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 موسسه مطالعاتی »بیزینس مانیتور«
درباره تبعات سیاسی، اقتصادی لغو توافق برجام هشدار داد

 جان برجام
در تن جهان

این روزها بیشتر از هر زمان دیگری درباره برهم خوردن توافق برجام صحبت می شود. تیرماه سال 1394 بود 
که ایران و پنج کش��ور صنعتی دنیا س��رانجام با گذشت بیش از 1۰ سال مذاکره توانستند به توافقی جامع درباره 

برنامه هسته ای و لغو تحریم های اقتصادی ایران دست یابند؛ توافقی که چند ماه بعد و در دی ماه همان سال...

رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه اقتصادی ترکیه وارد تهران شدند

 فصلی نو برای تحقق تجارت
30 میلیارد دالری ایران و ترکیه
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گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری نشان می دهد

سهم 42 درصدی بخش خصوصی در بازار کار ایران

6 روش ابتدایی برای مدیریت کسب و کار
شباهت های کسب و کار با ازدواج! 

10 برند ارزشمند دنیا 
خرده فروشی های آینده چه شکلی خواهند بود؟ 

آهنربا در ویترین
رویکرد ما به تبلیغات چگونه باشد؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مدیر عامل اینستاگرام
می خواهد دنیای مهربان تری 

برای شما فراهم کند

7
سـناریوهای مختلفـی برای شـرایط جدید ثبت سـفارش 

خودروهـای خارجـی در سـازمان توسـعه تجارت 
بررسی شده است، اما گزینه  نهایی...

 طرح واردات خودرو
روی میز دولت

یادداشت

یادداشت

 امید، مهم ترین
دستاورد برجام

ح��رف و س��خن های اخی��ر 
درب��اره برجام این روزها دوباره 
نقض و پایبندی به آن را س��ر 
زبان ها انداخته اس��ت. هرچند 
تم��ام  دربرگیرن��ده  برج��ام 
اه��داف موردنظر ای��ران نبود، 
اما توافقی اس��ت که از س��وی 
مسئوالن کش��ور با طرف دیگر 
مذاکرات یعن��ی آمریکا و 5+1 
به امضا رس��یده اس��ت. دولت 
ای��ران متعهد ب��ه انجام شروط 
و  اس��ت  برج��ام  بنده��ای  و 
ملت ایران ه��م از این تصمیم 

است.  کرده  پشتیبانی 
شواهد و...

ج��دی  مطالب��ات  از  یک��ی 
و  س��هامداران  اساس��ی  و 

سرمایه گذارانی که در 
5بازارهای مالی...

تغییر در دستورالعمل ها؛ گامی 
برای جهانی شدن بازار سرمایه
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 عضو هیأت 
نمایندگان اتاق تهران

روح اهلل 
حسینی مقدم

معاون ناشران و 
اعضای شرکت بورس 
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رئی��س ات��اق بازرگانی تهران گفت ب��ا توجه به خروج 
 )FATF( ایران از لیست س��یاه گروه ویژه اق��دام مالی
فرصت مناس��بی برای اصالح و بهب��ود نظام بانکی ایران 
در سایه مراودات بیش��تر با نظام بانکی بین الملل فراهم 
شده اس��ت. به گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی 
اتاق بازرگان��ی تهران، مسعود خوانس��اری در چهارمین 
همای��ش اروپ��ا و ای��ران به آماره��ا و ارق��ام مختلف در 
تج��ارت ای��ران و اتحادیه اروپا اشاره ک��رد و گفت: برابر 
آخری��ن آماری که ب��ه تازگی از س��وی کمیسیون اروپا 
منتش��ر شده، مبادالت تج��اری ای��ران و اروپا در هفت 
ماهه ابتدای س��ال 2۰17 نسبت به مدت مش��ابه س��ال 
قبل، معادل 8۰درصد رشد داشته است. او در ادامه روی 
گزارش اخیر آژان��س بین المللی انرژی اتمی تاکید کرد؛ 
گزارشی که نش��ان می دهد ایران به طور کامل به برجام 
به عنوان یک س��ند مترقی بین الملل��ی پایبند بوده و به 
تمامی تعهدات خودش، وفادار مانده اس��ت. رئیس اتاق 
تهران همچنین اضافه کرد: بعد از نوس��ان ها و تالطمات 
اقتصادی چند سال قبل اقتصاد ایران که عمده آن ناشی 
از فش��ار تحریم  های ناعادالنه و یک جانبه و بخش��ی نیز 
سوءمدیریت داخلی بود، با روی کار آمدن دولت تازه در 
س��ال 1392 )2۰13( ثبات و آرامش به اقتصاد بازگشت 
که در نتیجه آن می توان به کنترل سیاس��ت های پولی، 
کاه��ش ت��ورم و تک نرخی شدن آن و خ��روج اقتصاد از 
رکود تورم��ی اشاره کرد، همچنین دولت جدید توانست 
ب��ا برخی تعدیل ه��ا و تغییره��ا، موفقیت هایی در زمینه 
جلب سرمایه گذاران خارجی به دست آورد که مهم ترین 
 IPC نمود آن تدوین قراردادهای جدید نفتی موسوم به
اس��ت. به گفته خوانساری، به نتیجه رس��یدن مذاکرات 
ایران و غرب و امضای برجام، باعث شد فعاالن اقتصادی 
خارجی به ویژه از کش��ورهای اروپایی در قالب هیات های 
تجاری متفاوت به ایران س��فر کنند ک��ه اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش��اورزی تهران نی��ز یکی از میزبانان 
عم��ده این دیدارها بود که می ت��وان آثار آن را به تدریج 
در افزایش مراودات تج��اری دید. او ادامه داد: به نتیجه 
رسیدن چندین قرارداد بزرگ نفتی و خودرویی و تعداد 
زی��ادی قراردادهای کوچک و متوس��ط، یک نوید خوب 
از آغاز فاز اجرایی همکاری هاس��ت؛ اکنون »فصل عمل« 

است، چراکه زیرس��اخت های نرم افزاری و سخت افزاری 
برای مش��ارکت و س��رمایه گذاری مش��ترک تا حدودی 
بهبود یافته، اصالحات قابل توجهی اعمال شده و اکنون 
دولت ای��ران روی اصالح جدی نقطه ضعف اقتصاد خود 
یعن��ی نظام بانکی تمرکز کرده اس��ت. وی خاطرنش��ان 
ک��رد: با توجه به خروج ایران از لیست س��یاه گروه ویژه 
اق��دام مالی )FATF( فرصت مناس��بی ب��رای اصالح و 
بهبود نظام بانکی ایران در س��ایه مراودات بیشتر با نظام 
بانکی بین الملل فراهم شده اس��ت. از نظر من چهار سال 
آینده مناس��ب ترین و بهترین زمان برای توس��عه پایدار 
مراودات اقتصادی اروپا و ایران است که نتیجه آن کسب 
منافع بلندمدت و همگانی در ایران و حصول س��ودهای 
مطمئ��ن و پایدار برای طرف مقاب��ل را به همراه خواهد 
داشت. خوانساری همچنین درباره »فصل عمل« بیشتر 
توضی��ح داد: مایلم مسئله ای مهم را با س��رمایه گذاران و 
اشخ��اص حقیقی و حقوقی مایل ب��ه فعالیت در اقتصاد 
ای��ران در میان بگ��ذارم و آن گزینه بهینه مش��ارکت با 
بخش خصوصی اس��ت، همچنین در دول��ت کنونی نیز 
اعتق��اد محکمی به عدم مداخله گ��ری دولت در اقتصاد 
و توانمن��دی بخش خصوص��ی برای تصدی گ��ری امور 
اقتصادی کشور وجود دارد. رئیس اتاق تهران تاکید کرد: 
بخش خصوص��ی، خ��ود در این چند س��ال گذشته توان 
زی��ادی صرف کرده تا بتواند شرای��ط فعالیت خود را در 
فضای کسب وکار ایران و جهان بهبود بخشد. برای نمونه 
ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران تمام 
توان خود را در راستای پیگیری مطالبات و خواسته های 
به حق فع��االن بخش خصوص��ی در پی��ش گرفته و در 
حوزه هایی چون مالیات و بیمه توانست برخی مشکالت 
و موان��ع بزرگی را از پی��ش پای آنان بردارد. براس��اس 
صحبت ه��ای رئیس پارلم��ان بخش خصوص��ی تهران، 
ات��اق بازرگانی ته��ران اقدامات آینده نگران��ه دیگری را 
نیز در دس��تور کار خود ق��رار داد؛ از جمله مرکز داوری 
اتاق تهران را برای رس��یدگی به اختالفات احتمالی بین 
طرفین قراردادهای تجاری راه اندازی کرد. به این ترتیب 
این امک��ان هم اکنون ب��رای فعاالن اقتص��ادی ایرانی و 
خارجی فراهم اس��ت که در قراردادهای خود با مشخص 
کردن مرکز داوری اتاق تهران به عنوان مرجع رس��یدگی 

ب��ه حل اختالف��ات احتمال��ی، در صورت ب��روز هرگونه 
اختالف حقوقی با صرف وقت و هزینه کمتر مشکل خود 
را در این مرکز حل کنند. همچنین به گفته خوانساری، 
اتاق تهران برای بهبود وضعیت س��رمایه گذاری خارجی 
و توس��عه همکاری ه��ای بخ��ش خصوص��ی ای��ران ب��ا 
سرمایه گذاران خارجی، مرکزی با عنوان »مرکز خدمات 
س��رمایه گذاری« راه اندازی کرده اس��ت که ماموریت آن 
شناسایی فرصت های س��رمایه گذاری در ایران و معرفی 
آن به س��رمایه گذاران خارجی، شناس��ایی موانع مختلف 
پی��ش روی س��رمایه گذاران و تالش ب��رای حذف آنها و 
بهبود چهره اقتصاد ایران در فضای بین الملل اس��ت. این 
مرک��ز تالش دارد ت��ا وضعیت اقتصاد ایران را براس��اس 
شرای��ط جدی��د در رتبه بندی ه��ای بین الملل��ی بهبود 
بخش��د که نمون��ه آن رایزنی با موس��سه کانادایی فریزر 
ب��رای بهبود شاخص آزادی اقتص��اد در ایران با توجه به 
اصالحات انج��ام شده بود. در همین راس��تا اتاق تهران 
چندی پیش میزبان بنیانگذار این موسسه بین المللی بود 
و همایش��ی فراگیر با چند پانل و کارگاه آموزشی در این 
رابطه برگ��زار کرد. خوانساری در پایان صحبت هایش به 
نتایج مثبت این اقدامات اشاره کرد و گفت: خوشبختانه 
تمامی گزارش های آماری در ماه های پس از برجام نشان 
از رشد قابل توجه همک��اری دو طرف می دهد. به گفته 
مقام��ات اروپایی، می��زان صادرات ایران ب��ه اروپا بعد از 
برجام س��ه برابر شده اس��ت و این افزایش برای اقتصاد 
ایران بسیار مهم اس��ت اگرچه هنوز اعداد و ارقام بسیار 
پایین است. ایران در س��ال 2۰15 صادراتی معادل یک 
میلی��ارد و 235 میلیون یورو به اروپا داشت که این آمار 
در سال 2۰16 به 5 میلیارد و 494 میلیون یورو افزایش 
یاف��ت. مبادالت تجاری دو ط��رف در شش ماهه نخست 
س��ال جاری نیز به نزدیک 1۰میلیارد یورو رسیده است 
که تقریبا دوبرابر مبادالت در مدت مش��ابه سال گذشته 
است. جالب اینکه اگرچه از سرگیری خرید نفت از ایران، 
در افزایش مراودات دو طرف نقش داشته است اما مبادله 
کاالی غیرنفتی نقش پررنگ��ی در مبادالت ایران و اروپا 
دارد که نمایانگر تقویت روابط بخش خصوصی دو طرف 
اس��ت؛ روابطی که می تواند در همین سال های پیش رو 

بسیار مستحکم تر و دامنه دارتر شود. 

)FATF( با خروج ایران از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی

اتاق تهران آماده رشد همکاری اقتصادی با اتحادیه اروپاست

رئی��س اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
گف��ت: فعاالن بخش خصوص��ی به عنوان بازیگ��ران اصلی 
اقتصاد و صنعت کش��ور، باید در تدوین استراتژی صنعتی 
کش��ور مش��ارکت داده شوند.  »غالمحسی��ن شافعی« در 
گفت وگو با ایرنا با اشاره به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور، آن 
را یک خالء اساس��ی توصیف کرد که در سال های گذشته 
نیز نبود آن احساس می شد. به گفته این مقام مسئول، در 
سال های گذشته شاهد بودیم هر دولتی که سر کار می آمد 
به تدوین یک استراتژی می پرداخت، اما پس از مدتی کنار 
گذاشته می شد و س��پس دولتی جدید با استراتژی جدی 
صنعتی فعالیت��ش را آغاز می کرد و این دور تسلسل باطل 
ادامه یافت و امروز شاهدیم که کش��ور از استراتژی توسعه 
منسج��م صنعتی برخودار نیست. وی بی��ان داشت: شاید 
بتوان گفت در برنامه سوم توسعه کشور اقدامات خوبی در 
خصوص استراتژی توسعه صنعتی انجام شد، اما آن هم به 
نتیجه نرسید و امروز وزارت صنعت، معدن و تجارت به این 
باور رس��یده و اراده جدی دارد تا استراتژی توسعه صنعتی 
کش��ور را به نگارش درآورد. شافعی تأکید کرد: نکته مهم، 

اما لزوم مش��ارکت دادن جدی بازیگران اصلی این صحنه 
یعن��ی فعاالن اقتصادی در تدوین اس��تراتژی اس��ت و اگر 
چنین شد، دولت می تواند برنام��ه ای اجرایی تر تهیه کند. 
وی ادام��ه داد: در صورت تحقق این مهم، فعاالن اقتصادی 
به عنوان مجری��ان اصلی این برنامه در عمل با مش��کالت 
کمتری مواجه خواهن��د شد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، 
 معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اولویت بندی صنعتی، 
مکان یابی صحیح صنایع و ظرفیت س��نجی - یعنی در هر 
رشته ای از صنعت چه ظرفیتی مورد نیاز داخلی یا صادراتی 
کشور است - سه موضوع مهمی است که باید در تدوین این 

استراتژی در نظر گرفته شوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته صحیح آن اس��ت که ابتدا 
استراتژی توس��عه اقتصادی کشور تدوین شود و سپس 
سایر بخش ها بر مبنای آن به تدوین استراتژی های خود 
بپردازند که نیاز به برنامه جامع تری خواهد داشت. شافعی 
همچنین در ارزیابی خود از سیاست های اقتصادی دولت 
دوازدهم، آنها را در ادامه سیاس��ت ها و برنامه های دولت 
یازدهم برشمرد که نیازمند بازنگری هایی است تا بتواند 

با شراط جدید کشور و جهان همراه و همسو شود. 

معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل شرکت ساخت 
و توس��عه زیربناهای حمل ونقل گفت ب��ا تکمیل راه آهن 
قزوین - رشت، آخرین مسیر ریلی شمال به جنوب متصل 
می شود. خیراهلل خادم��ی روز چهارشنبه در بازدید از روند 
پیش��رفت راه آهن رشت - قزوین اظهار داشت: این راه آهن 
یکی از مهم ترین و س��خت ترین خط های ریلی کش��ور و با 
حجم عملیاتی باال در حال س��اخت اس��ت. وی با اشاره به 
سخت گذر بودن بخش هایی از مسیر عبور راه آهن رشت - 
قزوین خاطرنشان کرد: از مجموع 164 کیلومتر این پروژه، 
28 کیلومتر آن از مسیر تونل و هش��ت کیلومتر آن از روی 
پ��ل عبور می کند که از لحاظ حجم کاری، جزو بزرگ ترین 
پروژه های ریلی کشور اس��ت. مدیرعامل شرکت ساخت و 
توس��عه زیربناهای حمل و نقل افزود: حفاری تونل ها زمانبر 
و پر ریزش اس��ت ک��ه در بسیاری از م��وارد ریزش ها قابل 
پیش بینی نبود و این امر س��بب شد روند اجرای پروژه در 
بعضی از نقاط به کندی پیش برود. به گفته معاون وزیر راه 
و شهرسازی، 16 کیلومتر از زیرسازی طول پروژه باقی مانده 
که حداکثر طی یک ماه آینده 12 کیلومتر آن آماده سازی 
می شود و در بخش روسازی هم از 34 کیلومتر باقی مانده 
طی ی��ک ماه آینده، 18 کیلومتر ریل گ��ذاری خواهد شد. 
خادمی اعتبار مورد نیاز برای اتمام این پروژه را بالغ بر 25۰ 
میلی��ارد تومان اعالم کرد و گف��ت: برای تکمیل کل کار و 
راه اندازی کامل آن بالغ بر 35۰ تا 4۰۰ میلیارد تومان مورد 

نیاز است. وی با بیان اینکه با اتمام این پروژه آخرین مسیر 
ریلی شمال به جن��وب متصل می شود، افزود: با ادامه خط 
آهن قزوی��ن - رشت به انزلی و آس��تارا، یکی از مهم ترین 
پروژه های ریلی شمال به جنوب تکمیل می شود که می تواند 
در ترانزی��ت کاال و مسافر نقش بارزی ایفا کند. معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی اضافه کرد: تالش می کنیم از محل تامین 
اعتبار خارجی یا صندوق ذخیره ارزی مابقی پروژه به سمت 
آس��تارا را تکمی��ل کنیم تا شاهد اتص��ال کریدور شمال - 
جن��وب باشیم. راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آس��تارا به 
طول 388 کیلومتر ارتباط ترانزیتی کریدور شمال - جنوب 
را تسهیل می کند و از شهرستان قزوین آغاز و پس از عبور 
از شهرهای لوشان، منجیل، رشت و بندرانزلی، از شهرستان 
آس��تارا به کش��ور جمهوری آذربایجان متصل خواهد شد 
ک��ه در ح��ال حاضر مح��ور قزوین - رشت ب��ه طول 164 
کیلومتر و یک قطعه از رشت - انزلی به طول 17 کیلومتر 
و محدوده آستارای آذربایجان تا آستارای جمهوری اسالمی 
ایران به طول س��ه کیلومتر اجرا شده است.  پروژه راه آهن 
 قزوین رشت به س��بب عبور از رشته کوه البرز، دریاچه سد 
سفید رود و قطع عرضی چندین باره آزادراه قزوین - رشت 
دارای سازه های خاص و منحصربه فرد است که تا پایان سال 
92 پیش��رفت فیزیکی این پروژه 52درصد بود و در دولت 
تدبیر و امید و با توجه به اولویت اجرای پروژه های ریلی، در 
حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی بیش از 94درصد است. 

معاون وزیر راه: 
 با تکمیل راه آهن قزوین - رشت

آخرین مسیر ریلی شمال جنوب متصل می شود

رئیس اتاق ایران: 
بخش خصوصی در تدوین استراتژی صنعتی کشور مشارکت کند
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این روزها بیش��تر از هر زمان 
دیگ��ری درباره بره��م خوردن 
توافق برجام صحبت می ش��ود. 
تیرم��اه س��ال 1394 ب��ود که 
ایران و پنج کش��ور صنعتی دنیا 
س��رانجام با گذشت بیش از 1۰ 
سال مذاکره توانستند به توافقی 
جامع درباره برنامه هس��ته ای و 
لغو تحریم ه��ای اقتصادی ایران 
دس��ت یابند؛ توافق��ی که چند 
ماه بعد و در دی ماه همان سال 
به صورت رس��می کلید خورد و 
ای��ران را از عض��وی منزوی در 
اقتصاد جهان��ی به عضوی فعال 
و تاثیرگ��ذار ب��دل ک��رد، اما با 
روی کار آمدن چهل و شش��مین 
و  آمری��کا  رئیس جمه��وری 
تصمیمات عجیب دونالد ترامپ 
در عرص��ه سیاس��ت و اقتص��اد 
بین المل��ل از جمله س��خنان او 
توافق  پاری��س،  پیمان  درب��اره 
نفتا و پیمان تجارت آزاد ترانس 
تردیدها  همزم��ان  آتالنتی��ک، 
درب��اره توافق برجام نیز افزایش 
یافت؛ ب��ا این همه اما نکته مهم 
اینجاس��ت ک��ه بره��م خوردن 
توافق هسته ای نه تنها به اقتصاد 
ایران آس��یب می زن��د و زمینه 
را ب��رای خ��روج س��رمایه های 
خارج��ی فراهم می کن��د، بلکه 
موجب تخریب فضای سیاس��ی 
و اقتصادی جهان هم می ش��ود؛ 
افزایش بی ثباتی در بازار جهانی 
ارز، اف��ت ارزش دالر، کاه��ش 
اعتم��اد ب��ه اقتص��اد آمریکا و 
درنهایت، افزایش تورم از جمله 
تبعات اقتص��ادی برهم خوردن 

توافق برجام برای دنیاست. 
مرک��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
مانیتور«  »بیزین��س  مطالعات��ی 
اس��ت:  آورده  گزارش��ی  در 
درصورتی که آمریکا موفق ش��ود 
این تواف��ق را بر ه��م بزند، نرخ 
رش��د اقتص��ادی دنی��ا کاه��ش 
می یابد، نرخ تورم رش��د می کند 
و فض��ای تج��ارت آزاد مخت��ل 
می ش��ود. از س��وی دیگر، تعادل 
سیاس��ی و امنیتی جهان نیز به 
هم می خورد و س��رمایه گذاران با 
تکی��ه  بر قوانین توافق ش��ده در 
گذش��ته، دیگر نمی توانند با فراغ 
خاطر در جهان س��رمایه گذاری 
کنند. گزارش »بیزینس مانیتور« 
اقتصادی  سیاسی،  تبعات  درباره 
لغ��و تواف��ق برج��ام به نق��ل از 
»آینده نگر« در ادامه آمده است. 

برآورد هزینه های برهم 
خوردن برجام

»بیزینس  مطالعات��ی  مرک��ز 
مانیت��ور« بر این باور اس��ت که 
احتم��ال برهم خ��وردن توافق 
هس��ته ای بس��یار کم است، اما 
عقل س��لیم حکم می کند که به  
احتماالت بس��یار کم هم توجه 
کنیم. از دیدگاه این موسس��ه، 
تحریم ه��ای  بازگش��ت  ع��دم 
س��خت قبلی، مهم ترین مسئله 

اس��ت، زیرا دیگر اجماع جهانی 
ای��ن تحریم ه��ا وجود  درب��اره 
ن��دارد و گزارش ه��ای مختلف 
هم از پایبن��دی ایران به توافق 
هس��ته ای حکای��ت کرده اند. از 
طرف��ی، ای��ران ه��م در مقابل 
س��خنان و عملک��رد دولت تازه 
آمریکا هوشمندانه عمل می کند 
و قصد ندارد دس��تاورد 1۰ ساله 
خود را به یکباره از دس��ت دهد 
و به دنیا پش��ت کند. »بیزینس 
مس��ائل  مهم تری��ن  مانیت��ور« 
توافق هسته ای را در سه بخش 

خالصه کرده است: 
مطالعات��ی  موسس��ه  اول: 
پیش بینی  مانیت��ور«  »بیزینس 
می کند که به احتمال ۷۵درصد 
توافق هس��ته ای پابرج��ا بماند 
و ته��ران ب��ه  تمام��ی بندها و 
بخش ه��ای توافق ش��ده در این 
پیم��ان جهان��ی پایبند باش��د. 
در واق��ع، ایران در نظ��ر ندارد 
در ب��ازی ای که ترام��پ به راه 
انداخت��ه همراه ش��ود و توافقی 
را ک��ه ب��رای امض��ای آن بیش 
از ی��ک دهه زمان صرف ش��ده 
ب��ه خط��ر بین��دازد. ای��ران در 
این مس��یر بس��یار هوشمندانه 
رفت��ار می کند و هی��چ بهانه ای 
برای بره��م خ��وردن توافق به 
دس��ت غربی ها نمی دهد. حتی 
و  مل��ل  س��ازمان  نماین��دگان 
کشورهای غربی هم بارها بر این 
مس��ئله تاکید کرده اند که ایران 
به تعهدات��ش کامال پایبند بوده 
است و این کار ایران را می توان 
و صحیح  درایتمندان��ه  بس��یار 
که  آمریکای��ی  ول��ی  دانس��ت. 

دونال��د ترامپ رئیس جمهور آن 
اس��ت، ترجیح می دهد از طریق 
به  اقتصادی  تحریم ه��ای  وضع 
بهانه های غیرهس��ته ای، فضا را 
در ایران و در س��طح بین المللی 
متش��نج کند و منتظ��ر دیدن 
بهانه ای  تا  اس��ت  عکس العملی 
برای خارج ش��دن از این توافق 

جهانی داشته باشد. 
دونال��د  درصورتی ک��ه  دوم: 
آمریکا،  رئیس جمه��وری  ترامپ، 
موف��ق به بره��م زدن این توافق 
شود، تاثیرات منفی اقتصادی آن 
روی ایران بسیار زیاد خواهد بود، 
زی��را جریان س��رمایه ها به ایران 
اگر هم متوقف نشود، کند خواهد 
شد ولی تبعات منفی سیاسی آن 
بیش��تر دامنگیر آمری��کا خواهد 
ش��د. انتظار می رود درصورتی که 
آمریکا از این توافق خارج ش��ود، 
دیگر کشورهای صنعتی همچنان 
به هم��کاری اقتصادی ب��ا ایران 
ادام��ه دهند. در چنی��ن فضایی، 
با  تعام��ل کش��ورهای صنعت��ی 
یکدیگر برای ایجاد صلح و آرامش 
در دنیا بر هم خواهد خورد، زیرا 
اعتماد  آمریکا ش��ریکی غیرقابل  
شناخته می شود. همچنین برهم 
خوردن س��اختار سیاسی در دنیا 
و ناتوان��ی کش��ورهای صنعت��ی 
ب��رای تصمیم گی��ری در م��ورد 
مس��ائل مهم بین المللی می تواند 
تردید س��رمایه گذاران را در مورد 
عرصه ه��ای  در  س��رمایه گذاری 
مختل��ف افزایش دهد و به دنبال 
آن زمین��ه را ب��رای کاهش نرخ 
رشد اقتصادی فراهم خواهد کرد. 
افزای��ش بی ثباتی در بازار جهانی 

کاه��ش  دالر،  ارزش  اف��ت  ارز، 
اعتماد به اقتصاد آمریکا و افزایش 
تورم از تبعات منفی اقتصادی بر 
هم خوردن توافق هسته ای برای 
جهان اس��ت.  سوم: از بین رفتن 
ق��درت جامعه جهانی در برخورد 
ب��ا مس��ائل بین الملل��ی می تواند 
زمین��ه را ب��رای افزای��ش قدرت 
در کش��ورهای  افراطی  نیروهای 
دیگ��ر  و  افغانس��تان  و  ع��راق 
افزایش  کش��ورهای پرتنش دنیا 
گروهک های  ای��ن  زی��را  ده��د، 
تروریس��تی و افراط��ی، ق��درت 
بزرگ��ی را که بتواند با آنها مقابله 
کن��د در مقابل ش��ان نمی بینند. 
افزای��ش ش��مار ای��ن گروه ها یا 
ق��درت گرفتن گروه ه��ای فعلی 
می توان��د به تدریج زمینه را برای 

ناامن شدن دنیا فراهم کند. 

پایبندی جهان به توافق 
هسته ای

رهبران کشورهای اروپایی به 
همراه چین و روسیه بارها اعالم 
کرده اند که پایبندی به تعهدات 
توافق هسته ای به نفع دنیاست 
ب��رای  را  زمین��ه  می توان��د  و 
افزای��ش ثب��ات و امنیت جهان 
فراهم کند. در این میان اما تنها 
کشوری که ساز مخالف می زند، 
آمری��کا اس��ت و همی��ن باعث 
شده اس��ت تا بحث های زیادی 
پیرامون این توافق دربگیرد.  در 
همین زمینه، موسسه »بیزینس 
مانیتور« ماه ژوئن سال ۲۰1۷، 
و  ای��ران  در  نظرس��نجی  دو 
آمری��کا انجام داد؛ نظرس��نجی 
انجام ش��ده در ایران ب��ا جامعه 

1۰۰4 نف��ری انجام ش��د و در 
آمریکا ۲9۸۰ نفر مورد س��وال 
قرار گرفتند. »بیزینس مانیتور« 
ضریب خطای نظرسنجی انجام  
ش��ده در ای��ران را 3.1 درصد و 
ضریب خطای نظرسنجی انجام 
 ش��ده در آمری��کا را برابر با یک 
درص��د اع��الم کرد. البت��ه باید 
در نظر داش��ت که جامعه مورد 
مطالع��ه در آمری��کا س��ه برابر 
جامع��ه مطالعه  ش��ده در ایران 
است و همین مس��ئله می تواند 
ضریب خط��ای مطالعه ایران را 
سه برابر ضریب خطای مطالعه 
انجام  ش��ده در آمریکا کند، اما 
ب��از هم می ت��وان با اس��تناد به 
کوچک،  آم��اری  جامعه  همین 
دیدگاه مردم دو کشور را درباره 

توافق هسته ای دید. 

نتایج نظرسنجی »بیزینس 
مانیتور« درباره برجام

اما نتای��ج این دو نظرس��نجی 
که موسس��ه »بیزین��س مانیتور« 
درب��اره دی��دگاه مردم دو کش��ور 
ای��ران و آمریکا نس��بت به توافق 
برجام انجام داده اس��ت، چه بود؟ 
براساس آنچه »بیزینس مانیتور« 
در این باره منتش��ر کرده اس��ت، 
۶3.۷ درص��د از م��ردم آمریکا بر 
این باورند که ت��ا زمانی که ایران 
به تعهداتش در توافق هس��ته ای 
پایبند اس��ت، آمری��کا هم باید به 
ای��ن توافق پایبند بماند، اما 34.4 
درصد از افراد مورد مطالعه بر این 
باورن��د که به دلیل کاس��تی های 
این تواف��ق باید مذاک��رات ادامه 
پیدا کند و توافق جدیدی حاصل 
ش��ود؛ آنها بر این باورند که توافق 
تنها راه حل مس��ئله  ایران اس��ت، 
اما باید تواف��ق همه جانبه و کامل 
وج��ود  آن  در  و ضعف��ی  باش��د 
نداشته باش��د. 1.9 درصد از افراد 
م��ورد مطالع��ه نیز اع��الم کردند 
که پاسخ این س��وال را نمی دانند 
و مس��ئله توافق هسته ای ایران و 
غ��رب و رویکرد آمری��کا در مورد 
این توافق برای آنها اهمیتی ندارد.  
ام��ا در ایران 3۰.۷ درصد از مردم 
م��ورد مطالعه اع��الم کردند که با 
قدرت تم��ام از این توافق حمایت 
می کنند و بر ای��ن باورند که این 
توافق، دستاورد بسیار مهمی برای 
ایران بوده اس��ت. 3۶.4 درصد از 
مردم نی��ز گفتند که ای��ن توافق 
را تایی��د می کنن��د، ام��ا قدرت و 
اطمین��ان گروه اول را نداش��تند. 
درمجم��وع بالغ  ب��ر ۶۷ درصد از 
افراد مورد مطالعه در ایران، حامی 
ای��ن توافق بودن��د و 1۵.9 درصد 
از اف��راد گفتند که ای��ن توافق را 
نمی توانند تایید کنند ولی دلیلی 
قطع��ی و محکم ب��رای رد آن هم 
ندارن��د، اما 11.۶درصد گفتند که 
قویا توافق هس��ته ای ایران و گروه 
1+۵ را تایی��د نمی کنن��د. در این 
مطالع��ه ۵.4 درصد از مردم ایران 
به این س��وال پاس��خی ندادند و 
اعالم کردند که پاسخی برای این 

پرسش ندارند. 

موسسه مطالعاتی »بیزینس مانیتور« درباره تبعات سیاسی، اقتصادی لغو توافق برجام هشدار داد

جان برجام در تن جهان

گزارش��ی  در  مرک��زی  بانک 
درب��اره وضعی��ت اقتص��ادی و 
ش��هری  خانوارهای  اجتماع��ی 
تاکید کرده است که ۵.۷ درصد 
از اعض��ای ش��اغل خانواده های 
ش��هری در پایان س��ال گذشته 

کارفرما بوده اند. 
به گ��زارش خبرآنالین، ایران 
نزدی��ک به ۲3 میلیون ش��اغل 
دارد و ن��رخ ب��االی بی��کاری از 
اقتصاد  عمده ترین چالش ه��ای 
ای��ران اس��ت. در ای��ن می��ان، 
بررس��ی وضعی��ت اش��تغال در 

ش��هری  خانواده ه��ای  می��ان 
حکای��ت از آن دارد ک��ه بخش 
از ش��اغالن در س��ال  مهم��ی 
گذش��ته در بخ��ش خصوص��ی 
مش��غول فعالیت بوده و پس از 
آن، کارکنان مس��تقل باالترین 
س��هم را داش��ته اند. کارکن��ان 
تش��کیل  کس��انی  را  مس��تقل 
می دهن��د که ب��ا راه اندازی یک 
فعالیت  مش��غول  واحد صنفی، 
هس��تند یا کس��انی که راسا به 
کارهای خدماتی و. . . اش��تغال 
دارن��د.  در ای��ن می��ان، درآمد 

1۶.۸ درص��د از کارکنان ایران 
از موسس��ات دولت��ی و عمومی 
موسسات  سهم  می شود.  تامین 
خصوص��ی ه��م از ای��ن میزان 
4۲درصد اس��ت؛ اما نکته مهم، 
س��هم ب��االی بخ��ش دولتی و 
اندک بخ��ش خصوصی  س��هم 
از اقتص��اد اس��ت و وقت��ی پای 
اش��تغال ب��ه می��ان می آید این 
تغییرات ش��گرفی  ب��ا  نس��بت 
روبه رو می ش��ود. همی��ن نکته 
نشان می دهد در صورت توسعه 
بخش خصوصی و افزایش میزان 

تاثیرگذاری اش در اقتصاد ایران، 
مش��کل بیکاری تا چه حد حل 
خواهد شد.  همچنین بررسی ها 
حاکی است که تنها ۰.۲ درصد 
از ش��اغالن خانواره��ا کارکنان 
بوده ان��د.  تعاون��ی  موسس��ات 
در ای��ن می��ان 1.۷ درص��د نیز 
کارکن فامیلی کارآموز محسوب 
می ش��وند. بر این اس��اس، اگر 
مختل��ف  بخش ه��ای  س��هم 
اقتصادی از اشتغال مدنظر قرار 
گیرد، س��هم بخش خصوصی و 
باالترین سهم  کارکنان مستقل 

و سهم بخش تعاونی پایین ترین 
سهم خواهد بود. 

بخ��ش دولت��ی و عمومی نیز 
در میان��ه این آم��ار قرار خواهد 
گرفت. نکته مهم اما آن است که 
بررس��ی ها نشان از تمایل باالی 
کارکنان مس��تقل به فعالیت در 
جامعه ایران دارد؛ این در حالی 
است که بسیاری از ایده های نو 
خود می توان��د زمینه های ایجاد 
فرصت های شغلی و تبدیل یک 
کارکن مس��تقل ب��ه کارفرما را 

فراهم کند. 

گزارش بانک مرکزی درباره وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارهای شهری نشان می دهد

سهم 42 درصدی بخش خصوصی در بازار کار ایران

گزارش2

گمرک

بازار کار

گمرک ایران خبر داد
کشف محموله جدید قاچاق انسان

گم��رک ای��ران از جدیدترین مورد کش��ف قاچاق 
انس��ان از داخل بار کانتینری یک دس��تگاه کامیون 

خبر داد. 
به گ��زارش »فرصت امروز« از گم��رک ایران، این 
شش��مین محموله قاچاق انس��ان اس��ت که در سال 
جاری توس��ط ماموران گمرک و از داخل بار کامیون 

کشف می شود. 
در بازرس��ی ماموران گمرک از این محموله تعداد 
یک زن و سه مرد که در داخل بار مخفی شده بودند 
و قصد داشتند به صورت غیر قانونی و قاچاق از کشور 

خارج شوند، کشف شد. 
براس��اس این گزارش، مام��وران گمرک محتویات 
یک کامیون خروجی در مرز بازرگان که قصد داشت 
تحت رویه صادرات از کش��ور به مقصد ترکیه خارج 
ش��ود و حامل بار کارتن خالی ب��ود را به کمک تیم 
کنترلی بازرسی می کنند و درنهایت، تیم کنترلی در 
این بازرسی با کمک تجهیزات موفق به کشف قاچاق 

انسان از البه الی کارتن های خالی می شوند. 
این گ��زارش می افزاید: ب��ا بهره  ب��رداری بهینه از 
دس��تگاه های کنترل��ی پیش��رفته و افزای��ش تعداد 
سگ های کمکی جهت کشف قاچاق کاال، مواد مخدر 
و انس��ان، ماموران گمرک فقط در سال 139۵ موفق 
به کشف 4۸۰ مورد قاچاق انسان در گمرکات کشور 
شدند که ۵۰ مورد آن مربوط به گمرک بازرگان بود. 
بر این اساس، تعداد ایکس ری های کامیونی گمرک 
در سال های اخیر به سه برابر افزایش یافته و در سال 
9۵ تعداد 1۰ قالده س��گ خری��داری و آموزش داده 

شده و در گمرکات کشور مستقر شده اند. 
گفتنی اس��ت گمرک ایران براس��اس ارزیابی های 
سازمان جهانی گمرک، رتبه دوم را در مبارزه با انواع 
قاچاق و رتبه نخست دنیا را در مبارزه با قاچاق مواد 

مخدر در اختیار دارد. 

قاچاق، رکود و فاصله  زیاد میان خط فقر و تورم
 سه عامل موثر

 در آسیب شناسی اشتغال
عضو کانون عالی ش��وراهای اسالمی کار می گوید: 
اگ��ر خط فقر را به خط ت��ورم نزدیک کنیم و رکود 
و قاچ��اق کاال را از بی��ن ببریم، بی��ش از ۵۰۰ هزار 
ش��غل در سال ایجاد می ش��ود. او معتقد است سوق 
دادن سپرده های بانکی به سمت تولید زمانی محقق 

می شود که تولید حرف اول را در کشور بزند. 
عل��ی اصالن��ی در گفت وگو ب��ا ایس��نا در ارزیابی 
تحقق هدف گذاری برنامه شش��م توس��عه در ایجاد 
9۵۰ هزار ش��غل در س��ال گفت: وقت��ی فاصله بین 
ت��ورم و خط فق��ر زیاد اس��ت، نقدینگی ها در جایی 
می رود که مدنظر دولت نیس��ت. اگر دولت تولید را 
رونق بده��د پول وارد تولید می ش��ود. امروز قاچاق 
کاال، پدر کارگاه های 1۰ نفره را درآورده است. کیف 
و کفش و لباس اکثرا در بازار قاچاق اس��ت، بنابراین 
اگ��ر بتوانیم با قاچاق مبارزه کنیم، مش��کل تولید و 

اشتغال کشور حل می شود. 
او ادامه داد: ش��خصا معتق��دم در صورتی که وزیر 
کار به عنوان رئیس ش��ورای عال��ی کار بتواند فاصله 
بین خط فقر و تورم را به حداقل برساند، 4۰۰ هزار 
ش��غل که سهل اس��ت، بیش از ۵۰۰ هزار شغل در 

سال می توانیم ایجاد کنیم. 
عضو کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار با بیان 
اینک��ه کاهش نرخ س��ود س��پرده های بانکی کمکی 
به تولید نکرده اس��ت، افزود: این فکر که اگر س��ود 
س��پرده ها را کم کنیم مردم پول ش��ان را به س��مت 
تولید می برند، اش��تباه بود. زمانی این ایده به نتیجه 
می رس��د که تولید در این مملکت حرف اول را بزند 
و کس��ی که ۲۰۰ میلیون تومان سپرده دارد برایش 

بصرفد که آن را در تولید سرمایه گذاری کند. 
به گفت��ه اصالنی، چند هفته اس��ت که از اجرای 
بخش��نامه کاه��ش 1۵درص��دی س��ود س��پرده ها 
می گ��ذرد، ولی نتیجه اش این بود که قیمت س��که، 
ط��ال، دالر و اج��اره خانه ها باال رفت و کس��انی که 
پول ش��ان را از بانک ه��ا بیرون کش��یدند آن را وارد 
شغل های کاذب، بازارهای داللی، سفته بازی و خرید 

زمین کردند. 
رئیس کانون شورای اسالمی کار البرز خاطرنشان 
کرد: زمانی که کارگاه های قدیمی و با س��ابقه توان 
ماندن ندارند، کارخانه ها از تامین مواد اولیه عاجزند 
و بس��یاری از بنگاه ها به س��مت تعطیل��ی رفته اند، 
سرمایه گذار داخلی این ریسک را نمی کند که پولش 

را وارد تولید کند. 
به گفته این مقام مس��ئول کارگری، مشکل اصلی 
تولید و یکی از آسیب های جدی اشتغال، قاچاق کاال 
و پس از آن رکود اس��ت؛ به همین دلیل، مسئوالن 
ابتدا باید اشتغال موجود را حفظ کنند تا به بیکاران 
کشور افزوده نشود و بعد از آن به تدریج برای اشتغال 

برنامه ریزی کنند. 
اصالنی خاطرنشان کرد: ورود کاالی قاچاق، رکود 
و فاصله  زیاد بین خط فقر و تورم، س��ه عاملی است 
که ایجاد ش��غل را س��خت می کند، لذا برای تحقق 
اهداف برنامه شش��م در حوزه اش��تغال باید این سه 

عامل را از بین ببریم. 

