نیز اظهار داشت: جهت ساماندهی وضعیت فضای سبز، 
عملیات گسترده هرس درخت به میزان 6۰ اصله، فرم دهی در 3۰ اصله، چمن زنی به متراژ 5هزار مترمربع، آماده سازی زمین به 
متراژ ۲۰۰ مترمربع، حذف پاجوش در ۴۰ اصله درخت، اصالح نشتی آب خام و حمل ۲۰ سرویس مازاد هرس از جمله اقدامات 

شهرداری اهواز در این منطقه می باشد. 

بالغ بر 1۳ میلیون لیتر بنزین در استان گیالن توزیع شد 
رش�ت-زینب قلیپور- طی تعطیالت روزهای اخیر ۱6، ۱7 و۱۸ ش��هریور ماه امسال ۱3 میلیون و ۴79 هزار 
لیتر بنزین )معمولی و سوپر( در استان گیالن توزیع شد . افزایش میزان مسافرت های تابستانی به دلیل چند روز 
تعطیالت متوالی ، مصرف 6۱3 هزار لیتر بنزین سوپر و۱۲ میلیون و ۸66 هزار لیتر بنزین معمولی را  در گیالن به 
ثبت رساندو این درحالی است که میزان متوسط مصرف روزانه بنزین در استان گیالن دو میلیون و 6۰۰ هزارلیتر 
می باش��د . بیشترین حجم مصرف بنزین در تعطیالت اخیر روز پنجش��نبه )96/6/۱6( چهارمیلیون و ۸۱3 هزار 
لیتر وکمترین آن روز جمعه )96/6/۱7( سه میلیون و ۸6۱ هزار لیتر می باشد . همچنین استان گیالن دارای 9 
ناحیه )مرکزی رشت،الهیجان،رودسر،انزلی،رودبار،تالش،فومن،صومعه سرا،آستارا ( است که با توزیع چهار میلیون 
و 99 هزار لیتر بنزین  در ناحیه مرکزی رشت طی چند روزتعطیالت اخیر باالترین رقم مصرف رابه خود اختصاص 
داده است . همچنین طی همین مدت به دلیل موقعیت استراتژیک انبار نفت شهید بهمنی مقدم رشت به مناطق 
همجوار )شهرستانهای ؛ چالوس ، تنکابن، رامسر ، اردبیل وخلخال( پنج میلیون و 7۴۸ هزار لیتر بنزین ارسال شد 
. بیش��ترین میزان ارسال فرآورده به مناطق همجوار سه میلیون و ۸۲۸ هزار لیتر بنزین مربوط به شهرستانهای ) 
تنکابن ، رامسر و چالوس ( و کمترین آن یک میلیون و 9۲۰ هزار لیتر بنزین  شهرستانهای )اردبیل و خلخال( می 
باشد .  گفتنی است که بیشترین میزان توزیع بنزین به مناطق همجوار دو میلیون و ۲39 هزار لیتر روز پنجشنبه 

)۱6/6/96( و کمترین آن روز شنبه )۱۸/6/96( یک میلیون و 6۲3 هزار لیتر بوده است . 



 رواب��ط عمومی که گاه��ی اوقات بان��ام اختصاری آن  
)P. R(  نیز خوانده می ش��ود از تکنیک هایی اس��ت که 
به طور غیرمستقیم در مصرف کنندگان احتمالی آگاهی، 

میل، ترجیح یا تقاضای خرید ایجاد می  کند. 
به گزارش هورموند، در بس��یاری از شرایط، نمی توان 
به طور مستقیم در مورد یک کاال اطالع رسانی یا تبلیغات 

کرد، مانند: 
1- هنگامی که قوانی��ن جامعه و مقررات دولتی اجازه 
تبلیغات مستقیم را ندهد، همانند اطالع رسانی در مورد 

سیگار در ایران. 
2- اس��تفاده از روابط عموم��ی در مواقعی که ماهیت 

کاال به گونه ای باش��د که تبلیغات مس��تقیم در مورد آن 
موفق نباشد، مانند اطالع رسانی در مورد یک نوع داروی 

جدید. 
3- درصورتی که اخالق و ارزش های حاکم بر جامعه با 
اطالع رس��انی در مورد یک کاال یا خدمت تعارض داشته 

باشد. 
4- وقتی ک��ه بنگاه بخواهد ذهنی��ت و عقیده رایج در 

مورد یک کاال یا بنگاه را عوض کند یا بهبود بخشد. 
5- اس��تفاده از رواب��ط عمومی در ش��رایطی که فقط 
فروش مطرح نیست، بلکه اعتبار بنگاه و باال بردن منزلت 

و موقعیت آن در سطح ملی مطرح است. 

