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گامی برای حذف تدریجی دالر از مبادالت ارزی تهران و آنکارا

 پیمان پولی
ریال و لیر

فرصت امروز: س��فر رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی ایران به آنکارا 
نش��ان می دهد که دو کش��ور ایران و ترکیه قصد دارند به طور جدی و هرچه سریع تر دالر را از مبادالت ارزی شان 
حذف کنند.  چندی پیش با س��فر رئیس جمهور ترکیه به ایران و همچنین س��فر اخیر ولی اهلل س��یف به ترکیه، 

تفاهمی در زمینه سوآپ دوجانبه ریال ایران و لیر ترکیه با این کشور انجام شد؛ براساس این تفاهم نامه،...

در هفدهمین همایش ساالنه سیاست های توسعه مسکن مطرح شد

لزوم توجه به قدرت خرید مردم در بخش مسکن
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رونمایی از نقشه راه 5 ساله رنو در ایران

ابزارهای ارتباطی برای کسب وکارهای مدرن
ویژگی های مشترک سخنرانی های رهبران سازمانی بزرگ

4گام برای شروع کسب و کار الکترونیکی موفق
بازاریابی داخلی چیست؟ 

101 ایده برای بازاریابی کسب و کارهای کوچک
10 نکته مهم برای موفقیت تبلیغات اینستاگرامی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شبکه های اجتماعی در مقابله
با اخبار کذب ناتوان هستند

2
این روزها اغلب اقتصادخوانده های دانشـگاهی در گفتمان 

و نوشـته ها، مقـاالت و مصاحبه هـای خـود عمده 
مشکالت اقتصاد امروز کشور را مربوط...

چالش ها و چشم انداز سیاست تک نرخی کردن ارز در ایران

 شروط هفت گانه
تک نرخی شدن ارز

یادداشت

یادداشت

 جذب سرمایه های خارجی
در بخش معدن مستلزم ثبات 

در تصمیم گیری ها

ثب��ات در تصمیم گیری ه��ا، 
پایی��ن  و  س��رمایه  امنی��ت 
ریس��ک کش��ور،  رتبه  ب��ودن 
ن��کات کلیدی جل��ب و جذب 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاران 
عرص��ه معدن کش��ور اس��ت. 
نیروی انس��انی و انرژی ارزان، 
کار  نی��روی  و  ب��اال  ظرفی��ت 
متخص��ص از جمل��ه مزای��ای 
فعالیت های  توسعه  برای  ایران 
معدنی اس��ت، ام��ا در کنار آن 

وج��ود محی��ط آرام و 
اطمینان بخشی...

یک��ی از موضوعاتی که طی 
ماه ه��ای گذش��ته در ب��ازار به 
وضوح دیده ش��ده است، تغییر 

نگرش س��هامداران از 
5فاز هیجانی...

بورس در مسیر تحلیل منطقی

3

محمدرضا 
مرتضوی

رئیس خانه صنعت، 
 معدن و تجارت

استان تهران

علی اسالمی 
بیدگلی

مدیرعامل شرکت 
مشاور سرمایه گذاری 

آرمان آتی



اقتصادخوانده ه��ای  اغل��ب  روزه��ا  ای��ن 
دانش��گاهی در گفتمان و نوش��ته ها، مقاالت 
و مصاحبه های خود عمده مش��کالت اقتصاد 
ام��روز کش��ور را مربوط به تعل��ل در اجرای 

تک نرخی کردن ارز می دانند. 
تجربه اندوختگان اجرایی کشور به یاد دارند 
که یک بار در دولت سازندگی به توصیه بانک 
جهان��ی این اقدام با هزینه بس��یار باالیی به 
اجرا گذاش��ته ش��د، اما بر اثر دو محدودیت، 
یک��ی نب��ود ذخی��ره کاف��ی ارز در برابر ولع 
س��فته بازان و برانگیختن تقاضا برای تبدیل 
دارایی و دیگری آزاد نکردن قیمت ها در بازار 
به دلی��ل نگرانی از افزایش ن��رخ تورم، طرح 
به ط��ور ناقص و ناموفق اجرا ش��د. در نتیجه 
تالش ها عقیم ماند و  )ملت هم سیخ را خورد 
و هم پیاز را( قیمت ارز به شدت افزایش یافت 
و با خروج ارز از کش��ور تاب مدیریت قیمتی 
ارز به ش��دت کاهش یافت. همان زمان ترکیه 
ب��رای جذب ارز اقدام به س��پرده گیری ارزی 
ایرانی��ان با نرخ ه��ای ب��االی 10درصد برای 
بازسازی کشورش کرد همچنین مشوق هایی 
را در این زمینه پیاده کرد، اما آنچه از میراث 
باقیمان��ده بر اقتصاد و بازار اثر گذاش��ت، آن 
بود ک��ه بنگاه ه��ای تولی��دی و بخش مولد 
کشور نتوانست تسهیالت اخذشده از بانک ها 
را در براب��ر افزایش قیم��ت جهنده ارز )برای 
واردات کاال و مواد اولیه، کاالی نیم ساخته و 
واس��طه ای و کاال های سرمایه ای به ویژه برای 
پروژه های سرمایه گذاری( در سررسید مبادله 
اس��ناد تصفیه کند لذا، بدهی بخش مولد در 
براب��ر تعهدات ارزی ب��ه روش های یوزانس و 
فاینانس با نرخ بهره و جرایم متعلقه سال به 
س��ال در بانک ها متراکم و به صورت معوقات 
ارزی باق��ی ماند، زیرا مطابق دس��تورالعمل 
بانک مرکزی تس��ویه حس��اب ارزی در نظام 
بانکی در روز مبادله اسناد به نرخ روز مبادله 
قطعی می ش��ود. در فاصل��ه زمانی بین ثبت 
س��فارش تا ورود کاال به گمرکات کش��ور و 
انعق��اد قرارداد جدید ریال��ی و اخذ بارنامه و 
س��یاهه کاال جهت ترخیص و اجرای فرآیند 
تولی��د و ف��روش تا سررس��ید بده��ی ارزی 
و تصفی��ه آن، هرگون��ه نوس��ان فزاینده نرخ 

ارز موج��ب تضعی��ف س��رمایه در گ��ردش 
تولید کننده و نابسامانی در قیمت تمام شده و 
کاالی فروش رفته می شود؛ به ویژه پروژه ها را 
در زمان بهره برداری غیر اقتصادی و محصول 

تولیدی را غیر رقابتی می کند. 
   در ای��ن فرآین��د بدیه��ی اس��ت ک��ه 
سرمایه گذار و تولیدکننده، انگیزه کار و تالش 
را از دست می دهند، هرگونه تصمیم ضربتی 
تغییر در روند کس��ب و کار، عم��ال واحدهای 
تولی��دی را غیر اقتص��ادی و محص��ول او را 

غیر رقابتی می کند. 
در نهایت، مش��تریان بانک موقع تس��ویه 
بدهی دچار مش��کل بازپرداخت می ش��وند. 
بدیهی اس��ت تراکم بدهی ناش��ی از افزایش 
جهن��ده ن��رخ ارز، عم��ال ق��درت رقابت��ی 
تولید کنن��ده را در براب��ر واردات تضعی��ف 
می کند و در کوتاه م��دت تورم هم نمی تواند 
ض��رر و زیان بخش تولید را جبران کند. این 
فرآیند موجب ورشکستگی واحدهای تولیدی 
به وی��ژه واحده��ای تولیدکنن��ده محصوالت 
بادوام و طرح های جدید سرمایه گذاری ش��ده 
یا در حال آبس��تنی س��رمایه؛ غیر اقتصادی 
می شوند. در تجربه گذشته آثار زیانبار اعمال 
سیاست تثبیت قیمت ها، همراه با تک نرخی 
کردن ارز موجب ش��د برخ��ی از بنگاه ها به 
س��وی ورشکس��تگی و رکود بروند و متقابال 
مطالبات بانک ها به ش��دت افزایش یابد. تراز 
بانک ها ناموزون ش��ده و عکس العمل تورمی 
بازار عمال قدرت خری��د مردم را کاهش داد. 
ظهور همزمان رش��د جمعیت و بروز بحران 

بیکاری در بازار اش��تغال و افزایش انتظارات 
و تقاضای کل در جامعه، ش��رایط را سخت تر 
ک��رد. مصرف کنن��دگان و تامین کنن��دگان 
معاش زندگی )سرپرس��ت خان��واده( اجبارا 
تم��ام این چالش ه��ا را با اندوخته گذش��ته 
جبران و تحمل کردن��د؛ اندوخته خانواده ها 
به جیب واردکنن��دگان، فرصت طلبان بازار و 
رانت خواران انتقال یافت و نرخ رش��د واقعی 
حساب سرمایه به شدت کاهش یافت و حتی 
در برخی از س��ال های متمادی منفی شد و 
عمال بازار کسب و کار داخل به دست کاالهای 
خارجی افتاد. با گذر از مقدمه فوق هم اینک 
مروری بر محدودیت های تک نرخی کردن ارز 

در شرایط فعلی خواهیم داشت. 
محدودیت ه��ا و چالش ه��ای پی��ش روی 
تک نرخ��ی کردن ارز در کوتاه مدت )خروجی 

پروژه تک نرخی کردن ارز( عبارتند از: 
1- محدودیت وج��ود ارز به میزان کفایت 
برای پاسخگویی به تقاضاهای واقعی و پنهان 

در بازار، در شرایط فعلی. 
2- نگران��ی از پذیرش ت��ورم به ویژه تورم 
جهنده ناشی از آزادسازی قیمت ها در دولت 

و مجلس شورای اسالمی. 
3- وجود رکود در بازار همراه با تورم. 

4- مسئولیت پذیری بانک مرکزی در حفظ 
ارزش پول ملی ک��ه اصلی ترین وظیفه بانک 

است. 
5- نگرانی از خروج شتابان سرمایه.

6- نگرانی از تحریک تقاضا برای ارز و تمایل 
اشخاص به تبدیل ثروت و دارایی ارز خود. 

7- عدم همبس��تگی فک��ری و ناباوری به 
اس��تراتژی واحد جهت تدوین و اجرای یک 
الگوی اقتصادی مستدام و بلند مدت متناسب 

با میزان توان و ظرفیت کشور.
   از ای��ن رو تک نرخ��ی ک��ردن ارز زمانی 
رافع قس��متی از معضالت اقتصادی می شود 
که اوال ذخیره ارزی کافی در دس��ت دولت و 
بانک مرکزی وجود داشته باشد، ثانیا اقتصاد 
سیاس��ی از ثبات کافی برخوردار ش��ود، ثالثا 
متغیره��ای اقتص��اد با ثبات نس��بی حرکت 
کنند، رابع��ا بخش خصوصی واقعی با اصالت، 
با قبول مس��ئولیت و تعهد به رسالت ملی و 
آوردن س��رمایه فیزیکی و دانش و تجربه، به 
میدان عمل وارد شود، خامسا دولت و به ویژه 
نهادهای ملی با اعتماد راس��خ به آزادس��ازی 
ظرفیت ه��ای نهفته در دارایی ه��ای ملی در 
چارچوب اجرای اصل 44 قانون اساسی اقدام 
کن��د. همچنین اقتصاد سیاس��ی با تعامالت 

بین المللی از ثبات نسبی برخوردار شود. 
   در ص��ورت تحقق ش��رایط فوق و فضای 
مناسب برای کسب و کار، تک نرخی کردن ارز 
و اصالح نظام پولی کشور امکان پذیر خواهد 
بود، اما در شرایط فعلی که چندگانگی ارزی 
در نظام پولی کشور مستمر بوده، برای خروج 
از ای��ن محدودیت ها، نیاز به حفظ س��رمایه 
اجتماعی و به ناچار مجبور به پذیرش نسخه 
گام به گام و تمرکز در اجرای سیاس��ت های 
کل��ی و هدف گیری ه��ای مبتنی ب��ر اقتصاد 
مقاومتی ب��رای برون رف��ت از وضعیت فعلی 

است. 

   برای رفع نگرانی تولیدکنندگان و رقابت پذیر 
کردن کاالها در برابر کاالهای مشابه خارجی و 
راه اندازی ظرفیت های بالقوه بخش تولید کشور، 
دولت که صاحب ارز حاص��ل از صادرات انفال 
نظی��ر نفت اس��ت، می توان��د ارز بخش تولید 
را، نظارت ش��ده با قیم��ت تثبیتی  )ترجیحی 
مناس��ب( به بخش تولید و سرمایه گذاری های 
مول��د با ارزش افزوده اختص��اص داده و تامین 
کن��د و تعرفه های اقالم مورد مصرف در بخش 
مولد کش��ور را شفاف کند، درآمد امروز خود از 
مالیات را موکول به آینده و از محل درآمدهای 
مالیاتی آتی بنگاه ها با ارزش افزوده بیشتر کسب 
کند. به این ترتیب و با اجرای دقیق اس��تاندارد 
مل��ی، کمیت و کیفیت تولیدات بهتر ش��ده و 
قیمت تولیدات رقابتی خواهد شد و بدین روش 
صادرات رقابت پذیر ش��ده و رش��د مورد انتظار 

محقق خواهد شد. 
   در مقاب��ل ب��رای جبران درآم��د دولت و 
خروج از چال��ش دمپینگ بر واردات کاالهای 
مصرف��ی از مجاری رس��می و غیررس��می و 
قاچاق به کشور و رهایی از کاالهای دپو شده 
نامرغ��وب خارج��ی، با ابزار تعرفه س��نگین و 
اعمال اس��تانداردهای اجباری می تواند قیمت 
ارز را ب��رای واردات کاالهای مصرفی خارجی 
با نرخ باالتر و تعرفه بیش��تر تامین کند. تاجر 
وارد کننده اقالم مصرف��ی انبوه می تواند از ارز 
صادراتی یا از ارز دولت با قیمت حاش��یه بازار 
استفاده کند. صادر کننده هم آزادانه می تواند 
ارز خ��ود را به قیمت حاش��یه ب��ازار آزاد ارز 
ب��ه وارد کننده کاالهای مصرف��ی یا به بخش 
خدم��ات اختصاص دهد. بدین صورت با عبور 
از این مس��یر، ب��ه مرور و در ی��ک بازه زمانی 
معقول، با تثبیت تحرکات اقتصاد سیاس��ی و 
برقراری ثبات سیاسی و رفع کامل تحریم های 
ظالمان��ه و رفع معضالت رک��ود و بیکاری که 
خود ارتباط پیوسته ای با بحث فوق دارد؛ فضا 
ب��رای تک نرخی کردن ارز آماده خواهد ش��د. 
آنگاه که کشور آماده آزادسازی اقتصاد به طور 
ش��فاف و بدون تبعیض و انحصار شود، قطعا 
نوس��انات قیمت ارز محدود و با ثبات خواهد 
ش��د. دولت با همراهی بازار بدون فش��ار و با 
سرمایه اجتماعی پشتیبان، اقتصاد کالن را با 
روند مناس��ب و رشد پاینده، با نگاه توسعه ای 
حرکت خواهد داد و انتظارات اقتصاد مقاومتی 
و تک نرخی کردن ارز با اس��تقبال جامعه و با 

هزینه بسیار کم محقق خواهد شد. 

رویکرده��ای  بین الملل��ی  همای��ش   
میان رش��ته ای به آموزش ترجمه، با حضور 
استادان برجسته داخلی و خارجی در تاریخ 
20 مه��ر 1396 در مح��ل دانش��گاه خاتم 

برگزار خواهد شد. 
ب��ه گزارش »فرص��ت امروز« از دانش��گاه 

خات��م، محورهای این همای��ش بین المللی 
عبارتن��د از رویکرده��ای نوین ب��ه آموزش 
ترجم��ه، آم��وزش زبان و آم��وزش ترجمه، 
آموزش توانش ترجم��ه، روش های تدریس 
ترجم��ه، ارزیاب��ی ترجمه، تهی��ه و تدوین 
مطالب آموزش��ی در حوزه آموزش ترجمه، 

کیفیت س��نجی دوره های آموزش ترجمه در 
ایران، فن��اوری و ترجمه، مس��ائل حرفه ای 
در آم��وزش ترجمه، ب��ازار ترجمه و آموزش 

ترجمه و آموزش ترجمه شفاهی. 
در ای��ن همایش اس��تادان مط��رح و بنام 
داخلی و خارجی همچ��ون دکتر لوئیز فون 

فلوتو، محق��ق برجس��ته بین المللی و مدیر 
گروه مرکز مطالعات ترجمه دانش��گاه اتاوا، 
دکت��ر فرزانه فرحزاد، دکتر بهزاد قنس��ولی، 
دکت��ر احم��د محس��نی، دکت��ر مس��عود 
خوش س��لیقه و دکتر رش��تچی و. . . به ارائه 

دانش و تجربیات خود خواهند پرداخت. 

گفتن��ی اس��ت ای��ن همای��ش در محل 
دانش��گاه خاتم به نش��انی ته��ران، خیابان 
مالص��درا، خیابان ش��یراز ش��مالی، خیابان 
حکیم  اعظم، پالک 30 برگزار خواهد شد و 
بهره مندی از سخنرانی ها و جلسه های ارائه 

مقاله  برای عموم آزاد است. 

دانشگاهخاتمبرگزارمیکند

همایشبینالمللیرویکردهایمیانرشتهایبهآموزشترجمه

چالشهاوچشماندازسیاستتکنرخیکردنارزدرایران

شروط هفت گانه تک نرخی شدن ارز
نفت

وزیرنفتخبرداد
بسته۵میلیارددالریبرای

افزایشتولیدازمیدانهاینفتی
وزی��ر نفت گف��ت که در حال آماده کردن بس��ته 
5میلیارد دالری برای افزایش تولید از میدان های در 

حال تولید ظرف دو سال هستیم. 
 ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« از وزارت نفت، بیژن 
زنگنه روز گذش��ته در سومین کنگره راهبردی نفت 
و نیرو با بیان اینکه خوش��بختانه باشگاه نفت و نیرو 
و این کنگره در حال پیدا کردن مس��یر خود است، 
تصریح کرد: خوشحالم این باشگاه به عنوان یک نهاد 
اثرگذار و غیردولتی که از روز نخس��ت بر غیردولتی 
بودن آن تاکید شده بود به حیات خود ادامه می دهد 

و به رشد و بالندگی می رسد. 
زنگنه با یادآوری اینکه ایده تش��کیل باشگاه نفت 
و نیرو در س��ال های 90 و 91 و با هدف تشکیل یک 
اتاق فکر برای بخش انرژی و نفت کشور که هیچ بار 
مالی و وابستگی به دولت نداشته باشد، شکل گرفت، 
ادامه داد: جلسات این باشگاه به صورت ماهانه برگزار 
می ش��ود و مطالب مطرح ش��ده در این جلس��ات به 
صورت چاپی و همچنین روی تارنمای باشگاه نفت و 
نیرو که برای همه قابل دسترس است، قرار می گیرد. 
وزیر نفت با بیان اینکه این باش��گاه کمتر از 200 
عضو دارد که سبب نگرانی برخی ها شده است، ادامه 
داد: به هرحال همه مسائل این باشگاه شفاف است و 

هیچ رانت اطالعاتی در آن وجود ندارد. 
وی افزود: ما به دنبال تولید فکر و اندیشه هستیم 
و امیدواریم جوان های بیش��تری به عن��وان اعضای 

پیوسته جذب این باشگاه شوند. 
تعیینتکلیفمیدانهایمشترکدر۴سال

آینده
زنگنه به قراردادهای جدید نفتی اشاره کرد و گفت: 
پیشرفت مذاکرات برای توسعه میدان های نفتی در 
قالب مدل جدید قراردادهای نفتی خوب و قابل قبول 

است. 
وی توسعه میدان های مشترک از جمله میدان های 
غ��رب کارون و افزایش بازیافت نف��ت از میدان های 
در حال بهره برداری را از اولویت های توس��عه صنعت 
عنوان کرد و گفت: سیاست دولت و وزارت نفت این 
است که تکلیف تمام میدان های مشترک ظرف چهار 
سال آینده روشن ش��ود و پیمانکار برای توسعه آن 

تعیین کند که حرکت بزرگی است. 
وزیر نفت ابراز امیدواری کرد قراردادهای توس��عه 
میدان های مشترک، با شرکت های معتبر خارجی که 

حتما همکار داخلی دارند به امضا برسد. 
زنگنه با بی��ان اینکه در حال آماده کردن بس��ته 
5میلیارد دالری برای افزایش تولید از میدان های در 
حال بهره برداری ظرف دو سال هستیم، توضیح داد: 
بخش مهمی از این کار مربوط به ترمیم چاه ها و بخشی 
 دیگر حفر چاه های جدی��د و رفع تنگناها در بخش 
رو س��طحی و بهره ب��رداری اس��ت ک��ه مرب��وط به 
میدان ه��ای متع��ددی در مناط��ق نفتخیز جنوب ، 

مناطق مرکزی و فالت قاره است.
زنگنه همچنین با اش��اره به موضوع جلوگیری از 
س��وزاندن گازهای مش��عل )No Flaring( گفت: 
ظ��رف چهار س��ال آین��ده باید مس��ئله جلوگیری 
از س��وختن گازهای مش��عل را عملیات��ی کنیم که 
ان شاءاهلل در اواخر این دولت موفق می شویم گازهای 

همراه در حال سوختن قابل توجهی نداشته باشیم.
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مدیرعامل راه آهن مطرح کرد 
راه آهن محور توسعه اقتصاد مقاومتی

مدیرعامل راه آهن در مراسم صبحگاه مشترک پلیس 
راه آهن، پلیس راه آهن را نگهبان و حافظ امنیت سیر و 
حرکت ایمن قطارها در شبکه ریلی برشمرد. به گزارش 
»فرص��ت امروز« به نقل از روابط عمومی راه آهن ایران، 
سعید محمدزاده با اشاره به ارزش و اهمیت و بی بدیل 
بودن نعمت امنیت گفت: پلیس راه آهن نگهبان و حافظ 
امنیت سیر و حرکت ایمن قطارها در شبکه ریلی است. 
وی با بیان اینکه راه آهن محور اقتصاد مقاومتی است از 
پلیس راه آهن خواس��ت همچون گذشته در حفظ نظم 
و امنیت از هیچ نکته ای دریغ نکنند. همچنین س��ردار 
اکبرشاهی، فرمانده پلیس راه آهن کشور در این مراسم 
گفت: پلیس راه آهن تأمین امنیت بیش از ۴۰۰ ایستگاه 
و ۱۲/۵ کیلومتر خطوط ریلی را بر عهده دارد. س��ردار 
اکبرش��اهی ادامه داد: فعالیت پلی��س راه آهن همانند 
س��ایر نیروهای پلیس بلکه فراتر از آنهاست زیرا پلیس 
راه آهن هم ضابط عام اس��ت و ه��م ضابط خاص. وی 
افزود: پلی��س راه آهن دوچهره و دون��گاه دارد؛ در نگاه 
اول مطابق فرامین مقام معظم رهبری، برخورد با مردم 
سراسر مهربانی و عطوفت است و در نگاه دوم برخورد با 
برهم زنندگان امنیت اجتماعی، همراه با قاطعیت است. 
وی تصری��ح کرد: با آموزش های��ی که صورت می گیرد 
پلیس راه آهن مانند گذشته توانایی ایستادگی در مقابل 
هرگونه ناامن��ی و اخالل را دارد. در پایان از چند تن از 
رؤسای قطار، مهمانداران، درجه داران و کارمندان نمونه 

با اهدای لوح قدردانی شد. 

رشد 117 درصدی صادرات ریلی از 
زاهدان به پاکستان در 6 ماهه اول 

امسال
مدیرکل راه آهن جنوب ش��رق گفت: در شش ماهه 
نخست س��ال جاری ۱۴ هزار و 733 تن کاال از طریق 
این خط ریلی به پاکس��تان صادر ش��د که نسبت به ۶ 
هزار و 78۱ تن س��ال قبل از آن، رش��د ۱۱7 درصدی 
را نش��ان می دهد. به گزارش »فرصت امروز« به نقل از 
اداره کل راه آهن اس��تان، مجی��د ارجونی افزود: میزان 
ترانزی��ت کاال در این خ��ط ریلی به ۶ هزار و ۲۶ تن در 
ش��ش ماهه نخست س��ال جاری رسیده که رشد ۱8۶ 
درصدی را نشان می دهد. وی افزود: همچنین با واردات 
۶ هزار و ۲78 تن کاال در شش ماهه نخست سال ۹۶ از 
پاکستان به ایران از طریق خط ریلی زاهدان-کویته، به 
رش��د ۵ درصدی رسیده است. وی اظهار کرد: در شش 
ماهه نخس��ت س��ال جاری تعداد ۶۰ رام قطار در این 
خط ریلی تردد داش��ته که نسبت به 3۵ رام قطار سال 
قبل از آن، رشد 7۱درصدی را نشان می دهد. مدیرکل 
راه آهن جنوب شرق بیان کرد: سیمان، قیر، گوگرد، گل 
سرخ و فوتس اویل عمده کاالهای صادراتی توسط این 
خط ریلی به پاکستان به ش��مار می رود. وی ادامه داد: 
همچنین عمده کاالهای وارداتی در این مس��یر شامل 
کنجد و برنج خوراکی و عمده کاالهای ترانزیتی شامل 

گوگرد خام می شود. 

رئیس هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی 
صنایع ایران: 

 ایدرو با جهش به سمت حوزه های 
نوآورانه و خالق حرکت می کند

رئیس هیات عامل ایدرو گفت که س��ازمان گسترش 
در صنعت کش��ور اثرگذاری بزرگی دارد و در راس��تای 
بازآفرین��ی نق��ش ای��درو در کش��ور، بای��د در جهت 
مس��ائلی که بیش��تر جنبه نوآوری و خالقی��ت دارند و 
بخش خصوص��ی در آن حضور ن��دارد، حرکت کند. به 
گزارش ایدرو نیوز، رئیس هیات عامل ایدرو در جلس��ه 
شورای مدیران و معاونان سازمان با بیان اینکه با تالش 
همکاران، سازمان گسترش از مهجوریت در آمد، تصریح 
کرد: سازمان گسترش در صنعت کشور اثرگذاری بزرگی 
دارد و در راس��تای بازآفرینی نقش ایدرو در کشور، باید 
در جهت مسائلی که بیش��تر جنبه نوآوری و خالقیت 
دارن��د و بخش خصوص��ی در آن حضور ن��دارد، حرکت 
کنیم. منصور معظمی با اشاره به درخواست نمایندگان 
مجلس شورای اس��المی برای ایجاد صنایع در مناطق 
خ��ود گفت: وزیر صنعت، معدن و تج��ارت هم از ایدرو 
جهت اقدام در محرومیت زدایی در بخش صنعت کشور 
در اس��تان های کمتر توس��عه یافته انتظار دارد و از اهم 
برنامه ه��ای ای��ن وزارتخانه قرار گرفته اس��ت. معظمی 
افزود: در این راس��تا انتظار می رود مجلس قوانینی که 
ای��درو را در حرک��ت و هدایت صنعت کش��ور محدود 
ک��رده، تغییر دهد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با اش��اره به نیاز کشور به جذب سرمایه خارجی و ایجاد 
اش��تغال تصریح کرد: برای یک اقدام و فعالیت هزاران 
سوال مطرح می ش��ود، ولی برای انجام آن هیچ کمکی 
نمی شود. چرا برای سرمایه گذاری در این کشور و جذب 
آن کمک نمی ش��ود. رئیس هیات عامل ایدرو، توجه و 
نگاه ویژه دکتر ش��ریعتمداری و انتظار ایشان از ایدرو را 
مثب��ت خواند و گفت: وقتی می توانیم برای ۱۰هزار نفر 
در پروژه های س��ال ۹۶ ایدرو شغل ایجاد کنیم، باید هر 
چه سریع تر این موضوع را گسترش و توسعه دهیم چون 
دغدغه اصلی نظام اشتغال اس��ت و ایدرو به عنوان یک 
سازمان استراتژیست و سیاست گذار و اجرا کننده این امر 
است و وظیفه ایدرو توسعه و هدایت صنعت کشور است.
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فرص�ت ام�روز: هفدهمین 
همایش س��االنه سیاس��ت های 
روز سه شنبه  توس��عه مس��کن 
هفته جاری در مرکز تحقیقات 
راه، مسکن و شهرسازی برگزار 
ش��د. محوره��ای تامی��ن مالی 
مسکن و مسکن اقشار کم درآمد 
روز  نخس��تین  برنامه ه��ای  از 
هفدهمین همایش سیاست های 
توسعه مسکن است. برنامه های 
روز دوم که چهارش��نبه برگزار 
می ش��ود نی��ز ش��امل برگزاری 
بافت های  تخصص��ی  میزگ��رد 
ناکارآمد شهری، سیاست زمین، 
شهرس��ازی و اقتصاد شهر، بازار 
مسکن و اس��کان بشر است. در 
نخس��تین روز این همایش وزیر 
راه وشهرس��ازی گف��ت: قیمت 
زمین در تهران و کالنشهرها از 
سال 8۴ تا ۹۲، 7۶۰درصد رشد 
داشته اما از سال ۹۲ تا ۹۵ تنها 
دو ص��دم درص��د افزایش یافته 
اس��ت. وی افزود: قیمت مسکن 
از سال 8۴ تا ۹۲ بیش از ۶برابر 
ش��ده، اما رش��د قیمت مسکن 
 از س��ال ۹۲ ت��ا ۹۵ در ته��ران
 ۱.۱ درص��د بوده اس��ت و این 
نش��ان می دهد که از س��ال ۹۲ 
تا ۹۵ قیمت مس��کن در تهران 
افزای��ش  س��االنه ۲.۵ درص��د 
بی��ان  ب��ا  اس��ت. وی  داش��ته 
اینکه از س��ال 8۴ تا ۹۲ شاهد 
بیش��ترین مداخ��الت دولت در 
بخش مس��کن بوده ای��م، گفت: 
ای��ن سیاس��ت غلط ب��ا اجرای 
مس��کن مهر کش��ور را گرفتار 
کرد و ساخت بیش از ۲میلیون 
واح��د مس��کونی یعنی 8درصد 
کل موجودی مسکن، مشکالت 
زیادی را به کشور تحمیل کرد. 

تزریق پول بدون 
سیاست گذاری نتیجه 

معکوس می دهد
داش��ت:  اظه��ار  آخون��دی 
اگ��ر فک��ر می کنیم ب��ا تزریق 
پ��ول، اقتصاد مس��کن متحول 
می ش��ود این فکر غلطی اس��ت 
زیرا هرگون��ه مداخله در بخش 
مس��کن بدون سیاس��ت گذاری 
مناسب، نتیجه معکوسی خواهد 
داش��ت. وی تاکید ک��رد: ما در 
آس��تانه ش��رایط جدید ساختار 
جمعیت��ی در ایران هس��تیم و 
نتیج��ه بخش نب��ودن اقدامات 
گذش��ته نش��ان از درک واقعی 
وضعیت اقتصاد مسکن در ایران 
بوده که با مداخله دولت ش��اهد 
افزای��ش 7۶۰درص��دی قیمت 
زمین در ش��هرها بودی��م. وزیر 
راه وشهرس��ازی افزود: جمعیت 
ش��هری ای��ران ب��ه 7۴درصد و 
جمعیت روس��تایی به ۲۶درصد 
جابه جای��ی  ن��رخ  و  رس��یده 
جمعیت شهری در کشور بسیار 
ان��دک ش��ده و ای��ن مفهومش 
این اس��ت که در ش��هرها ادامه 
تراکم فروش��ی و ساخت مسکن 
دیگر خریداری نخواهد داش��ت. 
متاسفانه  کرد:  تصریح  آخوندی 
هنوز ما نس��بت به این موضوع 
تغیی��ر و پذیرش تح��والت در 
و  ش��هری  س��کونت  س��اختار 
جمعیت��ی ایران تص��ور واحد و 
یکس��انی نداری��م لذا نداش��تن 
تصوی��ری از وضعی��ت موج��ود 
سبب ش��ده انتظارات از بخش 
مس��کن در حوزه ه��ای مختلف 
ب��ا تصمیمات اخذ ش��ده فاصله 

زیادی داشته باشد.  

ثبات و تعادل نسبی در 
جمعیت شهری

آخون��دی اف��زود: اصلی ترین 
بخ��ش مس��کن درک صحی��ح 
و  اس��ت  از وضعی��ت موج��ود 
دارد  اهمی��ت  بس��یار  آنچ��ه 
داش��تن تصوی��ری از وضعی��ت 
و  اس��ت  ایران  س��کونتگاه های 
اگر ب��ه اجماع نرس��یم در این 

 بخش موفق نخواهیم بود.  وزیر 
راه وشهرس��ازی بیان کرد: روند 
مهاجرت ش��هری به شدت کند 
شده اس��ت و در حوزه جمعیت 
ش��هری به یک ثب��ات و تعادل 
جمعیتی نس��بی رس��یده ایم و 
پی��ام اصل��ی آن اینک��ه در این 
بخش ش��اهد هج��وم جمعیتی 
به یک ش��هر یا کالنش��هرها در 
آین��ده نخواهیم ب��ود.  جمعیت 
ح��دود 3میلیون نف��ری تهران 
در حال حاض��ر به 8.7 میلیون 
نفر رسیده و تحوالت جمعیتی 
س��ال ۹۰ تا ۹۵ در کالنشهرها 
نش��ان می دهد که م��ا باید کل 
مسکن  بخش  سیاس��ت گذاری 
را م��ورد تجدیدنظر قرار دهیم.  
ی��ک  در  داش��ت:  اظه��ار  وی 
اقدام بی س��ابقه از سال های 8۹ 
ت��ا ۹۱ در ش��هر ته��ران برای 
پروانه  واحد مسکونی  7۶۰هزار 
صادر شده اس��ت این در حالی 
است که جمعیت ش��هر تهران 
کل در   ۹۱ ت��ا   8۹ س��ال   در 
 ۴۰۰ هزار نفر افزایش داش��ته 
اس��ت و در این��ده در ته��ران 
نخواهیم  رش��د جمعیت  شاهد 
بود.  وزیر راه وشهرسازی گفت: 
ب��ا توجه ب��ه ساخت و س��ازهای 
انجام ش��ده هم اکنون جمعیت 
 پذیری ش��هر ته��ران در حدود 
۱۰.۵ میلیون نفر اس��ت و این 
شهر هم اکنون 8.7 میلیون نفر 
جمعی��ت دارد ب��ه همین دلیل 
بس��یار مهم است که ببینیم آیا 
می توانیم سیاس��ت های گذشته 
را در حوزه مسکن در این شهر 
ادام��ه دهی��م؟  وی تاکید کرد: 
تغیی��ر و تح��والت س��اختاری 
می ده��د  نش��ان  جمعیت��ی 
سیاس��ت گذاری های گذشته در 
حوزه مس��کن قابل ادامه نیست 
و ما ناچ��ار به تجدی��د نظر در 
در  خ��ود  سیاس��ت گذاری های 
این حوزه هس��تیم.  وزیر راه و 
شهرس��ازی اظهار داش��ت: آمار 
س��ال ۹۵ و ۹۰ ب��رای ه��ر نوع 
برنامه ریزی در ایران بسیار مهم 
اس��ت و اینکه سیاس��ت گذاران 
این آمار را به صورت دقیق مورد 
توجه قرار دهند، زیرا که رش��د 
جمعیت در این س��ال ها از ۱.۹ 
به ۱.۴ کاهش پیدا کرده اس��ت 
و این نش��ان می ده��د ما دیگر 

ش��اهد رش��د جمعیت همانند 
دهه ۶۰ ی��ا 7۰ نخواهیم بود و 
تحول جمعیت��ی مراحل نهایی 
خود را طی می کن��د.  به گفته 
وی، در بررس��ی وضعیت ش��هر 
قم در پنج س��ال گذشته حدود 
۱۲۵هزار نفر به جمعیت ش��هر 
قم اضافه شده است، قم یکی از 
ایران  مهاجرپذیرترین شهرهای 
بوده اما آمار جمعیتی سال های 
۹۰ ت��ا ۹۵ ای��ن ش��هر نش��ان 
می دهد که روند رش��د جمعیت 
در این ش��هر روند کاهشی بوده 
اس��ت.  آخوندی اف��زود: زمانی 
با توجه به نرخ رش��د مهاجرت 
و جمعی��ت، تولی��د انبوه ه��ای 
و  اکبات��ان  همچ��ون  مس��کن 
شهرهای جدید برای خود بازار 
خوبی داش��ت اما هم اکنون اگر 
بخواهی��م ای��ن کار را در تهران 
تکرار کنیم غیرممکن اس��ت به 
همین دلیل نیز دست یافتن به 
تصویری واحد و اجماع در مورد 

آن بسیار مهم است.  

