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کارشناسان بررسی کردند 

اولویت های اقتصادی 
دولت دوازدهم 

 »حس��ن روحان��ی« رئیس جمه��وری در طول چند م��اه که از آغ��از کار دولت دوازدهم می گ��ذرد، بارها در 
سخنرانی های خود بر اولویت های اقتصادی در دولت دوازدهم اشاره و تأکید کرده است. روحانی فرصتی دو ماهه 
به وزیران کابینه داد تا اولویت های وزارتخانه خود را مطابق جهت گیری ها و اولویت های مطرح ش��ده ارائه دهند. 
رفع موانع جذب س��رمایه خارجی، گس��ترش پایه و ارتقای عدالت مالیاتی، جدیت در خصوصی  س��ازی، مبارزه با 
پولش��ویی، اجرای سیاست  های فعال بازار کار، اصالح وضعیت مالی صندوق  های بازنشستگی، واگذاری بنگاه  های 

اقتصادی، ایجاد تحرک در بخش مسکن، برنامه ریزی برای توسعه اشتغال مولد و حمایت از تولید ...

مذاکرات اقتصادی روحانی در نیویورک ادامه دارد

 تعریف ۲00 میلیارد دالر پروژه
برای جذب سرمایه گذاری خارجی

۲

3

6

 حمایت از 19 طرح فناورانه
حوزه فنی و مهندسی

چگونه رهبری بزرگ و بی نقص در تجارت باشیم
ضرورت توانمند سازی کارمندان 

7روش بازاریابی کم هزینه یا حتی مجانی
قرار دادن حس انسانی در ایمیل مارکتینگ

نقش پیام  مناسب در موفقیت تبلیغات بازاریابی
توفان مغزی برای طراحی تبلیغات چریکی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 برنامه جدید پورشه
برای ساخت خودروی برقی

یادداشت

یادداشت

محمدرضا مودودی 
 قائم مقام سازمان
توسعه تجارت

 گام های ایران به سوی
تجارت آزاد جهانی 

ایران کش��وری جوان در امر 
ص��ادرات اس��ت. در 20س��ال 
به عن��وان  نف��ت  گذش��ته، 
تک محص��ول صادرات��ی و تنها 
در  ای��ران  درآم��دزای  اب��زار 
ش��ناخته  جهان��ی  بازاره��ای 
می ش��د. اکنون پس از گذر از 
این دوران، ص��ادرات کاالهای 
غیرنفت��ی ب��ه س��بد صادراتی 
کش��ور اف��زوده ش��ده ام��ا در 
صادرات��ی  کاالی  مجموع��ه 
کاالهایی  همچن��ان  غیرنفتی، 
مانند محصوالت پتروشیمی که 
محصوالت  فرآورده ه��ای  جزو 

نفتی به شمار می آیند 
در...

تصمیم مهم بانک مرکزی به 
الزام رعایت س��قف 15درصدی 
ن��رخ س��ود از س��وی بانک ه��ا، 

ب��رای  را  فرصت��ی 
بازارهای رقیب...

علیرضا تاج بر
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل 

کارگزاری بانک ملت

5

 فرصت کم نظیر بازار سرمایه
در جذب پس اندازها

3

4

فرصت امروز: روز سه شـنبه این هفته و در حاشـیه جلسـه 
شـورای پول و اعتبار، سـامانه »صیاد« بـا حضور رئیس کل 
بانک مرکزی رونمایی شـد. به گفته سـیف، سامانه »صیاد« 

)سـامانه صـدور یکپارچه دسـته چـک( گامی در 
جهت بازگشت اعتبار به چک و افزایش...

با رونمایی از سامانه »صیاد« اعتبار به چک بازمی گردد

چک های خود را »صیاد« کنید

با نزدیک ش��دن ب��ه زم��ان برگزاری 
همه پرس��ی استقالل در کردستان عراق، 
بازار نفت توجه روزافزونی به این رویداد 

و پیامدهای حاصل از آن پیدا می کند.
ب��ه گزارش ایس��نا، عراق ک��ه دومین 
تولیدکنن��ده بزرگ اوپک اس��ت، ممکن 
اس��ت ماه جاری با اختالل قابل توجهی 
ش��ود.  روب��ه رو  نفت��ش  ص��ادرات  در 
مردم اقلیم کردس��تان ک��ه یک منطقه 
نیمه خودمختار در ش��مال عراق اس��ت، 
25 س��پتامبر در یک همه پرس��ی برای 

استقالل ملی شرکت خواهند کرد.
اگر این همه پرسی همانطور که انتظار 
م��ی رود رای بیاورد، کردس��تان ممکن 
اس��ت فرآیند اس��تقالل یافتن رسمی از 
ع��راق را آغ��از کرده و این کش��ور به دو 
بخش تقس��یم ش��ود. حی��در العبادی، 
نخست وزیر عراق، روز دوشنبه خواستار 
معلق شدن این همه پرسی تا زمان پایان 
گرفت��ن جنگ علی��ه گروه تروریس��تی 

داعش شد.
نفت در مرکز همه ای��ن تحوالت قرار 
دارد. کردس��تان یک منطق��ه نفت خیز 
مع��ادل  ک��ه  دارد  ذخای��ری  و   ب��وده 
45 میلیارد بش��که اس��ت و ممکن است 
ب��ه تولیدکنن��ده ای بزرگ ت��ر از نیجریه 
تبدیل ش��ود. طبق آمار دولت منطقه ای 
کردس��تان، کردس��تان در ح��ال حاضر 
حدود 600 هزار بش��که در روز صادرات 
دارد. با این همه استناد به این آمار دشوار 
است. سایر گزارش ها نشان می دهند که 
ص��ادرات این منطقه ح��دود 430 هزار 
بش��که در روز یا حدود 10درصد از کل 

صادرات نفت عراق است.
عمده نفت کردس��تان برای صادرات از 
طریق خط لوله ای به بندر سیهان ترکیه 
حمل می ش��ود. دولت اقلیم کردستان از 
سال 2014 از شرکت های اکسون موبیل، 
ش��ورون و توتال س��رمایه گذاری جذب 

کرده است.
با این همه از زم��ان ریزش قیمت های 
نفت در س��ال 2014، تولید لطمه دیده 
و مدیری��ت صنعت نفت ع��راق از زمانی 
که داعش حدود یک س��وم از این کشور 
از جمل��ه ش��هر موص��ل در نزدیکی مرز 
کردس��تان ع��راق را تصرف ک��رده، یک 

چالش بوده است.

دولت اقلیم کردس��تان ب��ا هزینه های 
باال، بده��ی رو به رش��د و کاهش تولید 
برخ��ی از میادینی که توس��عه یافته اند، 
مواجه ش��ده اس��ت. با این همه مش��کل 
نفتی همیش��گی دولت اقلیم کردستان، 
روابطش با بغداد بوده اس��ت. بر اس��اس 
قانون اساسی عراق، درآمدهای مربوط به 
ص��ادرات نفت باید می��ان بغداد و دولت 
اقلیم کردس��تان تقسیم شود، اما کردها 
مدت هاست احساس می کنند این رابطه 
غیرمنصفان��ه بوده و به دنب��ال راه هایی 
برای توسعه مستقل منابع نفتی از بغداد 

هستند.
دولت اقلیم کردس��تان در ابتدا عرضه 
قراردادهای نفتی به شرکت های خارجی 
را در س��ال 2007 برخ��الف میل دولت 
مرکزی در بغداد آغ��از کرد. دولت عراق 
در سال 2014 تهدید کرد از هر شرکتی 
که ب��دون موافقت مقام��ات بغداد نفت 
کردس��تان را خری��داری کند، ش��کایت 

خواهد کرد.
در حال��ی ک��ه جن��گ علی��ه داعش، 
اقلی��م  دول��ت  ب��رای  را  چالش های��ی 
کردس��تان ایجاد ک��رده، فرصت هایی را 
نیز ب��رای آنها به همراه داش��ته اس��ت. 
همچنان که ارتش عراق توسط نیروهای 
داعش عق��ب رانده ش��د، نیروهای کرد 
در بازپس گی��ری مناط��ق تصرف ش��ده 
نقش اساس��ی داشته اند. ش��هر کرکوک 
ک��ه نزدیک م��رز اقلیم کردس��تان قرار 
دارد، از س��ال 2014 به تصرف نیروهای 
کرد درآمده اس��ت. میادین نفتی بزرگی 
ک��ه در غرب این ش��هر ق��رار دارند نیز 
تصرف ش��ده اند و نیروهای کرد هنوز از 
این مناط��ق عقب نش��ینی نکرده اند. در 
شرایطی که کردها، کرکوک را در تصرف 
دارند، دولت مرکزی عراق در حال حاضر 
کمتر از نیمی از ذخایر نفت این کشور را 

در کنترل دارد.
ی��ک جنبه کلی��دی این همه پرس��ی 
تحکیم ادعای کردها نس��بت به کرکوک 
و میادی��ن نفتی مج��اور آن اس��ت، اما 
موان��ع قاب��ل توجه��ی برای اس��تقالل 
کردس��تان وجود دارد. این همه پرس��ی 
از حمای��ت بین المللی اندک��ی برخوردار 
اس��ت و آمریکا، اتحادیه اروپا و سایرین 
ب��ه مخالف��ت ب��ا آن برخاس��ته اند. این 

همه پرسی با مخالفت شدید بغداد مواجه 
اس��ت و نخس��ت وزیر عراق آن را خالف 

قانون اساسی و نامشروع خوانده است.
ترکیه، ایران و سوریه نیز همگی مخالف 
این همه پرس��ی هستند زیرا با اقلیت کرد 
قابل توجهی که در مرزهای آنها س��کنی 
دارند، نگران این هستند که یک کشور کرد 
مس��تقل چه تاثیری ممکن است بر ثبات 

منطقه ای داشته باشد.
در حال��ی ک��ه ایران از نفوذ سیاس��ی 
در داخ��ل ع��راق برخ��وردار اس��ت اما 
کش��وری که بیش��ترین نفوذ را بر دولت 
اقلی��م کردس��تان دارد، ترکی��ه اس��ت. 
این کش��ور اقلیت کرد بزرگی داش��ته و 
در جلوگی��ری از اینک��ه یک کردس��تان 
مستقل به واقعیت بپیوندد منافعی دارد. 
ترکی��ه همچنین کش��ور ترانزیت اصلی 
برای صادرات نفت کردس��تان به ش��مار 
م��ی رود. اگر ترک ها تصمیم بگیرند خط 
لوله سیهان را تعطیل کنند، دولت اقلیم 
کردستان هیچ ظرفیت صادراتی نخواهد 
داشت، بنابراین بعید به نظر می رسد که 
کرده��ا کاری انجام دهن��د که مطابق با 

میل ترک ها نباشد.
همچنی��ن ش��واهدی وج��ود دارد که 
نش��ان می دهد این همه پرس��ی اساس��ا 
یک طرح سیاسی از س��وی دولت اقلیم 
کردس��تان و حزب حاک��م دموکراتیک 
کردس��تان اس��ت که به منظ��ور تحت 
فش��ار قرار دادن دولت عراق و مذاکرات 
جدید پیرامون کرکوک، تقس��یم درآمد 
نفتی و پارامترهای گس��ترده تر استقالل 

کردستان طراحی شده است.
سیاس��تمداران ک��رد داخل��ی نیز یک 
عامل به ش��مار می رون��د. دوران حضور 
مس��عود بارزانی، رئیس جمهور کردستان 
بر مس��ند ق��درت به پایان رس��ید و وی 
پیش از انتخاب��ات در نوامبر کناره گیری 
خواهد ک��رد، اما پی��ش از اینکه چنین 
کاری انج��ام دهد، مایل اس��ت پروس��ه 

استقالل کامل کردستان را آغاز کند.
ب��ا وج��ود آنچ��ه از صحب��ت کردها 
برمی آید، این همه پرس��ی ممکن اس��ت 
دس��تیابی به یک کردس��تان مستقل در 
ح��ال حاضر را هدف نگرفته باش��د بلکه 
بیش��ترین هدف آن نشان دادن عقیده و 
تحکیم درخواست های کردها باشد تا از 

س��وی بغداد جدی گرفته ش��ود. از آنجا 
ک��ه کردها نیم��ی از ذخای��ر نفت عراق 
را کنت��رل می کنن��د، ممکن اس��ت این 
همه پرس��ی مانوری برای کسب نیمی از 

درآمدهای صادرات عراق باشد.
این تفس��یر با توجه ب��ه وضعیت نفت 
جه��ان منطق��ی به نظ��ر می رس��د. در 
ش��رایطی که قیمت ها در حدود 50دالر 
یا پایین تر در نوس��ان هس��تند، اقتصاد 
کردس��تان از سال ها جنگ تضعیف شده 
است. دولت اقلیم کردستان موفق نشده 
است بدهی خود به ش��رکت های بزرگ 
نفت��ی را پرداخت کند و از اهرم چندانی 
برای متقاعد کردن ترک ها که در صورت 
مش��اهده نتایج ناخوش��ایند همه پرسی، 
هم��ه ص��ادرات کردس��تان را متوق��ف 

خواهند کرد، برخوردار نیست.
آمری��کا ک��ه در جن��گ علی��ه داعش 
متحد نزدیک کردها بوده اس��ت، مخالف 
همه پرسی است اما احتماال مایل است به 
توس��عه روابط با گروه های کرد در عراق  
و س��وریه به منظور مقابل��ه با نفوذ رو به 
رشد ایران و روس��یه ادامه دهد. این امر 
به کرده��ا در برابر عراق تا حدودی نفوذ 
می بخش��د با این همه برای دستیابی به 

استقالل کافی نیست.
بر اس��اس گ��زارش اویل پرای��س، این 
همه پرس��ی می تواند تاثی��رات بزرگی بر 
ژئوپلیتیک خاورمیانه و همچنین قیمت 
نفت داش��ته باش��د. اگر اخت��الف میان 
اربی��ل و بغ��داد پس از این همه پرس��ی 
شدیدتر شود، ممکن است صادرات نفت 
کردس��تان یا عراق مختل شود. اگر این 
کش��ور به دو بخش تقسیم شود، ممکن 
اس��ت صادرات صدها هزار بش��که نفت 
متوقف ش��ده و عراق دچ��ار هرج و مرج 
شود. با این همه اگر کردها موفق شوند از 
این همه پرس��ی برای کسب شرایط بهتر 
از عراقی ها استفاده کنند، ممکن است به 
منزله ورود یک تولیدکننده بزرگ جدید 
نفت به عرصه جهانی باشد. همانطور که 
بلومب��رگ در گزارش خود اش��اره کرده 
اس��ت، اگر دولت اقلیم کردستان به یک 
کشور مستقل تبدیل شود، احتماال فورا 
واج��د عضوی��ت در اوپک خواه��د بود و 
به ی��ک تولیدکننده ب��زرگ نفت تبدیل 

می شود.

نگاهی به تاریخ ۲000 ساله اقتصاد جهانچرا همه پرسی کردستان برای بازارهای نفت مهم است؟

 ابرقدرت های اقتصادی
گذشته و امروز جهان را بشناسید

نگاهی به تاریخ 2 هزار س��اله اقتصاد جهان، چه از 
زمانی  که کشورهای باستانی شامل ایران، ترکیه، مصر 
و یون��ان، قهرمانان اقتصاد و تجارت بودند و چه امروز 
که نبض اقتصاد جهان در دس��ت غول های اقتصادی 
یعنی چین و آمریکا اس��ت، نش��ان می دهد که اقوام 
و ملل مختلف از هزاران س��ال قب��ل تاکنون همواره 
به دنبال رس��یدن به برتری��ن جایگاه های اقتصادی و 
ژئوپلیتیک��ی در عصر خود بوده اند و این رقابت هرگز 

منحصر به دوران معاصر نبوده و نخواهد بود. 
به گزارش پایگاه خب��ری اتاق ایران، تا قبل از آغاز 
انق��الب صنعتی در اواس��ط قرن هجده��م میالدی، 
مفاهیمی مانند بهره وری و رش��د اقتصادی مس��تمر 
تقریب��اً وجود خارجی نداش��تند و اقتص��اد جهان در 
چرخ��ه باطلی که ام��روزه اصطالح��اً »دام مالتوس« 
نامیده می ش��ود، اس��یر بود. هرگاه تع��داد زیادی از 
جمعی��ت یک منطقه بر اثر بیم��اری، فقر یا جنگ از 
بین می رفتند، زمین های کش��اورزی و منابع طبیعی 
بین جمعیت باقی مانده تقس��یم می ش��د و در نتیجه 
رف��اه آنها افزای��ش می یافت. بهبود رفاه نیز به رش��د 
تولیدمثل و افزایش جمعیت منجر می ش��د و متعاقبا 
به دلیل کاهش درآمد س��رانه، فق��ر و بیماری جامعه 
را ف��را  می گرف��ت و جمعی��ت دوباره رو ب��ه کاهش 
می نهاد. ای��ن چرخه بارها و بارها در دوران باس��تان 
و قرون وسطی تکرار شد، به طوری که جمعیت جهان 
طی 1700 س��ال -از س��ال یکم میالدی تا آغاز قرن 
هجدهم- تنها 3.5 برابر شده بود؛ این در حالی است 
که در 300 سال اخیر جمعیت جهان حدود 11برابر 

شده است. 
در ق��رون پی��ش از انق��الب صنعتی، کش��ورهای 
پرجمعیت معموالً س��هم بیش��تری از تولید ناخالص 
جهان را به خود اختصاص می دادند. در واقع جمعیت 
زیاد این کش��ورها نش��انه این بود که آنه��ا تولیدات 
کش��اورزی بیشتری داش��ته اند و توانسته اند جمعیت 
بیش��تری را حداقل در حد زن��ده ماندن تغذیه کنند. 
دو کش��ور چین و هند در سال اول میالدی مجموعاً 
بیش از 50درص��د از تولید ناخالص جهان را به خود 
اختص��اص داده بودند. این دو کش��ور که همواره در 
صدر پرجمعیت ترین کشورهای جهان قرار داشته اند، 
حتی تا اواخر قرن نوزدهم نیز توانس��تند جایگاه خود 
را به عنوان دو کش��ور برتر جهان از لحاظ حجم تولید 

ناخالص داخلی حفظ کنند. 
از قرن نوزده��م به بعد اما آث��ار اقتصادی انقالب 
صنعتی به تدریج نمایان ش��د و جمعیت و زمین های 
کش��اورزی دیگر تنها عوام��ل تعیین کننده در تولید 
ناخال��ص داخل��ی کش��ورها نبودن��د. در اواخر قرن 

نوزده��م میالدی آمری��کا درحالی ک��ه جمعیتی در 
ح��دود یک چهارم هن��د و کمت��ر از یک پنجم چین 
داش��ت، از لحاظ تولی��د ناخالص داخل��ی از این دو 
کش��ور پیش��ی گرفت و به بزرگ ترین اقتصاد جهان 

تبدیل شد. 
در س��ه قرن اخیر اکتش��افات و اختراعات مهمی از 
قبیل ماشین بخار، الکتریسیته، ابزارهای محاسباتی، 
اینترنت و . . . موجب شده اند تا کشورها دیگر به اندازه 
گذش��ته برای پیش��رفت اقتصادش��ان به زمین های 
کشاورزی و نیروی کار )از لحاظ کمی( متکی نباشند 
و بتوانند با تکیه بر فناوری و دانش، کمبودهای خود 
در ح��وزه جمعیت و مناب��ع طبیعی را جبران کرده و 
س��هم بیشتری از تولید ناخالص جهان را نصیب خود 

سازند. 
همچنین س��هم کشورهای غربی و روسیه )شوروی 
سابق( از تولید ناخالص جهان، در اواسط قرن بیستم 
به باالترین میزان خود در تاریخ رس��یده است و پس 
از آن به تدریج چین، هند و سایر اقتصادهای نوظهور 
وارد مدار توسعه شده و فاصله اقتصادی خود را با این 
کشورها کاهش داده اند. در سال 2014 چین توانست 
آمریکا را از لحاظ حجم تولید ناخالص داخلی )برابری 
قدرت خرید( پش��ت سر گذاشته و عنوان بزرگ ترین 
اقتص��اد جهان را از آن خود کند؛ هرچند این کش��ور 
1.4 میلی��ارد نفری هنوز هم از لحاظ درآمد س��رانه 

فاصله زیادی با کشورهای مرفه جهان دارد. 
در بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا، سهم چین از تولید 
ناخالص جهان تقریباً با نس��بت جمعیت این کشور به 
جمعیت کل جهان برابری می کند؛ به عبارتی، جایگاه 
اقتصادی چین با جایگاه جمعیتی آن همخوانی دارد. 
سه کشور آمریکا، آلمان و ژاپن اما از لحاظ اقتصادی 
فراتر از جایگاه جمعیتی خود عمل کرده اند. در میان 
این پنج ابرقدرت اقتصادی تنها هند است که عملکرد 
اقتص��ادی آن در قیاس ب��ا جمعیت عظیمش چندان 
قابل دفاع نیست؛ این کشور تنها 7.5درصد در تولید 
ناخالص جهان سهم داشته است، درحالی که جمعیتی 
مع��ادل 17.6درصد از جمعیت کل دنی��ا را در خود 

جای داده است. 
به شهادت آمارهای سازمان های معتبر بین المللی، 
در جهان امروز کش��ورهایی که بیش��ترین بهره را از 
سرمایه های انسانی خود می برند و برای بهبود مستمر 
بهره وری در بخش های صنعتی و خدماتی خود از هیچ 
کوششی فروگذار نمی کنند، در مقایسه با کشورهایی 
ک��ه صرفاً به کمی��ت نیروی کار )عمدت��اً غیرماهر( و 
منابع زیرزمینی خود متکی هس��تند، جایگاه بس��یار 

باالتری در اقتصاد و تجارت جهانی دارند. 



رئیس جمهور  ام�روز:  فرصت 
ک��ه ب��رای ش��رکت در مجم��ع 
عمومی س��ازمان مل��ل متحد در 
نیویورک به  سر می برد، در دیدار 
با سران کشورها بر لزوم استفاده 
از فضای پس��ابرجام در توس��عه 
در  به ویژه  اقتص��ادی  مناس��بات 
ح��وزه بانکی تاکید کرد. حس��ن 
روحان��ی در نیوی��ورک ابت��دا در 
دیدار با ش��ینزو آبه نخس��ت وزیر 
ژاپ��ن، برجام را ی��ک توافق مهم 
بین المللی دانس��ت و تاکید کرد 
ک��ه ام��روز و پ��س از تالش های 
زیاد هفت کش��ور برای به نتیجه 
رس��یدن مذاک��رات و عملیات��ی 
ش��دن برجام، نبای��د اجازه دهیم 
یک کش��ور به صورت خودس��رانه 

توافق را خدشه دار کند. 
روحانی با بی��ان اینکه حمایت 
قاط��ع ژاپن از برج��ام در تحکیم 
صلح و ثبات منطقه موثر اس��ت، 
گف��ت: م��ا آغازگر نق��ض برجام 
نخواهی��م ب��ود و امیدواریم بقیه 
کش��ورها هم پایبند ب��ه تعهدات 
اخالق��ی  و  حقوق��ی  قانون��ی، 

خودشان باشند. 
ادام��ه  در  رئیس جمه��وری 
و  س��رمایه گذاری  زمینه ه��ای 
مش��ترک  همکاری های  توس��عه 
ژاپ��ن با ایران را فراوان برش��مرد 
و  رواب��ط  توس��عه  از  گف��ت:  و 
همکاری ه��ای همه جانبه تهران و 
توکیو اس��تقبال می کنیم و ژاپن 
می توان��د در بخش های گوناگون 
از جمله نفت، گاز، پتروش��یمی و 
توسعه بنادر در ایران حضور یافته 

و فعالیت کنند. 
او گفت: توس��عه بنادر جنوبی 
از جمل��ه چابه��ار، نق��ش مهم و 
موثری در گس��ترش روابط ایران 
و ژاپ��ن و کل منطق��ه خواه��د 
داشت و س��رمایه گذاران و فعاالن 
اقتص��ادی ژاپ��ن نی��ز می توانند 
در توس��عه بنادر و ش��بکه ریلی، 

سرمایه گذاری کنند. 
رئیس جمه��ور همچنی��ن ب��ه 
ض��رورت تقویت همکاری های دو 
کش��ور در بخش محیط زیس��ت 
و مب��ارزه ب��ا آلودگی هوا اش��اره 
کرد و گف��ت: موضوع مب��ارزه با 
آلودگ��ی هوا برای ما مهم اس��ت 
و از هم��کاری خوب ایران و ژاپن 
در بح��ث محیط زیس��ت حمایت 
می کنیم. ژاپن برای بهینه کردن 
مصرف ان��رژی تجربه زیادی دارد 
و می تواند اجرای طرح های مهمی 
را در ای��ن عرصه در ایران برعهده 

بگیرد. 
وی نهایی شدن اعتبارات بانکی 
توس��عه طرح های مشترک  برای 

دو کش��ور را موث��ر برش��مرد و 
گفت: در ح��وزه ارتباطات بانکی 
قدم هایی برداش��ته ایم اما نیازمند 
رواب��ط نزدیک ت��ر و گس��ترده تر 
بانک ها هس��تیم و امی��دوارم در 
مجم��وع با این اقداماتی که انجام 
ش��ده، روابط دو کش��ور در همه 
و  علمی  اقتص��ادی،  زمینه ه��ای 

فناوری گسترش یابد. 
نخس��ت وزیر ژاپن نی��ز در این 
دیدار تاکید ک��رد که دولت ژاپن 
خواس��تار توس��عه روابط خود با 
ای��ران در هم��ه زمینه های مورد 
عالقه است. شینزو آبه با اشاره به 
خط اعتباری ژاپن به ایران گفت: 
امیدوارم به زودی این مذاکرات به 
نتیجه برس��د و اجرای پروژه های 
مرتبط با انرژی را شتاب بخشد. 

او ب��ا حمایت مج��دد از توافق 
مح��ور  ای��ران،  گف��ت:  برج��ام 
خاورمیانه اس��ت و ما خواس��تار 
پایبندی هم��ه طرف ها به برجام 

هستیم. 
توسعه مناسبات بانکی در 

روابط تهران-اسلو
به گ��زارش ایِبن��ا، روحانی در 
حاش��یه مجمع عمومی س��ازمان 
مل��ل متحد در دی��دار خانم »ارنا 
نیز  نروژ  نخس��ت وزیر  سولبرگ« 
با بی��ان اینکه ایران از گش��ایش 
روابط با کش��ورهای اتحادیه اروپا 
می کند،  اس��تقبال  ن��روژ  به ویژه 
گفت: تواف��ق برجام زمینه خوبی 
برای توسعه روزافزون روابط ایران 
و اتحادیه اروپا ایجاد کرده است. 
او ت��الش ب��رای افزایش حجم 
رواب��ط اقتصادی تهران - اس��لو 
ظرفیت ه��ای  س��طح  ب��ه  را 
موجود م��ورد تاکید ق��رار داد و 
گفت: ش��رایط جدید پس��ابرجام 
فرصت های خوبی را برای توسعه 

رواب��ط دو کش��ور در بخش های 
مختلف اقتص��ادی به وجود آورده 
که اس��تفاده از ای��ن فرصت ها به 
نفع دو مل��ت و ملت های منطقه 

است. 
اتحادی��ه  حمای��ت  روحان��ی 
اروپ��ا از توافق برج��ام را موجب 
خرسندی و امیدوارکننده دانست 
و گفت: ای��ن توافق به نفع جهان 
است و نش��ان می دهد مشکالت 
بین الملل��ی از طریق مذاکره قابل 

حل و فصل است. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه 
فعالیت برخی شرکت های اروپایی 
در بخش انرژی ایران گفت: ایران 
برای پنج س��ال آین��ده در بخش 
ان��رژی ۲۰۰ میلی��ارد دالر پروژه 
تعری��ف ک��رده اس��ت و آمادگی 
داریم ش��رکت های نروژی نیز از 

این فرصت بهره مند شوند. 
ب��ه لزوم  روحان��ی همچنی��ن 
توس��عه روابط بانکی اش��اره کرد 
و گفت: توس��عه مناسبات بانکی 
تهران – اس��لو پایه مس��تحکمی 
ب��رای ایج��اد ش��تاب در رواب��ط 

اقتصادی دو کشور خواهد بود. 
س��ولبرگ«  »ارن��ا  خان��م 
نخست وزیر نروژ نیز در این دیدار 
ب��ا اس��تقبال از گس��ترش روابط 
نروژ با ایران گفت: نروژ به برجام 
متعهد است و گزارش ها حاکی از 
آن اس��ت که تهران ب��ه تعهدات 

خود پایبند بوده است. 
او ب��ا تاکید ب��ر لزوم توس��عه 
حجم رواب��ط تهران – اس��لو در 
بخش ه��ای مختل��ف اقتصادی از 
جمله نفت، گاز، انرژی، شیالت و 
بازرگانی، ادام��ه داد: نروژ مصمم 
اس��ت از فرصت های��ی ک��ه برای 
س��رمایه گذاری مشترک در ایران 
وجود دارد، استفاده کند و در این 

راس��تا برای رفع موان��ع بانکی به 
طور جدی در حال تالش هستیم. 
توسعه روابط بانکی ایران و 

پاکستان
حس��ن روحان��ی همچنین در 
دی��دار ش��اهد خاق��ان عباس��ی، 
در  پاکس��تان  نخس��ت وزیر 
در  ک��ه  تحرک��ی  از  نیوی��ورک، 
رواب��ط دو کش��ور در س��ال های 
اخیر ایجاد ش��ده، استقبال کرد و 
گفت: خواس��ت دو ملت، روابطی 
مستحکم و همیشگی میان ایران 

و پاکستان است. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه 
ای��ران  گس��ترده  ظرفیت ه��ای 
تعمی��ق  ب��رای  پاکس��تان  و 
همکاری ه��ای مش��ترک گف��ت: 
م��ا آماده تامین انرژی پاکس��تان 
از  اس��تقبال  همچنی��ن  و 
س��رمایه گذاران پاکستانی در این 

حوزه هستیم. 
روحان��ی، الزمه توس��عه روابط 
بهت��ر  هم��کاری  را  اقتص��ادی 
بانک ه��ای دو کش��ور دانس��ت و 
اف��زود:  باید بانک ه��ای ایرانی و 
پاکستانی بر مبنای توافقات انجام 
شده برای ایجاد ش��عباتی در دو 

کشور تشویق و حمایت شوند. 
رئیس جمهور همچنین به خط 
لوله انتقال گاز ایران به پاکستان 
اش��اره کرد و گفت: در این بخش 
ما به س��هم خود عم��ل کردیم و 
در قالب یک کار عظیم، لوله های 
خط��وط انتق��ال گاز را تا نزدیک 

مرز دو کشور آورده ایم. 
وی ب��ا بیان اینک��ه ایران آماده 
تکمیل خط لوله انتقال گاز است، 
گفت: امیدوارم تعهدات دو طرف 
عملی ش��ود که این به نفع هر دو 

کشور خواهد بود. 
رئیس جمهور افزود: ما همچنین 

آماده ایم با سرمایه گذاری مشترک 
کشورهای دیگر در مناطق مرزی 
با پاکستان نیروگاه احداث و برق 

به پاکستان صادر کنیم. 
نخس��ت وزیر پاکس��تان نیز در 
ای��ن دیدار ب��ا بیان اینک��ه ایران 
کش��وری بس��یار مه��م و به قلب 
ما بس��یار نزدیک اس��ت، خواهان 
توس��عه و تعمیق روابط دو کشور 
در همه حوزه ها شد. شاهد خاقان 
اقتصادی،  عباس��ی همکاری های 
امنیت��ی و منطقه ای را مقوم پایه 
مناسبات مشترک دانست و گفت: 
ما پیگیر نگرانی ها ش��ما در مورد 
مرزها هس��تیم و ارت��ش را برای 

محافظت مرز، مستقر کرده ایم. 
۲۰۰ میلیارد دالر پروژه در 

حوزه انرژی ایران
رئیس ج�مه��ور هم��چنی��ن 
رادف«  »روم��ن  دی��دار  در 
رئیس جمهور بلغارستان با بیان 
اینکه توسعه روابط با بلغارستان 
در  به عنوان کش��وری دوس��ت 
کنار دریای س��یاه ب��رای ایران 
حائز اهمیت اس��ت، زمینه ها را 
برای توس��عه رواب��ط اقتصادی 
صوفی��ه   – ته��ران  تج��اری  و 
گس��ترده خواند و گف��ت: باید 
بخش های  و  اقتص��ادی  فعاالن 
خصوص��ی دو کش��ور در جهت 
تقوی��ت و تحکیم مناس��بات و 
همکاری های مش��ترک تشویق 
شده و مورد حمایت قرار گیرند. 
روحان��ی با اش��اره ب��ه جایگاه 
اس��تراتژیک ایران و بلغارس��تان 
و اتص��ال راه آهن ای��ران از طریق 
آذربایجان و گرجس��تان به شرق 
دریای س��یاه و اروپا، گفت: ایران 
و بلغارس��تان می توانن��د از ای��ن 
ظرفیت برای توس��عه روابط خود 
در بخش های مختلف حمل و نقل 

و تجارت استفاده کنند. 
روحانی با بی��ان اینکه در حال 
حاض��ر نزدیک ب��ه ۲۰۰ میلیارد 
دالر پ��روژه در بخش انرژی برای 
آماده  ای��ران  در  س��رمایه گذاری 
اس��ت، گفت: ش��رکت های فنی، 
مهندس��ی و بخش های خصوصی 
بلغارس��تان نی��ز می توانند از این 
فرصت اس��تفاده ک��رده و در این 

پروژه ها سرمایه گذاری کنند. 
رئیس جمهوری بلغارس��تان نیز 
در این دیدار با بیان اینکه بخش 
خصوصی بلغارستان عالقه مند به 
در  مشترک  س��رمایه گذاری های 
حمل و نقل  گوناگ��ون،  پروژه های 
و انرژی اس��ت، گفت: باید تالش 
کنیم سطح مناس��بات تجاری و 
اقتصادی دو کشور بیش از پیش 

ارتقا پیدا کند. 

مذاکرات اقتصادی روحانی در نیویورک ادامه دارد

تعریف ۲۰۰ میلیارد دالر پروژه برای جذب سرمایه گذاری خارجی

پس از تهیه و ارسال طرح جدید کارت 
اعتباری خرید کاالی ایرانی توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی، 
اکن��ون ای��ن بانک خ��ود اقدام ب��ه تهیه 
طرحی جدی��د کرده که در کمیس��یون 
اعتبارات بانک مرکزی در انتظار تصویب 

است. 
به گزارش ایسنا، براساس مصوبه ستاد 
فرماندهی اقتص��اد مقاومتی اجرای طرح 
جدید کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
توس��ط وزارت صنعت، معدن و تجارت و 
بانک مرکزی در سال جاری جزو وظایف 
این دو دستگاه تعریف شده که باید پس 
از تهیه طرح مذکور هرچه سریع تر آن را 
به تصویب سازمان برنامه و بودجه جهت 

اجرا و ابالغ برسانند. 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت اخیرا 
پیش��نهاد جدیدی را به منظ��ور اجرای 
ط��رح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی 
در س��ال های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ ب��ه بانک 
مرک��زی ارائه ک��رده بود ک��ه در ابتدای 
مرداد ماه امسال به تایید و اصالح سازمان 
برنامه و بودجه رس��یده بود. در این طرح 

قرار بود تهی��ه ۲ میلیون کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایرانی در دس��تور کار قرار 
گی��رد و میزان اعتبار ه��ر کارت به طور 
متوسط برابر 5 میلیون تومان لحاظ شده 
تا در مجم��وع طرح مذکور به میزان ۱۰ 
ه��زار میلیارد توم��ان و در صورت توافق 

نهایی بانک مرکزی اجرایی شود. 
با ای��ن حال اما به تازگی بانک مرکزی 
در جلس��ه ای با مسئوالن وزارت صنعت، 

مع��دن و تجارت اعالم ک��رده تهیه طرح 
جدیدی را جه��ت اجرای کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایرانی در دس��تور کار قرار 
داده که در کمیس��یون اعتب��ارات بانک 
مرکزی در انتظار تصویب اس��ت و پس از 
آن به وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز 
ارائه خواهد شد تا در صورت توافق نهایی 
دو دس��تگاه به س��ازمان برنامه و بودجه 
ارس��ال ش��ود و با تصویب این س��ازمان 

جهت اجرا به ابالغ درآید. 
عباس هاش��می، مدیرکل دفتر لوازم 
خانگ��ی و صنایع فلزی وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت گفت: وزارت صنعت، 
معدن و تجارت براس��اس مصوبه ستاد 
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومت��ی، طرح 
جدی��د کارت اعتب��اری خری��د کاالی 
ایرانی را به بانک مرکزی ارائه کرد، اما 
گویا طرح جدیدی در این بانک مدنظر 
ق��رار گرفته و منتظر نهایی ش��دن آن 

هستیم. 
او ادامه داد: در جلسه ای که با مسئوالن 
بانک مرکزی داش��تیم اعالم کردند تهیه 
طرح جدی��د کارت اعتباری خرید کاالی 
ایران��ی ب��ه کمیس��یون اعتب��ارات بانک 
مرکزی ارس��ال ش��ده و منتظ��ر تایید و 
تصویب در این کمیس��یون است تا پس 
از آن ب��ا ارائه ب��ه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و توافق نهایی دو دس��تگاه به 
س��ازمان برنامه و بودجه ارسال شود که 
در ص��ورت تصوی��ب نهای��ی آن در این 
سازمان طرح جدید کارت اعتباری خرید 

کاالی ایرانی اجرایی می شود. 