در ای��ن ش��رایط با ایج��اد برنامه هایی مانن��د ایراد 
س��خنرانی های علمی، برگزاری س��مینارها، کنگره و 
انتش��ار گزارش ه��ای تحقیقی یا نش��ریات مخصوص 
و بولتن ه��ا، حمایت از مس��ابقات ورزش��ی به صورت 
پرداخ��ت هزینه ه��ای آن ه��ا، توجه به ام��ور خیریه، 
ام��ور اجتماعی و… می توان ذهنی��ت افراد جامعه را 
نس��بت به کاال یا خدمات خاصی تغییر داد و شهرت و 
معروفیت برای آن کاال یا خدمت ایجاد کرد. همچنین 
می ت��وان با خلق زمینه های مناس��ب فکری و عاطفی 
نس��بت به یک بنگاه یا کاال ام��کان موفقیت آن را در 

آینده فراهم کرد. 

روابط عمومی به عنوان جایگزین یا مکمل تبلیغات

نوشدارو

پورشه از رینگ های 18 هزار دالری فیبر کربنی رونمایی کرد

 چگونه ذهنیت دیگران را
تغییر دهیم

حمله کردن به باورهای دیگران با تکیه بر حقایق، هیچ 
موقع جواب نمی دهد. در عوض سعی کنید باورهای آنها را 

به سمت نتیجه گیری متفاوت هدایت کنید. 
ب��ه گ��زارش زومیت، در کس��ب و کار هم مانن��د زندگی، 
موفقیت شما ممکن است به تغییر باورهای دیگران بستگی 
داش��ته باش��د. تغییر دادن ذهنیت دیگران به شدت سخت 
اس��ت و افراد معدودی قادرند آن را به خوبی انجام دهند. به 
همین دلیل اغلب رئیس ش��رکت ها می گویند تنها نظر آنها 
اهمیت دارد و هیچ تالشی برای متقاعد کردن دیگران انجام 
نمی دهند. بس��یاری از مردم فک��ر می کنند با توهین کردن 
می توانند طرز فکر دیگران را عوض کنند. احتیاجی به گفتن 
نیست که این روش نیز هیچ موقع جواب نخواهد داد. درواقع 
بی احترام��ی به نظر دیگران ش��رایط را پیچیده تر می کند و 
باعث می شود آنها بیشتر روی باورهای خود پافشاری کنند. 
افراد باهوش همیش��ه روش دیگری برای انجام این کار 
انتخ��اب می کنند. آنه��ا مجموع��ه ای از واقعیت ها را بیان 
می کنند تا از موقعیت خودش��ان دفاع کنند. سپس با این 
روش دیگ��ران را متقاعد می کنند که در جهت اش��تباهی 
قرار گرفته ان��د. اما امروزه این روش نی��ز جواب نمی دهد، 
مگر اینکه شخص منبع بسیار موثق و معروفی برای اثبات 
حرف های خود داشته باشد. حقایق معموال طرز تفکر افراد 
را تغییر نمی دهن��د، زیرا اعتقادات م��ردم تعیین می کند 
که چه حقایقی معتبر و چه حقایقی نامعتبر هس��تند. هر 
چقدر میزان اعتقادات افراد بیشتر باشد، حقایق نیز به جای 

ضعیف کردن باورها، قدرت آنها را بیشتر می کنند. 
چه چیزی باعث قوی شدن باورها می شود؟ 

نخستین گام برای تغییر نظر دیگران این است که قدرت 
باورهای ش��خص م��ورد نظر را مورد س��نجش قرار دهید. 

