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 وزارت کار مشوق های اشتغال بخش خصوصی
در 10 کشور دنیا را بررسی کرد

پیشنهاد 16 نوع یارانه 
برای حل ابرچالش بیکاری
نتایج مطالعه مش��وق های ایجاد شغل در جهان نش��ان می دهد كه مشوق های اشتغال به طور كلی به سه گروه 
مشوق های »توسعه استخدام«، »حفظ و تثبیت مشاغل« و »تأسیس بنگاه های اقتصادی جدید« تقسیم می شوند. 
به گزارش »فرصت امروز«، تمام كش��ورهای جهان در ش��رایط متفاوت اقتصادی به نوعی با مس��ئله اشتغال و 
بیکاری درگیر بوده و سیاس��ت های مختلفی را به كار گرفته اند تا بتوانند بر آثار زیانبار ناش��ی از بیکاری و معضل 

عدم فرصت های شغلی مناسب فائق آیند. از همین رو، یکی از انواع سیاست هایی كه در جهان متداول است...

 ایران قابلیت جذب 30 میلیارد دالر
سرمایه خارجی در صنایع معدنی را داراست

 نقشه راه دولت دوازدهم
در حوزه معدن
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گسترش تعامل صنعت پتروشیمی با اروپایی ها

تمایل شرکت های سوییسی برای حضور در ایران

تأثیر شاد بودن در کسب و کار
بدترین نصیحت ها و راهنمایی ها در حوزه کسب و کار

ایمیل مارکتینگ، قهرمان ناشناخته عصر دیجیتال
Visa؛ با دوچرخه دنیا را کشف کنید

اهمیت  داستان سرایی
بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری مبتنی بر گوشی  هوشمند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

فعالیت های تحسین برانگیز 
زاکربرگ در امور خیریه

یادداشت

یادداشت

خروج از بن بست در گرو عدم 
دخالت سیاست در اقتصاد

سیاس��ت و اقتصاد در عرصه 
جهانی رابطه پیچیده و متقابلی 
باهم دارن��د، به طوری كه گاهی 
نمی توان تش��خیص داد جهت 
علّی این رابطه از سمت سیاست 
اس��ت یا اقتصاد، اما این مسئله 
در مورد كشوری همچون ایران 
دارای تفاوت های خاصی است. 
اقتص��اد ایران هنوز به ش��کل 
واقع��ی ب��ه بازاره��ای جهانی 
متص��ل نش��ده و بس��یاری از 
بازارهای آن به صورت انحصاری 

و داخلی به ارائه...

روزهای آغاز مهر و شش ماهه 
دوم س��ال 96 را پشت 

5سر می گذاریم...

آغاز جریان نقدینگی به سوی 
صنایع کوچک بازار سرمایه
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طرح شکسـت خورده »کارت  اعتباری خرید کاالی ایرانی« 
بـار دیگر با مصوبـه سـتاد فرماندهی اقتصـاد مقاومتی در 

دستور کار قرار گرفت، اما در ادامه با اما و اگرهایی 
از سوی مدیران بانکی مواجه شده که در رأس آن...

 اما و اگرهای طرح شکست خورده
»کارت  اعتباری خرید کاالی ایرانی«

کارت های اعتباری در انحصار برندها

ظرفیت تولید نفت ایران در پایان قرن چقدر می شود؟ 
ظرفیت تولید نفت خام ایران در پایان قرن حاضر به 

نزدیکی 5 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. 
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن، طب��ق پیش بینی ه��ای 
صورت گرفته، میزان تولید نفت خام در كشور براساس 
اهداف پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه در پایان 
س��ال 1399 به 4 میلیون و 700 هزار بش��که در روز 

خواهد رسید. 
مق��رر اس��ت از این ظرفیت ایجاد ش��ده برای تولید 
روزان��ه 4 میلیون و 280 هزار بش��که نفت اس��تفاده 
ش��ود. فعالیت دولت نهم در س��ال 1384 در شرایطی 
آغاز ش��د كه میزان تولید نفت خام ای��ران 4 میلیون 
و 2 هزار بش��که در روز بود اما در پایان دوره عملکرد 
دولت دهم، یعنی در س��ال 1391 میزان تولید نفت با 
كاهش��ی چشمگیر به 2 میلیون و 840 هزار بشکه در 

روز رسیده بود. 
ش��رایط سخت اقتصادی ناشی از تشدید تحریم های 
ای��ران كه ب��ه نفت نیز س��رایت كرده ب��ود، مهم ترین 
دلی��ل كاهش ش��دید تولید نفت در ای��ن دوره زمانی 
تلقی می ش��ود.  ه��ر چند آمار مذكور از س��وی مركز 
پژوهش های مجلس شورای اس��المی ارائه شده است 
اما آمارهای بانک مركزی نیز موید روند كاهشی تولید 
و صادرات نفت در دوره هشت س��اله تصدی دولت نهم 

و دهم بوده است. 
این روند تحت تأثیر شرایط نامساعد اقتصاد در سال 
1393 نی��ز تداوم یاف��ت، اما پس از امض��ای برجام و 
دس��تیابی به توافق های اولیه در سال 1394، روند رو 
به رشد تولید نفت در ایران بار دیگر آغاز شد، به طوری 

كه در اردیبهش��ت ماه سال جاری میزان تولید نفت به 
3 میلیون و 790 هزار بش��که در روز رسید كه نشانگر 
موقعیت مناسب ایران در این حوزه استراتژیک است. 
ذخای��ر  دارن��دگان  بزرگ تری��ن  از  یک��ی  ای��ران 
هیدروكرب��وری در جه��ان تلق��ی می ش��ود، از این رو 
حضور در بازارهای بین المللی نفت و حتی گاز از منظر 
اقتصادی و سیاس��ی واجد اهمیت فراوانی برای كشور 

است. 
ارزیاب��ی اهداف كمی برنامه شش��م توس��عه نش��ان 
می ده��د ای��ران در پای��ان س��ال گذش��ته از اهداف 
پیش بینی ش��ده در ح��وزه تولید نفت خ��ام جلوتر از 

برنامه بوده است. 
در قالب برنامه ششم توسعه مقرر بود ایران در پایان 
سال گذش��ته بتواند به تولید روزانه 3 میلیون و 460 
نفت خام دس��ت یاب��د، اما طبق اع��الم صورت گرفته 
می��زان تولید به 3 میلیون و 790 هزار بش��که در روز 

رسیده بود. 
صنع��ت نفت و گاز ایران در ش��رایط كنونی یکی از 
جذاب ترین صنایع برای ورود س��رمایه گذاران خارجی 
است و طبق پیش بینی ها ورود سرمایه به این بخش از 

ضروریات انکارناپذیر اقتصاد ایران است. 
طراحی نس��ل جدید قراردادهای نفتی از یک سو و 
اجرایی ش��دن برجام از سوی دیگر امیدواری ها نسبت 

به تحقق این برنامه را افزایش داده است. 
بر این اساس نخستین قرارداد با یک شركت اروپایی 
در پ��ارس جنوبی منعقد ش��ده و رایزنی ها برای انعقاد 

قراردادهای جدید تداوم دارد. 
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نشس��ت مشترک توس��عه همکاری های تجاری تهران- 
میالن با حضور چش��مگیر فعاالن اقتصادی ایران و هیاتی 
از اتاق بازرگانی میالن ایتالیا در طبقه هش��تم س��اختمان 
اتاق تهران برگزار ش��د.  به گزارش »فرصت امروز«، از اتاق 
بازرگانی تهران، مدیر توسعه تجارت اتاق بازرگانی میالن كه 
در رأس هیاتی متش��کل از نمایندگان بیش از 20شركت 
ایتالیایی به اتاق تهران آمده بود، از تمایل این بنگاه ها برای 
توسعه مناس��بات اقتصادی و تجاری با شركت های ایرانی 
س��خن گفت.  در ای��ن همایش، پس از آنک��ه معاون امور 
 بین الملل اتاق تهران و نیز مدیر توسعه تجارت اتاق بازرگانی 
میالن به عنوان سرپرست هیأت تجاری ایتالیا، طی سخنانی 
به ض��رورت افزای��ش همکاری ها و همچنی��ن زمینه های 
همکاری اش��اره كردند، میز مذاكرات دوجانبه و مس��تقیم 
فعاالن اقتصادی ایرانی و ایتالیایی نیز برپا ش��د.  در مراسم 
افتتاحیه این نشس��ت مشترک، ابتدا محمدرضا بختیاری، 
معاون امور  بین الملل اتاق تهران با اش��اره به سابقه طوالنی 
روابط ایران و ایتالیا، وجود این دیرینگی در مناس��بات دو 
كشور را شاه كلید توسعه روابط دو جانبه در آینده توصیف 
كرد.  بختیاری، ایتالیا را به عنوان یکی از كشورهای قدرتمند 
در اتحادیه اروپا برش��مرد و گفت: این كشور در عین حال، 
از اعضای فعال كشورهای گروه هشت  )G8( نیز به شمار 
 می آید كه از جایگاه اقتصادی نسبتا مناسب و نفوذ سیاسی 
خوبی در سطح جهان و منطقه برخوردار است، بنابراین با 
وجود چنین جایگاه و موقعیتی  می تواند در زمره ش��ركای 

اقتصادی ایران قرار گیرد. 
بختیاری با اش��اره به س��پری ش��دن بی��ش از20ماه از 
ش��کل گیری س��ند برجام و پایبندی ایران ب��ه تعهداتش 
گفت: گزارش ه��ای آژانس  بین المللی اتمی پایبندی ایران 
را تأیید  می كند. همین امر س��بب ش��ده كه طی ماه های 
گذش��ته، مبادالت تجاری ایران با اتحادی��ه اروپا نیز رو به 
افزایش بگذارد.  معاون امور  بین الملل اتاق تهران با اش��اره 
ب��ه افزایش س��ه برابری مناس��بات تجاری ای��ران و ایتالیا 
گفت: همکاری های دو كش��ور، در سال 2011 به بیش از 
10میلیارد دالر افزایش یافت و البته این رقم در سال 2013 
به رقم 1.5 میلیارد دالر دچار تنزل شد. سطح روابط تجاری 
ایران و ایتالیا، در س��ال 2014 ارتقا پیدا كرد و به بیش از 
2میلیارد دالر رسید. اكنون نیز آمارها نشان  می دهد میزان 
تبادالت تجاری دو كشور در سال 2016 رقمی معادل 2.8 

میلیارد دالر بوده كه روندی فزاینده در پیش دارد. 
او ادامه داد: از بدو تأس��یس مناس��بات دیپلماتیک بین 
دو كش��ور تاكنون و به ط��ور خاص در دوران پس��اتحریم 
موافقت نامه ها و یادداشت های تفاهم همکاری متعددی بین 
دو كش��ور امضا شده و در حال اجراس��ت. تنها در جریان 
سفر رؤس��ای دو دولت جمهوری اسالمی ایران و ایتالیا به 
كش��ور مقابل، 36قرارداد و س��ند هم��کاری در حوزه های 
مختلف نفت و گاز، خودرو، لکوموتیو، برق، فوالد، پاالیشگاه 
و هواپیما به امضا رس��ید كه انتظار داریم با رفع مشکالت 

نقل وانتق��ال پول، جهش بزرگی در روابط اقتصادی ایران و 
ایتالیا اتفاق بیفتد.  بختیاری با اش��اره به برخورداری ایران 
از زیرساخت های مناس��ب و همچنین وجود امنیت كامل 
در منطق��ه ناامن خاورمیان��ه، گفت: ای��ران  می تواند برای 
ایتالیا به عنوان شریکی توانمند در منطقه به شمار آید. در 
واقع، مزیت هایی مانند كریدور ش��مال به جنوب و اتصال 
كشورهای حاشیه خلیج فارس به شمال دریای خزر، راه آهن 
ش��مال به جنوب و همچنین احیای جاده ابریشم  می تواند 
در خدمت گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی میان دو 

كشور قرار گیرد. 
مع��اون ام��ور  بین الملل اتاق تهران با بی��ان اینکه حجم 
مبادالت تجاری ایتالیا با جهان حدود870میلیارد دالر در 
س��ال 2016 برآورد  می ش��ود، گفت: سهم ایران از مجموع 
تجارت ایتالیا رقمی ناچیز است و این در حالی است كه تنها 
در سال 2011 میالدی، دو كشور بیش از 10میلیارد دالر با 
یکدیگر دادوستد داشتند.  او تصریح كرد: به واسطه حضور 
طوالنی مدت ایتالیایی ها در ایران، ساختار برخی از صنایع 
ما با تکنولوژی س��اخت ایتالیا عجین شده كه از آن جمله 
 می توان به صنایع نفت و پتروشیمی، فوالد، چرم و نساجی 
اشاره كرد. با این پیشینه مثبت همکاری های اقتصادی و نیز 
با ظرفیت های فراوان موجود برای ارتقای س��طح روابط دو 
كشور از تجارت به صنعت و  سرمایه گذاری، ادامه همکاری 
با صنایع كشور ایتالیا از اولویت ویژه ای نزد صاحبان صنایع 
ایران برخوردار است. در واقع با وجود ظرفیت های فراوان در 
صنع��ت  می توان پارادایم همکاری میان ایران و ایتالیا را به 

همکاری های صنعتی تغییر داد. 
معاون امور  بین الملل ات��اق تهران با تأكید بر اینکه رفع 
مشکالت بانکی، منجر به شکل گیری جهش در مناسبات 
تجاری دو كشور خواهد شد، گفت: نخستین قرارداد تأمین 
اعتبار بانکی پس��ابرجام به ارزش یک میلیارد یورو بین 14 
بانک ایرانی و  »اوبر بانک اتریش« به امضا رسید. همچنین 
عالوه بر امضای یادداشت همکاری مشترک بین بانک های 
ایرانی و دو بان��ک »AKF«و »اگزیم بانک« دانمارک، 10 
بان��ک ایرانی قرارداد 500 میلیون یورویی را با  »دانس��که 
بانک دانمارک« به امضا رس��اندند. م��ا از بانک های بزرگ 
ایتالیایی نیز انتظار داریم تا اقدام های مثبت انجام شده در 
زمینه همکاری های بانکی را س��رعت بخشند و موضوعات 
را در جلس��ات مستمر با همتایان ایرانی خود به طور جدی 
دنبال كنن��د.  محمدرضا بختیاری اف��زود: اكنون تعدادی 
از بانک ه��ای ایتالیا هم��کاری خود را ب��ا بانک های ایرانی 
آغ��از كرده اند، اما این كافی نیس��ت. در واق��ع با توجه به 
فعالیت هایی كه بانک های ایرانی در زمینه كامپاالینس به 
انجام رسانده اند و با توجه به خروج نام ایران از لیست سیاه 
FATF به نظر  می رسد زمان همکاری های بیشتر فرا رسیده 
است.  او گفت: مستقل از امکان توسعه صادرات محصوالت 
ایرانی، جمهوری اسال می ایران با پیش بینی تسهیالت الزم 
در قوانین جذب و حمایت از  سرمایه گذاری خارجی، فضای 

مناسبی را برای انجام سرمایه گذاری مشترک شركت های 
ایتالیایی با بنگاه های ایرانی در حوزه های اولویت دار از جمله 
انرژی های نو، خودروسازی، فوالد، معادن، نساجی، صنایع 

غذایی، گردشگری، هتل سازی و... فراهم آورده است. 
بختیاری در ادامه، قرار گرفتن ایران در مس��یر توس��عه 
و برخ��ورداری ای��ران از جمعیت ج��وان و تحصیلکرده را 
بس��تر های مناس��بی برای همکاری خالقانه و سودبخش 
برای دو طرف توصیف كرد.  او گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و كش��اورزی ته��ران، به عنوان بزرگ ترین تش��کل 
بخش خصوصی كشور كه دارای بیش از 17هزار عضو فعال 
اس��ت، آمادگی دارد تا با تبادل هیات ها و تشویق و ترغیب 
فعاالن اقتصادی این بخش، در جهت توسعه هرچه بیشتر 
همکاری ه��ای تجاری و صنعتی ب��ا ایتالیا گام های مؤثری 

بردارد. 

برنامه ریزی برای توسعه همکاری های دوجانبه با ایران
در ادامه این نشست، مانلیو ایلومی، مدیر توسعه تجارت 
اتاق بازرگانی میالن )پروموس( با اشاره به اینکه سفر هیأت 
ایتالیایی به ایران حاصل برنامه ریزی یک سال و نیم گذشته 
اس��ت، گفت: برای توس��عه همکاری ها با ایران، 10 برنامه 
پیش بینی كرده ایم.  او افزود: واقعیت این اس��ت كه توسعه 
روابط اقتصادی با ایران چنان برای استان لومبارید ایتالیا و 
شركت های واقع در آن حائز اهمیت است كه 50درخواست 
از شركت ها برای همراهی در این هیأت را دریافت كردیم. 
اما امکان مش��اركت 24شركت در این هیأت وجود داشت.  
ایلومی با اش��اره به اینکه همکاری با اتاق تهران از س��وی 
اتاق بازرگانی میالن بس��یار مهم تلقی  می شود، ادامه داد: 
ات��اق بازرگانی، خانه ش��ركت ها و بازرگانان اس��ت. به هر 
ح��ال، همکاری اتاق بازرگانی تهران و اتاق بازرگانی میالن 
 می تواند تسهیل گر افزایش مراودات اقتصادی و تجاری دو 
كش��ور باشد.  او به ارتقای سطح مناس��بات ایران و ایتالیا، 
پس از اجرایی ش��دن برجام اش��اره كرد و گفت: ما شاهد 
بودیم كه پس از اجرایی ش��دن برج��ام، روابط دوجانبه تا 
چه حد گس��ترش پیدا كرد. این امی��دواری وجود دارد كه 
مب��ادالت اقتصادی و تجاری بیش از این افزایش پیدا كند.  
مدیر توسعه تجارت اتاق بازرگانی میالن با بیان اینکه هدف 
ما صرفا به همکاری در بخش نفت و گاز محدود نمی شود، 
افزود: مش��اهده  می كنیم كه ایران در ح��ال فراهم كردن 
بس��ترهایی برای توسعه س��ایر بخش هاست و شركت های 
ایتالیایی از تخصص الزم برای توسعه این بخش ها برخوردار 
هستند.  او در ادامه به عزیمت هیات های ایتالیایی به ایران 
طی دو سال گذشته اشاره كرد و گفت: طی دو سال اخیر، 
ساالنه چهار الی پنج هیأت ایتالیایی به ایران آمده و در سال 

جاری200 شركت ایتالیایی از ایران بازدید كرده اند. 
او در خاتمه سخنانش گفت: من به شركت های ایتالیایی 
 می گویم كه ایران كش��وری قدرتمند اس��ت و فرصت های 

بسیاری در اختیار شما قرار  می دهد. 

مذاکره فعاالن اقتصادی ایران و ایتالیا در اتاق بازرگانی تهران

پارادایم همکاری های ایران و ایتالیا به همکاری های صنعتی تغییر کند



نتای��ج مطالع��ه مش��وق های 
ایج��اد ش��غل در جهان نش��ان 
اشتغال  مشوق های  كه  می دهد 
به ط��ور كل��ی ب��ه س��ه گ��روه 
استخدام«،  »توسعه  مشوق های 
»حف��ظ و تثبی��ت مش��اغل« و 
اقتصادی  بنگاه های  »تأس��یس 

جدید« تقسیم می شوند. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
تمام كشورهای جهان در شرایط 
متف��اوت اقتصادی ب��ه نوعی با 
مسئله اش��تغال و بیكاری درگیر 
بوده و سیاس��ت های مختلفی را 
به كار گرفته ان��د تا بتوانند بر آثار 
زیانبار ناش��ی از بیكاری و معضل 
عدم فرصت های ش��غلی مناسب 
فائق آیند. از همی��ن رو، یكی از 
انواع سیاس��ت هایی كه در جهان 
متداول است، استفاده از ابزارهای 
انگیزشی برای به تحرك درآوردن 
بخش ه��ای مختلف ب��ه منظور 

ایجاد اشتغال است. 
با  عمدتا  انگیزش��ی  ابزارهای 
ه��دف كاهش هزینه نیروی كار 
برای كارفرم��ا و افزایش مهارت 
به كار گرفته می شوند.  كارگران 
در واق��ع، دولت ب��ا اعمال این 
نوع سیاس��ت ها س��عی دارد تا 
بخش خصوص��ی را ب��ه ج��ذب 
بیش��تر نیروی كار و اس��تفاده 
از تكنول��وژی كارب��ر ب��ه جای 
سرمایه بر ترغیب كند. بی شك، 
مش��وق های  ان��واع  شناس��ایی 
چگونگ��ی  و  بخش خصوص��ی 
پیاده س��ازی و اج��رای آنها در 

می تواند  مختل��ف  كش��ورهای 
سیاستگذاران  به  شایانی  كمك 
مناسب  تصمیمات  اتخاذ  جهت 
در اس��تفاده از ای��ن ابزاره��ا با 

هدف ایجاد شغل كند. 
بر این اس��اس، دفتر »توسعه 
اشتغال و سیاس��ت گذاری بازار 
برنامه ه��ای  كار،  وزارت  كار« 
تش��ویقی ب��رای كارفرمایان در 
۱۰ كش��ور جه��ان را بررس��ی 
كرده است و »یارانه دستمزد«، 
اس��تخدام  ب��رای  »یاران��ه 
»یاران��ه  فارغ التحصی��ان«، 
برای اس��تخدام اف��راد ناتوان«، 
»یارانه برای بیكارانی كه س��ن 
بازنشستگی آنها نزدیك است«، 
»یاران��ه برای اش��تغال بیش از 
۱۰ نف��ر« و »یاران��ه راه اندازی 
كس��ب و كار« را از جمل��ه ای��ن 
سیاس��ت ها نام برده است. طبق 
یافته های دفتر »توسعه اشتغال 
كار«  ب��ازار  سیاس��ت گذاری  و 
مشوق های اشتغال به سه گروه 

تقسیم می شوند: 

الف- نخستین گروه از مشوق ها 
در ارتباط با توس��عه استخدام در 
بنگاه های موجود است كه در عرصه 
اقتصادی فعال هس��تند. از جمله 
روش ه��ای به كار گرفته ش��ده در 
این حوزه می توان به »یارانه مزد«،  
»یارانه استخدام معلولین« و »یارانه 
دانش آموخت��گان  به كارگم��اری 

دانشگاهی و زنان« اشاره كرد. 
ب- بخ��ش دوم مش��وق های 
اش��تغال به مش��وق های حفظ 
موج��ود  مش��اغل  تثبی��ت  و 
در بنگاه ه��ا مرب��وط می ش��ود. 
ابزاره��ای معرفی ش��ده در این 
بخ��ش از مش��وق ها به ویژه در 
ش��رایط ركود اقتصادی با هدف 
حف��ظ و نگه��داری بنگاه ه��ای 
موج��ود و فعال مورد اس��تفاده 
ق��رار گرفت��ه ك��ه می ت��وان به 
»م��زد  همچ��ون  روش های��ی 
مالی  »حمایت های  جبران��ی«، 
به منظور تغییر ساختار و بنگاه 
»كمك هزین��ه  و  اقتص��ادی« 

اشتغال پاره وقت« اشاره كرد. 

ج- بخش س��وم مش��وق های 
اشتغال به راهبردهای انگیزشی 
بنگاه ه��ای  تأس��یس  ب��رای 
به وی��ژه  جدی��د،  اقتص��ادی 
بنگاه ه��ای خوداش��تغالی )یك 
نف��ر(، خ��رد )۲ ت��ا ۵ نف��ر( و 
كوچ��ك )زیر ۵۰ نف��ر( مربوط 
می شود. از جمله این راهبردها 
نیز می توان به مواردی همچون  
»كمك هزین��ه خوداش��تغالی«، 
كمك هزین��ه ویژه بیكاران برای 
بنگاه ه��ای كارآفرین  تأس��یس 
فعالیت ه��ای  ب��ر  مبتن��ی  ی��ا 
كارآفرین��ی« و »یارانه ش��روع 

كسب و كار« اشاره كرد. 
ام��ا نكت��ه حائ��ز اهمیت در 
از این  به كارگی��ری ه��ر ی��ك 
ابزارهای تشویقی در كشورهای 
مطالعه شده نش��ان می دهد كه 
هر یك از كش��ورها متناس��ب 
ب��ا مش��كات ی��ا ع��دم تعادل  
ب��ازار كار از روش های مختلفی 
اس��تفاده كرده اند. به طور مثال، 
درحالی ك��ه در كش��وری كه با 

نی��روی كار  پدی��ده پیرس��نی 
مواجه اس��ت به منظور توس��عه 
اشتغال و رفع عدم تعادل سنی 
بازار كار، از ابزارهای انگیزش��ی 
ب��رای جذب نیروی كار مس��ن 
استفاده می شود، در كشورهایی 
ك��ه با پدی��ده بی��كاری جوانان 
رو به روس��ت از ابزارهای دیگری 
دس��تمزد  »یاران��ه  همچ��ون  
ب��ازار كار« یا  ب��ه  ت��ازه واردان 
»یارانه تأسیس بنگاه های جدید 

اقتصادی« استفاده می شود. 
همچنی��ن سیاس��ت پرداخت 
یارانه ه��ا از كش��وری به كش��ور 
دیگ��ر از لحاظ زمانی، مقداری و 
نوع پرداخت متفاوت است، ولی 
عموم��ا در حوزه سیاس��ت های 
ب��ازار كار مط��رح و برنامه ریزی 
می ش��وند. در ایران نیز از برخی 
ابزاره��ای موج��ود در این حوزه 
رویكرد  ول��ی  ش��ده،  اس��تفاده 
غالب به رغ��م تأثیر ناچیز بعضی 
از ابزاره��ای تش��ویقی در ای��ن 
تس��هیات  اعط��ای  برنامه ه��ا، 
ارزان قیم��ت ب��وده اس��ت و این 
در حالی اس��ت ك��ه برنامه های 
دیگ��ری ك��ه می توانس��ته تأثیر 
بیش��تری بر ب��ازار كار داش��ته 
باش��د، یا مغف��ول مان��ده یا به 
دلیل محدودیت های منابع مالی 
دولت مثل طرح كارورزی به طور 
مستمر اجرا نشده است. از همین 
رو، شناسایی شماری از ابزارهای 
انگیزش��ی ایج��اد ش��غل كه در 
استفاده  كش��ورهای دیگر مورد 
ق��رار گرفت��ه و موف��ق بوده اند، 
در سیاستگذاری كان  می تواند 

اشتغال بسی مؤثر باشد. 

وزارت کار مشوق های اشتغال بخش خصوصی در ۱۰ کشور دنیا را بررسی کرد

پیشنهاد 16 نوع یارانه برای حل ابرچالش بیکاری

ش��ریعتمداری  درحالی ك��ه 
در دقیق��ه 9۰ دس��تورالعمل 
حذف برچس��ب قیمت كاال را 
به تعویق انداخت، رئیس اتاق 
اصن��اف می گوید  »از س��وی 
دس��تورالعملی  صنعت  وزارت 
ب��رای توقف حذف برچس��ب 
قیمت ها اعام نش��ده اس��ت و 
از درب  حذف برچسب قیمت 
كارخان��ه انجام خواهد ش��د و 
بنگاه های صنفی مكلف به درج 
نهایی قیم��ت روی این كاالها 
خواهن��د بود.« حال ب��ازار در 
مواجهه با كاالهایی كه قیمتی 
روی آنها درج نشده، باتكلیف 

مانده است. 
ایسنا، محمدرضا  گزارش  به 
نعم��ت زاده در آخرین روزهای 
وزارت خ��ود تصمیمی  دوران 
ح��ذف  ط��رح  ت��ا  گرف��ت 
برچس��ب كاال ك��ه از س��ال ها 
پیش س��رگردان مان��ده بود با 
ش��رایطی جدید مواجه ش��ود. 

بر این اس��اس قرار بر آن ش��د 
كه تولیدكنندگان برخی اقام 
كاالی��ی مانن��د ان��واع كیك و 
سلولزی  كاالهای  بیس��كویت، 
و بهداش��تی، چیپس و اسنك 
دیگر به نصب برچس��ب قیمت 
روی ای��ن كااله��ا نپرداخته و 
ای��ن موضوع را ب��ه واحدهای 
این  كنند.  واگذار  توزیع كننده 
بس��یار  انتقادات  ابتدا  موضوع 
را به دنبال داش��ت، اما پس از 
روی كار آم��دن وزرای دولت 
شریعتمداری  محمد  دوازدهم 
نی��ز ب��ا وج��ود انتقاداتی كه 
نس��بت ب��ه اجرای ای��ن طرح 
داشت بر لزوم اجرای آن تأكید 
و خود چندین قلم كاالی دیگر 
را به این لیس��ت اضافه كرد و 
مانند  ترتی��ب كاالهایی  بدین 
كنس��روی،  محصوالت  ان��واع 
ترشی، شور،  كمپوت، س��س، 
مربا و عس��ل نیز به این لیست 

افزوده شد. 

اس��تمرار  دنب��ال  ب��ه  ام��ا 
انتق��ادات در دقای��ق پایان��ی 
شریعتمداری اجرای این طرح 
را تا آینده ای نامعلوم به تعویق 
انداخت. حال كارخانه هایی كه 
پیش از این مكلف شده بودند، 
از ابت��دای مهرماه كاالی بدون 
قیمت را عرض��ه كنند به این 
اق��دام پرداخته ان��د و كاالهای 
آنه��ا وارد چرخه توزیع ش��ده 
است، اما مشخص نیست كه از 
این پس وضعیت عرضه نهایی 
این كاالها چگونه خواهد بود. 

ایران  اصن��اف  ات��اق  رئیس 
اع��ام كرده اس��ت از س��وی 
دس��تورالعملی  صنعت  وزارت 
ب��رای توقف حذف برچس��ب 

قیمت ها اعام نشده است. 
 عل��ی فاضل��ی با اش��اره به 
اینك��ه حذف قیم��ت از درب 
ش��د،  خواهد  انجام  كارخان��ه 
بنگاه های صنفی مكلف  گفت: 
به درج نهایی روی این كاالها 

خواهند بود. 
بازرس��ان  دیگ��ر  س��وی  از 
مشترك اتاق اصناف و تعزیرات 
خواهن��د  ب��ازار  كنت��رل  ب��ه 
پرداخت و مراكز توزیع مكلف 
هس��تند فاكتور فروشی را كه 
از كارخان��ه دریاف��ت كرده اند 
به بازرس��ان ارائ��ه دهند تا در 
قیمت ها  رعای��ت  صورت عدم 
به جرم گران فروشی بر كتمان 
حقیقت جریمه هایی برای آنها 
در نظر گرفته ش��ود. همچنین 
فاضل��ی اظهار كرده اس��ت با 
اینكه ش��ركت های  ب��ه  توجه 
كارخانه ه��ای  از  پخ��ش 
ت��ا ۵۰درصد  تولیدكننده ۴۰ 
تخفیف می گیرند این رویه به 
ضرر مصرف كننده تمام خواهد 
ش��د. در واقع، تصمیم گیری ها 
در این حوزه به تصمیم دقیقه 
نودی نعمت زاده محدود نشده 
و وزیر دول��ت دوازدهم نیز در 
دقیق��ه 9۰ تصمی��م دیگ��ری 

در ای��ن زمینه گرفته اس��ت. 
به ه��ر صورت انتظ��ار می رود 
در  حداق��ل  تصمیم گیری ه��ا 
موضوعاتی كه به طور مستقیم 
با س��بد خانوار ارتب��اط دارد، 
بادقت بیشتر اعمال شده و در 
اطاع رس��انی آنها نیز شفافیت 

بیشتری وجود داشته باشد. 
از س��وی دیگر س��وال است 
ك��ه آی��ا واقع��ا دس��تگاه های 
نظارت��ی م��ا ام��كان بررس��ی 
ای��ن حج��م از فروش��گاه های 
خرده فروشی را دارند تا حقوق 
مردم و مصرف كنندگان نهایی 
محف��وظ بمان��د؟ در هر حال 
انتظار بر آن اس��ت كه حداقل 
ب��دون  كااله��ای  ك��ه  ح��اال 
برچس��ب وارد زنجی��ره توزیع 
شده وزارت صنعت به صراحت 
و  مردم  فروش��ندگان،  تكلیف 
این كاالها را مش��خص كرده و 
راه را بر هر نوع سوءاس��تفاده 
احتمالی در این زمینه ببندد. 

