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مجموع قراردادهای امضا شده ایران با کشورهای خارجی نشان می دهد

45 میلیارد دالر فاینانس
دستاورد 20 ماهه برجام

ایران 20 ماه پس از آغاز اجرای برجام توانست نزدیک به 45میلیارد دالر قرارداد تأمین مالی خارجی )فاینانس( با 
بانک های چین، کره جنوبی، هند و روسیه امضا کند که حدود 10میلیارد دالر دیگر نیز در حال نهایی شدن است. 
 ب��ه گزارش ایرنا، رف��ع محدودیت های مالی و بانکی یکی از دس��تاوردهای برنامه جامع اقدام مش��ترک ایران و

 گروه 1+5 بود که از دی ماه 1394 اجرایی شد و به مرور زمان آثار و نتایج خود را نشان می دهد. البته تا پیش از 
اجرای برجام، رایزنی های اقتصادی و دیپلماتیک برای جذب س��رمایه های خارجی در دستور دستگاه های ذی ربط 

قرار داشت که نتیجه آن را در امضای قراردادهایی که یکی پس از دیگری به ثمر می رسد، شاهدیم...

وزیر راه و شهرسازی از وام ۷0 میلیون 
یورویی فرانسه به ایران خبر داد

دور جدید اعطای 
 اعتبارات مالی
میان فرانسه و ایران

2

4
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دیپلماسی اقتصادی به دنبال شناساندن ظرفیت های ایران است

ایرانیان آمریکا مشتاق مشارکت اقتصادی

آشنایی با اصول چهارده گانه مدیریت فایول
در کسب و کار خود محتاط باشید

20 راه برای جمع آوری بانک ایمیل
3 نکته در مورد بازاریابی به کمک وب سایت 

تبلیغات بر اساس رفتار مصرف کننده
شکل های نوین تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 X5 کیاموتورز طراح ب ام و 
و X6 را استخدام کرد

یادداشت

یادداشت

دکتر حسن 
تقی زاده انصاری
مدیرعامل هلدینگ 
گردشگری مارکوپولو

 پایداری گردشگری با تمرکز
بر گردشگری پایدار

انتخاب شعار یا نماد در دنیای 
صنعتی م��ا بیش از آنکه هدفی 
تج��اری را دنبال کن��د، هدفی 
فرهنگ��ی اس��ت. در حقیق��ت 
انتخ��اب ش��عار تلنگری اس��ت 
برای توجه بیشتر و تمرکز روی 
موضوعات خاص، در این راس��تا 
گردشگری هم به عنوان شاخه ای 
انتخ��اب  از  رش��ته ای  می��ان 
 ش��عار برای اهداف بلند مدت و 
میان مدت خود بی بهره نیست 
و هرس��اله برای توجه بیشتر به 
اجزای گردش��گری و موضوعات 
مرتب��ط و کمت��ر دی��ده ش��ده 

درگردشگری از سوی...

با اینک��ه در روزه��ای پایانی 
شهریور به س��ر می بریم و همه 
انتظار داش��تیم ب��ازار منفی را 

شاهد باش��یم، اما بازار 
سهام، بازار خوبی...

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور 
سرمایه گذاری آوای آگاه

5

فرصت های بازار سهام از 
تهدیدهای آن پیشی گرفته است

3

3
فرصت امروز: در نشسـت بررسـی راهبردهای اصالح نظام 

بودجه ریزی کشور که با حضور کاظم جاللی رئیس 
مرکز پژوهش های مجلس و عادل آذر رئیس...

در نشست بررسی راهبردهای اصالح نظام بودجه ریزی 
کشور مطرح شد 

 رفع مشکالت اقتصادی کشور
در گرو  اصالح نظام بودجه ریزی



اول تیرماه امسال بود که وزیر راه 
و شهرسازی به فرانسه سفر کرد و 
با وزیر حمل ونقل فرانس��ه دیدار و 
از نمایشگاه هوایی لو بورژه پاریس 
بازدی��د کرد. البته این نخس��تین 
س��فر عباس آخوندی در کسوت 
وزی��ر راه و شهرس��ازی ای��ران به 
فرانسه نبود و در سال های قبل هم 
آخوندی به فرانسه سفر کرده بود 
و یکی از موضوعات و دغدغه های 
او در این سفرها، قراردادهای خرید 
هواپیما از ایرباس بود، اما این تنها 
دستاورد سفر آخوندی به پاریس 
نبود و او روز گذش��ته در نشست 
مش��ترک با مدیران 14 ش��رکت 
فرانسوی از وام ۷۰ میلیون یورویی 
فرانس��ه به ایران خبر داد و گفت: 
»در آس��تانه تفاهمی مشخص با 
دولت فرانس��ه بر سر تأمین مالی 

پروژه ها قرار داریم.« 
آخوندی اعطای وام ۷۰ میلیون 
یورویی پاریس به تهران را ش��روع 
دوره جدی��دی از اعطای اعتبارات 
مالی بین فرانس��ه و ایران خواند و 
به نظر می رس��د که دستاوردهای 
س��فر وزی��ر راه و شهرس��ازی به 
فرانس��ه حاال آرام آرام به چش��م 
می آید. جلس��ه مشترک آخوندی 
و دبی��ر دول��ت فرانس��ه در امور 
اتحادی��ه اروپا و ام��ور خارجه این 
کشور با س��رمایه گذاران و مدیران 
شرکت های فرانسوی روز سه شنبه 
در س��اختمان دادمان وزارت راه و 

شهرسازی برگزار شد. 

در  شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
این جلس��ه مش��ترک به تشریح 
پروژه ه��ای عمران��ی اولوی��ت دار 
ایران پرداخ��ت و در عین حال به 
تفاهمی مشخص با دولت فرانسه 
بر س��ر تأمین مالی پروژه ها اشاره 
ک��رد. او بعد از س��خنان نماینده 
ش��رکت بندری BOLLORE و 
 THALES همچنی��ن ش��رکت
گفت: »خوشبختانه جلسات ایران 
و فرانس��ه به گفت وگوهای مداوم 
تبدیل ش��ده و تعداد قراردادهای 
دو کشور درحال گسترش است و 
اکنون تنها بحث عمده تأمین مالی 

پروژه ها است.«
آخوندی دراین باره توضیح داد: 
»خوشبختانه طی مذاکراتی که با 
دولت فرانس��ه صورت گرفت، در 
خصوص تأمین مال��ی پروژه ها در 
قالب وام های خزانه داری فرانسه به 
نتیجه رس��یده ایم و پاریس دراین 
ب��اره طرح روش��نی را به م��ا ارائه 

خواهد داد.«

اعطای اعتبار ۷۰ میلیون 
یورویی فرانسه به ایران

به گ��زارش پایگاه خبری وزارت 
از  آخون��دی  شهرس��ازی،  و  راه 
پیشنهاد اعطای اعتبار ۷۰ میلیون 
یورویی فرانسه به ایران خبر داد و 
گفت: »اکنون نامه  امضا شده این 
وام از س��وی وزیر اقتصاد فرانسه 
خانم ب��ورن، توس��ط آق��ای ژان 
باتیست لوموئن، دبیر دولت فرانسه 
در امور اتحادیه اروپا و امور خارجه 
این کشور به ایران آورده شده است 

که به عنوان آغاز یک دوره جدیدی 
از جهت اعطای اعتبارات مالی بین 

فرانسه و ایران خواهد بود.«
او اب��راز امی��دواری ک��رد ک��ه 
مذاک��رات در س��طح دو دولت و 
سیس��تم های بانکی دو کشور به 
راهکارهای خیلی روش��نی دست 
یابد و گف��ت: »قاعدت��ا انتظار ما 
و ش��ما این اس��ت که کشورهای 
اروپایی و اتحادی��ه اروپا بتوانند از 
ش��رکت های اروپایی ب��رای فعال 
شدن در بازار ایران حمایت کنند.«

حوزه هوایی نخستین اولویت 
برای نوسازی

وزیر راه و شهرسازی به تشریح 
حوزه ه��ای م��ورد اولوی��ت ایران 
پرداخت و از حوزه هوایی به عنوان 
نخس��تین اولویت برای نوس��ازی 
خب��ر داد: »در حوزه هوایی اعم از 
ف��رودگاه، هواپیما، موت��ور و تمام 
بیزینس ه��ای مرتبط ب��ا صنعت 
هوان��وردی ب��ه دنب��ال نوس��ازی 
و ارتق��ای سیس��تم ها هس��تیم. 
ح��وزه دوم که به ش��دت برای ما 
مهم اس��ت، بحث ریل اس��ت که 
خوشبختانه شرکت های فرانسوی 
اکنون با مقامات ریلی ما مذاکرات 

مستقیمی دارند.«
او به نوس��ازی ناوگان و ارتقای 
فناوری و س��طح تکنولوژی اشاره 
ک��رد و گفت: »با توج��ه به اینکه 
ی��ک  ری��ل،  در  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری س��بز اس��ت و با 
کنفرانس پاریس هم راس��تا است، 
فرانس��ه می تواند ب��ه کمک ایران 

بیاید. ما هدف بسیار بزرگی مبنی 
بر افزایش س��هم حمل ونقل ریلی 
از ب��ار به ۳۰درصد و از مس��افر به 
۲۰درصد داریم و به همین خاطر 
نیازمن��د حج��م س��رمایه گذاری 
زی��ادی در ش��بکه راه آه��ن و در 
بخش نوس��ازی واگن هستیم. ما 
بس��یار عالقه مند هستیم با دولت 
فرانس��ه در خصوص چن��د پروژه 
مش��خص به تفاهم برسیم و اعالم 
حمای��ت دولت فرانس��ه را از این 

پروژه ها داشته باشیم.«

همکاری با فرانسه در 
پروژه های ریلی

حومه ای  حمل ونق��ل  آخوندی 
و حمل ونقل ریل��ی اطراف تهران 
و همچنین ری��ل پایه کردن بندر 
امام و ش��هید رجای��ی را از جمله 
پروژه های مش��خصی دانست که 
 می ت��وان با کم��ک فرانس��ه آغاز 
کرد و گف��ت:  »برقی کردن برخی 
محورهای مهم شبکه حمل ونقل 
ایران و همچنی��ن راه آهن تهران 
-تبری��ز نی��ز دیگر پ��روژه مهمی 
اس��ت که عالقه مندی��م از جهت 
پش��تیبانی مالی با دولت فرانس��ه 
دراین خصوص مذاکرات مشخصی 

را داشته باشیم.«
وی به موضوع نوس��ازی ناوگان 
جاده ای ایران نیز اش��اره کرد و با 
بیان اینکه این مه��م نیز با بحث 
کنفرانس پاریس کامال هم راس��تا 
اس��ت، گفت:  »مشخصا به دنبال 
نوس��ازی ۶۵ هزار کامیون ایرانی 
هستیم؛ عمر این کامیون ها باالی 

۲۵ س��ال اس��ت و دو برابر نرمال 
گازوئیل مصرف می کنند و ایجاد 
آلودگی بسیار گس��ترده ای دارند. 
برای 1۷ ه��زار کامیون ق��رارداد 
نوس��ازی داری��م و عالقه مندیم از 
این  برای  بین المللی  سیستم های 

مهم کمک بگیریم.«
آخون��دی ب��ا بی��ان اینک��ه در 
حوزه لجستیک فکر می کنیم که 
ش��رکت های اروپایی باید در ایران 
تأسیسات لجستیکی داشته باشند، 
گفت: »اگر شرکت های اروپایی از 
قبی��ل ایرباس و توتال می خواهند 
ب��ه بازار منطق��ه راه پی��دا کنند، 
نیازمند انبارهای بزرگ لجستیکی 
هس��تند. این درحالی است که در 
حال حاض��ر ش��رکت های بزرگ 
اروپایی در ایران دپوی انبار خوبی 
ندارند و ما عالقه مندیم امتیازاتی 
را در بن��ادر و مناطق آزاد و حتی 
در شهر فرودگاهی امام )ره( برای 
دپوی تأسیسات لجستیکی به شما 

بدهیم.«

بهره مندی دو کشور از ارتباط 
بلندمدت

وزیر راه و شهرس��ازی در پایان 
در تکمیل چرایی پیش��نهاد خود 
گفت: »ای��ن تصمیم از یک طرف 
عالمتی است به بازار ایران که ورود 
اروپایی ها به ایران موقت نیست و 
فقط قصد فروش ندارند، بلکه قصد 
اصلی پشتیبانی است و حضورشان 
حضور بلندمدتی اس��ت و دیگری 
اینکه یک بیزینس سودآوری برای 

اروپایی ها خواهد بود.« 

وزیر راه و شهرسازی از وام ۷۰ میلیون یورویی فرانسه به ایران خبر داد

دور جدید اعطای اعتبارات مالی میان فرانسه و ایران

در شرایطی که رئیس جمهور 
ای��االت متح��ده آمریکا تالش 
می کن��د با ب��ه وج��ود آمدن 
فضای��ی جدید، اجرای برجام و 
به  فروش هواپیماه��ای جدید 
ایران را تحت الش��عاع اقدامات 
خ��ود ق��رار ده��د، مذاک��رات 
با طرف های  ایران��ی  مقام های 
اروپایی نش��ان دهنده آن است 
ک��ه نه تنها این توافق به حیات 
خ��ود ادام��ه خواه��د داد که 
حت��ی اعتباراتی جدی��د نیز از 
س��وی اروپایی ها به ایران وارد 

می شود. 
به گ��زارش ایس��نا، با وجود 
که  س��نگ  اندازی هایی  تم��ام 
دول��ت آمری��کا در راه فروش 
هواپیماه��ای جدید ب��ه ایران 
ک��رده بود، از زمس��تان س��ال 
گذشته شرکت ایرباس و سپس 
ATR رسماً فروش هواپیما به 

ای��ران را آغاز کردن��د تا تمام 
گمانه زنی ها در رابطه با احتمال 
نهایی نشدن مذاکرات میان دو 
طرف از بین برود؛ موضوعی که 
در طول هفته های گذشته نیز 
به حرکت خود ادامه داده و به 
نظر می رس��د حتی تهدیدهای 
دول��ت ترام��پ نی��ز نتواند در 
مس��یر اجرای آن مش��کلی به 

وجود بیاورد. 
ایرانی  مقام��ات  آنکه  به رغم 
گذش��ته  هفته های  ط��ول  در 
خب��ر از ت��داوم مذاک��رات ب��ا 
هواپیماسازهای اروپایی و ورود 
جدیدتری��ن فرون��د هواپیماها 
آین��ده  هفته ه��ای  ط��ول  در 
داده بودن��د، حضور دبیر دولت 
فرانسه در امور اتحادیه اروپا در 
تهران بار دیگر نش��ان داد که 
ایران و ای��ن اتحادیه در تداوم 
اجرای برجام با یکدیگر هم نظر 

هستند. 
لوموئ��ن ک��ه ب��رای ادام��ه  
مذاکرات خود با مقامات ایرانی 
به تهران آمده اس��ت، در دیدار 
با وزیر راه و شهرس��ازی ایران 
بار دیگر اعالم کرد که فرانس��ه 
نس��بت به تداوم اجرای برجام 
تعه��دات ج��دی دارد و حتی 
در کنار ادام��ه فروش هواپیما، 
مالی  تس��هیالت  اس��ت  آماده 
جدی��دی نیز در اختی��ار ایران 

قرار دهد. 
او ک��ه روز گذش��ته س��ند 
اعطای وام ۷۰ میلیون یورویی 
به ایران با امضای وزیر اقتصاد 
فرانس��ه را به همراه آورده بود، 
گفت: »فرانسه معتقد است که 
تعه��د کامل خود ب��ه مقامات 
ایران��ی را باید ب��ار دیگر مورد 
تأکید قرار ده��د و دبیر دولت 
فرانس��ه حامل این پیام اس��ت 

که پاریس برای پیش��برد تمام 
ریل��ی، هوای��ی و  پروژه ه��ای 
بندری ای��ران آمادگ��ی کامل 

دارد.«
در جری��ان این جلس��ه وزیر 
راه و شهرس��ازی ایران نیز بار 
دیگ��ر بر ل��زوم ت��داوم اجرای 
برج��ام تأکی��د ک��رد و گفت: 
»به نظر می رس��د اق��دام اخیر 
ممنوعیت  در  آمری��کا  مجلس 
فروش هواپیما ب��ه ایران صرفا 
جنب��ه نمایش��ی داش��ته و با 
ف��رود دو فرون��د ATR تا 1۰ 
روز آینده به کش��ور مش��خص 
می شود که این طرح ها شانس 
چندان��ی برای تأثیر  گذاش��تن 
در قرارداده��ای برجامی ایران 
و کش��ورهای خارجی نخواهد 

داشت.«
ب��ا اع��الم آمادگ��ی مج��دد 
اتحادی��ه اروپ��ا ب��ر حمایت از 

اج��رای برج��ام و توافق ه��ای 
مربوط ب��ه ف��روش هواپیما و 
البته تأکید ای��ران بر پایبندی 
تم��ام تعه��دات دوطرف��ه ب��ه 
نظر می رس��د سیاس��ت  منفی 
ایاالت متحده ش��انس چندانی 
ب��رای تداوم نخواهند داش��ت؛ 
هواپیماساز  شرکت  درحالی که 
آمریکای��ی بویین��گ پی��ش از 
این ق��رارداد خود ب��ا ایران را 
نهای��ی ک��رده و کمت��ر از یک 
سال دیگر نخستین هواپیمای 
فروخته شده به ایران را تحویل 
می ده��د، ب��ه نظ��ر می رس��د 
همانط��ور که آخون��دی اعالم 
ک��رده آنچ��ه مجل��س آمریکا 
پیگی��ری می کن��د صرفا جنبه 
نمایشی دارد و نمی توان انتظار 
داش��ت که برجام و توافق های 
حاصل از آن با این تهدیدات از 

عرصه عمل خارج شود. 

اروپایی ها تهدیدهای ترامپ را در تهران خنثی کردند

هواپیما و وام های فرانسوی در راه ایران

گزارش2

تجارت

تازه ترین تفاهم نامه همکاری ایران و روسیه در 
زمینه معدن و انرژی

 ایدرو، دروازه شرکت های روسی
 به ایران

 )IDRO(  سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
 )RTEDC(  و ش��ورای توس��عه اقتص��ادی روس��یه
تفاهم نامه هم��کاری در حوزه های فوالد، معدن، نفت و 

گاز را امضا کردند. 
به گزارش »فرصت امروز« از ایدرونیوز، این تفاهم نامه 
روز سه شنبه با حضور منصور معظمی رئیس هیات عامل 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی ای��ران  )ای��درو(، لوان 
جاگاریان س��فیر روس��یه در ایران، یلنا گولینا معاونت 
ش��ورای توسعه تجارت خارجی روسیه و احمد عراقچی 
مدیر امور بین الملل ایدرو در محل س��ازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران امضا شد. شورای توسعه اقتصادی 
روس��یه، نهادی غیرانتفاعی و مردم نهاد اس��ت که بالغ 
بر 1۰ هزار ش��رکت مهم اقتص��ادی را در زیرمجموعه 

خود دارد. 
رئی��س هی��أت عامل ای��درو در مراس��م امضای این 
تفاهم نامه با اش��اره به اینکه سازمان گسترش می تواند 
دروازه ورود ش��رکت های روس��ی به ایران باشد، گفت: 
»خوشبختانه بعد از برجام، فرصت های خوبی بین ایران 
و روس��یه فراهم شده و ما انتظار داریم توافق های امضا 

شده عملیاتی شوند.«
وی ادامه داد: »پس از برجام، هیأت روسی یکصدمین 
هیأت خارجی اس��ت که به ایران س��فر کرده و بس��یار 
خوش��حالیم که حجم باالیی از ارتباطات بین المللی در 
سازمان گس��ترش و نوسازی ایران  )ایدرو( فراهم شده 

است.«
منص��ور معظمی با بیان اینکه روابط ایران و روس��یه 
روابط اس��تراتژیک و درازمدتی است، افزود:  »براساس 
توافق رؤس��ای جمهور ایران و روسیه مقرر شد دو کشور 
به باالترین سطح روابط سیاسی و تجاری برسند که این 
اتفاق خوبی اس��ت و اخیراً نیز کش��ور روسیه تسهیالت 

مالی برای شرکت های ایران فراهم کرده است.«
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه 
تراز تجاری ایران و روس��یه منفی و غیرمتوازن اس��ت، 
گفت: »با توجه به ش��رایطی که کش��ور روس��یه فراهم 
ک��رده باید ش��رکت های ایرانی خ��ود را تجهیز کنند تا 
بتوانند وارد بازار آن ش��وند و ای��درو نیز تالش می کند 
ش��رایط حضور ش��رکت های ایرانی را تسهیل کند و به 
عبارتی به دنبال فراهم کردن فرصت برای ش��رکت های 

ایرانی و روسی است.«
معظم��ی ادامه داد: »صدور روادید و سیس��تم بانکی 
از جمله مش��کالت رابطه اقتصادی ایران و روسیه است 
که بحث روادید حل شده و سیستم بانکی نیز به دنبال 

حل شدن است.«
او افزود:  »اخیراً دولت روس��یه زمینه های مناس��بی 
را در خصوص تس��هیالت مالی، فاینانس و روادید برای 
ایران فراهم کرده اس��ت و این فرصت خوبی است برای 
ش��رکت های روس��ی و ایرانی که همکاری دوجانبه ای 

داشته باشند.«
وی اضافه کرد:  »بازه زمانی قراردادها دو س��اله است 
و عالوه بر مش��کالتی که در حوزه مسائل مالی و بانکی 
وجود دارد، مهم ترین مس��ئله عدم شناخت شرکت های 
دو ط��رف نس��بت ب��ه توانایی های یکدیگر اس��ت، زیرا 
اطالع��ات زیادی از همدیگر نداری��م و این تفاهم نامه ها 
می توان��د زمینه های مناس��ب آش��نایی و اس��تفاده از 

توانمندی های یکدیگر را فراهم کند.«
رئیس هیأت عامل ایدرو ب��ا بیان اینکه بازار ایران به 
روی تمام ش��رکت های معتبر بین الملل��ی که در ایران 
سرمایه گذاری کنند باز است، گفت: »حضور شرکت های 
روس��ی ه��م در ای��ران منوط ب��ه س��رمایه گذاری های 

مشترک است.«
معظمی گفت: »حوزه فعالیت این تفاهم نامه ها وسیع 
است و بیشتر به عالقه مندی طرفین و توانایی های آنها 

بستگی دارد.«
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در ادامه تأکید 
کرد:  »مزیت رابطه دو کش��ور در حوزه انرژی و صنایع 
ریلی اس��ت که روس��یه در حوزه صنای��ع ریلی دارای 
فرصت های زیادی اس��ت و در زمین��ه نفت و انرژی نیز 
شرکت های روس��ی تمایل زیادی برای فعالیت دارند و 
قراردادهایی نیز امضا ش��ده و به دنبال اجرای قراردادها 
هس��تیم. در  ح��وزه صنای��ع هوایی به ویژه مس��افری 
زمینه های همکاری گس��ترده است و این فرصت ها در 

حال شناخته شدن است.«
معظم��ی در پایان گف��ت: »ایدرو به  دنب��ال واردات 
نیست، بلکه به دنبال س��اخت است و هیات ها به  دنبال 
مذاکره برای اجرایی شدن تفاهم ها هستند و امیدواریم 
این قراردادها تا پایان برنامه ششم توسعه اجرایی شود.«
تسهیل صدور روادید برای تجار ایران و روسیه

لوان جاگاریان، س��فیر روس��یه در ایران نیز در ادامه 
این مراس��م گفت: »هفته گذش��ته محمدجواد ظریف، 
وزیر خارجه ایران مالقات های خوبی با رئیس جمهوری 
روسیه داشت و در این مالقات ها همکاری اقتصادی دو 

طرف بررسی شد.«
وی ادامه داد: »س��ازمان ایدرو س��ازمان بزرگی است 
ک��ه می توان��د در روابط اقتص��ادی ایران و روس��یه به 
ش��رکت های روس��یه کمک کند و امیدواریم دو کشور 
در فضاهای اقتصادی توسعه و پیشرفت داشته باشند.«

س��فیر روسیه در ایران گفت:  »در حال حاضر، صدور 
روادید برای تجار هر دو کش��ور ایران و عراق تس��هیل 
شده و تجار ایرانی می توانند با مراجعه به سفارت روسیه 

به راحتی روادید تجاری دریافت کنند.« 

دریچه

همایش تجاری ایران و فرانسه برگزار شد
 حضور 4۰ شرکت فرانسوی

 در اتاق ایران
همایش تجاری ایران و فرانس��ه ب��ا حضور انجمن 
کارفرمایان فرانسه )مدف بین الملل( در اتاق ایران و 
با حضور رئیس پارلمان بخش خصوصی کشور برگزار 

شد. 
غالمحس��ین ش��افعی، رئیس ات��اق ایران ب��ا ابراز 
امیدواری نس��بت به تداوم تبادل هیأت های تجاری 
که نش��انه عالقه مندی تجار و صنعتگران دو کش��ور 
به همکاری های مش��ترک است، تصریح کرد: ایران و 
فرانس��ه از دیرباز روابط اقتصادی ژرف و مستحکمی 
داش��ته اند که طی دهه اخیر متأس��فانه مکرر تحت 
تأثی��ر عوامل مختلف سیاس��ی و موضوع هس��ته ای 
قرار گرفت. با توجه به ش��رایط کنونی به وجود آمده 
در س��اختار اقتصادی ایران از س��ال ۲۰1۵ میالدی 
مجدد همکاری های اقتصادی ایران و فرانسه، افزایش 
چشمگیری داشته و روز به روز گسترش یافته است. 
ب��ه گزارش پای��گاه خبری ات��اق ای��ران، او تعداد 
هیات های اقتصادی را که بین دو کشور در رفت وآمد 
بوده اند قابل توجه خواند و تأکید کرد: طی سال های 
اخیر، هیأت های تجاری- اقتصادی بلندپایه متعددی 
میان دو کش��ور رفت وآمد کرده اند و تفاهم نامه های 
بس��یاری می��ان بخش ه��ای خصوص��ی و دولتی دو 
کش��ور به امضا رس��یده اس��ت. بخش بزرگی از این 
تفاهم نامه ه��ا به قراردادهای تعهدآور منتهی ش��د از 
جمله تفاهم نامه خرید هواپیمای مسافربری ایرباس، 
همکاری خودروس��ازان پژو، رنو و ش��رکت توتال با 

هدف توسعه پارس جنوبی. 
رئیس اتاق ایران در ادامه به موقعیت اس��تراتژیک 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: ای��ران می تواند به عنوان 
پ��ل ارتباطی میان فرانس��ه و آس��یای میان��ه، قفقاز 
و خاورمیان��ه عم��ل کن��د و این کش��ور را ب��ه بازار 

4۵۰میلیونی مرتبط سازد. 
براس��اس سخنان ش��افعی، ایران با تولید ناخالص 
ملی 4۲۵ میلیارد دالر، دومین اقتصاد بزرگ منطقه 
و دومین کش��ور منطقه به لحاظ جمعیت ش��ناخته 
می ش��ود. در ح��ال حاضر ای��ران کمترین ریس��ک 
سرمایه گذاری با بیشترین بازدهی در منطقه را دارد 
و امکانات مناسبی برای توس��عه سرمایه گذاری های 
مش��ترک در بخش های انرژی، ترابری، زیرس��اخت، 
محیط  زیست، فناوری اطالعات، بهداشت و سالمت، 

کشاورزی، جهانگردی، خدمات و... در اختیار دارد. 
رئیس پارلم��ان بخش خصوصی کش��ور ادامه داد: 
س��رمایه گذاری مش��ترک برای تولید برن��د واحد و 
صادرات آن به بازار 4۵۰ میلیون نفری همسایه های 
ایران، از جمله زمینه های همکاری پراهمیتی اس��ت 

که می توان در آنها تأمل کرد. 
ش��افعی اف��زود: از طرف دیگر فرانس��ه با س��طح 
مب��ادالت بیش از ی��ک هزار میلی��ارد دالر با جهان 
در زم��ره قدرت های مطرح اقتص��اد جهان و همواره 
یکی از منابع تأمین کننده کاالهای عمده کش��ورمان 
بوده اس��ت. در حال حاضر، یکی از اهداف مش��ترک 
دو کش��ور، ارتقای حجم مبادالت تجاری، از س��طح 
کنون��ی ۲ میلیارد و 4۰۰ هزار دالر به میزان حداقل 
دو برابر در س��ال آتی اس��ت که امیدواریم این امر با 
تالش های بخش های خصوصی دو کش��ور، در آینده 

نزدیک تحقق یابد. 
رئیس اتاق ایران یادآور شد: افزایش حجم مبادالت 
تجاری دو کشور مستلزم رفع موانع بانکی، مشکالت 
گمرک��ی، ترانزیتی و ارائه تس��هیالت پیرامون صدور 
روادید تجاری اس��ت. امید آن اس��ت ک��ه در آینده 
نزدی��ک با رف��ع موانع تجاری موجود بتوانیم بس��تر 
مناسبی برای تعامل دو کشور و توسعه همکاری های 

تجاری- اقتصادی بین دو کشور پدید آوریم. 
فرصتی برای تقویت تبادالت دو کشور

ایوتیبو دو س��یلگی، نایب رئیس انجمن کارفرمایان 
فرانس��ه )مدف بین الملل( نیز حضور در این همایش 
را فرصتی برای تقویت تبادالت دو کش��ور دانست و 
با اش��اره به آخرین دیداری ک��ه بین اعضای مدف و 
اتاق ایران صورت گرفت، تش��ریح ک��رد: از آن زمان 
تا کنون اتفاقات سیاس��ی مهم��ی روی داد از جمله 
آغاز دوره ریاس��ت جمهوری جدید در هر دو کشور. 
البته با وجود این تغییرات همچنان عالقه مندی برای 
توس��عه روابط بین دو کش��ور وجود دارد و این مهم 
هیچ تغییری نکرده است. او فرهنگ علمی و صنعتی 
دو کش��ور ایران و فرانس��ه را نزدیک به هم و بسیار 
غن��ی توصیف کرد و گفت: ش��رکت های فرانس��وی 
تنها به دنبال تجارت نیستند بلکه برای شراکت های 

بلندمدت برنامه ریزی می کنند. 
انجم��ن کارفرمایان فرانس��ه حضور  نایب رئی��س 
4۰شرکت بزرگ و کوچک فرانسوی در اتاق ایران را 
بیانگر میزان عالقه مندی به گسترش روابط اقتصادی 
دانس��ت و تأکید کرد: انجمن م��دف برای کمک به 
شرکت های فرانسوی و شرکای آنها در ایران، مرکزی 

را دایر کرده است. 
در این همایش، کامیار آذری دبیرکل اتاق مشترک 
ایران و فرانس��ه و سباس��تین آن��درو، رئیس بخش 
اقتصادی س��فارت فرانس��ه در تهران نیز ضمن ابراز 
خرس��ندی از احیای روابط اقتصادی ایران و فرانسه، 
حرکت در این مسیر را امیدوارکننده خواندند و برای 
توس��عه آن اعالم آمادگی کردند. همچنین در ادامه، 
مذاک��رات رو در رو بین فعاالن اقتصادی دو کش��ور 

انجام شد. 
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فرصت امروز: در نشس��ت بررس��ی 
راهبرده��ای اصالح نظ��ام بودجه ریزی 
کش��ور که با حضور کاظم جاللی رئیس 
مرکز پژوهش های مجل��س و عادل آذر 
رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونان 
و کارشناسان دو دستگاه برگزار شد، به 
جلس��ه نخست س��ال 96 مجلس اشاره 
ش��د. رئیس مرکز پژوهش های مجلس 
یک��ی از مش��کالت پی��ش روی اقتصاد 
ای��ران را نظ��ام بودجه ری��زی ناکارآمد 
دانس��ت و گفت: اگر نظ��ام بودجه ریزی 
اصالح ش��ود، می توان به بهبود بسیاری 
از مس��ائل اقتصادی امیدوار بود. رئیس 
مرک��ز پژوهش های مجل��س ادامه داد: 
آقای دکتر الریجانی در این نشس��ت به 
موضوع��ات مهمی درخصوص مس��ائل 
کش��ور اش��اره کردند که از دل آن 21 
اولوی��ت کاری برای بررس��ی بیرون آمد 
ک��ه با ن��گاه مرکز به 38 م��ورد افزایش 
یافت و مرک��ز پژوهش های مجلس نیز 
مامور ش��د تا این موارد را پیگیری کند، 
که یک��ی از این اولویت ه��ا اصالح نظام 
بودجه ریزی بود. نماین��ده مردم تهران، 
ری، شمیرانات، اسالمشهر و پردیس در 
مجلس تصریح کرد: بسیاری از مسئوالن 
درخصوص مسائل کشور اتفاق نظر دارند 
و به فهم مشترکی رسیده اند اما راهکاری 
اساسی برای برون رفت از این مشکالت 
ارائ��ه نمی ش��ود ک��ه این مس��ئله باید 
آسیب شناسی ش��ود. جاللی یادآور شد: 
باید برای حل مش��کالت کشور براساس 
اولویت بندی و فهم مش��ترکی که ایجاد 
ش��ده اس��ت عزم و اراده ای س��ه  قوه ای 
شکل گیرد. عضو کمیسیون امنیت ملی 
و سیاس��ت خارجی مجلس خاطرنشان 
کرد: با برگزاری جلس��ات کارشناس��ی 
مرک��ز و دی��وان محاس��بات بای��د فهم 
درستی از مش��کالت نظام بودجه ریزی 
کش��ور به دس��ت آید تا روند اصالح آن 
درنظر گرفته ش��ود. وی ادامه داد: یکی 
از مشکالت پیش روی اقتصاد ایران نظام 
بودجه ریزی ناکارآمد است که اگر اصالح 

شود، می توان به بهبود بسیاری از مسائل 
امی��دوار بود. رئی��س مرکز پژوهش های 
مجلس با اشاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب یک��ی از راهکارهای برون رفت از 
اقتصاد نفتی و تحقق اقتصاد مقاومتی را 

اصالح نظام بودجه ریزی دانست. 

باید تکلیف نوع نظام  بودجه ریزی 
ایران تعیین شود

ع��ادل آذر، رئیس دیوان محاس��بات 
کش��ور نیز در این نشس��ت گفت: باید 
در بررس��ی نظ��ام بودجه ر ی��زی ببینیم 
ک��ه می خواهی��م قانون برنام��ه در کنار 
قانون بودجه باش��د یا به ط��ور جداگانه 
باشند، قانون محاسبات عمومی پیوست 
قانون برنامه و بودجه باش��د یا به صورت 
جداگانه ارائه ش��ود که بهتر است نتیجه 
را با بیان دالیل توضیح دهیم. وی با بیان 
اینکه باید تکلیف نوع نظام  بودجه ریزی 
ایران تعیین ش��ود، افزود: باید بررس��ی 

شود آیا نیاز به اصالح نظام بودجه ریزی 
براس��اس عملکرد احس��اس می شود یا 
خی��ر؟ اگر چنین نظری وجود دارد پس 
باید قانون محاسبات عمومی نیز همراه 
با قان��ون برنامه و بودجه اصالح ش��ود. 
رئیس دیوان محاس��بات کشور با اشاره 
به مزایای بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، 
خاطرنشان کرد: متأسفانه بخش عمده  ای 
از قوانین موجود خالف ایده بودجه ریزی 

برمبنای عملکرد هستند. 

عوامل عدم اصالح نظام 
بودجه ریزی کشور

محمد قاس��می نیز در این نشست با 
اش��اره به رون��د بودجه ریزی در کش��ور 
گف��ت: ب��ه نظ��ر نمی رس��د مس��ئول، 
دس��ت اندرکار یا کارشناس��ی در حوزه 
بودجه ری��زی وجود داش��ته باش��د که 
روند فعلی را به عن��وان وضعیت صحیح 
بودجه ریزی قبول داش��ته باشد. معاون 

پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجل��س یکی از عوامل عدم اصالح نظام 
بودجه ریزی کشور را دسترسی به منابع 
الیزال و آس��ان نفت دانس��ت و تصریح 
ک��رد: عماًل وقتی صحب��ت از بودجه به 
میان می آی��د بحث روی گردش روزمره 
امور دولت ها اس��ت و بر همین اس��اس 
دولت ها به راحتی ب��ه دنبال تغییر این 
رون��د نمی روند. وی ادام��ه داد: دولت ها 
اگر مطمئن نشوند که الگوی جایگزینی 
ب��رای بودجه وجود دارد که بتواند بدون 
ایجاد اش��کال در روند ام��ور دولت ها به 
بهب��ود نظ��ام بودجه ری��زی بینجامد به 
دنبال اصالح آن نخواهند رفت. قاسمی 
یکی از تخصصی ترین نهادهای بودجه ای 
کشور را دیوان محاسبات کشور دانست 
و خاطرنش��ان کرد: س��ال 1379 هیأت 
رئیس��ه مجل��س از مرک��ز خواس��ت تا 
مطالع��ه ای را درخص��وص بودجه ریزی 
کشور انجام دهد که براساس آن در چهار 
مرحله مطالعاتی با هدف آسیب شناسی، 
بررس��ی های تطبیقی و مستند س��ازی 
تجربی��ات کش��ورها، طراح��ی الگ��وی 
بودجه ریزی متناس��ب با قانون اساس��ی 
ای��ران و در نهای��ت تهی��ه پیش نویس 
قانون بودجه ریزی انجام شد. وی با بیان 
اینکه محصول 9 سال کار روی موضوع 
نظام بودجه ریزی، ن��گارش پیش نویس 
قان��ون بودجه بود، تصریح ک��رد: قانون 
برنامه ری��زی و بودجه چند کش��ور نیز 
ترجمه و تدوین شد تا مطالعاتی براساس 
آن ص��ورت گیرد. مع��اون پژوهش های 
اقتص��ادی مرکز پژوهش ه��ای مجلس 
توضی��ح داد: مطالع��ات قان��ون بودجه 
بسیاری از کشورها نشان می دهد که آنها 
در بحث بودجه وارد موضوع برنامه ریزی 
نمی شوند. وی اصالح نظام بودجه ریزی 
را یکی از بزرگ ترین خدمات به کش��ور 
دانست و تأکید کرد: وقتی از اصالح نظام 
بودجه ری��زی صحبت به میان می آید به 
معنای اصالح ش��یوه اداره امور کش��ور 

است. 

 »محم��د نهاوندی��ان« ک��ه ب��رای 
ش��رکت در هفتادو دومی��ن اج��الس 
مجم��ع عمومی س��ازمان ملل متحد 
در نیوی��ورک به س��ر می ب��رد، هدف 
دیپلماس��ی اقتصادی دولت جدید را 
افزایش آگاهی شرکت های بین المللی 
و  اقتص��ادی  پتانس��یل های  درب��اره 
و  دانس��ت  کش��ور  س��رمایه گذاری 
پیش بینی کرد که حجم قراردادهای 
بین الملل��ی و مش��ارکت خارجی در 

اقتصاد کشور افزایش یابد.
 وی ب��ا اش��اره ب��ه دیدار خ��ود با 
فعاالن اقتص��ادی ایرانی مقیم آمریکا 
تصری��ح کرد: جامع��ه ایرانیان آمریکا 
ب��ه فعالیت های اقتصادی در کش��ور 
عالقه نش��ان داده اند؛ البت��ه این کار 
در چارچ��وب قوانین موج��ود آمریکا 

صورت می گیرد. 
ای��ن دیدارها و افزایش ش��ناخت و 
آگاهی هر دو طرف در ایران و آمریکا 
به افزایش همکاری ها کمک می کند. 

