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 وزیر نفت از ادامه مذاکره با شرکت گازپروم
برای توسعه 4 میدان خبر داد

توتال در پارس جنوبی 
آغاز کرد

فرصت امروز: آغاز به کار توتال در پارس جنوبی؛ امضای س��ه یادداش��ت تفاهم برای مطالعه نفتی خزر؛ ادامه 
 مذاک��ره با ش��رکت گازپروم برای توس��عه میدان های گازی کیش، ف��رزاد A و B و میدان پارس ش��مالی؛ مهار 
آتش سوزی چاه رگ سفید تا یک ماه و نیم دیگر و... . اینها خبرهایی بود که وزیر نفت در مراسم معرفی قائم مقام 
جدید وزارت نفت و مدیرعامل جدید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعالم کرد. بیژن زنگنه با اشاره به آتش سوزی 

در چاه حفاری رگ سفید گفت: برای مهار آتش در رگ سفید از دو مسیر باال و پایین تالش می شود...
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وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کان مین تاکید کرد 

پتانسیل  ارزشمند ایران در منابع معدنی

من همه امور را می دانم! 
روش های ساده برای قدردانی از کارمندان

10 راهکار بهبود اعتماد به نفس
اپلیکیشن ها، راه حل تکرار مشتریان

۸ دلیل اهمیت پرسونال برند در دنیای بازاریابی
تقسیم بندی بودجه  تبلیغاتی

۸ تا 16

مدیریتوکسبوکار

همکاری میزو  و  مدیا تک در توسعه 
تکنولوژی تشخیص چهره

یادداشت

یادداشت

مزیت اتصال به بازارهای 
جهانی فراتر از معایب آن است

برخ��ی  حاض��ر  ح��ال  در 
قان��ون  قال��ب  در  تمهی��دات 
از  حمای��ت  و  تش��ویق 
س��رمایه گذار خارج��ی دی��ده 
ش��ده، ولی جوان��ب اجرایی و 
 FIPPA روش دریاف��ت مجوز
ب��رای س��رمایه گذاران تنها   را 

 چند ده میلی��ون دالری و در 
موارد خ��اص توجیه پذیر کرده 
است. چابکی در ارائه زیرساخت 
حمایتی به س��رمایه گذار کامل 
نیس��ت و س��رمایه گذار ب��رای 

باید  آن  به  دس��تیابی 
مراحل طوالنی...

اختیار معامله سهام از جمله 
پرطرف��دار  ابزاره��ای 

5مالی در دنیا است...

بازارهای جذاب با معامالت 
الگوریتمی و مشتقه
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شهریار هاشمی 
مدیر 

سرمایه گذاری های 
مهرگان تامین پارس

محمودرضا 
خواجه نصیری

مدیرعامل تامین 
سرمایه تمدن

رص��د وضعیت هف��ت م��اه گذش��ته بازار 
مسکن نشان می دهد این بخش از یک طرف 
کمتری��ن بازده را در بین بازارهای رقیب دارد 
و از س��وی دیگر به دلیل ورود گروه جدیدی 
از متقاضی��ان مجهز به تس��هیالت بانکی، به 
تدریج تعداد معامالت در حال افزایش اس��ت. 
ش��رایط موجود حاکی از آن اس��ت که بعد از 
نوس��انات بهاری، گروه موس��وم به متقاضیان 
تجهیزش��ده به تس��هیالت »تسه« و »مسکن 
یکم« در تابس��تان وارد بازار مس��کن شده اند 
که به رشد تدریجی معامالت کمک کرده اند. 
فروردین ماه امس��ال تاثیر ش��رایط انتخاباتی 
منجر به کاهش ۸.۵درصدی معامالت مسکن 
شهر تهران نسبت به ماه مشابه سال قبل شد، 
در اردیبهش��ت ماه ۶.۴درصد رش��د کرد، در 
خردادماه ۰.۸درصد کمتر شد، در ماه آغازین 
فصل تابس��تان نیز معامالت ۲.۵درصد کمتر 
از مدت مش��ابه س��ال قبل بود، در مردادماه 
۶.۲درص��د باالتر قرار گرفت، در ش��هریورماه 
شاهد افزایش ۹.۷درصدی بودیم و در مهرماه 
رش��د ۳۴.۴درصدی تعداد معامالت نسبت به 
ماه مشابه قبل به ثبت رسید. به گزارش ایسنا، 
بیش��ترین فروش هم مربوط به واحدهای ۶۰ 
تا ۷۰ متر با ۱۵.۳درصد بوده و واحدهای ۵۰ 
تا ۶۰ متر و ۷۰ تا ۸۰ مهر به ترتیب با س��هم 
۱۳.۲ و ۱۳.۱درص��د در رتبه های بعدی قرار 
داش��تند. افزایش س��قف س��نی امتیاز خرید 
تس��هیالت مس��کن )تس��ه( به ۲۰ و صندوق 
پس انداز مس��کن یکم  )خان��ه اولی ها( به ۱۵ 
س��ال نیز منجر به افزایش تمایل مشتریان به 
خرید واحدهای قدیمی ش��ده است. با اینکه 
طبق معمول س��ال های اخیر واحدهای کمتر 
از پنج س��ال س��اخت بیش��ترین فروش را با 
۴۶.۲درص��د از کل معامالت ش��هر تهران در 
مهرماه س��ال جاری به خود اختصاص دادند، 
فروش این نوع واحدها نس��بت به ماه مش��ابه 
سال قبل ۵.۳درصد کمتر شده است. از سوی 
دیگر تعداد معامالت واحدهای ۱۶ تا ۲۰ سال 
ب��ا جهش ۱۰۷درص��دی و واحدهای بیش از 

۲۰ سال با رش��د ۶۳درصدی مواجه شده اند. 
همچنین بیش��ترین ف��روش در مناطق ۵، ۴ 
و ۲ انجام ش��ده و ب��ا وجود ارائه تس��هیالت 
۸درصد برای خرید و ساخت واحدهای نوساز 
در بافت های فرس��وده تعداد معامالت در این 
مناطق چن��دان باال نیس��ت. کمترین میزان 
رش��د قیمت مس��کن نیز در منطق��ه ۱۲ که 
دارای بیش��ترین پالک های فرس��وده است با 
۱.۲درص��د تعلق دارد. میانگین رش��د قیمت 
مس��کن طی هفت ماهه ابتدای س��ال جاری 
۶.۲درصد بوده که هن��وز ۲درصد پایین تر از 
نرخ تورم عمومی ق��رار دارد. طی هفت ماهه 
امس��ال در می��ان بازارهای پنجگان��ه بانک، 
بورس، س��که، ارز و مس��کن؛ بانک و بورس با 
۱۱.۶درصد به صورت مش��ترک رتبه نخست 
را در بازده��ی از آن خود کرده اند. پس از آن 
س��که به  دلیل رش��د قیمتی که در هفته های 
اخیر تجربه کرده اس��ت به عنوان دومین بازار 
پربازده با ۷.۹درصد در هفت ماهه امسال بوده 
اس��ت. بازار ارز با ش��اخص دالر نیز توانس��ته 
است ۷درصد بازدهی داشته باشد که سومین 
بازار پربازده محس��وب می ش��ود. بازار مسکن 
نیز با رش��د قیمتی ۶.۲درصد در مقام چهارم 
بازارهای پربازده قرار داشته است. با این حال 
ش��اخص های ماهانه قیمت و تعداد معامالت 
نشان می دهد که بخش مسکن در حال عبور 
از ش��رایط رکودی اس��ت و احتمال همسطح 
شدن تورم مسکن با تورم عمومی در ماه های 
پایانی سال وجود دارد. بعضی کارشناسان نرخ 
رش��د قیمت مسکن در سال آینده را ۲درصد 
باالت��ر از تورم عموم��ی و برخی دیگر افزایش 
قیمت مسکن را در نوسان بین شاخص تورم و 
سود بانکی پیش بینی می کنند. متوسط قیمت 
مس��کن پایتخت نیز هم اکنون ۴.۷۹ میلیون 
توم��ان در هر متر مربع اس��ت که نس��بت به 
ماه مشابه س��ال قبل ۸.۷درصد افزایش یافته 
است. رصد مشتریان بازار مسکن شهر تهران 
نی��ز حاکی از آن اس��ت که عم��ده تقاضا در 
بخش خرید واحدهای متوسط و کوچک متراژ 

انجام می ش��ود که بخش��ی از طریق دریافت 
تس��هیالت مجهز می شوند. از س��وی دیگر با 
توج��ه به حباب قیمت مس��کن و نبود قدرت 
خری��د متقاضی��ان، رکود واحده��ای لوکس 
کم��اکان ادام��ه دارد. تاکن��ون ۲۸۲هزار نفر 
برای دریافت تسهیالت از محل سپرده گذاری 
صندوق پس انداز مس��کن یکم )خانه اولی ها( 
 ثبت نام کرده اند که طی ۲۷ ماه اخیر میانگین

 ۱۰ ه��زار و ۴۰۰ نفر ثبت  ن��ام ماهانه و ۱۲۵ 
هزار نفر ساالنه را نشان می دهد. ۲۰ هزار نفر 
نیز موفق به دریافت وام ش��ده اند. علت پایین 
بودن نس��بت دریافتی ها به ثبت نام کنندگان 
این است که در روزهای ابتدایی تعداد کمتری 
از این وام اس��تقبال می کردن��د که به تدریج 
رون��د صعودی به خود گرف��ت و هم اکنون به 
۴.۳ برابر نسبت به روزهای اولیه رسیده است. 
فروردین امس��ال، حجم تس��هیالت پرداختی 
از مح��ل صن��دوق پس انداز مس��کن یکم به 
خانه اولی های ش��هر تهران معادل ۱۱۸ فقره 
به ثبت رسید که این میزان در پایان تابستان 
حدود هشت برابر شد و به بیش از ۸۰۰ فقره 
تس��هیالت افزایش یافت. همچنین از ابتدای 
راه ان��دازی این صندوق روزانه حدود ۱۶۰ نفر 
اقدام به سپرده گذاری می کردند که هم اکنون 
ای��ن عدد به میانگین روزانه ۷۰۰ فقره افتتاح 
حساب رسیده اس��ت. لذا می توان پیش بینی 
کرد که با ورود تعداد بیشتری از مشتریان به 
بازار مس��کن شاهد افزایش معامالت در شش 
ماهه دوم سال باشیم. مصطفی قلی خسروی 
� رئی��س س��ابق اتحادیه ام��الک � می گوید: 
دولت دوازدهم به فکر این است که تسهیالت 
بهت��ری را در اختیار خریداران و س��ازندگان 
مس��کن قرار دهد و س��عی کرده تسهیالت را 
افزایش دهد، لذا امیدواریم اثر این تس��هیالت 
را در نیمه دوم س��ال جاری ش��اهد باشیم و 
معامالت مس��کن افزایش یابد. پیش بینی من 
این است که در ش��ش ماهه دوم سال جاری 
قیمت مسکن مقدار اندکی باالتر از نرخ تورم 

قرار گیرد. 

کارنامه ۷ ماهه بازار مسکن زیر ذره بین

88936651

قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق عنوان کرد 

تسهیالت ویژه برای شرکت هایی که 
سرمایه گذار خارجی جذب می کنند
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رصد وضعیت هفت ماه گذش��ته بازار مس��کن نش��ان می دهد این 
بخ��ش از یک طرف کمترین بازده را در بین بازارهای رقیب دارد و 

از س��وی دیگر به دلیل ورود گروه جدیدی از متقاضیان 
مجهز به تسهیالت بانکی، به تدریج تعداد معامالت...

 کارنامه ۷ ماهه بازار مسکن
زیر ذره بین



فرص�ت امروز: آغ��از به کار 
توتال در پارس جنوبی؛ امضای 
سه یادداشت تفاهم برای مطالعه 
نفت��ی خ��زر؛ ادامه مذاک��ره با 
ش��رکت گازپروم برای توس��عه 
میدان های گ��ازی کیش، فرزاد 
A و B و میدان پارس ش��مالی؛ 
مهار آتش سوزی چاه رگ سفید 
تا یک ماه و نیم دیگر و... . اینها 
خبرهایی ب��ود که وزیر نفت در 
مراس��م معرفی قائم مقام جدید 
وزارت نف��ت و مدیرعامل جدید 
ش��رکت ملی صنایع پتروشیمی 
اعالم کرد. بیژن زنگنه با اش��اره 
به آتش س��وزی در چاه حفاری 
رگ س��فید گف��ت: ب��رای مهار 
آتش در رگ سفید از دو مسیر 
باال و پایین تالش می ش��ود. از 
مس��یر پایین بای��د دو چاه حفر 
شود که اقدامات آن باید فراهم 
ش��ود. ابتدا باید مکان حفر چاه 
آماده ش��ود و س��پس دکل در 
آنج��ا ق��رار بگی��رد. پیش بینی 
می ش��ود این آت��ش حدود یک 
ماه و نیم آینده خاموش ش��ود 
و برای مه��ار آن فقط نیروهای 

داخل��ی فعالی��ت می کنند و به 
اندازه کافی تجربه دارند. 

خس��ارت  درب��اره  زنگن��ه 
و  س��فید  رگ  آتش س��وزی  
پاالیش��گاه تهران ادامه داد: در 
رگ س��فید فقط دکل آس��یب 
دی��ده و مق��داری ه��م نف��ت 
می س��وزد. پاالیشگاه تهران هم 
به جز جان باختن همکاران که 
خسارت غیرقابل جبرانی است، 
خس��ارت مال��ی قاب��ل توجهی 

نداشته است. 
وزیر نفت همچنی��ن از ادامه 
مذاک��ره ب��ا ش��رکت گازپ��روم 
برای توس��عه میدان های گازی 
کی��ش، ف��رزاد A و B و میدان 
پارس ش��مالی خبر داد و گفت: 
شرکت گازپروم فرصت بیشتری 
از وزارت نفت درخواست کرد و 
ما این فرص��ت را به آنها دادیم. 
این ش��رکت در ح��ال مطالعه 
میدان های گ��ازی کیش، فرزاد 
A و B و میدان پارس ش��مالی 

است. 
او در پاس��خ ب��ه این س��وال 
که آیا همکاری با ش��رکت های 

تج��ارت  به ص��ورت  روس��یه 
محص��ول خواه��د ب��ود، گفت: 
در آینده اگر این ش��رکت ها به 
تولید برسند می توانند بخشی را 
به صورت کاال یعنی نفت تحویل 

بگیرند. 
زنگنه درباره تولید و اکتشاف 
در دریای خ��زر نیز گفت:  هنوز 
هیچ کش��وری در اطراف دریای 
خزر کار در دریای عمیق را آغاز 
نکرده که بخش��ی از آن مربوط 
ب��ه اختالفات و بخش��ی نیز به 
دلیل تکمیل نش��دن اکتش��اف 

است. 
وزی��ر نف��ت ب��ا بی��ان اینکه 
ط��ی یک م��اه گذش��ته س��ه 
یادداش��ت تفاهم با ل��وک اویل، 
روس نفت و یک شرکت نروژی 
ب��رای مطالعه در می��دان نفتی 
خزر امضا شده است، ادامه داد: 
در هر صورت کار در خزر گران 
و زمان بر اس��ت و تجهیزات نیز 
در دری��ای خزر کم اس��ت و هر 
اقدامی که بخواهد صورت بگیرد 
باید در خود خزر س��اخته شود. 
از س��وی دیگر اختالفاتی هم بر 

س��ر مناطق حفاری وجود دارد 
که منجر به تاخیر در شروع کار 

در این منطقه شده است. 
او در پاس��خ ب��ه اینک��ه آیا 
امضای چه��ار تفاهم نامه نفتی 
با ش��رکت های روسی می تواند 
تهدیده��ای ترام��پ را تح��ت 
تاثیر ق��رار دهد، گف��ت: اقدام 
اس��ت  یکجانبه گرایی  آمری��کا 
و بعید اس��ت ک��ه اتفاقی برای 
قراردادهای��ی که منعقد ش��ده 
ص��ورت،  ه��ر  در  بده��د.  رخ 
بین الملل��ی،  تعام��الت  ای��ن 
یکجانبه گرای��ی آمریکا را تحت 

فشار قرار می دهد. 
وزیر نف��ت در پاس��خ به این 
سوال که گفته می شود بررسی 
پرونده کرس��نت در مرحله آخر 
ق��رار دارد نیز گفت: دیوان وارد 
ش��ده اما ص��دور رأی چند ماه 

طول می کشد. 
زنگن��ه در پایان با اش��اره به 
امضای تفاهم نامه ب��ا توتال نیز 
گفت: در حال حاضر توتال کار 
خود را در فاز 11 پارس جنوبی 

آغاز کرده است. 

حوادث رگ سفید و 
پاالیشگاه تهران

گفتنی است روز یکشنبه هفتم 
آبان ماه دکل شماره 95 منطقه رگ 
س��فید در اثر فوران گاز چاه 147 
دچار آتش سوزی ش��د و دو تن از 
کارگران در این حادثه جان خود را 
از دس��ت دادند. این آتش سوزی و 
فوران چاه همچنان در چاه شماره 
95 رگ س��فید ادامه دارد. میدان 
نفتی رگ سفید از میدان های نفتی 
جنوب غرب��ی ایران اس��ت که در 
نزدیکی بندر هندیجان، در استان 
خوزس��تان ق��رار دارد؛ محل وقوع 
حادثه در مرز استان های کهگیلویه 
و بویراحمد، بوش��هر و خوزس��تان 
اع��الم ش��ده اس��ت. همچنین در 
آتش س��وزی برج تقطی��ر یکی از 
واحده��ای پاالیش��گاه نفت تهران 
ک��ه پنجم آب��ان روی داد، 6 نفر از 
کارکن��ان این واحد پاالیش��گاهی 
جان باختند و 2 نفر نیز به ش��دت 
حادث��ه  ای��ن  ش��دند؛  مص��دوم 
آتش سوزی در یکی از واحدهای در  
دست تعمیر این پاالیشگاه و بر اثر 

نشت مواد نفتی رخ داد. 