آخرین خبرها از طرح »حذف برچسب قیمت کاال«

بی اطالعی اصناف از تصمیم دقیقه 9۰ وزیر

گزارش2

دریچـه

دریچه ای به وضعیت مال های تجاری
آینده مال ها به کدام سو می رود؟ 

مال های تجاری در س��ال های اخیر در ایران به شدت 
افزایش یافته اند. »تایم« در گزارشی به قلم جاش َسنِبر، 
تحلیلگر كسب وكار به وضعیت مال های كشورهای غربی 
پرداخته و از آنجا كه این گزارش درباره آینده مال ها در 
غرب است، می تواند دریچه ای به آینده مال ها در ایران 
نیز باشد. در این گزارش به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
پیش بینی ش��ده كه تا سال ۲۰۲۲، از هر چهار مال در 
آمریكا ی��ك مال از حوزه فعالیت تجاری خارج ش��ود. 
مال ها قربانی تغییر ذائقه مش��تریان، افزایش ش��كاف 
ثروت و استقبال مشتریان از خرید آناین شده اند. طبق 
پیش بینی كارشناس��ان، تنها در س��ال جاری میادی 
ممكن اس��ت 8 هزار و 6۰۰ فروش��گاه بسته شوند كه 
بس��یاری از آنها ش��عبه های برندهای معتبر هس��تند. 
امس��ال تاكنون ۵ هزار و 3۰۰ ش��عبه از فروشگاه های 
خرده فروش��ی تعطیل شده اند كه در میان آنها، نام های 
بزرگی مث��ل »س��یرز«، »مكیز«،  »جی س��ی پنی« و 

»كی مارت« دیده می شوند. 
از بی��ن رفتن مش��اغل محلی بزرگ تری��ن اتفاقی 
است كه كارشناس��ان آن را آخرالزمان خرده فروشی 
می نامند. از س��ال ۲۰۰۲، فروش��گاه های زنجیره ای 
۲۵درص��د از مش��اغل خ��ود، مع��ادل ۴۴8 ه��زار 
ش��غل، را از دس��ت داده اند و در عین ح��ال، تعداد 
تعطیل��ی فروش��گاه ها در امس��ال، از بدتری��ن آمار 
تعطیلی فروش��گاه ها در زمان ركود بزرگ در س��ال 
۱9۲9 نیز پیش��ی گرفته اس��ت. در این بین، رش��د 
خرده فروش��ی های آناین نتوانس��ته ای��ن زیان ها را 
جبران كن��د و بخش تج��ارت الكترونیك ظرف ۱۵ 
س��ال گذشته، تنها ۱78 هزار شغل به تعداد مشاغل 
افزوده است. بخش��ی از این مشاغل در مراكز بزرگ 

توزیع شركت »آمازون« ایجاد شده است. 
ام��ا مراك��ز توزیع آم��ازون، مراكز كار به حس��اب 
می رون��د، ن��ه مكان های��ی ب��رای جمع ش��دن. مال 
مكانی برای ه��ر دوی این منظورها اس��ت. از وقتی 
كه 6۱سال پیش اولین مال سربسته در حاشیه شهر 
مینیاپولی��س افتتاح ش��د، مال ه��ای خرید به جایی 
برای طبقه متوسط آمریكایی تبدیل شدند كه بیش 
از اینكه در آن خرید كنند، در آنجا جمع می ش��دند. 
خ��وب یا بد، م��ال عرصه عمومی م��ردم این مناطق 
طی 6۰ س��ال گذش��ته بود. نیمی از قرن بیس��تم و 
تقریبا ۲۰ س��ال از قرن جدید را مردم در این مال ها 
سپری كرده اند. این مال ها اكوسیستم هایی بودند كه 
تركیبی از جامعه و سرمایه داری محسوب می شدند. 
ساختن مال ها به سرعت با الگو گرفتن از اولین مال 
آمریكا ش��روع شد و هكتارها زمین كشاورزی تبدیل 
به جایی ش��د كه »اهرام س��ال های رونق اقتصادی« 
در آنها بنا می ش��د. با تسهیات مالیاتی كه در قبال 
س��اختن این مال ها اعمال می ش��د، س��رمایه گذاری 
زی��ادی در آنه��ا ص��ورت گرف��ت. این اتفاق��ات در 
دهه ه��ای 6۰ و 7۰ می��ادی رخ داد. در دهه ه��ای 
8۰ و 9۰ میادی، مال ها تثبیت ش��دند، از فرهنگ 
پ��اپ بهره گرفتند و تورهای خوانندگان و برنامه های 
زنده تلویزیونی در آنها اجرا می ش��د. بین س��ال های 
۱9۵6 ت��ا ۲۰۰۵، در مجم��وع ه��زار و ۵۰۰ مال در 
آمریكا س��اخته شد و نرخ رشد آنها اغلب از نرخ رشد 

جمعیت پیشی می گرفت. 
مث��ل هر رونقی، رونق مال ها نیز نمی توانس��ت برای 
همیش��ه باقی بمان��د. كاه��ش رونق در اواس��ط دهه 
۲۰۰۰ به آهستگی ش��روع شد. افزایش خرید آناین و 
رك��ورد بزرگ مالی باعث كاهش ف��روش كاال و غذا در 
خرده فروش��ی های بلندآوازه ای مثل »جی سی پنسی« 
و  »میس��یز« شد كه بس��یاری از مال های آمریكا را در 
مالكیت خود داش��تند. بین سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱3، 
رفتن ب��ه مال ها در ایام تعطیات كه ش��لوغ ترین ایام 
خرید سال به شمار می رود، تا ۵۰درصد كاهش یافت. 

برخ��ی از موارد پی  در  پی م��ردن مال های بزرگ، 
چیزی اس��ت ك��ه اقتصاددان ها به آن ب��ه دیده یك 
اصاح ب��ازار نگاه می كنند. رونال��د فریدمن، یكی از 
اف��راد طرف ق��رارداد موسس��ه »مارك��وم« كه روی 
روندهای مص��رف كار تحقیق می كند، می گوید: »ما 

بیش از اندازه دارای خرده فروشی هستیم.« 
در زندگی های دیجیتال ما، بسیاری از امكانات عالی تر 
از مال ها با یك كلیك در اختیار گذاش��ته می شود. به 
ع��اوه، مال ها برای اوقات فراغت و خرید س��ر فرصت 
طراحی ش��ده و طوری هستند كه شما باید ماشین را 
پارك كنید و برنامه ای برای وقت گذرانی داشته باشید. 
امروزه، بیش��تر ای��ن وقت به زندگی های ش��لوغ تر ما، 
مش��اغل دوم و اپلیكیشن هایی اختصاص داده می شود 
ك��ه به ما اجازه می دهد با آنها غذا س��فارش دهیم، به 
جای اینكه به یك فودكورت برویم. لئونارد ش��لزینگر، 
اس��تاد كسب وكار دانش��گاه هاروارد، می گوید: »مال ها 
برای الگوهایی از تعامل اجتماعی س��اخته شده اند كه 

بیش ازپیش دیگر وجود ندارند.«
دن بل، فیلم سازی كه س��ری فیلم های »مال های 
م��رده« را در »یوتی��وب« تهیه می كن��د، می گوید:  
»آمریكایی ه��ای جوان تر به مال ها به عنوان روش��ی 
ازمدافت��اده نگاه می كنند. آنها ب��ه مال به عنوان یك 
چیزی متعلق به دوره پدر و مادرشان نگاه می كنند، 
نه چیزی كه متعلق به خود آنهاس��ت.« او می گوید:  
»وقتی كه شما وارد یك مال مرده می شوید، همزمان 
ش��وكه می شوید و غم زده. فكر می كنم این احساسی 
اس��ت كه خیلی از جوان ها دارند. مثل این است كه 
دارید غرق شدن كشتی تایتانیك را نگاه می كنید.«

یادداشت

خروج از بن بست در گرو عدم 
دخالت سیاست در اقتصاد

سیاس��ت و اقتصاد در عرصه جهانی رابطه پیچیده 
و متقابل��ی باهم دارند، به طوری ك��ه گاهی نمی توان 
تشخیص داد جهت علّی این رابطه از سمت سیاست 
اس��ت یا اقتصاد، اما این مس��ئله در مورد كش��وری 
همچون ایران دارای تفاوت های خاصی است. اقتصاد 
ایران هنوز به شكل واقعی به بازارهای جهانی متصل 
نشده و بسیاری از بازارهای آن به صورت انحصاری و 
داخلی به ارائه محصوالت و خدمات خود می پردازند. 
قوانین و مقررات محدودكننده نیز باعث شده بازارهای 
پول و سرمایه به صورت بسته و تنها در محدوده مرزهای 
جغرافیایی كشور به ادامه فعالیت خود بپردازند. همین 
جزیره ای نگه داشتن اقتصاد ایران در كنار اندك منافعی 
كه از حی��ث حمایت از تولیدات داخلی در س��ال های 
گذش��ته به همراه داشته، به ش��كل قابل توجهی باعث 
آسیب پذیری اقتصاد كش��ور شده است. به عنوان  مثال 
بهتری��ن زمینه اعم��ال تحریم های اقتصادی ش��ورای 
امنیت علیه كشور، به واسطه روابط پایین پولی و تجاری 
ایران با سایر كشورهای جهان مهیا شده بود. از همین 
رو، جهت علیت رابطه میان اقتصاد و سیاست در مورد 
ایران براساس نتایج پژوهش های مختلف، در اكثر موارد 
از س��مت سیاست به سوی اقتصاد برقرار بوده است، اما 
آیا در چنین شرایطی  »سیاست« می تواند مسیر را برای 

بهبود فرآیندها و توسعه »اقتصاد« مهیا كند؟ 
یكی از بلندترین سایه های سیاست بر اقتصاد ایران، 
در موضوع س��رمایه گذاری خود را نشان می دهد. همه 
اقتصاددانان، س��رمایه را به عنوان نیروی محركه رشد و 
توس��عه اقتصادی بیان می كنند و برای سرمایه گذاری 
مس��تقیم خارجی فوایدی مانند تكنولوژی، دانش روز، 
باال بردن توانایی مدیریت، افزایش اش��تغال، بهبود تراز 
پرداخت ها و افزایش قدرت رقابت برمی ش��مارند. باید 
توجه داشت، عوامل گوناگونی روی تصمیم شركت های 
چندملیت��ی ب��رای س��رمایه گذاری های خارجی موثر 
هستند. این ش��ركت ها قبل از هرگونه سرمایه گذاری 
ابتدا ساختار سیاسی حاكم بر كشور میزبان را بررسی 
می كنند. ساختار سیاسی یك كشور نحوه برخورد آنها 
را با شركت های سرمایه گذار خارجی مشخص می كند. 
یكی از بزرگ ترین موانع سرمایه گذاری در ایران از نظر 
ش��ركت های خارجی و حتی داخلی، باال بودن ریسك 
سیاس��ی اس��ت. به این معنا كه محیط كلی اقتصادی 
كش��ور در طول دهه های گذشته به دفعات ثابت كرده 
است كه هیچ تضمینی مبنی بر تداوم بلندمدت آرامش 
در فضای اقتصادی كش��ور وجود ن��دارد. یعنی ممكن 
است مثا با تغییر دولت ها، سیاست های تجاری به ناگاه 
تغییرات زیاد و غیرقابل پیش بینی را تجربه كنند یا فرضا 
با چند سخنرانی آتشین دیپلماتیك، بازارهای صادراتی 
محصوالت ایرانی مس��دود ش��وند. در چنین شرایطی 
س��رمایه گذاران داخل��ی و خارجی ب��ا محدودیت های 
برنامه ریزی نش��ده و غیرقابل كنترلی مواجه می شوند 
كه تغییر آن در اختیار ایشان نیست. تغییر دستور نرخ 
س��ود بانكی، تورم های شدید دوره ای، تغییرات زیاد در 
سیاست های تعرفه ای در سال های گذشته سهم ریسك 
سیاسی را در منصرف شدن سرمایه گذاران از حضور در 
اقتصاد كشور باال برده است. بازیابی اعتماد اقتصادی نیز 
فرآیندی بسیار طوالنی خواهد بود و طبیعتا بازگرداندن 
این آب  رفته، بس��یار دش��وار اس��ت. مثا برای حذف 
یا كاه��ش تاثیر این نوع از ریس��ك، می توان از طریق 
وضع قوانین تازه و منطبق بر قوانین مورداستفاده سایر 
كشورها، به نوعی س��رمایه گذاران خارجی را نسبت به 
ریسك سیاسی بیمه كرد تا فرآیند جذب سرمایه گذاری 

و بازگشت اعتماد متقابل تسریع شود. 
در چند دهه گذشته سیاس��ت همواره از اقتصاد برای 
رس��یدن به منافع خود بهره برده اس��ت و هرگز درصدد 
هموار كردن راه برای آن گام برنداش��ته اس��ت. به منظور 
گره گشایی از بن بست های اقتصادی، باید مجموعه قوای 
حاكمیتی به عنوان منشأ قدرت و سیاست كشور اقدامات 
زیادی را انجام دهند. مجلس از حیث وضع قوانین، دولت 
در زمینه برنامه ریزی، اجرا و نظارت و در نهایت قوه قضاییه 
در زمین��ه اجرای عدالت بای��د راه را برای بهبود وضعیت 
اقتصادی كشور ساماندهی كنند. شاید مسیر پیموده شده 
توسط كشور چین را بتوان به عنوان بهترین مثال در زمینه 
تاش سیاس��ت در میدان دادن به اقتص��اد عنوان كرد؛ 
كشوری كه با جمعیت میلیاردی و ایدئولوژی سختگیرانه 
خود، در نهایت با اصاحاتی كه در دهه 7۰ میادی انجام 
داد توانس��ت بدون افتادن در دام آشفتگی های اقتصادی، 
ریسك سیاسی س��رمایه گذاری را در كشور خود كاهش 
داده و در نهایت مس��یر توس��عه اقتصادی را با س��رعتی 
باورنكردن��ی بپیمای��د. درآمیختن اقتصاد چی��ن با بازار 
جهانی به حدی گسترده و هیجان انگیز است كه بسیاری 
از كش��ورها را مجب��ور س��اخته تا برای ت��داوم همكاری 
اقتصادی با این غول نوظهور اقتصادی، در سیاس��ت های 
خود تجدیدنظر كنند.  در مجموع باید پذیرفت كه انجام 
اصاحات واقعی اقتصادی و خ��روج نهادهای حاكمیتی 
از فعالیت های اقتصادی و بنگاهداری مس��یری است كه 
پیمودن آن دشوار می نماید، اما بنابر تجربیات تاریخی و 
جهانی، برای رسیدن به شرایط توسعه یافتگی باید میان 
اقتصاد و سیاس��ت به یك موازنه طایی رس��ید، كه این 
موازن��ه طایی برای ای��ران از طریق كوتاه كردن س��ایه 

سنگین سیاست بر اقتصاد میسر خواهد شد. 
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 »مهدی کرباسیان« رئیس هیأت عامل 
س��ازمان نوسازی و توسعه معادن و صنایع 
معدنی ای��ران )ایمیدرو( روز دوش��نبه در 
پایان جلسه هم اندیش��ی به منظور نهایی 
کردن »نقش��ه راه دولت دوازدهم در حوزه 
مع��دن و صنای��ع معدن��ی« گف��ت: ابالغ 
فهرس��ت کاالهای صادراتی مش��مول لغو 
معافیت مالیاتی که شامل تولیدات معدنی 
نیز می ش��ود، سیاس��تی مثبت است. وی 
افزود: بخش معدن از چند مشکل اساسی 
رنج می برد که سرمایه گذاری باال و ریسک 
فعالیت از جمله آنهاست. به گفته این مقام 
مس��ئول، ممکن اس��ت فعاالن این بخش 
در موضوع اکتش��اف یا اس��تخراج معدن 
سرمایه گذاری کنند، اما در نهایت به معدن 
با ظرفیت باال یا پرعیاری دسترس��ی پیدا 
نمی کنند که سودآوری داشته باشد و اینها 
همه از ریس��ک این فعالیت اس��ت. وی با 
اش��اره به فوری نبودن بازگشت سرمایه در 
این فعالیت به عنوان یکی دیگر از معضالت 
این فعالی��ت، تصریح کرد: بر این اس��اس 
بای��د نرخ های ترجیحی ب��رای فعالیت در 
این عرصه در نظر گرفته ش��ود. کرباسیان 
خاطرنش��ان ک��رد: خوش��بختانه دولت و 
مجلس از این موضوع حمایت کرده اند و بر 
این اساس، ابالغ معافیت از مالیات تولیدات 
و محصوالت معدن��ی به طور کامل مثبت 

ارزیابی می شود. 

جذب سرمایه گذاری خارجی
معاون وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ادامه با اش��اره به جذب سرمایه گذاری 
خارج��ی در این بخش، یادآوری کرد: یکی 
از چالش های اساسی حوزه معدن و صنایع 
معدنی، نیاز به س��رمایه گذاری باالست. به 
گزارش ایرن��ا، وی تصریح کرد: پیش بینی 
می ش��ود بیش از 30میلی��ارد دالر قابلیت 
ج��ذب س��رمایه گذاری در ای��ن بخش در 
کشور وجود داشته باش��د. کرباسیان ابراز 

امی��دواری کرد ب��ا راهکارهای ارائه ش��ده 
از س��وی دول��ت و تفاهم نامه های��ی که با 
کشورهای کره جنوبی و چین و در گذشته 
با اتریش، آلمان و ایتالیا امضا ش��ده است 
و همچنی��ن با هم��ت وزارت امور خارجه، 
ش��اهد تسهیل در جذب سرمایه گذاری در 
کشور باشیم. وی ادامه داد: در همین پیوند، 
صندوق توسعه ملی نیز باید بخش معدن 
را ج��زو اولویت های خود قرار دهد و عالوه 
بر آن به مجلس پیشنهاد دادیم تا سرمایه 
صندوق بیمه معدن��ی را به منظور کاهش 
ریسک حوزه معدن برای بخش خصوصی 
کوچک و متوس��ط افزایش دهد. این مقام 
مسئول یادآور ش��د: اکثر معادن کشور در 
مناطق مح��روم قرار دارند و توس��عه آنها 

می تواند به اشتغال زایی بینجامد. 

تسهیالت 1.5 میلیارد دالری
رئیس هی��أت عامل ایمیدرو ادامه داد: 
در مصوبه قانونی که به دولت ابالغ شده، 
ی��ک میلیارد و 500 میلی��ون دالر برای 
صنایع کوچک در حوزه معدن پیش بینی 
ش��ده اس��ت و در ای��ن راس��تا از هم��ه 

تشکل ها و بخش خصوصی تقاضا کردیم 
پروژه ها و پیشنهادات خود را ارائه کنند. 
وی همچنین با اش��اره به جلسه با معاون 
امور توس��عه روس��تایی کش��ور در نهاد 
این  کرد:  خاطرنش��ان  ریاست جمهوری، 
معاونت نیز بودجه بس��یار خوبی در این 
خصوص دارد و مقرر ش��ده یک کارگروه 
مش��ترک با حض��ور دول��ت، ایمیدرو و 
بخش خصوصی تش��کیل شود تا بتوانیم 
معادن را در نقاط محروم کش��ور فعال و 
از نی��روی کار بومی آن مناطق اس��تفاده 
کنی��م. کرباس��یان تصری��ح کرد: س��ود 
تس��هیالت در نظر گرفته ش��ده از سوی 
سازمان توس��عه روستایی 4 درصد است 
و برای تس��هیالت 1.5 میلی��ارد دالری 
نیز نرخ س��ود بس��یار پایینی پیش بینی 
ش��ده اس��ت. وی اظهار داش��ت: یکی از 
نتایج خوب��ی که این س��ازمان در حوزه 
اکتش��اف مع��ادن در گس��تره 250هزار 
کیلومت��ری گرفته، تاکید بر اس��تفاده از 
مشاوران محلی و متخصصان جوان است 
و به ط��ور نمونه در س��فر هفته گذش��ته 
 به سیس��تان و بلوچستان ش��اهد بودیم 

10 ش��رکت مش��اوره معدن��ی همگی از 
نیروه��ای بومی اس��تفاده کرده اند که به 
معنای س��رمایه گذاری در نیروی انسانی 

است. 
نقشه راه دولت دوازدهم

مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت 
همچنین بیان داش��ت: ب��ر مبنای تاکید 
وی��ژه رئیس جمهوری بر فعال تر ش��دن 
بخش مع��دن و صنایع معدنی، همچنین 
جایگاه��ی ک��ه ای��ن بخ��ش در اقتصاد 
مقاومت��ی دارد، وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت در راس��تای ترس��یم نقش��ه راه 
چهارساله مسئولیتی را به ایمیدرو محول 
کرد. به گفته این مقام مس��ئول، در این 
راس��تا در ایمیدرو چالش ها، راهکارها و 
پیشنهادات در 67 بند جمع بندی شد که 
برخ��ی از آنها به درون وزارتخانه و برخی 
دیگ��ر ب��ه مجموعه دول��ت برمی گردد و 
نیازمند قانون است. معتقدیم جمع بندی 
این م��وارد و ارائه راهکاره��ا می تواند به 
جهشی در بخش معدن و صنایع معدنی 
در راس��تای توس��عه اقتص��ادی کش��ور 
بینجام��د. وی گف��ت: امروز ای��ن موارد 
ش��صت وهفت گانه در حضور تش��کل ها، 
انجمن ه��ای صنف��ی و خب��رگان بخش 
معدن کشور ارائه و از آنان نیز نظرخواهی 
ش��د که جمع بن��دی آنها ب��ه وزارتخانه 
تقدیم می ش��ود. کرباسیان یادآوری کرد: 
مطابق آمارها در جهان از 2200 میلیارد 
دالر تجارت ساالنه حوزه معدن و صنایع 
معدن��ی، 43درصد آن مرب��وط به فوالد 
ب��وده و بخش اعظم دیگری نیز به مس و 
آلومینیوم برمی گردد، این در حالی است 
که ایران یک کش��ور معدنی اس��ت و از 
معادن غنی س��نگ آهن، مس، همچنین 
گاز و نیروی انسانی خبره برخوردار است 
و باید بتوانیم از این مزیت ها در راس��تای 
تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اس��تفاده 

کنیم. 

سایر  همانند  سوئیس��ی  ش��رکت های 
ش��رکت های اروپای��ی، آماده گس��ترش 
حض��ور در بخش ه��ای مختل��ف صنعت 
پتروش��یمی ای��ران هس��تند. تازه تری��ن 
نمایش��گاه تخصص��ی صنع��ت نف��ت و 
دائم��ی  مح��ل  در  ای��ران  پتروش��یمی 
برپاست.  نمایشگاه های بین المللی تهران 
آنچه در این دوره از نمایش��گاه، توجهات 
را به خود جلب می کن��د افزایش حضور 
شرکت های خارجی است. این شرکت ها 
برای مش��ارکت ب��ا صنعت پتروش��یمی 
ایران، انتقال فناوری یا فروش محصوالت 
اق��دام ب��ه حض��ور در ای��ن نمایش��گاه 

براس��اس  کرده ان��د. 
اروپایی ه��ا  آم��ار، 
یازدهمی��ن  در 
بین المللی  نمایش��گاه 
حضور  ایران پالس��ت، 
به  دارند،  گس��ترده ای 
طوری که شرکت هایی 
از 16 کش��ور اروپایی، 
را  خ��ود  غرفه ه��ای 
دای��ر  نمایش��گاه  در 
بلژی��ک،  کرده ان��د. 
س��وئیس،  دانم��ارک، 

آلم��ان، فنالن��د، فرانس��ه، یون��ان، هند، 
صربس��تان، ایتالیا، کره جنوبی و اتریش 
از جمله کش��ورهای اروپایی هستند که 
در این نمایش��گاه حضور دارند. از جمله 
صاحبان فناوری در صنعت پتروش��یمی، 
ش��رکت های سوئیسی هس��تند که پس 
از اجرای برج��ام و رفع تحریم ها، حضور 
خود در ایران را گس��ترش داده اند. »رینر 
کلس«، مدیر فروش منطق��ه خاورمیانه 
آفریق��ای ش��رکت سوئیس��ی »آی ام  و 
دی ویستا« در حاش��یه یازدهمین دوره 
نمایشگاه ایران پالس��ت به پایگاه خبری 
ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت: 
ای��ن دومین حضور ما در این نمایش��گاه 
محس��وب می ش��ود و نخس��تین ه��دف 
م��ا از حضور دوب��اره در ای��ران، دریافت 
س��فارش ها و یافتن مش��تری های جدید 
اس��ت. اما هدف میان مدت م��ا برقراری 
رواب��ط با ش��رکت های ایران��ی و تقویت 
جایگاه خ��ود در بازار پتروش��یمی ایران 
خواه��د ب��ود. ای��ن ش��رکت سوئیس��ی 

کیفی��ت  کنت��رل  ح��وزه  در   فع��ال 
تولیدکنن��ده   ،)quality control(
سیس��تم های کنترل کیفی��ت مبتنی بر 
دوربین، به ویژه برای صنایع بس��ته بندی 
انواع نوشیدنی است. وی افزود: ما در حال 
حاضر سیستم های نصب شده ای در برخی 
از مجتمع ه��ای تولیدکنن��ده محصوالت 
بس��ته بندی ایران داریم و آماده همکاری 
و تعامل با ش��رکت های ایرانی هس��تیم. 
کلس خاطرنش��ان کرد: اگرچه ش��رایط 
بازار ایران از لحاظ تکنیکی آماده رش��د 
و جذب سرمایه گذاری است، با این حال 
برخی مشکالت وجود دارد اما امید است 
همکاری ه��ای  رون��د 
دو کش��ور به وی��ژه در 
پتروش��یمی  صنع��ت 
ب��ه زودی با ح��ل این 
یابد.  گس��ترش  موارد 
امس��ال 600 ش��رکت 
 524 و  داخل��ی 
در  خارج��ی  ش��رکت 
ایران پالست  نمایشگاه 
حضور دارن��د و تعداد 
ن  ک���ت کنن��دگا شر
داخل��ی  و  خارج��ی 
بین الملل��ی  نمایش��گاه  یازدهمی��ن  در 
ایران پالس��ت نس��بت ب��ه دوره قب��ل به 
ترتی��ب 21 و 39درص��د افزای��ش یافته 
اس��ت. یازدهمین نمایشگاه ایران پالست 
امس��ال میزب��ان بیش از 500 ش��رکت 
خارج��ی از 23 کش��ور جه��ان ش��امل 
بلژیک، دانمارک، آلمان، فنالند، فرانسه، 
یون��ان، هن��د، صربس��تان، ایتالی��ا، کره 
جنوبی، اتریش، لوکزامبورگ، س��وئیس، 
اس��پانیا، انگلیس، تایلن��د، چک، قبرس، 
ترکی��ه، تایوان، چی��ن، ژاپ��ن و امارات 
خواهد بود که این تعداد ش��رکت کننده 
نش��ان دهنده جایگاه صنعت پتروشیمی 
کش��ورمان در عرصه بین المللی اس��ت. 
یازدهمی��ن دوره نمایش��گاه بین الملل��ی 
ایران پالس��ت 2 تا 5 مهرم��اه 1396 در 
محل دائم��ی نمایش��گاه های بین المللی 
تهران در چهار گروه مواد اولیه، کاالهای 
س��اخته و نیمه ساخته شده، ماشین آالت 
و تجهیزات و خدم��ات در حال برگزاری 

است. 

گسترش تعامل صنعت پتروشیمی با اروپایی ها

تمایل شرکت های سوییسی برای حضور در ایران

ایران قابلیت جذب 30 میلیارد دالر سرمایه خارجی در صنایع معدنی را داراست

نقشه راه دولت دوازدهم در حوزه معدن 
حمل و نقل ریلی

اقتصاد کالن

قطار هزار و یک شب وارد شهر 
بادگیرها شد

قطار گردشگری هزار و یک شب با ملیت های انگلیسی، 
اس��ترالیایی، آلمانی و بلژیکی وارد ش��هر بادگیرها شد. 
گردش��گران این قطار گردش��گری در قال��ب پنج گروه 
با ملیت های انگلیس��ی، اس��ترالیایی، آلمانی و بلژیکی 
پ��س از ورود به راه آهن یزد مورد اس��تقبال مس��ئوالن 
میراث فرهنگی و راه آهن استان قرار گرفتند. به گزارش 
تس��نیم، در ای��ن رابطه محمدرضا نصیری، سرپرس��ت 
معاونت گردش��گری اس��تان یزد اظهار داش��ت: »قطار 
گردشگری هزار و یک شب که اول مهرماه از مرز سرخس 
وارد اس��تان خراسان رضوی ش��ده بود با 57 گردشگر از 
کش��ور های اروپایی و آسیایی وارد استان یزد شد.«  وی 
با بیان اینکه مس��افران این قطار گردش��گری در س��فر 
یک روزه خود به یزد قرار اس��ت از بافت و اماکن تاریخی 
این ش��هر جهانی بازدید کنند، اظهار کرد: »گردشگران 
قطار گردش��گری هزارویک شب در یک سفر هشت روزه 
از شهرهای مشهد، یزد، اصفهان و شیراز بازدید می کنند 
و در تاری��خ نهم مهر کش��ورمان را ترک خواهند کرد.« 
نصیری تصریح کرد: »ورود قطارهای گردشگری به شهر 
تاریخی یزد در معرفی ظرفیت ها و زیرساخت های ریلی 
گردشگری کشور به ویژه شهرهای هدف گردشگری در 

سطح ملی و بین المللی نقش بسزایی دارد.«

اصالح نظام بازنشستگی ایران 
ضروری است

رئیس ش��اخه ایتالیایی اتحادی��ه مزایای کارفرمایان 
بین المللی می گوید ایران باید در راس��تای تغییر س��ن 
بازنشس��تگی و اصالح نظام مربوط به آن حرکت کند. 
به گزارش »فرصت امروز« از اداره کل روابط عمومی و 
امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، فرانچسکو 
بریگانتی، در نشست »پایداری بلند مدت صندوق های 
بازنشستگی در شرایط در حال تحول« گفت: باال رفتن 
س��ن امید به زندگی تنها در ای��ران رخ نداده و در اروپا 
نیز وضع به همین منوال اس��ت. بریگانتی همچنین به 
مش��کالتی که صندوق های بازنشستگی با آنها مواجه 
هستند اشاره و درباره راهکارهای مقابله با این مشکالت، 
تصریح کرد: در برخی کش��ورهای اروپایی برنامه ای را 
پیاده کردند تا س��ن بازنشس��تگی و ساعت کاری بین 
آقایان و بانوان یکسان شود. این اصالحات زمانبر است و 

چند سال طول می کشد تا اثرات آن پدیدار شود.

خبـر

وزیر نفت: 
نتیجه تصمیم های اوپک در بازار 

نفت قابل مشاهده است
وزی��ر نفت، میزان تعهد اعضای اوپک به توافق این 
س��ازمان را در مجموع قابل قبول دانست و گفت که 
نتیجه تصمیم های اوپک در بازار نفت قابل مش��اهده 
است. به گزارش ایلنا، بیژن زنگنه اظهار کرد: سیاست 
ایران همیش��ه اقتدار سازمان کشورهای صادرکننده 
نفت )اوپک( و کمک به این سازمان برای ثبات بازار 
به نفع تولید کنندگان و مصرف کنندگان اس��ت. وی 
با بیان اینک��ه نتیجه تصمیم های اوپک هم اکنون در 
بازار نفت قابل مش��اهده اس��ت، تصریح کرد: میزان 
تعهد اوپک در مجموع قابل قبول بوده اس��ت؛ گرچه 
باید اصالحاتی صورت گیرد. اعضای اوپک در نشست 
عادی 171 وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو این 
سازمان در 30 نوامبر 2016 )10 آذرماه 95( تصمیم 
گرفتن��د تولید خود را به س��طح 32 میلیون و 500 
هزار بشکه در روز برس��انند و این به معنای کاستن 
روزانه یک میلیون و 200 هزار بش��که از تولید است. 
10روز پس از نشس��ت وزیران نف��ت و انرژی اوپک، 
تولیدکنندگان عضو اوپ��ک و غیراوپک در وین گرد 
هم آمدند و بر س��ر کاهش حدود 600 هزار بشکه ای 
از س��وی کش��ورهای غیرعضو اوپک نیز توافق شد. 
روس��یه با تعهد کاهش روزانه 300 هزار بش��که ای، 
بزرگ تری��ن تولید کننده غیرعضو اوپک اس��ت. وزیر 
نفت درباره اینکه چه اصالحاتی باید در توافق اوپک 
صورت گیرد نیز پاس��خ داد: نخست تعهد صددرصد 
همه اعضا به توافق کاهش عرضه این س��ازمان مبنی 
بر کاه��ش تولید و دیگ��ری توجه به می��زان تولید 
نیجریه و لیبی اس��ت. زنگنه تاکید کرد: ایران از هر 
تصمیمی برای همراهی با اوپک و در چارچوب منافع 
مل��ی حمایت خواهد کرد. توافق کش��ورهای عضو و 
غیرعض��و اوپ��ک از ژانویه 2017 اجرایی ش��د و در 
نشست 172 این سازمان، وزیران نفت و انرژی اوپک 
بار دیگر تصمیم گرفتند توافق اوپک تا مارس 201۸ 
تمدید شود و پس از آن کشورهای غیرعضو اوپک در 
نشستی مشترک با اعضای این سازمان دوباره متعهد 

به مشارکت در برنامه جهانی کاهش عرضه شدند. 

افزایش ۶درصدی صدور پروانه های 
ساختمانی در کشور

مدی��رکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت 
راه و شهرس��ازی گفت مدت انتظار دریافت تس��هیالت 
از محل صندوق پس انداز مس��کن یکم به چهار یا پنج 
م��اه کاهش می یابد، ضمن آنکه زم��ان بازپرداخت این 
تسهیالت 20 ساله می شود. به گزارش »فرصت امروز« 
به نقل از وزارت راه و شهرس��ازی، علی چگنی مدیرکل 
دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی 
درب��اره وضعیت بازار معامالت مس��کن نکات��ی را ارائه 
کرد و گفت: ش��اخص های پیش نگر بخش مسکن روند 
مثبتی را در بازار مس��کن نش��ان می دهند و در صورت 
ادام��ه این روند و موفقیت بانک  مرکزی در کنترل نرخ 
باالی س��ود س��پرده های بانکی به عنوان یکی از عواملی 
که در س��ال های اخیر بر تمامی بخش های اقتصادی از 
جمله بخش مسکن تاثیر منفی داشته است، شاهد آن 
خواهیم بود که بازار مس��کن از رونق مطلوبی برخوردار 
ش��ود. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ادامه 
داد: تع��داد پروانه های س��اختمانی صادر ش��ده از اواخر 
س��ال گذشته روند صعودی یافته اس��ت، به طوری که 
پس از چند س��ال روند نزولی، در ماه های ابتدایی سال 
جاری تعداد پروانه های س��اختمانی حدود 5 تا 6درصد 
در مناطق ش��هری کشور و ش��هر تهران افزایش داشته 
اس��ت. چگنی با اشاره به این مطلب که تعداد معامالت 
نیز در ماه ه��ای اخیر روند صعودی یافته و نس��بت به 
ماه های مشابه س��ال قبل با افزایش مواجه شده  است، 
 گفت: در مردادماه س��ال جاری با ثب��ت رکورد بالغ بر
 1۸ هزار معامله در بازار مس��کن ش��هر ته��ران، تعداد 
معام��الت در این م��اه حدود 15درصد نس��بت به ماه 
مشابه سال گذشته افزایش یافته است، هرچند ممکن 
اس��ت این روند در شهریورماه سال جاری ادامه نداشته 
باش��د و حتی تعداد معامالت در ش��هریورماه نسبت به 
مردادماه کاهش یابد ولی پیش بینی می ش��ود نس��بت 
به شهریورماه س��ال گذشته افزایش یابد که در صورت 
تحقق این پیش بینی می ت��وان به ایجاد رونق پایدار در 
بخش مسکن امیدوارتر شد. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و 
اقتصاد مسکن تاکید کرد: ارزش افزوده بخش ساختمان 
نیز حس��ب گ��زارش مرکز آمار ایران در س��ه ماهه اول 
س��ال ج��اری از نرخ رش��د 7 درصدی برخ��وردار بوده 
اس��ت که این رویداد نیز بیانگر ایجاد رونق نس��بی در 
بخش مس��کن است. به گفته این مس��ئول وزارت راه و 
شهرسازی، طی دو سال اخیر حدود 240 هزار نفر برای 
استفاده از تسهیالت صندوق پس انداز مسکن یکم، در 
بانک س��پرده گذاری کردند و تاکن��ون 20 هزار نفر نیز 
از تس��هیالت این صندوق استفاده کرده اند. در ماه های 
اخیر روند سپرده گذاری در صندوق مذکور افزایش یافته 
است و به منظور تقویت توان اقتصادی متقاضیان مسکن 
به خصوص در بافت های فرس��وده ش��هری درصددیم تا 
مدت انتظار دریافت تسهیالت از محل صندوق پس انداز 
مس��کن یکم را به چهار یا پنج ماه کاهش دهیم، زمان 
بازپرداخت این تس��هیالت را 20 ساله کنیم و همزمان 

نرخ سود تسهیالت را یک تا 2درصد کاهش دهیم. 