 افزایش مشارکت اقتصادی
 پس از برجام

مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهوری 
گفت: با توجه به فضای تازه ایجاد شده 
و افزایش روابط اقتصادی میان ایران 
و جه��ان پس از برج��ام، فرصت های 
گس��ترش روابط اقتصادی رو به جلو 
ب��وده اس��ت. ای��ن افزای��ش در همه 
عرصه ها از جمله تجارت، حمل و نقل، 
فاینانس و س��رمایه گذاری ها رخ داده 

است.
 به گزارش ایرن��ا، نهاوندیان اضافه 
ک��رد: هم��ه ش��رکت های خارج��ی 
عالقه مند، چه غیر ایرانی و چه ایرانی 
که در خارج از ایران مس��تقر هستند، 
می توانن��د در پروژه ه��ای مختلف در 
کشور مش��ارکت کنند؛ البته آنها در 
چارچوب قوانین کشورهای شان عمل 

خواهند کرد. 

برداش��تن  از  پ��س  اف��زود:  وی 
تحریم ها، دیگر کش��ورها در مقایسه 
ب��ا ایاالت متحده، حض��ور فراگیرتری 
در ای��ران پیدا کرده ان��د که دلیل آن 
بوده  تحریم ه��ای یک جانبه آمری��کا 

است.
 با این وجود، برجام زمینه مشارکت 
و هم��کاری را فراهم کرده اس��ت که 
می تواند بس��تری ب��رای بهره برداری 

دوجانبه باشد. 

راهبردهای اقتصادی در آمریکا
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهوری 
درباره برنامه های دیدار و اهداف سفر 
خود به آمریکا نیز گفت: هدف اساسی 
از این دیدار، ش��رکت در دوره جدید 
مجمع عمومی س��ازمان ملل اس��ت 
ک��ه در جری��ان آن رئیس جمه��وری 
سخنرانی کرده و دیدارهایی با سران 

کشورها خواهند داشت.
 نهاوندی��ان ادام��ه داد: همچنی��ن 
ی��ک همایش اقتص��ادی در خصوص 
راهبرده��ای اقتص��ادی در نیویورک 
برگزار می ش��ود که در آن مش��ارکت 

خواهم داشت.
برخ��ی  ب��ا  دی��دار خ��ود  از   وی 
کارشناس��ان اقتصادی هم خبر داد و 
اضافه کرد: با تعدادی از اقتصاددان ها 
در بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پ��ول هم دی��دار و گفت وگوی خوبی 
داش��تم ک��ه در جریان آنه��ا، درباره 
تجارب و توانایی های این کارشناسان 
و تجارب آنها در دیگر کش��ورها بحث 

و گفت وگو کردیم. 

اهداف دیپلماسی اقتصادی 
دولت

مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهوری 
درباره دیپلماس��ی اقتصادی در دولت 
دوازده��م و اهداف آن نی��ز گفت: به 
موازات دیپلماسی در خصوص مسائل 

سیاس��ی، تعری��ف مناف��ع مش��ترک 
اقتصادی میان کش��ورها و گروه های 
اقتص��ادی، می توان��د دس��تاوردهای 

بزرگی داشته باشد.
 نهاوندی��ان اظهار ک��رد: اقتصاد و 
تج��ارت می تواند صل��ح و ثبات را در 
جهان افزایش دهد. با توجه به وسعت 
س��رزمینی ای��ران و بزرگ��ی اقتصاد 
آن، منافع مش��ترک بسیاری با دیگر 

کشورها داریم. 
وی یادآور ش��د: ما این مش��کل را 
داش��ته ایم که دانش دیگر کش��ورها 

درب��اره زمینه های اقتصادی و تجاری 
در ای��ران اندک اس��ت. دیپلماس��ی 
اقتص��ادی دول��ت به دنب��ال افزایش 
ش��ناخت دیگر کشورها و شرکت های 
پتانس��یل های  درب��اره  بین الملل��ی 

اقتصادی ایران است. 
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمهوری 
اضاف��ه ک��رد: م��ا ش��اهد افزای��ش 
تجاری  مختلف  قرارداده��ای  امضای 
زمینه ه��ای  در  س��رمایه گذاری ها  و 
گوناگون در کش��ور بوده ایم و انتظار 
داریم که روند آن رو به افزایش باشد. 

دیپلماسی اقتصادی به دنبال شناساندن ظرفیت های ایران است

ایرانیان آمریکا مشتاق مشارکت اقتصادی

در نشست بررسی راهبردهای اصالح نظام بودجه ریزی کشور مطرح شد 

رفعمشکالتاقتصادیکشوردرگرواصالحنظامبودجهریزی
نفت

تقویت قیمت جهانی نفت رقم زد
افزایش 900میلیون دالری درآمد 

صادرات پتروشیمی ایران
فرصت امروز: تثبی��ت و تقویت قیمت جهانی نفت 
در محدوده بشکه ای 50 دالر و بهره برداری از طرح های 
جدی��د منجر به افزای��ش ح��دود 900 میلیون دالری 
درآمد صادرات محصوالت پتروشیمی ایران در پنج ماهه 
نخس��ت امسال ش��ده اس��ت. همزمان با تقویت قیمت 
جهانی نفت خام از ابتدای سال 2017 میالدی و به ویژه 
پس از توافق کش��ورهای عضو و غیر عضو اوپک بر س��ر 
کاهش و مدیریت تولید نفت، درآمد صادرات محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های پلیمری ایران از ابتدای سال 
1396 تا پای��ان مرداد ماه با افزایش حدود 900میلیون 
دالری نس��بت به مدت مشابه پارسال همراه شده است. 
ب��ر این اس��اس در کن��ار تثبیت قیمت نف��ت ایران در 
محدوده بش��که ای 50 دالر که تأثیر مستقیم بر تقویت 
و افزایش درآمد صادرات محصوالت پتروش��یمی کشور 
داشته، ساخت و راه اندازی طرح های جدید پتروشیمی 
هم یکی دیگ��ر از عوامل تأثیرگ��ذار در افزایش درآمد 

صادرات پتروشیمی بوده است. 

در طول پنج ماه نخس��ت امس��ال حدود 9 میلیون و 
198 هزار تن محصول پتروش��یمی از ایران به بازارهای 
جهانی صادر ش��ده که حجم صادرات پتروشیمی کشور 
در مقایس��ه با مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود 470 
هزار تن افزایش یافته اس��ت. عالوه بر این در این مدت، 
ح��دود 4 میلیارد و 593 میلی��ون دالر ارزش صادرات 
پتروش��یمی ایران بوده که در مقایسه با پنج ماهه سال 
گذش��ته افزایش ح��دود 900 میلیون دالری داش��ته 
اس��ت. رشد شاخص های پتروش��یمی در طول پنج ماه 
نخس��ت امسال فقط در حوزه صادرات نبود و در بخش 
فروش داخلی محصوالت پتروش��یمی به منظور تأمین 
نیاز صنایع تکمیلی پتروش��یمی ه��م در این مدت بالغ 
بر 7 میلیون و 275 هزار تن محصول پتروشیمی عرضه 
ش��ده که در مقایس��ه با مدت مشابه پارس��ال افزایش 
حدود 785 هزار تنی داش��ته اس��ت. ارزش محصوالت 
پتروش��یمی و پلیمری عرضه ش��ده در بازار داخلی هم 
در طول پنج ماه نخست امسال بیش از 14هزار میلیارد 
تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 
3 هزار و 700 میلیارد تومان افزایش نشان می دهد. در 
طول پنج ماه نخس��ت امسال حدود 22میلیون و 600 
هزار تن محصول پتروش��یمی در کشور تولید شده که 
پیش بینی می ش��ود با توجه به به پایان رس��یدن دوره 
تعمیرات اساسی اکثر واحدهای مجتمع های پتروشیمی 
تا پایان امسال با ثبت یک رکورد جدید تولید محصوالت 
پتروشیمی ایران به حدود 56 تا 58 میلیون تن افزایش 
یابد. از س��وی دیگر برای س��ال 1396 صادرات حدود 
23 ت��ا 23.5 میلی��ون تن محصول پتروش��یمی ش��ده 
اس��ت که در صورت تثبیت ش��رایط فعلی قیمت ها در 
بازاره��ای منطقه ای و جهانی برآورد می ش��ود امس��ال 
درآمد صادرات پتروش��یمی ایران به حدود 11.5 تا 12 
میلیارد دالر افزایش یابد. در شرایط فعلی ظرفیت تولید 
محصوالت پتروشیمی ایران حدود 62 میلیون تن است 
که در صورت بهره برداری از طرح های جدید در دس��ت 
اجرا همچون فاز س��وم پتروش��یمی پردی��س، مرجان، 
متانول کاوه، فاز یک پتروش��یمی بوش��هر و طرح اتیلن 
پتروش��یمی ایالم ای��ن ظرفیت امس��ال افزایش حدود 

10میلیون تنی را تجربه خواهد کرد. 

یادداشت

پایداری گردشگری با تمرکز بر 
گردشگری پایدار

انتخاب شعار یا نماد در دنیای صنعتی ما بیش از آنکه 
هدفی تجاری را دنبال کند، هدفی فرهنگی اس��ت. در 
حقیقت انتخاب شعار تلنگری است برای توجه بیشتر و 
تمرکز روی موضوعات خاص، در این راستا گردشگری 
هم به عنوان ش��اخه ای میان رش��ته ای از انتخاب شعار 
برای اهداف بلند مدت و میان مدت خود بی بهره نیست 
و هرس��اله برای توجه بیش��تر به اجزای گردشگری و 
موضوعات مرتبط و کمتر دیده ش��ده درگردش��گری 
از سوی س��ازمان جهانی جهانگردی شعاری برای روز 
جهان��ی جهانگردی  )5 مهر( انتخاب می ش��ود. گاهی 
گردش��گری اب��زاری ب��رای صلح و گفت وگ��وی میان 
تمدن ها می شود؛ گاهی گردشگری درها را به سوی زنان 
می گش��اید؛ گاهی گردشگری و تنوع زیستی سرلوحه 
قرار می گیرد؛ زمانی گردشگری پیوند دهنده فرهنگ ها 
می ش��ود؛ گردشگری و آب: حفاظت از آینده مشترک؛ 
گردش��گری برای همه، با اولوی��ت توجه به معلوالن و 
سالمندان س��رلوحه همه توجه ها و تمرکز ها می شود. 
انتخاب این ش��عار ها از دهه 80 به بعد نش��ان از توجه 
ویژه گردشگری به مقوله های ارتباطی آن است. میزان 
سفر گردش��گران در نمودار های جهانی نشان می دهد 
ک��ه از 25میلیون تن در س��ال 1950 به 278میلیون 
تن در س��ال 1980، یک میلی��ارد و 18میلیون تن در 
سال 2016 رسیده اس��ت و انتظار می رود این رقم در 
سال 2030 به یک میلیارد و 800میلیون تن برسد. با 
 گسترده تر شدن صنعت گردشگری در مناطق مختلف 
جهان، برخی کشورهای پیشرو در این صنعت با مسائل 
ناشی از آثار نامطلوب بر منابع طبیعی، محیط زیست، 
آالیندگی ها، الگوی مصرف و نظام های اجتماعی مواجه 
ش��ده اند. امروزه با افزایش ش��مار گردشگران در سطح 
جه��ان و با هدف حفظ، حراس��ت و حمایت از محیط 
زیس��ت، س��اختارهای اجتماعی، فرهنگ ها و آداب و 
رس��وم، مفهوم تازه »گردش��گری پای��دار« مورد توجه 
محافل مختلف به ویژه علمی قرار گرفته اس��ت. توسعه 
پایدار ش��رط اساس��ی تأمین زندگی امن و پایدار است 
که به منظور به حداقل رس��اندن اتالف منابع، تخریب 
محی��ط، و بی ثباتی اجتماعی تالش می کند. توس��عه 
پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل کنونی را بدون 
به مخاط��ره انداختن توانایی های نس��ل های آینده در 
برطرف کردن نیازهای ش��ان تأمین می کند. از آنجایی 
که گردشگری ارتباط مستقیم با انسان، فرهنگ و منابع 
دارد، مقوله ای به عنوان توس��عه پایدار گردش��گری در 
دهه های گذش��ته در جهان شکل گرفته است؛ توسعه 
پایدار گردشگری نیازمند صبر، تالش و تعهد درازمدت 
اس��ت. برای دستیابی به توس��عه پایدار گردشگری به 
شاخص هایی اکولوژیکی، اقتصادی، اجتماعی، نهادی و 
فرهنگی که این شاخص ها در ارتباط با یکدیگر بوده و 
تأثیر متقابلی بر هم دارند نیاز است. گردشگری پایدار به 
معنای بازدید گردشگری از یک مکان یا مقصد و آسیب 
نرساندن یا هرچه کمتر آس��یب رساندن و به طور کل 
حفظ آن است. گفته می شود از آنجایی که هر صنعتی 
پیامدهایی دارد، گردش��گری نیز هرگ��ز به طور کامل 
پایدار )یا بدون اثر( نخواهد بود، ولی دست کم می تواند 
در جهت پایدارترش��دن و سازگارترشدن با محیط گام 
بردارد. اهمیت موضوع گردشگری پایدار در سطح جهان 
به اندازه ای است که سال 2017میالدی از سوی سازمان 
جهانی جهانگردی به عنوان س��ال جهانی »گردشگری 
پایدار: ابزاری برای توسعه« برگزیده شده است. به گفته 
دبیر کل سازمان جهانی گردشگری تعیین سال 2017 
به نام »س��ال جهانی گردش��گری پایدار: ابزار توسعه« 
فرصتی اس��ت بی نظیر برای کمک بیشتر گردشگری 
ب��ه تحقق مفهوم پایداری )از هر س��ه جنبۀ اقتصادی، 
اجتماعی و زیس��ت محیطی( و موجب می شود آگاهی 
عمومی نس��بت به ابعاد صنعتی که ارزش حقیقی آن 
اغلب دس��ت کم گرفته می ش��ود، افزایش یابد. طالب 
رفاعی توضیح داده است: »سازمان جهانی گردشگری 
در مقام آژانس راهبر و تخصصی س��ازمان ملل متحد 
در زمینه گردش��گری، از س��ازمان دهی و بزرگداش��ت 
این رویداد، با همکاری تمام حکومت ها، س��ازمان های 
تخصصی مرتبط در نظام س��ازمان ملل، س��ازمان های 
بین الملل��ی و منطقه ای و س��ایر ذی نفعان اس��تقبال 
ش��ایانی می کند. 11درصد از آمار اش��تغال )مستقیم 
یا غیرمس��تقیم( در جهان متأثر از صنعت گردشگری 
است. تبلیغات فراوان و آمارهای جذاب از میزان کسب 
درآمد کش��ورها و اش��تغال زایی ناش��ی از گردشگری، 
کشورها و مناطق دورافتاده و کمتر توسعه یافته را هرچه 
بیشتر به فکر س��رمایه گذاری در این زمینه می اندازد، 
ام��ا برخی از خبرها و آس��یب های اکولوژی و منابع در 
س��طح جهانی نش��ان می دهد که سیاس��ت گذاران و 
سرمایه گذاران و سرآمدان کشور ها در حفظ و حراست 
از منابع گردشگری موفق نبوده اند و لذا تردیدی نیست 
ک��ه متولیان امور و سیاس��ت گذاران ب��ا همکاری ویژه 
کارشناسان، س��رمایه گذاران بخش خصوصی و دولتی 
بر استحکام و توجه به منابع گردشگری اهتمام ورزند، 
چراکه در آینده ای نه چندان دور، ابزاری برای توس��عه 
در دس��ت نخواهند داشت، مگر با بهره گرفتن از شعار 
گردشگری پایدار؛ ابزاری برای توسعه که امیدواریم در 
یک س��ال پیش رو گام های مناسبی از سوی دی نفعان 

برداشته شود. 
منبع: عصر ایران 

دکتر حسن تقی زاده انصاری
مدیرعامل هلدینگ گردشگری مارکوپولو

اقتصاد کالن



ای��ران 20 م��اه پ��س از آغاز 
اج��رای برجام توانس��ت نزدیک 
ق��رارداد  دالر  45میلی��ارد  ب��ه 
تأمین مال��ی خارجی )فاینانس( 
با بانک های چی��ن، کره جنوبی، 
هند و روسیه امضا کند که حدود 
10میلیارد دالر دیگر نیز در حال 

نهایی شدن است. 
رف��ع  ایرن��ا،  گ��زارش  ب��ه 
محدودیت ه��ای مال��ی و بانکی 
یک��ی از دس��تاوردهای برنام��ه 
جام��ع اق��دام مش��ترک ایران 
و گ��روه 1+5 ب��ود ک��ه از دی 
م��اه 1394 اجرای��ی ش��د و به 
مرور زمان آث��ار و نتایج خود را 
نش��ان می دهد. البت��ه تا پیش 
رایزنی های  برج��ام،  اج��رای  از 
اقتص��ادی و دیپلماتی��ک برای 
جذب س��رمایه های خارجی در 
ذی ربط  دس��تگاه های  دس��تور 
قرار داش��ت که نتیجه آن را در 
امض��ای قراردادهای��ی که یکی 
پس از دیگری به ثمر می رس��د، 

شاهدیم. 
ب��ه گفت��ه رئی��س کل بانک 
مرکزی »س��رازیر ش��دن منابع 
سرش��ار خارجی برای توس��عه و 
آبادانی کشور در س��ایه انسجام 
دس��تگاه های اجرای��ی و تالش 
بی وقفه مسئوالن به دست آمده 
است و امید می رود با جذب این 
منابع، راه اشتغال و عمران کشور 

هموارتر شود.«
براس��اس اطالع��ات س��ازمان 
و  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
کمک های فنی و اقتصادی ایران، 
چی��ن در دو س��ال اخیر یکی از 
بزرگ تری��ن تأمی��ن کننده های 
مالی کش��ور بوده است؛ شرکت 
اعتب��ار صادرات��ی چین  بیم��ه 
)سایناش��ور( 1.9 میلی��ارد یورو 
)2.5 میلیارد دالر( بابت ساخت 
راه آه��ن تهران - ق��م - اصفهان 

اختصاص داده  است. 
همچنین »س��یتیک تراست« 
این کش��ور نیز به تازگی قرارداد 

فاینان��س  دالری  میلی��ارد   10
را ب��ا ای��ران امضا ک��رد تا صرف 
پروژه ه��ای آبی، محیط زیس��ت 
و حمل و نق��ل ش��ود. همچنین 
بانک توسعه چین نیز قراردادی 
به ارزش 15 میلی��ارد یورو )18 
میلی��ارد دالر( ب��رای پروژه های 
عمرانی و تولی��دی ایران در نظر 
گرفت��ه و اگزیم بان��ک چین نیز 
1.7 میلی��ارد دالر ب��رای برق��ی 
ک��ردن راه آهن تهران - مش��هد 

اختصاص داده است. 
امس��ال  اوای��ل ش��هریور ماه 
نی��ز اگزیم بانک ک��ره جنوبی با 
امضای ق��راردادی ب��ا 12 بانک 

ایرانی، 8میلیارد ی��ورو  )معادل 
10میلی��ارد دالر( ب��ه پروژه های 
بهداش��ت، حمل و نق��ل و انرژی 
ایران اختص��اص داد. در کنار آن 
دولت روسیه نیز در مجموع 2.2 
میلیارد ی��ورو را از طریق »ونش 
اکونوم بانک روس��یه« به ساخت 
نی��روگاه هرمزگان و برقی کردن 
قط��ار گرمس��ار _ اینچه ب��رون 

اختصاص داده است. 
هند دیگر ش��ریک ای��ران در 
به  پرداخت تس��هیالت خارجی 
ایران اس��ت که ق��رارداد آن در 
قالب طرح توس��عه بندر چابهار 
پیگیری می ش��ود. در این برنامه 

هند ضمن پرداخت 150میلیون 
دالر فاینانس به ایران، 85میلیون 
چابه��ار  بن��در  در  نی��ز  دالر 
س��رمایه گذاری کرده اس��ت. بر 
این اس��اس مجموع قراردادهایی 
ک��ه از آغاز اجرای برجام تاکنون 
برای تأمین مالی خارجی با ایران 
منعقد شده است، به 44 میلیارد 

و 974 میلیون دالر می رسد. 

10 میلیارد دالر دیگر در 
آستانه نهایی شدن

برپای��ه این اطالع��ات، برنامه 
ایران ب��رای ج��ذب منابع مالی 
خارج��ی هنوز تکمیل نش��ده و 

طبق برنامه ری��زی و رایزنی های 
انجام ش��ده قرار است بانک های 
»اوبر بانک اتریش« و »دانس��که 
جم��ع  ب��ه  نی��ز  دانم��ارک« 
این تسهیالت  پرداخت کنندگان 
اضافه ش��وند. به تازگ��ی ایران و 
تفاهمنامه  بان��ک چی��ن  اگزیم 
همکاری برای انعق��اد قراردادی 
به ارزش 10میلی��ارد دالر برای 
پروژه ه��ای م��ورد تواف��ق امضا 
کرده ان��د ک��ه بخش��ی از آن به 
تأمی��ن مالی برقی کردن راه آهن 
تهران - مش��هد باز می گردد که 
قرارداد آن در گذشته امضا شده 
باق��ی  و 8.3 میلی��ارد دالر آن 
مانده اس��ت. بانک ه��ای اتریش 
و دانم��ارک نیز قرار اس��ت برای 
اجرای برخ��ی طرح های عمرانی 
در مجموع 2میلیارد دالر به ایران 

فاینانس پرداخت کنند. 
براس��اس برنامه ششم توسعه 
بای��د بی��ش از 25.3 درص��د از 
مناب��ع م��ورد نیاز ب��رای تحقق 
رشد 8درصدی کش��ور از محل 
مالی  تأمی��ن  و  س��رمایه گذاری 
خارج��ی تأمی��ن ش��ود. در این 
برنامه، متوس��ط س��االنه جذب 
تأمین مال��ی خارجی 30میلیارد 
و  فاینان��س  طری��ق  از  دالری 
خارجی  مستقیم  سرمایه گذاری 
20میلی��ارد دالری هدف گذاری 
ش��ده اس��ت که برای تحقق آن 
نیازمند مشارکت و تالش هرچه 
بیشتر دستگاه دیپلماسی کشور 
و دس��تگاه های اقتصادی دخیل 
در ج��ذب منابع و س��رمایه های 

خارجی هستیم. 
ذکر این نکته ضروری است که 
ج��ذب این منابع به معنی ایجاد 
حجم باالی بدهی برای کش��ور 
نیست و به تناسب پروژه هایی که 
موفق می شوند مجوزهای الزم را 
از دولت جمهوری اسالمی ایران 
اخذ کنند و پیش��رفت پروژه ها، 
ای��ن خطوط اعتب��اری پرداخت 

می شود. 

مجموع قراردادهای امضا شده ایران با کشورهای خارجی نشان می دهد

45 میلیارد دالر فاینانس، دستاورد 20 ماهه برجام بانک های خصوصی بیشترین تسهیالت را پرداخت 
کرده اند

وضعیت توزیع وام در بانک ها
آخرین وضعیت تسهیالت اعطایی بانک ها و موسسات 
اعتب��اری، حکای��ت از این دارد ک��ه بانک های خصوصی 
باالترین حد پرداختی را داشته و مشارکت مدنی در صدر 
عقودی که تس��هیالت در قالب آن پرداخت ش��ده است، 
قرار دارد. به گزارش ایس��نا، عملکرد شبکه بانکی تا پایان 
تیرماه امس��ال نش��ان می دهد که مانده تسهیالت دهی 
بانک ها و موسس��ات اعتباری به حدود 950هزار میلیارد 
تومان رس��یده که در مقایس��ه با اسفند ماه سال گذشته 
4.4 درص��د افزایش دارد. از این رقم بانک های غیردولتی 
و موسسات اعتباری با 597هزار میلیارد تومان بیشترین 

تسهیالت را پرداخت کرده اند. 
مانده وام ه��ای اعطایی بانک ه��ای خصوصی در پایان 
تیرماه نسبت به حدود 5۶7هزار میلیارد پایان سال قبل 
تا 5.3درصد افزایش دارد. این در حالی است که در سویی 
دیگر بانک های خصوصی باالترین حد رشد بدهی به بانک 
مرکزی را طی ماه های گذش��ته تجربه کرده اند، به طوری 
ک��ه در حال حاضر ای��ن بدهی تا مرز 50ه��زار میلیارد 
تومان افزایش یافته که نس��بت به تیرماه سال گذشته تا 

227درصد رشد دارد. 
بعد از بانک ه��ای خصوصی ای��ن بانک های تخصصی 
هس��تند که با 210هزار میلیارد تومان باالترین س��طح 
تسهیالت اعطایی را دارا بوده و حدود 0.2درصد رشد در 
آنها مشاهده می شود. دسته سوم یعنی بانک های تجاری 
تا 142هزار میلیارد تومان تسهیالت پرداخت کرده اند که 
این رقم در مقایس��ه با 13۶هزار میلیارد پایان سال قبل 

حدود 4.4درصد افزایش دارد. 
مشارکت مدنی در صدر

اما ش��بکه بانکی تس��هیالت خود را عمدت��ا در قالب 
مش��ارکت مدن��ی پرداخت ک��رده به گونه ای ک��ه مانده 
تسهیالت اعطایی در این بخش در پایان تیرماه به حدود 
385 هزار میلیارد تومان می رس��د که البته در مقایسه با 
پایان س��ال قبل رش��د اندکی در حد 0.1 درصد داشته 
اس��ت. فروش اقس��اطی نیز با 241هزار میلیارد تومان و 

رشد 3.9درصدی در رتبه بعدی قرار دارد. 
منابع قرض الحس��نه که عمده آن در قالب تس��هیالت 
ازدواج پرداخت می ش��ود و مجموع س��ود متعلقه به آن 
در حد یک کارمزد 4درصدی است، مانده حدود 48هزار 
میلیارد تومانی دارد که تا 4درصد نیز افزایش داشته است. 
مضارب��ه با 15هزار میلیارد تومان، س��لف 2900میلیارد، 
جعاله 34هزار میلیارد، مرابحه 52هزار میلیارد، اجاره به 
شرط تملیک 2900میلیارد، مشارکت حقوقی 34هزار و 
500 میلیارد و س��رمایه گذاری مستقیم با 8000میلیارد 
دیگر عقود اسالمی هس��تند که تسهیالت بانکی در آنها 
پرداخت شده است. در عین حال که تا 124هزار میلیارد 
تومان دیگر در سایر بخش ها اعطای تسهیالت انجام شده 
که بیش��ترین رش��د را با حدود 22درصد نسبت به سایر 

عقود داشته است. 
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دریچه

افزایش 23 درصدی پرداخت 
تسهیالت بانک سپه در همدان

مدیر ش��عب بانک س��په منطقه همدان گفت این 
بان��ک در اس��تان همدان به واس��طه اعتماد عمومی 
توانس��ت ب��ا موفقیت در ج��ذب مناب��ع و پرداخت 
تس��هیالت با رشد 23درصدی به بخش های مختلف 

اقتصادی نقش مهمی در رونق تولید ایفا کند. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، سیدکاظم 
ایروانیان ش��اد ضمن تأکید بر ض��رورت تأمین مالی 
بنگاه های کوچک و متوس��ط ب��رای کمک به ارتقای 
ت��وان رقابت پذی��ری آنها گف��ت: با توج��ه به نقش 
برجس��ته این واحدهای تولیدی در ایجاد اشتغال و 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، در سال 1395 بانک 
س��په با برنامه ریزی مناس��ب از نظر تعداد تسهیالت 
پرداختی برای رونق تولید اس��تان همدان رتبه سوم 

را در بین بانک های استان به خود اختصاص داد. 
او با اش��اره ب��ه ظرفیت های اس��تان هم��دان در 
بخش ه��ای مختل��ف اقتص��ادی به ویژه کش��اورزی، 
تصریح کرد: س��ال گذشته بانک سپه برای کمک به 
رونق 5۶ واحد تولیدی در استان همدان 188میلیارد 
و 810میلیون ریال تس��هیالت پرداخت کرد که رقم 
قابل توجهی از این میزان تسهیالت در اختیار فعاالن 

بخش کشاورزی قرار گرفت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.893دالر آمریکا

4.700یورو اروپا

5.259پوند انگلیس

1.072درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

525.000مثقال طال

121.250هر گرم طالی 18 عیار

1.207.000سکه بهار آزادی

1.243.500سکه طرح جدید

۶40.000نیم سکه

351.000ربع سکه

247.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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شماره 886

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران روز 
سه ش��نبه با جهش 929 پله ای، در جایگاه 
85 ه��زار و 343 واح��دی ایس��تاد. همه 
ش��اخص های اصلی بازار سهام نیز از روند 
صعودی برخوردار بودند. گروه فرآورده های 
نفتی در معامالت روز سه شنبه صدرنشین 
صنایع بورسی شد. گروه شیمیایی و گروه 
فلزات اساسی جایگاه های بعدی را به خود 
اختص��اص دادن��د. در رده چه��ارم، گروه 
کانی های فل��زی جای گرفت. گروه خودرو 
نی��ز در رده پنج��م قرار گرف��ت. نمادهای 
ف��والد مبارک��ه اصفهان، ارتباطات س��یار 
ای��ران، مخاب��رات ایران، گس��ترش نفت و 
گاز پارس��یان، صنعتی و معدنی چادرملو، 
س��رمایه گذاری غدی��ر و گ��روه مپن��ا در 
معامالت روز سه شنبه بیشترین تاثیر مثبت 
را بر رشد ش��اخص کل داشتند، چنان که 
نماد فوالد مبارکه اصفهان به تنهایی 102 

واحد شاخص کل را باال کشید. 
دالیل رونق این روزهای بورس 

تهران
ای��ن روزها عواملی مانند رش��د قیمت 
کامودیتی ه��ا از جمله مواد پایه و معدنی 
در بازاره��ای جهانی، ابالغ کاهش س��ود 
و گزارش ه��ای مثبت گروه های بورس��ی 
در روزه��ای اخیر، زمینه رش��د س��ریع 
ش��اخص کل بورس را فراه��م کرده اند. 
در عی��ن ح��ال وضعیت مناس��ب گروه 
پاالیش��ی و فرآورده ه��ای نفت��ی در پی 
گزارش ها و خبرهای مثبتی که پیرامون 
این گروه منتشر ش��ده است باعث شده 
سیگنال های مثبتی به بازار سهام ارسال 
ش��ده و این گروه مورد توجه قرار گیرد. 
عل��ت دیگر رونق ب��ورس، تمایل بازار به 
خ��روج از دوره رکود چهارس��اله اس��ت. 
چنانکه در چهار س��ال اخی��ر بورس در 
اغل��ب ماه ه��ا، درگیر رکود ب��وده و تنها 
در مقاطعی کوتاه رونق داش��ته است، به 
طوری که بررسی ها نشان می دهد شمار 
ماه های راکد حدود س��ه براب��ر ماه های 
پررون��ق بورس در این مدت بوده اس��ت. 
عل��ت دیگر بهبود وضعیت ب��ازار بورس، 
اعالم کاهش س��ود بانکی و س��اماندهی 
اوراق بدهی »سخاب« است، هر چند که 

هن��وز جنبه های مثبت این اقدام به طور 
کامل ظاهر نشده اما جو روانی بازار سهام 

را مثبت کرده است. 

با گروه های بازار سهام
روز سه ش��نبه رون��د قیمت ها در گروه 
مواد و محصوالت دارویی افزایش��ی بود، 
ب��ه طوری که اکثری��ت نمادهای دارویی 
مخصوص��ا نمادهای��ی با حج��م و ارزش 
معامله باال توانس��تند در قیم��ت پایانی 
 از خود رش��د نش��ان دهند. در این گروه

 5 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش ح��دود 3 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گ��روه فلزات اساس��ی اکثریت نمادها 
یک الی دو درصد روند کاهش و افزایش 
در قیم��ت پایانی داش��تند. در این گروه 
 64 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 
15 میلی��ارد تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. همچنی��ن در گ��روه اطالعات و 
ارتباطات دو نماد ه��ای وب و مبین وان 
کی��ش که به تازگی در بورس و فرابورس 

ای��ران عرض��ه ش��دند، رش��د نزدیک به 
5درصدی داشتند و آتی داده پرداز با افت 
1.14درص��دی در قیم��ت پایانی مواجه 
ش��دند. در چهارمین روز معامالت بورس 
تهران، فرآورده های نفتی توانس��تند یک 
دس��ت رش��د کنن��د. در این گ��روه 59 
میلیون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 21 
میلیارد تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه محصوالت ش��یمیایی نیز عمدتا 
با رش��د قیمت ها مواجه بودی��م. در این 
گروه 90 میلیون س��هم به ارزش بیش از 
17 میلیارد تومان دادوستد شد. در گروه 
استخراج کانه های فلزی نیز دیروز شاهد 
رش��د خوبی در قیمت های پایانی بودیم 
و نم��اد معدن��ی و صنعت��ی چادرملو در 
این گروه جزو نماده��ای تاثیرگذار روی 
دماس��نج بازار س��رمایه بود. در این نماد 

شاهد صف خرید نیز بودیم. 

صعود 5 پله ای شاخص کل فرابورس
ش��اخص کل فرابورس ایران چهارمین 

روز کاری هفته منتهی به 31 شهریورماه 
را ب��ا پنج پل��ه صعود و ق��رار گرفتن در 
ارتفاع 957 واحدی پش��ت س��ر گذاشت 
و بدین ترتیب با سبزپوش��ی به استقبال 
آخری��ن روز کاری فصل تابس��تان رفت. 
روز سه ش��نبه 28 ش��هریورماه، افزون بر 
بازگش��ایی چندین نم��اد معامالتی، در 
بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس   شاهد 
عرضه        اس��ناد خزانه در نماد »سخاب6« 
که روز 27 اس��فندماه امس��ال سررسید 
می ش��ود نیز بودیم. نتیج��ه این عرضه، 
داودستد 627 هزار و 838 ورقه سخاب6 
به ارزش بالغ ب��ر 588 میلیارد ریال بود. 
پی��ش از ای��ن عرضه، در ب��ازار ابزارهای 
نوین مالی فرابورس اوراق سخاب 2 تا 5 
نیز عرضه شد که با استقبال خوبی همراه 
بود و بعد از عرضه سخاب6 در روز جاری 
نیز قرار اس��ت به زودی آخرین س��ری از 
س��خاب ها یعنی س��خاب7 در فرابورس 
عرض��ه ش��ود. در جریان معام��الت بازار 
فرابورس ایران، معامله گران بیش از 272 
میلیون ورقه بهادار را در بالغ بر 28 هزار 
نوبت معامالتی دست به دست کردند که 
ارزش این دادوس��تدها بر 3 هزار و 428 
میلیارد ریال بالغ شد.  همچنین صعود 5 
پله ای آیفکس تح��ت تاثیر حمایت 2.8 
واح��دی از جانب نماد »زاگرس« بود. در 
همی��ن حال نماد »ذوب« در حالی بیش 
از یک واحد به سبزپوش��ی ش��اخص کل 
کم��ک کرد که ب��ا دادوس��تد نزدیک به 
52 میلیون س��هم ب��ه ارزش بالغ بر 48 
میلی��ارد ریال، در ص��در بازارهای اول و 
دوم به لحاظ بیش��ترین حج��م و ارزش 
مبادالت��ی ق��رار گرف��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که در مجم��وع بازاره��ای اول و 
دوم تغیی��ر مالکیت بالغ بر 108 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 267 میلیارد 
ریال انجام ش��د. عنوان بیشترین افزایش 
قیمت در میان نمادهای فرابورس��ی نیز 
به نماد معامالتی ش��رکت های مبین وان 
کیش و هتل پارس��یان کوثر اصفهان که 
س��هام هر دو اینها ط��ی دو ماه اخیر در 
فراب��ورس عرضه ش��د، تعل��ق گرفت. در 
مقابل نمادهای »کشرق« و »بهپاک« بار 
بیشترین کاهش قیمتی را در روز جاری 

به دوش کشیدند. 