وزیر نفت از ادامه مذاکره با شرکت گازپروم برای توسعه ۴ میدان خبر داد

توتال در پارس جنوبی آغاز کرد

بن��ادر  س��ازمان  مدیرعام��ل   
در ح��وزه  گف��ت  دریان��وردی  و 
کشتیرانی طی دو دهه اخیر ایران 
همواره جزو 2۰ کش��ور برتر دنیا 
در حوزه دریانوردی از نظر ناوگان 
تحت مالکیت و ناوگان تحت  پرچم 

بوده  است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« از 
وزارت راه و شهرس��ازی، محم��د 
راس��تاد در سومین جشنواره ملی 
»دریا؛ مسیر پیش��رفت« گفت: با 
توجه به ظرفیت ه��ای قابل توجه 
کشور در حوزه دریا، باید بیشتر و 
متمرکزتر به این موضوع بپردازیم. 
اندازه گی��ری  آخری��ن  براس��اس 
ط��رح مدیریت یکپارچ��ه مناطق 
ساحلی، ما کش��وری هستیم با 5 
هزار و 7۰۰ کیلومتر س��احل )اعم 
از سواحل مس��تقیم دریا، سواحل 
رودخانه های  و  پیرام��ون جزای��ر 
قابل کش��تیرانی( و همه این نقاط 

سرشار از فرصت هستند. 
وی اف��زود: یک��ی از مهم ترین 
بخش های استفاده از ظرفیت های 
دری��ا، بن��ادر تجاری هس��تند که 
بس��یار به اقتصاد و ایجاد اشتغال 
به وی��ژه در ن��وار س��احلی کمک 
می کنن��د و در ح��ال حاضر بنادر 
کش��ور بالغ ب��ر 217 میلیون تن 
ظرفی��ت دارن��د که ی��ک فرصت 

طالیی محسوب می شود. 
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و 
دریان��وردی ادام��ه داد: در حوزه 
کش��تیرانی خوشبختانه جمهوری 
اس��المی ای��ران جزو کش��ورهای 
سرآمد است و حداقل طی دو دهه 
اخی��ر، ما همواره جزو 2۰ کش��ور 

برت��ر دنیا در ح��وزه دریانوردی از 
نظر ناوگان تحت مالکیت و ناوگان 

تحت  پرچم بوده ایم. 
کشتیرانی ایران یکی از 

شرکت های قدرتمند دنیا است
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
گفت: ناوگان شرکت ملی نفتکش 
ما امروز ب��ا افتخار از نظر ظرفیت 
بزرگ ترین ناوگان جهان محسوب 
می ش��ود و کش��تیرانی جمهوری 
اس��المی نیز یکی از ش��رکت های 
توانمن��د جهان به ش��مار می رود. 
در کن��ار اینها ما ناوگان های فعال 

کوچک و بزرگ متعددی داریم. 
وی اضافه کرد: امروز جمهوری 
اسالمی ایران بالغ بر 1۰۰ هزار نفر 
دریانورد دارد که دارای گواهینامه 
نظام��ات  براس��اس  شایس��تگی 
کنوانس��یون CCW هس��تند. از 
این میان 2۰ هزار نفر شایس��تگی 
فعالی��ت روی ناوگان اقیانوس پیما 

را به صورت نامحدود دارند. 
شد: خوشبختانه  یادآور  راستاد 
پرچ��م  تحت حاکمی��ت  ناوگ��ان 
جمهوری اس��المی ایران توانسته 
در س��ال های اخی��ر کام��ال نی��از 
خ��ودش را ب��ه ج��ذب نیروهای 
دریانورد خارج��ی برطرف کند و 
تا حد زیادی به اس��تقالل برس��د. 
و  بن��ادر  س��ازمان  فعالیت ه��ای 
دریان��وردی برای باق��ی  ماندن در 
لیس��ت س��فید الحاق کنوانسیون 
STCW ت��ا حد زی��ادی به این 

مهم کمک کرد. 
انعقاد توافق نامه و تفاهم نامه 
شناسایی مدارک دریانوردی

وی ادام��ه داد: ام��روزه م��ا ب��ا 

کش��ورهای مختلفی توانس��ته ایم 
توافق نامه و تفاهم نامه شناس��ایی 
مدارک دریانوردی را منعقد کنیم 
و دریانورده��ای ما می توانند روی 
ناوگان زیر پرچم س��ایر کش��ورها 
فعالیت کنن��د. مدارک دریانوردان 
ما تا حدی معتبر اس��ت که بعضا 
دریانوردی  برخی کشورهای مهم 
حاض��ر ش��ده اند با م��ا به صورت 
یکجانب��ه تفاهم نام��ه شناس��ایی 
مدارک دریانوردان را منعقد کنند. 
یعنی آنها شایستگی دریانوردان ما 
را پذیرفته اند اما برای ما هنوز این 

مسئله به اثبات نرسیده است. 
از  دیگ��ر  یک��ی  اف��زود:  وی 
بخش های��ی ک��ه نی��از ب��ه توجه 
دارد صنایع دریایی کش��ور  جدی 
اس��ت. صنعت دریایی و خصوصا 
کشتی س��ازی یک زنجی��ره ای از 
ش��کوفایی را ب��رای کش��ور ایجاد 
می کند. کش��ورهایی هس��تند که 
تنها ب��ا اتکا ب��ه صنای��ع دریایی 
توانسته اند جزو کشورهای ثرتمند 

جهان شناخته شوند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی 
گف��ت: خوش��بختانه جمه��وری 
اس��المی توانس��ته در س��ال های 
اخیر زیرساخت های صنایع دریایی 
را توس��عه ده��د اما هن��وز برای 
ای��ن  از  بیش��تر  بهره ب��رداری 
زیرس��اخت ها باید بیش��تر تالش 
قاب��ل  قب��ل  ده��ه  دو  کنی��م. 
کش��تی های  ک��ه  نب��ود  تص��ور 
در  م��ا  اقیانوس پیم��ای  ناوگ��ان 
کشتی س��ازی های داخل��ی حتی 
تعمیر اساس��ی ش��وند ام��ا امروز 
تا ح��د زیادی وابس��تگی ما برای 

تعمیرات اساس��ی ب��ه خارجی ها 
مرتفع شده است و امیدواریم این 

وابستگی به صفر برسد. 
وی اف��زود: در زمین��ه خدمات 
دریای��ی نیز ح��وزه گس��ترده ای 
داریم ک��ه می توانیم به عنوان یک 
ظرفی��ت مهم ب��ه آن توجه کنیم 
ک��ه خوش��بختانه دس��تاوردهای 
خوبی داشته ایم، خصوصا در حوزه 
فراس��احل که قبال به ش��ناورهای 
خارجی نیازمن��د بودیم اما امروزه 
 ت��ا ح��د زی��ادی ب��ه خوداتکایی 

دست یافته ایم. 
راستاد ادامه داد: بخش شیالت 
نیز رو به رشد و رونق است و هم 
ناوگان صی��ادی و هم پروژه هایی 
ک��ه برای توس��عه تولی��د آبزیان 
ش��کل گرفته اند تغییرات خوبی 
داش��ته اند و در کن��ار آنها صید 
بوده  نیز موفقیت آمیز  فراساحلی 

است. 
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و 
دریانوردی گف��ت: بخش دیگری 
که نیاز به توجه دارد و کمتر به آن 
پرداخته ش��ده گردشگری دریایی 
اس��ت. م��ا در کش��ور، اقلیم های 
متفاوت��ی را در سواحل ش��مالی و 
جنوبی با جاذبه های متنوع داریم 
ک��ه هم بازار داخلی خوبی دارند و 
می توانند موجب جذب گردش��گر 

خارجی شوند. 
توسعه زیرساخت های 

گردشگری دریایی
وی اضاف��ه کرد: چیزی که باید 
ام��روز به آن توجه کنیم توس��عه 
زیرساخت های گردشگری دریایی 
اس��ت. م��ا در س��واحل و بن��ادر 

کش��ور باید 12.2۰ احداث کنیم 
تا گردش��گری دریای��ی با کیفیت 
انجام ش��ود. از س��وی دیگ��ر نیاز 
داریم ناوگان گردش��گری دریایی 
ما توس��عه یاب��د و ناوگ��ان فعلی 
گردش��گری دریای��ی م��ا کافی و 

مناسب نیست. 
وی ادامه داد: در س��ازمان بنادر 
و دریانوردی ما از س��ال گذش��ته 
اهتمام جدی داش��تیم که انگیزه 
کافی را برای س��رمایه گذاران این 
حوزه ایجاد کنیم و مکانیسم های 
حمایتی خودم��ان را اعمال کنیم 
 و ب��ه دنب��ال آن هس��تیم موانع 
پی��ش روی این ح��وزه را برداریم 
و در آین��ده نزدیک ش��اهد تردد 
خطوط ک��روز بین المللی به بنادر 

خودمان باشیم.
 راس��تاد اظهار کرد: کمتر از دو 
دهه پیش ما ش��اهد تردد خطوط 
ک��روز بین المللی به بنادر کش��ور 
بودیم ک��ه خوش��بختانه با وجود 
زیرس��اخت های  نب��ودن  فراه��م 
الزم تجربه خوب��ی در این زمینه 
داش��تیم. امروز هم با ظرفیت های 
مناس��ب تری که در بنادر جنوبی 
کش��ور داریم این آمادگی را داریم 
که با بهتری��ن کیفیت به خطوط 
کروز بین المللی سرویس دهیم و 
اخیرا نیز مذاکراتی را در این زمینه 

آغاز کرده ایم. 
وی افزود: تاکنون ما انرژی کافی 
برای معرفی جاذبه های گردشگری 
دریایی کشور به خارجی ها صرف 
نکرده ای��م و باید با یک عزم جدی 
و راهبرد مشترک این مسئله را در 

دستور کار قرار دهیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی اعالم کرد

ایران جزو ۲۰ کشور برتر حمل و نقل دریایی است

گزارش2

دریچه

مجمع جهانی اقتصاد منتشر کرد
5 اتفاقی که در سال ۲۰3۰ 

می افتد
 ش��ما در به��ار س��ال 2۰3۰ از خ��واب بی��دار 
می ش��وید. اینترن��ت اش��یای اتاق ت��ان، پنج��ره 
خورش��یدی را باز می کن��د و در حالی که صفحه 
نمای��ش هوش��مندتان، مونت��اژی از صخره ه��ای 
س��احلی را به نمایش می گذارد، موس��یقی مالیم 
نواخته می ش��ود. حمام از آب و صابون اس��تفاده 
می کند و آب مصرف ش��ده بازیافت می ش��ود. در 
حالی که لباس می پوشید، دستیار هوش مصنوعی 
ش��ما برنامه ه��ای آن روزتان را اع��الم می کند و 
آهنگ های مورد عالقه تان را پخش خواهد کرد. 

هنوز هم عادت دارید روزتان را با کافئین شروع 
کنید. یخچال ش��ما با هوش مصنوعی برای شما 
قه��وه درس��ت می کند و صبحانه گرمی مناس��ب 
با نیازهای تغذیه ش��ما )براساس تجزیه و تحلیل 
ش��یمیایی بدن تان در توالت هوش��مند( برای تان 

تدارک می بیند. 
حاال وقت سیس��تم حمل و نقل است. سه خودرو 
برای ش��ما، همس��ر و فرزندتان منتظر اس��ت. در 
جاده ه��ا، اتومبیل های بدون رانن��ده و کامیون ها 
با دق��ت حرکت می کنند. ترافیک��ی وجود ندارد. 
نرخ حوادث نزدیک به صفر ش��ده است. در طول 
راه، ش��ما با تیم تحقیق و توس��عه جلس��ه دارید 
ک��ه روز خود را در ش��انگهای می گذرانند. تصویر 
ش��ما به مرکز نوآوری چین منتقل ش��ده اس��ت 
و همکاران ت��ان ش��ما را همان طور نشس��ته روی 

صندلی می بینند. 
ای��ن آین��ده اس��ت و زودت��ر از چی��زی که فکر 
می کنید به ش��ما می رس��د. تغییرات ممکن است 
خیل��ی آرام یا خش��ن وارد ش��ود. جغرافیا به عصر 
جدیدی وارد خواهد ش��د. غول ه��ای جدید ایجاد 
خواهند ش��د و ش��غل های آینده به وجود خواهند 
آمد. کس��انی ک��ه نمی توانند تغیی��رت را بپذیرند، 
سروصدا به پا می کنند. بعضی کشورها دید خصمانه 
به علم دارند. آنها در معرض اشتباهات گذشته قرار 
می گیرن��د. به گزارش پایگاه خبری اتاق تهران، در 
اینجا پنج فناوری که تاثیر خوبی در زندگی شما تا 

سال 2۰3۰ می گذارند، آورده شده است.
-خداحافظی با صفحه نمایش: هدس��ت های 
امروز، برای س��رگرمی مصرف کننده هستند و در 
عین حال بزرگ و مجزا نصب می ش��وند. در آینده 
ممکن اس��ت نیاز به هدس��ت و نمایشگر کامل از 
بی��ن رود و طراحی تصاویر چه��ار بعدی به طور 
مستقیم روی شبکیه چشم شما متمرکز شود. این 
دستگاه ممکن است در نهایت به عنوان یک جفت 
عینک آفتابی باش��د. به عنوان نسل بعدی»صفحه 
نمای��ش« جایگزین تلویزیون ه��ا،  آی پد و صفحه 
نمایش تلفن شود. صنعت 3 تریلیون دالری لوازم 
الکترونیکی مجددا اختراع خواهد ش��د. شغل های 
تولیدی توس��ط سیاستمداران تبلیغ خواهند شد، 
اما در نهایت توسط همان فرآیندی که شغل های 

قبلی را منسوخ کرده بود، کنار خواهند رفت. 
خانگ�ی: حیوان�ات  ب�ه   -س�الم 
Continuous Regularly Inter-

 spersed Short Palindromic Repeats"
)CRISPR( یک راه بیوشیمی است که به طریق 
آن می توان ژن ها را دستکاری کرد. امروزه عاشقان 
گرب��ه به نژاده��ای عجیب و غرب��ی تمایل دارند. 
ممکن اس��ت فردا، حیوان خانگی شما یک ببر با 
تغییرات ژنتیکی با همان اندازه گربه خانگی باشد. 
س��ازمان های نظارتی فناوری CRISPR را برای 
انسان ممنوع کرده اند و آزمایشگاه های زیرزمینی 
در سراسر جهان به راه خواهد افتاد. خانواده ها به 
دنبال از بین بردن اختالالت ژنتیکی مادرزادی و 
دادن ژن خوب به فرزاندان خود هستند. این ماجرا 
 اختالالت و نگرانی های جدیدی ایجاد خواهد کرد. 
- Biofacturing و آس�مانخراش ها: تغییر و 
تحوالت را به دنبال خواهد داش��ت. اگر شما ایده 
گیاهخ��واری را می پس��ندید و به گوش��ت عالقه 
داری��د، می تواند گوش��تی بدون کش��تار مصرف 
 Beyond Meat کنید. امروز حتی شرکت های
و Memphis Meats  به همین روش گوش��ت 
تولید می کنند. استیکی با اسیدهای چرب امگا 3 

بدون وجود کلسترول را تصور کنید. 
- تبلیغ�ات، یک ش�ر ضروری: کس��ی باید 
ب��ه تمام این تغیی��رات بپردازد ک��ه هنوز هم در 
قالب تبلیغات هدفمند صورت می گیرد. دس��تگاه 
ارتباطی شما جایگزین سرویس تلفن همراه امروز 
ش��ما خواهد ش��د. تبلیغ کنندگان هم روش های 
هوش��مندانه ای برای تاثیر بر رفتار ش��ما براساس 

تکنولوژی بیومتریک پیدا خواهند کرد. 
- دوران�ی ک�ه می ت�وان اش�یا را در بدن 
کاش�ت: با تغیی��رات جهان، دانش��مندان بر این 
باورند که مغز انسان همچنان بزرگ تر خواهد شد 

و طول عمر ما افزایش خواهد یافت. 
فرهنگ ادامه پیدا خواهد کرد تا به تکامل برسد 
و ادغ��ام در محیط ه��ای س��ازگار رخ خواهد داد. 
امروز ش��ما می توانید با عمل لیزیک نمره بینایی 

2۰/1۰ داشته باشید.
 فردا ممکن اس��ت لنزهای زوم مادون قرمز در 
چشم ش��ما کار شود که قدرت دیدتان را افزایش 

دهد. 

اقتصاد کالن

اقتصاد بیمار ایران به روایت مستخدمین حسینی
اقتصاد ایران باید در CCU بستری 

شود
یک اقتص��اددان می گوید افزایش قیمت ارز چندان 
منطقی نیس��ت، چراکه امروز دول��ت می تواند روزانه 
3میلیون و ۸۰۰ هزار بش��که نفت بفروش��د و قاعدتا 
باید عرضه ارز در بازار بیش از گذش��ته باش��د. به نظر 
می رسد عرضه ارز اهرمی است که دولت برای افزایش 
درآمده��ای خ��ود از آن اس��تفاده می کند و کس��ری 

بودجه خود را با آن جبران می کند. 
حیدر مستخدمین حس��ینی در گفت وگو با ایس��نا 
گفت: وزیر س��ابق اقتصاد در گزارش��ی عنوان کرد که 
وزارت امور اقتصادی و دارایی 6۰۰ متغیر را شناسایی 
کرده اس��ت که فضای کس��ب و کار را محدود می کند. 
ای��ن فضا از دو طری��ق دولت در قال��ب آیین نامه ها و 
دس��تورالعمل ها و... و همچنی��ن از طری��ق مجلس و 
قوانین تحت تاثیر اس��ت. قاعدتا در این موضوع دولت 
باید پیش��تاز باش��د ولی باید بررس��ی کنیم و ببینیم 
دول��ت چه اقدامات موثری انجام داده اس��ت. ورود به 
فضای کس��ب و کار ایران با خیلی از موانع و مشکالت 
روبه رو اس��ت و جوانان وقتی می خواهند وارد بازار کار 
ش��وند، با مجوزهای بسیار س��نگینی روبه رو هستند. 
اقتصاد بیمار ایران باید در سی س��ی یو بس��تری شود 
و تحت مراقبت های ویژه قرار بگیرد. اکنون هیچ کدام 
از حوزه ه��ا به ه��م نمی خورند. سیاس��ت های پولی با 
سیاس��ت های مالی منطق نیست و سیاست های مالی 
با سیاس��ت های بازرگانی و تج��اری همخوانی ندارد و 
همگ��ی این سیاس��ت ها با فضای کس��ب و کار موجود 
هم خوانی ندارند. به این معنا اقتصاد ایران بیمار است 
و رشد مناسبی هم ندارد و با وضعیت کنونی نمی توان 

به آینده آن چندان امیدوار بود. 
مستخدمین حس��ینی درب��اره افزای��ش ن��رخ ارز و 
پیش بینی ه��ا مبنی ب��ر اینکه نرخ ارز تا پایان س��ال 
جاری در 45۰۰ توم��ان ثابت خواهد ماند، ادامه داد: 
عده ای اکن��ون عالقه مندند که نرخ ارز باال برود؛ حاال 
باید ببینی��م چه توجیه��ی دارند. آنه��ا معتقدند که 
بای��د برای تعیی��ن نرخ ارز تعادلی بین ت��ورم ایران و 
تورم جهان بین الملل وجود داش��ته باشد. ولی در این 
مس��ئله نیز یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد و آن 
این اس��ت که ما با جهان ک��ه مراوده نداریم، با برخی 
کشورها مراوده داریم که باید مسئله تورم آنها با خود 
را بس��نجیم. مثال ببینیم چین، کره جنوبی، هند و... 
چه تورمی دارند. آیا تورم آنها باالتر از مااس��ت؟ ابدا، 
بنابراین آنچه مطرح می ش��ود انحرافی اس��ت و از این 

منظر دلیلی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد. 
این اقتص��اددان به این نکته اش��اره ک��رد که باید 
ببینی��م ن��رخ ارز چرا اینق��در در اقتص��اد ما موضوع 
حساسی است. باید بررسی کرد و دید این حساسیت 
از کجا ناش��ی می شود. مستخدمین حس��ینی با بیان 
اینکه نرخ ارز موضوعی اس��ت که دول��ت می تواند از 
آن کس��ب درآمد کند، بیان ک��رد: دولت درآمدهای 
محدودی دارد که یکی از آنها درآمد نفتی اس��ت که 
اوپک برای آن س��قف تعیی��ن کرده و فروش روزانه 3 
میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه سهم ایران است و دولت از 
این بیش��تر نمی تواند نفت بفروشد. محل دیگر درآمد 
دولت مالیات اس��ت. با توجه به اوض��اع اقتصادی که 
چن��دان تعریفی ندارد و هنوز اقتصاد ما از رکود خارج 
نشده است، دولت نمی تواند از اندازه ای بیشتر مالیات 
بگی��رد. هرچند تاکنون نیز مالی��ات گرفته و حتی در 
بخ��ش مالیات بر ارزش اف��زوده در چند دوره مالیات 
اضافه می گیرد. بنابراین در بخش مالیات نیز نمی توان 
مالیات بیش��تری کس��ب ک��رد. یکی دیگ��ر از منابع 
درآمدی دولت خصوصی س��ازی است. به نظر می رسد 
دولت تمایل چندانی به خصوصی س��ازی نداشته و در 
سال های اخیر نیز درآمد چندانی از این بخش حاصل 
نش��ده اس��ت. عامل متفرقه نیز وجود دارد که س��هم 
اندک��ی دارد و تنها جایی ک��ه می تواند درآمد خود را 
باال ببرد، ارز اس��ت. ارز اهرمی است که در دولت های 
مختلف مورد اس��تفاده قرار گرفته و در دولت یازدهم 
نیز از آن اس��تفاده ش��د. با افزایش ارز کسری بودجه 
خود را جبران ک��رده و منابع تازه ای برای خود ایجاد 