تصورات دهه 60 و 70 در 
بخش مسکن

آخوندی یادآورش��د: مش��کلی 
که هم اکن��ون در کش��ور وجود 
دارد این است که هنوز تصویری 
ک��ه از مس��کن در ذهن بیش��تر 
بس��ته  نق��ش  سیاس��ت گذاران 
اس��ت تصورات ده��ه ۶۰ و دهه 
7۰ و تغیی��ر و تح��والت مربوط 
به آن دوران اس��ت و این مسئله 
س��بب ش��ده که قیمت مسکن 
در باالی ش��هر تهران نس��بت به 
پایین ش��هر ۵ برابر باش��د.  وزیر 
راه و شهرس��ازی ب��ا اش��اره ب��ه 
اینکه هم اکنون در ش��هر تهران 
۵۰۰هزار خانه خالی وجود دارد، 
گفت: وجود ۵۰۰هزار خانه خالی 
در تهران بدان مفهوم است که در 
جامعه تصویر درستی از تحوالت 
بخ��ش مس��کن وجود نداش��ت 
بی توجه��ی  دیگ��ر  س��وی  از  و 
 نس��بت ب��ه تح��والت واقعی در 
تصمیم گیری ها به این وضعیت 
دامن زده اس��ت.  ب��ه گفته وی، 
تنها در منطقه یک تهران 3۵هزار 
واحد مسکونی آماده عرضه بدون 
مش��تری وجود دارد و مفهوم آن 
این اس��ت که از نظر اقتصادی و 
شهرسازی بی توجهی های کالنی 

به نیاز واقعی مس��کن در ش��هر 
تهران وجود داش��ته اس��ت.  وی 
افزود: آمارها نش��ان می دهد که 
بیشترین س��اخت وساز در شهر 
ته��ران در منطقه ۲۲ اس��ت در 
حالی که آمار معامالت مس��کن 
نش��ان می دهد که ای��ن منطقه 
در پایین ترین رده فروش مسکن 
ق��رار دارد و نی��از واقع��ی مردم 
در ای��ن زمین��ه نادی��ده گرفته 
ش��ده اس��ت.  آخوندی گفت: ما 
نمی توانی��م برخ��الف تغیی��رات 
جمعیت��ی سیاس��ت های خ��ود 
را ادام��ه دهی��م و دیگ��ر امکان 
مدیریت ش��هری از طریق صدور 
پروانه ه��ای س��اختمانی وج��ود 
ن��دارد و هم��ه اعضای ش��ورای 
اسالمی شهرها، دولت و مجلس 
باید به این مس��ئله توجه کنند.  
وی گف��ت: ش��هر یک س��ازمان 
اجتماعی فرهنگی اس��ت و محله 
کانون اجتماعی اس��ت و ساکنان 
آن بای��د در خوش��ی ها و بدی ها 
در کن��ار ه��م باش��ند و در این 
راس��تا باید به جای یک مسکن 
بد، س��اخت یک مس��کن جدید 
با بازآفرینی ش��هری مورد توجه 

قرار گیرد. 

جلوگیری از سوداگری در 
حوزه مسکن

وزیر راه و شهرس��ازی گفت: 
باید ساخت واحدهای مسکونی 
که در اس��تطاعت مردم اس��ت، 
م��ورد توجه ق��رار گی��رد و در 
بازآفرینی ش��هری قدرت خرید 
واقعی م��ردم م��ورد توجه قرار 
گیرد ت��ا از هرگونه س��وداگری 
در ح��وزه مس��کن جلوگی��ری 
ش��ود.  وی ب��ر سیاس��ت های 
ب��رای  پس ان��داز   رژی��م 
خانه دار شدن مردم تاکید کرد 
و گفت: هم اکنون سپرده گذاری 
در صن��دوق پس انداز مس��کن 
یک��م مورد توجه ق��رار گرفته و 
هم اکنون۲8۲ه��زار نفر در این 
صندوق س��پرده گذاری کرده اند 
و اطمینان دارند با اس��تفاده از 
این سپرده ها و تسهیالت بانک 
مس��کن می توانند صاحب خانه 
ش��وند. آخوندی تصری��ح کرد: 
سیاست  ش��هری  بازآفرینی  در 
محله محوری و ارتقای کیفیت 
ما  ب��رای  زندگ��ی ش��هروندان 

اهمی��ت زی��ادی دارد و از نظر 
ما تولید کنندگان و انبوه س��ازان 
در این راس��تا نقش توس��عه ای 

خواهند داشت. 

رشد 107 برابری قیمت زمین 
از سال 72 تا 92

مع��اون  مظاهری��ان،  حام��د 
مسکن و س��اختمان وزیر راه و 
شهرسازی در این نشست گفت: 
در حالی که ظرف ۲۰ سال )7۲ 
تا ۹۲( قیمت مس��کن در کشور 
7۶ برابر ش��د، از سال ۹۲ تا ۹۶ 
قیمت مسکن تنها ۱۰.۶ درصد 
رشد داشته است. وی افزود: در 
س��ال های ۹۲ تا ۹۶ نرخ اجاره 
بها ۱.۵ برابر ش��ده در حالی که 
این شاخص در سال های 7۲ تا 
۹۲، ۶۱ برابر رش��د کرده است. 
وی همچنین یادآور شد: آمارها 
نشان می دهد که از سال 7۲ تا 
۹۲ بهای زمین در کش��ور ۱۰7 
برابر شده است. معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی با بی��ان اینکه در 
ای��ن مدت، نرخ ت��ورم به عنوان 
37برابر  اقتصادی  مهم  شاخص 
ش��ده اس��ت، افزود: با این حال 
دولت در نظ��ر ندارد وارد حوزه 
ساخت و ساز شود و نقش دولت 
در حوزه ساخت و س��از منحصر 
ب��ه برنامه ری��زی و هدایت بازار 
خواهد بود. وی گس��ترش بازار 
ره��ن با معرف��ی ابزارهای نوین 
مال��ی در صنعت س��اختمان را 
یکی دیگ��ر از برنامه های دولت 
عن��وان کرد و اف��زود: دولت در 
این مسیر به موفقیت های خوبی 

دست یافته است. 

تسهیل خانه دار شدن 
خانوارها

قدرت  افزای��ش  مظاهری��ان، 
خری��د خانوار را یک��ی دیگر از 
برنامه ه��ای مهم حوزه مس��کن 
دانس��ت و افزود: افزایش قدرت 
خرید خانوار و قدرتمندتر شدن 
آنه��ا، زمین��ه تس��هیل خانه دار 
ش��دن خانوارها را فراهم خواهد 
ک��رد. وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
تجرب��ه جهانی نش��ان می دهد 
هم��ه متقاضیان مس��کن برای 
خری��د خان��ه پول نق��د ندارند، 
افزود: بانک ه��ا و نهادهای مالی 
با احتس��اب پس اندازهای آینده 
تسهیالت مورد نیاز را در اختیار 
خانوارها قرار می دهند تا خرید 
مسکن خود را انجام دهند. وی 
تاکی��د ک��رد: دولت ب��ه تامین 
مس��کن زوج های ج��وان توجه 
جدی دارد زی��را آنها خریداران 
اصلی  مصرف کنندگان  و  واقعی 
هستند و در بازار به دنبال سود 
و انتفاع نیستند. معاون مسکن و 
ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به سیاست های بهسازی 
بافت های فرسوده شهری اظهار 
داش��ت: در این بخ��ش دولت و 
مجلس ب��ه اجماع رس��یده اند؛ 
بهس��ازی بافت های فرس��وده و 
س��اماندهی حاشیه نشینی یکی 
برنامه ها است.  این  از مهم ترین 
مظاهری��ان خواس��تار افزای��ش 
نهاده��ای توس��عه گر در بخش 
مس��کن ش��د و گف��ت: اجرای 
سیاس��ت های توسعه مسکن در 
ای��ران نیازمند نهاد توس��عه ای 
اس��ت و بانک مس��کن در چهار 
س��ال گذش��ته در این راس��تا 
حرکت کرده اس��ت. وی تاکید 
کرد: انتظار داریم بانک مس��کن 
در دولت دوازدهم به عنوان یک 
نهاد توسعه ای در حوزه مسکن 
ب��ه برنامه های خ��ود ادامه دهد 
ت��ا توجه به تامین مس��کن کم 
درآمدها با اعمال سیاس��ت های 
اجتماع��ی دولت، زمینه را برای 
کمک به این اقشار فراهم کند و 
اقشار آسیب پذیر با حمایت های 
اجتماع��ی بتوانند صاحب خانه 

شوند. 

در هفدهمین همایش ساالنه سیاست های توسعه مسکن مطرح شد

لزوم توجه به قدرت خرید مردم در بخش مسکن
حمل و نقل ریلی

صنعت

یادداشت

اقتصاد کالن

اشتغال

جذب سرمایه های خارجی در 
بخش معدن مستلزم ثبات در 

تصمیم گیری ها

ثبات در تصمیم گیری ها، امنیت سرمایه و پایین بودن رتبه 
ریسک کش��ور، نکات کلیدی جلب و جذب سرمایه گذاران 
خارجی در عرصه معدن کشور است. نیروی انسانی و انرژی 
ارزان، ظرفیت ب��اال و نیروی کار متخصص از جمله مزایای 
ایران برای توس��عه فعالیت های معدنی است، اما در کنار آن 
وجود محیط آرام و اطمینان بخش��ی به س��رمایه گذاران از 
ملزومات است. بزرگ ترین عامل کاهش رشد سرمایه گذاری 
در کش��ور، نبود اطمینان به بازگشت سرمایه هاست؛ در این 
زمینه باید دست به دست هم بدهیم تا سرمایه های بین المللی 
وارد کشور شود. امروز فرصت برای ورود سرمایه خارجی به 
کشور مهیاس��ت، به ویژه اینکه در زمینه بهبود فناوری های 
برداش��ت، تغییر تاسیسات قدیمی برداشت معدنی و بهبود 
زیرس��خت های توس��عه تجارت معدنی نیاز ف��وری وجود 
دارد. امروز که نیازمند س��رمایه گذاری های معدنی هستیم، 
باید رتبه ریس��ک مان را بهبود بخش��یده، از سرمایه گذاران 
بین المللی حمایت کنیم و به آن��ان اطمینان خاطر بدهیم. 
باید به بخش های مختلف اقتصاد بین الملل در اینکه پذیرای 
آنها در همکاری ها و س��رمایه گذاری های بلندمدت هستیم، 
عالمت بدهیم و فراموش نکنیم سرمایه در جایی که قوانین 
باثبات، هزینه های تولید منطقی و محیط سرمایه گذاری امن 
بوده و س��ودآوری وجود داشته باش��د، وارد می شود. محال 
است در معادن و صنایع معدنی در کوتاه مدت به سودآوری 
برس��یم. ایران از ۶۰ میلیارد تن ذخایر معدنی و بازار بزرگ 
برخوردار اس��ت و باید با معرفی آن به عنوان کش��وری امن، 
فعاالن معدنی خارج��ی را برای س��رمایه گذاری بلندمدت 
در کش��ور مجاب کنیم. در کشور همس��ایه افغانستان نیز 
فرصت های بزرگی برای برداشت های معدنی وجود دارد که 
با استفاده از هزینه های پایین دسترسی و نیروی کار ایرانی، 

تحقق این مهم میسر خواهد بود. 

وزیر امور اقتصادی و دارایی:
فضای رقابت بین المللی در حوزه 

اقتصاد برای مناطق آزاد فراهم است
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارای��ی گفت که فض��ای رقابت 
بین الملل��ی در حوزه اقتصاد برای مناطق آزاد فراهم اس��ت 
و باید تهدیده��ا و چالش ها در مناط��ق آزاد را به فرصت ها 
تبدی��ل کنیم. مس��عود کرباس��یان روز سه ش��نبه در جمع 
مدیران و مس��ئوالن مناطق آزاد کشور که با حضور»مرتضی 
بانک« مش��اور رئیس جمهوری و دبیر ش��ورای عالی مناطق 
آزاد برگ��زار ش��د، تاکید کرد: برای افزایش س��رمایه گذاری، 
توس��عه گردشگری، رفع محرومیت ها، استفاده از فضای بعد 
از برجام، رونق کس��ب و کار و تولید و صنعت در مناطق آزاد 
بای��د برنامه های جداگانه همراه ب��ا در نظر گرفتن اولویت ها 
را در ای��ن مناطق تدوین کرد. کرباس��یان با تاکید بر اینکه 
حذف بوروکراسی های زائد موجب رشد اقتصادی مناطق آزاد 
می شود، افزود: بدون وجود سرمایه و سرمایه گذاری خارجی 
در کش��ور نمی توان موفق عمل کرد. وزیر اقتصاد یادآور شد: 
وجود بانک، بیمه و بورس های خارجی در مناطق آزاد به یک 
الزام تبدیل ش��ده است و برای ایجاد آنها در مناطق آزاد باید 
تالش کنیم. کرباسیان با بیان اینکه مناطق آزاد می توانند از 
ظرفیت های مجوز صدور اوراق قرضه ارزی بهره مند ش��وند، 
افزود: اگر هم��ه توانمندی های مناط��ق آزاد را جمع کنیم 
این مناطق به شکل جامع می توانند به یک قدرت اقتصادی 
در کش��ور تبدیل ش��وند. وزیر اقتصاد تاکید کرد: راه اندازی 
صندوق های مشترک سرمایه گذاری و بیمه ای در مناطق آزاد 
می تواند راهگشای فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد باشد. 

تنها 11درصد نیروی کار جهان در 
بخش تولید اشتغال دارند

قائم مق��ام وزیر کار، تعاون و رف��اه اجتماعی با تاکید بر 
مهارت افزایی جوانان گفت: تا ۱۵ سال پیش ۲۱تا ۲۴ درصد 
نیروی کار جهان در بخش تولید بودند اما اکنون این میزان 
به ۱۱درصد کاهش یافته اس��ت.  »ابوالحسن فیروزآبادی« 
افزود: یکی از دالیل مهم بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی 
نبود مهارت اس��ت. وی اظهار داش��ت: بی��ش از ۲۰درصد 
دانش آموختگان دانشگاهی در کشور نمی توانند شغلی بیابند 
و در این میان عمده بیکاری کشور در میان فارغ التحصیالن 
دانشگاهی مربوط به زنان است و از این رو باید آموزش های 
مهارتی از دوره کودکی وارد سیس��تم آموزشی کشور شود. 
وی گفت: امروز باید به دانش آموز خود بگوییم قرار نیس��ت 
در جامع��ه 8۰میلیونی ایران وارد ش��وی، بلکه باید خود را 
ب��رای ورود به بازار 8 میلی��اردی و رقابت در عرصه جهانی 
آماده کنی. وی با یادآوری اینکه امروز موانع تجارت در همه 
کشورهای جهان کاهش یافته است، اظهار داشت: توانمندی 
زی��ادی در حوزه آموزش مهارت اس��ت اما از این مهارت ها 
بهره برداری الزم نمی ش��ود. فیروزآبادی گفت: شالوده های 
اقتصادی دنیا در حال تغییر ب��وده و اکنون جامعه جهانی 
از مرحل��ه صنعتی ب��ه فراصنعتی و دان��ش و اطالعات در 
حال حرکت اس��ت. وی یادآور شد: تا ۱۵ سال پیش ۲۱ تا 
۲۴درصد نیروی کار جهان در بخش تولید بودند اما اکنون 
این میزان به ۱۱درصد کاهش یافته اس��ت. قائم مقام وزیر 
کار تاکید کرد: در نظام آموزش��ی سنتی فقط با انتقال علم 
مواجه هستیم اما این کافی نیست و دانش آموز باید در کنار 

آموزش های نظری، مهارت را کسب کند. 

محمدرضا مرتضوی
رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران



فرص�ت ام�روز: س��فر رئیس جمهور 
ترکی��ه به ای��ران و همچنین س��فر اخیر 
رئی��س کل بانک مرکزی ای��ران به آنکارا 
نشان می دهد که دو کشور ایران و ترکیه 
قصد دارند به طور جدی و هرچه سریع تر 
دالر را از مبادالت ارزی شان حذف کنند. 
چن��دی پیش ب��ا س��فر رئیس جمهور 
ترکی��ه به ای��ران و همچنین س��فر اخیر 
ول��ی اهلل س��یف ب��ه ترکی��ه، تفاهمی در 
زمینه س��وآپ دوجانبه ریال ایران و لیر 
ترکیه با این کش��ور انجام ش��د؛ براساس 
ای��ن تفاهم نامه، ریال ای��ران و لیر ترکیه 
به س��هولت قابل تبدیل به یکدیگر بوده 
و موجب کاهش هزینه های تبدیل و نقل 
و انتقاالت وج��وه ارزی برای تجار هر دو 
طرف می ش��ود، بدون اینکه اس��تفاده از 
ارزهای واس��ط به ویژه دالر در این میان 
الزم باشد. به عبارت دیگر، بانک های دو 
طرف می توانند براس��اس توافقات انجام 
ش��ده از ابزاره��ای پرداخ��ت بین المللی 
ش��امل اعتب��ارات و برات اس��نادی برای 
تأمی��ن مال��ی تجارت به ارزه��ای ملی و 

محلی استفاده کنند. 
این تفاهم را می توان گام محکم تهران 
و آنکارا برای اجرای پیمان  پولی دوجانبه 
و حذف تدریجی دالر از مبادالت ایران و 
ترکیه دانس��ت. در همین زمینه، ولی اهلل 
سیف در تشریح نتایج سفر خود به ترکیه 
گف��ت: در تالش هس��تیم در نخس��تین 
فرصت، تس��ویه نتیجه مب��ادالت تجاری 
براس��اس س��وآپ ارزی را با طرف ترک 
نهایی کنیم و اسناد الزم نیز در نخستین 
نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو 
کش��ور که بزودی برگزارخواهد شد امضا 

خواهند شد. 
وی همچنین با اش��اره به تعیین سقف 
30میلیارد دالر حجم تجارت بین ایران و 
ترکیه توسط رؤسای جمهوری دو کشور 
ادامه داد: در س��فر به آنکارا بررسی های 
فنی الزم در حوزه بانکی انجام می ش��ود 
و امیدواریم در راس��تای توسعه مبادالت 
بانکی میان دو کش��ور ای��ن هدف بزرگ 
میان دو کش��ور، هرچه سریع تر به نقطه 

نهایی خود برسد. 
وی افزود: تجار دو طرف با شرایطی که 
از طریق س��وآپ ارزی و مبادله تجاری با 
استفاده از ارز ملی و محلی پیش می آید، 
می توانن��د با امنیت کام��ل و با کمترین 

هزینه مبادالت خود را انجام دهند. 

سیف با اش��اره به فعالیت بانکی بیش 
از 30س��اله ایران در ترکیه و دایر شدن 
ش��عبه بانک ملت در اس��تانبول، آنکارا و 
ازمی��ر گفت: در این س��فر قرار ش��د که 
موانع فعالیت بانکی برداش��ته شده و در 
نخس��تین فرصت از همه ظرفیت موجود 

استفاده شود. 
وی همچنین از انج��ام مذاکرات برای 
ایجاد شعبه بانک زراعت ترکیه در ایران 
خب��ر داد و افزود: ما ب��رای ارائه خدمات 
مشکلی نداریم و با توافقی که در جریان 
س��فر رئیس جمه��وری ترکیه ب��ه تهران 
انجام شده، زیرس��اخت های نظام بانکی 
را فراه��م می کنی��م ت��ا ه��دف تجارت 
30میلیارد دالری محقق شود و این عزم 

جدی در دو طرف وجود دارد. 
حذف دالر و استفاده از ارزهای محلی

به گزارش ایسنا، در حالی توافق جدید 
ایران و ترکیه به سمت اجرای پیمان های 
پولی و اس��تفاده از ارزهای محلی حرکت 
می کن��د که طی دو تا س��ه س��ال اخیر 
اقدامات دس��تگاه های مربوط��ه از جمله 
وزارت ام��ور خارجه و بانک مرکزی برای 
ورود به پیمان های پولی در روابط تجاری 
ایران بیش��تر شده اس��ت. این در حالی 
اس��ت که طی سال های اخیر و با تشدید 
تحریم ها علیه ایران در مهم ترین مسئله 
آن با تحریم های بانک��ی، مبادالت ارزی 
و گردش دالر مش��کالت زی��ادی را برای 
بانک ه��ای ایرانی و به دنب��ال آن فعاالن 
اقتص��ادی و تج��ار ایج��اد ک��رد، چراکه 

سیس��تم تعام��الت خارجی را به ش��دت 
تح��ت تأثیر قرار داده و موجب مس��دود 
شدن حساب های دالری و یورویی ایران 
و عدم امکان اس��تفاده از آنها در تجارت 

فرامرزی با شرکای تجاری شد. 
با این حال طی یکی دو س��ال گذشته 
و به وی��ژه بعد از اجرایی ش��دن برجام و 
لغ��و تحریم ه��ا با وج��ود اینکه ش��رایط 
دسترس��ی به درآمدهای دالری تا حدی 
تس��هیل ش��د، اما به هر صورت با توجه 
ب��ه تحریمی ک��ه در رابطه ب��ا مبادالت 
برپایه دالر همچن��ان وجود دارد ترجیح 
بر توس��عه پیمان های پول��ی قرار گرفت 
به طوری که حتی در برنامه ششم توسعه 
نی��ز ایجاد زمینه ه��ای الزم درباره انعقاد 
پیمان های پولی دوجانبه و چند جانبه از 
سوی دس��تگاه های ذی ربط به ویژه بانک 
مرک��زی، وزارت ام��ور خارج��ه و وزارت 

اقتصاد مورد تأکید قرار گرفته است. 
توافقات��ی بی��ن ایران و اک��وادور برای 
گش��ایش حساب های خالی از وجوه دالر 
به امضا رس��ید که خود زمینه ساز حذف 

تدریج��ی این ارز از مبادالت تجاری بین 
دو کش��ور بود. همچنی��ن توافقاتی بین 
بانک های مرکزی ایران و چین به منظور 
تس��هیل در تس��ویه مبادالت بانکی با دو 
حساب به ارزهای یورو و یوآن انجام شد 
و این توافقات در مورد ایران و آذربایجان 

یا ایران و مالزی نیز وجود داشت. 
پیمان ه��ای پول��ی روش��ی نوی��ن در 
تاریخ مبادالت تجاری اس��ت که براساس 
توافق بین طرفین، تجارت با اس��تفاده از 
پول های محلی انجام می شود به عبارتی 
دیگ��ر به جای اس��تفاده از پول واس��ط 
مانن��د دالر و یورو پول کش��ورهای مبدا 
و مقصد م��ورد مبادله قرار گرفته و دیگر 
دالر واس��طه تج��اری نخواهد ب��ود. این 
پیمان ه��ا در نتیجه کاهش ارزش دالر و 
ب��روز واکنش هایی در بخش های مختلف 
جهان به ویژه کشورهای شرق آسیا شکل 
گرفت، به گونه ای که با ادامه روند ریزش 
این ارز کشورهای »آسه آن« مقاوم سازی 
اقتص��ادی و مالی را در دس��تور کار قرار 
داده و در سال ۲000 با برگزاری اجالسی 
در چیانگ م��ای تایلند، راهکارهای پیش 
رو را بررسی کردند. این اجالس چندین 
مصوب��ه مه��م را که به  »ط��رح چیانگ 
م��ای« مع��روف ش��د در بر داش��ت که 
مهم ترین آن امض��ای »پیمان های پولی 
دوجانب��ه« بین اعضا ب��رای جلوگیری از 
تکرار بحران های مالی بود. بر این اساس 
نخس��تین پیمان پولی در دسامبر ۲00۱ 
بی��ن بان��ک مرک��زی چی��ن و تایلند در 
قال��ب طرح »چیانگ مای« امضا ش��د و 
تا س��ال ۲003 تمامی کشورهای آسه آن 
ای��ن پیمان را دوبه دو امض��ا کردند و تا 
به امروز تع��داد پیمان های پولی منعقده 
بین کشورهای جهان به بیش از ۵0 مورد 
می رس��د که چین با بالغ ب��ر 30 پیمان 
در صدر قرار دارد و ژاپن، کره و روس��یه 
نیز از دیگر س��ردمداران پیمان های پولی 

محسوب می شوند. 

گامی برای حذف تدریجی دالر از مبادالت ارزی تهران و آنکارا

پیمان پولی ریال و لیر کدام کشورها بازار طال را ملتهب 
کردند؟ 

افزایش قیمت طال و سکه و ارز در بازار این روزها 
توجه بسیاری از سرمایه گذاران خرد را به خود جلب 

کرده است. 
به گ��زارش خبرآنالین، اتفاقاتی ک��ه در بازارهای 
موازی این بازارها در ایران رخ داد، افزایش قیمت ها 
را قابل پیش بینی ک��رده بود خصوصا آنکه آمارهای 
اقتص��ادی آمریکا از یک س��و و افزای��ش تنش های 
سیاس��ی هم در منطقه خاورمیان��ه و هم در جهان، 
میان آمریکا و کره شمالی این روند را تقویت کرد. 

ترامپ حاال به یکی از خبرس��ازترین چهره جهان 
تبدیل ش��ده، کس��ی که س��خنانش هر روز اتفاقی 
تازه را برای دالر، بازارهای س��هام و نفت و طال رقم 
می زند. هر چند بس��یاری از کارشناس��ان معتقدند 
تداوم این رون��د بی تردید تأثی��ر وی را بر بازارهای 

جهانی در آینده ای نزدیک کاهش خواهد داد. 
ح��اال دالر در مرز 4هزار تومان ایس��تاده و س��که 
نیز مترصد رسیدن به قیمت یک میلیون و300هزار 
تومان برای هر قطعه اس��ت و همی��ن موضوع نگاه 
خیره س��رمایه گذاران به این بازارها را س��بب شده 
اس��ت. آیا دوباره فردوس��ی به پاتوق سرمایه گذاران 
خرد ایران تبدیل می ش��ود؟ اوای��ل دهه90 بود که 
فردوسی به مهم ترین بازار برای سرمایه گذاران خرد 
تبدیل ش��د و تقاضای غیر واقعی ب��ر این بازار چنان 
تحمیل ش��د که مهار قیمت ها از دس��ت رفت. حاال 
بس��یاری این س��وال را مطرح می کنند که در غیاب 
س��پرده های ۲۲درصدی، کدام بازاره��ا مدنظر قرار 

خواهند گرفت؟ بورس؟ طال و سکه، ارز یا... 
در همی��ن زمینه، اس��ماعیل محمدول��ی، رئیس 
انجم��ن کارفرمای��ان صنع��ت طال و جواه��ر گفت: 
افزای��ش قیمت طال در بازاره��ای داخلی و خارجی 
قابل پیش بینی ب��ود. بازارهای جهان��ی تحت تأثیر 
تنش های سیاس��ی می��ان کره ش��مالی و آمریکا با 
افزای��ش قیمت طال روبه رو ش��دند؛ از س��وی دیگر 
رصد وضعیت بازار نش��ان می دهد خریدهای عمده 
کش��ورهای هند و روس��یه از یک س��و و دانمارک و 
هلند از سوی دیگر در این بازار بی تأثیر نبوده است. 
ای��ن فعال بازار طال تضعیف دالر را مهم ترین عالم 
تقوی��ت طال دانس��ت و اضافه کرد: در ب��ازار داخلی 
نیز به س��نت هر ساله شاهد به کف رسیدن تقاضا و 
آرامش بازار، همزمان با ورود به بازار محرم بودیم اما 
خروج از دهه اول محرم، روند افزایش��ی را مجددا بر 

بازار طال حاکم کرد. 
او ادام��ه داد: در ضمن باید توجه داش��ت تبعات 
کاهش نرخ س��ود سپرده های بانکی نیز به تدریج در 
حال آشکار شدن است و بسیاری از سرمایه هایی که 
تا پیش از این وارد بانک ها می ش��دند، امروز دوباره 
سر از بازار طال و سکه درآورده اند، چراکه قابلیت نقد 
شوندگی این بازار بس��یار باالست و خانوار ایرانی از 
دیرباز این بازار را به عنوان محلی برای سرمایه گذاری 

خود تعیین کرده بود. 
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دریچه

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی
مدرسه  پاسارگاد در روستای 

سورباق شهرستان میانه افتتاح شد
بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماعی خود، یک باب مدرس��ه در منطقه بس��یار 
محروم روستای س��ورباق، در دهستان گرمه شمالی 
بخش کندوان شهرس��تان میانه در استان آذربایجان 

شرقی افتتاح کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، در مراسم 
افتتاح این مدرس��ه که جمع��ی از مدیران آموزش و 
پرورش منطقه، مدیران س��ازمان نوس��ازی مدارس، 
اعضای ش��ورای اسالمی منطقه، مس��ئوالن محلی، 
جمع��ی از اهال��ی محل و مدیران ای��ن بانک حضور 
داشتند، مسئوالن منطقه از رویکرد این بانک و توجه 
ویژه دکتر مجید قاسمی مدیرعامل نسبت به مناطق 
محروم کش��ور به خصوص روس��تای سورباق تشکر و 

قدردانی کردند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.0۲4دالر آمریکا

4.8۲۵یورو اروپا

۵.384پوند انگلیس

۱.۱۲۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵39.900مثقال طال

۱۲4.600هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۲67.000سکه بهار آزادی

۱.309.000سکه طرح جدید

670.000نیم سکه

39۲.000ربع سکه

۲۵3.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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روز سه شنبه شاخص کل بورس اوراق 
به��ادار تهران ۱۲۰ واحد رش��د کرد و به 
رقم ۸۴ هزار و ۷۳۱ واحدی رس��ید. در 
معامالت روز سه شنبه بازار سهام، صنایع 
صادرات محور بیش��ترین اث��ر مثبت را بر 
روی شاخص کل داشتند. بر این اساس، 
نم��اد ملی  صنایع  مس  ایران  با 5۲ واحد، 
نماد فوالد مبارک��ه اصفهان با ۴5 واحد، 
نماد پاالی��ش نفت تهران ب��ا ۱9 واحد، 
نماد پاالیش نفت بندرعباس با ۱۸ واحد 
و نماد پتروش��یمی پردی��س با ۱۴ واحد 
افزایش، بیش��ترین تاثیر مثبت را بر رشد 
شاخص کل بورس داشتند. در مقابل نیز، 
نماد ش��رکت ارتباطات سیار ایران با ۲۲ 
واحد و نماد س��ایپا ب��ا ۱9 واحد کاهش، 
بیش��ترین تاثی��ر منف��ی را در ب��رآورد 
نماگر بورس داش��تند. همچنین در بازار 
فرابورس ش��اخص کل با رشد همراه بود 
و با افزایش ۷ واحدی به رقم 9۲۸ واحد 
رس��ید. در بازار فراب��ورس، معامله گران 
۲۱۷ میلیون و 59۰ هزار برگه بهادار در 
قالب ۳۲ ه��زار و 5۸۳ نوبت معامله و به 
ارزش ۲۷6 میلیارد و 66۱ میلیون تومان 

دادوستد کردند. 
حمایت حقوقی ها از گروه های 

تاثیرگذار
ب��ورس ته��ران در حال��ی معامالت��ی 
کم حجم را در نمادهای معامالتی به نظاره 
نشس��ت که حمایت برخی حقوقی ها در 

گروه های تاثیرگ��ذار بر نماگرهای بورس 
از جمله گروه پاالیشی ها و فلزات اساسی 
باعث ش��د ت��ا روندی متع��ادل بر کلیت 
معامالت روز سه ش��نبه بازار سهام حاکم 
شود. هر چند نوسان قیمت سهام در این 
گروه ها با تحرک حقوقی های بازارگردان 
برای نوسان قیمت از دامنه قیمتی منفی 
به س��مت دامنه مثبت قیمتی، به عنوان 
هدف اصلی معامالت روز سه شنبه دنبال 
می ش��د. همچنین در نماد س��ایپا شاهد 
معام��الت درون گروه��ی در ب��ازه منفی 
قیمت بودیم. همین وضعیت نیز در نماد 
معامالتی ذوب آهن اصفهان و های وب از 
س��وی حقیقی های بازارگردان دیده شد.  
آنچ��ه در ای��ن روزها به وض��وح در بازار 
سهام دیده می شود اینکه ضعف نقدینگی 
در کن��ار نب��ود اس��تراتژی میان مدت از 
سوی حقوقی ها باعث ش��ده تا زیر سایه 
سنگین بی اعتمادی به بازار سهام، اندک 
س��هامداران در تک س��هم های کوچ��ک 
ب��ازار بتوانند حرفی برای گفتن داش��ته 
باش��ند. فعاالن بازار س��هام این روزها با 
نیم نگاهی به بازار آزاد ارز امیدوار به رشد 
شرکت های ارزآور صادرات محور هستند. 
از س��وی دیگر با افزایش اقدامات آمریکا 
علیه ایران، باالخ��ره بورس تهران و بازار 
ط��ال و ارز به این موضوع واکنش نش��ان 
داد و ش��اهد افزای��ش بهای مس��کوکات 
طال و ارز در بازار تهران و شهرس��تان ها 
هستیم، به طوری که ارزش دالر مرزهای 
۴۰۰۰ تومانی را درنوردید. هر قطعه سکه 

طال نیز ی��ک میلیون و ۳۱۳ هزار تومان 
معامله ش��د و این موضوع هجوم بخشی 
از منابع و نقدینگی مردم به س��وی بازار 
طال و ارز را نشان می دهد.  بر این اساس 
انتظ��ار می رود بورس تهران حداقل چند 
هفته ای در اغما فرورفته و وارد فاز منفی 
ش��ود. البته اقدامات دولت و مس��ئوالن 
سازمان بورس با حمایت هایی که باید از 
بورس تهران انجام دهند، می تواند اثرات 
مهمی بر وضعیت بازار س��هام و رونق آن 

داشته باشد. 
با گروه های بازار سهام

روز سه ش��نبه در گ��روه فرآورده های 
نفت��ی، کوک و س��وخت هس��ته ای اکثر 
نمادها ش��اهد روند افزایش��ی در قیمت 
پایان��ی بودند. البت��ه این رون��د چندان 
پرق��درت نبود و بیش��تر س��هم هایی که 
ش��اهد رش��د بودند کمتر از یک درصد 
افزای��ش قیم��ت داش��تند. در این گروه 
 ۲۷میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از
 6 میلی��ارد و ۴۰۰ میلی��ون توم��ان در 
۲5۳۸ نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
در گ��روه خ��ودرو نی��ز حج��م معامالت 
به بیش از ۸۰۰ میلیون س��هم رس��ید و 
ارزش معامالت رق��م 9میلیارد تومان را 
پشت س��ر گذاش��ت، اما در نهایت اکثر 
س��هم ها در این گروه کمتر از یک درصد 
در قیمت پایانی افزایش یا کاهش یافتند. 
در گروه رایانه و فعالیت های وابس��ته به 
آن نیز قیمت اکثر س��هم ها شاهد نوسان 
چشمگیری نبود. هر چند تک سهم هایی 

همچون توسعه فناوری خوارزمی، تجارت 
الکترونی��ک پارس��یان و کارت اعتباری 
ایران کی��ش از جمله س��هم هایی بودند 
ک��ه در این گروه با تغییر نس��بتا زیادی 
در قیم��ت پایانی روبه رو ش��دند. در این 
گروه ۱5میلیون س��هم به ارزش بیش از 

۸میلیارد تومان دادوستد شد. 
معامالت درون گروهی بورس زیر 

ذره بین
در ب��ازار دوم بورس ته��ران نیز که به 
معامالت درون گروهی و س��هامدار عمده 
اختص��اص دارد، بی��ش از 5.5 میلی��ون 
س��هم ذوب آهن اصفهان به ارزش کمتر 
از ۴.5 میلی��ارد توم��ان کد به کد ش��د.  
بیش از ۴۲.5 میلیون س��هم بانک انصار 
نی��ز به ارزش کمت��ر از ۸ میلیارد تومان 
به کدهای درون گروهی س��هامدار عمده 
انتقال یافت.  همچنین ۱5 میلیون سهم 
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان 
ب��ه ارزش بیش از ۲ میلیارد تومان کد به 
کد شد.  ۱۳.5 میلیون سهم پتروشیمی 
مبین نیز ب��ه ارزش بی��ش از 5 میلیارد 
تومان میان س��هامداران عمده این سهم 
با معامالت انتقال��ی تخصیص یافت.  در 
صنایع و معادن احیاء س��پاهان همچنین 
کمتر از ۱۳ میلیون سهم به ارزش بیش 
از ۷.5 میلی��ارد تومان کد به کد ش��د و 
6 میلیون س��هم ایران ترانسفو به ارزش 
کمتر از ۳.5 میلی��ارد تومان با معامالت 
انتقالی میان سهامداران عمده این سهم 

روبه رو بود. 