مسکن



طرح شکس��ت خورده »کارت  اعتباری 
خرید کاالی ایرانی« ب��ار دیگر با مصوبه 
س��تاد فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی در 
دس��تور کار قرار گرفت، اما در ادامه با اما 
و اگرهایی از س��وی مدیران بانکی مواجه 
ش��ده که در رأس آن، انتخاب نوع کاال و 

محدودیت برندها قرار دارد. 
به گزارش ایس��نا، کارت های اعتباری 
بعد از س��ال ها سکوت در شبکه بانکی با 
بس��ته ای که به عنوان تسریع کننده رونق 
اقتصادی نام برده می ش��د ب��ار دیگر به 
پیشخوان بانک ها برگشت. بر این اساس 
طرح��ی که از زمان اعالم تا چند ماه بعد 
که به مرحله اجرا رسید بارها دستخوش 
تغییرات��ی ش��د و نش��ان م��ی داد برنامه 
از پیش تعیین ش��ده ای ب��رای آن وجود 
نداشته، در نهایت نتوانست به هدفی که 
برای آن مشخص ش��ده بود، دست پیدا 
کند و مس��ئوالن مربوطه آن را شکست 

خورده نامیدند. 
ق��رار بر ای��ن بود تا با مش��ارکت بانک 
مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ت��ا س��قف ۱۰میلی��ون تومان و با س��ود 
۱۲درصد و بازپرداخت حدود س��ه ساله 
منابعی برای گروه های هدف ارائه شده و 
دریافت کنن��دگان بتوانند از طریق آن به 
خرید کاال مبادرت کنند، اما کاالها فقط 
ایران��ی و در کنار آن محدود به برندهای 
خاصی می ش��د که از سوی وزارت صمت 

تعیین شده بود. 
ب��ه هر صورت در جریان یک س��اله ای 
که از اجرایی ش��دن طرح کارت اعتباری 
خری��د کاالی ایران��ی گذش��ت، با وجود 
اعتبار ح��دود ۴۲۰۰ میلیاردی که بانک 
مرکزی از مح��ل منابع پرقدرت خود در 
نظر گرفته بود، در نهایت عملکرد شبکه 
بانک��ی با توجه ب��ه تقاضای��ی که وجود 
داشت فقط در حد استفاده ۴۲ میلیاردی 
از ای��ن اعتبار بود که ب��ه یک صدم کل 
مبلغ کارت اعتباری صادر شده می رسید. 
این ش��رایط اختالف نظرهایی بین  در 
مدی��ران وزارت صمت و بان��ک مرکزی 

در این باره وجود داش��ت؛ جایی که بارها 
نعم��ت زاده وزیر س��ابق صنعت، معدن و 
تج��ارت گله مندانه عدم پیش��رفت طرح 
را ک��م کاری بانک ها و ع��دم تأمین مالی 
برای ص��دور کارت های اعتب��اری اعالم 
کرده بود، اما در س��ویی دیگر رئیس کل 
بانک مرک��زی معتقد بود که طرح کارت 
اعتب��اری خری��د کاالی ایرانی شکس��ت 
خ��ورده آن هم به این دلیل که کاالهایی 
که از سوی وزارت صمت تعیین شده بود 
از کیفیت چندانی برخوردار نبوده و مورد 

استقبال مردم قرار نگرفته است. 
گرچ��ه ب��ه نظ��ر می رس��ید پرون��ده 
کارت های اعتباری بس��ته شده باشد، اما 
براساس مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی بار دیگ��ر اجرای طرح جدیدی 
از این کارت ها در دستور کار قرار گرفت 
و وزارت صم��ت چن��دی پی��ش طرحی 
را ب��رای ص��دور حدود ۲میلی��ون کارت 
اعتباری با مبلغ 5میلیون تومانی به بانک 
مرکزی ارائه کرد. البته طولی نکشید که 
بان��ک مرکزی طرح وزارت صمت را کنار 
گذاش��ت و خود اقدام به پیش بینی هایی 
برای کارت های جدید کرد. این در حالی 
اس��ت که اکنون ط��رح در کمیس��یون 
اعتبارات بانک مرکزی در حال بررس��ی 
ب��وده و احتماال تا یکی دو هفته آینده به 

تصویب خواهد رسید. 

نکاتی در مورد صدور کارت اعتباری
در ش��رایطی کارت های اعتباری برای 
 خری��د کاالی دوب��اره ب��ه ش��بکه بانکی

 بر می گردد که طرح این موضوع با برخی 
مدیران ارش��د نظام بانکی ب��ا اظهاراتی 
همراه بود. برخی مدیران بانکی معتقدند 
روالی که اکنون برای کارت های اعتباری 
در ای��ران در نظ��ر گرفته ش��ده اگر قرار 
باش��د به همین روال ادام��ه پیدا کند بار 
دیگر با شکست مواجه می شود، در کمتر 
جایی از دنیا روند اس��تفاده از کارت های 
اعتب��اری به طریقی که اکن��ون در نظام 
بانک��ی م��ا وج��ود دارد مورد اس��تفاده 

ق��رار می گی��رد، چرا ک��ه کارت اعتباری 
نباید به طور دس��توری به بانک ها محول 
ش��ود آن هم در زمانی ک��ه از منابع مالی 
کافی برخوردار نیس��تند. از س��وی دیگر 
چ��را باید کارت های اعتب��اری به صورت 
ابزاری باش��ند که از آنه��ا برای پرداخت 
وام استفاده شود؟ این در حالی است که 
باید کارت ه��ای اعتباری در اختیار مردم 
قرار گرفته تا بتوانند به عنوان ابزاری برای 
جایگزینی پول نقد از آن اس��تفاده کنند، 
نه اینکه مبلغی در یک کارت قرار گرفته 
و محدود به خرید کاالهایی خاص ش��ود. 
چرا بای��د خرید کاال توس��ط کارت های 
اعتب��اری در انحص��ار چند برند باش��د و 
وزارت صم��ت در آن محدودی��ت ایجاد 
کند، به طور حتم مردم س��الیق متفاوتی 
دارند و نمی توان آنها را تحت فش��ار قرار 
داد که کاالیی خاص خریداری کنند. این 
در ش��رایطی اس��ت که محدود شدن در 
مورد کاالهای ایرانی نیز برای کارت های 
اعتب��اری پاس��خگو نخواهد ب��ود و باید 
مجموعه ای از کاالهای ایرانی و خارجی و 
آنچه را که بتواند نیاز کیفی و س��لیقه ای 
عموم جامعه باشد در بر گیرد تا بتوان از 
ابزار کارت اعتباری به درس��تی در کشور 

استفاده کرد. 
همچنین در این اظهارات این موضوع 
مورد توجه است که اگر صدور کارت های 
اعتب��اری براس��اس تمای��ل بانک ه��ا و 
خواس��ت مردم نباش��د به ط��ور حتم جز 
ص��رف هزینه ه��ای س��نگین عملیات��ی 
ب��رای بانک ه��ا نتیجه ای دیگ��ر نخواهد 
داش��ت. این در حالی اس��ت ک��ه اکنون 

به کارت ه��ای اعتباری به دی��د وام نگاه 
می ش��ود و باید برای آن مراحل مختلفی 
را ط��ی کرد، درحالی ک��ه پرداخت وام با 

سهولت بیشتری انجام خواهد شد. 
موض��وع دیگر مورد توجه به نوع منابع 
که ب��رای کارت ه��ای اعتب��اری در نظر 
گرفته می ش��ود برمی گردد ک��ه مدیران 
بانکی تأکید دارند اگر قرار باش��د تأمین 
اعتبار به مانند طرح کارت اعتباری خرید 
کاالی ایرانی از منابع بانک مرکزی صورت 
گیرد این خود تکرار یک اشتباه است. در 
این حالت منابع پرقدرت و تورم زای بانک 
مرکزی در کارت ه��ای اعتباری محصور 
ش��ده و عواقب خاص خ��ود را به همراه 
خواهد داشت. از سویی دیگر اگر هم قرار 
باشد از طریق منابع بانک ها تأمین مالی 
ش��ود که در حال حاضر تنگنای اعتباری 
آن را باید در نظر گرفت، هر چند عمدتا 
ارائه چنین کارت هایی در قالب تسهیالت 
تکلیفی است که برعهده بانک ها و به ویژه 

بانک های دولتی قرار می گیرد. 
به هر صورت در آینده ای نزدیک بانک 
مرک��زی در رابط��ه با ط��رح کارت های 
اعتباری تصمیم گیری خواهد کرد. اینکه 
آیا دوباره طرحی پیش��نهاد می ش��ود که 
چن��دی بعد ب��ه اختالف نظر مس��ئوالن 
کشیده شده و به شکست آن اذعان کنند 
یا اینکه نتیجه ای را برای اقتصاد و تولید 
به همراه نداشته باشد و تنها صرف هزینه 
باش��د موضوع قابل توجهی اس��ت که در 
نتیج��ه توافقات بانک مرک��زی و وزارت 
صمت و سیاست گذاری که در این رابطه  

انجام می شود، مشخص خواهد شد. 

اما و اگرهای طرح شکست خورده »کارت  اعتباری خرید کاالی ایرانی«

کارت های اعتباری در انحصار برندها توسط شورای اصل ۴۴
مهلت پرداخت نقدی مابه التفاوت 

سهام عدالت یک ماه تمدید شد
مهلت پرداخت نقدی الباقی سهام تخصیص یافته 
مش��مولین طرح سهام عدالت به مدت یک ماه دیگر 
تمدید ش��د.  به گزارش ایبنا، جلس��ه شورای عالی 
اجرای سیاس��ت های کلی اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
ظهر دوش��نبه به ریاس��ت معاون اول رئیس جمهور 
برگزار شد. اس��حاق جهانگیری در این جلسه سهام 
عدال��ت را طرح��ی پراهمیت ارزیابی ک��رد و گفت: 
براس��اس طرح س��هام عدالت، تعدادی از بهترین و 
س��ودآورترین شرکت ها و کارخانه های کشور به این 
طرح اختصاص داده شده اند و عمال مشمولین سهام 
عدالت به نسبت مبلغ واریزی و به نسبت سهامی که 

دارند از سود این طرح برخوردار خواهند شد. 
مع��اون اول رئیس جمهور همچنین با اش��اره به 
برخی موانع و مس��ائل پیش روی س��اماندهی طرح 
سهام عدالت، از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواست 
طی جلساتی با دس��تگاه های مرتبط، حداکثر ظرف 
یک م��اه آینده نظ��رات و دیدگاه های دس��تگاه های 
ذی ربط را دریافت و راهکارهایی برای حل این موانع 

تدوین و به جلسه آینده شورای عالی ارائه کنند. 
جهانگی��ری با اش��اره به پای��ان یافتن زم��ان واریز 
مبال��غ مابه التف��اوت ارزش س��هام اختص��اص یافته 
به مش��مولین س��هام عدالت و اینکه بخش اندکی از 
 مش��مولین س��هام عدالت موف��ق به پرداخ��ت مبلغ 
مابه التفاوت ش��ده اند، گفت: الزم است مهلت تعیین 
ش��ده تمدید و به مردم اطالع رس��انی ش��ود تا سایر 
مشموالن سهام عدالت بتوانند در صورت تمایل الباقی 

مبلغ سهام تخصیص یافته خود را پرداخت کنند. 
مع��اون اول رئیس جمهور تأکید کرد: دولت متعهد 
به پرداخت سود سهام عدالت به مردم است و قطعا به 
این تعهد خود عمل خواهد کرد. جهانگیری همچنین 
گ��زارش رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی از عملکرد 
واگذاری ها از س��ال ۱۳۸۰ تاکن��ون را مثبت ارزیابی 
و خاطرنش��ان کرد: در واگذاری های انجام ش��ده، اگر 
بنگاه های واگذار ش��ده، براس��اس شاخص هایی نظیر 
اشتغال زایی، سرمایه گذاری و بهره وری عملکرد موفقی 
داشته باشند، بدین معناست که خصوصی سازی موفق 
بوده، اما اگر ش��اخص ها بیانگر عملکرد نامناسب باشد 
الزم اس��ت آسیب شناس��ی صورت گرفته و روند کار 
اصالح ش��ود اما در هر صورت هی��چ تردیدی در اصل 
واگذاری ها وجود ندارد.  در این جلس��ه که وزرای امور 
اقتص��اد و دارایی، تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس 
کل بانک مرکزی، رئیس س��ازمان خصوصی س��ازی، 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل دیوان 
محاسبات کشور و رئیس س��ازمان بازرسی کشور نیز 
حضور داش��تند، گزارش��ی از نحوه واگذاری ها از سال 
۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶ ارائه شد و آخرین وضعیت بنگاه های 

واگذار شده مورد بررسی قرار گرفت. 
همچنین در ادامه این نشست گزارشی نیز از طرح 
ساماندهی س��هام عدالت ارائه شد و رئیس سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم ک��رد ک��ه از ۴۹میلیون نفر 
مشمولین طرح سهام عدالت، پس از فراخوان، حدود 
۳۸میلیون نفر به سامانه مراجعه و صورتحساب خود 
را دریاف��ت کردند، ام��ا از این تع��داد بخش اندکی 

موفق به واریز نقدی باقی مانده سهام خود شدند. 
در پایان این جلسه پس از بحث و تبادل نظر مقرر 
ش��د مهلت پرداخت نقدی الباقی س��هام تخصیص 
یافته مش��مولین طرح س��هام عدال��ت به مدت یک 
م��اه دیگ��ر تمدید ش��ود و در این م��دت وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در جلساتی با حضور دستگاه های 
ذی ربط مس��ائل حقوقی و موان��ع قانونی پیش روی 
ساماندهی طرح سهام عدالت را بررسی و راهکارهای 
الزم را تدوین و به جلس��ه آینده شورای عالی برای 

تصمیم گیری ارائه کنند. 
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خبرنــامه

حضور یک بانک فرانسوی در تأمین 
مالی پروژه های ایران

بانک سرمایه گذاری دولتی BPI فرانسه پروژه های 
س��رمایه گذاری ش��رکت های فرانس��وی در ایران را 
از س��ال ۲۰۱۸ تأمین مالی خواهد ک��رد و حداکثر 
5۰۰میلیون یورو )5۹۸ میلیون دالر( اعتبار س��االنه 
فراهم می کند.  به گزارش ایسنا، نیکوالس دوفورک، 
مدیرعامل بانک BPI در مصاحبه با نشریه لوژورنال 
دو دیمان��ش گف��ت: ب��دون در نظر گرفت��ن موارد 
اضطراری، ما در اوایل س��ال ۲۰۱۸ با ش��رکت های 
فرانس��وی همراه خواهیم بود. ما تنها بانک فرانسوی 
هس��تیم که بدون ریس��ک نقض تحریم های آمریکا، 

می توانیم در پروژه های ایرانی حضور پیدا کنیم. 
توافق هس��ته ای که ایران در سال ۲۰۱5 با شش 
ق��درت جهانی امضا کرد، رفع بس��یاری از تحریم ها 
علیه این کشور در قبال محدودیت فعالیت هسته ای 
را به دنبال داشت و زمینه را برای قراردادهای تجاری 
بین المللی هموار کرد. اما بسیاری از بانک ها به دلیل 
واهمه از نقض تحریم های آمریکایی که ممکن است 
به صدور جریمه های س��نگین برای آنها منجر شود، 
از حضور در ای��ران اجتناب کرده اند.  به دلیل اینکه 
بان��ک BPI هی��چ فعالیت خارجی ب��ه خصوص در 
آمریکا ن��دارد، در معرض خطر جریمه های احتمالی 
آمری��کا به دلیل نق��ض تحریم های واش��نگتن قرار 

ندارد. 
دونال��د ترام��پ، رئیس جمه��ور آمری��کا ابهامات 
جدیدی در خصوص مواضع واشنگتن در قبال توافق 
هسته ای ایران ایجاد کرده است. وی هفته گذشته به 
خبرنگاران گف��ت: درباره آنچه باید درباره این توافق 
انجام دهد، تصمیم گرفته اس��ت، اما به تصمیم خود 

اشاره نکرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۹۰۰دالر آمریکا

۴.7۱5یورو اروپا

5.۲7۰پوند انگلیس

۱.۰7۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۲5.5۰۰مثقال طال

۱۲۱.۳۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۰۶.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۴۱.۲۰۰سکه طرح جدید

۶۳۹.۰۰۰نیم سکه

۳5۹.۰۰۰ربع سکه

۲۴۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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نماگ��ر ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
س��ومین روز معامالتی هفت��ه جاری را 
نی��ز با افت پش��ت سرگذاش��ت. در این 
روز شاخص کل برای سومین روز پیاپی 
اف��ت 0.08 درص��دی را رقم زد و تحت 
تأثی��ر منفی نمادهای ف��والدی به میانه 
کانال 85هزار واحد رس��ید. در مجموع 
شاخص کل بورس در س��ه روز ابتدایی 
مهرماه، 313 واحد از دس��ت داده است. 
در معامالت روز دوش��نبه بازار س��هام، 
نم��اد ف��والد خوزس��تان ب��ا 24واحد، 
نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
22واحد، نماد ف��والد مبارکه اصفهان با 
22واح��د، نماد گروه مپنا ب��ا 21واحد، 
ب��ا 21واحد،  نماد س��رمایه گذاری غدیر 
نم��اد معدن��ی و صنعت��ی گل گه��ر با 
14واحد و نم��اد ملی  صنایع  مس  ایران  
با 9واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی را 
بر شاخص کل بورس داشتند. در مقابل، 
نم��اد داده گس��ترعصرنوین- های وب با 
18 واحد، نماد آس��ان پرداخت پرشین 
با 15 واحد، نماد شرکت ارتباطات سیار 
ایران و نماد مخابرات ایران با 13 واحد، 
نماد پتروشیمی مبین و نماد پتروشیمی 
پردیس با 11 واحد افزایش، بیش��ترین 
تأثی��ر مثب��ت را بر ش��اخص کل بورس 

داشتند. 

شیبمالیممنفیدراکثرسهمها
در سومین روز معامالت تاالر شیشه ای، 
شاخص کل روند کاهشی را پیمود و اکثر 
س��هم ها ش��اهد تحوالت قیمتی با شیب 
مالیم منف��ی بودند. افت دماس��نج بازار 
س��هام طی چن��د روز گذش��ته در حالی 
به وق��وع می پیون��دد ک��ه در هفته های 
پیش ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی 
توانسته بود با چند بار کانال شکنی از خط 
مقاوم��ت 85هزار واح��دی عبور کند و تا 
آستانه کانال 8۶هزار تایی پیش رود. روز 
دوش��نبه بورس تهران در حالی زیر سایه 
حامی  سهامداران  درون گروهی  معامالت 
شاخص کل بورس در نمادهای معامالتی 
پیش��رو مواجه بود که بی حجمی و تداوم 
سردرگمی نسبت به دورنمای سودآوری ها 
در بازار سهام به ویژه وضعیت صندوق های 
س��رمایه گذاری درآمد ثابت باعث شده تا 
تک س��هم های برخوردار از سهام شناوری 
پایین یا با س��رمایه های کوچک همچنان 
مورد وثوق اغلب س��رمایه گذاران باش��د. 
در گروه پتروش��یمی ها هم اکنون معضل 
فروش ارز از سوی ش��رکت های اوره  ساز 
ب��ه مش��تریانی همچ��ون هندوس��تان و 
س��ایر پتروش��یمی ها در مواجه��ه با بازار 
چین باعث ش��ده دورنمای درآمدی این 
گروه همچنان با ریس��ک های نامساعدی 
مواجه باشد. روز دوشنبه در گروه خودرو 
10۶میلیون س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 
13میلیارد توم��ان مورد دادوس��تد قرار 

گرفت. در این گروه در اکثر نمادها شاهد 
حدود یک واحد نوس��ان قیمتی به سمت 
باال یا پایین بودی��م. در گروه محصوالت 
ش��یمیایی نیز 1۷ میلیون سهم به ارزش 
8.5 میلی��ارد توم��ان در 2ه��زار و ۷8۷ 
نوب��ت مورد دادوس��تد ق��رار گرفت و در 
گروه فرآورده های نفتی شاهد معامله 22 
میلیون س��هم به ارزش بیش از 8میلیارد 
تومان بودیم. در گروه قند و ش��کر شاهد 
رشد در بسیاری از نماد ها بودیم. تعدادی 
از این نماد ها توانس��تند تا 4درصد رش��د 

کنند. 

رشد4واحدیشاخصکلفرابورس
در میان��ه نخس��تین هفت��ه معامالتی 
فراب��ورس در مهرم��اه دادوس��تدها ب��ا 
مبادل��ه بی��ش از 201 میلی��ون ورقه به 
ارزش یک ه��زار و 833 میلی��ارد ری��ال 
پایان یافت که نس��بت به روز گذش��ته با 
افزای��ش حجم در مقاب��ل کاهش ارزش 
معام��الت همراه ب��ود. در جری��ان بازار 
روز دوشنبه س��وم مهرماه سهامداران در 
مجم��وع دو تابل��و معامالتی ب��ازار اول و 
 دوم نی��ز اقدام به مبادل��ه 8۷ میلیون و

 ۷۷0 هزار س��هم به ارزش 302میلیارد 
ریال کردند که باالترین رقم حجم و ارزش 
مب��ادالت در اختیار نماد ش��رکت گروه 
صنای��ع کاغذ پارس ب��ا جابه جایی بیش 
از ۷میلیون س��هم ب��ه ارزش 28میلیارد 
ریال قرار گرفت. ش��اخص کل فرابورس 

نیز با افزایش نزدیک به 4واحدی در پله 
9۶1واحدی ایس��تاد. چهار نماد از چهار 
صنعت متفاوت فرابورسی موجب افزایش 
شاخص کل ش��دند. نمادهای  »هرمز«،  
»م��ارون«،  »بکهن��وج« و  »اپ��رداز« تا 
نزدیک��ی س��ه واحد تأثیر مثب��ت بر این 
نماگ��ر داش��تند درحالی ک��ه نماده��ای 
»زاگ��رس«، »دماون��د« و »بمپنا« نیز تا 
س��طح یک واحد تأثیر منف��ی در برآورد 

آیفکس را موجب شدند. 

»سخاب4«صدرنشینبازاراوراقبا
درآمدثابت

معام��الت ب��ازار اوراق ب��ا درآمد ثابت 
نیز ب��ا دادوس��تد 1.3 میلی��ون ورقه به 
ارزش بی��ش از یک ه��زار و 243 میلیارد 
ری��ال پایان یافت. اس��ناد خزانه در نماد  
»س��خاب4« بیش��ترین حج��م و ارزش 
معامالتی را در این بازار به خود اختصاص 
داد. بررس��ی نرخ بازده اوراق سخاب 2 تا 
۶ نش��ان می ده��د روز جاری ن��رخ مؤثر 
بازده تا سررسید این اوراق در بازه 19.5 
تا 20.5 درصد و بازده ساده این اوراق در 
دامنه 18.5 تا 19.3 درصد قرار داش��ت. 
معامالت تابلوی اوراق تس��هیالت مسکن 
با ریزش قیمتی اغلب تسه ها و دادوستد 
این اوراق در بازه ۷35 هزار تا ۷91 هزار 
ریال دنبال ش��د. معامل��ه 85 هزار ورقه 
تس��ه به ارزش بیش از ۶4 میلیارد ریال 

ماحصل معامالت در این تابلو است. 

شاخصکلدرسومینروزپیاپیمنفیبود

نگاهسهامدارانبهتکسهمها

روزه��ای آغاز مهر و ش��ش ماهه دوم 
س��ال 9۶ را پش��ت س��ر می گذاری��م و 
بازار پ��س از هیجان تس��ویه اعتباری ها 
تا حدودی به ثبات رس��یده اس��ت. البته 
کم کم شاهد سرازیر شدن منابع اعتباری 
جدید به سمت بازار خواهیم بود. در روز 
نخس��ت مهر ش��اهد تحرکات مثبت در 
خودرویی ه��ا بودیم، به ط��وری که صف 
خری��د نماد خ��ودرو و حج��م معامالت 
باالی آن تا حدودی نگاه ها را به س��مت 

این گروه جلب کرد، اما این نوسان مثبت 
پایدار نبود و در روزهای دوم و سوم مهر 
مج��ددا معام��الت این صنعت ب��ه روال 
س��ابق خود بازگش��ت و ارزش معامالت 
کاه��ش یاف��ت. در طرف دیگر، ش��اهد 
نوسانات در صنعت پتروشیمی بودیم که 
با توجه به مصوبه جدید در خصوص نرخ 
ارز خوراک پتروشیمی ها این گروه نیز با 
نوس��انات منفی مواجه ش��د تا اینکه روز 
گذش��ته و امروز مجددا شاهد تحرکاتی 
در صنای��ع کوچک تر ب��ازار مانند صنعت 
غذایی و قندی بودیم. با توجه به انتش��ار 
گزارش های ش��ش ماهه اکث��ر صنایع تا 
پایان مهرماه، باید انتظار داش��ت تا زمان 

ارائه گزارش ها، نقدینگی بیشتر به سمت 
صنای��ع کوچک حرک��ت کن��د. در بین 
صنایع کوچک نیز صنایع غذایی و صنایع 
باالدس��تی، صنعت شیر مانند دامداری و 
دامپروری با توجه به افزایش نرخ فروش 
شیر خام مستعد رشد کوتاه مدت هستند. 
ب��ا توجه ب��ه ش��رایط فعل��ی پیش بینی 
 می ش��ود ت��ا زم��ان ارائ��ه گزارش ه��ای
 شش ماهه، بازار شاهد نوسانات مقطعی 
در صنایع کوچک تر باشد تا سرمایه گذاران 
فرصت به روزرس��انی تحلیل های خود از 
گزارش های ش��ش ماهه را داشته باشند 
ک��ه بتوانن��د تصمیمات مناس��بی جهت 
ورود به صنایع پرپتانسیل بگیرند. در این 

بین س��رمایه گذاران بای��د اخبار پیرامون 
بازارهای جهانی را به شکل مؤثر پیگیری 
کنن��د، چون تنش ه��ا در س��طح کالن 
کشورها ممکن اس��ت منجر به شوک به 
بازار فلزات ش��ود و پ��س از کمی اصالح 
مج��ددا این صنای��ع را به عنوان پیش��رو 
ب��ازار معرفی کند. نکت��ه مهم آخر توجه 
به صنایع و ش��رکت هایی اس��ت که سال 
مال��ی آنها ش��هریور ب��وده و از دو جهت 
شرایط مناس��بی دارند؛ اول تقسیم سود 
باالی احتمالی در مجامع س��االنه و دوم، 
پیش بینی ه��ای همراه ب��ا تعدیل مثبت 

برای سال مالی آینده. 
منبع:سنا

کارشناس ارش��د بازار سرمایه، با اشاره 
به ورود سازمان بورس به پرونده نهادهای 
ب��دون مجوز بورس��ی گفت: م��ردم برای 
اطمینان از صح��ت ادعای نهادهای مالی 
در خصوص داشتن مجوز، به سایت کدال 
مراجع��ه کنند. حس��ین خزل��ی خرازی 
ب��ا بیان اینک��ه س��رمایه گذارها در ایران، 
تجربه ه��ای تلخ��ی در دهه های گذش��ته 
ب��ه خاط��ر اعتم��اد بی ج��ا ب��ه نهادهای 
غیررس��می داش��تند، گفت: اف��رادی که 
می خواهند وارد بازار س��رمایه شوند، باید 
از نهاده��ای رس��می مجوزدار س��ازمان 
بورس، خدمات خود را بگیرند. به گزارش 

مهر، کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان 
اینکه در دهه۷0، ش��رکت های مضاربه ای 
توانس��تند بدون مجوز و غیرقانونی، منابع 
زی��ادی از م��ردم جذب کنن��د، گفت: در 
دهه 80، ش��رکت های هرم��ی و در دهه 
90 نی��ز موسس��ات مال��ی غیرقانون��ی و 
غیررس��می، از مردم کالهبرداری کردند؛ 
پس باید این فرهن��گ در میان مردم جا 
بیفت��د که برای دریاف��ت خدمات و انجام 
س��رمایه گذاری، به نهادهای غیر رس��می 
مراجع��ه نکنند. او با اش��اره ب��ه اینکه هر 
س��رمایه گذاری، ذات��ا ریس��ک تجاری و 
کس��ب و کار را دارد، تصری��ح ک��رد: اگ��ر 

مردم به نهادهای غیرقانونی و غیررس��می 
مراجع��ه کنند، ریس��ک س��رمایه گذاری 
آنها مضاعف خواهد ش��د، اگرچه در بازار 
س��رمایه این تجرب��ه خیلی کمتر ش��ده 
اس��ت، اما به هر ح��ال در بازار س��رمایه 
نیز در بخش مش��اوران س��رمایه گذاری، 
هن��وز افراد و ش��رکت هایی هس��تند که 
غیرقانونی مشاوره سرمایه گذاری در سهام 
و بورس را می دهند یا کانال های تلگرامی 
مج��ازی دارند که باید س��ازمان بورس از 
طریق دس��تگاه قضای��ی با آنه��ا برخورد 
کند. این فعال بازار س��رمایه با اش��اره به 
اثرات دریافت خدمات از نهادهای رسمی 

مجوزدار سازمان بورس گفت: اگر مردم با 
آن نهاد مالی به اختالفی برخورد کرده یا 
آن نهاد، تخلفی داشته باشد، نهاد ناظری 
به اسم سازمان بورس وجود دارد که مردم 
می توانند به آنجا مراجعه کرده و ش��کایت 
کنن��د تا به ش��کایت های آنها رس��یدگی 
ش��ود. خزلی تأکید کرد: س��ازمان بورس 
در این حوزه بس��یار جدی به ش��کایت ها 
رس��یدگی ک��رده و نهاده��ای متخلف را 
بازخواس��ت می کن��د، اما م��ردم هم باید 
هش��یار باش��ند و فقط به نهادهای دارای 
مجوز رس��می که لیس��ت آن روی سایت 

سازمان بورس هست، مراجعه کنند. 

آغازجریاننقدینگیبهسویصنایعکوچکبازارسرمایه

ورودسازمانبورسبهپروندهنهادهایمالیغیرمجاز

خبر

پربازدهترینصندوقهای
سرمایهگذارینیمهاول1396

مرک��ز پردازش اطالع��ات مالی ای��ران پربازده ترین 
صندوق های س��رمایه گذاری ب��ا درآمد ثابت، مختلط، 
در س��هام، قابل معامله در ب��ورس و نیکوکاری را برای 
ش��ش ماهه اول س��ال 9۶ اع��الم ک��رد. صندوق های 
سرمایه گذاری »کارگزاری پارسیان« شرکت کارگزاری 
پارسیان، »آس��مان یکم« شرکت سبدگردان آسمان، 
»مش��ترک دماس��نج« ش��رکت کارگزاری بورسیران، 
»آس��مان آرمانی سهام« شرکت س��بدگردان آسمان، 
»بان��ک اقتص��اد نوی��ن« ش��رکت کارگ��زاری بانک 
اقتصادنوی��ن، »توس��عه صادرات« ش��رکت کارگزاری 
بانک توس��عه صادرات، »همیان سپهر« شرکت تأمین 
سرمایه س��پهر، »صنعت و معدن« شرکت کارگزاری 
بان��ک صنعت و معدن،  »آوای ثروت کیان« ش��رکت 
کارگزاری بورس آثل و  »هس��تی بخش آگاه« شرکت 
کارگزاری آگاه، بیشترین بازدهی را بین بیش از 180 
صندوق سرمایه گذاری کشور برای نیمه نخست امسال 

کسب کردند. 

نسبتP/Eوارزشبازارناشران
بورستهرانمنتشرشد

متوسط نسبت قیمت بر درآمد ناشران بورس تهران  
)P / E( در پایان ش��هریور به 95.۶ مرتبه رس��ید. به 
گزارش شرکت بورس تهران، ارزش بازار ناشران بورس 
تهران در پایان شهریورماه به بیش از 339هزار میلیارد 
تومان بالغ ش��د. از میان 32۷ش��رکتی که در بورس 
تهران فعالیت دارند، رتبه اول تا سوم از نظر ارزش بازار 
به صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 249000 میلیارد 
ریال، فوالد مبارکه اصفهان با 152۶25 میلیارد ریال 
و ارتباطات س��یار ای��ران با 1510۶۶ میلی��ارد ریال 
اختصاص یافته است. همچنین شرکت های مخابرات 
ای��ران، ملی صنایع مس ایران، س��نگ آهن گل گهر، 
س��رمایه گذاری غدیر، گس��ترش نفت و گاز پارسیان، 
پترشیمی جم و سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین به ترتیب با 120120 میلیارد ریال، 104550 
میلیارد ریال، 8۶820 میلیارد ریال، 81000 میلیارد 
ریال، ۷824۶ میلی��ارد ریال، ۷۷۷98 میلیارد ریال و 
۷5۷۷۷ میلیارد ریال رتبه های چهارم تا دهم را به نام 
خود ثبت کردند. از س��ویی دیگر شرکت های آلومراد، 
ماشین سازی نیرو محرکه، پارس سرام، نوش مازندران، 
درخش��ان ته��ران، صنایع جوش��کاب ی��زد، صنایع 
شیمیایی سینا، تولیدی لنت ترمز ایران، پارس پامچال، 
تولیدی گرانیت بهسرام، دوده صنعتی پارس و المیران 
به ترتیب در انتهای این جدول قرار دارند. گفتنی است 
بین شرکت هایی که در تابلوهای بورس تهران معامله 
می شوند، 82 ش��رکت دارای  P/Eبیش از 20 مرتبه 
هستند. همچنین ۶۶ ش��رکت دارایP/E بین 10 تا 
20 مرتبه و 1۶0 ش��رکت دارایP/E کوچک تر از 10 
هستند. این درحالی است که 19 شرکت با پیش بینی 

زیان، P/E منفی دارند. 

27درصدازکلمعامالتدراختیار
5کارگزار

آمار معامالت ش��ش ماهه 9۶ نشان می دهد سهم 
معامالت برخط از معامالت نرمال بیش از 28 درصد 
بوده اس��ت. اطالعات منتش��ره اداره آمار و اطالعات 
بازار نشان می دهد در ش��ش ماهه اول سال 139۶ 
از 10۶ کارگ��زار فعال در ب��ورس، 103 کارگزار در 
معامالت آنالی��ن فعال بوده اند. تعداد پنج ش��رکت 
کارگزاری 8۷.2۶ درص��د کل ارزش معامالت را در 
شش ماهه اول سال 139۶ به خود اختصاص دادند. 
ش��رکت های کارگزاری صبا تأمین ب��ا 3۶.۷درصد، 
بانک رف��اه کارگران با 93.5 درصد، کارگزاری بانک 
کش��اورزی با 23.5 درصد کارگزاری مفید با 01.5 
درص��د و بانک ملت با 34.3 درصد در رتبه های اول 

تا پنجم این جدول قرار دارند. 