می کنند. 
وی ادام��ه داد: ای��ن عام��ل در اختی��ار مجلس نیز 
نیس��ت و در اختیار خود دولت و بانک مرکزی است. 
بان��ک مرکزی می توان��د اراده کن��د و در یک روز ارز 
م��ورد نیاز ب��ازار را تامین نکند و ب��ازار این عالمت را 
می گیرد که دولت قصد دارد به اندازه کافی ارز تزریق 
نکن��د و همراه��ی می کند تا قیمت ارز ب��اال رود و به 
این ترتیب تقاضا ب��رای ارز باال می رود و چون عرضه 
افزایش نیافته، قیم��ت آن باال می رود. این مکانیزمی 
اس��ت که تیم اقتصادی دولت��ی تنظیم کرده و قیمت 

دالر را به این صورت باال می برد. 
حیدر مستخدمین حس��ینی گفت: برای افزایش ارز 
توجیهات��ی آورده می ش��ود مبنی بر اینک��ه می تواند 
ص��ادرات را افزای��ش دهد و به نظر م��ن هرگز چنین 
نیس��ت و ب��ا افزایش ن��رخ دالر، صادرات م��ا چندان 
افزایش نیافته است. نکته دیگر این است که زمانی که 
ما در تحریم سیر می کردیم قیمت دالر حدود 1۰۰۰ 
تومان ب��ود. اکنون فروش نفت م��ا 3 میلیون و ۸۰۰ 
هزار بشکه اس��ت، چرا باید ارز کمتری به بازار عرضه 
کنیم؟ نتیجه این است که قیمت دالر آگاهانه افزایش 
می یابد و این افزایش قطع به یقین آثار تخریبی روی 
اقتصاد م��ردم خواهد داش��ت و روی اقتصاد ملی نیز 

تاثیر مثبتی نخواهد داشت. 
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فرص�ت ام�روز: هفدهمین نمایش��گاه 
بین المللی برق با حضور 458 شرکت داخلی 
و 310 شرکت خارجی از 30 کشور مختلف 
آلمان، چین، ترکیه، ایتالیا، اس��پانیا، فنالند، 
لهستان، انگلستان، سوئد، امارات، روسیه آغاز 
به کار کرد. این نمایش��گاه روز شنبه توسط 
»س��تار محمودی« قائم مقام وزی��ر نیرو در 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
آغاز ب��ه کار کرد. در هفدهمین نمایش��گاه 
بین المللی برق، ش��رکت هایی از بخش های 
مختلف صنعت برق در زمینه های سیم، کابل، 
تجهیزات برقی، اتوماسیون، سیستم های ابزار 
دقیق حضور دارند. برگزاری این نمایش��گاه 
از این نظر حائز اهمیت اس��ت که با افزایش 
ظرفیت نیروگاهی و همچنین خطوط انتقال 
از سال 1392 تاکنون، ظرفیت صادرات برق 
ایران نیز افزایش یافته اس��ت. از آغاز فعالیت 
دولت یازدهم تا ام��روز، 54 واحد نیروگاهی 
جدی��د ب��ه بهره ب��رداری رس��ید و ظرفیت 
نیروگاه های کشور با افزایشی 8هزار مگاواتی 
به 77 هزار مگاوات رس��ید. همچنین در این 
مدت 2 ه��زار و 433 کیلومت��ر خط انتقال 
و 3ه��زار و 133 کیلومتر خ��ط فوق توزیع 
در کش��ور به بهره برداری رس��ید و به همین 
ترتیب، قابلی��ت صادرات ان��رژی الکتریکی 
افزای��ش یافت. وزارت نیرو  »تبدیل ایران به 
مرکز راهبردی برق منطقه« را به عنوان یک 
چش��م انداز در نظر گرفته و برای گس��ترش 
مب��ادالت الکتریکی برون م��رزی، ارتباط با 
روس��یه، تاجیکستان و کش��ورهای جنوب 
خلیج فارس را در دس��ت بررس��ی، مطالعه و 
اقدام قرار داده اس��ت. در ش��ش ماه نخست 
پارس��ال، 4میلی��ون و 146 ه��زار کیلووات 
س��اعت برق به کش��ورهای دیگر صادر شد، 
اما این رقم در نیمه نخس��ت امسال به بیش 
از یک میلیون کیلووات ساعت افزایش یافت 
و ب��ه 5میلیون و 162 هزار مگاوات رس��ید. 
ایران با هفت کش��ور ارمنس��تان، جمهوری 
آذربایج��ان، ترکیه، پاکس��تان، افغانس��تان، 
ترکمنس��تان و ع��راق و همچنین جمهوری 

خودمخت��ار نخج��وان مبادله ب��رق دارد که 
در این می��ان به ترکیه، عراق، پاکس��تان و 

افغانستان فقط برق صادر می کند. 

توان داخلی در صنعت برق
س��تار محم��ودی، قائم مقام وزی��ر نیرو 
روز ش��نبه در حاش��یه مراس��م افتتاحی��ه 
هفدهمین نمایش��گاه بین الملل��ی برق، در 
جمع خبرنگاران گفت: ش��رکت های ایرانی 
که بتوانند سرمایه گذاران خارجی را جذب 
کنند، از تس��هیالت ویژه ای در زمینه هایی 
مانند امور گمرکی و واگذاری زمین برخوردار 
می شوند. وی افزود: یکی از اهداف اصلی این 
نمایشگاه انتقال تکنولوژی و سرمایه گذاری 
به صورت مشارکت انتفاعی )جوینت ونچر( 
اس��ت. وی ادامه داد: شرکت های حاضر، با 
دستی پر به نمایشگاه آمده اند و تجهیزاتی 
مختلف از حوزه های روشنایی، سیم، کابل، 
انتقال و تجهیزات نیروگاهی را به نمایشگاه 
آورده اند. قائم مق��ام وزیر نیرو اضافه کرد: از 
جمله مزایای این نمایش��گاه، آماده س��ازی 
زمین��ه حض��ور ش��رکت های داخل��ی در 
بازاره��ای خارج از کش��ور اس��ت، به طوری 
که در منطقه ش��اهد وجود یک بازار 400 
میلیون نفری برای محصوالت شرکت های 
ایرانی هستیم که می تواند به اقتصاد صنعت 

و شکوفایی آن نیز کمک کند. وی در مورد 
حضور ش��رکت های خارجی در هفدهمین 
نمایش��گاه بین الملل��ی برق گفت: امس��ال 
45درصد ش��رکت های حاضر در نمایشگاه، 
خارجی هس��تند؛ این حض��ور هم فرصتی 
بری تبادل افکار و تجربه و هم فرصتی برای 
مذاک��ره بین ش��رکت های ایرانی و خارجی 
اس��ت. محمودی افزود: عالوه بر این، یکی 
دیگ��ر از اهداف نمایش��گاه این اس��ت که 
شرکت های ایرانی - که به شدت تقویت  شده 
و شناخته شده اند- بتوانند بازار های جدیدی 
را در منطقه به دست بیاورند. قائم مقام وزیر 
نی��رو در بخش دیگری از س��خنان خود در 
م��ورد توان تولی��د داخ��ل در صنعت برق 
گفت: صنعتگران داخلی خصوصا در عرصه 
ب��رق از همان س��ال های بع��د از انقالب به 
خودباوری رس��یدند و اکنون به ش��رایطی 
دست یافته اند که به طور میانگین بیشتر از 
95درص��د تجهیزات صنعت برق از تولید تا 
توزیع و تجهیزات، داخلی سازی شده است. 
وی گف��ت: اکن��ون ش��رکت های ایرانی در 
بیش از 30 کش��ور دنیا از جمله سریالنکا، 
تاجیکس��تان و . . . فعال هس��تند و در این 
کشورها یا به صدور تجهیزات و خدمات فنی 
و مهندسی یا اجرای برخی پروژه ها مشغول 

هستند. 

3500 مگاوات نیروگاه جدید در 
دست احداث است

هوش��نگ فالحتیان، معاون وزی��ر نیرو در 
امور برق و انرژی در حاشیه افتتاح هفدهمین 
نمایشگاه بین المللی برق، در جمع خبرنگاران 
گفت: 3500مگاوات نیروگاه جدید در دس��ت 
احداث اس��ت ک��ه براس��اس برنامه ریزی های 
انجام شده، تا پیش از تابستان سال آینده وارد 
مدار می شود. وی افزود: براساس پیش بینی های 
صورت گرفته، در تابس��تان 1397 شاهد رشد 
5درصدی مصرف برق نس��بت به س��ال قبل 
هستیم؛ به همین دلیل از اکنون تمهیدات الزم 
برای گذر از زمان اوج مصرف اندیش��یده شده 
است. وی در پاسخ به اینکه چه اقداماتی برای 
گ��ذر از زمان اوج مصرف س��ال آینده در نظر 
گرفته شده است، گفت: همه نیروگاه ها تحت 
تعمیرات اساسی و دوره ای قرار گرفته اند و باید 
گفت که تمام طرح های توس��عه ای الزم برای 
گذر از پیک سال 1397 در دستور کار وزارت 
نی��رو قرار دارد که از اکنون نیز به اجرا درآمده 
اس��ت. فالحتیان با بیان اینکه تابستان امسال 
رشد بیشتری را نسبت به سال های قبل شاهد 
خواهیم ب��ود، عنوان کرد: طبق بررس��ی های 
صورت گرفت��ه اوج بار تابس��تان 1397 از مرز 
57 ه��زار مگاوات نیز خواهد گذش��ت که اگر 
بخواهی��م به راحتی از این پی��ک عبور کنیم، 
الزم اس��ت تدابیر الزم از هم اکنون اندیش��یده 
شود. وی افزود: در سال های گذشته تالش ما 
این بود که در صنعت برق به خودکفایی برسیم 
که در این عرصه نیز موفقیت های زیادی را به 
دست آوردیم به طوری که باید گفت ایران جزو 
پنج کشور دنیا است و از صفر تا 100 نیروگاه ها 
را می تواند در داخل کش��ور خود بسازد. وی با 
بیان اینکه مدیریت تقاضا و مصرف و توجه به 
پروژه ه��ای کلیدی و تأثیر گذار در بخش آب و 
برق از جمله مواردی اس��ت که در برنامه وزیر 
نیرو به آن توجهی ویژه ش��ده اس��ت، گفت: با 
توج��ه به س��ابقه کاری وزیر نی��رو پیش بینی 
می کنم که شاهد شرایط مناسبی در دو حوزه 

آب و برق باشیم. 

معاون پستی س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی ب��ا بیان اینکه آیین نامه 
جدید نح��وه صدور مجوز ب��رای راه اندازی 
دفاتر پیشخوان خدمات دولت از روز شنبه 
اجرایی شده است، اعالم کرد: گرفتن مجوز 
تأس��یس دفتر پیش��خوان رایگان است. به 
گزارش »فرصت امروز« از وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات، مجتبی نصیری روز شنبه 
گفت: در این آیین نامه ش��رایط متقاضیان 
صدور پروانه، وظایف و ش��رایط اخذ پروانه 
فعالیت، قید شده اس��ت ضمن آنکه آیین 
نام��ه نظارت و ارزیابی عملکرد و رتبه بندی 
دفتره��ا و نیز آیین نامه مربوط به ش��رایط 
اعمال مقررات و رسیدگی به تخلف های این 
دفتره��ا به زودی آماده می ش��ود. وی ادامه 
داد: ب��ر مبنای این آیین نامه، ارزیابی دفاتر 
حداقل هر شش ماه یک بار اتفاق می افتد و 
رتبه بندی دفاتر نیز براساس ارزیابی صورت 
گرفته، انجام می شود؛ همچنین قرار است 
بر مبنای رتبه بندی صورت گرفته، ظرفیت، 
امکانات و قابلی��ت دفاتر، واگذاری خدمات 
دستگاه ها به آنها انجام شود. معاون سازمان 
تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت: در 
این آیین نامه سه مرحله صدور مجوز شامل 
تمدی��د، تغییر مکان و تغییر نام، نظارت بر 
عملکرد دفاتر پیش��خوان خدمات دولت و 
نیز برون س��پاری خدمات ای��ن دفاتر دیده 
ش��ده که مرحله صدور مجوز و نیز نظارت 
بر مدیریت این دفات��ر، برعهده رگوالتوری 
گذاشته شده اس��ت و موضوع برون سپاری 
خدمات تحت اختیار رگوالتوری و سازمان 
امور استخدامی کشور است. نصیری افزود: 
م��وارد مربوط ب��ه مدیریت برون س��پاری 

خدمات مربوط به دستگاه های تأمین کننده 
سرویس را سازمان امور اداری و استخدامی 
کش��ور بر عه��ده دارد و مدیریت مربوط به 
خدمات دفاتر به عهده رگوالتوری است. به 
گفته وی، آیین نامه نحوه صدور مجوز، برای 
راه اندازی دفترهای پیشخوان خدمات دولت 
از 8آبان ماه امسال به اداره های کل تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق نه گانه 
رگوالتوری در سراسر کشور ابالغ شده است 
و از روز شنبه 13 آبان ماه قابلیت اجرا یافته 
است. نصیری خاطرنش��ان کرد: آیین نامه 
اصول حاکم بر صدور پروانه دفاتر پیشخوان 
دول��ت در پنج جلس��ه کمیت��ه تخصصی 
رگوالتوری بررسی ش��د و در 15 مردادماه 
امس��ال، به تصوی��ب کمیس��یون تنظیم 
مق��ررات ارتباطات رس��ید. معاون پس��تی 
رگوالتوری ادامه داد: بر مبنای این مصوبه، 
سازوکار اجرایی و مقدمه های دریافت پروانه 
فعالی��ت در دفترهای پیش��خوان خدمات 
دولت مش��خص شده است. وی ماده 6 این 
آیین نامه را یادآور شد و گفت: در این ماده 
پیش بینی شده است خدمات قابل واگذاری 
دس��تگاه هایی همچ��ون وزارت نیرو، ثبت 
احوال، ثبت اس��ناد و امور مالیاتی در دفاتر 
پیشخوان دولت انجام شود و دستگاه ها در 
مورد آن تعامل الزم را داش��ته باشند. وی 
اضافه ک��رد: در همین ح��ال در این آیین 
نامه، سازمان امور اداری و استخدامی کشور 
نیز، شناسایی خدمات قابل واگذاری به این 
دفاتر را برعهده دارد و مشخص می کند چه 
خدماتی باید از س��وی دستگاههای دولتی 
از طری��ق دفاتر پیش��خوان خدمات دولت، 

واگذار شوند. 

معاون پستی رگوالتوری: 

صدور مجوز تأسیس دفتر پیشخوان رایگان است

قائم مقام وزیر نیرو در حاشیه افتتاح هفدهمین نمایشگاه بین المللی برق عنوان کرد 
تسهیالتویژهبرایشرکتهاییکهسرمایهگذارخارجیجذبمیکنند

حمل و نقل ریلی

اقتصاد کالن

دور جدید حرکت قطارهای گردشگری آغاز شد
توریست های ۷ کشور در »قلب ایران«

بیس��ت و دومین قطار گردش��گری خارجی از صبح روز 
شنبه حرکت خود را از تهران آغاز کرد. طبق اعالم شرکت 
راه آهن این تور گردش��گری که با نام »قلب ایران« حرکت 
خود را برای دومین بار در س��ال جاری آغاز کرده، با هدف 
بازدید گردشگران اروپایی، آمریکایی و آسیایی برنامه ریزی 
شده اس��ت. راه آهن اعالم کرده توریست های هفت کشور 
انگلستان، ایاالت متحده آمریکا، روس��یه، آلمان، استرالیا، 
فیلیپین و نروژ مس��افران این قطار هس��تند. ش��هرهای 
تهران، مش��هد، کرمان، یزد، اصفهان، شیراز، سعادت شهر، 
کاش��ان، اراک، شوشتر، شوش، ورسک و پل سفید میزبان 
این مس��افران خارج��ی خواهند بود. به گزارش ایس��نا، از 
چند س��ال قبل و با توجه به اجرایی شدن برجام و بهبود 
نس��بی روابط ایران با کشورهای خارجی موج جدید ورود 
گردشگران به ایران آغاز ش��ده و در این چارچوب حرکت 
قطارهای گردش��گری با اس��تقبال این گردشگران مواجه 
شده است. پیش از این 21 قطار گردشگری در مسیرهای 
مختلف و با مدیریت شرکت های حمل ونقل ریلی متفاوت 
وارد ایران شده بودند و طبق برنامه ریزی های صورت گرفته 
این فرآیند در آینده ادامه خواهد داشت. ایران به دنبال آن 
است که با اتصال ریلی به مرزهای خارجی امکان برقراری 
قطارهای برنامه ای توریستی را به مبداهای دور و نزدیک در 
دستور کار قرار دارد و حتی در این زمینه برنامه ریزی هایی 
ب��رای انجام حرکت قطارهای دائمی با کش��ورهایی مانند 
آلمان انجام شده که می تواند در آینده نزدیک نهایی شود. 

 افتتاح دفتر توتال فرانسه
  در واشنگتن برای هماهنگی 

در سرمایه گذاری در ایران
خبرگزاری رویترز گزارش داد، ش��رکت فرانسوی توتال 
در حال��ی که آم��اده می ش��ود میلیارده��ا دالر در ایران 
سرمایه گذاری کند که برای تقویت روابط با آمریکا دفتری 
در واش��نگتن افتتاح کرده اس��ت.  »پاتریک پویانه« مدیر 
عامل توتال با تایید گشایش این دفتر در واشنگتن به این 
خبرگزاری گفت: ما باید مدت ها قبل این کار را می کردیم. 
توتال در ماه ژوئیه به عنوان نخستین شرکت انرژی غربی 
پس از توافق هس��ته ای قراردادی با ای��ران امضا کرد. این 
شرکت توافق کرد فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی را با 

سرمایه ای 5 میلیارد دالری توسعه دهد.