یادداشت

دریچه

امید، مهم ترین دستاورد برجام

حرف و س��خن های اخی��ر درباره برج��ام این روزها 
دوباره نق��ض و پایبندی به آن را س��ر زبان ها انداخته 
است. هرچند برجام دربرگیرنده تمام اهداف موردنظر 
ایران نبود، اما توافقی است که از سوی مسئوالن کشور 
با ط��رف دیگر مذاکرات یعنی آمری��کا و 1+۵ به امضا 
رس��یده اس��ت. دولت ایران متعهد به انجام ش��روط و 
بندهای برجام اس��ت و ملت ای��ران هم از این تصمیم 
پشتیبانی کرده است. شواهد و گزارش های بین المللی 
نش��ان می دهد ای��ران به تعهداتی ک��ه در قالب برجام 
برای او ایجاد ش��ده پایبند است، بنابراین هر نوع خلل 
در اجرای برنامه جامع مش��ترک به نقض عهد از سوی 
طرف دیگ��ر مذاکره و همه گیر ش��دن این نقض عهد 
بازمی گردد. در ش��رایط فعلی راه��ی جز انتظار نداریم 
هرچند صحبت های مسئوالنی مثل محمدجواد ظریف 
و رئیس جمه��وری نش��ان می دهد که اگ��ر آمریکا در 
بدترین حالت تعهدات برجامی اش را نقض نکند، به طور 
مداوم در تالش است تا فرآیند بی خاصیت کردن برجام 
را به نتیجه برس��اند. نقض برجام توسط آمریکا ایران را 
به شرایط سابق بازخواهد گرداند با این تفاوت که افکار 
جهانی به دلیل عملکرد آشکار آمریکا در نقض برجام، 

نسبت به ایران نظر منفی نخواهند داشت. 
با این همه، مهم ترین دس��تاورد برجام امید اس��ت. 
به جز رفع موانع بانکی در مواردی، هنوز بانک های بزرگ 
تمایلی به برق��راری ارتباط با ای��ران ندارند. رفتارهای 
رئیس جمهور آمریکا نه تنها نظام اقتصادی این کش��ور 
بلکه اقتصاد جهانی را به ناکجاآباد می کش��اند. با توجه 
به رفتارهای ترامپ، نقض برجام از س��وی آمریکا بعید 
نیس��ت. از آنجایی که تحریم ها ریشه تمام مشکالت ما 
نبود، اینک نقض برجام هم بازگرداننده تمام سختی ها 
به اقتصاد ایران نخواهد شد. رهاورد بزرگ برجام، امید 
به آینده بوده و هس��ت. در اقتصاد، چشم انداز و چگونه 
فعالیت کردن در آینده اهمیت دارد. هر سرمایه گذاری 
برای به نتیجه رسیدن به مدت  زمان نیاز دارد و روشن 
ب��ودن آتیه اقتصاد ی��ک نکته بزرگ اس��ت. برجام به 
روشن تر شدن آینده اقتصاد ایران کمک کرد و امید به 

آینده با نقض آن کم رنگ می شود. 
اما هر نوع مصائب اقتصادی ناشی از بازگشت برجام 
هر چقدر هم سخت، س��خت تر از نوسانات چهل سال 
اخیر در اقتصاد ایران نیس��ت. به  بیان دیگر، این دفعه 
اول نیست که به دوران سختی در اقتصاد برمی خوردیم. 
ما دوره های سخت تر از این را گذراندیم. زمانی که وزیر 
ب��ودم کل ارز ادارات بازرگانی برای تامین 1۰ هزار قلم 
کاال، 3 میلیارد دالر و در قالب یوزانس شش ماهه بود. 

این در حالی است که ما امروز به  اضافه تولید رسیدیم 
و مش��کل تقاضا داریم. آن زمان از پنیر تا سیم خاردار 
را وارد می کردیم، اما امروز در تولید کاالهای اساس��ی 
خودکفا ش��دیم. ذخایر داخلی و خارجی ارز ایران قابل 
 توجه اس��ت اما با اعمال تحریم ها قدرت مانور کمتری 
داری��م. با تحری��م گران تر زندگی می کنیم اما س��طح 
فعالی��ت تجاری ما در دوره تحری��م هم قابل توجه بود. 
ما کوله باری از تجربه هستیم و می توانیم مشکالت مان 
را حل کنیم به خصوص که ملت ایران در مقابل تهدید 
خارجی دست به یکی هستند و همین، مهم ترین کلید 

برای حل مشکالت اقتصادی است. 

آخرین گمانه زنی ها درباره برجام
واکنش ایران در صورت خروج 

آمریکا از برجام چیست؟ 
مع��اون اقتص��ادی رئیس جمه��ور در پاس��خ به این 
پرس��ش که واکنش ایران در صورت خ��روج آمریکا از 
برجام چیست، گفت: این مسئله ای است که با مالحظه 
همه جانبه در باالترین سطح تصمیم گیری خواهد شد. 

به گ��زارش »فرصت امروز«، محم��د نهاوندیان روز 
گذش��ته در حاش��یه جلس��ه هیأت دول��ت در جمع 
خبرنگاران گفت: خوشبختانه در قانون مصوب مجلس 
و در تدابی��ری ک��ه قبال اندیش��یده ش��ده، پیش بینی 
واکنش های مناسب و قاطع کامال دیده شده، اما نباید 
به اس��تقبال برخی از احتماالت نامناس��ب رفت و باید 
با هوش��یاری کامل مس��ئله را رصد کرد. در عین حال 
واکنش های دیگر بازیگران صحنه به ویژه دیگر اعضای 
1+۵ و ش��رکای اصلی اقتصادی ای��ران در دنیا در این 

رابطه بسیار مهم است. 
همچنین رئیس مجلس شورای اسالمی در پاسخ به 
این پرسش گفت: تا وقتی که منافع ما در برجام تامین 

شود، آن را قبول داریم. 
علی الریجانی که روز چهارشنبه به استان فارس سفر 
کرده ب��ود، درباره اینکه آیا برجام قابل مذاکره اس��ت، 
گفت: وزیر خارجه چند بار در این زمینه پاسخ دادند و 
حرف های او درست است، زیرا وقتی مذاکراتی طوالنی 
انجام ش��ده و در نهایت توافقی حاصل شده که جنبه 
بین المللی پیدا کرده و به مصوبه شورای امنیت مستند 

شده است، بنابراین پروژه مذکور تمام شده است. 
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه داد: در موضوع 
هس��ته ای مذاکرات ما پایان پذیرفته و حرف هایی که 
آمریکایی ها می زنند بیش��تر برای چانه زنی اس��ت که 

بتوانند امکان بیشتری برای خودشان فراهم کنند. 

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irاقتصاد امروز پنجشنبه2
13 مهر 1396
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وزیر نفت ایران و وزیر انرژی 
روسیه در مسکو مذاکره کردند

بیژن زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نوواک وزیر 
انرژی روسیه روز چهارشنبه در مسکو دیدار و در باره 
راهکارهای گس��ترش همکاری های دو کشور در این 
صنع��ت مذاکره کردند. در این دیدار که در حاش��یه 
هجدهمین اجالس س��االنه وزیران مجمع کشورهای 
صادر کنن��ده گاز و با حضور مهدی س��نایی س��فیر 
ایران در فدراسیون روس��یه برگزار شد، روابط نفتی 
از جمله در عرصه توس��عه میادین و اکتش��اف مورد 
بررس��ی قرار گرفت.  وزیر نفت ب��ر عالقه ایران برای 
گسترش همکاری های نفتی با روسیه به ویژه در این 
دو حوزه تأکید کرد. زنگنه و نوواک همچنین در این 
مذاکرات بر اهمی��ت اجرای برنامه های همکاری های 
ایران و روس��یه در عرصه ان��رژی تأکید کردند. ایران 
و روسیه برنامه های گسترده ای را برای همکاری های 
نفت��ی دارن��د و مذاکراتی نیز با چند ش��رکت بزرگ 
ای��ن کش��ور از جمله لوک اویل و ت��ات نفت جریان 
دارد. همچنین ش��رکت ملی نفت ایران و لوک اویل 
در مس��کو با حض��ور وحید علی اکب��روف رئیس این 
ش��رکت، زنگنه و سنایی یادداش��ت تفاهم مطالعات 
نفت��ی در بخش جنوب��ی دریای خزر امض��ا کردند. 
اج��الس وزیران ای��ران، روس��یه، الجزای��ر، بولیوی، 
مصر، گینه استوایی، لیبی، نیجریه، قطر، ترینیداد و 
توباگو، ونزوئال و امارات به عنوان اعضای اصلی مجمع 
کشورهای صادر کننده گاز و هلند، نروژ، عراق، عمان 
و پرو اعضای ناظر امروز آغاز شد. کشورهای عضو این 
مجم��ع 70درصد ذخایر گازی و 42درصد تولید گاز 
جه��ان را در اختیار دارند. در این نشس��ت جایگاه و 
اهمیت جهانی گاز به عنوان سوخت اقتصادی بررسی 
می شود و والدیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور 

نیز سخنرانی می کند. زنگنه که برای شرکت در این 
نشست و مذاکره با مقام های نفتی روسی وارد مسکو 
ش��ده است، گفت: یکی از دستورهای کاری اجالس، 
تعیین دبیرکل مجمع برای یک دوره دوس��اله است 
که جانش��ین محمدحس��ین عادلی خواهد شد. وی 
همچنی��ن به همگرای��ی ایران و روس��یه در انتخاب 

دبیرکل جدید اشاره کرد. 

وزیر راه و شهرسازی: 
260 هزار نفر در صندوق پس انداز 

مسکن یکم ثبت نام کردند
وزیر راه و شهرس��ازی گفت که تاکنون استقبال 
خوبی ب��رای س��پرده گذاری در صن��دوق پس انداز 
مس��کن یکم ش��ده اس��ت و آمارها نش��ان می دهد 
بی��ش از 260هزار نف��ر در این صن��دوق پس انداز 
کرده ان��د. عب��اس آخوندی روز چهارش��نبه پس از 
جلس��ه هی��أت دول��ت در گفت وگو ب��ا خبرنگاران 
افزود: دریافت تس��هیالت 80میلی��ون تومانی برای 
یک نفر و 160میلی��ون تومانی برای زوجین جوان 
از طری��ق حس��اب پس ان��داز صن��دوق خان��ه یکم 
در بافت های فرس��وده ش��هری تهران با نرخ س��ود 
تس��هیالت 8درص��دی ش��رایط مناس��بی را برای 
متقاضیان خرید مس��کن فراهم کرده اس��ت. وی با 
اش��اره به سیاست تسهیل دریافت وام خرید مسکن 
یادآور ش��د: هرچند میزان سپرده متقاضیان در این 
صندوق هر ش��ش ماه دو برابر می ش��ود، اما وزارت 
راه و شهرس��ازی به دنبال کاهش ای��ن مدت بوده 
و این موضوع نیازمند بررس��ی های بیشتر در بانک 
مرکزی اس��ت. وزیر راه و شهرسازی در ادامه درباره 
واگذاری واحدهای مس��کن مهر نی��ز به متقاضیان 
گفت: پروژه مس��کن مهر در مراحل پایانی قرار دارد 
و به تدریج با آماده شدن این واحدها به خصوص در 
ش��هر جدید پردیس، واحدهای آماده به متقاضیان 
واگذار می ش��ود. خبرنگاری از آخوندی درباره رفع 
نقاط حادثه خیز از جاده های کش��ور پرسید که وی 
در پاسخ اظهار داشت: ارزیابی رفع نقاط حادثه خیز 
یکی از وظایف مهم و جاری این وزارتخانه است و با 
تأمین منابع مالی و رفع این نقاط در راه های کشور، 
عملیات آشکار س��ازی آن انجام می شود. وزیر راه و 
شهرس��ازی همچنین درباره احتمال خروج آمریکا 
از برج��ام گفت: در صورت خ��روج آمریکا از برجام، 
باید این مسئله در هیأت دولت بررسی و درباره آن 
تصمیم گیری شود. آخوندی درباره مسکن اجتماعی 
نیز توضیح داد: طبق مصوبه هیأت دولت و در برنامه 
شش��م توس��عه بنیاد مسکن مس��ئول اجرای طرح 
مسکن اجتماعی و حمایتی با سایر نهادهای مرتبط 
اس��ت و اکنون بنیاد مسکن در حال پیگیری تأمین 

منابع مالی از سازمان برنامه و بودجه است.  
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رئیس جمه��وری ترکی��ه روز 
چهارش��نبه در رأس هیاتی که 
نه��اد زیبکچ��ی وزی��ر اقتصاد، 
ب��رات آلبای��راک وزی��ر انرژی، 
بولنت تفنگچ��ی وزیر گمرگ و 
تج��ارت و نعم��ان کورتولموش 
وزی��ر فرهنگ و گردش��گری به 
هم��راه س��رمایه گذاران و تجار 
دارن��د،  آن حض��ور  در  ت��رک 
وارد تهران ش��د و ب��ا مقام های 
ایران��ی در موضوع��ات دوجانبه 
و منطق��ه ای گفت وگ��و ک��رد. 
مقام��ات ای��ران و ترکی��ه روز 
چهارش��نبه در حضور رؤس��ای 
جمهوری دو کشور دو یادداشت 
تفاهم هم��کاری اقتصادی امضا 
نخستین سند همکاری  کردند. 
همکاری های  تفاهم  یادداش��ت 
گمرکی بین وزارت امور اقتصاد 
و دارای��ی ایران و وزارت گمرک 
و تج��ارت ترکی��ه اس��ت که به 
کرباس��یان  مس��عود  امض��ای 
وزیر امور اقتص��ادی و دارایی و 
بولنت توفنگچی وزیر گمرک و 
تجارت جمهوری ترکیه رس��ید. 
همچنین ولی اهلل س��یف، رئیس 
کل بانک مرکزی ایران و مورات 
تچین کای��ا، رئی��س کل بانک 
مرکزی ترکیه یادداش��ت تفاهم 
هم��کاری بی��ن بان��ک مرکزی 
ایران و بان��ک مرکزی ترکیه را 

امضا کردند. 

توسعه روابط اقتصادی ایران 
و ترکیه

حسن روحانی عصر چهارشنبه 
در کنفرانس خبری مشترک با 
رئیس جمه��وری ترکی��ه اظهار 
داش��ت: در جلس��ه خصوصی با 
و  ترکیه  رئیس جمهور محت��رم 
همچنین در جلس��ه مش��ترک 
راجع  راهب��ردی،  همکاری های 
به توس��عه روابط اقتصادی بین 
دو کش��ور تصمیم��ات مهم��ی 
اتخاذ ش��د. وی با بی��ان اینکه 
توسعه روابط بانکی بین ایران و 
ترکی��ه و تجارت با پول ملی دو 
کش��ور از تصمیمات مهم امروز 
بود، افزود: مقرر شد تصمیماتی 
که امروز راجع به توسعه روابط 
بانک��ی گرفتیم تا پای��ان هفته 
آین��ده نهایی ش��ود. وی ادامه 
داد: در خص��وص رفت و آمده��ا 
و ترانزی��ت کاال بین دو کش��ور 
در س��ه نقط��ه مهم م��رزی که 
تس��هیالت در زمین��ه معبره��ا 
و مس��ائل گمرک��ی می تواند به 
توسعه روابط کمک کند تصمیم 

گرفته شد هر سه مرز به صورت 
24 س��اعته به کار ادامه دهند. 
روحانی اظهار داشت: در زمینه 
بخ��ش  در  کش��ور  دو  رواب��ط 
س��رمایه گذاری، ای��ران اع��الم 
ک��رد تس��هیالت الزم را ب��رای 
ترکیه  کش��ور  س��رمایه گذاران 
به وی��ژه در زمینه گردش��گری، 
و  زیرس��اخت  پتروش��یمی، 
حمل و نق��ل فراه��م می کن��د و 
طرف ترکیه اعالم کرد آمادگی 
ب��رای س��رمایه گذاری در طرف 
ترکی��ه وج��ود دارد. وی گفت: 
در زمین��ه رواب��ط نف��ت و گاز 
تصمیم بر این شد طرف ترکیه 
گاز بیش��تری از ایران برداشت 
)دریاف��ت( کن��د؛ در این زمینه 
بی��ن دو وزارتخان��ه مذاک��رات 
الزم انجام ش��ود و طرف ایرانی 
هم اعالم کرد آماده استقبال از 
س��رمایه گذاران ترکیه در بخش 
گاز اس��ت. در زمینه گردشگری 
ب��ا توجه به اهمی��ت روابط بین 
دو مل��ت و مس��ائل اقتصادی و 
قرار ش��د مس��ئوالن  فرهنگی، 
مذاکرات  بتوانن��د  گردش��گری 

و توافقات��ی را ک��ه دارند به ویژه 
ت��ا زمان تش��کیل کمیس��یون 
مشترک به س��رانجام رسانند و 
روابط گردش��گری را بین ایران 
و ترکیه و همچنین آژانس های 

دو کشور توسعه دهند. 

همگرایی سیاسی و 
اقتصادی ایران و ترکیه 

س��خنان  ب��ه  توج��ه  ب��ا 
روابط  توس��عه  رئیس جمه��ور، 
ب��ا  اقتص��ادی  و  سیاس��ی 
همس��ایگان ک��ه در س��رفصل 
دولت های  خارج��ی  سیاس��ت 
یازده��م و دوازدهم ق��رار دارد، 
بیشتر  هرچه  همگرایی  س��بب 
ای��ران و ترکی��ه در س��ال های 
اخیر شده اس��ت، به شکلی که 
بلندپایه دو کش��ور  مقام ه��ای 
دالری  میلی��ارد   30 تج��ارت 
را به عن��وان چش��م انداز روابط 
تج��اری خود ترس��یم کرده اند. 
به گفته محمدابراهیم طاهریان 
فرد س��فیر ای��ران در آن��کارا، 
دو ط��رف در هم��ه دیدارها بر 
توس��عه مناس��بات دو جانب��ه 

و  منطق��ه ای  همکاری ه��ای 
تحقق هدف 30میلیارد دالری 
روابط تج��اری تأکید کرده اند و 
دیدگاه های مش��ترکی در اغلب 
حوزه ه��ای روابط کاری بین دو 
طرف وجود دارد. س��فیر ایران 
در ترکیه اظهار داش��ت: جایگاه 
ترکی��ه به عن��وان دروازه اروپا و 
موقعی��ت ژئوپولیتیک ایران در 
منطق��ه خاورمیان��ه، بر اهمیت 
این همگرایی در زمینه ترانزیت 
کاال افزوده است. ترکیه کشوری 
اوراسیایی است که بخش بزرگ 
آن یعن��ی آناتول��ی یا آس��یای 
کوچ��ک در جنوب غرب آس��یا 
و خاورمیانه واقع است و بخش 
کوچک��ی نیز به ن��ام تراکیه در 
منطقه بالکان در جنوب ش��رق 
اروپ��ا ق��رار دارد. ترکیه دارای 
راهبردی  جغرافیایی  موقعی��ت 
و بس��یار خوبی است و گذرگاه 
جنوب غ��رب آس��یا و اروپا به 
و کش��ورهای  می آی��د  ش��مار 
بس��یاری، به ویژه ایران از خاک 
ترکی��ه ب��رای ترانزی��ت کاال و 

انرژی استفاده می کنند. 

صادرات 5میلیارد دالری 
ایران به ترکیه

 »رض��ا کام��ی«، رئی��س اتاق 
در  ترکی��ه  و  ای��ران  مش��ترک 
زمین��ه همکاری ه��ای اقتصادی 
دو کش��ور به ایرنا، گفت: مطابق 
آمار رس��می اداره آم��ار ترکیه، 
حج��م مب��ادالت اقتص��اد ایران 
 و ترکی��ه ت��ا پایان ماه اگوس��ت 
)مرداد - ش��هریور( سال 2017 
افزون بر 7میلیارد و 250میلیون 
دالر بوده اس��ت. ب��ه گفته وی، 
و  5میلی��ارد  می��زان  ای��ن  از 
ص��ادرات  دالر  150میلی��ون 
ای��ران ب��ه ترکی��ه و 2میلیارد و 
س��هم  نی��ز  دالر  100میلی��ون 
واردات جمهوری اس��المی ایران 
از این کش��ور بوده است. رئیس 
اتاق مش��ترک ای��ران و ترکیه با 
یادآوری هدفگ��ذاری 30میلیارد 
دالری حج��م رواب��ط اقتصادی 
دو کش��ور، بیان داشت: در سال 
2014 میالدی ش��اهد بیشترین 
حجم رواب��ط تجاری و اقتصادی 
دو کش��ور بودیم که طی آن رقم 
22میلیارد دالری حاصل شد، اما 
پس از آن به دلی��ل تحریم های 
اقتص��ادی ایران و رکود نس��بی 
اقتصادی در کشور، شاهد کاهش 
رواب��ط تجاری با همس��ایه ترک 
بودی��م. وی تصریح کرد: با وجود 
س��ابقه بس��یار خوب سیاسی دو 
کش��ور، اما در زمین��ه اقتصادی 
مناس��بی  ش��ناخت  ط��رف  دو 
ظرفیت ه��ای  و  پتانس��یل ها  از 
یکدیگر ندارند و نیاز اس��ت تا با 
توس��عه روابط دو جانبه و به ویژه 
متعدد،  نمایش��گاه های  برپای��ی 
این کاس��تی جبران شود. برپایه 
آم��ار اعالمی گمرک ای��ران، در 
نیمه نخس��ت امس��ال  )1396( 
ترکی��ه با ی��ک میلی��ارد و 678 
میلیون دالر در ردیف س��ومین 
ب��ه  کاال  صادرکنن��ده  کش��ور 
ایران قرار گرفته اس��ت. پارسال 
واردات ایران از ترکیه نیز حدود 
2میلی��ارد و 400میلی��ون دالر 
و چهارمی��ن کش��ور مهم طرف 
تجاری ایران در واردات کاال بود. 
س��ال گذش��ته همچنین میزان 
صادرات ای��ران به ترکیه نزدیک 
به 3میلی��ارد و 700میلیون دالر 
بود و در این خصوص ترکیه رتبه 
س��وم را در صادرات ایران داشت 
پتروش��یمی  که گاز، محصوالت 
و فرآورده ه��ای نفت��ی مهم ترین 
اقالم صادراتی ایران به این کشور 

را در بر می گیرد.«

قیم��ت نفت در پی اعالم رش��د تولید 
نفت اعضای اوپک و افت پایبندی اعضای 
این س��ازمان ب��ه توافق کاه��ش عرضه 
و همچنی��ن ب��ا خبر افزای��ش حفاری ها 
در آمری��کا، با کاهش روب��ه رو بود. با این 
تح��والت، تحلیلگ��ران پیش بینی کردند 
ک��ه با توجه ب��ه احتمال افزای��ش تولید 
نفت ش��یل آمری��کا و بی ثبات��ی تقاضای 
آینده برای نفت از س��وی چین، س��طح 
ذخیره س��ازی این کاال در س��ال 2018 
می��الدی دوب��اره افزای��ش یاب��د که در 
ت��داوم آن، بازار داخلی ایران نیز ش��اهد 
گزارش ه��ای مثبت��ی از صنعت نفت این 
کشور اس��ت. به گزارش ایرنا، رویترز در 
هفت��ه اخیر گزارش ک��رد: صادرات نفت 
ایران به مش��تریان عمده آس��یایی خود 
)چین، ک��ره جنوبی، هند و ژاپن( در ماه 
آگوس��ت )مرداد - شهریور( برای دومین 
ماه متوالی افزایش داش��ت و به باالترین 
رقم از م��اه مارس )اس��فند و فروردین( 
تاکنون رس��ید که در سایه رشد واردات 
چی��ن و کره از ایران حاصل ش��د. گرچه 
واردات نف��ت مش��تری های آس��یایی از 
ایران همچنان برای چهارمین ماه متوالی 
پایین تر از رقم مدت مشابه پارسال باقی 
مانده اس��ت. براس��اس آمارهای دولتی و 
داده های ردگیری آمد و ش��د کشتی ها، 
کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ژاپن 

در ماه آگوست میالدی در مجموع روزانه 
ی��ک میلیون و 640 هزار بش��که نفت از 
ایران خری��داری کرده اند که 10.8درصد 
کمتر از س��ال 2016 میالدی در همین 
مقطع اس��ت. »س��عید خوش��رو«، مدیر 
امور بین الملل ش��رکت مل��ی نفت ایران 
در حاش��یه ی��ک کنفران��س صنعتی در 
س��نگاپور در ای��ن رابطه اع��الم کرد که 
ایران قصد دارد ب��ا وجود عملیات تعمیر 
و نگهداری، کاهش ذخایر نفت و افزایش 
تقاضای داخلی، می��زان کنونی صادرات 
نفت خام و میعانات گازی خود را، یعنی 
2میلی��ون و 600هزار بش��که در روز، تا 
پایان س��ال 2017 حفظ کند. خوش��رو 
اف��زود: ص��ادرات میعان��ات گازی ایران 
ب��ه دلیل عملیات تعمی��ر و نگهداری در 
میدان پارس جنوبی از 550هزار بش��که 
15 ماه گذشته، به حدود 450هزار بشکه 
در روز کاه��ش خواهد یاف��ت، اما انتظار 
می رود ص��ادرات نفت خام ایران تا پایان 
س��ال در حد 2میلیون و 100هزار بشکه 
ت��ا 2میلی��ون و 300هزار بش��که در روز 

تثبیت شود. 

کاهش پایبندی ها به توافق اوپک
مؤسسه تامسون رویترز در هفته ای که 
گذش��ت گزارش کرد که در پی افزایش 
ص��ادرات نفت ع��راق و تولی��د این کاال 

در لیب��ی در م��اه س��پتامبر، عرضه نفت 
صادرکننده  کش��ورهای  سازمان  اعضای 
نف��ت )اوپ��ک( در این مقط��ع 50 هزار 
بش��که در روز باالت��ر رف��ت و پایبندی 
اعض��ا از 89درصد ب��ه 86درصد کاهش 
یاف��ت. تولی��د نفت این س��ازمان در ماه 
س��پتامبر با احتس��اب گینه استوایی که 
عضو جدید اوپک اس��ت به میانگین 32 
میلیون و 860 هزار بشکه در روز رسید. 
با این حال، »محمد بارکیندو«، دبیرکل 
این س��ازمان، پایبندی کشورهای عضو و 
غیرعضو این س��ازمان ب��ه توافق جهانی 
کاه��ش تولید را بس��یار مطل��وب اعالم 
کرد و گف��ت: اوپک به دنبال اس��تحکام 

همکاری خود با روسیه است. 

 رشد تولید نفت آمریکا
از س��وی دیگ��ر، اداره اطالع��ات انرژی 
آمریکا اعالم کرده اس��ت ک��ه تولید روزانه 
نفت آمریکا در ماه ژوئیه امسال با 141هزار 
بش��که افزای��ش ماهان��ه ب��ه 9میلیون و 
240هزار بشکه رس��ید. بنا به گزارش این 
اداره، تولی��د روزان��ه نفت تگ��زاس در این 
مقطع 21هزار بش��که و داکوتای ش��مالی 

14هزار بشکه افزایش یافت. 

چین عامل اصلی رشد تقاضای نفت جهان
آم��ار رس��یده از اداره گم��رک چین 

نش��ان داد که این کشور در هشت ماه 
نخست س��ال جاری میالدی 8میلیون 
و 440 ه��زار بش��که در روز نفت خام 
وارد ک��رد. این میزان نس��بت به مدت 
مش��ابه پارس��ال 12.3 درص��د، معادل 
روزانه 950 هزار بش��که، افزایش نشان 
می دهد. این افزایش، چین را در س��ال 
ج��اری میالدی ب��ه اصلی ترین محرک 
رش��د تقاض��ای نفت در جه��ان تبدیل 
ک��رده اس��ت. اگرچ��ه انتظ��ار می رود 
تقاضای نفت این کش��ور رو به کاهش 
بگ��ذارد و حتی جای خ��ود را به عنوان 
رو به رشدترین بازار نفت جهان به هند 
بدهد. مؤسس��ه اعتبارسنجی »مودی« 
پیش بینی کرد که به پش��تیبانی رش��د 
6درص��دی تقاضای نف��ت در هند، در 
سال 2018 میالدی این کشور جایگاه 
چین را به عنوان رو به رش��دترین بازار 
نفت خواهد گرفت. گفتنی اس��ت رشد 
تقاض��ای نف��ت چین در س��ال 2017 
میالدی ب��ه 2.5 درصد کاه��ش یافته 
درحالی که این میزان در س��ال گذشته 
می��الدی 6درص��د بوده اس��ت. آژانس 
بین الملل��ی ان��رژی انتظ��ار دارد تقاضا 
برای نف��ت در جهان در س��ال 2017 
میالدی یک میلیون و 600هزار بش��که 
در روز نس��بت به سال گذشته میالدی 

افزایش یابد. 

نگاهی به تحوالت بازار نفت

افزایش صدور نفت ایران به آسیا

رئیس جمهور و مقامات عالی رتبه اقتصادی ترکیه وارد تهران شدند

فصلی نو برای تحقق تجارت 30 میلیارد دالری ایران و ترکیه
انرژی

مسکن

خبــر

صنعت

وزیر اقتصاد: 
ترامپ مالک صندوق بین المللی 

پول نیست
وزی��ر امور اقتصادی و دارایی گفت که دس��تور اخیر 
ترام��پ به صن��دوق بین المللی پول، هی��چ تأثیری در 
عملک��رد بانک ه��ای اروپای��ی و نهاده��ای بین المللی 
مال��ی و رفتار آنه��ا با ایران ندارد. ب��ه گزارش »فرصت 
امروز« از ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران، دونالد ترام��پ رئیس جمهوری آمریکا، چند روز 
گذش��ته نمایندگان آمریکا در صندوق بین المللی پول 
و بانک های توسعه بین المللی را موظف کرده که علیه 
درخواست های وام ایران رأی دهند تا جمهوری اسالمی 
نتواند از منابع مالی آن نهادها اس��تفاده کند. وزیر امور 
اقتصادی و دارایی این دستور را کامال سیاسی می خواند 
که به شوخی روز ش��باهت دارد و به لحاظ اقتصادی و 
حقوقی هیچ معنایی ندارد. مس��عود کرباس��یان گفت: 
»پیش از اینکه این دستور ترامپ را ارزیابی کنیم، باید 
بپرس��یم که مگر آمریکا مالک صندوق بین المللی پول 
است؟ مگر آمریکا هنوز هم  فکر می کند که کدخداست 
و هم��ه نهادهای بین المللی از آنجا دس��تور می گیرد؟ 
پاسخ ایران و پاسخ جهان به این پرسش منفی است«. 
وی تصری��ح کرد: صندوق بین المللی پول، اساس��نامه 
مشخصی دارد که فرآیند تصمیم  گیری در این نهاد بر 
عهده یک یا چند شخص نیست، دستورات صندوق به 
 صورت گروهی و شورایی اتخاذ می شود و رأی یک فرد 
هرگز نمی  تواند زمینه های تصمیم سازی را تغییر دهد؛ 
برای همین این گفته یا دس��تور ترامپ چیزی ش��بیه 
ش��وخی اس��ت. این عضو کابینه دولت دوازدهم ادامه 
داد: ش��رایط به گونه دیگری پیش می رود؛ بس��یاری از 
بانک های اروپایی و آسیایی با ایران همکاری می کنند 
و فاینانس و اعتبارهایی هم که اخیرا گش��ایش ش��ده 
این موفقیت و روند رو به بهبود مناس��بات بانکی ایران 
با کش��ورهای اروپایی و آس��یایی را نشان می دهد. وی 
تأکی��د کرد: حقوق ایران در صن��دوق بین المللی پول، 
به هیچ  وجه با دس��تور ترامپ سلب شدنی نیست؛ نهاد 
بین الملل��ی قواعد خاص خود را دارد و اعتبار خود را با 
یک حرف بی منطق از بین نمی برد. به  گفته کرباسیان، 
فض��ا و عملک��رد بانک های اروپایی و آس��یایی نش��ان 
می دهد که آن ترس از آمریکا یا تأثیرگذاری تصمیمات 
ترام��پ بر عملک��رد نهادهای بین الملل��ی و بانک های 
اروپایی بی معنی نیست. وی بیان داشت: ما نباید خود 
را درگیر یک حرف پوچ کنیم؛ سازمان های بین المللی 
مقررات خاص خود را دارند و تصمیم یک فرد مالک و 
معیار عمل نیست. این گفته ترامپ، مثل همه گفته های 
او بی معنی و بی محتواست. وزیر امور اقتصادی و دارایی 
تصریح کرد: رفتار و دس��تور ترام��پ، هیچ تأثیری در 
عملک��رد بانک های اروپایی و نهادهای بین المللی مالی 
و رفتار آنها با ایران ندارد. در واقع در عمل وضعیت جور 
دیگری پیش می رود. وی خاطرنشان کرد: فضای ارتباط 
بانکی ایران با بانک های اروپایی و آس��یایی رو به بهبود 
است و رفتار مناس��بی را در حوزه فاینانس و گشایش 
اعتبار شاهد هستیم. رئیس جمهوری آمریکا این تصمیم 
را ب��رای مقابله با آنچه به ادعای او  »قصور دولت ایران 
در مبارزه با پدیده قاچاق انس��ان« اس��ت، اتخاذ کرده 
است؛ این دس��تور رئیس جمهوری آمریکا شامل حال 
دولت های روس��یه و کره ش��مالی هم شده و از ابتدای 
س��ال مالی 2018 میالدی اجرا خواهد شد. سال مالی 

دولت فدرال آمریکا از اول اکتبر آغاز می شود. 

افزایش 3.2 درصدی سرمایه 
پروانه های بهره برداری در 4 ماه 

نخست 96
براس��اس گزارش دفت��ر آمار و ف��رآوری داده های 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت تع��داد پروان��ه 
بهره برداری صادرش��ده در چهار ماهه اول امس��ال، 
ی��ک هزار و 658 فق��ره با س��رمایه گذاری به میزان 
ح��دود 99ه��زار و 60 میلی��ارد ری��ال ب��ود که این 
رقم ب��رای 27هزار و 676 نفر ش��غل ایجاد کرد که 
 نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ تعدادی
 5.9 درص��د و از لحاظ س��رمایه مج��وز 3.2 درصد 
رشد داش��ت. همچنین میزان اشتغال به وجود آمده 
در این مدت نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 95 به 
میزان 13.4 درصد افزایش پیدا کرد. گفتنی اس��ت 
در چهار ماهه ابتدای سال95 یک هزار و 566 پروانه 
بهره برداری با س��رمایه گذاری 95هزار و 975میلیارد 
ریال و اش��تغال زایی 24 هزار و 400 نفر صادر شده 
بود. بیشترین تعداد پروانه بهره برداری صادره در بین 
استان های کشور مربوط به استان تهران با 157 فقره 
بود. این تعداد پروانه بهره برداری با س��رمایه 5هزار و 
400 میلیارد ریال زمینه اشتغال برای 2هزار و 253 
نف��ر را به وجود آورد. همچنین کمترین تعداد پروانه 
بهره برداری با 7 فقره مربوط به اس��تان های خراسان 
جنوب��ی و کهگیلویه و بویراحمد بود. از س��وی دیگر 
باالترین میزان س��رمایه گذاری مندرج در پروانه های 
بهره ب��رداری ص��ادره را اس��تان خراس��ان رضوی به 
میزان ح��دود 15هزار و 610میلیارد ریال با س��هم 
16درصدی به خود اختصاص داد و باالترین اشتغال 
ایجاد شده مربوط به استان اصفهان با 3هزار و 171 
نفر بود. در این اس��تان 151 فقره پروانه بهره برداری 
با س��رمایه مجوزی نزدیک به 5ه��زار و 320میلیارد 

ریال صادر شد. 



فرصت امروز: آخرین خبرهای رسیده 
از موسسه اعتباری کاسپین نشان می دهد 
که دستور رفع انسداد از سوی قوه قضاییه 
صادر ش��ده و احتمال م��ی رود تا یکی دو 
روز آینده تمامی حس��اب ها آزاد ش��ود و 
خون ت��ازه نقدینگی دوب��اره در رگ های 
این موسس��ه جریان یابد. البته انتشار این 
خبر باعث شد بس��یاری از سپرده گذاران 
کاس��پین نیز روز گذش��ته به ش��عب این 
موسس��ه مراجعه کنند و خواهان دریافت 

سپرده خود شوند. 
با این هم��ه، اعالم پیگی��ری برای رفع 
مس��دودی حساب های کاس��پین موجب 
مراجعه سپرده گذاران به شعب در راستای 
تعیین تکلیف و دریافت وجوه شد. درحالی 
 که آخرین خبرها حاکی از صدور دس��تور 
رفع انس��داد از س��وی قوه قضاییه است و 
احتمال م��ی رود در هفته آین��ده تمامی 

حساب های کاسپین آزاد شود. 
به گزارش ایس��نا، طی فرآیند مرحله ای 
تعیی��ن تکلی��ف س��پرده گذاران تعاون��ی 
فرش��تگان به عن��وان بزرگ تری��ن تعاونی 
زیرمجموع��ه موسس��ه کاس��پین ناگهان 
حس��اب های این موسس��ه مس��دود شده 
و جریان نقدینگی در آن متوقف ش��د. از 
پایان اردیبهشت ماه امسال با توافقاتی بین 
بانک مرکزی و قوه قضاییه قرار بر این شد 
س��پرده گذاران تعاونی فرش��تگان به طور 
مرحله ای تعیین تکلیف شوند. از این رو از 
سقف 3 میلیون تومان آغاز و در دوره های 
متفاوت تا ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ میلیون 
تومان پیش رفت، اما درس��ت از زمانی  که 
قرار شد سپرده های تا ۲۰۰ میلیون تومان 
تعیین وضعیت ش��وند، در همان یکی دو 

روز اول این فرآیند متوقف شد. 
دالی��ل متفاوتی ب��رای توق��ف تعیین 
وضعیت س��پرده گذاران فرش��تگان وجود 
داشت، ولی در آن زمان و براساس اعالمی 
که از سوی کاسپین انجام شد، ظاهرا قوه 
قضاییه دس��تور مس��دودیت حساب های 
کاس��پین را اعالم کرده ب��ود. از این رو با 
توج��ه به عدم دسترس��ی ب��ه منابعی که 
عمدتا از خط اعتباری بانک مرکزی تامین 

می شد، پرداختی ها متوقف شد. 
ام��ا اینکه چ��را قوه قضاییه نس��بت به 
مسدودیت حساب های کاس��پین اقدام و 
ای��ن خود عاملی برای توق��ف پرداختی ها 
ش��د، هیچ گاه به طور واضح اطالع رس��انی 
نشده اس��ت، اما برخی مسائل در این باره 
مطرح بود که عنوان می شد پیگیری برخی 
سپرده گذاران کالن در این رابطه موثر بوده 
است. مورد دیگر این بود که قبل از تشدید 
حواشی کاسپین، برخی پرداخت های کالن 
براس��اس رانت هایی که وجود داش��ته به 
س��پرده گذاران انجام شده که این به نوعی 
تخلف بوده و خروج منابع قابل توجهی را 
به همراه داشته است، بنابراین باید وضعیت 

این حساب ها مشخص می شد. 
دلی��ل اصل��ی ک��ه در این ب��اره وجود 
دارد به تصویب م��اده )۲3۶( از آیین نامه 
داخلی مجلس در رابطه با جریان کاسپین 
برمی گردد. براس��اس این ماده از آیین نامه 

داخلی مجلس، ه��رگاه حداقل ۱۰ نفر از 
نماین��دگان یا هر کدام از کمیس��یون ها، 
عدم رعایت ش��ئونات و نقض یا استنکاف 
از اج��رای قان��ون یا اجرای ناق��ص قانون 
توسط رئیس جمهوری یا وزیر یا مسئوالن 
دس��تگاه های زیرمجموعه آن��ان را اعالم 
کنن��د، موضوع بالفاصل��ه از طریق هیأت 
رئیس��ه جهت رس��یدگی به کمیس��یون 
ذی رب��ط ارجاع می ش��ود. بر این اس��اس 
کمیس��یون حداکثر ظرف ۱۰  روز موضوع 
را رس��یدگی و در ص��ورت وارد ب��ودن با 
اظهارنظ��ر صریح، گزارش خود را از طریق 

هیأت  رئیسه به مجلس ارائه می دهد. 
بعد از مصوبه قرار شد قوه قضاییه جریان 
را بررسی کند که هنوز قوه قضاییه نتیجه 
بررس��ی های خ��ود را اعالم نکرده اس��ت. 
گرچه به نظر می رسید تا قبل از اعالم نظر 
دس��تگاه قضایی مسدودی حساب ها ادامه 
داش��ته باشد که در جلس��ه اخیر شورای 
پول و اعتبار موضوع کاسپین مورد بررسی 
ق��رار گرفته اس��ت. تابش، عضو ش��ورای 
پ��ول و اعتبار گفته که پیگیری هایی برای 
رفع انسداد حس��اب ها انجام و کلیه مبالغ 
خطوط اعتباری که توس��ط برخی محاکم 

قضایی توقیف شده بود، آزاد شده است. 
در حالی رفع مس��دودی حس��اب های 
کاس��پین موجب جریان گرفتن نقدینگی 
در این موسس��ه شده و در نهایت می تواند 

بار دیگر تعیین تکلیف س��پرده گذاران در 
س��قف های تعیین ش��ده به وی��ژه در ۲۰۰ 
میلیون تومان را از سر گیرد که با اعالم این 
خبر روز گذشته تعدادی از سپرده گذاران 
کاسپین به شعب مراجعه کرده و خواهان 

دریافت مبالغ خود شده اند. 
این در حالی اس��ت که پیگیری آخرین 
وضعیت حساب های کاسپین از مسئوالن 
مربوطه از این حکایت داش��ت که دستور 
رفع انسداد حساب ها از سوی قوه قضاییه 
ب��ه دادگس��تری ها و محاکم کل کش��ور 
ابالغ ش��ده و ش��عب قضای��ی در تهران و 
شهرس��تان های مربوطه در ح��ال صدور 
نامه برای رفع مس��دودی هس��تند. از این 
رو احتمال می رود طی یکی دو روز آینده 
همه حساب های کاسپین آزاد شود. در این 
ش��رایط باید س��پرده گذاران صبور باشند، 
چرا که بعد از طی روال قانونی درباره ادامه 
تعیین تکلیف حس��اب ها تصمیم گیری و 

اطالع رسانی خواهد شد. 
اما با رفع مسدودی حساب های کاسپین 
مبالغ��ی ک��ه در نتیجه اختص��اص خط 
اعتباری از بانک مرکزی به این موسس��ه 
داده ش��ده ب��ود، دوباره آزاد خواهد ش��د. 
جری��ان پرداخ��ت خط��وط اعتب��اری به 
کاسپین این گونه است که در نتیجه منابع 
و دارایی های��ی ک��ه از تعاونی زیرمجموعه 
شناس��ایی می ش��ود، به عن��وان وثیقه به 
بان��ک مرکزی رفت��ه و در ازای آن مبلغی 
در قالب خط اعتباری در اختیار کاس��پین 
قرار گرفته تا بتواند سپرده گذاران را تعیین 

تکلیف کند. 
ای��ن اتف��اق عمدتا در مورد فرش��تگان 
با ح��دود ۵۰۰ ه��زار س��پرده گذار انجام 
می ش��ود. طبق آخرین آماری که چندی 
پیش بانک مرکزی اعالم کرد این تعاونی 
حدود ۸۶۰۰ میلی��ارد تومان بدهی دارد 
ک��ه از ای��ن رق��م ۵۶۰۰ میلی��ارد تومان 
اص��ل بدهی و ت��ا 3۰۰۰ میلی��ارد تومان 
دیگ��ر مربوط به س��ودهایی اس��ت که به 
س��پرده گذاران بع��د از ش��هریور ۱3۹۴ 
یعن��ی زمان انح��الل تعاون��ی اختصاص 
پیدا کرده اس��ت. البته طب��ق توافقی که 
بین بان��ک مرکزی و قوه قضاییه ش��کل 
گرفت، پرداخت س��ودهای تحقق نیافته از 
شهریور ۱3۹۴ به بعد منتفی شد، چرا که 
از سویی منابع فرشتگان پاسخگوی چنین 
پرداختی نیس��ت و از سوی دیگر در زمان 
انحالل فعالیتی از س��وی تعاونی ش��کل 
نگرفته که قرار باش��د به آن س��ود تعلق 
بگیرد. بنابراین هرگون��ه پرداختی منوط 
به پاس��خگویی منابع و اموال فرش��تگان 

خواهد بود. 
در نتیجه ارزیابی دارایی ها و بدهی های 
فرش��تگان عن��وان ش��ده بود ک��ه حدود 
3۱۰۰ میلیارد تومان شناس��ایی ش��ده به 
اضافه ح��دود 3۰ فقره ملک ش��خصی و 
سایر امالکی که از سوی مدیران کاسپین 
خریداری ش��ده بود، اما ب��ا این حال خط 
اعتب��اری که تاکن��ون بان��ک مرکزی در 
مقاب��ل دریافت وثیقه به فرش��تگان اعطا 
کرده ح��دود۱۵۰۰ میلی��ارد تومان بوده 
اس��ت که بخش��ی از آن هم توس��ط قوه  
قضاییه در حس��اب ها مس��دود و موجب 
توقف پرداختی ها ش��د، درحالی که به نظر 
می رس��د در جریان بررس��ی حساب های 
فرشتگان و حتی ماده )۲3۶( از سوی قوه 
قضاییه می توانست این امکان وجود داشته 
باش��د که با توجه به رقم 3۱۰۰ شناسایی 
شده از امالک و دارایی های فرشتگان روند 
پرداخت تا هنگامی که منابع اجازه می دهد 

همچنان ادامه داشته باشد. 