دماسنج بازار سهام کانال 85 هزار واحد را فتح کرد

رکوردشکنی های بورس تهران

با اینکه در روزهای پایانی ش��هریور به 
س��ر می بریم و همه انتظار داش��تیم بازار 
منفی را شاهد باشیم، اما بازار سهام، بازار 
خوبی اس��ت. هم اکن��ون نرخ های جهانی 
کاال ب��ه وضعی��ت آرام و با ثباتی رس��یده 
اس��ت که اگر ثبات نرخ های مس و روی 
و... در همین قیمت ها ادامه داشته باشد، 
برای این ش��رکت ها از نظر س��ود اتفاقات 
خوبی خواهد افتاد. ش��رکت های پاالیشی 
نی��ز در ب��ازار م��ورد توجه هس��تند و به 
نظر می رس��د س��رمایه گذاری در اینها - 
البت��ه نه در حالت مثب��ت خرید آن- در 
همین حدودهایی که هست، بتواند برای 
سرمایه گذاران با افق بلندمدت تر سود به 
همراه داشته باشد. شرکت های خودروساز 

هم قراردادهای خوبی امضا کرده اند. البته 
بازار هن��وز به قرارداده��ای آنها امتیازی 
ن��داده، اما ب��ه نظر من بع��د از افت اخیر 
خودرویی ها، با انتشار نخستین آمار تولید 
و ف��روش که اثرات ای��ن قراردادها در آن 
باش��د، کم کم ب��ه آنها نیز توج��ه خواهد 
ش��د. در کل با کاهش نرخ سود بانکی که 
رفته رفته خود را در اقتصاد نشان می دهد 
و همین طور ثبات قیمت دالر و تک نرخی 
ک��ردن آن در آینده و ثب��ات قیمت ها در 
بازارهای جهانی، فرصت های بازار س��هام 
بس��یار بیش��تر از تهدیدهای آن اس��ت. 
همچنین اق��دام اخیر س��ازمان بورس و 
اوراق بهادار در فعال سازی بانک اطالعاتی 
نهادهای مالی دارای مجوز از این سازمان 
و تجمی��ع و اعالم اطالعات ش��رکت های 
زیرمجموعه س��ازمان ب��ورس از چند بعد 
خوب اس��ت و به ش��فافیت بیش��تر بازار 
کمک خواهد کرد. با این اقدام حتی خود 

ش��رکت های تحت نظارت سازمان بورس 
هم س��رمایه گذاران را به آن سایت یا آن 
اطالعات عط��ف می دهند و به طور مثال 
می گویند ما در فالن جای لیست هستیم 
و شما می توانید ما را پیدا کنید. امیدواریم 
این امکان ب��ه زبان انگلیس��ی هم ایجاد 
شود تا قابل عطف دادن به سرمایه گذاران 
خارجی ک��ه با آنها کار می کنیم، باش��د. 
دومی��ن نکته این اس��ت که ب��ا توجه به 
حض��ور پرش��مار کانال ه��ا و گروه ه��ای 
تلگرامی در حوزه بازار س��رمایه، باید سره 
از ناس��ره تش��خیص داده می ش��د؛ یعنی 
باید به ش��کل ش��فاف تری عنوان می شد 
مثال این موسس��ات مج��وز دارند و تحت 
نظارت ما فعالی��ت می کنند و بقیه مجوز 
ندارند. مناسب اس��ت اطالعات تماس یا 
کانتکت ها هم در اختیار همه قرار بگیرد. 
ه��ر ک��دام از ای��ن ش��رکت ها مخصوصا 
ش��رکت های مشاور سرمایه گذاری ممکن 

است یک وب سایت رسمی داشته باشند، 
در کنار آن ممکن اس��ت چند وب سایت 
تحلیلی دیگر هم داشته باشند که با برند 
فرعی آنها کار می کن��د؛ لذا آنها هم باید 
لیست ش��وند و داده های شان آورده شود 
تا در دسترس قرار بگیرد. این اقدام قطعا 
به ش��فافیت بازار کم��ک می کند و باعث 
می شود س��ازمان بورس بتواند اعالم کند 
اطالع��ات ش��رکت های تح��ت نظارتش، 
جایی ق��رار دارد تا عم��وم بتوانند به آن 
مراجع��ه کنند و به اطالع��ات تماس آن 
شرکت ها به صورت تجمیع شده دسترسی 
داشته باش��ند. برای اینکه سرمایه گذاران 
را برای مراجعه به ش��رکت های مجوزدار 
تشویق کنیم، )اعم از سبدگردان و مشاور 
س��رمایه گذاری( قاعدتا باید با آنهایی که 
ب��دون مجوز و غیراصول��ی این خدمت را 

می دهند، برخورد جدی شود. 
منبع: سنا

س��ازم���ان  ک����ل  رئی��س  م�ش��اور 
خصوصی س��ازی از واریز نخستین مرحله 
س��ود س��هام عدالت ت��ا هفت��ه آینده در 
س��یدجعفر  داد.  خب��ر  کش��ور  سراس��ر 
 س��بحانی ب��ا اش��اره ب��ه ثبت اف��زون بر

 32 میلیون ش��ماره شبای حساب بانکی 
در سامانه سهام عدالت، از مشموالن سهام 
عدالت که تاکنون موفق به ثبت کد شبای 
خود در س��امانه مزبور نشده اند، خواست 
هرچه س��ریع تر اقدام کنند. وی در ادامه 
با اع��الم اینکه طرح س��اماندهی س��هام 
عدالت از جمل��ه طرح های بزرگ ملی در 

دولت یازدهم بود، اظهار داش��ت: هفدهم 
اسفند ماه سال گذش��ته طرح ساماندهی 
یا س��امانه سهام عدالت در کشور رونمایی 
و ب��رای تمامی مش��موالن صورتحس��اب 
تولید ش��د. مش��اور رئیس کل س��ازمان 
خصوصی س��ازی گف��ت: ام��کان مراجعه 
به س��امانه و دریافت صورتحس��اب برای 
مش��موالن س��هام عدالت از همان روز در 
کش��ور فراهم شده اس��ت.  وی همچنین 
تع��داد جمعیت مش��مول س��هام عدالت 
در ای��ران را 49 میلی��ون و 200 هزار نفر 
اع��الم کرد و افزود: نزدی��ک به 2 میلیون 

نفر افراد متوفی هس��تند. سبحانی با بیان 
اینکه در حال حاضر با کس��ر افراد متوفی 
47 میلیون و 200 هزار نفر مشمول سهام 
عدالت هس��تند، اظهار داشت: از هفدهم 
اسفند ماه سال گذش��ته تاکنون جمعیتی 
باالی 37 میلیون و 500 نفر از مشموالن 
برای دریافت صورتحساب خود به سامانه 
س��هام عدال��ت مراجعه کرده ان��د. وی در 
بخ��ش دیگری از س��خنان خ��ود با اعالم 
اینکه مرحله دوم طرح س��اماندهی سهام 
عدال��ت از س��ی ام فروردین س��ال جاری 
آغاز ش��ده است، گفت: از آنجایی  که سود 

عملکرد سال 95 شرکت های سرمایه پذیر 
باید به حس��اب مش��موالن واریز شود از 
تمامی مش��موالن س��هام عدالت خواسته 
ش��د شماره ش��با خود را در سامانه سهام 
عدال��ت ثبت کنن��د. مش��اور رئیس کل 
س��ازمان خصوصی س��ازی افزود: از سی ام 
فروردین ماه س��ال جاری تاکنون بیش از 
32 میلیون نفر از مشموالن شماره شبای 
خود را در سامانه مزبور ثبت کرده اند. وی 
تاکید کرد: تمامی مش��موالن در هر گروه 
سنی باید یک شماره شبای حساب بانکی 

در سامانه سهام عدالت ثبت کنند. 

فرصت های بازار سهام از تهدیدهای آن پیشی گرفته است

نخستین واریزی سود سهام عدالت تا هفته آینده

خبر

عرضه ۱۱5 هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران، 
روز سه شنبه 28 ش��هریورماه میزبان عرضه 115 هزار و 
47 تن ان��واع قیر، وکیوم باتوم، گوگ��رد، لوب کات، مواد 
شیمیایی و مواد پلیمری بود. همچنین 55 هزار تن سنگ 
آهن دانه بندی ش��ده، 25 هزار و 400 تن انواع قیر، 500 
تن ل��وب کات و 800 تن عایق رطوبتی در تاالر صادراتی 
عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران 
نیز عرضه 57 هزار قطعه جوج��ه یک روزه، 150 تن جو 
دامی، 300 تن شکر سفید، یک هزار تن شکر خام، 255 
هزار و 750 تن گندم خوراکی و 4 هزار تن گندم دوروم را 
تجربه کرد. عالوه بر این، 4 هزار و 981 تن گندم خوراکی 
نیز در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه شد. 
بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز شاهد عرضه 16 هزار تن 

آهک پخته ذوب آهن اصفهان بود. 

نخستین معامله حالل 503 پاالیش 
نفت اصفهان

در معام��الت بورس انرژی ایران کاالهای س��ی اس او 
پاالیش نفت ش��ازند، متانول پتروشیمی زاگرس، حالل 
502 و 503 پاالیش نفت اصفهان، سوخت کوره سبک 
و برش سنگین پتروشیمی تبریز و آیزوریسایکل پاالیش 
نفت بندرعب��اس در رینگ داخل��ی و گازمایع پاالیش 
نفت آب��ادان در رینگ بین الملل عرضه ش��دند. حجم 
کل معام��الت صورت گرفت��ه در روز دوش��نبه 7، 888 
ت��ن و به ارزش بی��ش از 112میلیارد ریال بود. از نکات 
مهم معامالت می توان به نخس��تین معامله حالل 503 
پاالیش نفت اصفهان در رینگ بین الملل اشاره کرد که 
با استقبال خوب خریداران روبه رو شد. بازار برق بورس 
انرژی ایران نیز ش��اهد معامله 3 میلی��ون و 119 هزار 
قرارداد معادل 93 میلیون و 838 هزار کیلووات ساعت 
به ارزش 31 میلیارد و 502 میلیون ریال بود. همچنین 
نمادهای بارپایه، میان باری، کم باری و بارپیک با متوسط 
قیمت  360، 362، 307 و 410 ریال بر کیلووات ساعت 
مورد معامله قرار گرفتند. خاطرنشان می شود نمادهای 
بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری 
روزانه 26 مهر 96 گشایش و همچنین نمادهای بار پیک 
روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه و کم باری روزانه 
31 شهریور 96 در پایان جلسه معامالتی این روز متوقف 

شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

قیمت مس در بورس لندن به مدار 
صعودی بازگشت

خری�د نقدی مس در ب���ورس لندن با افزایش همراه 
ش��د و با نرخ 6 هزار و 486 دالر بر تن معامله ش��د. طی 
معام��الت بازار فلزات لندن، فروش نقدی مس با افزایش 
رو به رو ش��د و ب��ه 6 هزار و 487 دالر رس��ید. همچنین 
س��فارش خرید مس برای سه ماه آینده به مبلغ 6 هزار 
و 534 دالر معامله شد. در این بین، خریدوفروش نقدی 
آلومینی��وم با قیمت 2 هزار و 66 دالر و 2 هزار و 66.50 
دالر ص��ورت گرفت. قلع ب��ا نرخ 20 ه��زار و 800 دالر 
خریداری ش��د و به نرخ 20 هزار و 825 دالر در هر تن 
فروخته شد. گزارش ها حاکی از آن است که خریدوفروش 
روی ب��ا نرخ 3هزار و 109 دالر و 3 هزار و 109.50 دالر 
انجام ش��د. سرب هم در رینگ معامالتی با نرخ 2 هزار و 

368 دالر خریداری و 2 هزار و 369 دالر فروخته شد. 
 

اختصاص 572 ریال سود به ازای 
هر سهم »غچین« طی یک سال

ش��رکت مجتم��ع کش��ت و صنعت چی��ن چین 
اطالع��ات و صورت ه��ای مالی 12ماه��ه منتهی به 
31 خرداد ماه 96 را حسابرس��ی نش��ده و با سرمایه 
مع��ادل یکصد میلیارد ریال منتش��ر کرد. ش��رکت 
مجتمع کشت و صنعت چین چین با انتشار عملکرد 
یک ساله گذش��ته خود اعالم کرد در سال مالی 96 
مبل��غ 57 میلیارد و 154میلیون ریال س��ود خالص 
کس��ب کرد و بر این اساس مبلغ 572 ریال سود به 
ازای هر س��هم کنار گذاش��ت که در مقایسه با سال 
مال��ی قبل مع��ادل 7درصد کاهش داش��ت. گفتنی 
اس��ت »غچین« در س��ال مالی 95 مبلغ 618 ریال 

سود به ازای هر سهم محقق کرد. 

افزایش ۱9۱درصدی عملکرد 96 
»کرمان« در قیاس با 95

ش��رکت س��رمایه گذاری توس��عه و عم��ران اس��تان 
 کرم��ان اطالعات و صورت ه��ای مالی 12ماهه منتهی به

 31 خرداد ماه 96 را حسابرسی شده و با سرمایه معادل 
200 میلیارد و 100 میلیون ریال منتش��ر کرد. ش��رکت 
س��رمایه گذاری توسعه و عمران اس��تان کرمان با انتشار 
عملکرد یک ساله گذش��ته خود اعالم کرد در سال مالی 
96 مبلغ 315 میلیارد و 821 میلیون ریال س��ود خالص 
داشت و بر این اساس مبلغ یک هزار و 578 سود خالص 
به ازای هر س��هم اختصاص داد که در مقایس��ه با دوره 
مشابه سال مالی قبل معادل 191درصد افزایش داشت.

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
س��بحان دارو در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که داروس��ازی روزدارو در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6.4774.99دسبحان
2.3784.99دروز
2.4864.98چدن

3.4624.97هاي وب
7.8554.9خموتور
3.6384.87دلقما
1.6994.81وتوصا

 بیشترین درصد کاهش
کشت و صنعت پیاذر صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. سیمان اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. نیرومحرکه هم در 
می��ان س��هم هایی ب��ا بیش��ترین کاه��ش قیمت ج��ای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)13.23(6.296غاذر

)4.91(14.441سصفها
)4.22(2.064خمحرکه

)3.82(2.468ثاباد
)3.48(5.551چکارن
)3.3(3.400کبورس
)2.93(2.154شفارس

پرمعامله ترین سهم
گروه پتروش��یمی س��رمایه گذاری ایرانیان پرمعامله ترین 
س��هم بازار بورس شناخته شد. س��ایپا در رده دوم این گروه 
ایستاد. فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

54.334 1458پترول
42.405 1126خساپا
37.553 2019فوالد
28.108 2814کگل
26.335 3211شتران
23.186 1893پارسان
20.207 1674کچاد

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را پاالیش نفت 
تهران به خود اختصاص داد. گروه پتروشیمی سرمایه گذاری 
ایرانیان رتبه دوم را به دست آورد. معدنی و صنعتی گل گهر 

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

84.559 3211شتران
79.207 1458پترول
79.109 2814کگل
75.830 2019فوالد
60.359 3370شپنا
47.767 1126خساپا
43.890 1893پارسان

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله شده 
را به دس��ت آورد که تولیدی چدن سازان در این گروه دوم شد و 
گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
11262805خساپا
24862785چدن
14581984پترول
20191845فوالد
32111745شتران
18931195پارسان
33701176شپنا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. لیزینگ سرمایه 

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

4963993ددام
4777955وآذر
1652826کساپا
3353671کحافظ
2513628خمحور
1226613خکمک
2339585شپارس

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

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

41551.97کگاز
7702.05وخارزم
14752.73واعتبار
10993.29پردیس

15583.45ما
18393.54وبانک

17703.78پارسیان

نماگر بازار سهام

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری 

آوای آگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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شماره 886

سرپرست وزارت علوم با تأکید بر اینکه 
فارغ التحصیالن دانش��گاه ها 40درصد از 
جمعیت بیکار کشور را تشکیل می دهند، 
گفت که تقویت ارتباط صنعت و دانشگاه 
و توجه ب��ه آموزش های مهارتی می تواند 

در اشتغال دانشگاهیان موثر باشد. 
به گزارش ایس��نا، س��یدضیاء هاشمی 
در اجالس سراس��ری مدیران دانش��گاه 
فن��ی حرفه ای که دیروز در هتل المپیک 
تهران برگزار شد، ضمن بیان این مطلب 
تأکید کرد: این جلس��ه فرصتی اس��ت تا 
رئوس طرح بازاندیشی دانشگاه های فنی 
و حرفه ای کش��ور را به ش��ور بگذاریم تا 
بتوانیم ان شاءاهلل به کمک یکدیگر در این 
نقطه عطف مهم در تاریخ وزارت علوم با 
همکاری یکدیگر شرایط افزایش کیفیت 

آموزش در کشور را فراهم کنیم. 
دکتر هاشمی تأکید کرد: همه کسانی 
که ب��ه نوعی درگیر فرآیندهای مدیریتی 
و سیاست گذاری در آموزش عالی کشور 
هس��تند، امروز باید توجه داش��ته باشند 
که دوران تقاضای گسترده برای ورود به 
آموزش عالی کشور به خصوص در مقطع 
کاردانی و کارشناسی به سر رسیده است. 
وی در ادامه افزود: بسیاری از رشته های 
دانش��گاهی خالی از ظرفیت باقی مانده اند 
و ما ناگزیریم به س��مت بازآرایی و آمایش 
مج��دد نظام آموزش عالی کش��ور حرکت 
کنی��م. یکی از مهم ترین ش��اخص های ما 
در این بازآرایی نقش��ی است که واحدهای 
آموزشی ما در هدایت جوانان تحصیلکرده 
به س��مت ب��ازار کار ایفا می کنن��د و این 
مهم ترین رسالت واحدهای فنی و حرفه ای 
از بدو تأس��یس آنها ب��وده و اکنون نیز در 
فصل بازآرایی، نظام آموزش عالی کش��ور، 

می تواند نقطه قوت این مجموعه باشد. 
دکتر هاش��می گفت: اگر به ریشه ها و 
اهداف تأسیس واحدهای فنی و حرفه ای 
کش��ور در حدود 50سال قبل بازگردیم، 
مالحظ��ه می کنیم ک��ه این ن��وع مراکز 
آموزشی با هدف رفع نیاز کشور به نیروی 
ماهر در س��طح کاردانی و تکنیسین ابتدا 
در تکنول��وژی و س��پس در دهه 70 در 
آموزش��کده های فنی حرفه ای تأس��یس 
شدند. سرانجام در دهه 60 دانشگاه های 
فن��ی حرفه ای زیرمجموع��ه وزارت علوم 
قرار گرفتند و در سال 1390 در بیش از 
165 دانشکده زیرمجموعه این دانشگاه، 
150 هزار نفر دانشجو شاغل به تحصیل 
بوده اند که تا س��ال 94 این رقم به 180 

هزار نفر افزایش یافته است. 
ب��ه گفته سرپرس��ت وزارت عل��وم، با 
توصیفی که از اهداف این واحدها صورت 
گرف��ت، علی القاع��ده یک��ی از مهم ترین 
نقاط پیوند میان دانش��گاه و بازار کار به 
خصوص در حوزه های فنی و کش��اورزی 
که بیش از دو س��وم ظرفیت این واحدها 
را تش��کیل می دهند باید دانش��کده های 

فنی و حرفه ای باشند. 
وی گفت: اکنون و پس از ش��ش سال 
از آغ��از فعالیت این مجموعه ذیل وزارت 
علوم و چند دهه پس از فعالیت آنها ذیل 
وزارت آموزش و پرورش کشور، ما باید به 
این پرس��ش پاسخ دهیم که این واحدها 
در تربی��ت نی��روی ماه��ر و جهت دهی 
نیروی  جوان ما به سمت بازارهای کار تا 

چه اندازه موفق بوده اند. 
سرپرس��ت وزارت عل��وم تأکی��د ک��رد: 
متأس��فانه به این دلیل که ما در سال های 
گذشته نتوانسته ایم پیوند منسجمی میان 
علم��ای رش��ته های مختلف دانش��گاهی 
برق��رار کنی��م، از بنا کردن یک سیس��تم 
دقی��ق ارزیاب��ی ب��رای پای��ش خروج��ی 
دانشگاه های مان باز مانده ایم درحالی که اگر 
رابطه میان دانشمندان ما در حوزه های فنی 
با علمای علوم اجتماعی و انس��انی به طور 
منسجم تری شکل گرفته بود، امکان انجام 
پیمایش ها و مطالعات طولی منظم درباره 
دانش آموخت��گان دوره ه��ای مختلف این 
دانشکده ها و به طور کلی نظام آموزش عالی 
کشور و مقایسه دوره های مختلف با هم و 
ارزیابی کارنامه واحدها و دوره های آموزشی 
فراهم می آمد.  وی گفت: بر همین اساس 
یکی از مهم تری��ن اولویت های ما در این 
دوره در وزارت علوم ایجاد یک سیس��تم 

پایش دقیق ب��رای ارزیابی خروجی های 
دانشگاه های وزارت علوم است. 

به گفت��ه وی، علی القاعده انتظار ما آن 
است که بیالن واحدهای فنی و حرفه ای 
به دلیل انحصار رسالت آنها در این حوزه 
موفق بوده باشند، لذا انتظار ما از عزیزان 
فعال در س��تاد دانش��گاه  فنی و حرفه ای 
این اس��ت ک��ه تصویر روش��نی از میزان 
موفقی��ت ای��ن 165 واحدی ک��ه امروز 
متولی کاردان و تکنیس��ین برای کش��ور 

هستند، باشند. 
سرپرس��ت وزارت علوم اف��زود: ما باید 
بتوانیم تش��خیص بدهیم در میان همین 
واحده��ای فن��ی و حرف��ه ای کدامی��ک 
موفق ترن��د و این موفقیت ب��ه چه دلیل 
حاصل شده اس��ت. تنها شاخص ما برای 
ارزیابی هم میزان جذب دانش آموختگان 
در  آنه��ا  توفی��ق  و  کار  بازاره��ای  در 
پاس��خگویی ب��ه نیازه��ا و خالقی��ت در 

پیشبرد امور است. 
دکتر هاش��می تأکید کرد: وزارت علوم 
هم��ه تالش خ��ود را می کن��د. این جزو 
اولویت ه��ای مه��م این وزارتخانه اس��ت 
ک��ه در جهت تقویت واحده��ای موفقی 
که توانس��ته باشند نیروی ماهر متناسب 
با اقتضائات ب��ازار کار تربیت کنند، اقدام 
کند. تجهیز آزمایش��گاه ها و کارگاه ها، در 
اختی��ار قرار دادن امکانات برای توس��عه 
واحدهای موفق و معرفی واحدهای موفق 
به جامعه همه اجزای برنامه ای هس��تند 
ک��ه باید در م��ورد دانش��گاه های فنی و 

حرفه ای اجرا شوند. 
وی خاطرنشان کرد: براساس تغییرات 
صورت گرفت��ه در ارزش ها و نگرش های 
جامعه می دانیم که در دو دهه گذش��ته 

ت��ا ح��دی در جامع��ه م��ا ارزش ه��ای 
مادی گرایانه تقویت شده است. 

 
ادغام دو دانشگاه فنی و حرفه ای و 
علمی کاربردی درحد گمانه زنی است

همچنی��ن  عل��وم  وزارت  سرپرس��ت 
حمای��ت از مراکز آموزش��ی مهارتی را از 
سیاس��ت های ای��ن وزارتخانه دانس��ت و 
گفت: ادغام دو دانش��گاه علمی کاربردی 
و فنی و حرفه ای در حد گمانه زنی است. 
وی در ادام��ه ب��ا تأکی��د ب��ر اینکه در 
دانش��گاه فنی و حرفه ای ظرفیت خوبی 
برای پاس��خگویی ب��ه نیازه��ای جامعه 
وج��ود دارد، گف��ت: این دانش��گاه  با در 
اختیار داشتن آزمایشگاه ها و کارگاه های 
متع��دد می توان��د دانش��جویان مهارتی 
تربیت کند تا این دانش��جویان در نهایت 
فارغ التحصیل شده و وارد بازار کار شوند. 
ب��رای ای��ن کار الزم اس��ت پیون��د بین 
دانش��گاه و صنعت تقویت شود و وزارت 
علوم نیز باید زیرس��اخت های الزم برای 

تقویت این رابطه را افزایش دهد. 
وی ادامه داد: بای��د نیازهای صنعت و 
بازار کار توس��ط دانش��گاهیان شناسایی 
ش��ود و نق��اط ضع��ف آن را پی��دا کنیم 
و آموزش ه��ای متناس��ب ب��ا نیازه��ا و 

دغدغه های کشور را ارائه دهیم. 
سرپرس��ت وزارت عل��وم در پاس��خ ب��ه 
این س��وال که آیا برنام��ه ای برای ادغام دو 
دانش��گاه علمی کاربردی و فنی و حرفه ای 
دارد، تأکی��د ک��رد: گمانه زنی هایی در این 
زمینه مطرح می شود اما در حال حاضر باید 
مراکز مهارتی کش��ور تقویت شوند و همه 
دانشگاه ها در راستای کیفی سازی حرکت 
کنن��د، اما در خصوص اینک��ه چگونه این 
فرآیند مسیر مهارتی توسط دانشگاه ها طی 
ش��ود، هنوز تصمیم جدیدی وجود ندارد 
و برنام��ه وزارت علوم این اس��ت که مراکز 

آموزش مهارتی را تقویت کنیم. 
دکتر هاش��می در پای��ان در خصوص 
ش��روط هیأت ج��ذب دانش��گاه صنعتی 
شریف برای استخدام هیأت علمی گفت: 
 دانشگاه ها مستقل هستند اما نکته مورد 
تأکید این است که افرادی به عنوان استاد 
در دانشگاه ها جذب شوند که از توانمندی 
علمی برخوردار باش��ند و در این راس��تا 
کس��انی که توانمندی ویژه داشته باشند 
و بتوانند تعامالت بین المللی دانش��گاه را 
تقویت کنن��د این توانایی آنها یک امتیاز 

به شمار می رود. 

چن��دی پی��ش آماری مبن��ی بر اثب��ات محبوبیت 
تلگرام در ایران منتشر شد؛ به طوری که نشان می داد 
58.4درص��د از افراد باالی 18 س��ال جامعه از تلگرام 

استفاده می کنند. 
به گزارش ایس��نا، حال معاون مرکز فضای مجازی 
در تکمیل این آمار از اش��غال 60درص��د پهنای باند 
کشور توس��ط تلگرام خبر داده و توضیحاتی پیرامون 

گیمرها و بازی های ایرانی ارائه کرد. 
 »امی��ر خوراکی��ان« که دیروز به ل��زوم حمایت از 
پیام  رسان های ایرانی و ایجاد قوانینی برای محدودیت 

فعالیت ش��بکه ها و پیام رس��انان خارجی اشاره کرده 
بود، طی مراس��می گفت: »بی��ش از 60درصد پهنای 
باند کشور توسط تلگرام اشغال شده است. این شبکه 
پیام رسان در حال حاضر نزدیک به 40 میلیون کاربر 
»ایرانی« دارد که س��اعت ۲۲ تا یک ش��ب بیشترین 

ساعت ترافیکی آن است.«
وی خاطرنش��ان کرد که در حال حاضر 580 هزار 
کانال تلگرام ایرانی وجود دارد که در این بین 16عدد 
از آنه��ا باالی یک میلیون نفر عضو دارند، بیش��ترین 
بازدی��د از یک پیام توس��ط ۲0 میلیون کاربر صورت 

گرفته و ش��لوغ ترین کانال 3 میلیون و 400 نفر عضو 
دارد. از سوی دیگر معاون محتوایی مرکز ملی فضای 
مجازی از حرکت بازی های رایانه ای ایرانی به س��مت 
بازی ه��ای موبایلی خبر داد؛ به ط��وری که به گفته او 
بالغ بر 67درصد بازی های کشور روی پلتفرم موبایل 
عرضه می شوند. او همچنین با ذکر این مطلب که ۲3 
میلیون نفر در کش��ور به بازی های رایانه ای مش��غول 
هستند، از بومی نبودن بازی های منتخب این گیمر ها 
اب��راز نارضایتی کرد چراکه به گفته او تنها 6درصد از 

بازی های بازار، ریشه ایرانی دارند. 

تلگرام پهنای باند کشور را به تسخیر خود در آورده است

سرپرست وزارت علوم: 

40درصدبیکارانکشوررافارغالتحصیالندانشگاههاتشکیلمیدهند

اخبار

 زباله های خانگی
سوخت هواپیما می شوند

هواپیمایی بریتیش ایروی��ز قصد دارد از زباله های 
خانگی برای تولید سوخت هواپیماهای جت استفاده 
ک��رده و بدی��ن ش��یوه در هزینه های خ��ود به طور 

چشمگیری صرفه جویی کند. 
به گ��زارش مهر به نقل از نیواطلس، این ش��رکت 
هواپیمای��ی با هم��کاری Velocys این ابتکار عمل 
را اجرا خواهد کرد. Velocys  از جمله شرکت های 
نوپ��ای فعال در حوزه انرژی های تجدیدپذیر اس��ت 
که فناوری خاصی را بدین منظور ابداع کرده اس��ت.  
بریتیش ایرویز قصد دارد می��زان تولید آالینده های 
زیس��ت محیطی را در ناوگان خود تا سال ۲050 به 
نص��ف کاهش دهد و از همین رو به دنبال اس��تفاده 
از س��وختی جدید ب��ه جای بنزی��ن در هواپیماهای 
خود اس��ت.  همه س��اله در انگلیس صدها تن زباله 
توس��ط خانوارها تولید می ش��ود و می توان آنها را به 
انرژی ه��ای تجدیدپذیر قابل اس��تفاده در هواپیماها 
مب��دل ک��رد. ان��واع پوش��ک بچ��ه، ظ��روف غذای 
پالس��تیکی و جعبه و پوش��ش های ش��کالت نیز به 
همین منظور قابل اس��تفاده است.  استفاده از بنزین 
به عنوان س��وخت در هواپیماه��ا تهدید مهمی برای 
حفظ س��المت کره زمین است و اس��تفاده از روش 
جدید به کاهش 60 هزار تنی تولید دی اکسیدکربن 
در س��ال منج��ر می ش��ود. ای��ن روش همچنین به 
صرفه جوی��ی 60درصدی در مصرف س��وخت منجر 

خواهد شد. 
بریتیش ایروی��ز قصد دارد کارخان��ه ای به همین 
منظور اح��داث کند که س��وخت تجدیدپذیر کافی 
 ب��رای تمام��ی پروازه��ای این ش��رکت ب��ه مقاصد

 سن خوزه و نیوارلئان آمریکا تأمین کند. 

 با آپدیت جدید جیمیل
 آدرس ها و شماره های تلفن
درون لینک ها قرار می گیرند

از ای��ن ب��ه بعد اگر کس��ی ب��رای ش��ما آدرس یا 
ش��ماره ای فرستاد، دیگر الزم نیس��ت ابتدا آنها را از 
روی جیمیل خود کپی کرده و سپس استفاده کنید. 
پس از درخواس��ت های ف��راوان کاربران، س��رانجام 
کمپانی گوگل آپدیتی را برای اپلیکیشن ایمیل خود 
منتشر کرد که به واس��طه آن آدرس ها، شماره های 
تلفن و ایمیل ها درون هایپرلینک ها قرار می گیرند. 

ب��ه گزارش دیجیاتو، تا پیش از این به روزرس��انی، 
مجب��ور بودید طی چن��د مرحله ب��ه محتویاتی که 
می خواهید دسترس��ی داشته باش��ید؛ مثاًل آدرسی 
را که برای تان فرس��تاده ش��ده باید کپی می کردید 
و س��پس با رفتن به گوگل مپ از مختصات آن باخبر 
می ش��دید، ولی اکنون کافی اس��ت روی آنها کلیک 

کنید تا به بخش های مورد نظر بروید. 
ب��ا کلیک روی آدرس ها خود به خود به گوگل مپ 
رفت��ه و اگر ش��ماره های تلفن ی��ا آدرس ایمیل ها را 
انتخاب کنید به قسمت شماره گیری تلفن هوشمند 
و صفحه نوشتن ایمیل می روید. با توجه به اطالعات 
به دس��ت رس��یده، این ویژگی هم اکن��ون در بعضی 
منطقه ه��ا در دس��ترس بوده و تا س��ه روز آینده به 

انتشار جهانی می رسد. 
ای��ن تغییرات ه��م برای هر س��ه سیس��تم عامل 
اندروی��د، iOS و ویندوز منتش��ر ش��ده که البته در 
نس��خه کامپیوتر نمی توانید تم��اس بگیرید. با وجود 
اینکه بقیه اپلیکیشن های مشابه دسترسی ساده تر به 
محتویات را برای کاربران شان فراهم کرده اند، آپدیت 
جدی��د جیمیل را می توانیم یک قدم رو به جلو برای 

آن به شمار بیاوریم. 

 حمایت معاونت علمی
 و فناوری ریاست جمهوری

از همایش های زیست فناوری
به منظور ترویج علم و در راس��تای تقویت ارتباط 
می��ان صاحب نظ��ران و متخصص��ان جه��ت تبادل 
اندیشه ها، ارائه یافته ها و نظریه های جدید، برگزاری 
همایش ه��ای علم��ی ح��وزه زیس��ت فناوری مورد 
حمایت قرار می گیرد.  به گزارش ایسنا، ستاد توسعه 
زیس��ت فناوری به عنوان زیرمجموع��ه معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمه��وری در نظر دارد به منظور 
ارتقای س��طح کیفی و اثربخشی همایش های علمی 
مرتب��ط با زیس��ت فناوری از برگ��زاری همایش های 

مرتبط با این حوزه حمایت کند. 
بر این اس��اس هرگونه گردهمایی علمی، پژوهشی 
و فن��اوری مرتب��ط ب��ا زیس��ت فناوری که توس��ط 
صاحب نظران ای��ن حوزه و به منظ��ور تبادل دانش 
و اطالع��ات و ارائ��ه دس��تاوردهای مرتبط توس��ط 
پژوهش��گران و صاحب��ان صنای��ع برگزار می ش��ود 

به عنوان همایش زیست فناوری شناخته می شود. 
دوس��االنه(،  ی��ا  )س��االنه  ادواری  همایش ه��ای 
همایش ه��ای دارای کارگاه های آموزش��ی که در آن 
دس��تاوردهای نوین پژوهش��ی عرضه و آموزش داده 
می شود و همایش هایی که با همکاری بخش صنعت 
و در راستای حل بخشی از مشکالت کشور باشد در 

اولویت حمایت قرار دارند. 

اخبار

مراسم رونمایی از بازی های ایرانی 
در فرهنگسرای اندیشه برگزار شد

بنیاد ملی بازی های رایانه ای، طبق قول خود به 
جامعه بازی سازان کشور، سرانجام و طی مراسمی 
در فرهنگس��رای اندیش��ه، به رونمایی از دو بازی 
ایران��ی پرداخت. الزم به ذکر اس��ت که مراس��م 
رونمایی از بازی های ایرانی، برنامه بلند مدت بنیاد 
مل��ی بازی های رایانه ای بوده و با ش��یوه متفاوتی 

نسبت به گذشته برگزار می شود. 
به گزارش دیجیاتو طی این مراس��م، از دو بازی 
 Live TV Tycoon و   The Cage ایران��ی 
رونمایی ش��د. البته بازی پدرخوانده نیز در لیست 
بنیاد برای رونمایی در این مراس��م وجود داشت، 
ام��ا به گفته متین ایزدی، مع��اون ارتباطات بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای، به دلیل مش��کالت پیش 
آمده و نرس��یدن این بازی به س��طح کیفی مورد 

انتظار بنیاد، از این رونمایی حذف شد. 
کریمی قدوس��ی،  حس��ن  مراس��م  ای��ن  ط��ی 
از  رایان��ه ای،  بازی ه��ای  مل��ی  بنی��اد  مدیرعام��ل 
و  The Cage بازی ه��ای  رونمای��ی   مراس��م 

و  ش��لوغ ترین  به عن��وان   ،Live TV Tycoon  
باشکوه ترین مراسم رونمایی بنیاد تا به امروز یاد کرد. 
همچنین آقای قدوس��ی، از آماده ش��دن کارت 
مخصوص بازی س��ازان در ماه های آینده خبر داد، 
این کارت ها، ش��امل خدماتی در حوزه آموزش��ی 
و مالی، برای تس��هیل کار بازی س��ازان و فعالیت 
بدون دغدغه این قش��ر، در نظر گرفته شده است. 
ب��ه گفت��ه او، آیین نامه حمایت از بازی  س��ازان تا 
پایان س��ال جاری به طور کامل مدون خواهد شد. 
همچنین کریمی قدوس��ی از اعط��ای یک میلیارد 
توم��ان کمک ه��ای بالع��وض به بازی س��ازان در 

ماه های آینده خبر داد. 
در بخ��ش معرفی بازی ها، ابت��دا نوبت به عنوان 
Live TV Tycoon ک��ه ی��ک بازی مدیریتی و 
شبیه ساز برنامه س��ازی تلویزیون است، رسید. به 
گفته علی ارش��ادی، برنامه نویس ارشد این بازی، 
پروس��ه س��اخت و تولی��د این عن��وان نزدیک به 
15 م��اه زمان برده اس��ت. الزم به ذکر اس��ت که 
نس��خه اولیه این عنوان، هم اکنون در مارکت های 
موبایلی، در دسترس مخاطبان قرار گرفته است. 

بازی Live TV Tycoon، پیش از این موفق 
به دریاف��ت جایزه خالقانه ترین ب��ازی موبایل در 

نمایشگاه بین المللی TGC شده بود. 
دیگ��ر ب��ازی رونمایی ش��ده در این مراس��م، 
 Mental س��اخته استودیو ،The Cage عنوان
بود. این بازی که در ابتدا تنها برای برنده ش��دن 
در مس��ابقات خاص��ی در نظر گرفته ش��ده بود، 
با گذش��ت زمان گس��ترش یافته و قرار اس��ت تا 
محوری��ت بازاره��ای جهانی و حت��ی داخلی، به 

زودی عرضه شود. 
مه��دی مرزبان، کارگردان این ب��ازی، در طول 
س��خنرانی خود از حمایت های زی��اد تیم فن افزار 
شریف برای توسعه بازی The Cage تشکر کرد. 
این بازی، یک عنوان معمایی با تم س��یاه و سفید 
ب��وده که المان ه��ای عناوین پلتفرم��ر نیز در آن 

مشاهده می شود. 
الزم به ذکر اس��ت ب��ه گفته مدیرعام��ل بنیاد 
ملی بازی های رایانه ای، رونمایی بعدی از عناوین 
داخلی، در فصل پاییز س��ال جاری برگزار خواهد 

شد. 
 

تمام موبایل ها تا سال 2020 به 
حسگرهای بیومتریک مجهز 

خواهند شد
یکی از مهم ترین ویژگی های آیفون X که توجه 
اکث��ر کاربران و تحلیلگ��ران را به خود جلب کرد، 
قابلیت Face ID بود که با سنسورهای عمق سنج 
خود چهره کاربر را شناسایی کرده و با استفاده از 

آن قفل موبایل را باز می کند. 
به گ��زارش دیجیاتو، فناوری مورد بحث موجب 
بروز نگرانی هایی در زمینه حریم خصوصی ش��ده، 
که البته چند سال قبل با معرفی اسکنر اثرانگشت 
نیز ش��اهد نگرانی های مش��ابهی بودی��م، اما این 
بار حت��ی »ال فرانکن« سرپرس��ت کمیته حریم 
خصوصی س��نای آمریکا نیز نس��بت به تکنولوژی 
اپل واکنش نشان داده و از شرکت مذکور خواسته 
درباره نحوه عملکرد سیستم و حفاظت از اطالعات 

کاربران توضیح دهد. 
با ای��ن حال براس��اس نتایج پژوهش مؤسس��ه  
»Acuity«، پیش بین��ی می ش��ود ک��ه تا س��ال 
۲0۲0 میالدی تمام موبایل ها، تبلت ها و ابزارهای 
پوش��یدنی حداق��ل به ی��ک حس��گر بیومتریک 
)اثرانگش��ت، تش��خیص چهره، ضربان قلب و . . .( 
مجهز ش��وند. الزم به ذکر اس��ت براساس گزارش 
دیگ��ری از مؤسس��ه م��ورد اش��اره، ارزش ب��ازار 
فناوری های بیومتریک شامل سخت افزار، نرم افزار 
و تراکنش های مربوطه از 6.5میلیارد دالر در سال 
۲016، ب��ه 50.6 میلی��ارد دالر در س��ال ۲0۲۲ 
خواهد رس��ید که نش��ان دهنده افزایش چشمگیر 
حض��ور تکنولوژی مورد بح��ث در زندگی روزمره 

خواهد بود. 
 

تازه های فنــاوری

سونی از دوربین RX10 IV با قابلیت عکسبرداری و فوکوس فوق سریع رونمایی کرد.