یادداشت

فناوری اطالعات

 حل معضل بیکاری با حمایت
 از پیمانکاران عمرانی

ط��ی س��ال های گذش��ته 30ه��زار ش��رکت در 
حوزه پیمانکاری در سراس��ر کش��ور فعال بودند که 
ام��روز به دلیل کمب��ود بودجه ه��ای عمرانی تعداد 
آنه��ا به 3ه��زار مورد یعنی یک ده��م کاهش یافته 
اس��ت. یکی از مش��کالت نح��وه پرداخ��ت صورت 
وضعیت ه��ای پیمانکاران از نقدی به اوراق رس��یده 
اس��ت. ش��رکت هایی که ام��کان آوردن منابع مالی 
الزم را ندارند، نمی توانند فعالیت های عمرانی داشته 
باشند و در نهایت از چرخه اشتغال خارج می شوند. 
برای آبادانی کش��ور و خروج از رکود ورود سرمایه با 
استفاده از گردشگری، استفاده از ظرفیت تشکل ها و 
همچنین سرمایه گذاری در اطراف روستاها را توسط 
ش��رکت های پیمانکاری پیش��نهاد داده ایم. در بحث 
گردشگری زیرس��اخت های کشور ما به دلیل برخی 
موان��ع اجتماعی و سیاس��ی ضعیف اس��ت، درحالی 
که ش��رکت های پیمان��کاری می توانن��د در تقویت 
زیرس��اخت ها مؤثر باش��ند. برای تأمین منابع مالی 
می توانی��م از س��رمایه گذاران خارجی یا از س��رمایه 
ایرانی های خارج از کشور که به دنبال سرمایه گذاری 
در ایران هستند، بهره مند شویم که این امر نیازمند 
ح��ل مش��کالت از طریق دولت و مجلس اس��ت. به 
تازگی دولت تسهیالتی را به کسانی که در محدوده 
هزار متری اطراف روس��تاها س��رمایه گذاری کنند، 
ارائه می دهد که ش��رکت های پیمانکاری با توجه به 
تعاملی که با استانداری ها بخشداری ها و دهیاری ها 
دارن��د، می توانند این مهم را با تمام توان و س��رعت 
انجام دهند و در اش��تغال زایی نقش ایفا کنند. طبق 
قان��ون دولت5هزار میلیارد تومان از منابع خارجی و 
5ه��زار میلیارد تومان از منابع س��ایر بانک ها تزریق 
می کن��د که ای��ن اقدام مؤث��ری در اش��تغال زایی و 
جلوگیری از مهاجرت اس��ت. بنابراین ش��رکت های 
پیمان��کاری عمران��ی می توانند در روس��تاها و کنار 
روس��تاها ورود پیدا کنند و ب��دون هیچ محدودیت 
ش��غلی در بخش درمانی، گردشگری و صنعت وارد 
عمل شویم. تشکل های کارگری و کارفرمایی نیازمند 
حمایت ه��ای دولتی هس��تند. برخی دس��تگاه های 
اجرایی اطالعی از وجود چنین تش��کل هایی ندارند 
و نظ��رات تش��کل ها در تصمیم گیری ه��ا ب��ه کار 
گرفته نمی ش��ود، زیرا معضل اصل��ی مهجور ماندن 
بخش خصوصی و تعاونی هاس��ت. به طور حتم بخش 
عمده معضل بیکاری کشور با حمایت از پیمانکاران 

عمرانی برطرف می شود. 
منبع: ایرنا

اینترنت بالنی در مرز مهران 
راه اندازی شد

رئی��س پژوهش��گاه فضایی ای��ران گف��ت: فناوری 
اینترنت بالنی توس��ط پژوهش��گاه فضای��ی ایران در 
مرز مه��ران، برای ارائه خدمات اینترنت بدون س��یم 
به زائران اربعین حس��ینی، راه اندازی ش��د. به گزارش 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت  از  ام��روز«  »فرص��ت 
اطالعات، حس��ن حدادپور افزود: بالن مقید با قابلیت 
حمل محموله مخابرات��ی 50 کیلویی در ارتفاع 500 
مت��ری به پ��رواز درآمده و توانمن��دی انتقال و توزیع 
اینترن��ت وای ف��ای در فواص��ل ح��دود 4کیلومتر را 
داراس��ت. رئیس پژوهش��گاه فضایی ای��ران ادامه داد: 
پ��روژه بالن مقید از حدود یک س��ال پی��ش در این 
پژوهشگاه به اجرا درآمده و در پژوهشکده سامانه های 
حمل و نقل فضایی با موفقیت انجام ش��ده اس��ت. وی 
گفت: نصب و اس��تقرار کل سیس��تم با همکاری اداره 
کل ارتباط��ات و فناوری اطالعات ایالم در مرز مهران 
انجام ش��ده و بس��تر ارائه خدمات اینترنتی به زائران 
اربعین حس��ینی تا 4کیلومتری فراهم شده است. به 
گفته حدادپور، فرس��تنده رادیوی��ی در این پروژه، در 
ش��هر مهران مس��تقر و بالن در منطقه مرزی به پرواز 
درآم��ده اس��ت و از آن به عنوان ی��ک دکل اینترنتی 
اس��تفاده می ش��ود، پهنای باند دریافتی از زیرساخت 
توسط فرستنده به بالن ارسال و در دایره ای در منطقه 
پایین دس��ت بالن، اینترنت وای ف��ای رایگان و بدون 
پسوند ارائه می شود. وی افزود: بالن در ارتفاع حداقل 
300 متری از س��طح زمین قرار می گیرد و اینترنت را 
در شعاع 20کیلومتری دریافت و برای کاربران پخش 
می کند. رئیس پژوهش��گاه فضایی ایران با بیان اینکه 
فناوری بالنی اینترنتی مقی��د برای ارائه ارتباطات در 
مناط��ق عمومی که دارای جمعیت متمرکز اس��ت در 
ارتفاع پایین و در فاصله 300 تا 700 متری از س��طح 
زمی��ن قرار می گیرد، افزود: ای��ن بالن مخابراتی برای 
ارتباط  رس��انی در مواق��ع بحران با توجه ب��ه ازدحام 
جمعیت، کاربردی اس��ت به همین دلیل، این سیستم 
برای اطالع رسانی به سیستم های خدمات  رسان مانند 
امداد و هالل احمر برای دستگاه های اجرایی ذی ربط 
کاربرد دارد. حدادپور اضافه کرد: بالن فضایی مقید به 
صورت مقطعی به فضا پرتاب می ش��ود و پس از اتمام 
کار ب��ه زمین هدایت می ش��ود. در ضمن، اکنون این 
پروژه به صورت آزمایشی به اجرا درآمده، اما در ادامه 
می تواند به جهت محدوده پوشش و نرخ سرویس دهی 

قابلیت افزایش را داشته باشد. 

عباس پناه
مدیر اجرایی کانون سراسری پیمانکاران عمرانی ایران



در حال��ی بی��ش از دو ماه از 
واگذاری مس��ئولیت سه تعاونی 
منحل��ه افضل ت��وس، آرمان و 
البرز ایرانیان به بانک های مجاز 
گذش��ته که روند تعیین تکلیف 
آنه��ا در مرحله ای متوقف ش��د 
و بای��د از س��وی دس��تگاه های 
ذی رب��ط ب��رای ای��ن موض��وع 
تصمیم گیری ش��ود. در رابطه با 
الب��رز ایرانیان، تاکن��ون فرآیند 

پرداخت شروع نشده است. 
به گزارش ایس��نا، در راستای 
پایان دادن به فعالیت موسسات 
اوای��ل  در  غیرمج��از  ب��زرگ 
مردادماه امس��ال بانک مرکزی 
ک��ه  داد  خب��ر  تصمیم��ی  از 
براساس آن مدیریت دارایی ها و 
بدهی های تعاونی افضل توس را 
به بانک آینده، آرمان )وحدت( 
ب��ه مؤسس��ه مل��ل و همچنین 
البرز ایرانیان را به بانک تجارت 
واگذار کرده اس��ت. قرار بر این 
ش��د تا دو بانک و مؤسس��ه ای 
ک��ه مس��ئولیت ای��ن تعاونی ها 
را پذیرفت��ه بودن��د در نتیج��ه 
بدهی های  و  دارایی ه��ا  ارزیابی 
آنه��ا فرآین��د تعیی��ن تکلی��ف 
س��پرده گذاران را در دستور کار 
قرار دهند، اما طبق اعالم رئیس 
کل بانک مرکزی در این توافق 
قرار نبود که پوش��ش کس��ری 

برعهده بانک های پذیرنده باشد، 
بلکه هرگونه کمبودی در نتیجه 
شناس��ایی و ارزیابی دارایی ها و 
بدهی های این تعاونی ها متوجه 

مدیران و سهامداران آنها بود. 

تعیین تکلیف ۸۷درصد 
سپرده گذاران افضل توس

براین اساس طولی نکشید که 
بانک آین��ده از زمان بندی برای 
تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران 
از  و  داد  خب��ر  ت��وس  افض��ل 
ابت��دای مهرماه ت��ا ۲۵ این ماه 
را زمان مراجعه س��پرده گذاران 
تا س��قف 3میلیون تومان اعالم 
کرد، به طوری که سپرده گذاران 
می توانستند با مراجعه به شعب 
افضل ت��وس و ارائ��ه مدارک و 
افتت��اح حس��اب دفترچه بانک 
آین��ده را در اختی��ار گرفت��ه و 
در فاصله ۱۵روز کارت ش��تابی 
برایشان صادر شده تا تمام مبلغ 
تا 3میلیون تومان در دس��ترس 

آنها قرار گیرد. 
ب��ا وج��ود پایان ای��ن مهلت 
گرچه همچنان سپرده گذاران تا 
3میلیون تومان فرصت مراجعه 
و تعیی��ن تکلیف حس��اب های 
خود را دارند، ولی ورود به ارقام 
کالن تر هنوز مش��خص نش��ده 
اس��ت. طبق آخرین گزارش از 

وضعی��ت پرداختی ه��ا در ای��ن 
تعاون��ی از مجم��وع 3۶۰ه��زار 
س��پرده گذار افضل توس حدود 
3۱۱ ه��زار نفر یعنی نزدیک به 
۸۷درصد تعداد س��پرده گذاران 

آن تعیین تکلیف شده اند. 

۲۷۰ هزار سپرده گذار آرمان 
تعیین وضعیت شدند

اما در رابط��ه با تعاونی آرمان 
)وح��دت( که به مؤسس��ه ملل 
واگذار ش��د، فرآین��د مرحله ای 
تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران 
از ۱۲مهرماه ت��ا ابتدای آبان ماه 
ب��رای س��پرده های ت��ا س��قف 
3میلیون تومان مش��خص شده 
ب��ود ک��ه س��پرده گذارانی ک��ه 
ت��ا 3۱فروردین م��اه امس��ال تا 
3میلی��ون تومان وجه داش��تند 
می توانستند با مراجعه به شعب 
حس��اب  وضعیت  تعاونی  ای��ن 
خود را مش��خص کنند. آخرین 
وضعی��ت پرداختی ها در تعاونی 
وح��دت از این حکایت دارد که 
از مجموع 3۹۰هزار سپرده گذار 
وح��دت،  غیرمج��از  تعاون��ی 
یعن��ی حدود  نف��ر  ۲۷۰ه��زار 
س��پرده گذاران  از  ۷۲درص��د 

تعیین تکلیف شده اند. 
در مجم��وع در م��ورد هر دو 
تعاون��ی افضل ت��وس و وحدت 

با وج��ود پایان زمان مش��خص 
وضعیت  تعیی��ن  ب��رای  ش��ده 
سپرده گذاران تا سقف 3میلیون 
توم��ان همچنان ش��رایط برای 
مراجعه به ش��عب وج��ود دارد، 
ول��ی مبالغ باالت��ر فعال متوقف 
است، چرا که در این رابطه باید 
از س��وی دس��تگاه های ذی ربط 
تصمیم گیری و ب��ه بانک آینده 
و مؤسسه ملل به عنوان مسئول 

اجرای تعهدات ابالغ شود. 
ای��ن در حالی اس��ت که طبق 
اع��الم حیدری، مع��اون نظارت 
بان��ک مرک��زی ب��رای تعیی��ن 
سپرده گذاران  باقی مانده  تکلیف 
تعاونی های افضل توس و وحدت 
پیش��نهادات الزم توس��ط بانک 
مرکزی به کمیته منتخب سران 
س��ه قوه ارائه شده که نتیجه آن 
پ��س از برگزاری جلس��ه کمیته 
پیش��نهاد  بررس��ی  و  منتخ��ب 
بانک مرکزی اعالم می ش��ود. با 
این ح��ال ظاهرا تاکن��ون آنچه 
بانک آینده و مؤسسه ملل برای 
س��پرده های تا س��قف 3میلیون 
ای��ن دو تعاونی پرداخت  تومان 
کرده ان��د از منابع خود آنها بوده 
و بای��د در ادامه تس��ویه ش��ود. 
درحالی که پیش از این قرار نبود 
منابع ای��ن بانک ها درگیر بدهی 

تعاونی های منحله باشند. 

البرز ایرانیان در دستگاه 
قضا

اما دیگر تعاونی واگذار ش��ده 
البرز ایرانیان است که مسئولیت 
آن به عهده بان��ک تجارت قرار 
گرفته اس��ت. ای��ن بانک گرچه 
در  آن  س��پرده گذاران  تع��داد 
مقایسه با دو تعاونی دیگر کمتر 
اس��ت، اما تاکنون بانک تجارت 
به تعیین تکلیف سپرده های آن 
ورود نکرده اس��ت. دلیل اصلی 
ای��ن موضوع به برخی مس��ائل 

قضایی برمی گردد. 
آن ط��ور که مع��اون نظارت 
کرده  اع��الم  مرک��زی  بان��ک 
پرون��ده تعاونی الب��رز ایرانیان 
قضای��ی  مرج��ع  در  اکن��ون 
رس��یدگی  و  بررس��ی  تح��ت 
قرار دارد و ای��ن پرونده دارای 
پیچیدگی ه��ای زیادی اس��ت 
که نیازمند صرف وقت و دقت 
زی��ادی خواهد بود. در صورتی 
که مرجع قضایی پس از اتمام 
رس��یدگی و در ص��ورت وجود 
دارایی ها  انتقال  دستور  دارایی 
را به بانک تج��ارت صادر کند 
آنگاه بانک مرکزی نس��بت به 
نقدینگی الزم برای بازپرداخت 
وجوه سپرده گذاران متناسب با 
دارایی های منتقل ش��ده اقدام 

خواهد کرد. 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از صدور 
مجوز برای فعالیت دومین ش��رکت بیمه 
تخصص��ی عمر در ش��ورای عال��ی بیمه 
خب��ر داد و گفت: بیمه مرکزی در تالش 
اس��ت با صدور مجوز فعالیت شرکت های 
تخصصی بیمه عمر، چتر این نوع بیمه را 

در کشور گسترش دهد. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، بیمه عم��ر از جمله 
رش��ته های بیم��ه در ای��ران اس��ت که 
مغفول مانده و س��ال گذش��ته ش��رکت 
به عن��وان نخس��تین  بیم��ه خاورمیان��ه 
ش��رکت تخصصی ف��روش بیمه نامه عمر 
از بیم��ه مرکزی مج��وز فعالیت دریافت 
کرد. در همین زمینه، عبدالناصر همتی، 
رئی��س کل بیم��ه مرک��زی ای��ران ابراز 
امیدواری کرد که ش��رکت های تخصصی 
بیمه عمر با بازاریابی وس��یع، هم آگاهی 
م��ردم را از مزیت ه��ای بیم��ه عمر آگاه 
کنن��د و هم فروش این ن��وع بیمه نامه ها 
را افزای��ش دهند.  همتی با بیان اینکه از 
جمعیت ۸۰ میلیونی ایران تنها ۲۰درصد 
از بیمه عم��ر برخوردارن��د، گفت: پایین 
بودن س��طح پوش��ش بیمه نامه های عمر 

فعلی، مشکل دیگر این بخش است. 
رئیس شورای عالی بیمه یادآور شد: در 
برنامه ششم توسعه پیش بینی شده است 
که س��هم بیمه عمر از سبد صنعت بیمه 
کشور باید از ۱4درصد فعلی به ۲۱درصد 
افزایش یابد که این رشد نیازمند آشنایی 

و آشتی مردم با این نوع بیمه است. 
همتی گف��ت: اگر بیمه عمر به س��بد 
هزینه های مردم راه یابد و آنان بدانند که 

این نوع بیمه نامه برای آینده فرزندان شان 
مفید اس��ت، به طور حتم این رشته بیمه 

نیز در ایران رونق می یابد. 
وی در پاس��خ ب��ه اع��الم نرخ های ۲۲ 
ت��ا ۲4درص��دی بیم��ه عم��ر از س��وی 
برخ��ی ش��رکت های بیم��ه بی��ان کرد: 
بیم��ه مرکزی حداق��ل نرخ فن��ی برای 
بیم��ه عم��ر را ۱۶درص��د اع��الم کرده 
است که در مقایس��ه با نرخ ۱۵درصدی 
سپرده های س��رمایه گذاری بانک ها، برای 

سرمایه گذاری قابل توجه است. 
وی اف��زود: البت��ه ش��رکت های بیمه 
می توانن��د با س��رمایه گذاری بهتر درآمد 
حاصل از بیمه عمر در بخش های مختلف 
اقتصادی، سود بیشتری کسب کرده و آن 

را به مشتریان خود انتقال دهند. 
همتی تفکیک حساب های بیمه عمر از 
دیگر رشته های بیمه در شرکت های بیمه 
مختلط را از دیگر اقدام های بیمه مرکزی 
برای اطمینان یافتن از وجود ذخایر کافی 
بیمه عمر عنوان کرد و گفت: در گذشته 
شرکت های بیمه ذخایر خود را با نرخ های 
باال در برخی بانک ها سپرده گذاری کرده 
بودند ک��ه با توجه به کاهش نرخ س��ود 
بانکی، دیگر نرخ س��ودهای ۲4درصدی 

قابل تکرار نخواهد بود. 
رئی��س کل بیمه مرکزی ایران در پایان 
ابراز امیدواری کرد که با س��رمایه گذاری 
درس��ت و بازده��ی مناس��ب، بیمه عمر 
جذابیت بیشتری نسبت به سپرده گذاری 
حوزه ه��ای  دیگ��ر  و  بانک ه��ا  در 

سرمایه گذاری داشته باشد. 

رئیس کل بیمه مرکزی ایران اعالم کرد

دومین بیمه تخصصی عمر مجوز گرفت

وضعیت سپرده گذاران در سه مؤسسه غیرمجاز واگذار شده

آخرین خبرها از آرمان، افضل توس و البرز ایرانیان خدمت رسانی بانک پاسارگاد به 
زائران در ایام اربعین حسینی

شعبه های کشیک بانک پاس��ارگاد در ایام اربعین 
حس��ینی، آماده ارائه انواع خدم��ات بانکی به زائران 

کربالی معلی هستند. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، ضمن 
عرض تس��لیت به مناسبت فرارس��یدن ایام اربعین 
حس��ینی و آرزوی قبول��ی طاع��ات و عزاداری ه��ا، 
شعبه های بانک پاسارگاد در ایالم، کرمانشاه و آبادان 
در روزهای ۱۸ و ۱۹ آبان ۱3۹۶، از س��اعت ۸ صبح 
ال��ی ۱۷ آماده ارائه ان��واع خدمات بانکی به زائران و 
شرکت کنندگان در راهپیمایی عظیم اربعین سرور و 
ساالر شهیدان هستند. دس��تگاه های خودپرداز این 
بانک در طول مس��یر، با پش��تیبانی ۲4 س��اعته، به 

زائران و هم میهنان خدمت رسانی خواهند کرد. 
مرک��ز مش��اوره و اطالع رس��انی بانک پاس��ارگاد 
به ش��ماره ۸۲۸۹۰ آماده پاس��خگویی به س��واالت 

هم میهنان عزیز است. 

از سوی سازمان خصوصی سازی
گزارش واریز سود از سامانه سهام 

عدالت امکان پذیر شد
در نس��خه جدید س��امانه س��هام عدالت جداول 
وضعی��ت تخصیص و واریز س��ود در صورتحس��اب 
دارایی مش��موالن طراحی و پس از ش��روع مراحل 
واریز سود مشموالن، گزارش تخصیص و واریز سود 
به شماره شبا بانکی تأیید شده قابل بررسی است. 

به گزارش »فرصت امروز« به نقل از روابط عمومی 
سازمان خصوصی سازی، طبق قانون مشموالن سهام 
عدالت تا پایان 3۱ ش��هریور س��ال ج��اری فرصت 
داشتند صورت حساب خود را از سامانه سهام عدالت 
دریاف��ت و پ��س از آگاهی از ارزش سها م ش��ان، در 
صورت تمایل نس��بت به تس��ویه مانده بهای سهام 
تخصیص��ی خود اقدام کنند که البت��ه این مهلت با 
تصویب شورای عالی اصل 44 به مدت یک ماه دیگر 

و تا پایان مهرماه جاری تمدید شد. 