آخرین خبرها از رفع مسدودی حساب های موسسه  »کاسپین« حکایت دارد

خون تازه نقدینگی در رگ های »کاسپین« گام دیگری در ارائه خدمات نوین بانکی 
همراه بانک  پاسارگاد )موبایل بانک( 

ارتقا یافت
 بانک پاسارگاد خدمت همراه بانک )موبایل بانک( را همراه 
با دیگر خدمات نوین بانکی خود ارائه می دهد و مشتریان 
با در دس��ت داشتن یک گوشی تلفن همراه می توانند در 
تمام مدت شبانه روز از خدمات سامانه همراه بانک پاسارگاد 
بهره مند ش��وند. به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
در سامانه همراه  این بانک، خدمات سپرده شامل مشاهده 
فهرست و جزییات سپرده ها )موجودی، شماره شبا و. . .(، 
مش��اهده صورت حساب سپرده ها به همراه نمودار گردش 
سپرده، امکان یادداشت گذاری روی گردش سپرده، انتقال 
وجه داخلی و بین بانکی )پایا و ساتنا(، انتقال وجه مستمر 
)دوره ای( داخل بانکی و بین بانکی و پرداخت قبض با سپرده 
ارائه می شوند. همچنین در بخش خدمات کارت خدماتی 
همچون مش��اهده موجودی کارت )کلیه کارت های بانک  
پاس��ارگاد(، انتقال وجه کارت ب��ه کارت )کارت های عضو 
شبکه شتاب(، پرداخت قبض )با امکان اسکن بارکد قبض 
برای گوش��ی های اندروید و آی او اس(، خرید شارژ تلفن 
همراه )ایرانس��ل، همراه اول، رایتل و تالیا(، مسدود کردن 
کارت )کارت های بانک  پاس��ارگاد(، دریافت س��ه گردش 
آخر کارت  )کارت های بانک پاس��ارگاد( و امکان دریافت 
موجودی کارت ارائه می ش��ود. دریافت خدمات تسهیالت 
نیز در این س��امانه امکان پذیر اس��ت. این خدمات شامل 
مشاهده فهرست و جزییات تسهیالت آنها و پرداخت قسط 
هستند. امکان جست وجو و مشاهده گزارش وضعیت تمام 
تراکنش های انجام شده از طریق گوشی تلفن  همراه شامل 
انتقال وجه )سپرده(، پرداخت قبض، خرید شارژ ایرانسل، 
خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا 
و انتقال وجه )کارت( نیز در این س��امانه امکان پذیر است. 
عالوه بر موارد یادش��ده، این س��امانه امکانات دیگری نیز 
دارد که در جهت تس��ریع در انجام امور بانکی مش��تریان 
در نظر گرفته ش��ده  است. این موارد عبارتند از ورود با اثر 
انگشت برای دستگاه هایی که قابلیت های سخت افزاری و 
امنیتی مورد نیاز را دارند و نس��خه اندروید آنها در هنگام 
خرید حداقل ۶ است، دریافت فایل گردش سپرده، امکان 
جست وجو در قس��مت پیگیری، جست وجو و مسیریابی 
شعبه های بانک، امکان جست وجو در کارت ها و سپرده ها، 
نمایش نم��ودار تجمیعی گ��ردش س��پرده، دریافت رمز 
یکبار مصرف و امکان ورود با اثر انگش��ت. ورود به سامانه 
همراه بانک  پاس��ارگاد و بهره مندی از خدم��ات آن، با نام 
کارب��ری و رمز عبور امکان پذیر اس��ت. مش��تریان گرامی 
می توانند جهت دریافت رمز به نزدیک ترین ش��عبه بانک  
پاس��ارگاد مراجعه کنند. س��پس نرم افزار همراه بانک را از 
لینکی که در سایت بانک قرار داده شده  است، دانلود و پس 
از انتقال به گوشی تلفن همراه نصب کنند. پس از نصب، 
نرم اف��زار مربوط��ه را اجرا کرده و ن��ام کاربری و رمز عبور 
من��درج در فرم رمز را برای ورود به س��امانه در محل های 
مربوطه وارد کنند. الزم به ذکر اس��ت در صورتی که تلفن  
همراه مش��تریان مجهز به نرم افزار خواندن بارکدهای دو 
بع��دی )QR( بوده و به اینترنت متصل باش��د، می توانند 
بدون نیاز به اتصال کابل تلفن همراه به رایانه مس��تقیما 
از طریق گوش��ی خود با اس��کن بارکد م��ورد نظر از روی 
صفحه مانیتور، فایل نرم افزار موبایل بانک را روی گوش��ی 
دانلود کنند. این روش با توجه به افزایش روزافزون استفاده 
از ای��ن نوع بارکدها تنها جهت س��هولت دریافت نرم افزار 
بوده و در صورت عدم دسترس��ی به نرم افزار اشاره ش��ده، 
می توانن��د از طریق اتصال کابل تلفن همراه خود به رایانه 
برنام��ه پرداخت همراه را از طری��ق لینک های موجود در 
سایت بانک  پاسارگاد دانلود و روی گوشی تلفن همراه خود 
نصب کنند. گفتنی است مشتریان گرامی می توانند جهت 
آشنایی با خدمات همراه بانک  پاسارگاد و همچنین نکات 
امنیتی نرم افزارهای همراه بانک و پرداخت همراه به سایت 
بانک  پاس��ارگاد به آدرس www. bpi. ir مراجعه کنند. 
همچنین مرکز مشاوره و اطالع رسانی این بانک به شماره 

۸۲۸۹۰ آماده پاسخگویی به سواالت مشتریان است. 
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خبرنــامه

تصویب »دستورالعمل رعایت قوانین در 
موسسات اعتباری« در شورای پول و اعتبار

گامی برای انطباق بانک های ایرانی 
با استانداردهای بین المللی

مق��ررات  و  قوانی��ن  رعای��ت   »دس��تورالعمل 
در موسس��ات اعتب��اری« ای��ن هفته در ش��ورای 
پ��ول و اعتبار به تصویب رس��ید و بر این اس��اس، 
گام دیگ��ری ب��رای انطب��اق بانک ه��ای ای��ران با 
اس��تانداردهای نظارت بانکی بین المللی برداش��ته 
ش��د. به گ��زارش »فرصت ام��روز« ،یک ه��زار و 
دویس��ت و سی  و هش��تمین جلسه شورای پول و 
اعتبار عصر سه ش��نبه ۱۱ مهر با حضور همه اعضا 
تش��کیل شد. در این جلس��ه، دستورالعمل رعایت 
قوانین و مقررات در موسسات اعتباری که توسط 
معاونت نظارتی بانک مرکزی تدوین و ارائه ش��ده 
بود، به تأیید و تصویب شورا رسید. با اجرایی شدن 
این دس��تورالعمل در شبکه بانکی، گام دیگری در 
جهت انطباق بانک های کشورمان با استانداردهای 
نظارت بانکی بین المللی برداشته می شود و زمینه 
و ام��کان مس��اعدتری ب��رای پیش��گیری از نقض 
اس��تانداردها و الزام��ات قانون��ی و نظارتی داخلی 
و بین المللی فراهم خواهد ش��د. براساس گزارش 
بانک مرکزی، یکی از ریسک های پراهمیت فراروی 
بانک ه��ا که به ویژه طی س��الیان اخیر مورد توجه 
مراجع نظ��ارت بانکی اعم از مل��ی و بین المللی و 
همچنین بانک های معتبر و بزرگ دنیا قرار گرفته، 
Co m )ییس��ک عدم رعایت قوانی��ن و مقررات  

pliance Risk( است که می تواند موجب شمول 
مجازات های قانونی، جریمه های نقدی و در نهایت 

آسیب به حسن شهرت بانک شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۹37دالر آمریکا

۴.7۱3یورو اروپا

۵.۲۶۸پوند انگلیس

۱.۰۹۰درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲7.7۰۰مثقال طال

۱۲۱.۸۲۸هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۱۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۵3.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۴۹.۰۰۰نیم سکه

3۶۹.۰۰۰ربع سکه

۲۴۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در آخری��ن روز معامالت بورس اوراق 
به��ادار ته��ران ش��اخص کل ب��ا وجود 
نوس��انات کاهش��ی در روزه��ای قبل تر 
توانس��ت ۷۴ واحد رش��د کند و به رقم 
۸۵ هزار و ۴۲۹ واحد برسد. در روزهای 
پیش��تر اکثریت گروه ها از جمله فلزات 
محص��والت  و  خودرویی ه��ا  اساس��ی، 
ش��یمیایی روند رو به کاهش در قیمت 
پایان��ی را تجرب��ه کرده بودن��د، اما روز 
چهارش��نبه تع��دادی از نماده��ای این 
گروه ها رون��د مخالف را ش��روع کردند 
و توانس��تند اندک��ی در قیم��ت پایانی 
افزای��ش داش��ته باش��ند. در معامالت 
ب��ازار س��هام نمادهای آس��ان پرداخت 
پرش��ین، ش��رکت ارتباطات سیار ایران 
و ایران خودرو تاثیر افزاینده در دماسنج 
بازار سهام داشتند و سرمایه  گذاری نفت 
و گاز پتروشیمی تامین، آلومینیوم ایران 
و معدنی و صنعتی گل گهر سعی کردند 
دماسنج بازار س��هام را به سمت پایین 
هدای��ت کنن��د. در بازاره��ای فرابورس 
ایران هم با معامله 1۹۵ میلیون ورقه به 
ارزش 13۹ میلی��ارد تومان در 30 هزار 

نوبت، آیفکس ۸.۸ واحد رشد کرد و در 
ارتفاع ۹۵1 واحد قرار گرفت. 

نمادهای خودرویی در بین 
تاثیرگذارترین نمادها

تاالر شیش��ه ای در آخری��ن روز کاری 
هفته ج��اری پس از اف��ت ۴6۴ واحدی 
ش��اخص کل بورس در روزهای دوشنبه 
و سه شنبه، ش��اهد روند صعودی تمامی 
ش��اخص های منتخب بود. ب��ا این حال 
بورس ته��ران با معامالت��ی کم حجم در 
اغلب نمادهای معامالتی همس��و با درجا 
زدن قیمت ها در محدوده صفر تابلو بود. 
در این بی��ن تمایل حامی��ان نماگرهای 
منتخب ب��ورس برای چرخان��دن فرمان 
خودرویی ه��ا ب��ه س��مت دامنه نوس��ان 
مثب��ت قیمت��ی باعث ش��د ایران خودرو 
ب��رای حمای��ت از ش��اخص کل ب��ورس 
پیشرو باشد. بدین ترتیب بعد از مدت ها 
نمادهای خودرویی در بین تاثیرگذارترین 
نماده��ا حضور داش��تند و در عین حال 
نماده��ای ایران خودرو و س��ایپا در بین 
پربازدیدتری��ن نماده��ای خودرویی قرار 
گرفتن��د. ایران خودرو با تکیه  بر مس��یر 
صعودی به ارتفاع ۲۵6۲ ریالی رس��یده 
و در پ��ی انج��ام ۵10 معامله ارزش کل 

معامالت این نماد خودرویی یک میلیارد 
و ۲01 میلیون و 1۹۵ هزار و 3۸0 تومان 
به ثبت رسیده است. سایپا در تاالر بورس 
روند نزولی خود را در حالی ادامه داد که 
بررسی میانگین ارزش این نماد نشان از 
رش��د ارزش آن دارد. آخرین ارزش این 
نماد خودرویی 11۴0 ریال اعالم  شد و با 
انج��ام 1۵۷۷ معامله ارزش کل معامالت 
این نم��اد خودرویی ۲ میلی��ارد و ۷1۷ 
میلیون و 3۸ هزار و ۸۵3 تومان به ثبت 
رسید. از س��وی دیگر در نماد معامالتی 
داده گس��تر عصر نوین اما انباشت تقاضا 
از سوی معامله گران اغلب حقیقی دوباره 
باعث شد این س��هم تازه عرضه شده در 
س��قف کامل دامنه نوسان مثبت قیمتی 
و س��قف خرید ۷ میلیون س��همی به کار 
خ��ود پایان ده��د. در گروه پاالیش��ی ها 
هم به لط��ف حمایت حقوقی ه��ا، اغلب 
نمادهای پیش��رو این گ��روه در محدوده 

مثبت معامله شدند. 

ادامه معامالت درون گروهی
در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی هرچند 
نمادها چندان رش��د قیمتی نداش��تند، 
اما مخالف روزهای گذشته، اکثریت آنها 
توانستند با اندکی رشد مواجه باشند. در 

ب��ازار دوم بورس تهران ک��ه با معامالت 
درون گروهی سهامداران عمده اختصاص 
دارد، اندک��ی بیش از ۲0 میلیون س��هم 
ایرانیان  سرمایه گذاری  پتروشیمی  گروه 
ب��ه ارزش بی��ش از ۲.۵ میلی��ارد تومان 
به کدهای درون گروهی س��هامدار عمده 
انتقال یافت. همچنین ۲0میلیون س��هم 
 س��رمایه گذاری غدیر ب��ه ارزش بیش از

 ۲ میلیارد تومان کدبه کد شد. همچنین 
بی��ش از 1۲ میلی��ون س��هم نهاده��ای 
مالی ب��ورس اوراق بهادار به ارزش بیش 
از ۴ میلی��ارد تومان کد به کد ش��د. در 
آهنگری تراکتورس��ازی ای��ران نیز بیش 
 از 6 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
ش��د.  کدبه ک��د  توم��ان  میلی��ارد   ۲
درعین ح��ال ۵ میلیون س��هم س��یمان 
کرمان ب��ه ارزش کمتر از ی��ک میلیارد 
تومان کدبه کد ش��د و درنهایت بیش از 
۲ میلی��ون س��هم خدم��ات انفورماتیک 
به ارزش بی��ش از ۵ میلی��ون تومان به 
کدهای انتقالی س��هامدار عمده جابه جا 
ش��د. همچنی��ن در س��هم ت��ازه عرضه 
شده ش��رکت تولید و صادرات ریشمک، 
بیش از یک میلیون س��هم به ارزش یک 
میلیارد تومان ب��ا معامالت انتقالی میان 
سهامداران این سهم کوچک مواجه بود. 

خودرویی ها تغییر مسیر دادند

شاخص کل مثبت شد

یک��ی از مطالب��ات ج��دی و اساس��ی 
س��هامداران و س��رمایه گذارانی ک��ه در 
بازارهای مالی به ویژه ب��ازار اوراق بهادار 
اق��دام به فعالیت می کنند نقدش��وندگی 
دارایی های مالی اس��ت. ب��ه تعبیر دیگر، 
اگر س��رمایه گذار بداند که در بازار مالی 
سودهای بسیار باالیی وجود دارد اما هر 
زمان��ی که نیاز به تبدی��ل ورقه بهادار به 
پول نقد داش��ته باشد، حتما این مشکل 
را تح��ت عنوان ریس��ک نقدش��وندگی 
در محاس��بات خود ب��ا وزن زیاد اعمال 
می کن��د و احتم��ال دارد از ای��ن ب��ازار 
رویگردان شوند. در بسیاری از مبانی های 
نظ��ری مرتبط با بازاره��ای اوراق بهادار 
ه��م، مهم ترین مزیت بورس اوراق بهادار 
به عن��وان یک بازار ثانویه، نقدش��وندگی 
اس��ت که این نقدش��وندگی ه��م برای 
سهامدار خرد و هم برای سهامدار عمده، 
موضوعی اساس��ی و قابل توجه است. از 
این منظر بورس ها تالش می کنند در هر 
س��طحی از اقدامات، نقدش��وندگی را در 
بازاره��ای مالی افزایش دهند. اما در این 
میان، یک مس��ئله ای که بورس ها توجه 
زی��ادی به آن دارند بحث اصالح مقررات 
اس��ت. برخی مقررات در بازارهای مالی 
به فراخور ش��رایط و وضعیت خاص یک 
دوره، تدوی��ن می ش��وند و ب��ا توجه به 
اینک��ه یک ب��ازار، پویاس��ت قاعدتا الزم 
اس��ت در این بازار، با توجه به ش��رایط، 
اصالحات��ی در دس��تورالعمل ها اعم��ال 
ش��ود. هر چند در بعض��ی بورس ها، این 
اتفاقات س��ریع و شایع است و در برخی 
دیگ��ر، بازاره��ا مقاومت��ی در خص��وص 

تغیی��ر نش��ان می دهند. به عن��وان مثال 
بورس ک��ره جنوبی طی چهار س��ال در 
دس��تورالعمل افش��ای اطالع��ات خ��ود 
نزدیک به ۲0 اصالحیه را اعمال می کند. 
البته برخی از این اصالحات کامال جزئی 
بوده، اما باید گف��ت این بازار، اصالحات 
دس��تورالعمل های منتشر ش��ده خود را 
ط��وری تدوین کرده اس��ت که ب��ازار با 
توجه به شرایط جدید هم بتواند با توجه 
به مقررات، اصالحات را پوشش دهد. اما 
بازارهای��ی مثل بورس ما در حوزه تغییر 
مقررات، مقاوم هس��تند. بازار سرمایه در 
دوره های اخیر در برخی دستورالعمل ها 
مانن��د دس��تورالعمل افش��ای اطالعات 
تغییرات��ی را اعمال نکرده اس��ت. به این 
ترتی��ب، از س��ال ۸6 تا به ام��روز تغییر 
آنچنانی در این دس��تورالعمل نداشتیم، 
در حالی ک��ه این مقررات برای دهه ۸0 
نوش��ته شده است یعنی زمانی که قانون 
بازار تدوین شده است. در حال حاضر، با 
اعمال تغییرات در دس��تورالعمل افشای 
اطالعات باید گفت سازمان بورس همت 
ویژه ای را به ثمر رس��انده ت��ا بتواند این 
دس��تورالعمل تاثیرگ��ذار را تغیی��ر داده 
و با اتفاق��ات روز بازار، اص��الح کند. در 
نتیجه می توان گفت بازارها چه در بحث 
مقررات و چه در بحث ریزساختارها این 
امکان را دارند تا میزان نقدش��وندگی را 
افزایش دهند. بازار سرمایه ما نیز از این 
قاعده مس��تثنی نیس��ت. به ط��ور حتم، 
یکی از رس��الت های بازار س��رمایه ایران 
افزایش سطح نقدش��وندگی است. یعنی 
اگ��ر بتوانی��م نقدش��وندگی را به حدی 
برس��انیم که یک س��رمایه گذار هر وقتی 
اراده کن��د ام��کان نقدش��وندگی دارایی 
مالی را با کمترین هزینه و زمان داش��ته 

باش��د، می توانی��م ادعا کنی��م که گامی 
ج��دی را در جه��ت توس��عه و ارتق��ای 
ب��ازار پیموده ای��م. اگر رج��وع کنیم به 
س��ال هایی که گردش معامالت در بازار 
سرمایه بس��یار پایین بود و مقایسه ای با 
گردش معامالت فعلی در بازار س��رمایه 
داشته باشیم، متوجه می شویم که سطح 
نقدش��وندگی ارتقا یافته هرچند هنوز با 
ایده آل ها، فاصله زیادی داریم. با یادآوری 
چند ماه گذشته، مس��ئله ای که از سال 
۸۷ تا به امروز در بازار س��رمایه برجسته 
است، مسئله توقف نمادهاست. متاسفانه 
در کش��ور ما مس��ئولیت عدم ش��فافیت 
ناشران را، بازار سرمایه قبول کرده است 
در حالی که مسئولیت شفافیت نداشتن 
یک دارایی مالی، با ناش��ر آن است. ناشر 
متعهد است براساس دس��تورالعمل ها و 
مقررات، گزارش��ی را در زمان مناس��ب 
و ب��ا کیفیت منطقی ارائ��ه دهد. اگر این 
گزارش کیفیت الزمه را نداش��ته باش��د 
قصور متوجه ناشر اس��ت. بدین ترتیب، 
بازار س��رمایه بای��د از ب��ازوی بازدارنده 
انضباط��ی و تخلفات��ی بهره بب��رد تا از 
میزان تخلفات این حوزه کاس��ته ش��ود. 
همکاران ما در س��ال های گذشته خیلی 
زحمت کش��یدند. روزی در بازار سرمایه 
ب��ه ط��ور متوس��ط تنه��ا در ۵0 درصد 
روزهای معامالتی س��ال، نمادها معامله 
می ش��دند یعن��ی از ۲۴0 روز کاری، به 
ط��ور متوس��ط 1۲0 روز کاری معامالت 
صورت می گرفت. اما این نس��بت به مدد 
تالش های سازمان بورس و بازار سرمایه 
ب��ه جایی رس��ید که هم اکن��ون بیش از 
۸0درصد روزه��ای معامالتی نمادها باز 
هس��تند و معامالت صورت می گیرد. جا 
دارد این تغییرات اخیر در دس��تورالعمل 

بازگش��ایی و توقف نماده��ای معامالتی 
را به فال نیک بگیریم. در جلس��اتی که 
ب��ا فعاالن بازار داش��تیم نس��بت به این 
مس��ئله ابراز دلخوری ک��رده بودند و در 
نظر داش��تیم ک��ه اقدامات ج��دی را در 
این زمینه عملی کنی��م. هم اکنون، باید 
تبریک گفت به س��ازمان بورس که یک 
تغییر اساس��ی در چند حوزه ایجاد کرده 
اس��ت. در گام نخست، دس��تورالعمل را 
تغییر داده اس��ت که به ط��ور حتم، در 
حوزه کاهش س��طح توقف نمادها، تغییر 
اساس��ی و چش��مگیری ایجاد می کند و 
می توان��د مقررات بازار س��رمایه ما را به 
مقررات بین المللی نزدیک کند. نکته ای 
ک��ه در این بین مطرح اس��ت بحث بازار 
تحت نظارت اس��ت. بارها ادعا کردم که 
در بورس های خارجی هم ممکن اس��ت 
شرکتی پیدا ش��ود که همه گزارش های 
آن به موق��ع باش��د یا حتی ام��کان ارائه 
گزارش در زمان مش��خص داش��ته باشد 
ول��ی بورس ه��ا برای آن راه ح��ل دارند. 
راه ح��ل آن توقف طوالنی مدت نیس��ت، 
به همین خاطر در دستورالعمل های این 
بازارها موارد خاص شناس��ایی می شود. 
ب��ه همین ترتیب، برای این موارد بازاری 
تح��ت عنوان بازار تحت نظارت دارند که 
اگر ش��رکتی گزارش نامطلوب��ی را ارائه 
ده��د، نماد آن ش��رکت را به ای��ن بازار 
منتقل می کنند و معامالت آن تا رسیدن 
به یک اوض��اع مطل��وب، در یک فضای 
جدید انجام می پذیرد. به نظر می رسد با 
تغییرات اعمال شده در این دستورالعمل 
به تدریج ب��ه بین المللی ش��دن مقررات 
ب��ازار س��رمایه نزدیک می ش��ویم و این 
گامی اساس��ی اس��ت برای جهانی شدن 
بازار سرمایه کشورمان.         منبع: سنا 

تغییر در دستورالعمل ها؛ گامی برای جهانی شدن بازار سرمایه

خبر

با تایید وزیر اقتصاد 
دستورالعمل اصالحی نحوه توقف و 

بازگشایی نماد ها ابالغ شد
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار پ��س از تصوی��ب 
دس��تورالعمل اصالحی نحوه توقف و بازگشایی نمادها 
در هیات مدیره خود و با تایید وزیر اقتصاد، دستورالعمل 
مذکور را ابالغ کرد. به گزارش شادا، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی پیش از آغاز جلس��ه هیأت دولت در خصوص 
اهمیت این دستورالعمل، با مهم خواندن آن به سبب 
تاثیری که بر تعمیق ش��فافیت در بازار س��رمایه دارد، 
ابراز داش��ت: از این پس اصل بر این اس��ت که نماد ها 
طی 60 الی ۹0 دقیقه بازگش��ایی ش��وند و در شرایط 
عادی نمادی بیش از ۹0 دقیقه متوقف نخواهد بود. در 
عین حال، براساس اصالح برخی مفاد 6 دستورالعمل 
مرتبط با نحوه توقف و بازگش��ایی نماد های حاضر در 
بازار سرمایه حداکثر زمان پیش بینی شده برای توقف 
نماد ها ۲0 روز است.  مسعود کرباسیان ابراز داشت: بعد 
از ۲0 روز توق��ف نماد، ناش��ران می توانند تنها 10 روز 
دیگر درخواست مهلت کنند و پس از گذشت 30 روز 
توقف نماد امکان پذیر نخواهد بود. وی خاطرنشان کرد: 
در صورتی که ناشران طی 10 روز ابتدایی اطالعات را 
افشا نکنند موضوع اعالم عمومی می شود و درخواست 
مجدد ارسال اطالعات مالی از سوی سازمان بورس نیز 
به عموم اعالم خواهد ش��د. بعد از مدت تعیین ش��ده 
نماد بازگش��ایی خواهد ش��د و اگر ناشری اطالعات را 
افشا نکرده باشد از سوی سازمان بورس به فعاالن بازار 
سرمایه اعالم می شود تا در معامالت خود این موضوع را 
در نظر بگیرند. وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: 
در دس��تورالعمل جدید مگر در مواردی که مشکالت 
قضایی وجود داش��ته باشد، نماد بیش از 30 روز بسته 
نخواهد بود و اختیار دادوستد در زمان ابهام صورت های 
مالی به فعاالن بازار سرمایه داده شده است. کرباسیان 
در پایان تاکید کرد: توس��عه شفافیت و ایجاد شرایط 
مناسب برای نظارت هر چه بیشتر مردمی بر بخش های 
مختلف اقتصاد سیاستی است که با جدیت در وزارت 

اقتصاد به دنبال نهادینه سازی آن هستیم. 

نقشه راه جدید سازمان بورس 
برای صندوق ها ابالغ شد

س��ازمان بورس اصالحات جدید در اساسنامه و فعالیت 
صندوق های سرمایه گذاری را ابالغ و شروطی برای فعالیت 
این نهادها و سود و حد نصاب مجاز سرمایه گذاری تعیین 
کرد. س��ازمان ب��ورس که بعد از کاهش نرخ س��ود بانکی 
تغییراتی را در صندوق های س��رمایه گذاری با درآمد ثابت 
مدنظر داش��ت، اقدام ب��ه ابالغ اصالحاتی در اساس��نامه 
و امیدنامه صندوق ها کرد. براس��اس ای��ن گزارش، طبق 
ای��ن ابالغیه و مصوبه 1۵ ش��هریور هیات مدیره س��ازمان 
ب��ورس، همه صندوق ها باید صرف��ا در اوراق قابل معامله 
در بورس ها، س��رمایه گذاری کنند و هیچ نوع از صندوقی 
نمی تواند سودی را پیش بینی و تضمین کند. همچنین در 
حالی ماده جدیدی به اساس��نامه صندوق ها اضافه شده و 
تمدید فعالیت صندوق ها منوط به رعایت و احراز شرایط 
این مصوبه شده که حد نصاب مجاز سرمایه  گذاری صندوق 
در گواهی سپرده بانکی و س��پرده های بانکی و چگونگی 
احتس��اب کارمزد هم اعالم ش��د. از سوی دیگر حدنصاب 
ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری »در سهام«، 

سقف سرمایه صندوق های نیکوکاری نیز مشخص شد. 

عرضه نفت خام در بورس انرژی 
نزدیک شد

مدیر عامل بورس انرژی با اش��اره به تالش های صورت 
گرفته از سوی رئیس سازمان بورس به منظور پیگیری و 
حل مسائل باقیمانده بر سر عرضه نفت خام، ابراز امیدواری 
کرد حداکثر تا پایان س��ال ۹6 عرضه نفت خام در رینگ 
صادراتی بورس انرژی امکان پذیر ش��ود. حسینی در عین 
ح��ال از موافقت نهایی س��ازمان بورس ب��رای راه اندازی 
صن��دوق پروژه برق خب��ر داد و گفت: انتظ��ار می رود در 
مهرماه واحد های سرمایه گذاری این صندوق پذیره نویسی 
ش��ود. وی از پذیرش فرآورده ه��ای جدید نفتی در بورس 
انرژی نیز س��خن گفت و افزود: دو محصول پاالیشگاهی 
شامل آیزوفید پاالیش نفت تهران و نفت کوره پاالیش نفت 
کرمانشاه در مهرماه به مرحله عرضه خواهند رسید. چند 
هیدورکربور س��بک مربوط به ش��رکت های پایین  دستی 
پاالیشی نیز برای عرضه در بورس انرژی مورد موافقت قرار 

گرفته اند که عرضه آنها به زودی آغاز خواهد شد. 

رشد متغیرهای بورسی آمریکا با 
اهرم خودرویی

افزایش اعتماد به رشد صنعت خودرو سازی در آمریکا 
موجب بهبود عملکرد س��هام این شرکت ها و افزایش 
شاخص ها در بازار این کش��ور شد. شاخص ها در بازار 
آمری��کا با روند رو به ش��د همراه ش��دند در حالی که 
شاخص اس اند پی توانس��ت ششمین روز افزایش را از 
آن خود کند. براس��اس این گزارش، شاخص داوجونز 
با رشد 0.3 درصدی همراه شد و پنجمین روز افزایش 
 را به ثبت رساند. در این بین شاخص اس اندپی با رشد
  0.۲ درص��دی هم��راه ش��د و ش��اخص ن��زدک هم

 0.۲ درصد افزایش را از آن خود کرد.

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فوالد امیرکبیر کاش��ان در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیش��ترین درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن بافق 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

6.۲3۵13.1۴فجر

1۵.۲3۷۵کبافق

3.۷۴۲۴.۹۹شدوص

۲.۴01۴.6۲کاذر

۲.6۵0۴.۵۴وبیمه
1.۲۸0۴.۴۹وسکاب

13.۸۸۴۴.3۴آپ

 بیشترین درصد کاهش
قند نقش جهان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند ثابت خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. سیمان تهران هم 

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

)۴.۹۷(۷.1۲۵قنقش
)۴.۷۷(1.۸۹۷قثابت

)۴.۵۴(1.۸10ستران

)۴.۴۹(3.361دلقما

)۴.۴(1.60۸وتوصا
)۴.۲۷(۴.036خفنر
)۴.۲۷(1.۸۴0فایرا

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم توسعه معادن و فلزات پرمعامله ترین سهم بازار 
بورس ش��ناخته ش��د. آلومینیوم ایران در رده دوم این گروه 
ایستاد. داده گستر عصر نوین هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

۷0.000 ۵۲۴ومعادنح

۵۵.3۹0 1۸۴0فایرا
۵3.61۴ ۴۵۹۴هاي وب

۲۵.۸۲1 ۲۹۸۵چدن

۲3.۸31 11۴0خساپا
13.666 1۹۴۴فوالد

11.۹۷0 ۸۷۷وخارزم

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر 
نوی��ن به خود اختصاص داد. آلومینی��وم ایران رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. تولیدی چدن س��ازان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۲۴6.۲۹1 ۴۵۹۴هاي وب
101.۹1۲ 1۸۴0فایرا
۷۷.0۸۵ ۲۹۸۵چدن
66.۴3۸ 13۸۸۴آپ

36.6۸0 ۵۲۴ومعادنح
۲۹.۹۸۲ ۵۴۹۴چکارن
۲۷.1۷0 11۴0خساپا

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عصر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که چدن 
س��ازان ای��ران در این گروه دوم ش��د و آلومینیوم ایران در 

رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۴۵۹۴1316۹های وب

۲۹۸۵۸6۴۵چدن
1۸۴03۲۲1فایرا

11۴01۵۷۷خساپا
13۸۸۴10۵۷آپ

۷6۸۹3۵خکاوه
1۹۴۴۸6۵فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
س��رمایه گذاری توسعه آذربایجان داروسازی زاگرس فارمد 
پارس به دس��ت آورد. داروس��ازی زاگرس فارمد پارس در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵01۲100۲وآذر
۴۹۹۲۹۹۸ددام
1۵۹3۷۹6کساپا

۲۸1۷۷0۴خمحور
1۲۸36۴۲خکمک
۲۲1۷۵۵۴شپارس
1۸۹۷3۷۹قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۴0111.۹0کگاز
۸۷۷۲.3۴وخارزم
1۵16۲.۸1واعتبار

1۵۵13.۴۴ما
1۸۴33.۵۵وبانک
1۲۲۲3.66پردیس
110۷3.6۷وصنا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس انرژی

بورس بین الملل

روح اهلل حسینی مقدم
معاون ناشران و اعضای شرکت بورس اوراق بهادار
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مدت هاست سرقت گوشی های موبایل 
و درز اطالعات آن به بیرون، دغدغه مردم 
شده و تاکنون راه حل مناسبی برای این 
معضل وجود نداشته است؛ درحالی که با 
اجرا ش��دن »طرح احراز اصالت گوش��ی 
تلفن همراه« این معض��الت پایان یافته 
و ع��الوه بر آن، گارانتی های غیرمعتبر از 
بازار IT جم��ع و خدمات پس از فروش 
استاندارد به تلفن های همراه ارائه خواهد 
شد.  به گزارش فارس، یکی از مجوزهای 
الزم ب��رای واردات رس��می تلفن همراه 
به کش��ور، »مجوز س��المت گوشی های 
وارداتی« است، در این صورت اگر تست 
SAR  گوش��ی های تلفن همراه شرایط 
مربوطه را دارا باشد، اجازه ورود به کشور 
را پیدا خواهد ک��رد  در غیر این  صورت 
خیر. این در حالی اس��ت که گوشی های 
قاچاق، تس��ت های سالمت را طی نکرده 
و ب��ه همی��ن دلیل بع��د از اس��تفاده از 
گوش��ی های تلفن هم��راه، دمای گوش 
و نق��اط اط��راف آن به ط��ور غیرمعمول 
افزایش یافت��ه و نیز امواج گوش��ی های 
غیراس��تاندارد در درازمدت ممکن است 
موجب ب��روز س��رطان ی��ا بیماری های 
خاص ش��وند، همچنین در برخی موارد 
نیز ش��اهد اتفاق��ات خطرناکی همچون 
انفجار گوشی خواهیم بود.  عالوه بر این، 
به اذعان بس��یاری از مس��ئوالن، روزانه 
بیش از 3 میلی��ارد تومان درآمد قاچاق 
گوش��ی تلفن همراه در کش��ور است که 
س��االنه به بیش از 1000 میلیارد تومان 
می رس��د؛ این بدان معناست که ساالنه 
بی��ش از 1000 میلی��ارد تومان ضرر به 
دولت و اقتصاد کش��ور تحمیل می شود 
که با بودج��ه دو وزارتخانه  »ارتباطات« 
و »صنع��ت، مع��دن و تج��ارت« برابری 
می کن��د.  قطع��اً به این دلیل اس��ت که 
خورش��یدی، سخنگوی س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، تنها راه پیش��گیری از 
قاچاق تلفن همراه کش��ور را اجرای ثبت 

و شناس��ه دار کردن تلفن ه��ای همراه و 
به دنب��ال آن ممانع��ت از ارائه خدمات 
به گوش��ی های قاچاق می دان��د یا آنکه 
غالمحس��ین کریم��ی، رئی��س اتحادیه 
اج��رای طرح  دس��تگاه های مخابرات��ی 
رجیستری را ضربه نهایی به قاچاقچیان 
گوش��ی های تلف��ن همراه عن��وان کرده 

است. 

احراز اصالت گوشی تلفن همراه 
چیست؟ 

 »رجیستری« یا همان »احراز اصالت 
گوشی تلفن همراه« طرحی است که در 
آن گوشی های تلفن همراه حین ورود به 
کشور با اختصاص کدهایی منحصربه فرد، 
در گمرک هویت دار می ش��وند و با توجه 
به تبادل اطالعاتی که بین دو وزارتخانه  
و  اطالع��ات«  فن��اوری  و  »ارتباط��ات 
»صنعت، مع��دن و تجارت« وجود دارد، 
تنها گوش��ی هایی فعال خواهند شد که 

قباًل در گمرک ثبت شده باشند. 
مزیت های طرح احراز اصالت گوشی 

تلفن همراه
به جرات می توان گفت دزدیده شدن 
گوش��ی تلف��ن هم��راه و درز اطالعات 
موج��ود در آن، دغدغه هم��ه صاحبان 
گوش��ی های تلف��ن هم��راه اس��ت که 
تاکن��ون راه حل مؤثری ب��رای حل این 
معضل وجود نداش��ته است، درحالی که 
با اجرایی ش��دن طرح »اح��راز اصالت 
گوش��ی تلفن همراه« هر گوشی موبایل 
دارای یک کد تجاری و یک س��یم کارت 
معتب��ر هم ردیف می ش��ود چنان که به 
محض س��رقت موبایل، صاحب گوش��ی 
تنه��ا از طری��ق ی��ک تماس ب��ا اپراتور 
خود می توان��د ش��رایطی را ایجاد کند 
تا گوشی س��رقت ش��ده نتواند میزبان 
س��یم کارت های دیگر باش��د؛ به عبارت 
دیگر، دزدیدن گوش��ی های تلفن همراه 

دیگر به صرفه نخواهد بود. 

مزایای رجیستری از زبان مسئوالن 
و کارشناسان

ب��رای درک بهت��ر مزیت ه��ای اجرای 
طرح »احراز اصالت گوش��ی تلفن همراه 
یا همان رجیس��تری« بهتر است گریزی 
به س��خنان مس��ئوالن و کارشناسان در 
این ب��اره بزنیم؛ بر این اس��اس »راحت 
پیدا ش��دن گوشی های گم ش��ده«،»از 
بین رفتن قاچاق موبایل«، »جمع شدن 
کارت ه��ای گارانت��ی غیرمعتب��ر از بازار 
IT« و نی��ز »ارائه خدمات پس از فروش 
استاندارد« تنها برخی از فواید و مزایای 

این طرح به شمار می آیند. 
در همی��ن باره محم��ود واعظی، وزیر 
پیش��ین ارتباط��ات در خص��وص طرح 
رجیس��تری گفت��ه بود: »اگ��ر این طرح 
اجرا ش��ود، دیگر به راحت��ی امکان پیدا 
شدن گوشی هایی که گم شده اند، وجود 

خواهد داشت.« 
گلستانی زاده،  س��یدعلیرضا  همچنین 
معاون برنامه ری��زی، نظارت و هماهنگی 
اقتصادی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز عن��وان کرده ک��ه  »با اجرایی 
روی  س��یم کارت  ط��رح،  ای��ن  ش��دن 
موبایل ه��ای قاچاق فعال نمی ش��ود و با 
اجرای کامل این طرح، قاچاق موبایل از 

بین خواهد رفت.«
براس��اس این گ��زارش، یکی دیگر 
از مزیت های طرح رجیس��تری، جمع 
ش��دن کارت های گارانت��ی غیرمعتبر 
از ب��ازار IT اس��ت؛ امیرمیثم گیاهی، 
کارشناس IT با اعالم این خبر عنوان 
می کند: »اجرای رجیستری در نهایت 
به نفع مردم و مصرف کنندگان خواهد 
ب��ود چراکه بعد از اج��رای این طرح، 
کلیه ش��رکت های واردکننده اصلی و 
دارای مج��وز، ملزم ب��ه ارائه خدمات 
پس از فروش اس��تاندارد می شوند که 
مدت زم��ان آن حداقل 18ماه خواهد 

بود.« 

موبایلهایسرقتیغیرفعالمیشوند
اخبار

این باتری در ۵ دقیقه دستگاه را شارژ 
می کند

محققان با اس��تفاده از مش��تقات آسفالت، نوعی باتری 
لیتیوم فلز س��اخته اند که می تواند در ۵ دقیقه دستگاه را 
به طور کامل شارژ کند. به گزارش مهر به نقل از نیواطلس، 
فناوری های باتری های لیتیوم یونی قدیمی شده و به نظر 
می رس��د کارایی سابق را نداش��ته باشند. به همین دلیل 
تحقیقات��ی برای به کارگیری نس��خه های مختلفی از آن 
مانند باتری لیتیوم- هوا و لیتیوم فلز در حال انجام است. 
اکنون محققان دانشگاه رایس با کمک یک ماده عجیب 
س��عی دارند نس��خه ای از باتری لیتیوم فلزی را بس��ازند. 
محققان متوجه ش��ده اند افزودن آس��فالت ب��ه  اند باتری 

لیتیوم فلزی به شارژ سریع تر می انجامد. 
محققان برای ساخت باتری، گیلسونیت فرآوری نشده  
)یکی از مش��تقات آس��فالت( را با رش��ته های نانو گرافن 
ترکیب کردند. سپس با فلز لیتیوم روی این کامپوزیت را 
پوشاندند تا یک  اند به وجود بیاورند. در مرحله نهایی این 
 اند را با کاتد س��ولفور کربن کنار هم قرار دادند. محققان 
بات��ری جدید را بیش از ۵00 بار آزمایش کردند و متوجه 

شدند باتری جدید ثبات بیشتری دارد. 
تراکم برق این بات��ری 13۲۲ وات به ازای هر کیلوگرم 
و تراکم انرژی آن ۹۴3 وات ساعت بر کیلوگرم است. این 
بدان معناس��ت که این نسخه نسبت به باتری های لیتیوم 

یونی استاندارد سریع تر شارژ می شود. 