حضور بنز در راستای 
خودروسازشدن ایران است

عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت 
که حضور ش��رکت مرس��دس بنز در ای��ران گام 
مهمی برای تحقق هدف دولت تدبیر و امید مبنی 

بر خودروسازشدن ایران است. 
ابوالفضل خلخالی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار 
کرد: صنع��ت خودرو در دوره چهار س��اله دولت 
یازده��م از رکود قبلی فاصل��ه گرفته و با اجرایی 
ش��دن برجام توانست گام های مؤثری در راستای 

جهانی شدن بردارد. 
وی ب��ا بیان اینکه برای اتصال صنعت خودروی 
ایران به خودروسازان جهانی تاکنون چند قرارداد 
مهم در این رابطه منعقد ش��ده است، خاطرنشان 
ک��رد: ق��رارداد ب��ا پ��ژو، س��یتروئن و همچنین 
قرارداد اخیر با ش��رکت مرس��دس بنز مهم ترین 
دس��تاوردهای دولت در حوزه صنعت خودرو بوده 

است. 
این کارش��ناس صنع��ت خودرو ادام��ه داد: در 
قرارداد با مرسدس بنز موضوع همکاری مشترک 
ای��ران و آلمان برای طراح��ی و تولید خودروهای 
تجاری م��ورد توجه قرار گرفته ک��ه این موضوع 
باعث ارتقای تکنولوژی صنعت خودروی کشور در 

حوزه تولید خودروهای تجاری خواهد شد. 
وی افزود: خودروسازان داخلی باید در همکاری 
با خودروس��ازان خارج��ی بر انتق��ال دانش فنی 
طراح��ی و تولید خودرو تمرکز کنند تا بتوانند به 
هدف تعیین ش��ده در دولت تدبیر و امید مبنی بر 

خودروساز شدن ایران دست یابند. 
خلخال��ی ب��ا بی��ان اینک��ه انتقال دان��ش فنی 
مرس��دس بنز در حوزه طراح��ی و تولید خودرو 
باعث ارتقای صنعت خودروی کش��ور خواهد شد، 
تصری��ح کرد: خودروس��ازان داخلی بای��د از این 
فرصت حداکثر بهره را ببرند تا هدف دولت تدبیر 

و امید برای خودروساز شدن ایران محقق شود.
 

ممنوعیت فروش حواله  رنو 
ساندرو استپ وی

مع��اون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی 
س��ایپا هرگون��ه خریدوف��روش حوال��ه خودروی 

ساندرو استپ وی را غیر قانونی اعالم کرد. 
به گزارش تس��نیم، روز گذش��ته و تنها پس از 
یک روز از پایان طرح فروش خودروی رنو ساندرو 
استپ وی توسط س��ایپا، برخی از افراد نسبت به 
فروش حوال��ه خودروی خ��ود در فضای مجازی 
اق��دام کردند. این در حالی اس��ت که مس��ئوالن 
س��ایپا پیش از این از عدم امکان صلح در قرارداد 
پیش ف��روش خودروی س��اندرو اس��تپ وی خبر 
داده بودن��د و خریدوفروش حوال��ه این خودرو را 

غیر قانونی اعالم کردند. 
رضا تق��ی زاده، معاون بازاریاب��ی و فروش گروه 
خودروس��ازی س��ایپا ک��ه روزه��ای ش��لوغی را 
س��پری می کند، در آخرین مصاحبه خود درباره 
خبر خریدوف��روش حواله خودروی رنو س��اندرو 
اس��تپ وی که روز یکشنبه ۲۶ شهریورماه توسط 

سایپا پیش فروش شد، واکنش نشان داد. 
وی در این زمینه گفت: در راس��تای جلوگیری 
از ایج��اد کس��ب وکارهای حاش��یه ای در ط��رح 
پیش فروش اخیر خودروی س��اندرو اس��تپ وی، 
اقدام��ات مختلفی انجام ش��د که هر کدام به نوبه 
خ��ود بازدارن��ده اس��ت و از ایجاد فض��ای داللی 
جلوگی��ری می کند. در این طرح هر کد ملی تنها 
قادر به ثبت نام یک دس��تگاه خودرو بود و امکان 
تکرار کد ملی در روند ثبت نام وجود نداش��ت. در 
گام بع��دی ام��کان خریدوفروش کارتکس��ی این 
خودرو نیز میس��ر نیست، لذا خریدوفروش حواله 
این خودرو در نمایندگی های سراسر کشور سایپا 
انجام نخواهد ش��د و عواقب هرگونه خریدوفروش 
توسط مش��تریان خارج از چارچوب نمایندگی ها، 

متوجه سایپا نخواهد بود. 
تق��ی زاده در واکن��ش ب��ه ای��ن موض��وع ک��ه 
آگهی ه��ای ف��روش حواله خودروی رنو س��اندرو 
اس��تپ وی توس��ط برخی افراد در فضای مجازی 
قرار گرفته اس��ت، اذعان داشت: در این آگهی ها 
زمان تحویل خودرو مهرماه قید ش��ده اس��ت، در 
حالی  که در طرح پیش فروش اخیر ساندرو، موعد 

تحویل خودرو آذر و دی ماه سال جاری است. 
مع��اون بازاریابی و فروش گروه خودروس��ازی 
س��ایپا ضمن بیان این مطلب که روز گذش��ته به 
نمایندگی های سراس��ر کش��ور ابالغیه ای جدید 
ارس��ال شده است، اظهار داش��ت: در این ابالغیه 
به صراحت تأکید ش��ده اس��ت ک��ه هرگونه اعالم 
روش ه��ای فروش، درج آگه��ی و. . . در خصوص 
خودروی س��اندرو استپ وی توس��ط نمایندگی ها 
ممنوع است و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، 

با نمایندگی متخلف برخورد خواهیم کرد. 

این خودروها به خط پایان 
رسیدند

تولید خودروهای پراید، پژو ۴۰۵، پرشیا، وانت 
زامیاد و س��مند س��ری اول به دلیل پاس نکردن 
اس��تانداردهای الزم تا دی ماه سال  آینده متوقف 

خواهد شد. 
به گزارش ایس��نا، موضوع پایین بودن کیفیت 
برخی خودروهای داخلی همواره پاش��نه آش��یل 
خودروسازان و مورد انتقاد کارشناسان بوده است. 
در ی��ک س��ال گذش��ته درب��اره پایی��ن بودن 
کیفی��ت برخی خودروهای داخلی که در س��طح 
کیفی تک س��تاره قرار دارن��د گزارش های زیادی 
منتش��ر ش��د که به دنبال این انتقادات ش��ورای 
سیاس��ت گذاری خ��ودرو تع��داد اس��تانداردهای 
اجباری خودرو را از اس��تانداردهای پنجاه ودوگانه 
فعلی به ۸۳ استاندارد افزایش داد تا خودروسازان 

مجبور به ارتقای کیفیت تولیدات خود شوند. 
طبق مصوبه ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو، 
از ابت��دای دی ماه س��ال ۱۳۹۷ تولید خودروهای 
سواری که استانداردهای هشتادوسه گانه جدید را 

پاس نکنند متوقف خواهد شد. 
در این ش��رایط روز گذش��ته یک مقام مسئول 
زیرمجموع��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به 
ایس��نا خبر داد که ۲۰ مدل خودروی س��واری و 
باری س��بک از پن��ج گروه خودروی��ی با احتمال 
توقف خ��ط تولید تا دی ماه س��ال ۱۳۹۷ مواجه 

هستند. 
به گفته این مقام مس��ئول؛ برخی خودروها در 
گروه خان��واده پراید، پژو ۴۰۵، پرش��یا، زامیاد و 
س��ری اولیه س��مند در لیس��ت خودروهایی قرار 
دارن��د که در صورت عدم رعایت اس��تانداردهای 
خودرویی و نرس��یدن تعداد اس��تانداردهای آنها 
ب��ه ۸۳ مورد با توقف خط تولید در دی ماه س��ال 

۱۳۹۷ روبه رو خواهند شد. 
این وضعیت در حالی اس��ت ک��ه چندی پیش 
به دنبال انتقادات صورت گرفته گروه خودروسازی 
سایپا از برنامه این شرکت برای توقف تولید پراید 
قبل از مهلت تعیین ش��ده در دی ماه ۱۳۹۷ خبر 

داد. 
 در ای��ن ش��رایط بای��د دی��د گ��روه صنعت��ی 
ایران خودرو و ش��رکت زامیاد چ��ه زمانی برنامه 
خ��ود برای توق��ف تولید خودروه��ای پژو ۴۰۵، 
پرش��یا، سمند س��ری اول و وانت زامیاد را اعالم 

و اجرایی خواهند کرد. 
همچنی��ن در کنار توقف تولی��د این خودروها 
تولید دیگ��ر خودروهای تک س��تاره نیز متوقف 

خواهد شد. 
از سال گذشته ایس��نا برای نخستین بار مطرح 
ک��رد که حدود ۱۰ مدل از خودروهای داخلی در 
پایین ترین س��طح کیفی قرار داش��ته و تنها یک 
س��تاره از پنج س��تاره کیفی را کس��ب کرده اند، 

بنابراین تولید آنها باید متوقف شود. 
ای��ن خودروه��ا ش��امل س��ایپا ۱۳۱، س��ایپا 
 ۱۱۱، س��ایپا ۱۳۲، تیبا هاچ بک، س��اینا، ام وی ام

 ۱۱۰ اس، س��مند، پژو پارس، پ��ژو ۴۰۵، لیفان 
ایکس ۶۰ و ام وی ام ۵۵۰ هستند. 

ب��ه دنب��ال انتش��ار ای��ن گزارش ه��ا و مطرح 
ک��ردن مطالبه مصرف کنندگان و کارشناس��ان از 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت و ش��رکت های 
خودروس��ازی س��رانجام چندی پیش مدیرعامل 
ش��رکت بازرسی کیفیت و اس��تاندارد ایران اعالم 
کرد که براس��اس تصمیم جدی��د وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت؛ تا انتهای س��ال ج��اری تولید 

خودروهای تک ستاره متوقف خواهد شد. 
اش��کان گلپایگان��ی در این زمین��ه اظهار کرد 
که براس��اس تصمیم گیری جدید وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت از ابت��دای س��ال ۱۳۹۷ هیچ 
خ��ودروی تک س��تاره ای نبای��د در س��بد تولید 
شرکت های خودروساز داخلی وجود داشته باشد 
و تولید خودروهای تک س��تاره باید تا پایان سال 

جاری متوقف شود. 
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کم��یس��یون  نایب رئی��س 
صنایع و معادن مجلس شورای 
اسالمی معتقد است که تجربه 
چن��د دهه صنع��ت خودروی 
باوجود  می دهد  نش��ان  ایران 
پیش��رفت های صورت گرفت��ه 
اوض��اع این صنع��ت همچنان 

رضایت بخش نیست. 
رض��ا علی��زاده در گفت وگو 
ب��ا خبرخودرو اظهار داش��ت: 
اوضاع کنونی نش��ان می دهد 
سیاس��ت هایی که تاکنون در 
ح��وزه خودروس��ازی دنب��ال 
ش��ده، سیاس��ت های درستی 

نبوده است. 
وی تأکی��د کرد: مش��ارکت 
معتب��ر خارجی  برنده��ای  با 

ح��وزه  در  را  خودروس��ازان 
تولی��د، تکنول��وژی و رقابتی 
ک��ردن قیمت کم��ک زیادی 
رو  ای��ن  از  ک��رد،  خواه��د 
ماه های  در  که  مشارکت هایی 
اخی��ر با خودروس��ازان معتبر 
خارج��ی ص��ورت می گی��رد، 
در  مثبت��ی  گام  می توان��د 
صنع��ت  تح��ول  راس��تای 

خودروی ایران باشد. 
البت��ه  ک��رد:  تصری��ح  وی 
بای��د همکاری و مش��ارکت با 
بین المللی  معتب��ر  برنده��ای 
 به ط��ور ج��دی دنبال ش��ود 
چرا که این جریان به توس��عه 
ای��ن صنع��ت و تح��ول بازار 
خ��ودروی ایران کمک مؤثری 

خواهد کرد. 
وی اظه��ار داش��ت: ام��روز 
خودروس��ازان داخل��ی بای��د 
قیمت و کیفیت تولیدات شان 
را در رقاب��ت ب��ا خودروه��ای 
خارج��ی ارتقا بخش��یده و به 
تولیدی  خودروه��ای  کیفیت 
در ای��ن ش��رکت ها نزدی��ک 

شوند. 
وی همچنین با اشاره به عدم 
دس��تیابی به کیفیت و قیمت 
رقابت��ی در صنع��ت خودروی 
ایران گفت: متأس��فانه در این 
داخلی  خودروس��ازان  سال ها 
در ای��ن زمینه کوتاهی کردند 
چرا که با وجود بازار انحصاری 
نیازی ب��ه ارتق��ای کیفیت و 

قیمت رقابت��ی ندیده و انرژی 
چندان��ی در این زمینه صرف 

نکردند. 
در  ورزق��ان  نم��ای��ن��ده 
اس��المی  ش��ورای  مجل��س 
خاطرنش��ان ک��رد: ت��ا زمانی 
 که بازار انحص��اری در اختیار 
شاهد  اس��ت،  خودروس��ازان 
تالش��ی در ح��وزه کیفیت و 
قیم��ت از س��وی ش��رکت ها 

نخواهیم بود. 
علی��زاده بخش��ی از راهکار 
دس��تیابی ب��ه رقابت پذیری و 
تح��ول بازار خ��ودرو را تغییر 
دانس��ت  واردات  تعرف��ه  نرخ 
و اف��زود: باید تعرف��ه واردات 
خ��ودرو در ی��ک زمانبن��دی 

مناس��ب و پلکانی کاهش یابد 
تا تحرک��ی در صنعت خودرو 

به وجود آید. 
ی��ک  در  اگ��ر  گف��ت:  وی 
زمانبن��دی پن��ج س��اله روی 
قطع��ا  ش��ود،  کار  تعرفه ه��ا 
شرکت های خودروساز نیز در 
هماهنگی ب��ا این روند تالش 
بیشتری خواهند کرد، هرچند 
در این جریان باید مش��کالت 
خودروسازان نیز دیده شود از 
این رو باید کاهش تعرفه ها به 
صورت کارشناس��ی و پلکانی 
ص��ورت گیرد تا ش��رکت های 
خودروس��از نیز در این فرصت 
بتوانن��د خودش��ان را باالنس 

کنند. 

پ��س از هش��دار وزی��ر صنع��ت به 
خودروس��ازان نس��بت به اس��تفاده از 
تایرهای خارج��ی، رئیس هیأت مدیره 
انجمن صنف��ی صنعت تای��ر ایران از 
اصالح قانون واردات تایرهای خارجی 
جهت مصرف خودروس��ازان خبر داد 
و گف��ت: در جلس��ه ای ک��ه در هفته 
ج��اری برگزار ش��د، مقرر ش��د قانون 
»ممنوعیت واردات تایر برای استفاده 
خودروس��ازان« اصالح ش��ده و نه تنها 

واردات تایر بلک��ه به طور کلی مصرف 
تایره��ای خارجی برای خودروس��ازان 

داخلی ممنوع شود. 
محمدرض��ا گنج��ی در گفت وگو با 
خبر خودرو اظهار داشت: در سال های 
گذش��ته وزی��ر وقت صنع��ت و معدن 
قانون��ی را اب��الغ کرد مبن��ی بر اینکه 
هرگون��ه واردات تای��ر ب��رای مصرف 

خودروسازان داخلی ممنوع است. 
وی با اش��اره به ترفند خودروسازان 

ب��رای اس��تفاده از تایره��ای خارجی، 
اف��زود: متأس��فانه خودروس��ازان ب��ا 
تایره��ای  قان��ون،  ای��ن  از  اس��تفاده 
خارجی را ب��ه نحوی دیگ��ر از داخل 
تأمین کرده یا ط��ی قراردادی با تجار 
و واردکنندگان می��زان تایر مورد نظر 

را وارد می کنند. 
وی تصری��ح ک��رد: از آنج��ا که در 
این قانون تنها بر مس��ئله واردات تایر 
تأکید شده است، خودروسازان از این 

موضوع اس��تفاده ک��رده و تنها به این 
بخش از قانون عمل کرده اما همچنان 
به مص��رف تایره��ای خارج��ی ادامه 

می دهند. 
رئی��س هیأت مدی��ره انجمن صنفی 
صنعت تایر ایران تصریح کرد: براساس 
اصالح ای��ن قان��ون، خودرویی که در 
داخل تولید می ش��ود ب��ه هیچ عنوان 
نباید از تای��ر خارجی و چینی در آنها 

استفاده شود.

مصرف تایرهای خارجی برای خودروسازان داخلی ممنوع شد

راهکار ایجاد تحول در صنعت خودروی ایران چیست؟ 
اخبار اخبار

تازه های خودرو

اوپل آمپرا؛ 7۵۰ کیلومتر با یکبار شارژ - اوپل از مدل الکتریکی Ampera-e رونمایی کرده است که به نوعی برادر دو قلوی شورولت 
بولت در بازار اروپا محسوب می شود.



مش��اور عال��ی فضای مجازی س��ازمان صداوس��یما گفت که 
توجه نکردن ش��رکت های دولتی متعدد کش��ور به بهینه سازی 
و مدیری��ت هزینه ها به عنوان موانع اصلی تجارت الکترونیک به 

شمار می روند. 
حسن نجفی س��والری، مشاور عالی 
فضای مجازی س��ازمان صداوسیما در 
گفت وگو با »رادیو گفت وگو« در پاسخ 
به این س��وال که آیا دولت گامی برای 
بومی س��ازی فض��ای مجازی برداش��ته 
است؟ گفت: وضعیت ما در حوزه ایجاد 
خدمات فضای مجازی به صورت بومی، 
مناس��ب نیس��ت، همچنی��ن در حوزه 
دولت الکترونیک هم وضعیتی مش��ابه 

تجارت الکترونیک داریم. 
وی با اش��اره به دالیل عدم موفقیت 
کش��ور در این حوزه ادامه داد: س��نتی 

بودن فض��ای کس��ب و کار و خاصیت فیزیک��ی آن را نمی توان 
به عنوان علت اصلی توس��عه نیافتن این حوزه برش��مرد، چراکه 
نخستین مسئله پیشرفت در هر حوزه ای، ایجاد زیرساخت های 

الزم اس��ت و تج��ارت الکترونیک نیز به مثاب��ه همین موضوع، 
نیازهایی دارد تا بتواند آن فضا را ایجاد کند. 

نجفی افزود: از آنجایی که بس��یاری از شرکت های ما دولتی 
هس��تند، لذا بهینه س��ازی و مدیریت 
هزینه که یکی از پیش شرط های الزم 
برای ورود به این حوزه تلقی می شود، 
به حاش��یه کشیده ش��ده و سوددهی 

برای کشور نخواهد داشت. 
مش��اور عالی فضای مجازی سازمان 
صداوس��یما در ادام��ه ای��ن مصاحبه 
گفت: ش��بکه توزیع فیزیکی س��نتی 
در کش��ور همچنان با ق��درت به کار 
خود ادامه می دهد و س��بب می ش��ود 
تا در کش��ور ج��ز م��واردی چند که 
بخ��ش  خصوص��ی در آن دخیل بوده 
 است، ش��اهد حضور فعال شرکت های

 مجازی و باس��ابقه نباش��یم، به همین منظ��ور انتظار می رود 
مسئوالن بسترهای الزم را برای توسعه تجارت الکترونیک مهیا 

کنند. 

 Toys/خبر ورشکس��تگی اسباب بازی فروشی تویزآرآس 
R" Us"  در آمریکا به حدی غمگین بود که همگان مقصر 
آن را بزرگ ترین آنالین فروش دنیا یعنی آمازون دانستند. 

خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه   
خرده فروش��ی که از سال 1948 
فعالیت ک��رده  )چارلز الزاروس 
بنیانگ��ذار( و با 70 هزار کارمند 
و کارگر درآم��دی معادل 13.5 
میلی��ارد دالر داش��ته، حاال باید 
400 میلی��ون دالر ق��رض کند 
تا دست به بازس��ازی خود بزند 
و این در حالی اس��ت که آمازون 
خبر ف��روش 4 میلی��ارد دالری 
اس��باب بازی های خ��ود را روی 
سایت آنالین با بوق و کرنا اعالم 

کرد. 
فقط  اعالم ورشکستگی  ظاهراً 

در آمریکا رس��میت یافته و 1600 فروشگاه این کمپانی در 
س��ایر نقاط جهان همچنان به فعالی��ت خود ادامه خواهند 

داد. 
پنج سالی بود که تویزآرآس دچار ضرر و زیان می شد، اما 
درآمد آمازون در س��ال 2016 با 24درصد رشد در مقایسه 
با 2015 در بخش اسباب بازی 
به رقم بی سابقه 4 میلیارد دالر 

رسید. 
س��ال 2005 ب��ود که س��ه 
کپیت��ال«،  »بی��ن  کمپان��ی  
KKR & Co  و  »ورنادو ری 
یلتی تراست« تویزآرآس را 7.5 
میلی��ارد دالر خریدند و پس از 
کاهش فروش س��عی کردند با 
ایجاد قیمت های رقابتی بازار را 

از دست ندهند. 
هزینه کرد  ب��ا  کمپان��ی  این 
100 میلیون دالر سعی کرد به 
صورت آنالین نیز اس��باب بازی 
بفروشد اما پشت سر رقبایی مانند تارگت، وال مارت و البته 

آمازون جای گرفت و نتوانست موفق شود. 

فن��اوری »اینترنت اش��یا« به طور روزافزون در ح��ال ورود به عرصه 
کس��ب وکار بوده و به همین میزان، احتمال حمالت نیز باالتر می رود. 
انتظار می رود که در سال 2017، حدود 3.1 میلیارد دستگاه متصل به 

اینترنت به کار گرفته شود که برآورد می شود 
بسیاری از این دس��تگاه ها در برابر حمالت 
آسیب پذیر باشند. تکنولوژی اینترنت اشیا  
)IoT( تاکن��ون پیش��رفت بس��یار زیادی 
داشته است و خوشبختانه دچار مشکالتی 
نشده که مانع گسترش آن شوند. اوایل سال 
جاری میالدی، مؤسس��ه معتبر تحقیقاتی 
گارتنر گزارش داد که 8.4 میلیارد دستگاه 
در س��ال 2017 مورد اس��تفاده قرار خواهد 
گرفت. این میزان نس��بت به س��ال 2016، 
حدود 31 درصد بیش��تر اس��ت، اما مشکل 
اینجاست که 8.4 میلیارد نقطه آسیب پذیر 
ه��م به این مجموعه اضافه می ش��ود. البته 

باید توجه داش��ت که این مش��کل، زمانی رخ می دهد که شرکت ها و 
س��ازمان ها در طراحی خود، مس��ائل امنیت و حری��م خصوصی را در 
نظر نگیرند. به گزارش ایتنا از رایورز به نقل از تک پروریس��رچ، گارتنر 

همچنین در ادامه گزارش خود پیش بینی می کند که تعداد دستگاه های 
متصل به شبکه تا سال 2020، به 20.4 میلیارد خواهد رسید. در این 
زمینه، چین، آمریکای شمالی و غرب اروپا، دو سوم از کل دستگاه های 
IoT را به خود اختص��اص خواهند داد و 
بخش مصرف کننده، بزرگ ترین کاربر این 
دستگاه ها خواهد بود، لیکن کسب وکارهای 
مختل��ف هم از ای��ن رون��د جهانی عقب 
نمان��ده  و در س��ال ج��اری، 3.1 میلیارد 
دس��تگاه متصل را ب��ه کار خواهند گرفت 
و در نتیج��ه، ای��ن موض��وع باعث حضور 
بات نت ها و حمالت تزریقی هکرها خواهد 
ش��د. کارشناس��ان بر این باورند که برای 
جلوگیری از حمالت مهاجمان و نقص های 
مذکور، هوش��یاری و پاس��خگویی باید در 
اولویت قرار گی��رد. به عقیده متخصصان، 
مهم تری��ن آس��یب پذیری دس��تگاه های 
اینترنت اش��یا، رخنه های »تزریقی« است که هر نوع ضعف مربوط به 
امکان تزریق SQL در برنامه ها، در سیستم های عامل و نیز سیستم های 

میزبان را دربر می گیرد. 

چهارمین جلس��ه از نشس��ت های هم اندیش��ی  »مدیریت فرآیندهای 
کسب وکار« توسط یکی از واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه 

علم و صنعت ایران برگزار می شود. 
به گزارش ایسنا، نماینده انحصاری انجمن 
بین الملل��ی مدیری��ت فرآینده��ای کس��ب  
وکار در ای��ران به برگزاری دوره هم اندیش��ی 
مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار با محوریت 
تبادل تج��ارب در حوزه مدیریت فرآیندهای 

کسب وکار اقدام کرده است. 
مهرداد آقامحمدعل��ی کرمانی، مدیرعامل 
نماینده انجمن بین الملل��ی مدیریت فرآیند 
کس��ب و کار در این باره اظهار کرد: چهارمین 
جلس��ه از نشس��ت های مذکور از ساعت 15 
ال��ی 17 روز س��ی ام ش��هریورماه 96 برگزار 
خواهد شد و محور جلسه مذکور موضوعاتی 
همچون »استقرار سیستم یکپارچه مدیریت 

فرآیندهای کس��ب و کار در س��ازمان غ��ذا و دارو« و همچنین »تحلیل و 
ممیزی فرآیندهای کسب و کار« خواهد بود. 

وی با بیان اینکه این نشس��ت به ص��ورت رایگان و جهت ترویج دانش 

عملیاتی BPM برگزار می شود، خاطرنشان کرد: محل برگزاری نشست 
فوق دانشکده مهندسی صنایع و پیش��رفت دانشگاه علم و صنعت ایران 

خواهد بود. 
نماین��ده انحص��اری انجم��ن بین المللی 
مدیری��ت فرآیندهای کس��ب وکار در ایران 
یادآور ش��د: چهارمین جلسه از نشست های 
هم اندیشی در دو بخش برگزار خواهد شد؛ 
در بخ��ش اول توس��ط دکت��ر عبدالرحمن 
حایری، عضو هیأت علمی دانش��گاه علم و 
صنعت ای��ران مطالبی با موضوع »تحلیل و 
ممیزی فرآیندهای کسب و کار« ارائه می شود 
و در بخ��ش دوم نی��ز قرار اس��ت مهندس 
حسین میرزایی، نماینده سازمان غذا و دارو، 
تجارب خود را با موضوع »اس��تقرار سیستم 
یکپارچه مدیریت فرآیندهای کسب و کار در 
س��ازمان غذا و دارو« برای شرکت کنندگان 

تشریح کند. 
کرمانی تصریح کرد: در انتهای جلسه نیز زمانی به پرسش و پاسخ میان 

شرکت کنندگان اختصاص داده خواهد شد. 

آمازون دلیل اصلی ورشکستگی اسباب بازی فروشی تویزآرآس؟ سنتی بودن فضای کسب و کار، تجارت الکترونیک را به یغما برد!  به میزبانی دانشگاه علم وصنعت ورود اینترنت اشیا به عرصه کسب و کار

چهارمین جلسه هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار برگزار می شود

اس��تودیو پیکس��ار سال هاس��ت نام خ��ود را به عن��وان یکی از 
اس��تودیوهای مطرح در زمینه ساخت انیمیشن های باکیفیت ثبت 
کرده اس��ت. مطلب پیش  رو، داس��تان کوتاهی درباره این شرکت 

است. 
به گزارش نوپانا، پیکس��ار با قرار دادن طراحی بصری و داستانی 
قدرتمن��د به عنوان پایه های اصلی کاری خ��ود، برای بیش از یک 
دهه اس��ت که توانسته جایگاه ویژه ای را در میان مخاطبان سینما 

به دست آورد. 
آنه��ا توانس��تند در ابت��دای کار خ��ود رویک��رد مخاط��ب ب��ه 
انیمیش��ن های س��ینمایی را تغیی��ر دهند و کار خ��ود را در قالب 
تصاویر تولید ش��ده توس��ط کامپیوتر معرفی کنند. در حال حاضر 
پیکسار س��االنه 17فیلم س��ینمایی بلند تهیه و اکران می کند که 
12مورد از آنها در میان 50 فیلم انیمیشنی پرفروش تاریخ سینما 

قرار دارند. 
اخی��راً پیکس��ار کالس های آنالین��ی را تحت عنوان »پیکس��ار 
در جعبه« برگزار کرده که س��بک خاصی از داستان س��رایی را به 
عالقه مندان آموزش می دهد. به همین جهت و ب س��ایت آنتروپنر 
گفت و گوی��ی مختصر با  »الوی ری اس��میت«، یکی از موسس��ان 
پیکسار در خصوص نحوه شکل گیری این کمپانی انجام داده است. 
ج�دای از یادگی�ری گرافی�ک کامپیوت�ری در انس�تیتو 
تکنولوژی نیویورک، پایه های انیمیشن را با کتابی ۵ دالری 
که توسط پرستون بلیر نوشته شده  )انیماتور شخصیت های 
انیمیشنی در کارهای دیزنی و مترو گلدن مایر( فرا گرفتید، 

اما با روش های کسب و کار چگونه آشنا شدید؟ 
م��ن و ادوین کتم��ال از دیگر بنیان گذاران ش��رکت پیکس��ار، 
روحیات��ی آکادمیک داش��تیم. خوره ه��ای کامپیوت��ری با مدرک 
دکت��را بودی��م که کس��ب وکار را بدون هیچ دانش اولی��ه و تنها با 
تکیه بر جست وجو یاد گرفته  بودیم؛ زمانی که جورج لوکاس مدیر 
لوکاس فیلم نیمی از دارایی خود را به واسطه طالق از دست داد، و 
ما مجبور به احداث شرکت دیگری شدیم تا اعضای تیم را از دست 
ندهیم  )اعضای پیکسار پیش تر در لوکاس فیلم مشغول کار بودند(. 
نخستین حرکت ما خرید چهار کتاب با مضمون آموزش راه اندازی 
کس��ب وکار بود. از س��وی دیگر با جیم کالرک، از همکالسی های 
قدیمی ام در نیویورک که موسس »سیلیکون گرافیک« بود، تماس 
گرفتم و س��واالتی در زمینه راه اندازی کس��ب و کار از او پرس��یدم. 
کالرک توضیح داد که راه اندازی یک کسب وکار آنقدرها هم سخت 
نیس��ت و تنها ب��ا کمی تالش و فعالیت می ت��وان اصول کار را یاد 
گرفت. در ادامه راه، ش��روع به یادگیری فش��رده اصول اولیه برای 
جذب س��رمایه کردیم. آن زمان 35 س��رمایه گذار خصوصی و 10 
کمپانی بزرگ پیش��نهاد ما برای جذب سرمایه را رد کردند اما باز 

هم ناامید نشدیم. 
کمی هم درباره تأثیری که گوردن مور، موس�س ش�رکت 

اینتل بر فلسفه کسب و کار شما داشت، توضیح دهید. 
قانون مور به این نکته اش��اره دارد که هر آنچه تاکنون به عنوان 
دستاورد  کامپیوترها شناخته می شود طی پنج سال آینده، 10برابر 
بهتر خواهد شد. در نتیجه کامپیوترهای سال 2015 چیزی حدود 

10 میلیارد بار بهتر از چیزی هستند که در سال 1965 به نمایش 
درآمده بودند. 

کتم��ال و م��ن از این قانون در چند نقطه مهم اس��تفاده کردیم 
ک��ه یکی از آنها تأس��یس پیکس��ار بود. در س��ال پایان��ی فعالیت 
خود در لوکاس فیلم تصمیم گرفتیم برای س��اخت نخس��تین فیلم 
دیجیتالی م��ان قراردادی را با یک ش��رکت ژاپن��ی امضا کنیم. در 
ادامه متوجه شدیم که طبق قانون مور، کامپیوترها هنوز به درجه 
پیشرفت مورد نظر ما نرسیده اند، به همین جهت امضای قرارداد به 
سرانجام نرس��ید. زمانی که پیکسار تأسیس شد، می دانستیم که تا 
پنج سال آینده نمی توانیم فیلمی با مشخصات مورد نظرمان تولید 
کنیم اما دقیقا در انتهای سال پنجم،  )هماهنگ با قانون مور نیز(، 
شرکت دیزنی سراغ ما آمد و بودجه ساخت »داستان اسباب بازی« 

را که نخستین فیلم دیجیتالی ما بود فراهم کرد. 
در زمان همکاری با استیو جابز به چه نکات مثبتی دست 

پیدا کردید؟ چه شخصی سرمایه گذار اصلی پیکسار بود؟ 
جابز زمانی روی شرکت ما سرمایه گذاری کرد که با جواب منفی 
45 مؤسسه دیگر روبه رو شده بودیم. جابز پیکسار را خلق یا هدایت 
نکرد اما طی پنج س��ال نخست تأسیس کمپانی کاری را انجام داد 
که باعث شد تبدیل به پیکساری که امروز همه می شناسند شویم. 
بارها با کمبود بودجه مواجه ش��دیم و هر بار نیز سراغ استیو جابز 
می رفتیم و او چکی جدید برای مان امضا می کرد. بزرگ ترین کمک 
او این بود که بازخورد ها از پیش نمایش اولیه داس��تان اسباب بازی 

را به صورت عمومی منتشر کرد. 
به عن�وان یکی از موسس�ان پیکس�ار، چ�ه اصولی برای 
پیش�رفت کس�ب   وکارتان در پی�ش گرفتید ک�ه بتواند به 

استارت آپ ها در آغاز راه کمک کند؟ 
زمانی که قصد اس��تخدام نیروی جدیدی را دارید بهتر اس��ت از 
سه قانون طالیی استفاده کنید؛ این افراد باید از خودتان باهوش تر 
باشند، پس بهترین ها را استخدام کنید و فضای مناسبی را نیز در 

اختیار آنها قرار دهید.
 استخدام نیروی جدید تقریباً شبیه به تبدیل شدن به یک پدر و 
مادر خوب است. شاید شما امکان تولید خالقیت را نداشته باشید 
اما می توانید خالقیت ها را شناسایی کنید، پرورش دهید و بستری 

برای رشد در اختیار آنها قرار دهید. 
البته من و کتمال شاید الگوهای خوبی نباشیم چرا که برای پنج 
س��ال متمادی شکس��ت خوردیم و اگر امروز به عنوان یک کمپانی 
زنده  هس��تیم، تنها یک دلیل داش��ت و آن هم شخص استیو جابز 
ب��ود. ما ت��ا زمانی که برای کس��ب و کار حرفه ای  خود آماده نش��ده 

بودیم، پیاپی شکست خوردیم.
 چیزی که ما را به موفقیت رس��اند، آش��کار ش��دن تصویری از 
هدف مان بود که باید به آن دست پیدا می کردیم و این هدف برای 

پیکسار، ساخت فیلم دیجیتال بود. 
سرگذشت پیکسار به ما می آموزد که همواره پیشگامان، پیشگام 
به دنیا نمی آیند، بلکه در طول زمان به چنین جایگاهی می رسند. 
شکس��ت همیشه آخر کار نیست و می توان با رعایت اصولی خاص 

به نتایج مطلوبی دست یافت. 