بر این اس��اس با پایان یافتن ای��ن مهلت، از یکم 
آب��ان ماه ج��اری به مدت چهار روز س��امانه س��هام 
عدالت به منظور به روزرسانی سیستم و تغییرات الزم 
از دس��ترس عموم مشموالن سهام عدالت خارج شد 
که با پایان این زمان، چند روزی است دوباره امکان 
ثبت شماره شبای بانکی و مشاهده صورت وضعیت 
دارایی مش��موالن س��هام عدالت در نس��خه جدید 

سامانه این سهام فراهم شده است. 
بر این اس��اس تمامی مش��موالن س��هام عدالت و 
بازماندگان فوت ش��دگان این سهام می توانند با وارد 
کردن اطالعات هویتی مش��موالن در سامانه سهام 
عدالت، از صورت وضعیت مربوطه آگاه ش��وند و در 
صورتی که تاکنون شماره شبای حساب بانکی خود 
را به این سامانه اعالم نکرده اند، اقدام به ثبت شماره 

شبای بانکی خود کنند. 
در این راستا در خصوص ویژگی های نسخه جدید 
س��امانه س��هام عدالت باید گفت در س��امانه سهام 
عدال��ت هر فرد می تواند از مش��مول ب��ودن یا عدم 

مشمولیت خود در طرح سهام عدالت اطالع یابد. 
بازماندگان متوفیان س��هام عدال��ت نیز می توانند 
وضعیت مش��مول بودن متوفی یا عدم عضویت وی 
را در بانک اطالعاتی سهام عدالت بررسی و مشاهده 
کنند تا در زمان مقتضی از چگونگی بهره مند شدن 

از سهم االرث سهام عدالت متوفی اطالع یابند. 
همچنین در این س��امانه ص��ورت وضعیت دارایی 
س��هام عدالت هر یک از مش��موالن س��هام عدالت 
شامل میزان س��هامداری مشموالن بر مبنای ارزش 
اولیه مقطع واگذاری دولت به آنان قابل مش��اهده و 

چاپ )پرینت( است. 
نکته دیگر اینکه هر چند ارزش روز یا واقعی سهام 
عدالت مشموالن به مراتب از ارزش اسمی آن باالتر 
است و حدودا بیش از دو برابر برآورد می شود، اما در 
حال حاضر سهام عدالت امکان خریدوفروش نداشته 

و معامله آن فاقد اعتبار، ممنوع و بالاثر است. 
از س��وی دیگر قالب و س��اختار ج��داول وضعیت 
تخصیص سود و وضعیت واریز سود در صورتحساب 
دارایی مش��موالن در نسخه جدید سامانه این سهام 
تعبیه و طراحی ش��ده است که پس از شروع مراحل 
واریز سود مشموالن، گزارش تخصیص و واریز سود 
به شماره ش��با بانکی تأیید ش��ده هر مشمول قابل 

مشاهده و چاپ یا پرینت خواهد بود. 
اف��زون بر این امکان ورود اطالعات ش��ماره ش��با 
بانکی و ثبت آن در س��امانه سهام عدالت به منظور 
دریافت تأییدیه توس��ط س��ازمان خصوصی سازی و 
اع��الم مراتب تأیید یا احیانا ع��دم تأیید کماکان در 
سامانه فراهم است و مشموالنی که تاکنون ورود شبا 
بانکی به س��امانه نداشته اند، می توانند از این خدمت 

استفاده کنند. 
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دریچه

دانش آموزان کشور تحت پوشش 
بیمه حوادث بیمه معلم قرار گرفتند

در سال تحصیلی ۹۷-۹۶ تمام دانش آموزان کشور 
و دانش آم��وزان اتباع خارجی به صورت ۲4 س��اعته 
تحت پوش��ش بیمه حوادث دانش آموزی بیمه معلم 
ق��رار گرفتند.  به گ��زارش »فرصت امروز« به نقل از 
رواب��ط عمومی بیمه مرکزی،  دانش آموزان از تاریخ 
۱3۹۶.۰۶.3۱ لغایت ۱3۹۷.۰۶.3۱ تحت پوشش های 
فوت، نقص عض��و دائم جزیی یا کل��ی و هزینه های 
پزشکی در مقابل حوادث هستند.  همچنین به غیر از 
پوشش بیمه حوادث، برخی پوشش های دیگر نیز در 
قالب این بیمه به دانش آموزان ارائه می شود از جمله 
پوش��ش هزینه های بستری ناشی از بیماری، خرید و 
پیوند کلیه، کاشت حلزون و بیمه مسئولیت مدنی. 

در صورت بروز هر نوع حادثه ای که جنبه ناگهانی 
و ناشی از یک عامل خارجی باشد و قصد و اراده بیمه 
شده در بروز آن دخالتی نداشته باشد، چنانچه بیمه 
ش��ده دچار فوت، نقص عضو ی��ا از کارافتادگی دائم 
جزیی یا کلی یا هزینه پزش��کی ش��ود، دانش آموز یا 
خانواده وی می تواند با در دست داشتن فرم شماره ۵ 
که توسط مدیریت آموزشگاه تکمیل می شود و سایر 
مدارک و مس��تندات الزم نسبت به دریافت خسارت 
اقدام کنند.  بیمه ش��دگان در موارد بس��تری ناش��ی 
از بیم��اری، خرید یا پیوند کلیه یا بیمه مس��ئولیت 
مدنی نیز می توانند از مزایای این بیمه نامه براس��اس 

تعهدات مندرج در آن استفاده کنند. 
همچنین اگر دانش آموزان در طول دوره پوش��ش 
بیمه دانش آموزی خود از کش��ور خارج شوند در ۲4 
ساعت شبانه روز در هر مکانی که باشند در داخل یا 
خارج از کشور می توانند از مزایای این بیمه بهره مند 

شوند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۰۵۱دالر آمریکا

4.۷۶۹یورو اروپا

۵.3۶۸پوند انگلیس

۱.۱۱۶درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵3۶.۵۰۰مثقال طال

۱۲3.۸۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۷۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.3۱۵.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۷۵.۰۰۰نیم سکه

3۸۲.۷۰۰ربع سکه

۲۵3.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بیمه نامه
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روز  نخس��تین  جری��ان  در 
معامالتی هفته در بورس تهران، 
شاخص کل با رشد ۲۳ واحدی 
ب��ه رقم ۸۷ ه��زار و ۸۶۸ واحد 
رس��ید. این مهم در حالی اتفاق 
افتاد که روز شنبه شاخص کل 
با نوس��ان ها و اف��ت و خیز های 
زی��ادی همراه بود، به نحوی که 
با ش��روع معامالت، شاخص کل 
روند رو به رش��د به خود گرفت 
اما در میانه راه با کاهش مواجه 
ش��د و در نهایت، ب��ا حرکت بر 
مدار ثبات به کار خود پایان داد. 
بیش��ترین تاثیر مثبت بر رش��د 
دماسنج بازار س��هام روز شنبه 
به نام نمادهای س��رمایه گذاری 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین، 
بانک مل��ت و معدنی و صنعتی 
گل گه��ر ثبت ش��د و در مقابل 
نمادهای معامالتی پتروش��یمی 
پردیس، پاالی��ش نفت اصفهان 
و ملی صنایع مس ایران با افت 
خود مانع رش��د بیشتر شاخص 

کل شدند. 

حضور فعال حقوقی ها و 
ادامه معامالت درون گروهی

روند معامالت در نخس��تین 
روز معامالت��ی هفته نش��انگر 
و  حقوقی ه��ا  فع��ال  حض��ور 
 ادامه معامالت درون گروهی و 
کد ب��ه ک��د در ش��رکت های 

شاخص ساز بود. 
ب��ا ای��ن ح��ال معامله گران 
به س��مت جمع آوری  حقیقی 
س��هام ش��رکت های کوچک و 
از س��هام ش��ناوری  برخوردار 

پایی��ن در ب��ازار دوم ب��ورس 
به ویژه تک س��هم ها  و  ته��ران 
اقب��ال نش��ان دادن��د. در این 
بی��ن گزارش های ش��ش ماهه 
ش��رکت های ب��زرگ بورس��ی 
باعث ش��ده تا همچن��ان بازار 
س��هام به س��مت س��هم های 
کوچ��ک اقب��ال نش��ان دهد، 
چنان ک��ه در گ��روه قندی ها و 
لبنیات، خریدوفروش سهام از 
گروه ها  این  معامله گران  سوی 
در حالی دنبال ش��د که شاهد 
رشد تصاعدی قیمت در سهم 
قند ارومیه در ب��ازار فرابورس 
بودی��م. نکت��ه قاب��ل تامل در 
بازار  روزه��ای  ای��ن  معامالت 
همه جانب��ه  حمای��ت  س��هام 
حقوقی ه��ا اس��ت ک��ه ب��رای 
رهنمون ش��دن ش��اخص کل 
به س��قف تاریخی خود تالش 

می کنند. 

 معامالت درون گروهی 
زیر ذره بین

در بازار دوم ب��ورس تهران 
که ب��ه معامالت درون گروهی 
اختصاص  عمده  س��هامداران 
دارد کمت��ر از ۳۶0 میلی��ون 
س��هم بان��ک ملت ب��ه ارزش 
کمت��ر از ۳5 میلی��ارد تومان 
ب��ا معامالت انتقال��ی از میان 
بود.  روبه رو  سهامداران عمده 
کمتر از ۳۶0 میلیون از اوراق 
اختی��ار ف��روش تبع��ی روی 
س��هام بانک ملت ب��ه ارزش 
کمت��ر از ۳۶ میلی��ارد تومان 

دیروز کد به کد شد. 
پتروش��یمی  گ��روه  در 
ایرانی��ان  س��رمایه گذاری 
همچنین 190 میلیون س��هم 
میلی��ارد   ۲۸.5 ارزش  ب��ه 
توم��ان ب��ا معام��الت انتقالی 
عم��ده  س��هامداران  می��ان 

همراه شد. واحدهای صندوق 
س��رمایه گذاری قاب��ل معامله 
اعتمادآفرین پارس��یان نیز با 
کد به کد بیش از 1۷ میلیون 
واحد سرمایه گذاری به ارزش 
بی��ش از ۳1 میلی��ارد تومان 

مواجه شد.
 در توس��عه معادن و فلزات 
اما 15 میلیون سهم به ارزش 
توم��ان  از ۲میلی��ارد  بی��ش 
ب��ه کده��ای درونی گروه��ی 
س��هامدار عمده انتقال یافت.  
همچنین 4.5 میلیون س��هم 
س��ازه پویش ب��ه ارزش بیش 
از 11 میلی��ارد توم��ان کد به 

کد شد. 
 در صنعت سازی خاور اما 4 
میلیون س��هم به ارزش کمتر 
از ۲ میلیارد تومان با معامالت 
انتقالی میان س��هامدار عمده 

روبه رو بود. 

رفت و آمدهای نمادهای 
بورسی و فرابورسی

ط��ی معامالت روز ش��نبه نماد 
معامالتی شرکت های قند ارومیه، 
ارزش آفرین��ان،  س��رمایه گذاری 
نئوپ��ان ۲۲ بهم��ن، صنعت��ی و 
ش��یمیایی رنگین، ش��یرین دارو، 
اوراق اج��اره قطارهای مس��افری 
و باری جوپار از س��وی ناظر بازار 
بازگش��ایی و در مقاب��ل  س��هام 
ش��رکت های  معامالت��ی  نم��اد 
رینگ سازی مشهد، گروه دارویی 
سبحان، داروسازی جابربن حیان، 
قرارداده��ای اختیار معامله خرید 
س��هام گ��روه دارویی س��بحان، 
اختیار فروش تبعی گروه دارویی 
س��بحان متوق��ف ش��دند. ارزش 
کل معام��الت دیروز بورس تهران 
در حال��ی بی��ش از 1۸۶ میلیارد 
تومان نمایش داده ش��د که ناشی 
از دست به دس��ت شدن بیش از 
ی��ک میلیارد س��هم و اوراق مالی 
قابل معامله طی 5۳ هزار و ۸۳۲ 
نوبت دادوس��تد بود. شاخص های 
اصل��ی ب��ازار س��رمایه ه��م روز 
متعادلی را پش��ت س��ر گذاشتند 
 به ط��وری ک��ه ش��اخص قیم��ت

 )وزن��ی �� ارزش��ی( ۷واحد، کل 
قیم��ت  ۳۶واح��د،  وزن(   )ه��م 
)هم وزن( ۲۷واحد و شاخص بازار 
دوم 199 واحد رش��د و ش��اخص 
آزاد ش��ناور ۲واح��د و ش��اخص  
ب��ازار اول 11واحد اف��ت کردند. 
در بازارهای فرابورس ایران هم با 
معامله ۲۸4میلیون ورقه به ارزش 
۲۶4میلی��ارد توم��ان در 4۳هزار 
نوبت، آیفکس 0.5 واحد افت کرد 
و در ارتفاع 9۷4 واحد قرار گرفت.  

بازار سهام سبزپوش باقی ماند

حمایت حقوقی ها از شاخص کل برای صعود به سقف تاریخی

در ح��ال حاض��ر برخ��ی تمهی��دات 
در قال��ب قان��ون تش��ویق و حمای��ت از 
س��رمایه گذار خارجی دیده ش��ده، ولی 
جوان��ب اجرای��ی و روش دریافت مجوز 
"FIPPA را تنه��ا برای س��رمایه گذاران
 چن��د ده میلی��ون دالری و در م��وارد 
خاص توجیه پذیر کرده است. چابکی در 
ارائه زیرس��اخت حمایتی به سرمایه گذار 
ب��رای  س��رمایه گذار  و  نیس��ت  کام��ل 
دس��تیابی به آن بای��د مراحل طوالنی و 
بوروکراتی��ک را طی کند. در حال حاضر 
اگ��ر س��رمایه گذاری مایل ب��ه دریافت 
پش��تیبانی های مندرج در قانون تشویق 
و حمایت هم نباشد، برای افتتاح حساب 
بانک��ی باید یک فرآیند ۲ ت��ا ۳ ماهه را 
طی کن��د، در حالی که ای��ن مدت زمان 

در کش��ورهای توسعه یافته برای دریافت 
مجوز فعالیت و تاس��یس یک نهاد مالی 
نی��از اس��ت. کن��دی رون��د زمینه های 
س��رمایه گذاری باعث می شود دسترسی 
برای طیف گسترده ای از سرمایه گذاران 
که مایل به انجام این فرآیندها نیس��تند 
محدود ش��ود، بنابراین ما بای��د بتوانیم 
فرآیند ورود منابع را به کمتر از دو هفته 
کاهش دهی��م. ایران دارای زیرس��اخت 
نس��بتا مناسبی است و در حال حاضر از 
نظر تنوع، تمام ابزارهای اصلی قابل ارائه 
به سرمایه گذار هس��تند. سرمایه گذاران 
می توانن��د در س��هام ش��رکت ها، واحد 
صندوق های سرمایه گذاری، اوراق بدهی، 
ابزاره��ای مش��تقه مانن��د معامالت آتی 
اختی��ار خرید/فروش س��رمایه گذاری  و 
کنند. برای تبدیل ش��دن بازار س��رمایه 
ای��ران ب��ه ی��ک ب��ازار بین الملل��ی باید 
گزارش��گری مالی در س��طح شرکت ها و 

هم از منظ��ر رگوالتوری برای یکس��ان 
نگاه داش��تن اس��تانداردها بی��ن تمامی 
ش��رکت ها رش��د پیدا کند. ب��رای مثال 
بارها چالش های پیوس��تن ما به اردوگاه 
IFRS مورد نقد و بررس��ی و تحلیل قرار 
گرفته اس��ت. لیکن نکته این اس��ت که 
کش��ورهای دیگر هم همین مشکالت را 
پشت سر گذاش��ته اند. بنابراین از تجربه 
کش��ورهای در حال توسعه )کره، ترکیه 
و مالزی( می ت��وان نتیجه گرفت ارتقای 
سطح استانداردها هر چند انرژی بر است 
ولی می تواند آنقدرها هم زمانبر نباش��د. 
طبیعتا مس��یر گسترش و توس��عه بازار 
در ایران هم مانند بس��یاری کشورها در 
حال طی شدن است و تاکنون قدم های 
بسیار خوبی در جهت محدود شدن دوره 
توقف نماد و افزایش دامنه نوسان انجام 
ش��ده اس��ت و این رویکرد می تواند گام 
مهمی در جهت حرفه ای تر شدن بورس 

باش��د. هر پدیده ای می تواند نقاط قوت 
و ضع��ف مختلف��ی را به ط��ور همزمان 
داشته باش��د. به عبارتی اتصال بازارهای 
مالی همان طور که احتماال ریس��ک ها و 
تغییرات سرمایه گذاران سایر کشور ها را 
به بازار ما منتقل می کند، از دیگر سوی 
جذب س��رمایه های خارجی را به همراه 
م��ی آورد تا از موقعی��ت خاص اقتصادی 
کش��ورمان استفاده ش��ود، بدین ترتیب 
به رش��د اقتصادی ما نیز کمک ش��ایانی 
می کن��د. در مجموع تجربه کش��ورهای 
مختلف نش��ان داده اتصال ب��ه بازار های 
جهان��ی و به خصوص اعتق��اد به مکانیزم 
بازار آزاد در اقتصاد نقاط قوت به مراتب 
بیشتری نس��بت به نقاط ضعف آن دارد 
که می تواند با اس��تفاده از تجربه س��ایر 
کش��ورها در جهت محدود تر ش��دن بعد 
افزای��ش ریس��ک آن ه��م اقدامات الزم 

انجام شود. 

اختی��ار معامل��ه س��هام از جمل��ه 
ابزاره��ای پرطرف��دار مال��ی در دنی��ا 
است و برای س��رمایه گذاران حرفه ای 
جذابیت باالیی دارد. ترکیب معامالت 

س��هام و اختیار معامله ضمن مدیریت 
ریس��ک های ب��ازار می توان��د امکانات 
جدی��دی برای کس��ب س��ود در بازار 
فراهم کند و اس��تراتژی های متنوعی 
را در بازار در اختیار مدیران س��رمایه 

قرار می دهد. 
زی��ان  ب��ا  اس��تراتژی هایی  اتخ��اذ 

محدود و س��ود نامحدود، اس��تفاده از 
س��رمایه گذاری اهرمی، کس��ب بازده 
از کاهش قیمت س��هم و تامین منابع 
مالی از طریق گردش اختیار خرید در 
عین حفظ دارایی پای��ه برای مدیران 
س��رمایه گذاری، از جمل��ه فرصت های 
بازار اختیار معامله برای افراد حرفه ای 

بازار است. 
پیش بین��ی می ش��ود تا یک س��ال 
آینده کسب بازار های مطلوب و جذاب 
و همچنی��ن برت��ری حرف��ه ای ضمن 
س��رمایه گذاری صرف��ا در معام��الت 
الگوریتمی و مشتقه مقدور خواهد بود. 
منبع: سنا

پیتزا اند استاک اکسچنج، نام طرحی 
اس��ت که در تاالری ساختگی در شهر 
کلرادو در ایالت دن��ور آمریکا عملیاتی 
شده است که طی آن نوجوانان به صورت 
مج��ازی وارد دنی��ای س��رمایه گذاری 
ش��وند. در طرح��ی به هم��ت جونیور 

اچیومنت، یک هزار و 400 دانش آموز 
نوج��وان به رینگ معامالت��ی آمدند تا 
ضمن ص��رف پیتزا، به ص��ورت گروهی 
ب��ه معامل��ه س��هم بپردازن��د. رابی��ن 
وای��س، مدیرعامل جونی��ور اچیومنت 
در این خصوص اظهار داش��ت: ش��اید 

به نظ��ر س��رگرمی جالبی نباش��د اما 
برگزاری کالس اقتصاد خارج از فضای 
مدرس��ه و آش��نایی نوجوانان با فضای 
س��رمایه گذاری می توان��د آموزش های 
س��رمایه گذاری  خص��وص  در  را  الزم 
در آین��ده ب��ه آنه��ا ی��اد ده��د. طی 

ای��ن معام��الت مج��ازی، نوجوانان در 
گروه های مختلف به سرمایه گذاری در 
تاالری که مانند رینگ معامالتی بورس 
اس��ت، می پردازند تا در پایان س��اعت 
معامالتی، تیم برنده که س��ود بیشتری 

را کسب کرده است معرفی شود. 

مزیت اتصال به بازارهای جهانی فراتر از معایب آن است

بازارهای جذاب با معامالت الگوریتمی و مشتقه

معامله با طعم پیتزا؛ طرحی برای نوجوانان سرمایه گذار

خبر

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران مطرح کرد 
رشد ۱۰برابری ارزش بورس تهران در 

گرو سیاست خصوصی سازی
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران گفت ارزش بورس 
تهران از ۳0 میلیارد تومان به حدود ۳۳0 میلیارد تومان 
رس��یده، به عبارتی ارزش بورس تهران 10برابر بیش��تر 
شده است. حسن قالیباف اصل اظهار کرد: با آغاز سیاست 
خصوصی سازی در سال 1۳۸5 تاکنون ارزش بورس تهران 
از ۳0 میلیارد تومان به حدود ۳۳0 میلیارد تومان رسیده، 
به عبارتی ارزش بورس تهران حدود 10برابر بیشتر شده 
است. قالیباف اصل با اشاره به پنجاهمین سالگرد تاسیس 
بورس اظهار کرد: طی س��ال های اخی��ر در بورس تهران 
فعالیت های زیادی صورت گرفته و تحوالت قابل توجهی 
در بازار س��رمایه رخ داده اس��ت. مدیرعامل بورس اوراق 
بهادار تهران به برنامه های خصوصی سازی در دهه گذشته 
اش��اره کرد و افزود: از تحوالت مهم بازار سرمایه موضوع 
خصوصی سازی شرکت ها است که از سال 1۳۸5 آغاز شد 
و در این م��دت ارزش بورس تهران از ۳0 میلیارد تومان 
به حدود ۳۳0 میلی��ارد تومان یعنی حدود 10 برابر بالغ 

شده است. 