حساب های کاربری هک شده یاهو در 
سال 2013 از مرز 3 میلیارد گذشت

یاهو س��رانجام اعتراف کرده تعداد حساب های کاربری 
پست الکترونیک این شرکت که در سال ۲013 هک شده 

بودند بالغ بر 3 میلیارد مورد بوده است. 
به گ��زارش فارس به نق��ل از ورج، براس��اس بیانیه ای 
ک��ه یاهو در این مورد منتش��ر ک��رده، حمالت هکری به 
س��رورهای ایمیل یاهو در آگوست س��ال ۲013 تمامی 
کاربران آن یعنی 3 میلیارد نفر را دچار مشکل کرده است. 
یاهو قبال مدعی ش��د این حمالت هک��ری تنها باعث 
سرقت اطالعات حساب های کاربری یک میلیارد نفر شده 
که یک سوم کاربران خدمات ایمیل یاهو را شامل می شوند. 
هکره��ا از این طریق به تمامی اطالعات حس��اب های 
کاربری ایمیل یاهو شامل اسم، آدرس ایمیل، کلمه عبور، 
تاریخ تولد، شماره تلفن همراه و در مواردی سوال امنیتی 

و پاسخ آن دسترسی یافته بودند. 

اخبار

فناوری eSim تا چند سال دیگر جای 
سیم کارت های فیزیکی را می گیرد

فناوری eSim تا چند سال دیگر جای سیم کارت های 
فیزیک��ی را در گوش��ی های تلف��ن همراه می گی��رد و به 
همین دلیل، همایش��ی با حضور مسئوالن برای آشنایی 
با این تکنولوژی برگزار ش��د. به زودی جایگاه اپراتورهای 
تلفن همراه در اکوسیستم مخابرات همراه دچار تغییرات 
 »)eSim( عم��ده ای خواهد ش��د و فن��اوری » ای س��یم
 جای س��یم کارت های فیزیکی را می گیرند. روز سه شنبه
 11 مهرم��اه، همای��ش معرفی فناوری جدی��د eSim با 
حمای��ت وزارت ارتباطات و فن��اوری اطالعات و با حضور 
مدیران کل این وزارتخانه، مدیران عامل اپراتورهای تلفن 
همراه کش��ور و مدیران ش��رکت مخابرات ایران در محل 
پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطالعات برگزار شد. هدف 
از این همایش، آش��نایی با تکنولوژی نوین » ای س��یم« 
بود و محمد خوانس��اری، رئیس پژوهش��گاه ارتباطات و 
فناوری اطالعات و توماس الرس��ون، یکی از پیش��گامان 
دنی��ا در عرصه این فناوری در آن س��خنرانی کردند.  در 
همایش مذکور ع��الوه بر معرفی فناوری eSim به عنوان 
یک تکنولوژی انقالبی دیجیتال��ی، چالش های ورود این 
فناوری به کشورمان، نیازمندی های بومی، جایگاه اپراتورها 
به عنوان حوزه های اجرایی، مزایای این تکنولوژی در کشور 

و دستاوردها و مخاطرات پیاده سازی آن تشریح شد. 
 

بازارگاه الکترونیکی؛ بستری برای 
حمل و نقل هوشمند بار

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت که 
بازارگاه الکترونی����کی یا E-Marketplace بس��تری 
است تا تعامالت، مذاکرات و معامالت بین ارائه دهندگان 
و متقاضی��ان خدمات حمل و نقل ج��اده ای کاال از طریق 
اینترن��ت در آن ص��ورت می  گی��رد.  به گزارش ایس��نا، 
ایرج دست نش��ان با بیان اینکه ضوابط مربوط به فعالیت 
بازارگاه های الکترونیکی حمل و نقل جاده ای کاال از سوی 
س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به سراسر کشور 
ابالغ ش��د، افزود: در راس��تای ضابطه مند ش��دن بخش 
 خصوصی در حوزه فعالیت کس��ب وکارهای اینترنتی در 
ح��وزه حمل و نقل کاال و تفکیک صحیح مس��ئولیت ها و 
رعایت حقوق ذی نفع��ان در امور جا به جایی کاال، ضوابط 
فعالیت بازارگاه های الکترونیکی به همه اس��تان ها ابالغ 

شده است. 
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برای  س��ناریوهای مختلف��ی 
شرای��ط جدی��د ثبت س��فارش 
خودروهای خارجی در سازمان 
توس��عه تج��ارت بررس��ی شده 
اس��ت، اما گزینه  نهایی در قالب 
دس��تورالعمل جدی��د مدیریت 
واردات خودرو در هیأت وزیران 

طرح و به زودی ابالغ می شود. 
ب��رای  معک��وس  شم��ارش 
تصویب نهایی و ابالغ آیین نامه 
جدید مدیری��ت واردات خودرو 
در هی��أت وزی��ران آغ��از شده 
با ابالغ  است؛ دستورالعملی که 
آن برخ��ی حاشیه ه��ای قیمتی 
ب��ازار خودروه��ای خارجی  در 
از بین خواه��د رفت و زمینه را 
برای تغییر فهرست خودروهای 
مجاز وارداتی به کش��ور فراهم 
این دس��تورالعمل  خواهد کرد. 
ک��ه به احتمال ق��وی طی هفته 
جاری اب��الغ خواهد شد، زمینه 
حذف ن��ام برخ��ی خودروهای 
مجاز وارداتی از فهرس��ت ثبت 
سفارش که قادر به پاس کردن 
خودرویی  استانداردهای  برخی 
نبوده ان��د و ق��رار گرفت��ن ن��ام 
خودروه��ای برخ��ی برنده��ای 
جدید خارجی در این فهرس��ت 
را فراه��م می کن��د و می توان��د 
منجر به ایجاد تنوع بیش��تر در 
بازار خودروه��ای خارجی شود. 
رشد 50درصدی ثبت س��فارش 
واردات خودروه��ای خارجی در 
ماه های ابتدایی امسال و ارزبری 
باالی این خودروها موجب شد 
تا س��ازمان توسعه تجارت ایران 
به نمایندگ��ی از وزارت صمت، 
نسب��ت به توقف ثبت س��فارش 
خ��ودرو اق��دام کن��د؛ اقدام��ی 
ک��ه با واکن��ش واردکنندگان و 

رشد نسبی قیم��ت خودروهای 
ب��ازار  حاشی��ه  در  واردات��ی 
هم��راه ش��د. همچنی��ن برخی 
گمانه زنی ه��ا در م��ورد ضوابط 
تازه واردات خودروهای خارجی 
مطرح ش��ده که هن��وز به طور 
رسمی توس��ط مسئوالن وزارت 
صنعت تأیید یا تکذیب نش��ده 

است.
 

  سناریوهای مختلف واردات 
خودرو

به گزارش عصرخودرو به نقل 
وزیر  قائم مق��ام  همش��هری،  از 
صنع��ت در امور تجارت با اشاره 
ب��ه دس��تورالعمل جدی��د ثبت 
واردات خودروهای  و  س��فارش 
خارجی اعالم کرد ثبت سفارش 
بیش از روال عادی برای واردات 
خ��ودرو در چند م��اه نخس��ت 
امس��ال و ارزب��ری ب��االی آن، 
سازمان توسعه تجارت را مجبور 
به توق��ف ثبت س��فارش برای 
خودروه��ای  واردات  مدیری��ت 
خارجی کرد. مجتبی خسروتاج 
افزود: س��ازمان توس��عه تجارت 
ب��رای  مختلف��ی  س��ناریوهای 

و  ضواب��ط  تدوی��ن  و  تغیی��ر 
شرای��ط ثبت س��فارش واردات 
خودروه��ای خارج��ی تدوین و 
ب��رای تصویب نهای��ی به هیأت 
وزی��ران ارائ��ه کرده اس��ت، اما 
هنوز گزینه نهایی ابالغ نش��ده 
و باید ببینیم که کدام س��ناریو 
در هی��أت وزیران ب��ه تصویب 
اظه��ار  وی  می رس��د.  نهای��ی 
داشت: ممکن است برخی موارد 
دستورالعمل  در  پیش بینی شده 
جدید در زمره اختیارات وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت باشد 
اما برخی م��وارد دیگر خارج از 
این حوزه باش��د که در مجموع 
اجرای��ی ش��دن دس��تورالعمل 
مدیریت واردات و ثبت سفارش 
خودرو نیازمن��د تصویب هیأت 

دولت است. 

  معیار نادرست خودروهای 
لوکس

خسروت��اج در م��ورد احتمال 
لوکس  معیار س��نجش  تغیی��ر 
واردات��ی  خودروه��ای  ب��ودن 
افزود: باید معی��ار لوکس بودن 
خودروه��ای واردات��ی از حجم 

موت��ور به ارزش ای��ن خودروها 
تغیی��ر کن��د. وزارت صنعت از 
سال گذشته نیز پیشنهاد تغییر 
ای��ن معیار را به هی��أت وزیران 
ارائ��ه کرد ک��ه این م��وارد در 
آیین نام��ه جدید واردات خودرو 
قائم مقام  است.  پیش بینی شده 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
در ام��ور تجارت تأکی��د کرد: با 
وجود این، ضواب��ط اینکه کدام 
خودروه��ا ب��ا چه مش��خصات 
قیمتی و حجم موتور بر مبنای 
دس��تورالعمل جدی��د مدیریت 
خارج��ی  خودروه��ای  واردات 
مجوز ورود به کش��ور را دریافت 
خواهند کرد در آیین نامه تعیین 
شده که با ابالغ آن طی روزهای 
آت��ی، مبنای س��نجش لوکس 
ب��ودن خودروه��ای وارداتی نیز 

مشخص و اعالم خواهد شد. 

  منتفی شدن پیشنهاد قبلی 
برای مدیریت واردات خودرو

توس��عه  س��ازمان  رئیس کل 
تجارت ایران در مورد سرنوشت 
صنعت  وزارت  قبلی  پیش��نهاد 
برای مدیریت واردات خودرو و 

تفاوت آن با دستورالعمل جدید 
گف��ت: نمی توانم جزییات طرح 
جدید را اعالم کنم، اما پیشنهاد 
ب��رای  صنع��ت  وزارت  قبل��ی 
مدیری��ت واردات خ��ودرو اصال 
به هیأت وزی��ران نرفت؛ چراکه 
در صورت ارائه شدن در هیأت 
وزی��ران تصویب ی��ا رد می شد. 
خسروتاج افزود: این پیش��نهاد 
در کمیسی��ون زیربنایی دولت 
مورد بررس��ی ق��رار گرفت اما 
تصمیم��ی در مورد آن نگرفتند 
و مق��رر شد تا ب��ا تغییر دولت، 
وزی��ر جدید صنع��ت، معدن و 
تجارت نیز پیش��نهاد ارائه شده 
قبل��ی وزارت صنعت را دیده و 
در صورت تأیید، این پیش��نهاد 
ب��ه هیأت وزی��ران ارائ��ه شود 
ک��ه با طرح جدی��دی که برای 
تصویب و ابالغ در دس��تور کار 
هیأت وزیران ق��رار دارد، عمال 
صنعت  وزارت  قبلی  پیش��نهاد 
واردات  مدیری��ت  م��ورد  در 
خ��ودرو منتف��ی خواه��د شد. 
وی در م��ورد احتم��ال محدود 
ش��دن تع��داد واردات خ��ودرو 
رسمی  نمایندگی های  توس��ط 
براس��اس دس��تورالعمل جدید 
ب��ا توجه به رش��د بی رویه ثبت 
در  خ��ودرو  واردات  س��فارش 
چن��د ماهه نخس��ت امسال نیز 
گف��ت: نمی توان��م جزییات این 
ط��رح را باز کنم ام��ا همه  چیز 
ه��م امکانپذی��ر اس��ت و ه��م 
نیست. س��ازمان توسعه تجارت 
ب��رای  مختل��ف  گزینه ه��ای 
مدیری��ت واردات خ��ودرو را به 
هیأت وزیران ارائه کرده و آنچه 
به تصویب نهایی برس��د و ابالغ 

شود، الزم االجرا خواهد بود. 

قائم مق��ام مع��اون ام��ور اقتص��ادی و 
ک��ه  گف��ت  صنع��ت  وزارت  بازرگان��ی 
»رویکردی که هم اکن��ون شورای رقابت 
دارد، مطابق چارچوب ها نیست. در واقع 
تاکنون هیچ نقشه راهی از شورای رقابت 
ندیده ایم که بگوید انحصار را بش��کنیم و 

بازار را رقابتی کنیم.«
به گ��زارش مرور نیوز، محمود دودانگه 
در پاس��خ به این پرسش که تا چه زمانی 
صنعت خ��ودرو می تواند ب��ا این شرایط 
ادام��ه پی��دا کند و نیز قیم��ت خودرو را 
دستوری تعیین کرد؟ اظهار داشت: »در 
همه اقتصادها نگاه این است که بازار، کار 
خ��ود را کند؛ مگر اینکه در یک بخش��ی 

انحصار وجود داشته باشد.«
وی اف��زود: »در ح��ال حاضر در بخش 
مهم��ی از ب��ازار، دول��ت هی��چ حضور و 
بروزی ن��دارد و قیمت گ��ذاری نیز انجام 
نمی دهد. در مورد بخش��ی از محصوالت 
هم که شورای رقابت با پارامترهای خود 

احس��اس می کند در آن بخ��ش انحصار 
وج��ود دارد، ورود ک��رده و قیمت گذاری 

می کند.«
قائم مق��ام مع��اون ام��ور اقتص��ادی و 
بازرگان��ی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
تصری��ح کرد: »از نظر م��ن به عنوان یک 
کارشن��اس که ی��ک زمان��ی در صنعت 
خودرو ب��ودم، نتیج��ه این ک��ار در این 
چن��د س��ال خوب نب��وده اس��ت، یعنی 
نتیج��ه موفقیت آمیزی نبوده اس��ت. به 
عبارتی، نه مصرف کننده راضی اس��ت و 

نه خودروساز.«
دودانگ��ه توضیح داد: »ش��ورای رقابت 
اساسا یکی از نهادهایی است که براساس 
سیاس��ت های کل��ی اص��ل 44 ایج��اد و 
تشکیل شده تا ساختار اقتصادی کشور را 
به سمت رقابتی شدن هدایت کند. بر این 
اس��اس، باید یک نقشه راهی تدوین کند 
که در بخش های مختلف و حوزه هایی که 
انحصار وجود دارد، نقش��ه راه به دستگاه 

حاکمیت��ی ابالغ شود تا ظرف مدت برای 
مثال پنج سال آن بخش از انحصار خارج 
و رقابتی شود. از سوی دیگر، در یک بازه 
زمانی نیز فرآیندها پیگیری و دنبال شود. 
نتیجه کار باید ای��ن باشد که بعد از بازه 
زمانی تعیین شده، ب��ه یک بخش کامال 

رقابتی تبدیل شود.«

نقشه راه نامعلوم برای شورای رقابت
دودانگ��ه با بیان اینک��ه در حال حاضر 
رویکردی که شورای رقابت دارد، مطابق 
چارچوب ه��ا نیست، عنوان ک��رد: »شما 
تاکنون هیچ نقشه راهی از شورای رقابت 
ندیده اید که برای مثال بگوید در صنعت 
خ��ودرو یا صنای��ع دیگر، اگ��ر بخواهیم 
انحصار را بشکنیم و بازار را رقابتی کنیم، 
چه اقدامات��ی باید صورت گی��رد، یعنی 
نمی گوید تکلیف وزارت صنعت، معدن و 

تجارت یا وزارتخانه های دیگر چیست.«
او ادام��ه داد: »تاکن��ون هی��چ اتفاقی 

نیفتاده اس��ت. حاال اینکه ما یک راس��ت 
روی ی��ک محصول خاص مث��ل خودرو 
برویم و درباره قیمت آن تصمیم بگیریم، 
به طور طبیعی با نفس ماموریت و فلسفه 
وجودی شورای رقاب��ت همخوانی ندارد. 
به این ترتیب، هم صنعت خودرو آس��یب 

می بیند و هم مصرف کننده.
دودانگ��ه ب��ا بیان اینک��ه هم اکنون در 
برخ��ی از محصوالت اخت��الف قیمت 7، 
8 میلیون تومان��ی بین قیمت کارخانه و 
قیمت ب��ازار وجود دارد، گف��ت: »از این 
10 میلیون چه کسی نفع می برد؟ به طور 
قطع مصرف کننده از این 10 میلیون نفع 
نمی برد. تولیدکننده هم که نفع نمی برد. 
چ��ه کسی در ای��ن میان س��ود می برد؟ 
شورای رقابت اگر یک نقش��ه راهی بدهد 
ک��ه برای مث��ال، وزارت صنعت، معدن و 
تج��ارت چه کارهایی بای��د انجام دهد و 
روی آن نظارت داشته باشد، نتیجه بهتر 

و کامل تری خواهیم داشت.«

انحصار شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو مطابق چارچوب ها نیست

طرح واردات خودرو، روی میز دولت
اخبار

 ویراژ دولت
در جاده خودروسازان داخلی

 از دو س��ال پیش ک��ه دولت در بست��ه خروج از 
رکود،      تسهیالت خرید خود     رو را به میزان 80د     رص��د      
قیمت تمام شده افزایش د     اد     ، موت��ور حمایتی نیمه 
روشن ماند، حال آنکه با قوت گرفتن اخبار مربوط به 
افزایش تعرفه واردات، ظاهرا دولت بار دیگر حمایت 

از خودروسازان را در دستور کار قرار داده است. 
به گ��زارش کارپ��رس، هرچند دول��ت بارها و در 
س��ال های مختلف به حمایت ه��ای مالی و تعرفه ای 
از ای��ن صنعت پرداخته، اما آنچه مش��خص اس��ت 
ظاهرا عملکرد صنعت م��ورد حمایت دولت، تاثیری 
ب��ر حمایت ه��ای آن نداشته و خودروس��ازان تحت 
ه��ر شرایط��ی زیر چت��ر دولت ق��رار دارن��د. بر این 
اساس چندی اس��ت برخی اظهار نظرهای رسمی و 
غیررس��می مسئوالن دولتی با توج��ه به توقف ثبت 
س��فارش واردات خ��ودرو حکای��ت از آن دارد ک��ه 
مقام��ات صنعتی و تجاری کش��ور برای س��اماندهی 
بخش��ی از ب��ازار وارداتی ها، رأی ب��ه افزایش تعرفه 
واردات داده ان��د. هرچن��د این اخبار هنوز از س��وی 
مقامات صنعتی کش��ور تایید رسمی نشده اما آنچه 
مش��خص اس��ت دولت به نوعی برای حفظ س��رمایه 
خودروس��ازان خارجی که پس از لغ��و تحریم ها بار 
دیگر در بازار ایران حضور پیدا کردند، این بار نیز به 

ابزار حمایتی تعرفه متوسل شده است. 
به ای��ن ترتی��ب در حال��ی از گذشت��ه تاکنون 
م��دل حمایتی دول��ت از خودروس��ازان در قالب 
حمایت ه��ای تعرف��ه ای و اعتباری بوده اس��ت که 
حمای��ت مستمر در قالب تعرف��ه واردات به عادت 
همیش��گی ب��رای سیاس��ت گذار صنعت��ی تبدیل 
شده اس��ت. در این زمینه یک��ی از دالیل توجه به 
خودرو، پیشران بودن این صنعت در اقتصاد کشور 
عنوان می شود حال آنکه برخی کارشناسان تاکید 
دارند که صنعت خودرو در همه کش��ورها صنعتی 
استراتژیک است، اما این حمایت ها باید به صورتی 
برنامه  ری��زی شود که منجر به توس��عه و رقابت در 

صنعت مذکور شود. 
ب��ه عقیده کارشناس��ان، حمایت ه��ای دولت ها از 
صنایع منتخبی چون صنعت خودرو در کش��ورهای 
مختلف ضابطه مند، مش��روط ب��ه افزایش بهره وری 
و دارای ب��ازه زمان��ی تعیی��ن ش��ده اس��ت؛ چراکه 
امک��ان دارد صنعت منتخ��ب به رغم عملکرد ضعیف 
همچن��ان از حمایت ه��ای دولت اس��تفاده کند. به 
ای��ن ترتیب ب��رای جلوگیری از چنی��ن اتفاقی الزم 
اس��ت معیاری برای س��نجش عملکرد صنعت مورد 
حمایت دول��ت، تعیین شود تا در ص��ورت تعدی از 
آن، حمای��ت از صنع��ت متوقف ش��ود. در این بین، 
بررس��ی تجربه جهانی صنعت خودرو در کشورهای 
توس��عه یافته نش��ان می دهد که حمایت دولت  ها از 
شرکت های خودروس��از هرچند جزو سیاس��ت های 
اصلی آنها به منظور توس��عه این صنعت بوده اس��ت 
اما این سیاست ها مقطعی و رو به کاهش بوده است؛ 
به طوری که خودروس��ازی ها در کش��ورهای مختلف 
همواره از حمایت های قانون��ی بهره  برده اند، اما این 
حمایت ها در یک دوره زمان بندی مش��خص صورت 

گرفته است. 

برای افزایش بهره وری باید مهارت 
نیروی انسانی را افزایش داد

در دول��ت جدی��د بای��د ارزیاب��ی از کارخانجات و 
صنایع و همچنین بررس��ی مش��کالت این بخش از 

اقتصاد کشور با حساسیت بیشتری انجام شود. 
رضا رضای��ی، رئی��س انجمن قطعه س��ازان ایران 
در گفت وگ��و ب��ا پرشین خ��ودرو، ضم��ن اعالم این 
مطل��ب گفت: صنعت ایران نیاز ب��ه توجه ویژه دارد 
و نخستین مسئل��ه ای که باید مورد توجه قرار گیرد 

افزایش کیفیت تولیدات است. 
وی ادامه داد: تاکنون صنع��ت ایران درونگرا بوده 
است اما برای بقا باید به سوی برونگرایی حرکت کند 
و ای��ن مهم در دولت دوازدهم و توس��ط وزیر فعلی 

دست یافتنی است. 
رضای��ی در مورد عوام��ل پیش برنده صنعت گفت: 
بدون به کار گیری تکنولوژی جدید و افزایش مهارت 
نیروی انسانی، به��ره وری رخ نمی دهد و این نقصان 
جلوی حض��ور موفق صنایع در بازاره��ای رقابتی را 

خواهد گرفت. 
رئیس انجمن قطعه سازان ایران در مورد پیش بینی 
خ��ود از عملکرد وزارت صنعت در دوره جدید گفت: 
خوشبختانه محمد شریعتمداری فردی توانمند برای 
ای��ن وزارتخانه بود و رأی ب��االی مجلسی ها نیز این 

مطلب را به خوبی تایید کرد. 
وی با اشاره به گذشته قوی و روشن شریعتمداری 
در دوران وزارت بازرگان��ی خاطرنش��ان ک��رد: م��ا 
معتقدی��م که وی ه��ر دو خصوصیت م��ورد نیاز در 
شرای��ط ام��روز اقتصاد یکی صنعتگ��ر و دومی تاجر 
بودن را دارد و امیدواریم حال که در ابتدای فعالیت 
خود اس��ت از این دو خصوصی��ت خود برای افزایش 
تولی��د کیف��ی و همچنی��ن بازاریابی و بازارس��ازی 

استفاده کند. 
رضایی تصریح کرد: صنعت خودرو و قطعه کش��ور 
در حال حاضر با مش��کالتی دست به گریبان است و 
برای رفع آنها باید وزارت صنعت، راه توس��عه تولید 

باکیفیت در صنعت داخلی را پیش بگیرد. 

اخبار

سرنوشت نامعلوم خودروهایی که شماره گذاری 
نمی شوند 

ستاره خودروها واقعی است 
شماره گذاری خودروهایی که مصرف سوخت آنها 
باالتر از 8.5 در 100 کیلومتر است موکول به اسقاط 

یک خودروی فرسوده است. 
ک��دام خودرو را بخریم؟ س��والی آشنا که در هر 
خان��ه ای شنی��ده می ش��ود. چند وقتی اس��ت که 
مردم جواب این س��وال را در جدول ستاره ها پیدا 
می کنند. شرکت بازرس��ی کیفی��ت خودرو هر ماه 
تم��ام خودروهای تولی��دی را م��ورد ارزیابی قرار 
می ده��د و براس��اس کیفیتی ک��ه خودروها دارند 
به آن س��تاره می دهد. خودروهای تک س��تاره که 
ج��زو ارزان قیمت ها هستند بیش��ترین مش��تری 
را از آن خ��ود کرده ان��د ولی چند وقتی اس��ت که 
خودروس��ازان برای ارتقای کیفی��ت این خودروها 
در ح��ال تالش هستن��د تا مبادا خ��ط تولید این 
خودروها تا پایان س��ال متوقف ش��ود. به گزارش 
اقتصادآنالی��ن ب��ه نقل از ای��ران، طب��ق قانون از 
س��ال 97 خودروی تک س��تاره نباید تولید شود، 
اما خودروهایی که س��تاره های بیش��تری را یدک 
می کش��ند و در زمره گران قیمت ها هستند سطح 
توقع مردم را باال بردند و اگر این خودروها با عیب 
و ای��رادی روب��ه رو شوند، همه به س��تاره ها بدبین 
می شوند. حال چند روزی اس��ت ک��ه این بدبینی 
به سراغ ستاره داران آمده است. در خبرها آمده 9 
خودرو به علت مصرف س��وخت باال از سوی راهور 

ناجا شماره گذاری نمی شوند. 
حال گالیه مردم این اس��ت که ای��ن خودروها 
مصرف س��وخت شان اس��تاندارد بوده اس��ت و در 
ارزشیاب��ی کیف��ی هم 4س��تاره بودن��د؛ حال چه 
اتفاق��ی رخ داده اس��ت ک��ه دیگ��ر شماره گذاری 
نمی شون��د. نمایندگی ها در پاس��خ به این س��وال 
می گویند مش��کل مص��رف س��وخت نیست بلکه 
پلی��س راه��ور ناجا از حج��م موتور ای��راد گرفته 
اس��ت، ل��ذا ت��ا 20 روز دیگر شماره گ��ذاری آغاز 
می ش��ود. شرکت های خودروس��از هم ب��ه مردم 
می گوین��د به زودی حل می شود و مردم می توانند 
خودروهای خود را شماره کنند، ولی پلیس راهور 
ناجا تمام این موارد را منوط به اسقاط خودروها از 
سوی خودروسازان می داند و می گوید تا زمانی که 
قانون اجرا نش��ود اجازه شماره گذاری نمی دهیم. 
در فرم مش��خصات فنی خودروها مصرف سوخت 
خودرویی مانند هایم��ا در بخش ترکیبی )شهر و 
خارج شهر( در هر 100 کیلومتر 8/1 لیتر اس��ت 
و گرند ویتارای ترکیبی 9لیتر اس��ت . حال چگونه 
به یکباره شماره گذاری آن متوقف شده و پیش از 

این مشکلی وجود نداشته است. 
در این میان سعید روحی، معاون فنی و مهندسی 
پلی��س راهنمای��ی و رانندگی گف��ت: »از تاریخ 20 
شهری��ور96 شماره گذاری کلیه خودروهای س��واری 
داخلی که میزان مصرف س��وخت آنه��ا 8.5 لیتر یا 
باالت��ر از 8.5 در 100 کیلومت��ر اس��ت، موک��ول به 
اسقاط یک خودروی فرس��وده کرده که مطابق این 
مصوبه 9 خودروی داخلی شناسایی و شماره گذاری 
آنها نی��ز منوط به اس��قاط خودروی فرس��وده شد. 
هم اکنون شماره گذاری 9 خ��ودروی داخلی مربوط 

به 4 شرکت متوقف شده است.«
قانونی جلوی شماره گذاری خودرو را گرفتیم

وی توضی��ح داد: »راه��ور ناج��ا براس��اس قانون 
جلوی شماره گذاری خودروها را گرفته اس��ت. وقتی 
خودرویی بیش از هش��ت و نیم لیتر مصرف سوخت 
داشته باشد، طبق قانون تولیدکننده خودرو باید یک 
خودرو اسقاط کند تا آن خودرو اجازه شماره گذاری 
داشت��ه باشد، لذا ت��ا زمانی  که خودروس��ازان برای 
اس��قاط خودروهای فرس��وده کاری انج��ام ندهند، 
خودروهای جدید شماره گذاری نمی شوند. ما مجری 
قان��ون هستی��م بدین جه��ت طبق وظیف��ه مانع از 
شماره گذاری شدیم. مصوبه دولت الزم االجرا است و 

هیچ مجموعه ای نمی تواند از آن سر باز زند.«

ثبات در کیفیت سنگین وزن های 
خودرویی

شرکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران گزارش 
ارزیاب��ی کیفیت خودروه��ای س��نگین تولیدی در 

شهریورماه امسال را منتشر کرد. 
 به گ��زارش عصرخ��ودرو به نق��ل از ایسنا، طبق 
این گزارش کیفیت خودروهای س��نگین تولیدی در 
شهریورماه امسال ثابت مانده و تغییری نسبت به ماه 

قبل از آن )مرداد( نداشته است. 
در این زمینه اتوبوس بین شهری اس��کانیا 4212 
مارال دو س��تاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده 

است. 
کامیون��ت ایسوزو NPR75K نیز س��ه س��تاره، 
کامیون��ت FAW دو س��تاره و کامیون��ت الوند یک 

ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده است. 
کامی��ون ایسوزو NPR75M نیز س��ه س��تاره و 
کشنده های اس��کانیا G410 و ولوو FH500 چهار 

ستاره از پنج ستاره کیفی را کسب کرده اند. 
در مدل ارزیابی کیفی��ت خودروهای داخلی، این 
محصوالت بسته به کیفیت خود یک تا پنج س��تاره 
کسب می کنند. یک س��تاره پایین ترین و پنج ستاره 

باالترین سطح کیفی را نشان می دهد

تازه های خودرو

موتورسیکلت برقی تاکیتا معرفی شد.



Paul Otellini که از س��ال ۲۰۰۵ تا اواس��ط ۲۰۱۳ س��مت 
مدیرعامل اجرایی اینتل را برعهده داش��ت دیروز در ۶۶ س��الگی 
درگذشت، شخصی که به گفته  این شرکت ۴۰ سال از عمر خود 

را به عن��وان کارمند مجموعه اینتل 
سپری کرده بود.

 پاول اوتلینی پنجمین مدیرعامل 
اینتل ب��ود که در س��ال های رکود 
اقتص�ادی جهان، در ساختار اینتل 
ب��رای رس��یدن به س��ود بلند مدت 
تغیی��ر ایج��اد ک��رد و در نهای��ت، 
ح��دود چهار س��ال پی��ش پس از 
 Brian بازنش��تگی جای خود را به

Krzanich داد. 
به گ��زارش دیجیات��و، وی ضمنا 
نخس��تین ف��ردی ب��ود ک��ه بدون 
داش��تن مدرک رس��می مهندسی 

به س��مت مدیرعاملی این غول دنیای فناوری رس��یده بود، اما با 
این وجود به گفته اینتل، این ش��رکت در هش��ت سال زمامداری 
اوتلینی بیش��تر از تمام ۴۵ س��ال قبل از آن س��ود کس��ب کرد. 

پ��س دور از انتظار نیس��ت که بگوییم این آق��ای اوتلینی بود که 
باعث ش��د اینتل جایگاه خود را به عنوان تولید کننده اصلی چیپ 

کامپیوترهای شخصی در بازار پر رقابت امروز حفظ کند. 
ای��ن موضوع فقط دنی��ای ویندوز 
را هم ش��امل نمی شود. سال ۲۰۰۵ 
ب��ود که اس��تیو جاب��ز اع��ام کرد 
کامپیوترهای م��ک از این به بعد به 
پردازنده ه��ای س��اخت اینتل مجهز 
خواهند بود و س��پس، پاول اوتلینی 
برای توضیحات بیش��تر روی صحنه 
به وی ملحق ش��د. البت��ه در پرونده 
سرش��ار از موفقی��ت آق��ای اوتلینی 
ه��م ب�دون تردید شکس��ت هایی به 
چش��م می خ��ورد، از جمل��ه تاش 
ناموفق برای تولید چیپ های موبایل 
و س��اخت اولترا بوک های��ی با توان 

پردازش پایین که در بازار با استقبال مواجه نشد. 
جالب اینکه پاول اوتلینی حتی پس از این شکست ها هم روحیه 

توقف ناپذیر خود را حفظ کرده بود. 

رئیس مرکز تحقیق وتوسعه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با 
تأکید بر اینکه تخصص و تجربه اصناف در بستر تجارت الکترونیک 

نتایج شگفت آوری خواهد داشت، گفت: 
مرکز تحقیق و توس��عه ات��اق اصناف به 
س��رعت کار اجرایی در زمینه توس��عه 
کس��ب و کارهای الکترونی��ک در اصناف 

اصفهان را آغاز خواهد کرد. 
ب��ه گزارش ایمن��ا، روح اهلل چلونگر در 
جلسه مرکز تحقیق و توسعه اتاق اصناف 
مرکز استان اصفهان، با ارائه گزارشی از 
روند برنامه های این مرکز، اظهار داشت: 
تصمیم گیری به موقع سازمان و درایت 
ریاست اتاق در این برهه حساس منجر 
ایج��اد مرکزی برای تصمیم س��ازی  به 

برای آینده اصناف شد. 
اف��راد  مرک��ز  ای��ن  در  اف��زود:  وی 
صاحب نظری از بدن��ه اصناف گردد هم 

آمده اند تا مسیر تغییر و تحول در اصناف را هموار کنند. 
رئیس مرکز تحقیق وتوسعه اتاق اصناف مرکز استان اصفهان با 

بی��ان اینکه قطعا ورود جدی و قوی اصناف به مبحث کس��ب و کار 
الکترونی��ک بازی ب��رد- برد ب��رای تولید کنن��ده و مصرف کننده 
است، خاطرنش��ان کرد: تخصص 
و تجربه اصناف در بس��تر تجارت 
ش��گفت آوری  نتایج  الکترونی��ک 

خواهد داشت. 
سیاس��ت گذاری  اف��زود:  وی 
صحیح س��ازمان صنعت، معدن و 
تجارت و واگ��ذاری تصمیم گیری 
برای اصناف به خودشان از یکسو 
و تمای��ل ب��رای تغیی��ر در بدن��ه 
اصناف از سوی دیگر باعث توسعه 

پایدار اصناف خواهد شد. 
چلونگر ادامه داد: بنا بر دس��تور 
ریاست اتاق اصناف مرکز تحقیق 
و توس��عه به س��رعت کار اجرایی 
در زمینه توس��عه کسب و کارهای 
الکترونی��ک در اصناف را با اولویت اتحادیه های در معرض تغییر و 

تحول آغاز خواهد کرد. 

آینده به تلفن های هوش��مند با نمایش��گر بدون حاش��یه تعلق 
دارد، رون��دی که در ابتدا با عرضه نس��خه های موس��وم به اج از 

محصوالت سامس��ونگ آغاز ش��د، با 
عرض��ه ش��یائومی می میک��س ادامه 
یافت، با گلکس��ی اس ۸ و نوت ۸  به 
اوج رس��ید و حاال با آیفون ۱۰ رقابت 
س��ر این موضوع به سرزمین اپل هم 

گسترش یافته است. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، اما مش��کل 
نمایش��گرهای  تولید  که  اینجاس��ت 
بدون حاشیه دش��وار است و احتمال 
م��ی رود افزایش تقاضا ب��رای آنها در 
بازار، به باال رفتن قیمت منجر ش��ود. 
حتی همین امروز هم پنل نمایش��گر 
بدون حاش��یه به ان��دازه کافی تولید 
نمی ش��ود و انتظار نمی رود در س��ال 
۲۰۱۸ هم در ش��رایط تغییری ایجاد 

شود. 
از طرف دیگر باید توجه داش��ته باش��یم که هر تلفن هوشمند 

طراح��ی خ��اص خ��ودش را دارد، در نتیجه ام��کان تولید انبوه 
پنل ه��ای بدون حاش��یه و پایین آوردن قیمت وج��ود ندارد. هر 
تولید کنن��ده براس��اس ویژگی های 
محص��ول خود صفح��ه نمایش های 
بدون حاش��یه را در تع��داد محدود 
س��فارش می دهد و ای��ن موضوع به 
هزین��ه باالتری نس��بت به پنل های 

عادی منجر می شود. 
در نهایت باید به نسبت تصویر ۱۸ 
به ۹ اش��اره کنیم که اخیراً در بازار 
موبایل فراگیر ش��ده و ب��رای تولید 
آن نس��بت به پنل ه��ای ۱۶ به ۹ تا 
۲۰درصد مواد اولیه بیشتری مصرف 

می شود.
 ب��ر همی��ن اس��اس پیش بین��ی 
افزایش قیم��ت پنل های  می ش��ود 
بدون حاش��یه در ۶ ماه دوم س��ال 
۲۰۱۷ ب��ا نرخ باالتر از ۱۰درصد رقم خورده و این روند در س��ال 

۲۰۱۸ نیز ادامه داشته باشد. 

قرارداد ایجاد و راه اندازی نخس��تین ش��تاب دهنده تخصصی شهر سلول در 
حوزه علوم و فناوری های س��لول های بنیادی و مهندس��ی بافت میان شرکت 

مجری پروژه و دانشگاه خوارزمی به امضا رسید. 
به گزارش مدیر اینفو، در راس��تای اجرایی شدن 
تفاه��م میان س��ورنا س��تاری، مع��اون علمی و 
فناوری ریاست جمهوری و محمد فرهادی وزیر 
وقت علوم، تحقیقات و فناوری توافق ش��د. پروژه 
تأسیس  »شهرسلول« به عنوان مجموعه ای حائز 
زیرساخت های توسعه علوم و فناوری سلول های 
بنی��ادی و حمای��ت از ش��رکت های دانش بنیان 
فعال در این حوزه ایجاد ش��د. این پروژه با هدف 
شناسایی و توسعه کمی و کیفی شرکت های فعال 
در این حوزه، آموزش و توانمندسازی شرکت ها، 
گسترش زمینه تولید محصوالت سلولی و افزایش 
سهم جمهوری اس��امی ایران از بازار سلول های 
بنی��ادی منطق��ه طراح��ی ش��ده اس��ت. پروژه 
»شهرس��لول« دارای بخش های مختلفی اس��ت 

که یکی از این بخش ها ش��تاب دهنده تخصص��ی در حوزه علوم و فناوری های 
سلول های بنیادی و مهندسی بافت است. از اواخر سال ۹۵ پس از رایزنی های 

اولیه و مبادله نخس��تین تفاهم نامه میان وزارت عل��وم، تحقیقات و فناوری و 
معاونت علمی، تفاهم نامه دیگری نیز میان سندیکا بایوتک و دانشگاه خوارزمی 
به امضا رس��ید ک��ه عملیاتی ش��دن 
تفاهم نامه ملی را تأمی��ن کرد. در این 
جلس��ه که ب��ا حضور دکت��ر مهبودی 
ریاس��ت هیأت مدیره سندیکای زیست 
فناوری و دکتر س��بحان الهی ریاست 
دانشگاه خوارزمی، دکتر حمیدیه دبیر 
س��تاد س��لول های بنیادی برگزار شد، 
ق��رارداد فیمابین دانش��گاه و پیمانکار 
مج��ری پروژه ک��ه دارای تج��ارب در 
عرصه شتاب دهنده است، امضا و مبادله 
شد. دانشگاه خوارزمی با اخذ مصوبات 
هیأت امنای دانش��گاه و تأییدیه بخش 
حقوقی وزارت علوم زمینه شروع کار را 
فراهم کردند. مدلی ک��ه در این پروژه 
به اجرا گذاش��ته می ش��ود، تاش دارد 
ظرفیت های بخش دولتی را با بخش خصوصی کنار هم قرار دهد و زمینه اجرای 

پروژه های ملی را فراهم آورد. 
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شگفت آفرینی تخصص اصناف در بستر تجارت الکترونیک
قرارداد ایجاد نخستین شتاب دهنده تخصصی شهر سلول امضا شددر سال ۲۰۱۸ شاهد افزایش قیمت موبایل های بدون حاشیه خواهیم بود

قبل از ش��روع هر تجارتی، اگر اهداف و مس��یر مش��خصی نداشته باشید، 
نتیجه ای جز شکس��ت در انتظار شما نخواهد بود. برنامه ریزی، نخستین قدم 

شروع استارت آپ است. 
وقتی دیگران را می بینید که س��ریع و حرفه ای در ورزشی عمل می کنند، 
دیدن فرصت ها ی فراوان امتیاز گیری بس��یار راحت اس��ت، اما در مواقعی که 
خودتان در بازی هس��تید این مس��ئله سخت تر می شود. این اتفاقی است که 
برای کارآفرینان جدید می افتد. آنها اغلب ایده های بس��یاری در ذهن دارند، 
اما متأس��فانه توان درک ریس��ک ها، تجربه و زمانی را که برای موفقیت الزم 

بوده است، ندارند. 
به گزارش زومیت، س��وال مهم این اس��ت که کارآفرین��ان جدید باید چه 
اطاعاتی قبل از شروع کسب و کار داشته باشند، البته جواب کاملی برای این 
س��وال وجود ندارد. بعضی مسائل روی بعضی شغل ها تأثیر می گذارند و روی 
بعضی دیگر بی تأثیر هستند، اما پنج سوال اصلی وجود دارد که قبل از شروع 

هر کاری باید از خودتان بپرسید. 
دلیل من برای شروع این کسب و کار چیست؟ 

مردم ب��رای دالیل مختلف��ی دنبال 
راه ان��دازی کس��ب و کار خ��ود می روند. 
ع��ده ای به دلیل اینک��ه تحمل مدیر را 
ندارن��د، ب��ه دنبال ش��غل آزاد می روند. 
ع��ده ای دیگ��ر از زندگ��ی کارمن��دی 
خسته شده اند و ترجیح می دهند شغل 
منعطف تری داشته باشند. عده ای دیگر 
نیز می خواهند کمی واسطه گری کنند 

و پولی به جیب بزنند. 
اگر به یکی از دالیل باال شغل خود را 
شروع کرده اید، به احتمال زیاد شکست 

خواهید خورد. 
ش��ما باید دلیل محکمی برای شروع 
تجارت داشته باشید. متأسفانه بسیاری 
از اف��راد از طرح ه��ای عمل��ی ط��رح 
کس��ب و کار اطاع��ی ندارن��د و دنبال 
مطالعه هم نمی روند. هر کسب و کار باید 
برای پاسخگویی به نیازی و سود بردن از 

آن طراحی شده باشد. 
بس��یار حیاتی اس��ت هر ایده ای که در ذهن دارید به خوبی آزمایش کنید. 
این برای آن است که احتماال ایده های زیادی به ذهن تان رسیده است. فقط 
حواس تان باش��د که تمرکزتان را از دس��ت ندهید. با هر ایده جدید ابتدا به 

جوانب مثبت و منفی آن خوب فکر کنید و سپس شروع کنید. 
نوح کرینیک، بنیانگذار و شریک شرکت سولوراگز می گوید هر کارآفرینی 

باید توانایی پاسخ دادن به سوال زیر را داشته باشد. 
برای چه این کار را شروع می کنید؟ 

ظاهرا ساده به نظر می رسد، اما به ناچار مواقعی پیش خواهند آمد که کارها 
به خوبی پیش نمی روند. ناامیدی در حال چیره شدن است و شما نیاز دارید 
به خودتان خاطرنشان کنید که برای چه قدم در این راه گذاشته اید. به عنوان 
یک کارآفرین تاش شما برای رشد و توسعه هرگز تمام شدنی نیست. بهترین 
روش برای تمرکز روی اهداف اصلی کس��ب و کارتان این است که نقشه راه و 
هدف روش��نی داشته باشید تا اهداف ش��خصی شما را از مسیرتان منحرف 

نکند. 