عرضهانواعورقگرمومیلگرد
تاالر محص��والت صنعتی و معدن��ی بورس کاالی 
ایران روز دوش��نبه 3 مهرماه میزب��ان عرضه 3 هزار 
و 300 ت��ن ورق گ��رمB و 3 ه��زار و 300 تن ورق 
گرم C ش��رکت ف��والد مبارکه اصفه��ان و 110 تن 
میلگرد فوالد کرمان بود. همچنین 140 تن س��ولفور 
مولیبدن ش��رکت ملی صنایع مس ایران نیز در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی عرضه شد. براساس این 
گزارش، 113 هزار و ۷۷9 تن انواع قیر، وکیوم باتوم، 
ل��وب کات، گوگ��رد، مواد پلیمری، س��الپس واکس، 
روغ��ن پایه و اس��الک واکس در ت��االر فرآورده های 
نفت��ی و پتروش��یمی عرضه ش��د. ت��االر محصوالت 
کش��اورزی بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد 
عرض��ه 142 ه��زار و ۷50 ت��ن گن��دم خوراکی، 4 
ه��زار تن گندم دوروم، 2۷5 تن ش��کر س��فید، یک 
 هزار تن ش��کر خ��ام، 20 تن مرغ منجم��د رنج دو و

 201 هزار قطعه جوجه یک روزه بود. تاالر صادراتی 
ب��ورس کاالی ای��ران نیز در ای��ن روز عرضه 4هزار و 
244 تن قیر و عایق رطوبتی را تجربه کرد. بازار فرعی 
بورس کاالی ایران نیز عرضه 200 تن شیرخشک به 
صورت صادراتی و 53 تن پودر نارگیل را تجربه کرد. 

دریچه

یادداشت

بیشتریندرصدافزایش
داده گس��تر عصر نوی��ن در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری 

توسعه صنعتی ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

4.00۶4.98هاي وب

1.۶884.91وتوصا

1.۷834.88فایرا

2.0814.۷8پاسا

2.9۷94.۷5کمنگنز
2.9194.51چدن

4.5944.5قهکمت

بیشتریندرصدکاهش
گروه صنایع بهش��هر ایران صدرنش��ین جدول بیشترین 
درص��د کاهش ش��د. تولیدی گرانیت بهس��رام در رده دوم 
این گروه ایس��تاد. دارویی لقمان هم در میان سهم هایی با 

بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)4.9۶(1.18۷وصنا
)4.92(3.۷33کهرام

)4.89(3.۶1۶دلقما

)4.۶1(8.32۶فلوله

)4.03(2.۶۶۶وبیمه
)3.۶(8.۶80دالبر

)3.4(3.158کسرام

پرمعاملهترینسهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. 
تولیدی چدن س��ازان در رده دوم این گروه ایستاد. سرمایه 

گذاری خوارزمی هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

39.941 11۶۶خساپا

24.495 2919چدن
22.49۶ 858وخارزم
19.۶1۶ 880تکمبا

19.4۷0 19۶۷فوالد
15.۷35 11928ثاختح
14.۶92 34وتوصا

بیشترینارزشمعامله
 جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را تولی��دی

 چدن س��ازان به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را به 
دس��ت آورد. داده گس��تر عصر نوین ه��م در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

۷1.510 2919چدن
4۶.5۷3 11۶۶خساپا

42.3۷9 400۶هاي وب
40.8۷0 5549غاذر
39.۶9۶ 8180جم
38.30۷ 19۶۷فوالد
32.233 32۶9شتران

بیشترینسهاممعاملهشده
تولیدی چدن سازان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

29193542چدن
11۶۶224۷خساپا
19۶۷1343فوالد

85812۷0وخارزم
8801212تکمبا
2953939کترام
32۶9910شتران

P/Eباالتریننسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به دست آورد. داروسازی 

زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنامشرکت

50001000وآذر
493498۷ددام
1598۷99کساپا

1389۶94خکمک
32۶۷۶53کحافظ
2435۶09خمحور
22525۶3شپارس

P/Eکمتریننسبت
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/Eقیمتنامشرکت

42182.00کگاز
8582.29وخارزم

15۶۷3.4۷ما
11843.54پردیس
18493.5۶وبانک
118۷3.93وصنا

10213.93وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمدصدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

بورس انرژی 

حامدمددی
تحلیلگرکارگزاریآگاه
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شماره 891

بانک��داری  ح��وزه  کارش��ناس  ی��ک 
الکترونیک��ی با انتق��اد از جزیره ای عمل 
ک��ردن بانک ه��ا و س��ازمان ها در ارائ��ه 
خدمات خود بر یکپارچه ش��دن خدمات 

کارتی در سطح کشور تأکید کرد. 
محمد آجدانی در گفت وگو با ایس��نا، 
با اش��اره ب��ه اهمیت وج��ود کارت های 
انجام پرداخت های خرد  ش��هروندی در 
در کش��ور، گف��ت: ح��وزه خدمات دهی 
کارت ه��ای ش��هروندی بس��یار فراتر از 
کارت های اتوبوس یا متروی فعلی است. 
اهمیت ای��ن کارت ها عالوه بر س��رعت 
بیش��تر و ب��دون نی��از به پ��ول کاغذی 
پرداخت ها در دادن آمارها به برنامه ریزان 
اس��ت، به این صورت که مدیران شهری 
یا کش��وری با رص��د میزان اس��تفاده از 
خدم��ات مختل��ف در س��اعات مختلف 
روز می توانند برای خدمات رس��انی بهتر 

برنامه ریزی کنند. 
ب��االی  ب��ه س��رعت  اش��اره  ب��ا  وی 
پرداخت ه��ای آفالی��ن و بی نی��ازی ب��ه 
ارائ��ه پول کاغ��ذی، اضافه ک��رد: مزیت 
این گون��ه کارت ه��ای ش��هروندی برای 
ش��هروندان حل مش��کالت پول خرد و 
رف��ع معطل��ی در پرداخت اس��ت. برای 

ش��هرداری ها نیز همین افزایش سرعت 
باعث خدمات رس��انی بهتر به شهروندان 
و جلوگیری از ایج��اد ترافیک یا حرکت 

قطاری اتوبوس ها است. 
الکترونیکی  بانکداری  این کارش��ناس 
از  اس��تفاده  اهمی��ت  ب��ر  تأکی��د  ب��ا 
کارت های شهروندی در مدیریت ناوگان 
حمل و نقل ش��هری، اظهار ک��رد: زمانی 
 که ش��هرداری ها ب��ه میزان اس��تفاده از 
خدمات شان در طول ساعات روز اشراف 
داشته باشند، می دانند که مثال در فالن 
س��اعت خاص میزان استفاده شهروندان 
از مترو به حداکثر خود می رس��د؛ آنگاه 
مدی��ران می توانن��د با فرس��تادن تعداد 
قطارهای بیش��تر در آن س��اعات مشکل 

ازدحام جمعیت را حل کنند. 
آجدان��ی ب��ا اش��اره ب��ه کارت ه��ای 
ش��هروندی ارائه ش��ده در ش��هر مشهد، 
اظهار ک��رد: کارت های توزیع ش��ده در 
مش��هد از ن��وعDesfire اس��ت ک��ه از 
امنیت باالتر و قابلیت مدیریت بیشتری 
برخوردار است؛ به این صورت که می توان 
برای برخی اقش��ار مثل دانش آموزان یا 
سالمندان تخفیف قائل شد، اما نسبت به 
کارت های حمل و نقل  مشهد،  کارت های 

تهران از نوع Mifare است که به لحاظ 
امنیتی یا مدیریتی در س��طح پایین تری 

قرار دارد. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه مدیری��ت و صدور 
کارت های شهروندی توسط شهرداری ها، 
ادامه داد: در این ش��رایط امکان توسعه 
خدم��ات ب��ه خ��ارج از ح��وزه خدمات 
حمل و نقل ش��هری س��خت می شود. در 
ایران هنوز یک کارت ش��هروندی را که 
توس��ط یک بان��ک صادر ش��ده و موفق 
شده باشد، نداریم. یک دلیل این مسئله 
ض��رورت وج��ود محل هایی برای ش��ارژ 
کارت های شهروندی است که بسیار هم 
اس��ت، درحالی که شهرداری ها  هزینه بر 

این امکان را در اختیار دارند. 
الکترونیکی  بانکداری  این کارش��ناس 
با اش��اره به دالیل کارمزدی عدم توسعه 
تجمیع کارت ها و خدمات در یک کارت، 
اظه��ار ک��رد: تراکنش های خ��رد که به 
لحاظ ماهیت��ی آفالین هس��تند قاعدتا 
کارم��زدی ندارند، اما ب��ه هر حال نصب 
دس��تگاه های خوانش کارت هزینه هایی 
دارد ک��ه اینک��ه چه نهادی یا ش��خصی 
بای��د هزینه ه��ای آن را پرداخ��ت کند، 
هنوز مشخص نیست و همین باعث شده 

است طرح تجمیع خدمات در یک کارت 
توسعه نیابد. 

به گزارش ایس��نا، گسترش کارت های 
پالس��تیکی در اوایل ده��ه ۵۰ میالدی 
آغاز شد. هزینه پایین این کارت ها که از 
جنس پلی وینیل کلراید  )PVC( بودند 
باعث ش��د به س��رعت ج��ای کارت های 
کاغذی را ک��ه تحمل تنش های فیزیکی 
و تغیی��رات آب و ه��وا را ندارند بگیرند. 
نخستین کارت پرداخت در سال ۱۹۵۰ 
ب��ه ص��ورت   Diners Club توس��ط 
محدود برای اعضای ویژه س��اخته شد تا 
به جای پول نقد از آن استفاده کنند. در 
ادامه رستوران ها و هتل ها هم به استفاده 
از این نوع کارت ها اقدام کردند؛ به خاطر 
از آنه��ا به عن��وان  همی��ن در آن دوره 
کارت س��فر و س��رگرمی یاد می شد، اما 
امروزه کارت های هوشمند یا کارت های 
شهروندی با اس��تفاده از همین فناوری 
طراحی و در شهرها به کار گرفته شدند. 
این کارت ها امکان پرداخت کلیه خدمات 
ش��هری را به صورت الکترونیکی و بدون 
نیاز به پرداخت پول نقد فراهم می آورند 
که هم در س��رعت و هم هزینه ها موجب 

صرفه جویی می شوند. 

نگاهی به دالیل گسترش نیافتن کارت های شهروندی در ایران

اخبار

آیفون ۸ در حال حاضر قوی ترین 
دوربین را دارد

 DxOMark طبق اطالعات منتشرشده در سایت
که یک س��ایت حرفه ای در زمینه س��نجش عملکرد 
دوربین گوش��ی ها اس��ت، آیفون ۸ توانست با کسب 
امتیاز باال، نس��بت به تمام گوشی های اندرویدی در 

این زمینه برتری پیدا کند. 
دوربی��ن گوش��ی های آیف��ون تح��ول بزرگی در 
عکس��برداری با موبای��ل ایجاد کرد، اما با پیش��رفته 
ش��دن دوربین گوش��ی های اندرویدی، این گوشی ها 
گوی سبقت را در زمینه دوربین از گوشی های آیفون 
ربودند. البته طبق گفته س��ایت DxOMark، اپل 
ب��ا عرضه آیفون ۸ ظاهراً موفق ش��ده اس��ت دوباره 
عن��وان بهترین دوربین موبایل را از آن گوش��ی های 
خود کند. امتیاز دوربین گوش��ی آیف��ون ۸ و آیفون 
۸ پالس در سایت DxOMark به ترتیب ۹۲ و ۹۴ 
اس��ت؛ باالترین امتیاز دوربین گوشی های اندرویدی 
 HTC متعلق به گوشی های DxOMark در سایت
U۱۱ و پیکسل گوگل اس��ت و امتیاز هر دو گوشی 
در این سایت ۹۰ است. گوشی های آیفون ۷ و آیفون 
۷ پالس هم به ترتیب با کس��ب امتیاز ۸۵ و ۸۸ پس 
از این دو گوشی اندرویدی قرار گرفته اند. کارشناسان 
 ،HDR معتقدن��د که بهب��ود حالت DxOMark
بهبود وضعیت محاس��به می��زان نوردهی آیفون ۸ و 
۸ پ��الس و بهبود عملکرد لنز تل��ه فوتو در آیفون ۸ 
پالس موجب برتری دوربین این دو گوش��ی نس��بت 
به دوربین گوشی های اندرویدی شده است. همچنین 
به نظر می رس��د که آیفون ۸ نخستین گوشی آیفون 
اس��ت که عملکرد حالت HDR آن در س��طح این 
حالت در گوشی پیکسل گوگل است. تردیدی نیست 
ک��ه عملکرد دوربین آیفون ایک��س به مراتب بهتر از 

دوربین آیفون ۸ پالس است. 
سال ۲۰۱۴ آخرین باری بود که گوشی های آیفون 
از نظر دوربین نس��بت به تمام رقبای اندرویدی خود 
برتری پیدا کردند. با توجه به اینکه لنز فوتو در گوشی 
آیفون ایکس مجهز به فناوری تثبیت تصویر اپتیکال 
و دریچه دیافراگم عریض  است، انتظار می رود دوربین 
 DxOMark این گوشی نیز امتیاز باالیی در سایت
کسب کند. اگرچه امتیازات بیان شده در این سایت، 
تنها مالک برتری دوربین یک گوشی نیست، اما این 
س��ایت یک منبع قابل اعتماد برای بررس��ی عملکرد 
دوربی��ن گوش��ی های مختلف اس��ت و یک س��ایت 

حرفه ای در این زمینه محسوب می شود. 

اخبار

گوشی های گلکسی  ای 201۸ به 
دکمه بیکسبی مجهز می شوند

براساس ش��ایعات جدید، گوشی های گلکسی  ای 
۲۰۱۸ سامسونگ به دکمه فیزیکی بیکسبی مجهز 

خواهند شد. 
پرچم��داران جدید سامس��ونگ از یک دس��تیار 
دیجیتال جدید به نام بیکس��بی به��ره می برند که 
توس��ط این غول کره ای توس��عه  یافته اس��ت. حاال 
براس��اس ش��ایعاتی که به تازگی منتشر شده است، 
نسخه ۲۰۱۸ گوش��ی های سری گلکسی  ای نیز به 
دکمه فیزیکی برای دستیار بیکسبی مجهز خواهند 

شد. 
گوش��ی های س��ری گلکس��ی  ای سامس��ونگ، 
محص��والت می��ان رده ای��ن کمپانی هس��تند که 
طرف��داران زیادی دارند و به گفته یک منبع چینی، 
قرار اس��ت س��ال آینده این گوشی ها نیز به دستیار 
بیکسبی مجهز شوند. جزییات بیشتری از سوی این 
منبع منتشر نش��ده، اما تا امروز شایعات زیادی در 
مورد نسل جدید گوشی های سری گلکسی  ای فاش 

شده است. 
براساس این ش��ایعات، سامسونگ از سری جدید 
پردازنده های خود برای این گوشی ها استفاده خواهد 
کرد و انتظار می رود بس��یاری از ویژگی های جذاب 
گلکسی اس ۸ و گلکسی نوت ۸ نیز در دستگاه های 
میان رده س��ری گلکس��ی  ای نس��خه ۲۰۱۸ به کار 
گرفته ش��ود. از طرفی گفته می شود این موضوع در 
مورد دیگر گوش��ی های میان رده سامسونگ، یعنی 
س��ری گلکسی سی نسخه ۲۰۱۸ نیز صادق خواهد 

بود. 
 بای��د س��ال آین��ده منتظر معرفی س��ه گوش��ی
 Galaxy A3 2018، Galaxy A5 2018  
و Galaxy A7 2018 ب��ا مش��خصات فن��ی و 
قابلیت های جذاب باش��یم. احتماال اوایل سال آتی 
میالدی از این سه گوشی رونمایی خواهد شد. قیمت 
در نظر گرفته ش��ده برای مدل های مختلف این سه 

گوشی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ دالر خواهد بود. 

گوشی قدیمی تان را به گوگل 
بفروشید و پیکسل تحویل بگیرید! 
 تنها دو هفته به ورود تلفن های هوشمند گوگل، 
م��دل Pixel ۲ و Pixel ۲ XL زمان باقی اس��ت و 

گوگل سرویس مبادله موبایل ارائه می دهد. 
گوگل، هم��راه با عرضه م��دل Pixel ۲ به بازار، 
س��رویس مبادله موبایل گوگل را به مشتریان خود 
ارائه می دهد و مشتریان این برند محبوب می توانند 
با خرید ای��ن مدل ها، موبایل های قدیمی خود را به 
گوگل تحویل دهند و عالوه بر دریافت موبایل جدید، 
باق��ی پول خود را به صورت ش��ارژ اعتباری دریافت 

کنند. 
گوگل مبادالت خود را با برندهای اپل، سامسونگ، 
موتوروال و ال ج��ی انجام می دهد. مبادله تلفن های 
همراه، برای برندهای معروف امری عادی محسوب 
می ش��ود و معموال هر برندی با معرفی جدیدترین 
محص��ول خود، س��رویس مبادل��ه موبای��ل را ارائه 

می دهد. 
الزم به ذکر است؛ گوگل تاکنون برای مدل قدیمی 

Pixel، سرویس مبادله موبایل ارائه نداده است. 
گفته می ش��ود م��دل Pixel ۲، نس��بت به مدل 
Pixel ق��اب باریک ت��ری دارد و مجهز ب��ه اندروید 
اوریو اس��ت. جالب اس��ت بدانید، قیمت جدیدترین 
موبایل های گوگل، مانند همتای��ان پرچمدار خود، 
بس��یار گران اس��ت. Pixel ۲ ح��دوداً ۶۵۰ دالر و 

Pixel ۲ XL حدوداً ۸۵۰ دالر قیمت دارد. 

پرسرعت ترین اینترنت جهان 
شناسایی شد

موسسه آکامای تکنولوژی، فهرستی از ۱۰ کشور 
پیشگام و برتر در س��رعت اینترنت ارائه داده که در 
این رده بندی، کره جنوبی رتبه نخست را کسب کرده 

است. 
از وب س��ایت نق��ل  ب��ه  ایس��نا،   ب��ه گ��زارش 
 fastmetrics، مؤسس��ه آکام��ای تکنول��وژی در 
آخرین به روزرسانی خود فهرستی از میانگین سرعت 
اینترنت در کشورهای مختلف جهان ارائه داده است. 
موسسه آکامای تکنولوژی مستقر در ماساچوست 
ای��االت متح��ده آمریکا، هر س��ه ماه در هر س��ال 
گزارش هایی از میانگین سرعت اینترنت کشورهای 
مختل��ف ارائه می دهد و براس��اس ای��ن رده بندی، 
کشورهای پیشگام در سرعت اینترنت برای جهانیان 
ش��ناخته می شوند که در ادامه به معرفی ۱۰ کشور 
دارای اینترنت پرس��رعت در سه ماهه نخست سال 

۲۰۱۷ میالدی می پردازیم: 
۱- کره جنوبی

۲- نروژ
3- سوئد

۴- هنگ کنگ
۵- سوییس

۶- فنالند
۷- سنگاپور

۸- ژاپن
۹- دانمارک

۱۰- ایاالت متحده آمریکا.
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ف��روش اعتب��اری )قس��طی و 
چک��ی( و ب��ازی ب��ا »نرخ س��ود 
تسهیالت« در شرایطی طی این 
سال ها به یکی از ابزارهای اصلی 
عرضه کنندگان خ��ودرو در ایران 
برای تحریک تقاضا، تبدیل شده 
که به اعتقاد برخی کارشناس��ان، 
ای��ن روش پیامده��ای منف��ی و 
زیانب��اری برای آنه��ا به خصوص 

خودروسازان دارد. 
ب��ه گ��زارش پای��گاه خب��ری 
پدال نیوز، طی چند سال گذشته 
و ب��ه دالی��ل مختل��ف از جمله 
افزایش ش��دید قیم��ت خودروها 
)چ��ه محص��والت داخل��ی و چه 
وارداتی ه��ا( و همچنی��ن کاهش 
قدرت خرید عموم��ی و البته در 
دورانی نی��ز به دلیل اف��ت تیراژ، 
بخ��ش قابل توجهی از مش��تریان 
داخل��ی ب��رای خرید خ��ودرو به 
مشکل برخوردند. اوضاع به شکلی 
پیش رف��ت ک��ه عرضه کنندگان 
خودرو نیز دیگر نمی توانس��تند با 
فراغ بال و ب��دون در نظر گرفتن 
تس��هیالت و روش ه��ای جذاب، 
محص��والت خ��ود را ب��ه فروش 
برسانند، زیرا بسیاری از مشتریان 

توان خرید نقدی را نداشتند. 
در نتیج��ه، هم خودروس��ازان 
و ه��م وارد کنن��دگان گام ه��ای 
بلندی به س��مت فروش اعتباری 
برداشته و به نوعی مجبور شدند 
از مناب��ع مالی خود در راس��تای 
تحری��ک ب��ازار اس��تفاده کنند. 
به عب��ارت بهت��ر، عرضه کنندگان 
خ��ودرو بیش از پیش به س��مت 
ف��روش چکی و اقس��اطی رفته و 
برخ��ی از محصوالت خ��ود را در 
ازای دریاف��ت ودیعه و با در نظر 
گرفتن اقساط کوتاه یا بلندمدت، 
به مشتریان فروختند. این روش 

در ح��ال حاضر نیز به عنوان یکی 
از راهکارهای اصلی خودروسازان 
ب��رای تحری��ک تقاض��ا و فروش 
محصوالت به کار گرفته می شود، 
ت��ا جایی که کمتر خودروس��از و 
وارد کننده ای را می توان یافت که 
ترفند فروش اعتب��اری را به کار 
نبس��ته باش��د. نگاهی به شرایط 
ف��روش عرضه کنن��دگان خودرو 
در کشور نش��ان می دهد آنها به 
واسطه بازی با نرخ سود دریافتی 
از مشتریان، بخشی از محصوالت 
خود را به فروش می رس��انند؛ به 
نحوی ک��ه در مواردی حتی نرخ 
س��ود صفر درصد نیز لحاظ شده 
اس��ت. در این شرایط با ذکر یک 
داخلی،  از خودروس��ازان  مث��ال 
می توان به وضوح نش��ان داد که 
عرضه کنندگان خودرو تا چه حد 
به این روش  )ف��روش اعتباری( 
راس��تای  در  را  آن  و  وابس��ته 
تحری��ک هرچه بیش��تر تقاضا به 

کار گرفته اند. 
طب��ق اطالع��ات موج��ود در 

سایت فروش گروه خودروسازی 
س��ایپا، این شرکت برای فروش 
م��دل س��اینا، تس��هیالتی 12 
میلیون تومانی را در نظر گرفته 
و این تسهیالت را با سه نرخ سود 
متفاوت در اختیار مشتریان قرار 
می دهد. بر این اساس، مشتریان 
را  موردنظر  تسهیالت  می توانند 
در س��ه چک س��ه ماهه تسویه 
کنند، که در این شرایط سودی 
از آنه��ا دریاف��ت نخواهد ش��د. 
این در ش��رایطی اس��ت که اگر 
مش��تریان خواه��ان بازپرداخت 
تس��هیالت 12 میلیونی تومانی 
در ب��ازه زمان��ی 15 ماهه و در 
قالب سه چک پنج ماهه باشند، 
ملزم به پرداخت 12درصد سود 

خواهند بود. 
 

عوارض منفی فروش اقساطی 
خودرو 

 اما اس��تفاده از روش اعتباری 
خودرو،  عرضه کنندگان  توس��ط 
اگرچه توانسته تقاضا را تحریک 

و در برخی دوران های حس��اس، 
ف��روش آنها را تضمی��ن کند، با 
ای��ن حال خالی از ض��رر و زیان 
نیز نیس��ت و پیامده��ای منفی 
خاص خ��ود را به دنبال داش��ته 
و دارد. در حال��ت کل��ی، معنای 
ف��روش اعتباری این اس��ت که 
از  خ��ودرو،  عرضه کنن��دگان 
منابع داخلی خ��ود برای فروش 
محصوالت استفاده کرده و طبعا 
از تس��هیالت خارجی )مانند وام 
خ��ودرو( به��ره ای نمی برند. این 
موض��وع به طور مس��تقیم روی 
س��رمایه در گ��ردش  )دارای��ی 
جاری منهای بدهی ها( اثر منفی 
گذاشته و آن را کاهش می دهد، 
بنابراین اگرچ��ه فروش اعتباری 
توانس��ته در این س��ال ها ضامن 
فروش محصوالت خودروس��ازان 
و وارد کنن��دگان کش��ور باش��د، 
ب��ا این حال مناب��ع مالی داخلی 
و س��رمایه در گ��ردش آنه��ا را 
مس��تقیما مورد هدف قرار داده 

است. 

به صورت س��اده می توان گفت 
عرضه کنن��دگان خ��ودرو عم��ال 
جنس نس��یه در اختیار مشتریان 
ق��رار داده ان��د و برای بازگش��ت 
س��رمایه خ��ود باید چن��د ماه یا 
چند س��ال انتظار بکشند. این در 
شرایطی است که به اعتقاد برخی 
کارشناس��ان، بیشترین ضرر را از 
این ماجرا، خودروس��ازان داخلی 
متحمل ش��ده اند و وارد کنندگان 
آس��یب کمتری دیده ان��د. بر این 
اساس، کارشناسان بر این باورند 
که اگر خودروسازان تا حد امکان 
روش ه��ای بهتر و ک��م هزینه تر 
را برای تحری��ک تقاضا و فروش 
محصوالت خ��ود در نظر بگیرند، 
س��رمایه در گردش آنها کمتر در 
معرض خط��ر و اس��تهالک قرار 

خواهد گرفت. 
از  یک��ی  م��ورد،  ای��ن  در 
کارشناسان حوزه مالی با اشاره 
به اپیدمی ش��دن روش فروش 
اعتب��اری بی��ن عرضه کنندگان 
خودروی کشور می گوید: وقتی 
نام ف��روش اعتباری ب��ه میان 
می آی��د، معنای��ش این اس��ت 
که تقاض��ای خودروس��ازان به 
مش��کل خورده و آنها به دنبال 
تحری��ک مش��تریان از ناحی��ه 
فروش اقس��اطی و بازی با نرخ 
س��ود هس��تند. وی می افزاید: 
ب��ه هر ح��ال خ��ودرو به عنوان 
آن  نگه��داری  ک��ه  کاالی��ی 
فضای زی��ادی را می طلبد و از 
ای��ن جهت با محدودی��ت انبار 
شدن مواجه اس��ت، باید به هر 
روش ممکن روانه بازار ش��ود و 
خودروس��ازان  رویکرد  بنابراین 
روش  ب��ه  وارد کنن��دگان  و 
فروش اعتباری، طبیعی به نظر 

می رسد. 

عوارض منفی فروش اقساطی خودرو

فروش اعتباری، سرمایه در گردش خودروسازان را هدف می گیرد 
خبـر

قطعات خارجی 85 درصد از کل بازار 
قطعات ایران را تصاحب کردند

دبی��ر انجمن قطعه س��ازان می گوید براس��اس برآورد 
صورت گرفته توس��ط انجمن 85 درصد کل بازار قطعات 
توسط قطعات خارجی تأمین می شود و اینکه چه میزان 
از این رقم ش��امل قطعات قاچاق می شود،  محل اختالف 

است. 
مازیار بیگلو با اش��اره به اینکه آمار دقیقی در خصوص 
میزان قاچ��اق قطعات در اختیار نداریم، افزود: براس��اس 
ش��کایات موجود و همچنین افزای��ش واردات قطعات به 
کشور، تحلیل ها حاکی از آن است که قاچاق در این بخش 
نیز سیر صعودی داشته اس��ت. وی همچنین با توجه به 
ارقام مورد اختالف در قاچاق قطعات تأکید کرد: ارقامی که 
در زمینه قاچاق قطعات مطرح می شود عددهای مختلفی 
اس��ت به طوری که گاهی این رق��م 2 هزار میلیارد تومان 
یا 8 ه��زار میلیارد تومان اعالم می ش��ود در حالی که به 
نظر انجمن قطعه س��ازان باید این ارقام براساس مبنایی 

صورت گیرد. 
وی با اش��اره به اینکه قاچاق قطعات رقم کمی نیس��ت 
و مس��لما رقم باالیی خواهد بود، اظهار داش��ت: براس��اس 
آخری��ن آمارها جریان ورود قطع��ات قاچاق نه تنها متوقف 
نش��ده بلکه روند افزایش��ی داشته اس��ت از این رو اجرای 
هر چه س��ریع تر طرح کد رهگیری روی قطعات پر مصرف 
ب��ر جریان ورود قطعات قاچاق بس��یار مؤثر بوده و موجب 
کنترل در این بخش خواهد شد. دبیر انجمن قطعه سازان 
با اش��اره به ابهامات مطرح در خصوص اجرای طرح نصب 
کد رهگی��ری روی 16 قلم قطعه پر مصرف خاطر نش��ان 
کرد: آخرین خبرها از کار گروه متشکل در وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت در خصوص ایجاد بانک اطالعات و نصب 
هولوگ��رام روی قطعات پر مصرف، حاکی از این اس��ت که 
تاکنون نرم افزار این ط��رح راه اندازی و در حال حاضر روند 
دریافت اطالعات فنی، ظاهری و مشخصات عمومی قطعات 
از تولیدکنن��دگان 16 قطعه پر مصرف و ورود اطالعات در 
جریان اس��ت. بیگلو با توجه به زمانبر بودن طرح نصب کد 
رهگیری روی قطعات پر مصرف اظهار داشت: البته جریان 
ورود اطالعات قطعات پر مصرف در اسفند ماه سال گذشته 
باید به اتمام می رس��ید اما با وجود اینکه نرم افزار این طرح 
در اردیبهشت ماه رونمایی شد همچنان در خصوص ورود 
اطالعات و مش��خصات ظاهری قطعات اختالف نظر وجود 
دارد، چرا که تولیدکنندگان قطعات معتقدند که باید خواص 
فنی و متریال قطعات وارد شود اما کارگروه متشکل در اداره 
تعزیرات، گمرک یا مب��ارزه با قاچاق کاال بر این نظرند که 
باید اطالعات ظاهری قطعات در بانک اطالعات وارد شود. 

خبـر

افزایش واردات 40درصدی و 
 کاهش صادرات 25درصدی

 در صنعت خودرو
رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت از کاه��ش صادرات 
خودرو خبر داد و گفت ک��ه صادرات خودرو از نظر وزنی 
25درص��د و از نظر ارزش��ی 26درصد کاهش نس��بت به 
مدت مش��ابه سال قبل داشته اس��ت. به گزارش پرشین 
خودرو، مجتبی خس��روتاج - معاون وزیر صنعت، معدن 
و تجارت- در آستانه روز ملی صادرات در نشستی خبری 
به ارائه توضیحاتی درباره وضعیت واردات و صادرات کشور 
پرداخت و گفت: در حوزه ص��ادرات خودرو در پنج ماهه 
اول سال جاری شاهد 25درصد کاهش وزنی و 26درصد 
کاهش ارزش��ی بوده ای��م که این رقم در ح��وزه صادرات 
قطعات و لوازم یدکی به 1۹درصد کاهش ارزش��ی رسیده 
اس��ت و در حوزه موتورس��یکلت و قطعات آن نیز از نظر 
وزنی 25درصد و از نظر ارزشی ۳۳درصد کاهش صادرات 

را شاهد بوده ایم. 
به گفته وی، در حوزه سایر نیرومحرکه ها نیز ۷1درصد 
نی��ز کاهش ارزش��ی و 5۰درصد ارزش وزن��ی صادرات را 
ش��اهد بوده ایم و به طور کلی در ح��وزه صادرات خودرو و 
قطعات آن در پنج ماهه اول سال جاری ۳2درصد از نظر 
ارزش و 2۰درصد از نظر وزنی کاهش را شاهد بوده ایم که 
برخ��ی از دالیل عمده این موض��وع را می توان در کاهش 
قدرت خرید مردم منطقه خاورمیانه، عدم ثبات سیاس��ی 
و اقتص��ادی در برخ��ی از بازارها مانند س��وریه و عراق و 
همچنین مش��کالت نقل و انتق��ال ارز و عدم ارتباط بین 

بانک های ایرانی و خارجی دانست. 
خسروتاج اظهار کرد: در واردات خودرو باید منافع ملی 
در نظر گرفته شود و اصالح قوانین واردات این محصول در 
راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی بوده  و صرفا برای 

هوشمند سازی واردات این محصول صورت گرفته است. 
وی افزود: در ش��ش ماهه سال جاری 44 هزار دستگاه 
خودروی سواری به کشور وارد شده است که از نظر ارزشی 

4۰درصد و از لحاظ تعداد ۳8درصد افزایش یافته است. 
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران ادامه داد: ارزش 
واردات خ��ودرو در این م��دت یک میلیارد و 18۰میلیون 

دالر بوده است. 
وی تصری��ح کرد: حمایت الزم از تولید داخلی از طریق 
باالرفت��ن تعرفه ها صورت می گی��رد و اصالح کردن نحوه 
واردات خودرو و ایجاد الزام به وجود نمایندگی و خدمات 
پس از فروش صرفا برای هوشمند س��ازی واردات صورت 

گرفته است. 



 معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان زنجان 
گف��ت که کارآفرینان برتر و منتخب زنجانی در جش��نواره کارآفرینان معرفی 
می ش��وند. به گزارش ایرنا، حمیدرضا آبی پور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران 

زنجان افزود: در ایران موضوع کارآفرینی از برنامه 
سوم توسعه مطرح شد و در برنامه ششم توسعه 

هم مدنظر مسئوالن قرار گرفت. 
وی یادآور شد: بناس��ت تا پایان برنامه ششم 
توس��عه رتبه ایران در عرصه کارآفرینی از ۷۰ به 

سوم منطقه ارتقا پیدا کند. 
 آبی پ��ور اظه��ار ک��رد: وزارت تع��اون، کار و

 رف��اه اجتماع��ی برنام��ه ای را برای شناس��ایی 
کارآفرینان نمونه و توس��عه فرهنگ کارآفرینی 
هر ساله در قالب برگزاری جشنواره اجرا می کند. 
قائم مقام مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
اس��تان زنجان گفت: تمام صاحبان کس��ب و کار 
می توانند برای شرکت در رقابت میان کارآفرینان 

این استان از ۱۱ شهریور تا ۱۱مهر از طرق مختلف ثبت نام کنند. 
وی خاطر نشان کرد: تاکنون ۹۰ نفر در این زمینه ثبت نام کرده اند و به حتم 

این تعداد تا پایان زمان ثبت نام افزایش خواهد یافت. 