صنایع صادرات محور شاخص کل را سبزپوش کردند

نیم نگاه بورس به بازار ارز

یک��ی از موضوعاتی که ط��ی ماه های 
گذش��ته در ب��ازار به وضوح دیده ش��ده 
اس��ت، تغییر نگ��رش س��هامداران از فاز 
هیجانی به س��مت منطقی شدن است. با 
توجه به اینکه همچنان برخی سهامداران 
با تصمیم��ات هیجان��ی معامالت بورس 
ته��ران را دنب��ال می کنند، ای��ن انتظار 
وجود داش��ت ک��ه ش��اخص کل بعد از 
اظهارات دونالد ترامپ در خصوص برجام 
باشد. س��رمایه گذاران  داش��ته  نوساناتی 

 طی سال های اخیر و همزمان با تحوالت 
سیاس��ی – اقتصادی درس های بسیاری 
خوبی گرفته و به این نتیجه رس��یده اند 
که از اتکای شرکت های داخلی به مسائل 
سیاس��ی حوزه بین الملل، کاس��ته شده 
است. در این زمینه بسیاری از سهامداران 
بر این وقایع نظیر گذش��ته عکس العمل 
نشان نمی دهند و به اصطالح بازار به یک 
بلوغ نسبی از تاثیرپذیری مسائل سیاسی 
بین الملل��ی رس��یده اس��ت. در مقط��ع 
کنونی این انتظ��ار وجود دارد بازار رفتار 
منطقی تری نس��بت به گذش��ته داش��ته 
باشد. همچنین یکی دیگر از نکات مثبت 

ب��ازار س��هام کنونی، مربوط ب��ه افزایش 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  فعالی��ت 
اس��ت که باعث ش��ده از تع��داد افرادی 
ک��ه ب��ا تصمیم��ات هیجان��ی درب��ازار 
فعالیت می کنند کاس��ته ش��ود و آنها به 
بیاورند.  روی  غیرمستقیم  سرمایه گذاری 
به نظر می رس��د روند افت ش��اخص کل 
که تحت تاثیر خبرهای هس��ته ای است 
ادامه دار نباشد. افت این روزهای شاخص 
بازار سهام ناش��ی از چند عامل است که 
مهم ترین   و تاثیرگذارترین آنها، مربوط به 
صحبت های اخیر رئیس جمهوری آمریکا 
نااطمینانی در م��ورد جهتگیری نهایی  و 

آمریکا در قبال برجام بوده اس��ت. فضای 
تردید کنونی میان س��هامداران عمدتا به 
دلیل موضوع بقای برجام اس��ت. به نظر 
می رس��د رون��د صب��ر و انتظار ت��ا اعالم 
نظر نهایی ترامپ ادامه داش��ته باشد که 
آخری��ن مهلت آن یکش��نبه هفته آینده 
خواهد بود. س��ایه تردید ب��ر تصمیمات 
س��هامداران به این معنا نیس��ت که بازار 
س��هام طی روزهای آتی همچنان با روند 
منف��ی همراه خواهد بود. بر این اس��اس 
پیش بینی می ش��ود روند فعل��ی بازار در 

روزهای آتی دنبال نشود. 
منبع: سنا

روز سه شنبه سهام آسیایی با بی توجه 
به افت وال استریت رشد کردند، در حالی 
که انتظار یک افزایش نرخ بهره دیگر تا 
پایان امسال باعث شد دالر تثبیت شود. 
به گزارش مهر، ام اسی آی، گسترده ترین 
ش��اخص آسیا-اقیانوسیه در خارج ژاپن 
۰.5 درص��د رش��د ک��رد. با بازگش��ایی 
بازارها پس از تعطیلی عمومی، شاخص 
س��هام ژاپن، نیکی، ضررهای اولیه خود 
را جب��ران کرد و ۰.۴ درص��د به ارزش 
خود افزود.  سهام کره با انتظار از اینکه 

 تنش های کره ش��مالی کاه��ش می یابد،
 ۲ درصد جهش کرد. در عین حال پس 
از اینکه چند ش��اخص کلیدی آلمان و 
آمریکا به باالترین س��طح خود رسیدند 
و رک��ورد زدند، س��هام جهان��ی اندکی 
کاهش یاف��ت. پس از اینک��ه داده های 
روز دوش��نبه نش��ان داد تولید صنعتی 
آلم��ان در ماه آگوس��ت ب��ه بزرگ ترین 
افزای��ش ماهانه خود در بیش از ش��ش 
سال، دس��ت یافته اس��ت، یورو تقویت 
 ش��د و ب��ا ۰.۳ درص��د افزای��ش به نرخ

 ۱.۱۷۷۳ دالر رسید. پس از اینکه دالر 
نزدی��ک به باالترین س��طح ۱۰ هفته ای 
خود معامله ش��د، روز دوشنبه با تقویت 
یورو، در برابر سبدی از ارزهای مهم افت 
ک��رد. دالر آمری��کا در برابر ین ژاپن باال 
رفت اما در برابر یورو و سبدی از ارزهای 
مهم افت کرد. دالر در نرخ ۱۱۲.6۸ ین 
در براب��ر رقیب ژاپنی خود تثبیت ش��د. 
دالر جمعه گذش��ته تا حد ۱۱۳.۴۴ ین 
افزایش یافته بود که باالترین میزان آن 
از ۱۴ جوالی اس��ت. شاخص دالر هم از 

نرخ روز جمعه خود که برابر با 9۴.۲6۷ 
بود ب��ه 9۳.5۳6 کاهش یافت. در پایان 
معامالت ش��اخص صنعت��ی داوجونز با 
۰.۰6 درص��د افت به رق��م ۲۲۷6۱.۰۷ 
رسید و اس اندپی 5۰۰ با لغزشی ۰.۱۸ 
درصدی برابر با ۲5۴۴.۷۳ شد و ترکیبی 
نسدق هم ۰.۱6 درصد افت داشت تا در 
رقم 6.5۷9.۳ بس��ته ش��ود. پیش خرید 
ط��الی آمریکا هم ب��رای تحویل در ماه 
دسامبر با رشدی ۰.۸ درصدی به ۱۲۸5 

دالر برای هر اونس رسید. 

بورس در مسیر تحلیل منطقی

سهام آسیایی افت های وال استریت را کنار زد

اخبار

 درج نماد شرکت سرمایه گذاری
 شفا دارو در سامانه پس از معامالت

ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
 وج��وه )س��مات( از درج نماد ش��رکت س��رمایه گذاری 
ش��فا دارو در س��امانه پس از معامالت خبر داد. ش��رکت 
ش��فا دارو دومین هلدینگ بزرگ دارویی کش��ور به شمار 
می آی��د که ش��رکت های زیرمجموعه ای��ن هلدینگ در 
تولید، واردات و توزیع انواع و اقسام دارو در کشور فعالیت 
دارند. داروس��ازی های جابرابن حیان، لسوه و کیمیا دارو 
شرکت های بورسی تحت مدیریت این هلدینگ هستند. 
گفتن��ی اس��ت 6۰۰ قل��م داروی مهم و اس��تراتژیک و 
۸۰درصد دارو های تزریقی توسط شرکت های زیرمجموعه 
شفا دارو تولید می شوند. براساس این گزارش، این شرکت 
س��ود س��ال 95 خود را با س��ود یک درصدی 5۲۷ ریال 
اعالم کرده است. این شرکت به عنوان پانصد و شانزدهمین 
ش��رکت پذیرفته ش��ده در بورس در بخش ساخت مواد 
ش��یمیایی و محصوالت ش��یمیایی در فهرست نرخ های 
بازار دوم بورس اوراق بهادار درج ش��ده اس��ت. در همین 
رابطه، شرکت سپرده گذاری مرکزی شرکت سرمایه گذاری 
شفا دارو را با نماد »شفا« در سامانه پس از معامالت درج 

کرد تا شرایط برای عرضه اولیه این شرکت فراهم شود. 

عرضه انواع حالل پاالیشگاهی در 
بورس انرژی ایران

در معامالت بورس انرژی ایران در روز کاری ۱۸ مهرماه 
96، کاالهای حالل ۴۰۰، ۴۰۲، ۴۰6، ۴۱۰، 5۰۲ و 5۰۳ 
پاالی��ش نفت اصفهان، ح��الل ۴۱۰ و۴۰۲ پاالیش نفت 
شیراز، متانول پتروشیمی شیراز، برش سنگین و سوخت 
کوره سبک پتروشیمی تبریز و میعانات گازی پتروشیمی 
رازی در رین��گ داخلی و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت تبریز 
در رینگ بین الملل عرضه شدند. از نکات مهم عرضه های 
روز سه شنبه می توان به عرضه شش نوع مختلف حالل از 

سوی شرکت پاالیش نفت اصفهان اشاره کرد. 

کاهش قدرت مس در بورس لندن
خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با کاهش همراه شد 
و با نرخ 6 هزار و 6۰6 دالر بر تن معامله ش��د.  همچنین 
س��فارش خرید مس برای سه ماه آینده به مبلغ 6 هزار و 
655 دالر معامله ش��د. در ای��ن بین، خریدوفروش نقدی 
آلومینی��وم با قیمت ۲ه��زار و ۱۳۴ دالر و ۲ هزار و ۱۳5 
دالر ص��ورت گرف��ت. قلع با ن��رخ ۲۰ ه��زار و 9۲5 دالر 
خریداری ش��د و ب��ه نرخ ۲۰ه��زار و 95۰دالر در هر تن 
فروخته شد. گزارش ها حاکی از آن است که خریدوفروش 
روی ب��ا نرخ ۳هزار و ۳۳۴ و ۳هزار و ۳۳۴.5۰ دالر انجام 
شد. س��رب هم در رینگ معامالتی با نرخ ۲ هزار و 5۱۴ 
دالر خری��داری و ۲ ه��زار و 5۱5 دالر فروخته ش��د.  در 
 دیگ��ر بازاره��ای کاالیی، قیمت نفت تگ��زاس با افزایش

 ۰.۳ درصدی هر بشکه ۴9 دالر معامله شد در حالی که 
قیمت نفت برنت، با افزایش ۰.۰۲ درصدی به هر بش��که 
 55 دالر و ۸۰ س��نت رس��ید. قیمت طال نی��ز با افزایش
 ۰.۴ درصدی هر اونس یک هزار و ۲۷۸ دالر معامله شد. 

»هور« به ازای هر سهم 77 ریال 
سود محقق کرد

ش��رکت مدیریت انرژی امید تابان هور با سرمایه ثبت 
ش��ده ۲هزار و ۳۰۰ میلیون ریال )سرمایه ثبت نشده یک 
ه��زار و ۷۰۰ میلیون ریال( برای س��ال مالی پایان آذرماه 
96 اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای 9 ماه منتهی 
به پایان ش��هریور را منتشر کرد. »وهور« برای دوره 9 ماه 
منتهی به پایان ش��هریور 96 به ازای هر س��هم ۷۷ ریال 
س��ود خالص با س��رمایه ۴هزار میلیون ریال محقق کرده 
اس��ت. این شرکت برای دوره 9 ماهه سال مالی گذشته با 
س��رمایه ۲هزار و ۳۰۰میلیون ریال به ازای هر سهم ۱5۲ 
 ریال سود محقق کرده بود.  به این ترتیب »وهور« در دوره 
9 ماهه امس��ال نسبت به س��ال قبل ۴9درصد کاهش در 
سود را ثبت کرده است. البته سرمایه این شرکت نیز نسبت 
به سال گذشته ۷۴درصد افزایش یافته است. این شرکت 
قبل از افزایش سرمایه در پایان سال مالی منتهی به پایان 

آذرماه 95 به ازای هر سهم ۳5۲ ریال سود محقق کرد. 

»وساخت« 70 درصد زیان را 
کاهش داد

ش��رکت س��رمایه گذاری س��اختمان ایران با س��رمایه 
ثبت ش��ده یک هزار و 9۰ میلی��ارد و ۲96 میلیون ریال 
پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به پایان 
ش��هریور 9۷ را منتش��ر کرد. ش��رکت س��رمایه گذاری 
س��اختمان ایران پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
منتهی به پایان شهریور 9۷ را 6۸ ریال زیان خالص پس 
از کسر مالیات اعالم کرد. شرکت سرمایه گذاری ساختمان 
ایران با س��رمایه یک ه��زار و 9۰ میلیارد و ۲96 میلیون 
ریال برای س��ال مالی پایان شهریور 9۷ به ازای هر سهم 
6۸ ریال زیان پیش بینی کرد. این در حالی است که این 
ش��رکت برای س��ال مالی منتهی به پایان شهریور 96 به 
ازای هر س��هم ۲۲۷ ریال زیان محقق کرده است. به این 
ترتیب این شرکت زیان خود را نسبت به سال مالی قبل 

۷۰ درصد کاهش داده است. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
لعابیران در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد افزایش را 
از آن خود کرد که فنرسازی خاور در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۴.۷6۷5شلعاب

۴.۴۰5۴.9۸خفنر

۱.۳۸۳۴.9۳فنوال

۲.۲۲۷۴.۷5شیراز

۳.5۰۴۴.۷۲شدوص
۳.۷9۴۴.6۳خاهن
۲.955۴.6تپمپي

 بیشترین درصد کاهش
سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی صدر نشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. حمل و نقل بین المللی خلی��ج فارس در رده 
دوم این گروه ایستاد. بیمه آسیا هم در میان سهم هایی با بیشترین 

کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)5(۱.۲5۳وپترو
)5(۳.9۱5حفارس

)۴.9۷(۱.5۳۰آسیا

)۴.9۳(۱۴.۲۴۴فپنتا

)۴.۷۳(۳.۱۸۱رکیش
)۴.6(۳.۲۱۱رتاپ
)۳.۷9(۱.۲۱۸خمهر

پرمعامله ترین سهم
سایپا پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. بانک 
انصار در رده دوم این گروه ایس��تاد. داده گستر عصر نوین 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۴۴.6۷۰ ۱۰6۱خساپا

۲۳.669 ۱96۷وانصار
۲۰.۷۳۷ ۴6۴5هاي وب
۱۳.۳۸5 ۲۰9۰فملي
۱۰.5۸6 ۲۲۲۷شیراز

۱۰.۲۰۲ ۲۳9تاپیکوح
9.۰9۳ ۳۲۱۱رتاپ

بیشترین ارزش معامله
داده  را  معامل��ه  ارزش  بیش��ترین  نخس��ت  جای��گاه 
گسترعصرنوین به خود اختصاص داد. سایپا رتبه دوم را به 
دست آورد. بانک انصار هم در باالی جدول بیشترین ارزش 

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

96.۳۲۸ ۴6۴5هاي وب
۴۷.۴۰۳ ۱۰6۱خساپا
۴6.5۴6 ۱96۷وانصار
۳۰.5۲۲ ۱۳۳۴۸آپ

۲9.۲۰۱ ۳۲۱۱رتاپ
۲۷.9۷۱ ۲۰9۰فملي
۲5.۷۰۰ 5۰۰6وآذر

بیشترین سهام معامله شده
داده گس��تر عص��ر نوین در حال��ی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این 
گروه دوم شد و تولیدی چدن سازان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
۴6۴55۱59های وب
۱۰6۱۲۸۲۲خساپا
۲6۴6۱95۸چدن
۱۳۳۴۸969آپ

۲۰9۰۸۳۱فملی
۱۸۳۳6۷9۴پرداخت
۱۲5۳6۷5وپترو

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان به دست آورد. داروسازی 
زاگ��رس فارم��د پ��ارس در جای��گاه بع��دی ق��رار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
5۰۰6۱۰۰۱وآذر
۴۸۸69۷۷ددام
۱۴6۳۷۳۲کساپا
۳۱996۴۰کحافظ
۱۲696۳۴خکمک
۲۴۲۰6۰5خمحور
۲۱۲۲5۳۰شپارس

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

۳۷5۸۱.۷۸کگاز
۸۱۱۲.۱6وخارزم
۱5۰۲۲.۷۸واعتبار

۱۴۸۳۳.۲9ما
۱۸۲۰۳.5۱وبانک
۱۰6۰۳.5۱وصنا

۱۱۷6۳.5۲پردیس

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

علی اسالمی بیدگلی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی

بورس بین الملل

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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ی��ک روز پ��س از آنکه دادس��تان کل 
کش��ور گفته بود به دلیل مسدود نشدن 
یک کانال ض��د انقالب، تکلی��ف تلگرام 
را ب��ه زودی روش��ن خواهد ک��رد، وزیر 
ارتباطات با توقف فعالیت این پیام رس��ان 

مخالفت کرد. 
فعالی��ت  دلی��ل  ب��ه  ک��ه  حال��ی  در 
کانال هایی همچون آمدنیوز و خودداری 
مدیران تلگرام درباره مسدودس��ازی آن، 
قوه قضاییه معتقد اس��ت باید این کانال 
یا حتی خود این پیام رسان مسدود شود، 
ام��ا وزیر ارتباط��ات توق��ف فعالیت های 
تلگ��رام را اس��باب محدودیت در فعالیت 

سیاسی مردم می داند. 
محمد ج��واد آذری جهرم��ی ب��ا بی��ان 
اینک��ه امروز فضای سیاس��ی کش��ور باز 
اس��ت و نظرات مختلفی مطرح می شود، 
گفت: اگرچه خط ضد انقالب مش��خص 
اس��ت، اما در عرصه سیاسی دولت اجازه 
محدودیت نمی دهد که عده ای بخواهند 
با این عناوین و به واس��طه برخی نظرات 

سیاسی مردم را محدود کنند. 
وی ادامه داد: هدف ضدانقالب ناراضی 
ک��ردن مردم از بدنه نظام اس��ت و اینکه 

کانال ه��ای ضد انقالبی در فضای مجازی 
بخواهن��د حرف های ناروای��ی بزنند و به 
تخریب شخصیت، تهمت و دروغ پراکنی 
بپردازن��د، به هیچ عنوان م��ورد تأیید ما 
نیست، اما نباید مردم را ناراضی کنیم. ما 
به دنبال بستن فضای مجازی نیستیم که 
دادستان کل کشور هم در این موضوع با 

ما اتفاق نظر دارد. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ض��د انقالب ه��ا 
می خواهند فض��ای جامعه را ناامن کنند 
و آرام��ش روان��ی م��ردم را بره��م زنند، 
افزود: طبیعتا ما از گردش آزاد اطالعات 
اس��تقبال می کنیم و تأکی��د داریم باید 
تعامل صورت گی��رد، اما بر خطوط قرمز 

نیز پافشاری داریم. 
آذری جهرمی گفت: درس��ت نیست که 
ب��ه دلیل حض��ور کانال ه��ای ضدانقالب 
می��ان دو مجموعه در کش��ور اختالفات 
رس��انه ای راه بیفتد. طبیعتا سخنان قوه 
قضایی��ه در رابطه ب��ا فعالیت های خالف 
شرع، دروغ پراکنی، خالف امنیت عمومی 
کش��ور و ایراد تهمت به مسئوالن کشور 

است که ما نیز با آنها اتفاق نظر داریم. 
وی با بیان اینکه عدم اس��تفاده درست 

از فضای مجازی باعث برهم زدن امنیت 
روان��ی م��ردم و از بی��ن رفت��ن فض��ای 
کسب و کار می شود، افزود: پخش شایعات 
بی اساس موجب کاهش سرمایه گذاری و 
اعتماد مردم می شود که این مسئله را با 

جدیت پیگیری می کنیم. 
وزی��ر ارتباط��ات در بخش��ی دیگر از 
س��خنان خود، با بیان اینکه امروز فضای 
سیاسی کشور باز است و نظرات مختلف 
مطرح می شود، گفت: هر کس مسئولیت 
گفتمان خودش را دارد و فضای انتقادی، 
فضای مناس��بی است. اگرچه ضد انقالب 
خطش مش��خص اس��ت، ام��ا در عرصه 
سیاسی دولت اجازه محدودیت نمی دهد 
ک��ه عده ای بخواهند ب��ا این عناوین و به 
واس��طه برخی نظرات سیاس��ی مردم را 

محدود کنند. 
وی گفت: در اصول نظام و انقالب همه 
مسئوالن کش��ور با هم هم صدا هستیم و 

هیچ اختالفی در اصول نظام نداریم. 
وی ادام��ه داد: دولت موافق فیلترینگ 
خ��ط  و  نیس��ت  سیاس��ی  کانال ه��ای 
کانال های ضدانقالب با کانال های سیاسی 
کاماًل متفاوت است. به طور کل می گوییم 

دولت اجازه محدودیت در فضای سیاسی 
را نمی ده��د و ما مواف��ق محدودیت در 

فضای مجازی کشور نیستیم. 
جهرم��ی گف��ت: ب��ه واس��طه برخ��ی 
نظرات سیاس��ی نمی توان دسترس��ی به 
فضای مج��ازی ازجمله تلگرام را محدود 
کرد و اختالف��ی درباره فعالی��ت تلگرام 
وجود ن��دارد. ای��ن اپلیکیش��ن را مردم 
انتخاب کرده ان��د و ما به نظر آنها احترام 

می گذاریم. 
 گفت وگوی توییتری جهرمی و دوروف

یک روز پیش از این اظهارنظر نیز وزیر 
ارتباطات ایران در توییتی خطاب به پاول 
دوروف، مدیر پیام رس��ان تلگرام نوشت: 
»م��ا از جری��ان آزاد اطالع��ات حمایت 
می کنیم، اما نفرت پراکنی و انتشار اخبار 

دروغ را محکوم می کنیم.«
مدیر تلگرام هم پاس��خ وزیر ارتباطات 
را داد که نش��ان می ده��د چندان موافق 
بس��تن کانال هایی مانند آمدنیوز نیست: 
»قواع��د تلگ��رام دع��وت به خش��ونت و 
س��خنان نفرت انگیز را من��ع می کند، ما 
برای گزارش محتواهای ناقض این قاعده 

به کاربران خود متکی هستیم.«

س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی با 
 MVNO ص��دور پروانه فعالیت تج��اری در حوزه

برای شرکت داده گستر عصر نوین موافقت کرد. 
به گزارش باشگاه خبرنگاران پویا، حاکمیت حوزه 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اعطای مجوز فعالیت 
تجاری در حوزه »اپراتور مجازی تلفن همراه« برای 
یک برن��د فعال دیگر در حوزه فن��اوری اطالعات و 
 MVNO ارتباطات، تعداد پروانه های صادر ش��ده

تاکنون را به هفت مورد رسانید. 
شرکت های وب توانسته همپای کیش سل پارس، 
توس��عه ارتباطات همراه ش��اتل و پارس��یان همراه 
لوت��وس، پروانه اپرات��ور مجازی تلف��ن همراه »نوع 

اول« را دریافت کند. 
اپراتوره��ای مج��ازی ن��وع اول کامل تری��ن مدل 
کس��ب وکاری این ح��وزه جدیدالتعری��ف در ایران 
اس��ت که تنها به شبکه دسترس��ی اپراتور میزبان و 
گاهی اوقات هم به شبکه هسته  )Core( دسترسی 

ندارند. 

اپرات��ور مجازی تلف��ن همراه ی��ا MVNO که 
 Mobile Virtual Network از  برگرفت��ه 
Operator اس��ت یک ن��وع اپرات��ور موبایل تلقی 
می ش��ود که خود عماًل دارای امکانات فیزیکی برای 

ارسال مکالمات و داده ها نیست. 
ای��ن اپراتوره��ا معم��والً با ی��ک اپرات��ور موبایل  
)MNO( ک��ه دارای امکانات فیزیکی برای ارس��ال 
مکالمات و داده ها است، قرارداد منعقد می کنند تا با 
خریداری خدمات به ش��کل عمده از آنها، بتوانند به 

فروش با نام و برند اختصاصی خود بپردازند. 
در واقع این کار به نوعی خرده فروش��ی محسوب 
می ش��ود و MVNOها به عنوان ب��ازوی بازاریابی 
اپراتورهای اصلی موبایل عمل می کنند تا در شرایط 
رو به اش��باع بازار، بتوانند ظرفیت خالی آنها را فعال 

کنند. 
تف��اوت اپراتوره��ای مج��ازی تلف��ن هم��راه ب��ا 

اپراتورهای موبایل به شرح زیر است: 
به عن��وان  ک��ه  مج��ازی  اپرات��ور  س��رویس های 

MVNO در کش��ور فعالیت خواهند کرد مش��ابه 
سرویس های اپراتورهای موجود خواهند بود و عمده 
تفاوت بین آنها، این اس��ت که MVNOها شبکه 

دسترسی یا همان طیف رادیویی را ندارند. 
این نوع اپراتورها با بس��تن ق��رارداد با یک اپراتور 
دیگ��ر ک��ه دارای امکان��ات فیزیک��ی برای ارس��ال 
مکالمات و داده هاس��ت، خدمات خ��ود را به صورت 
عمده خریداری کرده و س��پس با نش��ان تجاری و 
برن��د خود اقدام به ف��روش خدمات تلفن همراه، در 

بازار خرده فروشی می کنند. 
در دنی��ا نخس��تین MVNO توس��ط اپرات��ور 
دانمارک��ی TELE2 ش��کل و پ��س از آنک��ه موج 
ای��ن پدیده اروپا را فرا گرف��ت، اپراتور مجازی موفق 
 Nextel انگلیس در س��ال 1999 میالدی ب��ا برند

به فروش خدمات مخابراتی اپراتور UK پرداخت. 
موفقی��ت این اپراتور فاقد ش��بکه و تجهیزات، به 
ش��کل گیری اپراتور مجازی  »ویرجین موبایل« در 

آمریکا منجر شد.

یک شرکت جدید پروانه اپراتور مجازی تلفن همراه گرفت

دولتاجازهایجادمحدودیتدرفضایمجازیرانمیدهد
اخبار

برای جلوگیری از توسعه کالهبرداری 
در اینترنت چه می توان کرد؟ 

در فض��ای مج��ازی ش��اهد ح��وادث زی��ادی برای 
شهروندان و شرکت های خصوصی هستیم. کالهبرداری  
و اخاذی  و جعل هایی که به دلیل خاصیت های ش��بکه 
ارتباطات و نبود فاصله های زمانی و مکانی می تواند به 
سرعت در کش��ور گسترش یابد، اما برای جلوگیری از 

توسعه کالهبرداری در شبکه، چه می توان کرد؟ 
به گزارش ایس��نا، مجرمان فضای مجازی به راحتی 
و با کمتری��ن هزینه و اضطراب، می توانند بیش��ترین 
خس��ارت را به بار آورده و در عین حال ناشناخته باقی 
بمانن��د. پرداختن به جرائم فضای س��ایبری، در حوزه 
حقوق کیفری ماه��وی و چه در قلمرو حقوق کیفری 
شکلی و چه از لحاظ شیوه های پیشگیری از این جرائم، 
از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به همین دلیل جرائم 
فض��ای مجازی را باید دغدغ��ه اصلی نظام های حقوق 

کیفری در سال های پیش رو دانست. 
در ای��ن باره اخیراً دادس��تان کل کش��ور با تأکید بر 
اینکه فضای مجازی نیازمند درمان اورژانس��ی اس��ت، 
اظهار کرده است: دولتمردان در این باره اورژانسی عمل 
نمی کنند. درباره تلگرام و امثال آن مدت های مدیدی 
است در جلسات خصوصی همراه با متخصصین صحبت 
کردیم. همان متخصصین معتقد بودند که ما می توانیم 
همانند همین ش��بکه های مجازی را در کش��ور ایجاد 

کنیم، اما نیاز به هماهنگی و همکاری است.  
اما در این راستا چندی پیش مشخص شد که مرکز 
ملی فضای مجازی کش��ور طرح نظام ملی پیشگیری 
و مقابل��ه با حوادث در فض��ای مجازی را برای تصویب 
نهایی به شورای عالی فضای مجازی ارائه کرده است. در 
این سند وظایف تمامی دستگاه ها و مراکز تقسیم بندی 
و حوادث در آن دس��ته بندی ش��ده و برای هر حادثه، 
مس��ئول، نحوه هماهنگ��ی، محوریت اج��را و مراحل 

همکاری تعیین شده است. 
نظام پیشگیری حوادث در فضای مجازی به بررسی 
و پیش بینی جرائم، کالهبرداری ها و حوادثی که باعث 
اختالل در فعالیت فضای مجازی می شود و نیز حمالت 
و آس��یب های سیس��تمی که کارکردهای شبکه های 
ارتباطی و سامانه های سخت افزاری و نرم افزاری را دچار 
اختالل می کند می پردازد. مواد این نظام هم اکنون در 
ش��ورای عالی فضای مجازی در حال بررس��ی از سوی 
اعضا قرار دارد و روند نظام پیشگیری حوادث در فضای 
مجازی توسط شورای عالی به مرکز ملی فضای مجازی 

واگذار شده بود. 
در این نظام برای جلوگیری از توس��عه کالهبرداری، 
ط��رح برخورد با حوادثی که در فض��ای مجازی اتفاق 
می افتد دیده ش��ده که یکی از مصادی��ق آن می تواند 
اخاذی باش��د و به گفته مسئوالن شورای عالی فضای 
مج��ازی، برای این حوادث تقس��یم کار انجام ش��د تا 
مشخص شود چه کسی مس��ئول هر نوع حادثه ای در 

سطح ملی است. 

سامسونگ ساختمان ها را با هوش 
مصنوعی مدیریت خواهد کرد

گزارش هایی از کره جنوبی منتش��ر ش��ده مبنی بر 
اینکه سامسونگ قصد دارد تکنولوژی های هوشمندی 

ویژه ساختمان ها معرفی کند. 
به نظر می رسد سامس��ونگ در حال توسعه فناوری 
جدیدی اس��ت که ب��ه مدی��ران س��اختمان ها اجازه 
خواه��د داد به کمک ه��وش مصنوعی س��اختمان ها 
را مدیری��ت کنند. بنا  بر گزارش��ی از کره جنوبی، این 
تکنولوژی اختصاصی اینترنت اش��یاء، روز ۲۶ مهرماه 
در دفتر مرکزی سامسونگ در شهر سئول کره جنوبی 
معرفی خواهد ش��د. در حال حاضر مشخص نیست آیا 
سامس��ونگ فناوری جدید مدیریت ساختمان ها را در 

اختیار کاربران تجاری قرار خواهد داد یا خیر. 
 b. IoT گفته می شود این پلتفرم جدید با نام تجاری
عرضه می شود و اطالعات مورد نیاز خود را از داده های 
حس��گرها و مناب��ع دیگ��ری از جمل��ه تلویزیون های 
س��اکنان به دست می آورد. از این اطالعات برای تعیین 
قسمت های فعال و غیر فعال ساختمان استفاده می شود 
و مدیران س��اختمان ها می توانند به کمک این فناوری 
مواردی نظیر گرمایش و سیستم های روشنایی را به طور 
خودکار مدیریت کنند. این مسئله موجب صرفه جویی 

در زمان و هزینه های مصرفی ساختمان ها می شود. 
کره ای ها در نظر دارند روی صادرات این فناوری نیز 
س��رمایه  گذاری کنند. سامسونگ می خواهد از فناوری 
b. IoT  در س��اختمان خود در ش��هر ورشو در کشور 
لهستان بهره ببرد و همچنین از آن در ساختمان هایی 
در ش��هرهای یونگج��و و دائگ��و در ک��ره جنوبی نیز 
بهره ب��رداری کند.  این غول دنی��ای فناوری در تالش 
است تا سهم خود در بازار اینترنت اشیاء و ساختمان ها 
را افزای��ش داده و نف��وذش در این بازار رو به رش��د را 
گس��ترش دهد. اخیراً سامسونگ محصوالت جدیدی 
بر پایه فناوری اینترنت اش��یاء معرفی کرده است؛ این 
محصوالت، زمینه های مختلفی از سیستم های هوشمند 
خانگی گرفته تا هوش مصنوعی در دستگاه های همراه 
را دربر می گیرند. بخشی از پیشرفت های سامسونگ در 
دنیای هوش مصنوعی حاصل فناوری های توسعه یافته 
توس��ط اس��تارت آپ آمریکای��ی Viv Labs اس��ت. 
کره ای ها نوامبر س��ال گذش��ته موفق به تصاحب این 
استارت آپ شدند و گفته  می شود از پیشرفت های این 
استارت آپ در توسعه دستیار هوشمند خود، موسوم به 

بیکسبی نیز استفاده کرده اند. 

اخبار

تحریم اپراتورهای ایرانی توسط 
GSMA پیگیری خواهد شد

دبی��رکل اتحادیه بین المللی مخابرات گفت وقتی 
خبر تحریم اپراتورهای ایرانی توس��ط GSMA را 
ش��نیدم بسیار متعجب شدم، چراکه GSMA یک 
انجمن تخصصی اس��ت و اص��اًل نمی دانم چرا وارد 

بحث تحریم ایران شده است. 
»هولی��ن ژائو« در پاس��خ به س��وال س��یتنا در 
خصوص اینکه »اخی��راً GSMA  )انجمن جهانی 
موبایل( تحریم هایی را علیه برخی اپراتورهای تلفن 
همراه ایران اعمال کرده است، به نظر شما چرا این 
تحریم ها اتفاق افتاده است و شما به عنوان دبیرکل 
ITU چه واکنش��ی ابراز خواهید داش��ت؟« گفت: 
در واقع این نخس��تین بار است که موارد اینچنینی 
را می ش��نوم. در دیدار با وزیر محت��رم ارتباطات و 
فناوری اطالعات ایران، ایشان هم این مورد را بیان 

کردند. 
وی افزود: باید اقرار کنم کمی متعجب ش��دم. تا 
آنجایی ک��ه می دانیم تحریم ها یک بازی سیاس��ی 
اس��ت و به نظ��ر بنده همه تحریم ه��ای بین المللی 

علیه ایران، سیاسی است. 
وی ادامه داد: وقتی خبر تحریم اپراتورهای ایرانی 
توس��ط GSMA را شنیدم بس��یار متعجب شدم، 
چراکه GSMA یک انجمن تخصصی است و اصاًل 

نمی دانم چرا وارد بحث تحریم ایران شده است. 
ژائ��و افزود: زمانی ک��ه وزیر ارتباط��ات ایران این 
موضوع را بی��ان کردند به ایش��ان عرض کردم که 
اص��اًل هیچ اطالع��ی در ای��ن مورد نداش��تم، ولی 
 GSMA می توانم بررس��ی کنم و با روابطی که در
داریم حتم��اً موضوع را با آنها مطرح کرده و آنها را 
تش��ویق می کنم که هیچ کس را از GSMA خارج 
نکنند و اجازه دهند تمامی اپراتورها به آنان ملحق 

شوند. 
دبیرکل اتحادیه جهانی مخابرات خاطرنشان کرد: 
این موضوع غیرقابل درک اس��ت که وقتی اپراتوری 
می خواهد به این انجمن ملحق ش��ود، چرا آنها باید 
آن اپراتور را منع کنند؟ این انجمن جهانی اس��ت و 
باید همه اپراتورهای تلفن همراه اجازه عضویت در 
آن را داش��ته باش��ند. به نظر من این موضوع اصاًل 
طبیعی نیس��ت و من حتم��اً آن را پیگیری خواهم 

کرد. 
ژائو در پاسخ به سوال سیتنا که »آیا شما حمایت 
خ��ود از اپراتوره��ای تلفن هم��راه ایران��ی را ابراز 
خواهی��د کرد؟« گفت: به طور حتم این کار را انجام 
خواهم داد و امیدوارم به زودی این مسئله حل شده 

و ختم به خیر شود. 