مدیرعامل بورس کاالی ایران: 
 کل زنجیره فوالد در بورس کاال 

عرضه شود
شفاف سازی نباید مخصوص صنایع باالدستی باشد بلکه 
باید صنایع پایین دستی نیز با شفافیت در حوزه تولیدشان 
گام بردارند. حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس کاالی 
ایران با اشاره به شفافیت فعالیت های اقتصادی در بورس 
کاال گف��ت: اگ��ر می خواهی��م در حوزه صادرات ش��فاف 
باش��یم، باید واردات شفاف داشته باشیم. همچنین نحوه 
قیمت گ��ذاری و نحوه تخصیص محص��والت وارداتی هم 
باید مشخص باشد که مطمئنم در عرصه بورس این اتفاق 
می تواند بیفتد. وی با بیان اینکه رعایت منافع واحدهای 
باالدس��تی و پایین دس��تی هر دو در ب��ورس امکان پذیر 
اس��ت به عرضه محصوالت فوالدی طی چند سال اخیر 
در بورس کاال اشاره کرد و گفت: رعایت منافع واحدهای 
باالدستی و پایین دستی هر دو در بورس امکان پذیر است 
و ما می توانیم با یک روش میانه ای که منافع هر دو طرف 
رعایت ش��ود به یک مدل کشف قیمت مناسب در بورس 
برس��یم. وی خاطرنشان کرد: حتی مدتی است که امکان 
عقد قراردادهای بلندمدت در بورس کاال برقرار شده و چه 
در فرآیندهای داخلی و چه در فرآیندهای بین المللی، مثل 
صادرات و واردات، انعقاد قراردادهای بلندمدت امکان پذیر 
شده اس��ت. مدیرعامل بورس کاالی ایران در ادامه بیان 
کرد: بهتر آن اس��ت که کل زنجی��ره فوالد در بورس کاال 
عرضه شود و شفاف سازی فقط بخشی از ساختار زنجیره 
تولید به صالح زنجیره تولید نیست، بلکه باید کل زنجیره 
شفاف و فرآیند کشف قیمت آن هم مشخص باشد و این 

مهم در بورس کاال می تواند اتفاق بیفتد. 

بورس کاال میزبان عرضه بیش از 
۹۷هزار تن فرآورده های نفتی و 

پتروشیمی
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
روز ش��نبه 1۳ آبان ماه میزبان عرضه 9۷ هزار و 45۸ تن 
وکیوم باتوم، لوب کات، ان��واع قیر، گوگرد، مواد پلیمری، 
مواد شیمیایی و سالپس واکس بود. در نخستین روز هفته 
همچنین 100 تن برنج وارداتی توس��ط شرکت بازرگانی 
دولتی در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه می شود. عالوه 
بر ای��ن، 1۷۲ هزار قطعه جوجه ی��ک روزه، ۶9 هزار تن 
گن��دم خوراکی و ۶ هزار تن گندم دوروم نیز در این تاالر 
عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی 
ایران ش��اهد عرضه یک ه��زار و ۲00 تن کک متالورژی 
شرکت کک س��ازی زرند بود. تاالر صادراتی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز عرضه ۲ هزار و ۸00 تن قیر و 1۶5 
ت��ن عایق رطوبتی را تجربه کرد. بازار فرعی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز شاهد عرضه یک هزار و ۷۳1 تن نخ 
پلی اس��تر، ۳۸ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و 1۶ 

تن آنیلین بود. 

»لپارس« طی شش ماه فراتر از 
پیش بینی هایش عمل کرد

ش��رکت کارخانج��ات پارس الکتریک پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۲9 اسفندماه 
9۶ را حسابرس��ی نش��ده و با سرمایه معادل ۳00 
میلی��ارد ریال منتش��ر کرد. ش��رکت کارخانجات 
پارس الکتریک پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال 
مال��ی منتهی به ۲9 اس��فندماه 9۶ را مبلغ ۳50 
ریال اع��الم کرده اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه 
نخست امسال با اختصاص مبلغ ۲54 ریال سود به 
ازای هر سهم معادل ۷۳ درصد از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داد که در مقایسه با دوره مشابه سال 
مالی قبل معادل ۶۷درصد افزایش داش��ته است. 
گفتنی اس��ت »لپارس« در دوره مشابه سال مالی 
قب��ل مبلغ 15۲ ریال س��ود به ازای هر س��هم و 
مع��ادل 10۳درص��د از کل پیش بینی های��ش را 

برآورده کرده بود. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
مع��ادن منگن��ز ای��ران در حال��ی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سرمایه گذاری 

صنایع پتروشیمی در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.1۸۳4.99کمنگنز
1.49۶4.9۸وپترو
۸.4154.9۶قپیرا

5.9۳۸4.95قلرست
1.۳۷94.۸۷خکمک
۲.54۶4.۸۲حفاري
4.5۷94.۷۸قزوین

 بیشترین درصد کاهش
تایدواتر خاورمیانه صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
محورس��ازان ایران خودرو در رده دوم این گروه ایس��تاد. تولید محور 
خودرو هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.5۶(۲.9۳1حتاید
)4.54(1.۶۸۲خوساز
)۳.95(۲.۲۶0خمحور

)۳.۷۸(1.۶0۳خچرخش
)۳.4۸(۳.۸۲۷شدوص
)۳.4۶(۲.150غشاذر
)۳.4۳(1.4۶۳فایرا

پرمعامله ترین سهم
ف��والد کاوه جن��وب کی��ش پرمعامله ترین س��هم بازار 
بورس ش��ناخته شد. حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروش��یمی تامین در رده دوم این گروه ایستاد. سایپا هم 

در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

4۲.55۸ ۲۲0۶کاوه
۲1.41۲ ۲10تاپیکوح
۲0.۷۲۷ 10۸۸خساپا
1۶.959 ۲۳۲۷فوالد

1۶.5۸۷ ۸0۷خپارس
11.۳۷1 ۷۲5خاور

9.991 ۲19۶پارسان

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را فوالد کاوه 
جنوب کیش ب��ه خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان 
رتبه دوم را به دس��ت آورد. پاالیش نفت بندرعباس هم در 
ب��االی ج��دول بیش��ترین ارزش معام��الت ق��رار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
9۳.۸9۷ ۲۲0۶کاوه
۳9.4۶4 ۲۳۲۷فوالد
۳۶.۶۶۷ ۶۲15شبندر
۳0.۸۳۶ ۳5۸۶شپنا

۲4.19۲ ۳۷۲۶شتران
۲۲.55۳ 10۸۸خساپا
۲1.9۳۷ ۲19۶پارسان

بیشترین سهام معامله شده
سایپا در حالی رتبه نخست جدول بیشترین سهام معامله 
شده را به دست آورد که فوالد کاوه جنوب کیش در این گروه 

دوم شد و پاالیش نفت بندرعباس در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲۲0۶۶0۲5کاوه
141491۷11آپ

10۸۸1۶۷9خساپا
590014۲۲مرقام
۶۲1511۸4شبندر
۸0۷11۸1خپارس
۳۷۲۶1104شتران

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا شیشه 

به دست آورد. کمک فنر ایندامین در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

144۸۷۲4کساپا
1۳۷9۶90خکمک
۳1۶۸۶۳4کحافظ
۲۲۶05۶5خمحور
۲00950۲شپارس
۲04040۸قثابت
4۳۲5۲۸۸ددام

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

۳۸001.۶0کگاز
۷4۳1.9۸وخارزم
151۸۲.۸1واعتبار
1001۳.۳1وصنا

1149۳.44پردیس
1۸4۸۳.5۳وبانک

1۶۷۷۳.5۸پارسیان

نماگر بازار سهام

شهریار هاشمی 
مدیر سرمایه گذاری های مهرگان 

تامین پارس

محمودرضا خواجه نصیری
مدیرعامل تامین سرمایه تمدن

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع



محیط کسب و کار: کاهش رتبه ایران و 
فرصت های از دست رفته

در گزارش سال 2018 بانک جهانی از محیط کسب وکار 
کشورها، رتبه ایران با 4 پله کاهش در رتبه 124 از میان 
190 کش��ور قرار گرفته اس��ت. دولت باید به طور جدی 
ب��ه دنبال پایش اهداف تعریف ش��ده ب��رای بهبود فضای 
کس��ب وکار باش��د. باید همه بدانند ک��ه دگرگونی بدون 
ایستادگی ممکن نیست. بانک جهانی نهادی دارای اعتبار 
در دنیا به حساب می آید و داوری این نهاد درباره موضوع ها 
و مس��ائل گوناگون مرتبط به اقتصاد کالن و کس��ب وکار 
ش��هروندان و بنگاه های هر کشوری برای اکثریت فعاالن 
اقتصادی در دنیا مس��تند اس��ت و اغلب از این ارزیابی ها 
برای تصمیم گیری اس��تفاده می ش��ود. در گزارش س��ال 
2018 بانک جهانی از محیط کس��ب وکار کشورها، رتبه 
ای��ران با 4 پله کاهش در رتبه 124 از میان 190 کش��ور 
قرار گرفته است.  به عبارت دیگر ایران در شاخص یادشده 
از متوسط کشورهای جهان هم بسیار عقب است. نکته تلخ 
داستان این است که به رغم هدف گذاری ارتقای ساالنه 10 
پله در این رتبه بندی جهانی، نه تنها پیش��رفت نداشته ایم 
بلکه از رتبه 120 به رتبه 124 تنزل پیدا کرده ایم. درباره 
ای��ن رتبه بندی از منظر تکنیکی و به لحاظ دالیل نزول و 
پیامدهای تأسف بار آن برای کسب وکار ایرانیان بحث های 
متعددی ش��ده و در همین روزها نیز از سوی کارشناسان 
در کانون توجه قرار می گیرد. به نظر می رسد شاید به نکات 
فراموش ش��ده ای که این رتبه بندی به ذهن می آورد باید 
بیش��تر دقت کرد. یک نکته بس��یار بااهمیت در الیه های 
پنهان این رتبه بندی و رتبه بندی های مشابه این است که 
برخالف تصور برخی افراد و گروه های بانفوذ و شهروندان 

ایرانی »دگرگونی بدون ایس��تادگی« در کشورهای جهان 
امروز ممکن نیس��ت. به این معنی که کاهش رتبه ایران 
نشان می دهد کشورهای دیگر در حال جلو رفتن هستند. 
برخی تصور می کنند دنیای امروز با این همه سرزمین های 
متفاوت و آداب و عادت های مختلف درجا می زنند تا ایران 
گرفتاری هایش را هرگاه دلش خواست برطرف کند و گره 
از کارهایش باز کند. این بدترین تصور است که مدام کشور 
و میهن خود را سرآمد بدانیم و چشم بر واقعیت ها ببندیم. 
این نکته فراموش ش��ده را باید از پرده بیرون بکشیم و 
در برابر دیدگان ش��هروندان و مدیران قرار دهیم تا بدانند 
می توان سال به س��ال بدتر و بدتر هم ش��د و خدای ناکرده 
تا ته جدول س��قوط کرد. دیگر کش��ورها ب��ا درک تأثیر 
خ��وش یا ناخ��وش ای��ن رتبه بندی ها ب��ر تصمیم گیری 
بنگاه ها و شرکت های بین المللی برای ورود به یک کشور 
یا خودداری از س��رمایه گذاری در آن کشور، نیروی مادی 
و اندیش��ه ای خود را ب��رای روزآمد کردن قانون و مقررات 
مرتب��ط با کس��ب وکار متمرکز کرده و ب��ا درک دقیق از 
تأثیرات بهبود محیط کس��ب بر آینده، از ش��رایط بد دور 
می شوند؛ اینها فرصت هایی است که ما از دست می دهیم. 
نکته دیگر فراموش ش��ده برای مدیران ایرانی شاید این 
باشد که نمی دانند اگر با زمانه پیش نروند و آنچه به عنوان 
جریان تح��ول جهانی در جریان اس��ت را نادیده بگیرند 
و بنا بر قول مش��هور با زمانه نس��ازند، این زمانه است که 
آنها را می س��ازد اما با درنگ و با تأخیر و پرت ش��دن به 
بیرون از جریان تحولی جهان. به نظر می رسد تا زمانی که 
چنین نکات بااهمیت و دارای اثرات عمیق و گس��ترده در 
کانون توج��ه مدیران قرار نگیرد و آنها از س��ر عمد یا بر 
اثر ندانم کاری و نابلدی این نکات یعنی س��ازگار شدن با 
تحوالت جهان، پویایی بدون درنگ و در حال پیش��رفت 
سایر کشورها و اثرات واقعی رتبه بندی هایی از این  دست 
رتبه بندی های بانک جهانی بر تصمیم بنگاه ها برای ورود 
به ایران نادیده گرفته ش��ود، نباید انتظار داش��ت محیط 

کسب وکار در ایران روند بهبود یابنده را تجربه کند. 
مدیران اداره کنن��ده جامعه ایرانی باید بیاموزند و آداب 
کس��ب وکار جهانی را یاد بگیرند و نگذارن��د روز و روزگار 
ایران و ایرانیان هر روز بدتر از دیروز شود. به نظر می رسد 
برای اینکه معلوم شود جدی هستیم باید به دنبال پایش 
اهداف تعریف ش��ده برای بهبود فضای کسب وکار باشیم، 
مگر نه اینکه تصمیم داشته ایم هر سال در این رتبه بندی 
سهولت فضای کس��ب وکار بهبود موقعیت داشته باشیم؟ 
کم کاری و قصور در اصالح کدام ش��اخص ها منجر به این 
پسرفت شده اس��ت؟ چه برخورد و تنبیهی با مقصرین و 

کوتاهی کنندگان در نظر گرفته یا داشته ایم؟ 
 رئیس دولت می توان��د و باید در این خصوص توجه و 
عکس العمل واضح تری داش��ته، نهادها و افرادی را که در 
بدتر شدن شرایط نقش داش��ته اند به پاسخگویی وادارد، 
اگر یک بار این اتفاق بیفتد و بدتر کنندگان روزگار ایران در 
این شاخص و زیرمجموعه های آن شناسایی و تنبیه شوند، 

شاید دست کم از بدتر شدن رتبه جلوگیری شود. 

ماموریت مگفا؛ توسعه فناوری 
اطالعات و ارتباطات 

 مدیرعام��ل مگفا در همایش معرفی توانمندی 
س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی صنایع ایران در 
کی��ش اینوک��س 2017 گف��ت: مگف��ا ش��رکت 
تخصصی س��ازمان گسترش اس��ت و فرصت های 
خوبی را با توجه به سیاس��ت های توسعه ای ایدرو 

و استراتژی های کالن خود ترسیم کرده است.
ب��ه گزارش ایدرو نیوز، محمدج��واد انبیایی در 
همایش معرفی توانمندی س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران در کیش اینوکس 2017 
گفت: ماموریت مگفا توس��عه و اشاعه در راستای 
بهس��ازی و نوس��ازی، اثربخش��ی در تعام��الت 
بین المللی و س��رمایه گذاری در اجرای طرح های 
کالن در ح��وزه صنع��ت فن��اوری اطالع��ات و 

ارتباطات است. 
انبیای��ی در ادامه تصریح ک��رد: مگفا در زمینه 
مش��ارکت و شبکه س��ازی در ارائ��ه خدم��ات و 
محصوالت مبتنی ب��ر فناوری های نوین در حوزه 
فاوا از قدیمی ترین شرکت های مشاوره ای است. 

مدیرعامل مگفا در خص��وص جایگاه فعلی این 
ش��رکت گفت: مگفا ش��رکت تخصصی س��ازمان 
گس��ترش اس��ت و فرصت های خوبی را با توجه 
به سیاست های توس��عه ای ایدرو و استراتژی های 

کالن خود ترسیم کرده است. 
 

به نوسازی فضای کسب و کار 
کمک می کنیم

امید س��اعی، معاون توس��عه مدیری��ت و منابع 
شرکت شهرک های صنعتی اس��تان تهران گفت 
در تالش هس��تیم تا زیرساخت های الزم را برای 
س��رمایه گذاران و واحده��ای صنعت��ی به وج��ود 
آوریم تا با تغییر نگاه س��نتی، به نوس��ازی فضای 
کسب و کار در بنگاه های کوچک و متوسط کمک 

کنیم. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت شهرک های 
صنعتی تهران، »امید ساعی« با اعالم این مطلب 
در حاش��یه بازدی��د از غرفه مؤسس��ه فرهنگی � 
مطبوعات��ی صمت در گفت وگو ب��ا پایگاه خبری 
گس��ترش اظهار کرد: همچنی��ن درصددیم تا با 
همکاری ش��هرداری ته��ران، صنایع و مش��اغل 
مزاح��م و آالینده داخل حریم ش��هر تهران را به 

شهرک های صنعتی استان هدایت کنیم. 
وی با اش��اره به اینک��ه وضعیت مالی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط صنعتی اس��تان تهران، تابعی 
از وضعیت کالن اقتصادی کشور است، بیان کرد: 
دولت در چند س��ال گذش��ته طرح های خوبی را 
ب��رای بهبود مش��کالت مالی واحده��ای صنعتی 
درنظ��ر گرفته که از جمله ای��ن اقدامات می توان 
به طرح رونق تولید اش��اره کرد که براس��اس آن، 
تسهیالت مناسبی به واحدهای تولیدی و صنعتی 

پرداخت شد. 
مع��اون توس��عه مدیری��ت و مناب��ع ش��رکت 
شهرک های صنعتی استان تهران افزود: همچنین 
حمایت های نرم افزاری و سخت افزاری از بنگاه های 
کوچک و متوس��ط در چند س��ال اخیر توس��عه 
خوبی داشته است که با تکمیل برخی نواقص، به 
ارتقای سطح خدمات رسانی در شهرک ها و نواحی 

صنعتی استان تهران خواهد انجامید. 
ساعی تصریح کرد: توسعه خوشه ها و شبکه های 
صنعتی، عارضه یابی، آموزش، توس��عه بازار و امور 
بین الملل، تأمی��ن منابع مالی و س��رمایه گذاری 
و... از جمله سلس��له برنامه ه��ای حمایتی صنایع 
کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان تهران 
از بنگاه های کوچک و متوس��ط اس��ت که ارتقای 
س��طح فنی و اقتصادی تولیدکنندگان و افزایش 

تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. 
وی در پای��ان ب��ا تأکی��د بر نقش تش��کل ها و 
نهاده��ای صنف��ی در اصالح س��اختار بنگاه داری 
سنتی در کش��ور خاطرنشان کرد: دولت به عنوان 
تنظیم کنن��ده مق��ررات، ناظ��ر و حام��ی تولید و 
تج��ارت در عرص��ه اقتصاد خرد و کالن کش��ور، 
تمامی تالش خود را برای اصالحات س��اختاری، 
رفع موانع و بهبود و تس��هیل فضای کس��ب و کار 
به عمل می آورد تا تولیدکنندگان ایرانی در رقابت 
با توفان سهمگین تجارت جهانی و کسب رضایت 

مصرف کننده ایرانی سربلند بیرون آیند. 
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بین الملل��ی  نمایش��گاه  س��یزدهمین 
مع��دن، صنای��ع معدن��ی، ماش��ین آالت 
معدنی تجهیزات و صنایع وابس��ته دیروز 
ب��ا حض��ور دکت��ر ش��ریعتمداری، وزیر 

صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد. 
ب��ه گزارش رواب��ط عموم��ی ایمیدرو، 
»ای��ران کان مین 2017« به همت خانه 
مع��دن ای��ران و با اهداف عرض��ه و ارائه 
پتانس��یل های موج�ود و توانمن�دی های 
کش���ورمان، ایجاد فرص��ت جهت جذب 
س��رمایه گذار داخل��ی و خارج��ی، ایجاد 
زمین��ه انتقال فناوری و. . . به مدت چهار 
روز در فضای��ی 1۶هزار مت��ر مربعی در 