باورهای قوی از از چهار منبع زیر ناشی می شوند: 
۱- تکرار: زمانی که م��ردم می بینند یک باور عمومیت 
دارد و از یک س��ری واقعیت ها ناشی شده است، بیشتر به 
س��مت آن جذب می شوند. به عنوان مثال زمانی را در نظر 
بگیرید که اس��تفاده از یک محصول در می��ان مردم رایج 
می شود. همه  باور دارند که محصوالت این برند هیچ موقع 
خراب نمی شوند و درنتیجه همیشه از آنها استفاده می کنند. 
۲- اجبار: گاهی اوقات مردم مجبور هستند به موضوعی 
باور داش��ته باش��ند، زیرا در غیر  این صورت شغل خود را 
از دس��ت خواهند داد. در چنین ش��رایطی آنها برای اثبات 
حرف ش��ان از هزاران دلیل استفاده خواهند کرد. یک نقل 
قول معروف می گوید:  »زمانی که حقوق ش��خصی به درک 
نکردن موضوعی بس��تگی داش��ته باشد، ش��ما هرگز قادر 

نخواهید بود آن موضوع را به او بفهمانید.«
۳- امنیت: زمانی که ش��خصی احس��اس کند زندگی خود 
و خان��واده اش در معرض خطر ق��رار دارد، از هر عقیده ای دفاع 
خواهد کرد. به عنوان مثال زمانی  که افراد با خودش��ان اس��لحه 
حمل می کنند، احساس امنیت بیش��تری می کنند. هر چقدر 
دیگران مخالف این موضوع باشند، نظر آنها تغییری نخواهد کرد. 
۴- هوی�ت: قوی ترین اعتقادات آن هایی هس��تند که 
هویت وجودی ش��خص را تعریف می کنند. اگر شخصی با 
باورهایی خاص تربیت ش��ده باشد، خیلی سخت می توان 
اعتقادات او را نس��بت ب��ه این موضوع تغیی��ر داد. چنین 
اشخاصی به شدت در برابر دیگران موضع گیری می کنند و 
مخالفت با اعتقادات شان را نوعی حمله شخصی می دانند. 

فشار باعث مقاومت می شود
هر باوری که توسط یک یا چند مورد بررسی شده در این 
مقاله تحت فشار باشد، نمی تواند مستقیما عوض شود. شما 
هر چقدر از حقایق بیشتری برای اثبات نظر خود استفاده 
کنید، بیشتر از طرف ذهن مقابل مورد مخالفت قرار خواهید 
گرف��ت. البته برعکس این موضوع نیز کامال صادق اس��ت. 
یک��ی از قوانینی که در تغییر ذهنیت یک ش��خص باید به 
خاطر بس��پارید این است که فشار باعث مقاومت می شود. 
هرچقدر بیشتر اصرار کنید، طرف مقابل هم بیشتر پافشاری 
خواهد کرد. برای اثبات این موضوع، کافی است مشاجره دو 
نفر را در نظر بگیرید. متوجه می ش��وید که با گذشت زمان 
و باال گرفتن بحث، هر یک از طرفین مقاومت بیش��تری از 

خود نشان خواهد داد. 
بهترین مثال افزایش فش��ار و مقاومت در کسب و کار، اصرار 
برای فروش یک محصول اس��ت. اصرار فروش��نده برای خرید 
محصول تنها در مواردی جواب می دهد که شخص واقعا به آن 
محصول نیاز داشته باش��د. در غیر این صورت باعث دل زدگی 
خریدار می ش��ود و او را به خرید از یک فروشگاه دیگر تشویق 
می کند. بنابراین تکنیک فشار بر خریدار تنها در کسب و کارهایی 
مانند خریدوفروش ماش��ین ج��واب می دهد، یعنی جایی که 

فروشگاه های جایگزین کمی وجود داشته باشند. 
بنابراین زمانی که می بینید طرف مقابل ذهنیت متفاوتی 
نس��بت به شما دارد، س��عی نکنید نظر او را با فشار تغییر 
دهی��د. هر ش��خصی باوره��ای خ��ودش را دارد و با اصرار 
شخص دیگر آنها را تغییر نمی دهد. برای انجام این کار باید 

رویکردهای متفاوتی در نظر گرفته شود. 
چگونه ذهنیت شخصی را تغییر دهیم

به جای فشار آوردن و توهین کردن به نظر یک شخص، 
به او نش��ان دهید که باورهایش تا چه اندازه به نظر ش��ما 
نزدیک اس��ت. س��ه گام زیر این موضوع را دقیق تر نش��ان 