تالش شرکت پست در جهت خرید 
ایرانیان از سایت آمازون

وزیر ارتباطات در مورد فراهم ش��دن امکان خرید 
آنالین کاال از س��ایت هایی مانند »آمازون« که سال 
گذش��ته نیز مطرح ش��ده بود، گف��ت: از آنجایی که 
مردم به خدمات نیاز دارند، ش��رکت پس��ت تمامی 
تالش خود را می کند تا با واسطه این امکان را برای 

مردم فراهم کند. 
آذری جهرمی افزود، نی��ت، خدمات دهی به مردم 
اس��ت و ب��ه همین دلیل س��خن از واس��طه ها برای 
برقراری ارتب��اط و تعامل با س��ایت هایی اینچنینی 
ب��ه می��ان می آید؛ با این حال ما از ش��رکت پس��ت 
می خواهیم که اج��ازه دهد بخش خصوصی وارد این 
عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی 
وارد این حوزه می شوند، این تعامل را برقرار خواهند 

کرد. 
وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات همچنین در 
مورد الیحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال 
9۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این الیحه 
در کمیس��یون های مختلف دول��ت، مراحل تدوین و 
تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، 
انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، 

در حال رفع این انتقادات هستیم. 
وی در ادامه گفت: این الیحه تنظیم شده مجدداً 
بازنگری ش��د و هم اکنون با رفع اش��کاالت آن، در 
حال جمع بندی ب��رای ارائه الیحه مالکیت معنوی 
در حوزه فن��اوری اطالعات و ارتباط��ات به دولت 

هستیم. 
آذری جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات 
روس��تایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات 
از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی اس��ت 
که بخش��ی از آن به وزارت ارتباطات بازمی گردد که 
سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر 
مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که 

باید تعیین تکلیف شود. 
به گفت��ه وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات، 
هم اکنون اعتراضاتی از س��وی کارکنان مخابرات در 
مورد امنیت ش��غلی و معوقات حقوقی مطرح اس��ت 
و نیز مش��کالتی که کارگزاران مخابرات روستایی با 
آن روبه رو هستند که باید در مورد آن فکری شود. 

وی ادام��ه داد: بخش عم��ده ای از درآمد مخابرات 
مرب��وط به اپرات��ور همراه اول بود که با جدا ش��دن 
س��هام این اپراتور از مخابرات، ت��وان مالی مخابرات 
ک��م ش��ده اس��ت و باید مس��ئوالن این ش��رکت و 
س��رمایه گذاران آن، فکری برای تزری��ق اعتبارات و 

افزایش بهره وری و درآمد داشته باشند. 

تازه های فنــاوری

گوشی Honor 7X هوآوی فاش شد؛ حاشیه های باریک با دوربین دوگانه
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کارل��وس گ��ون، مدیرعام��ل 
برنامه ه��ای  از  رن��و  ش��رکت 
راهب��ردی این ش��رکت تا پنج 
س��ال آینده رونمای��ی کرد. این 
گ��روه خودروس��ازی ب��ا کمک 
اتحاد نیس��ان و میتسوبیشی در 
نظر دارد تا سال 2022 با هدف 
کاه��ش هزین��ه و ب��ا همکاری 
یکدیگ��ر 12 خ��ودروی برق��ی 

جدید به بازار عرضه کند. 
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، در 
کنار ش��رکت های تویوتا، ب  ام و، 
فولکس واگ��ن، تس��ا و جن��رال 
موت��ورز، ح��اال رن��و از برنام��ه 
راهب��ردی خود ب��ه خصوص در 
زمین��ه تولی��د خ��ودروی برقی 
رونمایی می کند. برنامه راهبردی 
این ش��رکت به گون��ه ای طراحی 
ش��ده که این گروه خودروسازی 
فرانس��وی را ق��ادر می س��ازد تا 
سال 2022، رشدی 44درصدی 
)نسبت به س��ال 2016( داشته 
باشد و همچنین 5میلیون خودرو 
به فروش برس��اند. در این برنامه 
راهب��ردی آمده اس��ت ک��ه این 
شرکت در نظر دارد گردش مالی 
خود را تا 70میلیارد یورو و سود 
حاشیه عملیاتی اش را تا 7درصد 

افزایش دهد. 
 کارل��وس گون معتقد اس��ت 
رنو به کمک این برنامه می تواند 
قوی ترین اهرم های س��ودآوری 
را به ارمغان بیاورد و بیش��ترین 
رش��د را طی هفت سال گذشته 
خود )تا پیش از س��ال 2022( 
افزایش  برنام��ه  تجرب��ه کن��د. 
حجم فروش ک��ه در این برنامه 
راهبردی آمده اس��ت، بیشتر به 
اروپا مربوط  از مرز ه��ای  خارج 
می شود. به گفته کارلوس گون، 
اروپ��ا همچنان یک مرکز و بازار 
س��ودمند برای رنو باقی خواهد 

مان��د، اما این گ��روه قصد دارد 
از نظ��ر جغرافیایی ب��ازار خود 
را به وی��ژه در بازار ه��ای بالقوه 
روسیه، آمریکای التین، ایران و 
هند گسترش دهد. رنو، در این 
برنام��ه راهبردی ف��روش خارج 
از مرز ه��ای اروپ��ا را دو برابر و 
س��ود حاصل از آن را س��ه برابر 
افزایش داده اس��ت، تا جایی که 
سهم 25درصدی فروش رنو در 
خارج از اروپا در سال 2022 به 

50درصد برسد. ایران، همچنان 
یکی از مراکز رش��د ب��رای رنو 
باق��ی می ماند، ام��ا تعداد 109 
هزار دس��تگاه خودرویی که در 
این کش��ور در س��ال 2017 به 
فروش رس��یده، در سال 2022 
به 250 هزار دس��تگاه می رسد. 
رن��و قصد دارد 15درصد از بازار 
ای��ران را به خود اختصاص دهد 
و ظرفیت تولیدی اش را تا 150 
هزار خ��ودرو در س��ال افزایش 

دهد. در روس��یه ه��م با کاهش 
هزینه ه��ای آوت��وواز روس��ی و 
سرمایه گذاری، قصد بازسازی و 
تقویت بازار این کش��ور را دارد. 
در هن��د و برزی��ل هم ب��ا تکیه 
بر تولی��د خ��ودروی کوچک و 
کم هزین��ه Kvid که مخصوص 
این بازار ها طراحی ش��ده، قصد 

دارد بازار آنها را تسخیر کند. 
 گ��ون در این ب��اره می گوید: 
»از افزایش 1.5 میلیون دستگاه 

خ��ودروی تولی��دی، 500 هزار 
دس��تگاه در چی��ن و 500 هزار 
دس��تگاه در روس��یه و م��ا بقی 
در ای��ران، هن��د و برزیل تولید 

می شوند.« 
همچنین رنو برنامه ریزی کرده 
تا سال 2019، خود را با سهمیه 
تولید 10درصدی خودروی برقی 
در چی��ن تطبی��ق ده��د. گون 
می گوید: »این یکی از اولویت های 

گروه ما در چین است.« 
 یکی دیگر از نقش��ه های رنو 
برای آینده، س��رمایه گذاری 18 
میلی��ارد یورویی روی تحقیق و 
توس��عه اس��ت که به تولید 21 
خودروی جدید خواهد انجامید 
که خودروهای برقی با هش��ت 
م��دل، 25درصد از تولیدات رنو 
را تشکیل می دهند و اما به طور 
کل��ی ت��ا 50درص��د از فعالیت 
گ��روه خودروس��ازی رن��و ب��ه 
اختصاص  برقی  حوزه خودروی 
خواه��د یافت و س��هم دیزل به 
کمت��ر از 50درصد کاهش پیدا 
می کند. از نظ��ر تکنولوژی هم 
با توجه به تغییر استراتژی های 
حم��ل و نق��ل در آین��ده، رنو 
در نظ��ر دارد 40 خ��ودرو ب��ا 
قابلیت ه��ای متف��اوت رانندگی 
خودکار معرف��ی کند که برخی 
از آنها کاما خ��ودران خواهند 
ب��ود. در همی��ن راس��تا، گروه 
الکتریکی  پیش��رانه های  جدید 
و باتری ها نیز در س��ال 2022 
از س��وی رنو معرفی می ش��وند 
که این اق��دام راه را برای تولید 
خودروهایی با ب��رد زیاد، هموار 
می کن��د. اتح��اد رنو-نیس��ان-

پیش بینی می کند  میتسوبیشی 
15دقیقه ش��ارژ باتری محدوده 
در  را  حرکتی 230کیلومت��ری 

سال 2022 به ارمغان بیاورد. 

هر س��اله با پایان تعطیات تابس��تانی 
و آغ��از فصل پاییز، ب��ازار خودرو با رکود 
در خریدوفروش مواجه می ش��ود، این در 
حالی اس��ت که بازار خودروهای داخلی 
برخاف سال های گذشته، پیش از ورود 
به مهرماه با افت شدید تقاضا همراه بوده 
و ماه هاس��ت بازار خودرو روی رونق را به 
خود ندیده اس��ت. در همین حال رئیس 
اتحادیه نمایش��گاه داران نیز از قفل شدن 
ب��ازار خودرو خبر داده و معتقد اس��ت با 
ورود به مهرم��اه خریدوفروش خودرو در 

بازار به صفر رسیده است. 
رئیس اتحادیه نمایش��گاه داران با توجه 
به رکود ش��دید تقاضا در ب��ازار خودرو، به 
برخی نوسانات قیمتی در بازار خودروهای 
داخلی ط��ی هفته جاری پرداخت و گفت: 

طی هفته جاری پژو 207 اتومات همچنان 
اخت��اف قیمت 8 میلیونی خود را در بازار 
حفظ کرده، این درحالی که این خودرو در 

حال حاضر در بازار وجود ندارد. 
به گزارش خبر خودرو، سعید موتمنی 
با اش��اره ب��ه افزای��ش قیم��ت برخی از 
خودروه��ا در ب��ازار اظهار داش��ت: طی 
 TU5 روز گذش��ته، قیم��ت پژو پ��ارس
کاس 15 در بازار به 42 میلیون رسیده 
درحالی که قیمت کارخانه ای این خودرو 
مدت کوتاهی اس��ت که ب��ه 39 میلیون 
توم��ان افزای��ش یافته اس��ت، همچنین 
قیمت کاس 13 ای��ن خودرو هم اکنون 
به 41میلیون و 500 هزار تومان در بازار 

رسیده است. 
وی تصری��ح ک��رد: طی هفت��ه جاری 

قیمت تن��در پ��اس اتوم��ات همچنان 
اختاف 2 میلیونی خود را با نرخ کارخانه 
حفظ کرده و طی روز گذش��ته با قیمت 
50میلی��ون و 200 هزار توم��ان در بازار 

خریدوفروش می شود. 
وی همچنی��ن با توجه ب��ه اختاف 8 
میلیون��ی قیمت رن��و س��اندرو در بازار، 
گفت: ساندرو همچنان در بازار با اختاف 
8 میلیون خریدوفروش می شود به طوری 
که در حال حاضر قیمت س��اندرو اتومات 
54 میلیون و 200 و س��اندرو استپ وی، 

63 میلیون تومان در بازار است. 
وی اف��زود: همچنی��ن ط��ی چند روز 
اخی��ر قیمت پراید 111 نیز با نوس��ان و 
افزایش قیمت مواجه ش��ده به طوری که 
هم اکنون اخت��اف قیمت این خودرو در 

بازار به 2 میلیون رس��یده است.  رئیس 
اتحادیه نمایشگاه داران همچنین با توجه 
به کاه��ش قیمت برخی از خودروها طی 
هفت��ه جاری گف��ت: قیمت پ��ژو پارس 
معمول��ی با 500 هزار توم��ان کاهش به 
37 میلیون در بازار رسیده، همچنین پژو 
405 نیز ب��ا کاهش 200 هزار تومانی به 
30 میلیون و 300 در بازار رسیده است. 
موتمن��ی تاکید کرد: در ح��ال حاضر 
قیم��ت پ��ژو 206 تیپ 2 نی��ز با کاهش 
روبه رو ش��ده و طی روز گذش��ته به 33 
میلی��ون و 700 در ب��ازار رس��یده و پژو 
207 دنده ای نیز نسبت به هفته گذشته 
کمی افت قیمت داش��ته و هم اکنون در 
ب��ازار با قیمت 43 میلیون و 500 معامله 

می شود. 

خریدوفروش خودرو در بازار به صفر رسید

رونمایی از نقشه راه 5 ساله رنو در ایران
اخبار

نقش اقدامات بازدارنده دستگاه های 
نظارتی بر صنعت خودرو

ی��ک عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
می گوی��د که ب��ا اعمال برخ��ی اقدام��ات بازدارنده 
از س��وی دس��تگاه های متولی و نظارت��ی بر جریان 
تولیدات داخلی می توان به اس��تانداردهای مناس��ب 

کیفی و ایمنی در صنعت خودرو دست یافت. 
سیدمهدی مقدسی با اشاره به اهمیت برنامه های 
س��ختگیرانه دولت در ارتقای تولیدات داخلی اظهار 
داش��ت: س��ختگیری های دولت و تعیین ش��روطی 
برای ارتقای ایمنی خودروها و همچنین فش��ارهای 
قانونی س��ازمان استاندارد و پلیس راهور در ممانعت 
از ش��ماره گذاری برخی از خودروها قطعا در ارتقای 
سطح ایمنی و استاندارد تولیدات خودروسازان تاثیر 

مهم و موثری می گذارد. 
وی تصریح کرد: البته در این روند نباید به حداقل 
اس��تانداردها قانع بود و در مقایس��ه با خودروسازان 
معتب��ر در دنی��ا بای��د نس��بت ب��ه ارتقای س��طح 
اس��تانداردهای ایمنی و کیفی تاش بیش��تری شده 
و اقدامات و برنامه ریزی های جدی تری صورت گیرد. 
وی اظهار داش��ت: خودروس��ازان برای تامین نیاز 
داخل بای��د به نحوی عم��ل کنند که اش��تیاقی به 
واردات خودرو وجود نداش��ته باش��د و این مهم جز 
در مشارکت با برندهای جهانی محقق نخواهد شد. 

وی همچنین با اشاره به وظیفه و نقش مجلس در 
ارتقای استانداردهای ایمنی و کیفی تولیدات داخلی 
خودروس��ازان گفت: مجل��س دو وظیفه مهم در این 
زمین��ه برعه��ده دارد، به طوری ک��ه در قانون الیحه 
ه��وای پاک برخ��ی مصوبات و الزامات��ی به تصویب 
رسیده که خودروسازان با رعایت آنها باید استاندارد 

ایمنی تولیدات را افزایش دهند. 
وی افزود: وظیفه دیگر مجلسیان و به طور خاص تر 
کمیسیون صنایع، نظارت بر اجرای قوانین مصوب در 
ح��وزه صنعت خودرو و همچنین اجرای قراردادهای 
منعقد با ش��رکت های خارجی است که به طور قطع 

عملیاتی شوند. 
نماینده اراک در مجلس شورای اسامی همچنین 
نق��ش جامع��ه و مصرف کنندگان در ارتقای س��طح 
تولیدات خودروس��ازان را مه��م ارزیابی کرد و اظهار 
داش��ت: آش��نایی مصرف کنندگان ب��ه حقوق خود 
و مطالب��ه آن از خودروس��ازان و از س��ویی آموزش 
عمومی و فرهنگ س��ازی در جامعه نس��بت به خرید 
محص��والت با کیفیت داخلی همگی می تواند در این 

راستا موثر باشد. 

میتسوبیشی خودروی مشاور 
می سازد! 

 خودرو یک مش��اور عالی برای نحوه رانندگی شما 
محسوب شده و به شما پیشنهادهای خوبی در نحوه 
حرک��ت ارائه می ده��د. »ئی وو« یک میتسوبیش��ی 
جدید از خانواده SUV های الکتریکی است و اینک 
ایده های زی��ادی در خصوص این تحول الکتریکی و 

چگونگی آن وجود دارد. 
به گ��زارش کارپ��رس، میتسوبیش��ی تایید کرده 
انتخ��اب این نام ب��رای این خودرو یک��ی از بهترین 
انتخاب هایش به ش��مار می آی��د و احتمال دارد ما با 
نس��خه ای از یک ک��راس اوور پاگی��ن در آینده این 

خودرو مواجه باشیم. 
ای��ن مدل احتماال از مدل های الکتریکی و پاگین 
هیبرید »اوت لندر« پیش��رفته تر ظاهر خواهد شد و 

ظاهر جذاب تری نسبت به آنها دارد. 
ب��ا این وجود این خودرو ی��ک الکتریکی تمام عیار 
اس��ت و خبری از فاز هیبریدی در آن نیست. خودرو 
س��ه موتور الکتریکی دارد ک��ه قابلیت حرکت چهار 
چ��رخ را برای��ش ایجاد می کند. یک��ی از موتورها به 
محور جلو و دو نس��خه دیگر ب��ه محور عقب متصل 
می ش��وند و به وسیله یک س��امانه کنترل کشش با 
یکدیگر در ارتباطند. ای��ن موتورها می توانند اعتماد 
ش��ما را به یک خودروی الکتریک��ی به نام »ئی وو« 

افزایش دهند. 
اما جالب ترین داس��تان مربوط به »ئی وو«، هوش 

مصنوعی آن است. 
هوش مصنوعی در کنار مجموعه ای از حس��گرها، 
تغییرات ج��اده ای را پیش بینی ک��رده و با توجه به 
تغییرات��ی مانند ترافی��ک، واکنش نش��ان می دهد. 
ه��وش مصنوعی در اص��ل رفتاری مش��ابه تمایات 

راننده دارد. 
عملکرد خودرو با تمایات راننده یکپارچه می شود 
و س��امانه از تمام��ی قابلیت ها و توانای��ی رانندگان 
پش��تیبانی می کند. در نتیجه کنترل خودرو آسان تر 
و امنی��ت آن افزایش می یابد. ای��ن فاکتورها تجربه 

رانندگی را به سطح جدیدی ارتقا می دهند. 
مقام��ات میتسوبیش��ی در خصوص ای��ن خودرو 
تشریح کرده اند که هوش مصنوعی، توانایی رانندگی 
کارب��ران را افزای��ش دهد. ای��ن خودرو ب��ا دریافت 
تصویری از سطح مهارت رانندگان، برنامه ای تمرینی 
را ب��ه آنها ارائه کرده و فرامین این برنامه را توس��ط 
س��امانه های صوت��ی یا نمایش��گرهای داش��بورد به 
کاربر انتقال می ده��د. در نتیجه رانندگان می توانند 
توانایی ه��ای خ��ود را باال برده و ضعف های ش��ان را 
کاهش دهن��د. رانن��دگان آماتور نی��ز می توانند در 
فاصله زمانی کم، در س��طح بهتری رانندگی کنند و  

از شرایط کنونی خود نیز بیشتر لذت ببرند. 

اخبار

پیش فروش غیرقانونی خودرو 
توسط 7 شرکت  

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
در اطاعی��ه ای رس��می نام هفت ش��رکتی را که به 
ص��ورت غیرقانون��ی خ��ودرو پیش ف��روش می کنند 
اع��ام کرد.  ب��ه گزارش ایس��نا، س��ازمان حمایت 
مصرف کنن��دگان و تولیدکنن��دگان به عنوان بازوی 
اجرای��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت در کنترل 
ب��ازار کاال و خدم��ات، در اطاعی��ه ای رس��می نام 
هفت ش��رکتی را ک��ه به ص��ورت غیرقانونی خودرو 

پیش فروش می کنند اعام کرد. 
در بخش��ی از اطاعیه این س��ازمان آمده اس��ت: 
»براس��اس گزارشات مردمی که به س��امانه دریافت 
و رس��یدگی به شکایات این س��ازمان واصل شده و 
رصد و پایش ب��ازار، ش��رکت های »عظیم خودرو«، 
»مفت��اح رهن��ورد«، »داتی��س خودرو«، »پرش��ین 
پارس«، »طاها خودرو«، »ش��هر خ��ودرو« و »آداک 
خ��ودرو« فاقد هرگونه نمایندگی رس��می واردات یا 
مجوز پیش فروش خودرو هس��تند، بنابراین اقدامات 
این ش��رکت ها خاف قانون ب��وده و موجب تضییع 
حقوق مصرف کنندگان خواهد ش��د.  بر این اس��اس 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
از هموطنان موک��دا تقاضا کرده که از خرید خودرو 
در قالب پیش فروش از ش��رکت های مذکور و مشابه 
خودداری کنند و قبل از خرید یا پیش خرید خودرو 
یا پرداخت هرگونه وج��ه یا عقد قرارداد برای خرید 
خودرو، به مجوزه��ای قانونی به ویژه ثبت نمایندگی 
رس��می واردات و مج��وز پیش فروش خ��ودرو توجه 
کافی داش��ته باش��ند.«  این س��ازمان خاطرنش��ان 
کرده اس��ت: »تبلیغات پیش فروش خودرو توس��ط 
ش��رکت های فاقد مج��وز قانونی، مص��داق تبلیغات 
خاف واق��ع و اغواکننده بوده و مس��تند به ماده 7 
قان��ون حمایت از حقوق مصرف کنن��دگان که اعام 
می شود تبلیغات خاف واقع و ارائه اطاعات نادرست 
که موجب فریب یا اش��تباه مصرف کننده از جمله از 
طریق وس��ایل ارتباط جمعی، رس��انه های گروهی و 
برگه های تبلیغاتی شود، ممنوع است و خاف قانون 
تلقی می شود.«  نکته جالب توجه و مهم در اطاعیه 
س��ازمان حمایت مصرف کنن��دگان و تولیدکنندگان 
این اس��ت که برخی از شرکت هایی که اقدام آنها در 
پیش فروش خودرو غیرقانونی عنوان شده در گذشته 
و حال تبلیغات وسیعی در رسانه ها برای پیش فروش 

خودرو و جذب مخاطب داشته و دارند. 
در این شرایط مشخص نیست تکلیف شهروندانی 
ک��ه تبلیغات گس��ترده و بعضا اغواگر ش��رکت های 
یادش��ده در پیش فروش خودرو را دیده و به واسطه 
همین تبلیغات جذب این شرکت ها برای پیش خرید 
خودرو می شوند، چیست و ضرر و زیان احتمالی این 

شهروندان را چه نهادی جبران خواهد کرد. 
 

اگر پیچ و مهره نبود صنعت خودرو 
خوابیده بود

 رئی��س اتحادیه پیچ و مهره اس��تان تهران با بیان 
اینکه اگر پی��چ و مهره نبود، صنعت خودرو خوابیده 
بود، گف��ت: 130 کارخانه این صنع��ت با 40درصد 
ظرفی��ت فعالیت دارند.  نورالدین مهری در تش��ریح 
وض��ع اتحادیه پیچ و مهره اظه��ار کرد: صنعت پیچ 
و مهره 100 س��ال قدمت دارد، از سال 85 اتحادیه 
پیچ و مهره تش��کیل شده اس��ت.  وی ادامه داد: در 
آن زمان نزدیک به 300 نفر عضو داشتیم، اکنون با 
گذشت س��ال ها از تشکیل اتحادیه 800 عضو داریم 
که مش��غول فعالیت هس��تند.  رئی��س اتحادیه پیچ 
و مهره اس��تان تهران با اش��اره به اینکه این جریان 
برخاف تولیدکنندگان در صنعت پیچ و مهره است، 
تصری��ح کرد: به جای اینکه تع��داد آنها افزایش پیدا 
کند، کاهش هم داش��ته و ظرفی��ت تولیدکنندگان 
این صنعت تحلیل یافته اس��ت.  مهری با بیان اینکه 
در گذش��ته 100 تا 130 کارخان��ه فعال در صنعت 
پیچ و مهره داش��تیم، اضافه کرد: اکنون هم فعالند، 
ولی ظرفیت آنها بسیار کم شده است و از 40درصد 
ظرفیت شان استفاده می کنند.  وی با تاکید بر اینکه 
صنعت پیچ و مهره صنعت مادر اس��ت، تصریح کرد: 
هی��چ صنعتی را پیدا نمی کنید که بدون پیچ و مهره 

روی پای خود بایستد و ادامه فعالیت دهد. 
رئیس اتحادیه پیچ و مهره اس��تان تهران با اشاره 
به اینکه اگر پیچ و مهره نبود صنعت خودرو خوابیده 
بود، اضافه کرد: بالغ ب��ر 120 نوع پیچ و مهره موتور 
خودرو را نگه داشته است، به طور مثال لوازم خانگی 
ه��م با پی��چ و مهره س��ر و کار دارن��د و صنعتی را 

نمی بینید که پیچ و مهره در آن پیاده نشده باشد. 
مه��ری با بیان اینکه اتحادیه های دیگر مانند اماک 
مهم است و در آن شکی نیست، افزود: ولی بیشتر این 
دس��ت اتحادیه ها و اصناف به چشم رسانه ملی و سایر 
رسانه های فعال می آید و به صنایع پایه و مشکات آنها 
خیلی اهمیت نمی دهند.  وی با تاکید بر اینکه همین 
صنعت س��اختمان هم با صنعت پیچ و مهره در بحث 
لوازمات داخلی در ارتباط است، تصریح کرد: نباید این 
صنعت فراموش شود.  رئیس اتحادیه پیچ و مهره استان 
تهران با اش��اره به اینکه ش��ش، هفت هزار نوع پیچ و 
مهره داریم که در کشور تولید می شود، اضافه کرد: خار 
فنری، خار فشاری و. . . نیز در صنعت ما تولید می شود، 

این صنف هنوز به جایگاه واقعی خود نرسیده است. 
 

تازه های خودرو

سدان لوکس آئودی با مدل ۲۰۱۹



معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت که استارت آپ های موفق به 
طور میانگین هفته ای حداقل ۱۰درصد رشد را تجربه می کنند. 

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری، سورنا ستاری در 
نشستی با حضور هیأت رئیسه و روسای اتاق های 
بازرگانی و فعاالن اقتصادی سراسر کشور، با بیان 
اینکه رشد اقتصاد دانش بنیان نیازمند زیست بوم 
کارآفرینی و نوآوری است، اظهار کرد: مهم ترین 
ویژگی این شرکت ها فرهنگ جدیدی است که 
همراه خود دارند و خالقیت، نوآوری و توانمندی 
فناورانه نیروی انسانی را محور خود قرار می دهند. 

ضرورت آموزش نیروی انسانی با 
اعتماد به نفس و خالق

وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه مفهوم ش��هر خالق 
ضرورتی است که بر پایه آموزش مستمر و ایجاد 
زمینه های نوآوری مطرح می شود، افزود: آموزش 
مربوط به یک دوره زمانی خاص نیس��ت و هیچ 

محدودیتی برای آموزش جامعه وجود ندارد. تهران به عنوان یکی از زمینه های 
بکر برای خلق نوآوری ظرفیتی بکر برای ش��کل گیری ش��هر خالق است و با 
حمایت معاونت علمی و ش��هرداری تهران، ایجاد یک ش��هر خالق برای بروز 

نوآوری و ایجاد ارزش افزوده پیگیری می شود.
تحول جدی به واسطه کسب و کارهای نوپا

س��تاری با اشاره به توانمندی کسب و کارهای فناور و استارت آپ ها در ایجاد 
تحول س��اختاری در بدنه اقتصادی و فرهنگی 
کشور گفت: کسب وکارهای فناور به خصوص در 
ح��وزه خدمات می توانند با نوآوری و کارآمدی 
خود س��اختار ناکارآم��د اقتص��ادی را در هم 
بش��کنند و ضمن رفع کاس��تی ها و چالش ها 
متناس��ب با نیاز جامعه ارزش افزوده باال تولید 
کنند. رش��د فزاین��ده و تحولی یک��ی دیگر از 
ویژگی های استارت آپ ها بود که معاون علمی 
و فن��اوری به اهمیت آن اش��اره ک��رد و گفت: 
استارت آپ های موفق به طور میانگین هفته ای 
حداقل ۱۰درصد رش��د را تجرب��ه می کنند و 
نمونه های موفق این دست شرکت ها در حوزه 
خدمات که در کمتر از یک س��ال توانس��ته اند 
به رش��دی باال برسند کم نیست. این دست ش��رکت ها می توانند ضمن حل 
مشکالت جامعه، با اصالح ساختارهای نادرست و رفع محدودیت ها، قیمت ها را 

شفاف کنند و فضا را برای ارائه خدمات بهتر به سوی رقابت ببرند. 

رئیس جهاددانشگاهی هنر گفت: فراگیری رشته های هنری اگر با نوآوری و 
خالقیت ایرانی همراه شود، می تواند باعث رونق کسب و کار، توسعه کارآفرینی 
و رفع مش��کل اش��تغال جوانان شود. به گزارش ایس��نا، بهزاد رشیدی رئیس 

جهاددانش��گاهی هنر در آس��تانه ش��روع سال 
تحصیلی جدید و رونمایی از دوره های آموزشی 
ترم پاییز این واحد، ضمن بیان این مطلب گفت: 
ظرفیت رش��ته های هنری در خود اش��تغالی و 
ایجاد کس��ب و کار و توسعه کارآفرینی در کشور 
بسیار باال است، اما متاس��فانه استفاده چندانی 
از این قابلیت نمی ش��ود. وی اف��زود: هر روز ادعا 
می کنی��م که »هنر نزد ایرانیان اس��ت و بس« و 
هم��واره به وج��ود هنرمندان و هن��ر ایرانی در 
دوره های گذش��ته افتخار می کنیم، اما ش��رایط 
رش��د و توسعه هنر به ویژه هنرهای اصیل ایرانی 
را فراهم نمی کنیم و تالش ویژه ای برای فراگیری 
فردی رشته های هنری نیز نداریم. بهزاد رشیدی 

با طرح این س��وال که واقعا چرا نباید هر ایرانی حداقل در یک رش��ته هنری 
مهارت داش��ته باش��د، اعالم کرد: از ابتدای ترم پاییز مرکز هنرهای تخصصی 
کاربردی جهاد دانشگاهی هنر کمپینی با عنوان »من هنرمند هستم« به راه 

انداخت��ه تا با این روش توجه جامعه را به مس��ئله آم��وزش تخصصی هنر و 
ترویج فراگیری رشته های هنری جلب کند. این مرکز در تالش است موضوع 
فراگیری هنر و اینکه هر ایرانی یک رشته هنری بیاموزد را در جامعه نهادینه 

سازد. 
رئیس جهاد دانشگاهی هنر ادامه داد: مرکز 
آموزش های تخصصی کارب��ردی این واحد در 
حال حاضر زیرس��اخت ها و امکانات آموزش��ی 
م��ورد نیاز برای فراگیری رش��ته های هنری را 
فراهم کرده و استادان مجرب، جوان و خالقی 
را در رشته های مختلف هنری به کار گیری کرده 
و آماده خدمات دهی به اقشار مختلف در زمینه 
آموزش و فراگیری رشته های هنری تخصصی 

و کاربردی است. 
وی گفت: اشتغال فقط استخدام در مراکز و 
ادارات دولتی نیس��ت و ظرفیت این مراکز نیز 
برای اش��تغال بسیار محدود است. ما معتقدیم 
جوانان جویای کار می توانند با کس��ب مهارت ها و دانش در یکی از رشته های 
هنری و با داشتن قدری خالقیت و نوآوری، به راحتی جذب بازار کار شده یا 

کسب و کاری برای خود ایجاد کنند. 

مع��اون علمی و فناوری رئیس جمهوری گف��ت: دولت برای تعریف و ایجاد 
زیست بوم کسب و کار درحوزه دانش بنیان در کشور نیازمند همکاری اتاق ایران 

به عنوان نماینده بخش خصوصی است. 
به گزارش ایرنا، سورنا ستاری روز سه شنبه در 
حاشیه نشست با جمعی از فعاالن اتاق بازرگانی، 
صنایع و معادن ایران در جمع خبرنگاران وجود 
نیروی انسانی توانمند را یک قابلیت بزرگ برای 
کشور دانست و گفت: آن طور که ما برای معادن 
زیرزمینی کش��ور ارزش قائل ش��ده ایم هیچ گاه 
به س��رمایه انس��انی به عنوان پایه اقتصاد توجه 

نداشته ایم. 
وی ادام��ه داد: آن چی��زی ک��ه در بح��ث 
شرکت های دانش بنیان مطرح است سرمایه های 
انس��انی موجود در کشور اس��ت و اینکه بخش 
خصوصی چط��ور می تواند روی این س��رمایه ها 

حساب کند. 
س��تاری در ادامه ضمن اظهار خش��نودی از رویکرد اتاق ایران در همکاری 
مناسب با معاونت علمی و فناوری گفت: خوشبختانه اتاق ایران به دلیل اینکه 
بسیاری از اعضای اتاق که در حوزه شرکت های دانش بنیان فعالیت می کنند 

شناخته شده و بحث اصلی ما در واقع واگذاری امور به بخش خصوصی است. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور گفت: دولت برای تعریف و ایجاد زیست 
بوم کس��ب و کار و همچنین حذف قوانین زائد و حمایت از شرکت های دانش 
بنیان و اس��تارت آپ ها چه در حوزه خدمات و 
همچنین تکنولوژی نیازمند همکاری اتاق ایران 

به عنوان پارلمان بخش خصوصی است. 
وی همچنین در خصوص برخی ضعف ها در 
خدمات رسانی به شرکت های دانش بنیان نیز 
گفت: البته در همه جای دنیا ابتدا شرکت های 
دانش بنیان خودشان را اثبات می کنند و پس 
از آن قوانین نوش��ته می ش��ود، چرا که ما نیز 
خودمان نمی دانیم چه قوانینی مورد نیاز است 
چراکه با یک ایده، تکنولوژی و درکل پدیده نو 

مواجه هستیم. 
ستاری ادامه داد: این پدیده و سیستم جدید 
به طور حتم باعث می شود خیلی از ساختارهای 
دولتی ما تحت تاثیرقرار گیرد و به طور اطمینان در آینده همواره شاهد خلق 
یک نرم افزار و سیستم های جدید خواهیم بود، لذا نمی توان پیش بینی کرد که 

چه قوانینی مورد نیاز و کجاها کار گیر می کند. 