اس��ترس یک موضوع اجتناب ناپذیر در تم��ام محیط های کاری 
اس��ت؛ ای��ن واکن��ش و نحوه برخورد م��ا با این موضوع اس��ت که 

همه چیز را تعیین می کند. 
در محیط کار استرس های بسیار زیادی وجود دارد که نه می توان 
از آنها دوری کرد و نه ش��دت آنها را کاهش داد، بلکه روبه  رو شدن 
با آنها تنها راه از بین بردن شان است. شاید عملکرد شما در محیط 
کار زیر ذره بین است و می ترسید از اینکه نتوانید انتظارات دیگران 
را ب��رآورده کنید. ش��اید از ط��رف مدیر یا همکارتان م��ورد انتقاد 
ش��دید قرار گرفته باش��ید و ندانید باید چ��ه کاری انجام دهید. یا 
اینکه بودجه پروژه ش��ما رو به اتمام بوده و فرصت زیادی هم برای 
تحویل آن باقی نمانده اس��ت. تمام این شرایط استرس آور هستند، 
اما گاهی مردم عادت دارند مشکالت را بزرگ تر از چیزی که هست 
جلوه بدهند و درنتیجه اس��ترس خود را تش��دید  کنند. تحقیقات 
نش��ان می دهند زمانی که مردم تحت استرس قرار می گیرند، دچار 
انگیختگی می ش��وند. انگیختگی یک وضعیت فیزیولوژیکی و روانی 
از هوشیاری و واکنش به محرک ها است. در چنین شرایطی انسان 
نمی تواند روی یک موضوع تمرکز کند و انرژی و انگیزه الزم را برای 
کار کردن پیدا کند. استرس کم، مفید است و حتی می تواند باعث 
بهبود عملکرد ش��ود، اما گاهی میزان آن به اندازه ای زیاد می ش��ود 
که بر کارایی تأثیر می گذارد. س��ه عادتی که در ادامه این مقاله  به 
نقل از زومیت بررس��ی می کنیم، بس��یار مخرب هستند. علت این 
عادت ها به طور دقیق بررس��ی و راه حل برطرف کردن شان نیز ارائه 

شده است. 
اشتباه ۱: حل کردن مشکالت به تنهایی

یکی از عوارض جانبی استرس این است که می تواند میزان تمرکز 
ش��ما را تحت تأثیر قرار دهد. انسان ها زمانی  که تحت استرس قرار 
می گیرند ش��روع به نش��خوار ذهنی می کنند. یعنی تمام اتفاقاتی 
را که باعث استرس ش��ان ش��ده اس��ت، دوباره در ذهن ش��ان مرور 
می کنند. اس��ترس، واکنش بدن و مغز شما به یک اتفاق خطرناک 
است. درنتیجه شما نسبت به تمام چیزهایی که در اطراف تان قرار 
دارد حس��اس خواهید شد. این موضوع ریش��ه در گذشته ما دارد. 
اینکه اجدادمان در زمان های قدیم بیش��تر ب��ا تهدیدهای فیزیکی 

درگیر بوده اند تا تهدیدهای مفهومی و ادراکی. 
بس��یاری از مردم هنگام روبه رو شدن با این گرایش های منحرف 
س��عی می کنند ارتباط خود را ب��ا دیگران قطع کنند. آنها زمانی که 
تحت فش��ار قرار می گیرند، ترجیح می دهند برای مدتی تنها باشند 
ت��ا بتوانند تمام تمرکز خ��ود را روی آن موض��وع بگذارند، اما این 
عادت ممکن است همه چیز را بدتر کند. درواقع یکی از راه ها برای 
افزایش کارایی در زمان اس��ترس این اس��ت ک��ه به صورت گروهی 
روی موضوعی کار کنید. یکی دیگر از موضوعات روان ش��ناختی که 
از زمان های گذش��ته همراه انس��ان بوده، این است که انسان ها در 
گروه احس��اس امنیت بیشتری می کنند. همه ما زمانی که احساس 
تهدید می کنیم، دوس��ت داریم به سمت تیم خود برویم. زمانی که 
در شرایط اس��ترس زا به صورت گروهی روی مشکلی کار می کنید، 
مغزتان تمرکز بیش��تری پی��دا خواهد کرد. یک��ی از دالیل چنین 
اتفاقی این اس��ت که ش��ما در گروه مدام بابت موضوعی که باعث 
استرس شده صحبت نمی کنید و بیشتر روی راه حل مشکل تمرکز 

می کنید. 
اشتباه ۲: فدا کردن زمان تفریح برای کار

بعضی از ش��رایط اس��ترس زا با توجه به علت ریش��ه خود ممکن 
اس��ت روزها، هفته ها یا حتی س��ال ها باقی بمانند. اگر در شرکتی 
کار می کنید که همیشه برای بقا در جنگ است، ممکن است هیچ 
پایانی برای ش��رایط دش��وار و پرفش��ار آن وجود نداشته باشد. در 
چنین ش��رایطی باید خودتان را حداقل برای مدت کوتاهی از این 
جو دور کنید. متأسفانه نخستین واکنش بسیاری از مردم به چنین 
ش��رایطی برعکس این موضوع اس��ت. آنها از زمان ش��خصی خود 
می زنند برای اینکه بتوانند مشکالت پیش آمده را حل کنند. به یاد 
داشته باشید که استرس، تنها یک واکنش به اتفاقات جاری نیست، 
بلکه واکنش شما به عوامل منفی است که هنوز اتفاق نیفتاده اند و 
ممکن است در آینده نزدیک پیش بیایند، بنابراین نباید عادت ها و 
روال های روزانه خود را قربانی اس��ترس کنید. یکی از راه حل ها این 
اس��ت که استرس خود را با انجام کارهای غیر مرتبط با کار کاهش 
دهید. یوگا و تمرینات ذهنی راه های خوبی برای رسیدن به آرامش 
هس��تند. این کارها از میزان اهمیت مسائلی که در جریان هستند 
نمی کاهن��د، بلکه می��زان انگیختگی را کاه��ش می دهند و کمک 

می کنند عملکرد بهتری در شرایط سخت داشته باشید. 
راه ح��ل دیگر این اس��ت که ی��ک کار لذت بخش انج��ام دهید. 
به عنوان مثال به سینما بروید، بازی یا ورزش کنید. این کار کمک 
می کن��د انگیزه ش��ما به  جای اس��ترس روی یک موض��وع دلخواه 
متمرکز شود. انگیزه انجام کارهای دلخواه در مقابل انگیزه کارهای 
غیر دلخواه قرار می گیرد، بنابراین می توانید استرس خود را کنترل 

و میزان آن را مدیریت کنید. 
اشتباه ۳: از دست دادن چشم انداز

زمانی که یک انرژی منفی بزرگ در اطراف شما قرار داشته باشد، 
ترس نیز جای خودش را به واقعیت می دهد. استرس باعث می شود 
یک مش��کل بزرگ تر از چیزی که هس��ت خودش را نش��ان دهد. 
درنتیج��ه برنامه ریزی برای از بین بردن آن بس��یار س��خت خواهد 
ش��د. برای اینکه بتوانید چش��م انداز خود را دوباره به دست آورید، 
س��عی کنید بدترین ش��رایط را در ذهن تان تص��ور کنید. به عنوان 
مثال به این فکر کنید که اگر شرکت شما دچار ورشکستگی شود، 
چ��ه اتفاقات��ی در هفته  یا ماه اول رخ خواه��د داد؟ چه مدت طول 
می کش��د که یک ش��غل دیگر پی��دا کنید؟ آیا کار ک��ردن در یک 
ش��رکت دیگ��ر خیلی بد خواهد ب��ود؟ ما زمانی که تحت اس��ترس 
هس��تیم نمی توانیم خودمان را تس��کین دهیم و معموالً شرایط را 
بس��یار بزرگ تر از چیزی که هس��ت در ذهن م��ان تصور می کنیم. 
محققان متوجه ش��ده اند که مردم معم��والً تأثیر رویدادهای منفی 
را دس��ت کم می گیرند. اینکه مدام ب��ه خودتان بگویید نباید نگران 

باشید، از میزان استرس شما نخواهد کاست. 
برای مدیریت این احساس��ات، بدترین اتفاقات و شرایط ممکن را 
در ذهن خود تصور کنید. این کار کمک می کند یک آمادگی ذهنی 
در مورد ش��رایط آینده داشته باش��ید. حتی اگر همه چیز به خوبی 
تمام شود، متوجه می شوید که میزان انعطاف پذیری و سازگاری تان 

بسیار بیشتر از چیزی شده است که تصور می کردید. 
FASTCOMPANY :منبع

 Pierre(  کمپانی کره ای کیا موتورز، پیر لکلرک
Leclercq(  را به عنوان مدیر دپارتمان طراحی خود 
استخدام کرد. آقای لکلرک سابقه کار در ب ام و را 
داشته و طراحی خودروی انقالبی X6 و شاسی بلند 
پرطرفدار X5 در کارنامه وی دیده می شود. البته پیش 
از پیوستن به کیا موتورز آقای لکرک در شرکت چینی 
گریت وال مشغول به کار بود. 
ظاهرا این اقدام به دلیل کاهش فروش محصوالت 
هیوندای و کیا در بازار چین انجام شده و آقای لکلرک 
ماموریت دارد محبوبیت ازدست رفته محصوالت این 
دو برند را در بازار بزرگ چین احیا کند. احتماال در 
جریان هستید که از زمان بروز کشمکش های سیاسی 
بین سئول و پکن، فروش محصوالت کره ای در چین 
بسیار افت کرده است، البته بخشی از این افت به عدم 
ارائه خودروهای شاسی بلند توسط خودروسازان کره ای 
نسبت داده می شود. 
همانطور که اشاره شد، آقای لکلرک از سال ۲0۱۳ 
مدیریت طراحی محصوالت گریت وال را بر عهده 
داشت. یکی از بهترین خودروهایی که توسط تیم تحت 
رهبری وی خلق شد، هاوال H6 بود. این شاسی بلند 
چینی به دلیل تناسب قسمت های مختلف و طراحی 
نسبتا مدرن، بیشتر شبیه مدل های اروپایی از آب 
درآمده و از ظاهری جذاب برخوردار است. 
کمپانی کیا روز پنجشنبه درباره دلیل استخدام این 
طراح معروف گفته است که لکلرک یکی از معدود 
طراحان بااستعداد است که تجربه کار در تمامی 
بازارهای اصلی خودرو مثل اروپا، ایاالت متحده و چین 
را در کارنامه دارد. 
جذب آقای لکلرک تنها سه ماه پس از استخدام 
سایمون لوسبی  )Simon Loasby( توسط کمپانی 
هیوندای انجام گرفته است. آقای لوسبی هم مدیر 
دپارتمان طراحی فولکس واگن در چین بود. 

روایت موسس پیکسار از ۴۶ بار نه شنیدن تا ساخت  
»داستان اسباب بازی«

عادت هایی که استرس محیط کار را بیشتر می کنند

 X5 کیاموتورز طراح ب ام و
و X6 را استخدام کرد
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نگاهدریچه

هیاتی از نمایندگان ش��رکت های فرانسوی با مسئوالن بورس تهران مالقات 
کردند و با بازار س��رمایه کش��ور و فرصت های س��رمایه گذاری آشنا شدند. به 
گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بورس تهران، عصر روز گذش��ته هیاتی 
عالی رتبه از نمایندگان بنگاه های فرانس��وی در حوزه های تجهیزات، خدمات 
مال��ی، حقوقی، حمل و نقل و ان��رژی با هماهنگی انجمن فعاالن کس��ب و کار 
فرانس��ه )MEDEF( از بورس تهران بازدید کردند. براساس این گزارش، در 
این رویداد که با حضور معاون رایزن اقتصادی سفارت فرانسه در ایران برگزار 
ش��د، اعضای هیأت با ساختار بازار سرمایه ایران، فرصت های سرمایه گذاری و 
ابزارهای قابل معامله آشنا شدند و همچنین اطالعاتی در خصوص موضوعات 

حقوقی مرتبط با فعالیت در بازار ایران به دست آوردند. 

بازدید کارآفرینان فرانسوی از بورس 
تهران

سیدعلیرضا آل داوود در شبکه رادیویی گفت وگو با اشاره به موضوع فیشینگ 
در تجارت الکترونیک، گفت: عموم مردم ایران باید با حمله فیش��ینگ  )دزدی 
اطالعات مج��ازی از طریق فریبکاری( و صفحات جعلی کس��ب و کار، آش��نایی 
کافی داش��ته باش��ند. وی همچنین در ادامه افزود: امروزه الیه امن و اس��تفاده 
از س��امانه های SSL  یکی از راهکارهای مبارزه با فیش��ینگ اس��ت، درحالی که 
هیچ کدام از شرکت های داخلی مجهز به تجهیزات سامانه های SSL  نیستند، بر 
همین اساس شرکت های ترکیه ای و کانادایی اصلی ترین مرجع ارائه سامانه های 
SSL  و الیه های امن به سایت های داخلی کشور هستند. وی همچنین در ادامه 
تأکید کرد: فقر دانش رس��انه ای و فن��ی در حوزه فضای مجازی مهم ترین عامل 

برای قرار گرفتن در معرض تهدید های مجازی است. 

فقر دانش رسانه ای مهم ترین تهدید 
مجازی است



در حال حاضر حجم باالیی از تبلیغات 
در فناوری های ارتباط��ی نوین و به ویژه 
اینترنت مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. 
به گ��زارش learn marketing، یک 
نمون��ه از این نوع تبلیغات، اس��تفاده از 
آگهی های هوش��مندانه به منظور جلب 
توج��ه مخاطبان اس��ت. مث��ا  چنانچه 
کارب��ری در موتور جس��ت وجوی گوگل 
کلمه نرگ��س را تایپ کند، گوگل عاوه 
بر آنکه پاس��خ ها را در مورد کلمه نرگس  
)ب��ه ترتیب میزان مراجع��ه ای که به آن 
ش��ده اس��ت( در اختیار کاربر می گذارد، 
در س��مت راست و باالی صفحه نیز یک 
فروش��گاه گل  )ک��ه از گوگل خواس��ته 
برایش تبلیغ کن��د( معرفی خواهد کرد. 

این روش چند مزیت دارد. 
1- تحمیل��ی، مزاح��م و آزار دهن��ده 
نیست، چون از پاسخ ها جدا شده است. 

2- فرمت بسیار ساد ه ای دارد. 
3- آگه��ی کام��ا  با پرس��ش کاربران 

مرتبط است. 
از دیگر اشکال تبلیغات نوین، می توان 
به ش��یوه متعامل و اینتراکتیو اشاره کرد 
که یک رابطه متقابل میان مصرف کننده 
و ش��رکت تبلیغات��ی ایج��اد می کن��د و 
تبلیغات برای هر کس متناسب با سطح 
س��واد، درآمد و نی��از، متغیر خواهد بود. 
اگر به رادیوی اینترنتی یاهو که توس��ط 
کمپانی الن��چ تأمین می ش��ود، مراجعه 
کرده باش��ید، خواهید دی��د که برای نام 
آهنگ، خواننده و آلبوم، س��ه نظرسنجی 
جدا وجود دارد و ش��نونده به آنها امتیاز 
می دهد و به تدری��ج، نرم افزارهای یاهو، 
ذائقه مش��تری خود را تش��خیص داده و 
آهنگ ه��ای م��ورد عاقه اش را بیش��تر 

پخش می کنند. 
ش��یوه دیگ��ر، تبلیغ��ات از طریق بنر 
است. بنر، پیام فعالی است که به شکلی 
هنری ش��امل تصاوی��ر و متن های ثابت 
و متح��رک، روی صفحه ه��ای وب ظاهر 
می ش��ود و بینن��دگان را به س��ایت های 
آگهی دهن��ده هدایت می کن��د. گروهی 
دیگ��ر از بنرها که به »تمبر پس��تی« یا 
»بن��د انگش��تی« معروفند، در حاش��یه 
این صفحه ه��ا قرار می گیرن��د. بنرها به 
دلیل هزینه کم در طراحی و پس��ت، از 
متداول ترین اشکال تبلیغات اینترنتی به 

شمار می آیند. 
بنرهای ثابت 

بن��ر ثابت، ب��ه بنری اطاق می ش��ود 
ک��ه تبلیغ را به ص��ورت یک تصویر و در 
ان��داز ه ای ثابت ارائ��ه می کند. از آنجا که 
بنرها در بسیاری از سایت ها نمایش داده 
می ش��وند، نرخ بازدید باالیی دارند، ولی 

نرخ کلیک در آنها پایین است. 
بنرهای انیمیشن دار )بنرهای پویا(

این بنرها  در حقیق��ت بنرهای ثابتی 
هس��تند ک��ه از فن��اوری انیمیش��ن در 
طراحی و س��اخت آنها اس��تفاده ش��ده 
است. این نوع بنرها به دلیل برخورداری 
از انیمیشن، نسبت به بنرهای ثابت، غالبا 
نرخ کلیک باالت��ری دارند. بنرهای ثابت 
و انیمیش��ن دار، هر دو ابزارهای مناسبی 

برای معرفی نام تجاری هستند. 
بنرهای تعاملی 

شکل دیگری از بنرها، بنرهای تعاملی 

هس��تند. در این نوع بنرها که به تازگی 
بس��یار مش��هور ش��ده اند، برای کاربران 
ای��ن ام��کان فراهم اس��ت ک��ه ارتباط 
دوطرف��ه ای را با تبلیغ کنن��دگان برقرار 
کنن��د. به عن��وان مث��ال، گزینه هایی به 
منظور ورود اطاعات ب��رای کاربران در 
نظر گرفته ش��ده و به تناسب اطاعاتی 
که کارب��ران وارد می کنند، پاس��خ هایی 
به آنها داده می ش��ود. از بنرهای تعاملی 
غالبا در خریدها و ثبت نام های اینترنتی 
و مواردی از این قبیل استفاده می شود. 

خرده سایت ها، شیوه تبلیغاتی دیگری 
در اینترنت هس��تند ک��ه از پنجره های 
کوچک��ی )کوچک تر از ان��دازه معمولی 
پنجره مرورگر( تشکیل شده اند و هنگام 
جس��ت وجو در اینترن��ت، ناگه��ان روی 
صفحه نمایشگر ظاهر می شوند و حاوی 
نوش��ته ها و تصاویر تبلیغاتی هستند که 

به پنجره های جهنده نیز معروفند. 
زیرمجموع��ه  الکترونی��ک،  پس��ت 
فن��اوری اینترنت بوده و س��ال ها قبل از 
وب، مورد اس��تفاده قرار می گرفته است 
و در س��ال های اخیر، ب��ا افزایش تعداد 
کارب��ران اینترنت ب��رای تبلیغات، مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت. براس��اس آمار، 
تعداد نامه ه��ای الکترونیک تبلیغاتی که 
کاربران اینترنت ساالنه دریافت می کنند 
از ۴۰ ع��دد در س��ال 1۹۹۴ به بیش از 
1۶۰۰ عدد در سال 2۰۰5 افزایش یافته 
اس��ت. پایین بودن هزینه، اثربخشی باال 
و مدیریت آس��ان، از جمله مزایای آن به 

حساب می آید. 
ش��کل جدیدی از تبلیغات نیز توسط 
ش��بکه های تلویزیونی کابلی به ش��کلی 
هوش��مندانه در اختیار بینن��دگان قرار 
می گی��رد. به عنوان مث��ال هنگام پخش 
یک فیلم س��ینمایی با مضمون فلسفی، 
هی��چ گاه نوش��ابه ی��ا خوراک��ی تبلی��غ 
نمی ش��ود بلکه از برنامه های مورد عاقه 
بیننده استفاده می شود. به عبارت دیگر 
یک رابطه منطقی می��ان تبلیغ و برنامه 
وجود دارد. استفاده از تابلوها یا صفحات 
الکترونیک��ی بزرگ روی وس��ایل نقلیه، 

از جمل��ه اتوبوس ه��ا نیز از ش��یوه های 
جدید تبلیغات محس��وب می ش��وند که 
در کش��ورهایی چ��ون ژاپ��ن، آمری��کا، 
هنگ کنگ و… به تبلیغ یا اطاع رسانی 
مشغولند. نوع جدید دیگری از تبلیغات، 
ارس��ال پیام روی تلفن همراه اس��ت. به 
دلیل نزدیک بودن و در دس��ترس بودن 
همیش��گی تلفن همراه، ش��انس دیدن 
و پس��ندیدن محص��والت تبلیغات��ی را 
به شدت باال می برد.  پژوهشگران ژاپنی 
به زودی تبلیغات رسانه ای جدیدی را به 
نام »ب��اران اطاعات « ب��ه جهان عرضه 
خواهن��د کرد. ش��بکه خبری ب��ی. بی. 
س��ی در آخرین گزارش های خود اعام 
کرد تا چند س��ال دیگ��ر محققان ژاپنی 
آزمایشگاه سایبر سالوشن پروژکتورهایی 
را اخت��راع می کنند که در نقاطی خاص، 
باران های اطاعاتی تولید خواهند کرد. 

قطره ه��ای باران��ی در اث��ر برخ��ورد 
 ب��ا زمی��ن، حرکت ه��ای م��واج تولی��د 
می کنند که اگر م��ردم وارد این منطقه 
باران��ی ش��وند، می توانند آگهی ه��ا را از 
طری��ق قطره هایی که روی دس��ت آنها 
می افتد، ببینند.  به اعتقاد یوکوایش��ی، 
از پژوهش��گران این پروژه، تبلیغاتی که 
روی دست مصرف  کننده ظاهر می شود، 
می توان��د او را متقاع��د کند که این پیام 

واقعا برای او تهیه شده است. 

تبلیغات زیرحسی یا نامرئی
تبلیغ زیرحس��ی توسط یک متخصص 
امور تبلیغات به نام جیمز ویکاری به کار 
رفت. او هنگام نمایش فیلم اسپارتاکوس 
در س��الن س��ینما، عب��ارت »پاپ کورن 
بخورید« و »کوکا بنوش��ید« را با سرعت 
یک س��ه هزارم ثانیه، بدون اطاع قبلی 
بینندگان، روی پرده سینما انداخت. پس 
از آن، تماش��اگران در خال فیلم، تمایل 
زیادی به پاپ کورن و نوش��ابه کوکاکوال 
در خود احس��اس کردند. در این شیوه، 
آن آگهی دهنده پیام خ��ود را به گونه ای 
طراحی می کند که از حاشیه های پایین 
گس��تره شنوایی و بینایی مخاطبان بهره 

گیرد ت��ا ضمیر ناخ��ودآگاه آنها را متأثر 
سازد. بدین منظور از شگردهای مختلف 
الکترونیکی و کامپیوتری و روان شناختی 

توأم استفاده می شود. 
حاش��یه های پایی��ن گس��تره بینایی، 
ناخودآگاه صحنه های  تش��خیص  شامل 
نمایش��ی گ��ذرا در م��دت زم��ان کوتاه 
است. چش��م انسان، صحنه های نمایشی 
 را ک��ه مدت زم��ان آنها کمت��ر از حدود 
یک دوازدهم ثانیه باشد)مثا یک بیستم 

ثانیه( نمی تواند تشخیص دهد. 

ویژگی های تبلیغ موفق
1- تماما بر درس��تی و راس��تی استوار 

باشد. 
2- کاما یا دست کم تا آنجا که ممکن 

است، شفاف باشد. 
3- ع��اوه بر تأمی��ن اعتماد مخاطب، 
حسن نیت فرستنده پیام را روشن سازد. 
۴- بر آگاه��ی مخاطب، هرچند اندک 

بیفزاید. 
5- بی��ان و ش��یوه تبلی��غ، ب��ا کاربرد 
واژه های نوین پذیرفته ش��ده و تعابیر و 
تصاویر مناس��ب و مطلوب، جذابیت الزم 

را پیدا کرده باشد. 
۶- پرمحتوایی پیام و غنای مضامین و 

ارزشمند بودن آن را تضمین کند. 
7- انرژی روانی انس��ان ها را در جهت 
ترقی و تعالی، جاری س��ازد و از این راه، 
حرکت تکاملی اجتماع و روند پیشرفت و 
تعالی فردی و اجتماعی را شتاب بخشد. 

 نتیجه گیری
 دنی��ای آینده، دنیای رقابت، س��بقت و 
سرعت اس��ت که مخاطب باوری را محور 
فعالیت و جایگاه یابی تبلیغات را مهم ترین 
دغدغه برنامه ریزان این صنعت قرار می دهد. 
تبلیغات باید گوشه ای از ذهن مخاطب را 
اش��غال کند. مردم آگهی ه��ای مزاحم را 
نخوان��ده دور می ریزن��د. آنها تبلیغاتی که 
حیاط خانه های ش��ان را مملو از کاغذهای 
بی مصرف می کند، دوست ندارند. تسخیر 
ذهن مخاطب، بی توجه به شناخت بازار و 
دانستن اینکه مشتریان چه کسانی هستند 
و تقسیم بندی آنان به وجود نخواهد آمد، 
زیرا مخاطبان گروه های نامتجانسی هستند 
که همیشه مشابه نیس��تند. فرد فعال در 
عرصه تبلیغات با بهره گیری از علوم مختلف 
از جمله روان شناسی، جامعه شناسی و نیز 
شناخت فرهنگ و آداب و رسوم مخاطبان، 
می تواند بهترین و کارآمدترین ش��یوه ها را 

به کار گیرد. 
در نهای��ت باید گفت که تبلیغات روی 
زندگی و نگرش افراد تأثیر بسیار زیادی 
دارد پس نباید باورها، اعتقادها، ارزش ها، 
فرهنگ ها و… را به انحطاط کشید بلکه 
باید به آنها ارتقا بخش��ید و این بخش��ی 
از وظای��ف متخصص��ان تبلیغات اس��ت. 
ب��ا آگاهی صحی��ح از کارک��رد تبلیغات 
می توان حتی به دور از توسل به هرگونه 
حیله و نیرنگ، مخاطب را به س��وی کاال 

و سازمان خود جلب کرد. 
تبلیغ��ات همه جا هس��تند، هر جا که 
باش��ی به س��راغت می آیند؛ با شکل ها و 
ش��یوه های مختلف و هیچ نهاد و بنیادی 

از آن بی نیاز نیست. 

همه چیز در مورد تبلیغات-)قسمت دوم(

شکل های نوین تبلیغات
ارتباط

اخالق در تبلیغات
بخش مهمی از رس��انه ها تبلیغات اس��ت، بخش 
مهمی از مغازه  ها تبلیغات اس��ت، بخش مهمی از 
دیوارهای شهر، اتوبوس های شهر، متروها و بخش 
مهمی از مراک��ز و اماکن عمومی، پ��ر از تبلیغات 

است. 
تبلیغ کنندگان تجاری و سیاسی، در تمام شبانه روز 
از طریق روزنامه ه��ا، مجله ها، رادیو ها و تلویزیون ها، 
و...، در  س��ینماها آگهی ه��ای گوناگ��ون دی��واری 
تعقیب مردم هس��تند تا مس��تقیم و غیر مس��تقیم، 
در آنه��ا نیازهای��ی را ب��ه وج��ود آورن��د و کاالهای 
 بیش��تری را به آنها بفروشند. در این مقاله به نقل از 
modir.tv قص��د داریم در مورد اخاق در تبلیغات 

صحبت کنیم. 
آیا تبلیغات و علم آن، برای بشریت مضر است؟ 

بعضی از اندیش��مندان و متفک��ران می گویند این 
وضعیت: 

    انسان ها را مصرف گرا می کند. 
    انسان ها را تک ساحتی می کند. 

    انسان ها را از خودشان بیگانه می کند. 
    و...

اما بعضی ه��ا خوش بین ترند و تبلیغ��ات را به ویژه 
برای حیات س��رمایه    داری، ضروری و الزم می    دانند 
و تخریب ارزش های فرهنگ��ی و اجتماعی جوامع و 
ارزش    های انس��انی را چندان قاب��ل توجه و مهم به 

حساب نمی    آورند. 

نظر بزرگان چیست؟ 
    مارک��وزه می گوید: »تبلیغات بازرگانی با کاس��تن 
مفاهی��م کلمات، جلوی تفکر مخاطبان را می    گیرد و 
با تصاویر و اس��تفاده ابزاری از هنر، احساسات انسان 
و… س��عی می کن��د او را در یک عمل انجام ش��ده  

)خرید( قرار بدهد.« 
    پس��تمن می گوید: »تبلیغات باعث می شود آدم ها 
نتوانند با یک بررس��ی تعقلی، تصمیم گیری کنند و 
بیشتر تصمیمات ش��ان از احساس سرچشمه خواهد 

گرفت.« 
تبلیغ��ات بازرگانی این باور را در مردم ایجاد کرده 
که همه مش��کات هم قابل حل اس��ت و هم سریع 

حل می شود. 
    کلت��ر می    گوید: »تبلیغ��ات بازرگانی عاوه بر آنکه 
بُت وارگ��ی کاال را ایج��اد می کن��د، حواس پرت��ی و 
بی    توجه��ی مردم به انس��ان    های دیگر را هم ش��کل 

می دهد.« 
    گالبرای��ت می    گوید: »تبلیغ��ات بازرگانی از طریق 
ایجاد موانع در تداوم عادت زندگی و ایجاد تمایات 
جدید، نیازهای تازه   ای را ایجاد می کند که اغلب هم 

کاذب است.« 
    مارک��وزه می   گوی��د: »در ای��ن جوام��ع )غ��رب و 
سرمایه داری( ذهنیت فرد در اثر انبوه حجم تبلیغات 
بازرگانی رس��انه    ها ب��ه تدریج برای مخالفت نش��ان 
دادن، دچار نوعی فرسودگی می شود و انسان چنین 
جامعه ای به تدریج تبدیل به یک انسان تک ساحتی 

می شود.« 
    شادسون می گوید: تبلیغات بازرگانی در جامعه 
ما  )غرب( دارای یک کاربرد سمبلیک و فرهنگی 
و فراتر از فروش محض کاال اس��ت و همانند هنر 
رئالیس��تکی سوسیالیس��تی، همه چی��ز را به طور 
س��اده بیان می کن��د و هر چیز را با نمونه نش��ان 

می    دهد. 
    شیلر می    گوید: »ترویج مصرف گرایی در کشور   های 
فقی��ر، صحنه ناکام��ی را در یک مقیاس وس��یع به 

نمایش در خواهد آورد.« 
    هان��ک می    گوید: »یکی از مباحثی ک��ه همواره با 
آن روبه رو هس��تیم، این است که یکی از فاکتورهای 
عمده دخیل در فروپاشی دیوار برلین، پخش روزانه 
تصاوی��ر تلویزیون��ی از مصرف انبوه بوده اس��ت که 
ش��هروندان آلمان ش��رقی با توجه به بافت و سبک 
زندگی نس��بتا خس��ته کننده و یکنواخت خویش به 

مشاهده آنها می    پرداخته    اند.«
 

پس تبلیغ خوب چیست؟ کدام است؟ 
اما آگهی باید آگاهی بدهد و حقوق مصرف    کننده 

و حق تصمیم    گیری و انتخاب او را رعایت کند. 
    تبلی��غ نباید به تش��ویق مردم ب��ه مصرف     گرایی و 
مصرف زدگ��ی تبدیل ش��ود،     نباید طوری باش��د که 

نیازهای کاذب برای مخاطبان ایجاد کند. 
    تبلی��غ باید اطاعات بده��د و اعتماد ایجاد کند و 
وقتی کاالیی یا چیزی به نقطه بلوغ رس��ید باید آن 

را تبلیغ کرد. 
    تبلیغ مصرف کاال نباید مبین شخصیت مخاطبان 
ی��ا تحقیر افرادی که مصرف کننده نیس��تند باش��د. 
مبلغ بای��د احترام مخاط��ب را در نظ��ر بگیرد زیرا 
او انس��ان اس��ت نه خریدار زیرا تنها راه رس��یدن به 

پیشرفت مصرف است. 
بنابراین: 

1- تبلیغات باید رنگ    ها و طرح    های مناسبی را به 
کار ببرد تا عامل تخریب روحیه مردم نشود. 

2- تبلیغ��ات باید واژگان درس��ت به کار ببرد زیرا 
متون نامناسب بر اخاقیات و گفتار مردم تأثیر گذار 
است و استفاده نامناسب از مفاهیم بیگانه به فرهنگ 

جامعه لطمه می    زند. 
3. تبلیغات باید فواید کاال را معرفی کند. 

۴. تبلیغات باید اطاعات شفاف را ارائه کند. 
 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات چهارشنبه10
29 شهریور 1396

شماره 886

تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات بر اساس رفتار 
مصرف کننده

ام��روزه با حج��م عظیمی از تبلیغ��ات مختلف در 
فض��ای online و offline مواجهی��م اما همه آنها 
موردتوج��ه قرار نمی گیرند. دلی��ل این کم توجهی یا 
بی توجهی چه می تواند باشد؟ در پاسخ به این سواالت 
باید گفت چون م��ا در جامعه ای زندگی می کنیم که 
در آن ارتباطات بس��یار ش��دت گرفته، بنابراین ذهن 
ما مجبور به حذف بس��یاری از مطالب می ش��ود زیرا 
در غی��ر  این صورت دچار س��ردرگمی می ش��ود.  به 
گ��زارش هورموند، اگر بخواهی��م تغییر رفتاری را که 
فضای مجازی در مخاطبان ما ایجاد کرده، بررس��ی و 
اثر تبلیغاتی آن را بس��نجیم نیاز به انجام آموزه هایی 

است که در زیر به آنها اشاره می شود. 

تغییر عادت رسانه ای مخاطبان 
در فضای مجازی نحوه کس��ب اطاعات به ش��دت 
تغییر ک��رده، یعنی عادت رس��انه ای مخاطبان دچار 
تحوالتی ش��ده است. سوال اساس��ی که باید از خود 
بپرسیم این است که مخاطب ما برای جذب اطاعات 
از محیط به چه رسانه هایی توجه می کند؟ مثا عادت 
رس��انه ای خرید روزنامه، تماش��ای تلویزیون، گوش 
دادن ب��ه رادیو یا گذراندن زم��ان در فضای مجازی. 
بخش اساس��ی عادت رس��انه ای ما به س��مت فضای 
مجازی رفته و س��هم زی��ادی را به خ��ود اختصاص 
می دهد. حال نکته اساس��ی که در اینجا مطرح است 
اینکه س��ازمان ها چند درصد از بودجه تبلیغاتی خود 
را به این فضا اختصاص می دهند. با فرض این مسئله 
که س��هم این فضا در حال زیادشدن است، بااین حال 
اینکه چقدر به این موضوع اهمیت می دهیم، بستگی 
به تخصیص بودجه به آن دارد. واقعیت این اس��ت که 
براساس مشاهدات، همچنان هنگام بودجه ریزی سهم 

فضای مجازی در حد نازلی قرار دارد. 

تغییر سطح دسترسی به اطالعات 
ام��روزه دسترس��ی مش��تریان به س��طح و عمق 
اطاع��ات زیاد ش��ده، پس بای��د تأثی��ر آن را روی 
تبلیغات بس��نجیم. طبق آموزه قبل��ی، تبلیغات باید 
ایجاز داشته باشد اما اکنون در تبلیغات باید به سمت 
محتوای دقیق و درست حرکت کنیم. در حال حاضر 
content  )محتوا( معنا پیداکرده است، یعنی تبلیغ 
باید محتوای دقیق و درس��ت و نوآورانه داشته باشد. 
در فض��ای مجازی high touch )کلیک خور زیاد( 
بسیار مهم شده است و زمانی به این هدف می رسیم 
ک��ه از تمام ابزارها در فضای مجازی اس��تفاده کنیم 
و تبلیغات را بسنده به فضای پیرامون و بنر نکنیم. 

تغییر رفتار مصرف کنندگان 
واقعی��ت این اس��ت که در حال حاض��ر دچار یک 
پارادای��م در رفت��ار مصرف کنن��ده ش��ده ایم و رفتار 
مصرف��ی جامعه به س��رعت از رفتار لمس��ی به رفتار 
مشاهده ای نزدیک می شود، به همین علت است که 
سایت هایی مثل دیجی کاال به موفقیت دست یافته اند. 
در تبلیغات و بازاریابی با احساس افراد سروکار دارید. 
در برهه های زمانی مختلف، اهمیت بعضی از حس ها 
تغیی��ر پیدا ک��رده و در حال حاضر مش��اهده و نگاه 
کردن اهمیت باالیی دارد و تأثیر آن در تبلیغات خود 
را به شکل مهم شدن محتوای بصری نشان می دهد. 
به طور مثال در حال حاضر ویدئو مارکتینگ به عنوان 

یک ابزار قدرتمند شناخته می شود. 

 افزایش رفتار مقایسه ای 
در پارادای��م جدی��د، رفتار مقایس��ه ای به ش��دت 
افزایش پیداکرده اس��ت. مشتری درگذشته به سطح 
و عمق اطاعات باال دسترس��ی نداش��ت پس قدرت 
مقایس��ه باالی��ی نداش��ت، اما چون فض��ای مجازی 
عمق و وس��عت اطاعات را زیاد ک��رده، پس قدرت 
مقایس��ه را باالب��رده که در مواقعی ب��ه نفع صنعتگر 
اس��ت و بالعکس. در حال حاض��ر در فضای مجازی 
با یک خریدار مقایس��ه گر س��روکار دارید. این تغییر 
رفتار ایجاب می کند که در فضای تبلیغاتی به سمت 

تبلیغات مقایسه ای منصفانه حرکت کنیم. 
ب��ا توجه به مطالب عنوان ش��ده، نکته اساس��ی در 
پارادای��م مواجه��ه با مش��تریان این اس��ت که برای 
دیده ش��دن تبلیغ��ات و جلب توجه دیگ��ران نیاز به 
تغییرات اساسی و همگام شدن با خواست مخاطبان 
در فضای مجازی تبدیل ب��ه ضرورتی اجتناب ناپذیر 
شده اس��ت. برای تأثیرگذاری روی مخاطبان و دیده 
ش��دن محصول یا خدمت باید به رفتار مصرف کننده 
اهمیت داده و براس��اس خواس��ت و نیاز آنها حرکت 
کنیم. درصورتی که خود را با تغییرات روزمره همگام 

و هماهنگ نکنیم به موفقیت نخواهیم رسید. 
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شماره 886

 بیایی��د لحظ��ه ای را ب��رای قدردان��ی از 
هدی��ه خ��دا، ک��ه اتوماس��یون در بازاریابی 
 اس��ت، اختصاص دهیم. تج��ارت الکترونیک 
مس��تربین گونه از بین رفته اس��ت. روزهایی 
که به یک مش��تری زنگ زده و می پرسیدیم 
که چرا س��بد خرید خود را رها کرده اند )این 
داستان واقعی است( یا دنبال یک مشتری از 

دست رفته رفتن برای باز یافتن آنها. 
به گ��زارشlearn-marketing، در حال 
حاضر، ش��یوه ای که یک نام تجاری به رفتار 
مشتری پاسخ می دهد، به طور بالقوه به صورت 
اتوماتیک اس��ت  )چه این ارس��ال یک سری 
ایمیل خوشایند به یک مشترک جدید است 
یا مش��تری ای را هدف قرار می دهد که سبد 
خرید خود را با آگهی در فیس بوک رها کرده 
است( که به مقدار زیادی موجب صرفه جویی 
در زم��ان بازاریاب می ش��ود. از آنجا که هیچ 
چیزی خجالت آورتر از تصادفی نیست که به 
مشتریان شما نش��ان می دهد که ایمیلی که 
ش��ما به تازگی برای آنها فرس��تاده بودید در 
واقع چند هفته پیش نوشته شده بود و اکنون 
فقط با بلوک های محتوای پویا به روز ش��ده 
اس��ت. آنچه ما می خواهیم بگوییم این است 
که درحالی که اتوماسیون بازاریابی بدون شک 
ناجی جان اس��ت، اگر به طور نادرس��ت از آن 
استفاده شود، می تواند خطرناک باشد. گفته 
می شود اگر از آنچه ممکن است اشتباه باشد 
آگاه هس��تید، احتمال کمتری وجود دارد که 
مرتکب اشتباه شوید. همانطور که وارن بافت 
گفت: »خوب اس��ت که از اشتباهات خود یاد 
بگیریم اما بهتر اس��ت از اش��تباهات دیگران 
بیاموزی��م.« بنابرای��ن بدون نی��از به توضیح 
بیش��تر، در اینجا پنج کاراکتر حماس��ی را به 

شما معرفی می کنیم.
اشتباه اول: بی دقتی در اطالعات 

مشتری
ارسال چندین ایمیل به یک مشترک طی 
یک مدت کوتاه، نشانه ای از اتوماسیون ضعیف 
است. مثال کالسیک این ارسال یک کد کوپن 
از طریق ایمیل رها به کس��ی ک��ه به تازگی 
ی��ک پیام ترک کارت دریافت کرده اس��ت یا 
 VIP کسی که از پرهزینه ترین سرویس های
شما استفاده می کند. اشتباه های خجالت آور 
مانند این به سادگی رخ می دهند، هرچند به 
س��ادگی نیز قابل اجتناب هستند. به منظور 
پیگیری چگونگی و زمانی که مش��تریان شما 
هدف قرار می گیرند، ش��ما نیاز به دید کامل 
در ارتباط با تعام��ل با نام تجاری خود دارید. 