آخرین خبرها از طرح کارت اعتباری خرید کاال

تدوین طرح تازه ای از سوی بانک مرکزی

گزارش2

نفت

افزایش تقاضای نفت تا سال ۲۰۴۰
نفت گران می شود؟ 

یک��ی از مقامات آژانس بین المللی ان��رژی اعالم کرد 
که در س��ال های آینده قیمت نفت به شدت افزایش پیدا 

می کند. 
به گ��زارش بیزینس اینس��ایدر، براس��اس گفته های 
نیل اتکینس��ون، مدیر آژانس بین الملل��ی انرژی، امکان 
اینکه بازار نفت ش��اهد نوسانات شدید قیمت ها به دلیل 

سرمایه گذاری های جدید در تولید باشد، بسیار است. 
اتکینس��ون که در همایش��ی تحت عن��وان ماناما در 
بحرین س��خن می گفت، عنوان کرد: س��رمایه گذاری ها 
به دلیل ریس��ک های باالی این صنعت به شدت در حال 
بازگشت است. به همین دلیل می توان انتظار داشت این 
اتفاق موجب کاهش نوس��ان قیمت جهانی نفت خواهد 

شد. 
ب��ه گفت��ه او، احتم��ال اینک��ه طی پنج س��ال آینده 
سرمایه گذاری ها برگردد و مجددا شاهد بازگشت قیمت 
نفت به قیمت های یک دهه گذشته باشیم، بسیار است. 
ب��ا توجه به آخرین گزارش ب��ازار نفت که هفته پیش 
توس��ط آژانس بین المللی انرژی منتشر شد، تقاضا برای 
نفت خام ۲.۳ درصد در چهارماهه دوم س��ال نسبت به 
سال گذشته افزایش داشته است. این اتفاق موجب شده 
که این س��ازمان دوباره پیش بینی قیم��ت نفت خود را 
بازبین��ی کرده و نرخ رش��د کلی تولید نفت را در س��ال 

۲۰۱۷ به ۱.۶ میلیون بشکه در روز برساند. 
اتکینس��ون همچنین گفت: گرچه در میان مدت نرخ 
رشد تقاضا آهسته خواهد بود، اما ممکن است از نقطه ای 
که قبال پیش بینی ش��ده با توجه به تغییر پیش بینی ها، 
رش��د تقاض��ا افزایش پیدا کن��د. در بلند مدت تا س��ال 
۲۰۴۰، آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرده اس��ت 
که س��هم نفت در ترکی��ب انرژی جهان��ی تنها اندکی 

کاهش خواهد یافت. 
براس��اس این گزارش، آژان��س بین المللی پیش بینی 
می کند س��هم نف��ت از ۳۳درص��د در س��ال ۲۰۱5 به 
۳۱درصد در سال ۲۰۴۰ برسد. این آمار به این معناست 
که رش��د تقاض��ای نفت به عن��وان بخش��ی از تقاضای 
رش��د انرژی، افزایش خواهد یافت. با این حال مش��کل 

سرمایه گذاری جدید باقی می ماند. 
وزیر نفت بحرین نی��ز در این همایش گفت: با وجود 
اینکه قیمت ها به تازگی بهبود یافته، اما هنوز قیمت نفت 
به اندازه کافی باال نیست که انگیزه سرمایه گذاری برای 

تولید را افزایش دهد. 
مدیر نفتی بحرین تنها کس��ی نیست که در رابطه با 
کاهش عرضه احتمالی هشدار داده باشد. از سوی دیگر، 
براس��اس گزارش چشم انداز انرژی ۲۰۱۷ اداره اطالعات 
انرژی دولت آمریکا، میزان مصرف جهانی س��وخت های 
مایع از ۹5 میلیون بشکه در سال ۲۰۱5 به ۱۰۴ میلیون 
بش��که در س��ال ۲۰۳۰ و ۱۱۳ میلیون بش��که در سال 

۲۰۴۰ میالدی خواهد رسید. 
به همین ترتیب، کش��ورهای عضو اوپک سهم خود از 
بازار نفت خام و میعانات را حفظ خواهند کرد یا ممکن 

است اندکی به سهم خود بیفزایند. 
صعود نفت در واکنش به احتمال تمدید توافق اوپک

در همین زمینه، قیمت های نفت روز چهارشنبه پس 
از اینک��ه عراق اعالم کرد اوپک و س��ایر تولید کنندگان 
نفت تمدید یا حتی کاهش بیش��تر تولی��د برای مقابله 
با اش��باع عرضه جهانی را بررسی خواهند کرد، افزایش 

یافت. 
به گزارش ایسنا، نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا 
۳۳ س��نت افزایش یافت و به ۴۹.۸۱ دالر در هر بش��که 
رس��ید. نفت برنت که قیمت پایه برای بازار جهانی است 
۲۳ س��نت صعود ک��رد و در 55.۳۷ دالر در هر بش��که 

ایستاد. 
جبار اللعیبی، وزیر نفت عراق، روز سه ش��نبه در یک 
کنفرانس انرژی در امارات متحده عربی گفت: در حالی 
که گزینه های مورد بررسی کشورهای اوپک و غیراوپک 
شامل تمدید توافق کاهش تولید به مدت چند ماه دیگر 
است، هنوز زود است درباره آنچه پس از ماه مارس باید 

انجام گیرد، تصمیم بگیریم. 
ب��ه گفت لعیبی، برخی تولیدکنن��دگان بر این باورند 
ک��ه توافق کاه��ش تولید باید به مدت س��ه تا چهار ماه 
دیگر تمدید شود. سایرین می خواهند این توافق تا پایان 
س��ال ۲۰۱۸ تمدید شود، در حالی که کشورهایی مانند 
اکوادور و عراق تصور می کنند باید یک دور دیگر کاهش 

انجام بگیرد. 
سازمان کشورهای صادر کننده نفت )اوپک( به همراه 
روس��یه و س��ایر تولیدکنندگان غیرعضو این س��ازمان 
توافق کرده اند به منظور مقابله با اش��باع عرضه جهانی، 
تولیدش��ان را تا مارس س��ال میالدی آینده حدود ۱.۸ 

میلیون بشکه در روز کاهش دهند. 
به گفته جورجی اس��الوف، مدیر تحقیقات در شرکت 
کارگ��زاری کاالی مارکس اس��پکترون، چنین اقداماتی 
بعید است تاثیر زیادی داشته باشد. تقاضا برای نفت خام 
عالی نیست و معلوم نیس��ت این وضعیت به این زودی 
تغییر خواهد کرد یا نه. این شرکت تقاضای قوی تر برای 
نفت خام در س��ه ماهه چهارم سال ۲۰۱۷ را پیش بینی 
نمی کن��د چراکه به معنای آن اس��ت ک��ه میزان عرضه 
باید بیشتر محدود ش��ود، اما این امر آسان نخواهد بود، 
زیرا انتظار می رود به��ره وری دکل های نفتی در آمریکا 
افزایش پیدا کند در نتیجه آنها از همین تعداد دکل نفت 
بیش��تری تولید خواهند کرد. براس��اس گزارش رویترز، 
گروه صنعتی موسس��ه امریکن پترولیوم روز سه ش��نبه 
اعالم کرد ذخایر نفت آمریکا هفته گذشته افزایش یافته 
در حالی که ذخایر بنزین و میعانات کاهش یافته است. 

یادداشت

اقتصاد پارتیزانی؛ راهکاری برای 
برون رفت از رکود

ش��اید به این فکر کرده باشید که چگونه بانک ها 
می توانند باالتر از نرخی که بانک مرکزی برای شان 
تعیین کرده اس��ت به سپرده گذاران سود بدهند و 
آیا این امر برای شان مقرون به صرفه است یا خیر؟  
در پاس��خ باید گفت هنگامی که بانک ها در پاسخ 
به برداش��ت های مردمی یا انتقال بین بانکی وجوه 
دچار مش��کل می ش��وند مجبور به اضافه برداشت 
از بانک مرکزی می ش��وند. این اضافه برداش��ت به 
بدهی بان��ک به بانک مرکزی تبدیل می ش��ود که 
سبب افزایش پایه پولی از سمت بانک شده و ایجاد 

نقدینگی و تورم در کشور خواهد کرد. 
 از سوی دیگر، بانک مرکزی این اضافه برداشت 
بانک ه��ا را با س��ود ۳۴درصد محاس��به می کند تا 
بانک ه��ا به س��ادگی به این ش��یوه از تامین منابع 
مورد نیاز خود فکر نکنند، اما این سود باال نیز مانع 
از برداش��ت اضافی بانک ها از بانک مرکزی نش��ده 
اس��ت که اثرات تورمی زیادی در اقتصاد و تحمیل 

هزینه به مردم دارد. 
همچنی��ن بان��ک مرک��زی ب��رای اینک��ه بانک 
ورشکس��ت نش��ود اج��ازه ادام��ه این رون��د را به 
بانک های��ی ک��ه مش��کل نقدینگ��ی دارن��د، داده 
اس��ت. در واقع اگر هم بخواهد س��خت گیری کند 
س��پرده گذاران دچار مشکل خواهند شد و اگر هم 
س��خت گیری نکند، در آینده نه چن��دان دور خود 
بانک متضرر خواهد ش��د و این یعنی س��هامداران 
آن بانک و ضرر این اتفاق در جامعه به کل اقتصاد 

رخنه پیدا خواهد کرد. 
ب��ه نظ��ر می رس��د تنها راه��ی که پی��ش روی 
مدی��ران این بانک ها وجود دارد، افزایش س��رمایه 
و ورود نقدینگی جدید اس��ت ک��ه این موضوع نیز 
نیاز به توجیه افزایش س��رمایه در پروژه های خاص 
و زودب��ازده دارد، اما بس��تر اقتص��ادی پروژه های 
زودبازده نیز اکنون در کش��ور فراهم نیس��ت. یک 
روش قدیم��ی دیگ��ر نیز ک��ه همیش��ه راه نجات 
بنگاه های گرفتار با ارزش دارایی ثابت باال اس��ت، 
روش قدیمی دل  بس��تن به نرخ تورم است، چراکه 
به واسطه افزایش نرخ تورم و به تبع افزایش ارزش 
دارایی های بلوکه شده، بانک های مقروض و فروش 
آنها، راه برون رفت از بدهی به بانک مرکزی هموار 

می شود. 
مشخص است که دل بستن به افزایش نرخ تورم 
در طوالنی مدت آثار س��وء خ��ود را دارد. دولت در 
مقط��ع کنونی می توان��د با هوش��مندی از اقتصاد 
پارتیزان��ی اس��تفاده کند؛ روش��ی ک��ه بنگاه های 
اقتص��ادی را ب��ه تولید تش��ویق و ارزش پول ملی 
را تقویت کند و به واس��طه ایجاد اش��تغال، امنیت 
و رضایت ش��غلی را در بین جامع��ه افزایش دهد. 
منظور از واژه پارتیزانی این اس��ت که دولت جهت 
راه اندازی یک تحول اقتصادی در جای جای کشور 
به دنبال مسیری جهت حفظ منافع ملی و افزایش 
تولید و اش��تغال به واسطه تصمیم های متمرکز در 
محل های جغرافیایی و اس��تراتژیک کش��ور باشد، 
حال می توان��د این رویداد در مرزهای کش��ور رخ 

دهد یا در بنگاه های استراتژیک. 
از جمله مثال های اقتص��اد پارتیزانی می توان به 

این موارد اشاره کرد: 
* عقد قراردادهای کالن کش��اورزی با کشورها 
در محص��والت پای��ه همانند گن��دم و جو و ذرت 
بین الملل��ی  تخفیف��ات  ارائ��ه  و  س��یب زمینی  و 
طوالنی مدت و همچنین تشویق کشاورزان با ارائه 
امکان��ات اولیه اع��م از تخم ب��ذر و زمین زراعی و 
عقد قرارداد طوالنی مدت جهت خرید محصوالت 

و صادرات آنها به کشورهای مقصد. 
و  رفاه��ی  تامی��ن  اس��کله های  تاس��یس   *
سوخت رس��انی و تعمیرگاه��ی در س��واحل خلیج 
فارس برای کش��تی های عب��وری که از تنگه هرمز 
عب��ور می کنند و هم اکنون فق��ط از بندر فجیره و 

امارات سرویس می گیرند. 
* ع��دم مجوز ورود خودروی ه��ای چینی؛ علت 
ابتدای��ی ورود خودروه��ای ارزان قیم��ت چین��ی 
اس��تفاده از پتانس��یل خ��ودرودار ک��ردن گ��روه 
کم درآمد جامعه بود، اما اکنون قیمت این خودروها 

از خودروهای ساخت داخل نیز باالتر است. 
* جلوگیری از واردات کاالهای موجود س��اخت 
داخ��ل و ع��دم اس��تفاده از تعرفه گمرک��ی برای 
نمونه های خارجی به هر دلیلی همراه با جلوگیری 

از لوکس گرایی تا زمان ثبات وضعیت اقتصادی. 
* پرداخت بخش��ی از س��ود س��پرده های بانکی 
به صورت سهام آن بانک در بورس و تقویت بانک ها 
از حیث ورود سهامداران جدید و تشویق و آشنایی 
بیشتر مردم با بورس؛ از این طریق خروج نقدینگی 
از بانک ها نیز بین بورس و سپرده های بانکی که دو 
رقیب هم هس��تند، کاهش خواهد یافت. مثال های 
دیگ��ری از اقتصاد پارتیزان��ی را می توان بیان کرد 
ک��ه البته باید از حیث عملیاتی بودن و توان انجام 
آنها امکان س��نجی ش��ود. درنهای��ت امیدواریم هر 
س��ازمانی با در نظر گرفت��ن راهکارهای منطقی و 
علمی مربوط به فعالیت خود، به وضعیت اقتصادی 
کش��ور کمک کرده و استفاده از راهکار اشتباه نگاه 

به تورم را از دستور کار خود حذف کند. 
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 »حس��ن روحانی« رئی��س جمهوری 
در ط��ول چند ماه ک��ه از آغاز کار دولت 
دوازدهم می گذرد، بارها در سخنرانی های 
خود بر اولویت ه��ای اقتصادی در دولت 
دوازده��م اش��اره و تأکی��د کرده اس��ت. 
روحان��ی فرصت��ی دو ماه��ه ب��ه وزیران 
کابین��ه داد تا اولویت های وزارتخانه خود 
را مطاب��ق جهت گیری ه��ا و اولویت های 
مط��رح ش��ده ارائه دهن��د. رف��ع موانع 
جذب س��رمایه خارجی، گس��ترش پایه 
و ارتق��ای عدال��ت مالیات��ی، جدیت در 
خصوصی  س��ازی، مب��ارزه با پولش��ویی، 
اجرای سیاست  های فعال بازار کار، اصالح 
وضعیت مالی صندوق  های بازنشس��تگی، 
واگ��ذاری بنگاه  ه��ای اقتص��ادی، ایجاد 
تحرک در بخ��ش مس��کن، برنامه ریزی 
برای توس��عه اش��تغال مولد و حمایت از 
تولید داخلی گوشه ای از فرمان اقتصادی 
روحانی به وزارتخانه ها برای س��اماندهی 
به وضعیت اقتصادی کش��ور است. ایجاد 
فرصت ه��ای س��رمایه گذاری در بخ��ش  
بازارهای  تقویت  اشتغال زایی،  خصوصی، 
بده��ی، ح��ل مش��کل ارزش دارایی ه��ا 
و رک��ود صندوق ه��ای بازنشس��تگی نیز 
از دیگ��ر بایس��ته های اقتص��ادی دولت 
دوازدهم از نگاه مس��ئوالن و کارشناسان 

اقتصادی است. 

افزایش تولید و اشتغال زایی؛ اولویت 
نخست دوره دوم دولت 

معاون وزیر صنع��ت، معدن و تجارت در 
گفت وگو با ایرنا به ش��رایط اقتصادی کشور 
در زمان روی کار آمدن دولت تدبیر و امید 
پرداخت و گفت: دولت یازدهم زمانی فرمان 
کشور را به دس��ت گرفت که اقتصاد دچار 
چالش های��ی چون نرخ ت��ورم 40درصدی، 
رش��د منف��ی در بخش صنع��ت و تجارت، 
تحریم جدی صندوق های ضمانت صادرات 
و بدهی ه��ای گوناگ��ون ب��ود. مدیرعام��ل 

ایمیدرو ادام��ه داد: به طور تقریبی یکی دو 
سال نخس��ت، دولت یازدهم به دنبال رفع 
چالش ه��ا و ایجاد ثب��ات در اقتصاد بود که 
خوشبختانه موفقیت های خوبی در رفع این 
مشکالت به دس��ت آورد. به اعتقاد مهدی 
کرباس��یان، رئی��س هیأت عامل س��ازمان 
توسعه و نوس��ازی معادن و صنایع معدنی 
ای��ران، نب��ود ش��فافیت اقتص��ادی، روابط 
ناسالم در اقتصاد و رانت در برخی معادالت 
و معام��الت اقتص��ادی باعث ش��کل گیری 
فس��اد مال��ی در برخی بخش ها می ش��ود.  
»الکترونیکی کردن سیستم ها باعث کاهش 
نقش انس��ان در روابط، ساختارهای دولتی 
و صدور مجوزها خواهد شد و شفاف سازی 
بیش��تری را به هم��راه خواهد داش��ت. در 
این صورت فس��اد نی��ز در بخش های مالی 
و اداری کاهش خواهد یافت.« معاون وزیر 

صنع��ت، مع��دن و تجارت درعی��ن حال با 
اش��اره به رکود حاکم ب��ر تولید و همزمان 
رشد نقدینگی تأکید کرد: باید برنامه هایی 
در راس��تای تولید و اش��تغال طرح ریزی و 
اجرا شود تا در این مسیر ضمن کاهش نرخ 
تورم، اقش��ار کم درآمد نیز آسیب نبینند و 
ثبات بیش��تری برای برنامه های بلندمدت 
و س��رمایه گذاران حاصل ش��ود. وی افزود: 
تأکی��د بیش از اندازه بر کنت��رل نرخ تورم 
در برخی بخش ه��ا، باعث فاصله افتادن در 
رونق می ش��ود، لذا در این رابطه باید میان 
رونق، رک��ود، تورم و نقدینگی تعادل ایجاد 

کرد. 

بایسته های اقتصادی دولت دوازدهم 
رحمان��ی، کارش��ناس ب��ازار س��رمایه 
در واکاوی برنامه ه��ای اقتص��ادی دولت 

یازدهم به ایرنا گفت: مهم ترین سیاستی 
ک��ه در دولت قبلی اجرا ش��د حرکت به 
س��وی مهار تورم بود که ب��ا موفقیت نیز 
اجرا ش��د. ثب��ات ن��رخ ارز و قیمت ها در 
بازارهای کاال از دیگ��ر هدف گذاری های 
دول��ت در بخش اقتصادی ب��ود. در این 
میان از ش��رایط رکودی نیز نباید غفلت 
کنی��م. به گفت��ه وی، در دولت های نهم 
و دهم بخ��ش عمده ای از منابع کش��ور 
ص��رف س��رمایه گذاری در بخش امالک 
و مس��تغالت ش��د و با حجم زی��ادی از 
پروژه های س��اختمانی روبه رو شدیم که 
اکنون نیمه کاره مانده اند. این کارشناس 
ب��ازار س��رمایه، س��رمایه گذاری بیش از 
ان��دازه در بخ��ش مس��کن در دوره های 
قبلی را عامل بلوکه ش��دن سرمایه ها در 
این بخش عنوان کرد. رحمانی با اش��اره 
به تأثی��ر رک��ود جهانی ب��ر چالش های 
اقتص��ادی کش��ور گفت: ایج��اد تحرک 
در اقتص��اد کش��ور، یک��ی از مهم تری��ن 
برنامه هایی است که دولت دوازدهم باید 
ب��ه آن توج��ه کند. وی ادام��ه داد: برای 
ادامه برنامه در بخش سیاس��ت های مالی 
باید فکری اساس��ی ک��رد، اگرچه ممکن 
اس��ت منجر به تورم شود اما نباید خیلی 
نگران بود چون ش��دت رکود جدی است 
و در بس��یاری بخش های مشکلی ایجاد 
نخواهد ش��د. وی با ابراز امیدواری درباره 
ادام��ه نیافت��ن سیاس��ت های انقباض��ی 
دول��ت یازدهم در دول��ت دوازدهم ادامه 
داد: ب��ه نظر می رس��د در دولت کنونی، 
سیاس��ت های پولی به ش��دت قبل ادامه 
نیابد اما در حوزه سیاست مالی و بودجه 
نش��انه هایی دیده می ش��ود که به دلیل 
اطالعات ناکافی در این زمینه، نمی توان 
تحلیل مناسبی ارائه داد. به نظر می رسد 
کسری بودجه ای در اندازه منطقی وجود 
داش��ته باش��د که حتی این میزان برای 

اقتصاد نیز مفید است. 

ب��ر اس��اس تازه تری��ن گ��زارش دفتر 
اطالع��ات منطق��ه ای س��ازمان جهان��ی 
گم��رک  )RILO( ،گم��رک ای��ران در 
کش��ف انواع مواد مخدر رتبه نخس��ت را 
کس��ب کرد. به گزارش »فرصت امروز«، 
گم��رک ای��ران در مبارزه و کش��ف انواع 
مواد مخدر س��نتی و صنعتی، قرص های 
مخ��در و روان گردان ه��ا و پیش س��ازها 
بهتری��ن عملکرد را در مقایس��ه با دیگر 
گمرکات داش��ته اس��ت. ای��ن در حالی 
اس��ت که کش��ورهای هنگ کنگ، ژاپن 
و نیوزیلن��د رتبه ه��ای بع��دی را به خود 
اختص��اص داده ان��د. براس��اس گ��زارش 
2017 مرک��ز اطالعات س��ازمان جهانی 
گم��رک )RILO(، گمرک ایران با 171 
مورد بیش��ترین تعداد و حجم کشفیات 
مواد مخدر را در میان س��ایر کشورها به 
خود اختصاص داده اس��ت. این مرکز در 
گزارش خود اعالم کرده اس��ت: در حوزه 
کش��فیات مواد مخدر، گمرک ایران فقط 
با 90 مورد کش��ف انواع حش��یش و بذر 
ش��اهدانه بیش��ترین حجم کش��فیات را 
به خ��ود اختصاص داده اس��ت و رکورد 
جدی��دی را در می��ان گم��رکات س��ایر 
کش��ورها به لحاظ کش��ف انواع حشیش 
و بذر ش��اهدانه به ثبت رس��انده اس��ت. 
متخصص��ان ژنتی��ک گیاه��ی روی گیاه 
ش��اهدانه کار ژنتیک��ی انج��ام داده اند و 
در نتیج��ه از گیاهی که م��اده مخدر آن 
۶درصد بود، گیاه جدیدی تولید کرده اند 

که ماده مخدر آن 2۵درصد است. 
رتبه دوم گمرک ایران در مبارزه با 

تخلفات و قاچاق
مرک��ز اطالع��ات منطقه ای س��ازمان 
جهان��ی گم��رک  )RILO( ،عملک��رد 
گم��رکات در بخ��ش کش��ف تخلفات و 
مبارزه با قاچاق سایر کاالها را نیز ارزیابی 
و اع��الم ک��رده ک��ه از این نظ��ر گمرک 

ای��ران پس از کش��ور ژاپن رتب��ه دوم را 
کس��ب کرده اس��ت. این ارزیابی ش��امل 
آخری��ن روش های قاچاق و مس��یرهای 
ترانزی��ت م��واد مخ��در و پیش س��ازها، 
سوخت، گونه های درحال انقراض، جرائم 
زیس��ت محیطی، کش��فیات مواد نوظهور  
)NPS(، دارو ، کااله��ای تقلبی و س��ایر 
موارد مرتبط می ش��ود. گمرک ایران در 
حال��ی رتبه دوم را در مب��ارزه با تخلفات 
و قاچاق کاال پس از کش��ور ژاپن کس��ب 
کرده که بیش��ترین امتیازات کشور ژاپن 
ب��ه فعالیت ه��ای گمرک این کش��ور در 
حوزه مبارزه با تخلفات و تقلبات مالکیت 
معن��وی )IPR( اختص��اص دارد. مرکز 
اطالعات منطقه ای سازمان جهانی گمرک  
)RILO( در تحلیل انواع جرائم و قاچاق 
س��ازمان یافته به ارائه رونده��ا، الگوها و 
موارد تج��ارت غیرقانونی در گزارش��ات 
خود هم پرداخته اس��ت ک��ه می تواند به 
کشورهای عضو در حفظ تجارت قانونمند 
بین الملل��ی خود کمک ش��ایان توجهی 
کند. مرکز اطالع��ات و امنیت منطقه ای 
س��ازمان جهانی گمرک موسوم به رایلو 
در عملی��ات مش��ترک منطق��ه ای علیه 
جرائ��م س��ازمان یافته و زیس��ت محیطی 
ابتکار عمل را به دست گرفته و همه ساله 
با ارائه عملیاتی از قبیل پروژه ترمیم الیه 
ازن  )Sky Hole( با کنترل و نظارت بر 
قاچ��اق و ترانزیت م��واد مخرب الیه ازن 
و ضایع��ات خطرزا -پ��روژه  )Sesha( با 
هدف حمای��ت از گونه های ناب از چوب 
و ال��وار – پ��روژه )Crocodile( مبارزه 
باقاچاق س��یگارت و مواد دخانی – پروژه  
)IRENE( قاچاق اس��لحه های کوچک 
از طری��ق پیک س��ریع و پس��ت ، پروژه  
 )CAT alyst( و    )Smart CAT(
قاچ��اق مواد روان گردان و نوظهور به این 

مهم می پردازد. 

 گمرک ایران در کشف
و مبارزه با مواد مخدر اول شد

کارشناسان بررسی کردند 

اولویت های اقتصادی دولت دوازدهم 
حمل و نقل ریلی

راه آهن غرب کشور تا سه ماه  آینده 
آماده بهره برداری می شود

معاون س��اخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های 
ش��رکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل از انجام 
عملی��ات تکمیل��ی در راه  آهن غرب کش��ور خبر داد و 
گفت ایستگاه های فیروزان و کرمانشاه آماده بهره برداری 
هستند و تنها قسمت باقیمانده تکمیل خطوط ایستگاهی 
اس��ت که حدود س��ه ماه به طول می انجامد. جبار علی 
ذاکری به تکمیل ریل گذاری راه آهن غرب کشور اشاره 
کرد و گفت: هم اکن��ون عملیات تکمیلی این محور در 
حال انجام است و براساس پیش بینی ها تا سه ماه آینده 
آماده بهره برداری خواهد شد. عضو هیأت مدیره شرکت 
س��اخت و توسعه زیربناهای کشور در ادامه خاطرنشان 
کرد: همچنین ایس��تگاه های فیروزان و کرمانشاه آماده 
بهره برداری هس��تند و تنها قس��مت باقیمانده تکمیل 
خطوط ایستگاهی؛ رلواژ کردن، زیرکوبی و آماده سازی 
بر س��یر قطار با س��رعت طراحی مسیر است که حدود 
س��ه ماه به طول می انجام��د. البته همزم��ان، تحویل 
خطوط به ش��رکت راه آه��ن جمهوری اس��المی ایران 
جهت بهره برداری در برنامه قرار دارد. ذاکری با اش��اره 
ب��ه آخرین وضعی��ت راه آهن ارومیه- مراغ��ه نیز اظهار 
داش��ت: این خط آهن با پیشرفت فیزیکی 82درصدی، 
کمتر از 12کیلومتر تا پایان عملیات ریل گذاری در این 
خط باقیمانده اس��ت، هم اکنون زیرسازی مسیر اصلی 
راه آه��ن مراغه- ارومیه با پیش��رفت فیزیکی 98درصد 
و مس��یر مهاباد-نقده با پیشرفت فیزیکی 9۵ درصدی 
مراحل پایان کار را طی می کند و براساس پیش بینی ها 
صوت قطار به زودی در شهر ارومیه به صدا درخواهد آمد. 
عضو هیأت مدیره شرکت س��اخت و توسعه زیربناهای 
حمل ونقل با اشاره به پیشرفت فیزیکی ساخت و توسعه 
راه آهن یزد- اقلید اظهار داش��ت: ساخت این راه آهن در 
دو بخش در دس��ت اجرا قرار دارد که بخش اول قطعه 
یزد-مهریز و بخش دوم قطعه مهریز-اقلید اس��ت. وی 
اف��زود: با توجه به وجود بندر خش��ک در مهریز، قطعه 
یزد-مهریز به طول 30کیلومتر تکمیل شده و به زودی 
افتتاح خواهد ش��د. معاون س��اخت و توس��عه راه آهن 
با اش��اره به روند اجرایی قطعه دوم بیان داش��ت: طبق 
برنامه، زیرسازی و ریل گذاری قطعه یزد-مهریز به طول 
۵0کیلومتر 22 بهمن س��ال جاری به سر انجام خواهد 
رس��ید. البته بهره برداری از ای��ن قطعه احتمال دارد در 
سال آینده انجام شود زیرا بهره برداری از یک خط آهن 
به طول ۵0 کیلومتر صرفه اقتصادی نخواهد داش��ت و 

بهتر است تا تکمیل بخش های بعدی صبر شود. 

یادداشت

مسکن

گام های ایران به سوی تجارت آزاد 
جهانی 

ایران کشوری جوان در امر صادرات است. در 20سال 
گذشته، نفت به عنوان تک محصول صادراتی و تنها ابزار 
درآمدزای ایران در بازارهای جهانی ش��ناخته می ش��د. 
اکن��ون پ��س از گذر از ای��ن دوران، ص��ادرات کاالهای 
غیرنفتی به س��بد صادراتی کش��ور افزوده ش��ده اما در 
مجموع��ه کاالی صادراتی غیرنفتی، همچنان کاالهایی 
مانند محص��والت پتروش��یمی که ج��زو فرآورده های 
محصوالت نفتی به شمار می آیند در آمارهای صادراتی 
کشور خودنمایی می کنند. ورود کاالهای پتروشیمی به 
س��بد محصوالت صادراتی باعث افزایش 2هزار درصدی 
صادرات ش��د، بنابراین جایگزین کاالهای فرآوری شده 
به جای کاالهای خام، تجربه ای است که می تواند افزایش 
درآمدزای��ی و جهش صادراتی را برای ما به ارمغان آورد. 
مش��کالت سیاس��ی مانند یک طناب بسته شده به پای 
اقتصاد است. شرایط تجاری ایران بسیار ویژه و حساس 
است چراکه سیاست تأثیر بسزایی را بر اقتصاد گذاشته و 
نگاه خصومت آمیز به بازارهای ایرانی را نمی شود کتمان 
کرد. حتی برخی کش��ورها تمایلی به اعالم تراز تجاری 
با ایران پس از دوران نفتی ندارند. عدم توس��عه یافتگی 
بخش خصوصی مش��ابه معضلی بزرگ و اساس��ی است. 
بخش خصوص��ی باید به بلوغ حضور در بازارهای جهانی 
برسد زیرا بسیاری از مشکالت صادراتی بخش خصوصی 
نش��أت گرفته از کم کاری هایی از سوی این بخش است 
که شاید تعمدی نباش��د؛ برای مثال باید بیان شود که 
شاید بیش از 30درصد صادرکنندگان نمونه کشور حتی 
برند خ��ود را در بازارهای جهانی به ثبت نرس��انده اند و 
حتی در نمایشگاه های بین المللی حضور پیدا نمی کنند 
تا س��طح محصوالت خود را در برابر دیگر محصول رقبا، 
کیفی س��ازی کنند. بازارهای منطقه ای ای��ران نیازمند 
تولیدکننده عمده و بزرگ است. بسیاری از بازارها مانند 
روس��یه و قط��ر قراردادهای س��االنه و انبوهی را منعقد 
می کنند که متأسفانه هیچ کدام از اعضای بخش خصوصی 
نتوانستند پای این قراردادها بنشینند و حتی تجمیع هم 
نتوانست کاری از پیش ببرد، بنابراین باید آینده صادرات 
را به گونه ای ترس��یم کرد که بخش خصوصی بزرگی در 
کش��ور وجود داشته باش��د که بتواند بازارهای مصرفی 
یک ساله را تأمین و پوشش دهد. اقتصاد باید مقاوم شود 
تا به س��مت ایجاد تعرفه ترجیحی و آزاد حرکت کنیم 
زیرا تجارت آزاد با کش��ورهایی نظیر عراق و افغانس��تان 
ک��ه مزیتی در برابر اقتصاد ای��ران ندارند، به نفع اقتصاد 
ایران تمام نمی ش��ود زیرا چیزی برای صادرات نداشته و 
به سمت تجارت آزاد با ایران حرکت نمی کنند، بنابراین 

باید با کشورهای بزرگ وارد عرصه رقابت شد. 

قدرت خرید؛ اصلی ترین شاخص در 
رونق مسکن

محمدرضا امینی، مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن 
گفت بخش مسکن و ساختمان در کشور ما صاحب معادن 
و مصالح اس��ت، از همی��ن رو در این بخش از توان فنی و 
تخصصی کافی برخوردار هستیم. هر چند در دوران تحریم 
بس��یاری از صنایع متاثر از تحریم ها با مش��کالت زیادی 
مواجه ش��دند، اما بخش مسکن در آن زمان زیاد متاثر از 
تحریم ها دچار مش��کل نشد و بیشتر اتکای این بخش به 
اقتصاد و منابع داخلی بود. وی با بیان اینکه بخش مسکن 
و س��اختمان ریسک کمتری در برابر ریسک های سیاسی 
متحمل می شود، گفت: در این بین البته نوسانات نرخ ارز و 
هجوم مردم برای سرمایه گذاری در امالک و مستغالت برای 
حفظ ارزش پول جدای از این موضوع است و می تواند در 
بازار مسکن تأثیرگذار باشد. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری 
مس��کن درباره وضعیت سرمایه گذاری در ساخت مسکن 
گفت: آغاز یک س��رمایه گذاری در احداث س��اختمان، با 
خرید زمین یا مش��ارکت با مالک زمین ش��روع می شود 
که بس��ته به نوع منطقه و پروژه میزان س��رمایه گذاری و 
مشارکت متغیر است. وی با بیان اینکه کل فرآیند ساخت 
از زمان جس��ت وجوی منطقه تا دریافت پروانه، ساخت و 
فروش حدود دو تا س��ه سال زمانبر است، گفت: بسیاری 
از س��ازندگان برای تأمین مالی پروژه خود نسبت به پیش 
فروش ملک اقدام می کنند که با در نظر گرفتن این مقوله 
می توان گفت بازگشت سرمایه در صنعت ساختمان کوتاه 
است. این مقام مسئول با تأکید بر اینکه حاشیه سود صنعت 
ساختمان طی سال های گذشته به دلیل تقاضای زیاد به 
این کاال باال بوده است گفت: اکنون می توان گفت این سود 
کاهش یافته و سازندگان باید انتظارات خود را متناسب با 
شرایط تعدیل کنند. مدیرعامل گروه سرمایه گذاری مسکن 
با اشاره به ثبت ساالنه حدود 700 تا 800 هزار ازدواج در 
کشور گفت: این میزان از افراد قطعا به مسکن نیاز دارند و 
اگر قدرت خرید مردم به ویژه زوج های جوان افزایش یابد 
این نیاز می تواند تبدیل به تقاضا شود. وی درباره پیش بینی 
وضعیت صنعت س��اختمان و رونق در این صنعت گفت: 
قدرت خرید بدون شک اصلی ترین شاخص ها برای رونق 
در بخش مسکن اس��ت که طرف عرضه را فعال می کند. 
با توجه به تأس��یس صندوق پس انداز مسکن یکم ساالنه، 
نوبت سررسید دریافت تسهیالت حدود 40 تا ۵0 هزار نفر 
از سپرده گذاران این صندوق فرا می رسد که می تواند تأثیر 

قابل توجهی در ایجاد تقاضا داشته باشد. 