تفاهم نامه همکاری درخصوص فرهنگ  سازی، ترویج و گفتمان سازی و شکل  دهی 
زیس��ت  بوم کارآفرینی در حوزه رس��انه های دیجیتال در کشور میان ستاد توسعه 
فناوری  های نرم و هویت  س��از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و مرکز 

فن��اوری اطالعات و رس��انه های دیجیت��ال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسالمی امضا شد. به گزارش ایسنا، 
با توجه به نقش و اهمیت فناوری های نرم و صنایع 
فرهنگی و به ویژه رس��انه های دیجیتال در توسعه 
اقتصادی، فرهنگی، سیاس��ی و اجتماعی کشور و 
همچنین تاکید مقام معظ��م رهبری در خصوص 
تقویت و اش��اعه هویت و فرهنگ ایرانی - اسالمی 
و ضرورت تقویت زیرس��اخت های علمی و فناوری 
کشور در حوزه فرهنگ و هنر، تفاهم نامه همکاری 
میان س��تاد فناوری  های نرم و هویت س��از معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری و مرکز فناوری 
اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت فرهنگ و 
ارش��اد اسالمی امضا شد.  این تفاهم نامه با موضوع 

فرهنگ  س��ازی، ترویج و گفتمان سازی و شکل  دهی زیست  بوم کارآفرینی در حوزه 
رسانه های دیجیتال در کشور، ایده پروری در زمینه رسانه های دیجیتال، با استفاده از 
ظرفیت شبکه ملی فرهنگ و موسسات فرهنگی دیجیتال و سایر ظرفیت های طرفین 

به امضا رسید. محور های همکاری ذکرشده در این تفاهم نامه شامل فرهنگ  سازی، 
تدوین و اجرای آموزش  های مورد نیاز موسس��ات فرهنگی دیجیتال و شبکه ملی 
فرهنگ در راس��تای تاس��یس یک اس��تارتآپ موفق )فرآیند پیش شتاب دهی(؛ 
ش��تاب دهنده های  راه ان��دازی  در  هم��کاری 
تخصصی فرهنگی دیجیتال کشور؛ تولید، ترویج 
و نش��ر مفاهیم مرتبط با حوزه فناوری  های نرم و 
دیجیتال اس��ت. همچنین برگ��زاری همایش  ها، 
جشنواره  ها، مس��ابقات، کارگاه  ها و نمایشگاه های 
تخصصی ب��ا رویکرد ترویج فرهن��گ کارآفرینی 
و دانش بنیان ش��دن فعالیت ه��ا و جذب ایده های 
نوآورانه در قالب رویدادهای کارآفرینی، برگزاری 
سمینارهای آموزشی و نشست های تخصصی در 
راستای تولید و ترویج ادبیات مرتبط با فناوری  های 
نرم، رسانه های دیجیتال و فناوری های دیجیتال 
و کارآفرین��ی در آنه��ا، تش��کیل اتاق  ه��ای فکر 
توسعه رس��انه های دیجیتال و محتوای دیجیتال 
و همچنین برگزاری اردوها و بازدیدهای دانش��جویان، اس��اتید و نخبگان از مراکز 
فرهنگ��ی دیجیتال و فعال در ح��وزه صنایع فرهنگی دیجیتال از دیگر محورهای 

همکاری ذکرشده در این تفاهم نامه محسوب می شود. 

رئیس جهاددانشگاهی دانشگاه هنر: استارت آپ های موفق هفته ای ۱۰درصد رشد می کنند

ترکیب هنر و خالقیت ایرانی به ایجاد رونق کسب و کار می انجامد
تفاهم نامه ای برای ترویج گفتمان سازی زیست بوم کارآفرینی رسانه های دیجیتالستاری: ایجاد زیست بوم کسب و کار نیازمند همکاری اتاق ایران است

توس��عه استفاده از بس��تر اینترنت در کشور که در دولت یازدهم 
شتاب فزاینده ای گرفته، این روزها با افزایش حضور در فضای سفر و 
خدمات آن، منافع زیادی را نصیب مسافران و کاربران جاده ها کرده 
اس��ت. در عین حال می توان امیدوار بود که با توسعه استارت آپ ها 
و اپلیکیشن های موجود گام های اولیه برای رفع معضل ترافیک در 
کالنشهرها و کاهش مصرف سوخت برداشته شود. به گزارش ایرنا، 
این روزها ظهور اس��تارت آپ هایی که سفرهای درون و برون شهری 
را اقتص��ادی ک��رده و به کاهش مصرف س��وخت و معضل ترافیک 
کمک می کنند، مورد اس��تقبال مس��افران و کارب��ران جاده ها قرار 
گرفته اس��ت؛ در این میان برخی ش��رکت ها نیز ب��رای افرادی که 
فرص��ت خرید تایر از ب��ازار را ندارند، تفاوت تایره��ا را نمی دانند و 
وقت کافی برای نصب تایر و باالنس چرخ ها را ندارند، اس��تارت آپی 
جدید در این حوزه معرفی کردند که پاسخگوی نیازهای این افراد 
بوده تا با اس��تفاده از بس��تر اینترنت بتوانند پاسخی برای نیازهای 

خود در حوزه تایر بگیرند. 
اشتراک  گذاری صندلی خودرو در سفرهای بین شهری، احراز هویت 
چند  جانبه کاربران، پرداخت آنالین، نقدی و ثبت تراکنش های بانکی، 
ام��کان امتیازدهی و نظرات و امکان س��فرهای ویژه بانوان، همچنین 
خرید، نصب و باالنس الس��تیک در بس��تر اینترنت، از جمله مزایای 

چند نمونه از استارت آپ ها و اپلیکیشن های جدید است. 

سامانه هایی برای تسهیل سفرهای درون و 
برون شهری، کاهش ترافیک و مصرف سوخت

در همین پیوند، یک کارشناس صنعت حمل و نقل به خبرنگار ایرنا، 
گفت: ترافیک، آلودگی هوا و تردد خودروهای تک سرنش��ین معضل 
اصلی کالنش��هرها و راه های بین ش��هری پرتردد است و برای حل آن 
می توان از ظرفیت های ش��رکت های دانش بنیان و اجرای برنامه های 
موثر و زودبازده اقتصاد اشتراکی با مشارکت بخش خصوصی استفاده 

کرد. 
 »دانیال آب روش��ن« با اش��اره به فعال ش��دن برخی خدمات در 
سال های گذش��ته با عنوان درخواست خودرو در ایران، تصریح کرد: 
همانط��ور که می دانیم این مدل نوی��ن از حمل و نقل آنالین )برخط( 
موجب هدفمند ش��دن س��فرها ش��ده و ات��الف وق��ت و هزینه را به 
کمترین حد ممکن رس��انده اس��ت؛ به مفهوم دیگر با این اقدام، گام 
بزرگی برای واقعی ش��دن موضوع هدایت هوشمند ترافیک و به تبع 

آن شهر هوشمند برداشته شده است. 
وی اظه��ار داش��ت: در م��دل دیگ��ری ب��ه ن��ام  »کارپولین��گ« 
)اش��تراک گذاری خودرو(، افرادی که مسیر مشترکی دارند از طریق 
اپلیکیش��ن یکدیگر را پیدا کرده و با خودروی یکی از آنها این مسیر 
را طی می کنند. مهم ترین مزیت این سرویس ها حذف تک سرنشینی 
و صرفه جوی��ی در مص��رف س��وخت و کاهش چش��مگیر ترافیک در 

مسیرهای درون و برون شهری است. 
این کارش��ناس صنعت حمل و نقل خاطرنش��ان کرد: به عنوان مثال 
هر روز ش��اهد ترافیک س��نگینی در جاده تهران- کرج هستیم و اگر 
دق��ت کنیم بی��ش از 6۰ تا 7۰درص��د ترافیک در طول این مس��یر 
ب��ه خودروهای تک سرنش��ین اختصاص دارد و ای��ن موجب ترافیک 
سنگینی در این مسیر شده و مشابه همین وضعیت در آزادراه تهران- 

قزوین و سایر مسیرهای پرتردد نیز به چشم می خورد. 
وی گف��ت: در صورت فراگیر ش��دن اس��تفاده از اپلیکیش��ن های 
تخصصی این حوزه نظیر سامانه  »همپا«، می توان حتی تا 5۰درصد 
از حج��م خودروهای تک سرنش��ین در این مس��یرها را کاهش داد و 
نتیجه آن روان ش��دن ترافیک و کمتر ش��دن تعداد خودروها در این 
راه ها خواهد بود، ضمن اینکه خودروهای کمتری نیز وارد ش��هرهای 

مقصد و از جمله تهران خواهند شد. 
به گزارش ایرنا، در س��ال های اخیر اس��تفاده از ش��بکه حمل و نقل 
درون و برون شهری برای تردد مردم در مسیرهای مختلف با استفاده 
از فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته و باعث رونق کس��ب و کار های 

فضای مجازی در کشور شده است. 

استارت آپی برای خرید و سرویس برخط تایر
تای��ر یک��ی از مهم ترین کاالهای مصرفی خودرو اس��ت. خرید تایر 
مناس��ب برای خودرو پیچیدگی ه��ای زیادی دارد. اس��تفاده از تایر 
نامناس��ب عالوه بر هزینه اضافی، ریس��ک خسارت مالی و حتی بدتر 
از آن خس��ارت جان��ی را افزایش می دهد. با خرید تایر دردس��رهای 
نصب و باالنس آن آغاز می شود و این مسئله ای است که به ویژه برای 
اقش��اری از جامعه به خصوص بانوان و افرادی که به دلیل مشغله های 
ش��غلی امکان حضور فیزیکی در آپاراتی ها را ندارند پررنگ تر اس��ت. 
برای پاس��خ به این نیازها، یک اس��تارت آپ جدید در حوزه تایر آغاز 

به کار کرده است. 
استارت آپ »هایپر تایر« ایده ای خالقانه برای خرید، نصب و باالنس 
در بس��تر اینترنت است که برای نخس��تین بار در تهران بزرگ عرضه 
ش��ده و مدیران آن در آینده برای خدمات رسانی در شهرستان ها نیز 

برنامه دارند. 
به گزارش ایرنا، از روابط عمومی ش��رکت یادش��ده، این شرکت از 
حدود یک س��ال پیش بعد از مطالعات زیاد در حوزه تایر و بررس��ی 
نیازهای این حوزه با تاس��یس وب سایت آغاز به کار کرد. هدف اصلی 
از راه ان��دازی آن، مش��اوره و فروش آنالین ان��واع تایر و ارائه خدمات 
مرب��وط به نصب و باالنس تایر در مح��ل و به طور کلی ارائه خدماتی 

متمایز در زمینه نصب تایرهای عرضه شده به  صورت سیار است. 
به این منظور عالوه بر امکان مقایس��ه و بررس��ی ان��واع تایرها در 
وب س��ایت این ش��رکت، می توان تایر مناسب خودروی خود را نیز از 
طریق وب سایت استعالم کرد. به عالوه با خرید تایر از این مجموعه و 
در صورت درخواست خریدار، امکان ارائه خدمات نصب و باالنس تایر 

در محل از طریق خودروهای ویژه هایپر تایر نیز وجود دارد. 
در همین پیوند »ساس��ان فرقدین«، مدیرعامل شرکت یادشده در 
مراس��م معرفی و رونمایی نس��ل دوم خودروه��ای خدمات نصب در 
محل الستیک اظهار داش��ت: به کمک این استارت آپ، زمان طالیی 
در روش های س��نتی هدر نمی رود و تایر را می توان بدون اتالف وقت 
و با آس��ودگی از خرید آنالین بهره مند شد، تایرهای خریداری شده را 
س��ریع و رایگان تحویل گرفت و برای نخس��تین بار در ایران از نصب 

تایر خریداری شده در محل دلخواه خود بهره مند شد. 
به گزارش ایرنا، استفاده از جدیدترین تولیدات با بهترین کیفیت و 
قیمت های رقابتی، خرید آنالین تایر، ارسال رایگان و نصب و باالنس 

در محل توسط سرویس های این شرکت انجام می شود. 

این روزها موانع زیادی س��ر راه اس��تارت آپ ها ق��رار می گیرند و تعداد این 
شرکت ها رو به کاهش است. بنابراین توجه به استراتژی های هوشمندانه اهمیت 
بیش��تری پیدا کرده است. به گزارش زومیت، س��یلیکون ولی از سال ۱۹7۰ 
سرزمین نوآوری و وعده ها بوده است. بسیاری از افراد با روحیه کارآفرینی، کار 
روی ایده های خود را از همین جا آغاز کرده اند. اپل و مایکروس��افت از جمله 
نخستین شرکت های موفق سیلیکون ولی بودند و بعد از آن شرکت هایی مانند 
گوگل و آمازون نیز فعالیت خودش��ان را در همین جا آغاز کردند و به شهرت 
جهانی رسیدند. اما این روزها طبق آخرین آمار اداره سرشماری آمریکا، تعداد 
اس��تارت آپ ها با کاهش روبه رو بوده اس��ت. طبق اعالم ای��ن مرکز 55۸ هزار 
ش��رکت در سال ۲۰۰6 شکل گرفت، اما این رقم در سال ۲۰۱5 به ۴۱۴ هزار 
عدد رس��یده است. از آنجایی که ش��رکت فیس بوک ۱۳ سال پیش به عنوان 
مرکز پرقدرت تکنولوژی تأس��یس شد، می توان این طور نتیجه گیری کرد که 
ش��رکت های بزرگ توانسته اند تهدیدهای پیش رو را پیش بینی کرده و با یک 

برنامه ریزی مناسب آنها را از بین ببرند. 
این روزها موانع بیش��تر و بزرگ تری سر راه اس��تارت آپ ها قرار دارد، اما به 
موفقیت رساندن آنها غیرممکن نیست. تنها کاری که رهبران کسب و کار باید 
انجام دهند این است که فرصت های جدید را شناسایی کرده و استراتژی های 

جدید ارائه دهند. 
شرایط شکست استارت آپ ها

درس��ت است که بعد از فیس بوک هنوز شرکتی نتوانسته است به این مقدار 
موفقیت دس��ت پیدا کند اما هنوز ه��م می توان به راه اندازی یک اس��تارت آپ 
موفق در سیلیکون ولی امید داشت. به عنوان مثال شرکت Airbnb را در نظر 
بگیرید. این ش��رکت در حال حاضر با در اختیار داشتن ۳۱میلیارد دالر، یکی از 
با ارزش ترین اس��تارت آپ های حوزه تکنولوژی در دنیا اس��ت. اما ارزش آن تنها 
معادل 6درصد ارزش 5۰۰ میلیارد دالری ش��رکت فیس بوک است. یا به عنوان 
مثال موفقیت شرکت Venmo را در زمینه تجارت شخص به شخص در نظر 
بگیرید. این استارت آپ در زمان راه اندازی یک شرکت پیشرو در این صنعت بود 
و به همین دلیل توانست به موفقیت های بزرگ دست پیدا کند. این استارت آپ 
در سال ۲۰۱۳ توسط شرکت Paypal خریداری شد و ایده آن توسط بسیاری 
از ش��رکت های بزرگ دیگر مورد استفاده قرار گرفت. شرکت اپل نیز از این ایده 
اس��تفاده کرد و س��رویس iMessage را ارائه داد. اگرچه اپل کمی دیر به این 
فکر افتاد، اما انجام چنین کاری از طرف ش��رکت های بزرگ، رقابت را همیش��ه 
برای شرکت های کوچک تر سخت می کند. ایده استارت آپ شما هرچقدر هم که 
 Airbnb ،خوب باشد، باز هم نمی تواند در مقابل شرکت هایی مانند فیس بوک
و حتی Venmo مقاومت کند. شاید شما وسوسه شوید که نخستین پیشنهاد 
س��رمایه گذاری را قبول کنید، اما اگر فقط به دنبال پول هستید، بهتر است که 
بانک ها را هدف قرار دهید. با س��رمایه گذارانی وارد مش��ارکت شوید که از شما 
انتظار نداشته باشند اپل بعدی جهان باشید. بودجه و سرمایه تنها وسیله برای 
رقابت کردن با شرکت های بزرگ نیستند. استخدام کردن نیروهای بااستعدادی 
که بتوانند در مقابل ش��رکت هایی مانند آمازون، فیس بوک، اپل و گوگل رقابت 
کنند نیز عمال غیرممکن است. مهم نیست که ایده شرکت شما تا چه اندازه برای 
فارغ التحصیالن جالب باشد، مهم این است که حقوق و دستمزد شما در مقایسه 
با ش��رکت های بزرگ از میزان عالقه آنها خواهد کاس��ت. ش��ما برای استخدام 
نیروهای با استعداد باید سریع تر از دیگران به سراغ آنها رفته و خالقیت بیشتری 
برای جذب آنها به خرج دهید. رویدادها و مسابقات محل مناسبی برای شناسایی 
این افراد هستند. از رهبران و مدیران خود بخواهید که بعد از شناسایی این افراد 
و ارائه پیشنهادهای جالب، آنها را برای کار کردن روی ایده شما وسوسه کنند. 

نجات پیدا کردن از شرایط بحرانی
رقابت کردن کار دشواری است، اما همیشه فرصت های خوبی برای افراد عالقه مند 
به کارآفرینی وجود دارد. این روزها اینترنت زندگی همه ما را تحت تأثیر قرار داده 
است. از پیدا کردن جواب همه سوال ها گرفته تا خرید کردن و انجام دادن وظایف 
کاری بر عهده اینترنت اس��ت. هوش مصنوعی نیز بسیار پیشرفت کرده و کارهایی 
انجام می دهد که انس��ان ها قادر به انجام شان نیستند و همین موضوع فرصت های 
زیادی را برای افراد عالقه مند فراهم می کند. رقابت کردن در برابر شرکت های بزرگ، 
فارغ از صنعتی که در آن مش��غول به کار هس��تید، همیشه کار سختی است. سه 

استراتژی زیر به شما کمک می کنند که جایگاه استارت آپ خود را تثبیت کنید. 
۱-هزینه ها را مدیریت کنید

کمی فکر کردن و اس��تفاده از ترفندهای ساده کار شما را آسان تر و کم هزینه تر 
می کند. اگر شما هم کسب و کار کوچکی هستید بهتر است که هزینه زیادی بابت 
خرید مبلمان و اثاث ش��رکت انجام ندهید. بس��یاری از برندها محصوالت خود را با 
هزینه کمتری در اختیار شرکت ها قرار می دهند که می توانید به راحتی از خدمات 
آنها بهره مند ش��وید. همچنین یکسری از شرکت ها خدماتی وظایفی مانند تأمین 
مواد اولیه و مورد نیاز ش��رکت ها را انجام می دهند. استفاده از چنین سرویس هایی 
کمک می کند که وقت و انرژی کارمندان ش��ما برای آمارگیری از تعداد کاغذهای 
مورد نظر شرکت از بین نرود. درست است که برخی هزینه ها اجتناب ناپذیر بوده و 
باید حتما انجام شوند، اما هیچ کاری را بدون تحقیق و بررسی انجام ندهید. به عنوان 
مثال پیش از خریداری نرم افزارهای مدیریتی کمی تحقیق کنید. برنامه های زیادی 
مانند Trello وجود دارند که بسیاری از امکانات مورد نظر را به رایگان در اختیارتان 
قرار می دهند. بعد از گذش��ت مدتی می توانید ب��ا پرداخت هزینه کمی از امکانات 
پولی چنین برنامه هایی بهره مند شوید. طبق اعالم CB Insights حدود ۳۰درصد 
شرکت ها پیش از رسیدن به درآمددهی تمام پول خود را از دست می دهند. اجازه 

ندهید که کسب و کار شما هم جزو این دسته قرار بگیرد. 
2- به دنبال استعدادهای محلی باشید

اگر کمی جست وجو کنید و خوش شانس باشید استعدادهایی را پیدا می کنید که 
تمایلی به تغییر محل زندگی خود ندارند. خواسته های تمام افراد یکسان نیست و 
همه آنها تالش نمی کنند تا برای دریافت حقوق بیشتر به جاهایی مانند سیلیکون ولی 
نقل مکان کنند. بسیاری از افراد عاشق محل زندگی خود بوده و دریافت حقوق بیشتر 
آنها را برای جابه جایی وسوس��ه نمی کند. با انتشار آگهی های مناسب و فعالیت در 
شبکه های اجتماعی به دنبال پیدا کردن چنین افرادی باشید. کمی خالقیت به خرج 
دهید و آگهی استخدام خود را در محل هایی منتشر کنید که احتمال می دهید فردی 

با روحیات مورد نظر شما بیشتر به آن مکان مراجعه خواهد کرد. 
3- به کارمندان خود گوش دهید

زمانی که کارمندی ایده بزرگی ارائه می دهد که با مس��یر فعلی شرکت در تضاد 
است شما چه واکنشی نشان می دهید؟ تغییر کردن سخت است اما اگر ارزش های 
بلند مدت آن را شناسایی کنید، شاید به فرصت های جدید و خوبی دست پیدا کنید. 
تمایل به شنیدن حرف کارمندان، یکی از مهم ترین صفات هر رهبری است. این کار 
به کارمندان نشان می دهد که آنها چیزی فراتر از یک کارمند بوده و بیشتر از اینها 
برای ش��ما ارزش دارند. وضعیت فعلی استارت آپ ها نسبت به گذشته تغییر کرده 
اس��ت و نیازمند نوآوری های هوشمندانه بیشتری است. شرکت های بزرگ ممکن 
است که منابع بی پایانی در اختیار داشته باشند اما آنها مهم ترین عامل یعنی شما 

را در اختیار ندارند. 
ترکیب رهبری هوشمندانه همراه با جذب سرمایه مناسب و کارکنان مشتاق به 

کار، رمز موفقیت یک استارت آپ برای وارد شدن به مرحله بعد است. 
ENTREPRENEUR منبع

 »استیو بالمر« مدیر عامل سابق مایکروسافت و یکی از سهامداران اصلی 
توییتر در مصاحبه ای با بلومبرگ اظهار داشته که شبکه های اجتماعی فعال 

توانایی جلوگیری از انتشار اخبار کذب را ندارند. 
به گزارش دیجیاتو، همان طور که می دانید در چند ماه اخیر بحث دخالت 

روسیه در انتخابات سال 2۰۱6 آمریکا و تاثیرگذاری از طریق انتشار اخبار غلط، 
به یکی از مباحث داغ محافل خبری تبدیل شده و تاکنون اسناد متفاوتی مبنی 

بر صحت آن انتشار یافته است. 
در این بین شرکت های مختلفی مانند فیس بوک، گوگل، توییتر و حتی 

ویکی پدیا اقداماتی را در راستای جلوگیری از انتشار اخبار کذب انجام داده اند 
که به عقیده بالمر تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. 

جالب است بدانید که فیس بوک هفته گذشته اعالم کرد تبلیغات روس ها در 
زمان انتخابات ۱۰ میلیون بازدید کننده داشته و توییتر نیز بیش از 2۰۰ حساب 
کاربری مرتبط با این موضوع را در پلتفرم خود شناسایی کرده است. همچنین 

براساس تحقیقات گوگل، مأموران روسی ده ها هزار دالر را صرف تبلیغات در 
یوتیوب، جی میل و موتور جست و جوی گوگل کرده اند. 

مسائل مذکور باعث شده مسئوالن توییتر، فیس بوک و گوگل در تاریخ ۱۰ آبان 
برای پاسخگویی درباره نقش شرکت های خود در نشر اخبار کذب، در کنگره 

آمریکا حضور پیدا کرده و به سواالت نمایندگان پاسخ دهند. 
آقای بالمر در همین راستا اظهار داشته باوجود اعتقاد شخصی خود به آزادی 
بیان، شبکه های اجتماعی باید به صورت هماهنگ برای حذف محتوای نامربوط 

و دروغ اقدام کنند. وی معتقد است خط قرمزی در زمینه انتشار عمومی مطالب 
وجود دارد که باید به آن احترام گذاشت. 

الزم به ذکر است که استیو بالمر نیز در زمینه توییت های جنجالی دونالد 
ترامپ، مواضع مشابهی با »جک دورسی« مدیر عامل توییتر داشته و می گوید 

توییت های رئیس جمهور نشان دهنده افکار وی بوده، و امکان دسترسی مستقیم 
به آن به نفع تمام رأی دهندگان خواهد بود. 

همگام با فناوری های روز جهان 

ظهور استارت آپ هایی برای مسافرت ارزان
 کارآفرینان چگونه می توانند استارت آپ خود را 

نجات دهند

استیو بالمر:

 شبکه های اجتماعی 
در مقابله با اخبار کذب 

ناتوان هستند

چهارشنبه8
19مهر1396

9شماره902 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

نگاهدریچه

اس��تارت آپ ویکند »موپک« با محوریت تلفن همراه، برنامه ریزی و توسعه 
زندگی شهری برگزار می شود. 

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسین حسینی، دبیر اجرایی استارت آپ 
ویکند رویداد »موپک« در مراسمی طی معرفی و اعالم هدف های این رویداد 
اظهار کرد: محورهای این استارت آپ در حوزه های »شهر هوشمند«، »خدمات 
مرتبط با مراکز و مجتمع های تجاری«، »گردش��گری ش��هری و کارآفرینی«، 
»کارآفرین��ی در بافت فرس��وده«، »اقتصاد ش��هری و خانواده ها«، »ترافیک و 
فرهنگ رانندگی«،  »دست فروشی و سد معبر«، »مدیریت پسماند و تفکیک 
زباله )خش��ک و تر(«، »کارآفرینی اقشار آسیب دیده اجتماعی« برگزار خواهد 

شد. 

استارت آپ ویکند »تلفن همراه و 
توسعه زندگی شهری« برگزار می شود

بیست و ششمین نشست روسای پارک های علم و فناوری سراسر کشور، امروز با حضور 
سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جمعی از مسئوالن وزارت علوم و تعدادی از 
دستگاه های اجرایی، با هدف بررسی نقش و جایگاه پارک های علم و فناوری در اقتصاد 
دانش بنیان، در سالن شهدای جهاد علمی این وزارتخانه برگزار می شود. به گزارش ایسنا، 
نحوه همکاری صندوق رفاه دانش��جویان در حمایت از دانشجویان کارآفرین به منظور 
ایجاد کسب وکارهای فناورانه و اشتغال دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهی و نحوه 
تعامل صندوق نوآوری و شکوفایی در حمایت از شرکت های فناور مستقر در پارک های 
علم و فناوری، از جمله اهداف برگزاری این نشست است.همچنین آسیب شناسی نحوه 
ارزیابی و تشخیص صالحیت ش��رکت های متقاضی دانش بنیانی مستقر در پارک های 
علم و فناوری و برنامه های معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری جهت تعامل با 

پارک های علم و فناوری، از دیگر اهداف برگزاری این نشست یک روزه است.

بررسی نقش پارک های فناوری در 
اقتصاد دانش بنیان با حضور وزیر علوم



ابت��دای  در  اینس��تاگرام 
ی��ک  تنه��ا  راه ان��دازی اش 
اپلیکیشن موبایلی معمولی بود 
با تعداد انگشت شماری کاربر که 
عکس های سگ و گربه های شان 
اش��تراک  ب��ه  آن  در  را 
 می گذاشتند، اما اکنون بیش از

 ۴۰۰ میلی��ون کاربر فعال دارد 
که عالوه بر به اش��تراک گذاری 
عک��س ، ب��ا هم بح��ث و تبادل 
اینس��تاگرام   می کنند.  نیز  نظر 
به یکی از پلتفرم های پیش��تاز 
اجتماعی  میان ش��بکه های  در 
تبدیل ش��ده و زمینه مناسبی 
ب��رای تبلیغات و آگهی رس��انی 
است.  کرده  ایجاد  کسب وکارها 
در شماره قبل چهار نکته خیلی 
مهم برای موفقیت تبلیغات  در 
اینس��تاگرام ارائه شد. در ادامه 
  chetor مقاله زیر را به نقل از

بخوانید. 
آزمایش�ی  تبلیغ�ات   -۵

انجام دهید
یک��ی از عوامل��ی ک��ه باعث 
شده است اینستاگرام به چنین 
پلتفرم مناسبی برای کسب وکار 
تبدی��ل ش��ود، این اس��ت که 
تصمی��م  عاقالن��ه  فیس ب��وک 
گرف��ت اینس��تاگرام را به روند 
تبلیغاتی س��اده و مؤثر خودش 

اضافه کند. 
ش��کی نیس��ت که داش��تن 
توانایی هدفمندس��ازی و همان 
خالقیت��ی ک��ه قب��ال برای تان 
موفقیت کسب کرده است، عدم 
قطعیت مرتبط با ش��روع به کار 
یک کان��ال جدید را نیز کاهش 

می دهد. 
کسب وکارها  صاحبان  بعضی 
ممک��ن اس��ت ف��رض کنن��د 
ک��ه می توانند کاره��ای موفق 
قبلی شان را کپی و تکرار کنند. 
ای��ن کار ممک��ن اس��ت گاهی 
ج��واب بده��د، اما بهتر اس��ت 
پیش از اینک��ه پول تان را خرج 
مخاطبان تان  تمام  به  دستیابی 
را  تبلیغات ت��ان  ابت��دا  کنی��د، 

امتحان کنید. 
ک��ه  بفهمی��د  بای��د  ش��ما 
مخاطبان تان در اینستاگرام چه 
مواردی را می پسندند و دوست 
دارن��د و چه م��واردی را نادیده 
می گیرن��د. حت��ی اگ��ر همان 
فیس بوکی تان  جوان  مخاطبان 
نیس��ت  تضمین��ی  داری��د،  را 
ک��ه هم��ان کارهای س��ابق در 
اینس��تاگرام هم ج��واب دهند. 
راه  کوچ��ک  کمپی��ن  چن��د 
بیندازید تا بهتر متوجه ش��وید 
که چ��ه عوامل��ی، واکنش های 

مثبتی در پی دارند. 
۶- اینستاگرام، فیس بوک 

نیست
درست اس��ت که اینستاگرام 
متعلق ب��ه فیس بوک اس��ت و 
تجمیع تبلیغات میان فیس بوک 

و اینس��تاگرام یکپارچه اس��ت، 
ام��ا این به آن معنا نیس��ت که 
از نقط��ه نظ��ر تبلیغ��ات، این 
کام��ال  اجتماع��ی  ش��بکه  دو 
یکسان هس��تند، بلکه از لحاظ 
رفتارشناسی  و  جمعیت شناسی 

کابران شان بسیار متفاوتند. 
یه  پا : س�ی جمعیت ش�نا
جوان تر  اینس��تاگرام  جمعیتی 
از فیس ب��وک اس��ت. در میان 
کاربران اینترنتی ۲۸درصدشان 
در اینس��تاگرام فعال هس��تند. 
نکت��ه مهم این اس��ت که زنان 
کارب��ران  از  وس��یعی  بخ��ش 
اینس��تاگرام هستند و نوجوانان 
نیز بخش عمده ای از مخاطبان 

آن را تشکیل می دهند. 
در فیس بوک نیز زنان بیش از 
مردان حضور دارند و گرو ه های 
س��نی عمده آن بین ۱۸ تا ۲۹ 
سال و ۳۰ تا ۴۹ سال است، اما 
مهم ترین تفاوت آنها این اس��ت 
که فیس بوک افراد مسن تر )۵۰ 
تا ۶۴ س��ال و باالی ۶۵ س��ال( 
را بیشتر از اینس��تاگرام جذب 

کرده است. 
رف�ت����ارشن���اس�ی 
در  رفتار  تفاوت  کاربران:ریشه 
ای��ن دو ش��بکه اجتماع��ی، در 
واقع مرتبط با ماهیت هر کدام 
از آنها اس��ت؛ اینستاگرام روی 
عکس ها و ویدئوها تمرکز دارد، 
درحالی ک��ه محتوای��ی ک��ه در 
فیس بوک به اش��تراک گذاشته 
می ش��ود، از نظ��ر ن��وع قالب ، 

ترکیبی تر و گسترده تر است. 
آنچه واقعا باید بدانید و از آن 
سود ببرید، در زیر آمده است. 

- احتمال وابس��تگی افراد به 
یک برند در اینستاگرام دوبرابر 

بیشتر است. 
- اینس��تاگرام ب��ه ازای ه��ر 
)دنبال کنن��ده(، ۵۸بار  فال��وور 
بیشتر از فیس بوک وابستگی و 

فعالیت به همراه دارد. 
از  می توانی��د  ش��ما  نکت��ه: 
قابلیت های تبلیغاتی فیس بوک 
نیز استفاده کنید، اما بدانید که 
چگونه آن را شخصی س��ازی و 

بهینه س��ازی کنید تا بیشترین 
وابستگی را داشته باشید. 

۷- بای�د دکم�ه ای ب�رای 
ادامه کار تعبیه کنید

که  اینس��تاگرامی  پست های 
پس��ت های تبلیغاتی نیس��تند، 
جای��ی ب��رای کلیک ک��ردن و 
ادامه دادن ندارن��د و همانطور 
ک��ه می دانید تنه��ا لینکی که 
می ت��وان روی آن کلیک کرد، 
)اطالع��ات    Bio در قس��مت 
شخصی صاحب پروفایل( است. 
اگر ش��ما ج��زو ۵۰۰ ش��رکت 
همانق��در  نباش��ید،  دنی��ا  برت��ر 
ک��ه آگاه��ی از برند مهم اس��ت، 
احتماال عالقه مندی��د که نتایجی 
ببینی��د  تبلیغات ت��ان  از  واقع��ی 
)ف��روش، تولی��د پی��ش رو و…(. 
اینس��تاگرامی،  تبلیغ��ات  ب��ا 
 می توانی��د دکمه ه��ای فراخ��وان 
 )Call To Action-CTA(
اضافه کنید تا از شر جمله تکراری 

»لینک در بیو« خالص شوید. 
در  مختلف��ی  CTAه��ای 
اینس��تاگرام موج��ود هس��تند 
 Shop Now، Book مانن��د
 Now، Learn More،
 Sign Up، Download،
 Watch Now، Contact

 .Apply Now و Us
صفح�ات  ب�ا   -۸
غیرواکنش گ�را   ف�رود 
مخاطب   )unresponsive(

را ناامید نکنید
هیچ چیز به اندازه یک صفحه 
فرود غیرواکنش گرا نرخ تبدیل 
یک آگه��ی را کاهش نمی دهد. 
فرض کنید که یک تبلیغ خیلی 
خوب ساخته اید که مورد توجه 
واقع شده است، اما با دسترسی 
ب��ه یک صفحه فرود نامناس��ب 
ب��رای موبایل، هم��ه آن صفحه 

را می بندند. 
صفح��ه  ی��ک  دی��دن 
موبای��ل  روی  غیرواکنش گ��را 
مانند این اس��ت که به س��ینما 
بروی��د و ببینی��د در بوف��ه آن 
پی��دا  ی��ا پاپ ک��ورن  نوش��ابه 
نمی ش��ود. این ی��ک تجربه بد 

ب��رای مش��تریان اس��ت که به 
ه��ر قیمتی ش��ده بای��د از آن 

جلوگیری کرد. 
اینس��تاگرام یک اپلیکیش��ن 
موبایلی اس��ت. هر ف��ردی که 
کلی��ک  ش��ما   CTA روی 
می کن��د، انتظار دارد که به یک 
صفحه موبایل پسند برسد، پس 

ناامیدشان نکنید. 
۹- از هش�تگ ها استفاده 

کنید
یک��ی دیگ��ر از تفاوت ه��ای 
فیس ب��وک   و  اینس��تاگرام 
هس��تند.  »هش��تگ ها« 
در  »هش��تگ ها«  درحالی ک��ه 
فیس ب��وک چن��دان برجس��ته 
در  نیس��تند،  توج��ه  م��ورد  و 
اینس��تاگرام عک��س این قضیه 
صادق اس��ت. همانط��ور که در 
نکت��ه اول گفته ش��د، تبلیغات 
اینس��تاگرامی ش��ما باید مانند 
طبیع��ی  جری��ان  از  بخش��ی 
نظر  به  اینستاگرامی  پست های 
برس��د. پ��س هش��تگ ها را به 

پست های تان اضافه کنید. 
ی��ک  »هش��تگ  گذاری«   
ضرورت است و طبق پژوهشی 
ک��ه توس��ط س��ایت تِرک ماون 
)TrackMaven(  انجام شده 
است، پست هایی با ۱۱ هشتگ، 
بیشترین تبادالت را داشته اند. 