این بدان معناس��ت که باید تم��ام اطالعات 
مشتری خود را در یک مکان در اختیار داشته 
باشید. یکی از دالیل اصلی اینکه خرده فروشان 
ایمیل های زیادی برای مش��ترکین ارس��ال 
می کنند این اس��ت که داده های آنها متمایل 
به یکدیگر هستند و بنابراین قادر به دستیابی 

به دیدگاه مشترکی نیستند. 
اشتباه دوم در فراخوانی به عمل: ارسال 

ایمیل های خودکاری که مفید نیستند
ای��ن ام��ر در ارتب��اط بس��یار نزدیک��ی با 
فرستادن ایمیل های زیادی به مشتری است؛ 
ایمیل هایی با محتوای نامناس��ب. یک مورد 
می تواند درباره ریس��ک یک ایمیل باشد که 
وارد صندوق ورودی مش��تری می شود که در 

واقع در کانال های دیگر فعال است. 
یک مثال دیگر می تواند یک ایمیل سبد رها 
شده باشد که شامل یک CTA مرتبط با یک 
س��بد خالی است. یا یک ایمیل ارائه فهرست 
که محصولی را ب��ه فروش می گذارد که واقعا 
فروخته شده اس��ت. )نکته: اگر یک محصول 
فروخته ش��ده باش��د، چرا به مشترکان خود 
اطالع ندهید که آنها آن را از دس��ت داده اند 
و محص��والت مش��ابهی را که ممکن اس��ت 
دوست داشته باش��ند نشان ندهد؟( و سپس 

تقسیم بندی وجود یا عدم وجود آن.
 اشتباه سوم: اتخاذ لحن اشتباه

محت��وای ایمیل، فقط چیزی نیس��ت که 
ش��ما می گویید، بلکه اینکه شما آن را چطور 
می گویید نیز است. ایمیل هایی که فرستاده اید 
یا فرستاده می شوند، خودکار هستند، اما تن 
پیام های ش��ما نیازی به این خ��ودکار بودن 
ندارند. تن ص��دای روباتیک ب��رای پیام های 
خ��ودکار یک خط��ای بزرگ اس��ت. ش��ما 
می خواهید تمام پیام های تان را به صورت قابل 
توجه و شخصی به مخاطب بسپارید. همانطور 
که حقیقتا این پیام را تایپ کرده اید و آن را به 
آنها ارسال کرده اید. )نکته جانبی: اگر مطمئن 
نیس��تید که ک��دام گزینه برای مارک ش��ما 
مناسب است، سعی کنید نسخه های مختلف 
ایمیل های ت��ان را آزمایش کنی��د تا بهترین 
نتیجه را بگیرید.( اینجا دوباره با تقسیم شدن 
ارتباط برقرار می شود، اما عمومی و واقعی تر. 
اما این نیز به نوعی استفاده از متن های کپی 
در ایمیل ش��ما اس��ت؛ تغییرات کمی مانند 
اس��تفاده از »سالم« به جای »مشتری عزیز« 
برای معرفی ایمیل شما می تواند تفاوت بزرگی 
ایجاد کند. و اینکه چگونه ما از ایمیل هایی که 
با »مش��تری عزیز« شروع می شوند و به جای 

نام مان از فضای خالی استفاده می کنند متنفر 
هستیم. وقتی به استفاده از پاسخ های خودکار 
در کانال های رس��انه های اجتماعی برند خود 
توجه خاصی دارید، باید بسیار مراقب لحن و 
محتوای خود باش��ید. به عنوان مثال، همه ما 
می توانیم از این ماجرا درس بگیریم؛ پیتزای 
دومین��و با ی��ک عذرخواهی خ��ودکار و فرم 
بازخورد به یک تعریف دوس��ت داش��تنی در 
فیس بوک پاس��خ داد. راه ح��ل برای محتوای 
وحشتناک دو بخش دارد؛ همه پیام های خود 
را اتوماتی��ک نکنید. مواردی وج��ود دارد که 
تعامالت زنده مورد نیاز اس��ت و  همانطور که 
در باال ذکر شد، داده های شما باید جمع آوری 
ش��ده و در یک مکان ذخیره ش��ده باشند تا 
بتوان از آنها در درک اینکه مشتریان شما چه 
چیزی و در چه زمانی از نام تجاری شما باید 

دریافت کنند مؤثر باشد. 
 اشتباه چهارم: عقب افتادن

بخش بزرگ��ی از اتوماس��یون بازاریابی در 
مورد هدف قرار دادن مخاطبان سفارش��ی با 
محصوالت��ی که در فیس بوک و اینس��تاگرام 
خود به آن عالقه نشان داده اند می شود. با این 
حال، نام تجاری ش��ما می تواند به سرعت از 
قهرمان به صفر برسد. اگر شما به طور تصادفی 
کس��ی را با یک محصول ک��ه قبال خریداری 
کرده اس��ت هدف قرار دهید، این فقط برای 
مش��تری ش��ما آزار دهنده اس��ت. به همین 
ترتیب، مراقب شکس��ت حماس��ی باشید که 
س��بد خرید را برای مشتریانی که قبال آن را 

خرید کرده اند ارسال می کند. 
اشتباه پنجم: درک نکردن هدف تست 
کردن استراتژی های مختلف )استراتژی 

الف یا ب(
 ت��ا همین اواخر، یک ایمیل مهار ش��ده از 
یک��ی از مارک های م��ورد عالق��ه ام دریافت 
می کردم. خط موضوع خوب، محتوای خوب 
تصاویر بسیار معروف. چند ثانیه بعد، من یک 
ایمیل دیگ��ر از همان مارک دریافت کردم. با 
خود فکر کردم این غیر معمول اس��ت. این دو 
ایمیل کامال جدا از تفاوت های کوچک در متن 
یک��ی بودند. این نمون��ه ای از آزمون آزمایش 
اس��تراتژی های مختلف اس��ت که اشتباه به 
کار گرفته شده است. یکی دیگر از اشتباهات 
حماسی این روش نتیجه گیری از نمونه های 
کوچک و از دید آماری غیرقابل توجهی است، 
به عنوان مثال، هنگامی که از ویژگی خودکار 
و بهینه سازی استفاده می کند )بیشتر ESP ها 
دارای این هستند(. برای دور زدن این مشکل، 

شما می توانید از تجزیه و تحلیل تست الف یا 
ب با ماشین حساب برای تعیین اهمیت واقعی 

نتایج خود استفاده کنید. 
ایمیل تقسیم بندی بدون استفاده از 

اطالعات کاربر
آی��ا ش��ما می خواهی��د درآمد خ��ود را از 

بازاریابی با ایمیل افزایش دهید؟ 
بله مطمئنا همه می خواهیم. 

آی��ا می دانید محبوب ترین نصیحت در این 
زمینه چیست؟ 
تقسیم بندی. 

ک��ه  می گوین��د  بازاریاب��ی  کارشناس��ان 
تقسیم بندی مؤثر ترین، اما معموال استراتژی ای 
نادیده گرفته شده در بازاریابی با ایمیل است. 
ش��ما می دانید چرا تا این ح��د نادیده گرفته 
ش��ده است؟ آسان است؛ اکثر شرکت ها برای 
لیس��ت ایمیل های خود تقسیم بندی ندارند. 
جم��ع آوری اطالع��ات در م��ورد عالقه های 
مش��تریان ش��ما، وضعیت خانوادگی، حتی 
جنس��یت آنها س��خت اس��ت. مگر اینکه در 
شرکت یک دپارتمان بازاریابی مستقل داشته 
باش��ید. اما برای این ی��ک راه حل وجود دارد. 
برای استفاده از تقسیم بندی، نیازی به داشتن 
داده های کاربر نداری��د. ایمیل های خود را با 
خطوط موضوعی و محتوا تنظیم کنید. برای 
مثال اگر ش��ما یک خبرنام��ه هفتگی دارید، 
می توانید هر هفته برای مخاطبان هدف های 
مختل��ف اختصاص دهی��د مثال ب��ا انتخاب 
موضوع خ��اص و انتخاب محتوای مناس��ب. 
در اینجا چند نمونه از تقس��یم بندی براساس 

موضوع وجود دارد. 
-نمی توانی��د تصمیم بگیرید ب��رای او چه 

چیزی بخرید؟ 
-دستورالعمل های تند و تیز برای مهمانی 

ولنتاین شما با دوستان
خانگ��ی  ب��رای حی��وان  -عش��ق خ��ود 

دوست داشتنی تان را بروز دهید.
احتم��اال هیچ کس هر س��ه ایمی��ل را باز 
نخواه��د کرد. ه��ر فردی با توج��ه به چیزی 
که مناس��ب احوال اوست گزینه ای را انتخاب 
می کند. به همان اندازه که می توانید این کار 
را انجام دهید. در این روش نرخ های باز شدن 
ایمیل ها را کاهش می دهید، اما دسترسی باز 
بودن برای ماه )اگر هر هفته یک ایمیل ارسال 
کنید(، بس��یار بزرگ تر خواهد بود. کسی که 
۱۰ ایمیل دریافت کرده بیش��تر احتمال دارد 
که یک ایمیل را باز کند تا کسی که تنها یک 

ایمیل دریافت کرده است. 

شکست های فجیع اتوماسیون

 بزرگ ترین اشتباهاتی که
بازاریاب های تجارت الکترونیک مرتکب می شوند

20 راه برای جمع آوری بانک ایمیل
ش��کی نیس��ت که ب��رای راه ان��دازی کمپین های 
ایمیل مارکتینگ و حتی دیگر کمپین های دیجیتال 
مارکتینگ خود، احتیاج به یک لیست از ایمیل های 
مختلف یا همان بانک ایمیل دارید. این مقاله به نقل 
از modir.tv به شما 2۰ راهکار می دهد؛ با این 2۰ 

راه برای جمع آوری بانک ایمیل همراه باشید. 
۱ - من��وی وب س��ایت: می توانید بخش��ی به نام 
»ثبت نام کنید«، Register یا Sign Up در منوی 

وب سایت تان قرار دهید. 
Call to Action - 2 فیس ب��وک: بعد از اینکه 
یک صفح��ه تج��اری در فیس بوک ب��رای خودتان 
س��اختید، می توانید ی��ک Call to Action برای 

مخاطبان تان بسازید. 
3 - تصاوی��ر ج��ذاب: از ی��ک گرافیس��ت کمک 
بخواهید تا تصاویری جذاب را برای تشویق مخاطب 
ب��رای ثبت نام در وب س��ایت تان طراح��ی کند. این 
تصویر را در تلگرام، اینس��تاگرام، توییتر و فیس بوک 

به اشتراک بگذارید. 
4 - نمایش��گاه: در ی��ک نمایش��گاه ی��ا روی��داد 
مانن��د الکامپ )یا هر نمایش��گاه و رویداد مرتبط به 
کس��ب و کارتان( ش��رکت کنی��د. کارت ویزیت ها را 
)که خب ش��امل ایمیل هس��تند( جمع آوری کنید. 
یک تبلت یا تلفن همراه هم که همراه تان هس��ت و 
می توانید از بازدیدکنندگان غرفه خود، ایمیل شان را 

در صورت تمایل شان ثبت کنید. 
5 - امض��ای ایمیل ش��خصی: در امض��ای ایمیل 
ش��خصی تان، نوشته ای را قرار دهید که به فرم ثبت 

ایمیل لینک است. 
6 - روی��داد: در رویداده��ای مختلف��ی که برگزار 
می کنی��د، از همایش و س��مینار تا دوره آموزش��ی، 

می توانید از مخاطبان تان ایمیل جمع آوری کنید. 
7 - تش��ویق کارمن��دان: کارمندان ت��ان را ب��رای 
جم��ع آوری ایمی��ل تش��ویق کنید )مثال ب��ا جایزه، 

افزایش حقوق، مرخصی و...(.
8 - امکان��ات: ب��ه کاربران ت��ان ی��ک اینفوگرافی 
خوب، یک راهنمای کامل )مثال برای نوش��تن طرح 
کس��ب و کار(، آنالیز س��ئوی رایگان، ِست آیکن های 
Business ب��رای Illustrator و… بدهی��د و در 

ازای آن، از او یک ایمیل بخواهید. 

9 - تشویق به دعوت دوستان: از کاربران بخواهید 
که دوستان ش��ان را برای ثبت ایمیل دعوت کنند و 

در ازای آن به آنها  مثال یک بن تخفیف بدهند. 
۱۰ - اس��تفاده ازLight Box: ترتیب��ی دهید تا 
زمانی که یک کاربر وارد وب س��ایت ش��ما شد، یک 
Light Box ظاه��ر ش��ود و از کارب��ر، ایمیل��ش را 

بخواهد. 
۱۱ - اش��تراک با دوس��تان: همیش��ه یک لینک 
اشتراک گذاری با دوستان از طریق ایمیل، در تمامی 

ایمیل های خود قرار دهید. 
۱2 - ف��رم درخواس��ت ایمیل قب��ل از راه اندازی 
سایت: زمانی که وب سایت تان را راه اندازی نکرده اید، 
ی��ک ف��رم در آن ق��رار دهید ک��ه اگر کس��ی وارد 

وب سایت تان شد، از او ایمیلش را بخواهد. 
Tab - ۱3 جدید در فیس بوک: یک Tab جدید 
در صفحه تجاری فیس بوک تان بس��ازید که ش��امل 

فرم ثبت ایمیل است. 
۱4 - تخفی��ف مخصوص خبرنام��ه: یک تخفیف 
جداگانه و مخصوص، فق��ط و فقط برای ثبت نام در 
خبرنام��ه اختصاص دهید. تأکی��د می کنیم که این 
تخفی��ف را فقط برای این یک مورد به مخاطبان تان 

بدهید. 
۱5 - تلفن: اگر کسی با شرکت شما تماس گرفت، 
مکالمه را تا زمانی که از او یک ایمیل نگرفته اید قطع 

نکنید! 
۱7 - کانال تلگرام: در کانال تلگرام خود بخواهید 
که ایمیل شان را در ازای دریافت چیزی )نمونه طرح 
کسب و کار، قالبWord Press، آنالیز رایگان سئو 
و…( به ش��ما بدهند. آی��دی ادمین کانال را نیز در 

دسترس مخاطب قرار دهید. 
۱8 - گ��روه تلگرام: اگر گروه��ی در تلگرام دارید، 
قوانی��ن خود را در گروه Pin کنید و یکی از قوانین 
را اعالم یک آدرس ایمیل و آدرس صفحه لینکدین  

)برای ردگم کنی( وضع کنید. 
۱9 - انتهای مقاالت: در صورتی که فکر می کنید 
مزاحمت��ی برای کاربران تان ب��ه وجود نمی آید، یک 
باک��س دریاف��ت ایمیل را در انتهای ه��ر مقاله قرار 

دهید. 
2۰ - کامنت ها: هر کس که بخواهد برای پس��ت 
بالگ ش��ما کامنت بگذارد، بای��د ایمیل خود را وارد 

کند. 
 

 ۳ نکته در مورد بازاریابی
به کمک وب سایت 

گس��ترش فناوری های جدید و استفاده از اینترنت 
در س��ال های اخیر موجب ش��ده است اس��تفاده از 
وب س��ایت های اینترنت��ی یک��ی از الزام��ات در هر 

کسب و کاری باشد. 
 ب��ه گزارش پارک بازاریابی ایران، امروزه هر فردی 
برای اینکه کاال یا خدمات مورد نیاز خود را به دست 
بیاورد، ابتدا به سراغ اینترنت رفته و اطالعات الزم را 
از آنجا به دست می آورد و با شرکت ها و سازمان هایی 
که می تواند از طریق آنه��ا کاال یا خدمات مورد نیاز 
خ��ود را به دس��ت بیاورد آش��نا می ش��ود. بنابراین 
می ت��وان گفت هر ش��رکتی قبل از اینکه ش��روع به 
طراحی یک ش��بکه و سایت اینترنتی کند باید موارد 
زیر را در نظر بگیرد و همه این بخش ها را در س��ایت 
مشخص کرده تا افرادی که مراجعه می کنند بتوانند 

آشنایی الزم را به دست بیاورند. 
- معرفی شرکت

– خدماتی که در اختیار مشتریان قرار می گیرد
- راهنمای برقراری تماس با شرکت.

1- معرفی شرکت
حتم��ا خودتان تاکن��ون به س��ایت های مختلفی 
در اینترنت س��ر زده اید. اگر دقت کرده باش��ید اکثر 
این سایت ها بخش��ی را جهت اطالعات تماس با آن 
ش��رکت یا س��ازمان اختصاص داده اند. گاهی ممکن 
اس��ت با نام »تماس با ما« یا »درباره ما« یا »ارتباط 
با ما« و عناوینی از این دس��ت مش��خص شده باشد. 
بنابراین الزم اس��ت که ش��ما نیز چنین بخشی را در 
س��ایت خود طراحی و درج کنید. نکت��ه ای که باید 
به آن توجه داش��ته باش��ید این است که سعی کنید 
به صورت کوت��اه اطالعات تم��اس را درج کنید. در 
تمام��ی بخش ه��ا و صفحاتی که برای س��ایت خود 
طراحی می کنید، سعی کنید شعار شرکت خود، که 
شما و محصول تان را معرفی می کند، درج شده باشد. 
تمامی اخبارها، تغیی��رات و هرگونه اطالعات جدید 
در ش��رکت و سازمان شما باید س��ریع در سایت تان 
منعکس شود و دیگران را در جریان آنها قرار دهد. 

2- خدماتی که در اختیار مشتریان قرار 
می گیرد

در ای��ن بخ��ش ش��رکت ها بای��د ب��ا کوتاه ترین و 
کامل ترین جم��الت به عنوان عالمت و نش��انه برای 
معرف��ی کاال و خدمات خود اس��تفاده کنند. معموال 
این گون��ه کلمات ی��ا جمالت در قس��متی از صفحه 
اینترنتی ق��رار می گیرند که توج��ه را جلب کنند و 
به راحتی قابل مش��اهده باشند. س��عی کنید کاال و 
خدمات خود را بس��یار دقی��ق و جذاب معرفی کنید 
تا فردی که به صفحه اینترنتی شما سر می زند چند 
دقیقه ای را برای مشاهده و مطالعه سایت شما صرف 
کن��د. در صفحه اینترنتی خود فقط س��عی کنید که 
افراد به آش��نایی بیش��تر با ش��ما ترغیب شوند و از 
طریق کانال های ارتباط مس��تقیم که در صفحه خود 
معرفی کرده اید با آنها به صورت مستقیم وارد معامله 

و ارتباط شوید. 

۳- راهنمای برقراری تماس با شرکت
ع��الوه بر اینکه بخ��ش و آیکن جداگان��ه ای برای 
اطالعات تماس خود مش��خص می کنید سعی کنید 
در تمام��ی صفحات نیز در یک بخ��ش کوچکی نیز 
آن را درج کنید. ش��ما از وب سایت خود بیشتر برای 
معرفی خودتان، کاال و خدمات تان استفاده می کنید 
و هدف نهایی ش��ما باید برقراری ارتباط مستقیم با 

مشتریان تان باشد. 
 

بازاریابی نوینبازاریابی نوین

بازاریابی خالق



روش های ساده بوت استرپینگ 
برای استارت آپ ها

بوت اس��ترپینگ در استارت آپ به معنای پیشبرد 
اهداف ابتدایی بدون دریافت کمک از سرمایه گذاران 
اس��ت که می تواند کمک بزرگی به رشد اولیه داشته 

باشد. 
بوت اس��ترپ ک��ردن کس��ب و کار روش��ی بس��یار 
هوشمندانه برای شروع به کار استارت آپ است. شما 
با این کار در ابتدای تأس��یس اس��تارت آپ، کنترل 
و اس��تقالل کافی خواهید داش��ت و می توانید بدون 
زندان��ی ش��دن در محدودیت های س��رمایه گذاران، 
چش��م انداز خود را دنب��ال کنید. البته ای��ن کار به 
صبر بس��یار زیادی نی��از دارد. در ادامه این مقاله به 
نقل از زومیت، پنج روش هوش��مندانه شروع اولیه یا 

بوت استرپ استارت آپ را شرح می دهیم. 
۱- حساب دخل و خرج کسب و کار را داشته باشید

به عنوان مؤسس اس��تارت آپ، باید آشنایی کاملی 
با میزان بودجه کنونی خود داش��ته باشید. بسیاری 
از ارزش آفرین��ان در ارتب��اط با مخ��ارج، بیش ازحد 
خوش بین هس��تند و میزان هزین��ه ای که برای کار 
می کنند، دس��ت کم می گیرند. آنه��ا پس از مدتی با 
مشکالت اساسی در بخش بودجه روبه رو می شوند. 

از همی��ن ابتدای کار باید صرفه جویی در هزینه ها 
را در تمام��ی بخش های زندگ��ی خود به کار گیرید. 
بای��د بدانی��د تصمیمات مالی ش��ما به عن��وان مدیر 
کسب و کار، تمام زندگی را تحت تأثیر قرار می دهد. 

۲- به دنبال تسهیالت مالیاتی باشید
را  آمریکای��ی می توانن��د خ��ود  کس��ب وکارهای 
به ص��ورت ش��رکت های C corporation ثب��ت 
کنند تا مش��مول معافیت ه��ا و تخفیف های مالیاتی 
ش��وند. در ایران نیز شرکت های دانش بنیان مشمول 
معافیت مالیاتی هس��تند. می توانید از همین ابتدای 
کار تصمیم خود را برای تبدیل ش��دن به ش��رکتی 
دانش بنیان داش��ته باش��ید تا پس از نهایی ش��دن 

محصول، از مزایای مالیاتی آن بهره مند شوید. 
۳- از بدهی های مالی و اعتباری دوری کنید

نیاز نیست در ابتدای تأسیس استارت آپ، خود را 
درگی��ر وام و بدهی های اعتباری کنید. این بدهی ها 
اگرچه می توانند مخارج شما را تا حدی تأمین کنند، 
اما زمان پرداخت آنها همیشه به عنوان مشکلی بزرگ 

همراه شما خواهد بود. 
سعی کنید در ابتدای کار استارت آپ، تنها به پولی 
که واقعاً در اختیار داری��د دل ببندید. البته این کار 
بس��یار س��خت و نیازمند صبر زیاد است. به همین 
دلیل اس��ت که اس��تارت آپ های بوت اس��ترپ شده 

بسیار کمیاب و خاص هستند. 
۴- همه فن حریف باشید

در ابت��دای کار و خصوص��اً وقتی تصمی��م دارید 
به صورت بوت اس��ترپ و با سرمایه شخصی خود کار 
کنید، باید بتوانید نقش های متنوعی در استارت آپ 
خود بر عهده بگیرید. در ش��روع کار موجودی کافی 
برای اس��تخدام اف��راد مختلف ندارید و بهتر اس��ت 
خودتان وظایف بازاریابی، حسابداری، مدیریت منابع 
انس��انی و وظایفی از این دس��ت را بر عهده بگیرید. 
ب��ه بیان دیگ��ر، در این مرحله بای��د خودتان  )یک 
نفر یا چند مؤس��س( تمامی جاهای خالی ش��رکت 

را پر کنید. 
۵- ارتباطات را فراموش نکنید

ارتباط��ات در ای��ن مرحله صرفاً ب��ه معنای جذب 
س��رمایه گذار نیست. ش��ما با شبکه س��ازی و ایجاد 
ارتباطات جدید می توانید مش��تریان تازه برای خود 
دس��ت و پا کنید. از همه مهم تر با این کار می توانید 
فرآیند یادگیری برای تأس��یس ش��رکت را تس��ریع 

کنید. 
به یاد داش��ته باشید که بوت اس��ترپینگ  )شروع 
کس��ب و کار ب��دون دریافت کمک مال��ی( به معنای 
دنبال کمک نگش��تن نیس��ت. وقتی با کارآفرینان و 
ارزش آفرینان باتجربه آش��نا می شوید، سعی کنید تا 
آنج��ا که می توانید از آنها ی��اد بگیرید. بیاموزید چه 
کاری مفید و چه کاری برای استارت آپ مضر است. 
عالوه بر آن، به کارگیری این دروس در کسب و کار را 
نی��ز بیاموزید. این ارتباط��ات می توانند به اندازه یک 

سرمایه گذار بزرگ مفید باشند. 
در نهایت، ش��ما مسئول موفقیت خودتان هستید. 
اگر بتوانید از پس موانع اولیه تأس��یس اس��تارت آپ 
بربیایید، مس��یر نتایج بعدی بس��یار باارزش خواهند 

بود. 
ENTREPRENEUR :منبع
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صنعتگ��ر  فای��ول،  هن��ری 
بنیانگذار مدیریت  و  فرانس��وی 
نوی��ن، در س��ال ۱۹۰۶ کتابی 
تحت عن��وان »مدیریت صنعتی 
و عموم��ی« نوش��ت. او در این 
کت��اب ۱۴ اص��ل مدیری��ت را 
اصول  ای��ن  اس��ت.  برش��مرده 
مدیریتی، ام��روزه در تمام دنیا 
پذیرفته شده اند و مورد استفاده 
ق��رار می گیرن��د. بنا ب��ه گفته 
هنری فایول، تمام مدیران باید 
از این اصول پی��روی کنند. در 
 ،chetor ادامه به نقل از سایت
مدیریت  چهارده گانه  اص��ول  با 

فایول بیشتر آشنا شوید. 
۱- تقسیم کار

ب��ه تقس��یم ک��ردن کارهای 
س��ازمان می��ان اف��راد و ایجاد 
دپارتم��ان، تقس��یم کار گفت��ه 
می ش��ود. تقس��یم کار منجر به 
تخصصی ش��دن کارها می شود، 
افزای��ش می دهد و  کارای��ی را 
منجر ب��ه افزایش به��ره وری و 
سودآوری سازمان خواهد شد. 

۲- توازن بین قدرت و 
مسئولیت

بن��ا ب��ه گفته هن��ری فایول، 
باید بی��ن قدرت و مس��ئولیت 
توازن برقرار شود. کسی که حق 
دستور دادن دارد، باید در برابر 
دس��توراتی که ص��ادر می کند، 

مسئولیت هم داشته باشد. 
اگر قدرت بیشتر از مسئولیت 
و پاسخگویی باشد، این احتمال 
وج��ود دارد که مدی��ر از قدرت 
خود سوءاس��تفاده کن��د و اگر 
مسئولیت بیش از قدرت باشد، 

مدیر ناامید خواهد شد. 
۳- انضباط

احترام  ب��ارز  نش��انه  انضباط 
یک س��ازمان به کارمندان و نیز 
احت��رام کارمندان به هنجارها و 
مقررات س��ازمان است. انضباط 
ممکن است توس��ط خود افراد 
رعایت  خودج��وش  به ص��ورت 

شود یا بر آنها تحمیل شود. 

نبای��د  س��ازمانی  هی��چ  در 
مقررات زیر پا گذاش��ته شوند. 
کارمن��دان بای��د ب��ه مق��ررات 
برای  بگذارند.  احترام  س��ازمان 
برقراری انضباط، نظارت خوب و 
قضاوت بی طرفانه ضروری است. 

۴- وحدت فرمان
طبق این اصل، یک زیردست 
)کارمن��د( باید تنه��ا از مافوق 
)رئیس یا مدیر( دستور بگیرد. 

به بیان دیگر، یک زیردس��ت 
بای��د تنها به یک مافوق گزارش 
بده��د. ای��ن کار مان��ع تبعیت 
دوگان��ه )تبعی��ت از دو مافوق( 
می ش��ود و درنتیجه مش��کالت 

مدیران کم خواهد شد. 
۵- وحدت هدف

بای��د  گ��روه  ی��ک  اعض��ای 
ه��دف،  ب��ه  رس��یدن  ب��رای 
باش��ند.  یک ج��ان  و  ی��ک دل 
دارای  فعالیت هایی ک��ه  تم��ام 
هدف مش��ترکی هس��تند، باید 
توس��ط یک مدیر و یک برنامه 
هدای��ت ش��وند. ب��رای نمون��ه 
تم��ام فعالیت ه��ای بازاریاب��ی، 
نظیر تبلیغ��ات، افزایش فروش، 
روش ه��ای قیمت گ��ذاری، باید 
فق��ط و فقط توس��ط یک مدیر 
هدای��ت ش��وند و آن مدیر نیز 
برای تمام فعالیت های بازاریابی 
خ��ود بای��د تنها از ی��ک برنامه 

استفاده کند. 
6- تبعیت منافع فردی از 

منفعت عمومی
منفعت و س��ود ی��ک فرد یا 
گروه نباید ب��ر منفعت عمومی 
چیره باش��د. منفعت ف��رد باید 
اهمیت کمتری داش��ته باش��د 
و منفعت عمومی باید س��یطره 
یابد، در غیر این  صورت سازمان 
س��قوط خواه��د ک��رد. منفعت 
اصل��ی س��ازمان نباید توس��ط 
منفع��ت یک فرد یا گروه از بین 

برود. 
۷- حقوق کارکنان

حق��وق ی��ا دس��تمزد هم��ان 

مبلغی است که در ازای دریافت 
می ش��ود.  پرداخ��ت  خدم��ات، 
داش��تن  خواهان  س��ازمانی  اگر 
کارمندان��ی کارآم��د ب��ا بهترین 
عملکرد اس��ت، باید خط  مش��ی 
مناس��بی ب��رای پرداخت حقوق 
داشته باش��د. این خط مشی باید 
ه��م رضای��ت کارمن��دان و هم 
رضای��ت کارفرم��ا را جلب کند 
و متناس��ب ب��ا عملک��رد خوب 
کارمندان، دربردارنده پاداش های 

مالی و غیرمالی باشد. 
8- تمرکز

سیستم  یک  توس��ط  هدایت 
مرکزی، بس��ته به اندازه شرکت 
همیش��ه  مدیرانش  کیفی��ت  و 
در  دارد.  وج��ود  کم وبی��ش 
مرکزیت، قدرت تنها در دستان 

عده ای معدود قرار دارد. 
قدرت  مرکزیت،  در  هرچن��د 
بین تمام سطوح مدیریت توزیع 
می ش��ود، اما هیچ س��ازمانی را 
نمی توان به ط��ور کامل متمرکز 

یا غیرمتمرکز کرد. 
اگ��ر مرکزی��ت کام��ل وجود 
داش��ته باشد، زیردس��تان برای 
خ��ود  مس��ئولیت های  انج��ام 
هی��چ قدرتی نخواهند داش��ت. 
ب��ه همین نح��و، اگر س��ازمان 
به طور کامل غیرمتمرکز باش��د، 
مافوق هیچ قدرتی برای کنترل 
س��ازمان نخواهد داشت. از این 
رو، بای��د بین متمرک��ز بودن و 
برقرار  ت��وازن  نب��ودن  متمرکز 

باشد. 
میزان متمرکز بودن یا نبودن 
سازمان به خود سازمان بستگی 
دارد اما مدیران باید برای انجام 
موفقیت آمی��ز کاره��ا به ان��دازه 
کافی به زیردستان ش��ان آزادی 

عمل بدهند. 
9- زنجیره عددی یا زنجیره 

فرمان
زنجی��ره فرم��ان ک��ه گاهی 
زنجی��ره ع��ددی نی��ز نامی��ده 
می ش��ود، خط رس��می قدرت، 

درون  مس��ئولیت  و  ارتب��اط 
س��ازمان اس��ت. زنجیره فرمان 
معم��وال روی نمودار س��ازمانی 
ترس��یم می ش��ود. ای��ن نمودار 
رواب��ط بین مافوق و زیردس��ت 
را در ساختار سازمانی مشخص 

می کند. 
می ت��وان گف��ت ک��ه زنجیره 
ع��ددی، خ��ط قدرت س��ازمان 
از ب��اال ب��ه پایی��ن اس��ت. این 
زنجیره اصل وح��دت فرمان را 
اج��را می کند و جری��ان منظم 

اطالعات را میسر می سازد. 
بنا ب��ر اصل وح��دت فرمان، 
زنجی��ره  در  دس��تورالعمل ها 
فرم��ان از باال ب��ه پایین حرکت 
مس��ئولیت پذیری  و  می کنن��د 
به  س��مت باال در حرکت است. 
هرچ��ه زنجیره فرم��ان تعریف 
باش��د،  داش��ته  مش��خص تری 
فرآیند تصمیم گی��ری مؤثرتر و 

کارایی بیشتر خواهد بود. 
۱0- نظم

اش��یا و اف��راد س��ازمان باید 
دارای نظ��م و ترتی��ب باش��ند. 
نظم اش��یا، »نظم مادی« و نظم 
افراد، »نظ��م اجتماعی« نامیده 
می ش��ود. نظ��م م��ادی یعن��ی  
»هرچی��زی باید مکانی داش��ته 
باش��د و همه چیز باید سر جای 
خودش باشد« و نظم اجتماعی 
یعن��ی  »هرکس��ی را بهر کاری 

ساختند.« 
منابع سازمان از جمله نیروی 
انس��انی، پ��ول و… باید به طور 
مرتب س��امان دهی ش��وند. اگر 
اش��یا و افراد در جای مناس��ب 
باش��ند،  نداش��ته  ق��رار  خ��ود 
آش��فتگی و بی نظم��ی به وجود 

خواهد آمد. 
۱۱- انصاف و برابری

با  باید ب��ا هم��ه کارمن��دان 
مهربانی و عدالت برخورد شود. 
براب��ری، ترکیب��ی از مهربان��ی 
و عدالت اس��ت و باع��ث ایجاد 
وف��اداری و تعه��د کارمندان به 

برابری  اصل  سازمان می ش��ود. 
بیانگر این است که مدیران باید 
با همه زیردستان ش��ان به یک 

اندازه مهربان باشند. 
۱۲- ثبات جایگاه کارمندان

ب��رای فراگرفتن  یک کارمند 
ش��غل خ��ود، کارآمد ش��دن و 
تثبی��ت جایگاه ش��غلی اش، به 

زمان نیاز دارد. 
کارمندان باید امنیت ش��غلی 
داشته باشند، چرا که عدم ثبات 
ش��غلی، ب��ه ناکارآم��دی منجر 
خواهد شد. ش��رکت های موفق 

معموال کارمندان ثابتی دارند. 
۱۳- ابتکار عمل

تم��ام کارمندان باید به ابتکار 
تش��ویق ش��وند. به بیان دیگر، 
کارمن��دان باید ترغیب ش��وند 
برنامه ه��ای خ��ود را ارائه و آنها 
را اج��را کنن��د. ای��ن کار باعث 
رضای��ت کارمندان می ش��ود و 
موفقی��ت را ب��رای س��ازمان به 
هم��راه خواه��د داش��ت. ابتکار 
عم��ل، ب��ه زیردس��تان اج��ازه 
می دهد ت��ا درمورد ه��ر برنامه 
فکر کنند و هرچ��ه را که برای 
اج��رای آنه��ا نیاز اس��ت، انجام 

بدهند. 
۱۴- روحیه تیمی

مدیر بای��د اتح��اد، همکاری 
بی��ن  در  را  تیم��ی  روحی��ه  و 
کارمن��دان ایج��اد کن��د و بین 
آنه��ا تفرق��ه نیندازد. انس��جام، 
وح��دت و یکپارچگ��ی باید در 
بی��ن کارمن��دان وجود داش��ته 
باش��د. اتحاد، منشأ قدرت یک 
سازمان و ویژگی مشترک تمام 

سازمان های موفق است. 
فای��ول،  مدیری��ت  اص��ول 
مدیریت  ب��رای  رهنمودهای��ی 
بهتر یک سازمان هستند. مدیر 
بای��د مطابق با ای��ن اصول کار 
کند تا به هدف خود دست یابد 
و سازمانش به سوددهی برسد. 
 برگرفته از:
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آشنایی با اصول چهارده گانه مدیریت فایول
استارتآپ کارتابل

در کسب و کار خود محتاط باشید

در زمینه کسب و کار بسیاری از اتفاقات را می توان 
پیش بینی کرد و خود را برای رو به رو شدن با آن مهیا 
س��اخت. با این حال همواره مشاهده شده است که 
بسیاری از شرکت ها به نوعی غافلگیر می شوند و این 
امر باعث می ش��ود تا تمرکز خود را از دست بدهند 
و نتوانند اقدام��ات الزم را صورت دهند. علت اصلی 
این قبیل اتفاقات نیز مدیران هستند. یک رهبر باید 
افق دید بیش��تری نسبت به س��ایرین داشته باشد و 
چیزی را ببیند که سایرین قادر به دیدن آن نیستند. 
برای مثال اگر تغییری در وضعیت بورس کاال صورت 
گرفته اس��ت مدیران باید نخستین کسانی باشند که 
از آن باخبر ش��ده و با تحلی��ل جزییات، رویدادهای 
بعدی را پیش بینی ک��رده و به نوعی از تهدیدی که 
ممکن اس��ت گریبانگیر شرکت ش��ود، یک موقعیت 
عالی بس��ازند. گوش به زنگ ب��ودن درواقع قابلیتی 
است که به مدیران توانایی این را می دهد که بتوانند 
اتفاقات را پیش بینی کنند و شرکت را از مشکالت و 

حوادث دور نگه دارند. 
یک��ی از دالیل اینکه افراد می توانند از مهلکه جان 
س��الم به در ببرند، احس��اس ترسی است که در آنها 
ش��کل می گیرد. این احس��اس باعث می ش��ود آنان 
بتوانند اتفاقی را که ممکن اس��ت رخ دهد به نحوی 
پیش بین��ی کنند. در زمینه کس��ب و کار نیز این امر 
صادق اس��ت. مدیری موفق اس��ت که خطر را حس 

کرده و شرکت را در شرایط سخت قرار ندهد. 
هنگامی که می خواهی از بهترین ظرفیت های خود 
اس��تفاده کنید، گوش به زنگ بودن کارها را آسان تر 
می کن��د. در ای��ن زمین��ه می توانی��د از حریف خود 
جلوتر باشید. می توانید نقطه ضعف را تشخیص داده 
و سریعا آن را برطرف کنید. سازمان هایی که هوشیار 
نیستند، معموال با این جمله خود را توجیه می کنند 
که »ما از کجا می دانستیم؟« درواقع این امر تنها به 
معنای احس��اس خطر کردن و پیش بینی مشکالت 
نیس��ت، بلکه همانطور که می دانید فرصت ها منتظر 
نمی مانن��د و هم��واره موقعیت ه��ا از کن��ار ما گذر 
می کنن��د. به همین خاطر اگر مدیری نتواند واکنش 
سریعی داشته باش��د، در رقابت با سایرین به توفیق 

چندانی دست پیدا نخواهد کرد. 
جان اس��کالی، یک تاجر آمریکایی اس��ت. او طی 
س��ال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۷۷ نای��ب رئیس و ۱۹۷۷ 
تا ۱۹۸۳ رئیس ش��رکت پپس��ی بود. تا اینکه در ۸ 
آوریل ۱۹۸۳ مدیرعامل ش��رکت اپل شد؛ منصبی 
که ت��ا س��ال ۱۹۹۳ صاحب آن بود. وی توانس��ت 
میزان فروش ش��رکت اپ��ل را از ۸۰۰ میلیون دالر 
ب��ه ۸میلیارد دالر برس��اند که رقم��ی قابل توجه و 
بیانگ��ر مدیریت درس��ت وی اس��ت. وی در س��ال 
2۰۱۴ کمپان��ی خ��ود را تأس��یس کرد. ن��ام این 
ش��رکت OBI اس��ت و در زمینه تولی��د تلفن های 
هم��راه هوش��مند فعالیت می کن��د. وی بیان کرده 
اس��ت که مهم ترین امر در فروش ظاهر زیبا نیست 
بلکه جزییات زیاد اس��ت و قیم��ت باالی محصول 
نمی توان��د مزیت رقابتی ایجاد کن��د. این امر باعث 
ش��د وی از هزینه ه��ای اضاف��ی ش��رکت بکاهد تا 
محصولی به مراتب ارزان قیمت تر به دست مشتری 
برس��د. اگرچه این ش��رکت خیلی دی��ر وارد عرصه 
رقابت شده اس��ت ولی به لطف گوش به زنگ بودن 
مدیر آن توانس��ته اس��ت به رقیبی تازه نفس برای 
س��ایر برندها تبدیل ش��ود. درواقع جان اسکالی در 
جهان به عنوان متخصص بازاریابی شناخته می شود، 
به خصوص از زمانی که در پپس��ی توانست سهمی از 
ب��ازار را از رقیب درجه یکش یعنی کوکاکوال بگیرد. 
او همان اس��تراتژی های بازاریابی را که در پپسی به 
کار می ب��رد، در دهه ه��ای ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ در اپل 
نیز به کار گرفت. بدون ش��ک هر ش��رکتی نیاز به 
تغیی��رات در خود دارد و هوش��یار ب��ودن مدیر آن 
باعث می ش��ود این تغییرات در بهترین زمان انجام 
گرفته و بیش��ترین تأثیر را داشته باشد. برای مثال 
فرض کنید که قرار است تا دوماه دیگر یکی از مواد 
اولیه ضروری ش��رکت کمیاب یا ب��ا افزایش قیمت 
فوق العاده ای مواجه ش��ود. حال اگر مدیر نسبت به 
این تغییر بازار آگاهی کافی نداش��ته باشد و دیر از 
این موضوع با خبر ش��ود، نمی توان��د اقدامات الزم 
برای مواجهه با آن را صورت دهد. این امر در حالی 
اس��ت که وی می توانس��ت از این مش��کل پیش رو 
ب��ه علت عدم آگاهی س��ایرین در جهت ضربه زدن 
به رقبای خود اس��تفاده کن��د و مقدار زیادی از آن 
محص��ول را خریداری کرده و با ای��ن اقدام آنان را 
با مشکلی به مراتب س��خت تر مواجه سازد. در این 
رابطه عکس این قضیه نیز صادق است و در صورتی 
ک��ه دیر اقدام کنید ممکن اس��ت س��ایرین از این 
فرصت حتی صرفا برای زمین گیر کردن ش��ما هم 

که شده، استفاده کنند. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- ترس ه��ای خود را جدی بگیری��د و از کنار آنها 
به س��ادگی گذر نکنید. احتیاط و تحلیل موقعیت ها 

الزمه هر کسب و کاری است. 
- در دنی��ای کس��ب وکار، کس��انی ک��ه ریس��ک 
می کنند همیش��ه مورد تحس��ین قرار می گیرند، اما 
این برای موقعیتی اس��ت که به موفقیت می رس��ند. 
در ش��رایط اقتص��ادی متزلزل، محت��اط بودن برای 

کارآفرینان عاقالنه ترین کار است. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

ایده ساخت تبلیغات - اگر ذهن تان خالق است می توانید به یک غول تبلیغات تبدیل شوید. شرکت ها اغلب دنبال کسی هستند که 
خالق باشد و به تبلیغات شان ارزش بدهد.