محمدرضا مودودی 
قائم مقام سازمان توسعه تجارت



فرصت امروز: روز سه شنبه این هفته و در 
حاشیه جلسه ش��ورای پول و اعتبار، سامانه 
»صی��اد« با حضور رئی��س کل بانک مرکزی 
رونمایی شد. به گفته سیف، سامانه »صیاد« 
)س��امانه صدور یکپارچه دسته چک( گامی 
در جهت بازگش��ت اعتبار به چک و افزایش 
ب��ه کارگیری این اب��زار در مبادالت و رونق 
کس��ب و کار اس��ت و در حال حاضر ساالنه 
به طور متوس��ط بیش از ۱۲۰میلیون قطعه 
چ��ک عادی در مب��ادالت روزانه مردم رد و 
بدل می شود که ارزش آن بیش از ۶میلیون 

میلیارد ریال است. 
ام��ا موض��وع س��اماندهی وضعیت چک 
از جمل��ه اولویت ه��ای بان��ک مرک��زی بود 
و از س��ال ۱۳۹۴ ب��ا طراحی س��امانه ملی 
»چکاوک« مورد توجه قرار گرفت و در ادامه 
آن، س��امانه »صیاد« با هدف اعتبارس��نجی 
یکپارچ��ه، کنت��رل دقیق اهلی��ت متقاضی 
دسته چک پیش از صدور، استعالم وضعیت 
عملک��رد صادرکننده چک توس��ط گیرنده 
آن، استانداردس��ازی ابع��اد، جانمایی اقالم 
اطالعاتی و ویژگی ه��ای امنیتی برگه چک 
توس��ط بانک مرکزی طراحی شده است. با 
اینهمه، سامانه »صیاد« چیست، چه کمکی 
به ساماندهی وضعیت چک می کند و مهم تر 
از همه، در رابطه با چک های برگش��تی چه 

نقش و کارکردی دارد؟! 
بنا به آخرین گزارش ها، در تیرماه امسال 
از حدود ۹.۳ میلیون فقره چک مبادله شده، 
بیش از 8۳درصد آن وصول ش��ده و نزدیک 
به ۱۶درصد آن برگش��ت خورده اس��ت، اما 
از امروز صاحبان دس��ته چ��ک می توانند با 
تبدی��ل آن به چک های صیادی با اطمینانی 
بیش از گذش��ته از این اب��زار مهم پرداخت 

استفاده کنند. 
چ��ک یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت 
بوده و همواره نقش قابل توجهی در تس��ویه 
مبادالت خرد و کالن داش��ته اس��ت، اما به 
هرح��ال طی س��ال های گذش��ته ب��ا توجه 

به توس��عه س��امانه ها و تجهیزات پرداخت 
الکترونیکی، تراکنش های پردازش ش��ده از 
طریق این ابزارها و س��امانه ها رو به افزایش 
 ب��ود و به مرور ابزارهای پرداخت الکترونیک

جایگزی��ن  توانس��تند  چ��ک  جمل��ه  از   
پرداخت های س��نتی مانند اسکناس و سکه 
شوند. اگرچه چک در میان تمامی ابزارها از 
جایگاه ویژه اعتباری برخوردار بود و یکی از 
مهم ترین ابزارهای نظام پرداخت محس��وب 
می شد، ولی با این حال به مرور زمان و با به 
وجود آمدن برخی مس��ائل از جمله افزایش 

چک ه��ای برگش��تی ت��ا حدی 
اعتبار چک خدشه دار شد و فضا 
به س��متی پیش رفت که افرادی 
که مخاطب چک قرار می گرفتند 
همواره ای��ن نگرانی برای آنها از 
بابت وصول نشدن آن نیز وجود 

داشت. 
ای��ن در ش��رایطی اس��ت که 
آمارهای منتش��ره بانک مرکزی 
نیز از روند رو به رش��د چک های 
اخیر  س��ال های  برگش��تی طی 
حکای��ت دارد به ط��وری که در 
تیرماه امسال حدود ۹.۳ میلیون 
فقره چک مبادله شده که از این 
تع��داد ۷.8 میلی��ون وصول و تا 
۱.۵ میلیون فقره برگشت خورده 
اس��ت که عمده دالیل برگشتی 

 آن ب��ه کس��ری موج��ودی در حس��اب ها
 بر می گردد. 

ب��ه ه��ر حال ط��ی چند س��ال گذش��ته 
اقداماتی برای جلوگیری از افزایش چک های 
برگشتی در دس��تور کار قرار گرفت که اهم 
آن راه اندازی س��امانه »صیاد« اس��ت که از 
س��ال ۱۳۹۴ به طور جدی تری پیگیری شد 
تا اینکه این هفته در حاش��یه جلسه شورای 

پول و اعتبار رونمایی شد. 
 »صی��اد« س��امانه یکپارچه س��ازی چک 
محسوب ش��ده و بر اعتبارسنجی یکپارچه، 

کنت��رل دقیق اهلیت متقاضی دس��ته چک 
پیش از صدور و اس��تعالم وضعیت عملکرد 
صادرکنن��ده به طور ویژه ای توج��ه دارد. با 
عملیاتی ش��دن رسمی س��امانه »صیاد« از 
ای��ن پس صاحبان دس��ته چ��ک می توانند 
غیرحض��وری  و  حض��وری  مراجع��ه   ب��ا 
دسته چک های خود را تعویض کرده و آن را 

به »صیاد« تبدیل کنند. 
صاحب��ان دس��ته چ��ک می توانند ضمن 
مراجعه حض��وری از طری��ق اینترنت بانک 
خود نس��بت ب��ه تعوی��ض دس��ته چک ها 

اق��دام کنند. با این ح��ال چک هایی که در 
حال حاض��ر وجود دارند تا اردیبهش��ت ماه 
سال ۱۳۹۷ مهلت اس��تفاده داشته و از آن 
پ��س باید تمامی آنها تغیی��ر کرده و به طور 

یکپارچه صیادی شود. 
با اصالحی که در فرآیند صدور کارسازی 
چک در س��امانه »صیاد« طی ش��ده امکان 
اس��تعالم وضعیت صادرکننده برای گیرنده 
در هن��گام معامله و پذیرش آن از س��امانه 
متمرکز فراهم می ش��ود ک��ه امتیاز ویژه ای 
ب��رای دریافت کننده چک به ش��مار خواهد 

رفت. این در ش��رایطی اس��ت که س��امانه 
»صی��اد« ب��ه ص��ورت ۲۴س��اعته از طریق 
سامانه پیامکی به درخواست های استعالمی 
دریافت کنن��دگان چک پاس��خ می دهد که 
البت��ه ش��ماره ای��ن پیامک از س��وی بانک 

مرکزی اعالم می شود. 

ویژگی های چک های  »صیاد«
چک های »صیاد« برخالف گذشته که هر 
بانکی دسته چک مربوط به خود را داشت، 
به طور یک دس��ت بوده و ب��ا رنگ گلبهی و 
ابعاد یکس��ان اس��ت. این در 
حال��ی اس��ت ک��ه چک های 
مورد استفاده در شبکه بانکی 
در حال حاضر تعداد مختلفی 
داشته و در طرح ها و رنگ ها 
و اندازه های متفاوتی توس��ط 
اس��تفاده  بانک ها  مش��تریان 
می ش��ود، ام��ا »صی��اد« ب��ا 
و  یکپارچه س��ازی  ه��دف 
چک ه��ا  استانداردس��ازی 
طراحی ش��ده و ب��ه عبارتی 
ب��ه چ��ک  هوی��ت بخش��ی 
بهادار  اوراق  ی��ک  به عن��وان 

خواهد بود. 
ب��ر  ع��الوه  »صی��اد«  در 
یکسان س��ازی ط��رح ظاهری 
امنیتی  ویژگی ه��ای  چک ها، 
به ط��ور خ��اص م��ورد توج��ه اس��ت. برای 
چک های صیادی س��ه سطح ویژگی امنیتی 
تعریف ش��ده است؛ در س��طح اول، سری و 
س��ریال های چک به صورت برجسته چاپ 
ش��ده که با لمس قابل تش��خیص است. در 
س��طح دوم، ویژگی های امنیتی نگاه کردنی 
مانند واتر مارک و طرح مخفی در برگه چک 
وجود دارد که این دو سطح به راحتی توسط 
عموم مردم قابل تش��خیص است. در سطح 
س��وم نی��ز ویژگی های امنیت��ی حرفه ای به 
چک ها افزوده شده که قابل تشخیص توسط 

ابزارها است و برای بانکداران و اشخاصی که 
استفاده مس��تمر و مکرری از چک ها دارند، 

قابل استفاده است. 
ب��ا اینکه حت��ی با ورود دس��ته چک های 
 صی��ادی ضواب��ط و قوانی��ن مرب��وط ب��ه 
دس��ته چک تغییری نخواه��د کرد، اما مهم 
اینجاس��ت که این چک ها استانداردس��ازی 
شده و نسبت به چک های قبلی از مولفه های 

امنیتی باالتری برخوردار هستند. 

امکان سنجش اعتبار و کنترل اهلیت 
صادرکننده چک

در همین زمینه، معاون فناوری های نوین 
بانک مرکزی معتقد اس��ت که پیاده س��ازی 
سامانه »صیاد« گامی مهم در اعتبارسنجی 
یکپارچ��ه، کنت��رل دقیق اهلی��ت متقاضی 
دسته چک پیش از صدور، استعالم وضعیت 
عملک��رد صادرکننده چک توس��ط گیرنده 
آن، استانداردس��ازی ابع��اد، جانمایی اقالم 
اطالعاتی و ویژگی ه��ای امنیتی برگه چک 

است. 
در واقع، استانداردسازی برگه چک، نقش 
مهم��ی در پیش��گیری از جع��ل دارد و ب��ه 
ذی نف��ع چک امکان می دهد تا از اصالت آن 
با توجه به یکپارچگ��ی مولفه های امنیتی و 
ظاهری در تمام بانک ها اطمینان پیدا کند. 
از همین رو، با توجه به اصالح فرآیند صدور 
و کارس��ازی چک، امکان اس��تعالم وضعیت 
صادرکننده چک ب��رای گیرنده ذی نفع آن 
به هن��گام معامله و پی��ش از پذیرش آن از 

سامانه متمرکز فراهم شده است. 
»صی��اد«  س��امانه  بهت��ر،  عب��ارت  ب��ه 
باع��ث کاه��ش مخاط��ره پذی��رش چ��ک 
توس��ط ذی نفع��ان و افزای��ش مس��ئولیت 
صادرکنندگان چک شده و در نهایت موجب 
می ش��ود اعتم��اد به ای��ن ابزار پول��ی ارتقا 
یافته و همزمان با تس��هیل مراودات تجاری 
مشتریان، حجم پرونده های قضایی مرتبط با 

چک نیز تعدیل یابد. 

با رونمایی از سامانه »صیاد« اعتبار به چک بازمی گردد

چک های خود را »صیاد« کنید
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طرح ضربتی وام ازدواج تا ۱۵ مهرماه تمدید شد
متقاضیان وام ازدواج عجله کنند

فرص�ت امروز: بانک مرکزی طرح ضربتی اعطای 
وام ازدواج را ب��ه م��دت دو هفت��ه دیگ��ر و تا تاریخ 
۱۵مهرماه امس��ال تمدید کرد. اگرچ��ه قرار بود این 
ط��رح در فرصتی دو ماهه و تا پایان ش��هریورماه به 
اتمام برس��د، اما تعلل برخی از زوجین موجب ش��د 
بانک مرکزی این طرح را تا ۱۵ مهرماه تمدید کند. 
طرح ضربتی اعطای وام ازدواج از ابتدای مردادماه آغاز 
ش��ده بود، اما با توجه به طوالنی شدن صف وام ازدواج و 
حدود ۵۰۰هزار نفری که در انتظار دریافت این تسهیالت 
بودند، بانک مرکزی تصمیم گرفت با مشارکت ۱۱ بانک، 
روند پرداخت ها را سرعت بخشد. بر این اساس، با توافق 
انجام ش��ده با بانک های ملی، سپه، کشاورزی، مسکن، 
توسعه تعاون، تجارت، ملت، صادرات، رفاه، قرض الحسنه 
مهر ایران و صندوق قرض الحسنه پارسیان، طرح ضربتی 

وام ازدواج اجرایی شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.8۹۳دالر آمریکا

۴.۷۱۴یورو اروپا

۵.۲۷8پوند انگلیس

۱.۰۷۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲8.8۰۰مثقال طال

۱۲۲.۰۰۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۲۰۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۴۷.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۳۹.۰۰۰نیم سکه

۳۵۴.۰۰۰ربع سکه

۲۴8.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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شماره 887

در پی رشد دماس��نج بازار سهام ایران 
در روزه��ای اخی��ر، روز چهارش��نبه نیز 
ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
۴۸۸ واحد رش��د کرد و به رقم ۸۵ هزار 
و ۸۳۱ واح��دی رس��ید. در آخرین روز 
معامالتی ش��هریورماه بازار س��هام، نماد 
س��رمایه گذاری غدیر ب��ا 69واح��د، نماد 
گ��روه مپنا ب��ا 6۳واحد، نم��اد معدنی و 
صنعتی گل گهر با 60واحد، نماد س��ایپا 
با ۴6واحد، نماد ایران خودرو با ۴۳واحد، 
نماد گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان با 
۳9واحد و نم��اد فوالد مبارکه اصفهان با 
۳0واحد افزایش، بیش��ترین تأثیر مثبت 
را بر رش��د ش��اخص کل بورس بر جای 
گذاش��تند. در مقابل، نم��اد پاالیش نفت 
اصفه��ان با 2۵واحد، نم��اد پاالیش نفت 
بندرعب��اس ب��ا ۱۱واحد و نماد ش��رکت 
ارتباطات س��یار ایران با ۱0واحد کاهش، 
بیش��ترین تأثیر منفی را در برآورد نماگر 

بورس تهران داشتند. 

تقویت تقاضا در بازار سهام
ای��ن روزه��ا ب��ورس ته��ران در کانال 
افزایشی قرار گرفته و شاخص کل شاهد 
سقف ش��کنی های پی در پی است. بر این 
اس��اس با حضور قدرتمن��د معامله گران 
شاخص س��ازی  نماده��ای  در  حقوق��ی 
همچ��ون ف��والد مبارکه، گل گه��ر، مپنا 
و  غدی��ر  پتروش��یمی  هلدینگ ه��ای  و 
گس��ترش نفت و گاز پارس��یان ش��اهد 
پیشرو ش��دن گروه خودرویی ها همزمان 
ب��ا تقویت تقاض��ا در برابر عرضه س��هام 
حقوقی ها بودیم. هرچند صف خریدهای 
شکل  گرفته در این گروه به ویژه در سایپا 
پایداری چندانی نداش��ت، اما تمایل بازار 
س��هام برای حمایت از نماگرهای بورس 
از طریق گروه های شاخص س��از نش��ان 

می دهد ک��ه بورس ته��ران در پاییز 96 
با برنامه ریزی بهتری به دنبال شناس��ایی 
سود و سقف ش��کنی های بیشتر در تاالر 
شیش��ه ای خواهد بود. به نظر می رسد با 
فعال تر شدن صندوق های سرمایه گذاری 
و ب��ه کارگیری اعتباره��ای کارگزاری ها 
تالش می ش��ود ت��ا چ��راغ بازار س��هام 
با معام��الت قاب��ل قب��ول در گروه های 

شاخص ساز روشن نگه داشته شود. 

گروه های بازار سهام زیر ذره بین
روز چهارش��نبه در گ��روه خودرو به جز 
در دو نماد ش��اهد رش��د یکدس��ت سهام 
ش��رکت های این گ��روه بودی��م، به طوری 
 ک��ه س��هم های پرمعامله ای مانند س��ایپا،

 ایران خودرو، ایران خودرو دیزل، زامیاد و 
پارس خودرو توانستند بیش از ۴درصد در 
قیمت پایانی رشد کنند و در قیمت آخرین 
معامله تا مرز رش��د ۵درصدی پیش روند. 
در گروه خودرو حدود ۳0۸میلیون سهم به 

ارزش حدود ۴0میلیارد تومان در ۱9هزار 
و 62۴ نوبت، مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
در گروه فلزات اساسی نیز حجم معامالت 
به ۸۷میلیون س��هم و اوراق مالی رس��ید 
و ارزش معام��الت ع��دد ۷ میلیارد تومان 
را رد کرد. برعک��س خودرویی ها، بیش از 
نیم��ی از نمادهای گروه فلزات اساس��ی با 
کاه��ش در قیمت پایانی هم��راه بودند. از 
طرفی در گ��روه فرآورده های نفتی کک و 
سوخت هسته ای نیز اکثر نمادها یکدست 
در قیم��ت پایان��ی ش��اهد ری��زش بودند. 
ارزش معام��الت این گروه ب��ه ۱۱میلیارد 
تومان بالغ ش��د که ناش��ی از معامله بیش 
از ۳۱میلیون س��هم بود. در گروه قندی ها 
نیز هرچند  نمادهایی با ارزش نسبتا باالی 
معامله مانند قند ش��یرین خراسان شاهد 
صف ف��روش بودند و ۵درص��د در قیمت 
آخرین معامل��ه افت کردند، ب��ا این حال 
در نم��اد مذکور تمام خریده��ا متعلق به 
سهامدار حقیقی و از کل عرضه ها نزدیک 

به 92درصد مربوطه ب��ه عرضه حقوقی ها 
بود. همچنین در ب��ازار دوم بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی س��هامداران 
عمده اختص��اص دارد، بیش از ۳۸میلیون 
س��هم س��رمایه گذاری خوارزمی به ارزش 
بی��ش از ۳میلی��ارد توم��ان ب��ا معامالت 
انتقالی میان س��هامداران این سهم همراه 
ش��د. همچنین کمتر از 2۷میلیون س��هم 
داروسازی دکتر عبیدی به ارزش کمتر از 
۵۴میلیارد تومان بازارگردانی شد. بیش از 
۱۸میلیون س��هم ایران ترانسفو به ارزش 
بیش از ۱0.۵ میلی��ارد تومان با معامالت 
انتقالی میان س��هامداران عمده این سهم 
همراه بود و ۱6میلیون س��هم گروه صنایع 
بهش��هر ایران به ارزش بی��ش از 2میلیارد 
تومان میان س��هامداران عمده این س��هم 

منتقل شد. 

فرابورس به پیشواز فصل جدید رفت
نگاه��ی کلی به مبادالت صورت گرفته 
در بازارهای نه گانه فرابورس ایران نش��ان 
می ده��د که در آخرین روز ش��هریور ماه 
اف��زون ب��ر ۱9۳میلیون ورقه به��ادار به 
ارزش بال��غ بر یک ه��زار و ۷۱۳میلیارد 
ریال میان فعاالن بازار دس��ت به دس��ت 
ش��ده و شاخص کل فرابورس ایران نیز با 
تغییر ن��ه چندانی در ارتفاع 9۵۷واحدی 
تثبیت شده است. نماد »ذوب« در حالی 
بیش از یک واحد بر آیفکس تأثیر منفی 
گذاش��ت که نم��اد »مارون« ب��ا حمایت 
یک واح��دی از این نماگ��ر، تأثیر منفی 
از جان��ب نم��اد ذوب را خنث��ی کرد. در 
جری��ان بازار نی��ز در بازارهای اول و دوم 
بیش از ۸۴میلیون س��هم ب��ه ارزش بالغ 
بر 2۵6میلیارد ریال مورد دادوس��تد قرار 
گرفت و در س��ه تابلو معامالتی بازار پایه 
نیز س��هامداران بیش از 9۷میلیون سهم 
را دس��ت به دس��ت کردند که ارزش این 
مبادالت رقم��ی بی��ش از 20۱ میلیارد 

ریال را نشان می دهد. 

شاخص کل با سقف شکنی های پی در پی به استقبال پاییز رفت

تداومرشدقدرتمندبورستهرانبافرمانخودروییها

تصمی��م مهم بان��ک مرکزی ب��ه الزام 
رعای��ت س��قف ۱۵درصدی نرخ س��ود از 
س��وی بانک ها، فرصتی را ب��رای بازارهای 
رقیب فراهم کرد تا ب��ه جذب منابع بازار 
پول بپردازند. بازار مس��کن، ارز و طال هر 
کدام کمابیش نوس��اناتی را تجربه کردند 
و در ای��ن بین مس��تعدترین عرصه برای 
جایگزینی س��پرده های ریسک پذیر، بازار 
س��رمایه اس��ت. در مقط��ع کنون��ی تمام 

ش��واهد به نفع بازار سرمایه است. افزایش 
نرخ م��واد اولیه در کنار افزایش نرخ دالر، 
ش��رایط خوبی را برای گروه های معدنی، 
فلزات اساس��ی، پاالیش��گاه و پتروشیمی 
فراهم آورده و انتظار می رود تا پایان سال 
تعدیالت مثبتی در س��ود این ش��رکت ها 
داش��ته باش��یم. از گروه خودرو و قطعات 
صرفا اخبار مثبت منتش��ر می شود و این 
خبرها در کنار کاهش نرخ هزینه مالی، دیر 
یا زود بر قیمت سهام اثرگذار خواهد بود. 
س��ایر گروه ها از جمله رایانه، دارو، غذایی 
و در نهایت شرکت های سرمایه گذاری هم 
پتانس��یل بازدهی مناسبی در سال جاری 

دارند و انتظار می رود با انتشار صورت های 
مالی ش��ش ماه��ه و 9 ماهه، بس��یاری از 
تحلیل  ه��ا و پیش بینی های مثبت محقق 
شود. با شرایط مساعد فعلی، وظیفه ارکان 
بازار س��رمایه و نهادهای مالی در معرفی 
فرصت های سرمایه گذاری به آحاد جامعه 
و همچنی��ن افزایش کارای��ی و عمق بازار 
بیش از پیش خواهد بود. مورد مهمی که 
باید بدان توجه کرد، پیش��گیری از تجربه 
ب��د گذش��ته و هدای��ت س��رمایه گذاران 
از طری��ق بهتری��ن مدخل ورود ب��ه بازار 
را  س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  اس��ت. 
می ت��وان بهتری��ن گزینه س��رمایه گذاری 

اف��راد دانس��ت. در حال حاض��ر بیش از 
200صن��دوق س��رمایه گذاری ب��ا تن��وع 
مطل��وب از صندوق های با تضمین س��ود 
تا صندوق های مخاطره پذیر، پاس��خگوی 
سرمایه گذاران  ریسک پذیری  کامل  طیف 
ب��وده و اف��راد می توانن��د به واس��طه این 
صندوق ها ب��ه س��رمایه گذاری در بورس 
بپردازن��د. ج��ا دارد در مقط��ع کنون��ی، 
س��ازمان ب��ورس، بورس ها، کارگ��زاران و 
س��ایر نهادهای مالی به معرفی صندوق ها 
به اقش��ار جامعه پرداخته و در راه توسعه 
این نه��اد مالی اهتم��ام ویژه ای داش��ته 

باشند. 

مع��اون بورس ته��ران با بی��ان اینکه 
ش��رکت بورس قصد دارد حداقل س��الی 
ی��ک ب��ار ن��ام ش��فاف ترین ش��رکت را 
اع��الم و از آن تقدیر کن��د، گفت: برای 
ای��ن کار از دس��تورالعمل های افش��ا و 
انضباطی اس��تفاده می کنی��م، ولی هنوز 
روی معیارها به جمع بندی نرس��یده ایم. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، روح اهلل حس��ینی 
مقدم با بیان اینکه ش��رکت بورس قصد 
بورس��ی  ش��رکت  ش��فاف ترین  از  دارد 

تقدی��ر کند، گف��ت: ما برای شناس��ایی 
ش��فاف ترین شرکت از دستورالعمل افشا 
و دس��تورالعمل های انضباطی اس��تفاده 
خواهیم ک��رد، اما هنوز درب��اره معیارها 
به جمع بن��دی نرس��یده ایم. وی با بیان 
اینکه ب��ورس تهران و کان��ون نهادهای 
س��رمایه گذاری ب��ه دنبال این هس��تند 
که جایزه ش��فافیت در بازار س��رمایه را 
به ش��فاف ترین شرکت بورس��ی دهند، 
گفت: ش��رکت هایی وجود دارند که اصال 

به شکل مناسب و با کیفیت گزارشگری 
نمی کنن��د. ما اعالم می کنی��م که کدام 
ش��رکت بیش��ترین ش��فافیت را داشته 
و کدام ش��رکت ش��فاف نب��وده، اما این 
موضوع هنوز در بازار س��رمایه نمود پیدا 
نکرده اس��ت. در نتیجه م��ا می خواهیم 
کاری کنیم که موضوع شفافیت در بازار 
سرمایه نهادینه شود. معاون بورس تهران 
اضافه کرد: اینکه ش��رکتی بخواهد کامال 
شفاف عمل کند، کار سختی نیست. فقط 

کافی است دستورالعمل های انضباطی و 
دس��تورالعمل های افشا را به درستی و با 
جزییات انجام دهد. حسینی مقدم ادامه 
داد: برخی از ش��رکت ها بی کم و کاست 
گزارش��گری ها را انج��ام می دهن��د و در 
مقابل این گزارش��گری درست منتی هم 
ندارن��د، آنها وظیفه خود را به درس��تی 
انجام می دهند و در مقابل ش��رکت هایی 
هس��تند که وضعیت گزارش��گری مالی 

شان مناسب و با کیفیت نیست. 

پس از اینکه س��هام وال استریت دوباره 
به باالترین س��طح خود رس��ید و رکورد 
زد، سهام آس��یایی اغلب ثابت باقی ماند. 
البته تحرکات ب��ازار با انتظار برای نتیجه 
نشس��ت فدرال رزرو محدود ش��ده است. 
ب��ه گزارش مهر ب��ه نقل از رویت��رز، روز 
چهارشنبه پس از اینکه سهام وال استریت 
دوباره به باالترین س��طح خود رس��ید و 
رکورد زد، سهام آسیایی اغلب ثابت باقی 
ماندن��د. این درحالی اس��ت که تحرکات 
بازار با انتظار برای نتیجه نشس��ت فدرال 

رزرو ک��ه در اواخ��ر امروز اع��الم خواهد 
ش��د، محدود شده است. به رغم باال رفتن 
تنش ه��ای مربوط به کره ش��مالی پس از 
بیانات ش��دیداللحن ترامپ در س��ازمان 
ملل، احتیاط بازارهای مالی قبل از پایان 
جلس��ه ف��درال رزرو، باعث ش��د برخی 
س��رمایه گذاران فع��ال در م��ورد وضعیت 
مال��ی خ��ود تصمیم گیری نکنن��د.  قرار 
اس��ت فدرال رزرو تصمیم خ��ود را رأس 
س��اعت ۱۸ به وقت جهانی چهارش��نبه 
اعالم کن��د و انتظار م��ی رود پس از این 

نشس��ت دو روزه ن��رخ به��ره را ثابت نگه 
دارد، اما احتماال ش��روع به کاهش اوراق 
قرض��ه حجیم خود خواهد کرد و احتماال 
ای��ن امر از ماه ه��ای آینده آغ��از خواهد 
شد. شاخص گسترده آس��یا - اقیانوسیه 
ام اس س��ی آی 0.0۵ درصد افزایش یافت. 
نیکی ژاپن کامال بدون تغییر بود. شاخص 
شانگهای 0.۳ درصد رش��د کرد درحالی 
که هانگ سنگ در هنگ کنگ 0.2 درصد 
افزایش یافت. در آمریکا هم با رش��د قابل 
توجه سهام شرکت های مالی، سه شاخص 

برتر این کش��ور باال رفتن��د و در مقادیر 
رکوردی خود بسته شدند. با افزایش سود 
خزانه داری به بیش��ترین میزان یک ماهه 
خود درست قبل از جلسه سیاست گذاری 
بانک مرکزی، دالر حول بیش��ترین مقدار 
هش��ت هفته ای خود در برابر ین معامله 
ش��د.  دالر پس از اینکه در طول شب به 
باالترین می��زان خود از اواخر ماه جوالی 
دست یافت و به نرخ برابری ۱۱۱.۸۸ ین 
رس��ید، با کمی تغیی��ر در ۱۱۱.۴60 ین 

بسته شد. 

فرصت کم نظیر بازار سرمایه در جذب پس اندازها

عدم توافق در معیارها برای معرفی شفاف ترین شرکت های بورسی

سهام آسیایی ثابت ماند

خبر

انتقال شرکت چینی ایران از بورس 
به فرابورس

شرکت چینی ایران به فرابورس می رود. به گزارش 
روابط عمومی بورس تهران، ش��رکت چینی ایران از 
فهرست ش��رکت های پذیرفته شده در بورس اوراق 
به��ادار تهران حذف و به ب��ازار پایه فرابورس منتقل 
می شود. براساس مصوبه هیأت پذیرش اوراق بهادار، 

این تغییر از تاریخ اول مهر ۱۳96 اعمال می شود. 

جزئیات ششمین عرضه اولیه سال
زمان و جزییات عرضه اولیه ۱0درصد س��هام شرکت 
تولید و صادرات ریش��مک مش��خص شد و ششمین 
ش��رکت جدید و خاص، نیامده دست به شفاف سازی 
زد. در ادامه عرضه های اولیه س��هام شرکت ها، زمان و 
جزییات ششمین عرضه اولیه سال )بعد از به پرداخت، 
 مبی��ن وان کیش، هتل کوثر اصفهان، چدن س��ازان و 

های وب( مشخص شد. به این ترتیب، قرار است شنبه 
آین��ده اول مهر، ۱0درصد از س��هام ش��رکت تولید و 
صادرات ریشمک در بازار دوم معامالت فرابورس واگذار 
شود. این عرضه شامل ۱۱میلیون و ۴92 هزار و ۸22 
سهم »دریشمک« اس��ت که به روش ثبت سفارش و 
در محدوده قیمتی 660۷ تا 6۷۴0 ریال و با س��همیه 
200 سهم برای هر کد حقیقی و حقوقی، انجام خواهد 
ش��د. این ش��رکت در صنعت دارو، از س��ال ۱۳۴۸ در 
زمینه تولید پودر و عصاره ش��یرین بیان از ریشه گیاه 
شیرین بیان در شیراز )بعد از انتقال از تهران به شیراز 
در س��ال ۱۳۵0( فعال بوده و در حال انتقال کارخانه 
به شهرستان سپیدان )با پیشرفت ۵2درصدی تا سال 
گذشته( است تا قادر به افزایش تولید از ۱.6 به ۳هزار 
تن باش��د. سال مالی این شرکت ۳0 آذر و سرمایه آن 
بیش از ۱۱.۴ میلیارد تومان بوده و قرار است با افزایش 
۱6۱درصدی از محل سود انباشته و اندوخته به سرمایه 
۳0میلیارد تومانی افزایش یابد. در ترکیب سهامداری، 
سرمایه گذاری تدبیر با 99.۱ درصد مالک اصلی است. 
»دریشمک« سود هر سهم سال مالی آذر 9۵ را ۱۴۷۴ 
ریال و سال مالی جاری را ۱26۱ ریال پیش بینی کرده 
و در س��ه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۴۳۱ ریال معادل 

۳۴ درصد را پوشش داده است. 

ثبت رکورد جدید ارزش معامالت 
روزانه بازار برق

در جریان معامالت بورس انرژی، بازار مش��تقه ش��اهد 
معامله 6میلیون و 9۴0 هزار قرارداد معادل 2۸۱میلیون 
و ۵2۱ ه��زار کیل��ووات س��اعت ب��ه ارزش 9۵میلیارد و 
9۴۳میلی��ون ریال ب��ود. همچنی��ن نماده��ای بارپایه، 
کم ب��اری، میان باری و بارپیک با متوس��ط قیمت  ۳6۱، 
۳02، ۳62 و ۴۱0 ریال بر کیلووات س��اعت مورد معامله 
ق��رار گرفتند. از ن��کات حائز اهمیت بازار ب��رق می توان 
 به شکس��ته ش��دن رکورد ارزش روزان��ه معامالت برای

 دومی��ن بار در ش��هریور ماه س��ال ج��اری اش��اره کرد. 
همچنی��ن، در تابل��وی س��لف م��وازی اس��تاندارد برای 
قراردادهای با سررس��ید یک سال و بیشتر در بازار مشتقه 
بورس انرژی ایران، در نماد س��ماه 96۱، ۷، ۸6۸ قرارداد 
با ارزش��ی بالغ بر ۳۳میلیارد و ۵۷۷میلیون ریال معامله 
شد. خاطرنش��ان می شود در آغاز جلس��ه معامالتی، در 
بازار عمده فروش��ی برق نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه 
روزان��ه، میان باری روزانه و کم ب��اری روزانه 2۷ مهر 96 
گش��ایش یافتند. همچنی��ن نمادهای بار پی��ک روزانه، 
بار پای��ه روزانه، میان باری روزانه و کم ب��اری روزانه اول 
 مه��ر 96 و نماده��ای بار پیک هفتگی، ب��ار پایه هفتگی

، میان باری هفتگ��ی و کم باری هفتگی اول مهر 96 در 
پایان جلسه معامالتی این روز متوقف و فرآیند تحویل آنها 
آغاز ش��د. در مجموع ارزش معامالت بازار مشتقه بورس 
انرژی ایران، به ۱29میلیارد و ۵2۱ میلیون ریال بالغ شد. 

بورس تورنتو در فکر همکاری با 
بورس های حوزه خلیج فارس

بورس تورنتوی کانادا در پی همکاری نزدیک با یکی 
از بورس های حوزه خلیج فارس است. بورس تورنتو که 
یکی از رقیبان اصلی میزبانی عرضه اولیه سهام شرکت 
آرامکو محسوب می شود در فکر همکاری با کشورهای 
حوزه خلیج فارس اس��ت تا دسترسی خود به بازارهای 
ح��وزه انرژی این منطقه را افزایش دهد. مونیکا روورز، 
مدیر توس��عه تج��اری بورس تورنت��و در این خصوص 
اظهار داش��ت: بورس تورنتو به عن��وان یکی از بازارهای 
پیش��رو در پذیرش ش��رکت های نفتی و انرژی در دنیا 
امیدوار اس��ت که این همکاری بین یکی از بورس های 
حوزه خلیج ف��ارس و بورس تورنت��و بتواند در پذیرش 
ش��رکت های خاورمیان��ه ایجاد رقابت و ش��رکت های 
بیشتری را به حضور در بازارهای سرمایه تشویق کند. 
براساس این گزارش، بورس تورنتو چنین همکاری ای را 
با بورس های اوسلو و بوگوتا دارد و در حال رایزنی برای 
همکاری با بورس مکزیک است. بر این اساس، در حدود 
۱0درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس تورنتو، 
ش��رکت های خارجی هستند و این بورس در نظر دارد 
سهم شرکت های خارجی را از این میزان افزایش دهد. 

دریچه

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فرآورده های غذایی و قند پیرانشهر در حالی عنوان نخست 
ج��دول بیش��ترین درصد افزایش را از آن خ��ود کرد که داده 

گستر عصر نوین در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

9.۳۴۷۵قپیرا

۳.۴62۴.9۷هاي وب

2.609۴.9۵چدن

۱۱.۵96۴.92چافست

2.۴9۴۴.۸۸دروز
۱.۷22۴.۸۷قثابت
۳.۷۸۷۴.۸2چکاوه

 بیشترین درصد کاهش
قند شیرین خراسان صدر نشین جدول بیشترین درصد 
کاهش ش��د. کش��ت و صنعت پیاذر در رده دوم این گروه 
ایستاد. توسعه شهری توس گستر هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.99(20.۸6۷قشرین
)۴.99(۵.9۸2غاذر

)۴.9۸(2.۴۸2وتوس

)۴.9۱(2.۷2۸فروس

)۴.۸۴(2.۱0۵غشاذر
)۴.۷۳(۵.0۳۱تکشا
)۴.6۵(۳.۳۸6غشان

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. زامیاد 
در رده دوم این گروه ایستاد. پارس خودرو هم در رده های 

باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

92.96۳ ۱۱۷۳خساپا

۵2.۴0۳ ۷۸0خزامیا
۳9.9۳۵ 922خپارس
۳6.۵6۷ ۱۴۷9پترول

۳6.26۵ 20۳۵فوالد
۳2.۱۷9 2609چدن
29.۸۷0 2۵9۵خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را سایپا به خود اختصاص 
داد. تولیدی چدن س��ازان رتبه دوم را به دست آورد. ایران خودرو 

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

۱09.0۵۸ ۱۱۷۳خساپا
۸۳.9۵۴ 2609چدن
۷۷.۵۱9 2۵96خودرو
۷۳.۸09 20۳۵فوالد
۵۴.0۷2 ۱۴۷9پترول
۴۴.۱۸9 ۱۵66فایرا

۴0.۸۵۸ ۷۸0خزامیا

بیشترین سهام معامله شده
تولی��دی چ��دن س��ازان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 

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

260922909چدن
۱۱۷۳۴9۱۸خساپا
۷۸02۴۵۸خزامیا
92222۸۷خپارس
20۳۵۱6۸۳فوالد
2۵9۵۱6۱۴خودرو
۱۵66۱۳۵۱فایرا

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
لیزینگ س��رمایه گذاری توس��عه آذربایجان به دست آورد. 
داروسازی زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۴99۴999وآذر
۴9۸۱996ددام
۱6۵۵۸2۸کساپا
۳۳۱۵66۳کحافظ
۱2۷96۴0خکمک
2۵۱۸6۳0خمحور
226۱۵6۵شپارس

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

۴۱66۱.9۸کگاز
۷۸۳2.09وخارزم
۱۴۷02.۷2واعتبار
۱099۳.29پردیس

۱۵۵9۳.۴6ما
۱۸۴۸۳.۵6وبانک

۱۷۸9۳.۸2پارسیان

نماگر بازار سهام

علیرضا تاج بر
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل کارگزاری 

بانک ملت

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس انرژی

بورس بین الملل

فرابورس



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irفنـــاوری پنجشنبه6
30 شهریور 1396

شماره 887

کارگ��روه فن��ی و مهندس��ی صندوق 
حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت 
علمی ریاس��ت جمه��وری حمایت از 19 
طرح پژوهشی در این حوزه را تأیید کرد 

تا وارد مرحله اجرایی شوند. 
 ب��ه گ��زارش ایرنا از رواب��ط عمومی و 
اطالع رس��انی معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمه��وری، کارگ��روه فن��ی و 
مهندسی صندوق حمایت از پژوهشگران 
و فن��اوران معاونت علمی )بنیاد ملی علم 
ایران( در آخرین جلس��ه خود طرح های 
پژوهش��ی پژوهش��گران کش��ور را مورد 
بررسی قرار داد. در این جلسه که ارتباط 
با اس��اتید مستقر در اس��تان ها از طریق 

اسکایپ انجام شد 63 طرح داوری و 19 
طرح ب��رای حمایت تصویب ش��د. مقاله 
جهت ارائه در سمینار و کنفرانس، تولید 
نمونه محصول و تولید دس��تگاه و دانش 

فنی از دستاورد طرح های فوق است. 
کارگ��روه فن��ی و مهندس��ی از جمله 
کارگروه ه��ای تخصص��ی فع��ال و موفق 
صندوق محس��وب می ش��ود که از سال 
1384 فعالیت خود را شروع کرده است. 
ای��ن کارگروه پژوهش��ی ضم��ن تعیین 
براس��اس  صندوق  اولویت دار  عرصه های 
اس��ناد باالدستی و نیاز کشور، به بررسی 
و ارزیابی طرح های پژوهشی پژوهشگران 
با موضوعات فنی و مهندسی می پردازد. 