ع��الوه ب��ر اس��تفاده از چند 
هشتگ، توجه کنید که حتما از 
واژه های صحیح استفاده کنید. 
به یاد داش��ته باشید که کمیت 
همه چیز نیس��ت و باید کیفیت 

را نیز به حساب آورید. 
فهرس��تی از منابع��ی ب��رای 
را  مناسب  یافتن هش��تگ های 

در ادامه می بینید.
Websta -

Hashtagify -
Keyhole -

.org -
بان��ک  آگهی ه��ای  از  یک��ی 
 ،Scotiabank چندملیت��ی 
یک��ی از چندی��ن تبلیغ��ی بود 
ک��ه از کارب��ران خواس��ته بود 
چن��د م��ورد را در ی��ک فیلم 

تش��خیص دهند. ای��ن کمپین 
 Things« از هش��تگ معروف
  »O r g a n i z e d N e a t l y
اس��تفاده کرده بود  )هشتگ به 

عکس مرتبط بود(. 
کمپی��ن،  ای��ن  انته��ای  در 
اینس��تاگرام ۲۰ رتب��ه افزایش 
در ی��ادآوری تبلیغات و ش��ش 
رتب��ه افزایش در آگاهی از برند 
را برای Scotiabank گزارش 

کرد. 
۱۰- در اس�رع وق�ت ب�ه 
استفاده از محتواهای تولید 
ش�ده توس�ط کاربران روی 

بیاورید
 »اعتماد« واژه مهمی اس��ت 
و تنها موردی اس��ت که ش��ما 
ب��ه آن نی��از دارید ت��ا بفهمید 
آی��ا تبلیغات ت��ان منبعی پایدار 
و بلندمدت برای رشد و توسعه 

کسب وکارتان است یا نه. 
احتم��اال فک��ر می کنی��د که 
چگونه می توانید با اس��تفاده از 
تبلیغات تان اعتماد ایجاد کنید. 
توسط  ش��ده  تولید  محتواهای 
کارب��ران دقیقا راهی اس��ت که 
می توانید از طری��ق آن اعتماد 
ایجاد کنید و به فروش بیش��تر 

برسید. 
داده ه��ا  از  ک��ه  همانط��ور 
قال��ب  دو  دریاف��ت،  می ت��وان 
تبلیغاتی که بیش��ترین اعتماد 
را جلب می کنند،  »توصیه های 
آنالین  و »نظ��رات  آش��نایان« 
ب��ا  اس��ت.  مصرف کنن��دگان« 
مشتریان تان  عکس های  انتشار 
می توانید از هر دو این روش ها 

بیشترین بهره را ببرید. 
ش��ده  تولی��د  محتواه��ای 
توس��ط کارب��ران نه تنه��ا برای 
جلب اعتماد مناس��ب هستند، 
بلکه این ن��وع عکس ها معموال 
ش��اخص های ن��کات ی��ک ت��ا 
س��ه این مقاله را نی��ز دارند. به 
این صورت ش��ما با استفاده از 
محت��وای تولید ش��ده توس��ط 
کاربران تان، چه��ار نکته از این 
فهرس��ت را به س��ادگی رعایت 

کرده اید. 
حاال زمان شروع تبلیغات در 
اینس��تاگرام فرا رس��یده است. 
همی��ن ح��اال زمان نخس��تین 
ش��ما  اینس��تاگرامی   تبلی��غ 
اس��ت. بهانه های��ی مانند »من 
فیس ب��وک را بیش��تر دوس��ت 
دارم« یا »از امتحان کردن یک 
محیط جدید می ترسم« را دور 
اینس��تاگرامی  تبلیغات  بریزید. 
همه گیرتر شده اند و اینستاگرام 
نیز مدام در حال رشد و توسعه 
است. پس همین االن زمان آن 
است که به این شبکه اجتماعی 

بپیوندید. 
برگرفته از: 
socialmediatoday.com

۱۰ نکته مهم برای موفقیت تبلیغات اینستاگرامی )بخش دوم(
کلید

تبلیغات اثربخش و اثربخشی 
تبلیغات )بخش سوم(

 ،)Creativity Principle( خالقی��ت  اص��ل 
عبارت است از ایجاد آنچه قبال وجود نداشته است. 

خالقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو دارد 
و نوآوری ب��ه معنای کاربردی س��اختن آن افکار نو 
اس��ت. برای اینکه تمایز ایجاد کنی��م باید خالقیت 
داشته باش��یم. اگر خالقیت داشته باشیم می توانیم 
تمایز ایجاد کنیم. اگر ش��ما تولید کننده هستید باید 
از ش��رکت تبلیغاتی بخواهید که خط تولید ش��ما را 
ببیند، محصول ش��ما را به خوبی بشناس��د و روش 
استفاده از محصول شما را به خوبی فرابگیرد. شرکت 
تبلیغاتی باید محصول و خط تولید محصول ش��ما را 

بشناسد. 
خالقیت در تبلیغات باید معطوف به هدف باش��د. 
خالقیت صرف در تبلیغات فاقد ارزش اس��ت. هدف 
ما این اس��ت که جنس بفروشیم. هدف ما این است 
ک��ه تصویر خود را در جامعه بهبود ببخش��یم. هدف 
ما برقراری ارتباط اس��ت. خالقی��ت ما باید معطوف 
به هدف تبلیغ ما باش��د. فیلیپ کاتلر معتقد اس��ت 
که بهترین آگهی ها آنهایی نیس��تند که صرفا دارای 
خالقیت باش��ند، بلکه باید توانایی فروش محصوالت 
را نیز داشته باشند. تبلیغات باید چیزی بیش از هنر 
صرف باش��د.ما تبلیغ نمی س��ازیم که برای جشنواره 

بفرستیم و جایزه بگیریم.
 ما تبلیغ می س��ازیم که به هدف مورد نظرمان در 
بازاریابی برس��یم. خالقی��ت در تبلیغ یعنی مخاطب 
نتواند نتیجه را ح��دس بزند و با کنجکاوی تبلیغ را 
دنبال کند. اگر ما تبلیغ مؤثر و خوبی س��اخته ایم که 
مورد توجه مخاطب قرار گرفته اس��ت، می توانیم آن 

را برای مدت بسیار طوالنی پخش کنیم. 
تبلیغات فرسایش پیدا می کند. دقت داشته باشیم 

که تبلیغات باید تغییر کند. 
اصل سینرژی )Synergy Principle(؛ ابزارهای 
تبلیغاتی شرکت باید خط واحدی را دنبال کنند. ما 
باید تبلیغات خ��ود را تغییر دهیم ولی این تغییرات 
باید در راستای خط واحد باشد. تنوع باید به گونه ای 
باشد که مخاطب توانایی ربط دادن تبلیغات را به هم 
داشته باشد. باید در تبلیغات از عناصر ثابتی استفاده 
بش��ود که این عناصر تکرار ش��ود تا مخاطب توانایی 

دنبال کردن تبلیغات را داشته باشد.
 بای��د یک نخ تس��بیحی وجود داش��ته باش��د که 
مخاط��ب بتوان��د آن را دنب��ال کن��د. در بازاریاب��ی 

ابزارهای مختلفی برای تبلیغ داریم.
 سیس��تم های ارتباطات یکپارچه شامل تبلیغات، 
چاش��نی های ف��روش، روابط عمومی، فروش��نده ها 
و تبلیغات مس��تقیم هس��تند. این عوامل ارتباط ما 
با بیرون از س��ازمان را برق��رار می کنند. در این پنج 
عامل باید ش��اخصه ها و عناصر ثابتی وجود داش��ته 
باش��د تا مخاطب بتواند آنها را به هم ربط دهد. افراد 
با دیدن ش��اخصه ها در هر جای��ی باید بتوانند آن را 
به س��ازمان ما ربط دهند. رخنه در عمق احساسات 
مخاطب، برخی مواقع تمرکز بر بعد احساس��ی افراد 

بسیار مؤثرتر از بعد منطقی آنهاست. 
تبلی��غ نبای��د فق��ط دارای بع��د منطقی باش��د. 
ع��الوه بر بع��د منطق درون��ی باید بتوان��د در عمق 
احساس��ات مخاطب نیز در صورت لزوم رخنه کند. 
تبلیغی توس��ط یکی از مؤسس��ه کم��ک به کودکان 
بیماری های خاص س��اخته شده بود که تصاویری از 
کودکان گرفته می ش��د و کودکان بیماری های خود 

را می گفتند. 
در پای��ان تصویری از صورت ی��ک کودک گرفته 
بودند و گفته می ش��د که »هم اکن��ون منتظر یاری 
س��بزتان هس��تیم.« این تبلیغ به لح��اظ رخنه در 
عمق احساس��ات مخاطب بس��یار موفق بوده است. 
س��ولومون معتقد است در تبلیغ با جاذبه احساسات 
بای��د بتوان بی��ن کاال و مصرف کنن��ده ارتباط قوی 
احساس��ی و عاطف��ی برقرار ک��رد که اگ��ر این امر 
 ب��ا موفقی��ت انجام ش��ود ب��ه آن اس��تراتژی اتصال  
از  برخ��ی  می گوین��د.   )BondingStrategy(
افراد ب��ا کاالی خود رابطه عاطف��ی برقرار می کنند. 
بعض��ی از افراد وقتی کاالیی خری��داری می کنند به 
آن عالقه مند هس��تند و نس��بت به آن تعصب دارند. 
توفیق ما زمانی اس��ت که بتوانیم این رابطه عاطفی 
را با کاالی خود برقرار کنیم. در پایان تأکید می کنم 
که اگر تبلیغی می س��ازیم عناصر ذکر ش��ده در باال 
را در آن بررس��ی کنیم. ما ب��رای تبلیغات میلیون ها 
تومان هزینه می کنیم. میلیون ها نفر از طریق رسانه 
ب��ا تبلیغ ما ارتباط برقرار می کنند. الزم اس��ت قبل 
از پخش تبلیغ تس��ت اولیه انجام داده و اثربخش��ی 

تبلیغات را بررسی کنیم. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

آیا تبلیغ مؤثر است؟ 
ای��ن س��وال که آی��ا تبلی��غ مؤثر اس��ت برای 
خیلی ها پیش می آید. آنها باور ندارند که تبلیغات 
برای شان مؤثر باشد، اما این گفته، بیانی ریاکارانه 
اس��ت. همه این مردم به خاطر تبلیغ، چیزهایی 
خریده ان��د. ش��اید در قالب آگه��ی روزنامه ای یا 
پش��ت شیش��ه آژانس امالک مشخصات ملکی را 
دیده و ش��اید برای خرید ماش��ین یا تلویزیون به 
ب��ازار رفت��ه و مجله ای را دی��ده و آن محصول را 
تس��ت ک��رده و خریده اند. همه اینه��ا نمونه های 
عملی مؤثر بودن تبلیغ اس��ت که به مش��تری در 

تصمیم خرید کمک می کند. 
به گ��زارش هورمون��د، تبلیغ اب��زاری مؤثر در 
تأمی��ن اطالعات مفید بوده و ب��ا دادن اطالعات، 
موجب رقابت، ابداع و تقاضا در بازار می شود. ولی 
هنوز این ش��بهه وجود دارد که آیا تبلیغات مؤثر 
اس��ت یا خیر. بعضی مردم تبلیغات فیلم مانند را 
به عنوان س��رگرمی می بینن��د. در دهه ۶۰ و ۷۰، 
تبلیغ در تلویزیون به بهترین شکل انجام می شد. 
مردم تبلیغات درباره مریخی ها را دوست داشتند. 
آنه��ا به اف��راد با لب��اس قدیمی ب��ه خاطر عقب 
ماندن شان می خندیدند و مردم سیب زمینی پوره 
درست می کردند. امروزه دیگر این محصول وجود 
ندارد، درحالی ک��ه آن تبلیغ هنوز در ذهن مردم 

هست. 
ونس پکرد در ده��ه ۵۰، ترغیب های پنهان را 
نوشت و از آن موقع تفکر سالمی درباره تبلیغات 
به وجود آمد. تبلیغ به طرق مختلف مؤثر اس��ت 
ولی نه همیش��ه و برای همه. اگر از دید اقتصادی 
این رویکرد را ببینیم، می توانیم رابطه مستقیمی 

بین تبلیغات و موفقیت ایجاد کنیم. 
گفته ای مبن��ی بر اینکه »نصف پولی که صرف 
تبلی��غ می کنیم به هدر می رود، اما مش��کل این 
اس��ت که نمی دانیم ک��دام نیمه«، وج��ود دارد. 
این گفت��ه به همه، از هنری پوک تر در ش��رکت 
پی اندجی تا ویلیام لوور در شرکت یونیلور، نسبت 
داده می ش��د، اما جان وانا میکر آن را ابداع کرد. 
وی مدی��ر فروش��گاه در نیمه دوم ق��رن ۱۹ بود. 
در زمین��ه مؤث��ر بودن تبلیغات هم بحث اس��ت. 
از دیوید پیرس��ون، عضو مؤسس گروه استراتژی 
بازار سی بی آی پرس��یده شده است که در مورد 
مبارزات خاص چه نظ��ری دارد؟ او بیان می کند 
ک��ه به ندرت جواب این س��وال را می ت��وان داد، 
چراک��ه از نظر فنی قضاوتی ممکن نیس��ت مگر 
اینکه در مورد جزییات اطالعات داش��ته باش��یم. 
مخاطب هدف چه کس��ی اس��ت؟ ه��دف مبارزه 
چه چیزی اس��ت؟ اگر کس��ی جواب این سواالت 
و سواالت دیگر را بداند، نمی تواند قدرت تبلیغات 
را دقی��ق بگوید. باید تصدی��ق کنیم که تبلیغات 
زیادی هس��تند که هنوز مبهم ان��د. اگر قرار بود 
خالص��ه اش را ببینیم مطمئن��ا خالصه ضعیف و 
بدی ب��ود و کامل نبود و در چنین مواقعی تبلیغ 

بد، اجتناب ناپذیر است. 
در تصدی��ق ش��واهدی ک��ه بگویی��م تبلیغات 
مؤثرند، باید واکنش همه صنایع را زمانی بررسی 
کرد که آزادی ش��ان برای تبلیغ در خطر محدود 
شدن به قوانین باش��د. در گذشته صنعت تنباکو 
پیش��رو ب��ود و مبلغانش اس��تدالل می کردند که 
تبلیغ اندازه بازاری را بیش��تر نکرده است، اما این 
کار ب��ازی »مبلغ-صفری« بوده که در آن مبلغان 
برای س��هم بازار رقابت می کردند. این اس��تدالل 
صاف و س��اده هرگز پذیرفته نش��د. یک ماجرای 
توزیع در ژاپن اتفاق افتاد که قرارداد نانوش��ته ای 
میان تولیدکننده ها وجود داشت که معتقد بودند 
مبلغان، برای زنان جذاب نیستند. درنتیجه نفوذ 
سیگار میان زنان در مقایسه ای بین المللی خیلی 
ک��م بود. به همی��ن دلیل و درنتیجه فش��ارهای 
سیاسی، یک شرکت آمریکایی به بازار دسترسی 
پیدا کرد. این ش��رکت برندهای زی��ادی را برای 
زن��ان تبلیغ کرد و در زمانی کوت��اه، زنان زیادی 
درگیر این عادت خطرناک ش��دند و بیشترش��ان 

مردند. این مسئله دشواری است. 
آق��ای دیوید پیرس��ون درب��اره تبلی��غ تنباکو 
می گوی��د: به ش��خصه از این عادت ب��دم می آید. 
ش��وق یک معتاد اصالح ش��ده را دارم که از سن 
۱۵ س��الگی به مدت ۱۰ سال س��یگار کشیده و 
فکر می کردم اگ��ر فروش محصولی آزاد و قانونی 
اس��ت پس تبلیغش هم قانونی است، اما حال که 
خطرات سیگار را می دانم این را نمی گویم و باید 
محدودیت های قدرتمن��دی در ممانعت از تبلیغ 
برخی محصوالت وجود داشته باشد. سیاستی که 
برای تولیدکننده های تنباکو مؤثر بود این بود که 
پول زیادی را صرف بودجه کلی مارکتینگ، برای 

مبارزات متقابل کنند. 
ام��روزه صنای��ع دیگ��ری هس��تند ک��ه برای 
مح��دود کردن تبلیغات ش��ان تحت  فش��ارند؛ از 
صنعت نوش��یدنی گرفته تا غذای کودک. صنعت 
نوش��یدنی س��عی دارد خود را تنظی��م کند و راه 
خ��ودش را ب��رود. یکی از اف��رادی که در صنعت 
نوشیدنی فرد موفقی است می گوید که همه چیز 
باید واضح باش��د. الکوپیس ب��رای جذب جوانان 
اس��تفاده می ش��ود و بعد ب��رای آن جامعه تبلیغ 
می ش��ود. در خاتمه به بحث اخالقیات می رسیم 
و بای��د بگوییم مبلغان در این حیطه مس��ئولیت 

خطیری دارند. 
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با گذشت زمان و مطرح شدن بیش از پیش 
برنامه های وفاداری، افراد بسیاری بوده اند که 
ه��ر کدام به نحوی ب��رای موفقیت در اجرای 
برنامه های وفاداری س��خنانی ای��راد کرده اند. 
هر کس برای مس��ئله ای راه حل��ی ارائه کرده 
که از نظر خودش بهترین بوده اس��ت. در این 
نابسامانی، شایعات و باورهای غلطی میان افراد 
شکل گرفته که متأسفانه هر روز پررنگ تر هم 
شده است. به همین منظور، روشنگری در این 
زمینه را بر خود واجب دیدیم. در این نوشتار 
به هفت باور غلط در مورد برنامه های وفاداری 
و در مقابل، به نکات صحیح آنها اشاره خواهیم 

کرد. 
1- اگر ش�ما پاداش بدهید، مشتریان 

خواهند آمد 
اما دوباره باز خواهند گش��ت؟ متأس��فانه، 
اج��رای برنامه های پاداش، بازگش��ت مجدد 
مشتریان شما را تضمین نخواهد کرد. واقعیت 
این است که بسیاری از رقبای شما برنامه هایی 
تحت عنوان وفاداری را اجرا می کنند و ش��ما 
هم ب��رای آنکه از قافله عق��ب نمانید، به این 
سمت کشیده شده اید، بدون اینکه بدانید یک 
نسخه عمومی در این باره وجود ندارد. سوالی 
که پیش می آید این است که برای پیش بردن 
کسب و کارتان چه کاری باید انجام دهید؟ شما 
چگونه می توانید مشتریان خود را دسته بندی 
کنید و رفتار مصرف هر دس��ته یا گروه را به 
ص��ورت ش��خصی و جداگانه )ب��ه جای آنکه 
همه مش��تریان را تحت عن��وان یک گروه به 
حساب آورید( بررسی کنید؟ چگونه می توانید 
مش��تریان غیر فعال خ��ود را دوباره به چرخه 
خرید باز گردانید؟ برای آنکه همچنان موفق 
بمانید، باید در جریان اتفاقاتی که اطراف تان 
می افتد، باش��ید و دانش��ی را که از مشاوران 
خود دریافت می کنید، با توجه به هدف نهایی 
کس��ب و کار خود برای حل چالش های پیش 
گفت��ه به کار برید. خالصه آنکه به حرف اهل 

فن گوش بسپارید نه هیچ کس دیگری. 
2- تکنولوژی برابر است با وفاداری 

درست اس��ت که تکنولوژی وزنه سنگینی 
در کس��ب و کار ش��ما به حس��اب می آید، اما 
نبای��د انتظار این را داش��ته باش��ید که تمام 

فعالیت های ش��ما را پوشش دهد. به اتومبیل 
خ��ود فکر کنید؛ تکنولوژی جدید، سیس��تم 
ماشین ش��ما را باالتر برده، س��ریع تر کرده و 
ص��د البته گران تر! اما این تکنولوژی ش��ما را 
به مقصد نمی رس��اند. تا زمانی ک��ه راننده ای 
وجود نداش��ته باش��د، اتومبیل شما حرکت 
نمی کند و این دقیقا همان نکته ای اس��ت که 
در طراحی، پیاده سازی و مدیریت برنامه های 
وفاداری مطرح می شود. راننده کسب و کار شما 
و به طور خاص برنامه وفاداری ش��ما کیست؟ 
چه کس��ی این اطمینان را کسب می کند که 
تمام کارکنان شرکت درباره برنامه وفاداری به 
مش��تریان توضیحات الزم را می دهند یا نه؟ 
چه کسی اطالعات مشتریان را بررسی و برای 
مشکالت کسب و کار چاره اندیشی می کند؟ چه 
کسی برنامه وفاداری را تحت کنترل و نظارت 
می گیرد؟ به طور حتم، تکنولوژی این کارها را 
انجام نداده، نمی دهد و نخواهد داد. تکنولوژی 
به روز و سریع در کنار مدیریت صحیح به ثمر 
خواهد نشست و برنامه وفاداری شما را کارآمد 

خواهد کرد. 
3- مشتریان تنها در صورتی که هدایای 
رایگان دریافت کنند به شما اهمیت می دهند 
اگر کسی جرأت حرف زدن در خصوص 
دریافت کاال یا خدمات رایگان را نداش��ته 
باش��د، این دلیل نمی ش��ود ک��ه تنها راه 
انگیزشی مش��تریان را در خدمات رایگان 
ی��ا کاالی مجانی ببینیم. اس��تفاده از هر 
سیس��تم انگیزش��ی حد و ان��دازه دارد. 
گذش��تگان ما ب��ه خوب نکته ای اش��اره 
می کردند که »بهترین کارها حد وس��ط 
آنهاس��ت.« چه بس��یار ش��رکت ها دیده 
ش��ده اند که بر لزوم ارائ��ه کاال یا خدمات 
رای��گان تأکید ف��راوان و بی��ش از اندازه 
کرده ان��د و اکن��ون به مش��کالت فراوان 
برخورده اند؛ دیگر هزینه و درآمدهای شان 
هماهن��گ و س��ازگار نیس��ت و زیان��ده 
ش��ده اند، اما هنوز هم که هنوز اس��ت به 
این باور نرسیده اند که شکست خورده اند 
و هن��وز خود را برن��ده می دانند. هیچ گاه 
تمام تالش خ��ود را برای ی��ک روش به 
کار نبندید. راه حل های مختلف را در نظر 
داشته باشید و به هر یک به اندازه خودش 

اهمیت دهید نه بیشتر. 

4- مشتریان شما تمایل به مشارکت در 
برنامه شما ندارند 

هر ف��ردی از دریافت پیش��نهادهای خاص 
و هیجان انگیز به وج��د می آید و لذت می برد، 
به خص��وص اگر حرف از حفظ پ��ول و هزینه 
کمتر در میان باشد، بنابراین اگر مشتری شما 
تمایلی به اس��تفاده از برنامه ه��ای وفاداری تان 
 نش��ان نمی ده��د، چ��را عل��ت را در خودتان

 جس��ت و ج��و نمی کنید؟ بل��ه! دلیلش نحوه 
برخورد ش��ما و کارکنان تان اس��ت ن��ه رفتار 
مشتری به تنهایی. واکنش مشتری شما خود 
معل��ول علتی اس��ت. کافی اس��ت عمیق تر به 
موضوع نگاه کنی��د. به جمله این کارمند برای 
توجیه مش��تری در خصوص استفاده از برنامه 
وفاداری توجه کنید: »آیا ش��ما به اس��تفاده از 
برنامه پاداش ما تمایل دارید؟« جمالتی کشدار 
و بی روح، سرد و بی انگیزه! بعد با خود می گویید 
چرا مش��تریان تمایلی از خود بروز نمی دهند؟! 
به نظر شما بهتر نیس��ت آن را این گونه تغییر 
ده��د: »این بخش از هزینه خرید ش��ما، هدیه 
ما. یا اگر دوس��ت ندارید، می توانید به جای آن 
بلیت سینما یا تئاتر بگیرید یا در رستوران برج 
میالد یک وعده صبحانه میل کنید. انتخاب با 
شماس��ت و مطمئن باشید در دفعات بعدی با 
پیش��نهادهای بهتری روبه رو می شوید. در هر 
مراجعه، ما پیش��نهاد های ج��ذاب و متفاوتی 
داریم.« وسوسه انگیزتر نیست؟ شما اگر به جای 
مش��تری بودید، به خریدهای خود از ش��رکت 
مذک��ور ادامه نمی دادید؟ عضویت در باش��گاه 

مشتریان شرکت را قبول نمی کردید؟ 
از کلی گویی بپرهیزید. با بیان پیشنهادهای 
واقعی و در عین حال جذاب، ببینید که مشتری 
بی حوصله شما چگونه پیگیر برنامه وفاداری تان 

خواهد شد. 
5- فرس�تادن ایمیل، مشتریان شما را 

آزرده می کند 
کامال عک��س این موضوع صادق اس��ت. در 
یک مطالعه دانشگاهی به این نتیجه رسیده اند 
که 94درص��د از اعضای باش��گاه های مختلف 
مش��تریان خواس��تار دریافت اطالعات بیشتر 
و برنامه ه��ای جدید از طریق ایمیل هس��تند 
و جالب اس��ت بدانید ک��ه 85درصد از اعضای 
باش��گاه ها حتی یک کلمه هم از طریق ایمیل 
در خصوص برنامه ها از زمان عضویت شان تا به 

حال دریافت نکرده بودن��د. در عوض صندوق 
دریاف��ت پس��ت الکترونی��ک آنها پر ب��وده از 
ایمیل هایی تبلیغاتی و بی هدف که برای جمع 
کثیری از مخاطبان ناش��ناخته ارسال می شده 
اس��ت. در حقیقت مس��ئله آزاردهن��ده از نظر 
اعضای باش��گاه های مشتریان، سیل بی انتهای 
تبلیغات بی هدف و نامنظم است، نه ایمیل های 
هدفمندی که از طرف ش��رکت ها برای اعضای 

باشگاه ارسال می شوند. 
 با فرس��تادن پیام به مشتریان خود با آنها در 
ارتباط باشید، برنامه های وفاداری تان را با جزییات 
بیش��تر مطرح و به آنها ی��ادآوری کنید که چه 
خدمات، کاالها و مزایایی انتظار آنها را می کشد. 

6- برنامه وفاداری تنها برای حفظ مشتری 
قبلی است نه جذب مشتری جدید 

درس��ت اس��ت که هدف اصلی ه��ر برنامه 
وفاداری حفظ و بازگش��ت دوباره مش��تری به 
ش��رکت اس��ت، اما یک برنامه وفاداری خوب 
ارزش آن را دارد که درباره آن با دیگران صحبت 
کنیم. همان گونه که در مطالب پیش��ین اشاره 
کرده بودیم، بیش از 67درصد از مشتریان اعالم 
کرده اند، در صورتی که شرکتی برنامه وفاداری 
جذاب و قابل تأملی داش��ته باشد، بی شک آن 
را به دیگران توصی��ه خواهند کرد. یک برنامه 
وفاداری خوب، عالوه بر حفظ مشتری، قابلیت 

جذب مشتری جدید را نیز دارد. 
7- مشتریان، همه چیز را درباره برنامه 

شما می دانند 
درس��ت مانند ش��ما، مش��تریان تان نیز به 
ان��دازه کافی مش��غله و گرفت��اری دارند. این 
تصور اش��تباه را نداشته باش��ید که مشتریان 
ش��ما اطالعات کامل��ی از برنام��ه وفاداری تان 
دارن��د یا یک ب��ار توضیح برای آنه��ا کافی به 
نظر می رس��د. موفق ترین ش��رکت ها، آنهایی 
هس��تند که کارکنان ش��ان در هر بار مراجعه 
مش��تری، توضیح��ات کامل تر و بیش��تری در 
اختیار مشتریان می گذارند. اگر در این زمینه با 
کارکنان خود به مشکل برخورده اید با برقراری 
جلسات هفتگی توجیهی و اجرای سیستم های 
انگیزش کارکنان، آنها را هر چه بیش��تر جهت 
ترغی��ب و توضیح به مش��تری درب��اره برنامه 

وفاداری، با انگیزه کنید. 
ارتباط با نویسنده: 
Me@alirezajafari.com

 نگاهی به باورهای غلط اما پرطرفدار 
درخصوص برنامه های وفاداری

بازاریابی داخلی چیست؟ 
بازاریابی داخلی )صحیح آن مارکتینگ داخلی، 
internal marketing(  به عن��وان عنص��ری 
از بازاریاب��ی کلی نگر به کار اس��تخدام، آموزش و 
انگیزه دادن به کارکنان توانمندی اطالق می شود 
که می خواهند خدمات خوبی به مش��تریان ارائه 
دهن��د. انج��ام بازاریاب��ی داخلی ای��ن اطمینان 
را می ده��د ک��ه همه افراد ش��اغل در س��ازمان، 
علی الخص��وص مدیریت ارش��د، اصول مناس��ب 
بازاریابی را می پذیرند. بازاریاب های زیرک مواظب 
این مسئله هستند که فعالیت های بازاریابی که در 
داخل شرکت صورت می گیرند می توانند به اندازه 
آنهایی که در خارج از ش��رکت انجام می گیرند و 
حتی بیشتر از آنها اهمیت داشته باشند. منطقی 
نیست پیش از آنکه کارکنان شرکت آمادگی الزم 
جهت ارائه خدمات عالی را داش��ته باش��ند وعده 

آنها را بدهیم. 
به گ��زارش هورموند، ک��وه اسنوش��و واقع در 
ایال��ت ویرجینی��ای غربی دس��ت ب��ه انجام یک 
برنام��ه بازاریاب��ی  زد ک��ه ب��ا آن می توانند این 
ش��هر را به عنوان یک منطقه بهتر جهت اس��کی، 
ک��ه افراد می توانند یک تجربه واقعی، روس��تایی 
و س��رگرم کننده در طبیع��ت بکر کس��ب کنند، 
معرف��ی کنن��د. در راس��تای اجرای ی��ک ابتکار 
عمل مارک گذاری به منظ��ور تعریف اهداف خود 
و بیان آنچه می خواس��تند که مارک کوه اسنوشو 
ب��ه بازدیدکنن��دگان ارائ��ه ده��د، بازاریاب های 
این منطق��ه کار خود را از داخل ش��روع کردند. 
آنها وع��ده یک م��ارک جدی��د را در یک کتاب 
4۰صفحه ای مارک که شامل تاریخچه و فهرستی 
از هف��ت کلمه برخوردی ک��ه خصوصیات اینکه 
چگون��ه کارکنان ب��ا مهمان ها تعام��ل می کنند، 
گنجانده ان��د. پیام ه��ا و عالئم��ی ک��ه روی کوه 
نصب ش��دند نیز به کارکنان یادآوری می کرد که 
وعده ه��ای مارک را محقق کنند. همه افرادی که 
تازه به استخدام درآمده اند با مارک آشنا هستند 
تا به آنها کمک ش��ود تا مارک را بهتر درک کنند 

و به حامیان اثربخش مبدل شوند. 
بازاریاب��ی دیگر به عنوان وظیف��ه ای که به یک 
دپارتمان واگذارش��ده باشد، به حس��اب نمی آید. 
بازاریابی درواقع فعالیتی اس��ت که در کل کشور 
انج��ام می گیرد و دی��د مأموری��ت و برنامه ریزی 
اس��تراتژیک ش��رکت را به جل��و هدایت می کند. 
بازاریابی تنها زمانی به موفقیت دست می یابد که 

همه بخش ها با همکاری هم به منظور دس��تیابی 
ب��ه اهداف مش��تری، کار می کنن��د. واحد خرید 
م��واد اولیه درس��ت را خری��داری می کند، واحد 
تولید در بازه زمانی مناس��ب محصوالت مناسب 
را می س��ازد و واحد حس��ابداری به طرق مناسب 
می��زان س��وددهی را می س��نجد. بااین حال تنها 
درزمان��ی هماهنگی می��ان واحدی قاب��ل انجام 
اس��ت که مدیریت بتواند ش��فاف بی��ان کند که 
چگونه جهت گیری و اسلوب عملکردی شرکت به 
مش��تریان خدمات دهی می کند. مثال زیر برخی 
از چالش ه��ای بالقوه بازاریاب��ی یکپارچه را بیان 

می کند. 
معاونت بازاریابی یک��ی از خطوط اصلی هوایی 
در اروپا در پی آن اس��ت که سهم خود از ترافیک 
هوایی را افزایش دهد. اس��تراتژی او از انجام این 
کار این اس��ت که با ارائه غذای بهتر، اتاقک های 
تمیزتر، خدمه پرواز بهتر آموزش دیده و نرخ های 
پایین تر بر میزان رضای مش��تری بیفزاید. ولی او 
در عین حال هیچ اختیاری روی این مسئله ندارد. 
واح��د کیت رین��گ غذاها را به گون��ه ای انتخاب 
می کن��د که هزینه ه��ا را پایین نگ��ه دارد. واحد 
نگه��داری از خدمات تمیزکاری ارزان اس��تفاده 
می کند، واحد منابع انس��انی افرادی را صرف نظر 
از اینکه آیا آنها به صورت طبیعی دوستانه برخورد 
می کنن��د یا خیر اس��تخدام می کند و واحد مالی 
پول بلیت را مش��خص می کن��د. ازآنجایی که این 
واحده��ا به طورکل��ی از ی��ک رویک��رد مبتنی بر 
هزین��ه ای یا تولیدی اس��تفاده می کنند، معاونت 
بازاریاب��ی در تالش ه��ای خود در جه��ت ایجاد 
برنام��ه بازاریابی یکپارچه ناکام اس��ت. بازاریابی 
داخلی مس��تلزم هم��کاری عمودی ب��ا مدیریت 
ارشد و همکاری افقی با سایر واحدهاست تا کلیه 
بخش ها تالش های بازاریابی را درک کنند، برای 

آنها ارزش قائل شوند و از آنها حمایت کنند. 

101ایده برای بازاریابی کسب و کارهای 
کوچک )2(

در ش��ماره قبل 44 ایده اول بازاریابی کس��ب و کارهای 
کوچک ارائه شد. در ادامه به نقل از ibazaryabi به ارائه 
57 ایده دیگر می پردازیم که می تواند کس��ب و کار شما را 

متحول کند. 
بازاریابی اینترنتی

1- یک کمپین گوگل ادوردز پرداخت کلیکی راه اندازی 
کنید. 

2- یک کمپین ادس��نتر مایکروسافت پرداخت کلیکی 
راه اندازی کنید. 

3- روی پست های یک بالگ یادداشت بگذارید. 
4- پست های بالگ ویدئویی ضبط کنید. 

5- روی یوتیوب ویدئو آپلود کنید. 
6- لیس��ت های فهرست آنالین خود را چک کنید و در 

فهرست های محبوب خود لیست شوید. 
7- روی بالگ و س��ایت خود گوگل آنالیتیکز را برقرار 

کنید. 
8- آمارهای گوگل آنالیتیکز س��ایت خود را مرتبا مرور 

کنید. 
9- برای یک کمپی��ن بارزاریابی یا محصول یا خدمت 

جدید یک نام دامین جدید ثبت کنید. 
1۰- درب��اره بازاریابی موتورهای جس��ت وجوی محلی 

بیشتر بدانید. 
11- از میزان شهرت آنالین خود مطلع باشید. 

 )HARO(  12- برای لیست کمک به گزارش دهندگان
ثبت نام کنید. 

بازاریابی ایمیلی
13- یک لیس��ت ایمیل در سایت و بالگ خود درست 

کنید. 
14- دانلودها یا هدایای مجانی در نظر بگیرید تا مردم 
ترغیب ش��وند آدرس ایمیل خود را به لیست شما اضافه 

کنند. 
15- به صورت مرتب به لیست خود ایمیل ارسال کنید. 

16- یک خبرنامه مجانی ماهانه راه اندازی کنید. 
17- یک تس��ت الف/ب برای اندازه گیری تأثیر کمپین 

ایمیلی خود در نظر بگیرید. 
18- امضای ایمیلی خود را تکمیل کنید. 

19- ب��ه ایمیل خ��ود قابلیت های صوت��ی، ویدئویی و 
اشتراک رسانه ای اجتماعی را اضافه کنید. 
مسابقه، کوپن، مشوق

2۰- یک مسابقه ترتیب بدهید. 
21- یک کوپن درست کنید. 

22- یک برنامه پاداش مرتب برای خریداران درست کنید. 
23- یک برنامه قدردانی از مشتریان درست کنید. 

24- یک برنامه مشتری ماه درست کنید. 
25- نمونه آزمایشی را رها کنید. 

26- یک برنامه پیوسته را شروع کنید. 
ساختن ارتباط

27- یک نظرسنجی رضایت مشتریان ارسال کنید. 
28- درخواست مراجعه کنید. 
29- یک ارجاع درست کنید. 

3۰- زمان خود را داوطلبانه برای اقدامات خیریه بگذارید. 
31- اسپانسر یک تیم ورزشی محلی شوید. 

32- با کس��ب و کارهای محل��ی دیگر ترویج محصول و 
خدمات بگذارید. 

33- به یک سازمان حرفه ای ملحق شوید. 
34- ب��رای ترغیب فروش ب��رای تعطیالت برنامه ریزی 

کنید. 
35- برای بهترین مشتریان تان هدایایی برای تعطیالت 

درنظر بگیرید. 
36- به مشتریان تان کارت های تبریک تولد بفرستید. 

37- با یک همکار برای مشارکت قرار بگذارید. 
38- جوایزی از طرف برند خودتان برای سرمایه گذاران 

محلی در نظر بگیرید. 
39- یک مربی شوید. 