حال برگزاری است.
14۶ ش��رکت و واح��د تولیدی داخلی 
و 139 ش��رکت خارج��ی از کش��ورهای 
ایتالی��ا،  اتری��ش،  اس��ترالیا،  اس��پانیا، 
آفریقای جنوب��ی، آلمان، تای��وان، ترکیه، 
کره جنوبی  س��وییس،  س��نگاپور،  چین، 
و لهس��تان که از این تعداد کش��ورهای 
آلم��ان، ایتالیا و چین به صورت گروهی و 

رسمی در نمایشگاه مشارکت دارند. 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
س��یزدهمین نمایش��گاه مع��دن، صنایع 
معدنی، ماش��ین آالت و تجهیزات وابسته 
بر سرمایه گذاری روی نخبگان کشورمان 

تاکید کرد. 
 محمد شریعتمداری افزود: به کارگیری 
مغزهای ارزشمند جایگاه باالتری نسبت 
به سرمایه گذاری تجهیزات و ماشین آالت 
دارد چراک��ه عقب ماندگی های جدی در 
توس��عه داریم که س��بب گرفتاری هایی 

شده است.
وی ب��ا بیان اینکه ایمیدرو در توس��عه 
آم��وزش و پژوه��ش فعالیت بیش��تری 

داشته باشد، عنوان کرد: در حوزه معدن 
و صنایع معدنی، عقب ماندگی به چش��م 
می خورد که رفع کاستی در حوزه صنایع 
معدنی و فلزی به جذب سرمایه خارجی 

نیاز دارد. 
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با تاکید 
بر افزایش برنامه های اکتشافی گفت: در 
برنامه 55 میلی��ون تنی فوالد حتما باید 
بتوانی��م 15 میلیون تن صادرات داش��ته 
باش��یم چرا که بازار داخ��ل تقاضای کل 
ظرفیت فوالد در آینده را نخواهد داشت. 
ش��ریعتمداری همکاری با شرکت های 
خارجی در حوزه اکتشاف و کشف ذخایر 
بیش��تر را مه��م خواند و عن��وان کرد: ما 
می توانیم با توجه به ذخایر باالی معدنی، 
تع��دادی دیگر به مع��ادن بزرگ مقیاس 

ایران اضافه کنیم. 
مع��دن  مث��ال  به ط��ور  اف��زود:  وی 
سنگ آهنی که در جنوب یزد کشف شد، 
بیش از کل ذخایر فعلی سنگ آهن ایران 

ذخیره دارد. 
وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با اعالم 
اینک��ه خان��ه مع��دن می توان��د با کمک 
س��ازمان توس��عه ای ایمی��درو، اقدامات 
مهمی اتخ��اذ کن��د، اظهار ک��رد: ایران 
پتانسیل های ارزشمندی از منابع معدنی 
دارد و بس��یاری از این پتانس��یل ها هنوز 

اکتشاف نشده اند. 
ش��ریعتمداری افزود: امس��ال 10هزار 
میلی��ارد تومان ب��رای نوس��ازی صنایع 
همچنی��ن  اس��ت.  یافت��ه  اختص��اص 
1.5میلیارد دالر برای صنایع کوچک که 
معادن هم جزو آنهاست با نرخ تسهیالت 
اعطایی 11درصد اختصاص یافته است. 

وی ب��ر س��اخت ماش��ین آالت مدرن 

معدن��ی در داخ��ل تاکید ک��رد و گفت: 
سیاس��ت گذاری کلی دول��ت در صنایع 
معدن��ی و فلزی، بر تکمیل زنجیره ارزش 
افزوده قرار دارد چراک��ه تکمیل زنجیره 
تولی��د و ت��وازن در حلقه ه��ای مختلف 
تولید، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
همچنی��ن رئیس خانه مع��دن ایران با 
حضور در س��یزدهمین نمایشگاه معدن، 
صنایع معدنی، ماش��ین آالت و تجهیزات 
وابس��ته گف��ت: توج��ه ب��ه مس��ئولیت 
اجتماعی در حوزه معدن و صنایع معدنی 
یک اصل محسوب می شود و معدن کاری 

بدون مسئولیت اجتماعی بی معناست. 
محمدرضا بهرامن با تاکید بر ارتباط بین 
مسئولیت های اجتماعی و معدن کاری در 
دس��تیابی به اه��داف توس��عه ای در این 
بخش ادامه داد: نمایشگاه ایران کان مین 
2017 با اهداف توانمندی های کشورمان 
و  متخصصان  دس��ت اندرکاران،  توس��ط 
کارشناس��ان در زمینه های ایجاد فرصت 
ب��رای ج��ذب س��رمایه گذاران داخلی و 
خارج��ی بخش صنع��ت، نمایش آخرین 
تح��والت و دس��تاوردهای علمی، فنی و 
صنعتی کش��ورهای شرکت کننده، فراهم 
کردن بستر مناس��ب برای انتقال بیشتر 
فناوری ه��ای روز به کش��ورمان و ایجاد 
ارتباط های تجاری جدید و تقویت روابط 

پیشین برگزار می شود. 
رئیس خان��ه معدن ایران افزود: معادن 
زیرزمینی و رو باز، دس��تگاه ها، تجهیزات 
و ماشین آالت خاک برداری، ماشین آالت 
مشترک راهس��ازی و معدنی، دستگاه ها، 
تجهیزات و ماشین آالت حفر و نگهداری 
تون��ل، ان��واع ماش��ین آالت و تجهیزات 
حفاری، دس��تگاه ها و تجهی��زات مرتبط 

با کانه آرایی و فرآوری معدنی، تجهیزات 
وابس��ته ب��ه ذوب و اس��تحصال فلزات، 
س��نگ های قیمت��ی و گرانبه��ا، مع��دن 
و محی��ط زیس��ت، سیس��تم های تهویه 
معادن، نرم افزارها و سیستم های پردازش 
داده های معدنی، مواد منفجره و تجهیزات 
انفج��ار، فرصت های س��رمایه گذاری در 
بخ��ش معدن، بخ��ش بیم��ه در صنعت 
مع��دن و بن��ادر و کش��تیرانی، از جمله 
موضوعات محورهای بیس��ت و نه گانه این 

نمایشگاه را تشکیل می دهند. 
بهرام��ن با بی��ان اینکه بخ��ش معدن 
پیش��ران توس��عه اقتصادی است، گفت: 
زیس��ت محیطی،  مس��ائل  ب��ه  توج��ه 
به کارگی��ری  مع��ادن،  استاندارد س��ازی 
تعری��ف  و  بان��وان  توانمندی ه��ای 
نیازمندی ه��ای علم��ی ح��وزه معدن و 
صنای��ع معدن��ی از الزام��ات ای��ن حوزه 

محسوب می شود. 
وی با تاکید بر ضرورت افزایش سرمایه 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی به منظ��ور حمایت از فعاالن این 
ح��وزه افزود: این صندوق در اوایل دولت 
ده��م با س��رمایه ای بالغ ب��ر 10 میلیارد 
تومان تش��کیل ش��د و طبق برنامه قرار 
است میزان سرمایه آن تا 1500 میلیارد 

تومان افزایش یابد. 
همزمان با برگزاری نمایش��گاه »ایران 
کان مین 2017« نشست های تخصصی 
و کارگاه های آموزش��ی توس��ط اساتید، 
صاحب نظران و دس��ت اندرکاران صنعت 

موضوعی نمایشگاه برگزار خواهد شد. 
سیزدهمین دوره نمایشگاه »ایران کان 
می��ن 2017« از 13 تا 1۶ آبان در محل 
دائمی نمایشگاه های بین المللی برپاست.

در پی افزایش بیش از 2.5 برابری تعرفه صادرات 
لبنیات ایرانی به عراق، رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق تاثیرات این اقدام را تش��ریح و تصریح 
کرد ک��ه انتظار می رود مس��ئوالن عراقی در زمینه 
مقررات واردات و صادرات ش��رایط یکسانی را برای 
همه کشورها لحاظ کنند و این گونه نباشد که برای 
برخی کش��ورها مثل عربس��تان و ترکیه تسهیالت 

قائل شوند اما برای ایران محدودیت ایجاد کنند. 
هفته گذشته اعالم شد که تعرفه صادرات لبنیات 
ایران به عراق به 40درصد رس��یده است؛ اتفاقی که 
به اعتقاد کارشناس��ان بر صادرات لبنیات ایران که 
80درص��د آن به عراق م��ی رود، تاثیر منفی خواهد 
داشت و شرایط برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
صنایع لبنی در ایران س��خت تر خواهد شد. در این 
باره یحیی آل اس��حاق در گفت وگو با ایس��نا،  اظهار 
ک��رد: تعرفه ص��ادرات لبنیات به عراق ب��رای ما به 
40درصد رسیده است که درصد بسیار باالیی است. 
وی اف��زود: ی��ک زم��ان اس��ت ک��ه ای��ن تعرفه 
40درصدی برای تمامی کش��ورهایی ک��ه به عراق 
لبنی��ات ص��ادر می کنند در نظر گرفته می ش��ود تا 
ش��رایط رقابتی شکل بگیرد، اما یک زمانی است که 
به شکل تبعیض آمیز این نرخ تعرفه فقط برای ایران 

لحاظ می شود که این به دور از انصاف است. 

رئیس اتاق بازرگانی مش��ترک ایران و عراق ادامه 
داد: اکنون عراقی ها با لبنیاتی که از عربستان، اردن 
یا ترکیه وارد کشورشان می شود تعرفه های دیگری 
لحاظ می کنن��د، اما با محصولی که برای ما اس��ت 
به گون��ه دیگری برخورد می ش��ود. با وجود اینکه در 
حوزه امنیتی، سیاسی هم مسئوالن دولتی و اجرایی 
م��ا همکاری و مس��اعدت خوبی با ع��راق دارند و با 
اقت��داری که وجود دارد داعش در حال از بین رفتن 
اس��ت اما ای��ن نگاه که در حوزه امنیتی و سیاس��ی 

وجود دارد، در بخش اقتصادی وجود ندارد. 
آل اسحاق تصریح کرد: کارخانه های ما با مشکالت 
زیاد توانسته اند بازار عراق را بگیرند و عراقی ها نیز از 
نظر کیفیت و قیمت بسیار راضی هستند، اما اکنون 
عربس��تان آمده و یک ش��رکت خود را تجهیز کرده 
اس��ت و کاالیش را ب��ا قیمت چند براب��ر ارزان تر از 
قیمت تمام شده عرضه می کند و به این شکل سراغ 
بازار عراق رفته اس��ت و در مدت زم��ان کوتاه تر و با 

قیمت ارزان تری محصولش را می فروشد. 
وی ادام��ه داد: دولت عربس��تان صراحتا می گوید 
پول��ی که به داعش می داده ت��ا ایران از عراق بیرون 
ب��رود اکن��ون آن پول را به بخ��ش اقتصاد می دهد. 
امروز عراقی ها مرزهایی را که از زمان صدام تاکنون 
بس��ته ش��ده بود باز کرده اند و برای م��ا تعرفه های 

باال گذاش��ته اند و برای عربس��تانی ها تخفیف لحاظ 
کرده اند. ما با ترکیه یا اردن چه تفاوتی داریم؟ همه 
مقررات تجاری و اقتصادی باید برای همه کش��ورها 

یکسان باشد. 
رئیس سابق اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: اگر 
ب��ه ما کم��ک نمی کنند نبای��د محدودیت هم برای 
م��ا ایجاد کنند. در حال حاضر در مس��ائل گمرکی، 
حمل و نق��ل و اس��تاندارد ما س��نگ اندازی می کنند 
اما برای کش��ورهای دیگر این گونه نیس��ت. حداقل 
باید این گونه باش��د که با ما هم مثل دیگر کشورها 

برخورد شود. 
وی اضافه ک��رد: عراقی هایی که بخواهند از ایران 
کاال بخرن��د بای��د با ارز ب��ازار آزاد کار کنند و بانک 
مرک��زی ارز آزاد به آنها می دهد، اما عراقی هایی که 
بخواهند از عربس��تان کاال وارد کنن��د از ارز دولتی 
اس��تفاده می کنن��د. در حال حاضر اگ��ر یک تاجر 
عراق��ی برود از عربس��تان کاال وارد کن��د، ارزی که 
دریاف��ت می کن��د 10درصد ارزان ت��ر برایش لحاظ 
می ش��ود تا اینک��ه بخواهد از ای��ران کاال وارد کند. 
البته این مسئله هم اهمیت دارد که تولیدکنندگان 
و صادرکنن��دگان ما هم باید کاالی باکیفیت، قیمت 
مناس��ب و بسته بندی مطلوب را صادر کنند و بانک 

مرکزی هم باید کمک کند. 

آل اسحاق تصریح کرد 
اخالل عربستانی ها در صادرات لبنیات ایران به عراق

وزیر صنعت، معدن و تجارت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کان مین تاکید کرد 

پتانسیل  ارزشمند ایران در منابع معدنی
یادداشت  اخبار

حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران
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بسته شدن سایت ثبتارش از 
سوی وزارت صنعت در ماه های 
اخی��ر باعث ایجاد مش��کالت و 
حواشی بس��یاری در این بخش 
ش��ده اس��ت. در ماه های اخیر 
واردات��ی  قیم��ت خودروه��ای 
به شدت افزایش یافته و به گفته 
برخی  قیم��ت  واردکنن��دگان، 
تومان  ت��ا ۷۰میلیون  خودروها 

رشد داشته است. 
مه��دی دادفر، دبی��ر انجمن 
واردکنن��دگان خ��ودرو در این 
خص��وص معتق��د اس��ت هنوز 
هی��چ اراده ای از س��وی وزارت 
صنعت برای حل این مش��کل و 
تصمیم گیری قاطعانه مش��اهده 

نشده است. 
و  س��فارش  ثب��ت  مس��ئله 
آن همچنان  بازگشایی س��ایت 
ادام��ه دارد. ما تا ام��روز جمعا 
به این برداش��ت رس��یده ایم که 
چنی��ن اقداماتی ک��ه به صورت 
پنه��ان و ب��دون اخذ مش��ورت 
براس��اس  می ش��وند،  انج��ام 
یعنی  نیس��تند.  علم��ی  منطق 
این تصمیم��ات روزمرگی را در 
پی داش��ته اس��ت. اما مشکلی 
ک��ه ثبت س��فارش دارد اینک��ه 
فرکانس ناامن سرمایه گذاری را 
به نام کنترل بازار ایجاد می کند. 
وی می افزای��د: ش��اید چنین 
کاری ای��ن پی��ام را دارد ک��ه 
قدرت برخی بس��یار بیش��تر از 
تص��ور مااس��ت و وقت��ی اراده 
کنند، می توانند ورود کاالیی را 
برخالف قانون به کشور متوقف 

کنند. 
نکته بع��دی در این خصوص، 
نبود دانش و اش��راف اطالعاتی 
مسئوالن مربوطه است. به عنوان 
مثال به جای اینکه برای جبران 
ض��رر خودروس��ازی ها به حذف 

هزینه های سربار و خروجی های 
نامس��اعد اقدام کنند یا به جای 
اینک��ه ورود کااله��ای مصرفی 
مانن��د ل��وازم آرایش��ی را که با 
ندارند،  ارتب��اط  م��ردم  روزمره 
روی  دس��ت  کنن��د  ممن��وع 
می گذارن��د،  دیگ��ر  کااله��ای 
درحالی ک��ه ای��ن کار درس��ت 
نیس��ت. با نظریه های اقتصادی 
این دی��دگاه  ثاب��ت می کنی��م 
اشتباه است و آنها همه جانبه نگر 
نیس��تند و فق��ط هزینه  زندگی 
م��ردم را باال می برن��د. زمان در 
حال گذر و س��رمایه ها در حال 
آسیب است، در واقع زمان را از 

دست می دهیم. 
وزارتخانه باید قاطعیت داشته 
باش��د. مثال بگویند تا یک سال 

دیگ��ر همی��ن وض��ع اس��ت و 
به دنب��ال م��دل دیگری  ش��ما 
ب��ا  باش��ید.  از س��رمایه گذاری 
بالتکلیفی س��رمایه ها را از بین 

می بریم. 
چهار ماه اس��ت ثبت سفارش 
را بس��ته ایم و واردات را ممنوع 
کرده ای��م. یک هفت��ه پیش هم 
گم��رک اع��الم ک��رد گمرکات 
نس��بت به متروکه اعالم کردن 

کاالهای موجود اقدام کنند. 
نشس��ت  خص��وص  در  وی 
کمیس��یون اصل۹۰ که چندی 
پیش برای ای��ن موضوع برگزار 
برگزارکنندگان  از  افزود:  ش��د، 
این جلس��ه باید تش��کر کنیم، 
ام��ا ای��ن نکت��ه وج��ود دارد و 
بای��د آن را بپذیریم که مجلس 

بوروکراس��ی  تو در توی  نی��ز در 
ق��رار دارد. انتظار بیش��تری هم 
نداش��تیم. همین که تا همین جا 
ه��م صدای ما را ش��نیدند و به 
دولت انعکاس دادند، قابل تقدیر 
اس��ت. انتظ��ار عکس العم��ل از 
مجل��س نداش��ته و نداریم. این 
ه��م  دیگ��ر  زمینه ه��ای  در  را 
دیده ایم. متوجه هستیم مجلس 
تا جایی که توان داش��ته، وظیفه 
خود را انجام داده اس��ت. دادفر 
در زمین��ه ترغیب ش��رکت های 
مادر به سرمایه گذاری در ایران 
می گوی��د: کار در بازار و تجارت 
مگر با فشار انجام می شود؟ اگر 
ش��رکت  هیوندای ه��م به ایران 
آمد به خاطر فش��ار نب��ود، بلکه 
به خاطر کاهش ارزش س��هام و 

محدود شدن بازارش در روسیه 
بود. 

به  اگر  ک��ره ای  ش��رکت های 
ای��ران می آین��د، به ای��ن دلیل 
اس��ت پول ما آنجا بلوکه شده و 
همین ام��ر ما را مجبور می کند 
از آنه��ا وام بگیری��م و خ��ودرو 
بخریم. مگر خودروساز می تواند 
به خاطر ۷هزار خودرو در کشور 
خط تولی��د ایجاد کن��د؟ اصال 
ی��ک تولیدکننده خارجی با چه 
اطمینانی باید وارد بازار ما شود؟ 
ما داریم پیام می دهیم به کشور 
نامنظم  می گویی��م  نیایی��د.  ما 
تصمیم گیری های  در  و  هستیم 

ما وحدت رویه وجود ندارد. 
واردکنندگان  انجم��ن  دبی��ر 
تع��داد  زمین��ه  در  خ��ودرو 
درهای  پش��ت  که  خودروهایی 
گم��رک مانده اند، گف��ت: آنچه 
تاکن��ون از دوس��تان به صورت 
ش��نیده ایم،  جس��ته و  گریخته 
میتسوبیشی ۳هزار دستگاه، کیا 
۲هزار دستگاه، هیوندای ۲هزار 
و یکصد دس��تگاه، ب ام و ۲هزار 
دس��تگاه، تویوتا بیش  از ۳ هزار 
دس��تگاه و رنو بی��ش  از ۴ هزار 
دستگاه در گمرک وجود دارند. 
اینها س��فارش تولید و براساس 
قرارداد ساخته شده اند و کم کم 

به ایران می رسند. 
تمام ش��رکای خارجی از این 
موضوع نگرانن��د. آنها می گویند 
ش��ما کاال را می بری��د و ما خط 
اعتباری به ش��ما داده ایم، پول 
خودروها را نمی دهید، اش��کالی 
ندارد ام��ا این همه خ��ودرو را 
می خواهی��د چه کنی��د؟ به  هر 
حال بازار حساب و کتاب دارد و 
آنها نمی توانند بگویند خودروها 
را به پاکس��تان یا امارات ببرید 

چون بازار به هم می خورد. 