بازار هدف من چیست؟ 
ش��ناختن بازار هدف بسیار مهم است، زیرا فروش و سود شما به آن متکی 
است. به خاطر داشته باشید اگر شما همه افراد را در نظر بگیرید، هیچ کسی 
را به دس��ت نخواهید آورد. ش��ما باید با تمرکز به نظرس��نجی های بازاریابی، 

مخاطبان خود را مشخص کنید. 
مشتریان را با وقت گذاشتن برای پرسیدن سواالت نظرسنجی یا صحبت های 
حضوری جذب کنید. با انجام این کار ش��ما می توانید محصول یا خدماتی را 
ارائه دهید که مشتریان واقعا به آنها نیاز دارند. در یک مصاحبه ایمیلی، سارا 
برنان، کارشناس شرکت گلوثینگریک گفته است »نقطه قوت هر تجارتی بازار 
هدف آن است. اگر شما بازار هدف تان را به خوبی تعریف نکنید، برای هر کسی 

تور پهن خواهید کرد اما شکاری به دست نخواهید آورد.«
استراتژی دیجیتال من چیست؟ 

تقریبا حدود نصف مشاغل سایت اختصاصی ندارند. تجارت در عصر حاضر 
بدون اس��تفاده از فناوری ه��ای دیجیتال دوام نخواه��د آورد. در عصر حاضر 
مشتریان روزبه روز برای اس��تفاده از خدمات دیجیتال رغبت بیشتری نشان 
می دهند. روش های س��نتی بازاریابی 
فروش و تحویل کاال و خدمات در حال 
از بین رفتن هس��تند و مش��تریان به 
دنبال استفاده از روش های کارآمدتر، 
ب��رای کاال ها و خدمات مورد نیاز خود 

هستند. 
بسیار  مدیریت کس��ب و کار  امروزه 
راحت تر ش��ده اس��ت. با اس��تفاده از 
فناوری ه��ای دیجیت��ال می توانید به 
میلیون ها مش��تری خ��ارج از منطقه 
فعالیت خود دسترس��ی داشته باشید. 
همچنی��ن با اس��تفاده از فناوری های 
کلود و یک بسته نرم افزاری، می توانید 
بس��یاری از کاره��ای کس��ب وکار را 

به صورت مکانیزه انجام دهید. 
در تهیه طرح کسب وکار باید به 

چه مواردی توجه داشته باشیم؟ 
بعض��ی اف��راد گم��ان می کنند که 
نوشتن طرح کسب و کار فقط وقتی الزم است که به دنبال جذب سرمایه گذار 
باش��ند اما در واقع هدف اصلی از نوشتن طرح کسب و کار، به چالش کشیدن 
خوش بینی و بدبینی ها برای مش��خص شدن انجام پذیر یا محکوم به شکست 

بودن طرح است . 
در نوش��تن طرح کس��ب و کار خود به جزییات مالی، عملیات��ی و بازاریابی 
توجه داشته باشید. مشارکت در تجارت دیگران به انتخاب خودتان است، اما 
همین انتخاب های امروز ما اس��ت که فردای مان را می سازند. بنابراین اولویت 
هر طرحی که تهیه می کنید روی تجارت خودتان باش��د تا در آینده گرفتار 

مشکات پیش بینی نشده نشوید. 
مزیت های رقابتی من چیست؟ 

اگر شما کاال یا خدمات بهتری از رقیبان تان ارائه دهید، مشتریان به حمایت 
از شما خواهند پرداخت. مهم ترین نکته قابل توجه در ارائه خدمات به مشتریان 
این است که بدون توجه به سلیقه شخصی خودتان، نیاز واقعی آنها را در نظر 

بگیرید . 
ENTREPRENEUR  :منبع

اکوسیستم نوآوری پدیده ای جدید نیست، اما مطمئنا دارای ویژگی های جدیدی 
است. جورن بنگ اندرسن به تکامل اکوسیستم نوآوری نگاه می کند و اینکه چگونه 

شرکت ها می توانند استراتژی های اکوسیستمی را توسعه دهند. 
به گزارش مدیر اینفو، از آنجا که جیمز مور در سال ۱۹۹۳ اصطاح »اکوسیستم 
کسب وکار« را معرفی کرد، اصطاح »اکوسیستم های نوآوری« در مواردی همچون 
ش��رکت ها، مش��اوره مدیریت، در مقاالت دولتی برای توسعه اقتصادی و مقاالت 
علمی حوزه نوآوری و رقابت جهانی کاربرد داشته است. مفاهیم جدیدی همچون 
»اکوسیستم های نوآوری« اغلب نشان دهنده خروج از یک واقعیت قدیمی و شروع 

پارادایمی جدید است و )حداقل( دو سوال مهم را مطرح می کند. 
-چگونه باید به درکی وسیع از اکوسیستم های نوآوری در زمینه تکامل اقتصادی 

و نوآوری جهانی برسیم؟ 
- چگونه باید از دیدگاه سازمانی با اکوسیستم های نوآوری به صورت استراتژیک 

کارکنیم؟ 
زمینه تکاملی اکوسیستم های نوآوری 

باید توجه داش��ته باشیم که مسیری تکاملی برای سیستم های اقتصادی وجود 
دارد. در ح��ال حاضر باور داریم که ایاالت متح��ده را در موقعیت جهانی غالب بر 
فناوری، سیستم های سازمانی و فرهنگ متمرکز کنیم، اما همیشه این طور نیست. 
تقریبا در سال ۱۸۵۰، جورج فریدریش، اقتصاددان آلمانی، استدالل کرد که آلمان 
نیاز به سیس��تمی ملی برای توسعه اقتصادی دارد تا انگلستان عقب نشینی کند. 
بدون در نظر گرفتن جزییات یکی از مهم ترین مشارکت های فریدریش، فهرستی 
ب��ود که در آن بر س��اختن پایگاه تولید ملی و محافظت از »صنایع اس��تراتژیک 
نوزاد« از رقابت خارجی تأکید شده بود. نفوذ او در میان کشورهای درحال توسعه 

قابل توجه است. ژاپن هم از مدل او پیروی کرده است. 
در سال۱۸۹۹، آلفرد مارشال، اقتصاددان انگلیسی، اصطاح »تراکم و انباشتگی« 
را مطرح کرد و مزایایی را که برای شرکت ها در نزدیکی سایر شرکت هایی که در 

همان صنعت قرار داشتند، نام برد. 
در س��ال ۱۹۵۰، اقتصاددان سوئدی اریک دامان، اصطاح »بلوک های توسعه« 
را به عنوان دستورالعملی برای توسعه اقتصادی و تغییرات صنعتی سوئد راه اندازی 
ک��رد. پایان نامه دکترای دامان بس��یار تحت تأثیر جوزف ش��ومپیتر و مفاهیمی 
همچ��ون نق��ش کارآفرینان، س��رمایه، تخریب خاق و از س��وی دیگر تمرکز بر 
صنایع خاص توس��عه قرار داش��ت. اواخر دهه ۱۹۸۰، کریستوفر فریمن و بنگت 
ئک الندوول مفهوم سیس��تم ملی ن��وآوری را معرفی کردند. این مفهوم ش��امل 
نه تنها بازیگران اصلی مثل کارآفرینان، ش��رکت ها و سرمایه، بلکه تنظیمات ملی 
بازار کار، بازارهای عامل، آموزش و دیگر سیاست ها در چارچوب توسعه اقتصادی 
اس��ت. مطالعات موردی برای سیس��تم های نوآوری ملی شامل ژاپن و کشورهای 
ش��مال اروپا بود. در سال ۱۹۹۰ »مزیت رقابتی ملل« مایکل پورتر منتشر شد و 
مفهوم »خوشه« را به عنوان وسیله ای برای توسعه اقتصادی صنایع، مناطق و ملل 
معرفی کرد. مفهوم خوشه مایکل پورتر شامل بسیاری از عناصر مشابه از مفاهیم 
توس��عه اقتصادی قبلی اس��ت که در باال ذکر شده است. در سال ۲۰۱۰، دانشگاه 
استنفورد شبکه بین المللی اکوسیستم های نوآوری  را با همکاری شرکای انتخابی 
خود در فناند، چین و ژاپن راه اندازی کرد. درعین حال، اکوسیس��تم های نوآوری، 
فناوری های اطاعاتی و ارتباطی مانند آی پد اپل، اندروید گوگل، محاسبات ابری و 
سیستم عامل های نرم افزاری تحت سلطه شرکت هایی مانند مایکروسافت، آمازون 

و... را نشان می دهند. 
پیش به سوی درک اکوسیستم های نوآوری 

ام��ا می خواهیم بدانیم اکوسیس��تم نوآوری چیس��ت؟ وقتی که ام��روز درباره 

اکوسیستم های نوآوری صحبت می کنیم، ۹۰درصد مفهومی ترکیبی از نمونه های 
پیشین و مفاهیم قبلی را ارائه می دهیم. 

به طور مشخص، اکوسیس��تم های نوآوری براس��اس مثال های موفقیت آمیز از 
همکاری در ش��رایط جغرافیایی، اقتصادی، صنعتی یا کارآفرینی اس��توار اس��ت. 
به گفته شومپیتر، اکوسیس��تم های نوآوری عمدتا در مورد مناطق نوآورانه موفق 
)دره س��یلیکون، بنگلور(، سیستم عامل های موفق آیفون، اندروید یا صنایع جدید 
)محاسبات ابری( و کارآفرینان و سرمایه گذاران از سراسر جهان متمرکز است. به 
همین ترتیب، در مورد اکوسیستم های نوآوری درک نسبتا کمی نسبت به مفاهیم 

قبلی مانند بلوک های توسعه یا خوشه ها وجود دارد. 
در واق��ع می ت��وان گفت که تنه��ا۱۰ درصد از مفاهیم گفته ش��ده در رابطه با 
اکوسیس��تم نوآوری را می توانیم کاما جدید قلمداد کنیم اما همین میزان اندک 
را نباید دست کم بگیریم. در مقایسه با زمان های گذشته، نوآوری های اصلی برای 
اکوسیس��تم های نوآوری می تواند در ابعاد پلتفرم سیستم های اینترنت/ موبایل /

ICT و وب یافت ش��ود. این به این دلیل اس��ت که امروزه هر کارآفرین با ایده ای 
خ��وب -صرف نظر از موقعی��ت جغرافیایی- می تواند یک برنامه تج��اری را برای 

پلتفرم های آیفون یا آی پد اپل یا یک شرکت تجاری موفق ایجاد کند. 
با این وجود، در سال ۲۰۱۱ اکثر اکوسیستم های نوآور هنوز هم براساس بعضی 
تراکم های جغرافیایی کارآفرینان، سرمایه گذاران، استعدادها، دانشگاه ها و اینترنت 
ایجادشده اند. اما تعریف مفهوم اکوسیستم نوآوری با همین محدودیت نیز ممکن 
اس��ت برای هر شرکتی یک نقطه استراتژیک محس��وب شود. به این نکته این را 
اضاف��ه کنید که انقاب فناوری اطاعات و ارتباطات، تمایز بین کاالهای فیزیکی 
و خدماتی را مبهم ساخته است. حال بیایید به این نکته توجه کنیم که در قرن 
بیست و یکم و از منظر جهانی، شرکت ها چگونه باید نوآوری را متناسب با شرایط 

خود بسازند؟ 
استراتژی های اولیه برای موقعیت یابی در اکوسیستم های نوآوری 

حال این سوال مطرح می شود که چگونه اکوسیستم نوآور مناسب را از نظر شبکه 
و تطاب��ق با وضعیت فعلی مان بیابیم؟ یک راه مه��م می تواند ارزیابی اولیه از ابعاد 
کلیدی استراتژیک اکوسیستم مذکور و مقایسه با شرایط کنونی تان باشد. بعضی از 
این ابعاد استراتژیک عبارتند از: - رهبری و نقش شریک: اکوسیستم چگونه اداره 
می شود؟ آیا به یک یا چند بازیکن برجسته مانند اپل، گوگل، مایکروسافت متمرکز 
است یا اینکه اکوسیستم غیرمتمرکز و باز است. کنترل اکوسیستم ها منبعی جدید 
از مزیت رقابتی است، بنابراین باید دقت کنید که شرکت تان با چه سطوح کنترلی 

پیش می رود و آیا این سطوح کنترلی با اکوسیستم مورد نظرتان مطابق است؟ 
- تکنولوژی مقابله در مواقع خطر: بهره برداری از تنها یک اکوسیستم یا پلتفرم 
معموال اس��تراتژی بسیار خطرناکی است. شاید بهتر باشد با استفاده از پروژه های 
کسب وکار کوچک تر برای دسترسی به تعدادی از اکوسیستم های مختلف و تست 

مزایای آن، سطح خطر را کاهش دهید. 
- شهرت برند: برون سپاری اقداماتی از قبیل تولید مواد غذایی و کاالهای مصرفی 
به بازارهای در حال ظهور »اکوسیس��تم های تولید« باید یک نمونه دیگر از خطر 
با توجه به کیفیت و مسئولیت اجتماعی در کل زنجیره تأمین اکوسیستم در نظر 
گرفته شود. رسوایی با شیرهای مضر از Sanlu و Chongqing در چین و موارد 
مربوط به کار کودکان Nike نمونه هایی هس��تند که نش��ان می دهد که جوامع 
آناین مانند فیس بوک و You-tube می توانند به راحتی به برند و ش��هرت های 

پیشرو جهانی شرکت آسیب برساند. 
پیش��نهاد می کنیم اکوسیستم های نوآور را در سراسر جهان بررسی کنید. این 
مقوله حداقل کمکی که به ش��ما می کند این اس��ت که ب��ا ویژگی ها و روندهای 
تأثیرگذار بر اکوسیستم های نوآور آشنا می شوید و می توانید با الگوبرداری مناسب، 

خودتان نیز به یکی از آنها تبدیل شوید.

توییتر به تسخیر ترول های مردم آزار درآمده و روسیه فیس بوک را 
به محلی برای تبلیغات سیاسی خود تبدیل کرده است، اما اینستاگرام 
می خواهد وقتی نامش به گوش می رسد، یادآور مهربانی ها باشد. سال 
گذشته بود که کوین سیستروم مدیرعامل اینستاگرام در کنفرانسی 

اعالم کرد دوست ندارد شبکه اجتماعی وی پر از کامنت های نفرت آمیز و 
حرف های ناپسند باشد و همین موضوع جرقه ای بود که در نهایت به اضافه 

شدن فیلترهای هوشمند به اینستاگرام منجر شد. 
به گزارش دیجیاتو، سیستروم حتی پا را از این هم فراتر گذاشته و 

می گوید ترجیح می دهد اینستاگرام به جای اینکه به عنوان محلی پر از 
عکس گربه و غذا شناخته شود، جایی باشد که دنیای بهتری برای ما 

ایجاد می کند. این شبکه اجتماعی که به عنوان زیرمجموعه فیس بوک 
فعالیت می کند، تریبونی در اختیار میلیون ها کاربر خود قرار می دهد که 

مثل لبه چاقو می تواند به خوبی، یا برای امیال بد استفاده شود. سیستروم 
می گوید با این وجود به نیمه  پر لیوان اعتقاد دارد و می خواهد اینستاگرام 
به عنوان تریبونی برای تمام کاربران باقی بماند، هرچند باید استفاده نابجا 

از آن دشوار تر باشد. 
یک نظریه طنز قدیمی به نام قانون گادوین وجود دارد که می گوید 

اگر یک مباحثه آنالین به اندازه کافی ادامه پیدا کند در نهایت به بیراهه 
می رود تا جایی که در نهایت یکی از طرفین، دیگری را با هیتلر مقایسه و 

به نازی بودن متهم می کند. 
حاال در نظر داشته باشید که روزانه ۲۵۰ میلیون نفر با استفاده از 

قابلیت استوری های اینستاگرام آزادانه عقاید و جزییات زندگی خود 
را در این شبکه اجتماعی به اشتراک می گذارند، پس وجود چند کاربر 

نخاله در این میان به راحتی می تواند به تجربه های ناگواری منجر شود که 
بسیاری از آنها را پیشتر در کشور خودمان تجربه کرده ایم. اما با این وجود 

کوین سیستروم اعتقاد دارد: »اینکه همه کاربران قادر باشند آزادانه 
محتوایی که می خواهند را تولید کنند، بهتر از زمان های گذشته است که 

گروهی کوچک در اتاق فکر رسانه ها در مورد آنچه شما قرار بود ببینید 
تصمیم گیری می کردند.«

شما هم نمونه های رفتار زننده کاربران ایرانی در شبکه های اجتماعی را 
به خاطر دارید؟ به نظر شما چگونه می توان همان گونه که مدیر اینستاگرام 

تمایل دارد، این آزادی را در اختیار کاربران قرار داد، بدون اینکه رفتار 
ناپسند چند کاربر به آزار و اذیت دیگران منجر شود؟ 

 

سواالتی که باید قبل از شروع کسب و کار از خودتان بپرسید اکوسیستم  نوآوری چیست و چگونه ایجاد و استفاده می شود؟ 

مدیرعامل اینستاگرام 
می خواهد دنیای مهربان تری 

برای شما فراهم کند
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دریچهیادداشت

مدیرعامل تأمین سرمایه آرمان از اتمام پذیره نویسی بزرگ ترین صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه کشور خبر داد. به گزارش بورس پرس، محمودرضا خواجه نصیری، مدیرعامل 
تأمین س��رمایه آرمان با اعام این مطلب گفت: پذیره نویس��ی صندوق سرمایه گذاری 
جسورانه توسعه فناوری آرمانی با سرمایه ۶۰۰ میلیارد ریال به عنوان بزرگ ترین صندوق 
س��رمایه گذاری جسورانه کشور تاکنون، در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۳۹۶ به اتمام رسید. وی 
افزود: در فرآیند پذیره نویس��ی تعداد ۲۷س��رمایه گذار حقیقی و حقوقی شرکت کردند 
که در گام نخس��ت ۱۰درصد مبلغ پذیره نویس��ی تأدیه ش��د. بر این اساس، شروع این 
پذیره نویسی در مراسمی به عنوان نخستین road show بازار سرمایه کشور و با حضور 
جمع کثیری از سرمایه گذاران، فعاالن بازارهای مالی، صاحبان استارت آپ ها، کارآفرینان، 

صنعتگران و تولیدکنندگان کشور در هتل اسپیناس پاالس تهران برگزار شد. 

اتمام پذیره نویسی بزرگ ترین صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه کشور

 س��یدبهادر احرامی��ان، عضو هی��أت نمایندگان ات��اق تهران درخصوص ش��رکت های 
استارت آپی به نوپانا گفت: »مهم ترین مزیت استارت آپ ها افزایش بهره وری است که بسیار 
بیش��تر از اشتغا    ل زایی و تولید سرمایه در اقتصاد به کار می آید. این کسب وکارها با کمک 
به بهره وری و ایجاد س��ود، اقتصاد را در مس��یر ش��کوفایی پیش می برند. به همین دلیل 
اس��ت که امروزه اکثر دنیا، به این مش��اغل رو آورده اند، چرا که به تأثیر ش��گرف آن پی 
برده اند.« احرامیان در ادامه افزود: »بس��یاری از کارشناسان و مسئوالن عقیده دارند که با 
حمایت های مالی یا معافیت های مالیاتی می توان به گسترش این کسب وکارهای نوپا کمک 
کرد. درحالی که معافیت های مالیاتی و کمک های مالی تنها برای شرکت هایی که در بازه 
سرمایه گذاری دچار مشکل شده اند یا آنهایی که زیرساخت مناسب ایجاد نکرده اند کارساز 
است، نه شرکت های دانش بنیان که اغلب با سرمایه گذاری های کم به سودآوری می رسند.«

عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح کرد 

حمایت حقوقی یا کمک مالی

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



به علت هزینه باالی تبلیغات در دنیای 
امروز مدیریت آن بس��یار اهمیت می یابد 
و تبلیغ��ات هدفمند و با اس��تراتژی های 
از پی��ش تعیین ش��ده فرآین��د فروش و 
برندینگ را تس��هیل می کن��د، اما توجه 
به اهداف تبلیغات و دوراندیش��ی نسبت 
ب��ه نتایج آن یک��ی از مهم تری��ن گام ها 
قب��ل از اجرای��ی ش��دن آن اس��ت. در 
ادامه راه حل هایی را ب��رای ارائه تبلیغات 

هدفمند ارائه می دهیم. 
ب��ه گ��زارش مدیر بیز، نخس��تین قدم 
برای تهی��ه آگهی جم��ع آوری اطالعات 
الزم ب��رای نوش��تن متن آگهی اس��ت. 
اطالعاتی را که تهیه کننده آگهی باید در 
مورد کاال یا خدمات کس��ب کند با پاسخ 
دادن به شش پرسش زیر می توان کسب 

کرد. 
- اطالع��ات دقی��ق محص��ول و خدمات 

چیست؟ 
- با چه کیفیتی ارائه می شود و چه مزیت 

خاصی دارد؟ 
- چه کاربردی برای مشتری دارد؟ 

- چگونه با کاالی رقبا مقایسه می شود؟ 
- قیمت کاال چقدر اس��ت و در بازار چه 

جایگاهی دارد؟ 
- حقای��ق مهم درباره خریداران احتمالی 

چیست؟ 
دومین قدم کس��ب اطالعات��ی درباره 
مصرف کنندگان کاالی مورد نظر اس��ت. 
تهیه کنن��ده آگهی می تواند با پاس��خ به 
چهار پرس��ش زی��ر، اطالعات��ی در مورد 

مصرف کننده کسب کند. 
- جامعه هدف این تبلیغات چه کس��انی 

هستند؟ 
- ب��ازه س��نی مصرف کنن��دگان ما کدام 

است؟ 
- برای کارآمد ب��ودن تبلیغات، اطالعات 

باید برای چه بازه سنی ارائه شود؟ 
- چ��ه کس��انی در تصمیم خری��د نفوذ 

دارند؟ 
گام سوم بررس��ی قالب زندگی افرادی 
است که مشتریان آینده ما هستند، پس 

به تناسب س��بک زندگی و قدرت خرید 
آنها به سراغ طراحی تبلیغات می رویم. 

گام چهارم تحلیل اطالعات جمع آوری 
ش��ده و تصمیم گیری نهایی اس��ت که با 
ارزش تری��ن مرحل��ه مدیری��ت تبلیغات 

است. 
پ��س از اینک��ه تصمیم گرفته ش��د از 
چ��ه موضوع��ی در تبلیغ باید اس��تفاده 
ش��ود، نوبت به آن می رس��د که مشخص 
کنی��م پیام و منبع پی��ام باید دارای چه 
ویژگی های��ی باش��د. منبع پی��ام به طور 
خالصه باید ویژگی های زیر را دارا باشد. 

1- اعتبار منبع 
۲- جذابیت فیزیکی و ظاهری 
۳- مورد عالقه مخاطب بودن 

۴- معنادار بودن منبع. 
گام بع��دی در تهی��ه آگه��ی تبلیغاتی 
اس��تفاده از جاذبه های تبلیغاتی در پیام 
تبلیغی اس��ت؛ ه��ر پی��ام تبلیغاتی برای 
اینکه بتواند مخاطب را به سوی محتوای 
پی��ام خود جلب کن��د، از یک نوع جاذبه 
استفاده می کند. متداول ترین جاذبه هایی 
که در پیام های تبلیغاتی مورد اس��تفاده 

قرار می گیرد عبارتند از: 

جاذبه منطقی 
در جاذب��ه منطقی به طور مش��خص و 
صریح مزایای کاال، خود کاال، ویژگی های 
آن و … عن��وان ش��ده و از پرداخت��ن 
ب��ه مس��ائل و موضوع ه��ای حاش��یه ای 
خودداری می شود. پیام هایی که کیفیت، 
صرفه جویی، فایده و کاربرد کاال را نشان 
می دهند از جمله پیام هایی هس��تند که 
در آنه��ا از جاذبه های منطقی اس��تفاده 

شده است. 

جاذبه خنده و طنز 
تبلیغاتی ک��ه با محتوای خن��ده ارائه 
می شود، در زمره تبلیغاتی است که بهتر 
از همه ش��هرت یافته و در بین تبلیغاتی 
که ب��ه نمایش در می آید بیش��تر از بقیه 
ب��ه یاد می مان��د و در م��ورد آن صحبت 

می ش��ود. در بهره گیری از جاذبه خنده و 
طنز در تهیه آگهی باید، باید و نبایدهای 
را در نظ��ر گرف��ت؛ از دی��دگاه چوی��ن 
کارشناس تبلیغ بایدها و نبایدهای تبلیغ 

با جاذبه طنز به شرح زیر است. 
بایدها: 

1- مطال��ب طن��ز ی��ا خن��ده آور باید 
مرتبط با کاال باشد. 

۲- در اوایل تبلی��غ مخاطب را با طنز 
آش��نا کرده و بع��د اگ��ر می توانید از آن 

خارج کنید. 
۳- از طن��ز یا مطالب خن��ده آور برای 

بیان نقاط قوت کاال استفاده کنید. 
۴- تبلیغ باید ملیح باشد نه مسخره. 

۵- مطالب طنز یا خنده آور باید ساده و 
قابل فهم برای همه باشد. 

۶- پی��ام خن��ده و پی��ام تبلی��غ باید 
یکپارچه باشد. 

نبایدها: 
1- در تبلیغ، جوک ی��ا لطیفه تعریف 
نکنید چون خیلی سریع بی مزه می شود. 
۲- هیچ گاه کاال را به تمس��خر و خنده 

نگیرید. 
۳- از پایان بندی های��ی ک��ه موج��ب 
تعجب مخاط��ب می ش��ود، پرهیز کنید 
چون این اتفاق فقط یک بار شیرین است 
و دفع��ات بعد برای مخاطب ماجرا معلوم 

می شود. 
۴- مطل��ب طن��ز ی��ا خن��ده آور نباید 
چندان سخت باشد که مخاطب نتواند به 

راحتی آن را درک کند. 
۵- مطل��ب طنز یا خنده آور نباید کاال 

را تحت الشعاع قرار دهد.
 ۶- هر کجا ک��ه نمی دانید باید از چه 
جاذبه یا تیزری اس��تفاده کنید، س��ریع 

سراغ تبلیغ طنزآلود و خنده آور نروید. 

جاذبه ترس
 بازاریاب��ان برخی مواقع، در پیام های 
تبلیغات��ی از جاذب��ه ت��رس اس��تفاده 
می کنند تا از ای��ن طریق در مخاطبان 
نگرانی به وجود آورند و آنها را تحریک 

به انج��ام یا ع��دم انج��ام کاری کنند. 
امروزه مطالعات نش��ان داده اس��ت که 
اثربخش  پیام های ت��رس آور می توان��د 
باش��د مش��روط ب��ر اینکه کارش��ناس 
تبلیغ بداند ترس چگونه عمل می کند. 
کارش��ناس تبلی��غ قبل از اس��تفاده از 
تبلی��غ با جاذبه ترس باید از نحوه عمل 
این نوع تبلیغ، میزان اس��تفاده از آن و 
واکنش های متفاوت مخاطبان نس��بت 
به آن اط��الع حاصل کند. همچنین در 
تبلیغ ب��ا محتوای ترس هنگامی که در 
پی��ام، توصیه های خاص ی��ا اقدام های 
وی��ژه ای ب��رای ف��رد ارائه می ش��ود به 

بهترین نحو تأثیر می گذارد. 
برای اینک��ه تبلیغ با محت��وای ترس، 
اثربخ��ش ش��ود، پیام تبلی��غ باید یک یا 
چن��د م��ورد از انواع اطالع��ات زیر را در 

برگیرد. این اطالعات به قرار زیر است. 
1- دس��تورالعمل و توصیه های خاص 
در خص��وص اینکه چگونه باید با موضوع 
ترس آور روبه رو شده یا آن را کاهش داد. 
۲- عنوان شود که چگونه رعایت اصول 

مزبور مشکل را حل خواهد کرد. 
۳- از ارائه پیام های به ش��دت ترس آور 
خودداری شود زیرا ترس باال در مخاطب 
نتیج��ه منف��ی مغایر با آنچه م��ورد نظر 

ارائه کننده پیام است می گذارد. 
۴- ب��ه مخاطبانی که از س��طح آگاهی 
اندک��ی برخوردارند یا ع��زت نفس کمی 
دارن��د، نبای��د پیام های بس��یار رعب آور 

ارائه شود. 
۵- مش��کل باید به س��رعت در تبلیغ 
حل شود تا نگرانی مخاطب سریع کاهش 

یابد. 

جاذبه اخالقی
 این نوع جاذبه بر تش��خیص مخاطبان 
درباره درس��ت یا غلط بودن چیزی تکیه 
می کند. از جاذبه اخالقی وقتی اس��تفاده 
می ش��ود که هدف، وادار کردن مردم به 
حمایت و طرفداری از پاره ای از مس��ائل 

اجتماعی است. 

رویکرد ما به تبلیغات چگونه باشد؟ 
کلید

9 نقطه غیرمعمول برای فضای 
تبلیغات

 در گذشته بیلبوردها، تبلیغات تلویزیونی و برنامه های 
رادیویی، تبلیغات چاپی و بسته های پستی مستقیم به 
آدرس مخاطب��ان، همه و همه گزینه هایی بود که یک 
مدیر تبلیغات برای بازاریابی و فروش در اختیار داشت. 
ام��ا این روش ها در عمل به تاریخ پیوس��ته اند، هرچند 
همچنان بسیاری افراد از این روش ها استفاده می کنند.  
ب��ه گ��زارشibazaryabi ، امروزه دیگر پرس��ش این 
نیس��ت که »کجا باید تبلیغ کنیم؟«، بلکه پرسش این 
است که »کجا نباید تبلیغ کنیم؟!«  خواه در یک آژانس 
تبلیغات کار می کنی��د یا اینکه خدمت یا محصولی در 
اختیار دارید که نیاز به تبلیغ و ترویج آن دارید، به این 9 
نقطه غیرمعمول برای فضای تبلیغات خود بیندیشید و 
البته هرگز این فکر را به ذهن خود راه ندهید که اجرای 
چنین تبلیغی شدنی نیست. زمان هایی بود که هیچ کس 
ب��ه فکر اس��تفاده از نقاط غیرمعم��ول به عنوان فضای 
تبلیغات نبود، اما امروز  چنین تبلیغاتی دیگر نوعی نرم 
به حساب آمده و کامال طبیعی است. مثال نیازی نیست 
ک��ه یادآوری کنم امروزه تبلی��غ در توالت های عمومی 
یک چیز کامال معمول است و اگر می بینید در بازار شما 
چنین کاری صورت نمی پذیرد، شما آغازگر آن باشید. 

 1- پیشانی و دیگر قسمت های بدن
امروزه مردم همواره در پی به دس��ت آوردن پول 
با سرعت و با راه های آسان هستند. حتی اغلب پیدا 
می ش��وند افرادی ک��ه حاضرند در ای��ن راه کارهای 
عجیب وغری��ب هم بکنند. یک��ی از این روش ها تاتو 
ک��ردن لوگو یا آدرس وب س��ایت به ص��ورت دائم یا 

موقت روی قسمتی از بدن شان است. 
 2- در بازی های ویدئویی

ام��روزه بودجه تهیه و تولید بازی های ویدئویی برابر 
با فیلم های س��ینمایی بس��یار بزرگ و مطرح است و 
دقیقا همانند آنها، تهیه کنن��دگان بازی های ویدئویی 
همواره به دنبال راه هایی برای تأمین بودجه الزم برای 
تهیه این بازی ها هستند. اس��تفاده از تبلیغات در این 
بازی ها همچنین کمک می کند تا فضای بازی ها بسیار 
امروزی تر به نظر برسد. به نظر شما برند شما می تواند 

در فضای یک بازی ویدئویی حضور داشته باشد؟ 
  3- پوشش کانال های زیرزمینی تأسیسات

 و زیرساخت
ش��هرها هم به دنبال راه هایی ب��رای تحصیل پول 
جهت کمک به متعادل کردن یا به حداقل رس��اندن 
میزان بودجه دریافتی هس��تند. پوش��ش کانال های 
زیرزمینی تأسیسات و زیرساخت، فرصت هایی بسیار 
عالی ب��رای جلب توجه مردم ناآگاه در اختیار برندها 

قرار می دهد، خصوصا در شهرهای بزرگ. 
 4- نقاله چمدان ها در فرودگاه

نقال��ه چمدان ها در فرودگاه عموما با افراد بس��یار 
زیادی احاطه ش��ده است که اغلب هیچ کاری غیر  از 
ایس��تادن و نگاه کردن ندارند و کیف و چمدان های 
زیادی هس��تند که روی آنها حرک��ت می کنند. هر 
زمان ک��ه به مخاطبی چنین ش��یفته و بی��کار نیاز 
داش��تید، حتما و حتما از این فرصت کمال استفاده 

را ببرید. 
 5- نقاله انتقال کاالهای خریداری  شده در 

جلوی صندوق فروشگاه
این مورد هم مش��ابه مورد قبل، محلی اس��ت که 
موردتوجه و دقت صدها یا شاید هزاران نفر در هرروز 
قرار دارد و اگر این کار در صدها مغازه مختلف تکرار 

شود، در دید هزاران هزار نفر قرار می گیرد. 
 6- کف کفش

چه کس��ی ته کفش دیگ��ری را نگاه می کند؟ خب، 
طبیعی اس��ت که همه نگاه می کنن��د. اغلب مردم در 
زمان اس��تراحت یک پای خ��ود را روی پای دیگر قرار 
می دهن��د یا پای خ��ود را بلند ک��رده و روی میز قرار 
می دهند یا یک پای خود را روی زانو پای مخالف خود 
قرار می دهند. به این موضوع هم فکر کنید، آیا این محل 
می تواند محل مناس��بی برای معرفی محصول یا برند 
شما باشد؟ توجه داشته باش��ید که این محل، درواقع 
قدرت میخکوب کردن و نگاه کردن مردم عادی را دارد 
و باوجود گوشی های هوشمند که امروزه استفاده از آنها 
بسیار رواج پیداکرده است، همه و همه با دیدن آدرس 
وب سایت شما در کف کفش بغل دستی خودشان سریع 

می توانند از وب سایت شما بازدید داشته باشند. 
 7- تیر چراغ برق، خطوط عابر پیاده و. . . 