بازاریابی محتوا
4۰- یک وبینار یا کنفرانس از راه دور تدارک ببینید. 

41- پادکست ضبط کنید. 
42- برای مطبوعات مقاله بنویسید. 

43- مقاالت ت��ان را به کانال ه��ای مطبوعاتی مختلفی 
ارسال کنید. 

44- مقاالت فروش تان را به صورت داستان وار مطرح کنید. 
45- شروع به نوشتن یک کتاب بکنید. 

کمک بازاریابی
46- یک مشاور بازاریابی استخدام کنید. 

47- یک متخصص روابط عمومی استخدام کنید. 
48- یک تبلیغ نویس حرفه ای استخدام کنید. 

49- با یک ش��رکت بازاریابی موتور جست وجوی خوب 
کار کنید. 

5۰- ف��ردی از داخل ش��رکت خود را ب��رای کمک به 
کارهای بازاریابی روزانه به کار بگیرید. 

51- یک مربی فروش یا فروشنده را به کار بگیرید. 
ایده های بازرایابی منحصر به فرد 

52- یک تتوی برند شده را به کار بگیرید. 
53- یک طلسم کسب و کاری برای بهبود برندتان به کار بگیرید. 
54- یک موضوع داغ بحث برانگیز را در یک زمینه داغ 

صنعتی به کار بگیرید. 
55- تبلیغات پوشیدنی را به کار بیندازید. 

56- ماش��ین های شرکت را تماما به رنگ برند خودتان 
دربیاورید. 

57- در یک دوره آموزش��ی آنالین کس��ب و کار شرکت 
کرده و مهارت های کسب و کاری خود را به روزرسانی کنید. 
 thebalance :منبع

کلیدایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

علیرضا جعفری
مشاور برنامه های وفاداری



ویژگی های مشترک سخنرانی های 
رهبران سازمانی بزرگ

آیا تاکنون به س��خنرانی ها و هنرنمایی مدیران و رهبران 
بزرگ دنیای کسب وکار و نوآوری توجه کرده اید؟ آیا سخنرانی 
معروف و ماندگار اس��تیو جابز در دانشگاه استنفورد را به یاد 
دارید؟ یا مراس��م معرفی مدل های جدید آیفون یا گلکسی 
را؟ اگر به این س��خنرانی ها و مراس��م ب��ه یادماندنی نگاهی 
دقیق تر بیندازید، درمی یابید که اغلب آنها دارای ویژگی های 
مشترکی هستند که بر تأثیرگذاری و نفوذ کالم در شنوندگان 
و مخاطب��ان می افزایند. مدیران ج��وان و کم تجربه ای که 
معموالً از فنون و رموز س��خنرانی های تأثیرگذار بی بهره اند، 
بای��د خیلی زود خود را به آنها مجهز کنند و آن تأثیری که 
از آنها به عنوان رهبر یک س��ازمان کاری انتظار می رود را بر 
افرادشان، مشتریان، سهامداران و حتی رقبا بگذارند. در ادامه 
به نقل از ویوان نیوز، توصیه هایی ارائه خواهد ش��د که به کار 
بستن آنها از سوی مدیران کم تجربه و تازه کار می تواند باعث 
افزایش نفوذ کالم و تأثیرگذاری فزاینده آنها بر دیگران شود. 

سخنرانی تان را کامال غیرمنتظره و جذاب آغاز کنید
30 ثانی��ه ت��ا یک دقیق��ه اول هر س��خنرانی را می توان  
»ثانیه ه��ای طالی��ی« نامید، چ��را ک��ه در همین لحظات 
اس��ت که مخاطبان حد و اندازه ش��ما را می سنجند و عیار 
شما مشخص می ش��ود. در همین زمان است که می توانید 
به گونه ای س��خن بگویید که تمام س��الن یا محل برگزاری 
جلسه ناگهان به سکوت فرو  رود و تمام توجه ها به سوی شما 
معطوف  شود. برای نمونه، به چگونگی آغاز سخنرانی ماندگار 
و تأثیرگذار استیو جابز در سال 2005 در دانشگاه استنفورد 
توجه کنید که س��خنانش را این گونه آغاز کرد: »حقیقت 
را باید گفت؛ من هیچ گاه از هیچ دانش��گاهی فارغ التحصیل 
نش��دم و امروز برای من روزی اس��تثنائی است، چرا که در 
مراسم فارغ التحصیلی شما از دانشگاهی شرکت می کنم که 
س��ال ها پیش فقط یک ترم در آنجا درس خواندم و سپس 
آنجا را برای همیش��ه ت��رک کردم. اکنون پس از س��ال ها 
بازگش��ته ام تا در جش��ن فارغ التحصیلی شما شرکت کنم. 
در اینجا می خواهم سه داستان از زندگی ام برای تان تعریف 
کنم که نخستین شان پیش از تولدم آغاز شد. . .« شما نیز 
باید س��خنرانی خود را در جلسات یا گردهمایی های کاری 
به گونه ای باشکوه و تأثیرگذار شروع کنید که تمام توجه ها 

را به سمت خود جلب کنید و بر نفوذ کالم تان بیفزایید. 
یک خط داستانی قوی و منسجم ایجاد کنید

همه انس��ان ها به طور طبیعی دوس��ت دارند به داستان ها و 
قصه ها گوش فرا دهند و تأثیرگذاری مسائلی که در قالب داستان 
بیان می شوند به مراتب بیشتر از سایر روش های ارائه شده است. 
بنابراین یک��ی از بهترین راه ها برای اف��زودن نفوذ کالم تان بر 
شنوندگان که می توانند شامل کارکنان، سهامداران، مشتریان، 
س��رمایه گذاران و حتی رقبا باشند این است که ایده ها و نکات 

مورد نظرتان را به صورت داستان و روایت بیان کنید. 
در سخنرانی تان از تصاویر استفاده کنید

به عن��وان یک مدی��ر و رهبری ک��ه می خواه��د بر ذهن 
مخاطبانش تأثیر بگذارد، باید به یاد داشته باشید که تنها به کار 
گرفتن حس شنوایی افراد کافی نیست و در سخنرانی های تان 
بای��د برای فعال کردن حس بینای��ی مخاطبان نیز برنامه ای 
داش��ته باش��ید و چه چیزی بهتر از ارائه تصاویری که درک 
کامل تری از منظور شما را در ذهن شنونده پدید می آورند؟ 

کم گوی و گزیده گوی
اصطالح��ی در میان کارکن��ان وج��ود دارد که معروف 
اس��ت به »مرگ بر اس��الید«. تجربه نش��ان داده هیچ چیز 
برای مخاطبان و ش��نوندگان سخنان ش��ما آزاردهنده تر از 
اس��الیدهای پرش��مار و در برخی موارد بی اهمیت نیست، 
بنابراین اگر قرار است اسالیدهایی را در حین سخنرانی تان 

ارائه دهید، آنها را به حداقل ممکن کاهش دهید. 
مخاطبان را به مشارکت و سخن گفتن وادار سازید

صحبت های یک س��ویه که در آن سخنران به طور مداوم 
حرف می زند و ش��نوندگان باید فقط شنونده باشند بسیار 
خس��ته کننده خواهد بود و از تأثیر کالم سخنران می کاهد. 
پ��س چه بهتر که به مخاطبان نی��ز فرصت صحبت کردن 
و مش��ارکت بدهید و به این وس��یله ب��رای آنها ارزش قائل 
ش��وید تا آنها نیز برای صحبت های شما ارزش قائل شوند. 
همیش��ه به یاد داشته باشید که هدف ما از سخنرانی صرفا 
بیان یک سری مسائل و سپس ترک محل نیست، بلکه هدف 
تأثیرگذاری و حصول اطمینان از نفوذ کالم بر شنونده است. 

 فقط بر نشان دادن اسالید تمرکز نکنید
زمانی که دارید برای دیگران س��خنرانی می کنید و در حال 
نشان دادن اسالیدهای متعدد هستید به یاد داشته باشید که 
اگر قرار بود تمام وقت تان را صرف نش��ان دادن اسالید کنید، 
پس اصال نیازی به برگزاری گردهمایی نبود و شما می توانستید 
این کار را به صورت مجازی انجام دهید، بنابراین در بین پخش 
اسالیدها دقایقی را به بیان پاره ای نکات عینی یا ذکر تجربیات 
شخصی تان و گوش کردن به نظرات دیگران اختصاص دهید. 

 تماس چشمی فراموش نشود
برخی مدیران کم تجربه ترجیح می دهند زمان سخنرانی 
کردن یا نشان دادن اسالیدها سرشان را روی کاغذ یا صفحه 
نمایش��گر بگیرن��د و در نتیجه از تماس چش��می با دیگران 
خ��ودداری می کنند، درحالی که ای��ن کار از جهات مختلف 
اشتباه است. این کار از یک سو به عنوان فقدان اعتماد به نفس 
شخص سخنران تلقی می شود و از سویی دیگر شنوندگان را 
از نگاه کردن به سخنران و برقراری تماس چشمی با او محروم 
می کن��د که همه اینه��ا در نهایت باعث کاه��ش نفوذ کالم 
س��خنران می ش��ود. به طور کلی مدیران جوان و تازه کار باید 
چهره ای از خود در حین سخنرانی و ارائه مسائل در جلسات 
کاری ش��ان به کارکنان، اعضای هیأت مدیره، س��هامداران و 
مش��تریان نش��ان دهند که بر جذبه و اقتدار آنها بیفزاید، نه 
اینکه از آنها یک فرد متزلزل و بی اعتماد به نفس نمایش دهد. 
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ایج��اد ش��بکه ارتباطی مطمئن 
و قوی در کس��ب وکارهای امروزی 
جایگاه وی��ژه ای دارد. بس��یاری از 
هماهنگی ها میان بازارهای مختلف 
مانند بورس های بین المللی از طریق 
ابزارهای ارتباطی نوین مانند تلفن  
و ایمیل صورت می پذیرد. همچنین 
امروزه دیگر معامله های بین المللی 
نیازمند حضور همزمان طرف های 
مذاک��ره در ی��ک محل مش��خص 
نیست، بلکه گردهمایی ها از طریق 
کنفرانس ه��ای ویدئوی��ی برگ��زار 
می ش��ود. همه این تحوالت عرصه 
تجارت خبر از ظهور تکنولوژی های 
جدید ب��ه منظور تس��هیل ارتباط 
میان بنگاه ها دارد. در این مقاله به 
بررسی اپ های کاربردی در زمینه 
ایج��اد ش��بکه ارتباط��ی پرداخته 
خواهد ش��د. با این ح��ال پیش از 
شروع بحث اصلی الزم است نسبت 
ب��ه مزیت های اس��تفاده از اپ های 
ارتباط��ی توضیح مختص��ری داده 
شود. در واقع با وجود سرویس های 
ایمی��ل و ظه��ور نس��ل های تلفن 
ماه��واره ای دیگ��ر چه نی��ازی به 

برنامه های مشابه است؟ 
پاسخ پرسش فوق را باید در چند 
وجه مورد بررس��ی قرار داد؛ بخش 
نخس��ت اهمیت امنی��ت اطالعات 
اس��ت. در واقع خب��ری که چندی 
پیش درز برخ��ی اطالعات کاربران 
یاه��و را مخاب��ره کرد، بس��یاری از 
کسب وکارها را به سوی شرکت های 
ارتباط��ی با ضریب امنیت بیش��تر 
کش��اند. همچنین بح��ث امکانات 
گس��ترده نیز نقطه مزیت اپ هایی 
اس��ت که ب��ه منظ��ور بهره گیری 
صاحب��ان کس��ب وکارها طراح��ی 
ش��ده اس��ت. به عنوان مورد پایانی 
نیز باید اضافه کرد که اس��تفاده از 
این سیس��تم ها که اغلب مبتنی بر 
سیستم عامل گوشی های هوشمند 
است، س��رعت اس��تفاده را به طور 

محسوسی افزایش می دهد. 
 Slack جمع وجور مانند

به  اغلب  کسب وکارهای کوچک 

دنبال ابزارهایی س��اده، کم حجم و 
از همه مهم تر ارزان قیمت هستند. 
در زمینه ایجاد شبکه های ارتباطی 
Slack ب��ا تالش در راس��تای ارائه 
بس��ته ای متنوع از خدمات پا را از 
الگوی گفت وگوی انفرادی و گروهی 
فرات��ر گذاش��ته و ام��کان برقراری 
تماس صوتی و تصویری به صورت 
فردی و گروهی را به مخاطب ارائه 

کرده است. 
تمرک��ز اصلی تیم س��ازنده این 
برنامه روی ارائه رابط کاربری ساده 
بوده اس��ت. بر این اساس عالوه بر 
ارائه نسخه نس��خه رایانه ای، امکان 
جس��ت وجوی متون با اس��تفاده از 
هشتگ  و مدیریت فایل های دانلود 
ش��ده در نس��خه های مختلف این 
برنامه مدنظ��ر قرار گرفته اس��ت. 
همچنین این اپ از سیس��تم ساده 
Dag and Drop )پرت��اپ فایل 
در محی��ط اپ ب��رای بارگذاری( به 
بارگذاری اطالعات  منظور تسهیل 
در رایانه های ش��خصی پش��تیبانی 
می کن��د. به عنوان نکت��ه پایانی در 
مورد این پیام رسان جمع وجور باید 
به پش��تیبانی اش از س��رویس های 
فضای اب��ری نظی��ر دراپ باکس و 

گوگل درایو نیز اشاره کرد. 
بدون  اس�تفاده   ،HipChat

نیاز به دانلود
HipChat  نی��ز مانن��د نمونه 
قبل��ی ی��ک پیام رس��ان کم حجم 
محس��وب می ش��ود. این اپ عالوه 
بر پش��تیبانی از چت های فردی و 
گروهی، اشتراک گذاری فرمت های 
مختل��ف فای��ل و برق��راری ویدئو 
جالب توجهی  هماهنگی  کنفرانس 
نیز با سایر شبکه های مجازی نظیر 
و س��رویس های گوگل  فیس بوک 

نظیر Gmail دارد. 
نکته مهمی که این اپ را درکانون 
توجه قرار داده است، امکان استفاده 
از آن بدون نیاز به دانلود و پرداخت 
هزینه از طریق وب س��ایت رسمی 
سازنده اس��ت. در واقع تنها پس از 
آزمایش اولی��ه این اپ و در صورت 
رضایت از عملک��ردش با پرداخت 
حق اشتراک قادر به استفاده از آن 

روی دستگاه های مختلف خواهید 
ب��ود. همچنین ای��ن اپ مجهز به 
مرورگر اینترنتی درون برنامه ای هم 
است که جس��ت وجوی آدرس های 
اینترنت��ی موج��ود در متن ه��ا را 

ساده تر خواهد ساخت. 
از  بهت�ر  م�ن   :Stride

HipChat هستم
گاهی اوقات برخی ش��رکت ها به 
منظور رقاب��ت با رقبای نامدار خود 
ش��عارهای عجیب وغریبی انتخاب 
می کنند. این شعارها معموال شرکت 
مقاب��ل را به ط��ور مس��تقیم هدف 
قرار می ده��د. تیم توس��عه دهنده 
پیام رس��ان Stride دقیق��ا همین 
برنامه را به منظور کسب جایگاه و 
کاربران HipChat به کار گرفت. 
برنامه اصلی توس��عه دهندگان این 
برنام��ه ارائ��ه پیام رس��انی مجهز و 
س��اده تر از HipChat به عن��وان 
رقیب مستقیم ش��ان بوده است. بر 
این اساس بهبودهایی نظیر کاهش 
کیفیت ویدئو کنفرانس ها به منظور 
برقراری ارتب��اط در مناطقی که از 
اتصال اینترنت ضعیف��ی برخوردار 
هستند، در دستور کار قرار گرفت. 
همچنی��ن یک��ی از نق��اط ضعف 
از  پش��تیبانی  ع��دم   HipChat
محصوالت اپل اس��ت که در نمونه 
ارتقا یافته Stride مورد توجه قرار 

گرفته است. 
ای��ن اپ در دو نس��خه رایگان و 
کامل ارائه شده است. همانطور که 
می توان انتظار داشت نسخه رایگان 
دارای محدودی��ت ارس��ال پی��ام و 
بارگذاری فایل است. این درحالی که 
ک��ه ب��ا پرداخت تنه��ا 3 دالر حق 
عضویت ماهانه می توان از امکانات 
این س��رویس به ص��ورت نامحدود 

استفاده کرد. 
اصیل مثل مایکروسافت

مایکروسافت به عنوان غول دنیای 
تکنول��وژی و ح��وزه IT  یک��ی از 
کاربردی ترین نسخه های پیام رسان 
ارتباطی را برای کابران نسخه های 
آفیس 365 منتش��ر کرده اس��ت. 
ای��ن اپ با ایج��اد محیطی آنالین 
و ب��رای برقراری ارتب��اط متنی به 

کاربران خود امکان مکاتبه فردی و 
گروهی را می دهد. مزیت اصلی این 
اپ، امکان استفاده از همه امکانات 
مجموعه آفیس از جمله پاورپوینت 
و اکسل است. این پیام رسان از نظر 
محیط کاربری شباهت بسیار باالیی 
ب��ه مجموعه آفی��س دارد و امکان 
برقراری ارتباط تصویری خصوصی 
و عموم��ی را نیز در اختیار کاربران 

قرار می دهد. 
به رغم هم��ه ویژگی های مثبت 
پیام رس��ان مایکروس��افت، این اپ 
برای کس��ب وکارهایی که از س��ایر 
استفاده  مایکروسافت  سیستم های 
نمی کنند تجربه چندان دلچسبی 
نخواهد ب��ود. همچنین باید به این 
نکته نیز اش��اره کرد که استفاده از 
این اپ برای کاربران آفیس و سایر 
محص��والت مایکروس��افت رایگان 

است. 
Hangout  و دیگر هیچ

گاهی اوقات کس��ب موفقیت در 
یک ب��ازار کوچک موجب توس��عه 
کسب وکار و ارائه محصولی حرفه ای 
از سوی توس��عه دهندگان می شود. 
ماج��رای اپ محبوب گ��وگل نیز 
تقریب��ا ب��ه همین صورت اس��ت. 
Hangout نام پیام رسان گروهی 
است که ابتدا به منظور گردهمایی 
دوس��تانه کارب��ران اندروی��د روی 
گوشی های هوشمند ارائه شد. با این 
حال استقبال گسترده از این اپ که 
حتی موجب ورود آن به محصوالت 
اپل ش��د، مدیران گ��وگل را بر آن 
داشت تا نس��خه ای حرفه ای برای 
صاحبان کسب وکارهای مختلف نیز 
روانه بازار کنند. این نسخه حرفه ای 
که به تازگی در دسترس عموم قرار 
گرفته اس��ت، هماهنگ��ی باالیی با 
سرویس های سری G گوگل )نظیر
 Gmail، Drive، Docs، Slider

و تقویم گوگل( دارد. 
از نظ��ر راب��ط کارب��ری این اپ 
مخص��وص کاربران حرف��ه ای و به 
منظور رفع نیازهای تخصصی شان 
طراحی ش��ده اس��ت. امکان ایجاد 
گ��روه و فیلتربن��دی آن براس��اس 
زمان بن��دی و نوع فایل ارس��الی به 

همراه تعیین سطح دسترسی افراد 
به فایل ه��ای موجود از ویژگی های 
منحصر به فرد جدیدترین محصول 
گوگل به حساب می آید. همچنین 
امکان تش��کیل گروه ب��ه اتاق های 
مختلف نی��ز یک��ی از ویژگی های 
رابط کاربری Hangout است که 
به اش��تراک گذاری فایل ها از سوی 
مدیر گروه را آسان تر ساخته است. 

 Campfire دسترسی آسان با
بس��یاری از اپ های��ی که در این 
مقال��ه مورد بررس��ی ق��رار گرفت، 
نیازمن��د نص��ب فایل برنام��ه و در 
مواردی پرداخت حق عضویت است. 
با این حال اگر کسب وکار نوپایی را 
تحت مدیریت خود دارید، استفاده 
از Campfire بسیاری از نیازهای 
شما را بدون پرداخت هزینه و حتی 
نیاز به نصب فایل روی سیستم های 
موردنظ��ر مرتف��ع خواه��د ک��رد. 
تنه��ا به عنوان مدیر گ��روه باید در 
س��ایت ثبت نام کرده و سپس افراد 
موردنظرت��ان را دع��وت کنید تا با 
نام کاربری و رمز عبور ارائه شده از 
سوی شرکت به شما ملحق شوند. 
عملکرد این سایت براساس حذف 
ثبت نام ه��ای غیرضروری و افزایش 
سرعت ارتباط میان کاربران است. 
به این ترتیب تنه��ا مدیر گروه در 
س��ایت ثبت ن��ام ک��رده و از بخش 
تنظیم��ات به تع��داد دلخ��واه نام 
کاربری و رمز عبور برای سایر افراد 

موردنظرش تولید می کند. 
اگر ارتباط اینترنتی قوی ندارید 
و همکاران ت��ان ب��ه گوش��ی های 
ندارن��د،  دسترس��ی  هوش��مند 
اس��تفاده از Campfire گزین��ه 
مناس��بی ب��ه نظر می رس��د. البته 
نباید انتظار رابط کاربری حرفه ای 
مانن��د Hangout یا پیام رس��ان 
مایکروسافت را داشته باشید. به طور 
کلی برای کس��ب وکارهای بزرگ و 
س��ازمان های گس��ترده پیام رسان 
گ��وگل و مایکروس��افت بهتری��ن 
نمونه های موجود در بازار به حساب 

می آیند. 
منبع: 
 Businessnewsdaily.com

راهکارهای رایگان و کم هزینه برای توسعه ارتباط در حوزه کسب وکار

ابزارهای ارتباطی برای کسب وکارهای مدرن
کلید استارتآپ

 4گام برای شروع کسب و کار 
الکترونیکی موفق

مزای��ای  از  کارآفرین��ان  از  بس��یاری  ام��روزه 
اینترنت ب��رای ایجاد وب س��ایتی به عنوان مکانی 
برای کسب و کارش��ان بهره می گیرند. کسب و کار 
در اینترن��ت یا خرید یا ف��روش آنالین را تجارت 
الکترونیک یا کس��ب و کار الکترونیکی می گویند. 
به گ��زارش بازده، چندین گام کلیدی وجود دارد 
که باید هنگام آغاز کسب و کار الکترونیکی از آنها 
پی��روی کرد ت��ا بتوانید صاحب یک کس��ب و کار 

الکترونیکی موفق بشوید. 

1- کسب و کارتان را طرح ریزی کنید 
پی��ش از آماده کردن اس��ناد، لوگوه��ا و حتی 
س��اختار وب س��ایت کس��ب و کارتان، ابت��دا باید 
کس��ب و کارتان را طرح ری��زی کنی��د. میلیون ها 
محصول وجود دارد که به صورت آنالین به فروش 
می رس��ند. در واقع، تم��ام کاالهایی که در مراکز 
خریدوفروش��گاه ها می بینی��د به صورت آنالین در 
دسترس هس��تند. س��عی نکنید هر چیزی را به 
ص��ورت آنالین بفروش��ید. ببینید ب��ه چه چیزی 

عالقه دارید. 
اگر به بس��کتبال عالقه دارید به این فکر کنید 
که آیا بازار ویژه ای برای این ورزش محبوب وجود 
دارد یا نه؟ اگر یک طراح مد هس��تید، آیا دوست 
دارید بر پوش��اک زنانه یا مردانه متمرکز ش��وید؟ 
س��وال دیگری که باید مدنظر داش��ته باشید این 
است که آیا کسب و کار شما به منبع اصلی درآمد 
تبدیل می شود یا نه؟ چه مقدار پول باید خرج آن 
کنی��د؟ وقتی نوبت به صبر ک��ردن برای به رونق 
رسیدن کسب و کارتان می رسد تا چه اندازه صبور 

هستید؟ 
هر ایده ای را که ممکن اس��ت داش��ته باش��ید 
به ص��ورت کام��ال رس��می به ش��کل ی��ک طرح 
کس��ب و کار بنویس��ید. بس��یار مهم است که یک 
طرح کسب و کار جدی ترس��یم کنید. این کار به 
شما کمک می کند تا امکان بقای کسب و کارتان را 
بسنجید، بازارتان را درنظر بگیرید، کسب و کارتان 
را با س��رمایه گذاران بالقوه، شرکا، تهیه کنندگان 
و کارمن��دان درمی��ان بگذارید و ب��رای مدیریت 

کسب و کارتان نقشه ای بریزید. 

2- تهیه کننده موردنظرتان را پیدا کنید
غالبا، خرده فروش های کس��ب و کار الکترونیکی 
صرف��ا فروش��ندگان کاال هس��تند. ح��ال آنک��ه 
کس��ب وکارهایی وج��ود دارد که ه��م در نقش 
تولیدکنن��ده و هم در نق��ش خرده فروش فعالیت 
می کنند. بسیاری از فروش��گاه های آنالین، اقالم 
را به صورت عم��ده می خرند و مجددا آن اقالم را 
می فروشند. اگر می خواهید یک کسب و کار آنالین 
راه بیندازی��د، یافت��ن ی��ک تهیه کننده مناس��ب 
ضروری اس��ت. تحقیقات تان را تکمیل کنید و با 

انجمن های صنعتی ارتباط بگیرید. 

۳- وب سایت تان را طراحی کنید
باید فروشگاه یا وب سایتی ایجاد کنید تا بتوانید 
کس��ب و کار الکترونیکی انجام دهی��د. برنامه های 
نرم اف��زاری در دس��ترس هس��تند ک��ه حتی اگر 
دانش��ی در زمینه HTML  یا جاوا اس��کریپت 
یا زبان های برنامه نویس��ی آنالین نداش��ته باشید 
بازهم به ش��ما یاد می دهند خودتان س��ایت تان 
را راه ان��دازی کنی��د. یا می توانید کس��ب را برای 
طراحی یک وب س��ایت حرفه ای استخدام کنید. 
اگر می خواهید پرداخت ها به صورت آنالین انجام 
ش��وند، نیاز خواهید داش��ت برخی س��امانه های 
پردازش اعتبار کارت را راه  بیندازید و نماد اعتماد 

الکترونیکی بگیرید. 

4- برای وب سایت تان بازاریابی کنید
به محض اینکه فهرس��ت کاالها و وب سایت تان 
را راه ان��دازی کردید، باید بروید س��راغ بازاریابی. 
تبلیغ��ات س��ودمند آنالی��ن ش��امل ای��ن موارد 
می شود: بهینه سازی موتورهای جست وجو )سئو( 
یا پویش تبلیغاتی پرداخت به ازای کلیک با یاهو، 
MSN یا گ��وگل. می توانید ی��ک فرد متخصص 
اس��تخدام کنید ت��ا در بازاریابی وب س��ایت تان و 
شناخته شدنش به شما کمک کند یا می توانید با 
ق��رار دادن محتوای با کیفیت باال در صفحات تان 
و ثبت کردن آنها در موتورهای جس��ت وجو، این 
کاره��ا را خودتان انجام دهید. زمانی که مش��غول 
بازاریابی هس��تید، همیش��ه نتایج تالش های تان 
را بررس��ی و اندازه گیری کنید تا مطمئن ش��وید 

تالش های تان مفید واقع شده اند. 
smallbusiness :منبع

ترجمه: علی آل علی 

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی

پیشنهادکسبوکار

ویراستاری - از آن جایی که درباره  نویسندگی صحبت کرده ایم، می خواهیم این نکته را اضافه کنیم که ممکن است ویراستاری نیز یکی 
از گزینه های پیش روی شما باشد. آیا از آن دسته افرادی هستید که با خواندن متون در شبکه های اجتماعی آنها را نقد می کنید؟ پس 

ویراستاری برای شما مناسب است. با افزایش تعداد نویسندگان فضای مجازی، درخواست برای خدمات ویراستاری نیز رو به افزایش است.
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اخبار

تبریز -  اسد فالح- عملیات اجرایی طرح ایجاد تاسیسات شبکه 
جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب خمارلو با حضور معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی در شهرستان خداآفرین آغاز شد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، محمدصادق پورمهدی در آیین کلنگ زنی این پروژه، گفت: 
اهمیتی که در دولت تدبیر و امید به روستاها و شهرستان های کمتر 
توسعه یافته شده، کم نظیر اس��ت و اغلب پروژه های افتتاح شده در 
هفته دولت هم در این مناطق بود. وی افزود: شروع پروژه های جدید 
دولتی با توجه به وجود پروژه های متعدد نیمه تمام امکان پذیر نیست 
ولی این پروژه با توجه به نیاز اساسی منطقه با مشارکت شرکت های 
آب و فاضالب اس��تان و شهرداری و شورای  شهر خمارلو شروع می 
شود و با جمع آوری و تصفیه فاضالب به صورت بهداشتی، زمینه بهبود 
محیط زیست و ارتقای بهداشت عمومی منطقه هم فراهم خواهد آمد. 

پورمهدی تصریح کرد: این پروژه در راستای توسعه شهر و ارائه خدمات 
مطلوب و بهداشتی به شهروندان توسط شرکت آب و فاضالب استان 

 احداث می ش��ود و عالوه بر دفع بهداش��تی فاضالب می توان از آب 
تصیفه شده در مصارف کشاورزی استفاده کرد. معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان شرقی تصریح کرد: شهرستان خداآفرین با توجه به مرزی 
ب��ودن و اهمیتی که برای اس��تان از بابت جذب گردش��گر و عبور و 
مرور گردش��گران خارجی دارد در دولت تدبیر و امید شاهد تحوالت 
چش��مگیری بوده و برای توسعه این منطقه طرح های بزرگی شروع 
شده اس��ت. وی با بیان اینکه امیدواریم با اتمام و بهره برداری از این 
طرح ها چهره این شهرستان تغییر چشمگیری یابد، گفت: طرح ایجاد 
تاسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضالب خمارلو با اعتبار 65 
میلیارد ریال اجرا می شود. معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی 
همچنین از س��اختمان های مجتمع اداری و بهداشت و درمان شهر 

خمارلو و سد خداآفرین بازدید کرد. 

اهواز – شبنم قجاوند - به گزارش روابط عمومی شرکت 
پاالیش نفت آبادان، در خصوص مطلب چاپ شده در خبرگزاری 
مهر به تاریخ شنبه 15 مهرماه با عنوان »پساب پاالیشگاه آبادان 
به اروند می ریزد« بدین وسیله به استحضار می رساند: در پی 
اعالم نتایج آزمایشگاه معتمد محیط زیست در آبادان، خروجی 
پساب پاالیشگاه آبادان هرچند از حد استاندارد باالتر می باشد، 
خطرناک نبوده و این موضوع برای اداره حفاظت محیط زیست 
شهرستان آبادان تشریح ش��ده و روند بهبود پساب به صورت 
عین��ی و عملی از طریق اقدامات اصالحی در جریان اس��ت. از 
جمله اقدامات بهبودس��ازی می توان به موارد زیر اش��اره نمود: 
شرکت پاالیش نفت آبادان پیش از این دارای 4 خروجی پساب 
به رودخانه اروند بود که این تعداد پس از راه اندازی پروژه عظیم 
تغییر سیستم آب خنک کننده یکبار گذر به آب مدار بسته به 

یک خروجی)واقع در اسکله شماره 9 پاالیشگاه( کاهش یافته و 
دیگر خروجی ها تنها برای دفع آب های سطحی و همچنین در 
زمان ایجاد شرایط اضطراری از قبیل سیل و... مورد استفاده قرار 
می گیرند. در ضمن با راه اندازی این پروژه 85 درصد کاهش در 

برداش��ت آب رودخانه و تخلیه پساب به رودخانه حاصل شده 
اس��ت. همچنین تمامی خروجی های پس��اب این شرکت به 
ص��ورت روزانه، هفتگی و ماهیانه م��ورد پایش قرار گرفته و در 
هر دوره 108 پارامتر در پس��اب ه��ای خروجی اندازه گیری و 
با استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست مقایسه، تجزیه 
و تحلیل و مورد ارزیابی انطباق ش��ده که بر اساس پایش های 
صورت گرفته توسط آزمایشگاه معتمد محیط زیست در طی 
چند س��ال گذشته تاکنون تنها 4 پارامتر از 108 پارامتر مورد 
پایش تا حدودی خارج از حد اس��تانداردهای زیست محیطی 
بوده، لذا هیچگونه آلودگی ناش��ی از مواد خطرناک از پس��اب 
پاالیش��گاه آبادان با توجه به کنترل های دقیق و شبانه روزی 
ک��ه بر روی کانال ROP صورت می گی��رد به رودخانه اروند 

تخلیه نگردیده است. 

اصفهان -  قاس�م اس�د - ش��هردار اصفهان گفت: شهروندان 
اصفهاني در پرداخت مالیات در س��طح بسیار خوبي قرار دارند و باید 
این موضوع در ش��هر و محیط زندگي آنها نمایان ش��ود. به گزارش 
اداره ارتباطات رس��انه اي ش��هرداري اصفهان، قدرت اهلل نوروزي در 
دیدار مدیرکل س��ازمان امور مالیاتي با تاکی��د بر تعامل و همکاري 
بیش��تر با سازمان ها و نهادهاي استان افزود: تعامل دوسویه  یکي از 
استراتژي هاي اساسي شهرداري در پیشبرد اهداف مدیریت شهري 
به منظور ارتقای کیفیت زندگي شهروندان اصفهاني است. وي با اشاره 
به انتظارات ش��هرداري اصفهان از اداره کل امور مالیاتي تصریح کرد: 
ش��هروندان اصفهاني در پرداخت مالیات در سطح بسیار خوبي قرار 
دارند و باید این پرداخت مالیات در شهر و محیط زندگي آنها نمایان 
شود. شهردار اصفهان با بیان این که شهرداري مي تواند به عنوان یک 
نهاد خدمت رس��ان و اجرایي کمک ش��ایاني به این امر نماید اذعان 

داشت:  البته این موضوع منوط به همکاري و تعامل بیشتر سازمان 
امور مالیاتي با ش��هرداري اصفهان اس��ت. وي با بیان این مطلب که 
هنوز هم پتانس��یل هایي در اخذ مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد 
که این امر تعامل بیش��تر و همکاري هر دو ارگان را مي طلبد ادامه 
داد:ش��هرداري اصفهان آماده هرگونه همکاري با س��ازمان در جهت 

تسریع و به هنگام نمودن وصول مالیات بر ارزش افزوده است و در این 
راستا از هیچ اقدامي فروگذار نخواهد کرد.

تعامل بيشتر اداره كل امور ماليات  با شهرداري اصفهان
 م��راد امی��ري، مدی��ر کل ام��ور مالیاتی اصفه��ان اظه��ار کرد: 
برنامه هاي اداره کل امور مالیاتي در راس��تاي ارتقای س��طح کیفي 
زندگي همشهریان و هم استاني ها مي باشد و بر این اساس مالیات 
مي تواند به عنوان یک ابزار مالي و اقتصادي کمک شایاني به توزیع 
مناسب ثروت در کشور، ارائه خدمات با کیفیت و عادالنه تر و همچنین 
ارتقای سطح عمومي کیفیت زندگي هموطنان و همشهریان کند. وي 
با تاکید بر این که  در رس��یدن به اهداف اداره کل امور مالیاتي باید 
تعامل بیشتري با نهادهاي استاني به ویژه شهرداري ها داشته باشد، 
اذعان داش��ت: این مهم مي تواند به نحوي مناس��ب اقدامات خود را 

برنامه ریزي کرده و به پیش برد. 

س�اری - دهقان - سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران به 
همراه جمعی از اعضای هیات رئیس��ه این دانشگاه از مراکز درمانی 
شهرستان هاي گلوگاه ، بهشهر و نکا بازدید کرد . دکتر سید عباس 
موس��وی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران به همراه جمعی 
از اعضای هیات رئیس��ه این دانشگاه از مراکز درمانی شهرستان های 
گلوگاه ، بهش��هر و نکا بازدید کرد و تجهیزات بخش��ها و مشکالت و 
کمبودهاي این مراکز را مورد بررسي قرار داد. سرپرست دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران ابتدا در شهرستان گلوگاه با حضور در بیمارستان 
ثامن االئمه )ع( این شهرس��تان از بخش های مختلف آن بازدید و با 
پرسنل و پزش��کان این بیمارستان به گفتگو و تبادل نظر پرداخت. 