کارآفرین در تلقی عمومی کس��ی است که کارخانه 
می زند، تولید می کند، کارگران را بر سر کار می گمارد 
و به آنها مزد می دهد؛ اما در حقیقت این گونه نیست. 
ب��ه گ��زارش نوپان��ا، در س��ال های اخیر بس��یاری 
از مفاهی��م فرهنگ��ی و اقتص��ادی تغیی��ر ک��رده  و 
مصادیق ش��ان عوض شده  است. خصوصاً زبان ترجمه 
باعث ش��ده اس��ت که تلق��ی جدی��دی از مفاهیم و 
تعابیر قدیمی داشته باش��یم. در زبان فارسی هنر به 
معنی  »نیک مرد« بود ک��ه رفته رفته معادل فضیلت 
ق��رار گرفت. هر کجا در ش��عر یا نث��ر قدیمی به هنر 
برمی خوریم بای��د آن را فضیلت و فن و نیکویی معنا 
کنی��م؛ ام��ا در مواجهه ب��ا فرهنگ و تم��دن غربی، 
مترجمی��ن هن��ر را مقابل Art نش��اندند و آن را به 

هنرهای هفت گانه تعبیر کردند. 
در واقع زبان ترجمه باعث ش��ده است که مفهوم و 
مصداق هنر در ذهن ما فارسی زبان ها تغییر کند و به 
جای آن »آرت« بنشیند. یکی از گرفتاری های جدی 
ما در امر گفتمان س��ازی علم و فن��اوری و همچنین 
فرهنگ س��ازی اقتص��اد دانش بنی��ان و کارآفرینی و 
نوآوری، همین اس��ت ک��ه به رغم اس��تفاده از تعابیر 
قدیمی، از آنه��ا مفاهیمی مراد می کنیم که در میان 
ن��و و کهنه اند و م��ا را دچار س��وءتفاهم و کج فهمی 
می کنند. س��اده ترین مثال دم دستی اش همین تعبیر 
»توسعه« اس��ت. توس��عه هم خانواده است با وسعت 
و معنی لغوی اش همین گس��تردگی و وس��یع شدن 
اس��ت، اما در عالم اقتصاد ما آن را معادل دولوپمنت 
)Development( ب��ه کار می بری��م. به هیچ وج��ه 
دولوپمنت به معنی وس��عت پیدا کردن و پهن شدن 
نیس��ت. نزدیک ترین تعبیر به آن ظهور است و البته 
ظهوری ک��ه در دنیای عکاس��ی به کار م��ی رود، نه 
ظهوری که در مباحث فلس��فی و عرفانی، فیلسوفان 
و عارف��ان ب��ه کار می برن��د. درواقع معن��ی ابتدایی 
توس��عه یعنی به ظهور رس��یدن امکانات و توانایی ها 
و نیروهای��ی ک��ه پنهانند. به تعبی��ری یعنی به فعل 
رس��یدن قدرت هایی که بالقوه در دست داریم. البته 
اهل فن و دانش آموختگان اقتصاد و سیاست می دانند 
توسعه چیست و وقتی در کالم خود از توسعه صحبت 
می کنند، می دانند از چ��ه چیز صحبت می کنند، اما 
خیلی ها که می خواهند از معنی لفظ پی به باطن آن 
ببرند، بیراهه می روند و دچار اش��تباه می شوند و فکر 
می کنند اگر کار خود را وس��یع کنند و بس��اط خود 
را به پهنای کش��ور بگسترانند، پس توسعه را محقق 
کرده اند. برای همین هم هس��ت که توس��عه کمی را 

مقدم بر توسعه کیفی می دانند. 
یکی دیگ��ر از گرفتاری های ما در فرآیند توس��عه 
اقتصادی بحث کار و کارآفرینی است. در ذهن عموم 
ما کار و کارگری معادل هم هس��تند و توقع مان این 
اس��ت که مردم ب��رای کار از خانه بی��رون بزنند، به 
قدرت بازو یا فکر، چیزی را بس��ازند یا جابه جا کنند 
یا خدمت��ی ارائه دهند و کاالیی بفروش��ند. حتی در 
الیه ه��ای پنهان ضمیر خود کارمن��دی را کار واقعی 
نمی دانیم. قدیمی ها معتقد بودند، مرد واقعی کس��ی 
است که اگر روی دوشش بزنند گرد و خاک بلند شود. 
در فرهنگ دینی هم کار یعنی زراعت یا پیش��ه وری 
ی��ا بازار یا. . . اگر امیرالمؤمنی��ن علی )ع( می فرماید 
بزرگ ترین تفریح مرد کار اس��ت، منظورش��ان همان 
کاری اس��ت که با تالش بدن همراه اس��ت و خیرش 

به دیگران می رس��د. برای همین هم هست که وقتی 
سیره حضرت را مطالعه می کنیم می بینیم که به رغم 
تمکن مالی و موقعی��ت اجتماعی، چاه می کندند، به 
دس��ت خود نهال خرما می کاشتند، آبیاری می کردند 
و. . . در ذه��ن م��ا کار مع��ادل عرق ریختن و زحمت 
کشیدن است. کار بی زحمت، اجر و مزدی هم ندارد. 
در واقع کار نقطه مقابل تنبلی اس��ت و مزد حالل 
به تنبل نمی رس��د. حت��ی در فرهنگ متعارف نیز در 
تلقی عمومی، چیزهایی مثل امضا کردن یا در جلسه 
ش��رکت کردن ی��ا فکر کردن و از ای��ن قبیل، کار به 
حس��اب نمی آید. ای��ن همه بار منفی ک��ه بر عبارت 
جلسه و امضا تحمیل ش��ده، نشانگر همین است که 
جامعه هنوز با مفهوم قدیمی کار مانوس اس��ت و کار 
به معنی جدید را کار به حس��اب نمی آورد. کارآفرین 
هم در تلقی عمومی کس��ی است که کارخانه می زند، 
تولید می کند، کارگران را بر سر کار می گمارد، به آنها 
مزد می دهد و. . . اگر به قانون کار جمهوری اسالمی 
مراجع��ه کنید، دقیقا می بینید که فعالیت های فضای 
مج��ازی و تولید محتوای دیجیتال مانند راه اندازی و 
اداره فیس بوک، گوگل یا تلگرام و از این دست کارها، 
کار به حس��اب نمی آیند، مدیران ش��ان هم کارآفرین 

نیستند. 
زاکرب��رگ دقیق��ا چه چیز 
کارکنانش  می کن��د؟  تولی��د 
ب��رای او چطور عرق می ریزند 
و زحم��ت می کش��ند؟ م��اده 
اولیه کار او چیس��ت و از کجا 
می خرد؟ تولیدش چیس��ت و 
چط��ور می فروش��د؟ حتی به 
نیازمندیم  نیز  ش��رعی  لحاظ 
تا فقه��ا با معان��ی جدید کار 
و کارآفرین��ی آش��نا ش��وند و 
احکام جدید صادر کنند. مثاًل 
در بحث بازرگانی، بازرگان از 
جابلق��ا متاعی می خ��رد، رنج 

سفر متحمل می ش��ود و مخاطرات بسیاری را پشت 
س��ر می گذارد تا در نهایت به جابلس��ا برسد. در بازار 
جابلس��ا، او حق ندارد مت��اع خود را به هر قیمتی که 
خواست بفروشد. شرع و عرف به او اجازه می دهند تا 
به پاس زحمت و سرمایه اش درصدی روی متاع های 

خود بکشد و بفروشد. 
مث��اًل ف��والد را از هند ب��ه  )n( توم��ن بخرد و در 
ایران با ۱۰درصد به عالوه  )n( بفروش��د. چلوکبابی 
ب��ه اختیار خودش نیس��ت ک��ه روی اغذی��ه قیمت 
بگذارد. م��واد اولیه به عالوه زحمت آش��پز به عالوه 
خدمات رستوران به عالوه هزینه های جانبی فرمولی 
در اختی��ار او می گذارد تا چلوکبابش را بفروش��د؛ اما 
صاحب اینس��تاگرام از این فرم��ول تبعیت نمی کند 
و اصاًل چی��زی تولید نمی کند که بخواهد بفروش��د. 
درواق��ع او از چی��زی که اصالتا متعلق به او نیس��ت، 
پ��ول درم��ی آورد و »کار« می آفرین��د. در اینجا ما با 
بحث قدیمی و مهم مالکیت مواجه می شویم. صاحب 
فیس بوک دقیقا مالک چه چیزی اس��ت و چه چیزی 
را دارد می فروش��د؟ می گوین��د کارآفرین��ان نوی��ن 

درآمدشان از طریق رانت است. 
اطالع��ات یا »فضا«ی��ی را اج��اره می دهند و پول 
درمی آورن��د. آیا آنها مالک ای��ن اطالعات و این فضا 
هس��تند و اس��تحقاق فروش یا اجاره آنه��ا را دارند؟ 
بعضی شرکت ها رسماً از »هیچ چیز« پول درمی آورند. 
در اواخ��ر ده��ه 8۰ و در ابتدای دهه 9۰ شمس��ی، 

بعضی از ش��رکت های معام��الت ملکی، زمین و خانه 
و ویالهای بین المللی می فروختند. در دوبی یا مشهد 
یا اس��پانیا و ترکیه، س��رمایه گذاری ک��رده بودند که 
ش��هرک بسازند و آباد کنند، اما در موقع معامله، آنها 
چیزی جز »پیکس��ل« به مشتری نش��ان نمی دادند. 
در واقع عکس حلوای نس��یه نش��ان می دادند و پول 
می گرفتن��د. خریداران تصاویری رویای��ی از باغ های 
مصف��ا و روده��ای زالل و غرفه های بهش��تی با تمام 
امکان��ات می دیدند که - الاق��ل در آن زمان - وجود 
خارجی نداش��ت. البته قول می دادند که این تصاویر 
انتزاعی را س��ر موعد قرارداد انضمامی کنند و تحویل 
دهن��د، ام��ا در موق��ع معامل��ه، مردم خام پیکس��ل 

می شدند و قرارداد می بستند. 
ام��روز خیل��ی از کاره��ای پردرآم��د چی��زی جز 
پیکسل های چشم نواز نیستند، اما مشتری  ها حاضرند 
ب��رای همین پیکس��ل ها پ��ول بدهند. منتها س��وال 
اینجاس��ت که آیا قوانین مربوط به مالکیت در مورد 
پیکس��ل هم صدق می کن��د؟ یک مث��ال دیگر بزنم 
ت��ا دریابید چقدر همه چیز نس��بت به گذش��ته - نه 
گذش��ته های دور بلکه نس��بت به ۱۰، 2۰سال پیش 
- تغیی��ر ک��رده و ما هنوز نتوانس��ته ایم خود را با آن 
منطبق س��ازیم. تا همین چند س��ال پیش در ش��هر 
م��ا دکان هایی ب��ود که به آن 
سمس��اری می گفتند. سمسار 
به خانه مردم می رفت و اشیای 
کهن��ه آنه��ا را می خرید. بعد 
این اشیا را تعمیر و نگهداری 
می ک��رد ت��ا برایش مش��تری 
پیدا ش��ود. سمس��ار از همین 
خریدوفروش سودی به چنگ 
م��ی آورد و روزگار می گذراند. 
سمس��اری های  ام��ا  االن 
دیجیتال ن��ه مغازه دارند و نه 
آنها خریدوفروشی صورت  در 

می گیرد. 
سمس��اری دیجیتال یعن��ی  »فضا«یی انتزاعی که 
یکی می فروشد و یکی می خرد. این وسط سود قابل 
مالحظه به صاحب فضا می رسد، اما این فضا کجاست 
و مالکش کیس��ت؟ عین این سوال را می شود درباره 
یاهو و جیمیل پرس��ید. ایمیل های ما کجا هستند و 
یاه��و چطور و با چه س��از و کاری صاحب آن »جا« 
ش��ده است؟ منظورم از طرح این سواالت این نیست 
که بخواهم در اقتدار مالی شرکت های جدید تشکیک 
کنم - هرچند جای بررس��ی دارد - اما منظورم این 
است که به  رغم اس��تفاده از عبارت های قدیمی الزم 
است که متفطن این معنا شویم که معناهای جدیدی 
بر این عبارت ها بار شده اند. امروز یک جوان ۱5ساله 
می تواند، به تنهایی و بدون دفتر و دستک، در فضای 
مج��ازی مثاًل تلگرام  »کار« کند و  »پول« دربیاورد. 
می تواند در کنج منزلش بنش��یند و از »هیچ«، رسما 
از هیچ، پول دربیاورد. کما اینکه چند تا از س��ایت ها 
و کانال ه��ای تلگرامی که صرفاً متک��ی به نوآوری و 
خالقیت و ایده های نو هس��تند، ج��زو پردرآمدترین 

کارهای سایبری به حساب می آیند. 
کار و کارآفرین��ی ام��روز وابس��تگی ت��ام و تمام 
دارد ب��ه خالقی��ت و ایده و البته پش��تکار. تجارت 
الکترونی��ک  )E-Commerce( هم��ه دنی��ا و 
وج��وه زندگی مردم را تحت تأثی��ر خود قرار داده 
اس��ت. مبال��غ حیرت انگیزی در این ن��وع تجارت 
جابه جا می ش��ود و ما همچنان صاحبان سودهای 

کالن ای��ن عرص��ه را آدم های��ی می بینیم که فقط 
پیکس��ل به مردم نش��ان می دهند و صاحب هیچ 
کاالیی نیس��تند. »آمازون« دارد دنی��ا را می بلعد. 
 Financial(  در همین راس��تا فناوری های مالی
technology( یا ب��ه تعبیری  »فین تک« عرصه 
را برای صاحبان پیکسل و ایده، فراخ کرده و جاده 
جوالن ش��ان را هموار ساخته اس��ت. بورس ایده و 
اختراع یا بازار دارایی های فکری راه افتاده و هر روز 
دارد رونق بیشتری می گیرد. بازاری که در آن کاال 
و حاصل کار را  به صورت کالس��یک و س��نتی اش 
نمی بینی��م، فکر می بینیم و خیالی که باید دیگری 
بیای��د و به واقعیت تبدیلش کند، اما چه پول هایی 
که منتظر پرداخته شدن برای همین به تعبیر عام،  

»فکر و خیال«، است. 
پول این دنیا نیز عوض ش��ده و مجازی شده است. 
بیت کوی��ن )Bitcoin( ی��ک ن��وآوری اینترنت��ی با 
کارکرد مش��ابه پول بی پش��توانه یا حکومتی است و 
روز ب��ه روز هم ب��ه ارزش آن اضافه می کنند. همین 
ح��اال یک جورهایی دنیا دارد روی چرخ های ناپیدای 
فناوری ه��ای همگرا )NBICS( ش��امل نان��و، بایو، 
فن��اوری اطالعات، علوم ش��ناختی و علوم اجتماعی 
می چرخ��د، فناوری های��ی ک��ه ب��از ه��م در تعریف 
عمومی، ش��کل کار و عرق و گرد و خاک و رد و بدل 
کاال و حت��ی پول فیزیکی به خ��ود نمی گیرد و البته 
توانایی برای به اجرا درآوردن ایده ها هم مهم اس��ت. 
فی المثل اگر خالقی��ت و ایده و توانایی نوآوری را از 
شرکت های مایکروسافت و والت دیزنی و. . . بگیرید، 
دیگر این شرکت ها قادر نخواهند بود چنین سریع و 

بی حساب پول دربیاورند. 
اتفاق��ا چی��زی که در فرهنگ م��ا روی آن کم کار 
ش��ده و کمتر ب��ه آن بها داده ش��ده، همین نوآوری 
و خالقیت و ایده پردازی فناورانه اس��ت. همین االن 
چند شرکت خالق و نوآور یا دانش بنیان صرفاً مبتنی 
بر به اجرا درآوردن ایده های نوآورانه توانس��ته اند به 
درآمد های باال برس��ند. خود ای��ن موفقیت ها گواهی 
می دهن��د که زمینه برای ش��یفت پارادای��م از کار و 
کارآفرین��ی به مفهوم س��نتی ب��ه کار و کارآفرینی 
نوآورانه ب��ه مفهوم جدی��د فراهم اس��ت. البته باید 
قوانین و ادبیات و پیوست فرهنگی اجتماعی مربوط 
به این تلقی های جدی را اصالح کنیم و امکان رش��د 

و توسعه  »کار« را فراهم آوریم. 
حقیقت این اس��ت که جز از این راه های جدید و 
مبتنی بر آی س��ی تی و فناوری اطالعات نمی توانیم 
معضل بیکاری را حل کنیم و اشتغال و تولید ثروت 
را ب��اال ببریم. س��رمایه گذاری روی نیروی انس��انی 
خ��الق و نوآور، اهمیت دادن به ایده های نو و فراهم 
ک��ردن فضا و زیرس��اخت الزم ب��رای عملی کردن 
ایده ه��ا و حتی المقدور آماده س��ازی و مقاوم س��ازی 
جامع��ه و راهنمایی جوان��ان در برابر ریس��ک های 
اقتصادی می تواند در این شیفت پارادایم کمک مان 
کن��د؛ اما گفتن یک نکته ضروری اس��ت. چیزی در 
بیرون عوض نمی ش��ود، مگر اینک��ه قبلش در ذهن 
و ضمی��ر ما عوض ش��ود. ب��رای ما ضروری اس��ت 
ذهنیت خ��ود را از مفاهیم ابتدای��ی مثل پول، کار، 
کارآفرینی، ثروت، مالکیت، زحمت، تعهد اجتماعی 
و از ای��ن قبیل تغییر دهیم و فرزند زمان خویش��تن 
باش��یم. قطعا نمی توانیم با ذهنیت ۱۰۰ س��ال قبل 
به اس��تقبال ۱4۰۰ برویم. زندگ��ی و کار در هزار و 
چهارص��د، محتاج فکر و ذهنی اس��ت که متعلق به 

هزار و چهارصد باشد. 
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دبیر ستاد توسعه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان

مفاهیمیكهدركارآفرینیامروزیتغییركردهاند سئو راهی برای پیشرفت وب مستران 
در ایجاد کسب و کار در اینترنت

آیا ش��ما صاحب یک تجارت هستید و می خواهید از 
سئو برای بهبود وضعیت تجارت خود استفاده کنید؟ 

ب��ه گزارش س��ایت الف، این مطلب دقیقا برای ش��ما 
نوشته ش��ده اس��ت، زیرا در آن نکات کلیدی و بنیادی 
درباره سئو که شما در شروع کار خود باید آنها را مدنظر 
داشته باشید آورده شده است. ایجاد یک تجارت کوچک 
کار مش��کلی اس��ت و آمارها نش��ان می دهند که اغلب 
تجارت های کوچک در س��ال اول شروع کار خود، دست 
از کار می کشند و درصد عمده ای از صاحبان تجارت های 
کوچک که سال اول را دوام می آورند در طول چهار سال 

بعدی، تجارت خود را مختومه اعالم می کنند. 
البته ممکن اس��ت این اتفاق برای تجارت های بزرگ 
نیز رخ دهد، اگر و تنها اگر آنها نتوانند خود را با تغییرات 
دنیا و پیش��رفت های علم روز دنیا همسو کنند. بازاریابی 
کار مش��کلی اس��ت و بازاریابی دیجیتال حتی از آن هم 
مشکل تر اس��ت، زیرا سرنوش��ت آن نامعلوم بوده و بروز 
اش��تباه در آن ماه ه��ا بعد نتایج خود را نش��ان می دهد، 
اما اگر ی��ک تجارت کوچک بتواند در بازاریابی دیجیتال 
عملکرد موفقی داشته باشد، می تواند حتی با تجارت های 
بزرگ به رقابت بپردازد. البته این مسئله ملزم به آن است 
که تجارت های کوچک بتوانند در نتایج جست وجوهای 
ارگانیک رتبه خوبی کس��ب کنند یا در فیچر اسنیپت ها 
جایی برای خود بیابند و برای تجارت خود یک لیستینگ 
ایجاد کنن��د. با انجام ای��ن کاره��ا تجارت های کوچک 
می توانند اعتماد مشتریان را جلب کنند و در دنیای تجار 

برای خود جایی باز کنند. 
اگر ش��ما قصد دارید شروع به انجام دادن اقداماتی در 
زمینه س��ئو برای وب سایت خود کنید چندین راه پیش 

رو خواهید داشت: 
راه اول آن است که خودتان وارد عمل شوید و مطالعات 
زیادی در این زمینه انجام دهید و سپس نکات سئو را در 

وب سایت خود شخصاً پیاده سازی کنید. 
راه دوم آن است که شما یک متخصص سئو استخدام 
کنید تا روی وب سایت شما کار کند و راه سوم آن است 
که شما کار خود را به یک آژانس یا کمپانی مشخص که 
کار آن سئو اس��ت و متخصصان زیادی را به کار گرفته، 
بسپارید. اگر می خواهید خودتان وارد عمل شوید باید به 
موتورهای جس��ت وجوگر از این دید نگاه کنید که هدف 
آنها تنها و تنها آن است که بهترین و مناسب ترین نتایج 
ممکن را برای سواالت کاربران فراهم کنید. پس اگر شما 
می خواهید که در مقابله با این موتورها به بهترین نتایج 
دست یابید باید بتوانید پیش بینی کنید که مخاطبان شما 
ب��ه چه نوع محتواهایی نیاز دارند و به دنبال چه مطالبی 
هس��تند، سپس آن مطالب را به بهترین شکل برای آنها 
فراهم کنید. برای شروع باید نکات زیر را به خاطر داشته 

باشید: 
- وب سایت ش��ما باید دارای ساختار مناسبی باشد و 

ریسپانسیو باشد. 
- محتوای وب س��ایت شما باید جذاب و منحصربه فرد 

باشد. 
- بازاریابی محتوا باید درون محتواهای ش��ما گنجانده 

شده باشد. 
- کس��ب اعتبار ب��ا اس��تفاده از لین��ک بیلدینگ در 

رتبه بندی وب سایت بسیار مؤثر است.
- اگر تجارت ش��ما محلی اس��ت باید وب سایت شما 

محلی سازی شود. 
- نکات سئوی درون صفحه باید در وب سایت شما به 

کار گرفته شوند. 
بیش از آنکه تصمیم بگیرید که تجارت شما به سئو نیاز 

دارد یا خیر، نکات زیر را مدنظر داشته باشید: 
هزینه و بودجه: آیا ش��ما بودجه کافی برای پرداخت 

هزینه های سئو وب سایت خود را دارید؟ 
س�رعت: سئو کردن یک وب س��ایت زمانگیر است و 
پس از اتمام پروسه س��ئو نیز چند ماه طول می کشد تا 

وب سایت شما بتواند رتبه خوبی کسب کند. 
رقابت ب�ا Ads: امروزه آگهی های تبلیغاتی حتی در 
نتایج جس��ت وجوهای موتورهای جست وجوگر نیز جای 
خود را باز کرده اند، شما می توانید برای بهبود رتبه بندی 

موقتی خود از آنها استفاده کنید. 
وجود رقبای سرس�خت: به خاطر داشته باشید که 
در زمینه سئو ممکن است رقبای سرسختی وجود داشته 

باشد که گذشتن از مرز آنها غیر ممکن باشد. 
درست است که اس��تفاده از سئو این روزها برای اکثر 
تجارت ها به یک باید تبدیل ش��ده است اما شما پیش از 
شروع پروسه خود باید نکات باال را در نظر داشته باشید تا 

بتوانید واقع گرایانه تر انتخاب کنید. 
چگونه یک متخصص س�ئو برای تج�ارت خود 

انتخاب کنیم؟ 
انجام این کار اندکی مش��کل اس��ت و نیاز به آن دارد 
که شما آش��نایی مختصری با سئو داشته باشید و دقیقا 
خواسته های خود را بتوانید برای متخصص سئوی مدنظر 
خود مطرح کنید و توانایی های آن را بسنجید. بهتر است 
به یک کمپانی یا یک فرد دارای سابقه درخشان مراجعه 
کنید و با کس��ی کار کنید که اطرافیان ش��ما تجربه کار 
کردن با او را داشته باشند و او را تأیید کنند. اگر بخواهیم 
به جمع بندی برسیم، می توان این طور نتیجه گیری کرد که 
سئو، باید با رهنمود های خود گوگل و موتور جست وجو، 
در یک راستا باشد ولی موارد غیر پایه و سطوح باالتر، مانند 
مباحث مرتبط با لینک بیلدینگ، اگر به گونه ای باشد که 
برخالف قوانین گوگل باش��د ولی گوگل متوجه آن نشود 
یا قدرت مبارزه با آن را نداشته باشد، در کم کردن هزینه 
سئو و راحتی کار و پیروزی در رقابت ها بسیار مؤثر است.
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اخبار

اهواز – ش�بنم قجاوند - معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی 
نفت ایران بر تعهد مجموعه صنعت نفت در بکارگیری نیروهای جوان 
و متخص��ص تاکید کرد. علی کاردر در آیین تودیع و معارفه مدیران 
عامل شرکت ملی حفاری ایران که روز دوشنبه )۲۷ شهریورماه( در 
س��الن هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران برگزار شد، گفت: دولت 
دوازدهم متعهد به استفاده از نیروهای نخبه و جوان است و صنعت 
نفت در این زمینه پیشگام است. وی با بیان اینکه از مدت ها پیش 
در انتصابات صورت گرفته در شرکت ملی نفت ایران، اصل جوانگرایی 
مورد توجه قرار داش��ته اس��ت، افزود: تالش گردیده تا از اصل ۹۰ به 
۱۰ در انتصابات مربوط به ش��رکت ملی نفت ایران استفاده نمائیم.

کاردر توضی��ح داد: در انتصاب��ات صورت گرفت��ه ۹۰ درصد اتکا به 
 نیروه��ای جوان ، خالق و متخصص اس��ت با ای��ن وجود با توجه به 
حساس��یت های کاری شرکت ملی نفت ایران الزم است که در کنار 
نیروهای جوان از نیروهای با تجربه نیز استفاده شود که برای رفع این 
خالء حدود ۱۰ درصد از انتصابات به افراد با س��ابقه اختصاص یافته 
است. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه جوانگرایی 
در این شرکت باید به صورت تدریجی انجام شود، اظهار کرد: در این 

مسیر اصل بهره مندی از خدمات نیروهای با تجربه به صورت مشاور 
در کنار مدیران جوان رعایت می شود.

لزوم حضور شرکت ملی حفاری ایران در بازارهای بین المللی
وی در ادامه با تاکید برلزوم تغییر سیاس��ت کاری ش��رکت ملی 
حفاری ایران ، گفت: ش��رکت ملی حفاری باید ب��ه دنبال بازارهای 
جدید و همکاری های بین المللی باشد و استفاده از الگوی مدیریت 
سنتی در این مجموعه به هیچ عنوان توجیه ندارد. کاردر در خطاب 
به دیگر مدیران شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران ، تعیین یک 

برنامه پنج ساله برای ادامه همکاری ها با شرکت ملی حفاری ایران در 
چارچوب سیاست های کاری جدید را خواستار شد. مدیرعامل شرکت 
ملی نفت ایران افزود: الزم است تا شرکت های باالدستی صنعت نفت 
از محل منابع مالی خود نظیر EPCF و دیگر مکانیزم های جذب 
سرمایه نظیر IPC به شرکت ملی حفاری یاری رسانند تا این شرکت 

بتواند در مسیر اهداف آتی خود موفق عمل کند.
 استقبال از حضور نیروهای کارآزموده صنعت نفت 

در شرکت های خصوصی
وی ضمن اس��تقبال از حضور نیروهای کارآزموده و بازنشستگان 
صنعت نفت در ش��رکت های خصوصی فعال در ح��وزه نفت و گاز 
خاطرنشان کرد: البته این همکاری ها باید محدود باشد. کاردر گفت: 
در صورت اعمال چنین روش��ی، شرکت های خصوصی امکان ادامه 
همکاری با ش��رکت ملی نفت ایران را نخواهند داشت. در این آیین 
که شماری از مدیران ارشد شرکت های تابع شرکت ملی نفت ایران 
حضور داشتند از زحمات حیدر بهمنی مدیرعامل پیشین شرکت ملی 
حفاری ایران قدردانی و  سپهر سپهری به عنوان مدیرعامل جدید این 

شرکت معرفی شد.

تبریز - فالح- مدیر منطقه اي شرکت هاي گروه ناصح از افزایش 
۲۲۰ درصدي واردات خودروي رنو به کش��ور از طرف شرکت نگین 
خودرو نماینده رسمي رنو فرانسه خبر داد و گفت: استقبال خوب مردم 
از خری��د خودروهاي رنو در ایران مجموعه هلدینگ ناصح و کمپاني 
رنو فرانسه را بر آن داشت تا خط تولید چند مدل از خودروهاي رنو 
را با مش��ارکت وزارت صنایع ایران از سال جدید میالدي آغاز کنند. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، مهندس سیدابراهیم شربیاني با بیان 
اینکه شرکت  نگین خودرو نماینده رسمي رنو فرانسه و ایرتویا نماینده 
رسمي تویوتا از بزرگترین و معتبرترین شرکت هاي واردکننده خودرو 
در ایران محس��وب می شوند که زیرمجموعه هلدینگ بزرگ ناصح 
فعالیت مي کنند، اظهار داش��ت: صنعت خودروس��ازی با پیشرفت 
تکنولوژی به سرعت در حال توسعه است و شرکت های خودروسازی، 

خودروهای لوکس و زیبایی به بازار ارائه می کنند. 
توجه به نیازهای مشتریان به عنوان یک اصل مهم قلمداد 

می شود 
وی افزود: در این میان اس��تفاده از امکانات پیش��رفته  و افزایش 
مسائل ایمنی خودروها موجب آرامش خاطر مشتریان شده است و 
توجه به نیازهای مش��تریان در این زمین��ه به عنوان یک اصل مهم 
قلمداد می ش��ود بنابراین برای حضور پایدار در بازارهای جهانی باید 
تمام جنبه های منفی خودرو به جنبه های مثبت تبدیل شود به طوری 

که با رونمایی از یک خودرو، مشتریان شیفته محصول جدید شوند.
هدف شرکت های نگین خودرو و ایرتویا عرضه بهترین 

محصوالت دنیاست
ش��ربیانی ادامه داد: بی تردی��د این موضوع تاثیر زی��ادی در بازار 
انحص��اری خودروی کش��ور ب��ه دنبال خواهد داش��ت ب��ا این حال 
شرکت های نگین خودرو و ایرتویا با فعالیت گسترده در تالش هستند 
ش��رایطی به وجود آورند تا بهترین  محصوالت دنیا که در شان مردم 

عزیزمان است را، در کشور ارائه و عرضه کنند.
هلدینگ ناصح در شعبه تبریز تسهیالت ویژه ای برای 

خریداران در نظر گرفته است
وی در مورد نحوه واگذاری محصوالت شرکت های نگین خودرو و 
ایرتویا به مشتریان در تبریز و نیز تسهیالت مربوطه اظهار داشت: در 
حال حاضر این هلدینگ با افتتاح شعبه تبریز براي محصوالت تویوتا 

و رنو شرایطی را فراهم آورده تا مشتریان با تسهیالت ویژه خودروی 
موردنظرشان را خریداري نمایند. 

استفاده از تسهیالت خرید با کارمزد بسیار پایین برای 
تمام محصوالت تویوتا، لکسوس و رنو امکانپذیر است

وی افزود: ش��رایط تس��هیالت و واگذاری خودرو به گونه ای است 
که تمام اقش��ار جامعه می توانند از این شرایط بهره مند شوند با این 
توضیح که خرید و استفاده از تسهیالت با کارمزد بسیار پایین برای 
تمام محصوالت تویوتا، لکسوس و رنو در نظر گرفته شده و همچنین 
مشتریان می توانند خودروی موردنظرشان را با اقساط یک تا سه ساله 
خریداری کنند و حتی در صورت نیاز می توان مدت زمان اقس��اط را 

افزایش داد.
شرکت ایرتویا در زمینه رضایتمندي و ارائه خدمات پس از 

فروش رتبه اول را در کشور داراست
مدی��ر ایرتویا و نگی��ن خودرو در تبریز اضاف��ه کرد: خدمات پس 
از فروش ش��رکت ایرتوی��ا و نگین خ��ودرو در تبریز به بهترین نحو 
ارائه می ش��ود به طوری که ش��رکت ایرتویا س��ال گذشته در زمینه 
رضایتمندي و ارائه خدمات پس از فروش رتبه اول را در کشور کسب 

کرده است.
ایرتویا و نگین خودرو عملکرد موفقی در زمینه فروش 

خودرو دارند
شربیانی خاطرنشان کرد: شرکت هاي ایرتویا و نگین خودرو با روند 
روبه رشدی که مس��تمرا دارند تاکنون در زمینه فروش محصوالت 
عملکرد موفقی ارائه داده اند بطوریکه چش��م انداز و رویکرد آتی این 
شرکت برای موفقیت های بعدی، برنامه ریزی برای ارائه خدمات پس از 

فروش و ارتقای سطح رضایت مندی مشتری و همچنین تداوم فروش 
خودروهای روز دنیا در کشور است.

تحویل خودروی سفارشی مشتری از یک تا سي روز 
میسر است

وی با اشاره به اینکه تحویل خودروی سفارشی مشتری بستگي به 
نوع خودرو معموال از یک تا سي روزه میسر است، اعالم کرد: در بعضي 
از خودروهاي جدید به دلیل استقبال بي سابقه خریداران، خودروها 
با کمي تاخیر به دست خریداران رسید که دلیل آن فروش چندین 
برابری پیش بیني های اولیه بود ولي در حال حاضر تمام محصوالت 

مورد نیاز تامین و تحویل خریداران گردیده است.
خودروهای هیبریدی تویوتا کم مصرف ترین و 

پرفروش ترین خودروهای روز دنیا محسوب می شوند
شربیانی با اعالم اینکه اکثر خودروهاي هیبریدي تویوتا و لکسوس 
در قالب ش��رکت ایرتویا به کشور وارد مي شوند، یادآور شد: در حال 
حاضر خودروهای هیبریدی تویوتا کم مصرف ترین و پرفروش ترین 
خودروهای روز دنیا محسوب می شوند که در این زمینه خودروهاي 
هیبریدي پریوس، کمري و لکس��وس با توجه به پائین بودن سطح 
آالیندگي آنها و قیمت مناسب فروش خوبی نیز در کشور داشته اند.

ارائه تسهیالت ویژه خرید توسط هلدینگ ناصح به جامعه 
علمي، ورزشي و اصحاب رسانه

مدیر ایرتویا و نگین خودرو در تبریز با اعالم خبر ارائه تس��هیالت 
ویژه خرید توسط هلدینگ ناصح به جامعه علمي، ورزشي و اصحاب 
فرهنگ و رس��انه گفت: در حال حاضر تس��هیالت ش��اخصی برای 
گروه های مختل��ف در جامعه داریم به طوری که در صورت تقاضاي 
گروهی، شرکت می تواند تسهیالت و خدمات ویژه ای برای مشتریان 

ارائه کند. 
در زمینه ارائه تسهیالت خرید به متقاضیان حرف اول را 

می زنیم
وی اضافه کرد: این شرکت هیچ محدودیتی برای ارائه تسهیالت ویژه 
یک تا سه ساله به مشتریان با کارمزد بسیار پایین ندارد و تسهیالت 
خرید خودرو براس��اس سلیقه متقاضی شامل تمام خودروهای رنو و 
تویوتا است که در این زمینه تاکنون هیچ شرکت خودرویی در کشور 

نتوانسته چنین تسهیالتی برای مشتریان، تعریف و ارائه کند.

س�اری - دهقان - مس��ئول روابط عمومی شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : جش��نواره بزرگ فرهنگی 
ورزش��ی نماز با ش��رکت فرزندان کارکنان در س��ه مقطع تحصیلی 
برگزار ش��د . به گزارش خبرنگار مازندران ، عباس خلیل پور مسئول 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با 
 اشاره به اینکه برگزارکنندگان این جشنواره  در نشستهای متعدد و با 
برنامه ریزی ، بخش��های متنوعی را برای مقاطع مختلف این رقابتها 
ت��دارک دیده اند ، بی��ان کرد : در مقطع تحصیلی راهنمایی تا پیش 
دانش��گاهی برای گروه دختران و پسران رقابتهای متنوعی طراحی و 
اجرا ش��د که می توان گ��ذر از جاده زندگی ، گ��ذر از جاده آگاهی ، 
ایستگاه وضو ، ایستگاه پرسشهای کتبی اهمیت و احکام نماز ، پرسش 

شفاهی مقدمات نماز همچنین حرکات ورزشی را نام برد . وی ادامه داد 
: فرزندان کارکنان در مقطع های تحصیلی ابتدایی تا پیش دانشگاهی 
هم��راه با ورزش احکام نمازرا بهتر فرا گرفتند .عباس خلیل پور بیان 
کرد : در مقطع تحصیلی متوسطه برای گروه پسران تیراندازی با تفنگ 
ب��ادی ، حرکت با چوب پا و برای گ��روه دختران تیر اندازی با تفنگ 
بادی از دیگر بخش��های این جشنواره بود . این مسئول با بیان اینکه 

امروزه بکار گیری روشهای نوین تبلیغاتی و فرهنگ سازی در ترویج 
فرهنگ اقامه نماز از ضروریات می باشد  اظهار کرد : با طراحی مسابقه 
فرهنگی ورزشی نماز قدمهای بلندی در نهادینه شدن فرهنگ نماز در 
بین کودکان و نوجوانان در منطقه س��اری برداشته است . وی اشاره 
کرد : روابط عمومی منطقه س��اری با ورزش وپرس��ش های عملی و 
تئوری از اقامه نماز همچنین دعوت از گروه تئاتر برای بازی در نقش 
فرشته و شیطان در البه الی مسابقات توانست در کنار نشاط ، ورزش 
و س��رگرمی نماز را در سطح های مختلف سنی آموزش و در ذهنها 
نهادینه کند.مسئول روابط عمومی منطقه ساری تاکید کرد : مدیران 
ادارات و س��ازمانها با همکاری و حمایت رواب��ط عمومی ها و اجرای 
طرحهای نوین فرهنگی می توانند گامهای بلندی در این راستا بردارند . 