زمانی ک��ه یک عابر پیاده در کنار خیابان در انتظار 
ایس��تاده تا چراغ عابر س��بز ش��ود و وی عبور کند، 
حداقل 10 ثانیه یا ش��اید هم بیش��تر باید صبر کند 
و در عمل قادر به انجام کاری نیس��ت و این لحظه و 
مکان فرصت بس��یار مناسبی برای نشان دادن تبلیغ 

محصول یا خدمت شما به وی است. 
 8- اتومبیل ها

روزانه هزاران هزار خودرو از جلوی چش��م هر فردی 
عب��ور می کند که با اس��تفاده از ی��ک تابلوی کوچک 
مغناطیسی می توانید آن را تبدیل به یک تابلو یا بیلبورد 

متحرک برای محصول یا خدمت خود کنید. 
 9- تصاویر امنیتی یا همان کپچا

ش��اید حداقل در فض��ای اینترن��ت و در همین یک 
هفت��ه اخیر با حداقل یک تصویر امنیتی روبه رو ش��ده 
باشید. منظورم یکی از همان فضاهای کوچکی است که 
برای نش��ان دادن به یک وب سایت که شما یک انسان 
هستید، مجبور به تایپ کردن عدد یا حروفی در داخل 
آن می شوید. این عبارات را می توانید حتی به موضوع یا 

نکته ای جالب و سرگرم کننده هم تبدیل کنید.
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تبلیغات خالق

کمپین

 فرهنگ سازی
به روش کمپین تبلیغاتی

برای فرهنگ س��ازی با اس��تفاده از ابزار تبلیغاتی 
روش های گوناگونی وجود دارد. نش��ان دادن مزایای 
یک س��بک و مقایسه آن با معایب شیوه فعلی، یکی 
از این روش هاست. در این روش، به مخاطبان نشان 
داده می ش��ود ک��ه رفتار کنونی چه س��ختی هایی را 
برای دیگران ایجاد می کند و در نقطه مقابل نش��ان 
داده می ش��ود که تغییر رفتار فعلی به رفتار مطلوب 
چ��ه منافعی برای خود فرد و دیگران می تواند فراهم 
آورد. در این ش��یوه تالش می شود با مقایسه شرایط 
فعلی با ش��رایط مطلوب، حس نیاز را تحریک کرد و 

تمایل به تغییر رفتار را افزایش داد. 
به گزارش مدیر بیز، در ه��ر فرهنگی برای تبیین 
مفاهی��م، ارزش ها و هنجارها، از نمادهایی اس��تفاده 
می ش��ود. نکته مهم این اس��ت که ممکن است یک 
نم��اد در دو فرهنگ مختلف معن��ای کامال متفاوتی 
داشته باش��د. به عنوان مثال خوک در فرهنگ غربی 
نم��اد پول و ثروت اس��ت. در ای��ن فرهنگ قلک که 
وس��یله ای برای پس انداز ثروت است به شکل خوک 
ساخته می شود اما همین حیوان در فرهنگ اسالمی 
نماد نجاس��ت و کثافت اس��ت. بنابراین نمی توان در 
فرهنگ اس��المی از نماد خوک همان اس��تفاده ای را 
ک��رد که در غرب می ش��ود، بنابراین در یک کمپین 
جهان��ی باید به تعابیری ک��ه فرهنگ های مختلف از 
ی��ک نماد دارن��د توجه ویژه داش��ت و تالش کرد از 
نمادهایی اس��تفاده شود که تعبیر مشابه از آن وجود 

دارد. 
عنص��ر کلی��دی تبلیغ��ات پارتیزانی اس��تفاده از 
روش های خالقانه و بدیع و شکس��تن س��اختارهای 
گذشته اس��ت. علت اس��تفاده از تبلیغات پارتیزانی 
دو نکت��ه اس��ت؛ اول تأثیرگذاری خ��وب این روش 
که به خاطر جل��ب توجه حداکثری مخاطب صورت 
می گیرد و دوم هزینه بس��یار کم این روش در قیاس 

با روش های معمول تبلیغاتی. 
چندی پیش رس��انه ها از حرک��ت افرادی با لباس 
گورخ��ر در برخی از خیابان های ش��هرهای مختلف 
کش��ور خبر دادند که به ص��ورت نمادین به آموزش 
شهروندان برای عبور از خط عابر پیاده می پرداختند. 
در واق��ع این افراد ب��ا این لباس نمادی��ن کنار خط 
عابر پیاده می ایس��تادند و مردم را برای عبور از خط 
تشویق می کردند. حرکت این افراد به گفته رسانه ها 
در راس��تای کمپین��ی جهانی تعریف ش��ده اس��ت؛ 
کمپین��ی که عالوه بر ای��ران در نقاط مختلف جهان 
نیز اجرایی شده است. اعضای اجرا کننده این کمپین 
لباس عروس��کی گورخر را به خاطر ش��باهتی که با 
خ��ط عابر پیاده دارد، انتخ��اب و به تن کردند یعنی 
به نوعی با شبیه س��ازی می خواهن��د پیام تبلیغاتی را 

راحت تر به مخاطبان گسترده خود برسانند. 
برای س��نجش اثربخش��ی یک کمپی��ن باید هدف 
ارتباطی آن کمپین را مش��خص ک��رد. چنانچه هدف 
این کمپین افزایش عب��ور عابران پیاده از خطوط عابر 
پیاده باش��د سنجش اثربخشی آن کار دشواری نیست. 
کافی است در یک منطقه مشخص به عنوان نمونه یک 
چهارراه یا خیابانی مش��خص، می��زان رعایت قوانین و 
مق��ررات را قبل و بعد از اجرای این کمپین مش��خص 
ک��رد. چنانچه آم��ار رعایت قوانین بع��د از اجرای این 
کمپین افزایش یافته باشد، می توان نتیجه گرفت این 
کمپین موفق بوده است. البته با این فرض که تأثیر سایر 
برنامه های آموزشی و فرهنگ سازی را در این خصوص 
ثابت بدانیم. چنانچه در مقطع زمانی مشخص صرفا این 
کمپین اجرا شده باشد و در این زمان حجم برنامه های 
آموزشی رسانه های عمومی و مقررات بازدارنده نهادهای 
دیگر تغییر قابل توجهی نداش��ته باشد، می توان تغییر 
رفتار صورت گرفته را به تأثیر این کمپین پیوند زد و در 
این شرایط نتیجه گیری درخصوص میزان اثربخشی این 

کمپین دقیق تر خواهد شد. 
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فروشگاه های آین��ده چه شکلی خواهند 
بود؟ آیا دس��ته ای از روبات ها با اس��تفاده از 
تکنولوژی تش��خیص چهره به کمک ما در 
خری��د خواهند آمد تا س��وابق خری��د را با 
خلق وخوی فعلی مش��تری ی��ا اولویت های 
قبل��ی او هماهنگ کنند؟ آیا دس��تیارهای 
شخص��ی صوتی وجود خواهن��د داشت که 
مقبولیت، رن��گ و اندازه بودن هر لباس��ی 
را در گوش��ی هوشمند شم��ا دانلود کنند؟ 
ایستگاه های پرینت س��ه بعدی؟ محو شدن 
کانترهای چک نهایی هنگام ترک فروشگاه؟ 
آی��ا ممک��ن اس��ت حت��ی نمایش��گرهای 
هولوگراف��ی شن��اور ک��ف ه��ر فروشگاه و 

همزمان با راه رفتن مشتری ایجاد شود؟ 
 به گزارش وی��وان نیوز، شاید مردم همه 
خریدهای خ��ود را با اس��تفاده از اتاق های 
پرو مجازی از طریق هدس��ت های واقعیت 
مجازی، از خانه انجام دهند و سپس پهپادها 
این خریدها را به در منزل شان برسانند. این 
نوآوری ها ممکن اس��ت خیال انگیز به نظر 
برسند، اما هیچ کدام غیرممکن نیستند. همه 
آنه��ا وجود دارن��د و در حال آزمایش شدن 
هستن��د و حتی ظرف ی��ک دهه می توانند 
واقعی شوند. اما آیا مشتریان این نوع تجربه 
خرید را واقع��اً می خواهند؟ آمارهایی که از 
خرده فروشی های ب��زرگ و برندهای مد به 
دست می آید، به طور فزاینده ای به این سوال 
پاس��خ منفی می دهد. در محی��ط همواره 
متزلزل و غیرقابل پیش بینی خرید که بقای 
طوالنی مدت شرکت ها به پیش بینی تمایل 
مشتری و اهمیت دادن به آن بستگی دارد 
)اغل��ب حتی قبل از آنک��ه خودشان بدانند 
چه می خواهن��د(، رقابت بر س��ر فهمیدن 
اینکه اف��راد چگونه و کجا پول شان را خرج 

می کنند، داغ شده است. 
به عن��وان مث��ال، شرکت آنالی��ن فارفچ  
)Farfetch( ک��ه فض��ای ب��ازاری ب��رای 
بوتیک ه��ای لوکس مستقل ایج��اد کرده، 
روی��دادی ی��ک روزه را در »موزه طراحی« 
لندن برگ��زار ک��رد. در آنجا خ��وزه نِوس، 
موسس شرکت، در حضور 200 فعال حوزه 
صنعت مد از »فروشگاه آینده« پرده برداری 
کرد؛ مجموعه ای از تکنولوژی های جدید که 
از س��وی شرکت او ایجاد شده تا به برندها 
و بوتیک ها کمک کند بی��ن دنیای آنالین 
و آفالی��ن ارتباط ایجاد کنن��د. با این حال، 
نِوس در مصاحبه ای تلفنی گفته است »من 
به شدت ب��ه فروشگاه ه��ای فیزیکی اعتقاد 
دارم. فروشگاه های فیزیکی محو نمی شوند 
و در مرکز انقالب خرده فروشی که در حال 
ش��روع شدن اس��ت، باقی خواهن��د ماند.« 
گزارش مشابهی که از سوی شرکت مشاوره 
مدیریت Bain & Company منتش��ر 
شده، این موض��وع را تأیید می کند. اگرچه 
70درصد خرید های گران قیمت تحت تأثیر 
معام��الت آنالین هستند، ام��ا این شرکت 
معتقد است فروشگاه های فیزیکی همچنان 
نقشی حیاتی دارند، به طوری که 75 درصد 
ف��روش تا س��ال 2025 همچن��ان در این 

فروشگاه ها رخ خواهد داد. 

به هر حال، آنچه ممکن است تغییر کند 
هدف اصلی فروشگاه ها است. به گفته نِوس، 
باید تج��ارت الکترونی��ک، خرید حضوری 
یا حتی فروش تک کانال��ه را فراموش کرد. 
عصر تازه  خرده فروش��ی به  »خرده فروشی 
اف��زوده« متصل شده که ترکیبی اس��ت از 
خرید دیجیتال و فیزیکی و به خریدار امکان 
می دهد به صورت یکپارچه بین این دو حوزه 
تغییر موضع دهد. نِوس می گوید: »آن طور 
نیست که مش��تری از خ��واب بیدار شود و 
فکر کند ام��روز صبح آنالین خرید می کنم 
و بع��دا آفالین؛ به ن��درت پیش می آید که 
کس��ی صرفا یکی از این دو روش را انتخاب 
کن��د و معموال دائ��م بدون اینک��ه متوجه 
ش��ود، بین ای��ن دو دنیا حرک��ت می کند. 
مه��ار کردن چنین رفتاری چالش��ی بزرگ 
برای خرده فروشان و برندها اس��ت. اولویت 
ما این اس��ت ک��ه شرکای مان دسترس��ی 
اولی��ه به اطالعات در مورد رفتارهای متغیر 
و تکنولوژی جدید داشته باشند تا همه در 

برابر آینده و اتفاقات آن ضد ضربه شوند.«
)Holition( ی��ک شرکت  هولیتی��ون 
و  اف��زوده  واقعی��ت  ح��وزه  در  مش��اوره 
تولیدکنن��ده نرم افزار در لندن اس��ت که با 
چن��د برند خرده فروشی مع��روف همکاری 
داشته اس��ت. پاییز گذشت��ه، هولیتیون با 
شرکت ل��وازم آرایش��ی شارل��وت تیلبری 
روی مفهوم��ی با عنوان  »آین��ه جادویی« 
همک��اری کرد. آینه جادویی ابزاری اس��ت 
که ب��ا واقعیت افزوده ک��ار می کند و هدف 
آن کمک به تسری��ع فرآیند تصمیم گیری 
خرید برای مش��تریانی است که وقت تست 
کردن محصوالت آرایشی را ندارند. کاربران 
می توانن��د در این آین��ه 10 مدل از صورت 
آرایش ش��ده خود را با جزیی��ات ببینند و 
حتی تغییرات رنگ پوست خود را بفهمند 
و س��پس تصمیم بگیرند کدام محصول را 
بخرند. ای��ن تجربه ای واقع��ی و فوق العاده 
برای آنها اس��ت. یکی از کارکنان هولیتیون 
می گوید یک مشتری در مورد گریم واقعی 
یک آرایشگر روی صورتش اطمینان داشت، 
اما ای��ن آینه نظرش را کام��ال عوض کرده 
ب��ود. در واقع س��هولت تصمیم گیری برای 

خریداران بسیار امیدبخش است. 
جاناتان چیپیندل، مدیر اجرایی هولیتیون 

می گوی��د  »تکنول��وژی همچن��ان مانعی 
ب��رای فروشگاه های خرده فروشی اس��ت و 
گوشی های هوشمن��د، تبلت ها و صفحات 
اینچنینی در 80درص��د مواقع نمی گذارند 
مصرف کننده آنچ��ه را که می خواهد ببیند 
و لمس کن��د. برگ برنده خرده فروشی های 
امروز این اس��ت که یکدلی دیجیتال ایجاد 
کنن��د. هیچ ک��س واقع��ا نمی تواند حدس 
بزن��د که آینده چه شکلی خواه��د بود، اما 
آنهای��ی ک��ه از تکنولوژی و داده اس��تفاده 
می کنن��د ت��ا تجربی��ات خرید س��فارشی 
ایجاد کنند ک��ه بتواند هر فرد متفاوت را با 
نیازهای متفاوت تش��خیص دهد، در صدر 
رقابت قرار می گیرند.« تام چپمن، موسس 
س��ایت MatchesFashion. com ب��ا 
این موضوع موافق اس��ت. امروز 95 درصد 
خرده فروشی  لباس در انگلستان – این رقم 
در سال 2016 به 204 میلیون پوند )معادل 
253 میلیون دالر( رسید– به صورت آنالین 
انجام می شود. اما چپمن می گوید بوتیک ها 
و رویدادهای فیزیکی همچنان »فرصت های 
بازاریاب��ی« مهمی هستند و لیست انتخاب 
ویژه ای در اختیار مش��تری قرار می دهند و 
حتی باعث می شوند مش��تری چیزی فراتر 
از خری��د را تجربه کن��د. او می افزاید »باید 
هر جای��ی که مش��تری خواس��ت شما را 
پیدا کند در دس��ترس باشی��د. بخش قابل 
توجهی از تعام��الت انسانی فراتر از معامله 
با ک��ارت اعتباری اس��ت. فروشگاه ها دیگر 
نمی توانند فقط ردیف به ردیف محصول را 
به نمایش بگذارند. آنها برای بقای خود باید 
داستان سرایی کنند، سرگرمی ایجاد کنند و 
دیدگاه هایی داشت��ه باشند که آنها را مجزا 

کند.«
راشل شچمن، موسس فروشگاه استوری 
در منهتن، این مفهوم را توسعه داده است. 
فروشگ��اه او در س��ال 2011 افتتاح و برای 
انتق��ال دیدگ��اه خاصش مث��ل یک مجله 
تأس��یس شد. طرز کار آن به گونه ای اس��ت 
که هر چهار تا هشت هفته، طراحی، دامنه 
محصوالت و پیام بازاریابی آن به طور کامل 
تغییر می کند. اس��توری جریانات درآمدی 
چندگان��ه ای دارد. یک��ی از آنه��ا از طریق 
اس��پانسر ها اس��ت ک��ه از فروشگ��اه برای 
ساخت »آگهی های زنده« با تم های عجیب 

اس��تفاده می کنند. شچمن که با بیش از 4 
هزار برند کار ک��رده و به خرده فروشی های 
بزرگی مش��اوره داده، می گوید »اگر زمان، 
لوکس تری��ن دارایی باشد و م��ردم بازدهی 
سرمایه بیش��تری برای زمانی که می گذارند 
طلب کنند، باید دلی��ل قانع کننده ای برای 
داشتن یک فروشگاه فیزیکی داشته باشید.«

 )Lord & Taylor( فروشگاه لرد اند تیلر
در آمریک��ا چنین رویک��ردی را مدنظر قرار 
داده و ب��ه تازگی یک فروشگاه لباس بسیار 
بزرگ تأسیس کرده است. در کنار همکاری 
با طراح��ان مطرح لباس، بخش��ی ویژه به 
نام »گالری« با خدمات کامل اس��تراحت و 
مفهوم فروشگاه پاپ آپ )موقت( ایجاد شده 
اس��ت. در این فروشگاه موق��ت برندها هر 
هشت هفته تغییر می کنند. تکنولوژی نقش 
مهمی در این فروشگاه ایفا می کند، اما نقش 
آن عمدتا پشت صحنه و مربوط به سرعت 
انتقال محصول و حق انتخاب گسترده برای 
مشتری اس��ت. لیز رادبل، رئیس فروشگاه 
و شرک��ت مادر آن، هادس��ون بی، می گوید 
»هم��ه م��ردم تجربه ای بسی��ار ملموس یا 
بیش از ح��د پیچی��ده نمی خواهند. وقتی 
زنان لباس خاصی را برای یک مراسم بزرگ 
می خواهند، فرصتی ارزشمند ایجاد می شود. 
آنها می خواهند گزینه های زیاد و غنی پیش 
روی شان قرار بگیرد و ارتباطی انسانی برای 
انتخاب شان وجود داشته باشد. آنها خواهان 
لباسی هستند که خاطره ایجاد کند و هدف 
ما این اس��ت ک��ه آنها را به خواس��ته شان 

برسانیم.«
با این حال، شکی وجود ندارد که بخشی 
از جامع��ه مصرف کنندگ��ان )به وی��ژه افراد 
زیر 35 س��ال( ترجیح می دهند بتوانند هر 
محصول��ی را که می خواهن��د در هر زمانی 
 به دس��ت بیاورن��د. خرده فروش��ی یوکس  
در  اخی��را    )Yoox Net-a-Porter(
 Next مش��ارکت با شرکت ولنتینو برنامه
era را آغ��از کرده که امکان دسترس��ی به 
بزرگ تری��ن فروشگاه ولنتین��و در جهان را 
فراهم می کند، ام��ا فروشگاهی که در هیچ 
خیابان، میدان یا گذری وجود خارجی ندارد. 
این فروشگاه قرار اس��ت اوایل س��ال آینده 
افتتاح شود و به مش��تری امک��ان می دهد 
به ه��ر محصولی که می خواهد دسترس��ی 
آنالین داشته باشد و به سرعت آن را تحویل 
بگی��رد و از خدمات ه��وش مصنوعی مثل 
شخصی سازی در محل بهره مند شود. فارفچ 
هم به عنوان رقیب از طرح F90 پرده برداری 
ارس��ال  براس��اس آن س��رویس  ک��رده و 
محصوالت گوچی را ظرف 90 دقیقه در 10 
شهر ارائه می دهد. به گفته نِوس، »ارس��ال 
به موقع محصول جزو نخستین اولویت های 
مش��تریان محص��والت لوکس اس��ت. آنها 
داس��تان شنیدن را دوس��ت دارن��د، اما در 
ضمن دوس��ت دارند آیتمی که در س��ایتی 
انتخاب می کنند، با رنگ و سایز درست و در 
کمترین زمان ممکن به دست شان برسد. در 
نهایت، اس��تفاده از داده برای متحول کردن 
فروشگاه ه��ا، بین آنهایی ک��ه به مرحله بعد 
می رون��د و آنهایی که از ای��ن کار خودداری 

می کنند، تفاوت ایجاد می کند.«
New York Times :منبع

8 سوالی که باید هنگام استخدام خرده فروشی های آینده چه شکلی خواهند بود؟ 
یک مشاور رسانه  اجتماعی از او 

بپرسید
مش��اور رسانه  اجتماعی عمال چش��م، گوش و زبان 
آنالین شرکت شماس��ت. این یعنی شما کسی را الزم 
دارید که بتواند میزان آگاهی از برندتان را افزایش داده، 
ترافیک بیشتری را روانه  سایت تان کند و خط سودتان 
را ب��اال ببرد. او هم��ه  اینها را باید ط��وری انجام دهد 
ک��ه شهرت شرکت تان هم��واره در صدر ذهن خریدار 
باش��د.  حاال چگونه می توان شخص مناس��ب این کار 
 isfahanplus را اس��تخدام کرد؟ در اینجا به نقل از
8 سوال آورده ایم که هنگام استخدام یک مشاور رسانه  

اجتماعی اثربخش باید پرسید. 
1-در شبکه های اجتماعی خود تا چه حد موفق 

هستید؟ 
مایکل اس��تلزنر، موس��س، تحلیلگر رس��انه  های 
اجتماع��ی و مج��ری پادکس��ت بازاریاب��ی مدیریت 
اجتماعی می گوید مهم است که بدانید مشاور تا چه 
ان��دازه در شبکه های اجتماع��ی حرفه ای و شخصی 
خود فعال است. اگر مشاور نتواند به خوبی بازاریابی 
خودش را در رس��انه  های اجتماع��ی انجام دهد در 
آن ص��ورت به احتم��ال قوی از پس ک��ار شما هم 
برنخواهد آمد.  پیشنهاد استلزنر این است مشاوران 
را در فیس ب��وک، توییتر و لینکداین زیر نظر داشته 
باشی��د تا ببینی��د آیا به افراد جویا به درس��تی و به 
سرعت پاسخ داده و به طور منظم محتوای مفید قرار 
می دهند یا خیر. همچنین خط قرمزهای خود را در 
نظر داشته باشید. اگر برای مثال، مش��اوران توییتر، 
به روز رس��انی وضعی یا عکس توهین آمیزی ارس��ال 

کنند بهتر است با آنها همکاری نداشته باشید. 
2- بازار مرا به درستی درک می کنی؟ 

استلزنر می گوید مشاوران رسانه  اجتماعی باید کامال 
ب��ا صنعت و بازار ه��دف شما آشنای��ی داشته باشند. 
می توانید برای فهمیدن دانش عمومی شان از بازارتان 
به پرس��ش و جو از آنها بپردازی��د و در این بین حتی 
بفهمید که آیا س��ابقه  نوشتن گ��زارش دولتی ممتاز، 
تحقی��ق م��وردی، مقاله و پست وب��الگ در خصوص 

گرایشات موجود در صنعت تان را دارند یا خیر. 
3- چقدر با افراد تأثیرگذار در صنعت من 

آشنایی داری؟ 
در حال��ت مطلوب، مش��اوران باید از قب��ل با افراد 
تأثیرگذار صنعت تان آشنا باشند تا به باال بردن سطح 
آگاه��ی مردم از محصوالت و خدمات تان کمک کنند. 
برای اینک��ه بفهمید مش��اورتان چقدر بانفوذ اس��ت 
بروید سراغ فهرست دنبال کنندگان و دنبال شوندگان 
توییترش. اگر هم که فیس بوک داشته باشد، می توانید 
در جدول زمانی اش س��راغ الیک هایش رفته و سپس 

افرادی را که آنها را الیک کرده ببینید. 
4- می شود نام کارفرماهای تان را داشته باشم؟ 
آلیزا شرمن، نویسنده »حضور در رس��انه  اجتماعی 
برای احمق ها« می گوید مشاوران داوطلب واجد شرایط 
باید با رغبت، فهرستی از کارفرماهای سابق و حاضرشان 
را به شما دهند. وی می گوید »مردم معموالً شما را به 
آن دسته از کارفرماهای قبلی  خود ارجاع می دهند که 
می دانند از کارشان راضی بودند. برای همین، ایمیل یا 
تماس مستقیم با کارفرماهای حاضرشان برای فهمیدن 

میزان رضایت شان از مشاور ضروری است.«
5- از کجا می توانم نمونه های حاضر و سابق 

کارتان را پیدا کنم؟ 
پیش��نهاد س��ارا س��اتن ف��ل، موس��س س��ایت 
FlexJobs. com مخصوص مشاغل از راه دور، این 
اس��ت که از مش��اور بخواهید تا به نمونه های حاضر 
آنالین��ش، به عالوه  کارهای گذشته اش، لینک بدهد 
ت��ا بتوانید طرح های رس��انه  اجتماع��ی  را که شروع 

کرده ارزیابی کنید.
6- برای سنجش میزان بازدهی کمپین از چه 

ابزاری استفاده می کنید؟ 
 مهم اس��ت که مدی��ران رس��انه  اجتماعی، معیار 
و تحلیلی پش��ت موفقیت های ش��ان باشد که میزان 
بازدهی را مش��خص کند. در اینج��ا دیگر چیزهای 
س��اده مثل الیک و دنبال کننده و هوادار به دردتان 
نمی خ��ورد و میزان تبدیالت عالیق را باید بررس��ی 
کنید.  فل پیش��نهاد می کند که از مش��اور بپرسید 
آی��ا از روش خاص خ��ودش برای پیگی��ری میزان 
بازدهی استفاده می کند یا از ابزارهای محبوبی چون 
 Google Analytics، Facebook Insights
و Klout. همچنی��ن از او بپرس��ید ک��ه چگونه بر 
EdgeRank فیس ب��وک و ن��رخ بازتویی��ت توییتر 

نظارت کرده و آنها را ارتقا می دهد. 
7- برای رسانه  اجتماعی کسب و کار من چه 

ایده هایی داری؟ 
ف��ل می گوی��د داوطلب ه��ا باید، ب��دون رو کردن 
تمام نقش��ه های شان، حاضر ب��ه صحبت درخصوص 
اس��تراتژی هایی که برای تان درنظر گرفته اند باشند. 
مثاًل اینکه چطور قرار اس��ت از طرف شما و به سود 
کسب و ک��ار، جرقه  عمل، عکس العمل و عمل متقابل 

را بزنند. 
8- در کدام رسانه  اجتماعی تخصص داری؟ 

اگر می خواهی��د روی یک رس��انه  اجتماعی خاص 
تمرکز کنید مهم اس��ت که تا جای ممکن در فرآیند 
اس��تخدام دقیق عمل کنید. برای مثال، اگر مخصوصاً 
تصاوی��ر   Pinterest کارب��ران  ک��ه  عالقه مندی��د 
خاطره انگیزی از محصوالت تان سنجاق کنند بهتر است 

دنبال کسی که تخصصش در فیس بوک است نروید. 

آهنربا در ویترین

باور کنید بسیاری از مدیران و صاحبان کسب و کار 
و مغ��ازه داران هنوز نمی دانند که چگونه باید ویترین 
را چید و اص��اًل پذیرفتن اینکه ویترین یک تخصص 

است برای شان بسیار دشوار است. 
خوشبختانه کتاب ها و مقاالت خوبی را می توان پیدا 
کرد که به این نیاز پاسخ داده اند و درباره رسانه های 
دی��داری مطل��ب نوشته اند. یکی از ای��ن کتاب های 
ترجمه شده کتاب خوب »طراحی فروشگاه و تجارت 
رس��انه های بصری« نوشته کلوس ابستر است که در 

بخشی از آن به این موضوع می پردازد. 
ابستر در بخشی از این کتاب نوشته است مشتریان 
معموالً تعداد کمی از محرک هایی را که در فروشگاه 
با آن مواجه می شوند، برای پردازش و بررسی انتخاب 
می کنند. سه مش��خصه که توجه بصری مشتریان را 

به یک محصول جلب می کند عبارتند از: 
1-تضاد )شدت، رنگ ها، حرکت، جنبش و انزوا(

2- نو بودن )شگفت انگیزی(
3- موقعیت و محل )اندازه و طرز قرار دادن(

1-تضاد می تواند میزان توجه مش��تری را افزایش 
ده��د. برای نمون��ه مناطق روش��ن فروشگاه بیش از 
مناط��ق تاری��ک می تواند توجه مش��تری را به خود 
جل��ب کند ی��ا حرکت نی��ز می تواند مش��تری را به 
س��وی آن محصول متمایل کند. برای نمونه حرکت 
عالئم نوشتاری، چرخش نمایش��گرهای محصوالت و 
چراغ های چش��مک زن یا مواردی از این دست مانند 
چرخش محص��ول در توجه مش��تری مؤثر و مثبت 

است. 
2- نو بودن یعنی محرک های شگفت انگیز، جدید 
و غیرمعمول می تواند توجه مشتری را به خود جلب 
کن��د. با وجود این، نو شدن بی��ش از اندازه می تواند 
باعث سردرگمی خریداران شود، بنابراین بهتر است 
زمانی ک��ه محص��والت قسم��ت ورودی فروشگاه با 
محصوالت جدید جایگزین می شود، بقیه محصوالت 
در جای خود باقی بمانند؛ به بیان دیگر همه تغییرات 

در یک زمان انجام نشود. 
3- موقعی��ت و محل نیز یک��ی از روش های جلب 
مش��تری اس��ت. اگر یک محص��ول را در مکانی قرار 
دهید که بیش��تر خریداران به آن نگاه می کنند، پس 
توجه بیش��تری به آن جلب خواهد شد. با قرار دادن 
محصول در ارتفاع مناس��ب در قفسه و همچنین در 
مناطقی که بیش��ترین رفت و آمد مش��تریان را دارد 

می توان به جلب توجه بیشتر مشتری دست یافت. 
در پای��ان باید گفت ان��دازه نیز ی��ک روش دیگر 
برای جلب توجه موقت مش��تریان است. محرک های 
بزرگ تر نیز می توانند نسبت به محرک های کوچک تر 

توجه بیشتری را جلب کنند. 
ب��ا وجود اینکه جلب توجه تا اندازه زیادی بستگی 
به مش��خصات محرک ها دارد، ام��ا نگه داشتن توجه 
روی ی��ک محصول ی��ا ویترین به ش��دت بستگی به 
عالی��ق و انگیزه های مش��تریان خواه��د داشت. اگر 
مش��تری عالقه ای به آنچه دیده نداشته باشد، صرف 
نظر از نو ب��ودن، موقعیت یا تضاد موجود محرک به 
سرعت توجه خود را به محصول دیگری جلب خواهد 
کرد، حتی چراغ های چش��مک زن هم کمکی در این 

زمینه نخواهند کرد. 
باید به یاد داشت آنچه انتخاب درست یک محرک 
می تواند انجام دهد ایجاد فرصت کوتاهی برای دیدن 
محصول و جلب توجه مشتریان برای یکی دو لحظه 

است. 
در بررس��ی های گوناگ��ون درباره عوام��ل مؤثر بر 
ف��روش محص��والت این نکته آشکار شده اس��ت که 
عوام��ل در ب��اال رفتن میزان فروش از دید مش��تری 
مؤثرن��د ک��ه یک ب��ازاردان هوشی��ار ب��ا شناخت و 
رتبه بندی آنها براس��اس اهمیت فروش می کوشد که 

به آن بپردازد. 
اندیشمندانه بیندیشیم. 

ارتباطبازاردان ایرانی

بازاریابی خالق

Elizabeth Paton :نویسنده
مترجم: مریم رضایی

بابک بهی
DBA با گرایش بازاردانی )مارکتینگ(



10 برند ارزشمند دنیا 
در لیس��ت زیر به ارائه  ارزش��مندترین برندهای 

دنیا پرداخته شده است. 
به گزارش ibazaryabi، این لیس��ت و آمار آن 
می تواند به نحوی وضعیت آینده برند را مش��خص 

کند و رشد یا افول آن  را می توان فهمید. 

1- اپل
ارزش برند: 170 میلیارد دالر 
تغییر ارزش ساالنه: 10درصد

سرمایه برند: 214 میلیارد دالر 
تبلیغات کمپانی: 8.1 میلیارد دالر

صنعت: تکنولوژی
 

2- گوگل
ارزش برند: 101 میلیارد دالر 
تغییر ارزش ساالنه: 23درصد
سرمایه برند: 80 میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی: 9.3 میلیارد دالر
صنعت: تکنولوژی 

3- مایکروسافت
ارزش برند: 87 میلیارد دالر 
تغییر ارزش ساالنه: 16درصد
سرمایه برند: 85 میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی: 6.1 میلیارد دالر
صنعت: تکنولوژی

4- فیس بوک
ارزش برند: 73 میلیارد دالر

تغییر ارزش ساالنه: 40درصد
سرمایه برند: 25 میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی: 310 میلیون دالر
صنعت: تکنولوژی

5- کوکاکوال
ارزش برند: 56میلیارد دالر

تغییر ارزش ساالنه: 4- درصد
سرمایه برند: 23 میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی: 4میلیارد دالر
صنعت: نوشیدنی

 
6- آمازون

ارزش برند: 54میلیارد دالر
تغییر ارزش ساالنه: 5درصد

سرمایه برند: 133میلیارد دالر
تبلیغات کمپانی: 5 میلیارد دالر

صنعت: تکنولوژی

7- دیزنی
ارزش برند: 43میلیارد دالر

تغییر ارزش ساالنه: 11درصد
سرمایه برند: 30میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی3 میلیارد دالر
صنعت: فراغت

 
8- تویوتا

ارزش برند: 41میلیارد دالر
تغییر ارزش ساالنه: 2- درصد
سرمایه برند: 168میلیارد دالر

تبلیغات کمپانی: 3/4 میلیارد دالر
صنعت: اتومبیل

 
9- مک دونالد

ارزش برند: 40 میلیارد دالر
تغییر ارزش ساالنه: 3درصد

سرمایه  برند: 85میلیارد دالر
تبلیغات کمپانی: 646 میلیون دالر

صنعت: رستوران 

10- سامسونگ
ارزش برند: 38 میلیارد دالر
تغییر ارزش ساالنه: 6درصد

سرمایه برند: 85میلیارد دالر
تبلیغات کمپانی: 7/3 میلیارد دالر

صنعت: تکنولوژی
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شماره 897

الزم نیس��ت حتما یکی از 500 
یا حتی 500 هزار ش��رکت برتر به  
لحاظ میزان فروش باشید تا بتوانید 
از ن��کات گفته ش��ده در این مقاله 
برای دس��تیابی به عملکرد تجاری 
خ��وب بهره ببری��د. درواقع بعضی 
از کس��ب و  کارهای کوچک بس��یار 
خوب هم، با اج��رای برخی از این 
اصول، پیشرفت کرده و به موفقیت 

رسیده اند. 
به گزارشchetor ، اگر شما نیز 
صاحب کسب و  کاری هستید و برای 
موفقی��ت در آن ت��اش می کنید، 
می توانی��د در ادام��ه با م��ا همراه 
باشید و با استفاده از اصول و نکات 
مدیریت کسب و کارهای کوچک که 
در این مقاله مطرح شده است، در 
مسیر رشد و پیشرفت تجارت خود 

گام بردارید. 
در بخش های مختلف این مقاله 
ب��ه مثال هایی فرض��ی و خیالی از 
صنعت رستوران اش��اره می کنیم. 
البته باید توجه داش��ته باشید که 
اصول بیان ش��ده در اینجا در مورد 
تم��ام صنعت ه��ا کارب��رد دارد و 
مختص به صنعت رستوران نیست. 
شاید در حوالی خود رستوران هایی 
سراغ داشته باشید که از این اصول 
پی��روی نمی کنن��د و ب��ه همین 
دلیل برای حفظ کس��ب و کار خود 
به سختی تاش می کنند. البته در 
نهایت نیز به علت رعایت نکردن این 

نکات بسته می شوند. 
1- دان�ش به تنهای�ی کاف�ی 

نیست
اگر در رشته و زمینه کاری خود 
متخصص هستید، نباید تصور کنید 
همین برای ش��ما کافی است و از 
ویژگی ه��ای ض��روری صاحب��ان 
کس��ب وکار برخورداری��د. وقت��ی 
در روز اول، کار خ��ود را ش��روع 
می کنید، نباید انتظار داشته باشید 
مشتریان فورا به سمت شرکت شما 
هج��وم بیاورن��د، آن  ه��م فقط به 
این دلیل ک��ه از دانش کافی برای 
کارتان برخوردارید. در گام نخست، 
به بازاریابی و مدیری��ت نیاز دارید 
تا چرخ ه��ای کس��ب و کار خود را 

روغن کاری و آماده کنید. 
چند سرآش��پز یا عاشق آشپزی 
می شناسید یا دیده اید که به دلیل 
عش��قی ک��ه ب��ه آش��پزی و غذا 
داش��ته اند، رس��تورانی باز کرده و 
چند ماه یا چند س��ال بعد به دلیل 
استقبال اندک مش��تریان، مجبور 
ش��ده اند آن را ببندند؟ تهیه غذای 
خوب به تنهایی کافی نیست؛ مردم 
باید در مورد غذاهای ش��ما بدانند 
تا س��راغش بیایند. به ع��اوه باید 
کسب و کارتان را به  شیوه ای منظم 
و موثر اداره کنید. برای این کار به 
توصیه های کارشناس��ان مالیاتی و 
مالی نیاز دارید و در نهایت نیز باید 
مدیرکلی باتجربه، سکان امور را در 

دست بگیرد. 
 2- افراد مناسب را استخدام 

کنید
 اگر از نظر فنی در رش��ته خود 

متخصص هستید ولی مثا از دانش 
و تجربه کافی در بازاریابی برخوردار 
نیستید، باید افراد مناسبی را برای 
انج��ام امور مرب��وط ب��ه بازاریابی 
بازاریابی موجب  اس��تخدام کنید. 
می شود مردم برای مراجعه به شما 
تمایل پیدا کنند. ترفند بعدی این 
اس��ت که کاری کنید مردم دوباره 
به ش��رکت شما برگردند و آن را به 

دوستان خود نیز توصیه کنند. 
3- دوستان تان را استخدام 

نکنید
شاید این مس��ئله بدیهی به نظر 
برس��د، ولی بارها و بارها شاهد آن 
بوده ای��م که افراد برای اس��تخدام 
به  سراغ دوس��تان و آشنایان خود 
رفته ان��د. ای��ن کار عاوه ب��ر  اینکه 
می تواند به دوس��تی ش��ما آسیب 
برس��اند و حتی گاهی دوستی ها را 
از بین ببرد، به کسب و کار شما نیز 

آسیب می زند. 
البته گاهی ممکن است این کار 
سودمند باشد، ولی باید با احتیاط 
بسیاری دوس��ت خود را استخدام 
کنی��د و حتما حیطه دوس��تی و 
حیطه کاری خود را به طور ش��فاف 
برای او مش��خص کنید تا بداند در 
محیط کار، شخص دیگری خواهید 
بود. این کار ممکن اس��ت نیازمند 
گفت وگوی بس��یاری بین ش��ما و 
دوس��ت تان باش��د. به طور کلی در 
صورت استخدام دوستان خود، باید 
در زمان کار و پس از آن رفتارها و 
برخوردهای متفاوتی داشته باشید 
و مسائل کاری را با روابط دوستانه 

قاطی نکنید. 
ناگهان�ی  4-تصمیم ه�ای 
نگیرید؛ استراتژی برنامه ریزی 

اهمیت زیادی دارد
فردی را در نظر بگیرید که اخیرا 
به عن��وان صاحب بخش��ی از یک 
رس��توران ش��روع به فعالیت کرده 
است. این رستوران در مکان خوبی 
ق��رار گرفته و در نهایت رس��توران 
موفق��ی خواهد بود، ولی باتوجه به 

کاهش رونق کس��ب و کارها در آن 
منطق��ه، صاحبان رس��توران باید 
بیش��تر تاش کنند که مشتریان 
به رس��توران آنها جذب ش��وند و 
همچنین با رضای��ت آنجا را ترک 

کنند. 
آزاردهن��ده،  بس��یار  در ش��بی 
بس��یاری از م��ردم ش��هر ب��رای 
صرف غذا به این رس��توران محلی 
مراجعه کرده بودند. در رس��توران 
خدمه کاف��ی وجود نداش��ت و از 
س��وی دیگر، در پاسیوی رستوران 
نی��ز ب��اران ش��دیدی می بارید. در 
این میان، یکی از سرآش��پزها نیز 
رس��توران را ترک کرد. پس  از آن، 
صاحب��ان رس��توران تصمیم هایی 
نسنجیده و ناگهانی گرفتند؛ یکی 
از تصمیم های آنه��ا دو برابرکردن 
تع��داد خدم��ه رس��توران در تمام 

شیفت های کاری بود. 
به نظر می رس��ید آنه��ا پیش از 
اجرای این ای��ده از عواقب آن آگاه 
نبودند. با این کار تعداد خدمه آنها 
بیش از ح��د الزم افزای��ش یافت. 
در نتیج��ه دس��تمزدهایی که باید 
پرداخت می کردند، به طور تصاعدی 
و غیرض��روری افزای��ش یاف��ت و 
سهم هر پیشخدمت از انعام ها نیز 
به می��زان قابل  توجهی کاهش پیدا 
کرد. اغلب تعدادی از خدمه پیش از 
آنکه شب به پایان برسد، رستوران 
را ترک می کردند و به همین دلیل 
رستوران بهترین کارکنان خود را از 

دست می داد. 
ش��اید با خ��ود بگویی��د »خب، 
اینک��ه مش��کلی نیس��ت؛ خدمه 
بیش��تری اس��تخدام کنند«، ولی 
خدمه رستوران به منزله خط مقدم  
هستند و استفاده از خدمه هایی که 
به خوبی آموزش ندیده اند و تجربه 
کاف��ی ندارند، به معن��ی پایان کار 
اس��ت. بنابراین حفظ خدمه خوب 
اهمی��ت زی��ادی دارد. در واقع این 
تصمیم ناگهانی صاحبان رستوران، 

تصمیمی بسیار زیان آور بود. 

 5- ارتق�ا و ج�ذب نی�رو از 
درون س�ازمان همیش�ه خوب 

نیست
ارتقای کارکنان مش��غول  به  کار 
در سازمان موجب می شود بیشتر 
تاش کنن��د و این روش به بعضی 
کارکن��ان انگی��زه  بیش��تری برای 
کارک��ردن می دهد. در این ش��کی 
نیست، ولی هرگز نباید نیروی مورد 
نیاز خود را صرفا از درون س��ازمان 
جذب کنید، زی��را گاهی مجموعه 
مهارت های الزم در پایگاه کارکنان 

موجود، وجود ندارد. 
ب��رای مث��ال رس��تورانی را در 
نظر بگیرید که متصدیان قس��مت 
می��ان  از  صرف��ا  را  نوش��یدنی ها 
اس��تخدام  رس��توران  کارکن��ان 
می کند. اگر پیش��خدمتی با تاش 
و پشتکار، توانایی های خود را ثابت 
کند، می تواند به متصدی قس��مت 
نوش��یدنی ها ارتقا  پیدا کند. البته 
پیشخدمت ها و متصدیان قسمت 
نوش��یدنی ها یکس��ان نیس��تند و 
مهارت های آنها قابل  انتقال نیست. 
همچنی��ن هم��ه پیش��خدمت ها 
توانایی درک نکات ظریف کارکردن 
در قسمت نوشیدنی ها را ندارند، آن 

هم در رستورانی شلوغ. 
بنابرای��ن طبیع��ی اس��ت ک��ه 
متصدیان قس��مت نوشیدنی ها در 
این رستوران معموال مهارت کافی 
نداشته باشند و برای کارکردن در 
این موقعیت ب��ه اندازه کافی آماده 
نباشند. آنها از دانش کافی درمورد 
ترکیب کردن نوشیدنی ها برخوردار 
نیس��تند، نمی توانند نوش��یدنی ها 
را به س��رعت آماده کنند و از ریتم 
و س��رعت مناس��ب برای مدیریت 
قسمت نوش��یدنی ها در زمان های 

شلوغ نیز برخوردار نیستند. 
ک��ردن  واگ��ذار  ب��ا  واق��ع  در 
مسئولیت های س��نگین تری که از 
عه��ده این افراد خارج اس��ت، آنها 
را ب��ه درون آتش پرتاب کرده اید و 
آنها مجبورند با آزمون و خطا برای 

بق��ای خود تاش کنند یا در میان 
ش��عله های آتش پایین بروند و در 
نهایت کار خود را رها کنند یا اینکه 

اخراج شوند. 
در  رس��توران  ای��ن  صاحب��ان 
نهایت کس��ب و کار خود را از دست 
خواهن��د داد، زیرا اص��رار دارند به  
جای استخدام متصدیان حرفه ای 
از خارج رستوران، پیشخدمت های 
رس��توران را ارتقا دهند و آنها را به 
متصدیانی بی کفایت و ناشایس��ته 
تبدیل کنند. وقتی رستوران شلوغی 
را اداره می کنید، به کارگیری نیروی 
کار خوب، عنص��ری ضروری برای 

درست پیش رفتن کارهاست. 
 6- کس�ب وکار خوب یعنی 
هماهنگی و ثبات داشته باشید

هماهنگی، کلید اصلی داش��تن 
کسب و کاری خوب است. حتی اگر 
هیچ ی��ک از موارد دیگ��ر را رعایت 
نمی کنی��د، حتما بای��د هماهنگی 
و ثبات داش��ته باش��ید. هماهنگی 
همان نکته ای اس��ت که فرنچایزها 
براس��اس آن کار می کنن��د. برای 
نمونه، مک دونالد پیشگام و تجسم 
عینی هماهنگی و ثبات است. وقتی 
به یک��ی از ش��عبه های مک دونالد 
در هرجای دنیا وارد ش��وید، دقیقا 
می دانید اگر همبرگر کوارتر پاوندر  
)quarter pounder( س��فارش 
دهید، چه چیزی دریافت می کنید، 
همه ویژگی ه��ا را می دانید؛ از مواد 
تشکیل دهنده گرفته تا حجم غذا و 
همچنین چاشنی ها و مخلفات آن. 
در مقاب��ل، رس��توران تازه کاری 
را در نظ��ر بگیرید که صاحبان آن 
تصور می کنند رستوران شان بسیار 
رؤیایی و فانتزی اس��ت. سرآش��پز 
رستوران نیز همیشه در نحوه ارائه 
و مواد تشکیل دهنده غذاهای اصلی 
رس��توران تغییراتی می دهد و فکر 
می کند با این کار می تواند غذاهای 
متنوعی عرضه کند که کیفیت آنها 

هر روز بهتر می شود. 
ولی مثًا وقتی در این رستوران 
قزل آال س��فارش می دهید،  ماهی 
هرگز نمی دانید غذای ش��ما چقدر 
ادویه دارد، چه چیزهایی همراه آن 
س��رو می شود و غذا چگونه درست 
شده است. با ناهماهنگی و بی ثباتی 
نمی توانید مشتریان وفاداری داشته 
باش��ید که دوباره به شما مراجعه 
کنند، برای رس��یدن به این هدف 

باید مطمئن و باثبات باشید. 
باثب��ات  ب��ودن، حرفه ای گ��ری، 
ب��رای  مناس��ب  برنامه ری��زی 
ب��ا  هم��کاری  و  اس��تراتژی ها 
کارشناس��ان و اس��تفاده از نظرات 
 آنه��ا رمز داش��تن کس��ب و کاری 
درج��ه ی��ک و موفق اس��ت. نباید 
چ��رخ را از نو اختراع کنید و باخود 
بگویید کس��ب وکار من با دیگران 
متفاوت اس��ت و مجبور نیستم از 
ای��ن قوانین پیروی کن��م. کارایی 
چ��رخ پی��ش  از این ثابت ش��ده و 
متاسفانه باید بگویم کسب و کار شما 
تفاوت چندانی با کس��ب وکارهای 

دیگر ندارد. 