می دهند: 
1- ب��اور آنه��ا را تأیید کنی��د: جمله »پذی��رش باعث 
انعطاف پذیری است« در مقابل جمله  »فشار باعث مقاومت 
می ش��ود« قرار دارد. اینکه نشان دهید باورهای شخصی را 
متوجه ش��ده اید و پذیرفته اید، باع��ث آرامش طرف مقابل 
خواهد ش��د. حتی اگر صددرصد هم با آنها موافق نیستید 
ای��ن کار را انجام دهید. مخصوص��ا زمانی که طرف مقابل 

انتظار دارد با حمله از طرف شما روبه رو شود. 
2- اعتقادات کورکورانه آنها را ضعیف کنید: سعی کنید 
در منط��ق طرف مقابل رخنه کنی��د و ارتباط میان اعتقاد 
و نتیجه گی��ری او را هدف قرار دهید. س��وال کردن در این 
شرایط بهتر از اس��تدالل کردن جواب می دهد، زیرا باعث 
می ش��ود طرف احس��اس کند که در مرکز توجه قرار دارد. 
در صورتی که اس��تدالل، احساس مورد حمله قرار گرفتن 

را تشدید می کند. 

مدرسهکسبوکار
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توضیح بیشتر: 
اگ��ر خواس��تید مبلمان بخرید ی��ا فضایی رو مبله کنی��ن اصال نگران 

نباشین، ست-شید با شماست. 
اگه به تازگی خونه، دفتر کار، مغازه یا … خریدین و میخواین مبله اش 
کنی��ن، فکر می کنین کلی کار دارین، وقت ندارید بازرهای بزرگ مبل و 
فرش و لوازم خونه رو بگردین و تازه میخواین خونه تون، یه عالمه قشنگ 
بشه، نمیدونین چی به چی میاد، می خواین خونتون ساده و شیک باشه 
یا رنگی رنگی باشه یا باشکوه باشه و نمیدونین چه چیزایی بخرین که به 
س��بک مورد نظرتون برسین، ست شید با شماست، تو ست شید یه عالمه 
طرح عکس قش��نگ می بینین و می تونین خونتون رو مثل همون عکس 
کنین، ما س��ت های دکوراسیون داخلی قش��نگی به شما ارائه میدیم که 
با نظر طراح های خوب طراحی ش��دن، ش��ما بدون هیچ هزینه اضافه ای 

می تونین خونه یا محل کارتون رو یه عالمه قشنگ کنین. 
 

دکوراسیون داخلی

معرفیاستارتآپ

امروزه بیش از هر زمان دیگری استفاده از فیبر کربن 
در میان خودروسازان مختلف رواج یافته است. این ماده 
ب��ا توجه به مزایایی مثل اس��تحکام ب��اال و وزن کم در 
ساخت انواع خودروهای اسپورت و سوپر اسپورت بیش 

از سایر مدل ها کاربرد دارد. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، کمپان��ی آلمانی پورش��ه که 
س��ازندگان  محبوب تری��ن  و  خوش��نام ترین  از  یک��ی 
ب��ه ش��مار م��ی رود، اخی��را  اتومبیل ه��ای اس��پورت 
 از رینگ ه��ای فیب��ر کربن��ی جدی��دی ب��رای م��دل 
Turbo S Exclusive Series 911 اس��تفاده کرده 

اس��ت. به گفته پورشه هر ست از این رینگ ها 15,232 
یورو  )حدود 18 هزار دالر( قیمت دارند؛ رقمی که با آن 

می توان یک خودروی نو خریداری کرد! 
ای��ن رینگ ها ک��ه به طور کامل از فیبر کربن س��اخته 
شده اند، 20درصد سبک تر و به همین نسبت مستحکم تر 
از رینگ های آلیاژی اس��تاندارد هستند، به همین جهت 
ج��رم فنربندی نش��ده  )Unsprung mass( کاهش 
یافته و در نتیجه کیفیت س��واری تا حد زیادی افزایش 
پیدا می کند، عالوه بر این، ش��تابگیری و ترمزگیری نیز 

به واسطه کاهش جرم فنربندی نشده بهبود می یابند. 