آبی پ��ور به وجود آیتم های مختلف برای انتخاب کارآفرینان ثبت نام ش��ده 
اش��اره کرد و ادامه داد: تمام بنگاه های اقتص��ادی که حداکثر تا ۱۵ درصد از 
سهام آنها متعلق به نهادها یا شرکت های دولتی یا عمومی باشد، می توانند در 

این جشنواره شرکت کنند. 
معاون کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی اس��تان زنج��ان گفت: 
کارآفرینانی که در جش��نواره کارآفرینان برتر 
س��ال های ۹۴ یا ۹۵ به عن��وان کارآفرین برتر 
اس��تانی یا ملی انتخاب شده باشند، در همان 
محور و فعالیت امکان ثبت نام در جشنواره سال 

۹۶ را ندارند. 
ب��ه گفت��ه وی، رویک��رد ای��ن جش��نواره 
شناسایی و معرفی بنگاه هایی است که از سال 
۹۲ تاکنون با تکیه بر نوآوری به رش��د باال در 
فروش عملیاتی و اشتغال دست یافته اند و از 
همین رو تمامی بنگاه های کس��ب و کار بدون 
محدودیت می توانند در این رقابت شرکت کنند. آبی پور تاکید کرد: کارآفرین 
نمی توان��د زیرمجموعه خود باش��د و باید با خالقیت خ��ود بنگاه اقتصادی 

راه اندازی کرده باشد. 

یک مقام مس��ئول کارگری معتقد اس��ت صنعت گردشگری و خدماتی که 
در این بخش ارائه می ش��ود، می تواند شغل های زیادی را درگیر کند. به گفته 
وی، با توس��عه گردشگری و مش��اغل مرتبط با آن درآمدزایی و اشتغال زایی 

باالیی به وجود می آید. به گزارش ایسنا، فتح اهلل 
بیات دلیل تمایل کارجویان به مشاغل خدماتی 
را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: در بخش خدمات 
به دلیل آنکه هزینه ها کمتر و بازدهی کار بیشتر 
اس��ت، افراد با حداقل س��رمایه یک کسب و کار 
راه اندازی می کنند و اگر بخواهند عده ای را هم با 

حداقل امکانات و هزینه به کار می گیرند. 
وی ادامه داد: مثال فردی دفتر خدمات نظافت 
در سطح شهر راه اندازی می کند، آگهی می دهد، 
تعدادی نی��رو می گیرد که اکثرا از اتباع خارجی 
هستند، بدون آنکه مالیات و بیمه پرداخت کند 
و بع��د از مدتی هم کس��ب و کار خود را توس��عه 
می ده��د چرا چ��ون دغدغه تامین م��واد اولیه، 

تعمیر دس��تگاه و خرید تجهیزات صنعتی را ن��دارد و نگران نبود آب و خاک 
حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش آن در بازار نیست. رئیس اتحادیه 
کارگران قراردادی و پیمانی از گردش��گری به عنوان یکی از بخش های مغفول 

مانده در کش��ور نام برد و اظهار کرد: صنعت گردش��گری و خدمات مرتبط با 
آن یکی از بهترین و زودبازده ترین بخش ها به شمار می رود. گردشگری رشته  
شغل های متعددی را درگیر می کند که حمل و نقل و هتلداری و صنایع دستی 
از جمله آنهاست. وی گفت: کشوری مانند ایران 
که چهار فصل اس��ت و جاذبه های گردشگری 
بس��یاری دارد باید از این موقعیت و پتانسیل 
خدادادی به بهترین ش��کل ممکن اس��تفاده 
کند. به اعتقاد بی��ات، دولت باید روی صنعت 
گردشگری س��رمایه گذاری و سرمایه گذاران را 
هم برای توس��عه گردشگری در کشور ترغیب 
کند. این صنع��ت درآمدزایی و اش��تغال زایی 
باالی��ی دارد و از خ��روج ارز ه��م جلوگی��ری 
می کند. ای��ن فعال کارگری در پاس��خ به این 
پرسش که چرا بخش های صنعت و کشاورزی 
کمتر مورد اس��تقبال ق��رار می گیرند؟ گفت: 
سرمایه گذاری یکی از عواملی است که موجب 
کم رنگ شدن بخش صنعت و کشاورزی می شود. طبعا ایجاد شغل در بخش 
صنعت به ویژه کشاورزی به لحاظ فرآیندی که تولید یک محصول دارد سخت 

و زمان بر است و باید وقت و هزینه زیادی صرف آن شود. 

 مرکز توانمند س��ازی و تسهیل گری کس��ب و کار نوپای فناوری اطالعات و 
ارتباطات )فاوا( مازندران عصر یکشنبه در محل پارک علم و فناوری استان در 
س��اری آغاز به کار کرد. به گزارش ایرنا، مجری این مرکز پارک علم و فناوری 

و ناظر آن اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
استان است و از طریق شورای سیاست گذاری اداره 
خواهد شد. رئیس پارک علم و فناوری مازندران 
در حاشیه راه اندازی این مرکز گفت که این مرکز 
همس��و با برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات برای کمک به توس��عه کسب و کارهای 
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات راه اندازی شده 
اس��ت. علی معتمدزادگان افزود: تمامی مراحل 
کمک به کس��ب و کارهای نوپای ح��وزه فناوری 
اطالع��ات جه��ت تجاری س��ازی و ایده پردازی 
تج��اری و همچنین پیدا کردن س��رمایه گذار از 
طری��ق این مرک��ز انجام و هدایت خواهد ش��د. 
وی توضیح داد: ترویج و تس��هیل ارزش آفرینی، 

بررسی و تالش برای توسعه بازار، تیم سازی، شبکه سازی و هم افزایی، خدمات و 
مشاوره کسب و کار، خدمات و مشاوره قانونی از جمله اهداف این مرکز است. او 
ادامه داد: مرکز توانمند سازی و تسهیل گری کسب و کار های نوپا در تالش برای 

حفظ تعادل بازار در بخش های مختلف زیس��ت بوم کسب و کارهای نوپا بوده و 
برای تقویت حلقه های ضعیف تر زیست بوم فعالیت خواهد کرد. معتمدزادگان 
گفت: ماموریت مرکز توانمندس��ازی و تس��هیل گری کس��ب و کارهای نوپای 
فاوا، توانمندس��ازی متخصصان فاوا و صاحبان 
ایده ه��ای کس��ب و کار در این عرصه اس��ت و 
در ای��ن راس��تا، تس��هیل روند ایجاد، رش��د و 
توسعه کس��ب و کارها و همچنین زمینه سازی 
ب��رای تعامل آس��ان و آزاد و حرفه ای در حوزه 
آفرینش، رش��د و توسعه کسب و کارهای نوپا را 
دنب��ال می کند. وی افزود: در ترکیب ش��ورای 
سیاس��ت گذاری این مرکز سعی شده از بیشتر 
دس��تگاه های اس��تان از جمله س��ه دانش��گاه 
بزرگ استان شامل دانشگاه مازندران، دانشگاه 
صنعتی نوش��یروانی و دانشگاه علوم کشاورزی 
ساری، مراکز رشد این دانشگاه ها، شرکت های 
دانش بنیان، نظام صنفی رایانه ای و همچنین از 

بخش های اقتصادی استان کمک و همکاری گرفته شود. 
به گفته وی، برای اداره بخشی از مرکز توانمندسازی شرکت استارت آپ های 

مازندران به صورت ماموریتی از بخش خصوصی نیز استفاده خواهد شد. 

علی بهرمند گفت که ما می توانیم صادرات بیش��تری داشته باشیم و 
سهم بیشتری از چرخه اقتصادی کشور و ارزآوری را بر عهده بگیریم. 

به گ��زارش ایلنا، عل��ی بهرمند، رئی��س اتحادیه دارن��دگان قنادی، 
درب��اره  قن��ادی  کاف��ه  و  ش��یرینی فروش 
نمایش��گاه بین المللی ش��یرینی و ش��کالت 
گفت: واحدهای تولید شیرینی امسال با توان 
بیشتری در شانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
ماشین آالت و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی 

و شکالت ایران شرکت داشتند. 
در این نمایش��گاه که ش��انزدهمین دوره 
آن برگزار ش��د ح��دود ۴۰۰ غرفه دار حضور 

داشتند. 
وی ب��ا بیان اینک��ه تولیدکنندگان در این 
زمینه پتانسیل و ظرفیت باالیی دارند، افزود: 
می توانیم صادرات بیش��تری داشته باشیم و 
س��هم بیش��تری از چرخه اقتصادی کشور و 

ارزآوری را بر عهده بگیریم. 
وی تصریح کرد: کیفیت باال، سرعت عمل، تازگی و مرغوب بودن مواد  

غذایی مهم ترین عوامل رشد و توسعه در این صنف است. 

بهرمند در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به مطالبه اصلی 
صن��ف قنادان در زمینه حریم صنفی گفت: حذف حریم صنفی موجب 
رقابت ناس��الم در فضای کسب و کار شده است و با توجه به اشراف وزیر 
محترم صنع��ت، معدن و تج��ارت به امور 
تجارت، امیدوار هستیم قانون حریم صنفی 

مجددا در محیط کسب وکار اجرا شود. 
آخری��ن  معرف��ی  داد:  ادام��ه  وی 
دستاوردهای داخلی و خارجی این صنعت، 
تب��ادل اطالع��ات ش��رکت های داخل��ی و 
خارجی، جذب سرمایه گذاری، رونق تولید، 
توس��عه ص��ادرات، معرفی منابع انس��انی، 
اش��تغال زایی و تبلیغات و آگاهی بخش��ی 
ب��ه بازدیدکنن��دگان از مهم تری��ن اهداف 
ماشین آالت  بین المللی  نمایشگاه  برگزاری 
و مواد اولیه بیسکویت، شیرینی و شکالت 

بوده است. 
وی در پایان گفت: از مسئولین درخواست حمایت بیشتر داریم چون 
توانمندی ما در این صنف چش��مگیر اس��ت و می توانیم ارزآوری خوبی 

برای کشور داشته باشیم. 

دلیلتمایلکارجویانبهمشاغلخدماتیکارآفریناننمونهاستانزنجانمعرفیمیشوند حذفحریمصنفیموجبرقابتناسالمدرفضایکسبوکارشدهاستمرکزتوانمندسازیکسبوکارنوپایفاوادرمازندرانفعالشد

یک��ی از هدف های مهم در روابط خارجی هر کش��وری، انجام مبادالت 
تجاری بین المللی اس��ت که باعث گردش مالی هنگفتی نیز خواهد شد. از 
س��وی دیگر واردات و صادرات دو حلق��ه جدایی ناپذیر در تجارت خارجی 
هس��تند که تاثیرات مس��تقیمی روی اقتصاد هر کشور خواهند داشت؛ بر 
همین اس��اس دولت ها برای بهبود تجارت و روابط اقتصادی خود با دیگر 
کش��ورها، همواره درصدد تسهیل هرچه بیش��تر روند تجارت و برداشتن 
حداکثر موانع موجود برای بازرگانان فعال و حتی افراد تازه کار و مش��تاق 

به شروع فعالیت در این زمینه هستند. 
در ای��ن میان، جمهوری اس��المی ایران نیز مانند دیگر کش��ورهایی که 
نقش موثری در تجارت جهانی دارند، در سال های اخیر و به ویژه با اجرایی 
ش��دن برجام و بهبود روابط بین المللی، تسهیل روند تجارت را در دستور 

کار قرار داده است، اما متاسفانه 
موجود  خ��اص  داخلی  قوانی��ن 
در حوزه تج��ارت خارجی برای 
بازرگان��ان ایران��ی باع��ث صرف 
ان��رژی و هزینه زیادی برای آنها 
ش��ده است که یکی از این موارد 
الزام به داش��تن کارت بازرگانی 
جهت شروع فعالیت های تجارت 

خارجی است. 
 الزم به ذکر اس��ت ک��ه الزام 
بازرگان��ی  کارت  داش��تن  ب��ه 
برای انج��ام فعالیت های تجاری 
کش��ور  در  فق��ط  بین الملل��ی، 
ای��ران وج��ود دارد و بازرگان��ان 
ایرانی ب��رای اخذ این کارت باید 
ضمن طی کردن مراحل بس��یار 
پیچیده، نس��بت به ارائه انبوهی 
از مدارک ک��ه همگی در ادارات 
و س��امانه های مختلف کشور نیز 

ثبت شده، اقدام کنند. 
این پروس��ه در ظاهر س��اده، 
حداکثر دو هفته به طول خواهد 

انجامی��د ولی از آنجایی که یک بازرگان جهت ابتدای ش��روع مراحل باید 
مدارک بس��یاری را دقیقا مطابق با خواس��ته های اتاق بازرگانی تهیه کند، 
دریافت نخس��تین کارت بازرگانی هفته ها زمان خواهد برد. جالب تر اینکه 
کلی��ه امور و مراحل دریافت این کارت باید از طریق س��امانه ای مربوط به 
همین کار صورت پذیرد و این در حالی  است که هر شخص متقاضی برای 
انجام این کار باید ضمن ضمیمه کردن کلیه اسناد، نسبت به ارائه آنها به 
اتاق بازرگانی اس��تان خود نیز اقدام کند، از این رو به نظر می رسد سامانه 
مذکور صرفا جهت کوتاه کردن فعالیت اتاق بازرگانی جهت ثبت اطالعات 
کارایی داش��ته باش��د نه کاهش بوروکراس��ی اداری و کاهش مش��کالت 

متقاضیان اخذ این کارت. 
البته فلس��فه وجود کارت بازرگانی در کش��ور ما و ب��ه طول انجامیدن 
مراحل دریافت آن، فقط یک طرف مش��کالت موجود است. مشکل اصلی 

زمانی نمایان می ش��ود که اتاق های بازرگانی استان ها به دلیل عدم اطالع 
از آخرین قوانین صدور کارت بازرگانی، به صورت جزیره ای عمل کرده و هر 
یک براس��اس قوانین خاصی با متقاضیان تعامل دارند. یکی از این قوانین 
ک��ه برای بازرگانان جوان و مش��تاق به امر تجارت بین المللی مشکل س��از 
ش��ده، قانون داشتن کارت پایان خدمت سربازی یا معافیت دائم است که 
البته در تازه ترین آیین نامه های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران، معافیت تحصیلی با تایید س��ازمان نظام وظیف��ه و تعهد متقاضی 
نی��ز به این موارد اضافه ش��ده، ام��ا برخی اتاق های بازرگانی اس��تان ها به 
دلی��ل عدم آگاهی کامل از قوانین اتاق ایران صرف داش��تن پایان خدمت 
ی��ا معافیت کامل را الزامی کرده و در صورت نبود یکی از این دو، موضوع 
را کس��ری مدارک متقاضی تلقی می کنند. به عبارت دیگر قوانین موجود 
صدور کارت بازرگانی با قرار دادن شرط معافیت تحصیلی و تایید سازمان 
نظام وظیفه و دادن تعهد توسط دانشگاه، نسبت به تسهیل مراحل دریافت 
کرده  اق��دام  بازرگان��ی  کارت 
اس��ت، اما اتاق ه��ای بازرگانی 
برخی اس��تان ها به دلیل عدم 
داش��تن اطالع کافی از قوانین 
و آیین نامه های جدید، بسیاری 
کارت  اخ��ذ  از  را  جوان��ان  از 
بازرگان��ی مح��روم می کنن��د. 
که  بس��یاری  جوانان  چه بس��ا 
به واس��طه همین اشتباه، بین 
اتاق ه��ای مختلف س��رگردان 
ش��ده و حت��ی در بس��یاری از 
م��وارد با ناامیدی، آغاز فعالیت 
خود را تا زم��ان تعیین تکلیف 
وضعی��ت پایان خدمت متوقف 

کرده اند. 
در پایان س��واالت بس��یاری 
در این خص��وص پیش می آید 
مبن��ی ب��ر اینک��ه در چنی��ن 
ش��رایطی که همه مس��ئوالن 
و ارگان های کش��ور شعارهای 
حمای��ت از تولید، صادرات و... 
س��ر می دهند، چگونه می توان 
با چنین مش��کالتی که زمان، هزینه و انرژی بس��یاری را از بازرگانان تلف 
می کند به چنین اهداف بزرگی در اقتصاد کش��ور دس��ت یافت. همان طور 
که در ابتدا نیز اش��اره کردیم برآورده کردن اهداف اقتصادی هر کش��وری 
از طریق کاهش موانع برای فعاالن اقتصادی آن کش��ور و ارائه مشوق های 
کارشناس��ی ش��ده در حوزه های تولید، صادرات و س��رمایه گذاری میسر 
خواهد ش��د که نمونه های بسیار مش��هودی از آنها نیز در دنیا وجود دارد 
و ب��ا کمی دیدگاه مثبت می توان آنها را به راحتی دید و از تجربه چندین 
ساله ای که در این راستا وجود دارد در سرعت بخشیدن به حرکت در راه 
پیشرفت اقتصادی کش��ورمان می توانیم گام برداریم. در پایان باید منتظر 
ماند و دید مس��ئولین مربوطه که تالش های آنها نیز در این مس��یر قابل 
انکار نیس��ت، چه برنامه هایی جهت رف��ع موانع برای بازرگانان برون مرزی 

کشورمان دارند و چه اقداماتی را انجام خواهند داد. 

دو خاصیت قابلیت توس��عه و تکرارپذیری کس��ب و کار جدید، ویژگی 
بارز استارت آپ هاست؛ کس��ب و کاری که سرمایه ها را به سمتی هدایت 
می کند که هزینه اولیه کمتر و توان بیش��تری برای بازگرداندن سرمایه 

اولیه دارد. 
به گزارش دریک آنالین، می گویند اس��تارت آپ یک س��ازمان موقت 
اس��ت، یعن��ی وظیفه اصل��ی آن جس��ت وجوی ف��وری مهم ترین مدل 
کسب و کار در کمترین زمان ممکن است. در این میان البته چالش های 
بس��یاری هم پیش روی فعالیت این کس��ب و کارهای نوین وجود دارد؛ 
نب��ود متول��ی خاص این حوزه در کش��ور و عدم سیاس��ت گذاری کالن 
حاکمی��ت در کن��ار فقدان س��از و کاره��ای حمایتی و ع��دم واگذاری 
تصدیگ��ری به بخش خصوصی از مهم ترین موانع حضور اس��تارت آپ ها 

در اقتصاد کالن است. 
در ح��ال حاض��ر وضعیت مبهم��ی در خص��وص مس��ئولیت پذیری 
وزارتخانه ها نسبت به استارت آپ ها وجود دارد و هر از گاهی تالش های 

پراکن��ده ای در جهت حمایت 
ص��ورت می گیرد. نکت��ه حائز 
اهمی��ت در این میان آزمون و 
خطاس��ت که ماهیت وجودی 
تش��کیل  را  اس��تارت آپ ها 
نیس��ت  معلوم  یعنی  می دهد؛ 
ایرانی قرار  که استارت آپ های 

است به کجا بروند. 
در  اس��تارت آپ  کارآفرینان 
ایران می گوین��د موانع متعدد 
تولید و مالی در نظام اقتصادی 
کش��ور همچون وزنه سنگینی 
به پای کس��ب و کارهای جدید 
چسبیده اس��ت، به طوری که 
هر گونه چابکی را از آن سلب 

کرده است. 
اقتص��اددان  کریمی،  زه��را 
دانش��گاه  اقتص��اد  اس��تاد  و 
»دسترسی  می گوید:  مازندران 
به اینترنت و فعالیت در دنیای 
مج��ازی در جامع��ه م��ا رو به 
افزایش اس��ت؛ به همین دلیل 

فضا برای اینکه از این ابزار نوین، برای فعالیت اقتصادی اس��تفاده شود، 
بس��یار مثبت است. با این حال تعداد کس��ب و کارهای مبتنی بر نت در 
ایران محدود اس��ت؛ هر اندازه ک��ه از نظر قانونی بر این کس��ب و کارها 
نظارت مس��تحکم تری شود و س��ازوکار کنترل بیشتری برای آنها وجود 

داشته باشد، می توانند فراگیرتر شوند.«
رشدقارچگونهیاباهدف

این روزها هر س��ایت اینترنتی را که باز می کنی��د، با هجوم تبلیغات 
گسترده مواجه می شوید؛ این موضوع نشان می دهد که عده ای از طریق 
این سایت ها در حال تبلیغات و خریدوفروش هستند و به هر نحو ممکن 
کس��ب و کاری راه انداخته اند. خانم کریمی، اقتص��اددان در این رابطه با 
افزایش کس��ب و کارهای اینترنتی می گوید: »هرچه س��ازوکار کنترل و 
نظارت بر این کس��ب و کارها بیش��تر باش��د، فضا برای ادامه فعالیت این 

بخش، اطمینان بخش تر و زمینه برای رونق و گسترش این کسب و کارها 
فراهم تر می شود. مهم این است که کسب و کارهای اینترنتی در ایران در 
حال پیمودن مسیر رشد و توسعه هستند، اما اینکه این نوع از کسب و کار 
بتواند به عنوان یک کس��ب و کار گسترده برای افراد مختلف مطرح شود، 
به اعتمادی نیاز دارد که فعال در فضای کسب و کار ما وجود ندارد، چراکه 
در حال حاضر بسیاری از مردم نگران تقلب و کالهبرداری در این حوزه 
هس��تند، بنابراین در ش��رایط فعلی س��هم این نوع از کسب و کار در حد 
فروش کاال و عرضه خدمات در بازار اش��تغال بسیار ناچیز است.«یکی از 
راهکارهای توسعه استارت آپ ها در ایران رویکرد فرادستگاهی است. این 
رویکری سبب می شود تا وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، ارشاد، 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات و صنعت، معدن و تج��ارت برای تقویت 
استارت آپ ها با هم هماهنگ باش��ند. کارشناسان می گویند مادامی که 
چنین هماهنگی ایجاد نشود، نمی توان انتظار داشت درصد قابل توجهی 
از اش��تغال کش��ور به این بخش اختصاص یابد. هرچن��د به گفته خانم 
دکت��ر کریمی راه ان��دازی این 
است،  مثبت  کسب و کارها  نوع 
حتی اگر س��هم اندکی داشته 

باشد. 
پول،شرطاول

اس��تارت آپ ه��م مث��ل هر 
ایده دیگری برای کس��ب و کار 
نیاز به یک نظ��ام تامین مالی 
دارد تا بتواند س��رمایه الزم را 
ب��رای اجرای طرح ه��ای خود 
تامی��ن و مقدم��ات تبدیل آن 
را به یک کس��ب و کار ادامه دار 
و قابل رشد آماده کند. اگرچه 
در ح��ال حاض��ر تش��کیالتی 
و  ن��وآوری  »صن��دوق  مث��ل 
ش��کوفایی« ب��رای کم��ک به 
اس��تارت آپ ها وجود دارد، اما 
این صن��دوق برای تامین مالی 
این حوزه از کس��ب و کار کافی 
نیس��ت و باید نهادهای مربوط 
ب��ه این ح��وزه، ش��کل بگیرد. 
ب��ه گ��زارش دری��ک آنالی��ن 
جهان��ی  تحقیقات��ی  موسس��ات  گ��زارش  خبرآنالی��ن،  از  نق��ل  ب��ه 
 نش��ان می ده��د کش��ورهای توس��عه یافته به دنب��ال س��رمایه گذاری 
۲۲۰ میلیارد دالری در حوزه اس��تارت آپ ها هس��تند ک��ه این موضوع 
موجب رش��د جهانی این صنعت خواهد ش��د. براساس گزارش شاخص 
اقتص��ادی بازار آزاد داوجونز، تعداد ۴۰ اس��تارت آپ اروپایی، با افزایش 
س��رمایه توانس��ته اند ارزش خود را هر کدام یک میلیارد دالر یا بیشتر 
از آن افزایش دهند.  ۱۷ ش��رکت از ۴۰ ش��رکت اروپایی که تعداد آنان 
نس��بت به قبل دو برابر شده اس��ت، متعلق به انگلستان هستند که در 
میان آنها اس��تارت آپ های مالی یا فین تک ها با هشت شرکت، بیشترین 
سهم را دارا هس��تند. چنین رشدی از این صنعت نوپا برای کشورهایی 
ک��ه جمعیت جوان و تحصیلکرده همانند ایران دارند، می تواند س��رمایه 

اولیه تلقی شود. 
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یادداشـتنگاه

دکتر آیت اهلل ابراهیمی ورود هوشمندانه به حوزه کسب وکار را پیام اساسی تحول بانک انصار دانست 
که بستر آن را توسعه زیرساخت های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی- دانشی تشکیل می دهد. به 
گزارش امتداد نیوز، دکتر آیت اهلل ابراهیمی، مدیرعامل بانک انصار در همایش سراسری مدیران این بانک، 
با تبیین راهبردهای اساسی بانک و تعهد آن در راستای اصالح نظام بانکی کشور گفت: کاهش نرخ 
سود سپرده ها، اصالح ساختارهای درآمدی بانک ها را در پی دارد. دکتر ابراهیمی پیام مهم فاز۲ طرح 
تحول بانک انصار را ورود هوشمندانه به حوزه کسب وکار بانک، توصیف کرد و افزود: ما برای رسیدن 
به هوشمندی نیازمند زیرساخت های تکنولوژیک و ساختارهای مدیریتی– دانشی و اجرایی هستیم. 
مدیرعامل بانک انصار در ادامه با تبیین نقش اطالعات و فناوری های نوین در هوشمندس��ازی حوزه 
کسب و کار و اهمیت اطالعات به عنوان دستمایه اولیه این اقدام، بر لزوم به کارگیری حداکثر ظرفیت های 

موجود در راستای اشراف اطالعاتی نسبت به مشتریان، بازار، رقبا و فضای کسب وکار تاکید کرد.

ورودهوشمندانهبهحوزهکسبوکار
پیاماساسیتحولبانکانصاراست

مایکروسافت به منظور تامین برق مورد نیاز خود نیروگاه اختصاصی می سازد. به گزارش 
زومیت، پروژه مایکروس��افت آژور اکنون در ۳۶ منطقه در سراس��ر جهان در دسترس است 
و طرح هایی برای توس��عه شش ایستگاه دیگر تصویب شده اس��ت. همان طور که روزبه روز 
شاهد افزایش تقاضا در حوزه سیستم های ابری هستیم، مایکروسافت همواره در حال توسعه 
دیتاسنتر های خود به منظور پاسخگویی به این نیاز ها است. مایکروسافت اکنون چهار دیتاسنتر 
عملیاتی در شهر دوبلین دارد. سال گذشته این شرکت از مقامات محلی مجوز توسعه چهار 
دیتاس��نتر دیگر نیز دریافت کرد. عالوه بر مایکروس��افت، سایر شرکت های پیشرو در حوزه 
سیس��تم های ابری مانند گوگل نیز دیتاسنتر های اختصاصی خودشان را در دوبلین احداث 
کرده اند. با معضل تمرکز روزافزون دیتاسنتر ها، تقاضا برای برق نیز به سرعت افزایش می یابد و 

دولت های محلی برای تامین این نیاز با مشکل مواجه هستند. 

مایکروسافتنیروگاهیباظرفیت
تامینبرق۱۸هزارخانهمیسازد

پیمانرازقی
فعالبازرگانی



ه��ر عملی که ف��رد به ص��ورت آنالین 
انجام می دهد یک داده باارزش محسوب 
می ش��ود. تعامالتی که در وب س��ایت ها 
انج��ام می ش��وند، خریده��ا، پاس��خ به 
سواالت نظرسنجی و اعمال آنالین دیگر، 
به بازاریاب ه��ا کمک می کند تا اطالعات 
بیش��تری درباره مش��تریان و مخاطبان 
هدف کس��ب کنند. بازاریابان با استفاده 
از مجموع��ه ای از ای��ن داده ها، می توانند 
کمپین های تبلیغاتی خود را بهینه کرده 
و برای هر دس��ته از مشتریان تجربه های 
آنالی��ن وی��ژه ای ایجاد کنند ک��ه بر آنها 

تأثیرگذار باشد. 
به گزارش سایتchetor ، روشن است 
که تبلیغات در کس��ب وکارهای جدید به 
ش��یوه های س��نتی امکان پذیر نیست. با 
پیش��رفت تبلیغات آنالین و فناوری های 
شخصی سازی، اکنون بازاریابان می توانند 
با اطالعاتی که از مشتریان خود به دست 
می آورند و جمع آوری داده های مربوط به 
آنها، برنامه های تبلیغاتی خود را به صورت 
بهینه اجرا کنند. یک��ی از قدرتمندترین 
تکنیک هایی که با اس��تفاده از داده های 
جمع آوری ش��ده از مشتریان می تواند به 
برندها کمک کند تا کمپین های تبلیغاتی 
آگاهانه تری راه اندازی کنند، اس��تفاده از 
نرم افزاره��ای CRM )مدیریت ارتباط با 

مشتری( است. 
بازاریاب��ان از طریق ویژگ��ی بازاریابی 
CRM می توانن��د پیام ه��ای تبلیغات��ی 
هدفمن��د را ب��ه کارب��ران پای��گاه داده 
مش��تریان ارس��ال کنند. تفاوت این نوع 
هدف قرار دادن مشتریان با نوع استاندارد 
آن این اس��ت ک��ه می ت��وان از اطالعات 
مشتریان حاصل از منابع مختلف )منابع 

آنالین و آفالین( استفاده کرد. 
بازاریابی  تکنیک های زیادی در زمینه 
CRM وج��ود دارد. در اینجا چند نمونه 
از آنها را بررس��ی می کنیم که می توانند 
در ه��ر کمپین بازاریاب��ی دیجیتال مورد 
استفاده قرار بگیرند. سعی کنید برخی از 
آنه��ا را امتحان کنید تا ببینید کدام  یک 

مناسب کسب وکارتان هستند. 
با استفاده از CRM می توانید به موقع 

عمل کنید.
هنگامی که عضویت، قرارداد، اجاره نامه 
یا هر مورد مش��ابه دیگری که مربوط به 
مش��تری تان اس��ت، به پایان دوره خود 
می رس��د، مس��لما درص��دد تمدی��د آن 
برمی آیی��د. ای��ن مش��تری می تواند فرد

B2C  ی��ا یک کس��ب وکار دیگر باش��د 
)B2B(. می توانی��د ب��ه کم��ک ایمیل 
این تاری��خ تمدی��د را به مش��تریان تان 
ی��ادآوری کنید، اما چند درصد از آنها به 
ایمیل ها کامال توجه می کنند؟ اس��تفاده 

نرم افزار  ی��ک  از 
CRM قدرتمند 
می تواند به ش��ما 
تا  کن��د  کم��ک 
را  مشتریان خود 
زمانی که  دقیق��ا 
هس��تند  آنالین 
و  بگیرید  ه��دف 
را  تمدید  تاری��خ 
برای آنها ارس��ال 

کنید. 

با مشتریان غیرفعال خود بار دیگر 
ارتباط برقرار کنید

فراموش نکنید همیشه فرصتی دوباره 
برای به دست آوردن مشتریانی که مدتی 
اس��ت فعالیت نداش��ته  و با ش��ما ارتباط 
برق��رار نکرده اند، وجود دارد. CRM  به 
ش��ما کمک می کند تا مشتریان از دست 
رفته خود را بشناس��ید، آنها را هدف قرار 
بدهید و برای ش��ان پیام ه��ای تبلیغاتی 
آنالین ارسال کنید. این کار برای برندها 
راه��ی را باز می کن��د تا بتوانن��د دوباره 
مش��تریان غیرفع��ال خ��ود را به کمک 
پیام ه��ا و پیش��نهادهایی که ب��ه همین 
منظور طراحی ش��ده اند برگردانند و آنها 

را جذب کنند. 

برای مشتریان فعال تان شرایط 
بیش فروشی و فروش محصوالت 

مکمل را فراهم کنید
هنگام��ی که مش��تریان در حال خرید 
ی��ا در فرآیند تصمیم گی��ری برای خرید 

هستند، می توانید از فرصت ها به بهترین 
اس��تراتژی های  کنید.  اس��تفاده  ش��کل 
و   )Upsell( بیش فروش��ی   بازاریاب��ی 
فروش محصوالت مکمل یا فروش متقاطع  
ازجمله همین فرصت ها   )Cross-sell(
هس��تند. به عنوان مثال کس��ب وکاری را 
در نظ��ر بگیرید که در ح��ال نقل مکان 
به دفتر کار جدیدش اس��ت و قصد دارد 
مبلم��ان جدی��دی را ب��رای دفتر کارش 
به کمک ش��رکت ش��ما تهیه کند. شما 
می توانی��د از این فرصت ب��رای بازاریابی 
کنید  اس��تفاده 
م����دل های  و 
ب��ا  جدیدت��ر، 
کیفیت تر و البته 
به  را  پرهزینه تر 
کنید   معرفی  او 
)بیش فروشی( یا 
مبلمان  کنار  در 
ت  ال مح��ص��و
دیگ��ری مانن��د 
ت  ا ت�ج���هی��ز
دفتری، میز کار 
و مانند آنها را نیز به مشتری عرضه کنید 

)فروش محصوالت مکمل(. 

مراحل بهینه سازی کمپین های 
تبلیغاتی

مرحله اول: بر عملکرد خود نظارت 
کنید

آنچ��ه در هر تالش ب��رای بازاریابی 
حیات��ی اس��ت، معیاره��ای ثب��ت و 
دسته بندی سرنخ ها و ردیابی آنهاست، 
به ویژه برای کسب وکارهایی که فرآیند 
فروش در آنها طوالنی و پیچیده است. 
سیس��تم CRM  ش��ما بای��د قابلیت 
ردیاب��ی س��رنخ هایی را ک��ه از طریق 
تلفن، ایمی��ل، وب س��ایت و تبلیغات 

ایمیل به دست آمده اند داشته باشد.
 این س��رنخ ها بای��د از لحاظ کمی و 
کیفی تجزیه و تحلیل ش��وند تا معلوم 
شود کدام سرنخ ها واجد شرایط تبدیل 
شدن به مش��تری واقعی هستند. اگر 
سیس��تم CRM ش��ما این قابلیت را 

ندارد، بای��د از تیم فروش تان بخواهید 
این کار را به صورت دستی انجام دهند.

 کاری که ش��اید ارزش��ش را داشته 
باش��د، ولی وقت بس��یار زیادی از تیم 
فروش ت��ان می گیرد که می توانس��ت 

برای تمرکز روی فروش صرف شود. 

تقس�یم بندی های  دوم:  مرحل�ه 
خود را محدود کنید

ب��رای  مه��م  روش ه��ای  از  یک��ی 
جلوگیری از کاه��ش عملکرد مطلوب 
کمپین ه��ای تبلیغاتی این اس��ت که 
فهرس��ت مش��تریان بالقوه خ��ود را به 
بخش ه��ای کوچک ت��ر تقس��یم بندی 
کنید. یکی از روش های نادرس��تی که 
بس��یاری از بازاریابان به کار می گیرند 
این اس��ت که حجم زیادی از پیام های 
تبلیغاتی را به تعداد کمی از مشتریان 
بالقوه ارس��ال می کنند، بدون توجه به 
اینکه آیا پیام های ارسالی مناسب آنها 
اس��ت یا خیر. برای بهبود این مشکل 
کافی است مش��تریان را به بخش های 
جداگانه تقسیم بندی کنید. در صورتی 
ک��ه این کار را به ص��ورت دقیق انجام 
داده باش��ید، متوج��ه بهب��ود وضعیت 
کمپین ه��ای تبلیغاتی خ��ود خواهید 

شد. 
مرحله س�وم: پیام ه�ای خود را 

تنظیم کنید
تقس��یم بندی های  آنک��ه  از  پ��س 
مناسب را ایجاد کردید، حال می توانید 
پیام های تبلیغاتی خود را تنظیم کنید 
و با ارسال آزمایشی مدل های مختلفی 
از آنها، نتایج به دس��ت آمده را بررسی 
و تجزی��ه و تحلیل کنی��د. این پیام ها 
باید فقط در ظاهر با هم تفاوت داشته 
باش��ند و در واقع هدف آنها باید یکی 

باشد. 
این آزمایش ها به ش��ما نشان خواهد 
داد ک��ه ه��ر پیام بر بخ��ش خاصی از 
مش��تریان بالقوه چه تأثی��ری خواهد 
داش��ت. ب��ه ای��ن ترتی��ب می توانی��د 
فهرستی بهینه از مشخصات مشتریان 

بالقوه خود تهیه کنید. 