دریچه6روشابتداییبرایمدیریتکسبوکار کلید

شباهت های کسب و کار با ازدواج! 

هر کس��ب وکاری دارای دوره تولد، بلوغ، رشد، 
پیری و حتی مرگ است. 

مدی��ران  از  بس��یاری  را  جم��ات  این گون��ه 
کسب وکار به کار می برند، اما این بار من تصمیم 
گرفته ام که از زاویه دیگری به مقایسه کسب وکار 
با مراحل زندگی بپردازم: »مقایس��ه کسب وکار با 

ازدواج!«
خوشبختانه با مطالعه و درس گرفتن از تجارب 
دیگ��ران ت��ا حدودی می ش��ود با فض��ای واقعی 
کس��ب و کار و پیچ و خم های آن آش��نا شد و آن 

را با روند زندگی خود تطبیق داد. 
خواستگاری

ه��ر ایده جدی��دی که ب��ه ذهن ش��ما خطور 
می کند مانند دیدن یک فرد جدیدی اس��ت که 
برای نخس��تین بار با او ماق��ات کرده اید و به او 
عاقه مند می شوید! بنابراین تأسیس یک شرکت 
یا دس��تیابی به کسب وکار نیز مانند خواستگاری 

از فرد مورد نظر است. 
در نخس��تین مرحله آش��نایی با طرف مقابل، 
ش��ما وارد گفت وگو می ش��وید تا دریابید که فرد 
مورد عاقه چه نقاط مش��ترکی با شما دارد و آیا 
می توان با او زندگی مشترکی را تشکیل دهید یا 
خیر؟ در حوزه کس��ب و کار هم این دوره با عنوان 
ش��ناخت بازار و فضای رشد کس��ب وکار معرفی 

می شود. 
دوره نامزدی

دوره بعدی نامزدی اس��ت. در این دوره، ش��ما 
از غم هر دو عالم فارغ هس��تید و به تعبیر عوام، 
دوران خوشی است. اکنون ایده ذهنی شما رشد 
ک��رده و به اوج ثروت و موفقیت در ابتدایی ترین 
حال��ت ممکن رس��یده اس��ت. این تغیی��رات به 
حدی اس��ت که حتی شما آمادگی رشد و ایجاد 
تغییرات بزرگ دیگری را هم دارید. برای نمونه، 
در این مرحله، شما برای استخدام نیروی انسانی 
بیش��تر و بزرگ کردن دفتر مح��ل کارتان اقدام 

می کنید. 
البته مس��ئله و مش��کل اصلی ه��م در همین 
مرحله به وجود می آید. ش��اید در دوره نامزدی، 
ب��ه دلیل روزهای ش��یرینی که داش��تید، برخی 
واقعیت ه��ا را درک نکنی��د. در ای��ن دوران، از 
زاویه دید شما همه چیز درست و بی نقص پیش 
می رود، اما اگر ش��ما با دیدی کلی تر به مس��ائل 
نگاه کنید، ش��اید احس��اس کنید که مشکاتی 
وجود دارد. برای نمونه، ش��اید دعواهای زناشویی 
رخ دهند، که البته بخشی جدایی ناپذیر از زندگی 
هستند، اما در این دوران، شما حتی اقدامی برای 
پیشگیری از آن انجام نمی دهید. در کسب و کارها 
هم پس از رش��د و مش��اهده مش��کات و فراز و 
نشیب های شرکت، این حاالت به وجود می آیند. 
در این زمان، بس��یاری از مدیران دوران خوب و 
موفقیت شرکت خود را تکرار می کنند و آن را به 
نمایش می گذارند، درحالی که زمان حال خود را 

فراموش کرده اند. 
شروع زندگی مشترک یا آغاز طالق؟! 

ام��ا از این مرحله به بعد اس��ت ک��ه دورنمای 
موفقیت یا شکس��ت زندگی زناشویی و آینده آن 
ترس��یم می شود. بعد از دوره نامزدی، خواه ناخواه 
به دالیل گوناگون، ش��ما با همس��رتان مشاجره 
می کنی��د. به اعتقاد بس��یاری از افراد، در زندگی 
ش��ادی و گریه و موفقیت و شکس��ت توأم با هم 
اس��ت. در حقیقت، زندگی سالم خارج از چرخه 
این روند نیس��ت. ناراحتی و حتی عصبانیت گاه 
نشانه دوست داشتن اس��ت. بنابراین این معنا را 
می دهد که »در حال حاض��ر، من از تو ناراحتم، 
چون تو برای من مهم��ی، نه اینکه از تو منتفرم 

باشم.«
دو رویکرد برای دعوا وجود دارد؛ بعضی زوج ها 
مس��یر مذاکره را در پیش می گیرند. به س��ازش 
می رسند و با خوش��حالی زندگی شان را در کنار 
یکدیگر ادامه می دهند، اما برخی دیگر نمی توانند 
مش��اجره با فرد مقابل را تحم��ل کنند و فردای 

دعوا کارشان به طاق می رسد. 
در کس��ب و کار نی��ز پ��س از دوران نام��زدی، 
اگ��ر س��ختی ها را تحمل کردید و ب��ا بی پولی ها 
س��اختید، به گواه تاریخ، موفق خواهید ش��د. اما 
اگر در نخستین پیچ س��ختی مقاومت نکردید و 
به فکر تعطیلی کسب وکارتان افتادید باید بدانید 
که خیلی زود بیزینس خود را طاق خواهید داد. 
روزانه شرکت های بسیار زیادی تأسیس می شود، 
اما شرکت های کمی در طول سال باقی می ماند. 
گاهی اوقات دخال��ت بیجای برخی از اقوام که 
از روی حسادت یا دلسوزی است، باعث فروپاشی 
زندگی ش��ما می ش��ود. در این مواق��ع، بهترین 
گزینه اهمیت ندادن به این موارد و دادن پاس��خ 

منفی به تمامی آنهاست. 
در کس��ب و کار نی��ز دقیقا همی��ن حالت پیش 
می آید. ب��رای مثال، اگر مدیر بازرگانی ش��ما به 
خوبی عمل کند، ش��رکت رقی��ب و حتی بعضی 
کارمندان )از روی حس��ادت یا دلسوزی!( درباره 
او ش��ایعه می سازند. هوشیار باشید، زیرا اگر شما 
به این شایعات توجه کنید، باید به سرعت فاتحه 

کسب وکار خود را بخوانید. 

عباس ملک حسینی 

پیشنهاد کسب وکار 

راهنمای شغلی - به دلیل وجود گزینه های متعدد شغلی، اغلب والدین یا دانش آموزان سردرگم می شوند و به دنبال مشاوره  حرفه ای 
هستند. می توانید با دریافت مبلغی به آنها کمک کنید.
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موسس��ات  رش��د  اش�اره: 
در  کس��ب و کار  آم��وزش  آزاد 
چند س��ال گذش��ته در کشور 
مش��هود بوده اس��ت. دلیل این 
ام��ر را می ت��وان افزایش درک 
مدیران کسب و کارها از ضرورت 
یادگیری در این حوزه دانست؛ 
موضوعی که منج��ر به افزایش 
ن��وع  ای��ن  زمین��ه  تقاض��ا در 
آموزش ها ش��ده است و به تبع 
آن بخش عرضه نی��ز خود را با 
آن هماهن��گ می کن��د. اما در 
این میان برخ��ی نیز روی موج 
س��وار ش��ده و از این نمد برای 
خود کالهی درس��ت می کنند، 
بدون آنک��ه دانش و توان کافی 
را در این خصوص داشته باشند. 
ش��اید به ج��رات بت��وان گفت 
خصوصی  معتبر  آموزشگاه های 
در این زمینه بیش از انگش��تان 
دو دست نباشند. در هر صورت 
ب��ه دلیل نقش مهم��ی که این 
موسس��ات در فضای کسب و کار 
کش��ور دارن��د به س��راغ دکتر 
محمد ش��هبازی فرد، قائم مقام 
مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان 
به عن��وان یک��ی از معتبرتری��ن 
مدارس عالی کس��ب و کار رفتیم 
و درباره این موض��وع با وی به 
گفت وگو نشس��تیم که در ادامه 

می خوانید. 

- آموزش کسب و کار تا چه 
ان�دازه می تواند در توس�عه 
بنگاه ه�ای  و  کس�ب و کار 

اقتصادی موثر باشد؟
رس��الت  ک��ه  همانط��ور 
دانش��گاه ها تولید علم، پرورش 
دانش��مند و پرورش پژوهش��گر 
اس��ت، رس��الت م��دارس عالی 
پرورش  و  تربی��ت  کس��ب و کار 
حوزه ه��ای  ب��رای  مدی��ران 
مدیریت��ی مختلف اس��ت و این 
ش��امل همه س��طوح مدیریتی 
دانش پذیران��ی  م��ا  می ش��ود. 
داریم که به طور مثال پزش��ک، 
داروساز  و  دندانپزش��ک  جراح، 
هستند، ولی االن که سمت های 
مدیریت��ی را عه��ده دار ش��دند 
نیاز به یادگی��ری دانش و ابزار 
مدیری��ت دارن��د.  م��ا از آنج��ا 
ک��ه رس��الت مان مهارت آموزی 
ب��ه ج��ای مدرک گرایی اس��ت 
ای��ن آموزش ه��ا را ب��ه صورت 
کارب��ردی و مهارت��ی آم��وزش 
و  دانش پذیران  یعنی  می دهیم. 
دانش پژوهانی که نزد ما آموزش 
این طور نیس��ت که  می بینن��د 
فق��ط مطالبی به صورت تئوری 
گفت��ه ش��ود و زمان��ی را ط��ی 

کنن��د و گواهینام��ه ای بگیرند. 
اصال این گونه نیس��ت. همانطور 
ک��ه خدمت ت��ان ع��رض کردم 
تع��داد زی��ادی از دانش پژوهان 
و داوطلب��ان ای��ن دوره مدارک 
بس��یار باالتر از گواهینامه ما را 
دارند و می آیند برای کسب آن 
دان��ش کارب��ردی و مهارتی که 
بتوانن��د در کسب و کارش��ان به 
کار ببرن��د و ای��ن روند به مرور 
 می توان��د در توس��عه اقتصادی 
کشورمان مؤثر باشد و این روند 
اجرا و ح��وزه مدیریتی اس��ت 
که ش��امل دوره ه��ای مدیریتی 
MBA و دوره ه��ای مدیریت��ی 
 MBA است. دوره های DBA
ب��رای مدیران��ی اس��ت که در 
س��طوح میانی مس��ئولیت های 
 DBA مدیریتی دارن��د و دوره
ک��ه دوره پیش��رفته تر از دوره 
MBA اس��ت ب��رای مدی��ران 
ارش��د و مدی��ران رده باالی هر 
س��ازمان اس��ت که مجموعه ای 
ب��زرگ را اداره می کنن��د و ب��ه 
ای��ن آموزش ه��ا نی��از دارن��د. 
ویژگ��ی اصلی ای��ن دوره ها این 
اس��ت که به ص��ورت کاربردی 
و مهارت��ی تدری��س می ش��وند 
و بس��تری ک��ه فراه��م کردیم 
ش��امل اس��اتیدی هست که در 
کس��ب و کار  مختلف  حوزه های 
فعالی��ت دارن��د ی��ا خودش��ان 
هستند.  کس��ب و کاری  صاحب 
همچنین نحوه و شیوه تدریس 
در کالس ه��ا به ج��ای تئوری، 
همین طور  اس��ت.  م��وردکاوی 
حض��ور دانش پذیران در کالس 
که دانش��جویان 18، 19 س��اله 
دانش��گاهی نیس��تند که تجربه 
کس��ب و کار نداشته باشند، بلکه 
مدی��ران میانه و س��طح باالیی 
هس��تند که تجرب��ه مدیریتی و 
کار عملی در حوزه های مختلف 
را دارن��د. ای��ن مجموعه ای که 
در کالس ق��رار می گیرن��د هم 
تجاربی را از خودشان می گیرند 
و ه��م کیس هایی که در کالس 
و  چالش��ی  می کنن��د  مط��رح 
بحث برانگیز اس��ت که توس��ط 
اس��تاد هدای��ت می ش��ود تا به 
یک خروجی کاربردی برسد. به 
همین روش و س��ایر روش های 
دیگر شامل بازی های مدیریتی، 
ایف��ای نقش و کارگاهی عزیزان 
کاربردی  روش  ب��ه  می توانن��د 
ببینن��د  آم��وزش  مهارت��ی  و 
و ای��ن همان رس��التی اس��ت 
ک��ه ما ب��رای خودم��ان تعریف 
 کرده ایم؛ مهارت آموزی به جای 

مدرک گرایی.

 - و بازخورده�ای آم�اری 
هم دارید؟ 

بله، بازخورده��ای آماری مان 
فارغ التحصیالن م��ان  خ��ود  از 
فارغ التحصی��الن ما در  اس��ت. 
مس��ئولیت هایی ک��ه در داخل 
یا خارج ازکش��ور داش��تند پس 
از اینکه ای��ن دوره را گذراندند 
خیلی توانستند اثرگذار باشند. 

- ش�ما چط�ور ای�ن اث�ر 
بخشی را متوجه شدید؟ 

از طریق خود آن س��ازمان ها. 
مث��ال در همای��ش  »قهرمانان 
س��الن  در  ک��ه  صنع��ت« 
س��یما  و  ص��دا  همایش ه��ای 
برگزار شد، وزیر محترم صنعت 
و مع��دن چند دقیق��ه راجع به 
همی��ن دوره ه��ای آموزش��ی و 
مدیران می گذرانند  که  مهارتی 
و مجه��ز ب��ه دان��ش مدیریتی 
می ش��وند و در صنایع مختلف 
اثرگذار هستند صحبت کردند. 
یعنی آن بهره وری قس��مت های 
تولیدی، صنعت��ی و خدماتی را 

ارتق��ا می دهن��د و از این جهت 
اثرگ��ذار می ش��وند. همچنی��ن 
دانش پذیران��ی داش��تیم که به 
خارج از کشور رفتند و آنجا هم 
اثرگ��ذار بوده ان��د. تقریبا حدود 
دی ماه س��ال گذش��ته بود که 
خان��م عصر فالح از وزارت علوم 
س��وئد، که ایرانی االصل هستند 
اما در سوئد مش��غول به کارند، 
تم��اس گرفتند و خواس��تند از 
ماهان تش��کری داش��ته باشند. 
گفت��م از چه بابت؟ گفتند چند 
نفر از فارغ التحصیالن دوره شما 
آمدن��د اینج��ا و می خواس��تند 
مش��غول ب��ه کار بش��وند. البته 
تع��داد زی��ادی داوطل��ب اینجا 
بودن��د که مدارک کارشناس��ی 
ارش��د و PHD داش��تند، ولی 
ای��ن فارغ التحصی��الن ماهان با 
همان گواهینامه ای که از ش��ما 
داش��تند اینجا در ش��رکت های 
سوئدی پذیرفته ش��دند. گفتم 
چ��را این ط��ور ش��د؟ گفتن��د 
به لح��اظ اینک��ه اینه��ا دانش 
کارب��ردی بلد بودند. یعنی فقط 

این طور نب��وده که مدرکی ارائه 
بدهن��د، بلکه دان��ش کاربردی 
بلد بودند و اینجا هم اس��تخدام 
ش��دند. این هم به ما نشان داد 
ای��ن اثرگ��ذاری ه��م در داخل 
کشور بوده است و هم در خارج 

کشور. 

- برای توسعه مجموعه تان 
در  خاص�ی  برنامه ه�ای 
سال های آینده وجود دارد؟ 
بل��ه، همانطور ک��ه از حدود 
15 س��ال گذش��ته نخس��تین 
دوره های MBA شروع شد، ما 
تالش کردیم که این را توس��عه 
بدهیم. یعنی عالوه بر دوره های 
حضوری م��ان، دوره های آنالین 
ه��م برگزار کردی��م. همین طور 
از ح��دود 8، 9 س��ال گذش��ته 
هزینه س��نگینی کردیم و بستر 
فن��ی خوب��ی را ایج��اد کردیم 
ک��ه به وس��یله دوره آنالین مان 
این خدمات را ب��ه مدیرانی که 
در نقاط دور کش��ور قرار دارند 
برسانیم. چون برخی مدیران در 
مراکزی کار می کنند که فرصت 
حض��ور در کالس های حضوری 
را ندارند مث��ل مدیرانی که در 
مناطق نفتی و گازی مش��غول 
هس��تند. ام��ا اینه��ا می توانند 
ب��ه وس��یله بس��تر آنالینی که 
ما فراهم کردیم ب��ه راحتی در 
ای��ن دوره ها ش��رکت کنند. در 
کالس ه��ای آنالی��ن ما اس��تاد 
می شود  شروع  کالس  زمانی که 
روی برد هوش��مند الکترونیک 
تدریس را انجام می دهد و تمام 
دانش پذیرانی که در آن کالس 
می خواهن��د  زم��ان  آن  در  و 
وارد بش��وند ب��ا ن��ام کاربری و 
رمزی که به آنها داده می ش��ود 
ای��ن  می ش��وند.  کالس  وارد 
دانش پژوهان در سیس��تم خود 
تصوی��ر اس��تاد را می بینن��د و 
می توانند ب��ا او صحبت کنند و 
پرسش های شان را مطرح کنند 
و اس��تاد می تواند پاسخ آنها را 
بدهن��د و با آنه��ا صحبت کند. 
حاضر  دانش پژوهان  همین طور 
در این کالس آنالین می توانند 
ب��ا همدیگ��ر صحب��ت و تبادل 
نظ��ر کنن��د. ما ت��الش کردیم 
آن فض��ای کالس حض��وری را 
در این کالس ه��ای آنالین هم 
ایج��اد کنیم. حت��ی ما تعدادی 
دانش پذی��ر در خارج از کش��ور 
داری��م که به وس��یله دوره های 
آنالین ما آم��وزش می بینند. ما 
دانش پژوهانی از کانادا، استرالیا، 
و کش��ورهای حاش��یه  س��وئد 

خلیج ف��ارس داری��م. دوس��تان 
در سراس��ر جه��ان می توانن��د 
از سیس��تم آنالین ما اس��تفاده 

کنند. 
در راس��تای توس��عه، ع��الوه 
بر این دوره ه��ای داخلی، ما در 
حدود 11 س��ال گذشته تالش 
کردی��م ک��ه گواهینامه مان هم 
فارغ التحصیالن مان  برای  مزیتی 
باش��د، چراکه گواهینامه ما این 
مزیت را دارد که به مهر و امضای 
وزارت علوم می رسد و با ترجمه 
و تأیی��د ق��وه قضایی��ه و وزارت 
امور خارجه در خارج از کش��ور 
هم معتبر است. فارغ التحصیالن 
ما به دانش��گاه های مختلف دنیا 
که بروند ای��ن گواهینامه که ما 
خدمت ش��ان دادیم برابرس��ازی 
با مدرک ارش��د آنها می ش��ود و 
به عنوان گذراندن نیمی از دوره 
ارشدشان می پذیرند  کارشناسی 
و با گذراندن نیمه دوم انگلیسی 
ارش��د  کارشناس��ی  می توانن��د 
MBA را از آن دانشگاه بگیرند. 
چون پیش از این وضعیت به این 
شکل بود که فارغ التحصیالن ما 
به خ��ارج از کش��ور می رفتند و 
باید هم هزینه های گرفتن ویزا، 
پ��روازی، هزینه های  هزینه های 
اقامت، هزین��ه دوری از خانواده 
را  و...  کس��ب و کار  از  دوری  و 
پرداخ��ت می کردند و همه اینها 
برای آنه��ا نگرانی ایجاد می کرد. 
ای��ن نگرانی ه��ا ب��ه م��ا منتقل 
می شد. بعد ما خودمان به خارج 
از کشور رفتیم و با دانشگاه های 
معتبر وارد مذاکره ش��دیم و بعد 
از تماس های اولیه آنها تیم شان 
را ب��ه ایران فرس��تادند و فضای 
آموزش��ی ما را ارزیاب��ی کردند 
بین المللی  اس��تانداردهای  ک��ه 
را داشته باش��یم و همین طور با 
اس��اتیدمان که به زبان انگلیسی 
مصاحب��ه  می کنن��د  تدری��س 
داشتند و حتی به صورت انتخاب 
فارغ التحصیالن مان  ب��ا  تصادفی 
کردن��د.  مصاحب��ه  اینج��ا  در 
بع��د از ای��ن مصاحبه ه��ا که با 
فارغ التحصیالن ما، که از مدیران 
مختل��ف  س��ازمان های  عام��ل 
بودند، داش��تند به ای��ن نتیجه 
رس��یدند ک��ه آنه��ا آن دان��ش 
کاربردی را به دس��ت آورده اند. 
یعن��ی ای��ن مرک��زی نب��ود که 
عزی��زان تش��ریف بیاورند آنجا و 
بعد یک دوره تئوری بگذرانند و 
بروند. بع��د از اینکه دیدند اینها 
واقعا دانش کاربردی به دس��ت 
آوردند بیشتر تمایل پیدا کردند 

که با ما قرارداد ببندند. 

گفت وگوی »فرصت امروز« با دکتر محمد شهبازی فرد، قائم مقام مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان

نقش مدارس عالی کسب و کار در توسعه بنگاه های اقتصادی اجازه ندهید خشم، زندگی و حرفه 
شما را نابود کند

اگرچ��ه مقاالت زیادی در مورد آثار س��وء خش��م و 
عصبانیت بر سالمت فیزیکی و اجتماعی انسان ها نوشته  
ش��ده است، ولی شاید تجربیات فردی متقاعدکننده تر 
باشند. به گزارش زومیت، تاد نورداستورم، مدیر مؤسسه 
تحقیقاتی و انتشاراتیTanner Institute، در پست 
جدید خود از تجربیات ش��خصی و نتایج پژوهش های 
علمی آثار خش��م و روش ه��ای اجتناب از آنها صحبت 
می کند: بسیاری از توصیه های مدبرانه ای که در زندگی 
حرفه ای و ش��خصی به تجربیاتی عملی بدل می شوند، 
اغلب از ش��رایط غیر قابل  انتظاری برخاسته اند. خیلی 
وقت ها درس هایی ک��ه در زندگی خودم آموخته ام، در 
موقعیت های واقعا عجیبی بوده است. برای مثال، وقتی 
سوار اتوبوس بودم از یک غریبه یاد گرفتم که باید شغلم 
را رها کنم. یک کارمند ساده تاکوبل به من آموخت که 
یادآوری نام افراد، چه تأثیر ش��گفتی در ایجاد اعتماد و 
بهبود ارتباطات دارد. امروز در فروش��گاه اغذیه فروشی 
یک زوج مسن که کنار هم ایستاده بودند، درس بسیار 
عمیقی به من یاد دادند. پیرمرد یک ش��لوار چهارخانه 
پوشیده بود و زنش یک کاله سفید با گل های رز قرمز به 
سر گذاشته بود. از صحبت های خانم مسن با صندوقدار 
فهمیدم که خودش 9۲س��ال و همسرش 9۶سال سن 
دارن��د. آنها کمی گپ زدند و صندوق��دار به آنها گفت 
که فوق العاده به نظر می رس��ند. بعد سوالی پرسید که 

احتماال زیاد می شنوند: راز موفقیت شما چیست؟ 
پیرزن خیلی با شور و پرانرژی بود و گفت راز زندگی 
طوالنی و شاد، زیستن بدون خشم است. از کنار وقایع 

رد شوید. 
تاکنون مطالعات متعددی در مورد مضرات فیزیکی 
و عاطفی خشم صورت گرفته است. خشم پیش زمینه 
مش��کالت گوارش��ی، بیماری های قلبی، افس��ردگی، 
اضطراب، س��ردرد، استرس و بس��یاری از بیماری های 
دیگ��ر اس��ت. همانط��ور که خان��م مس��ن می گفت، 
زندگی های بسیاری بر اثر عصبانیت های کنترل نشده، 
نابود شده اند. عصبی بودن، خطرناک و کشنده است و 

باید به نحوی آن را کنار گذاشت. 
احتماال همه م��ا دیده ایم که تأثیرات ناگوار خش��م 
می تواند حرفه افراد، توانایی های کسب یک شغل، حفظ 
شغل و پیشرفت کاری آنها را ویران کند. به عالوه خشم 

بین افراد سرایت پیدا می کند. 
متداول تری��ن عوامل��ی که در محیط کار به خش��م 
و عصبانیت منجر می ش��وند، عبارتن��د از بی اعتمادی، 
انتقاده��ای ناعادالن��ه، مدیریت میک��رو، تبعیض بین 
کارمن��دان، عدم پذی��رش ایده ها، مدیر غیر مس��ئول، 
خواس��ته ها و انتظارات غیر منطقی، ارتباطات ضعیف و 

بازخورد منفی بیش ازحد.
بس��یاری از ما این شرایط را تجربه کرده ایم. به عنوان 
کارمند این ش��رایط ما را به بررسی چند گزینه خاص 
س��وق می دهد: اس��تعفا، ناامیدی، ناراحتی و درنهایت 

خشم. 
متأس��فانه اکث��ر کارمن��دان قدرت کنترل ش��رایط 
ذکرش��ده را ندارند و حتی گزینه هایی پیش رو ندارند 
که بتوانند اوضاع را تغییر دهند. ولی مدیران و رهبران، 
هم توانایی کنترل ش��رایط را دارن��د و هم می توانند با 
تصمیم های بجا و درس��ت خود، لیس��ت باال را تغییر 
بدهند. این تغییرات نه تنها برای خنثی کردن احساسات 
منفی الزم و ضروری است، بلکه به پیشرفت کسب وکار 

هم کمک می کند. 
آنچه در ادامه این مطلب می آید، فعالیت هایی بر پایه 
پژوهش های علمی اس��ت که ب��ا تمرین آنها می توانید 
آرام��ش را به خودت��ان و افرادت��ان بازگردانید و حتی 

سودآوری و بازدهی کارتان را باال ببرید: 
تا زمانی که کارمندان تان شیوه های مدیریتی شما 
را نپذیرفته اند، به جست وجوی خود ادامه دهید

به عنوان یک رهبر کار ش��ما این است که به افرادتان 
اله��ام و انگیزه ببخش��ید. در مطالعات و تحقیقاتی که 
اخیرا روی بیش از یک  میلیون ش��اغل صورت گرفته، 
مش��خص شده اس��ت که 88درصد کارهای فوق العاده 
از جایی ش��روع می ش��وند که یک نفر می پرسد: »چه 
تغییراتی می توان ایجاد کنم که کارمندان دیگر دوست 

داشته باشند؟«
این س��وال را به عنوان یک رهبر از خودتان بپرسید. 
چگونه می توانید به کارمندان تان انگیزه بدهید، آنها را 
حمایت کنید، موانعی که سر راه شان وجود دارد حذف 
کنید تا این انس��ان هایی که برای ش��ما کار می کنند، 
کارش��ان را دوست داشته باشند؟ وظیفه شما است که 
به آنها کمک کنید به بهترین پتانسیل های خود دست 
یابند. راهی پیدا کنید که آنها مدیریت رهبری ش��ما را 

دوست داشته باشند. 
آسایش و رفاه کارمندان تان را یکی از 

اولویت های کاری خود بدانید
به عنوان یک رهبر، مس��ئولیت ش��ما این اس��ت که 
کمک کنید کارمندان تان اجرای بهتری داشته باشند. 
تحقیقات نش��ان می دهند برداش��ت و احساس��ی که 
کارمندان از رفاه خود دارند )منظور س��المتی جسمی، 
اجتماعی و عاطفی آنها اس��ت(، نقش مهمی در سطح 
عملکرد آنها دارد. همین تحقیقات می گویند شرکت ها 
و بخش هایی که در هر سه حوزه ذکرشده، رتبه باالیی 
کسب کرده اند، 15۷درصد افزایش تعامالت، ۳۰درصد 
افزایش بهره وری و 1۲۰درصد افزایش در نوآوری تجربه 
می کنند. پس واقعا ارزش دارد که رفاه کارمندان تان را 

یکی از مسئولیت های اصلی خود بدانید. 
INC :منبع

بازاردان ایرانی

چرا مهارت های نوشتاری می تواند به 
بهبود کسب و کار کمک کند 

 چرا مهارت نوشتن منجر به بهبود کسب و کار می شود. 
یکی از کلیدی تری��ن ابزارهای ارتباطی در محیط های 

آنالین مهارت تبلیغ نویسی است. 
تبلیغ نویسی دقیقا چیست؟ 

به گ��زارش i،bazaryabi ما ه��ر روزه با این مهارت 
دست به گریبان هستیم. 

تبلیغات، وب س��ایت، آگهی خبری، سخنرانی ها و تمام 
انواع راه های ارتباطی که نیازی به تأثیر گذاری دارند. 

همانط��ور ک��ه ج��ان  ای کن��دی در 19۰4 گف��ت: 
تبلیغ نویسی »فروشندگی در چاپ است«. 

چرا اهمیت دارد؟ ق��درت متقاعدکردن یک ابزار مهم 
برای کسب و کار اس��ت. این به معنی چرب زبانی یک نفر 
برای یک معامله  بد یا یک جور س��رمایه گذاری یک طرفه 
نیست، بلکه به معنی هنر فروشندگی محصول یا خدمت 
ش��ما به نحوی است که طرف دیگر هم متوجه منافعش 
بشود. من بر این عقیده ام که تمام ما در موقعیتی هستیم 

که می توانیم این مهارت را مورد استفاده قرار دهیم. 
شما ممکن برای یک سایت مطلب بنویسید و یا برای 

رسانه اجتماعی خودتان بنویسید. 
یک ایمیل دقیق نوشته ش��ده به رئیس شما در مورد 
قولی که به ش��ما داده بود و یا ایمیلی که به یک دوست 
نوشته شده که نمی خواسته در یک مهمانی شرکت کند. 
در هر کدام یک از این حالت ها وقتی ش��ما دارید سعی 
می کنید طرف مقابل را تحت تأثیر قرار دهید، دارید از این 
مهارت اس��تفاده می کنید. معروف ترین شخص برای این 
مهارت گری هالبرت است. او بزرگ ترین تبلیغ نویس دنیا 
شناخته شده است. زبان او نه تنها قدرتمند و متقاعد کننده 
و صادق و پیشنهاد کننده بود، بلکه یک مطلوبیتی را برای 

عمل متقابل در فرد برمی انگیخت. 
تبلیغ ۳81 کلمه ای نامه کت و شلوار او بعد از 4۰ سال، 

یک قطعه  متقاعد کننده  استادانه است. 
حاال شما توانستید تبلیغ نویسی را بفهمید و نیاز به آن را 

در یک کسب و کاری که در نقطه شروع است درک کنید. 
گام بعدی این است که چگونه آن را به کار بگیرید. 

برای نوش��تن الزم نیست کلمه به کلمه  لغتنامه را بلد 
باشید یا از کلمات قلمبه سلمبه استفاده کنید. 

فقط باید از کلمات به صورت هوشمندانه استفاده کنید. 
فقط کافی است کلمات را فروتنانه، مرتب و هدفدار نگه 
دارید. اینکه من می توانم یک تبلیغ را از سال 19۷۰ اکنون 
و در س��ال ۲۰1۷ استفاده کنم، نشان می دهد که قوانین 

هنر فروختن از طریق کلمات جهانی و تغییرناپذیرند. 
در اینجا سه قاعده  اصلی این هنر را آورده ایم. 

1- محاوره ای باش
هالبرت کاماًل طبیعی صحبت می کرد. 

سخنان او کاماًل گرم و دلنشین بودند و خالی از هر نوع 
اشتباهی بودند. 

او می گفت نوشتن »نامه کت و شلوار « برای او بیش از 
18 ماه وقت گرفت. 

تمام کلمات با توجه به ضمیمه ش��ان به دقت انتخاب 
شده بودند. 

او هیچ گاه کلمات مبهم را به کار نمی برد. 
مردم فقط چشمان شان را روی کلمات حرکت می دادند 

و الزم به دقت زیادی نبود. 
سادگی کلید راه حل است. 

کلمات کوتاه، جمالت کوتاه و پاراگراف کوتاه. 
2- مخاطبانت را بشناس

به مخاطبانت فکر کن، کس��انی ک��ه می خواهی آنها را 
متقاع��د کنی. خ��ودت را جای آنها بگ��ذار و فکر کن در 
جایگاه آنها چگونه باید برای ش��ان بنویسی. 1۰سوال در 
مورد بازار هدفت بنویس، در مورد ترس های شان فکر کن. 
چه چیزی باعث می شود آنها شب از خواب بیدار شوند؟ 

به آرزوهای آنها فکر کن. به ناامیدی های آنها فکر کن و 
ببین چه چیزی آنها را متعصب می کند. یکی از چیزهای 
مهم در مورد تبلیغ نویس ها این است که آنها داستانگوهای 
خوبی هس��تند. آنها می توانند مخاطبان را زندانی کنند و 
داس��تان را با ارزش ها و ترس ها و خواس��ته های آنها گره 
بزنند. آنها از زبانی ساده و متقاعدکننده استفاده می کنند 

که مطمئن می شوند یک کلمه بد فهمیده نشده است. 
آنها می دانند چگونه با ب��ازار هدف حرف بزنند و نه به 

یک صورت عمومی مرتب از واژه »تو« استفاده کنند. 
هالبرت و تیم تبلیغ نویسی او هر روز مطمئن می شدند 

مهارت های خود را به درستی استفاده می کنند. 
3- از ابزارهای جدید استفاده کن 

مسئله  مهم دیگر استفاده  از ابزار تحلیلگر وب است. 
ش��ما می توانید دید بهتری به مخاطبان خود داش��ته 
باش��ید و اعمال آنها را در سایت خود رصد کنید و بدانید 

دقیقا برای چه کسی تبلیغ می نویسید. 
این ابزاری اس��ت که هالبرت در سال 19۷۰ در اختیار 

نداشت، اما ما برای استفاده آن خوشوقت خواهیم بود. 
پس آن را دقیقا بشناس و دانش استفاده از آن را کسب 

کن. 
تمرین شما را خبره می کند. 

این مهم نیس��ت که شما یک تبلیغاتچی هستید. یک 
وبالگ نویس هس��تید یا کس��ی هس��تید که مایلید در 

مکالمات زیادی شرکت کند. 
مهارت های تبلیغ نویسی به شما مزیت می دهد و شما 

را متمایز می کند. 
مردم به ش��ما اعتماد می کنند و ش��ما متقاعد کننده 

می شوید. 
مهارت خوب برای تبلیغ نویسی یک مهارت عالی برای 

محیط های راه دور و آنالین است. 
  forbes :منبع

ارتباط
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اخبار

اصفهان – قاس�م اسد -  همایش تشکل های اقتصادی استان 
اصفهان  آبان ماه در  اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود. به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان، »محسن پورسینا« در ششمین 
جلسه کمیسیون تشکلها اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: در این 
همایش مدل های موفق مدیریت تش��کل های اقتصادی و آس��یب 
شناسی کار تشکلی با حضور کارشناسان و مدیران تشکلها مورد بحث 
و بررسی قرار می گیرد. وی افزود: در این همایش  تشکل برتر استان 
اصفهان پس از ارزیابی عملکرد تشکلهای اقتصادی معرفی می شود. 
وی تاکید کرد: ارایه مدل موفق یا استاندارد اداره تشکل اقتصادی از 
دیگر بخش های این همایش اس��ت .  پورس��ینا  حضور تشکلها در 
تصمیم گیری های اقتصادی را مهم و اثرگذار دانست و گفت: ارتباط 
دو طرفه تش��کلها با اعضای خود در طول سال می تواند معضالت و 
چالش های اعضا را شناسایی  و به مسوولین  تصمیم ساز  تصمیم گیر  
همراه با راهکارهای  اجرایی منتقل سازد. پورسینا از بسترسازی اتاق 
بازرگانی اصفهان برای تشکلها در زمینه های آموزشی و سازماندهی 
خبر داد و گفت: برگزاری دوره های آموزشی و توانمند سازی  برای 
اعضا می تواند استقبال از کار تشکلی را در بین بخش های مختلف 

افزایش دهد. وی اجرایی شدن قانون بهبود مستمر محیط کسب و 
کار را عامل موثر در توانمند س��ازی تشکل های اقتصادی برشمرد و 
گفت: در هر جلسه کمیسیون یک تشکل به ارایه گزارش از فعالیت 
ها و نقاط قوت خود می پردازد. علی عطافر مش��اور کمیس��یون در 
این جلس��ه انتخاب  استراتژی صحیح از سوی تشکل ها با همکاری 
کمیسیون تشکل ها را گامی موثر در هدفمند شدن آنان برشمرد و 
گفت: کمیسیون تشکل ها می تواند با آموزش و حمایت از  تشکل 
های اقتصادی  زمینه توانمند شدن آنان را فراهم کند. وی ارایه یک  

الگو و مدل از یک تش��کل اقتصادی موفق را نقطه عطف کمیسیون 
برشمرد و گفت: تعمیم این مدل موفق می تواند تشکل ها را روز به 
روز توانمند و موثر سازد. علی صفر نوراهلل دیگر عضو کمیسیون در این 
جلسه خواستار ایجاد تشکل های بزرگ از جمله فدراسیون ها را عامل 
مهم در پیگیری مسایل و مشکالت اعضا و همچنین توسعه کسب و 
کار برش��مرد و گفت: توانمند شدن تشکل ها به میزان دربرگیری و 
توان اعضا بس��تگی دارد و چنانچه تعداد اعضا بیشتر باشد اثرگذاری 
بیشتری را شاهد خواهیم بود. مهدی مسایلی عضو سندیکا برق ایران 
در این جلسه گفت: سندیکای صنعت برق ایران یکی از تشکل  هایی 
است که بدون تردید عملکرد موفقی در این حوزه داشته است. تشکلی 
که سال 1379 با 26 شرکت تاسیس شد، در طول کمتر از دو دهه 
توانست بیش از  500 شرکت فعال در صنعت برق کشور را بر زمره 
اعضای خود بیفزاید. عالوه بر این، دارا بودن ش��عب اس��تانی از دیگر 
ویژگی  های مثبت این تشکل است که خصوصا فعالیت  های اثر بخش 
شعبه  های خراسان و اصفهان موجبات ارتباط مستقیم تر و کاراتر با 
اعضای مس��تقر در این استان  ها و نهادهای مختلف دولتی را فراهم 

آورده است.