دکتر موس��وی در ادامه این بازدیدها با حضور در بیمارس��تان های 
امام خمینی )ره( و ش��هدا شهرستان بهشهر از امکانات و تجهیزات 

و بخش های مختلف این بیماستانها بازدید کرد و روند ارایه خدمات 
درماني به مردم و مش��کالت این بیمارستان ها را مورد بررسي قرار 
داد . همچنین سرپرست دانش��گاه علوم پزشکی مازندران با حضور 
در بیمارستان امام حسین)ع(شهرستان نکا ضمن گفتگو با مسئولین 
و کارکنان این بیمارس��تان ، با حض��ور در بخش های مختلف روند 
ارائه خدمت درمانی به مردم را از نزدیک بررس��ي کرد. گفتنی است 
در بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراکز درمانی 
شرق استان ، معاونین درمان ، بهداشتی و توسعه مدیریت و منابع این 

دانشگاه وی را همراهي مي کردند.

تبریز - ماهان فالح- با تالش و پیگیری مجدانه بازرسین شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان ش��رقی وهمکاری 
پلی��س آگاهی مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 5۷ هزار لیتر فرآورده نفتی 
در شهریور ماه سال جاری در استان کشف و ضبط گردید. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده 
های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه 
با اشاره به جدیت مدیریت و مسئولین این منطقه جهت مبارزه با امر 
قاچاق فرآورده های نفتی گفت: منطقه آذربایجان شرقی با انجام برنامه 
ریزی جهت بازدید و بازرسی با همکاری نیروهای بسیج و واحد نظارت 
و کنترل منطقه جهت تحقق منویات مقام معظم رهبری در خصوص 
مبارزه با قاچاق کاال و ارزمصمم می باشد به طوری که در جهت انجام 
اقدامات مؤثر دراین زمینه 480 نفر ساعت آموزش در خصوص اجرای 
گش��ت های نظارتی و آشنایی با شیوه های تخلف در حوزه سوخت 
رس��انی به نیروهای بس��یج منطقه ارائه گردیده است. وی همچنین 
 افزود: در ش��ش ماه اول س��ال1۳96 حدود 6۳00 مورد بازرس��ی از 

جایگاه های عرضه سوخت، فروشندگی ها و مصرف کننده های عمده 
در قالب گش��ت های نظارتی و بازدیدهای دوره ای کنترل کمیت و 
کیفیت انجام گرفته است که از این تعداد 550 مورد گشت مشترک 
نظ��ارت بر عملکرد جایگاه های عرضه مواد نفتی بوده اس��ت.  مدیر 
منطقه آذربایجان ش��رقی همچنین با اش��اره به کشف 5۷ هزار لیتر 
فرآورده نفتی در شهریور ماه سال جاری گفت: ۲0 هزار لیتر نفتگاز از 
مرغداری غیر فعال درشهرستان هشترود و 1۷ هزار لیتر نیز از کارگاه 

غیرمجازی که فاقد سهمیه سوخت یارانه ای بود کشف وضبط گردیده 
اس��ت و مقدار ۲0 هزار لیترفرآورده نفتی قاچاق به همت و پیگیری 
پرسنل منطقه آذربایجان ش��رقی و همکاری پلیس مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز کش��ف و به چرخه توزیع فرآورده های نفتی برگردانده شد.  
ابوالفضل روح اللهی با اشاره به فعالیت مستمر کمیته تخلفات منطقه 
آذربایجان شرقی گفت: در شش ماه اول سال 96 در جلسات کمیته 
تخلفات منطقه 196 مورد پرونده در خصوص تخلفات سوخت رسانی 
اعم از انحراف محموله سوخت، سوء استفاده از کارت سوخت نفتگاز، 
خرید و فروش غیرمجاز فرآورده مورد بررس��ی قرار گرفته که از این 
تعداد 9 مورد پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی استان ارجاع داده 
شده است. مدیر منطقه آذربایجان شرقی با تصریح برهمکاری  و تعامل  
نهادهای مرتبط با مبارزه با قاچاق کاال و ارز، نیز همراهی مردم شریف 
در کنترل مسئله قاچاق، از تالش واحد نظارت و کنترل، پایگاه مقاومت 
بسیج و روسای نواحی همچنین از فرماندهی و نیروهای خدوم پلیس 

مبارزه با قاچاق کاال و ارز استان تشکر و قدردانی کرد.

با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی

عملیاتاجراییطرحایجادتاسیساتشبکهجمعآوری
وتصفیهخانهفاضالبخمارلوآغازشد

پساب پاالیشگاه آبادان خطرناک نيست

شهردار اصفهان:

تاكيد بر افزایش تعامل شهرداري با اداره كل امور مالياتي

بازدید سرزده سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران از مراكز درمانی شرق استان

كشف و ضبط 5۷ هزارليتر فرآورده نفتی قاچاق در منطقه آذربایجان شرقی

اراک - مينو رستمی-مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی 
اس��تان مرکزی گفت: طراحی ناحیه صنعتی آشناس��یان خمین 
انجام شده و عملیات اجرایی آن تا چند ماه آینده شروع می شود.  
مصطفی آمره با اش��اره به نواحی صنعتی که قرار اس��ت در استان 
احداث شوند اظهار داشت: احداث ناحیه صنعتی آشناسیان که برای 
بحث فرآوری س��نگ های نیمه قیمتی در شهرستان خمین است 
درحال انجام بوده، طراحی آن انجام ش��ده است و عملیات اجرایی 
آن تا چند ماه آینده شروع می شود. وی افزود: یکی از سیاست های 
دولت دوازدهم ایجاد اش��تغال روستایی است که در همین راستا 

در جلس��ات مختلفی که به دس��تور اس��تاندار در شهرستان های 
مختلف و در مناطق روس��تایی تشکیل شد، مناطقی که ظرفیت 
ایجاد صنعت در آنها وجود داش��ت انتخاب شدند که از جمله این 
نواحی می توان به روستای س��مقاور، آوه و آشناسیان اشاره کرد. 
مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی تصریح کرد: 
روستای سمقاور به عنوان یک مرکز تولید مبلمان بوده که تعداد 
قابل توجهی از واحدهای تولید صنایع چوبی در آن مستقر هستند 
و ضرورت داش��ت که مکانی را داشته باشند تا هم بتوانند فعالیت 
خود را ادامه دهند و هم از بافت روس��تایی به سبب مزاحمتی که 

ممکن است برای روستائیان داشته باشند خارج شوند، بنابراین این 
منطقه جزو مصوبات اقتصاد مقاومتی است که پیگیری می کنیم. 
آمره بیان کرد: در ارتباط با این ناحیه صنعتی هماهنگی هایی را با 
فرمانداری کمیجان انجام داده ایم و دنبال بحث مکان یابی هستیم و 
 به محض اینکه مکان یابی نهایی شود عملیات اجرایی آن را پیگیری 
می کنی��م. وی ادامه داد: ناحیه صنعت��ی آوه هم از مواردی بود که 
مصوبه اقتصاد مقاومتی داشته و در هیات مدیره شرکت شهرک ها 
مصوب شده و برای اخذ مصوبه مجمع فرستاده شده و در مرحله 

مکان یابی بوده و تقریبا مکان آن نهایی شده است.

مدیرعامل شهرک های صنعتی استان مركزی: 

عمليات اجرایی ناحيه صنعتی سنگ های نيمه قيمتی خمين آغاز می شود 

روابط عمومي اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان هرمزگان:  
راه ها باید به گونه اي ایمن سازي شوند كه خود معرف و بخشنده باشند

بندرعباس  - اش�رف پورباقری -   به گزارش روابط عمومي اداره کل راهداري 
وحمل ونقل جاده اي استان هرمزگان، داریوش باقرجوان در جلسه هم اندیشي که با 
فرمانده پلیس راه بمناس��بت آغاز هفته نیروي انتظامي در سالن کنفرانس این اداره 
کل برگزار گردید، اعالم نمود: مهمترین موضوع درزندگي انس��ان موضوع س��المتي 
وتندرستي است همانطورکه همه مي دانیم هیچ مهمي مهمتراز این نیست که انسان 
بتواند درکنارخانواده وعزیزان خود درصحت وسالمت زندگي کند پس ایمني راه یعني 
تضمین این موضوع مهم وعدم توجه به آن باعث خسارتهاي مالي ، جاني ، عاطفي واحساسي میگردد بنابراین توجه به ایمني واهمیت 
آن ازسیاست هاي اصلي وکلي این اداره کل میباشد .  مدیرکل راهداري و حمل ونقل جاده اي استان هرمزگان  افزود :سیاست کلي 
این اداره کل به جهت اهمیت ایمني راهها استانداردسازي راهها مي باشد بطوري که راهها بایستي به گونه اي ایمن سازي شوند که 
خود معرف وبخشنده باشند وعالئم زبان گویا جهت رانندگان باشد که این امر در این اداره کل درحال انجام است که درهمین راستا 
میتوان به مهمترین اقدامات ازقیبل مطالعه استاندارد سازي ۳4 کیلومتر آزاد راه و۲60 کیلومتر بزرگراه بندرعباس - سیرجان اشاره 
نمود که با استفاده ازتجارب مهندسین مشاور متخصص درامر ایمن سازي راهها درحال مطالعه درتمام زمینه هاي ایمني مانند اصالح 

حفاظ ها ، اصالح وجانمایي عالئم ، اصالح راههاي دسترسي غیراستاندارد وتقاطع ها میباشد . 

برگزاری دومين جلسه خانه مشاركت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی كرمان
كرمان- خبرنگار فرصت امروز- همزمان با هفته سالمت بهداشت روان دومین جلسه خانه مشارکت در سالمت دانشگاه علوم 
پزشکی با حضور اعضای خانه مشارکت که نمایندگانی از اصناف مختلف بودند، دوشنبه 1۷ مهرماه در محل معاونت امور اجتماعی 
دانش��گاه علوم پزش��کی کرمان برگزار گردید. امینه امیرتیموری رئیس خانه مشارکت در سالمت کرمان با توجه به هفته سالمت 
بهداشت و روان، اهمیت بهداشت روان در جامعه و به خصوص خانواده و نقش خانه مشارکت در افزایش نشاط و شادابی و بهزیستی 
جامعه را بیان کردند  و مقرر شد به همین مناسبت همایشی با موضوع » سالمت بهداشت روان جّو عاطفی خانواده « در فرهنگسرای 
کوثر برگزار گردد و همچنین شعاری با موضوع سالمت بهداشت روان بر روی بسته بندی شیر و بیلبوردهای سطح شهر درج گردد.

عملکرد خدمات مشتركين و درآمد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع  
در آبفا گلستان بررسی شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون خدمات مشترکین و درآمد آبفا گلستان از بررسی عملکرد واحد خدمات مشترکین و 
درآمد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس "داود 
احمدی نصرآبادی" در گفتگو با پایگاه خبری این شرکت، افزود: این نشست با حضور مدیرعامل شرکت آبفا گلستان، معاونین، مدیران 
مناطق، مسئولین مشترکین مناطق و جمعی از کارکنان شرکت برگزار شد.به گفته وی، نظارت صحیح بر مصرف انشعاب دارای 
 معافیت مانند مس��اجد و مراکز مذهبی در زمان صدور قبوض موجب می ش��ود تا مصرف آب در این اماکن مدیریت و از اس��تفاده 
بی رویه و هدررفت آب جلوگیری ش��ود.مهندس احمدی نصرآبادی خاطرنش��ان کرد: برنامه ریزی الزم جهت وصول مانده بدهی 
مشترکین و کنترل صحیح گزارش برگشت از فروش آب باید انجام شود تا کوچکترین خللی در رضایت مشترکین ایجاد نشود.وی از 
مدیران مناطق خواست، مشخصات تعویض کنتورهای خراب در سیستم مشترکین در اسرع وقت ثبت شود تا از بروز خطا در زمان 
قرائت کنتور جلوگیری شود.همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان ضمن قدردانی از مدیران مناطق 
در سپری کردن فصل تابستان، بر برگزاری مستمر جلسات کمیته مدیریت بحران برای تامین آب شرب در زمان پیک مصرف تاکید 
کرد.مهندس رحمتی تصریح کرد: مشکالت آبرسانی و روند اجرای طرح های فاضالب توسط مدیران مناطق با شوراهای اسالمی 
شهرها در جلسات مشترک بررسی شود و شوراهای اسالمی شهرها در جریان مسائل مهم آبرسانی قرار گیرند و شرایط الزم برای 

بازدید آنان از تاسیسات آبی استان فراهم شود.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان گلستان: 
محدود نشدن كشت برنج در گلستان خسارت های فراوانی به منابع آبی می زند

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان گلستان گفت:محدود نشدن کشت برنج در گلستان 
خسارت های فراوانی به منابع آبی می زند و موجب می شود در سال های آینده با کم آبی شدید مواجه شویم.به گزارش روابط عمومی 
شرکت آب و فاضالب شهری گلستان، مهندس "محمدهادی رحمتی" افزود: متاسفانه در سال های اخیر سطح کشت برنج در استان 
گلستان افزایش چشمگیری داشته که این امر تهدید بیشتر منابع آب های زیرزمینی را موجب می شود.به گفته وی، این مساله 
امنیت و پایداری آبخوان ها را با خطر مواجه ساخته و مخاطرات جدی زیست محیطی را نیز بدنبال خواهد داشت.رحمتی با اشاره به 
 عدم توجه کافی به تناسب الگوی کشت با منابع آبی استان افزود: با ادامه توسعه کشت شالی نظیر آنچه در دو سال اخیر شاهد آن 
بوده ایم، بر ناامنی بیشتر آبی استان گلستان و بویژه منابع آب های زیرزمینی آن دامن زده خواهد شد.به گفته وی، چنانچه تدبیر 
جدی و برنامه ریزی و بازنگری اصولی در این باب صورت نپذیرد، آینده ای تیره و تار همچون هاله ای، کلیه بخشهای مصارف آب 
استان را در بر خواهد گرفت که به نوبه خود ضربات جبران ناپذیری را بر پیکره توسعه استان وارد خواهد نمود.معاون امور هماهنگی 
عمرانی استاندار گلستان گفت که کنترل کشت برنج در شهرهای این استان با هدف جلوگیری از استفاده بی رویه از منابع آبی ضروری 
و نیازمند دخالت فوری و مستمر فرمانداران است.گفتنی است، چندی پیش معاون عمرانی استاندار گلستان خواستار توقف کشت برنج 
در گلستان شد.رضا مروتی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان گلستان افزود: رشد بی رویه شالیزارها که نیازمند آب فراوان است 

منابع زیرزمینی استان را با مشکل جدی مواجه کرده بطوریکه کنترل کشت برنج از دست خارج شده است.

نشست شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و دارایی در استان 
قزوین با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- نشست شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه 
وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی در اس��تان قزوین با حضور مهدی قدمی معاون توس��عه 
مدیریت و منابع وزارت اقتصاد و دارایی ، سید جواد هاشمی مشاور وزیر و مدیر کل دفتر 
امور استان های وزارت امور اقتصاد و دارایی، پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان، قاسمی 
مدیرکل اقتصاد و دارایی استان و دیگر مدیران ارشد اقتصادی استان برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی امور مالیاتی استان در این جلسه قدمی با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در 
سازمانها، از مدیران اقتصادی استان قزوین به عنوان افراد باتجربه و موفق یاد کرد و گفت: از شما انتظار داریم مشکالت و چالش های 
فراروی توسعه و تولید و سرمایه گذاری استان را که بخش زیادی از آن به حوزه اقتصادی مربوط می شود رصد کرده و در جهت 
حل تالش کنید.وی وزارت امور اقتصادی و دارایی را یکی از بزرگترین و مهمترین وزارتخانه های دولت دانست که مسئولیتهای مهم 
اقتصادی و معیشتی کشور را به عهده دارد. وی با اشاره به اهمیت تشکیل شورای هماهنگی مدیران واحدهای تابعه وزارت اقتصاد و 
 دارایی در استانها، وظیفه اصلی این شورا ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاههای اقتصادی استانها جهت توسعه اقتصادی دانست. در
ادامه این نشست پورامیدی مدیرکل امور مالیاتی استان با ارائه گزارشی از عملکرد اداره کل در حوزه های مختلف گفت: با مجموعه 
اقداماتی که ما در حوزه های مختلف انجام داده ایم شاهد پویایی و رونق در حوزه های مختلف مالیاتی هستیم. وی با اشاره رشد 
میزان وصولی اداره کل در طی سالهای اخیر گفت: در سال 1۳95 این اداره کل موفق به تحقق9۷ درصدی سهمیه وصولی و رشد 
۲8 درصدی نسبت به سال گذشته گردیده است.همچنین در رابطه با توافق موضوع ماده ۲۳8 قانون مالیاتهای مستقیم، اجرای طرح 

جامع مالیاتی، امور هیأتهای حل اختالف مالیاتی ما شاهد روند رو به رشد و بهبود شرایط هستیم. 

روند افزایشی شاخص های كشاورزی استان ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- رییس س��ازمان جهادکشاورزی استان ایالم از روند افزایشی شاخص های کشاورزی استان در 
دولت تدبیر و امید در این اس��تان خبر داد و گفت: در 4 س��ال اخیر با تس��هیالت اعطایی بخش کشاورزی برای بیش از 5 هزار نفر 
اشتغالزایی شده است. دکتر »سید محمدتراب میری« با اشاره به تسهیالت حوزه کشاورزی استان از سنوات 9۲ تا 95 اظهار کرد: 
در س��ال 9۲ میزان تس��هیالت پرداخت شده در بخش کشاورزی این استان 166۷9۲۳ میلیون ریال بوده که برای 58۲ نفر شغل 
ایجاد کرده است. رییس سازمان جهادکشاورزی استان ایالم با تاکید بر اینکه تسهیالت بخش کشاورزی استان در دولت تدبیر و امید 
۳۷18۲5۲ میلیون ریال با اشتغالزایی 5 هزار و ۲40 نفر بوده است، تصریح کرد: در سال زراعی 9۳-9۲ در بخش زراعت در محصول 
گندم ۲46 هزار و 599 تن، جو ۷4 هزار و 5۲4 تن، محصوالت صنعتی 11 هزار و ۲46 تن، سبزیجات ۳9 هزار و 150 تن، محصوالت 
جالیزی ۲۳4 هزار و 191 تن و نباتات علوفه ای 8۷ هزار و 80۲ تن تولید شده است. وی با اشاره به شاخص های بخش کشاورزی 
س��ازمان جهادکش��اورزی طی سال های 9۲ تا 95 عنوان کرد: در سال زراعی 9۲ سطح زیر کشت استان 585۲.۳1 هکتار با تولید 
16۲4۲.6 تن بوده که در زراعی 95 به سطح زیر کشت 6۲۲0.۳ هکتار با تولید 18۲۳۳.۳۳ تن رسیده است. رییس سازمان جهاد 
کشاورزی استان ایالم در ادامه به شاخص های بخش کشاورزی استان در سال های 9۲ تا 95 در زیربخش های دام و طیور، شیالت و 
آبزیان اشاره کرد و گفت: در سال 9۲ تولید گوشت قرمز در استان ۲5 هزار تن بوده که در سال 95 به ۲6 هزار و ۲6 تن رسیده است. 
رییس سازمان جهاد کشاورزی استان ایالم با اشاره به شاخص های بخش کشاورزی در حوزه آب و خاک در دولت تدبیر و امید اضافه 
کرد: در بحث توسعه سیستم های آبیاری تحت فشار در سال 9۲ میزان ۲0051.8۷ هکتار به این سیستم مجهز شدند که در سال 
95 به ۲4 هزار و ۷۲1 هکتار افزایش یافت و در بحث برقی کردن چاه های آب کشاورزی در سال 9۲ تنها کار 106 حلقه چاه انجام 
شد که در سال 95 به 118 حلقه چاه در سطح استان افزایش یافت و در بحث ترمیم و مرمت و احداث جاده های دسترسی به مزارع 

در سال 9۲ میزان 88۲.۲ کیلومتر بود که در سال 95 به 9۳5 کیلومتر رسیده است. 



در یکی از فیلم های کمدی برنده جایزه اسکار به 
نام  »آنی هال« وودی آلن در خیابان زوج ش��ادی 
را می بیند و از آنها می خواهد دلیل شادی ش��ان را 
ب��رای او بازگو کنند، آنها نی��ز در یک جمله کوتاه 

پاسخ می دهند: 
ما ش��ادیم چون ذهن مان خالی است و هیچ ایده 

خاصی نداریم! 
این جمله اگرچه در قالب طنز بیان ش��ده، اما تا 
حدودی به واقعیت هم اش��اره می کن��د و در واقع 

فلسفه اصلی مکتب تائوئیسم چینی است. 
به گ��زارش دیجیاتو، مطالعات بس��یاری نش��ان 
داده اند که شادی و هوش رابطه چندان خوبی با هم 
ندارند. مقاله ای که اخیرا در مجله معتبر آتالنتیک 

چاپ شده نیز بدین مسئله اشاره می کند: 

داشتن مدارک تحصیلی باالتر و ثروت یا موفقیت 
بیش��تر نه تنه��ا نقش چندانی در ش��اد ب��ودن فرد 
ندارند، بلکه ممکن است نش��انه ای از عدم رضایت 

او از زندگی باشند. 
پروفسور »راج راگوناتان« یکی از اساتید دانشگاه 
آس��تین در کتاب جدیدش می گوید: افراد باهوش 
با مقایس��ه شرایط زندگی شان با معیارهای خارجی 
که دس��تیابی با آنها اغلب بس��یار دش��وار اس��ت، 

زندگی شان را سخت می کنند.
 او اضافه می کند: اگ��ر این ماه حقوقتان افزایش 
پی��دا می کند ممکن اس��ت یک، دو یا حتی ش��ش 
ماه خوش��حال باشید، اما پس از مدتی به آن عادت 
می کنی��د. بنابراین چنین چیزی نمی تواند ش��ما را 

برای همیشه شاد نگه دارد. 

کس��انی ک��ه از هوش باالی��ی برخودارن��د اغلب 
هدف محورند به عبارت دیگر آنها زندگی شاد خود 
را فدای رسیدن به هدف می کنند، اما اگر نتوانند به 
آن دست پیدا کنند دچار سرخوردگی خواهند شد. 

در ای��ن زم��ان حت��ی ی��ک موفقی��ت دیگر هم 
نمی توان��د این افراد را به ش��رایط قبل��ی برگرداند، 
اما یک شکس��ت دیگر روحیه آنه��ا را به کلی نابود 

خواهد کرد. 
برای برخورداری از یک زندگی ش��ادتر و افزایش 
می��زان رضای��ت از زندگی س��عی کنی��د در لحظه 
زندگ��ی و از هدف گ��ذاری غیرمنطق��ی خودداری 

کنید. 
INC :منبع

چرا افراد باهوش غمگین تر از سایرین هستند

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 805 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: از اینکه شرکت تولیدی شما 
در س��ال اول به س��وددهی نرس��ید، جای نگرانی 
نیست. شرکت ها عموما باید یک فرآیند چند ساله 
را برای رسیدن به سود طی کنند. اگر شرکت شما 
در مس��یر درست تولید و توزیع قرار دارد، اما هنوز 
به سود نرسیده است نگران نباشید با کمی نظارت 
و دقت ب��ر هزینه های تولید و توزی��ع می توانید به 
س��ود برسید. ش��اید هزینه تمام شده کاال در سال 
اول ب��ه دلیل تولی��د کم و هزینه های س��ربار زیاد 
باش��د، اما به مرور با افزایش تولید و افزایش سهم 

بازار هزینه تمام ش��ده کاال کمتر می ش��ود و شما 
می توانید نمودار رو به رش��د ش��رکت را مش��اهده 

کنید. 
موفقیت یک ش��رکت و رسیدن به سود به عوامل 
مختلفی بس��تگی دارد که شناخت بازار، شناسایی 
رقب��ا، داش��تن مزیت رقابت��ی، تبلیغ��ات حرفه ای 
براس��اس سیاس��ت های س��ازمانی، کیفی��ت کاال، 
برنامه ریزی و تمرک��ز، آموزش و تحقیق و مطالعه، 
مدیریت حرفه ای، رهب��ری بازار و کنترل و نظارت 
بر ام��ور مالی از جمله عوامل مؤثر در موفقیت یک 

شرکت به شمار می رود. 
عموما ش��رکت ها در سال اول ضرر می دهند و در 

س��ال دوم سر به سر می ش��وند و از سال سوم آرام 
آرام به سود می رسند، اما اگر شما مایل باشید که به 
رش��د و توسعه شرکت سرعت ببخشید می توانید با 
مدیریت درست و انتخاب مدیران شایسته و جذب 
نیروهای جوان و کار بلد و نظارات بر مدیریت مالی، 
و تش��کیل یک تیم رویایی راه رسیدن به مقصد را 

کوتاه تر کنید. 
از اینکه ش��ما توانستید س��ال اول را بدون ضرر 
س��پری کنید نش��انه موفقی��ت شماس��ت و طبعا 
می توان نمودار مالی قابل قبولی برای ش��رکت شما 
ترس��یم کرد و اگر همین رون��د ادامه یابد در مدت 

زمان کوتاهی به سوددهی می رسید. 

سوددهی کسب و کار

پرسش: یک سالی از تأسیس و راه اندازی شرکت تولیدی من می گذرد، اما هنوز نتوانستم به سوددهی برسم، به نظر شما 
یک شرکت در چه بازه زمانی باید به سوددهی برسد؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )37(
هر اسمی را انتخاب نکن 

در ش��ماره های قبل هفت رمز از رموز موفقیت در 
کسب و کار را براتون توضیح دادم. در این شماره به دو 

رمز دیگر می پردازم.

هشتم: انتخاب یه اسم خوب
از جمل��ه کارای��ی که بای��د برای کس��ب و کارت با 
مشورت دیگران بکنی انتخاب یه اسم خوب و تجاری 
برای کسب و کارته. هر اسمی را انتخاب نکن. اسم باید 

تو دهن بچرخه. باید متناسب با شغلت باشه. 
یه نفر کله پاچه می فروش��ه اسم مغازه شو می ذاره 
بره س��فید. این اسم خوبه و تو ذهن می مونه، اما اگه 
همین آقا اسم مغازه ش��و بذاره کله پاچه گرگ ناقال 
کسی پاش��و تو اون مغازه نمی ذاره. یا بذاره کله پاچه 
کرگدن. باید تا ابد در مغازه ش��و گل بگیره. اسم باید 

کامال مناسب باشه. 
آقایی س��ال ها قبل ت��و تلویزیون گفت��ه بود فالنی 
گذاش��ته  رو  پنچرگی��ری  اس��م  داره  پنچر گی��ری 
پنچر گی��ری انقالب چون تو س��ال های انقالب خیلی 
انقالبی بود. خوب پ��در آمرزیده انقالب چه ربطی به 

پنچر گیری تو داره. 
هر قدر اسمی که انتخاب می کنی در ارتباط برقرار 
کردن با مشتری و توضیح فعالیت کسب و کار نزدیک 
باش��ه تو تالش کمتری برای معرفی اون به مش��تری 

انجام می دی. 
 یه دوس��تی داش��تیم پس��ر عموش یه کارخونه تو 
جاده ورامین راه انداخته بود. یه روز این دوست ما ازم 
خواست تا یه س��ری به پسر عموش بزنیم که سخت 
کارخونه به گل نشس��ت و داره بدبخت می شه. تو بیا 

ببین و یه راهکاری بهش بده. 
 م��ا 30، 40 کیلومت��ر از تهران خارج ش��دیم و از 
خیابون ها گذش��تیم و رسیدیم به کارخونه. از همون 
لحظ��ه اول در ب��دو ورود چش��ممم افتاد به س��ردر 
کارخونه که نوش��ته بود کارخانه تولیدی سومانارا. از 
دوس��تم پرسیدم این یعنی چی؟ گفت: خودش برات 

توضیح می ده. 
داخل کارخونه ش��دیم و پس��ر عمو به استقبال ما 
اومد و رفتیم تو دفترش نشستیم، اما سوالی که ازش 
کردم در مورد همین اسم بود. پرسیدم این اسم یعنی 
چی؟ گفت زیاد نمی دونم، اما می گن یه سردار ایرانی 
تو دوره هخامنش��ی بود. گفتم این اسم چه ربطی به 
تولید رب گوجه تو داره. مردم باید با اسم کارخونه به 

نوع تولید نزدیک بشن. 
دیدم می گ��ه آقای دکتر تو رو خدا گیر ندیدن من 
این اسمو از بچگی دوس��ت داشتم. می خواستم اسم 
بچه مو بذارم س��ومانارا اما خدا به من دختر داد. حاال 
چه فرقی می کنه. مش��تری که نباید اسم کارخونه رو 
بخوره، باید از رب گوجه ما استفاده کنه که خوشمزه 
اس��ت. گفتم تو راس��ت می گی. از همین جا معلومه 

داری چی کار می کنی. 
 پس تو اگه می خوای یه کسب و کاری را بندازی در 

انتخاب به این موارد حتما دقت کن: 
اسم تجاری کوتاه باشه 

 اسم با موضع فعالیت ارتباط داشته باشه 
اسم انتزاعی و عجیب غریب نباشه 

اسم فراگیر و عام باشه
اسم باید زیبا و گوش نواز باشه

اسم باید تداعی کننده خوبی ها باشه 
گالب ن��ادر س��ال ها می رفت هند و بر می گش��ت. 
مشتری نداشت. جست و جو مطالعه و تحقیق کردن 
متوجه شدن اس��م نادر تداعی کننده جنگ های نادر 
شاه افشار است و مردم واسه همین از این برند خرید 

نمی کنن. 
اما یکی مثل غالمعلی س��لیمانی موس��س کاله نام 
کاله رو ب��رای برند تجاری خ��ودش انتخاب می کنه. 
کاله اسم زیبا و با معنایی است. کاله محصوالت لبنی 
تولی��د می کنه و به دو معنای پس��تان گاو و مرغزار و 

علفزار است. 
 

نهم: آشنایی با قانون کسب و کار 
برای هر کاری یه قانون نوش��ته و یه قانون نانوشته 
است که باید قانون نوشته رو بخونی و قانون نانوشته 

رو از بزرگ ترای اون کار بشنوی. 
زم��ان تو کس��ب و کار خیلی مهمه. دو ت��ا زمان رو 
می تونی��م در نظر بگیریم یک��ی زمان تاریخیه و یکی 

زمان تقویمی.
 زم��ان تاریخی یعنی اینک��ه در کدوم دوره و زمانه 
سیاس��ی و اجتماعی و اقتص��ادی می خوای کار کنی. 
زمان تقویمی هم مربوط می شه به روزها و هفته ها و 

نظم زمانی و انضباط اداری و... 
م��ن منظورم زم��ان تاریخی��ه. تو بای��د بدونی در 
تاریخی که زندگی می کنی االن مردم بیش��تر به چه 
چیزایی نیاز دارن. چی براش��ون مهمه. توزمان جنگ 
ک��ه نمی تونی لباس عروس��ی تبلیغ کنی. از یه طرف 
تابوت ش��هید میاد از یه طرف تو بخوای لباس سفید 

عروس بفروشی و دایره زنگی بزنی. 
ت��و باید قوانین کش��ور رو تا ح��دودی بدونی یا در 
م��ورد کاری که می خوای راه بن��دازی بدونی که چه 
قوانینی ب��راش وجود داره و اگ��ه می خوای صادرات 
خاویار داشته باشی و واردات گندم باید با مصوبات و 

قوانین جاری کشور آشنا باشی. 
باید بدونی در هر ش��رایطی خریدوفروش مشروبات 
الکلی جرمه. باید بدونی واردات چادر س��یاه می تونه 
بازار خوبی داشته باشه، صادرات پسته می تونه درآمد 

خوبی برات داشته باشه.  
ادامه دارد... 

پارسا  امیری روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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تخته سیاه

7 ویژگی یک کارمند فضای مجازی 
در بازار دیجیتالی

همانط��ور ک��ه در کت��اب »کارمن��د فض��ای مجازی: 
ش��رکت های ب��زرگ چگون��ه از فضای مج��ازی به نفع 
خودشان استفاده می کنند« توضیح داده شده است، بدون 
ش��ک ارتباط برند با مش��تریان و کارکنان در حال تغییر 
است. به گزارش بازده، در بازار دیجیتال، اعتبار گفتار یک 
کارمند فضای مجازی می تواند قدرتمندترین دارایی یک 
برن��د در ایجاد روابط طوالنی مدت و پویا با مش��تریان و 

دیگر اعضای مهم جوامع آنالین باشد. 
خوب، ش��ما چگونه کارمن��دان فض��ای مجازی تان را 
انتخاب می کنید؟ وارد ش��دن کارمند به مسائل شرکت، 
وارد کردن حرفه شان به فضای مجازی، تعهد به شرکت، 
توانایی مش��ارکت، مه��ارت شنیداری ش��ان، مهارت های 
مشتری مداری و توانایی شان در تأثیرگذاری بر تغییرات 
ش��رکت، همه از جمله خصوصیات ی��ک کارمند فضای 
مجازی فوق العاده اس��ت. در این جا هفت ویژگی متمایز 

کارمندان فضای مجازی آمده است: 
1: مشغول کار هستند

به کارش��ان ایمان دارند و می دانند مشارکت ش��ان در 
شرکت به ارزش سهام داران کمک می کند. 

2: زندگی شخصی و حرفه ای را در هم می پیچند. 
پیش بینی می کن��د و حتی انتظار دارد که تعادل کار / 
زندگی از طریق فناوری موبایل و فضای ابری تسهیل شود. 

3: داستان پرداز شرکت هستند
ب��ه شرکت ش��ان ایمان دارن��د و در ترویج برند ش��ک 

نمی کنند. 
۴: یک یاور مادرزاد هستند. 

فرهن��گ اش��تراک گذاری ایده ها و تش��ویق و تقویت 
خالقیت را ارج می نهند و به کار می گیرند. 

5: یک شنونده خوب هستند. 
ب��ه خوبی می دانند گوش دادن مؤث��ر و کارآمد به این 
معنی نیس��ت که صبر کنند نوبت صحبت کردن ش��ان 
شود، بلکه به معنای پرسیدن سواالت روشنگر برای ارائه 

بازخورد است. 
6: مشتری محور هستند. 

نه تنها فکر می کنند »همیش��ه حق با مشتری است«، 
بلکه این موض��وع را درک می کنند که آنها نماینده برند 
هس��تند و درنتیجه تالش می کنند نتیج��ه معناداری از 

تعامل شان با مشتری داشته باشند. 
7: نماینده تغییرات هستند

یک کسب و کار مجازی به کارمند فضای مجازی قدرت 
می دهد تغییرات مثبت��ی ایجاد کند، چه از طریق فراهم 
کردن ابزارهای کار مناسب و چه از طریق گوش دادن به 

صدای کارمندان. 
thesocialworkplace :منبع

 
 
 

طراحی ارائه خوشمزه! 
Presenta  نام استارت آپ: پرزنتا

presenta. ir :وب سایت
سال تأسیس: ۱3۹۶

موضوع: طراحی ارائه و پرزنتیشن
توضیح بیشتر: 

طراحی ارائه خوشمزه! 
مهم نیس��ت که شما حتما از بهترین مواد اولیه برای 
درس��ت کردن یک کیک اس��تفاده کنید. م��واد اولیه 
مرغوب در دسترس همه هست، ولی این یک هنر است 
که کیکی خوش��مزه با ظاهری جذاب و وسوس��ه انگیز 
درست شود. ارائه و گزارش نیز همانند کیکی است که 
ع��الوه بر مواد اولیه نیاز ب��ه ظاهری زیبا و جذاب دارد 
تا م��ورد توجه همه قرار گیرد. ما آماده پخت یک ارائه 
خوش��مزه و جذاب برای شما هستیم. شما می توانید با 
داش��تن یک ارائه جذاب به نتیجه دلخواه تان به راحتی 

دست یابید. 

معرفی استارت آپ

بسته بندی خالق

نوشدارو
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