چگونه به کمک تکنیک های CRM کمپین های تبلیغاتی خود را بهینه کنیم؟ 

کلید

8نکته برای نوشتن یک عنوان 
تبلیغاتی تأثیرگذار

 چگونگی نگارش تبلیغات از اهمیت باالیی برخوردار 
اس��ت. در روند نگارش یک تبلیغ، بروش��ور، کاتالوگ، 
آگهی چاپی و اینترنتی، خبر و... نکات زیادی وجود دارد 
که یک نویسنده یا ژورنالیست با اشراف بر آنها می تواند 
تبلیغی مؤثر خلق کند؛ تبلیغ��ی که توجه عموم مردم 
را به خود جلب کند، پیام خود را به ش��فافیت عرضه و 

خریدار را برای خرید کاال متقاعد کند. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، وقتی در ح��ال ورق زدن 
روزنامه یا مجله یا در صفحات مجازی در حال گش��ت 
و گذار هس��تید، در میان حجم انبوهی از تبلیغات فقط 
تعداد محدود و انگشت ش��ماری هستند که توجه شما 
را به خود جلب می کنند، درحالی که ش��اید نیاز واقعی 
و چی��زی که به دنبال آن بودید در میان آگهی هایی که 
از آنها غافل ماندید بوده اس��ت. این چه چیزی است که 
یک آگهی تبلیغاتی را نسبت به موارد مشابه بیشتر مورد 

توجه قرار می دهد. 
جان کاپلز در کتاب »چگونه تبلیغات ش��ما می تواند 
پولس��از باش��د؟« می گوید: »اگ��ر با س��رآغازی خوب 
تبلیغ تان را شروع کنید، باید به نتیجه مثبت اطمینان 
داشته باشید، زیرا بزرگ ترین نویسندگان تبلیغات نیز با 
استفاده از سرآغازی محقر، قادر به نجات تبلیغات خود 

از ورطه نابودی نخواهند بود.«
با توجه به مطالب فوق می توان به این نتیجه رس��ید 
که بدون ش��ک تیتر یا عنوان یک��ی از مهم ترین ارکان 
یک تبلیغ به شمار می رود. با هم به بررسی هشت مدل 
عنوان نویس��ی مؤثر می پردازیم که بدون شک تأثیرات 
قابل توجهی در بهبود کیفی یک تبلیغ خواهند داشت. 

1- عنوان های بی واس�طه: این گونه عنوان ها بدون 
استفاده از هرگونه پیچیدگی یا آرایه های ادبی پیام خود 
را با خریدار در می��ان می گذارند. این عنوان ها در میان 
آگهی های خرده فروشان بسیار رواج دارد. مانند بلوزهای 

ابریشم خالص با 30 درصدتخفیف.
2- عنوان با واس�طه: این گونه عناوین، منظور خود 
را با ش��فافیت و مستقیم بیان نمی کنند و همین باعث 
می شود که کنجکاوی خواننده را برانگیزد و خواننده در 
جست وجوی رسیدن به پاسخ س��واالت خود در خالل 

متن باشد. 
3- اخبار: اگر خبرهایی در مورد محصول خود دارید، 
بهتر است که در عنوان ذکر کنید. این خبرها می توانند 
وعده ارائه یک کاال یا خدمات جدید یا پیش��رفت هایی 
که در س��اخت یک کاال به دس��ت آمده، باش��ند. مانند 
»مدل های کامپیوترهای قابل حمل، ارزش بردن به هر 

جایی را دارند.« شرکت اپل
4- چگون�ه: کلم��ه چگونه مثل ی��ک معجزه عمل 
می کند. بسیاری از نویسندگان تبلیغات ادعا می کنند که 
اگر متن تبلیغاتی تان را با این کلمه ش��روع کنید، سایر 
کلمات را نیز درس��ت انتخاب خواهید کرد. عنوان های 
چگونه رهنمودی مناس��ب و راه حلی جامع را به ش��ما 
عرضه می کنند. هروقت در نوش��تن عنوان به بن بس��ت 
رس��یدید، از این کلمه اس��تفاده کنی��د و معجزه اش را 

ببینید. 
5- پرسش: در عنوان خود یک پرسش مطرح کنید. 
پرسش��ی که برای خواننده به اندازه کافی قاطع و جدی 
باش��د و کنجکاوی او را در پیدا کردن پاس��خ سوال در 
متن آگهی برانگیزاند. به این نمونه توجه کنید؛ »وقتی 
کارمندی بیمار می شود، چقدر طول می کشد تا شرکت 
ش��ما کمب��ود وی را جبران کند؟« بیمه عمر ش��رکت 

پیلوت.
6- عنوان های امری: عنوان های دستوری ای که به 
مخاطبان خود راه انجام دادن کاری را نش��ان می دهند، 
می توانند بس��یار تأثیر گذار باش��ند. عناوینی که توجه 
بسیاری را به خود جلب می کنند. مانند عنوان تبلیغاتی 
ش��رکت اس��و: »در داخل باک اتومبیل ت��ان یک پلنگ 

بگذارید.«
7- عنوان های توجیه کننده: یکی از راه های مؤثر 
نوشتن متن تبلیغ، فهرس��ت کردن قابلیت ها و مزایای 
کاال یا خدمتی است که سعی در ارائه آن دارید. در عنوان 
خود می توانید دالیلی را ذکر کنید که مخاطب را توجیه 
کند که به س��راغ خواندن متن تبلیغاتی شما بیاید. این 
عناوین نیازی به عبارت »به چه دلیل« ندارند؛ کلماتی 
مثل »راه انجام...« یا »شش راه« به خودی خود این پیام 

را به مخاطب منتقل می کنند. 
8- عنوان گواه: در این قبیل آگهی ها، مس��ئولیت 
فروش برعهده خود مش��تری اس��ت. برای مثال برنده 
پیش��ین جایزه بزرگ یک شرکت، چگونگی این خوش 

اقبالی را برای شما شرح می دهد. 
این روش می تواند بس��یار موفق عم��ل کند، چرا که 
متن تبلیغ از زبان خود مش��تری نوشته شده و گواهی 
رضایت اوست که می تواند سایر مخاطبان را نیز به خرید 

ترغیب سازد. 
نکته پایانی و بسیار مهمی که باید در خلق عناوین در 

نظر گرفته شود پاسخ به این سه پرسش است: 
1- مخاطب من کیست؟ 

2- ویژگی های برتر کاال کدامند؟ 
3- چرا باید مخاطب مایل به خریداری این کاال باشد؟ 

)مهم ترین ویژگی این کاال برای مخاطب چیست؟(
بعد از رسیدن به پاسخ پرسش آخر کار را شروع کنید. 
ویژگی های مهم کاال را روی یک تکه کاغذ بنویسید و با 
اس��تفاده از هشت نکته ای که ذکر شد شروع به نوشتن 

کنید. آن قدر ها هم سخت نیست. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

Visa؛ با دوچرخه دنیا را کشف 
کنید

س��فرهای  در  چی��ن،  در   Visa مش��تریان 
 UnionPay خارجی ش��ان نیز از روش پرداخت
 Visa اس��تفاده می کردند. آنها نمی دانستند که
پوش��ش وس��یعی در خ��ارج از چین نی��ز دارد، 
بنابراین ه��دف برند یافتن راهی مس��تقیم برای 
ح��ل این مش��کل ب��ود. Visa می خواس��ت در 
معامالت سفرهای خارجی نیز مورد استفاده قرار 
گیرد. پس کمپین Visa Rental Bike در سه 
کش��ور کلید خورد. در این کمپین به مس��افران 
جوان چینی که قصد س��فر به خارج از کش��ور را 
داش��تند، فرصت های منحصر به فرد اس��تفاده از 
Visa و کش��ف سرزمین های ناش��ناخته معرفی 

می شد. 

هدف و محور کمپین 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، Visa مجبور بود در 
چی��ن با UnionPay و دیگ��ر بازیگران داخلی 
کارت ه��ای اعتباری وارد رقابت ش��ود. البته برند 
نمی توانس��ت در چین کارت اعتباری صادر کند، 
زیرا این بازار تنها در اختیار برندهای داخلی بود. 
پرداختن به این چالش برای باال بردن سهم بازار 
Visa اهمی��ت زیادی داش��ت. برن��د باید روش 
تازه ای برای جل��ب توجه مخاطبان چینی پیدا و 

UnionPay را از ذهن آنها محو کند. 
Visa می خواس��ت ب��ه انبوه مش��تریان جوان 
چینی که استقالل مالی داشتند و هوس اکتشاف 
سرزمین های ناشناخته را در ذهن می پروراندند، 
دست پیدا کند. این مخاطبان برخالف گردشگران 
سنتی چینی، به سفرهای گروهی عادت نداشتند 
و معموال به تنهایی به سفر می رفتند و مقصدشان 

تنها جاذبه های معمول گردشگری نبود. 

استراتژی خالقه 
برنام��ه Visa Rental Program پاس��خی 
 Visa .به ای��ن چال��ش مارکتینگ��ی برند ب��ود
توریس��ت های ج��وان چین��ی را ب��ه دوچرخه و 
 GPS اب��زاری مجهز می ک��رد که با اس��تفاده از
مکان ه��ای جدی��د و ج��ذاب را به آنه��ا معرفی 
می کرد. آنها می توانس��تند به دی��دن جاذبه های 
کمتر دیده ش��ده کش��ورها برون��د و مناظری را 
کشف کنند که گردش��گران اندکی به سراغ آنها 
رفت��ه بودند؛ دوچرخه ها هم ابزار مناس��بی برای 
هدایت برند به فروش��ندگان Visa بودند. وقتی 
گردشگری مسیرهای مکان یاب را دنبال می کرد، 
با فروشندگان معتمد Visa آشنایی پیدا می کرد 
 UnionPay که ممکن بود کارت های اعتباری
را قب��ول نکنن��د. به هر ترتیب برند می توانس��ت 
 ،Visaهمزمان با برقراری ارتباط بین مشتریان و
ام��کان دیدن مکان ه��ای جذاب و بک��ر را برای 

گردشگران فراهم کند. 
از این گذشته، این مکان یاب ها به کاربران اجازه 
م��ی داد ماجراجویی های خود را ثبت کنند و آنها 
 Visa را در شبکه های اجتماعی خود و وب سایت
به اش��تراک بگذارند. البت��ه فعالیت های visa به 
همین موارد منتهی نشد؛ این ابزارهای هوشمند 
به طور خودکار مسیرهای جدید را ثبت می کردند 

و آنها را به اطالع گردشگران می رساندند. 
برای وسوس��ه و تشویق گردش��گران در منزل، 
Visa نسبت به تولید محتوای تعاملی اقدام کرد. 
برند کاراکتری خلق کرد که نمایند ه گردش��گران 
س��نتی چینی بود و اطمینان داشت گردشگران 
جوان چینی نمی خواهند به او ش��باهتی داش��ته 
باش��ند. خبر دوچرخه های اجاره ای Visa خیلی 
زود از طریق اینفلوئنسرهای شبکه های اجتماعی، 
ویدئوه��ای آنالین، آگهی ه��ای چاپی و محیطی 
پخش ش��د. به این ترتیب انب��وه مخاطبان هدف 
به وب سایت Visa سرازیر شد. آنها می توانستند 
در وب سایت با تماش��ای ویدئوهای مجازی سفر 
با دوچرخه، لذت پنهان س��فر به شهرهای مورد 

عالقه شان را تجربه کنند. 
 GPS دوچرخه سواری با ابزار هوشمند مجهز به
محور کمپین را تش��کیل می داد؛ گردش��گران به 
جای اس��تفاده از سیس��تم حمل و نقل شهری به 
وسیله بی دردسرتری دسترسی داشتند. به عالوه 
دوچرخه سواری بخش��ی از فرهنگ جدایی ناپذیر 

چینی است. 
نتیجه گیری 

در آن س��ال آم��ار معام��الت Visa 40درصد 
افزایش یافت. 

آم��ار مراجع��ه به باجه ه��ای اج��اره دوچرخه 
فقط در چهار هفت��ه اول کمپین، ۷4۸۶ نفر بود 
)کمپین فقط در سه شهر خارجی اجرا شده بود(، 
همچنین ویدئوی کمپین در یک ماه 32 میلیون 

بار دیده شد.  

 یکی از قدرتمندترین 
تکنیک هایی که با استفاده از 
داده های جمع آوری شده از 
مشتریان می تواند به برندها 

کمک کند تا کمپین های تبلیغاتی 
آگاهانه تری راه اندازی کنند، 

 CRM استفاده از نرم افزارهای
)مدیریت ارتباط با مشتری( است

طوبا خارستانی 
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چند س��الی می ش��ود که تعداد تلفن های 
همراه از جمعیت کش��ور نیز بیش��تر شده و 
این موض��وع حاکی از اهمیت گوش��ی های 
تلفن همراه اس��ت. تعداد تلفن  های همراه در 
ایران بیش از جمعیت کش��ور اس��ت و ایران 
با بی��ش از 70 میلیون نف��ر جمعیت، بیش 
از 100میلیون س��یم کارت ثبت ش��ده دارد. 
براساس گزارش های جهانی، در سال 2014 
بیش از 29درصد خریدهای آنالین از طریق 
گوش��ی های موبایل صورت گرفت. مطمئنا 
این روند در س��الی که پیش رو داریم، بیشتر 
هم خواهد ش��د! این اع��داد و ارقام به خوبی 
نشان می دهند که دیگر وقت آن شده است تا 
موبایل هم وارد بازی  وفاداری شرکت ها شود. 
وف��اداری موبایل��ی دقیقا یعن��ی چه؟ اگر 
این س��وال را از من بپرسید، به شما خواهم 
گفت که تعریف دقیق، بس��تگی به این دارد 
که ش��ما چه می فروش��ید؟ کاال یا خدمت؟ 
مشتریان ش��ما عموما چه افرادی هستند؟ و 
اینکه شما به عنوان یک شرکت، می خواهید 
چ��ه نوع ارتباطی با مش��تریان خود داش��ته 
باشید؟ اما بس��یاری از کارشناسان وفاداری، 
این گونه جواب می دهند که »برنامه وفاداری 
مبتنی بر موبایل، خلق یک راه ارتباطی جدید 
با مشتری اس��ت که به ارزشمند شدن برند 

شرکت کمک بسیاری می کند.«
در این نوش��تار، به پن��ج نکته کلیدی که 
برای اجرای وفاداری مبتنی بر موبایل ضروری 

است، می پردازیم. 
1- ارائه دسترس�ی کام�ل موبایلی به 

تمام ابعاد برنامه وفاداری
حداق��ل کاری ک��ه باید انج��ام دهید این 
است که به مشتریان اجازه دهید تا خودشان 
مدیریت برنامه ش��ان را به دست گیرند، یعنی 
از طریق گوش��ی موبایل شان بتوانند ثبت نام 
کنند، از میزان امتیازات شان، نحوه جمع آوری 
آنه��ا، خرید ک��ردن و فرصت ه��ای تخفیفی 
پیش رو با خبر شوند، بتوانند از آنها به خوبی 
اس��تفاده کنند و مهم تر از هم��ه اینها، لذت 
ببرند. بله! لذت بردن نکته طالیی در این شیوه 
وفاداری اس��ت که متأسفانه با وجود سادگی 
بسیار، هنوز بسیاری از برندهای مطرح به آن 

توجه نکرده اند. اگر مشتریان نسبت به برنامه 
وفاداری نصب شده روی گوشی موبایل شان 
حس کارایی داشته باش��ند و از بازی کردن 
ب��ا آن، بله! ب��ازی کردن ل��ذت ببرند، به جد 
می گوی��م که ش��ما نیم��ی از راه را رفته اید. 
مش��تریان ای��ن روزها توقع دارن��د برنامه ای 
ارزشمند با قابلیت های شخصی سازی )یعنی 
خلق برنامه مختص مشتری( را در هر مکان 
و هر زمانی در اختیار داشته باشند. برنامه را 
جوری طراحی کنید تا هر مشتری این تصور 
را داش��ته باش��د که این برنامه تنها مختص 
به اوس��ت. از اینها گذش��ته، اعضای باشگاه 
مشتریان شما، باید به راحتی بتوانند از کدها 
و کوپن های تخفیف خود اس��تفاده کنند، نه 

مجبور  اینکه 
از  ش��وند 
پرین��ت  آن 
تهی��ه ک��رده 
حض��وری  یا 
فروش��گاه  به 
م����راجع��ه 
کنن��د. پ��ا را 
فراتر  ای��ن  از 
می گذاری��م؛ 
اج��ازه بدهید 
اعض��ای  ت��ا 

باش��گاه تان تخفیف های خ��ود را در زنجیره 
حس��اب های وفاداری شان ذخیره کنند تا هر 

زمان که دوست داشتند استفاده کنند. 
2- گزین�ه »موقعی�ت مکان�ی« را در 
برنام�ه بگنجانی�د و به مش�تریان خود 

امتیاز دهید
 گاه��ی پیش می آی��د برندهای��ی که در 
سطح شهر فروش��گاه های متعددی دارند، به 
گوش��ی های همراه مش��تریان خود به چشم 
دشمن نگاه می کنند و تصورشان هم بر این 
است که تا زمانی که مشتریان بتوانند کاالی 
م��ورد نظر خ��ود را از طریق چ��رخ زدن در 
اینترنت پیدا و خریداری کنند، دیگر کس��ی 
به س��راغ فروشگاه های س��طح شهر نمی آید 
یا حداقل میزان فروش ش��ان کاهش می یابد. 
اما بازاریابان حرفه ای و زرنگ با اس��تفاده بجا 
از برنامه ه��ای وفاداری، گوش��ی موبایل را به 
فرصتی جدید برای فروش بیشتر بدل کرده و 

مشتریان خود را نیز به وجد می آورند. فرض 
کنید ش��ما، یکی از اعضای باشگاه مشتریان 
برن��د الف هس��تید و موقعیت مکانی ش��ما 
خیابان ولیعصر گزارش شده است. در همان 
زمانی که مش��غول پیاده روی هستید، پیامی 
دریاف��ت می کنید؛ مش��تری عزیز، ش��ما در 
نزدیکی فروشگاه ما هستید. در صورتی که به 
ما سر زده و از ما خرید داشته باشید مشمول 
ط��رح تخفیف مکانی ما خواهید ش��د. و این 
دقیقا همان کاری اس��ت که برند سفورا، یک 
برند مطرح در فروش لوازم آرایشی-بهداشتی 

برای مشتریان وفادار خود انجام می د هد. 
از موقعیت مکانی مش��تری خ��ود نهایت 
اس��تفاده را ببری��د. به مش��تریان خود فقط 
کاالهای خ��ود را ارائه 
ندهی��د. آنها را به یک 
فنج��ان قه��وه داغ در 
نزدیک ترین کافی شاپ 
دعوت کنید و ببینید 
که مش��تری شما چه 
از وف��ادار بودن  لذتی 
امتحان  حتما  می برد، 

کنید. 
بیشتر  تعامل   -3
از  اس�تفاده  ب�ا 

تبلیغات موبایلی
شما می خواهید که مشتریان بیشتر با شما 
در اتباط باش��ند؟ چه در فروشگاه ها یا پشت 
میز کار یا حتی در خانه؟ خوب، به موبایل شان 
اهمی��ت بدهید. اگر در ح��ال طراحی برنامه 
موبایلی جدیدی برای مشتریان خود هستید 
توجه داشته باشید، به مشتریانی که برنامه را 
روی گوشی موبایل شان نصب می کنند، امتیاز 
بیشتری بدهید؛ به آنهایی که از طریق موبایل 
از شما خرید می کنند تخفیف بیشتری دهید. 
ی��ا در مدتی محدود تخفیفات��ی باورنکردنی 
برای مشتریان وفادار اما موبایلی خود در نظر 
بگیرید. کافی است مشتریان خود را به کسب 

امتیاز از این راه ترغیب کنید. 
4- ادغام پ�اداش وف�اداری با تجربه 

موبایلی مشتریان
برنامه ه��ای وف��اداری عموما  مؤثرتری��ن 
براس��اس میزان خری��د به اعضای باش��گاه 
مش��تریان امتیاز می دهند، اما امتیازدهی در 

موبای��ل اندکی متفاوت اس��ت. در این مورد، 
مدیران باش��گاه مش��تریان براس��اس تعداد 
پست ها در ش��بکه های مجازی و پسندیدن 
ی��ا به قول امروزی ها الیک ک��ردن تصاویر و 
نوشته های ش��رکت در صفحات فیس بوک، 
اینس��تاگرام و. . .، به مش��تریان وفادار خود 

امتیاز می دهند. 
ذک��ر این مطل��ب خالی از لط��ف نخواهد 
بود؛ از آنجا که بیش��تر مش��تریان موبایلی، 
قب��ل از خرید، به س��ایت اینترنتی س��ر زده 
و بعد از بررس��ی همه جانب��ه اقدام به خرید 
می کنند، توجه به گزینه »افزودن به لیس��ت 
عالقه مندی ها« و امتیاز دادن به مش��تریان 
براساس عالقه مندی های شان می تواند ارتباط 
بین شرکت و مشتری را بهبود ببخشد. از این 
راه ش��رکت و باشگاه مش��تریان آن می تواند 
امتی��ازات ویژه ای را ب��رای عالقه مندان گروه 
خاصی از محصوالت در نظر بگیرد؛ مطمئن 

باشید که مشتریان هم راضی خواهند بود. 
5- اس�تفاده از داده ه�ای وف�اداری 
نگاه�ی  ش�کل گیری  ب�رای  موبایل�ی 

یکپارچه به مشتری
ش��اید بزرگ تری��ن مزیت یک باش��گاه 
مشتریان موبایلی، زمانی باشد که مشتریان 
به تطبیق خودش��ان با برنامه های وفاداری 
ش��رکت اختص��اص می دهند! مش��تریان 
دوس��ت دارند ت��ا آنجا که ممکن اس��ت از 
مزایای موجود در باشگاه نهایت استفاده را 
ببرند؛ اینجاست که زوایای پنهان دید خود 
را بروز می دهند و این فرصت مناسبی برای 
بازاریابان ش��رکت اس��ت تا تمام جنبه های 
رفت��ار مش��تری را در کانال ه��ای ارتباطی 
بررسی و به اطالعات جامع و یکپارچه ای از 
روان شناسی رفتار مصرف کننده دست پیدا 
کنند. مطمئن باش��ید که این اطالعات به 
شرکت ها فرصت خلق پیشنهادات جذاب تر 
و مشتری پسندتر را می دهد. این را به خاطر 
بسپارید که وفاداری مبتنی بر موبایل، پلی 
حیاتی میان دنیای آنالین اطالعات و ذهن 
مش��تریان اس��ت و اگر ش��رکتی موبایل را 
جزو برنامه های وفاداری خود نداند، فرصت 

بزرگی را از دست داده است.  
ارتباط با نویسنده: 
Me@alirezajafari.com

فرصت را از دست ندهید! 

بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری 
مبتنی بر گوشی های هوشمند

داستان سرایی مشتری در استراتژی بازاریابی 
دیجیتال

 اهمیت داستان سرایی
داستان سرایی مش��تری یکی از روش های جدید در 

بازاریابی دیجیتال است. 
وقتی در مورد داستان سرایی فکر می کنیم، تصورات 
ما بیش��تر در مورد خاطرات دوران کودکی اس��ت. این 
داستان ها نظیر داس��تان های پریان یا اردوهای مدرسه 

است. 
داس��تان ها اساسی ترین فرم از ارتباط بشری هستند. 
معموال داستان سرایی جزو نخستین دسته ها از فرهنگ 

بشری طبقه بندی می شوند. 
به گزارشibazaryabi ، تحقیقات نشان داده است 
که ذهن بشری مایل است که داده ها را به شکل روایی، 

کدگذاری، ذخیره و بازیابی کند. 

داستان سرایی در بازاریابی
زمانی که مشتری تصمیم به خرید می گیرد، داستان ها 

می توانند اطالعات مهمی را انتقال بدهند. 
داس��تان ها می توانند تصمیم گیری مشتری را شکل 

داده و تجربه برند را نیز شکل بدهند. 
با ظهور رسانه های اجتماعی ارتباط مشتری با مشتری 
مانند فیس ب��وک و توییتر، داس��تان ها نقش فعال تری 

گرفته اند. 
داس��تان ها اب��زاری قوی برای ش��کل دهی به فرآیند 
شناختی مشتری، فراخوانی مجدد تصویر برند هستند، 
اما ای��ن روش داستان س��رایی به نس��بت در بازاریابی 

دیجیتال کمتر شناخته شده است. 
در تحقیق��ی که روی دو کمپان��ی BMW آلمانی و 
بانک Suguraدر ژاپن انجام گرفته است، نقش توسعه 
روش داستان س��رایی در انتخاب مشتری بررسی شده 

است. 
طی این تحقیق مشخص ش��د که داستان سرایی به 
صورت مش��خص اش��تغال کاربر با وب سایت را افزایش 

می دهد. 
داستان هایی که از مش��تری سرچشمه گرفته بودند 
در ش��کل دهی نگرش مش��تری به برند در رسانه های 

اجتماعی نقش بسزایی داشته اند. 
در مقابل، برخی شرکت ها سعی در باال بردن تجربیات 

و روایت های مربوط به برند مشتری ندارند. 
این ش��رکت ها فرصت های خوبی را ب��رای ارتباط با 

خریداران بالقوه از دست می دهند. 

داستان سرایی در بازاریابی دیجیتال
امروزه به صورت فزاین��ده ای محل نمایش قدرت در 
بازاریابی دیجیتال از روی برند به سمت ترکیبی از برند 

و مشتری حرکت می کند. 
در تبلیغات سنتی تلویزیونی، پیام های بازاریابی برند 
به مشتری مسلط شده است، اما در یک مدل بازار چند 
وجهی، مدل س��نتی بازاریابی با رقابت شدیدی روبه رو 

است. 
دلیل آن هم این اس��ت که ش��رکت ها از وب سایت ها 
و رس��انه های اجتماعی برای ارسال پیام با اثر عمیق تر 

استفاده می کنند. 
پیام های مس��تقیم برند ک��ه دارای س��اختار روایی 
هس��تند، می توانند به طرز فزاین��ده ای متقاعد کردن و 
ارتباطات برند را در هر دو رسانه سنتی و مدرن افزایش 

بدهند. 
امروزه یک گرایش داستان سرایی مشتری به مشتری 

در رسانه های اجتماعی همه گیر شده است. 
مفاهیم قبلی تأثیر نفوذ برند، با مفاهیم پویا تر برند به 
مصرف کننده و مصرف کننده به مصرف کننده جایگزین 

می شوند. 
این به ما اج��ازه می دهد که ترکیبات پیچیده تری از 
اشتراک محتوای خالقانه را با مشتری در پیش بگیریم. 
شرکت و مشتریان برند، هر دو می توانند محتوا را روی 

رسانه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. 

نمونه موفق شرکت فورد
شرکت ها هم، در به اشتراک گذاشتن تجربه مشتریان 
فعال شده اند. این شرکت ها تولید محتوا توسط کابران و 

مشتریان را تسهیل کرده اند. 
مثال در سال 2009 و سال 2013، شرکت فورد موتور 
با قرض دادن 100 فورد Fiestas جدید برای شش ماه 
به صورت رایگان برای یک سری افراد انتخاب شده یک 

موج رسانه ای ایجاد کرد. 
در مقابل از انتخاب ش��دگان خواس��ته ش��ده بود که 
تجربیات خودش��ان را از این ماش��ین روی رسانه های 
اجتماعی نظیر یوتیوب، فیس بوک و توییتر به اشتراک 

بگذارند. 
ف��ورد از این کمپی��ن تبلیغاتی ب��رای تبلیغات روی 
تلویزی��ون و تبلیغات چاپ ش��ده و تبلیغات دیجیتالی 

استفاده کرد. 
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ایمیل مارکتینگ، قهرمان ناشناخته 
عصر دیجیتال

ب��ه دالیل مختلفی ایمی��ل مارکتینگ، قهرمان 
ناش��ناخته عصر دیجیتال شناخته می شود. دالیل 
متعددی برای چنین تش��بیهی وج��ود دارد؛ اول 
اینکه ایمیل نخس��تین ابزاری اس��ت که واقعا به 
ش��رکت ها اج��ازه داد ت��ا از تعام��ل اینترنت در 
مارکتین��گ بهره ب��رداری کنند. اب��زار ایمیل، که 
می تواند با اس��تفاده از اطالعات مش��تری تکمیل 
ش��ود، ام��کان شناس��ایی پیش��نهاد های خری��د 
محتمل تر، ارائه پیش��نهادهای هدفمند و پیگیری 
نتایج کمپین ها و سایر نتایج  را فراهم کرده است. 
دلیل دوم این اس��ت که ایمیل مارکتینگ بخش 
بزرگ��ی از دیجیتال مارکتین��گ را انجام می دهد. 
اگرچه ایمیل، فناوری مسحورکننده ای نیست اما 

بسیار قدرتمند است. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، فناوری ه��ای ایمیلی 
در ط��ول فرآین��د مدیری��ت ارتباط مش��تری، از 
ایمیل ه��ای تأیید خری��د گرفته ت��ا خبرنامه ها و 
ایمیل ه��ای تبلیغاتی، کاربرد خواهند داش��ت که 
ب��ه این ترتیب می توان ایمیل را یک ابزار بس��یار 
مهم در تجربه مش��تری دانس��ت. دلیل سوم این 
اس��ت که ایمی��ل مارکتینگ نخس��تین فناوری 
دیجیتال مارکتینگ بوده که در اینترنت استفاده 
ش��د و از تعاملی ب��ودن آن بهره برداری کرد. قبل 
از پذیرش گس��ترده ایمی��ل به عنوان یک تکنیک 
دیجیتال مارکتینگ، متخصصان مارکتینگ ابتدا 
بر اس��تفاده از تبلیغات نمایشی مشغول بودند. در 
حقیق��ت ایمیل از یک مکانیس��م پیام رس��انی به 
کانالی مبتنی بر اجازه مشتری و سپس به کانالی 

تمام عیار برای مشارکت تبدیل شد. 
ایمیل مارکتینگ بسیار مناسب عصر دیجیتال 
حاضر اس��ت و امکان تعامل در این عصر را فراهم 
می کن��د، چراک��ه براس��اس آن مش��تری قادر به 
پاس��خگویی بوده و ترجیحات وی ب��رای ارتباط 
بع��دی مدنظر ق��رار می گیرد. ایمی��ل، آنی عمل 
کرده و به خصوص از طری��ق گجت ها، پیغام ها به 
موقع تحویل داده می ش��وند. ایمیل ابزاری جالب 
توجه اس��ت، چراکه پیام ها از طریق آن می توانند 
مصرف کنن��ده را به بخش های دیگ��ر اینترنت یا 
به یک وب س��ایت خاص هدای��ت کنند. اطالعات 
زیادی از این طری��ق قابل مخابره بوده و می توان 
از اطالعاتی که قبال در ارتباط ایمیلی با مشتریان 

به دست آمده استفاده کرد. 
ویژگی های تعاملی دیجیتال مارکتینگ موجب 
نتیجه ده��ی س��ریع بازاریابی ایمیلی ش��د. با این 
حال، مقایس��ه ایمیل با اشکال سنتی مارکتینگ 
مس��تقیم همچ��ون پس��ت مس��تقیم ب��ه دلیل 
شباهت های آنها طبیعی است. پیام های نوشتاری 
به جای صندوق پست معمولی به اینباکس ایمیل 
وارد می شوند. آنها می توانند یک مشتری را به طور 
خ��اص خطاب قرار دهند و همچنین ش��امل یک 

پیشنهاد هدفمند باشند. 
ب��ا این ح��ال تفاوت های مهمی نی��ز میان این 
دو کان��ال وج��ود دارد؛ ایمیل س��ریع تر، ارزان تر 
و مؤثرتر از پس��ت مس��تقیم اس��ت. با استفاده از 
ایمیل، پیش��نهادهای فروش به س��رعت و بدون 
نیاز ب��ه انتظار ب��رای چاپ آنها آماده می ش��وند. 
این ابزار نیازی به چاپ و ارتباطات پس��تی ندارد 
و به س��رعت پاس��خ مش��تری را ارزیابی کرده و 
پیش��نهادهای آتی خرید را ب��رای افزایش میزان 
پاس��خ او تنظیم می کند. بدیهی اس��ت که ایمیل 
نس��بت به س��ایر روش ه��ا مؤثرتر اس��ت، چراکه 
میزان پاسخ دهی بیشتر بوده و به سرعت می توان 
پیشنهادهای خرید و پارامترها را تغییر داد و نتایج 
را سنجید. براس��اس آخرین مطالعات انجام شده 
 MarketingProfs و MailChimp توس��ط
ن��رخ خواندن منحصربه ف��رد در حدود 19درصد 
ش��ناور بوده و نرخ کلیک بیشتر از 3درصد است، 
همچنین نرخ لغو اش��تراک حدود 2۵صدم درصد 

بوده که در مجموع این آمار قابل قبول است. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

این را به خاطر بسپارید که 
وفاداری مبتنی بر موبایل، 

پلی حیاتی میان دنیای آنالین 
اطالعات و ذهن مشتریان است 

و اگر شرکتی موبایل را جزو 
برنامه های وفاداری خود نداند، 
فرصت بزرگی را از دست داده 

است

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری



بدترین نصیحت ها و راهنمایی ها در 
حوزه کسب و کار

راهنمایی ه��ای  و  آموزش ه��ا  دوران��ی ک��ه  در 
کس��ب و کار اط��راف ما را پ��ر کرده اند، شناس��ایی 
راهنمایی های غل��ط و دوری از آنها می تواند مفید 

باشد. 
اداره کردن کسب و کار، خصوصا وقتی در ابتدای 
راه قرار داشته باشید، بسیار دشوار است. از طرفی، 
راهنمایی ها و مشاوره های کسب و کار به وفور اطراف 
شما را پر کرده اند و تشخیص صحیح یا غلط بودن 
این مش��اوره ها به چالشی دیگر تبدیل خواهد شد. 
در ای��ن میان شناس��ایی راهنمایی ها و توصیه های 
غلط و دوری کردن از آنها می تواند کلید پیش��رفت 
شما باشد. در این مطلب به نقل از زومیت، تعدادی 
از بدترین راهنمایی ه��ا و نصیحت ها که می توانند 
ش��ما را در همان ابتدای راه از مس��یر خارج کنند، 

جمع آوری کرده ایم. 
۱- تنه�ا ب�ا اف�رادی کار کنی�د که ش�ما را 

دوست دارند
ای��ن توصیه به ش��ما می گوید که از ه��ر انتقاد 
و نظری مخال��ف با ایده جدی��د دوری کنید. تنها 
از اف��رادی نظر بخواهید که روحیه ش��ما را خراب 
نمی کنند. از مادرتان که ش��ما را نابغه می داند نظر 
بخواهید یا از دوس��تی که به شما بدهکار است و از 
گفتن نظر مخالفش می ترس��د. هیچ گاه با صاحبان 
باتجربه کس��ب و کار مش��ورت نکنید. از مش��تریان 
بالق��وه در ارتب��اط با ایده نظرخواه��ی نکنید و در 
نهایت، با یک عینک خوش بینی به دنیا نگاه کنید. 