اعض��ای کارگ��روه از برجس��ته ترین 
علم��ی  هی��أت  اعض��ای  و  اس��اتید 
دانشگاه های برتر کش��ور در رشته های 
مهندس��ی ب��رق، مهندس��ی ش��یمی، 
مهندس��ی محیط زیس��ت، مهندس��ی 
مکانیک، مهندسی متالورژی، مهندسی 
صنایع، مهندس��ی عمران و مهندس��ی 

کامپیوتر هستند. 
هوا فضا، مهندسی عمران و حمل و نقل، 
انرژی و فناوری های مهندس��ی ساخت و 
تولید از جمله اولویت های پژوهش��ی این 

کارگروه است. 
صن��دوق حمای��ت از پژوهش��گران و 
کارگ��روه   13 دارای  کش��ور  فن��اوران 

تخصصی با موضوع های مختلف است که 
طرح های ارائه ش��ده از سوی محققان و 
پژوهشگران را مورد بررسی قرار می دهد 
و ب��ا تصوی��ب هریک از طرح ه��ا، میزان 
حمایت مادی و معنوی آن طرح، از سوی 
صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران 

کشور مشخص می شود. 
پژوهش��گران  از  حمای��ت  صن��دوق 
و فن��اوران در راس��تای توس��عه عل��م و 
فن��اوری در کش��ور ب��ا بررس��ی طرح ها 
در کارگروه ه��ای مختل��ف، کرس��ی های 
پژوهش��ی ملی و بین المللی و نیز گرنت 
پژوهش��ی )پژوهانه( مل��ی و بین المللی 

اعطا می کند. 

حمایت از 19 طرح فناورانه حوزه فنی و مهندسی
اخبار

برگزاری جشنواره و نمایشگاه 
فناوری نانو با حضور 150 نهاد فعال

دهمین جش��نواره و نمایش��گاه فناوری نانو به همت 
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمه��وری و ب��ا حضور 150 نه��اد فعال ای��ن حوزه در 
روزه��ای 14 تا 17 مهرماه س��ال جاری در محل دائمی 
نمایش��گاه های بین المللی ته��ران برگزار می ش��ود.  به 
گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
ستاد توسعه فناوری نانو معاونت علمی در مسیر تحقق 
اهداف »سند 10ساله دوم پیشرفت فناوری نانو«، هرسال 
در قالب جش��نواره و نمایش��گاه فناوری نانو، بخش��ی از 
دس��تاوردهای این ح��وزه را در معرض دید مس��ئوالن، 
متخصصان و عم��وم مردم قرار می دهد.  در جش��نواره 
امسال، نهادهای فعال در سه گروه حضور خواهند داشت؛ 
این گروه ها شامل نهادهای ترویجی؛ باشگاه دانش آموزی، 
فروش��گاه کتاب تخصص��ی، انجمن های دانش��گاهی و 
شرکت های آموزش��ی؛ مراکزعلمی، آزمایشگاه، دانشگاه 
و پژوهش��گاه؛ پارک و مرکز رش��د اس��ت.  شرکت های 
صنعتی در بخش های سازندگان تجهیزات، خودرو، آب و 
محیط زیست، بهداشت و سالمت، ساختمان، کشاورزی 
و بس��ته بندی، نانومواد، نس��اجی، نفت و صنایع وابسته، 
بازرگانی؛ شرکت های مشاوره ای – خدماتی و کارگزاران 
خدم��ات فناوری و بخ��ش بین الملل در این جش��نواره 
حضور می یابند. همزمان با برگزاری نمایشگاه، کارگاه های 
تخصصی و مراس��م تجلیل از برتری��ن  محصوالت دارای 

تأییدیه فناوری نانو نیز برگزار خواهند شد. 

واکنش توییتری جهرمی به 
سیاست دوگانه آمریکا در قبال 
دسترسی مردم ایران به اینترنت

پس از س��خنرانی دونالد ترامپ در س��ازمان ملل و 
اظه��ار نگرانی از دسترس��ی مردم ایران ب��ه اینترنت، 
آذری جهرمی با توییتی به سیاست دوگانه آمریکایی ها 
واکنش نشان داد.  همانطور که می دانید در هفته های 
اخیر حذف اپلیکیشن های متعدد ایرانی از فروشگاه های 
 اینترنت��ی مط��رح جه��ان نظی��ر اپ اس��تور و گوگل

 پلی استور شگفتی بسیاری را برانگیخته است. محمد 
جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات نیز با انتشار توییتی 
در صفحه ش��خصی خود به این موضوع واکنش نشان 
داد. »دولت آمریکا اگر نگران دسترس��ی مردم ایران به 
اینترنت است، چرا به بهانه تحریم دسترسی ایرانیان به 

سایت های متعدد را مسدود کرده؟«
 

خبـر

رئیس سابق دانشگاه »پوترا« مالزی اعالم کرد 
ضرورت داشتن خط مشی ملی برای 

تقویت روند تجاری سازی فناوری
رئیس س��ابق دانش��گاه پوت��را مالزی ب��ا بیان 
اینک��ه دانش��جویان و محقق��ان بای��د به س��مت 
بخش خصوصی س��وق  یابن��د، گفت که داش��تن 
خط مش��ی ملی ب��ه تقوی��ت روند تجاری س��ازی 

فناوری کمک می کند. 
پروفس��ور صالح جعف��ر در گفت وگو با ایس��نا، 
در خص��وص ارتب��اط دانش��گاه و صنع��ت، اظهار 
ک��رد: بزرگ ترین چالش در اتصال بین دانش��گاه 
و صنع��ت، ش��ناخت ای��ن دو بخ��ش از یکدیگر 
اس��ت، به گونه ای که صنعت بای��د بتواند ایده ها و 
رویکردهای دانش��گاه را تشخیص دهد و دانشگاه 

نیز باید با نیازها و اهداف صنعت آشنا باشد. 
رئیس دانش��کده مهندسی دانشگاه پوترا مالزی 
افزود: باید اش��تراک زبانی برای دیدن ارزش های 

مشترک ایجاد شود. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه سیاس��ت دول��ت مال��زی 
ب��رای تجاری س��ازی فن��اوری، گفت: یک س��ری 
جهت دهی های مستقیم برای محققان وجود دارد 
و جریان استارت آپ ها برای محققان روشن است، 
چراکه ب��رای جامعه مهم اس��ت آژانس ها چگونه 

می توانند فعالیت کنند. 
رئیس سابق دانشگاه پوترا مالزی افزود: داشتن 
خط مش��ی ملی ب��ه تقوی��ت روند تجاری س��ازی 

فناوری کمک می کند. 
دکت��ر صالح جعفر ب��ا بیان اینکه دانش��جویان 
بای��د زمینه های مختلف تحقیقات را در راس��تای 
نیازهای جامعه بشناسند، اظهار کرد: دانشجویان 
و محقق��ان باید به س��مت بخش خصوصی س��وق 
 یابند و وابستگی نباید فقط به بخش دولتی باشد. 
رئی��س دانش��کده مهندس��ی دانش��گاه پوت��را 
مال��زی تأکید کرد: دانش��جویان بای��د کارآفرین 
ش��وند و روحیه کارآفرینی داش��ته باشند، چراکه 
دانش��جویان ایرانی نخبه هس��تند و قابلیت ارائه 

ایده هایی با قابلیت تجاری سازی را دارند. 
وی با بیان اینکه بین ایران و مالزی فرصت های 
همکاری زیادی وجود دارد، گفت: دانش آموختگان 
ایران��ی زیادی در دانش��گاه »یو. پ��ی . ام« مالزی 
هس��تند و تحقیقات انجام می دهند و به نظر من 

مردم مالزی شباهت زیادی با مردم ایران دارند. 
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نایب رئیس کمیسیون صنایع 
ش��ورای  مجل��س  مع��ادن  و 
مس��یری  می گوی��د  اس��امی 
ک��ه صنع��ت خ��ودروی ایران 
از س��ال های قبل آغ��از کرده، 
الزم است در ادامه با همکاری 
معتبر  خودروس��ازان  مشترک 
دنیا و س��رمایه گذاری خارجی 

تداوم یابد. 
فریدون احمدی در گفت وگو 
با خب��ر خودرو اظهار داش��ت: 
ام��روز خودروس��ازان خارجی 
نباید تنها به فکر کس��ب سهم 
در ب��ازار ای��ران باش��ند و باید 
در  س��رمایه گذاری  به واس��طه 

ایران حضور پیدا کنند. 
وی تصریح کرد: خودروسازان 
خارج��ی در هم��کاری با ایران 
باید دانش فنی مستقل داشته 
باش��ندو تاش ش��ود تا بخش 
مهمی از محصوالت مش��ترک 
توسط همین ش��رکت ها صادر 

شود. 
وی با توج��ه به تأثیر جریان 
خودروس��ازی  بر  همکاری ه��ا 
در  داش��ت:  اظه��ار  ای��ران 
جری��ان  در  ک��ه  صورت��ی 
مشترک،  س��رمایه گذاری های 
تولی��د محص��والت جدی��د از 
ک��ف 40درصد آغاز و س��الی 
حداقل 30درصد از محصوالت 

مش��ترک از بازار ایران به سایر 
دنی��ا صادر ش��ود،  بازاره��ای 
ایران  خودروس��ازی  مطمئن��اً 

ترقی خواهد کرد. 
براس��اس  گف��ت:  وی 
آخری��ن خبرها، خوش��بختانه 
در  خارج��ی  ش��رکت های 

جری��ان همکاری ه��ای جدید 
خودرویی و ش��روط قراردادها 
ب��رای دس��تیابی ب��ه حداکثر 
داخلی س��ازی در حال ممیزی 
و  برای گسترش  قطعه س��ازان 

توسعه همکاری ها هستند. 
وی اظهار داشت: کسانی که 

در آس��تانه پذیرش همکاری ها 
ک��ه  می پذیرن��د  هس��تند، 
از  ایرانی  قطعه س��ازان  ام��روز 
 ت��وان خوب��ی برخوردارند و از
 این رو یقینا سازندگان ایرانی 
در جری��ان تولی��دات جدی��د 

حضور خواهند داشت. 

نماین��ده زنج��ان و طارم در 
مجلس دهم یادآور شد: انتظار 
می رود در جری��ان همکاری ها 
ایرانی عموما  آتی، قطعه سازان 
قطعه سازان صادر کننده شوند. 
احمدی در ادامه در خصوص 
بر  داخلی س��ازی  جریان  تأثیر 
قیم��ت محص��والت جدید در 
ای��ران گف��ت: در صورت��ی که 
داخلی س��ازی منجر به کاهش 
قیم��ت نش��ود، قطع��اً متضرر 
خواهیم ش��د بنابراین مطمئناً 
در  جدید  محص��والت  تولی��د 
ایران، منج��ر به کاهش قیمت 
می ش��ود و این مس��ئله ضمن 
ک��ردن  متع��ادل  ب��ه  اینک��ه 
قیمت ها در بازار کمک می کند 
به نفع مصرف کننده نیز خواهد 

بود. 
مس��لما  اف��زود:  وی 
داخلی س��ازی به نوعی حمایت 
از مصرف کننده است و در عین 
حال خودروس��ازی در ایران را 

نیز ارتقا خواهد داد. 
وی تصری��ح ک��رد: ب��ه نظر 
تصمیم��ات خودروی��ی که در 
دول��ت گذش��ته گرفته ش��ده 
انتظار  است؛  خوبی  تصمیمات 
می رود در آینده نزدیک نتایج 
خوبی از قراردادهای خودرویی 

گرفته شود.

طب��ق هدف گ��ذاری صورت گرفته از 
س��وی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
می��زان اش��تغال زایی مس��تقیم صنعت 
خودرو و قطعه در س��ال ۱404 باید به 

۶00هزار نفر برسد. 
ب��ه گزارش ایس��نا، صنای��ع خودرو و 
قطعه س��ازی از صنایع پرپتانسیل برای 
ایجاد فرصت های ش��غلی جدید و رشد 

اشتغال در کشور است. 
به همین دلیل در شرایطی که دولت 

تدبی��ر و امید یکی از اهداف اصلی خود 
را در دوره جدی��د فعالی��ت، افزای��ش 
اش��تغال و کاهش بی��کاری اعام کرده 
است توجه ویژه ای نیز به صنعت خودرو 
برای تحق��ق این هدف ص��ورت گرفته 

است. 
در این زمین��ه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در »برنام��ه راهبردی صنعت 
خ��ودرو« پیش بینی کرده که در س��ال 
۱404 می��زان اش��تغال زایی مس��تقیم 

صنعت خ��ودرو و قطعه ب��ه ۶00 هزار 
نفر برسد. 

ای��ن هدف گذاری در حالی اس��ت که 
طب��ق اع��ام وزارت صنع��ت، معدن و 
تجارت، میزان اش��تغال زایی مس��تقیم 
صنعت خودرو و قطعه در س��ال ۱3۹4 

برابر با 3۵0 هزار نفر بوده است. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اخیرا 
ویرایش دوم »برنام��ه راهبردی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت« را منتشر کرد 

ک��ه در آن راهبردهای ای��ن وزارتخانه 
ب��رای توس��عه بخ��ش صنعت کش��ور 

پیش بینی شده است. 
ای��ن  راهب��ردی  برنام��ه  از  بخش��ی 
وزارتخان��ه در حوزه صنای��ع مربوط به 
»برنامه راهبردی صنعت خودرو« است. 
در ای��ن برنام��ه راهکارهای��ی در زمینه 
توسعه و گسترش کمی و کیفی صنعت 
خ��ودرو و قطع��ه ای��ران در حوزه های 

مختلف پیش بینی شده است. 

نسخه Tdf از مدل F12 فراری، یکی 
از کمیاب ترین مدل های این خودروساز 
ایتالیایی اس��ت که فقط یک دستگاه از 
این مدل با رنگ آبی ویژه، وجود دارد. 
 پ��س از عرض��ه فراری F12 نس��خه

ای��ن   ،)Tdf( فران��س   دو  ت��ور   
سوپراس��پورت ایتالیای��ی، در رنگ های 
مختلف��ی ظاهر ش��ده اس��ت، ولی این 
رنگ آبی به خصوص، ب��ا تمام آنها فرق 

می کند. 
این رن��گ که با ک��د آب��ی الکتریکو 
ش��ناخته می ش��ود، در ۷۹۹ دس��تگاه 
تولید ش��ده از فراری F12 Tdf، تنها 

نس��خه ویژه موج��ود اس��ت و در حال 
حاضر، توس��ط وب سایت جیمز ادیشن، 
به فروش گذاشته شده است. نسخه تور 
دو فرانس، برای گرامیداش��ت مسابقات 
ده��ه ۵0 و ۶0 می��ادی، ک��ه ف��راری 
بی رقیب بود، س��اخته ش��ده است. این 
 F12 نس��خه، از پیش��رانه مدل برلینتا
با ۱۲ سیلندر Vش��کل تنفس طبیعی 
به حجم ۶.3 لیتر که ۷30 اس��ب بخار 
توان خروجی داش��ت، استفاده می کند 
که البته در نس��خه ت��ور دو فرانس، 40 
اس��ب بخار ارتقای قدرت داشته است. 
سوپراسپورت F12 Tdf، در زمان ۲.۹ 

ثانیه به سرعت ۱00 کیلومتر بر ساعت 
و در زم��ان ۷.۹ ثانیه به س��رعت ۲00 

کیلومتر بر ساعت می رسد. 
مالک خودرو، در انتخاب آپش��ن های 
ف��راری چیزی کم نگذاش��ته اس��ت. از 
آپشن های این س��وپر اسپورت منحصر 
به فرد، می توان به رنگ نقره ای رینگ ها 
و لنت ه��ای ترمز، تزیین��ات فیبر کربن 
در س��پر جل��و، رکاب ه��ا، ورودی های 
ه��وا، دیفیوزر و بخش عقب آن اش��اره 
کرد. حت��ی پوش��ش فیبرکربنی موتور 
خودرو، به امضای رانندگان فرمول یک، 
ماریزیو آریوابنه، سباستین فتل و کیمی 

رایکونن مزین شده است. 
در فضای داخل��ی، تزیینات اضافی و 
بی مورد حذف ش��ده است. در حقیقت 
ب��ه جز دکمه آزاد کردن کمربند ایمنی 
ب��ه رن��گ نارنج��ی و تع��دادی دکمه 
قرمزرن��گ، فقط ش��اهد رنگ مش��کی 
صندلی های چرمی و دوخت های سفید 
 رنگ هستیم. این نسخه خاص از فراری 
F12 Tdf ک��ه در حال حاضر در هلند 
ق��رار دارد، ب��ا کارکرد 3 ه��زار و ۵00 
کیلومتر و با قیمت��ی معادل ۷۸۱ هزار 
و ۵00 یورو  )حدود ۹۵0 هزار دالر( به 

فروش گذاشته شده است. 

اشتغال صنعت خودرو باید به ۶۰۰ هزار نفر برسد

F12 Tdf خاص ترین نسخه از فراری

تأثیر تولید خودروهای جدید بر تعادل قیمتی در بازار
اخبار

از ابتدای دی ماه 
تامین قطعات جدید براساس 

برنامه ریزی خودروسازان آغاز می شود
عض��و هیأت مدیره انجم��ن قطعه س��ازان می گوید که 
تاکنون هیچ قطعه ای در جریان عرضه محصوالت جدید 
به تولید انبوه نرس��یده اس��ت، هرچند انتظ��ار می رود از 
ابتدای سال جدید میادی تأمین قطعات جدید براساس 
برنامه ریزی خودروس��ازان آغاز ش��ود. پیمان یزدان بخش 
در گفت وگ��و ب��ا خبر خودرو با اش��اره ب��ه اینکه تاکنون 
داخلی س��ازی خودرو پژو ۲00۸ آغاز نش��ده است، تأکید 
کرد: همچنان خودروسازان و قطعه سازان در مرحله عقد 
قرارداد ق��رار دارند و هرچند قطعه س��ازانی که قراردادی 
را در ای��ن زمینه منعق��د کردند نیز نمونه قطعات را برای 
تست اولیه و تأیید به فرانسه ارسال کردند. وی گفت: اگر 
تاکنون پ��ژو ۲00۸ در داخل تولید نش��ده به جهت این 
است که تاکنون هیچ قطعه ایرانی روی آن نصب نشده و 
کلیه قطعات وارداتی است. وی همچنین با توجه به برخی 
آمارها در خصوص تولید و داخلی سازی خودروهای جدید 
تصریح کرد: البته اطاع از جزییات تولیدات جدید باید از 

شرکت ها دریافت شود. 
وی گف��ت: هم اکن��ون خ��ودروی پ��ژو ۲00۸ که در 
 ایران عرضه می ش��ود، ۱00درصد قطع��ات آن به صورت 
سی کی دی یا سی بی  یو وارد می شود و تنها مونتاژ اولیه 

آن در ایران صورت می گیرد. 
این فعال در صنعت قطعه سازان کشور تأکید کرد: البته 
در برخ��ی از موارد باید زمان داخلی س��ازی و نوع قطعات 
تولیدی جابه جا شود؛ به عنوان مثال در جریان قراردادها، 
تولی��د برخی از قطعات   های ت��ک و دارای دانش فنی باال 
جزو موارد داخلی سازی محسوب نمی شود و عمدتا تمایل 
شرکت ها بر این است که از خارج وارد و تأمین شود؛ این 
مسئله به این مفهوم است که خارجی ها خواستار دستیابی 

قطعه سازان ایرانی به تکنولوژی روز جهانی نیستند. 
یزدان بخش افزود: باید در طول سرمایه گذاری مشترک، 
انتقال تکنولوژی در تولید بس��یاری از قطعات خاص نیز 
مورد تأکید قرار گیرد و این الزام خودروس��ازان به منظور 
زمانبندی داخلی س��ازی قطعات و انتخاب نوع قطعات به 
نحوی ص��ورت گیرد که قطعه س��ازان ایرانی نیز صاحب 

تکنولوژی قطعات  های تک شوند. 
وی گف��ت: ام��روز برخی از قطعات  های ت��ک در حوزه 
قطعه سازی وجود دارد که همچنان در ایران داخلی سازی 
آنها صورت نمی گیرد و خودروس��ازان خارجی نیز تمایلی 
به انتقال تکنولوژی و داخلی س��ازی این قطعات در ایران 

ندارند. 

پژو 3۰۰8 وارد ایران شد
 ش��اید با ش��نیدن نام پژو 300۸، نخستین چیزی که 
به ذهن ها خطور کند؛ برادر کوچک تر و پرسروصدای آن، 
یعنی پژو ۲00۸ باش��د؛ خودرویی که طی چند ماه اخیر 
تیتر اول اخبار حوزه خودروی داخلی ایران بوده و همگان 
منتظر ورود نخستین نس��خه های آن به بازار هستند، اما 
حقیقت چیز دیگری است و پژو 300۸، دارای مشخصات 

فنی به مراتب بهتری نسبت به ۲00۸ است. 
پ��ژو 300۸ به عنوان خودروی��ی در کاس خودروهای 
شاس��ی بلند، عملکرد خیره کننده ای را در س��ال گذشته 
از خ��ود به جای گذاش��ت؛ به نحوی که ب��ه انتخاب ۵۸ 
روزنامه ن��گار حوزه خ��ودرو در بیش از ۲۲ کش��ور اروپا، 

به عنوان خودروی سال ۲0۱۷ اروپا برگزیده شد. 
حاال تصاویر نخستین خودروی پژو 300۸ که در گمرک 
ایران منتظر مجوز ترخیص است؛ منتشر شده است. این 
خودرو با نمایی ظاهری زیبا و مدرن، توانس��ته اس��ت به 
لطف ویژگی ها و مش��خصات فنی و ایمن��ی به روز خود، 
موفقیت چشمگیری در بازار اروپا داشته باشد تا آن اندازه 
که شرکت پژو، عرضه خودروی جدید پژو ۵00۸ را نیز به 

تعویق انداخت. 
پژو 300۸ با پیش��رانه ۱.۶ لیتری خ��ود قادر به تولید 
قدرت ۱۶۵ اس��ب بخار و گشتاور ۲40 نیوتون متر است 
و در کمتر از ۹ ثانیه به س��رعت ۱00 کیلومتر بر س��اعت 

دست می یابد. 
از مهم ترین ویژگی های این خودروی فرانسوی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد: 
• طراحی جدید i-Cockpit پژو
• صفحه نمایش ۸ اینچی لمسی

•ترمزهای ضدقفل ABS و سیس��تم توزیع الکتریکی 
ترمز

•سیستم ترمز اضطراری
•سیستم تشخیص نقطه کور

•هشدار خروج از مسیر و خطوط جاده
•آینه های برقی همراه با گرمکن

•گرمکن و سردکن صندلی
•کیسه هوا برای تمام سرنشینان

Daylight چراغ های هالوژنی و روشنایی در روز•
•سانروف

•کروز کنترل
•سنسور پارک خودرو

•دوربین عقب با امکان چرخ زاویه دید ۱۸0درجه
قیم��ت جهانی پژو 300۸ در مدل پایه ۲4 هزار و ۵00 
دالر است که با احتس��اب دالر 3۹00 تومان، قیمت این 
خودرو بدون محاسبه عوارض و گمرکی معادل ۹۵ میلیون 
تومان خواهد بود. باید منتظر ماند و دید این شاس��ی بلند 
جدید فرانس��وی پس از کس��ب مجوزه��ای الزم جهت 
ترخیص از گمرک و شماره گذاری، با چه قیمتی روانه بازار 

خودروی کشور می شود. 

اخبار

آمدن مرسدس بنز دستاورد 
برجامی دولت است

عض��و هیأت علمی دانش��گاه علم و صنعت گفت 
عقد قرارداد با ش��رکت مرس��دس بنز و حضور این 
خودروساز مطرح آلمانی در ایران جدیدترین دستاورد 
برجامی دولت تدبیر و امید در صنعت خودرو است. 

امیرحسن کاکایی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: 
شرکت مرسدس بنز از شرکای قدیمی و استراتژیک 
صنعت خودروی ایران در طول نیم قرن گذشته بوده 

است. 
وی با بیان اینکه در دهه 40 و ۵0 هجری شمسی 
شرکت بنز با همکاری ش��رکت ایرانی خاور حضور 
پررنگی در تولید خودروهای تجاری و سنگین در ایران 
داشت، خاطرنشان کرد: در آن زمان زیرساخت های 
کشور در این حوزه و کیفیت خودروهای بنز تولیدی 

در ایران در سطح جهان زبانزد بود. 
این کارش��ناس صنعت خودرو ادامه داد: با وجود 
این سابقه همکاری با شرکت مرسدس بنز در اواخر 
دهه ۸0 قطع ش��د، اما با روی کار آمدن دولت تدبیر 
و امید و اجرایی ش��دن برجام مذاکره برای بازگشت 
این خودروساز مطرح جهان به صنعت خودروی ایران 

آغاز شد. 
وی افزود: این مذاکرات اخیرا به نتیجه رس��یده و 
قرارداد همکاری مشترک با شرکت مرسدس بنز در 
زمینه تأسیس شرکت مشترک برای طراحی و تولید 
خودروهای تجاری و ارائه خدمات پس از فروش این 
خودروها در سطح اس��تانداردهای جهانی در ایران، 

منعقد شد. 
کاکایی با بیان اینکه با قرارداد منعقد شده با شرکت 
مرسدس بنز زیرساخت های تولید خودروهای تجاری 
در ایران متناسب با تکنولوژی فعلی صنعت خودروی 
جهان به روز و بهینه خواهد شد، تصریح کرد: دولت 
دوازده��م می تواند با تداوم رویک��رد فعلی در چهار 
س��ال آینده صنعت خ��ودرو را به صنعت��ی در حد 

استانداردهای جهانی تبدیل کند. 
 

 آغاز تولید هوندا آکورد ۲۰۱8 
در آمریکا

ش��رکت خودروس��ازی هوندا، اعام کرد تولید 
خ��ودروی آکورد م��دل ۲0۱۸ در ایاالت متحده 

آمریکا شروع شده است. 
به گزارش زومیت، خودروی هوندا آکورد ۲0۱۸ 
روز گذش��ته در خط تولید کارخانه ماریزویل در 
ایال��ت اوهایو آمری��کا وارد فاز تولید انبوه ش��د. 
انتظار می رود که این س��دان س��ایز متوسط که 
به تازگی بازطراحی ش��ده است، پاییز امسال به 
فروش رس��د و مدل  هیبریدی این خودرو نیز در 

زمستان امسال وارد بازار شود.
 تصاویر منتش��ر ش��ده نش��ان می دهد که این 
خ��ودروی هیبریدی نس��خه تورین��گ خودروی 

هوندا آکورد ۲0۱۸ خواهد بود. 
ش��رکت ژاپنی برای حمایت از تولید خودروی 
آکورد جدی��د، ۲۶۷ میلیون دالر در کارخانجات 

اوهایو سرمایه گذاری می کند. 
هوندا ۲۲0 میلی��ون دالر به کارخانه ماریزویل 
تزری��ق کرده اس��ت، ک��ه از جمله می ت��وان به 
اختص��اص ۱۶۵ میلیون دالر به ایجاد یک فضای 
بزرگ برای کارگاه جوش پیشرفته با 34۲ روبات 

اشاره کرد. 
هوندا حدود 4۷ میلیون دالر هم برای کارخانه 
تولید پیش��رانه هوندا در ش��هر آنا از توابع ایالت 
اوهایو اختصاص داده اس��ت تا امکانات جدیدی 
ب��رای پیش��رانه های ۱.۵ لیت��ری و ۲.0 لیت��ری 

توربوشارژ آکورد فراهم کند. 
هون��دا فناوری ه��ای جدی��دی را ب��رای تولید 
خودروی آکورد ۲0۱۸ اعمال می کند؛ چسب های 
س��اختاری با عملکرد باال باید استحکام خودروی 
آکورد را بهبود ببخشد و فوم اسپری صوتی نیز به 
کاهش نویز در اتاق خودرو کمک می کند. فرآیند 
لحی��م کاری لی��زری برای س��قف و تکنیک های 
جدید عامت گ��ذاری نیز به این خودروی جدید 
آکورد کمک می کند که شکل و شمایل جدیدی 

داشته باشد. 
این خودروس��از همچنین در حال آماده سازی 
واح��د تولی��د خ��ودروی هیبری��دی آک��ورد در 
کارخانه اوهایو اس��ت. یک فرآین��د مونتاژ جدید 
ب��رای آماده س��ازی واحد توان هوش��مند جدید 
و بس��یار فش��رده و جمع و جور که ش��امل پکیج 
باتری ترکیبی و سیستم های کنترل آن است، به 

امکانات این کارخانه اضافه شده است. 
خ��ودروی هون��دا آک��ورد ۲0۱۸ ع��اوه ب��ر 
پیشرانه های چهار س��یلندر توربو شارژ و سیستم 
هیبریدی به روز ش��ده، س��اختار س��بک تر بدنه 
و همچنی��ن جعبه دن��ده اتوماتیک ۱0 س��رعته 
جدیدی دریافت می کند. گزینه اختیاری پیشرانه 
خورجینی شش س��یلندر برای این خودرو دیگر 
وجود ندارد، اما مشتریان می توانند از جعبه دنده 

طرح اسپورت به عنوان آپشن برخوردار شوند. 
هوندا از س��ال ۱۹۸۲، کارخانه تولید آکورد را 
در ماریزویل آمریکا تأس��یس کرده است؛ شرکت 
خودروس��ازی هوندا طی بیش از 3۵ سال تولید 
در ای��االت متحده آمریکا، بی��ش از ۱۱ میلیون 

نسخه از خودروی آکورد ساخته است.

تازه های خودرو

سوپراسپورت گرن توریسموی ویژن زاگاتو معرفی شد- شرکت طراحی زاگاتو در حال طراحی نسخه دوم خودروی 
مفهومی سوپراسپورت زاگاتو ویژن گرن توریسمو است که از خودروی ایزو ریولتا الهام گرفته است.



معضل بیکاری یکی از بزرگ ترین مش��کالتی است که جوانان کشور با آن درگیر 
هس��تند و دولت دوازدهم در وعده های خود قول ایجاد ساالنه 950 هزار شغل را به 

این قشر داده اس��ت. یکی از راهکارهای تحقق این 
وعده، اجرای طرح س��امانه کارورزی بود که ثبت نام 
آن از تیرماه آغاز ش��ده و کماکان ادام��ه دارد. حال 
با واریز نخستین قس��ط این طرح به حساب وزارت 
تعاون، امید های بیشتری به اجرایی شدن آن به وجود 
آمده است. به گزارش دیجیاتو، به طور کلی مبلغ 500 
میلی��ارد تومان برای اجرای ط��رح کارورزی در نظر 
گرفته شده که بنا به گفته وزیر کار،  »علی ربیعی«، 
فعالً یک پنجم آن معادل 100 میلیارد تومان، برای 
اجرای گام اول آن در نظر گرفته شده است؛ گامی که 
پیش بینی می شود منجر به وارد بازار شدن 120هزار 
کارورز ش��ود.  وزیر کار درباره ایجاد شغل در کشور 
بیش��تر توضیح داد و گفت: »امروز دیگر یک درصد 

رشد، صدهزار شغل ایجاد نمی کند؛ در بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، ساالنه ۴00 
هزار ش��غل خواهیم داشت، درحالی که ساالنه ۶00 هزار شغل کسری داریم، ضمن 
اینکه منابع دولت هم محدود است، بنابراین در دولت سیاست رشد فراگیر اشتغال 

تدوین شد.«با وجود آمار رسمی 3 میلیون و 300 هزار بیکار در کشور، تاکنون تنها 
80 هزارنفر در این سامانه کارورزی ثبت نام کرده اند. بنا به گفته مسئوالن، همگی این 
تعداد هم شایستگی حضور در این طرح را ندارند و 
هنوز کسی از فیلترهای این سامانه رد نشده است.  
»هادی ابوی«، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال 
وزارت کار، درباره طرح س��امانه کارورزی می گوید:  
»این طرح خوب است به شرط آنکه از ریل قانونی 
خارج نش��ود و اعتباری که تزریق شده به درستی 
مدیریت شود.«ایجاد 950 هزار شغل در سال کار 
بسیار سختی اس��ت و کارشناسان اعتقاد دارند در 
بهترین حالت اگر رشد ادامه یابد، ساالنه ۴00 هزار 
ش��غل خواهیم داشت و به همین سبب دولت باید 
وارد سیاست رشد فراگیر اشتغال شود؛ سیاستی که 
وزی��ر کار آن را این طور تعریف می کند: »کل ایده 
این است که از ظرفیت های مغفول استفاده کرده 
و تحریک را روی رس��ته های پرکش��ش متمرکز کنیم، در این صورت یک میلیون 
شغل الزم، ایجاد خواهد شد.« برای دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام در این سامانه 

می توانید به وبگاه رسمی آن به نشانی karvarzi. mcls. gov. ir مراجعه کنید. 

پدرام س��لطانی، نایب رئی��س اتاق ایران در نشس��ت تخصص��ی فرصت های 
کس��ب و کار از س��ری نشس��ت های اجالس اتاق های بازرگانی جهان به معرفی 

فرصت ه��ای س��رمایه گذاری ای��ران پرداخت. به 
گ��زارش پایگاه خبری اتاق ایران، پدرام س��لطانی 
نایب رئی��س اتاق ای��ران و رئیس هی��أت اعزامی 
کش��ورمان به دهمین اجالس دوساالنه اتاق های 
بازرگانی جهان در نشست تخصصی  »فرصت های 
کس��ب و کار« درب��اره ظرفیت ها و پتانس��یل های 
کس��ب و کار در ایران س��خنرانی کرد. این نشست 
تخصصی به معرفی فرصت های کس��ب و کار چهار 
کش��ور آس��یا و اقیانوس��یه اختصاص داشت و از 
همین رو نیز مدیریت آن با کنفدراسیون اتاق های 
بازرگانی آسیا و اقیانوس��یه  )CACCI( بود. در 
میان 29 کش��ور عضو ش��ورای اتاق های بازرگانی 
آس��یا و اقیانوسیه تنها چهار کشور فرصت معرفی 

ظرفیت و پتانسیل های اقتصادی شان را در این جلسه مهم پیدا کردند که یکی از 
آنها ایران بود. نایب رئیس اتاق ایران در ابتدا با نمایش اسالیدهایی به پنج محور 
اصلی »فرصت های کسب و کار« در ایران که براساس ظرفیت ها و توانمندی های 

کش��ورمان در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تدوین شده است، 
اشاره کرد و گفت: »موقعیت ژئوپلیتیک ایران، منابع طبیعی و زیر زمینی ایران، 
منابع انس��انی ایران، ان��دازه بازار ای��ران و بازار 
منطقه ای و ش��رایط ویژه جغرافیایی و تاریخی 
ای��ران پنج محور اصلی فرصت های کس��ب و کار 
در کش��ور ما محسوب می ش��وند که هر کدام از 
آنها ش��رایط ممتازی را برای س��رمایه گذاری و 
تعامالت تجاری پیش روی س��رمایه گذاران قرار 
می دهند.« او در ادامه به تشریح هر کدام از این 
فرصت ها پرداخت و در بخش معرفی فرصت های 
کسب و کار کشورمان در حوزه ژئوپلیتیک گفت: 
»ایران بس��تر مناس��ب و موقعیت ویژه ای برای 
س��رمایه گذاری در حمل و نق��ل زمین��ی، ریلی، 
دریای��ی و هوایی دارد. ای��ران از نظر ژئوپلیتیک 
در نقطه ای قرار گرفته که کوتاه ترین مسیر برای 
اتصال آسیا به اروپا و شرق به غرب است و این موقعیتی طالیی برای فعاالن حوزه 
حمل  و نقل به وجود می آورد که بتوانند از مس��یرهای کوتاه تر و با امنیت بیشتر 

کاالی شان را به اروپا و آسیای میانه منتقل کنند.«

فرش��ید گل زاده در نمایش��گاه تجارت و س��رمایه گذاری جهان اسالم 
و اجالس توس��عه علوم و فناوری کش��ورهای اسالمی، لوح برتر و جایزه 

کارآفرین نوآور کشورهای اسالمی را دریافت 
کرد. 

به گ��زارش ایلن��ا، در هش��تمین اجالس 
تجارت و س��رمایه گذاری جهان اسالم که در 
مرکز تجارت جهانی شهر کواالالمپور با حضور 
مقامات رسمی، تجار، بازرگانان و کارآفرینان 
بیش از 50 کشور مطرح اسالمی برگزار شد، 
فرشید گل زاده عضو هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت فروش��گاه های زنجیره ای رفاه ضمن 
سخنرانی در مجمع نخبگان اقتصادی جهان 
اسالم موفق به کسب لوح تقدیر برتر و جایزه 

کارآفرین نوآور کشورهای اسالمی شد. 
این جایزه به جهت توس��عه کمی و کیفی، 

اش��تغال زایی جوانان، استفاده از فناوری و نوآوری های متعدد در بسط و 
گس��ترش کسب و کار، به وی و شرکت فروشگاه های زنجیره ای رفاه اعطا 

شد. 