برای تهیه این رینگ ها، پورش��ه از بزرگ ترین ماش��ین 
بافت فیبر کربن در دنیا استفاده کرده است. این ماشین که 
قطری حدود ۹ متر دارد، طی فرآیندهای پیچیده مختلف 
فیبرکربنی بهتر از نمونه های رایج تولید می کند. آن طور که 
این کمپانی آلمانی ادعا کرده 11 مایل فیبر و 8 متر مربع 
مواد اولیه به 200 قطعه تبدیل می ش��وند تا در نهایت یک 
نمونه از رینگ های فیبر کربنی ساخته شود.  تکنیک های 
ابداعی پورش��ه، در نهایت باعث ش��کل گیری فیبر کربنی 
بسیار فشرده تر می شوند، ضمن اینکه به لطف این روش ها 

مواد به هدر رفته نیز تا حد زیادی کاهش می یابد. 

برای مطالعه 786 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: برای اثبات سودآوری طرح خود 
ابتدا باید یک طرح کس��ب و کار داشته باشید، بنابراین 
در ق��دم اول آنچ��ه را در ذه��ن دارید یا نوش��ته های 
پراکن��ده و نتیج��ه تحقیق��ات خ��ود را ب��ه یک طرح 
کس��ب و کار تبدیل و برای نوش��تن آن تمام نکات الزم 
را رعایت کنید. نمونه های زی��ادی با مثال های متعدد 
روی اینترن��ت وج��ود دارند و می توانی��د از آنها کمک 
بگیرید. مرحله بعدی اس��تفاده از چند روش مرس��وم 

است. گرفتن شریک مناسب با بنیه مالی خوب یک راه 
مفید و البته با چالش های خاص خود اس��ت. از طریق 
آگهی در مکان های مناسب چاپی و اینترنتی می توانید 
به دنب��ال ش��ریک باش��ید. مانن��د بخش ش��راکت در 
نیازمندی های روزنامه همش��هری. همچنین می توانید 
از طریق دوس��تان و آشنایان به دنبال شریک بگردید. 
اینجاس��ت که طرح کسب و کارتان به کار می آید و شما 
می توانی��د با اس��تفاده از آن دیگ��ران را قانع کنید که 
سرمایه گذاری روی این طرح سودآور است. دومین راه 
گرفتن تسهیالت بانکی اس��ت. برای این منظور حتما 

باید ش��رکتی ثبت و مقدمات کار ای��ده خود را فراهم 
کنید و سپس یک طرح توجیهی و طرح کسب و کارتان 
را ب��ه بان��ک ارائ��ه کنید. البت��ه حتما به س��ند ملکی 
به عنوان اخذ تس��هیالت نیاز خواهید داش��ت، چراکه 
هرچقدر هم طرح ش��ما خوب باش��د نمی توانید بدون 
وثیقه مناسب از بانک ها تسهیالت بگیرید. اما اگر سند 
داشته باشید یا بتوانید از نزدیکان سند بگیرید و آنها را 
هم در کار به نوعی ش��ریک کنید و طرح تان هم خوب 
باش��د با پیگیری مداوم امکان گرفتن تس��هیالت برای 

شما فراهم خواهد شد. 

تامین مالی 

پرسش: ایده ای دارم که با تأمین مالی مناسب می تواند به یک کسب و کار سودآور تبدیل شود. چگونه می توانم سرمایه 
الزم برای ایده ام را فراهم کنم؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین)۱7(
هیچ وقت بازاریابی را فراموش نکن 