۲- تنها به دنبال عالقه خود بروید
نکت��ه ای ک��ه در این نصیحت وج��ود دارد این 
اس��ت که هیچ توضیح مبهمی نمی دهد و ش��ما 
را صریحا به رفتن مسیری خاص دعوت می کند. 
این جمله می گوید هر کاری را که دوست دارید، 
به عنوان کس��ب و کار آینده خ��ود در نظر بگیرید 
و هیچ تحقیقی در رابطه با آن نداش��ته باش��ید. 
طبق این توصیه، احتمال تغییر عالیق ش��ما در 
طول زمان و دورانی که می خواهید از آنها کسب 
درآمد کنید، بس��یار کم اس��ت. این راهنمایی به 
شما می گوید اصال مهم نیست که بازار عالقه شما 
اشباع ش��ده یا حتی وجود نداش��ته باشد، بدون 
تحقیق و تنها به صرف عالقه، وارد مس��یر جدید 

شوید. 

3- تم�ام پس انداز خود را برای کس�ب و کار 
جدید هزینه کنید

این نصیحت اش��تباه می گوید هی��چ کارآفرینی 
محتاط نبوده اس��ت. حال آنکه اکث��ر افراد موفق، 
پیش از راه اندازی کسب و کار جدید، تالش کرده اند 
شغلی دائمی داشته باشند و کمی از هزینه های کار 
جدی��د را به کمک آن تأمی��ن کنند. آنها هیچ وقت 
ب��دون برنامه عمل نک��رده و پس انداز خود را برای 

ایده ای خام هزینه نکرده اند. 
4- بررس�ی ارزش پیش�نهادی را به تعویق 

بیندازید
طب��ق ای��ن راهنمای��ی، ارزش های ش��خصی و 
چشم انداز ش��ما، برای کس��ب و کار هم معنا دارند. 
نی��ازی نیس��ت روی ارزش پیش��نهادی و فرهنگ 
مدنظر برای ش��رکت آینده زمان بگذارید. ابتدا تیم 
بزرگی تش��کیل دهید و سپس در مورد این مسائل 
صحبت کنید. حقیقت این است که پس از تشکیل 
تی��م، دیگر نمی توان فرهنگ و ارزش پیش��نهادی 
کس��ب و کار را به بحث گذاشت و هر فردی اهداف 

متفاوتی برای کار ارائه خواهد داد. 
5- هم�ه کارمندان به خوب�ی متوجه منظور 

شما می شوند
مدیرانی که به این جمله عمل می کنند، همیشه 
بر این باور هس��تند که کارمندان در همان جمالت 
ابتدایی منظور آنها را متوجه می ش��وند. آنها نیازی 
نمی بینند که با س��وال های ادام��ه دار، از فهمیدن 
موض��وع توس��ط کارمن��دان مطمئن ش��وند. این 
مدیران تصور می کنند همین که بخش��ی از دستور 
آنها فهمیده شود، برای اجرای کار کافی است. آنها 
درک کامل مس��ئله را به عهده کارمند می گذارند. 
اگر بخواهیم به این نصیحت توجه کنیم، باید تصور 
کنی��م مهارت س��خنگویی ما و مهارت ش��نیدن و 

درک کارمندان، در بهترین حالت ممکن است. 
در نهای��ت فراموش نکنید که نصیحت های اش��تباه 
دیگری هم ممکن اس��ت به شما ارائه شود. همیشه با 
دیدی باز و با قدرت تحلیل وارد جلسات مشاوره شوید 
و مطالب آموزش��ی را نیز ب��ا دقت باال و درک از مفید 

بودن برای کسب و کار انحصاری خود مطالعه کنید. 
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همیشه در ابتدای کار شرایط به 
گونه ای اس��ت که هر کس )یا هر 
تی��م( فکر می کند ک��ه خودش از 
عهده همه کارهای خود برمی آید 
و نیازی به یک شخص یا سازمانی 
خارج از سازمان خود ندارد. اما اگر 
عمیق تر نگاه کنیم، تقریبا همه ما 
به یک یا چند شریک B2B برای 
راه اندازی یا توسعه  کسب و کارمان 
)در بخ��ش تبلیغات ی��ا در بخش 
تولید محتوا، سئو و…( نیاز داریم 
و اینجاست که اهمیت یک شریک 
B2B خوب نمایان می شود. برویم 
سر اصل داس��تان؛ خب حاال این 
شریک ایده آل B2B را از کجا گیر 

بیاوریم؟ چگونه؟ با چه اصولی؟ 
با ما همراه باش��ید تا به نقل از 
Modir. TV 11فاکتوری را که 
هنگام تصمیم گیری برای همکاری 
با شرکت ها به صورت B2B نیاز 

است، بررسی کنیم. 
۱- می�زان تجرب�ه ش�ما یا 
شرکت تان در خدمات/کاالیی 
که ارائه می دهید چقدر است؟ 
شما قبل از شروع همکاری باید 
از تجربه ش��رکت روبه رو اطالعات 
کسب کنید تا ببینید در حوزه ای 
ک��ه به فعالی��ت آنها نی��از دارید، 
تجرب��ه و خبرگی م��ورد نیازتان 
را دارند یا نه. ش��اید یک ش��رکت 
قدیمی و باتجرب��ه، از حوزه ای که 
نیازمند خدمات هستید اطالعات 
و تجربه ای نداش��ته باش��د. شما 
باید مناس��ب ترین و کارآمدترین 
ش��رکت را ب��رای خ��ود انتخاب 
کنید. این س��خنان گریگ لندر، 
بنیانگذار شرکت مشاوره ای توسعه 

کسب و کار CBIZ بود. 
۲- آی�ا ق�رارداد هم�کاری 
بلند مدتی در پرونده خودتان 
داری�د؟ اگر جواب بله اس�ت، 
مش�تریان  ش�رکت هایی  چه 

بلند مدت شما بودند؟ 
وجود قرارداد ها و همکاری های 
بلند مدت نش��ان دهنده تعهد آن 
ش��رکت در قبال مسئولیت هایش 
اس��ت. اگر کس��ب و کارهای دیگر 
توانس��ته اند در بلند م��دت با این 

ش��رکت کنار بیایند، پس احتمال 
اینکه کسب و کار ش��ما نیز بتواند 
همکاری موفق��ی را صورت بدهد 
نیز زیاد است. شما هم اکنون نظر 
دارون کوهن مدیر ارش��د شرکت

 B2B matching platform
Powerlinx  را مطالعه کردید. 

چ�ه  ب�ا  هم اکن�ون   -3
هم�کاری  ش�رکت هایی 

می کنید؟ 
اش��تباه نکنی��د، بح��ث تجربه 
و ش��لوغ بودن س��ر یک ش��رکت 
متفاوت هستند. ش��ما برای بهتر 
اجرایی ش��دن کارتان نیازمند این 
هس��تید که ش��رکت برای ش��ما 
تمرکز کافی داشته باشد، نه اینکه 
کارها و خدمات درخواس��تی شما 
زی��ر انبوهی از مش��تریان دفن و 

فراموش شود. 
طبق گفته لن��درز »اصال بعید 
نیست که ش��رکتی صرفا عطش 
جذب مش��تری داش��ته باش��د و 
هنگام ارائه خدمات به آنها وابماند 
و از زیر بار مسئولیتش شانه خالی 

کند.«
4- ش�ما چطور و چه کمکی 
به رش�د و توس�عه کسب و کار 

مشریان سابق تان کردید؟ 
درصورت ام��کان، بنا به توصیه 
کوهن، از ش��رکت مقاب��ل درباره 
فرآیند خدماتی ای که ارائه داده و 
کمکی که به مشتریان سابق کرده 
و راه حل و نوآوری ویژه اش بپرسید 
ت��ا بدانید که این گزین��ه در برابر 
دیگر گزینه های پیش روی ش��ما 

چه ویژگی متمایزی دارد. 
ب�ا  را  م�ا  می توانی�د   -5
مشتریان کنونی یا سابق خود 
مرتب�ط کنید تا با آنها صحبت 

کنیم؟ 
می گوی��د  کاس��ابوری  اری��ک 
»خواندن آمارها و نظرس��نجی ها 
می تواند به ش��ما کمک کند ولی 
هرگز نمی توانند جای یک ارتباط 
مستقیم با مشتریان سابق شرکت 
را بگیرد. از آنها نظر و دیدگاه شان 
را درب��اره خدماتی که به آنها ارائه 
ش��ده اس��ت بپرس��ید تا بیش از 

پیش بدانید که قرار اس��ت با چه 
نوع ش��رکت ارائه دهن��ده خدمات 

همکاری کنید.« 
6- به طور واضح درخواست 
و خدماتی را که نیاز دارید بیان 

و شفاف سازی کنید 
نخس��تین گام توجیه دو طرفه 
اس��ت. چه خدماتی نیاز اس��ت و 
این خدمات چگونه ارائه می شود. 
مزیت هایی که این همکاری برای 
دو طرف معامله دارد چه چیزهایی 

است؟ 
کوهن بیان می کن��د که »اکثر 
همکاری هایی که به شکست منجر 
می شوند به این خاطر هستند که 
دو طرف معامله، در ابتدا انتظارات 
و خواسته های شان را برای یکدیگر 
شفاف س��ازی نکرده اند. اگر ش��ما 
نتوانید هدف ت��ان را به طور واضح 
بیان کنید، چطور انتظار دارید که 
دیگران بتوانند آن را برای تان ایجاد 

کنند؟«
لن��درز اضاف��ه کرد:  همچنین 
»ش��ما باید قبل از عقد قرارداد با 
شرکت، از هدف و نیاز خودتان به 
خوبی و به طور کامل آگاهی داشته 
باش��ید و بدانید که اولویت بندی 
آن ش��رکت برای رساندن و انجام 
خدمات به مشتریانش، چه چیزی 

است.«
7- ط�رف دیگر ماجرا را نیز 

در نظر بگیرید
ب��رای ش��روع ی��ک هم��کاری 
دوطرفه B2B ش��ما تنها کس��ی 
نخواهید بود ک��ه حق حرف زدن 
و بیان نیازها و انتظاراتش را دارد. 
شما باید انتظارات طرف مقابل را 
نیز در نظر بگیرید. کوهن پیشنهاد 
کس��ب و کارهای  ک��ه  می کن��د 
کوچ��ک به طور کام��ل و واضح از 
انتظارات ش��رکت مقابل اطالعات 
کس��ب کنند و بدانن��د که چطور 
می توانند در رهیابی به این اهداف، 

خدمات شان را ارائه دهند. 
»روش  می گوی��د:  کوه��ن 
دس��تیابی به یک مذاکره برد-برد 
همین اس��ت، ش��ما باید نیازها و 
انتظارات طرف مقابل تان را نیز در 

نظر بگیرید. ش��ما موظف هستید 
که کس��ب و کار و جسارت خود را 
برای طرف مقاب��ل توضیح دهید؛ 
همان گون��ه ک��ه انتظ��ار دارید او 

پاسخگوی شما باشد.«
8- با دیگر کس�ب و کارهای 
تازه راه اندازی ش�ده مشورت 

کنید 
مشورت با ش��رکت هایی که از 
لحاظ گس��تردگی و مدت فعالیت 
در رده ش��رکت ش��ما هس��تند، 
می تواند کمک بس��یار مناس��بی  
باش��د. از آنها در مورد نقاط ضعف 
و قوت��ی ک��ه در تجربه ش��خصی 
شرکت ش��ان داش��تند بپرسید تا 
بتوانید بهترین انتخاب و راه حل را 

برای شرکت خود برگزینید. 
به گفته کاس��ابوری »در اینکه 
اینترنت منبع عظیمی از اطالعات 
می گ��ذارد،  ش��ما  دراختی��ار  را 
ش��کی نیس��ت، اما بهترین روش 
تحقیق و دریاف��ت اطالعات قابل 
اعتماد، پرس��ش مستقیم از دیگر 
شرکت  هاس��ت؛ ش��رکت هایی که 
کاری را که شما می خواهید انجام 
دهید انج��ام داده ان��د. اگر به طور 
نباشید،  رقابت  مس��تقیم درحال 
معموال پاس��خ های دریافتی شما، 
ب��دون قصد و غرض ورزی خاص و 

برای کمک به شما خواهد بود.«
9- تع�ادل مناس�ب می�ان 
بودجه و خدماتی که قرار است 

دریافت کنید برقرار کنید
اکثر شرکت های نوپا، با بودجه 
محدود ش��کل می گیرند و ش��اید 
صحبت هایی که تاکنون داشته ایم، 
برای بودجه آن��ان مانند یک رؤیا 
به نظر برس��د، اما نظر لندرز را در 
این باره بش��نوید: »شاید انتخاب 
یک شرکت خارجی و هزینه هایی 
که ممکن اس��ت متحمل شوید، 
برای ش��ما و ش��رکت تان حیاتی 
و بحرانی به نظر برس��د. شما باید 
از بلندپروازی ه��ا دوری ک��رده و 
با توجه ب��ه بودجه ای ک��ه دارید 
بهتری��ن انتخاب را کنی��د. حد و 
اندازه خود و شرکت تان را بدانید. 
با خرج های زیاد شرکت را به خطر 

نیندازید.«
۱0- به زنجی�ره فعالیت های 
به ط�ور متداول  جانبی خ�ود 

نظارت داشته باشید 
فرآینده��ای یک ش��رکت باید 
با رهنمودهای مدی��رش، در یک 
راس��تا و هدف باش��د و این مهم 
داخل��ی  فعالیت ه��ای  مخت��ص 
ش��رکت نمی ش��ود. ش��ما بای��د 
تمام��ی فعالیت ه��ای مرتب��ط با 
کسب و کارتان را تحت نظر داشته 
باش��ید تا در راس��تای هدفی که 
مدنظر شماس��ت حرک��ت کنند. 
به ط��ور مث��ال طراح��ی س��ایت، 
طراح��ی برن��د و حت��ی طراحی 
دکوراسیون داخلی شرکت تان باید 

در یک سمت و سو باشد. 
جوی هووم، مدیرعامل شرکت 
 Sparta Systems نرم اف��زاری 
می گوی��د: »ش��رکت ها نی��از ب��ه 
یک دی��د و نم��ای از ب��اال دارند 
ت��ا فعالیت ه��ا و رون��د تکمیل��ی 
شرکت ش��ان را تحت نظر بگیرد. 
باید نظاره گر فعالیت های مرتبط با 
خودشان باشند تا مبادا با عملکرد 
ضعی��ف یک��ی از بخش ه��ا، کل 
فعالیت شرکت کند و نزولی شود. 
شرکت ها باید با مکالمات شفاف و 
واضح سطح کیفی مدنظرشان را به 
تک تک شرکت های خارجی که با 
آنها همکاری دارند، گوشزد و بیان 

کنند.«
۱۱- یک رابطه اعتماد محور 

بسازید 
در هر کس��ب و کار و مشارکت، 
 نکته بس��یار مهم و عمده، اعتماد

 دو طرف��ه اس��ت. ه��ر دو طرف 
قرارداد باید با ی��ک اعتماد )البته 
اعتماد را با بیخیالی اشتباه نگیرید( 
دو طرفه وارد همکاری شوند و این 
اعتم��اد را حین هم��کاری حفظ 
کنن��د. ممکن اس��ت اخالق یک 
شرکت در پرداخت هزینه خدماتی 
که شما به او ارائه می دهید با آنچه 
شما تصور می کنید متفاوت باشد و 
اندکی عجله کردن و قضاوت سریع 
به قطع ارتباط کاری بین ش��ما یا 

خدشه دار شدن آن منجر شود. 

چگونه برای کسب و کارمان یک شریک B2B خوب انتخاب کنیم؟ 

کلید کارتابل

تأثیر شاد بودن در کسب و کار

روان شناس��ان ش��اخه مثبت گرای��ی معتقدن��د که 
ش��ادی و خوش بین��ی، قابلیت سیس��تم دفاعی بدن 
را برای مب��ارزه با بیماری ها افزای��ش می دهد. اینکه 
ممکن است در شرکتی بزرگ کار کنید و کارفرمایی 
عالی داش��ته باش��ید، خوب اس��ت اما باز هم بهترین 
کارفرماه��ا هم برای همه بهترین نیس��تند، بلکه این 
خود کارمندان هس��تند که با ایجاد روابطی شاد و در 
عی��ن حال موفق ب��ا دیگران محی��ط کار را از حالت 
خس��ته کننده و تکراری خ��ارج می کنند. اگر افراد در 
یک روز کاری، دارای خلق و خوی ش��اد باش��ند، به 
احتمال زیاد نسبت به روزهای دیگر، خالق تر هستند. 
از نظر فرآیند ش��ناختی، افراد ش��اد به لحاظ روانی، 
منعطف و گش��وده ذهن ب��وده و تفکری خالق دارند. 
ش��اد بودن نه تنها مراح��ل زندگی هر ف��رد را تحت 
تأثیرات مثبت قرار می ده��د، بلکه در محیط کار نیز 
همین ش��اد بودن در جهت هر چه بهتر انجام ش��دن 
کار نقش بسزایی دارد، به طوری که انرژی مثبتی که 
از یک فرد ش��اد انتقال می یابد اثرات معجزه آس��ایی 
دارد. در ادامه به معرفی راهکارهایی که در این زمینه 

می تواند مؤثر باشد خواهیم پرداخت. 
۱- نگرش خود را تغییر دهید

علت نارضایتی بس��یاری از کارکنان، نگرش منفی 
آنان به کار است. این افراد، همیشه درگیر یک جنگ 
روانی درونی هستند که آیا عضو مؤثری برای سازمان 
محس��وب می ش��وند یا خیر؟ با این ذهنیت که عضو 
مفیدی برای سازمان هستید، حس غرورتان را تقویت 

کنید. 
۲- انتقاد بیش از حد را کنار بگذارید

بس��یاری از افراد وقتی مرتکب خطایی می ش��وند، 
احس��اس گناه و شرمساری می کنند. به  جای تأسف، 
س��عی  کنید از این خطا در جهت بهبود و رشد درس 
بگیرید. از انتقاد منفی به خود بپرهیزید و سعی  کنید 
خ��ود را به خاطر موفقیت های هرچند جزئی تش��ویق 

کنید. 
3- با دیگران دوستانه رفتار کنید

این یک واقعیت است که کار، تنها هنگامی جذاب تر 
خواهد شد که همکاران خود را دوست داشته باشید. 
وقتی با دیگران رفتاری دوستانه و مسالمت آمیز برقرار 
کنید، محیطی آرام و دوست داشتنی خواهید داشت.

4- شغل خود را تغییر دهید
در برخی م��وارد تنها گزینه مطلوب، تغییر ش��غل 
اس��ت. ای��ن ام��ر خصوص��ا در مواقع��ی ک��ه تمامی 
راهکاره��ای مدنظ��ر را به کار گرفته ای��د، ولی نتیجه 

مطلوب به دست نیامده است، الزامی خواهد بود. 
5- توقعات  از خود را معقول کنید

ای��ن ام��ر که مش��تاق انجام ی��ک کار و ب��ه پایان 
رس��اندن یک پروژه باشید، بس��یار خوب و پسندیده 
است و بیانگر اهمیت شما به کارتان است. با این حال 
وعده ها و تعهداتی که قادر به انجام آنها نباشید، تنها 
ناامی��دی و نارضایتی را به همراه خواهند داش��ت. به 
همین خاطر الزم اس��ت به نحوی عمل کنید که خود 

را با مشکل مواجه نسازید. 
توجه داش��ته باش��ید که الزمه انجام هرکاری این 
اس��ت که آرامش الزم را داش��ته باش��ید. در غیر این 
صورت نمی توانی��د وظیفه خود را به بهترین ش��کل 
انج��ام دهید و ای��ن امر اگر منجر به از دس��ت دادن 
موقعیت ش��غلی نشود، بدون شک مانع پیشرفت شما 
خواهد ش��د. بدون شک ش��اد بودن یکی از مواردی 
اس��ت که به این ام��ر کمک ش��ایانی خواهد کرد به 

همین خاطر بهتر است برای آن فکری کنید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- مطالعات نشان می دهند که انجام کارهای خوب و 
دیدن کارهای خوب دیگران در شاد بودن تأثیر زیادی 
دارد زیرا موجب تقوی��ت انگیزه و روحیه و به احتمال 

زیاد، انجام کارهای خوب دیگر در شما می شود. 
- همواره به  خاطر داش��ته باش��ید که شادمانی در 
محیط کار، نیازمند تالش  های مس��تمر اس��ت. شما 
نمی توانید نظاره گر اطراف باش��ید و هیچ کاری نکنید 
و فقط با آرزوی ش��ادی، انتظار رخ دادن آن را داشته 
 باشید. رضایتمندی و شادمانی در محیط کار، نیازمند 
برداشتن گام  های اساس��ی  است که روزانه باید انجام 
دهید. شادمانی را باید ایجاد و سپس آن را حفظ کرد. 
- یکی از نشانه های شادی، داشتن روابط اجتماعی 
قوی و گسترده است. وقتی در محیط کار با همکاران 
خود آش��نا نباش��ید بدون ش��ک از کار خ��ود متنفر 
خواهید ش��د. اگر وضع به همین من��وال پیش برود، 
با گذش��ت زمان همه چیز بدتر خواهد شد. توجه به 
این نکته ضروری است که ابتدا باید خود  برای تغییر 

چنین شرایطی اقدام کنید. 
- لبخن��د بزنی��د و حتی اگر ش��اد نیس��تید ای��ن کار 
کارشناس��ان، تحقیق��ات  براس��اس  دهی��د.  ادام��ه   را 
 لبخند زدن، استرس را کاهش داده و شما را شادتر می سازد. 
- فرهن��گ یک��ی از مهم ترین بخش های س��ازمان 
اس��ت. زمانی که س��ازمان ش��روع به فعالیت می کند، 
کارکنان اولیه سازمان به عنوان نخستین نماینده های 
فرهنگ س��ازمانی ش��ناخته می ش��وند، اما س��ازمان 
با اضافه تر ش��دن کارکنان تغییر پی��دا می کند. افراد 
خودش��ان را با ارزش ها و باورهای سازمان هماهنگ 
می کنند. بنابراین این امر که فرهنگ س��ازمانی تا چه 
میزان قادر اس��ت شادی را در محیط کار ایجاد کند، 

می تواند در ایجاد و ماندگاری آن تأثیر داشته باشد.

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

خدمات تزیین اتومبیل - امروزه همه افراد قادر نیستند از پس خرید خودروهای خارجی بربیایند و اغلب برای طراحی و ظاهر خوب به 
دنبال اصالح خودروی خود هستند. این امر موجب تولد یک کسب و کار خوب به نام خدمات تزیین اتومبیل شده است.
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اخبار

تبریز - لیال پاش�ائی- به مناسبت ایام سوگواری سرور و ساالر 
ش��هیدان حضرت اباعبداله الحس��ین )ع( و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل 
هاش��م نماینده ولی فقیه در اس��تان و امام  جمعه معزز تبریز ضمن 
حضور در محل بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی 
با کلیه کارکنان بنیاد مسکن استان دیدار و آنان را از بیانات ارزشمند 
خ��ود بهره مند کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی، حاج آقا 
آل هاش��م در بیانات خود ایمان به خدا، صداقت و پشتکار روزافزون 
را از شاخصه های کارکنان بنیاد مسکن ذکر کرد و از آنان به عنوان 
الگویی مناس��ب برای دیگر دستگاه های اجرایی در ارائه خدمت بی 
منت به مردم محروم و نیازمند اس��تان نام برد. نماینده ولی فقیه در 
استان سپس طی نشستی ضمن تشکر از مدیرکل و قائم مقام نماینده 
ولی فقیه و معاونان و س��ایر مدیران بنیاد مسکن استان، بیان نمود: 
بی شک اقدامات و خدمات بنیاد مسکن در سایه الطاف الهی و نظام 
مقدس جمهوری اسالمی ایران توجه ویژه ای به مردم روستایی داشته 
اس��ت اما این به تنهایی کافی نبوده و می طلبد س��ایر دستگاه های 
متولی توس��عه و عمران روستاها همگام با بنیاد در مناطق روستایی 
فعالیت نموده تا از مهاجرت روس��تاییان به شهر جلوگیری گردد و 
امید اس��ت در س��ال جاری که طبق فرمایشات مقام معظم رهبری 
به نام اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری شده است بر تالش 
مسئولین دلس��وز در امر خدمت رسانی به مردم افزوده شود. حجت 
االسالم والمسلمین حاج آقا آل هاشم در ادامه بیانات خود، عملکرد 
ستاد اقامه نماز و فعالیت فرهنگی این نهاد را بسیار ستودنی دانست و 
اظهار داشت: فعالیت های فرهنگی و ترویج اقامه نماز در بین کارکنان 
بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان باعث شده که این دستگاه در بین 
سایر دستگاههای اجرایی استان به عنوان نهاد برتر شناخته شود. وی 
ادامه داد: برنامه هایی که در جهت فعالیت های قرآنی و اقامه نماز اول 

وقت برای کارکنان بنیاد مس��کن انقالب اسالمی استان صورت می 
گی��رد تاثیرگذار بوده و همین امر باعث روحیه باالی یک کارمند در 
برخورد با ارباب رجوع می شود. دکتر آل هاشم خاطرنشان کرد: بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی استان آذربایجان شرقی جزو برترین دستگاه 
ها در کش��ور در امر اقامه نماز اول وقت بوده که جای قدردانی دارد. 
حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر سیدمحمدعلی آل هاشم، 
نماینده ولی فقیه استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، ضمن 
تقدیر از عملکرد مثبت این نهاد که یادگار امام راحل می باشد، بیان 
 داشت: عملکرد بنیاد مسکن درروستاها بسیار رضایت بخش است و

 عمده ترین عامل انجام موفقیت دراجرای طرح های عمرانی با کیفیت 
و با هزینه های کم را در سایه ایمان و تقوای الهی، روحیه جهادی و 
انقالبی و ادغام آن با تخصص ذکر کرد. وی افزود: ارائه چنین خدماتی، 
ارزنده و چش��مگیر می باش��ند لذا بیش از پیش در راستای توسعه، 
پیشرفت و آبادانی روستاها با همان روحیه انقالبی تالش شود و در کنار 
این فعالیت های دنیوی ترتیبی اتخاذ شود حداقل در روستاهای بزرگ 
برای ترویج مس��ایل دینی و اخروی از نعمت خانه عالم نیز برخوردار 
شوند. مهندس حافظ باباپور، مدیرکل بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
استان آذربایجان شرقی نیز در این دیدار با تبریک هفته دفاع مقدس 
و تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبداله الحسین )ع( از 

اهم فعالیت های این نهاد گزارش��ی ارائه  داد و اظهار داشت: اجرای 
طرح بهسازی مساکن روستایی با هدف بهبود کیفیت و مقاوم سازی 
اماکن روس��تایی، تهیه  و اجرای طرح هادی برابر نقش��ه تهیه شده، 
زیباسازی و بهداشت محیط روستاها با اقداماتی نظیر جدول گذاری، 
بازگشایی، سنگ فرش و آسفالت معابر و... با هدف جلوگیری از توسعه 
بی رویه روستاها، سنددار کردن امالک روستایی، واگذاری زمین در 
روستاها، ایمن سازی  با عملیات احداث دیوار ساحلی، اجرای کانال 
جهت هدایت آبهای سطحی یا جابجایی روستاها، طرح مسکن مهر 
در شهرهای زیر25 هزار نفر جمعیت، ساخت خانه عالم، و ... را از اهم 
فعالیت های این نهاد برشمرد. مدیرکل بنیاد مسکن استان به عملکرد 
38 ساله این نهاد ارزشمند اشاره کرد و افزود: بنیاد مسکن  تاکنون 
تهیه و مطالعه طرح هادی کلیه روستاهای استان را به اتمام رسانده 
و در 711 روس��تا اجرای طرح هادی را انجام داده اس��ت و در سطح 
روستاهای استان و شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت 224000 هزار 
جلد سند اعطا کرده است و تعداد16654 واحد آپارتمان از محل طرح 
مسکن مهر به متقاضیان واگذار و تعداد 11575 واحد دیگر نیز مسکن 
ارزان قیمت برای اقشار کم درآمد شهری احداث و تحویل داده است. 
مهندس باباپور اضافه کرد: بنیاد مسکن استان از محل اعتبارات طرح 
ویژه بهسازی و مسکن روس��تایی بیش از 145000 واحد در سطح 
روستاهای استان را نوسازی و مقاوم سازی کرده است. وی در پایان 
 به عملکرد این بنیاد در مناطق زلزله زده منطقه ش��ربیان س��راب و
 سیل زده منطقه هفت شهرستان و بویژه روستای چنار عجب شیر 
اشاره و خاطرنشان کرد: بنیاد مسکن در منطقه زلزله زده شربیان و 
باالخص روستای ایوق آواربرداری کلیه 835 واحد را به اتمام رسانده 
و عملیات احداث واحدها را شروع کرده است و در مناطق سیل زده 
استان و بویژه روستای چنار عجب شیر که هدف اصلی این بنیاد بود 
13 واحد مسکونی را در عرض 5 ماه احداث و تقریبا طی روزهای آتی 
با حضور مسئولین استان افتتاح و به صاحبان آنان واگذار خواهد  کرد.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکار و خدمات اش��تغال 
منطقه ویژه پارس در نشس��ت با فرماندار عس��لویه و مدیران شرکت 
ها و پتروش��یمی های مس��تقر در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 
گف��ت: ط��رح کارورزی مطابق با قوانین و بخش��نامه ه��ای ملّی و با 
همکاری دستگاههای مرتبط در پارس جنوبی در حال اجرا می باشد. 
ب��ه گزارش روابط عموم��ی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان 
 بوشهر،عقیل منفرد با اعالم این خبر افزود: هم اکنون تعدادی از نیروهای

 تحصیل کرده دانشگاهی استان بوشهر در شرکت های مستقر در منطقه 
ویژه پارس در حال گذران دوران کارورزی می باشند. وی تصریح کرد: 
جهت ساماندهی مطلوبتر این مورد و همراهی تمامی شرکت های دولتی 
و خصوص��ی فعال در منطقه ویژه پارس   تاکنون بدس��تور مدیرعامل 
منطقه ویژه  اقتصادی انرژی پارس نشست های متعددی با متولیان امر 

در استان برگزار شده و در ادامه  این نشست ها این نشست نیز با حضور 
مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای و معاون اشتغال و خودکفایی اداره کل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر با حضور مدیران سایر شرکت 

های فعال و مستقر در استان  برگزار شده است. منفرد با اشاره به اینکه 
سازمان منطقه ویژه ای اقتصادی انرژی پارس برنامه های ویژه ای جهت 
توانمندسازی نیروهای جوان و فارغ التحصیل استان بوشهر دارد، افزود: 
با نگاه دانش بنیان مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس و با درک این 
موضوع که نیروهای تحصیلکرده اس��تان می توانند در توسعه بیش از 
پیش صنعت نفت ) پروژه های در حال اجرا در استان بوشهر( اثربخش 
باشند، زیرساخت های الزم جهت حضور مؤثر کارورزان در پروژه های 
پارس جنوبی مهیا شده است. مدیرکار و خدمات اشتغال منطقه ویژه 
اقتص��ادی انرژی پارس گفت:الزم بذکر اس��ت مدیریت کار و خدمات 
اش��تغال منطقه ویژه پارس و اداره کل فنی و حرفه ای اس��تان بوشهر 
تاکنون برنامه های متعددی در حوزه توانمندسازی نیروهای بومی استان 

بوشهر اجرا نموده اند. 

بندرعب�اس - خبرن�گار فرصت امروز - مع��اون امور 
بازرگانی و توس��عه تجارت س��ازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان در پنجمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی 
شهرستان جاسک گفت: هدف گذاری ما درسال جاری، توسعه 
تجارت به دیگر کشورهاست.  به گزارش روابط عمومی سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان، محمد عباسی اظهار داشت: 
تولید کاالها در استان باید با رویکرد توسعه و تقویت صادرات 
صورت گیرد. وی با اشاره به هدف گذاری محصوالت صادراتی 
استان گفت: برای دستیابی به این هدف باید ازتمامی ظرفیتها 

استان،  بهره برد. معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
اف��زود: یکی از بخش های مهم برای ایجاد ارتباط و توس��عه 
صادرات غیرنفتی، انجام سفرها و پذیرش هیات های اقتصادی 
خارجی در استان است. وی به اهمیت بسته بندی محصوالت 
صادرات پرداخت و تصریح کرد: ش��اخص های بس��ته بندی 
 محصوالت کش��اورزی صادراتی از 15آبان ماه سالجاری اجرا 
می ش��ود. عباس��ی در پایان افزود: استان هرمزگان امسال به 
عنوان استان معین میزتخصصی توسعه صادرات محصوالت 

گوجه فرنگی، قیر و صنایع دریایی، فعالیت خواهد کرد.

حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه تبریز در بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی

بنیاد مسکن انقالب اسالمی آذربایجان شرقی جزو برترین 
دستگاه ها در امر اقامه نماز اول وقت است

مدیرکار و خدمات اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس:

طرح کارورزی در پارس جنوبی در حال اجرا است

معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان:

شاخص های بسته بندی محصوالت کشاورزی صادراتی از 15آبان ماه سال جاری اجرا می شود

اصفهان- قاس�م اس�د-  مدیرعامل س��ازمان آرامستان های 
ش��هرداری اصفهان گف��ت: در راس��تای خدمات رس��انی بهینه به 
شهروندان، اولین دفتر خدمات عمومی سازمان آرامستانهای شهرداری 
اصفهان در خیابان رباط اول بزودی افتتاح می شود.  به گزارش اداره 
ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان،محمد پرورش اظهارکرد: 
سازمان آرامستانهای شهرداری اصفهان، متولی ارائه خدمات مربوط 
به حمل، کفن و دفن و ارائه خدمات پس از خاکس��پاری اموات، در 
شهر اصفهان اس��ت. وی افزود: سازمان در این مسیر با هدف کسب 

رضای الهی و رعایت اصول دین مبین اس��الم و همگام با فرهنگ و 
آداب و رس��وم شهروندان درصدد انجام دقیق امور شرعی متوفیات، 
افزایش سطح رفاه بازماندگان هنگام مراجعه به سازمان و ایجاد بستری 
مناسب و موثر به منظور ارایه خدمات مطلوب و شایسته به شهروندان 
است.  مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان از افتتاح 
اولین دفتر خدمات عمومی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان 
خبر داد و گفت: بر اس��اس برنامه ریزی های انجام شده صدور پیش 
مجوز دفن، درخواس��ت تبدیل قبور س��نتی به چند طبقه، انتقال و 

جابجایی سندهای پیش مجوز،  ارائه خدمات قاریان و مداحان، ارائه 
خدمات مجالس، اخذ مجوز نصب سنگ، سفارش نیمکت، سفارش 
قاب عکس و کاور، سفارش شن ریزی  و قرنیز سنگ قبور و درخواست 
جهت بروزرسانی اسناد قدیمی و صدور سند المثنی در دفتر خدمات 
عمومی انجام خواهد ش��د. پرورش خاطرنش��ان کرد:  در این راستا 
شهروندان جهت انجام خدمات مذکور دیگر نیاز به مراجعه حضوری 
به س��ازمان آرامستان های شهرداری اصفهان نداشته و می توانند با 

آرامش خاطر و بدون دغدغه به امورات خود در این زمینه بپردازند .

رشت- مهناز نوبری- دکتر نصرتی در حاشیه نشست با معاون 
س��ازمان شهرداری ها، با تاکید بر ضرورت احداث زباله سوز در رشت 
گفت: در این نشست وضعیت نوشهر و ساری به عنوان دو شهری که 
با ش��رکت TTS در این زمینه مشارکت داشته اند بررسی و اشاره 
شد که احداث زباله سوز در این دو شهر 72 درصد پیشرفت فیزیکی 
داشته است و تقریبا تمام بودجه مربوطه را که معادل 140 میلیارد 
تومان می باشد از سازمان شهرداری ها دریافت کرده اند. دکتر نصرتی 
با اعالم اینکه یازده میلیارد تومان به عنوان بخش��ی از قرارداد برای 
زباله سوز رش��ت پرداخت شده است اما مابقی مبلغ پیش پرداخت 
کار سازی نشده گفت: شرکت TTS تا زمانیکه مبلغ پیش پرداخت 
را دریافت نکند کار را ش��روع نخواهد کرد.ش��هردار منتخب رشت با 
تاکید بر رفع موانع اصالح قرارداد ، گفت: بخشی از مصوبه کمیسیون 
ماده 8 س��ازمان محیط زیست اس��تان انجام شده است. وی با اشاره 
به تفاوت فاحش منابع مالی دریافت ش��ده توسط رشت و شهرهای 

نوشهر و ساری خاطرنشان کرد: کارها تقریبا همزمان آغاز شده است 
اما مبالغ تخصیص یافته تفاوت نزدیک به 13 برابری دارد.ش��هردار 
منتخب رشت در خصوص بخش های دیگری از مباحث مطرح شده 
در این جلسه اظهارداشت: شرکت TTS برای 200 تن زباله در تهران 
هم زباله سوز احداث کرده و به بهره برداری رسانیده است و نوشهر و 

ساری هم تمامی منابع مالی از سهم سازمان شهرداری ها را دریافته 
کرده و تقریبا کارهای ایشان به پایان رسیده و در آینده نزدیک افتتاح 
و بهره برداری می ش��ود اما ش��هر رشت موفق به دریافت این مبالغ 
 نش��ده و مشکالتی در این مسیر وجود داشته است.وی افزود: پس از 
صحبت های مطروحه مقرر شد در سه یا چهار فاز مبالغی به رشت 
تخصیص داده شود. دکترمسعود نصرتی همچنین اظهارداشت: رشت 
نیاز به زباله س��وز با تناژ 600 تن دارد در صورتیکه ساری با ظرفیت 
450 تن و نوشهر با ظرفیت 200 تن خواهد بود اما منابع تخصیص 
یافته به این دو شهر 140 میلیارد تومان است. مسعود نصرتی وضعیت 
امروز دفن بهداش��تی زباله در رشت را وضعیتی نا متعارف و معنادار 
خواند و گفت: قانون جامع مدیریت پسماند ها مصوبه مجلس شورای 
اس��المی اس��ت و برابر آن به طور جدی پیگیر راه اندازی زباله سوز 
خواهیم بود و در اس��رع وقت ، ظرف چند روز آینده با شرایط خاص 
زیست محیطی پیش رو تصمیمات مربوطه اتخاذ و منعکس میگردد  .

مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان:

دفتر خدمات عمومی سازمان آرامستان های شهرداری به زودی افتتاح می شود

در دیدار با معاون سازمان شهرداری ها عنوان شد

تاکید دکتر مسعود نصرتی بر پیگیری و راه اندازی زباله سوز رشت

مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق مازندران خبرداد  
1400روز بدون حادثه در امور توزیع نیروی برق گلوگاه

ساری - دهقان - مدیر دفتر ایمنی و کنترل ضایعات شرکت توزیع نیروی برق مازندران  از 1400 روز بدون حادثه در امور توزیع 
نیروی برق گلوگاه خبرداد. مهندس رحمان اصغری حاجی آبادی با اشاره به تاکید مدیرعامل محترم و معاون محترم بهره برداری و 
دیسپاچینگ در زمینه نهادینه نمودن فرهنگ ایمنی در این شرکت گفت: در این راستا تعریف ایمنی به عنوان یکی از اصلی ترین 
شاخص ها و اهداف در بین همکاران و پرسنل شرکت مورد توجه قرار گرفت و اقدامات شبانه روزی و شایسته ای در این زمینه توسط 
دفتر ایمنی و کنترل ضایعات  و مدیریت امورتوزیع برق گلوگاه انجام پذیرفت . وی اظهار داشت: امور برق گلوگاه تا به امروز 1400 
روز بدون حادثه نقص عضو و فوت را سپری کرده است که قابل تقدیر است. مهندس اصغری با بیان اینکه افزایش بهره وری  از اهداف 
مهم برای رسیدن به فضای ایمنی می باشد، افزود: اگر ایمنی را رعایت کنیم هزینه های مختلف در قبال بیمه و پرداخت خسارت 
 با کاهش جدی مواجه می شود که در این راستا به سرپرستان گروه های برق تاکید می شود در هنگام کار عجله و یا شتابزدگی و 
بی برنامه عمل نکنند. وی، افزود: نصب AVL برروی خودروهای  خط گرم، ارس��ال پیامک هش��دار ایمنی به مدیران، همکاران و 
پیمانکاران، جاری سازی درست نظام تشویق و تنبیه، ترمیم ناوگان خودرویی و عملیاتی، استفاده از نرم افزار HSE، تشکیل منظم 
جلسات ایمنی و کمیته های حفاظت و بهداشت کار در امورها، افزایش کیفی و کمی بازدیدهای سرزده از اکیپ های اجرایی، توزیع 
انواع پمفلت جهت ارتقای فرهنگ ایمنی مشترکین و برقکاران، انعقاد قرارداد جاری سازی HSE ، تقدیر ویژه از سفیران ایمنی، اجرای 
درست مفاد دستورالعمل ثابت بهره برداری و مانور به عنوان یک اصل در فعالیت های حوزه بهره برداری، تمرین رعایت نکات ایمنی 

با برگزاری ده ها مانور عملیاتی در سال از فعالیت های این حوزه در سطح امورهای 16 گانه توزیع نیروی برق مازندران می باشد.

مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی:
برگزاری جلسه در خصوص اجرایی نمودن تفاهم نامه فیبرنوری

ارومیه- پریا جوان- جلسه مشترک هیات رئیسه و گروه تخصصی برق نظام مهندسی 
ساختمان اس��تان با مدیر و معاونین مخابرات منطقه آذربایجان غربی در زمینه اجرایی 
نمودن تفاهم نامه فیبرن��وری وتکنولوژی جدید FTTH درمخابرات منطقه آذربایجان 
غربی برگزار شد . در این جلسه مدیر مخابرات منطقه آذربایجان غربی با توجه به اهمیت 
فیبرنوری وتکنولوژی جدید FTTHکه فیبر مستقیم به منازل وادارات و سازمانها است 
گفت : مخابرات منطقه آذربایجان غربی در راس��تای ارائه خدمات در بستر این شبکه از 
آمادگی الزم برای انتقال دادن این تکنولوژی در بستر فیبر نوری برخوردار است وبا تالش همکاران در تمامی حوزه ها با استفاده 

از بستر فیبرنوری می توان پهنای باند باالتری را واگذار نمود .

بازدید اعضاي کنسرسیوم خوشه لبني گلستان و صنایع مرتبط از 
واحدهاي لبني و ماشین ساز کشور ترکیه

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان گلستان از بازدید اعضای کنسرسیوم 
خوشه لبنی این استان و صنایع مرتبط از واحدهای لبنی و ماشین ساز ترکیه خبر داد.به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي 
صنعتي گلستان سید رضا مسلمی عقیلی اظهار داشت:  اعضای کنسرسیوم خوشه لبنی استان از شرکت کرومل سازنده ماشین آالت 
صنایع لبني و شرکت tss مشاوره در زمینه تکنولوژي هاي نو در صنایع لبني و همچنین واحد صنعتي اوزگلو تولید کننده انواع پنیر 
پروسس و فرآورده هاي لبني ترکیه بازدید کردند.وی افزود: بازدید از فروشگاههاي زنجیره اي شهر استانبول که در زمینه عرضه انواع 
پنیر فعالیت داشتند، و بسته بندي هاي جدید و ظروف لبني از دیگر برنامه های تور صنعتی اعضای کنسرسیوم خوشه لبنی بود.به 
گفته وی همچنین  از نمایشگاه صنایع غذایي استانبول بازدید شد که در این بازدید نشستی  با مشاوریني از کشور ترکیه در زمینه 

خرید مواد اولیه ، استارترها و روشهاي تبدیل آب پنیر به محصوالت جدید برگزار شد.

بازدید از مرکز آموزشی توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای 
سخن توسط کارکنان معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

کرمان- خبرنگار فرصت امروز-  دکتر ابوسعیدی معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی همراه با جمعی از کارکنان معاونت 
اجتماعی از مرکز آموزشی توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سخن بازدید بعمل آوردند . خانم حاج غالمرضایی موسس 
مرکز آموزشی توانبخشی خانواده و کودک کم شنوا و ناشنوای سخن ضمن معرفی مرکز بیان کردندکه این مرکز زیر نظر بهزیستی 
می باشد و مددجویان  از بهزیستی جهت اموزش به این مرکز ارجاع داده می شوند و همچنین بخشی از هزینه های درمان توسط 
بهزیستی پرداخت می شود.  در این مرکز مددجویانی که کاشت حلزون انجام داده اند و یا وسیله کمک شنوایی )سمعک( دریافت 
کرده اند بعد از انجام آزمون های تعیین سطح، با توجه به مهارت های شنیداری و گفتاری در یکی از 6 سطح آموزش در مرکز مورد 
توانبخشی قرار می گیرند.  دکتر سعیدی همچنین عنوان کردند که این مرکز آماده پذیرش کودکان زیر 6 سال از بدو تولد به محض 

تشخیص مشکالت شنوایی می باشد. 

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس :
نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در شهرستان قدس افتتاح شد

شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی- مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس گفت: در 
راستای اشاعه  هرچه بیشتر دستاوردها و ارزش های دفاع مقدس نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در محل 
خانه فرهنگ عالمه دهخدا شهرستان قدس افتتاح شد.  رضا حیدری با بیان این مطلب اظهار داشت: 
با آغاز هفته گرامیداشت دفاع مقدس و سالروز آغاز جنگ تحمیلی و در راستای اشاعه  هر چه بیشتر 
فرهنگ کتاب و کتابخوانی تصمیم به برگزاری نمایشگاه کتاب دفاع مقدس در محل خانه فرهنگ 
عالمه دهخدا گرفته ش��د. وی با اش��اره به اینکه عالوه بر کتاب، لوح های فشرده و سایر محصوالت 
فرهنگی نیز در این نمایشگاه عرضه می شود عنوان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ترویج هرچه بیشتر ارزش های دفاع مقدس 
و انتقال آن در بین آحاد جامعه به  ویژه نسل جوان است. مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس تصریح کرد: با توجه با 
اینکه حدود 30 سال از پایان جنگ می گذرد، نسلی در حال پرورش است که به  کلی از مسائل جبهه و جنگ دور هستند؛ لذا یکی 
از مسئولیت های خطیر ما در این عرصه این است که با حفظ پیام های آن دوران، آنها رابه نسل های کنونی و بعدی نیز انتقال دهیم. 

رفع یکی از نیازهای اساسی بخش بهداشت و درمان با همت نفتی ها
اهواز – ش�بنم قجاوند: آیین افتتاح بخش رادیولوژي بیمارس��تان امام خمیني )ره( صنعت نفت مسجدسلیمان برگزار شد . 
این مراس��م با حضور قباد ناصري مدیرعامل و س��ایر اعضاي هیأت مدیره به همراه منصور فوالدي رییس بهداشت و درمان صنعت 
نفت مسجدسلیمان برگزار شد . مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان طي سخناني در این مراسم با تقدیر از 
زحمات و خدمات دست اندرکاران بخش بهداشت و درمان صنعت نفت و تالش هایي که در جهت انگیزش بخشي به کارکنان این 
صنعت صورت مي دهند، گفت : افزایش سطح کیفي خدمات که با بهبود فیزیکي ساختمان هاي موجود و بکارگیري دستگاه هاي 
جدید صورت گرفته موید اهتمام مجموعه بهداشت و درمان در جهت رضایت مندي است . رییس بهداشت و درمان صنعت نفت 
مسجدسلیمان نیز طي سخناني با تقدیر از حمایت ها و پشتیباني هاي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان گفت : بدور 
از انصاف است اگر نگوییم توفیقات حاصل شده مرهون و مدیون توجه ویژه جناب مهندس ناصري و مجموعه  خدوم این شرکت به 

بخش بهداشت و درمان است . 

برنامه ریزي گسترده شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب
کرمانشاه - دشتی - به نقل از پایگاه اطالع رساني شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب حجت اله بني عامریان رئیس روابط 
عمومي این شرکت با اشاره به تاکید ویژه مدیر عامل محترم جناب مهندس ناصري پور مبني بر برگزاري با شکوه برنامه هاي ایام 
عزاداري سرور و ساالر شهیدان حضرت ابا عبداهلل الحسین)ع(گفت: روابط عمومي با همکاري پایگاه بسیج رهروان والیت این شرکت 
برنامه ریزي گسترده اي را به منظور برگزاري هر چه باشکوه تر این ایام با حضور مدیران، روسا و همکاران در ستاد و مناطق عملیاتي 
تدارک دیده اس��ت. رئیس روابط عمومي ش��رکت بهره برداري نفت و گاز غرب اظهار داشت: به مناسبت فرا رسیدن ماه محرم، ماه 
حزن و اندوه و عزاي اهل بیت)ع( مطابق س��نوات گذش��ته مراس��م پر فیض زیارت عاشورا با حضور مداحان مطرح در دهه اول ماه 
محرم هر روز و تا پایان ماه صفر هر دوش��نبه صبح در نمازخانه ش��رکت در ستاد کرمانشاه برگزار مي شود. برپا نمودن پرچم هاي 
 عزاداري در ساختمان هاي اداري ستاد و مناطق عملیاتي و نصب بنر هاي مربوط به ایام محرم و صفر، برگزاري مراسم زیارت عاشورا تا

 پایان ماه صفر هر دوشنبه صبح در نماز خانه ستاد و مناطق عملیاتي، برپایي خیمه عزاي حسیني در دهه اول ماه محرم در ستاد 
شرکت بهره برداري نفت و گاز غرب و مجتمع شهید تند گویان ایالم و دعوت از مداحان و سخنرانان، برپایي هیات هاي عزاداري در 
مناطق عملیاتي در دهه اول ماه محرم و توزیع نذورات همکاران در مراسم زیارت عاشورا از دیگر برنامه هاي این شرکت براي ایام محرم 
به شمار مي رود. حجت اله بني عامریان در پایان تصریح کرد: همچنین برنامه هایي نظیر نصب و برپایي خیمه عزاي امام حسین در 
روز هاي 6 و 7 محرم و دعوت از سخنرانان مطرح استان، برپایي ایستگاه صلواتي)توزیع شربت( در روز هاي 8، 9 و 10 محرم در مناطق 
عملیاتي، ایراد سخنراني توسط روحانیون و مبلغین معزز با موضوعیت عاشورا و نهضت حسیني در ستاد و مناطق عملیاتي، توزیع 
نذورات همکاران در مراسم زیارت عاشورا، برگزاري کالس درس اخالق در ستاد کرمانشاه با حضور اساتید اخالق حوزه و دانشگاه در 
ماه محرم و صفر، برپایي مراسم تعزیه خواني در مجتمع مسکوني شهید تند گویان ایالم و در نهایت راه اندازي دسته جات عزاداري 

در مناطق عملیاتي مجتمع شهید تند گویان ایالم و سایر مناطق عملیاتي برگزار خواهد شد.



نوشدارو

معرفیاستارتآپ

در کنار وب سایت به عنوان پلتفرم اصلی دیجیتال 
مارکتین��گ، اس��تفاده از ابزاره��ای مکمل همچون 
ایمیل، س��ئو، رسانه های اجتماعی و موبایل به عنوان 
چهار رک��ن دیجیتال مارکتینگ اس��ت که باید در 
راس��تای اس��تراتژی دیجیتال مارکتینگ هماهنگ 
شود. این موارد نخستین حوزه هایی هستند که یک 
ش��رکت در آنها قصد تمرکز بر توس��عه قابلیت های 

دیجیتال مارکتینگ خود را خواهد داشت. 
به گزارش هورموند، این کانال ها نقش اساس��ی در 
دیجیتال مارکتینگ داش��ته و معم��وال زمانی مؤثر 
خواهند بود که در کنار یکدیگر به کار گرفته شوند. 
نباید فراموش کرد که پیش از شروع هر نوع کمپین 
دیجیتال مارکتینگ، مدیران باید با دقت اس��تراتژی 
کل��ی س��ازمان و جایگاه یابی برند را در نظر داش��ته 
و بازار هدف، محصوالت پیش��نهادی، دسته بندی و 

تمایز را مدنظر قرار دهند. 
پس از تعیین اس��تراتژی، کمپین ه��ای دیجیتال 
مارکتین��گ باید به ص��ورت متوالی طراحی ش��وند. 
ب��رای مثال وب س��ایت بای��د از تگ ه��ا و عناوین و 
کلیدواژه ه��ای مناس��ب ب��رای جس��ت وجو بهینه و 

کارب��ر در تعام��ات اجتماع��ی به درس��تی هدایت 
ش��ود. همچنی��ن رس��انه های اجتماعی و س��ئو نیز 
باید مکمل یکدیگر باش��ند. معم��وال برای اطمینان 
از هماهنگ��ی می��ان این موارد از پای��ش کانال های 
مربوط به رس��انه های اجتماعی اس��تفاده می شود تا 
مشخص ش��ود که جست وجو و جست وجوی مبتنی 

بر تبلیغات چگونه باید بهینه شوند. 
ایمی��ل مارکتین��گ را به راحتی می توان با س��ایر 
پلتفرم های دیجیتال مارکتینگ تلفیق کرد. می توان 
لینک ها را در ایمیل قرار داد تا مش��تریان به رسانه 
اجتماع��ی یا وب س��ایت هدایت ش��وند. ق��رار دادن 
اطاع��ات تم��اس از طریق رس��انه های اجتماعی و 
قابلیت های ارسال مجدد از طریق ایمیل نیز می تواند 

دامنه ارتباطات را افزایش دهد. 
در روش ه��ای دیگ��ری نی��ز ب��رای اطمین��ان از 
هماهنگی می��ان کمپین های ایمیلی و رس��انه های 
اجتماعی می توانید در پلتفرم رس��انه های اجتماعی 
از مش��تری درخواس��ت اطاع��ات تم��اس کرده و 
پیش��نهادهای فروش را در اختیارش��ان قرار دهید. 
اس��تفاده از ایمیل برای ارس��ال پیام و پیشنهادهای 

جدید و درخواس��ت آدرس ایمیل از آنها، نه تنها در 
وب س��ایت ش��ما، بلکه در رس��انه های اجتماعی نیز 
می تواند اقدام مؤثری باش��د. هنگامی که مش��تریان 
از وب سایت شما بازدید می کنند، جمع آوری آدرس 
ایمیل ها انجام شده و همچنان برقراری ارتباط مؤثر 
ادامه خواهد یافت. بنابراین ایمیل به عنوان یک ابزار 
استراتژیک در اصول دیجیتال مارکتینگ، در فرآیند 
حفظ، س��رویس دهی و دس��تیابی به مشتری جای 

خواهد گرفت. 
متخصصان دیجیت��ال مارکتینگ، چهار رکن ارائه 
دیجیتال مارکتینگ و همچنین طراحی وب سایت را 
مدنظر ق��رار داده و تاش می کنند به بهترین روش 
این ابزاره��ا در کنار هم به ص��ورت هماهنگ عمل 
کنند. به عنوان ی��ک نمونه موفق می توان به کمپین 
ایمی��ل مارکتینگ تویوتا اش��اره ک��رد. این کمپانی 
جای��زه ای برای کمپین ایمیلی خود دریافت کرد که 
در آن ۷۰ه��زار بازدید کنن��ده را تنها با به کارگیری 
یک ایمیل س��اده که مش��تریان را ب��ه لندینگ پیج  
)صفح��ه ف��رود( طراحی ش��ده هدایت و آنه��ا را به 

مشارکت در وب سایت ترغیب کرده است. 

جایگاه ایمیل در دیجیتال مارکتینگ

مدرسهمدیریت

برای مطالعه 795 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ش��ما نیاز به ی��ک برنامه 
آموزش��ی دارید. برای این منظور ابتدا باید ش��رح 
شغل افراد تهیه و شرایط احراز آن شغل مشخص 

ش��ود. سپس تعیین می شود که فردی که در حال 
حاضر مش��غول انجام آن کار است چقدر با شرایط 
اح��راز هماهنگی دارد. در مواردی که ضعف وجود 
دارد ف��رد باید آموزش ببیند ت��ا کاما برای انجام 
درست و باکیفیت کار خودش مهارت الزم را بیابد. 
برای این کار ش��ما نیاز دارید ی��ک پروژه تعریف 

کنی��د و کار را به متخصصان بس��پارید تا به یک 
برنامه آموزش��ی دقی��ق و کارآمد برس��ید. بعد از 
آن می توانید از مدرس��ین ب��رای آموزش در محل 
اس��تفاده کنید یا با یک مؤسسه آموزشی قرارداد 
ببندی��د تا دوره های مربوطه را برای ش��ما برگزار 

کند. 

آموزش کارمندان

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت متوس�ط هس�تم و قصد دارم کارمندانم با آموزش دیدن بهره وری باالتری داشته باشند و 
کیفیت کار آنها افزایش یابد، اما نمی دانم از کجا شروع کنم و چه آموزش هایی برای چه افرادی مناسب است؟ اگر امکان 

دارد مرا راهنمایی کنید. 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )26(
صبح تا شب تو جلسه! 

در شماره های قبل به انواع کسب و کار اشاره کردیم و گفتیم 
برای موفقیت در کس��ب و کار های مختلف چ��ه نکاتی را باید 
رعای��ت کن��ی. از اهمیت بازاریابی و برنامه بازاریابی نوش��تیم 
و گفتیم چه باید بکنی تا یه بازاریابی درس��ت داش��ته باشی. 
ض��رورت خاقی��ت و ن��وآوری را توضیح دادی��م و مثال های 
مختلف��ی در این زمینه براتون زدیم. از اهمیت مدیریت زمان 
براتون نوشتیم و برخی از آفت های زمانی را توضیح دادیم. در 

این شماره به یک آفت زمانی بسیار مهم اشاره می کنیم. 
ه�: جلسات بیهوده 

 یک��ی دیگه از آفت ه��ای زمانی برای یه کاس��ب حرفه ای 
جلسات پی در پی است. آقا صبح بلند می شه تا شب تو جلسه 
اس��ت. آخر ماه می خوای دمبه شو ببینی می بینی دمبه نداره 
چون از بس ورجه وورجه می کنه به این اتاق و اون اتاق و این 
اداره و اون ش��رکت برای جلس��ه می ره. جلسات باید از طرف 
مسئول دفتر شرکت تنظیم شده باشه و موضوع باید مهم باشه. 
سعی کن جلساتی رو ترتیب بدی یا در اونا شرکت کنی که 
در پایان جلسه یه بازخورد کاما حرفه ای داشته باشی و بتونی 
صورت جلسه ای دقیق بنویسی. موضوع جلسه هم باید جزیی و 
کاربردی باشه. کلیات را از قبل با نامه نگاری و تلفنی هماهنگ 
کن مثا روز یکش��نبه ساعت دو تا چهار جلسه ای با شرکتی 
ک��ه می خواد از تو مثا 25 عدد صندلی چرخدار، ۷۰ صندلی 
ثابت، دو تا میز کنفرانس و یک میز مدیریت بخره برگزار کن. 
مباحثی که در جلس��ه باید بحث بش��ه را اول برای خودت 
بنوی��س. بعضی ها خودش��ون نمی دونند واس��ه چه چیزی تو 
جلسه اند یا جلسه برگزار کردن. اما اگر بدونی با چند نفر چند 
ساعت و درباره چه موضوعی جلسه داری و کسانی که شرکت 
می کنند دارای چه نقش و س��همی در ش��رکت خود هستند 

راحت تر می توانی به هدف برسی. 
یک دوست مهندس جوانی دارم که خیلی عجول و پرکاره، 
ام��ا یکی از ایراده��ای اون اینه که تصمیم هایش اون قطعی و 
حتمی نیست و نسبت به موضوعی که حرف می زنه اطاعات 
کم��ی داره. یک روز به من اطاع داد که ش��رکت فان قراره 
باب��ت خرید ی��ک مجموع��ه 2۰۰واحدی با م��ا مذاکره کنه. 
موضوع از طرف ما مشخص بود. ما چند تا بلوک آماده فروش 
داشتیم که می خواستیم به قیمت مناسب و با تسهیات ویژه 
از طریق شرکت مهندسی فروش خودمون اونو بفروشیم. خیلی 
خوشحال ش��دیم که یه شرکت بزرگ خصوصی برای تعاونی 
مس��کن خود می خواد با م��ا برای خری��د 4۰۰ واحد مذاکره 
کند. جلس��ه برگزار و س��ه س��اعت تمام حرف رد و بدل شد. 
آخر کار فهمیدم، اینایی که اومدن اصا تصمیم گیرنده نبودند 
در صورتی که ابتدا قرار بود مدیرعامل شرکت و رئیس تعاونی 
حضور داش��ته باشد. به مهندس اش��اره کردم که جلسه باید 
با حضور مدیرعامل و ش��خص تصمی��م گیرنده که حق امضا 
داره برگزار بشه واال وقت ما هدر می ره. ایشون با رودربایستی 
نتونس��تند موضوع رو مطرح کنند و چند س��اعت وقت ما به 
بطالت گذشت برای اینکه بسیاری از سرفصل های فروش مورد 

تأیید مدیریت شرکت نبود. 
 پس یکی از کارایی که باید بکنی اینه که جلوی جلس��ات 
و نشس��ت ها و ماقات های بی مورد رو بگی��ری. از آفات مهم 
می تونه حرف زدن های بی خود و بی مورد و غیر ضروری باش��ه. 
دوستات نباید تو مغازه و محل کسب و کارت الکی بیان و حرف 
بزنن و جلوی کاسبی ات رو بگیرن. گاهی اوقات وقتی میرم یه 
مغازه مخصوصا سوپرمارکت و می خوام چیزی بخرم می بینم 
پنج شش تا از جوونای بیکار و عاف تو مغازه مثا دوستشون 
پاتوق کردن و کرکر و هرهر می خندن و باید 1۰بار یه جمله رو 
تکرار کنی تا بفهمه تو چی می خوای. آخه این چه کاریه. اگه 
دوس��ت داری بخندی اونا رو ببرن خونه ات یا جای دیگه ای و 
تا صبح بخندین. بی خود نبود که قدیما تو مغازه ها می نوشتن: 

توقف بیجا مانع کسب است. 
اگر می خوای تو کس��ب و کارت موفق بشی باید ماقات ها و 
دیدارها رو کنترل کنی. یادم میاد اون اوایل که تازه دفتر کاری 
باز کرده بودم از دوست و آشنا میومدن پیش من و از هر چی 
حرف می زدن جز کار من. من هم روم نمی شد که بهشون بگم 
که االن مثا چهار ساعت شما تو دفترم نشستی و داری حرف 
می زنی و اینجا مح��ل کار منه و دارم ازش پول در میارم و تو 
وقت منو می گیری. می ترس��یدم از من برنجن و قهر کنن. یه 
روز تصمیم گرفتم با این مسئله که همه وقتای منو هدر می ده 
مبارزه کنم. اول از همه گفتم بدون قرار قبلی با کسی ماقات 
نمی کنم. بعدش هم زمان تعیین کردم. اگر دوستم برای کاری 
غیر اداری می خواست بیاد زمان رو بعد از ساعت اداری تعیین 
می کردم و می گفتم مثا ساعت ۷ تا 8 شب در خدمتم. رأس 
ساعت 8 شب بلند می شدم و می گفتم ساعت هشت شد و من 
کار دیگه ای دارم. اون اوایل بعضی ها از این نوع برخورد ناراحت 
می شدن، اما بعد ها عادت کردند. االن می دونن اگه بخوان منزل 
ما هم بی��ان باید از قبل اعام کنن. نمی تونن ظهر زنگ بزنن 
شب بیان خونه ما. من اگه کار داشته باشم خیلی راحت می گم 

شرمنده ام، امشب نمی تونم در خدمت شما باشم. 
ادامه دارد... 

 نکاتی برای نگارش یک رزومه 
جذاب و قابل توجه

نگارش صحیح رزومه برای جذب مدیران استخدامی شرکت 
جدید، می تواند قدم اول برای شروع یک شغل عالی برای شما 
باشد. به گزارش زومیت، سوالی که اغلب متقاضیان استخدامی 
در مورد رزومه دارند این است که چرا متن رزومه، آنها را فردی 
منفعل و بدون نقش اساسی در شغل های قبلی نشان می دهد. 
چگون��ه می توان رزومه را به گونه ای ن��گارش کرد که جذاب و 
قابل توجه باش��د؟ حقیقت این است که هیچ شرکتی نیاز به 
کارمندی ندارد که محتاج راهنمایی و انرژی دادن بسیار است. 
شرکت ها به افرادی نیاز دارند که توانایی درک مسائل، شرکت 
در چالش ها و پیشنهاد راه حل های جدید داشته باشند. تبدیل 
رزومه به س��ابقه ای برمبنای عملکرد فعاالنه، راه  حلی است که 
شما را فردی توانمند نش��ان خواهد داد. در ادامه نکاتی برای 

نگارش چنین رزومه ای را مرور می کنیم: 
1- در ابتدا به  جای نیازها در مورد توانایی ها صحبت کنید

هیچ چیزی در ابتدای یک رزومه ناامیدکننده تر از صحبت 
در مورد نیازها نیس��ت. مدیران استخدامی به آنچه شما برای 
آینده در س��ر دارید اهمیت نمی دهند. آنها بیش از همه باید 
درک کنند که شما به چه صورت می  توانید مشکل شرکت شان 
را ح��ل کنید. پس در پاراگراف ابتدای��ی، در مورد توانایی ها و 

آنچه می  توانید به شرکت ارائه دهید صحبت کنید. 
2- روی نتایج عملکردتان تأکید کنید

در پاراگراف ه��ای بع��دی، در م��ورد نتای��ج تصمیم��ات و 
پروژه های��ی ک��ه پیش از ای��ن انجام داده ای��د، صحبت کنید. 
پروژه ها را به صورت ش��فاف بیان کنید و بکوشید نقش خود را 
به صورت کامل در پیشبرد آنها روشن کنید. صحبت در مورد 
نتایج عملکردی، در ق��دم اول حس کنجکاوی را در خواننده 
تقویت می کند. آنها در مرحله بعد به دنبال این مسئله خواهند 
بود که شما چگونه توانسته اید پروژه ها را به انجام برسانید. در 
نتیجه، عاقه مس��ئوالن استخدام به خواندن ادامه رزومه شما 

بیشتر می شود. 
3- از توضیح تکراری وظایف روزمره قبلی خودداری کنید

سعی کنید موفقیت های اساسی و نحوه دستیابی به آنها را 
توضیح دهید. در این بخش نیازی نیست که وظایف تکراری و 
روزمره را به عنوان دستاورد معرفی کنید؛ چرا که اعتبار شغلی 
ش��ما را تحت تأثیر قرار می دهد. در عوض برای هر مسئولیت 
حساس��ی که داش��ته اید، توضیحی در ارتباط با حوزه تأثیر و 
نتیجه مس��ئولیت عنوان کنید. با این کار نش��ان داده اید که 
عملکرد شما به عنوان فرد مسئول، چه نتیجه ای در پیشرفت 

شرکت های قبلی داشته است. 
4- از ب�ه کار ب�ردن کلم�ات و اصطالحات تخصصی 

خودداری کنید
آی��ا تابه حال دیده اید که افراد موفق در صحبت های خود از 
کلماتی نامفهوم اس��تفاده کنند؟ کلماتی که بیش��تر به عنوان 
تخصصی شناخته  می ش��وند و تنها افراد حرفه ای هر صنعت 
قابل به درک آنها هستند. این گونه صحبت کردن هیچ کمکی 
به اعتبار شما نمی کند. سعی کنید ساده صحبت کنید و تنها 
بر موفقیت ها و عملکرد تمرکز کنید. س��ابقه خود را به صورت 

ساده توضیح دهید تا به راحتی قابل درک باشد. 
فراموش نکنید رزومه، نخستین برخورد شرکت جدید با شما 
است. هرچه آن را با دقت و تمرکز بیشتری پرکنید، شانس به 

دست آوردن شغلی با کیفیت باال را افزایش داده اید. 
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موضوع: سرویس تعمیرات موبایل در محل
توضیح بیشتر: 

س��رویس تعمیرات موبای��ل آوافیکس در جهت تس��هیل 
خدمت رس��انی به افرادی که به زمان، هزینه، امنیت اطاعات 
و کیفیت قطعات اهمیت می دهند ایجاد ش��ده اس��ت و برای 
افراد این فرصت فراهم می شود که ضمن صرفه جویی در زمان 
و هزینه، لذت تعمیرات موبایل در محل و در حضور خودشان 

را بچشند.

پارسا  امیری
کارشناس فروش

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   سه ش�نبه   4 مهر 1396    ش�ماره 891   صفحه16  

 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

تختهسیاه تصویرامروز
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