در گزارش هیأت ارزیابی این اجالس جهانی، فروشگاه های زنجیره ای 
رفاه، توانس��ته است یکی از بزرگ ترین کس��ب وکار متوسط را در مدت 
زم��ان کوت��اه در جغرافیای غرب آس��یا و 
کشورهای اسالمی تأسیس و نتایج ارزنده ای 

به ثمر برساند. 
معرف��ی چهره های نخبه جهان اس��الم، 
برگ��زاری همایش ه��ای جانب��ی، بخ��ش 
نمایش��گاه، مالقات ها و رویدادهای تجاری 
از بخش ه��ای مه��م این رویداد اس��ت که 
توس��ط مرکز تجارت بین المللی س��ازمان 
همکاری های اس��المی و با همکاری مرکز 
اسالمی توس��عه تجارت برگزار می شود. به 
گفته مسئوالن، این رویداد قرار است تا سال 
2020 به بزرگ ترین رویداد اقتصادی جهان 

اسالم تبدیل شود. 
گفتی است هشتمین دوره اجالس و نمایشگاه تجارت و سرمایه گذاری 
جهان اس��الم 2۴ الی 28 ش��هریورماه به میزبانی کواالالمپور و با حضور 

کارآفرینان بیش از 50 کشور اسالمی برگزار شد. 

آیفون X پس از معرفی رس��می، توجه زیادی را به خود جلب کرده و این 
موضوع در حجم اخبار پیرامون آن نیز به خوبی حس می شود. تیم کوک روز 

گذشته در یکی از برنامه های تلویزیونی در مورد 
قیمت باالی این دس��تگاه صحبت کرده و آن را  
»ارزش واقعی« محصول می داند که کاربران در 

ازای فناوری های پیشرفته می پردازند. 
به گزارش دیجیاتو، در برنامه تلویزیونی مورد 
بح��ث، نظر مدیرعام��ل اپل در مورد برچس��ب 
قیمتی 1000+ دالری آیفون X پرس��یده شد، 
چون بس��یاری از کاربران معتقدن��د این رقم از 
قدرت خرید قشر متوسط آمریکایی بسیار باالتر 
اس��ت. کوک پ��س از بیان اینک��ه قیمت آیفون 
X براس��اس ارزش واقع��ی خود تلف��ن همراه و 
تکنولوژی های به کار رفته در آن تعیین ش��ده، 
مس��یر بحث را عوض ک��رد و گفت بخش قابل 

توجه��ی از مصرف کنندگان آمریکایی، قیمت موبای��ل را یکجا نمی پردازند و 
به طرح های پرداخت درازمدت یا تخفیف های متنوع دسترس��ی دارند؛ بدین 

ترتیب جامعه بزرگ تری توانایی خرید آیفون X را پیدا می کنند. 

مدیرعامل اپل همچنین می گوید بسیاری از افراد موبایل های قبلی خود را 
می فروشند تا مدل جدیدی را بخرند و بنابراین مقداری از هزینه اولیه آنها برای 
تهیه آیفون X کم می شود. او افزود: در نهایت 
آیفون به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره 
ما بدل می شود. مردم هر روز انتظارات بیشتری 
از آن دارن��د و ما هم فناوری های بیش��تری را 
توس��عه می دهیم تا این انتظ��ارات را برآورده 

سازیم. 
اگر با این توضیحات قانع نشدید، حق کاماًل 
با شماس��ت. طرح های پرداخ��ت درازمدت و 
تخفیف ها برای تمام��ی موبایل ها وجود دارند، 
نه فقط برای محصول ه��زار و خرده ای دالری 
اپل. از طرفی در بازارهای غیر رس��می، خبری 
از چنین طرح هایی نیس��ت و کاربران باید کل 

هزینه موبایل را یکجا پرداخت کنند. 
از س��وی دیگر، اینکه نیازهای واقعی کاربران به توسعه فناوری های جدید 
می انجامد، یا ش��رکت ها احس��اس نی��از کاذب را در مصرف کنن��ده به وجود 

می آورند هم به بحث جداگانه ای نیاز دارد. 

رونمایی از فرصت های کسب و کار ایران در اجالس اتاق های سامانه کارورزی در آستانه جذب 80 هزار نفر جویای کار
بازرگانی جهان

مدیرعامل فروشگاه های رفاه لوح برتر و جایزه کارآفرین نوآور 
کشورهای اسالمی را دریافت کرد

تیم کوک قیمت 1000 دالری آیفون X را ارزش واقعی آن می داند

 شرکت های نوظهوری که در سال های اخیر روی کار آمدند، زندگی 
مردم را راحت تر کردند. مدیران این شرکت ها توانستند ردپای پررنگی 
را در تاریخ قرن 21 بگذارند. به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
کشاورزی تهران مدیران این شرکت های نوظهور یا در واقع مدیرعامل 
اس��تارت آپ ها برای جا انداختن ایده های جدید تالش مضاعفی نسبت 
به کارآفرین های گذش��ته کردند. ایده هایی که ابتدا مورد تمسخر افراد 
قرار می گرف��ت؛ ایده هایی که تحقق یافتن آنها دور از ذهن مردم بود، 
اما در ح��ال حاضر این مدیران اس��تارت آپ از موفق ترین افراد جهان 
هستند که توانستند با پشت سر گذاشتن مشکالت بسیاری به افرادی 
تبدیل ش��وند که مس��یر زندگی مردم و تاریخ را تغییر دادند. بعضی از 
چهره ها          ی جوان ایرانی که اس��تارت آپی به راه انداخته اند، می توانند به 
همین میلیاردرهای جهانی تبدیل ش��وند. البته مالک و موسس پالگ 
 اند پلی، یکی از همین اس��تارت آپ              ها          ی موفق جهان نیز برادران ایرانی 
عمیدی هس��تند که ایده ها          ی شان را به آن س��وی مرزها، دور از پیچ و 

خم ها          ی اداری ایران به کار و پول تبدیل کرده اند. 
استیو جابز چینی: لی  جون با شیائومی

مرد جوانی است که در بازار آی تی چین توانست با گوشی هوشمند 
ش��یائومی اش انقالب��ی را ایجاد کن��د و در حال حاضر با اس��تیو جابز 
مقایس��ه می ش��ود. نام او لی جون اس��ت. در حال حاضر هم خودش 
و هم گوش��ی اش در بازار مورد توجه مردم قرار گرفته اس��ت. شاید لی 
جون برای خیلی از مردم آش��نا نباشد، حتی شاید چینی ها هم اسم او 
را نش��نیده باشند، اما نرم افزارهای UCWEB و کینگ سافت را همه 
می شناسند. لی جون در گذشته تصمیم بسیار مهمی گرفته بود؛ نفوذ 

به بازار تلفن  همراه و تبدیل شدن به مرکزیت این بازار. 
نخس��تین نرم افزاری که لی جون درس��ت کرد، نرم افزار رمزگذاری 
بود. بعد از آن توانست نرم افزار آنتی ویروس چینی را توسعه دهد، اما با 
افزای��ش اطالعات او در زمینه دنیای تکنولوژی، لی تبدیل به یک هکر 
شد. لی 1۶ س��ال در یک شرکت به عنوان یک کارمند ساده در بخش 
توس��عه نرم افزار کار  کرد. در سن 38 سالگی تصمیم گرفت شرکتی را 
برای خود تأس��یس کند. به گفته خودش ه��ر روز یک رؤیا می دید و 
به دنبال آن رؤیا این ش��رکت را تأسیس کرد. او باور داشت که باید با 
افراد حرفه ای همکاری کند. به همین دلیل ش��ریک خود را فردی که 
در گذشته در گوگل سمت باالیی داشت انتخاب کرد. در مرحله بعدی 
لی نیاز به س��رمایه کالن داشت. او ایده های خود را برای یک میلیاردر 
هنگ کنگی مطرح کرد. این س��رمایه گذار از سال 2000 تاکنون با لی 
همکاری می کن��د. در حال حاضر ارزش خالص لی 13.3 میلیارد دالر 

است و مدیر شرکت ۴5 میلیارد دالری است. 
از دره شکست تا قله موفقیت: تراویس کاالنیک، مدیر اوبر

مدیر سابق اوبر، تراویس کاالنیک 38 ساله به زیاده گویی و پرحرفی 
معروف اس��ت، ام��ا اعتماد به نفس و تمایل ش��دید او به رقابت پذیری 
باعث ش��ده یک کارآفرین موفق و درخشان شود. شرکت خودرویی او 
18 میلیارد دالر ارزش گذاری ش��ده و در 128 ش��هر ۴5 کشور فعال 
است. قبل از اینکه اس��تارت آپ کاالنیک یکی از موفق ترین شرکت ها 
شود، او در سال 201۴ به عنوان یک کارآفرین در تالش بود تا شرکت 

خود را در مسیر موفقیت پیش ببرد. 
او در س��ال 1998 از مدرسه بیرون آمد و به عنوان کارمند تمام وقت 
در یک ش��رکت مهندسی کار می کرد. او با همکاری یکی از دوستانش 

توانس��ت ش��رکتی به نام اوب��ر را راه ان��دازی کند، اما آنط��ور که فکر 
می کردند خوب پیش نرفت. اوبر ظرف چند سال اخیر از لحاظ فرهنگ 
دوران سختی را پشت سر گذاشته است، به ویژه در برابر روزنامه نگارانی 
که ش��یوه های آنها را نقد کرده اند. حتی کار به جایی رس��یده بود که 
به نقل از برخی گزارش ها، یکی از مدیران اوبر در لفافه گزارش��گران را 
تهدید کرده بود. اما در حال حاضر این استارت آپ              ۶500 کارمند دارد 
و به موفقیت چش��مگیری رسیده اس��ت. از طرف دیگر کاالنیک قبال 
گفت��ه بود انتظار دارد اوبر در آینده با اس��تفاده از خودروهای خودران 

به فعالیت خود ادامه دهد. 
زندگی خوب یک میلیاردر جوان: ایوان اشپیگل، مدیر 

اسنپ چت
زندگی برای ایوان اش��پیگل خوب اس��ت. پس از اینکه شرکت خود 
)اس��نپ چت( را عمومی کرد، 800 میلیارد دالر جایزه گرفت. شرکت 
اس��نپ ارزشش 33 میلیارد دالر اس��ت و ارزش خالص این مدیرعامل 
2۶ ساله ۴ میلیارد دالر است. او یکی از جوان ترین میلیاردر های جهان 
محسوب می ش��ود و یک زندگی رویایی دارد؛ به طوری که در همایش 
خود در اس��تنفورد گف��ت: »من یک جوان سفیدپوس��ت تحصیلکرده 
پولدار هستم. من خیلی در زندگی شانس آوردم، چون زندگی عادالنه 

نیست.«
ایوان در پسیفیک پلسیدس، در لس آنجلس بزرگ شده است. والدین 
او زمانی  که ایوان مش��غول تحصیل در دبیرس��تان بود از یکدیگر جدا 
ش��دند. ایوان هم مانند پدرش به تحصیل در رش��ته طراحی محصول 
در اس��تنفورد پرداخت. او در اس��تنفورد با رجی براون و بابی مورفی، 
از موسس��ان اسنپ چت، آشنا شد. مورفی بعدها در گفت وگو با فوربس 
گف��ت:  »ما آدم های باحالی نبودی��م، بنابراین تالش کردیم چیزهایی 
بس��ازیم که باحال هستند.« در س��ال 201۴، استارت آپ اشپیگل، به 
او و بابی مورفی، مبلغ 5 میلیون دالر قرض داد. هدف اش��پیگل برای 
آینده اختراع دوباره دوربین اس��ت. این ادعای بزرگی است که باید در 

آینده بیشتر از آن بشنویم. 
از ورزش تا تکنولوژی میلیارد دالری: برایان چسکی، مدیر ایر 

بی ان بی
برایان چس��کی قبل از تأس��یس ایر بی ان بی، چی��زی از تکنولوژی 
نمی دانست. برایان 3۴ ساله در دانشگاه طراحی لباس خوانده و در 20 
س��الگی بیشتر تمرکز او روی ورزش بوده اس��ت. به گفته برایان، ایده 
ایربی ان بی  موقعی که او در خانه دوس��تی صبحانه می خورد به ذهنش 
رس��ید. فعالیت این س��ایت ابتدا در آمریکا بود و بعدها به خارج از آن 
رسید. نخستین شعبه آنها در خارج از آمریکا در شهر بندری  هامبورگ 
آلمان بود که همواره از گردشگران و مخاطبان زیادی برخوردار است. 
به همین ترتیب امروز در 192 کشور دنیا و در هزاران شهر توسعه یافته 
است. این سایت برای به اشتراک گذاشتن فرصت های مربوط به اجاره 
محل اقامت در سراسر جهان است و این اتفاق موجب شده توریست ها 
از این طریق پ��ول کالن برای هتل ندهند و برای مدت کوتاه اتاقی را 
اج��اره کنند. برایان در یکی از گفت وگو های خود گفته اس��ت: »هدف 
اصلی ما مس��افرت و توریسم اس��ت و دو چیز برای مان مهم است: در 
درجه اول می خواهیم س��فرها را تا جای ممکن معنی  دار کنیم؛ و دوم، 
قصد داریم اقتصاد مش��ارکتی را محبوب ت��ر و تا جای ممکن به تعداد 

کارآفرین ها اضافه کنیم.«

در ش��یوه زندگ��ی کارآفرینی افراد فقط در جس��ت وجوی پول 
نیس��تند، اما این بدان معنا نیس��ت که پول دغدغه آنها محسوب 

نمی شود. 
در شیوه زندگی یک کارآفرین، او هر آنچه را که انجام می دهد، 
دوست دارد و آنچه را که دوست دارد، انجام می دهد، حتی اگر به 

معنای به دست آوردن پول کمتری باشد. 
به گزارش مدیراینفو، تمرکز آنها بیش��تر بر مزایای شیوه زندگی 
است که با کار روی کسب و کارشان ارائه می دهند. ماندن در خانه 

ب��ا خانواده، س��اعت های 
کار انعطاف پذی��ر، روحیه 
خ��الق و راض��ی، کار با 
افرادی که دوس��ت دارند 
و... از این قبیل هستند. 

در اینجا به چند ویژگی 
به  که  اش��اره می کنی��م 
شما در ایجاد یک سبک 
زندگی کارآفرینانه کمک 

خواهد کرد: 
1- استقالل: استقالل 
روح ب��رای موفق ش��دن 
کارآفرین  ی��ک  به عنوان 
و ایج��اد س��بک زندگی 
کارآفرینانه ضروری است. 
انجام  ب��رای  اراده ش��ما 
کاری به تنهایی، اشتیاق 
ش��ما به عمل و کس��ب 
درآمد از آن، تنها نیروی 
درست  شماست.  محرک 
مث��ل خانم خانه داری که 
کوکی ها را به عنوان هدیه 
برای خانواده و دوس��تان 
خ��ود می پ��زد و از ادامه 
این کار خوش��حال است؛ 
توجه داش��ته باش��ید که 
ای��ن ف��رد ب��ا دارا بودن 
هدفی  و  روحی  استقالل 
ک��ه برای کار خ��ود دارد 
ممکن است شروع خوبی 

برای راه اندازی کس��ب و کاری از کوکی های دست س��ازش داشته 
باشد. 

۲- انعطاف پذیری در کس�ب وکار: یک��ی از دالیلی که افراد 
می خواهند کسب وکار خودشان را داشته باشند، انعطاف پذیری در 

ساعات کاری شان است. 
انعطاف پذیری یکی دیگر از ویژگی های ش��خصی اس��ت که فرد 
در س��بک زندگی کارآفرینانه باید داشته  باشد. در صورت فروش 
محص��ول ی��ا ارائه خدمات، باید با توجه به ه��دف مورد نظرتان و 
صنعت و مش��تری خود، اس��تراتژی طراحی کنید. اگ��ر به اندازه 

کافی ب��رای تنظیم تاکتیک ه��ای خود در موقعیت ه��ای متغیر، 
انعطاف پذیری نداشته باشید، نمی توانید موفق باشید. 

۳- توانایی تحمل شکست: در شیوه زندگی کارآفرینی افراد 
فقط در جس��ت وجوی پول نیس��تند، اما این بدان معنا نیست که 

پول دغدغه آنها محسوب نمی شود. 
کارآفرین��ان به اندازه  کافی از تالش خود راضی هس��تند؛ توجه 
داش��ته باشید که آنها به واسطه شکست های شان ناامید نمی شوند 
و هم��واره ت��الش می کنن��د. انعطاف پذیری ش��خصیت، یکی از 
ویژگی های اساس��ی این 
افراد است. آنها به همان 
به دس��تیابی  قادر  اندازه 
هس��تند  موفقی��ت  ب��ه 
ک��ه می توانند شکس��ت 

بخورند. 
ب�ودن:  متعه�د   -۴
تصمی��م  ک��ه  هنگام��ی 
گرفتید به یک کارآفرین 
تبدیل ش��وید و از سبک 
الگوبرداری  آنه��ا  زندگی 
کنی��د، فقط ی��ک برنامه 
برای  نکنی��د؛  دنب��ال  را 
بهتری��ن ب��ودن در ه��ر 
آن  روی  بای��د  کاری 
متمرکز باش��ید و قبل از 
آنکه قدم اول را بردارید، 

برنامه ریزی کنید. 
وظیف��ه  نخس��تین 
ک��ه  اس��ت  ای��ن  ش��ما 
چ��ه  بگیری��د،  تصمی��م 
می خواهی��د انجام دهید؛ 
نق��اط م��ورد نظرتان در 
جدی��د  س��رمایه گذاری 
را مش��خص کنی��د. پس 
کسب وکار  شناس��ایی  از 
مناس��ب، تحقیقات خود 
را در زمین��ه صنع��ت و 
ب��ازار هدف آغ��از کنید. 
ب��ه دنب��ال فرصت ه��ا و 

استفاده از آنها باشید. 
۵- واقع بین بودن: باید درک کنید که همه  خواسته های شما 

برآورده نخواهد شد.
 اگ��ر فکر می کنید در ش��ش یا دوازده ماه موفق خواهید ش��د، 

برنامه ای ناامیدکننده خواهد بود. 
فردی در ایجاد سبک زندگی کارآفرینانه موفق است که واقع  بین 
باشد و اهداف را تعیین کنید. آن را در طول زمان گسترش دهید. 
اهداف غیرقابل دس��تیابی را تعیین کنی��د و آنها را کنار بگذارید. 
کارآفرینان رویکردی واقع گرایانه برای دستیابی به موفقیت دارند.

مدیران پورشه از برنامه های آینده این شرکت آلمانی، برای ساخت خودروی برقی خبر دادند. نخستین خودروی 
تمام برقی این شرکت در اواخر سال ۲01۹ عرضه خواهد شد. 
ماتیاس مولر، مدیرعامل گروه خودروسازی فولکس واگن، در نمایشگاه خودروی فرانکفورت ۲01۷ از برنامه 
جدی فولکس واگن جهت ارائه خودروهای برقی خبر داد که در نتیجه، شرکت پورشه به عنوان شرکت زیرمجموعه 
فولکس واگن، تحت تأثیر برنامه جدید فولکس واگن مبنی بر ارائه مدل برقی از تمام مدل های تولیدی تا سال ۲0۳0 
قرار گرفته است. 
پورشه قصد دارد مدل ۹11 )باکستر( را به پیشرانه برقی مجهز کند. مایکل اشتاینر، مدیر بخش تحقیق و توسعه 
پورشه می گوید: استفاده از فناوری پیشرانه های برقی در خودروی اسپورت، در شتاب کلی خودرو تأثیر مناسبی 
خواهد داشت، اما به دلیل وزن بیشتر، هندلینگ تحت تأثیر قرار می گیرد. برای رفع این مشکل، باید منتظر پیشرفت 
بیشتر فناوری پیل های سوختی و افزایش ظرفیت ذخیره انرژی در باتری ها باشیم. 
مدیران پورشه به استفاده از باتری های سالید استیت )الکترود و الکترولیت جامد( به عنوان فناوری آینده در 
خودروهای اسپورت امیدوار هستند. این باتری ها که نسبت به باتری های لیتیوم-یون سبک تر و کوچک تر هستند، تا 
چند سال دیگر به بازار عرضه خواهند شد. 
اشتاینر گفت: ما معتقدیم که با استفاده از فناوری جدید باتری ها، توانایی رقابت در بازار خودروهای برقی را خواهیم 
داشت، اما این باتری ها هنوز در مرحله توسعه و پیش تولید هستند. 
پورشه در حال حاضر، مدل اولیه باکستر جدید با پیشرانه برقی را آزمایش کرده است، اما به دلیل وزن بیشتر که 
پایداری خودرو در پیچ ها را هم تحت تأثیر قرار می دهد، سرعت قابل قبولی ارائه نداده است. 
 

استارت آپ و پول ۵ ویژگی شخصیتی کارآفرینان

برنامه جدید پورشه برای 
ساخت خودروی برقی
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دریچهگزارش

معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی گفت یکی از مزایای 
برگزاری نمایشگاه زیست فناوری ایران، فراهم شدن فرصت های سرمایه گذاری 
در ای��ن حوزه اس��ت.  به گزارش پای��گاه خبری تحلیلی فن��اوری و نوآوری، 
علیرضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی در بازدید 
از چهارمین نمایش��گاه زیس��ت فناوری ایران بیان کرد: یکی از مأموریت های 
معاون��ت علمی و فناوری حمایت از ش��رکت های دانش بنی��ان و تولیدات آنها 
اس��ت که این نمایش��گاه توانس��ته به خوبی زمینه معرف��ی و حمایت از این 
تولی��دات را فراهم کند. وی اف��زود: تعداد ش��رکت ها در چهارمین دوره این 
نمایش��گاه، رشد چش��مگیری داش��ته اس��ت که همین موضوع نشان دهنده 

افزایش اقبال عمومی به این حوزه است. 

فرصت های سرمایه گذاری در حوزه 
زیست فناوری افزایش می یابد

گوگل وب سایت جدید  »statup« را راه اندازی کرده که تمام اطالعات، ابزارها 
و خدمات مورد نیاز برای بنیانگذاران کس��ب و کارهای نوپا را به منظور دسترس��ی 
راحت تر در اختیار آنان قرار می دهد. همان گونه که از اسم این سایت نیز مشخص 
 Android اس��ت، تمرک��ز آن بر ارائ��ه ابزارها و خدم��ات خود گوگل از جمل��ه
ص��ورت  ب��ه  و...   Studio، Analytic، Google Hire، Google Map
یکجاس��ت. در واقع startupجدید است ولی ابزارهای آن از مدت ها پیش توسط 
این شرکت ارائه شده و حاال دسترسی به آنها راحت تر از قبل شده است. وب سایت 
جدید همچنین حاوی نکات پیش��نهادی متعددی برای کسب و کارهاست. در واقع 
می توان گفت هدف گ��وگل از راه اندازی startupفراه��م آوردن راهنمایی هایی 

است که نیاز به شفافیت و جزییات بیشتری دارند. 

وب سایت اختصاصی گوگل برای 
کسب و کارها راه اندازی شد



بازاریاب��ی  تبلیغ��ات  موفقی��ت 
در قید درک درس��ت آن توس��ط 
مخاطب و به ی��ادآوری مضمون آن 
در زمان خرید است. تماس سازنده 
مخاطب با پیام تبلیغاتی می تواند با 
شکل دادن رابطه ای ذهنی بین متن 
پیام و ارزش محصول، محتوای پیام 
را به راحتی نزد وی بازآفرینی کند. 
گ������زارش  ب������ه 

رابطه  این   ،learn-marketing
ذهنی-ک��ه به ازای تک ت��ک افراد 
منحصر به ف��رد اس��ت- تحت تأثیر 
عواملی چون تفکرات، احساس��ات، 
س��طح آگاه��ی، نوع ش��خصیت و 
رفت��ار، انگیزه ها و ش��کل زندگی 
س��اخته می ش��ود. مثال پیام های 
تبلیغات��ی تلویزیون ب��رای معرفی 
چاقوی آش��پزخانه، اساس��ا موفق 
به ج��ذب مخاطبانی که آش��پزی 
می کنند، می شود و بالطبع افرادی 
که آشپزی نمی کنند، اصوال از دایره 

مخاطبان حذف می شوند. 
در این مقاله، مروری بر سه دسته 
کل��ی عوامل دخی��ل در اثر گذاری 
پیام های تبلیغاتی بر افراد خواهیم 

 داشت. 
ویژگی  ه�ای  اول:  عام�ل 

شکلی پیام
رنگ غالب در پیام

انتخاب رنگ  مناسب با اثر گذاری 
عمیق، اما به شیوه ای غیرملموس 
چن��ان  مصرف کنن��دگان،  ب��ر 
مصرف کنندگان  رفت��اری  الگوی 
را تحت الش��عاع ق��رار می دهد که 
حت��ی در بیش��تر مواق��ع، خ��ود 
متوجه این تغییر رفتار نمی شوند. 
به عنوان مث��ال، در ایاالت متحده، 
از آنجا که اس��تفاده از رنگ قرمز 
باعث افزایش مص��رف موادغذایی 
ت��ا ۲۵ درصد می ش��ود، در اغلب 
رس��توران ها، به عنوان رنگ اصلی 
استفاده می شود. البته بار معنایی 
رنگ ها بس��ته به فرهنگ  جوامع 
متفاوت اس��ت و ب��ه همین دلیل 
ه��م، تس��لط طراح��ان تبلیغات 
بازاریابی بر فرهنگ جامعه هدف، 
ام��ری ض��روری اس��ت. به عنوان 
مث��ال، هر چند آرم ش��رکت قهوه 
اس��تارباکس در بیش��تر کشور ها 
سبز رنگ اس��ت، اما هنگام افتتاح 
ش��عب خود در مالزی، مجبور به 
تغییر رنگ آن از س��بز به قهوه ای 
ش��د، چرا ک��ه در فرهن��گ مردم 
مالزی، رنگ سبز پیوندی نزدیک 

با ناخوشی و بیماری دارد. 
نوع خط به کار رفته در متن 

تبلیغ
نح��وه  و  کلم��ات  نمای��ش 
شکل گیری آنها در نوع پیامی که به 
مخاطبان منتقل می کنند، اثر گذار 
اس��ت. به عنوان مثال، دو س��بک 
نوش��تن نام محص��ول در تبلیغات 
شرکت های تولید سیگار، مانند زیر، 
پیام های کامال متفاوتی رس��انده و 
دو نوع مصرف کننده متفاوت را به 

خود جذب می کند. 

Caribou Cigarettes
Caribou Cigarettes

نخس��تین نش��ان که با حروف 
مقطع درشت و به شکلی استاندارد 
نوشته ش��ده، بیش��تر حس قدرت 
ب��ه مخاطب منتق��ل  ک��رده و به 
همین دلی��ل انتخاب��ی »مردانه« 
به شمار می آید. نش��ان دوم که با 
حروف پیوس��ته و به شکلی ظریف 
نوشته ش��ده، احساس��ی از جنس 
مالیمت ب��ه مخاطب منتقل  کرده 
و به همی��ن دلیل انتخابی »زنانه« 
به شمار می آید. پاسخ به این سوال 
که کدام بهتر اس��ت، مش��روط به 
ن��وع محصول و بازار هدفی اس��ت 
که تولید کننده عالقه مند به جذب 

آن است. 
سادگی متن پیام

اس��تفاده از عبارات ساده و کوتاه 
ب��ه  درک پیام ها کم��ک می کند. 
مثال اس��تفاده از عبارت »قلب من 
سالم اس��ت« در تبلیغ یک روغن 
خوراک��ی، ب��ه راحتی ای��ن پیام را 
ک��ه مصرف ای��ن روغ��ن خوراکی 
برای قلب خوب اس��ت به مخاطب 

می رساند. 
سازگاری پیام

 الزم اس��ت ک��ه هم��ه عوامل 
جانبی پیام تبلیغ، ش��امل س��بک 
تبلیغ، رنگ های شاخص، عکس ها 
و موس��یقی متن ب��ا هم هماهنگ 
باشند. به عنوان مثال، در یک آگهی 
تبلیغاتی تلویزیونی برای س��فر به 
جزایر قشم و کیش، هر سه عنصر 
رنگ و ب��وی جنوبی، پی��ام به خط 
شکس��ته و پیوسته و موسیقی لیوا 
باید در کنار هم استفاده شوند. البته 
مواردی هست که به کار گیری یک 
عامل متمای��ز از بقیه با جلب نظر 
مخاط��ب، به به ی��ادآوری محصول 

کمک می کند. 
وجه پیام نزد افراد مشهور

ش��خصیت های  نقش داش��تن 
چهره های  چون  شناخته ش��ده ای 
س��ینمایی یا قهرمانان ورزشی در 
پیام تبلیغاتی، باعث ثبت عمیق تر 
ن��ام و کارای��ی محص��ول در ذهن 
مخاطب می ش��ود. در انتخاب این 
شخصیت ها الزم است به محبوبیت 
آنه��ا و ارتب��اط تخص��ص آنه��ا با 

محصول توجه شود. 
کمک به تصویرسازی ذهنی

هم��کاری ن��ام برن��د، واژه ها و 
آرم محص��ول ب��ا ه��م در خل��ق 
تصوی��ری ذهنی از محص��ول نزد 

مصرف کنن��ده، نقش��ی مه��م در 
ش��کل دهی احساس��ات مخاطبان 
و ارتب��اط آن ب��ا تجارب گذش��ته 
آنه��ا از مصرف محصول دارد. برای 
مث��ال، در بازاریابی ش��رکت والت 
دیزنی، مانور فراوانی بر تجربه های 
قبلی افراد می ش��ود؛ همانطور که 
بزرگس��االن امروز چند سال قبل 
و در کودک��ی با والدی��ن خود، به 
رفته ان��د،  دیزنی لن��د  پارک ه��ای 
ام��روز با بردن فرزندان خود به این 
مکان، تجرب��ه دوران کودکی خود 
را با نسل بعد خود تکرار می کنند. 
بسیاری از آگهی  های تبلیغاتی این 
ش��رکت، خانواده  هایی را به تصویر 
می  کشند که درحالی که بزرگساالن 
به یادمی آورند در زمان  های گذشته 
و در کودک��ی خ��ود در این مکان 
بوده  اند، همه افراد خانواده لحظات 
لذت بخش��ی را در کن��ار همدیگر 

تجربه می کنند. 
دوم:  ویژگی  ه�ای  عام�ل 

مصرف کننده
هوش مصرف کننده

بهتر است به جز در مواردی که 
بنگاه دنبال مخاطب خاص اس��ت، 
لغات��ی در پیام های بازاریابی به کار 
 روند که در سطح درک عموم مردم 
باش��د. همچنین نباید با مشتریان 
ب��ه ش��یوه  ای صحبت ک��رد که به 
آنها احس��اس »زیردس��ت بودن« 

القا شود. 
تعامل با فروشنده

هرچ��ه مخاطب��ان بیش��تر در 
مع��رض اطالعات��ی از جانب بنگاه 
قرار  گیرن��د، احتم��ال آنکه موقع 
نیاز به ی��اد خرید از محصوالت آن 
شرکت بیفتند، بیشتر خواهد بود. 
ی��ک راه مانور بر ای��ن نکته، ایجاد 
وب  سایتی فعال دارای امکان تعامل 

با مشتریان است. 
آشنایی مصرف کننده با محصول

آش��نایی مش��تریان با محصول، 
نق��ش چاقویی دولب��ه را در خرید 
آنها ایف��ا می کن��د، هر چند اصوال 
احتمال خرید مشتریان با آشنایی 
بیش��تر ایش��ان با محصول، بیشتر 
می ش��ود. اگر این آشنایی موجب 
ب��رای  انگی��زه  ش��ود،  دلزدگ��ی 
جایگزینی محص��ول با دیگر اقالم 
به وجود  می آی��د. برای مث��ال، در 
دهه ۹۰ میالدی، به دنبال کاهش 
می��زان تقاضا برای س��س کچاپ 
در ایاالت متح��ده، تولید کنندگان 
س��س کچاپ، به تولید سس هایی 

به رنگ ه��ای س��بز و بنفش روی 
آوردن��د. این تغییر روی��ه که تنها 
به مدت چند م��اه میزان فروش را 
افزایش داد، مجددا با عادی ش��دن 
مص��رف ن��وع جدید س��س برای 
مصرف کنندگان، میزان فروش این 

اقالم کاهش  یافت. 
توقع مصرف کننده از کاال

احتمال خرید کردن از ش��رکتی 
که انتظاری مش��خص از محصول 
خ��ود در ذه��ن مش��تری ایج��اد 
نمی کند، نس��بت به شرکت هایی 
چ��ون کوکاک��وال و والت دیزنی که 
همیش��ه تحت نام و نشان مشخص 
به تولید محصول مشغول هستند، 
کمت��ر اس��ت. در واقع مش��تریان 
در مراجعه به چنین ش��رکت های 
صاحب نام��ی دقیق��ا می دانند که 
با چ��ه محصولی و در چه س��طح 
کیفیتی مواجه خواهند ش��د و لذا 
رغبت بیش��تری به خرید خواهند 

 داشت. 
نقص فیزیکی مخاطبان

الزم اس��ت بازاریاب��ان هم��واره 
به یاد  داش��ته  باش��ند ک��ه برخی 
مصرف کننده ه��ا دارای نقص هایی 
چون اختالالت شنوایی و کوررنگی 
هستند و لذا امکان برقراری تعامل 
مناسب با آگهی تبلیغاتی را ندارند. 
الزم است که همواره هنگام تولید 
آگهی جدید، چنین اس��تثناهایی 

مد نظر  قرار  گیرند. 
عام�ل س�وم: ویژگی های 

محیط
حجم اطالعات

اگ��ر مصرف کنن��ده در محی��ط 
ب��ا محرک بی��ش از حد پر ش��ود، 
ب��ه احتمال بس��یار زی��اد از آگهی 
تبلیغات��ی اجتناب ک��رده یا تماما 
نخواه��د  و درک  دریاف��ت  را  آن 
کرد. بیایید با ای��ن موضوع روبه رو 
ش��ویم؛ ما در یک دنی��ای درهم و 
به هم ریخته  پر از تبلیغات زندگی 
می کنی��م. شکس��تن این س��د و 
رسیدن به مش��تریان بازار هدف از 
میان این همه تبلیغ��ات می  تواند 
مشکل باش��د. از آنجایی که امروزه 
مصرف کنن��دگان در میان س��یل 
انبوه��ی از تبلیغات تکاپو می کنند 
)به لط��ف تلویزیون  هایی با قابلیت 
ضبط ک��ردن(، بازاریابان مجبورند 
فوق العاده خالق باش��ند؛ بازاریابان 
از قرار دادن محصول در فیلم  های 
واقعی ی��ا نمایش  ه��ای تلویزیونی 
اس��تفاده می کنند. شخصیت  ها در 

نمایش  ه��ا از نام برن��د محصوالت 
اس��تفاده می کنند و ممکن اس��ت 
حت��ی در م��ورد اینکه چ��را آنها 
برن��د خاص��ی را دوس��ت دارن��د، 
صحبت کنند. اینها همه بخشی از 
تبلیغات است. همچنین بازاریابان 
از جنبش  ه��ای جدی��د بازاریاب��ی 
اجتماعی نظیر توییتر و فیس بوک 
س��ود می برند ک��ه می  توانند برای 
رس��یدن ب��ه مصرف کنندگانی که 
می  خواهید پیام  های بازاریابی شما 

را ببینند، برنامه  ریزی شوند. 
کادربندی

و  تدوی��ن  پیا     م  ه��ا   می  توانن��د 
کادربندی شوند تا مثبت یا منفی 
به نظر آیند و این امر روی چگونگی 
اختصاص ارزش از سوی مشتریان 
ب��ه محصول تأثیر خواهد داش��ت. 
»اگر ش��ما از کرم ه��ای ضدآفتاب 
اس��تفاده نکنید، مس��تعد ابتال به 
سرطان پوست می شوید« یا »برای 
مرطوب نگه داشتن و محافظت از 
پوست حس��اس خود، از کرم های 

ضدآفتاب استفاده کنید.«
زمانبندی

چگونگ��ی  مختلف��ی  عوام��ل 
تفس��یر پیام و تخصیص ارزش از 
سوی مصرف کننده به آن را تحت 
تأثی��ر قرار می دهن��د که عبارتند 
از مقدار زمانی ک��ه مصرف کننده 
صرف می کند تا پیام را مش��اهده 
کن��د، ب��ازه زمانی از ط��ول روز و 
نوع رسانه مورد استفاده. به عنوان 
مثال، مصرف کنن��ده ای که صبح 
ب��ا س��رعت ۷۰ مایل بر س��اعت 
رانندگ��ی می کن��د و از جل��وی 
یک تابلوی تبلیغات��ی برای قهوه 
می گ��ذرد، ممک��ن اس��ت فقط 
چن��د ثانیه محدود برای تفس��یر 
پی��ام وق��ت داش��ته باش��د اما از 
آنجایی که س��اعتی از روز اس��ت 
که محصول مورد نظر بیش��ترین 
مص��رف را دارد، ب��ه احتمال زیاد 
ممکن است به پیام تبلیغاتی عمل 
کن��د. ارزش و معنای تخصیصی 
تا ح��دود زیادی توس��ط عوامل 
ذهنی و درونی )افکار، احساسات، 
عواطف، نگرش، قوه ادراک، انگیزه، 
شخصیت، سبک زندگی( که برای 
هر مصرف کننده متفاوت هستند، 
مشخص می شود. به عنوان مثال، 
مصرف کنن��ده ای که زیاد ش��یر 
می نوش��د، آگه��ی تبلیغات��ی را 
تماشا می کند که می گوید »شیر 
نوشیده؟« و از آنجا که او پیش از 
این احساس خوب و مثبتی نسبت 
به این محصول داش��ته، بیش��تر 
ش��یر خواه��د خرید؛ ح��ال آنکه 
نوش��یدن  از  مصرف کننده ای که 
ش��یر لذت نمی برده و به تماشای 
هم��ان آگهی تبلیغاتی نشس��ته، 
ممکن اس��ت آگهی را رد کند یا 
ش��اید برای یک دوره کوتاه زمانی 
بیشتر شیر بنوش��د و بعد دوباره 

مصرف آن را کاهش دهد. 
 marketingteacher :منبع

نقش پیام  مناسب در موفقیت تبلیغات بازاریابی
ارتباط

چگونه در استارت آپ، از روابط 
عمومی استفاده کنیم؟ 

روابط عموم��ی می تواند مانند ی��ک طناب بلند و 
محکم برای یک اس��تارت آپ باش��د؛ طنابی که کل 
اس��تارت آپ را از چاه تالش کردن های بی انتها برای 

جذب مشتری باال می کشد و نجات می دهد. 
ب��ه گ��زارشmodir.tv ، اگر اس��تارت آپ دارید، 
مهم ترین کاری که شما در هر فعالیت روابط عمومی 
می کنی��د، جذب اعتم��اد مخاطب اس��ت. اما چطور 
می توانی��م این اعتماد را ج��ذب کنیم، آن هم بدون 
اینک��ه اس��م و رس��م و تاریخچه ای طوالنی داش��ته 

باشیم؟ 
تیتر خبرگزاری ها شوید

نگران نباشید؛ برای این موضوع هم راه حلی وجود 
دارد. می توانید با استفاده از حضور در خبرگزاری ها و 
نام بردن از استارت آپ تان در آن شبکه، آن مقبولیت 
و اعتم��ادی را که نیاز دارید، تا حد زیادی به دس��ت 

آورید. 
باالخره فعالیت در خبرگزاری ها و انتش��ار رپورتاژ، 
یک��ی از مرس��وم ترین فعالیت ه��ای رواب��ط عمومی 
ا س��ت و بس��ته به بودجه ای که داری��د می توانید در 
خبرگزاری های مختل��ف رپورتاژ بروید. اما لزوما قرار 
نیس��ت که در تیتر صفحه اول آن خبرگزاری باشید! 
تعدادی رس��انه مرتبط )وب سایت، نش��ریه، روزنامه 
و…( را که بودجه س��نگینی را الزم نداش��ته باشند 

انتخاب و در آنها فعالیت خبری کنید. 
خبرگزاری ها، فرش قرمز پهن نکرده اند! 