اصفهان -  قاسم اسد - مهندس حمید رضا پیرپیران مدیرعامل 
شرکت توزیع برق اصفهان در نشس��ت رسانه اي هفته دولت اعالم 
کرد: ستادي به منظور مدیریت ایمني در ایام سوگواري امام حسین 
علیه السالم با حضورمعاونت هماهنگي و دفتر روابط عمومي تشکیل 
 ش��ده و این س��تاد موازین ایمني و ش��اخص هاي برق رس��اني به

 هیات هاي عزاداري را به مس��ئولین محافل و مجالس امام حسین 
ابالغ مي کند که از مهمترین آنها واگذاري برق موقت درکوتاهترین 
زمان و نظارت دائمي روي انشعاباتي است که هیاتها و مساجد دریافت 
مي کند. وي افزود همه هیاتها مي توانند براي دریافت انشعاب موقت 
با تلفن ۳۸۱۲۱ درخواس��ت انشعاب موقت خود را از ساعت۷:۳۰: تا 
۲۱ ش��ب ارائه نمایند. وي افزود :کارشناس��ان دفتر ایمني و کنترل 
 ضایعات و روابط عمومي نیز با تلفن هاي ۳۴۱۲۱۲۲۰ و ۳۴۱۲۱۳۴۵ 

مش��اوره هاي الزم را به مردم عزادار ارائه مي نمایند . گفتني اس��ت: 
ضرورت دارد هیات هاي عزادار قبل از برپایي هیات و تشکیل محفل 
یک نفر برق کار متخصص براي ایجاد شبکه داخلي انتخاب نمایند و 

به هیچ وجه براي برپایي گذر از داربست فلزي و کابل هاي تکه تکه 
استفاده نکنند و در هیچ شرایطي پرچم ها و علم هاي عزاداري را بر 
روي شبکه هاي برق نصب نکنند. همواره حریم شبکه هاي برق که به 
طورمتوسط ۳ متر مي باشد را رعایت نمایند درخواست مي کنیم همه 
هیات ها در صورت رخداد حادثه برقي در اسرع وقت با مرکز فوریت 
 هاي برق ۱۲۱ که به صورت ش��بانه روزي و ۲۴ ساعته ارائه خدمت 
مي نماید در تماس باش��ند فراموش نکنید هنگام حمل پرچم هاي 
عزاداري شبکه هایي که از عرض خیابان ها عبور کرده را مد نظرداشته 
باشید . پیشنهاد مي کنیم همین امروز تمام کلیدها ،پریزها و کابل 
هاي داخل حسینیه ها و مس��اجد توسط یک متخصص بازرسي و 
بازبیني گردد. تا آنجا که ممکن است از لوازم سرمایشي و گرمایشي و 

المپ هاي کم مصرف استفاده کنیم . 

بندرعب�اس – خبرنگار فرصت ام�روز - به گزارش 
روابط عمومی س��ازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، 
در راستای حمایت از صادر کنندگان و تامین مالی کاالهای 
صادراتی از طریق ش��بکه بانکی توسعه صادرات غیرنفتی، 
بانک توسعه صادرات ایران، اقدام به برقراری خط اعتباری 

ویژه صادرکنندگان به کش��ور روسیه نموده و چنانچه تجار 
روسی طرف قرارداد تجاری با صادرکنندگان ایرانی مایل به 
برخورداری از خدمات و مزایای آن می باش��ند، می توانند 
با مراجعه به بانک MIRBUSINES BANK روس��یه 

درخواست خود را ارائه و راهنمایی الزم را کسب نمایند.

کاردر در آیین تودیع و معارفه مدیران عامل شرکت ملی حفاری:

شرکت ملی نفت ایران پیشگام جوانگرایی همراه با تخصص و تجربه است

ارائه تسهیالت ویژه خرید خودرو توسط هلدینگ ناصح به جامعه علمي، ورزشي و اصحاب رسانه

مسئول روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری :

برگزاری دومین جشنواره فرهنگی ورزشی نماز فرزندان کارکنان 

مدیرعامل شرکت توزیع برق اصفهان :
به سادگی ودرکوتاه ترین فرصت، انشعاب برق موقت به هیات هاي عزاداري امام حسین)ع( واگذار مي شود 

برقراری خط اعتباری ویژه صادرکنندگان به کشور روسیه

گازرسانی به بیش از 165 واحد صنعتی در استان بوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز-  مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر از گازرسانی به افزون بر 
۱6۵ واحد صنعتی در اس��تان خبر داد. مهندس حس��ینی با اعالم خبر مذکور افزود :در حال حاضر 
بالغ بر۹۹ درصد از مجموع گاز مصرفی اس��تان به بخش صنایع تحویل داده می شودکه از این میان 
پتروشیمی ها و نیروگاه ها بیشترین سهم گاز مصرفی را از آن خود کرده اند. وی در همین رابطه افزود: 
هم اکنون گاز مورد نیاز پتروشیمی های مبین شامل ۱۱ پتروشیمی از جمله پتروشیمی های پردیس و 
زاگرس از سوی شرکت گاز استان تامین می شود.  به گفته حسینی، پس از پتروشیمی ها، نیروگاه ها 
در جایگاه دوم مصرف گاز استان قرار داشته که نیروگاه های گازی تشان، بعثت و عسلویه از جمله شاخص ترین آن ها به شمار می روند. 
وی همچنین از گازرسانی به ۵ شهرک صنعتی ، ۵ ناحیه صنعتی و نیز دو منطقه ویژه اقتصادی در استان خبر داد و افزود : گازرسانی 
به ۲ شهرک صنعتی دیگر هم در دست اجرا می باشد. مدیرعامل شرکت گاز استان بوشهر در پایان سخنان خود ، اشاره ای نیز به 
تاثیرات زیست محیطی حاصل از گازرسانی به صنایع کرد و افزود : با گازرسانی به واحدهای تولیدی و صنعتی ، شاهد تقلیل مصرف 

سوخت های فسیلی بوده ایم.

از بازنشستگان شرکت آب و فاضالب استان قزوین تجلیل به عمل آمد
قزوین – خبرنگار فرصت امروز - همزمان با روزخانواده و تکریم بازنشستگان، با برپایی جشن 
و اهداء هدیه از بازنشستگان شرکت آبفای استان قزوین، تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت آب و فاضالب استان قزوین، مهندس "احمد هجرانفر"مدیر عامل آبفای استان ضمن خیر 
مقدم به بازنشستگان و خانواده هایشان و مهندس "میدانی"مشاور مدیر عامل آب و فاضالب کشور 
در امور بازنشستگان در این مراسم در سخنانی، نقش بازنشستگان در انتقال تجربیات به نسل جدید 
را مهم و قابل توجه دانست و خواست که بازنشستگان ارتباط خود را با مجموعه شرکت حفظ کنند. 
مهندس هجرانفر افزود: شرکت آب و فاضالب استان قزوین از سال ۱۳۷۲ تاسیس شده و با خدمات و تالش های شبانه روزی شما 
همکاران بازنشسته در حال حاضر به وضعیتی رسیده که بعد از ۲۴ سال این شرکت برای جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار 

نفر در ۲6  شهر و 6 شهرستان خدمات رسانی می کندکه قطعا این خدمات مرهون زحمات شما عزیزان است.
.

اجرای 2200 متر شبکه آب از ابتدای امسال در شهر ایالم
ایالم-هدی منصوری- مدیر آبفای شهر ایالم، در تشریح عملکرد  شش ماه این امور گفت اجرای ۲۳۰۰ متر شبکه آب، واگذاری 
تعداد ۱۱۱۴ فقره انش��عاب آب، واگذاری ۱۰۸۲ فقره انش��عاب فاضالب، تعویض ۲۰۳۴ دس��تگاه کنتور خراب، شست وشوی مخازن 
ذخیره به حجم ۴۳ هزار متر مکعب و... بخشی از عملکرد امور آب و فاضالب شهر ایالم در این مدت  است. محمد پیر باوه پور با اشاره 
به  تعویض ۱6۴۴ دستگاه کنتور خراب اظهار کرد: تعویض این تعداد کنتور عالوه بر اینکه از هدر رفت بیش از اندازه آب و اثرهای 
منفی آن بر تاسیسات آبرسانی جلوگیری می کند شرایط الزم برای به کنترل در آوردن  مصرف و خدمات رسانی بهینه تر به مشترکان 
و شهروندان را نیز فراهم می کند. مهندس محمد پیر باوه پور افزود: مرئی سازی شیرآالت به تعداد۴6 مورد،همسطح سازی دریچه 
های فاضالب به تعداد ۲۵ مورد،استاندارد سازی ۲۵۴ فقره انشعاب آب، رفع ۲۴۵۴ مورد شکستگی شبکه توزیع آب و رفع 6۴۰ مورد 
گرفتگی فاضالب را انجام داده است. وی در خصوص انجام آزمایشات آب بیان داشت: روزانه آزمایشاتی توسط کارشناسان آزمایشگاه 

از نقاط مختلف شهر انجام شده که میزان سالمت، بهداشت و باال بودن سطح کیفی آب شرب  تأیید گردیده است. 

مدیر عامل شرکت انتقال گاز ایران از منطقه 9 عملیات تقدیر کرد
س�اری – دهق�ان - ب��ه گزارش روابط عمومی منطق��ه ۹ عملیات انتقال گاز و به نقل از مدیر منطقه با توجه به تش��کیل 
جلسات تخصصی RCM مربوط به توربین گاز نفسکی تعداد۱۲۵مورد برنامه نگهداری 
و تعمیرات پیشگیرانه به تاسیسات رشت اضافه گردید. به گزارش روابط عمومی منطقه 
۹  عملیات انتقال گاز و به نقل از مدیر منطقه  با توجه به تشکیل جلسات تخصصی  
RCM  مربوط به توربین گاز نفس��کی تعداد۱۲۵م��ورد برنامه نگهداری و تعمیرات 
پیشگیرانه به برنامه های جاری هر واحد از تاسیسات رشت اضافه گردید،  که ۱۷درصد 
از این برنامه ها CBM وبیش از ۴۰ درصد آن ، از نوع پایش چش��می و سرویس می 
باشد. همچنین با اجرای روش PMO مربوط به تجهیزات تاسیسات، برنامه های نت مکانیک به میزان ۴۲درصد کاهش )شامل 
 CBM (برنامه های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه برق و ابزار دقیق به ترتیب به میزان 6)شامل ۳۵درصدی CBM ۳۷درصد

( و6۴درصدی افزایش داشته است.

جلسه هماهنگی نحوه اجرایی شدن تفاهم نامه میان سازمان صنایع 
کوچک و کمیته امداد امام)ره( در استان مرکزی برگزار شد 

اراک - مینو رس�تمی - به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی مصطفی آمره مدیر عامل در این 
 جلسه که مدیرکل کمیته امداد استان مرکزی نیز حضور داشت، گفت: این تفاهم نامه در ۸ ماده و ۱۴ بنده تهیه و به امضای مسئوالن
 عالی رتبه دو نهاد رسیده زمینه همکاری دو جانبه را در بخش های مختلف فراهم کرده است. وی افزود: کمک به اشتغال پایدار 
کارجویان مستعد تحت پوشش نهاد کمیته امداد ، همکاری برای تخصیص فضای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی برای استقرار 
نماینده کمیته امداد به منظور تامین نیروی کاری مورد نیاز واحد های موجود در این مناطق، کمک برای تخصیص س��همیه به 
کارجویان واجد شرایط کمیته امداد استان به منطور اشتغال در بنگاه های اقتصادی موجود در شهرک ها و نواحی صنعتی از مهمترین 
موارد این تفاهم نامه است. وی همچنین همکاری در معرفی کار آفرینان مورد وثوق واحد های مستقر درشهرکها و نواحی صنعتی، 
اولویت بخشی در انعقاد قرارداد با واحد های صنعتی، تولیدی، توزیعی، خدماتی و تجاری که توسط مددجویان کمیته امداد اداره می 
شوند وتسهیل وتخفیف در واگذاری اراضی و انعقاد قرارداد حق بهره برداری جهت استقرار واحد های صنعتی به مدد جویان کمیته 
امداد را از دیگر مفاد این تفاهم نامه عنوان کرد. آمره اظهار داشت: همچنین کمیته امداد امام خمینی )ره( متعهد شده است که بسته 

های تشویقی پیش بینی شده برای جذب و اشتغال مددجویان واجد شرایط کار را فراهم کند. 

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد: 
85 هکتار از اراضی ملی این استان از دست سودجویان و متخلفان خارج شد

یاس�وج– خبرنگار فرصت امروز - عزت اهلل بهش��تی فر در نشست شورای حفاظت از حقوق بیت المال و اراضی ملی و منابع 
طبیعی کهگیلویه و بویراحمد در یاسوج اظهار داشت: این مقدار اراضی ملی با صدور احکام قضایی و تالش یگان حفاظت منابع طبیعی 
از دست متصرفان و سودجویان خارج شد. وی افزود: با همکاری دستگاه قضایی در این مدت ،6 هزار اصله نهال غیرمجاز در عرصه های 
منابع طبیعی جمع آوری و ۱۲۳ هکتار از اراضی ملی در بدو تصرف از دست سودجویان نیز رفع تصرف شد. بهشتی فر در ادامه از 
کاهش ۴۵ درصدی مساحت آتش سوزی  جنگل های کهگیلویه و بویراحمد نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و ادامه داد: 
سال قبل ۷۰ فقره آتش سوزی به مساحت ۹۰۲هکتار در جنگل های این استان به وقوع پیوست. وی عنوان کرد: این در حالی است 
که سال جاری ۵۰۰ هکتار از جنگل های کهگیلویه و بویراحمد به سبب ۸۷ فقره آتش سوزی از بین رفت. مدیر کل منابع طبیعی 
 و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: ۳۵۰ هزار هکتار از عرصه های مناطع طبیعی استان در ۲6 نقطه در معرض خطر 
آتش سوزی شناسایی، پهنه بندی و با انتخاب دیده بان و ارائه کالس های آموزشی در قالب طرح حفاظت مشارکتی به مردم واگذار 

شده که تأثیر به سزایی در کاهش مساحت آتش سوزی ها در این استان داشته است. 

پایان عملیات زنجیرکشی و پاکسازی کانال اصلی شبکه آبیاری جاللیه در حوزه کرخه جنوبی
اهواز – خبرنگار فرصت امروز - عملیات زنجیرکشی و پاکسازی کانال PC24  شبکه آبیاری جاللیه در مسافتی به طول ۳۴۰۰ 
متر به اتمام رسید. "یعقوب کرمی" مدیرعامل شرکت آبیاری کرخه و شاوور با اعالم این خبر اظهار داشت: این عملیات با همت پرسنل 
بهره برداری حوزه کرخه جنوبی و با مشارکت و همکاری جمعی از کشاورزان منطقه جاللیه و ابوحمیظه از ابتدای کانال درجه یک 
موسوم به PC24 آغاز و تا محل تقاطع کانال با جاده اهواز - سوسنگرد در مسافتی به طول ۳۴۰۰ متر به انجام رسید. وی در ادامه با 
اشاره به سرعت عمل و صرفه اقتصادی که عملیات زنجیرکشی در موارد خاص نسبت به الیروبی به وسیله دستگاه های بیل مکانیکی 
دارد، نتایج این عملیات را خوب و قابل مالحظه خواند و اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری اینگونه شیوه های ضربتی تا حدود زیادی 

کاستی های موجود در خصوص کمبود ابزارآالت و ماشین آالت سنگین در سطح شرکت پوشش داده شود.



اگر ش��ما مدیر یک کسب وکار هس��تید و قصد دارد به عنوان 
یک رهبر، کسب وکار خود را رهبری و هدایت کنید یکی از لوازم 
ضروری ش��ما این است که قبل از هر چیز خودتان دارای نظم و 

انضباط باشید. 
علت داش��تن این نظم و انضباط برای ش��ما چیس��ت؟ خب، 
نخس��تین دلیلش این اس��ت که اگر نظمی در کار نباشد چگونه 
می خواهید کسب وکاری موفق را خلق کنید، دومین دلیل هم این 
است که یک مدیر همیشه الگوی کارکنانش است و آنها مدام به 
ش��ما نگاه می کنند و از شما الگو می گیرند. خب اگر شما فردی 
بی نظم باش��ید آنها هم همان می ش��وند. در عوض اگر مدیرشان 
فردی منظم و با برنامه باش��د کارکن��ان مجموعه هم بانظم کار 
خواهند کرد درنتیجه کس��ب وکار موفق می شود. استفان کاوی 
نویسنده کتاب هفت عادت مردمان مؤثر در کتاب خود می نویسد 

که امور روزانه ما به چهار دسته تقسیم می شود: 
- ام��ور مهم و ف��وری، امور مهم و غیر ف��وری،  امور غیر مهم و 
ف��وری، امور غیر مهم و غیر فوری به امور مه��م و ضروری: اموری 

است که اگر فورا آنها را انجام ندهیم بحران به وجود می آید و فورا 
باید به آنها رسیدگی کنیم. در واقع مهلت انجام کار رسیده است. 
به طور مثال مشتری وارد محل کار شده و دارد داد و فریاد می کند 
و به محصول شما اعتراض دارد و اگر سریع رسیدگی نکنید ممکن 

است اتفاق بدی بیفتد. 
مدیر باید حواس��ش به امور مهم و ضروری باش��د و در صورت 
وقوع، سریع به این امور رسیدگی کند. چون ممکن است بحرانی 

به وجود آید و کسب وکار را نابود کند. 
امور مهم و غیرضروری: اموری است که درواقع برای رسیدن به 

اهداف مان برای خود در نظر گرفته ایم. 
قطعا مدیر یک کسب وکار که می خواهد کسب وکارش را رهبری 
کند و بتواند خود را به عنوان مدیر منظم معرفی کند از قبل برای 
کسب وکارش هدف گذاری کرده و برنامه ریزی داشته. این اهداف 
و برنامه ری��زی را امور مهم و غیرض��روری می گویند درواقع برای 

کسب وکار مهم هستند، ولی االن زمانشان فرانرسیده است. 
امور غیر مهم و فوری: این امور برای مدیر مهم نیستند، اما فوری 

هستند مثل یک تماس تلفنی که با مدیر گرفته می شود. نظم و 
انضباط مدیر ایجاب می کند تا جایی که امکان دارد این امور را به 

دیگران واگذاری کند
ام��ور غیر مهم و غیرض��روری: اینها اموری هس��تند که مدیر 
بای��د به کلی آنها را کنار بگذارد و حذف کند مثل گش��ت و گذار 
بی هدف در ش��بکه های اجتماعی یا سرک کشیدن بی خودی در 

کار کارمندان.
نظ��م و انضباط مدیر ایجاب می کند ک��ه همه وقتش را صرف 
کارهای مهم و غیرضروری کند و بقیه امور را حذف می کند یا به 
دیگران واگذار می کند، زیرا می داند فقط آن امور کسب وکار را به 
موفقیت می رساند. البته باید حواسش به امور مهم و ضروری هم 

باشد که بحران به وجود نیاید. 
اگر شما مدیر یک کسب وکار هستید و می خواهید کسب وکار 
خود را رهبری کنید باید به شیوه ای که استفان کاوی گفته عمل 
کنید تا به نظم و انضباط در مدیریت برسیدو کسب وکاری موفق 

را خلق کنید. 

اهمیت نظم و انضباط برای مدیرموفق
نوشدارو

انتقال پول با صوت ممکن شد

چگونه می توانید از خستگی مفرط 
شغلی دوباره به زندگی برگردید

اگ��ر برای دی��دن زندگی واقع��ی و لذت ب��ردن از آن به 
خودتان فضا و فرصت بیش��تری ندهید، ع��وارض کار زیاد 

بیشتر از حد تصور خواهد بود. 
به عن��وان ی��ک کارآفری��ن، ش��ما موتور انس��انی رش��د 
کس��ب وکارتان هستید. حرفه شما این است که با ایده های 
انقالب��ی و ان��رژی انس��انی فوق الع��اده، برای رس��یدن به 
دس��تاوردهایی بی همتا تالش کنید و برای این منظور، باید 
»خود« سالمی داشته باشید.  شما باید خودتان را باور داشته 
باش��ید و این موضوع ممکن است پیش از آنکه به خودتان 
بیایید، ش��ما را بیش  از حد مشغول کار کرده باشد و مفهوم 
این عبارت واضح اس��ت؛ غرق شدگی. به فرسودگی ناشی از 
کار زیاد خوش  آمدید، ولی یک قهرمان چگونه خود را نجات 

می دهد؟ 
بگذارید مروری بر این روند خطرناک داش��ته باش��یم. به 
گزارش زومیت،خس��تگی مفرط، مث��ل گلوله ای کوچک از 
اس��ترس و اضطراب شروع می شود که روح شما را به سمت 
دره ای تاریک با ش��یب تند هل می ده��د. در طول راه، این 
اس��ترس و اضطراب به مرور بزرگ و بزرگ تر می ش��ود و در 

طول سال ها، در تمام جوانب زندگی تان نفوذ می کند. 
ش��ما خودتان را به کار بیشتری متعهد می کنید، چراکه 
هر بار مس��ائل بیش��تری را می یابید که به نظرتان اهمیت 
باالیی دارند. پس از چند سال مسلما چندین نقطه شکست 
را تجرب��ه می کنید و ناگهان خودتان را در وضعیت ش��وم و 
ناخوش��ایندی پیدا می کنید: شما آشفته، عصبانی، ضعیف، 

افسرده و مرعوب شده اید، این نقطه فرسودگی است. 
خستگی، خالقیت و تفکر خارج از چارچوب شما را نابود 
می کند، حت��ی اگر به خودتان بگویید اه��داف واالیی مثل 
فراه��م کردن ی��ک زندگی بهتر برای خانواده ت��ان را دنبال 
می کنی��د یا می خواهی��د به تجربه و بلوغ و تکامل ش��غلی 

بیشتری برسید. 
شما کار بیشتری می پذیرید و به  تبع آن، فضای کمتری 
برای خود واقعی تان می گذارید. به این روند عادت می کنید 
و نرخ بازدهی خودتان را پایین می آورید و در نهایت این مه 

تاریک زندگی تان را احاطه می کند. 
چگونه می توانید دوباره به زندگی برگردید؟ 

بپذیرید که این خستگی مفرط، توانایی های 
شما را می سوزاند

بیشتر متخصصان و افراد حرفه ای و ماهر، حاضر نیستند 
بپذیرند که رنج می برند. ما ترجیح می دهیم به جای اعتراف 
به اینکه از خس��تگی از پای درآمده ایم، دو یا س��ه برابر کار 
کنیم تا نشان بدهیم تغییر نکرده ایم، ابرقهرمانیم و از عهده 

همه چیز برمی آییم. 
ولی اینکه آگاهانه تظاهر کنید که کامل و بی نقص هستید، 
تنها سالمتی شما را بیشتر به خطر می اندازد. این لحظات را 
جدی بگیرید و راه دیگری برای رسیدن به اهداف تان بیابید. 

با افراد مهمی که مورد اعتماد شما هستند، 
گفت وگویی واضح و صادقانه داشته باشید

رواب��ط مورد اعتماد نقش مهمی در بهبودی ش��ما بازی 
می کنن��د. بگذارید افرادی که آنها را ب��اور دارید، بدانند در 
زندگی ش��ما چه می گذرد. شجاعت آن را داشته باشید که 
از آنها بخواهید لطف و بخش��ندگی بیشتری به شما داشته 
باش��ند. ش��ما نیاز دارید که حوزه ای از نیروهای اجتماعی 

مثبت در اطراف زندگی تان داشته باشید. 
فهرستی از آنچه وقت، انرژی و توجه شما را به 

خود مشغول می کند، تهیه کنید
وق��ت و ان��رژی و توجه خ��ود را کجا ص��رف می کنید؟ 
چه کارهای��ی انج��ام می دهی��د که به ش��ما اس��ترس وارد 
می کنند؟ فهرستی تهیه کنید و بالفاصله ۱۵درصد از زندگی 

خود را از این طریق حذف کنید. 
کار تنها عامل استرس زای زندگی شما نیست. حتی عادات 
سرگرمی شما هم ممکن است مشکل آفرین باشند. فیلم های 
ترس��ناک، بازی های ویدئویی، روابط پیچیده و چالش آور و 
انبوه اعالن های گوشی همراه تان می توانند استرس بیشتری 

به زندگی شما اضافه کنند. 
برای خودتان مرزهایی دقیق تعیین کنید

زمانی که رویه ای مبهم و غیر مستقیم در پیش می گیرید، 
ش��اید معاشرتی زیبا و مؤدبانه با دیگران داشته باشید، ولی 

بدترین رفتار را نسبت به خودتان در پیش گرفته اید. 
اگر حدومرزهای زندگی تان را دقیق و واضح اعالم نکنید، 
همه ای��ن مرزها را زیر پ��ا می گذارند. حریم نامش��خص و 
خط قرمزهای ضعیف اس��ت که باعث می شود افراد مدعی 
به راحتی به خودشان اجازه بدهند وقت شما را بگیرند و توجه 

شما را به انحصار خود درآورند. 
مؤدبان��ه و محکم بگویید: نه. نه، من وقت و منابع الزم را 
در اختیار ندارم که کار بیش��تری به برنامه ام اضافه کنم. نه، 
من نمی خواهم ای��ن کار را انجام بدهم. نه، من عالقه ای به 

این موضوع ندارم. 
حریم زندگی شخصی تان را مشخص کنید. هر زمانی که 
الزم است گوش��ی تان را خاموش کنید یا حتی باتری آن را 
دربیاورید. ابزار کار را در همان محیط کار بگذارید و بروید یا 
اگر این کار باعث مجادله با کارفرمای تان می شود، آنها را به 
ش��یوه ای که از ایمنی شان مطمئن باشید، در صندوق  عقب 
ماش��ین بگذارید. برای ایجاد تغییراتی که ضروری هستند، 

بااراده و با پشتکار باشید. 
یک اتاق تنفس داشته باشید

وقتی مرزهای دقیق و محکمی ایجاد کردید، وقت و انرژی 
آزاد بیش��تری خواهید داش��ت که باید از آن به طور مناسب 
استفاده کنید. از این وقت استفاده کنید تا برای خودتان یک 
اتاق تنفس خلق کنید؛ جایی که بتوانید در آن اس��تراحت 
کنید و از اس��ترس و اضطراب خالصی یابید. مکانی که در 
آن کم��ی ورزش یا حرکات ی��وگا را تمرین کنید یا بتوانید 
با یک مش��اور صحبت کنید؛ یا هر چیزی که کمی به شما 

آرامش می دهد. 
پر کردن تمام فضای خالی یک دفتر یا اتاق با لوازم کار و 
مشغله های مختلف، همان چیزی است که از اول سناریوی 
بدون پیروزی ش��ما را نوش��ته بود. فضای بیش��تری برای 

اکسیژن و تخیالت تان آزاد بگذارید. 
INC :کمک بگیرید                                      منبع
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سال تأسیس: ۱۳۹۵
موضوع: گردشگری و اقامت

توضیح بیش�تر: اقام��ت در خانه، ویال، آپارتمان، س��ویت، خانه های روس��تایی و 
اقامتگاه های خصوصی و مردمی و در کنار  مردم مقاصد سفر گردشگران، نوع متفاوتی 
از اقامت و با حال و هوایی صمیمی و دوستانه است که روز  به روز بر محبوبیت آن بین 
گردش��گرها افزوده می شود. با امکانات جست وجو و  فیلترهایی که در جاجیگا تعبیه 
شده، شما می توانید به سهولت اقامتگاه مدنظرتان را در منطقه ای  که دوست دارید و 
در رنج قیمتی که تمایل دارید و با مشخصاتی که می پسندید پیدا کنید و مشخصات  و 
ویژگی ها و تصاویر باکیفیت هر کدام را مشاهده کنید و نظرات میهمان های قبلی شان 
را بخوانید و سپس  در فرآیندی ساده و امن به صورت آنالین، اقامتگاه منتخب خودتان 

را رزرو کنید و واچر رزرو را هم به صورت  خودکار دریافت کنید.  

اقامتگاه منتخب خودتان را رزرو کنید

معرفیاستارتاپ

گوگل خدمت انتقال وجه با کمک اصوات اولترا ساوند 
را در هند فعال کرد. 

به گ��زارش خبرگزاری مه��ر به نقل از گ��وگل ایندیا 
بالگ، گوگل از اپلیکیشن پرداخت جدید رونمایی کرده 
که با اس��تفاده از صوتی که گوش های انسان نمی شنود، 

قادر است وجه انتقال دهد. 
QR دارای ی��ک بارکد Tez سیس��تم جدید به ن��ام

صوتی اس��ت که به دو کاربر اجازه می دهد با استفاده از 

میکروفون، بلندگو و اصوات اولتراسونیک دستگاه های شان 
را برای انتقال وجه به یکدیگر متصل کنند. 

ب��رای این کار الزم اس��ت موبایل های دو کاربر نزدیک 
یکدیگ��ر باش��د. این اپلیکیش��ن ب��ا اس��تفاده از صوت 
اولتراس��ونیک دریافت و پرداخت کننده وجه را شناسایی 

می کند و عملیات پرداخت به سرعت انجام می شود. 
Tez به کاربران کم��ک می کند بدون تبادل اطالعات 
حساس شخصی وجه را انتقال دهند. برای تأمین امنیت 

بیشتر این اپلیکیش��ن از Tez Shield استفاده می کند 
که چند س��یگنال برای ردیابی پیام ها و درخواس��ت های 
کالهبرداران��ه، جلوگیری از هک و تأیید هویت هر کاربر 
را به کار می برد. همچنین حساب کاربری هر فرد در این 
اپلیکیش��ن به وسیله کلمه رمز، اثر انگشت یا گوگل پین 

محافظت می شود. 
نام اپلیکیش��ن در زبان هندی به معنای »سریع« است 

و جالب آنکه دیروز در هند نیز رونمایی شد. 

برای مطالعه 790 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: سوال شما بسیار کلی است و طبعا پاسخ 
ما نیز نمی تواند جزیی و کاربردی باشد، اما دالیل مهمی را که 
باعث شکست کسب و کار های کوچک می شوند به طور خالصه 

اشاره می کنیم: 
عدم تحقیق و مطالعه بازار

این مس��ئله یکی از مهم ترین دالیل ورشکستگی و ناکامی 
بنگاه ه��ای اقتصادی به خصوص کس��ب و کارهای کوچک به 

شمار می رود که در همان سال اول تعطیلی می شود. 
کم تجربگی یا بی تجربگی 

گاه تجرب��ه بهت��ر از عل��م اس��ت. بس��یاری از صاحب��ان 

کس��ب و کارهای کوچک فاق��د تجربه الزم ب��رای راه اندازی و 
مدیریت هس��تند و همین بی تجربگی عاملی برای شکس��ت 

می شود. 
سرمایه مالی ناکافی

سرمایه مالی همیش��ه یک عامل مهم در کسب و کار است، 
اما هر کسب و کاری به یک میزان مشخص از سرمایه نیاز دارد 
که باید در طول مراحل مختلف اجرا و ادامه کسب و کار هزینه 

شود. 
 نداشتن برنامه ریزی

بی برنامه بودن یکی دیگر از دالیل شکست کسب و کارهای 
کوچ��ک اس��ت. در صورتی که ما برنامه ای برای کس��ب و کار 

نداشته باشیم در واقع برای شکست برنامه ریزی کرده ایم. 

 منابع انسانی ناکارآمد
نیروی انسانی می تواند عامل پیروزی یا شکست یک سازمان 
باش��د. یک نیروی انسانی خوب می تواند یک شرکت در حال 
ورشکستگی را از رکود خارج و با یک ایده خالق به سوددهی 

برساند. 
 ناتوانایی در جذب مشتریان

این مشکل خود می تواند ناشی از عدم تحلیل صحیح بازار 
باش��د، اما گاه با وجود پتانس��یل خوب بازار برخی شرکت ها 

توانایی الزم برای جذب بازار را ندارند. 
بی توجه بودن به رقبا

کوچک شمردن رقبا و چگونگی جذب سهم بیشتری از بازار 
علت بعدی شکست کسب و کارهای کوچک است. 

دالیل شکست کسب و کارهای کوچک

پرس�ش: در حال راه اندازی یک کس�ب و کار کوچک هستم، اما آمارها نش�ان می دهد که اغلب کسب و کارهای کوچک 
شکست می خورند. به نظر شما دالیل شکست کسب و کارهای کوچک چیست؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین)21(
راه تازه، طرح نو 

در ش��ماره های قبل راج��ع به راه ان��دازی انواع 
کس��ب و کار و اهمی��ت بازاریابی برات��ون گفتم. از 
ضرورت خالقیت و نوآوری در کس��ب و کار نوشتم 
و در ادام��ه با مثال هایی نقش خالقیت را بیش��تر 

توضیح خواهم داد. 
خالقیت حتی می تواند قبل از ش��روع کار اتفاق 
بیفت��د. برخی از ایده ه��ای نو و ناب ی��ک باره به 
ذهن افراد می خوره. مثال ش��ما داری��ن تلویزیون 
نگاه می کنید یا روزنامه می خونید و چش��متون به 
یک آگهی مناقصه ای می خوره که فالن شرکت یا 
س��ازمان روزانه چند صد پ��رس غذا می خواد. اون 
وق��ت تو می تونی ب��ا اس��تفاده از امکانات موجود 
خالقیت به خرج ب��دی و فرضا پارکینگ خونه ات 
رو تبدی��ل به آش��پزخونه کنی و ب��ا کمک مادر و 
برادرت یه کس��ب و کار ت��ازه راه بن��دازی و حتی 
بتونی با داش��تن مش��تری با خیال راحت و سریع 

مجوزهای الزم رو بگیری و موفق بشی. 
بدون خالقیت و نوآوری کسب و کار تو مثل بقیه 
می شه و طبعا نباید انتظار فوق العاده برای موفقیت 
و کسب درآمد بیشتر داشته باشی. متأسفانه بخش 
زیادی از کسب و کارها براساس تقلید و تکرار شکل 
گرفتند و ادامه یافتند و هیچ گاه این کسب و کار های 
تکراری و تقلیدی فکر نکردند اگر تغییری نوآورانه 
ایجاد کنند موفقیت بیش��تری کس��ب می کنند و 
مثال در ایران عصر حاضر بیش از ۱۵-۱0 روزنامه 
اقتصادی هر روز چاپ و منتشر می شوند و وضعیت 
مال��ی و فروش اونا جز یکی دو تا بقیه در آس��تانه 
ورشکس��تگی اس��ت و اگر کمک ه��ا و یارانه های 
دولتی نباشه عمال همه این روزنامه های اقتصادی 
باید تعطیل بش��ن. مدیران این روزنامه هیچ وقت 
فکر نکردند که چرا همشون مثل هم تیتر می زنند 
مثل هم می نویسند. جز یکی دو روزنامه که نگاهی 
نوآورانه در انتخاب موضوع دنیای اقتصاد که سابقه 
طوالن��ی دارد و روزنامه فرصت ام��روز که همواره 
نگاهی نوآورانه در انتخاب موضوع و پردازش دارند 
بقیه روزنامه های اقتصادی تقریبا مثل هم هستند 
و وج��ود همه ش��ان تکراری اس��ت. وقتی صحبت 
از ف��روش روزنامه می ش��ه همین مدی��ران گله و 
شکایت دارند که تیراژ روزنامه پایین اومده و دخل 
و خرج ه��ا نمی خونه و ما داریم از خودگذش��تگی 
می کنیم. حرفش��ان هم تقریبا درس��ت است، اما 
هیچ وقت به خودشون نگاه نکردند که علت اصلی 
پایین اومدن تیراژ روزنامه همین آدم هایی هستند 
که ام��روز به عنوان روزنامه ن��گار در روزنامه ها کار 
می کنند. مدی��ران روزنامه نیروی های غیر حرفه ای 
رو ب��رای یه کار تخصصی دعوت می کنند و یه کار 
تکراری و تقلیدی و با خبرهای بی مصرف منتش��ر 
می کنند، اون وقت انتظ��ار دارند روزنامه اونا مثل 
کاغذ زر دس��ت به دست بش��ه. برای تیراژ باال نیاز 
ب��ه خالقیت و نوآوری اس��ت و ی��ک روزنامه نگار 
حرف��ه ای در صفحه بن��دی و صفحه آرایی و تیتر و 
انتخاب س��وژه و یادداش��ت و. . . باید خالقیت به 
خرج بده و کاری نوآورانه بکنه تا ذهن و چش��م ها 
را بگیره، واال چیزی می ش��ه مثل این روزنامه های 
اقتصادی که با یارانه های دولتی منتش��ر می شه و 
هیچ کی نمی خونه. راه تازه، طرح نو و اقدام جدید 
می تون��ه تو رو از بقیه متف��اوت بکنه و این تفاوت 
اگ��ه اصولی و منطقی باش��ه می تونه موجب تمایز 
تو با رقبات بش��ه. فرقی ه��م نمی کنه که تو مدیر 
بازاریابی یه بانک هستی یا اینکه فروشگاه فرش و 
گلیم راه انداختی. در ابتدای سال ۹6 قبل از سال 
تحویل بانک ملت بیلبوردهای زیادی در شهرهای 
مختلف زد و روش نوش��ت س��ال ۱۳۹7 مبارک. 
همه فکر کردند که اش��تباه چاپی شده اما واقعیت 
اینه که با ابتکار و خالقیت بانک ملت نظر همه رو 
به خودش جلب کرده و هر جا می رفتیم صحبت از 
تبریک سال ۱۳۹7 در سال ۱۳۹6 بود و این برای 
ذهن های راک��د کمی غیر منطقی و ب��اور نکردنی 
بود، اما ذهن خالق و ایده پرداز بانک تونسته بود با 
این ایده پردازی مدت ها تو ذهن مردم باقی بمونه. 
ایده و هدف از تبریک سال ۱۳۹7 از نظر اونا جلب 
نظر و توجه عمیق مردم به این نکته کلیدی است 
که زمانی س��ال ۱۳۹6 مبارک و میمون است که 
اهداف و برنامه های مدون ش��ده در این س��ال به 

بار نشیند. 
خالقیت و نوآوری باعث می شه که تبلیغات شما 
دیده بش��ه، واال اگه قرار باش��ه تبلیغات تو در فرم 
و محتوا ش��بیه دیگر ش��رکت ها باش��ه طبعا دیده 

نمی شه. 
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:
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