تبری�ز - اس�د فالح- اس��تاندار آذربایجان ش��رقی تأکید کرد 
دستگاه های اجرایی استان پروژه های اولویت دار خود برای سال 97 را 
تا یک هفته اعالم کنند تا در جلسه مشترکی که با حضور نمایندگان 
استان و مسئوالن سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل خواهد شد 
مورد پیگیری جدی قرار گیرد و س��هم شایسته ای از اعتبارات ملی 
برای استان مطالبه شود. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر مجید 
خدابخش در نشست مش��ترک مجمع نمایندگان و اعضای شورای 
برنامه ریزی و توسعه اس��تان، با اشاره به ابالغ بخشنامه بودجه سال 
جاری از سوی دولت، گفت: پروژه های قابل افتتاح در سال 97 باید در 
اولویت تمامی دستگاه های اجرایی در استان قرار گیرد. وی همچنین 
با بیان اینکه وضعیت منابع مالی و درآمدهای دولت، مشخص است 
و نباید در اقدامات استانی به منابع دولتی تکیه کنیم، افزود: تمامی 
دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات از محل سرمایه گذاری های 
 داخل��ی و خارجی ت��الش کنند. خدابخ��ش با بیان اینک��ه امکان

 بهره برداری کامل از پروژه های نیمه تمام استان با تخصیص اعتبارات 
دولتی وجود ندارد، تصریح کرد: با استفاده از اعتبارات صندوق توسعه 

مل��ی و همچنین افزایش س��رمایه گذاری در ح��وزه های مختلف 
می توانیم بس��یاری از مشکالت اس��تان را رفع کنیم. وی با اشاره به 
پیچیدگی های خاص استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی خطاب 
به نمایندگان مردم اس��تان در مجلس ش��ورای اسالمی خواست که 
صندوق استانی توسعه ایجاد شود تا با رعایت عدالت و توازن، نسبت 
به تقس��یم اعتبارات اقدام کرد. استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به 
انتخاب تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسالمی در سال 
2018، اظهار کرد: تبریز 2018، افتخار استان و ایران است و تالش 

می کنیم میزبان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی در تبریز و 
دیگر شهرستان های استان باشیم. خدابخش در واکنش به اظهارات 
یکی از نمایندگان اس��تان مبنی بر لزوم استفاده بیشتر از اعتبارات 
در نظر گرفته ش��ده از سوی دولت برای حوزه روستایی و عشایری، 
گف��ت: پیگیری ه��ای الزم در این مورد را انجام می دهیم و با توجه 
به اینکه محدودیتی در استفاده از این اعتبارات برای استان ها وجود 
ندارد سعی می کنیم سهم بیشتری از رقم در نظر گرفته شده را به 
استان جذب کنیم. وی با اشاره به آخرین وضعیت مصرف برق و گاز 
در استان، گفت: در حال حاضر مصرف برق در استان بیشتر از میزان 
تولید آن است و باید با همکاری نمایندگان مردم در مجلس شورای 
اسالمی، سیاست های مناسبی در راستای ایجاد توازن در این حوزه و 
همچنین افزایش سرمایه گذاری های حوزه برق اتخاذ کنیم. در این 
نشس��ت پس از ارائه گزارشی از آخرین وضعیت حوزه های مختلف 
استان توسط مدیران دستگاه های اجرایی، تعدادی از نمایندگان مردم 
اس��تان در مجلس به بیان نظرات و دی��دگاه های خود در خصوص 

موضوعات مختلف پرداختند.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت فوالد 
سیرجان ایرانیان روز سه شنبه در نشست خبری  با اصحاب رسانه 
که  در محل مجتمع احیای مستقیم و فوالدسازی بردسیر برگزار شد  
گفت:  این شرکت در راستای ممانعت از خام فروشی و تحقق شعار 
اقتصاد مقاومتی تمام فرایند معدن تا تولید فوالد را داراست و حلقه 
های آن تکمیل است. وی اظهار کرد: با راه اندازی واحد تولید فوالد 
در مجتمع احیا بردسیر که قرار است تا پایان آذرماه امسال به بهره 
برداری برس��د این چرخه تولید به طور100 در صد تکمیل خواهد 
ش��د که با این اقدام میزان اش��تغالزایی از 650نفر فعلی به یکهزار 
نفر خواهد رسید. مهندس ابراهیمی افزود: کارخانه احیای مستقیم 
شرکت فوالد سیرجان ایرانیان با سرمایه گذاری 100 میلیون یورو 
 در بهمن ماه س��ال 93 راه اندازی ش��د که از نظر اس��تانداردهای

 بین المللی متناس��ب با اس��تانداردهای دنیاس��ت. وی ادامه داد: 
کشورهایی مانند ژاپن که صنعتی شده و اقتصاد کشورشان وابسته به 
صنایع است در مقایسه با ایران از تمام نعمتهای خدادادی برخوردار 
نیستند و از معدن و انرژی گاز بی بهره اند و ناچار به تامین این منابع 
از بیرون هستند. وی تاکید کرد: این در حالی است که ما تمام منابع 
را در اختیار داریم لذا باید بهتر از کشور ژاپن بتوانیم از مزیت نسبی 

بهره ببریم و باید محصول خود را تا آخرین مرحله تولید به سرانجام 
برس��انیم تا هم از خام فروشی و خروج محصوالت اولیه جلوگیری 
ش��ود و هم سود بیشتری ببریم. وی با اش��اره به افزایش تولید در 
استان کرمان گفت: در حال حاضر شرکت فوالد سیرجان ایرانیان 
مس��تقر در منطقه صنعتی گل گوهر چهار میلیون تن کنسانتره 
تولی��د می کنند که از این میزان تنه��ا 2.5 میلیون تن مورد نیاز 
 خودمان است و 1.5 میلیون تن مازاد آن را به سایر مجموعه ها صادر

 می ش��ود. ابراهیمی تاکید کرد: همچنین تولید آهن اسفنجی ما 
ب��ا نیازمان برابری می کند. وی به جذب بیش��تر نیروهای بومی از 
شهرستان بردسیر در کارخانه فوالد اشاره کرد و گفت: جذب نیروی 
انسانی فقط به ایجاد اشتغال مستقیم نیست، بلکه هر شغل چندین 
برابر شغل غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد در عین حال جذب نیروی 
بومی منطقه را به دلیل کاهش هزینه ایاب و ذهاب و س��کونت در 
نزدیکی کارخانه دارای مزیتهایی می دانم که ترجیح به استفاده از 
افراد بومی است. وی در مورد بکارگیری نیروهای بومی در بردسیر و 
سیرجان گفت: از مجموع هزار و 458 نفری که در این دو شهرستان 
مشغول به کار هستند 84 درصد نیروهای مجتمع سیرجان بومی 
س��یرجان و 57 درصد نیروهای مجتمع بردس��یر بومی بردس��یر 

هستند. وی افزود: 96 درصد پیمانکاران مجتمع بردسیر نیز بومی 
هس��تند. او از افزایش سهمیه نیروهای بومی استقبال کرد و گفت: 
هیچ نیروی کاری بدون تخصص در این مجموعه قادر به کار نخواهد 
بود، لذا هر ش��خص ابتدا باید آموزش��های الزم را کسب کند تا هم 
از ایمنی کافی برخوردار باش��د و هم راندمان کاری مثبتی داش��ته 
باشد. مدیرعامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان گفت: تنها در صورت 
نبود نیروی متخصص و کس��ب نکردن نمره الزم به سراغ نیروهای 
غیربوم��ی می رویم و چنانچه افراد جویای کار در بردس��یر بتوانند 
آموزشها و مهارتهای الزم را کسب کنند در آینده می توانند جذب 
هلدینگ معدنی و صنعتی خاورمیانه شوند و نه تنها هیچ منعی برای 
بکارگیری این افراد نیست بلکه به دلیل مزیتهای نسبی از ورودشان 
با روی باز اس��تقبال می کنیم و حتی در ش��رایط مساوی نیز افراد 
بومی در اولویت خواهند بود. وی در زمینه انجام مسئولیت اجتماعی 
و فعالیتهای فرهنگی گفت: ما مجاز هستیم تا یک درصد تولید را در 
بخش پژوهش هزینه کنیم و به دلیل اهمیتی که امر پژوهش دارد با 
طیب خاطر از فعالیتهای پژوهشی استقبال می کنیم. وی ادامه داد: 
در عمل به مسئولیت اجتماعی نیز همواره سعی کرده ایم در شرایط 

مختلف در کنار مردم باشیم و به وظایف خود عمل کنیم.

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادرو دریانوردی 
استان بوش��هر از بهره برداری فاز اول جزیره نگین در آذرماه امسال 
خب��ردادو افزود: اس��کله و پایانه کانتینری مجتم��ع بندری نگین با 
مشارکت بخش خصوصی هم اکنون 70درصد پیشرفت فیزیکی دارد 
که تا پایان آذرماه امس��ال به بهره برداری می رس��د.  محمدمهدی 
بنچ��اری در جمع خبرنگاران با اعالم این مطلب افزود: 172 میلیارد 
تومان اعتبار  برای توسعه زیرساختهای مجتمع بندری نگین تصویب 
شده است که  صرف تاسیسات زیربنایی ، الیروبی اسکله و.... می شود.  
وی با اشاره به اینکه الیروبی کانال خارجی بوشهر در دست اجراست 
افزود: عمق آن از 8/5 به 11/5 متر افزایش یافته و امکان پهلو گیری 
کشتی های باظرفیت باال در این بندر فراهم می شود.  بنچاری اضافه 
کرد: 57 میلیارد تومان برای توس��عه زیرساختهای بندری در استان 

بوشهر اختصاص یافته است که شامل  پروژه های الیروبی بندر محمد 
عامری ، س��اختمان گارد و آسایشگاه و ایستگاه جست وجو و نجات 
می ش��ود.  مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان بوشهر با بیان اینکه 

رس��وب کاال در این بن��در از 30 روز به 26 روز کاهش یافته اس��ت 
افزود: این در حالیست که در سایر بنادر بیشتر از 30روز اعالم شده 
است .  بنچاری یادآورشد: 5 پایگاه تجسس و نجات در استان بوشهر 
وجود دارد که بزودی در یک پایگاه دیگر دربندر دیلم اضافه می شود. 
وی خاطر نشان کرد: در سال جاری 36 حادثه داشتیم که توانستیم 
خدمات ارزنده ای به نجات دهندگان دهیم و 23 نفر توسط نیروهای 
 امدادی مانج��ات یافتند و 43 نفر از خدمات پزش��کی ما بهره مند 
شده اند.     بنچاری ساماندهی شناورهای بی هویت را یکی از اولویت 
های مهم دانست و افزود: 40هزار دریانورد بصورت فعال در حوزه دریا 
و دریانوردی هستند و 1200شناور بدون هویت در استان وجود دارد 
و تا پایان آذرماه مهلت دارند برای ثبت اقدام نمایند در غیر این صورت 

از فعالیت آنها جلوگیری می شود.   

تبریز - اسد فالح- نماینده مردم تبریز در مجلس تاکید کرد که 
دولت با اختصاص اعتبار برای احیای دریاچه ارومیه مصمم اس��ت اما 
دریاچه صرفا با اختصاص بودجه احیا نمی شود. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، دکتر مسعود پزشکیان در گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه 
مجلس ش��ورای اسالمی در خصوص منابعی که به آب کشور مربوط 
است تصمیم می گیرد، اظهار داشت: اس��تان های آذربایجان شرقی، 
آذربایجان غربی، کردستان  و همچنین مناطقی که آب آنها به دریاچه 
ارومیه می ریزد باید با همکاری نهادهای اداری و مردمی، مصرف آب 
را به نحو احسن مدیریت کرده و از هدر رفت آب در محدوده دریاچه 
جلوگی��ری کنند. وی با تاکید بر لزوم مدیریت صحیح مصرف منابع 
آبی و نوع کش��ت، افزود: اگر نحوه  مدیریت و مصرف آب تغییر نیابد، 

مشکل بی آبی به همین سادگی جبران نمی شود چرا که رفته رفته 
نزوالت آسمانی کاهش می یابد. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو 
در مجلس با اشاره به گسترش زمین های کشاورزی اضافه کرد: آب 

مصرفی این زمین ها به شکل صحیح مورد استفاده قرار نگرفته و اکثر 
آبیاری ها به صورت سنتی انجام می گیرد که اگر این روش ها اصالح 
شود تا حدودی می توان در مصرف بهینه آب اقدامات موثری انجام داد. 
نایب رئیس مجلس اظه��ار امیدواری کرد که با همت مضاعف مردم 
و مس��ئوالن دریاچه ارومیه احیا شود.  پزشکیان درخصوص استاندار 
جدید آذربایجان شرقی اظهار داش��ت: آقای خدابخش دارای سوابق 
مدیریتی خوبی بوده و امیدوارم در برنامه های آتی در این استان موفق 
شود. وی در خصوص برنامه های تبریز 2018 افزود: برنامه های تبریز 
2018 توس��ط دولت تصویب و مقرر ش��ده با حضور استاندار جدید 
آذربایجان شرقی و دولت جلسه ای برگزار شود تا برنامه هایی که برای 

این رویداد تاریخی در نظر گرفته شده است، اجرایی شوند.

رییس کمیسیون تشکل ها اتاق بازرگانی اصفهان:

همایش تشکل های اقتصادی آبان ماه در  اتاق بازرگانی اصفهان برگزار می شود

استاندار آذربایجان شرقی:

دستگاه های اجرایی برای جذب اعتبارات از محل سرمایه گذاری های داخلی و خارجی تالش کنند

مدیر عامل شرکت فوالد سیرجان ایرانیان در نشست خبری  با اصحاب رسانه مطرح کرد

»کارخانه احیای مستقیم« از نظر استانداردهای بین المللی متناسب با استانداردهای دنیاست

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر: 

فاز اول جزیزه نگین آذرماه امسال به بهره برداری می رسد

نماینده مردم تبریز در مجلس:

نحوه  مدیریت و مصرف آب تغییر نیابد مشکل بی آبی به همین سادگی جبران نمی شود 

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
فرسودگی تجهیزات صنعت برق خوزستان 

اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: تجهیزات صنعت برق خوزستان عمر باالیی 
دارند و نباید از آنها انتظار کارکرد نرمالی داشت. محمود دشت بزرگ در مورد  فرسودگی تجهیزات برق استان اظهار داشت: متناسب 
با گذشت زمان و تقاضای مصرف، در صنعت برق سرمایه گذاری برای نوسازی شبکه صورت نگرفته و در اکثر بخش ها با عمر باالی 
تجهیزات رو به رو هستیم. وی افزود: از مجموع 464 دستگاه ترانسفورماتور شبکه، تعداد 101 دستگاه )معادل 24 درصد( عمری باالی 
30 سال دارند که الزم است تا افق 1404 ساالنه حداقل 200 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی ترانس ها اختصاص یابد. دشت بزرگ 
در خصوص فرسودگی خطوط شبکه نیز گفت: از مجموع 8686 کیلومتر مدار خطوط شبکه، میزان 3374 کیلومتر مدار )معادل 
39 درصد( دارای عمر باالی 30 سال هستند و تا افق 1404 ساالنه حدود 200 میلیارد ریال اعتبار برای نوسازی الزم دارند. از این 
میزان خطوط، 2135 کیلومتر مدار بیش از 40 سال عمر دارند که باید در اولویت نوسازی قرار بگیرند. مدیرعامل شرکت سهامی برق 
منطقه ای خوزستان در پایان اضافه کرد: در گذشته صنعت برق خوزستان مورد بی مهری قرار گرفته و اقدام خاصی برای بروزرسانی 
تجهیزات انجام نشده است، این در حالی است که الزمه خدمات رسانی خوب، تجهیزاتی به روز و با کیفیت است. در این زمینه باید 

همه تالشمان را انجام دهیم تا در کنار حفظ پایداری شبکه نسبت به نوسازی تجهیزات نیز اقدامات الزم را انجام دهیم.

رئیس اداره ایمني ، ترافیك و حریم راه ها خبر داد 
آشکارسازي نقاط پرحادثه در جاده هاي استان مازندران 

س�اری - دهقان - رئیس اداره ایمني ، ترافیک و حریم راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان مازندران از آشکار سازي نقاط پر حادثه در جاده هاي این استان خبر داد.  به گزارش 
خبرنگار مازندران ، اسماعیل فوالدی با بیان این مطلب گفت: محورهاي ارتباطي مازندران به دلیل 
حجم باالي ترافیک و تردد وسایل نقلیه جزو محورهاي حساس کشور محسوب شده ، لذا ایمن سازي 
این محورها و حذف نقاط پرحادثه به عنوان دو برنامه اصلي این اداره کل همواره به طور س��اري و 
جاري در دستور کار قرار دارد. وي تصریح نمود: یکي از برنامه هاي این اداره کل در زمینه ایمن سازي 
محورها و رفع نقاط پرحادثه نصب تابلوهاي جهت نماي فسفري جهت آشکار سازي نقاط پرحادثه  ) از نوع خورشیدي( است که در 
محورهاي شریاني استان نصب شد.  فوالدی از آشکارسازي نقاط پرحادثه به عنوان یکي از روشهاي کاهش سوانح رانندگي و افزایش 
ایمني تردد یاد کرد و اظهار داشت : با عنایت به شناسایي نقاط پرحادثه استان از سنوات گذشته اقدامات مؤثري درخصوص رفع این 
نقاط صورت گرفته و درهمین راستا نیز نصب انواع عالئم به عنوان یک اقدام کم هزینه ، زودبازده ، توانسته در جهت کاهش تصادفات 
و سوانح رانندگي نقش بسیار مؤثري ایفا نماید.  رئیس اداره ایمني ، ترافیک و حریم راه ها اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان عنوان نمود : محورهاي ارتباطي هراز ، سوادکوه ، کندوان ، ساری _ خزرآباد ، نکا _ بهشهر ، نور _ چمستان _ آمل و محور 

کناره از جمله محورهاي بودند که آشکار سازي نقاط پرحادثه در آن صورت پذیرفت.

معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان خبرداد
پیاده سازی نرم افزار سیستم جامع منابع انسانی

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون منابع انسانی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان از پیاده سازی نرم افزار سیستم 
جامع منابع انسانی در قالب زمانبندی های تعیین شده و برنامه محوری با قابلیتهای متمایز و بسیار باال، از پاییز امسال خبر داد.
ابوالفضل اکبری اظهار کرد: ضرورت این سیستم به عنوان یکی از ابزار بسیار مفید در راستای خدمات دهی به موقع و مناسب به 
همکاران به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر می باشد، که این ضرورت را ضمن برگزاری چندین جلسه کارشناسی و تخصصی و طی 
بازدید از شرکتهایی که در حوز ه منابع انسانی پیشرو بوده اند، شناسایی و در قالب شرح خدمات به شرکت پیمانکار جهت اجرا اعالم 
خواهد شد.وی افزود: به یاری خداوند متعال در آینده نزدیک شاهد تحولی بسیار بزرگ و چشمگیر در حوزه منابع انسانی شرکت 
توزیع نیروی برق استان گلستان به عنوان شرکت توزیع نیروی برق پویا و چابک در سطح کشور خواهیم بود.اکبری خاطرنشان کرد: 
در راستای دستیابی به این هدف مهم، ضمن سینرژی ایجاد شده، به دقت و سرعت تمام، به سوی هدف نهایی که رضایت همکاران 

و مقامات عالی سازمان می باشد، پیش خواهیم رفت.

هفتاد و یکمین جایگاه عرضه سوخت مایع استان گلستان در شهرستان 
مینودشت به بهره برداری رسید

 گ�رگان- خبرن�گار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلس��تان، امیر 
بنی کریمی مدیر منطقه در مراسم افتتاح ضمن اعالم این خبر افزود: این جایگاه که دومین مجرای عرضه فرآورده های نفتی مایع 
در شهرستان مینودشت می باشد در مسیر مواصالتی تردد زائرین امام رضا )ع( می باشد.بنی کریمی در ادامه به اجرای طرح ایجاد 
ش��رکتهای زنجیره ای توزیع فرآورده های نفتی)برند( در آینده نزدیک اش��اره کرد و اظهار داش��ت: هدف و چشم انداز اصلی طرح 
برندسازی در جایگاهها ارتقای رفاه مشتریان و حمایت از حقوق مصرف کنندگان با مدیریت موثر بخش خصوصی و کاهش نقش 
دولت در تصدی گری توزیع فرآورده های نفتی به منظور خدمات برتر به مشتریان است.وی بیان کرد:نگاه دولت در این طرح این 
است که سهم سود ناشی از فعالیت توزیع فراورده های نفتی به جایگاهداران برسد و هر برندی با ارتقای کیفیت و خدمات می تواند 
سود بیشتری از این بازار نصیب خود کند که در کنار این مساله شاهد افزایش رضایتمندی مردم و بهبود خدمات دهی هم خواهیم 
بود.مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گلستان در خصوص هفتاد و یکمین جایگاه عرضه سوخت مایع استان گلستان 
گفت: این جایگاه با ظرفیت ذخیره سازی 190 هزار لیتر در زمینی به مساحت 1800 متر مربع دارای 17 نازل جهت عرضه بنزین 

معمولی، بنزین سوپر و نفتگاز است که امکان اشتغالزایی برای 9 نفر را فراهم آورده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد 
بیش از ۸۶۰ هزار لیتر مصرف سوخت پرواز سال ۹۶ حجاج شد

س�اری -  دهقان - مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه س��اری گفت : با تالش ش��بانه روزی کارکنان مرکز 
س��وختگیری هواپیمایی منطقه س��اری ، عملیات سوخت رسانی به ناوگان هوایی اعزام زائرین مکه معظمه انجام شد.   به گزارش 
خبرنگار مازندران ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری ، بیان کرد : سوخت رسانی به ناوگان 
هوایی فرودگاه بین المللی دشت ناز ساری به منظور اعزام زائرین به مکه معظمه به صورت شبانه روزی و با پشتیبانی فنی، تدارکاتی 
و لجستیکی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری به بهترین  نحوه ممکن انجام شد و در مجموع با 26 پرواز به پایان 
رسید. طالبی اظهار کرد : تعداد پروازهای حجاج در مرحله رفت  به مقصد مدینه با 13 پرواز بوده و مقدار سوخت تحویلی حدود 380 
هزار لیتر بود . وی ادامه داد : 13 پرواز در مرحله برگشت ، حجاج را از مدینه به ساری بازگرداندند و مقدار سوخت تحویلی این پروازها 
حدود 490 هزار لیتر بود . حسینعلی طالبی  از روند سوخت رسانی ایمن به پروازها در فرودگاه بین المللی ساری ابراز خرسندی نموده 

و از زحمات مسئولین و کلیه کارکنان مرکز سوختگیری هواپیمایی تقدیر کرد.

سیستم قرائت و چاپ همزمان صورتحساب گاز در سراسر گیالن راه اندازي شد 
رشت- مهناز نوبری- حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از اجراي سراسري سیستم قرائت و چاپ آني صورتحساب 
گاز در استان گیالن در جهت بهبود سطح کیفي خدمات خبر داد.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن با اعالم این خبر اظهار داشت: این 
طرح در جهت رفاه حال مشتریان و نیز شفافیت در تحویل صورتحساب گاز به مشترکین و همزمان با قرائت کنتور اجرایي شده است 
و زین پس کنتورخوانان شرکت گاز نسبت به تحویل صورتحساب به مشترک همزمان با قرائت کنتور اقدام مي نمایند. مهندس اکبر 
بیان نمود: در ابتدا، طرح مذکور در شهرهاي رشت، آستارا، تالش، ماسال و آستانه اجرایي شده بود و هم اینک اجراي آن در تمام استان 
آغاز شده است.وي در همین راستا بیان نمود: طي هفته گذشته تحویل دستگاههاي قرائت و چاپ صورتحساب، راه اندازي سیستم 
بر روي دستگاه هاي قرائت و آموزش به کنتورخوانان براي شهرهاي الهیجان، لنگرود، رودسر و سیاهکل در اداره گاز الهیجان و نیز 
براي شهرهاي انزلي، صومعه سرا، فومن، شفت و رودبار در محل سالن همایش روابط عمومي شرکت گاز استان گیالن انجام پذیرفت.

مشترکین برق  استان قزوین می توانند  ضمن مالقات حضوری درخواست ها و 
شکایات خود را غیرحضوری از طریق سامانه شکایات ثبت و پیگیری فرمایند

قزوین- خبرنگار فرصت امروز-  در راستای جلب رضایتمندی ارباب رجوع و  صیانت از حقوق شهروندی بمنظور سهولت 
دسترسی افراد به مرجع پیگیری و رسیدگی به درخواستها و  شکایات  ، مشترکین محترم  برق در استان قزوین می توانند  به سایت 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین  به آدرس WWW.Qazvin-ed.co.ir . " سامانه شکایات " مراجعه و در خواست های 
و شکایات خود را به صورت غیر حضوری ثبت و پیگیری نمایند . همچنین روزهای سه شنبه هر هفته از شروع ساعت اداری تا زمان 
اقامه نماز مدیرعامل و مدیران امورهای اجرایی  شرکت توزیع نیروی برق در سطح استان قزوین آماده مالقات حضوری و پاسخگویی 
به مراجعین گرامی می باشند ؛مشترکین و مردم عزیز استان قزوین جهت تعیین وقت مالقات با آقای مهندس سعید بهادیوند چگینی 
مدیرعامل  محترم این شرکت می توانند  از طریق شماره تلفن 33239991  اقدام  نموده  و یا با مراجعه به سایت  این شرکت  به 
بخش تکریم ارباب رجوع  ) درخواست   مالقات با مدیر عامل ( فرم مربوطه تکمیل و ارسال فرمایند. ضمنا  مرکز فوریتهای برق 
شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین نیز بصورت متمرکز با 30 خط همزمان بدون پیش شماره  با شماره 121  بصورت شبانه روزی 
در تمام نقاط استان آماده دریافت تماسهای مشترکین  محترم برق در زمینه مشکالت روشنایی معابر ،قطعیهای برق ، و حوادث و 
اتفاقات ناشی از برق و بررسی و رفع  آنها اسرع  وقت ممکن  بوده   و دفتر بازرسی و رسیدگی به شکایات این شرکت  نیز با شماره 

تلفن  پیامگیر  33239813  بصورت 24 ساعته در خدمت مردم و مشترکین  ارجمند برق می باشد .



نوشدارو

اگر به تازگی کس��ب و کاری اینترنتی راه اندازی 
کرده اید حتما به اهمیت مدیریت کسب و کار خود 
فک��ر کرده ای��د. در این مطلب به نق��ل از ویرگول 
می خواهی��م به مهم ترین و اساس��ی ترین راه های 

مدیریت کسب و کار از خانه بپردازیم. 

مدیریت زمان
یک��ی از ویژگی ه��ای مدیران کس��ب وکار های 
اینترنت��ی مس��ئله  مدیریت زمان اس��ت. آنها باور 
دارن��د که بای��د بتوانند زمان ش��ان را آن طور که 
دوس��ت دارند مدیریت کنند و هیچ اجباری برای 
ساعت شروع و پایان کار نداشته باشند. کار کردن 
از خان��ه این امکان را برای ت��ان فراهم می آورد تا 
زمان را آن طور که دوس��ت دارید مدیریت کنید. 
زم��ان ش��روع و پای��ان کار به انتخاب شماس��ت، 
ترتیب زمانی انجام کارها براس��اس نیاز شماست 
و در کنار همه اینه��ا می توانید در روز زمان هایی 
را هم برای بودن با خانواده و دوس��تان مش��خص 
کنید. انعطاف زمانی یک��ی از بهترین ویژگی های 

مدیریت کار درخانه است. 

تبدیل عالقه به پول
از اصلی تری��ن دالیل��ی که اف��راد کار خود را از 

خانه ش��روع می کنند، عالقه اس��ت. اینکه شما به 
یک موضوع عالق��ه دارید و در خود توانایی انجام 
آنها را هم می بینید، اما هنوز مطمئن نیس��تید که 
آیا این کار به موفقیت می رس��د یا خیر؟ مدیریت 
کس��ب و کار ب��ه خص��وص فروش��گاه اینترنتی از 
خانه این ش��انس را به ش��ما می ده��د که بتوانید 
عالقه خود را بس��نجید و تصمی��م بگیرید که آیا 
کس��ب وکار مدنظرتان می تواند پول ساز هم باشد؟ 
در واق��ع می توانید با ش��روع از من��زل خود، ایده 

کسب وکار آنالین تان را اعتبارسنجی کنید. 

رضایت شغلی بیشتر
به خاطر داش��ته باش��ید میان رضایت فردی و 
شادی رابطه  مستقیمی وجود دارد. هرچقدر شما 
از خودتان، زندگی تان و شغل تان راضی تر باشید، 
فردی شادتر هم خواهید بود. حال که از خانه و در 
کن��ار خانواده در حال انجام کاری که به آن عالقه 
دارید و در خ��ود توانایی زیادی برای موفقیت آن 
می بینید هستید، قطعا به شادی بیشتر در زندگی 

منجر خواهد شد. 

زمان صرف مسائل بی نتیجه نمی شود
مش��کل اصلی در کس��ب و کارها، زمان از دست 

رفته اس��ت. این زمان از دست رفته دالیل زیادی 
می تواند داشته باشد. اگر در دفتر کار کرده باشید 
متوجه می ش��وید زم��ان زیادی را در جلس��ات با 
تیم های مختلف در حال بحث هستید. بحث هایی 
که اکثرا هم بدون نتیجه خاص و تنها با از دس��ت 
رفتن نتیجه به پایان می رس��ند. زمانی که از خانه 
کس��ب و کار خود را مدیریت می کنید، دیگر نگران 
جلسات نیستید، چون تیم در هرجای شهر، کشور 
یا دنی��ا می توانند کار خود را انجام دهند و نیازی 
نیس��ت همه در یک اتاق دور هم جمع شوند تا به 

یک نتیجه مشخص برسند. 

کاهش هزینه ها
راه اندازی کس��ب و کار هزینه های نس��بتا زیادی 
دارد. ای��ن هزینه ه��ا ش��امل دفتر و وس��ایل آن 
می ش��ود تا هزینه های��ی که باید برای س��ایت یا 
فروش��گاه خود پرداخت کنی��د. اصلی ترین بخش 
این هزینه ها مربوط به مکان )دفتر( و امکانات آن 
است. حال که می توانید کسب و کار اینترنتی خود 
را از خان��ه و بدون پرداخ��ت هزینه ای بابت دفتر، 
میز یا هزینه های برق یا گاز شروع کنید، قطعا در 
هزینه ه��ا صرفه جویی کرده اید و احتمال موفقیت 

خود را افزایش داده اید. 

اهمیت مدیریت کسب و کارتان از خانه

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 801 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ما معتقدیم اگر شما طبق یک 
برنامه سازمانی عمل کنید بازار نشر باوجود تیراژ پایین 
کتاب ه��ا می تواند بازار خوبی باش��د. برای این که یک 
انتش��اراتی در وضعیت کنونی دچار بحران مالی نش��ود 
باید به چند نکته توجه کنید؛ اول اینکه انگیزه و هدف 
خود از راه اندازی نش��ر را بنویسید و طبق اهداف خود 
برنامه ریزی کنید. دوم بازار کتاب را با مطالعه و تحقیق 
بشناسید، زیرا کتاب کاالیی متفاوت از کاالهای مصرفی 
دیگر اس��ت. س��وم اینکه در یک یا دو زمینه تخصصی 
کار کنید تا مردم ش��ما را به عنوان یک ناشر تخصصی 

بشناس��ند. چهارم اینکه قبل از تولید و انتشار کتاب و 
عقد قرارداد با مولف جوان��ب مختلف کتاب را ارزیابی 
کنید. به صرف اینکه از یک کتاب خوش تان آمد کتاب 
را منتش��ر نکنید. با توجه به موضوع، بازار آن کتاب را 
کامال شناس��ایی و طبق اعداد و ارقام به دس��ت آمده 
اق��دام کنید. پنجم رقبای دولت��ی و خصوصی را کامال 
شناسایی کنید تا بتوانید در بازار رقابت حضور مؤثری 
داشته باش��ید. شش��م اینکه به بازارهدف کتاب کامال 
توجه کنید. الزم نیست هر کتابی را منتشر کنید بلکه 
کتاب هایی را منتش��ر کنید که بازار هدف و مشتریان 
آن را به خوبی می شناسید. هفتمین نکته اینکه کتاب 
را با توجه به نیازهای مش��تری منتش��ر کنید، بنابراین 
عن��وان، قیمت، جلد، ن��وع کاغذ، کیفیت چ��اپ و. . . 

می توانند عوامل مؤثری در فروش به شمار روند. هشتم 
اینکه در انتشارات یک گروه تخصصی بازاریابی تشکیل 
دهید تا همه جوانب فروش کتاب را بررسی کند و شما 
براس��اس نتایج به دست آمده عمل کنید. نهم اینکه به 
فروش س��ازمانی توجه کنید. ش��ما می توانید با فروش 
کتاب به سازمان ها و شرکت های دولتی یا خصوصی به 
صورت انبوه و با تیراژ باال حضور چش��مگیری در بازار 
داش��ته باش��ید و دهمین نکته اینکه فضای مجازی را 
فراموش نکنید و در کنار فروش سنتی کتاب به فروش 
آنالین به صورت جدی با راه اندازی س��ایت فروشگاهی 

و شبکه های اجتماعی فکر کنید. 
نکته آخر اینکه اگر عاش��ق کتاب و کتابخوانی باشید 

قطعا موفقیت شما در بازار کتاب بیشتر خواهد بود. 

بحران مالی انتشارات

پرس�ش: مدیر یک انتش�ارات هس�تم و به دلیل تیراژ پایین کتاب ها این روزها با بحران مالی روبه رو ش�ده ام. شما چه 
راهکارهایی برای خروج از این وضعیت پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )32(
صبر، عامل موفقیت در بازار

در س��ه ش��ماره قبل س��ه رمز موفقیت در کسب و کار 
یعنی عشق به کاری که داری انجام می دی، سختکوشی 
و آش��نایی یا مبان��ی تکنولوژی را برات��ون توضیح دادم. 
در این ش��ماره و ش��ماره آینده به چهارمین اصل یعنی 

آشنایی با آداب کسب و کار می پردازم. 
چهارم: آداب کسب و کار 

کس��ب و کار آداب و ترتیبی داره. تو اگه می خوای وارد 
بازار بش��ی شاید بهتر باش��ه مثل قدیما یه دوره پادویی 
کن��ی، اما اگه برت امکان نداره می تونی این آداب رو یاد 

بگیری. من به بعضی از این آداب اشاره می کنم. 
خدا باوری. قدیما کاس��ب را حبیب اهلل می دونس��تن. 
یعنی کاسب دوست خدا بود و هر کس که کسبی داشت 
احترام و آبرو داشت، چون هم از نظر مالی و هم معنوی 
آدم شایس��ته ای بود. یکی از آداب و رسوم کسب و کار در 
قدیما یادآوری نام خدا در اول روز بود. کاسب با نام خدا 
مغازه شو باز می کرد و به امید اون کارشو شروع می کرد. 
همین روحیه به کاس��ب آرامش می داد که روزی دهنده 
اصلی خداست و او بنده ای از بندگان خداست و نماینده 
خدا در روی زمین. پس تمام کاراش باید خدایی باش��ه. 
به همین خاطر کس��به قدیم کامال مورد اعتماد و احترام 
بودن��د. اونا به خدا متوس��ل می ش��دند و می گفتند از تو 
حرکت از خ��دا برکت. یعنی تو کار ک��ن خدا هم هواتو 

داره. 
صبر و حوصله 

راه انداختن کس��ب و کار مثل ماهیگی��ری با قالبه. تو 
نمی تون��ی قالب رو بن��داری تو آب و پش��ت هم ماهی 

بگیری. ماهیگیری صبر وحوصله می خواد. 
من چون خودم ماهیگیری می کردم کامال می دونم که 
آدم های عجول در ماهیگیری موفق نیس��تند. هی تغییر 
مس��یر می دن، از این ور رودخونه می رن اونور رودخونه. 
کیلومتر ها راه میرن، اما نتیجه خیلی خوب نیست. کسی 
که یه برکه یا یه قسمت از رودخونه را انتخاب می کنه و 

به انتظار ماهی می شینه موفق تره. 
 ت��و باید در کارت صبر و حوصله داش��ته باش��ی. باید 
س��اعت ها و روزه��ا و گاه ماه ها به انتظار بش��ینی تا یه 
مش��تری بیاد سراغت. آیا بخره آیا نخره. اما تو داری کار 
می کنی. خونه ما تو دوران بچگی و نوجوانی مش��رف بر 
رودخون��ه بود. من از بچگ��ی می رفتم تو رودخونه آبتنی 

کردن و ماهی گرفتن. 
 یه دوس��تی داشتم که خیلی تیز و بز بود، اما همیشه 
می گفت من تو ماهیگیری ش��انس ندارم. ماهی ها با من 

خوب نیستن، اما شماها شانس دارین. 
 اما واقعیت چیز دیگه بود. مس��ئله ش��انس داشتن یا 
نداشتن نبود. اون تو ماهیگیری صبر و حوصله نداشت و 
صبح تا ظهر تابس��تون باور کنین دوست من که اسمش 
احمد بود ش��اید حدود 30، 40 کیلومتر راه می رفت. یه 
جا بند نبود. هر چی بهش می گفتیم پسر یه کم حوصله 
کن ماهی میاد، گ��وش نمی کرد. قالب رو جمع می کرد 
و می رف��ت 200 متر اون ورتر. بعض��ی وقتا هم آن قدر 
بی حوصله می ش��د ک��ه تو آب تور می انداخ��ت تا زودتر 

ماهی بگیره، اما بازم چندان موفق نبود. 
ت��و باید باانگیزه و پرانرژی کارت رو ش��روع کنی. اون 
وقت همه چی برات ردیف می ش��ه و شانس هم در خونه 

تورو می زنه اونم چه زدنی. 
کاس��ب هم باید صبور باشه. با صبر و حوصله می تونه 
تجارت کنه، بازرگانی کنه، فروش کنه و دادوس��تد انجام 
بده. وقتی کسی در کار و کاسبی صبور باشه و با آرامی و 

تأمل کار کنه همه چیز هم به خوبی پیش می ره. 
جوون امروزی صبور نیست، می خواد دیر بیاد زود بره. 
اما قدیما یه نفر از پنج س��الگی ش��اگردی می کرد و اون 
قدر صبر می کرد تا زمان کارکردن اون برس��ه. االن هنوز 
غوره نیوم��ده مویز تحویل می دن. واس��ه همین صبر و 
حوصله کاس��بای قدیم همه چی��ز رو اصولی و حرفه ای 

می دونستن. 
قدیما کار و کاس��بی اصول و قاعده داش��ت و هر کس 
مثال می خواس��ت زرگر یا بزاز بشه باید یه دوره شاگردی 

کرده و اون کار رو از نزدیک لمس می کرد. 
یه دوس��تی دارم 35 سالش��ه. کارمند اداره پس��ت. به 
تازگی وارد بازار فرش ش��د، اما مثل قدیما هر روز می ره 
پی��ش یکی دو نفر از بزرگای قوم و زانو می زنه و تومغازه 
س��اعت ها می ش��ینه تا چیز ی��اد بگیره. تازگ��ی بعد دو 
س��ال رفته بود ش��هرکرد چند تا قالیچه یک زرع خرید 
و داره آروم آروم وارد بازار می ش��ه. اما داریم کس��انی رو 
 ک��ه با پول باباجون یه ش��به تو بهترین میدون تهران یه 
ف��رش فروش��ی راه انداخته ق��د یه هایپراس��تار و توش 
میلیاردها تومن فرش گذاش��ته، فرق بین فرش ماشینی 
و دس��ت باف��ت رو نمی دونه. حاال کی موفق��ه، اونی که 
صبر کرده یاد بگیره و ش��اگردی کنه تا اس��تادی رو یاد 
بگیره یا کسی که یه شبه بزرگ ترین فرش فروشی رو تو 

اصلی ترین میدون شهر تهران راه انداخته؟ 
صبر عامل موفقیت در بازاره. 

ادامه دارد... 

6 راهکار برای تحت کنترل درآوردن 
نوآوری مخرب در کسب و کار

چشم انداز کسب وکار در حال تغییر است و شرکت ها باید آماده 
پذیرش و سازگاری با این تغییرات باشند. نوآوری مخرب نه تنها بر 
کسب وکارهای جدید تأثیرگذار است، بلکه این مفهوم عامل اصلی 
پایداری یک شرکت محسوب می شود. در اینجا به نقل از مدیر اینفو 

6 نکته اساسی در رابطه با نوآوری مخرب را بیان می کنیم. 
1- سن شرکت مانع اختالل نیست 

اساس��ا، نوآوری مخرب، اص��ول و اهداف بلندمدتی اس��ت که 
می تواند یک شرکت را هدایت کند. آمازون به عنوان فروشنده کتاب 
 ش��روع به کار کرد و در مدت کوتاهی به بازار آنالین تبدیل ش��د.
 Royal Mail به ط��ور پیوس��ته در طول 500 س��ال حضورش، 
نوآوری ایجاد کرده است. سن برای نوآوری مانع محسوب نمی شود، 
بلکه نگرش ما نس��بت به اداره کس��ب وکار مانعی بر س��ر راه مان 

محسوب می شود. 
2- اعتماد، شفافیت و پاسخگویی، کلید رشد 

اقتصادی نوآورانه هستند 
ایجاد نوآوری مخرب در صنایع، نیازمند تمایل مصرف کنندگان 
به خرید است. درحالی که یک وب سایت یا برنامه ای قابل دسترس 
با هدف موفقیت اولیه و سوددهی کلید خواهد خورد؛ Airbnb و 
Uber بر اهمیت اعتماد مصرف کنندگان تأکید دارند. بدین ترتیب 
خدماتی که به مشتریان ارائه می دهند، رشد پایداری خواهد داشت. 
3- برای مصرف کنندگان تبدیل به یک قهرمان شوید 
تمرکز زیاد بر مشتری، جزء جدایی ناپذیری در تحریک نوآوری 
در کس��ب وکارهای جدید و پایدار اس��ت. از رشد سریع استفاده از 
گوشی های هوشمند تا اس��تفاده از سیستم  عامل های دیجیتال ، 
تغییرات س��لیقه ای مصرف کنندگان و کس��ب وکارها؛ همگی به 
سرعت اتفاق می افتد، بنابراین باید هنگام احساس نیاز مشتریان، 

دست پر به دیدارشان بروید. 
4- مدیران و رهبران ارشد باید نگرش مثبتی 

نسبت به نوآوری داشته باشند 
کس��ب وکارهای جدید معموال دارای منابعی هستند که به آنها 
قابلیت نوآور شدن را می دهد، اما به عنوان نکته ای حائز اهمیت باید 
بدانیم که بدون نگرش و افکار درست در رهبری شرکت، کسب وکار 

توان استفاده از منابع نوآورانه اش را نخواهد داشت. 
5- در تکنولوژی های جدید سرمایه گذاری کنید

با زمان پیش رفتن، به معنی س��رمایه گذاری در عوامل کلیدی 
رشد کس��ب وکارتان است. برای مثال به توس��عه وب سایت خود 
بپردازی��د. این کار می تواند در انج��ام فرآیندهای پرداخت، حفظ 

اطمینان مشتریان یا تسهیل سفرهای آنالین مفید باشد. 
6- برنامه خود را در مقیاس بزرگ تصور کنید

نوآوری موفق با رش��د سریع ارتباط دارد. کسب وکارهای جدید 
و منس��جم می توانند در هر دو مقیاس کوچک و بزرگ کار کنند، 
اما حصول اطمینان از تخصص حقوقی و س��اختار سازمانی برای 

مدیریت درست این فرآیند الزم است. 
 

سفارش آنالین خدمات خانه
نام استارت آپ: سنجاق

sanjagh. pro :وب سایت
سال تأسیس: ۱3۹6

موضوع: سفارش آنالین انجام همه  کارهای خانه
توضیح بیش�تر:  »س��نجاق« پلتفرمی برای س��فارش آنالین 
خدمات خانه در تهران است. بیش از ۱50 خدمت متنوع از سرویس 
کول��ر و تعمیرات لباسش��ویی و یخچال گرفته ت��ا نظافت منزل و 
نقاشی س��اختمان در سنجاق انجام  می شوند. پس از ثبت سفارش 
در سنجاق، مش��تری با توجه به نوع سفارش، دو یا سه پیشنهاد از 
سوی خدمت دهندگانی که عضو سنجاق هستند دریافت  می کند. 
پیش��نهادها به صورتی ارائه  می شوند که مشتری با توجه به بودجه 
و شرایط خود و همچنین امتیاز هر کدام از خدمت دهندگان، تعداد 
کارهایی که در س��نجاق انجام داده اند و نظرات مشتریان قبلی، فرد 
مناسب را برای انجام کار خود انتخاب کند. خدمت دهندگان سنجاق 
که همگی از میان مغازه های محلی و ش��رکت های خدماتی ش��هر 
تهران برگزیده  ش��ده اند، پس از مراحلی مثل بازدید از محل کسب، 
مصاحبه و اطمینان از حسن سابقه و کیفیت کارشان و گذراندن یک 

دوره کوتاه آزمایشی، به عضویت سنجاق درآمده اند. 

پارسا  امیری

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

   پنجش�نبه   13 مهر 1396    ش�ماره 897   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

تخته سیاه بسته بندی خالق

معرفی استارت آپ
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