هزاران ش��رکت و صاحب کس��ب و کار مانند ش��ما 
هستند که درخواست دارند درمورد کسب و کارشان، 
در خبرگزاری ها صحبت بش��ود. اگر قرار باش��د شما 
هم مانند دیگران خبر بنویس��ید و در مورد خودتان 

توضیح بدهید، فقط بودجه تان را هدر داده اید. 
معرفی صحیح استارت آپ تان

برای هیچ کس جذاب نیس��ت که اس��تارت آپ تان 
را با چه بودجه ای ش��روع کرده ای��د و چه کاالیی )یا 
خدمات��ی( را ارائ��ه می دهید، بلکه بای��د در این باره 

بگویید که: 
- اهداف بلند مدت و بزرگ شرکت خود را بگویید. 
- چطور قرار اس��ت کس��ب و کارتان به مردم کمک 

کند؟ 
- تجارت شما درآینده چگونه پیش خواهد رفت؟ 

خبرنگار، انسان است نه ماشین چاپ 
نخس��تین مرحل��ه در ارتب��اط با خبرن��گاران این 
اس��ت که بدانید آنها هم مانند ش��ما انسان هستند. 
حرف های ش��ان را بش��نوید، به آنها نش��ان دهید که 
پیگی��ر نوشته های ش��ان هس��تید و مطالب ش��ان را 

می خوانید. 
اگر با آنها مانند یک ماش��ین چاپ یا تولید محتوا 
رفتار شود، کامال طبیعی ا ست که از شما دلخور شده 

و حاضر نمی شوند کاری را برای تان انجام دهند. 
پیگی��ری کنی��د و ببینی��د ک��ه روزنامه نگاره��ا و 

خبرنگارهایی که مدنظر دارید: 
- چه نوع مخاطبانی دارند؟ 

- مخاطبان شان چه چیزی را دوست دارند؟ 
- خبرنگار شما چه مفاهیمی را بهتر بیان می کند؟ 

- حوزه مورد عالقه خودش چیست؟ 
- و...

و ب��ا توجه ب��ه این اطالع��ات از آنها درخواس��ت 
کنی��د ک��ه اس��تارت آپ تان را در خبرگزاری ه��ا و 

روزنامه های شان معرفی کنند. 
روزنامه نگار خوش بیان هم آرزوست 

گاهی پیش می آید که یک روزنامه نگار یا نویسنده 
ی��ا خبرن��گار، اطالعات کافی در ی��ک زمینه ندارد و 
صرف��ا کلمات��ی کل��ی و بی معنی را پش��ت س��ر هم 
می نویس��د. ای��ن اتفاق فاجعه ا س��ت و تمام هزینه و 

تالش شما را برای تهیه رپورتاژ نابود می کند. 
خبرن��گاری را انتخ��اب کنید که در ح��وزه مورد 
فعالیت ش��ما و عرصه های اقتصادی علم کافی داشته 
باش��د تا بتواند با کمک فن نویسندگی خود، مطالب 
ش��ما را بهتر و زیباتر بیان و مخاطبان تازه برای شما 

جذب کند. 
داستان داشته باشید

انس��ان ها همواره ش��نیدن داس��تان را به خواندن 
مطالب خش��ک و بی روح ترجیح می دهند. شما نباید 
پروپ��وزال کاری خود را در خبرگزاری ها چاپ کنید. 
نیازی نیس��ت در مورد اجزای داخلی ش��رکت خود 
توضی��ح دهید و نام و پیش��ه تک ت��ک کارمندان را 

ذکر کنید. 
فق��ط کافی ا س��ت ی��ک داس��تان ج��ذاب از ایده 
کار خ��ود و رون��د تولید محص��ول و خاطرات کاری 
خ��ود را بیان کنی��د. داس��تان ها و خاطراتی جذاب، 
خواندنی و الهام بخش ک��ه روحیه با انگیزه، پرتالش 

و شکست ناپذیرتان را به توصیف می کشد. 
استیو جابز، محبوب اخراجی ها! 

مطمئن��ا ت��ا همی��ن االن هم ش��ما داس��تان های 
موفقیت و شکس��ت کس��ب و کارها و استارت آپ های 
مختل��ف را خوانده اید، اما فقط تعداد کمی از آنها در 
ذهن تان مانده است؛ آنهایی که داستان شان جذابیت 

و هیجان زیادی دارند. 
به ط��ور مثال ب��رای یک دانش��جوی اخراجی هیچ 
داس��تانی جذاب تر از زندگی استیو جابز نیست و این 
به دلیل اخراج او از دانشگاه نیست و داستان شیرین 
و جذابی  اس��ت که از زندگی استیو جابز پخش شده 

است. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

توفان مغزی برای طراحی تبلیغات 
چریکی

ایده ه��ای خالقان��ه تبلیغاتی ک��ه می توانند نقش 
بزرگی در افزایش س��ودآوری ش��ما بازی کنند، دور 
از دس��ترس شما نیستند. بس��یاری از این ایده ها در 
ذهن کارکنان و هم پیمانان شماس��ت، ولی از آنجاکه 
فرآیندهای ارتباطی در بس��یاری از سازمان ها ساده 
و روان نیس��ت، این ایده ها به تدریج کمرنگ ش��ده و 
جای خود را به جزیی��ات فعالیت های کاری روزمره 
در س��ازمان می دهند. به همین دلیل کارکنان نیز از 
ایده پردازی و طرح راهکارها و پیشنهادهای خالقانه 

پرهیز می کنند. 
ب��ه گزارش هورموند، اگر قص��د دارید فعالیت های 
تبلیغات��ی چریک��ی را ب��ا بهره گی��ری از ایده ه��ای 
منحصربه ف��رد طراح��ی و اج��را کنید، ب��ه برگزاری 
جلس��ه های توفان مغزی، متمرک��ز بر بحث تبلیغات 

چریکی در میان کارکنان خود نیازمند هستید. 
بس��یاری از ش��رکت های موفق ام��روزی با برپایی 
این گونه جلسات به طور مستمر، برای یکایک برندهای 
خود بدون صرف هزینه های اضافی، ایده های خالقانه 
خود را در زمینه قیمت، بسته بندی، اندازه محصول، 
توس��عه خطوط تولید، تبلیغات رادیوی��ی، تبلیغات 
چاپی در نشریه ها و مجله ها، توسعه بازار برند، یافتن 
مش��تریان و مخاطبان جدید برای هدف گذاری و هر 
آنچه به نوعی با برندهای شان مرتبط است، شناسایی 

و تکمیل می کنند. 
ب��رای موفقی��ت در ای��ن ام��ر تنه��ا ی��ک قانون 
بی چون وچ��را باید اجرا ش��ود و آن این اس��ت؛ هیچ 
پیش��نهادی نباید مردود اعالم ش��ود چون نه گفتن 
ب��ه پیش��نهادهای مطرح ش��ده از س��وی کارکن��ان 
می توان��د خالقیت آنان را تضعی��ف و ترس از مردود 
ش��دن پیشنهاد، حضور فعال کارکنان را در جلسه ها 
کمرن��گ کن��د. همچنی��ن باعث می ش��ود در مورد 

پیش��نهادهای ارائه ش��ده در این جلس��ه ها قضاوتی 
صورت نگیرد. تجربه بس��یاری از ش��رکت ها نش��ان 
می دهد که گاه برپایی جلس��ات هدفمند و شایسته 
می تواند دس��ت کم 1۵برابر هزینه برپایی جلس��ه ها 
برای شرکت ها )به تناس��ب عملکرد و اندازه شرکت( 

سودآور باشد. 
جلس��ه توفان مغ��زی با ایجاد حس مش��ارکت در 
برنامه ری��زی و هدف گذاری و افزای��ش هم افزایی در 
س��طح کارکنان س��ازمان تا هفته ها پ��س از برپایی، 
س��طح عملکرد و اثربخش��ی فعالیت ه��ای کارکنان 
را نی��ز ارتقا می دهد. توجه به ای��ن امر برای مدیران 

سازمان ها و شرکت ها ضروری است. 

الزامات طراحی برنامه کمپین 
تبلیغاتی

ب��رای برنامه ری��زی کمپی��ن تبلیغات��ی الزامات و 
نیازمندی هایی اس��ت که در زیر ب��ه صورت موردی 
آورده ایم، البته نه از نظر آژانس تبلیغاتی بلکه از نظر 

کارفرما )شما و شرکت شما(. 
- آش��نایی با مفاهیم بازاریابی، فروش، تبلیغات و 

روابط عمومی
- تفاوت کمپین بازاریابی با تبلیغاتی و رسانه ای

- ط��رح کلی یک برنامه هماهنگ و هدایت ش��ده 
تبلیغاتی

- مطالع��ه وضعیت فعلی و تهیه گزارش ش��ناخت 
محص��ول، مش��تریان، رقبا، عوامل توزیع و ش��رایط 

محیطی
- تعیی��ن اه��داف کوتاه مدت، بلندم��دت و کمی 

کردن آنها
- روش های طراحی اس��تراتژی و راه های رسیدن 

به اهداف
- اس��تراتژی های خ��الق )دس��تیابی ب��ه ایده ها، 
خلق ش��عار و پیام، انتخاب جاذب��ه و تکنیک، تولید 

طرح های مطبوعاتی، سناریو برای تیزرها و...(
- تعیین رس��انه های اصلی و فرع��ی )ابعاد، اندازه، 

تعداد، زمان، تکرار، تیراژ و...(
- زمانبندی اجرای فعالیت ها

- تخمین بودجه اثربخش
- تهیه جدول نهایی بودجه کمپین

)Preset(   آزمودن برنامه ها قبل از پخش -
- اجرای برنامه ها

 - محاس��به ثمربخش��ی برنامه ه��ا بع��د از اج��را 
)Post test( 

- تکرار کمپین در صورت موفقیت
- چک لیس��ت ارزیاب��ی آژان��س تبلیغاتی توس��ط 

مشتری.
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به عنوان یک نویسنده مارکتینگ 
و غیروابس��ته، در آخر به یک عالم 
لیست ایمیل مارکتینگ می رسم، 
به ط��ور معم��ول ی��ک ایمی��ل از 
ه��ر س��ایتی ک��ه در آن فعالیت و 
ایمیل هایی ک��ه دریافت می کنم. 
آنها خیلی معمولی هس��تند. اکثر 
آنه��ا نمی توانند ب��ه صورتی با من 
صحبت کنند که معنادار باش��ند و 
تعدادی زیادی از آنها حتی اسم من 
را در ایمیل نمی گویند. آن ایمیل ها 
آنقدر بدون احساس��ند که من یاد 
گرفته ام که به طور کلی به آنها نگاه 
کنم و ۹۸درصد آنها بدون باز شدن 

به سطل زباله می روند. 
 learn-marketingبه گزارش
، با این حال، کسی من را چند روز 
پیش به ش��کل خوبی شگفت زده 
ک��رد. یک ایمی��ل بازاریابی از یک 
س��ایت فرزندپروری دریافت کردم 
ک��ه از من خواس��ته ب��ود که یک 
نظرس��نجی را انجام بدهم. من آن 
ایمیل را به س��طل زباله انداختم و 
کاری را که داش��تم انجام می دادم 
ادامه دادم. ح��دود 10دقیقه بعد، 
من ی��ک ایمی��ل دیگ��ر دریافت 
کردم که بی��ان می کرد که ایمیل 
اول حاوی یک لین��ک خراب بود. 
آن را هم به س��طل زباله انداختم و 
کارم را ادامه دادم. یک ساعت بعد، 
من یک ایمیل سوم دریافت کردم. 
این یکی به ط��ور غافلگیرکننده ای 
ب��ه خاطر یک لین��ک خراب دیگر 
عذرخواهی کرد. مدیر بازاریابی در 
ادامه در مورد اینکه به اندازه کافی 
قهوه ننوش��یده، فرزندانش حواس 
او را پ��رت کرده بودند و اینکه یک 
انسان جایزالخطاست، صحبت کرد. 
در آن لحظ��ه، من ی��ک ارتباط 
برقرار کردم. در آن س��مت ایمیل 
یک انس��ان واقعی وجود داش��ت؛ 
یک مادر آشفته که تالش می کرد 
کارش را انجام دهد و مانند او، من 
ه��م لحظه هایی را تجربه کردم که 
در چن��د ایمیل خراب��کاری کردم؛ 
روزهایی که روی زمی��ن به اندازه 
کافی قهوه وجود نداشت که من را 

در مسیر درست قرار بدهد. 
در آخر من نظرس��نجی را انجام 
دادم. به این خاطر انجام دادم چون 
یک مدرک محس��وس داشتم که 
این به سود کس��ی خواهد بود که 
واقعا به چیزی که می خواهم بگویم 
اهمی��ت می ده��د. انس��انیت خام 
پشت ایمیل سوم باعث شد که من 
احس��اس اجبار کنم که خواسته او 
را ک��ه برایش تالش می کرد، انجام 

دهم. 
به عنوان بازاریابان، همه ما نقش 
به ش��دت مهمی را که اتوماسیون 
در زندگ��ی ما دارد می دانیم. با این 
حال، هر چه بیش��تر از آن استفاده 
می کنی��م، مش��تریان ما بیش��تر 

انس��انی می شوند؛  ارتباط  مشتاق 
به م��ن اعتماد کنی��د، هیچ جوره 
نمی شود سر آنها را شیره مالید؛ آنها 
از یک مایلی می توانند ایمیل های 
شرکت های بزرگ را که اتوماتیک 
فرستاده می شوند تشخیص بدهند. 
آنها کامال از ایمیل های کلینیکی و 
خشک روزانه اشباع ش��ده اند. اگر 
واقعا می خواهی متفاوت باشی، باید 
مانند یک دوس��ت با آنها صحبت 
کنی، با یک صدای گرم و دوستانه. 
چرا این باعث تفاوت می شود؟ 
همه ما دوست داریم فکر کنیم 
که خریدهای مان را براساس منطق 
انج��ام می دهیم، ام��ا واقعیت این 
اس��ت که اکثر تصمیم��ات خرید 
از احساس��ات ما تأثی��ر گرفته اند. 
ام��روز،  روان شناس��ی  براس��اس 
تصویرب��رداری عصبی نش��ان داده 
اس��ت زم��ان س��نجیدن برندها، 
مصرف کنندگان عمدتا از احساسات 
)احساسات شخصی و تجربیات( به 
جای اطالع��ات )ویژگی های برند، 
امکانات و حقایق( استفاده می کنند. 
موردی در ای��ن نکته: من اخیرا 
یک تخت س��گ از طریق آمازون 
برای س��گ البرادور پیرم خریدم. 
لگن او برایش مشکل ایجاد می کرد 
و می خواس��تم برای او یک تشک 
مم��وری فوم بگیرم که فش��ار را از 
مفاصلش زمانی ک��ه می خوابد آزاد 
کند. وارد روند همیش��گی مقایسه 
برای خرید شدم؛ ارزیابی جزییاتی 
مانند قیمت، ابع��اد، ضدآب بودن، 
رویه قابل تعوی��ض و ...، همچنین 
من صفحه بررسی ها را نیز خواندم. 
من پی بردم که همواره به همان 

محصول برمی گش��تم. ن��ه به این 
خاط��ر که قیمت پایینی داش��ت، 
بلکه بس��یاری از بررس��ی ها شامل 
عکسی از سگ شان روی آن تخت 
می شد. دیدن س��گ های خوابیده 
احساسات من را به هیجان می آورد 
و من تصور کردم که وینس باالخره 
یک خواب ش��ب خ��وب دارد. در 
نهایت، ایده یک سگ خوشحال بود 

که من را وادار به آن خرید کرد. 
ب��رای ج��ذب  راه  س��ریع ترین 
طری��ق  از  مش��تری  احساس��ات 
ارتباطات ش��خصی است و ایمیل 

یک جای عالی برای شروع است. 
انسانی کردن ایمیل 

مارکتینگ
بس��یار  مارکتین��گ  ایمی��ل 
شخصی تر از بیلبوردها، نیمکت های 
اتوبوس یا تبلیغات بنر اس��ت. این 
چیزی نیست که به طرف مشتری 
زمانی که در بیرون حرکت می کند 
پرت ش��ود. ایمیل ه��ای بازاریابی 
کامپیوترها و موبایل های مشتریان 
را خان��ه خ��ود می کنن��د، دقیق��ا 
کن��ار یادداش��ت هایی از عزیزان و 
پیام هایی از هم��کاران. برای اینکه 
واقعا یک تأثیر گذاشته شود، باید با 
هر فرد به طور مجزا صحبت کنید. 

برای انس��انی کردن ایمیل های 
بازاریاب��ی، از ایج��اد ی��ک رابط��ه 
صادقان��ه با مش��تریان تان ش��روع 
کنی��د؛ ایجاد نوعی ارتباط که تنها 
از تعامل انس��ان با انس��ان به وجود 
می آید. در ایمیل نام آنها، اطالعات 
مش��خص مکان آنها و خدماتی را 
که براس��اس نیازهای تجارت آنها 
منطقی باش��د اضاف��ه کنید. هنوز 

هم می توانید از ایمیل های خودکار 
اس��تفاده کنید؛ فقط نیاز دارید که 
مش��تریان را براس��اس تجارت یا 

مکان آنها از هم جدا کنید. 
فروش مانند یک انسان

در ف��روش، اکث��را اس��تفاده از 
اتوماس��یون ضروری است. با وجود 
صدها مشتری بالقوه در هر مرحله 
از قیف بازاریابی، تقریبا غیرممکن 
اس��ت که بتوان برای هر فرد یک 
ایمیل شخصی سازی شده فرستاد. 
با این حال، زمانی که دارید فروش 
را تم��ام می کنید، هر چه بیش��تر 
باشد  ایمیل شخصی س��ازی شده 
بهتر اس��ت. باید مانن��د یک نامه 
خوانده شود، طوری نوشته شود که 
انگار دارید رو در رو با آنها صحبت 
می کنی��د. واقع��ا ب��ه چی��زی که 
می خواهند بگویند عالقه مند باشید 
و مطمئن ش��ان کنید که بهترین 
منافع آنه��ا را در نظ��ر گرفته اید. 
بل��ه، دارید از آنه��ا می خواهید که 
برای شما کار کنند، اما فقط بعد از 
اینکه مطمئن شده اند که خدمات 
ش��ما در جهت منافع آنهاست. به 
یاد داشته باش��ید که نیاز نیست 
همه چیز به ش��دت تجارتی باشد. 
در سطح ش��خصی با آنها ارتباط 
برقرار کنید. به پروفایل لینکدین، 
توییتر یا وب س��ایت شخصی آنها 
نگاه کرده و چند عالقه مش��ترک 
پی��دا کنی��د. در مورد خان��واده، 
حیوانات یا برنامه های سفرش��ان 
بپرسید. نشان دهید که شما هم 
یک انسان هستید و بیشتر از پول 

به آنها اهمیت می دهید. 
اگر زمان نوش��تن ی��ک ایمیل 

کامال سفارش��ی را دارید، این کار 
را انج��ام دهید. اگر تع��داد خیلی 
زیادی مش��تری دارید که این کار 
قاب��ل انجام نباش��د، از یک الگوی 
ایمیل با هر دو بخش های یکسان و 
سفارشی استفاده کنید که بتوانید 
حس ایمیل ش��خصی را بدهید اما 
زمان خیلی کمتری صرف نوشتن 

آن بکنید. 
لمس انسانی و تجارب 

مشتریان
زمانی که ش��ما لمس انسانی را 
در اولوی��ت ق��رار می دهید، ش��ما 
تجربه مشتری را بهبود می بخشید 
و احتم��ال تبدی��ل آنه��ا ب��ه یک 
مشتری وفادار را که شما را به بقیه 
توصیه می کن��د افزایش می دهید. 
ش��ما مجبور نیس��تید حرف من 
را ب��اور کنی��د، اما آمار خودش��ان 
این را ثاب��ت می کنند. ۷۶درصد از  
مصرف کنندگان می گویند که آنها 
خدمات مش��تریان را به عنوان یک 
آزمایش که چقدر ش��رکت به آنها 

بها می دهد می بینند. )جنبه(
۶0درص��د از مصرف کنن��دگان 
در ح��ال حاضر توقع��ات باالتری 
از خدم��ات مش��تریان نس��بت به 
توقعات یک سال پیش شان دارند.  

)پاراتوره(
۷۴درصد مصرف کنندگان مبلغ 
بیش��تری ب��ه خاطر خ��وب بودن 
خدمات مش��تریان خرج کرده اند.  

)ابیکویتی(
 ن��رخ باالی رضای��ت نتیجه ۲ تا
 1۲ برابر بیش��ترین امتیاز توصیه 

شده است. )نیروی بازار(
B2B  ۹1درصد از خری��داران

زمان تصمیم گرفت��ن برای خرید 
تح��ت تأثیر کلم��ات مصطلح قرار 

)USM(  .گرفته اند
در مش��تریان وفادار پن��ج برابر 
احتم��ال بازپرداخ��ت، پن��ج برابر 
احتم��ال بخش��یدن، هف��ت برابر 
احتمال امتحان پیشنهاد جدید و 
چهار برابر احتمال مراجعه بیش��تر 

وجود دارد. )گروه تمکین»1«(
احتم��ال دارد که ب��ه اصطالح 
خدم��ات مش��تری که ب��ه اطراف 
پرتاب می شود، توجه کرده باشید. 
در دنیای B2B، خدمات مشتری 
به هر اثر متقابلی که یک مشتری 
با ش��رکت شما دارد گفته می شود 
که شامل ارتباطات از طریق ایمیل 
ه��م می ش��ود. زمانی ک��ه لحظات 
بیش��تری را صرف شخصی کردن 
ایمیل های تان می کنی��د، در واقع 
داری��د به مش��تریان و مش��تریان 
بالقوه خود می گویید که ش��ما به 
آنه��ا اهمیت می دهی��د. اهمیت و 
مهربانی ش��ما روی احساسات آنها 
تأثیر می گذارد که منجر به فروش 
و ارجاع های بیش��تر می ش��ود که 
تأثیر مثبتی روی شرکت شما دارد. 

6 اصل در »ارتباطات«، که قرار دادن حس انسانی در ایمیل مارکتینگ
دانستن آنها قبل از یادگیری 

فنون مذاکره الزم است
همانند کس��ی که قبل از رانندگ��ی باید با کالچ، 
دن��ده و اجزای موتور آش��نا ش��ود، ما ه��م قبل از 
اینک��ه بخواهیم نح��وه مذاکره ک��ردن را بیاموزیم، 
باید ابتدایی تری��ن اصول ارتباط��ات را یاد بگیریم. 
باالخ��ره مذاک��ره هم نوع��ی ارتباط اس��ت و برای 
 خ��ودش قواع��دی دارد. در ادامه مطل��ب به نقل از

 Modir .TV با ماهمراه باشید. 
اصل ارتباطی 1- همه کارهای ما نوعی 

ارتباط است 
تمام لحظات زندگی ما آکنده از پیام های شفاهی 
و غیر ش��فاهی، ارادی و غیر ارادی اس��ت. زبان، تنها 
وسیله ارتباطی نیست. کلماتی که ما بر زبان جاری 
می کنیم، بر حس��ب موقعیت، فقط بی��ن ۸ تا ۲۴ 
درصد پیام ما را تش��کیل می دهند و به این ترتیب 
در دنیای گسترده ارتباطات، تنها مشتی از خروارند. 
- لباسی را که هر روز می پوشیم، پیام آور تصویری 
اس��ت که از خود ب��ر ذهن داری��م و نمایانگر ارج و 

حرمتی است که برای خویش قائلیم. 
- اتومبیلی را که می رانیم، 

- خانه ای را که در آن زندگی می کنیم، 
- زیورآالت و ملزوماتی را که به خود می آویزیم، 

- و…، همگ��ی این پی��ام را به دیگ��ران منتقل 
می کنند که چه احساس��ی نس��بت به خود داریم و 

انتظار داریم که دیگران چگونه با ما رفتار کنند. 
وقتی لوازم ش��خصی خود را روی میز می گذاریم 
پی��ام دیگ��ری را درباره خ��ود به دیگ��ران منتقل 
می کنیم. وضعیت نشس��تن و راه رفتن نیز حاکی از 

احساسات و گرایشات ما است. 
اصل ارتباطی 2- چگونگی ارسال یک پیام، 

چگونگی دریافت آن را معین می کند
کلماتی را که بر زبان می آوریم، بس��یار بیش��تر از 
آنچ��ه تصور می کنیم حاوی پیام هس��تند. حجم و 
آهن��گ صدا، همگی به ش��نونده کمک می کنند تا 
کلمات ما را تفسیر کند و پیام آن را دریابد. بنابراین 
اگرچه ممکن اس��ت ناخودآگاه مراقب این موارد در 
هنگام ارسال پیام خود نباشیم، اما باید توجه داشته 
باشیم که به هر حال شیوه دریافت و استنباط یک 

پیام دقیقا به شیوه ابراز آن بر می گردد. 
اصل ارتباطی 3- آنچه اهمیت دارد دریافت 

پیام است، نه ارسال آن
بس��یار اتفاق می افتد که یک پیام به آسانی مغایر 
با منظور ما دریافت ش��ود. بنابراین منطقی اس��ت 
که بگوییم ارتباط واقعی، پیامی اس��ت که شنونده 

استنباط می کند، نه آنچه گوینده می گوید. 
به بیانی دیگر، صرفا حسن نیت ما در ارسال پیام 
کافی نیست، بلکه عملکرد و بیان ما باید بتواند نیت 

خیرخواهانه مان را منتقل کند. 
اصل ارتباطی 4- چگونگی آغاز پیام، اغلب 

حاصل ارتباط را تعیین می کند
هم��ه ما بارها این احس��اس را تجربه کرده ایم که 
به علت اس��تنباط نادرست در آغاز یک پیام، منظور 
گوینده را یک سره کج فهمیده ایم. بنابراین اگر مراقب 
نباش��یم، همان چند کلمه ای که در آغاز س��خن به 
کار می بریم کافی اس��ت که دیگران را به برداشتی 
نادرست از سخنان ما سوق دهد و موجب رنجش و 
آزردن آنها ش��ود. به همین دلیل بخشی از موفقیت 
در هر ارتباطی به کم و کیف آغاز سخن مان بستگی 

دارد. 
اصل ارتباطی 5- ارتباط یک خیابان دو 

طرفه است
در یک ارتباط خوب، دو عامل دخیل هستند؛ 

- ارسال درست پیام
- دریافت درست پیام

بنابرای��ن اگ��ر تنه��ا به ای��ن بس��نده کنیم که 
نقطه نظرهای خود را روشن و منطقی و قانع کننده 
بیان کرده ایم، موفق به ایجاد یک ارتباط نیس��تیم 
بلکه صرفا در مقام سخنوری و اندرزگویی برآمده ایم. 
به این ترتیب اگر مایلید رابطه شما به موفقیت و 
کامیابی بینجامد، باید نقطه نظرهای طرف مقابل را 

بشنوید و به روشنی درک کنید.
اصل ارتباطی 6- ارتباط یک رقص است! 

اگرچ��ه رد و بدل کردن پی��ام و اطالعات ارتباط 
نامیده می شود، اما در واقع ارتباط تنها محدود به این 
اعمال نیست. به بیانی دیگر، وقتی یک پیام واحد را 
با فرد یا جماعت متفاوتی در میان می گذاریم، آن را 
هر بار به ش��کل تازه ای مطرح می کنیم، زیرا در این 
فاصله مجال بیشتری داشته ایم تا بیندیشیم و نکاتی 
تازه را بیاموزیم و در نتیجه نگرشی تازه را در عبارات 

خود ملحوظ کنیم. 
به عالوه، هر ب��ار که یک موضوع خاص را با افراد 
یا گروه های متفاوتی در میان می گذاریم، کسانی که 
پیام م��ا را دریافت می کنند، به لحاظ های مختلفی 

مثل: 
- تجارب گذشته

- نظام های اعتقادی
- زمینه های فرهنگی مختلف و...

هر کدام استنباط متفاوتی از گفته های ما دارند. 
از این رو، نیروهایی که ما را به هم ارتباط می دهند 
متفاوت خواهند بود و در نتیجه روابط متفاوتی نیز 

برقرار و رقص ارتباط به گونه دیگری اجرا می شود. 

 7روش بازاریابی کم هزینه یا حتی 
مجانی

اگر قبال یا همین االن کس��ب وکاری داش��ته باشید، 
می دانید که به دست آوردن مشتری چه چالش بزرگی 
اس��ت. این کار از لحاظ تئوری آسان است، اما در عمل 
کار س��ختی اس��ت. ش��انس، هیچ نقش��ی در موفقیت 
بازاریاب��ی و فروش ش��ما ن��دارد. تنها راهی ک��ه دارید 
این اس��ت که ایده های خالقانه ای را در اس��تراتژی های 

بازاریابی خود بگنجانید. 
 به گزارش س��ایت مدیر س��بز، اینترن��ت گزینه های 
زیادی در دسترس کارآفرینانی قرار داده که می خواهند 
کس��ب وکار جدیدشان را به طور گس��ترده به مشتریان 
معرفی کنند. عالوه بر این، روش های ساده تر و ارزان تری 
در اختیار آنها قرار داده است. با یک جست وجوی ساده 
در گوگل می توانید مطالعات موردی بسیاری را در مورد 
اس��تارت آپ های موفق بخوانید. برخی از کس��ب وکارها 
توانسته اند با بودجه ای محدود هزاران مشتری را به سوی 
خود بکشانند. با این حال این داستان های موفقیت آمیز 
از پشت صحنه موفقیت های شان و خالقیت به کار برده 

شده برای جذب مشتری چیزی نمی گویند. 
چه کس��ب وکار آنالین داش��ته باش��ید  چه حضوری، 
 می توانی��د از ایده ه��ای زیر کمک بگیرید و مش��تریان 
بیش��تری جذب کنید. این برنامه به منظور باخبر کردن 

مشتریان از حضور کسب وکار شما در بازار است. 
1- یک هشتگ ویروسی ایجاد کنید

ام��روزه برندها برای افزایش میزان فروش، بیش از هر 
کانال دیگری از ش��بکه های اجتماعی استفاده می کنند. 
اینستاگرام و فیس بوک دو پلتفرمی هستند که مشتریان 
برای کش��ف برندها و محصوالت جدید از آنها اس��تفاده 
می کنند. برندهایی که توانایی ویروس��ی ش��دن دارند، 
 بهترین شانس ممکن برای دیده شدن را نیز از آن خود 

می کنند. 
کس��ب وکاری که هش��تگی محبوب ایج��اد می کند، 
می تواند نزد کاربران شبکه های اجتماعی جایگاه ویژه ای 

به دست آورد. 
 2- به عنوان نویس�نده مهمان در وب س�ایت ها 

مطلب بنویسید
می توانی��د از طری��ق برق��راری ارتب��اط ب��ا برتری��ن 
وب س��ایت های تخصصی در حیطه کاری تان و نوش��تن 
مطالبی به عنوان نویس��نده مهمان،  شهرت بیشتری نزد 
مردم پی��دا کنید. به آنها پیش��نهاد دهید ک��ه به ازای 
منتش��ر کردن نام و معرفی کس��ب وکارتان برای ش��ان 
مطلب رایگان و مفید بنویسید. با این کار محتوای خود 
را به تعداد مخاطبان بیشتر نشان داده و باعث می شوید 

که میزان توجه بیشتری به شما بشود. 
3- با مشتریان احتمالی خود تماس بگیرید

ش��اید تم��اس گرفتن با مش��تریان احتمال��ی بدون 
پیش زمینه قبلی کمی ترسناک باشد، اما فروش تلفنی 
به این ش��کل روشی ثابت ش��ده برای فروش مشتریانی 
است که حتی نمی دانستند به محصول یا خدمات شما 
نیاز دارند! فقط کافی اس��ت مش��تریان هدف خود را در 
نظر گرفته و به سراغ شان بروید. چیزی را که باید پشت 
تلفن به آنها بگویید آنقدر تمرین کنید تا در آن مس��لط 

شوید. 
 4- در همایش ه�ا حاض�ر ش�وید و مش�تریان 

جدیدی پیدا کنید
ب��ه  نس��بت  زی��ادی  و کنج��کاوی  م��ردم عالق��ه 
کس��ب وکارهای جدی��د و پیشنهادهای ش��ان دارند؛ به 
همین دلیل با ش��رکت در همایش ها و س��خنرانی هایی 
در ای��ن زمینه می توانید خود و کس��ب کارتان را به آنها 
معرفی کنی��د. همچنین معموال خبرن��گاران زیادی در 
این گون��ه همایش ها حض��ور دارند ک��ه همین موضوع 
می توان��د به تبلیغات بیش��تری برای ش��ما در جراید و 

انتشارات بینجامد. 
 5- وبالگی در مورد کسب وکار خود ایجاد کنید

وبالگ نویسی برای کسب وکار با وبالگ نویسی معمولی 
شباهت هایی دارد، اما تفاوت های آنها اینجا است که باید 
اطالعاتی در مورد محصوالت و خدمات خود به مشتریان 

و خوانندگان وبالگ تان ارائه کنید. 
وبالگ کسب وکار شما پلتفرمی عالی برای پاسخ دهی 
به پرس��ش های مش��تریان، ارائه تخفیف، اش��انتیون و 
پیش��نهادهای ویژه است. به اش��تراک گذاری محتوایی 
باکیفیت، رقابت��ی و مفید برای مش��تریان تان می تواند 

ترافیک زیادی در وب سایت تان ایجاد کند. 
6- در همایش ها سخنرانی کنید

بنیانگ��ذاران کس��ب وکارهای جدی��د می توانن��د ب��ا 
س��خنرانی ک��ردن در همایش ها خ��ود را ب��ه دیگران 
بشناسانند. اگر هدف برگزاری همایش را به خوبی بدانید 
و بتوانید س��خنرانی خوبی در حیطه کاری تان داش��ته 
باش��ید، می توانید خود را به عنوان یک متخصص معتبر 

و بنیانگذار حرفه ای و قابل اعتماد به مردم بشناسانید. 
 7- بازاریابی ایمیلی را فراموش نکنید

بازاریابی ایمیلی یکی از کارآمدترین روش هایی است 
که برای فروش مجدد به مش��تریان قدیمی می توانید از 
آن اس��تفاده کنید. از وبالگ کس��ب وکارتان به منظور 
گردآوری فهرس��ت ایمیل مش��تریان و تش��ویق آنها به 
عضویت در خبرنامه اس��تفاده کنی��د. اگر مطالب خوبی 
برای مش��ترکان عضو ارس��ال کنید، آنها را به مشتریان 

آینده خود تبدیل خواهید کرد. 
حال��ت ایده آل این اس��ت که قبل از تولی��د و توزیع 
محص��والت ی��ا ارائه خدمات ت��ان به گ��ردآوری ایمیل 
بپردازی��د تا بتوانید خیلی زود با بازاریابی ایمیلی ارتباط 
خوبی با مشتریان احتمالی برقرار کرده و فرآیند فروش 

را هرچه سریع  تر آغاز کنید.

ارتباطایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق



 8نکته که در نامگذاری 
استارت آپ    به شما کمک می کند

انتخ��اب یک نام به یادماندن��ی می تواند یکی از 
لذت بخش ترین و چالش��ی    ترین جنبه  های شروع 
یک اس��تارت آپ    باش��د. اما ای��ن کار یک وظیفه 
بس��یار مهم اس��ت چراکه پیامدهای بلندمدتی را 
به همراه داش��ته و ملموس تری��ن و معمول ترین 

ویژگی یک استارت آپ    به حساب می    آید. 
به گزارشisfahanplus. ir ، نام اس��تارت آپ    
ش��ما نخس��تین ارتباطی اس��ت که بس��یاری از 
مش��تریان با ش��ما داش��ته و باید وجهه مناسبی 
را در اذه��ان آنه��ا ایجاد کند. بنیانگ��ذار یکی از 
اس��تارت آپ    های ح��وزه طراح��ی ک��ه در زمینه 
برن��د تخص��ص دارد می گوید »نام، س��نگ بنای 
ایجاد یک برند اس��ت.« نام یک اس��تارت آپ   ، اگر 
به درستی انتخاب شود نشان دهنده شخصیت آن 

استارت آپ    است. 
این نام در این آش��فته بازار به چشم آمده و در 
اذهان مش��تریان باقی خواهد ماند. ش��رکت های 
بزرگ ممکن اس��ت با ص��رف صدها هزار دالر در 
جست وجوی نام صحیح برآیند. اگرچه کارآفرینان 
و بنیانگذاران استارت آپ    ها منابع الزم برای صرف 
این همه پول برای یافتن نام ایده آل را ندارند، لذا 
می توانن��د از فرآیند زیر برای یافتن نام مناس��ب 

فعالیت بازرگانی خود استفاده کنند.

می خواهی��د  ک��ه  جنبه  های��ی  درب��اره   -۱
استارت آپ    ش��ما به مش��تریان، عرضه کنندگان، 
بانکداران، نشریات، جامعه و سایرین منتقل کند 

تصمیم    گیری کنید. 
آیا به دنبال القای یک فضای پیچیده، پیشنهاد 
مذاک��ره، ح��س ماجراجویی، الزام��ات مربوط به 
اعتم��اد و قابلیت اطمینان یا روحیه ش��وخ  طبعی 
و سرگرمی هس��تید؟ نام مناسب می    تواند بخش 
اعظمی از راه به سمت انتقال تصویر مناسب یک 

استارت آپ    را طی کند. 

۲- لیس��تی از نام ش��رکت ها و استارت آپ    های 
رقیب خ��ود تهیه کنید. هدف این نیس��ت که از 
ایده  های آنها کپی  برداری کنید، بلکه سعی کنید 
به نامی منحصر به  فرد برس��ید. آیا متوجه روندی 
بین اسامی رقبا ش��ده  اید؟ چه شباهت  هایی بین 
آنها وجود دارد؟ چ��ه تفاوت هایی بین آنها وجود 

دارد؟ 

۳- ب��ا گروه��ی از خالق تری��ن اف��رادی ک��ه 
می شناس��ید تش��کیل جلس��ه دهید و از طریق 
توفان فکری درصدد یافتن نام های بالقوه ای برای 

استارت آپ    خود برآیید. 
در این قس��مت نگران کیفیت نباش��ید. هدف، 
ایجاد تعداد زیادی نام است. پیشنهاد ما این است 
که دس��ت کم صد نام بالقوه را ب��رای آن بیابید. 
داشتن یک فرهنگ لغت، یک واژه نامه و نمونه ها 
یا تصاویری از کاالها و خدماتی که ارائه می    دهید، 

در تقویت خالقیت به شما کمک می کند. 

۴- پس از یک فرصت تفکر چند روزه به افراد، 
نام های ایجاد شده در جلسه توفان فکری را مورد 
ارزیاب��ی قرار دهید. لیس��ت گزینه های خود را به 
۱۰ ن��ام یا کمتر کاهش دهید. هریک از اس��امی 
را ب��ا فونت بزرگ در یک صفحه مجزا چاپ کرده 
و ب��ه آنها ن��گاه کنید. کدامیک از اس��امی از نظر 
بصری جذاب تر هس��تند؟ کدامیک با یک لوگوی 

هوشمندانه بهتر جفت می شوند؟ 

۵- گروه خالقیت را مجددا تش��کیل دهید، هر 
یک از اس��امی چاپ ش��ده را در اختیار آنها قرار 
داده و درب��اره قابلیت ه��ا و چالش های آنها بحث 
کنید. بهتر اس��ت فردی مشخص، نظرات گروه را 

یادداشت کند. 
این گروه ممکن اس��ت بر س��ر یک نام مناسب 
به توافق برسند. اگر چنین نشد، می توانید از یک 
فرآین��د رأی گیری چند مرحل��ه ای برای حرکت 

دادن گروه به سمت اجماع استفاده کنید. 

۶- جست وجویی را در وب سایت اداره اختراعات 
و عالئ��م تج��اری انج��ام دهید تا ببینی��د که آیا 
اسامی مذکور در زم�ره عالئ�م تج�اری مؤسسات 
بازرگانی موجود ثبت ش��ده اند یا نه؟ با این وجود 
به خاطر داش��ته باش��ید مادامی که کاال، خدمت 
یا فعالیت های بازرگانی ش��ما با شرکت های دیگر 
هم پوشانی نداشته باشند، همین نام در قالب یک 

عالمت تجاری قابل ثبت است.
 از ط��رف دیگ��ر حتم��اً بای��د ببینید ک��ه آیا 

دامنه های اینترنتی از این نام وجود دارد یا نه؟ 

7- انتخاب خود را انجام دهید.
 هن��گام انتخاب ن��ام ش��رکت، دریافت نظرات 
سایر افراد مفید است، ولی انتخاب نهایی بر عهده 

شماست. 

۸- نام ش��رکت را حتما ثب��ت کنید. در زمینه 
استفاده از نامی که به زحمت یافته  اید، انجام این 
کار از شما در قبال سایرین محافظت خواهد کرد.
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بزرگ در کس��ب و کار  رهبران 
افرادی هستند که به خوبی اهداف 
را به اعضای تیم منتقل می کنند 
و کارمندان نیز از پیروی کردن از 

آنها لذت می برند. 
چ��ه چیزی ی��ک مدی��ر را به 
تبدی��ل می کند؟  بزرگ  رهبری 
عواملی مانند شجاعت، تیزهوشی، 
توانای��ی  و  تخصص��ی  دان��ش 
س��ازمان دهی کردن، از نخستین 
پاسخ هایی هس��تند که به ذهن 
ما خطور می کنند. رهبران بزرگ 
واقعی، مهارت های خاص خود را 
دارند، اما آنها روی مواردی بیش 
از مهارت ه��ا نیز تمرکز می کنند. 
آنها خصوصیت هایی دارند که هر 

کسی نمی تواند به دست بیاورد. 
اگر در نقش مدیریت و رهبری 
کس��ب و کار مشغول باشید، قطعا 
همیش��ه با ای��ن س��وال روبه رو 
ش��ده اید که چگونه به س��طح و 
مرحله بعدی ای��ن کار بروید. به 
بی��ان دیگر ش��ما می خواهید از 
ی��ک رهبر خوب به رهبری عالی 
تبدیل شوید. در این مقاله  به نقل 
از زومیت، به بررس��ی اصطالحی 
ب��ا عن��وان »رهبری س��طح ۵« 
و  اصط��الح  ای��ن  می پردازی��م. 
روند به ش��ما کمک می کند که 
به همان س��طح عالی مدیریتی 
برس��ید. در این مقاله مواردی را 
که باید برای رس��یدن به رهبری 
عالی کسب کنید شرح می دهیم. 
به عالوه استراتژی هایی را معرفی 
می کنی��م که با اس��تفاده از آنها 
می توانید با س��رعت بیشتری به 

»سطح ۵« برسید. 
رهبری سطح ۵

مفهوم این اصط��الح در مقاله 
جیم کالینز، مش��اور کسب و کار 
و در س��ال ۲۰۰۱ مط��رح ش��د. 
ای��ن مقال��ه ک��ه در وب س��ایت 
 Harvard Business
Review منتش��ر شد، بعدها در 
کت��اب معروف این مش��اور با نام 
 From Good to Great

شرح داده شده است. 
این اصط��الح از دل مطالعاتی 

که کالینز در س��ال ۱۹۹۶ انجام 
داد بی��رون آم��ده اس��ت. در آن 
س��ال کالینز تالش ک��رد عوامل 
تبدی��ل ش��دن یک ش��رکت به 
س��ازمانی عالی را کشف کند. او 
۱۴۳۵ ش��رکت را مورد بررس��ی 
ق��رار داد و از میان آنها توانس��ت 
به عنوان سازمان  را  ۱۱س��ازمان 
عالی انتخاب کند. این شرکت ها 
اداره می شدند  مدیرانی  توس��ط 
 که کالینز ب��ه آنها اصطالح رهبر

 سطح ۵ داده بود. 
او در تحقیق��ات خ��ود به این 
نتیج��ه رس��ید که ای��ن رهبران 
فروتنی دارن��د و موفقیت را تنها 

ش��خصی  پی��روزی  ب��رای 
خود دنب��ال نمی کنند. آنها 
موفقیت را حیاتی می دانند، 
چراکه تیم و س��ازمان را به 
جلو حرک��ت می دهند. آنها 
امتیاز موفقیت را بین اعضای 
تیم تقس��یم می کنن��د و در 
مواقع شکس��ت، نخس��تین 
نفری هستند که اشتباهات 
را برعه��ده می گیرند. کالینز 
در ادام��ه می گوید اغلب این 
مدیران خجالتی هستند اما 
در زمان تصمیم گیری بسیار 

نترس می شوند. 
رهبران س��طح ۵، خصوصیات 
چهار س��طح دیگر رهبری را نیز 
دارند. اگرچه این سطوح رهبری 
ترتی��ب خاصی ندارن��د، اما یک 
رهبر عال��ی، خصوصی��ات همه 

سطوح را دارد. 
سطح 1: فردی بسیار توانمند

در این س��طح، شما مشارکت 
بس��یار باکیفیتی در کارها دارید. 
دارای س��طح مفی��دی از دانش 
هستید و مهارت ها و استعدادهای 
م��ورد نیاز ب��رای انج��ام کار به 

بهترین شکل را دارید. 
س���ط��ح 2: ع��ض��و 

مشارکت کننده در تیم
در س��طح دوم، شما از دانش و 
مهارت خود ب��رای موفقیت تیم 
اس��تفاده می کنید. بسیار مؤثر و 
کارآمد هستید و در کار کردن با 

اعضای تیم به بهترین شکل موفق 
می شوید. 

سطح ۳: مدیر باصالحیت
در ای��ن س��طح ش��ما توانایی 
سازمان دهی مؤثر گروه را دارید. 
به کمک س��ازمان دهی شما، تیم 
کارمن��دان می تواند ب��ه اهداف و 

آرمان های خود برسد. 
سطح ۴: رهبر تأثیرگذار

در س��طح چهارم شما توانایی 
بهبود دادن دپارتمان و سازمان را 
به بهترین شکل دارید. با مدیریت 
ش��ما، تیم به اهداف خود خواهد 
رس��ید و به چش��م انداز نزدیک 

خواهد شد. 

سطح ۵: رهبر عالی
در رهب��ری س��طح ۵، ش��ما 
تمامی توانایی های مورد نیاز برای 
سطوح قبلی را دارید. عالوه بر آن، 
فروتنی که مهارتی اساسی برای 
عالی بودن اس��ت را نیز در خود 

تقویت کرده اید. 
چگونه یک رهبر سطح ۵ شویم

برای رس��یدن به این س��طح 
از رهبری نیاز ب��ه زمان و تالش 
داری��د. مطمئن باش��ید که اگر 
تمای��ل و اش��تیاق کاف��ی برای 
رس��یدن به این هدف را در خود 
تقوی��ت کنید، در ای��ن راه موفق 
خواهید ش��د. در اینج��ا باز هم 
تأکید می ش��ود که برای رسیدن 
به این س��طح نیازی نیس��ت که 
س��طوح قبلی را ب��ه ترتیب طی 
کنید، اما باید تمامی مهارت های 
آنه��ا را به مرور در خ��ود تقویت 

کنید. در ادامه به بررس��ی برخی 
استراتژی ها برای تبدیل شدن به 

یک رهبر عالی می پردازیم. 
فروتنی را در خود تقویت کنید

رهب��ران س��طح ۵ رفتارهای 
فروتنانه دارن��د. این مهارت را در 
خود تقویت کنید و مطمئن شوید 
ک��ه در اعماق احساس��ات خود، 
تمام مضرات غرور و خودخواهی 
را درک کرده اید. سپس مطمئن 
ش��وید که رفتارهای فروتنانه از 
خود نش��ان می دهی��د. به عنوان 
مث��ال وقتی تی��م ب��ه موفقیت 
می رس��د، اعتبار و امتی��از آن را 
بین آنها تقسیم کنید. در مقابل 
فراموش نکنی��د که باید 
مس��ئولیت تمام کارهای 
تیم را بر عهده بگیرید و 
در مواقع شکست، آن را 

قبول کنید. 
درخواست کمک 

کنید
برخ��ی اف��راد رهبران 
عال��ی را با تعری��ف افراد 
ضعیف اشتباه می گیرند، 
چراکه این اف��راد عموما 
از  مش��کل  مواق��ع  در 
دیگران کمک می گیرند. 
یادگی��ری مه��ارت  به هرح��ال، 
درخواست کمک یک امر اساسی 
اس��ت. با این کار شما می توانید 
در ح��وزه ای که مش��غول به کار 
هستید، از مهارت افراد توانمندتر 
استفاده کنید. در نتیجه این کار، 
تمام تیم و س��ازمان به موفقیت 

می رسند. 
گای کاواس��اکی اعتق��اد دارد 
کارمندان��ی  حرف��ه ای،  اف��راد 
متخصص ت��ر از خود اس��تخدام 
مدیران  درحالی ک��ه  می کنن��د، 
ضعیف، کارمندان ضعیف تر را به 
کار می گیرند. وقتی شما به عنوان 
یک مدیر خوب افرادی متخصص 
را استخدام کرده اید، چرا نباید از 
مهارت آنها به نفع خود اس��تفاده 

کنید؟ 
مسئولیت پذیر باشید

یک��ی از خصوصیات اساس��ی 

قبول مس��ئولیت  عالی،  رهبران 
شکست و اشتباه تیم است. پس 
به یاد داش��ته باشید که همیشه 
مس��ئولیت کارهای خ��ود و تیم 
تحت مدیریت را بر عهده بگیرید. 

انضباط را توسعه دهید
رهبران س��طح ۵ بسیار منظم 
و منضبط هس��تند. وقت��ی آنها 
در رون��د کاری ق��رار می گیرند، 
هرچقدر هم که دش��وار باشد، به 
روند خود متعهد هستند و کار را 

تا انتها پیش می برند. 
اگر به صورت قلبی به درس��ت 
ب��ودن کار و تصمیم ت��ان اعتقاد 
داری��د، نگذارید اف��راد منفی باف 
ش��ما را از ادام��ه کار منص��رف 
کنند. البته گوش دادن به نظرات 
مختلف بسیار مهم است، اما اجازه 
ندهید ترس، نیروی محرکه شما 
در تصمیم گی��ری و ایجاد تغییر 

باشد. 
افراد مناسب را پیدا کنید

ی��ک رهبر عال��ی ب��ه افرادی 
که اس��تخدام کرده متکی است. 
ای��ن نوع از رهب��ران در قدم اول 
بهتری��ن اف��راد را می یابند و آنها 
را در رس��یدن به بهترین حالت 
کاری راهنمایی می کنند. اگر در 
ح��ال حاضر مدیر باش��ید، بدون 
ش��ک بهترین افراد تی��م خود را 
می شناسید. بهتر است روی آنها 
بیش از پیش سرمایه گذاری کنید 
و افرادی ش��بیه آنها را در آینده 

استخدام کنید. 
با عشق رهبری کنید

رهبران س��طح ۵ ب��ه کار خود 
عش��ق می ورزند و از بیان کردن 
آن هراسی ندارند. وقتی به اعضای 
تیم خود بگویید و نش��ان بدهید 
که عاشق کارتان هستید، آنها نیز 
همین رفتار را تکرار خواهند کرد. 
اگر پیدا کردن عش��ق و عالقه به 
کار برایتان دشوار است، به دنبال 
انس��انی تجارت خود  جنبه های 
باش��ید. فراموش نکنید که باید 
چش��م اندازی جذاب را برای تیم 

خود نیز فراهم کنید. 
MINDTOOLS :منبع

چگونه رهبری بزرگ و بی نقص در تجارت باشیم

استارتآپ کارتابل

ضرورت توانمند سازی کارمندان 

امروزه توانمند سازی به عنوان یکی از ابزارهای سودمند 
ارتقای کیفی کارکنان و افزایش اثربخشی سازمانی تلقی 
می ش��ود. به منظور کس��ب موفقیت در محیط در حال 
تغییر کسب و کار امروزی، سازمان ها به دانش، نظرات، 
ان��رژی و خالقیت کلیه کارکنان، اع��م از کارکنان خط 
مقدم تا مدیران سطح باال، نیازمندند. جهت تحقق این 
امر، س��ازمان ها از طریق توانمند سازی کارکنان مربوطه 
به منظور تشویق آنان به ابتکار عمل بدون اعمال فشار، 
ارج نهادن به منافع جمعی س��ازمان با کمترین نظارت 
و انجام وظیفه به عنوان مالکان سازمان، اقدام می کنند. 
توانمند سازی مخصوصا در محیط های کاری مجازی که 
اعضای سازمان از تعامالت چهره به چهره محروم هستند 
و مجبورند به طور مستقل عمل کنند، بسیار مهم است. 
همچنین، توانمند س��ازی جهت حفظ امید و وابستگی 
کارکنان باقیمانده طی زما ن های کوچک سازی سازمان 
حائز اهمیت اس��ت. توانمند س��ازی، کارکن��ان را قادر 
می سازد تا در مواجهه با مشکالت و تهدیدها، از مقاومت 
و انعطاف پذیری بیشتری برخوردار باشند. به همین خاطر 
می تواند به عنوان منبعی که از آس��یب پذیری کارکنان 
جلو گیری کند و بذر امید را در شرایط بحرانی از جمله 
انهدام سرمایه های مالی و از بین رفتن زندگی انسانی، در 
دل آنان بکارد، مفید واقع شود. در جهان امروز، گسترش 
علم و فناوری، تمام فعالیت های اجتماعی را تحت تاثیر 
قرار داده اس��ت. از مش��خصات بارز این عصر، که آن را 
عصر فراصنعتی نامیده اند، مطرح شدن دانایی، پژوهش 
و س��رمایه انس��انی به جای عوامل دیگر تولید است. در 
نتیجه، همه سازمان ها در پی آن هستند که با استفاده 
از انسانی ترین، کارآمدترین و انعطاف پذیرترین شیوه ها، 
برای بقای خود تالش کنند. در این میان، نیروی انسانی 
ماهر و کارآزموده، باارزش ترین ثروت هر کش��ور و یکی 
از مهم ترین ش��اخص های برتری یک سازمان نسبت به 
س��ازمان های دیگر است. حیات هر س��ازمان، به دانش 
و مهارت نیروی انس��انی آن بس��تگی دارد. هر چه این 
نیرو روزآمدتر و بهینه باش��د، قابلیت سازگاری سازمان 
با محیط متغیر بیشتر می شود. بنابراین، کیفیت و توان 
علمی و تخصصی و مهارت های رفتاری نیروی انسانی هر 
سازمان، معیار اصلی داوری و شاخص  قابلیت آن سازمان 
در پیمودن راه دشوار رشد و توسعه بهره وری به حساب 
می آید، زیرا نیروی انسانی به تصمیمات سازمانی شکل 
می دهد، راه حل ارائه می کند، به حل مشکالت سازمان 
می پردازد، بهره وری را عینیت می بخشد و سبب کارایی 
و اثربخش��ی می شود. عوامل نیروی انس��انی، برای ارائه 
رفتار مطلوب و هم جهت با اهداف س��ازمان، باید انگیزه 
داشته باش��ند و به خوبی برانگیخته شوند. به این سبب 
باید ابزارها و وس��ایل انگیزشی را ش��ناخت و آنها را به 
کار گرفت. رمز اساس��ی انگیزش عوامل نیروی انسانی، 
ط��رز تلقی مدیر از کارکنان و ایجاد محیط مثبت برای 
آنان است. تواناسازی نیروی انسانی، یکی از راه های ایجاد 
انگی��زه در آنها و همچنین افزایش بهره وری اس��ت. لذا 
ب��رای افزایش بهره وری، تواناس��ازی یکی از راهکارهای 
مهم و ضروری برای گس��ترش س��ازمان ها در انطباق با 

تغییرات خارجی است. 
مدیر می توان��د مهارت های مهم و نهفت��ه کارمند را 
شناس��ایی کند و به کار گیرد. این کار، به کارمند انگیزه 
فراوانی می دهد و مهارت های ارزش��مند او را نیز به کار 
می بندد تا برای س��ازمان مفید واقع ش��ود. بسیاری از 
کارمندان، مدیر را الگ��وی کاری خود قرار می دهند. به 
همی��ن دلیل اگ��ر کارهای مدیر با آنچ��ه می گوید و از 
کارمندان خود می خواهد، هماهنگ باش��د، اثر مثبتی 
روی س��ازمان خواهد گذاش��ت. در آخ��ر توجه به این 
نکته ضروری اس��ت که هر کارمند، سازمان را از دیدگاه 
منحصر به  خود می بیند. مدیر می تواند با نظرخواهی از 
کارمن��د، از دیدگاه و اطالعات او در زمان تصمیم گیری 

استفاده کند. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

-  ب��رای باقی ماندن در دنیای پویا، پیچیده، متالطم 
و پ��ر از رقابت امروزی، اس��تفاده از س��ه راهکار )کلید( 

توان افزایی می تواند کارساز باشد که عبارتند از: 
۱- اطالعات مفید را در اختیار همه کارکنان، با توجه 
به مسئولیت شان قرار دهید )سهیم شدن در اطالعات(. 
۲- از طریق مرزبندی ها خودمختاری به وجود آورید. 
بدون ش��ک تا زمانی که افراد در وابستگی شدید به سر 
می برند، نمی توان انتظار داشت به خودشکوفایی دست 
پیدا کنند. به همین خاطر در راس��تای توانمند س��ازی 
کارمندان که در نهایت به افزایش توان ش��رکت خواهد 
انجامید، الزم است کارها را بین کارمندان خود تقسیم 
کرده و امکان انجام کارهای جدید را در اختیار آنها قرار 

دهید. 
- تواناس��ازی ب��رای س��ازمان فواید بس��یاری دارد، 
ک��ه عبارت  اس��ت از افزایش رضایت  ش��غلی و کاهش 
هزینه های عملیات؛ ارتباط بهتر کارمند و مدیر و افزایش 
کارایی فرآین��د تصمیم گیری؛ بهب��ود روحیه کارکنان 
و تقویت صداق��ت و اعتماد آنها؛ بهینه س��ازی دانش و 
مهارت ه��ای ش��غلی در تمام رده های س��ازمان؛ کمک 
ب��ه افزایش بهره وری و کیفیت کار؛ باال بردن احس��اس 
مسئولیت نس��بت به س��ازمان برای توانمند شدن و با 
معلومات بودن؛ ایجاد جو مناس��ب برای رشد و ارتباط 
بیش��تر؛ کمک به فرد به منظور گرفتن تصمیمات بهتر 
و حل مش��کالت به گونه ای اثربخش ت��ر؛ جرات دادن به 
فرد جهت عمل به وظایف جدید؛ بهبود بخشیدن روحیه 
گروهی و همبستگی و مواردی به همین شکل که بدون 

شک هرکدام از آنها برای شرکت مفید خواهد بود. 

برایرسیدنبهسطح5
رهبرینیازبهزمانوتالش
دارید.مطمئنباشیدکهاگر
تمایلواشتیاقکافیبرای
رسیدنبهاینهدفرادر
خودتقویتکنید،دراینراه

موفقخواهیدشد

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

نوشتن رزومه - شاید باور این مسئله سخت باشد، ولی هنگام تقاضای کار، داشتن یک کارنامک  )رزومه( عالی و برجسته می تواند کامال تأثیرگذار و 
تعیین کننده باشد. با اینکه فهرست کردن موفقیت های کاری و حرفه ای، کار ساده ای به نظر می رسد، ولی » رجزخوانی فروتنانه « باعث می شود برخی از ما 
از اهداف مان دور شویم. به دیگران کمک کنید تا با استفاده از یک رزومه درخشان در شغل مورد نظرشان استخدام شوند و شما نیز به شغل خود برسید. 
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند - معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت 
برق منطقه ای خوزس��تان گفت: ظرفیت منصوبه تولید نیروی برق 
اس��تان خوزستان برابر 13196 مگاوات ساعت می باشد که ظرفیت 
منصوبه در بخ��ش آبی 8169 مگاوات و در بخ��ش حرارتی 5027 
مگاوات اس��ت که با توجه به نیاز شبکه سراسری و همچنین برنامه 
تعمیرات واحدهای تولیدی ،کل تولید برق استان در پنج ماهه امسال 
برابر 17851 گیگاوات س��اعت بوده اس��ت .  مهرداد بالدی موسوی 
افزود: سهم نیروگاههای برق آبی از ابتدای سال تا پایان مرداد 6758 
گیگاوات ساعت معادل 38 درصد و سهم نیروگاههای حرارتی و سیکل 
ترکیبی 11093 گیگاوات ساعت معادل 62 درصد کل انرژی تولیدی 
بوده است. بالدی همچنین افزود : نیروگاههای حرارتی وگازی استان 
شامل رامین، زرگان، آبادان، خرمشهر، بهبهان ماهشهر و فجر هستند 
که در پنج ماهه س��ال جاری 11093 گیگاوات ساعت تولید داشته 
اند که از این میزان 51 درصد توسط بخش دولتی )نیروگاه رامین و 
ماهشهر( و 49 درصد توسط نیروگاههای بخش خصوصی تولید و به 

شبکه تحویل گردیده است. وی اظهارداشت: نیروگاههای حرارتی و 
گازی استان در این دوره به طور متوسط در هر روز بیش از 71 گیگاوات 
ساعت برق تولید و به شبکه تحویل داده اند. بالدی تصریح کرد: پیک 
مرداد ماه س��ال جاری 8177 مگاوات بوده که نسبت به پیک بار در 
مدت مش��ابه سال قبل حدود 9/6 درصد افزایش داشته است، ضمناً 
انرژی مصرفی در پنج ماهه سال 1396 برابر 20328 گیگاوات ساعت 

بوده که نش��ان دهنده حدود 7/8 درصد رش��د مصرف انرژی نسبت 
 به مدت مش��ابه در سال قبل می باشد. وی با تقدیر و تشکر از مردم
 ش��هید پرور خوزس��تان بابت همکاری در مدیری��ت مصرف انرژی 
الکتریکی طی سالیان اخیر گفت : به منظور تامین انرژی الکتریکی 
مطمئن برای کلیه مش��ترکین و تامین رفاه عمومی ضروری است 
تا اس��تفاده بهینه از انرژی الکتریکی توسط تمامی اقشار جامعه به 
طور جدی َمد نظر قرار گیرد. بالدی موس��وی افزود: گرچه شرکت 
برق منطقه ای خوزستان تمهیدات الزم جهت تامین برق مطمئن و 
پایدار را برای کلیه مشترکین درتمامی فصول سال فراهم نموده اما 
به منظور افزایش قابلیت اطمینان ش��بکه و استفاده بهینه از انرژی 
الکتریکی که یکی از مهمترین منابع ملی کشور محسوب می شود 
ض��رورت مدیریت مصرف برق و جابجایی مص��ارف غیر ضروری از 
ساعات اوج مصرف ساعت ) 13الی 17 و 21 الی 23( به سایر ساعات 
شبانه روز توس��ط کلیه مصرف کنندگان امری الزم و ضروری می 

باشد.

تبریز - لیال پاشایی- رئیس شورای اسالمی شهر تبریز گفت: 
امیدواریم بتوانیم بسترس��ازی الزم برای پیشرفت و ارتقای مدیران 
متخصص شهرداری را به عنوان یک دغدغه مدیریتی در دوره فعلی 
پایه گذاری کنیم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، ش��کور اکبرنژاد 
در نشس��ت مشترک هیئت رئیسه ش��ورای اسالمی شهر و مدیران 
ش��هرداری تبریز با بیان این مطلب خاطرنش��ان کرد: باید فرصت 
بروز اس��تعداد نیروهای کارآمد و جوان ش��هرداری  را فراهم کنیم 
در غیراین صورت در آینده به س��ختی خواهیم توانس��ت به نسل 
امروز اعتماد کنیم. وی یادآور ش��د: از دوره های گذشته شهرداری 
تبریز تجربیات مهمی برای شهر باقی مانده است که باید قدردان این 
میراث باش��یم و به سمت درآمدزایی و تضمین اهداف آینده پیش 
برویم. رئیس شورای اس��المی شهر تبریز تصریح کرد: راهکارهای 
درآمدزایی متنوعی وجود دارد به ش��رطی که ب��اور خود را به این 
س��مت هدایت کرده و از زمینه های سرمایه گذاری حمایت کنیم. 

وی با بیان این که برای تحقق این امر نیازمند حمایت قانون گذاران 
هستیم، اظهار داشت: باید شرایطی وضع شود که پرداخت عوارض 
ش��هرداری الزاماتی مش��ابه قبوض آب و برق داشته باشد. اکبرنژاد 
یادآور ش��د: طبق آنچه اعالم شده است 12 هزار نیرو در شهرداری 
شاغل است و شهرداری، ماهانه هزینه هنگفتی برای تامین حقوق 

نیروها متحمل می ش��ود بنابراین سرمایه انس��انی را باید در مسیر 
تالش و کوش��ش و خروجی مثبت به کار بگیریم. وی خاطرنشان 
کرد: ش��رایط زمانی بسیار حساس اس��ت و اگر نتوانیم روی برنامه 
واحدی متمرکز ش��ویم از اهداف مهم شهر باز خواهیم ماند. بحران 
آب و محیط زیست امروز یکی از موضوعات خطیر  شهر و کشورمان 
است که با وجود چنین مسائلی باید منابع و فرصت های خود را به 
سمت مسائل اولویت دار سوق داده و از هزینه های زائد پرهیز کنیم. 
رئیس شورای اسالمی شهر تبریز اظهار داشت: شورای شهر مسیر 
انتخاب ش��هردار را در آرامش و با بررس��ی همه جانبه شاخص های 
الزم پیش می برد؛ این امر ممکن است زمان بر باشد اما امید داریم 
ش��اخص های مهم ای��ن انتخاب را در س��طح باالیی محقق کنیم. 
اکبرن��ژاد ابراز امیدواری کرد با بررس��ی ها و مطالعات الزم فرصتی 
فراهم شود که همت مدیران شهر منجر به توسعه و آبادانی روزافزون 

شهر شود.

 اصفهان - قاس�م اسد - محمدحس��ین صالح مدیر آبفا 
ش��هرضا گفت: شهرضا تحت پوش��ش طرح آبرسانی اصفهان 
بزرگ قرار ندارد و آب ش��رب 67 هزار مشترک این شهرستان 
از طریق منابع زیرزمینی تأمین می شود این درحالی است که 
وقوع خشکس��الی متوالی در س��الهای اخیر افت شدید منابع 
آبهای زیرزمینی را به همراه داش��ته و ای��ن رویداد تأمین آب 
ش��رب شهرضا را با چالش هایی مواجه نموده است. وی گفت: 
در تابستان سال جاری بیالن منفی آبهای زیرزمینی در شهرضا 
 محدودیتهایی برای تأمین آب ش��رب مردم دربر داشته است

 چرا که آبدهی 13 حلقه چاه آب در جنوب شهرستان به 280 
لیتر در ثانیه کاهش یافته در حالیکه این رقم در گذشته 350 
لیتر در ثانیه بوده و نیز آبدهی چاههای منطقه س��میرم که از 
دیگر منابع تأمین آب شرب شهرضا می باشد نیز از 300 لیتر 
در ثانیه هم اکنون به 80 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. وی 
با بیان اینکه افزایش روزافزون مش��ترکین از س��ویی و کاهش 

همه ساله منابع آبی از سوی دیگر شرکت آب و فاضالب را در 
تأمین آب ش��رب شهرضا با مشکالت جدی مواجه کرده است 
عنوان کرد: طی بررس��ی های صورت گرفته ش��هرضا از جمله 
شهرستانهایی است که مهاجرت از مناطق جنوبی کشور به آن 
بس��یار انجام می گیرد. بعنوان مثال از سال 91 تاکنون حدود 
10هزار نفر فقط با سکونت در مسکن مهر باعث افزایش جمعیت 
این شهرستان شده است و خدمات رسانی به این حجم جمعیت 
به رغم محدودیت منابع آبی امری دش��وار است. صالح با اشاره 

به چگونگی تأمین آب ش��رب شهرضا در فصل تابستان گفت: 
با بهره گیری از رهنمودهای مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب 
اس��تان و تالش شبانه روزی همکاران، آب شرب مردم شهرضا 
نیز در تابستان سال جاری مانند سنوات گذشته تأمین شد که 
در این زمینه می توان به حفر چاه جدید در شهرضا اشاره کرد 
که توانستیم از این طریق ظرفیت تأمین را باال ببریم. مدیر آبفا 
ش��هرضا به دیگر اقدامات صورت گرفت��ه به منظور تأمین آب 
شرب شهرضا در تابستان سال جاری اشاره کرد و تصریح نمود: 
کشف 24 فقره انشعاب غیرمجاز، اخطار به مشترکین پرمصرف، 
ارسال 37 هزار پیامک به مشترکین در راستای مصرف بهینه 
آب، سامان دهی اکیپ مروجین مصرف آب، استفاده از ظرفیت 
رسانه های محلی در جهت ترویج مصرف صحیح آب، اصالح و 
نصب صحیح پمپ در مسکن مهر به طوریکه از 372 فقره نصب 
پمپ در واحدهای مسکن مهر 335 فقره آن اصالح شد، از دیگر 

اقدامات درخصوص توزیع عادالنه آب در شهرضا بوده است. 

بندرعباس- خبرن�گار فرصت امروز- معاون فنی و نگهداری 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان از ساخت سه فروند رمپ 
اسکله ش��ناور چند منظوره در تعمیرگاه دریایی بندر شهید رجایی 
با تکیه بر دانش و توانمندی متخصصان داخلی و در راس��تای تحقق 
اقتصاد مقاومتی خب��ر داد. به گزارش واحد اطالع��ات و اخبارروابط 
عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، » محمدرضا پوررجبی« 
ضمن اعالم این مطلب که طرح های توس��عه و آبادانی بنادر و جزایر 
استان هرمزگان در سالیان اخیر از اهمیت باالیی برخوردار بوده است، 
اظهار داشت: افزایش سهولت دسترسی در امر تخلیه و بارگیری مواد 
معدنی و افزایش رونق اقتصادی در س��واحل و جزایر از طریق جذب 
گردش��گر، مسئولین س��ازمان بنادر و دریانوردی را  بر آن داشت که 
س��اخت اسکله های شناور چند منظوره را در دستور کار قرار دهند. 

وی افزود: طی نیمه نخس��ت امس��ال، در مجموع ساخت سه فروند 
اس��کله فلزی ش��ناور با اعتباری بالغ بر 50 میلیارد ریال با مشارکت 
بخش خصوصی به انجام رس��ید که در بنادر شهید رجایی و جاسک 
مورد بهره برداری قرار می گیرند. پوررجبی ضمن اش��اره به جزئیات 

پروژه اول شامل دو فروند اسکله ویژه تخلیه و بارگیری مواد معدنی، 
 بیان کرد: پروژه خرید، حمل و نصب دو فروند رمپ کابوتاژی، احداث 
فوندانسیون و انجام عملیات شمع کوبی و ساخت اسکله دلفین از اواخر 
آذرماه سال گذشته آغاز و با صرف هزینه ای بیش از 38 میلیارد ریال 
در شهریورماه جاری به پایان رسید که دستاوردی چشمگیر به لحاظ 
مدیریت پروژه محسوب می شود. معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان با اشاره به ایجاد اشتغال مستقیم 40 نفر 
در این پروژه طی مدت 9 ماه کاری، خاطرنش��ان کرد: این دو فروند 
اسکله شناور برای سهولت در فعالیت های عملیاتی تخلیه و بارگیری 
مواد معدنی به منظور جذب سرمایه گذاری کوتاه مدت ساخته شده 
و پس از نصب آن در بندر خلیج فارس واقع در منطقه ویژه اقتصادی 

بندر شهید رجایی، هم اکنون آماده بهره برداری است.