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 با چند 
جمله تأکید مجدد بر اهمیت بازاریابی داشته باشم. 
۹0درصد کس��انی ک��ه امروز صاحب کس��ب و کار 
پررونقی هستند و پول و سرمایه خوبی دارند روز اول 
این جوری نبودند و خودش��ون برای کسب و کارشون 
بازاریاب��ی می کردن. زندگی ای��وب پایداری صاحب 
ش��رکت میهن و غالمعلی س��لیمانی صاحب کاله و 
ش��اهرخ ظهیری مالک شرکت مهرام و بهروز فروتن 
صاحب ش��رکت بهروز و اسداهلل جلیلی اهراب مالک 
شرکت آلیش گاز و احد عظیم زاده صاحب برند فرش 
ایرانی و ده ها و صدها کارآفرین بزرگ ایران رو بخون 
و ببی��ن اینا چه ج��وری بازاریابی کردند. چه جوری 
برای خودش��ون مشتری جلب کردند. چقدر زحمت 
کشیدند و خون دل خوردند تا به اینجا رسیدند. اگر 
تو هم می خوای در کارت موفق بشی باید با یه برنامه 
درست و حس��ابی بازاریابی کارت رو پیش ببری، نه 
اینکه فکر کنی اگه وس��ایلی که مشتری ازت خرید 
تو تا دم ماش��ین براش ببری یعنی اینکه تو حمالی. 
نه همه می فهمن که تو کاس��بی و آینده ات روشنه. 
می فهمن که تو به زودی در کارت پیشرفت می کنی. 
من کالس دوم راهنمایی که بودم بغل مدرسه ما یه 
آقایی بود که زنگ تفریح به ما اس��کیمو می فروخت. 
اسکیموهاش هم واقعا خوردنی بود و لذت بخش، اما 
اخالق نداش��ت و بلد نبود بازاریاب��ی کنه. بنده خدا 
هن��وز داره بقالی می کنه، چون راه پیش��رفت رو بلد 

نیست. زحمت می کشه اما هدر می ره. 
به جرات می گویم که هر کسب و کاری بدون بازاریابی 
یعن��ی هیچ هیچ هیچ. تو زمانی می تونی ادعا کنی که 
داری پیشرفت می کنی که دارای برنامه بازاریابی باشی. 
تولی��د بدون بازار یعنی هیچ. خدمات بدون بازار یعنی 
هیچ. فروشگاه بدون بازار یعنی هیچ. برای اینکه کار و 
کاسبی ات رونق بگیره یه برنامه بازاریابی تهیه و تدوین 
کن و براساس اون حرکت کن. مطمئن باش ظرف چند 

ماه نتیجه اش رو می بینی. 
س��اختار بازار ایران مانند س��اختار نظام اجتماعی 
در میانه س��نت و مدرنیسم گرفتار است. از یک سو 
همچن��ان به بازار س��نتی و رفتار های آن دلبس��ته 
اس��ت و از س��وی دیگرخودش��و وابس��ته رفتارهای 
مدرن می دونه. درحالی که خیلی آرزو دارن تا بتونن 
مثل دیجی کاال فضایی برای خریدوفروش اینترنتی 
راه بیندازن. خیلی  از کاس��بای ما ای��ن جور کار رو 
قرتی بازی می دونن و بلد نیس��تند ی��ه کامپیوتر رو 
خام��وش یا روش��ن کنن. این تض��اد و دوگانگی در 
الیه های میانی جامعه بیش��تر وجود داره. کسی که 
عالقه منده یه کسب و کاری رو راه بیندازه باید اصول 
و قواع��د جهانی اونو بدونه. باید در هر ش��رکتی یک 
یا چند تا مش��اور بازاریابی و فروش باشه تا همیشه 
کارها رو رصد کنه. اما هنوز خیلی ها که تازه شرکت 
و کارخانه و فروشگاه دایر کردند با این موضوع کامال 
غیر حرفه ای برخ��ورد می کنن و فکر می کنن که اگر 

این کار رو بکنن سرمایه رو هدر دادند. 
در ای��ران حال حاض��ر ده ها و صدها ش��رکت در 
حال فعالیته بدون اینکه از قاعده بازاریابی به ش��کل 
حرفه ای چیزی بدونه و من شک ندارم این شرکت ها 
در دهه ه��ای آینده با چالش ه��ای بزرگی در فروش 
روبه رو می ش��ن. جامعه ایران��ی هنوز در حال گذار از 
س��نت به مدرنیسم اس��ت  طبعا هنوز فروش سنتی 
در خیل��ی از جاها جواب می ده، اما به زودی با وجود 
رقبای بزرگ ایرانی و خارجی و پیش��رفت تکنولوژی 
این ش��رکت ها نیاز ب��ه بازاریابی نوی��ن دنیا دارن تا 

بتونن در بازار حرفی برای گفتن داشته باشن. 
برای موفقیت در کسب و کارت هیچ وقت بازاریابی 

را فراموش نکن. 
ادامه دارد... 

تختهسیاه

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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