تبریز - لیال پاشائی- در پنج ماهه نخست سال جاری و بر اساس 
تماس های تلفن��ی وارده با اعزام نیروهای ام��دادی بیش از 10450 
گ��زارش کار در مرکز ام��داد مکانیزه ثبت گردیده اس��ت. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، رئیس بهره برداری گاز مرکز اس��تان با اعالم این 
خبر گفت: در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری و بر اساس تماس های 
تلفن��ی وارده با اعزام نیروهای امدادی بیش از 10450 گزارش کار در 
مرکز امداد مکانیزه ثبت گردیده اس��ت. خس��رو آریان پور با اشاره به 
بیش از 39 هزار و 900 تماس تلفنی مردم با شماره 194 واحد امداد 
افزود: حجم تماس های وارده و گزارشات ثبت شده حاکی از استقرار 
کامل سامانه مکانیزه پست امداد و اعتماد مردم به رسیدگی بموقع به 
درخواس��ت ها می باشد. وی تصریح کرد: قابلیت های نرم افزاری این 
سامانه و ثبت و ضبط تمامی مکالمات و چارت اقدامی نیروها از زمان 

اعزام تا تحقق درخواست های مردمی منجر به کاهش زمان پاسخگویی 
و رضایت هر چه بیش��تر مردم گردیده است. آریان پور در ادامه ضمن 
درخواس��ت از مردم مبنی بر تماس های ضروری با شماره 194 اظهار 
داشت: این شماره صرفاً برای رسیدگی به درخواست های فوری اعم از 

نشت گاز، مسائل ایمنی و امداد رسانی ایجاد گردیده و سواالت متداول 
مشترکین در خصوص قبوض و یا نحوه پرداخت و ... از طریق مناطق 
و یا سایت شرکت گاز استان قابل اخذ خواهد بود. رئیس بهره برداری 
مرکز استان در پایان یادآور شد: مرکز امداد مکانیزه در حال حاضر با 4 
شیفت راهنمایی و ارائه خدمات امدادی به مشترکین شهرستان تبریز 
را بر عهده دارد که پس از اخذ اطالعات از سوی مشترکین و درج آن 
در سیستم اپراتور و ارسال آن از طریق سیستم سوپروایزر به امدادگران 
مناطق پنجگانه تبریز نسبت به پیگیری و اخذ نتیجه اقدامات انجام شده 
توسط امدادگران اقدام می نماید. همچنین یکی دیگر از وظایف مهم 
کارکنان شاغل در امداد مکانیزه  کنترل فشار گاز ایستگاه های ورودی 
شهر از طریق سیستم مانیتورینگ در راستای حفظ پایداری و باالنس 

شبکه گاز و تأمین مستمر انرژی مصرفی همشهریان می باشد.

معاون برنامه ریزی و تحقیقات شرکت برق منطقه ای خوزستان :

نیروگاههایخوزستاندر5ماههامسال17851گیگاواتساعتبرقتولیدکردند

رئیس شورای اسالمی تبریز:

بحران آب و محیط زیست از موضوعات خطیر کالنشهر تبریز و کشورمان است

تأمین پایدار آب شرب شهرضا مستلزم منابع پایدار است

پوررجبی خبر داد

3 فروند اسکله شناور چند منظوره در بندر شهید رجایی ساخته شد

در پنج ماهه نخست سال جاری تحقق یافت

ثبت بیش از 10 هزار و 450 گزارش امدادرسانی در شهرستان تبریز

رش�ت-مهناز نوب�ری- معاون به��ره ب��رداری آبفای گیالن 
اقدامات انجام ش��ده در راس��تای بهبود کدورت در شبکه توزیع 
آب شهر خمام را تشریح نمود.مرتضی صانع دوست اظهار داشت: 
به منظور کاهش گزارش��ات دریافتی از تغییر رنگ آب در شبکه 
توزیع ش��هر خمام، ضمن افزایش تعداد دفعات شستشوی شبانه 

ش��بکه توزیع این ش��هر، با پیگیری این معاونت و امور شهرستان 
رش��ت نس��بت به خریداری دو دس��تگاه سیس��تم گندزدایی به 
روش الکترولی��ز نم��ک طعام اقدام ش��د.وی با بی��ان اینکه این 
دس��تگاه جایگزین کلریناتور های مایع می باش��د، افزود: این امر 
باعث افزایش رضایت مندی مش��ترکین شده است.صانع دوست 

همچنین یادآور شد: برای تست کنتورهای خریداری شده خانگی 
در اقطار "1/2 و "3/4 دستگاه ثابت تست کنتور نیز در پنل 10 
تایی در منطقه یک امور آبفای شهر رشت نصب و راه اندازی شد 
که تست ها شامل دبی استارت ، دبی مینیمم ، دبی انتقال،  دبی 

اسمی و دبی ماکسیمم می باشد. 

بهبود کدورت آب در شبکه توزیع شهر خمام

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان:
آموزش های همگانی بدون اعمال قانون جدی در کاهش تلفات جاده ای بی اثر است

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان با اشاره به اینکه باید از وجوه مختلف کاهش 
تلفات جاده ای را دنبال کنیم، گفت: آموزش های همگانی اگر همراه با اعمال جدی قانون نباشد بالاثر خواهد بود.به گزارش اداره 
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، "مهدی میقانی" در جلسه کارگروه پیشگیری از تخلفات 
رانندگی در سالن اجتماعات این اداره کل،افزود: مسائل زیرساختی و مهندسی راه مقوله دیگری است که برای کاهش تلفات جاده ای 
باید پیگیری شود.وی با اشاره به اینکه هر حوزه کاری نباید کارهای مرتبط با این موضوع را دریغ کنند، اظهارکرد: اصلی ترین هدف 
مشترک این کارگروه، کاهش تلفات ناشی از حوادث رانندگی است و برای دستیابی به این هدف باید با یکدیگر همسویی و هم افزایی 
داشت تا مثمر ثمر باشیم.دبیر کارگروه پیشگیری از تخلفات رانندگی گلستان همچنین، روند کاهش تلفات جاده ای استان را در سال 
جاری، روندی منطقی، دانست  اما از اینکه طی دو ماه اخیر این مساله در استان مطلوب نبوده، ابراز ناخرسندی کرد.جلسه کارگروه 
پیشگیری از تخلفات رانندگی با موضوع ساماندهی سرویس مدارس و مروری بر مصوبات جلسات قبلی و ارائه گزارشی از عملکرد 

دستگاههای عضو و بیان نظرات و پیشنهادات آنان ادامه یافت.

نیروگاه یك و نیم مگاواتی برق در میاندورود به بهره برداری رسید
 ساری - دهقان -   مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران از بهره برداری 
نیروگاه یک و نیم مگاواتی برق در میاندورود خبر داد.  به گزارش خبرنگار مازندران، 
مهندس قاسم شهابی اظهار داشت :یک واحد نیروگاه مولد مقیاس کوچک با ظرفیت 
یک و نیم مگاواتی با 2 میلیارد تومان اعتبار و اشتغال زایی 8 نفر در شهرستان میاندورود 
بهره برداری شد . وی گفت: تولید پراکنده یا نیروگاههای مولد مقیاس کوچک ، نسلی 
نو از نیروگاهها هستند که با سرمایه گذاری خرد و مزایای بیشتر نسبت به نیروگاههای 
متمرکز یا بزرگ قابل اجراست . مهندس شهابی افزود: کاهش تلفات انرژی در بخش 
انتقال و توزیع ، کاهش مصرف سوخت و افزایش بازدهی ، افزایش امنیت شبکه برق سراسری و کاهش آالینده های زیست محیطی 
از مهمترین مزایای تولید انرژی برق به این روش است . مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران با اشاره به اینکه این نخستین 
نیروگاه با ظرفیت تولید کمتر از 7 مگاوات در مازندران است، افزود: تا پایان امسال 2 واحد دیگر نیز از این نسل نیروگاه در مازندران 

بهره برداری می شود .

پاسخگویی به موقع و صحیح به مشترکین گاز با وجود کاناهای ارتباطی فعال
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت گاز استان قزوین با اشاره به وجود کانال 
های ارتباطی مختلف و متنوع در زمینه ارتباط با مشترکین گاز، بر پاسخگویی شفاف و به موقع به 
منظور کس��ب رضایتمندی مشترکین و مراجعین تاکید کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز 
استان قزوین، اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت، درخصوص کانال های ارتباطی فعال 
شرکت اظهار کرد: اخیراً سامانه هوشمند 194 3 برای برقراری ارتباط و تعامل دو سویه مردم عزیز 
استان و شرکت گاز در واحد روابط عمومی راه اندازی شد که صدای انتقادات، شکایات و پیشنهادات 
مردم را در هر س��اعت از ش��بانه روز می شنود و ثبت می کند و کاربران این سامانه در اسرع وقت با 
ارسال کد رهگیری پیامکی به شاکیان، امکان رصد و پیگیری درخواست یا شکایات مطرح شده آنان را فراهم می کنند. وی گفت 
از ابتدای مرداد ماه تا کنون 351 تماس تلفنی از سوی مردم برقرار شده است که خوشبختانه همه آنان توسط کارشناسان مربوطه 
مورد بررسی قرار گرفته و پاسخ مناسب نیز ارائه شده است. وی دریافت پاسخ مناسب، درست و به موقع را حق مردم عزیز و مراجعین 
دانست و اظهار امیدواری کرد این سازمان بتواند در پاسخگویی مناسب به مراجعین سرآمد باشد. مدیر عامل شرکت گاز استان قزوین 
در پایان اعالم کرد: س��ایت الکترونیکی این ش��رکت به آدرس؛ www.nigc-qazvin.ir نیز آماده دریافت نظرات و پیشنهادات 

سازنده مشترکین عزیز می باشد.

آغاز نصب تابلوهای نام گذاری کوچه ها در سطح شهربوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- عملیات اجرایی نصب تابلوهای نام گذاری کوچه ها در سطح 
منطقه یک آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، شهردار منطقه یک بیان کرد: 
با توجه به فرس��وده بودن تابلوهای قدیمی و همچنین ایجاد معابر جدید در س��طح شهر، طراحی، 
 ساخت و نصب تابلوهای جدید انجام می شود. رضا محبی افزود: تابلو نام گذاری کوچه های حدفاصل
 س��ه راه گمرک تا میدان مطهری توسط اداره خدمات شهری شهرداری منطقه یک  انجام گردید. 
محبی در ادامه گفت: نصب تابلو نام گذاری کوچه های واقع در گذرهای جدید که فاقد تابلو شناسایی 

می باشند به زودی  انجام می شود.

آیین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان سمنان همزمان 
با سراسر کشور برگزار شد

سمنان - لشنی - همزمان با 25 ذی الحجه روز خانواده و تکریم بازنشستگان، 
آیین بزرگداشت روز خانواده و تکریم بازنشستگان استان سمنان با حضور محمد 
همتیان معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار، اسماعیل غنیان 
مدیرکل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی اس��تان س��منان ،ص��ادق نیکدل مدیر 
صندوق بازنشستگی کشوری استان سمنان ، علیرضا ایزدپور مدیر کل بهزیستی 
اس��تان س��منان  و جمعی دیگر از مدیران و مس��ئوالن استانی، درمنطقه دربند 
مهدیش��هربرگزار ش��د. صادق نیکدل مدیر صندوق بازنشستگی کشوری استان 
سمنان گفت: بازنشستگان ارزشمندترین سرمایه های علم و تجربه در جامعه هستند و همواره باید از تجربیات آنان در پست هایی 
که در گذشته در آن انجام خدمت می کردند، بهره گرفت. وی با بیان اینکه مدیریت صندوق بازنشستگی سمنان در سال 1377 
فعالیت خود را آغاز کرد، افزود: در آغاز کار، کل بازنشستگان استان 5600نفر و شاغلین مشترک صندوق 12000نفربودند و در 
حال حاضر شاهد افزایش 18500 نفری تعداد بازنشستگان و کاهش 10000نفری در تعداد شاغلین مشترک هستیم.  مدیر 
صندوق بازنشس��تگی کشوری استان س��منان افزود:صدور احکام سالیانه و پرداخت حقوق بازنشستگان٬ پرداخت تسهیالت 
و آم��وزش به بازنشس��تگان از فعالیت های اصلی صندوق اس��ت. وی با بیان افزایش وام های ض��روری پرداختی از 30 به 40 
 میلیون ریال در سال جاری تصریح کرد: بازنشستگان جهت ثبت نام و دریافت این وام به سایت صندوق بازنشستگی به نشانی 

www.cspf.ir مراجعه کنند.

بررسی آخرین وضعیت پروژه های راهسازی محور اربعین در استان ایالم
ایالم - خبرنگار فرصت امروز- س��یدکمال الدین میرجعفریان مدیرکل راه و شهرس��ازی استان در خصوص آخرین 
وضعیت پروژه های محور ایالم- مهران گفت: پل روگذر ارغوان در ورودی شهر ایالم از سمت حمیل و تونل قالجه از سمت 
کرمانشاه تا اربعین امسال زیر بار ترافیک خواهند رفت، ضمن اینکه حدود 30 کیلومتر از محور ایالم به مهران تا اربعین امسال 
به صورت چهار بانده زیر بار ترافیک خواهد رفت. میرجعفریان عنوان کرد: پل روگذر ارغوان بار ترافیکی ورودی شهر ایالم 
به سمت مهران را به کنارگذر شرقی منتقل خواهد کرد و با توجه به بهره برداری از 4 کیلومتر چهارخطه خروجی شهر ایالم 
به مهران از سمت این کنارگذر دیگر در ورودی و خروجی شهر ایالم گره ترافیکی نخواهیم داشت. وی افزود: سه شرکت 
پیمانکار نیز در محور ایالم به مهران با قراردادهایی 18 ماهه مشغول احداث باند دوم محور مذکور هستند که در قطعات دوم 
و سوم حدود 30 کیلومتر از محور در ایام اربعین امسال زیر بار ترافیک خواهد رفت که اولویت به رفع قوس ها و پیچ ها و فراز 

و نشیب های پرترافیک محور بوده که خوشبختانه این نقاط تا اربعین امسال رفع می گردند.

مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب از منطقه عملیاتي سرکان بازدید کرد
 کرمانشاه - دشتی - آقاي کمریان مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب در ادامه بازدید هاي دوره اي 
خود از مناطق عملیاتي و دیدار با همکاران و رفع مشکالت آنها با همراهي هیاتي از واحدهاي این مدیریت از منطقه عملیاتي 
س��رکان بازدید کردند. در این سفر روس��اي زیر مجموعه مدیریت منابع انساني شامل رئیس امور کارکنان، رئیس خدمات 
اداري، اجتماعي و امور مسافرت، رئیس برنامه ریزي نیروي انساني، رئیس روابط کار و مددکاري اجتماعي و رئیس آموزش 
 وي را همراهي نمودند. آقاي کمریان مدیر منابع انساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب در ابتداي ورود به این منطقه از

 بخش هاي مختلف آن شامل کارخانه، تعمیرات، ایمني، خدمات، سالن ورزشي، آشپزخانه و ...بازدید کرد و راهنمایي هاي الزم 
را به منظور بهبود بیشتر آنها ارائه داد.   وي در جلسه اي که با حضور همه همکاران در نماز خانه این منطقه برگزار شد، هدف 
از این بازدید ها را تاکید بر حفظ، توسعه و ارتقاء جایگاه نیروي انساني و سرعت بخشي به فعالیت هاي مرتبط دانست و گفت: 
فلسفه این سفر ها ارتباط مستقیم مسئولین و متولیان منابع انساني با کارکنان خدوم و زحمت کش شرکت در مناطق عملیاتي 
است و انشاهلل با برنامه ریزي هاي صورت گرفته تالش خواهد شد به صورت دوره اي از مناطق عملیاتي مختلف شرکت بازدید 
به عمل آوریم و از نزدیک پیگیر رفع مسائل و مشکالت کارکنان مناطق عملیاتي باشیم.در این دیدار همکاران منطقه عملیاتي 
سرکان نیز به بیان مشکالت خود در زمینه هاي مختلف پرداختند و مدیریت منابع انساني و هیات همراه نیز به ارائه توضیحاتي 

در ارتباط با آنها و رفع ابهامات موجود پرداختند.



در این مطل��ب به نقل از س��ایت modir. tv قصد داریم 
10 راهکار برای گس��ترش برنامه بازاریابی شما ارائه دهیم که 
ش��امل برخی از نکاتی ا س��ت که معموال به چشم نمی آیند، 
اما تأثیرش��ان در روند کل��ی فرآیند بازاریابی اس��تارت آپ یا 

کسب و کار شما قابل توجه است. 
1- با برخی از بهترین مشتریان تان گفت وگو کنید

آیا ایده خوبی برایتان دارند؟  )به ایده های نامعقول و پرهزینه 
توجه نکنید(. 

2- از مشتریان برای معامله شان تشکر کنید
تشکر از مشتری ارتباط مؤثر را گسترش می دهد. این تشکر 

می تواند یک متشکرم ساده با یک لبخند باشد. 
3- قلمرو بازاریابی خود را تغییر دهید

اگر قلمرو ش��ما آنقدر گسترده ش��ده که تمایز و تأثیر خود را از 
دست داده اید، بر مشتریان واقعی خود متمرکز شوید، اما اگر آمادگی 

برای گسترش را دارید، ذره ذره حوزه خود را افزایش دهید. 
4- معرف های بیشتری به دست آورید

برای ارتباط با افرادی که می توانند مش��تری ها را به سمت 
شما بفرستند وقت بگذارید و از کسانی که دیگران را به شما 

می فرستند تشکر کنید. 
5- بازاریابی خود را جذاب تر کنید

با بهبود ظاهر و حس و حال بخش فروش، می توان به طرز 
قابل توجهی ارتباطات را اثربخش تر کرد. 

6- برای جلب و حفظ مشتری لبخند بزنید
مطمئن شوید که همکاران تان نگرش و رفتاری مثبت با مشتری 
داشته باشند. برای اینکه تمام افراد در جهت برنامه بازاریابی حرکت 

کنند، برای آنها وقت بگذارید و به آنها آموزش دهید. 
7- تجربه به یادماندنی برای مشتری خود ایجاد کنید

طوری رفتار کنید که مش��تری احس��اس کن��د معامله با 

ش��ما تجربه ای خوشایند و به یادماندنی است. به برخوردهای 
خاطره انگیز  بیندیشید. 

8- علت عدم رضایت مشتریان را جویا شوید
چرا ناخش��نود؟ آیا می شد با کاری ساده آنها را حفظ کرد؟ 
)به مشتریانی که با الگوی مشتری نمونه شما منطبق نیستند 

توجهی نکنید! (
9- ببینید در چه چیزی می خواهید بهترین باشید و 

در آن سرمایه گذاری کنید
حتی اگر مس��ئله ای کوچک موجب بهتر بودن شما باشد، 

آن را بشناسید و حتما در جال دادن آن درخشش بکوشید. 
10- بکوشید تا خدمات مرتبط را نیز به طور جانبی به 

مشتریان تان ارائه کنید
فراموش نکنید که نباید خدمات و محصوالت بی استفاده را 

به مشتری عرضه کنید. 

 10راهکار برای گسترش برنامه بازاریابی

نوشدارو

با کمک یک روبات 

تسالزمانشارژخودرورابه15دقیقهمیرساند

مغزتان روی بر حق بودن 
خودتان کلید کرده؟ 

حتما برای ش��ما هم پیش آم��ده؛ درگیر یک 
بحث یا جلس��ه ای سخت هس��تین و از خودتان 
بیخ��ود می ش��وید! صدات��ون ب��اال می��ره، روی 
حرف های یک��ی از همکاراتون بحث می کنید تا 

نظراتش را اصالح کنید. 
اون کوتاه میاد و بعد ش��ما میرید سراغ اینکه 
به بقیه حالی کنید که حرف ش��ما درست است. 
مثل اینکه روحتون از تنتون جدا ش��ده. از نظر 
نوروش��یمیایی عمال مغز شما به گروگان گرفته 

شده. 
ب��ه گ��زارشisfahanplus. ir ، در ش��رایط 
اس��ترس، ترس یا عدم اطمینان؛ هورمون هایی 
مغز ش��ما رو پر میکن��ن. فرآینده��ای اجرایی 
مغز )که باعث میش��ه درگی��ر فرآیندهایی مثل 
استراتژی، اعتماد یا محبت بشیم( عمال خاموش 
می ش��وند و آمیگدال )بخ��ش غریزی مغز( بر ما 
چیره می ش��ود. بدن به صورت ش��یمیایی برای 
محافظت از خودش اقدام می کند )در این مورد 
در مقابل از دس��ت دادن قدرت یا اعتبار خود بر 
اثر اش��تباه کردن( و نمی تواند احساسات خود را 
تنظی��م و تفاوت بین انتظارات ذهنی و واقعیات 

را تحمل کند. 
بنابرای��ن واکنش های ما به چهار مورد محدود 
می شود: جنگیدن )ادامه بحث در مورد موضوع(، 
ف��رار کردن )کوتاه آمدن، عقب نش��ینی و توافق 
گروهی(، متوقف شدن )عقب کشیدن از بحث با 
س��کوت(، فرونشستن )کنار آمدن با مخالف و به 

سادگی قبول کردن حرف آنها(. 
همه اینها بد هس��تند چون جلوی به اشتراک 
گذاش��تن نظرها و اطالعات را می گیرد، ولی این 
را بای��د بدونیم که جنگی��دن بدترین واکنش به 
این ش��رایط است و مخرب ترین تأثیرات را روی 

ارتباطات دارد. 
این هم مربوط به فرآیند نوروشیمیایی دیگری 
است. وقتی شما بحث می کنید و برنده می شوید، 
مغز ش��ما پر از هورمون های دیگ��ر )دوپامین و 
آدرنالی��ن( می ش��ود که موجب می ش��ود حس 
کنید خوب، چیره و شکست ناپذیر هستید. اینها 
حس هایی هس��تند که هر بنی بش��ری دوست 

دارد تکرار کند. 
پس بار بعد هم وقتی که در موقعیت مش��ابه 
هس��تیم، راه حل جنگی��دن را انتخاب می کنیم. 

این طوری به بر حق بودن معتاد می شویم. 
رهبران موفق خیلی زیادی هستند که این نوع 
اعتیاد را دارند. آنها اس��تاد جنگیدن برای نقطه 
نظرات ش��ان هستند )که اغلب مواقع درست هم 
هستند(، ولی از اثر تضعیف کننده این رفتار روی 

افراد نزدیک شان آگاه نیستند.
 اگر یک فرد همیش��ه مس��لط ش��ود، دیگران 
همیشه تسلیم شده اند و چهار واکنشی که گفته 
ش��د اتفاق می افتد. این کار انگیزه همکاری را از 

بین می برد. 
خوش��بختانه بدن هورمون دیگ��ری هم دارد؛ 
اوکس��ی توس��ین )Oxytocin(. این هورمون 
با ارتباطات انس��انی آزاد می شود و فعالیت های 
اجرایی مغز را تسهیل می کند، پس ما می توانیم 
راحت تر اعتماد و تش��ریک مس��اعی کنیم. شما 
به عن��وان رهبر باید تولید اوکس��ی توس��ین در 
خودت��ان و دیگران را تقویت کنید و جلوی موج 
زدن کورتیسول و آدرنالین )در ارتباطاتتون( رو 

بگیرید. 
اینج��ا چند تمرین برای رهایی از دام » اعتیاد 

برحق بودن« داریم: 
قانون مش�خص کنی�د؛ اگر فکر می کنید به 
جلس��ه ای ک��ه می روید ممکن اس��ت کج خلقی 
ت��وش اتفاق بیفت��ه، قانون هایی ک��ه همه افراد 
به��ش متعهد هس��تند بگذاری��د. بگذارید همه 
نظراتش��ون را در مورد اینکه جلس��ه چطور باید 
اثربخش و همراه باش��د بدهن��د و این نظرات را 
یکجایی که همه ببینند بنویس��ید. مثال به همه 
وق��ت بدی��م حرفش��ون را بزنن��د و قضاوت هم 
نش��وند. این کار ممکنه جل��وی اینکه داخل یه 
سری الگوی مش��خص مخرب بیفتیم را بگیرد. 
تازه یادتان نرود چط��ور این کار را کردید تا بار 

بعد بهتر انجامش بدید. 
با همدلی گوش کنی�د؛ در مکالمات فرد به 
ف��رد آگاهانه ت��الش کنید کمتر ح��رف بزنید و 

بیشتر گوش بدید. 
هرچ��ه بیش��تر از دیدگاه های دیگ��ران آگاه 
باش��ید، بیش��تر می تونید با آنها همدل باشید و 
وقتی این کار را ش��ما بکنید، آنه��ا هم این کار 
را با ش��ما می کنند و یک حلقه مقدس بین شما 

شکل میگیره. 
برنامه ریزی کنید چه کسی صحبت کند؛ 
وقتی مطمئن هس��تید کسی ممکن است عنان 
یک جلس��ه را به دست بگیرد ش��رایطی فراهم 
کنی��د که هم��ه بتوانند صحبت کنن��د. از همه 
بپرسید چه کس��ی ایده، نظر یا دیدگاه جدیدی 
در م��ورد موض��وع دارد. نظ��رات را روی ب��ورد 
بنویسید و با پرسیدن س��واالت باز کمک کنید 

همه درگیر بحث باشند. 
ارتباط و یکی ش�دن با دیگران مناقشات 
را کاه�ش می ده�د؛ معم��وال حت��ی بهترین 
جنگنده ها )کس��انی که با زبان شان همه را اغوا 
می کنند( می توانند اعتیادش��ون به برحق بودن 
را با درگیر ش��دن در فعالیت های محرک آنزیم 

اوکسی توسین درمان کنند. 
HB :منبع

مدرسهکسبوکار

نام استارت آپ: کافه سوغات
cafesoghat. com :وب سایت

سال تأسیس: 1۳۹۶
موضوع: فروش اینترنتی سوغات و صنایع دستی ایرانی

توضیح بیش�تر: هنر و صنایع دس��تی ایران��ی از دیرباز 
بسیار جذاب و شگفت انگیز بوده است. سابقه برخی از این 
محصوالت بیش از 100س��ال است و نسل به نسل منتقل 
شده اند و برخی دیگر با تکنولوژی روز آمیخته شده و زیبایی 
دوچندان پیدا کرده اس��ت. در س��ایت کافه س��وغات شما 
می توانید انواع صنایع دس��تی مربوط به شهرهای مختلف 
را مش��اهده کنید و مستقیم از تولیدکنندگان خرید کنید. 
امیدوارم قدم مناس��بی برای عرضه صنایع دستی ایران به 

تمام مردم ایران و در آینده جهان برداریم. 

فروش اینترنتی سوغات

معرفیاستارتآپ

شرکت تسال اعالم کرد با ساخت روبات جدید فرآیند شارژ 
خودرو متحول ش��ده و دیگر نیازی برای توقف خودرو برای 

شارژ طوالنی مدت نخواهد بود. 
به گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، روبات جدید شرکت 
تسال در یک فرآیند خودکار خودرو را از روی زمین بلند کرده 
و در طول 15 دقیقه باتری نصب شده روی خودرو را باز کرده 

و باتری شارژ شده را روی خودرو نصب می کند. 
شرکت تسال نخستین کارخانه ای است که با سرمایه گذاری 

هنگفت در صنعت خودروهای کامال برقی به دنبال رفع تمام 
محدودیت های موجود در این صنعت است. 

در حال حاضر ش��رکت تس��ال به دنبال ثبت گواهی حق 
اختراع و مالکیت برای روبات تعویض باتری هوشمند است. 

براساس اطالعات منتشر شده از شرکت تسال، این روبات 
قابل نصب روی تریلر اس��ت و تمام مراح��ل ورود خودرو به 
دس��تگاه، بلند کردن خ��ودرو، تعویض بات��ری و تحویل به 

مشتری بدون نیاز به اپراتور انجام می شود. 

نوآوری ش��رکت تسال در معرفی فناوری روباتیک تعویض 
بات��ری یک گام اساس��ی در افزایش تمایل افراد نس��بت به 
اس��تفاده از خودروهای برقی اس��ت. در واقع ب��ا این اختراع 
فرآیند سوخت گیری خودروهای برقی و بنزینی برابر خواهد 

شد. 
شرکت تس��ال اعالم کرد: فناوری روباتیک تعویض باتری 
برای خودروهای سری اس و سری ایکس عرضه خواهد شد. 

برای مطالعه 791 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: بی تردید کارکنانی که شرکت براساس 
یک برنامه از قبل تعیین ش��ده صبحانه و ناهار آنها را تأمین 
می کن��د انگیزه بیش��تری برای کار کردن دارن��د و می توانند 
عملکرد بهتری داش��ته باشند. در شرکت هایی که چند نوبت 
کاری دارن��د، نظی��ر کارخانه ها، بیمارس��تان ها، فرودگاه ها و 
ادارات پلی��س، نظم در برنامه  غذایی روزانه، توزیع متناس��ب 
ان��رژی دروعده ه��ای غذایی، تن��وع غذایی، توج��ه به زمان 
مص��رف موادغذای��ی پرکربوهیدرات و پرپروتئی��ن در بهبود 
عملکرد کارکن��ان و افزایش رضایت مندی آنان مؤثر اس��ت. 

اگر شرکتی بتواند طبق بودجه بندی ساالنه هزینه صبحانه و 
ناهار کارکنان خود را تأمین کند، می تواند عملکرد موفق تری 
داشته باشد. شرکت هایی که به کارکنان صبحانه و به خصوص 
ناه��ار می دهند از چن��د جهت موفق ترن��د: اول اینکه در آن 
ش��رکت نظم و انضباط برای صرف غذا حاکم می شود و همه 
موظف می ش��وند در وقت مقررِ تعیین شده در رستوران اداره 
حاضر ش��وند و غذا میل کنند. دوم اینک��ه کارکنانی که غذا 
میل کرده اند کارایی مؤثری خواهند داش��ت. س��وم اینکه هر 
کارمندی مجبور نیست از منزل غذا بیاورد و روی میز خودش 
در زمان های مختلف غذا بخورد و بو و عطر انواع غذا در اتاق ها 
و سالن ها پیچیده شود و چهارم اینکه کارکنان انگیزه بیشتری 

برای کار کردن پیدا می کنند. کارکنان سازمان ها و شرکت ها 
برای عملکرد بهتر، نیازمند داشتن یک الگوی تغذیه ای صحیح 
و مناس��ب هس��تند و تنظیم و ارائه یک برنامه  غذایی متنوع 
و س��الم از طرف ش��رکت عالوه بر ارتقای رضایت مندی آنان، 
در بهبود هوش��یاری و خلق و خو در محیط کار، تأثیر بارزی 
خواهد داش��ت. با این توصیف صرف غذا به حس��اب شرکت 
برای کارکنان می تواند یکی از انگیزه های خوب مانند پاداش 
مالی، مرخصی با حقوق، کارت هدیه و بلیت س��ینما و مراکز 
تفریحی باشد. شرکت شما اگر توان مالی خوبی دارد می تواند 
از این عامل برای ایجاد انگیزه، ایجاد نظم و انضباط و عملکرد 

بهتر استفاده کند. 

آیا به کارمندان ناهار بدهیم؟ 

پرسش: مدیر اداری یک شرکت تولیدی با 22 کارمند هستم. به نظر شما دادن صبحانه و ناهار به کارکنان تا چه اندازه 
در افزایش کارایی کارکنان مؤثر است؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین)22(
داستان علی واکسیما 

در ش��ماره های قب��ل راجع ب��ه راه ان��دازی انواع 
کس��ب و کار و اهمی��ت بازاریاب��ی برات��ون گفتم. از 
ضرورت خالقیت و نوآوری در کس��ب و کار نوشتم و 
در ادامه با مثال هایی نقش خالقیت را بیشتر توضیح 
دادم. گفت��م که فکر نکنی��ن صرف کیفیت یا قیمت 
یا خدمات می تونه فروش ت��ون رو باال ببره. موفقیت 
در کس��ب و کار وابس��ته به خیلی چیزاست که ما در 
بخش ه��ای مختلف این س��تون داری��م در موردش 
ح��رف می زنیم و خالقیت و ن��وآوری یکی از عوامل 
مهم در موفقیت کس��ب و کار به ش��مار میره. و اینک 

داستان علی واکسیما. 
ش��اید همه شما اس��م علی واکس��یما رو شنیده 
باش��ید. اگه می خواین درب��اره خالقیت و طرح های 
ابتکاری علی حس��ن خانی یا همون علی واکس��یما 
بیش��تر بدونید این بخش رو بخونید تا بدونید حتی 

واکس زدن هم نیاز به خالقیت و ابتکار داره: 
 »علی واکسیما«، نخس��تین واکسی سیار کشوره 
که در س��ال های گذش��ته با ابتکار بامزه و عجیبش، 
برای مدت ها س��وژه گزارش مطبوعات مختلف شده 
بود. اون اوایل با دوچرخه و بعدها با موتور سه چرخ 
خ��ودش، گوش ب��ه زنگ بود تا با نخس��تین تماس، 
خودش رو به مشتری مورد نظر برسونه و کفشش را 
واکس بزنه، حاال باز هم پیش��رفت کرده و موتورش 
را تبدیل به یک ماش��ین کرده، اما ماشین او با بقیه 
ماش��ین ها یک تفاوت عمده داره، اینکه ماشین او به 

شکل کفشه. 
خیلی ها علی واکس��یما را به اسم »علی دو هزار« 
می شناس��ند. این به خاطر وب س��ایتی است که این 
واکس��ی خالق راه اندازی کرده. حاال فالن ش��رکت 
بزرگ هنوز یه سایت درست و حسابی نداره، اما علی 
واکسیما سایت اختصاصی داره چون عاشق کارشه و 

هر کاری برای کسب و کارش می کنه. 
او نخس��تین واکسی سیار در کش��ور بود. خودشه 
می گه: »مشتریانم ش��ماره تلفنم را داشتند. شماره 
تماسم را پشت دوچرخه ام حک کرده و نوشته بودم 
سفارش��ات پذیرفته می ش��ود. من نخستین واکسی 

سیار هستم.«
بع��د از این کار بود که اس��م علی آقا س��ر زبون ها 
افتاد، اون روزها مردم از کار و س��لیقه اش اس��تقبال 
کردند تا جایی که علی واکسیما پایش به رسانه ها باز 
شد و به شهرت رس��ید. همین استقبال مردم باعث 
ش��د علی آقا به کارش دلگرم بش��ه، به همین خاطر 
اون بعد از دوچرخه، به س��راغ موتور سه چرخه رفت 
و مدتی هم با آن مش��غول به کار شد تا اینکه فکری 

به سرش زد. 
آقای واکس��ی از یکنواختی متنفر است، به همین 
خاط��ر ه��ر از گاهی حرکتی می زن��ه و کار متفاوتی 
انجام می ده که هم خودش سرحال بیاد و هم مردم 
را ش��اد کنه. قابل توجه همه کس��انی که کسب و کار 
تازه ای راه انداختند؛ می گه: »نخستین واکسی سیار 
بودن راضی ام نمی کرد. دلم می خواس��ت کار جدید 
دیگری انج��ام بدم، خیلی به این موضوع فکر کردم. 
جالبه بدونین با وجود اینکه روی موتور سه چرخه ام، 
تابلوی واکس��ی خودم��و نصب کرده ب��ودم، اما بازم 
خیلی ها از من درباره کارم می پرسیدند. انگار حوصله 
خوندن نوش��ته های روی تابلوی موتورم را نداشتند. 
البته حق ه��م دارند چراکه اون قدر تبلیغات و تابلو 
از در و دیوار این ش��هر آویزونه که اگر بخوان به اونا 

توجه کنند، از کار و زندگی شان می مونند.«
اما علی واکسیما دست بردار نبود. اون می خواست 
کاری کن��ه ک��ه دیگر م��ردم زحمت خون��دن تابلو 
واکس��ی را به خودشون ندن و با یک نگاه بفهمن که 
کار علی آقا چیه. »بعد از مدت ها فکر کردن، طرحی 
به ذهنم رس��ید ک��ه آن را روی کاغذ پی��اده کردم. 
تصمیم داش��تم ماشینی بس��ازم که به شکل کفش 
باشه. به این ترتیب همه متوجه کارم می شدند، تازه 
این ماشین کفش��ی، می تونست جذابیت زیادی هم 

داشته باشه.«
آقای واکسی برای عملی کردن طرح خود از یکی 
از دوس��تانش کمک گرفت. اونا قرار شد در جاجرود 
این ماشین را بسازند. از آنجا که علی تنها یک موتور 
س��ه چرخه داشت، قرار شد همان موتور را به ماشین 
و به ش��کل یک کفش تبدیل کنند. »دو ماهی طول 
کش��ید که توانستیم ماشین را بس��ازیم، روزانه سه 
س��اعت کار می کردی��م. البته ای��ن کار برایم هزینه 
چندانی نداش��ت، هزینه اش موتور س��ه چرخه ام بود 

و بس.«
عل��ی واکس��یما می گ��ه: »خ��ودم هم فک��رش را 
نمی کردم این قدر مردم هیجان زده شوند، نخستین 
برخ��وردم با یک عروس و داماد بود. اونا با دیدن من 
و ماش��ین، از ماش��ین عروس پیاده ش��دند و گفتند 
می ش��ه سوار ماشین ش��یم و عکس بگیریم. من هم 

ماشین را در اختیارشون گذاشتم.«
آقای واکسی عاشق کارشه و سعی می کنه بهترین 
واکس��ی دنیا باشه. او به مش��تریانش خدمت جالبی 
ارائه م��ی ده. »بعد از برق انداخت��ن کفش ها به بند 
کفش عطر می زنم و بیزینس کارتم را به مش��تریان 
خودم می دم.« جالب اینکه این واکس��ی خوش ذوق 
برای رفاه حال مشتریان یک کارتخوان سیار هم در 

ماشینش گذاشته. 
تو اگه به دنبال راه اندازی کس��ب و کار هس��تی به 
خالقیت و نوآوری خیل��ی توجه کن. تفاوت و تمایز 
کار تو در همین خالقیت خودش��و نش��ون می ده و 
باعث می ش��ه با دیگران فرق داشته باشی و درآمدت 

چند برابر رقبات باشه. 

تختهسیاه

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

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

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

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