یک عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس معتقد اس��ت که امروز نباید بازار 
خ��ودرو در اختیار تنها چند خودروس��از 
قرار گیرد بلک��ه باید مصرف کنندگان در 
یک بازار گسترده و متنوع امکان انتخاب 

داشته باشند. 
رامی��ن نورقلی پور اظهار داش��ت: برای 
پاس��خگویی مناس��ب به تقاض��ای بازار 
داخل، باید نی��از مصرف کنندگان داخلی 
در اولوی��ت برنام��ه و سیاس��ت دولت و 

هدف گذاری خودروسازان قرار گیرد. 
وی با اش��اره به اهمیت مشتری مداری 
در جریان توسعه صنعت خودرو، تصریح 
کرد: امروز خودروس��ازان باید متناسب با 
ذائق��ه و نیاز مش��تریان داخلی و در نگاه 
وس��یع تر، بازارهای جهان��ی تولید کنند 

و این موض��وع را س��رلوحه فعالیت های 
تولی��دی و زمینه طراحی و تحقیقات در 

این صنعت قرار دهند. 
به گزارش خبر خودرو، وی تاکید کرد: 
وجود هرگونه انحصار در صنعت خودرو، 
س��دی در مقابل کیفی سازی و دستیابی 

به قیمت رقابتی در بازار است. 
وی ب��ا اش��اره ب��ه تاثی��ر انحص��ار بر 
کاهش راندمان خودروس��ازی در کشور، 
خاطرنش��ان کرد: از س��ویی وج��ود بازار 
انحصاری و غیر رقابتی، خودروس��ازان را 
تشویق به سرمایه گذاری در حوزه تحقیق 

و توسعه نمی کند. 
نماین��ده کردکوی و بن��در ترکمن در 
مجلس ش��ورای اس��المی اظهار داشت: 
بی تردید با تداوم سیاست های انحصاری 

در ب��ازار خودروی کش��ور، هی��چ زمان 
خودروساز نخواهیم شد. 

نورقلی پ��ور اف��زود: چرا بای��د با وجود 
حدود نیم قرن فعالیت تولیدی در حوزه 
خودروس��ازی، برندی را ک��ه مورد قبول 
بازار داخ��ل و بازارهای صادراتی اس��ت 

تولید و به بازار عرضه کنیم؟ 
ک��ه  اس��ت  آن  زم��ان  گف��ت:  وی 
خودروی��ی،  جدی��د  سیاس��ت های  ب��ا 
خودروس��ازان در مس��یری حرکت کنند 
که به عنوان ط��راح و تولیدکننده خودرو 

در دنیا شناخته شوند. 
همزم��ان  بای��د  البت��ه  اف��زود:  وی 
جهت گیری برنامه ها و سرمایه گذاری های 
خارج��ی نیز در این جهت تعریف ش��ود. 
قطعا حرکت در این جهت می تواند نقش 

موثری در توسعه صنعت خودرو و معرفی 
خودروسازی ایران در بازار جهانی داشته 

باشد. 
وی با اش��اره به اینکه ب��ا مونتاژکاری 
صنع��ت خودرو توس��عه نخواه��د یافت، 
اظهار داش��ت: هرچند در این سال ها در 
جری��ان مونت��اژکاری و عرض��ه برخی از 
برندهای خارجی تالش ش��ده تا سهمی 
ام��ا  تولی��دات داخلی س��ازی ش��ود،  از 
همچن��ان در طراحی و س��اخت قطعات 
اصل��ی موفقیتی حاصل نش��ده اس��ت و 
امید اس��ت با همکاری ه��ای جدید که با 
برخ��ی از ش��رکت های مط��رح در حوزه 
طراحی و قطعات مهم ایجاد شده، بتوان 
ب��ه موقعیت بهت��ری در تولید و طراحی 

خودرو دست یابیم. 

باوجودسیاستهایانحصاری،هیچزمانخودروسازنمیشویم

دبیرانجمنواردکنندگانخودرو:

ابهام در خصوص واردات خودرو به زیان اقتصاد کشور است
اخبار

وزیرصنعت:
طرحجدیدوارداتخودرو

منتظرتاییدهیأتوزیراناست
وزی��ر صنعت از طرح جدیدی با ضوابط مش��خص 
ب��رای واردات خودرو خبر داد و گفت هر زمان طرح 
پیش��نهادی به تایی��د هیأت وزیران برس��د، ابالغ و 
اجرای��ی می ش��ود.  به گزارش ب��ورس پرس، محمد 
شریعتمداری با اش��اره به مسدود شدن سایت ثبت 
س��فارش واردات خ��ودرو به خانه مل��ت گفت: این 
طرح برای دولت قبل بوده، به همین جهت پیشنهاد 
جدی��دی با ضوابط مش��خص ب��رای واردات خودرو 
تقدیم هیأت وزیران ش��ده اس��ت.  وی ب��ا تاکید بر 
اینکه ه��ر زمان طرح پیش��نهادی ب��ه تایید هیأت 
وزیران برس��د، ابالغ و اجرایی می ش��ود، درخصوص 
زم��ان ابالغ آن گفت: نمی توان از طرف دولت زمانی 
را برای این امر عنوان کرد، هر زمان در دس��تور قرار 

گیرد مراحل قانونی طرح طی خواهد شد. 

رئیسسازمانملیاستانداردخبرداد
محدودیتجدیدبرایواردات

خودروبهایران
رئیس سازمان ملی استاندارد با تاکید بر الزامی بودن 
رعایت استانداردهای هشتادوپنجگانه خودرویی گفت 
خودروه��ای دارای اس��تاندارد س��ال ۲۰۰۳ یا ۲۰۰۷ 
اجازه ورود به کش��ور را ندارند. به گزارش بورس پرس 
به نقل از ایسنا، نیره پیروزبخت در نمایشگاه مطبوعات 
اظهار داش��ت: مهلت الزم برای رس��یدن خودروسازان 
به استانداردهای هشتادوپنجگانه مشخص شده و آنها 
ملزم هستند تا اصالحات الزم را تا ابتدای دی   ماه سال 
۹۷ لحاظ کنند.  وی ادامه داد: براساس استانداردهای 
خودروی��ی برخی خودروس��ازان باید اق��دام به اصالح 
خطوط کنن��د و حت��ی در حال حاض��ر خودروهایی 
وجود دارند که امکان تطبیق با اس��تانداردها را ندارند، 
خودروس��ازان باید تا تاریخ مشخص شده آنها را از مدار 

تولید خارج کنند. 

رتبهبندیفعلیخودروهانظر
سازماناستانداردنیست

معاون س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران می گوید 
رتبه بندی فعلی خودروها اساس��ا نظر س��ازمان ملی 
اس��تاندارد نیس��ت چرا که نظام ارزیابی فعلی صرفا 
روی محصول خروج��ی صورت می گیرد و به عناصر 

تولید توجهی ندارد.
به گزارش »عصر خودرو« به نقل از ایسنا، جهانبخش 
سنجابی ش��یرازی در نشس��تی ک��ه در س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران در ارتباط با مراس��م روز ملی کیفیت 
)18 آبان ماه( برگزار ش��د، اظهار کرد: مراسم روز ملی 
کیفیت در راس��تای ارتقای کیفیت از 1۴ س��ال قبل 
مدنظر قرار گرفت و در راستای تولید و توزیع است، اما 
امسال به دلیل تداخل با اربعین حسینی )ع( روز ملی 
کیفیت ۳۰آبان ماه در س��الن همایش های صدا و سیما 
برگزار خواهد ش��د. وی ادامه داد: س��اختار کشورهای 
پیش��رفته در حوزه اس��تاندارد به گون��ه ای پیش رفته 
که زیرساخت های استانداردس��ازی، مدیریت کیفیت 
و رقابت پذی��ری بر تولی��د و توزیع مدنظر قرار گرفته و 
به س��مت راهبرد ملی کیفیت حرکت کرده اند، اما در 
ح��ال حاضر یک��ی از حلقه های مفقوده در کش��ور ما 
نبود راهبرد ملی کیفیت اس��ت. معاون ارزیابی کیفیت 
سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به سوالی مربوط 
به رتبه بندی کیفی خودروها که در حال حاضر مدنظر 
قرار می گیرد، تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد ایران 
از مع��دود ارزیابی های صورت گرفته حمایت می کند و 
در ارتباط با رتبه بندی صورت گرفته در مورد خودروها 
باید اعالم کرد که این مقوله اساس��ا نظر سازمان ملی 
اس��تاندارد نیست چرا که صرفا روی محصول خروجی 
عمل می کند. ش��یرازی ادامه داد: ب��ه جز دارو و انرژی 
هس��ته ای که از س��ایر محصوالت جدا و متولی خاص 
برای آنها تعریف ش��ده است، س��ازمان ملی استاندارد 
این مجوز را دارد که در ارتباط با مباحث مختلف ورود 
کند. متاسفانه در دو دوره گذشته مابین مجری طرح و 
وزارت صنعت تعامل الزم برقرار نش��د و در سال جاری 
در ارتباط با خودرو جایزه ای نخواهیم داش��ت اما باید 
تاکید کنیم که رتبه بندی کیفی خودرو باید مبتنی بر 

موفقیت پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد.
وی با اشاره به رویکرد نوین استانداردسازی کشور 
خاطرنش��ان کرد: در این رابط��ه تحت عنوان تحول 
نظام استانداردس��ازی کش��ور مدنظر قرار گرفته که 
رویکرد سازمان در ارتباط با آن بر مبنای خرده کاری 
و طب��ق بن��د ۳۰ سیاس��ت های کلی برنامه شش��م 
توس��عه که به دولت ابالغ و ت��ا پایان این برنامه باید 
مدنظر قرار گی��رد. معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان 
ملی اس��تاندارد ایران با بیان اینکه سه گروه کاالیی 
در طرح��ی پایل��وت ب��ه همین منظ��ور مدنظر قرار 
گرفته اند، گف��ت: خودرو و قطعات خ��ودرو، مصالح 
س��اختمان، تجهیزات انرژی بر و ل��وازم خانگی و نیز 
مواد غذایی غیرمش��مول استاندارد سه گروه کاالیی 
مذکور هس��تند و به دنبال این هس��تیم که تا پایان 
س��ال به رتبه بندی کیفی خودروه��ا ورود کنیم، اما 
این مسئله نیازمند تدارک زیرساخت های الزم و نیز 
همکاری های مربوطه است چرا که مقاومت هایی در 

این راستا وجود دارد.

اخبار

وجودتعرفهدرصنعتخودروبهمعنای
عدمرقابتپذیریاست

یک کارش��ناس صنعت خودرو گفت تا زمانی که صنعت 
خودروس��ازی م��ا به وج��ود تعرف��ه نی��از دارد یعنی هنوز 
نتوانسته رقابت کند. مهندس محمدرضا نجفی منش، رئیس 
کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق تهران در مصاحبه با رادیو 
گفت وگ��و به خرید خودرو در برخی از کش��ور ها با لیزینگ 
اش��اره کرد و گفت: در اکثر کشورهای دنیا از محل پس انداز 
خانه و خودرو نمی خرند و به صورت لیزینگ می خرند چون 
براین باورند که خانه و خودرو از جمله وسایل مورد نیاز مردم 
است و باید در اختیارشان قرار دهند. در بند 1۰ ماده ای که 
در کمیس��یون تسهیل کسب و کار اتاق تهران تهیه کردیم و 
برای دولتمردان فرس��تادیم یکی از بند ها این موضوع است. 
وی تأکید کرد: باید مسئوالن دولتی و بانک مرکزی دخالت 
کنند چون وقتی که خود خودروساز هم مسئول تولید باشد 
و هم مس��ئول مالی باشد، بر خودروساز فشار مالی می آید و 
نمی تواند تعهداتش را به موقع انجام دهد. رئیس کمیسیون 
تس��هیل کس��ب و کار اتاق تهران در رابطه ب��ا وفای به عهد 
خودروس��ازان برای تحویل به موقع خودروها اظهار داشت: 
در این زمینه قانونی گذاش��ته ش��ده که همه کارشان را به 
موقع انجام دهند و حتی جرائمی پیش بینی شده که اگر به 
موقع به عهدش��ان و فا نکردند چه برخوردی با آنها می شود. 
وی افزود: در سال های اخیر، صنعت خودرو با افزایش تولید 
روبه رو اس��ت و از نظر تولید و تحویل کم نخواهیم داشت، 
از طرفی اعتبار خرید از طریق بانک مرکزی برای خریداران 
کار بسیار خوبی است. در ادامه مهندس محمدحسن کریمی 
سنجلی، کارشناس صنعت خودرو با ابراز تاسف از اینکه بیش 
از ۹۰ درصد سهم بازار خودرو در اختیار دو شرکتی است که 
در واقع یک شرکت هستند، تصریح کرد: چون آبشخور این 
شرکت ها به لحاظ مدیریتی، ساختاری و مسئولیت پذیری از 
جناح دولت است به رغم اینکه طبق قانون تجارت هردو این 
ش��رکت ها خصوصی محسوب می شوند ولی به دالیل بحث 
س��هام های تودرتو و ش��رکت های تودرتو عمال شرکت های 
دولتی هس��تند. وی با اشاره به رقابت پذیری صنعت خودرو، 
بیان داش��ت: زمانی ک��ه ۹۰ درصد بازار خ��ودرو در اختیار 
شرکت خاص اس��ت، قطعاً این بازار میزان رقابت پذیری اش 
تا س��قف صفر تنزل می کند یعنی یک بازار کامال انحصاری. 
به وی��ژه در خودروهای زیر۶۰ میلیون توم��ان و باالی ۲۴۰ 
میلی��ون توم��ان. خودروهای ب��االی ۲۴۰ میلی��ون تومان 
در انحص��ار وارداتی ها اس��ت و خودرو ه��ای زیر ۶۰ میلیون 
تومان در انحصار خودروس��ازها. وی متذکر ش��د: در چنین 
فضایی قطعا نمی توانید یک مشتری راضی پیدا کنید چون 
اگر ش��ما می روید یک خودرویی را ثب��ت نام می کنید، اوالً 
یکس��ری دالیل اقتصادی دارد چ��ون با بازار اختالف قیمت 
دارد، بنابراین موجی برای ثبت نام ایجاد می ش��ود. زمانی که 
ثبت نام می کنید باید به خواس��ته های شرکت تولید کننده 
غیر مستقیم تن دهید. عماًل براساس نسبت شاخص تمرکز 

شما در یک فضای کاماًل انحصاری هستید. 

 
اسقاطخودروهایفرسودهمتوقفشده

است
 در شرایطی که به نظر می رسد دولت هنوز تصمیمی برای 
بازگشایی دوباره سایت ثبت س��فارش واردات خودرو ندارد، 
روند اسقاط خودروهای فرسوده نیز با مشکالتی همراه شده 
است. اس��قاط خودروهای فرسوده از سه سال پیش تاکنون 
ارتباط مستقیمی با واردات خودرو به کشور پیدا کرده، حال 
آنکه خروج فرسوده ها هم اکنون تنها بر دوش واردکنندگان 
است.  به گزارش کارپرس، در شرایطی که بیش از چهار ماه 
است که وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش 
واردات خودرو را بسته است، اسقاط خودروهای فرسوده نیز 
با کندی پیش می رود. به گفته دارندگان خودروهای فرسوده، 
با وجود آنکه از س��ه ماه گذشته اقدام به از رده خارج کردن 
خودروی فرس��وده خ��ود کرده اند، اما مراکز اس��قاط حاضر 
به خرید خودروی فرس��وده نیس��تند، چراکه واردکنندگان 
به دلیل بس��ته بودن س��ایت، نیازی به خرید گواهی اسقاط 
ندارن��د.  در این مورد مهدی نیکدار، رئیس س��تاد مدیریت 
و مصرف سوخت کش��ور در گفت وگو با »دنیای اقتصاد« با 
تایید این موضوع، به کاهش ۲۵ تا ۳۰ هزار گواهی اس��قاط 
خودرو در مهرماه نسبت به شهریورماه امسال اشاره می کند 
و می گوید: به دنبال بسته شدن سایت ثبت سفارش واردات، 
اسقاط خودرو نیز با مشکل مواجه شده و کاهش یافته است. 
وی اف��زود: در حال حاضر مراکز اس��قاط و واردکنندگان 
خودرو ۴۵ هزار گواهی اس��قاط ذخیره را در سیستم دارند، 
بنابراین تقاضایی ب��رای خرید گواهی اس��قاط وجود ندارد 
و مراک��ز اس��قاط نیز لزومی به اس��قاط خودروی فرس��وده 
نمی بینند. به گفته وی، در صورتی که ثبت سفارش واردات 
خ��ودرو از س��ر گرفته ش��ود، در ابتدا میزان ذخیره ش��ده 
مصرف می ش��ود و بع��د تقاضا برای گواهی اس��قاط جدید 
ص��ورت می گیرد.  در حالی دارندگان خودروهای فرس��وده 
و مراکز اس��قاط نس��بت به رویکرد دولت درخصوص بستن 
سایت ثبت س��فارش و اثر این موضوع بر اسقاط انتقاد دارند 
که موضوع مورد توجه آن اس��ت ک��ه واردکنندگان هنگام 
ش��ماره گذاری خودرو باید نسبت به خرید گواهی اسقاط و 
ارائه به مراکز ش��ماره گذاری اقدام کنند. فرهاد احتشام زاد، 
رئی��س انجم��ن واردکنندگان خ��ودرو نیز در ای��ن زمینه 
می گوید: از آنجا که واردات خودرو در یک پروسه زمانی سه 
ماهه صورت می گیرد، بنابراین بس��یاری از واردکنندگان در 
مراحل ثبت سفارش و آغاز به کار، قراردادهای گواهی اسقاط 
خودرو را منعقد می کنند. وی ادامه می دهد: به این ترتیب در 
شرایطی که امکان ثبت سفارش وجود ندارد و آینده واردات 
خودرو مش��خص نیست، واردکنندگان نمی توانند نسبت به 
خرید گواهی اسقاط خودرو اقدام کنند؛ چراکه از قراردادهای 

قبلی نیز تعداد زیادی گواهی اسقاط باقی مانده است. 

تازه های خودرو

رونماییازسریعترینخودرویدنیا



7 تیم استارت آپی فناوری نانو برای راهیابی به المپیاد بین المللی فناوری نانو  
)تهران 2018( به رقابت پرداختند. به گزارش ایسنا، نتایج نهایی نخستین دوره  
توانمندسازی اس��تارت آپ های فناوری نانو  )نانواستارت آپ( با هدف انتخاب 

نماینده ایران برای حضور در المپیاد بین المللی 
فناوری نانو )تهران 2018( اعالم شد. این رویداد 
ش��امل دو مرحله حضوری )شناسایی فرصت-

فناوری( و غیرحضوری )اثبات مفهوم راهکار ارائه  
شده و شناسایی بازار پیشنهادی( بوده است که 
هدف انتخاب و معرفی یک تیم از س��وی ستاد 
ویژه توسعه فناوری نانو برای شرکت در نخستین 
المپیاد بین المللی فناوری نانو برگزار شد. در این 
دوره هف��ت تی��م راه  یافته به مرحل��ه دوم روی 
شناسایی مشتریان و اثبات راهکار فناورانه خود 
متمرکز ش��ده و پس از رونمایی از دستاوردهای 
خود در جش��نواره ملی نانو، م��ورد ارزیابی قرار 
گرفتند. تیم های ش��رکت کننده جهت پیشبرد 

اهداف خود از حمایت های مادی و معنوی ستاد توسعه فناوری نانو برای توسعه 
نمونه اولیه و شناسایی مش��تریان برخوردار شدند که شامل اختصاص اعتبار 
شبکه آزمایشگاهی و حمایت های نقدی، مشاوره های تخصصی فنی و تجاری 

را به صورت هفتگی توس��ط مش��اوران فنی و تجاری و خدمات تس��هیل گری 
شامل شبکه سازی و پشتیبانی معنوی از تیم ها و تسهیل دسترسی تیم ها به 
خدمات دوره می شود. محوریت این دوره، راه اندازی کسب وکارهای مبتنی بر 
فناوری نانو برای حل مسائل آب و پساب بوده و 
تیم های شرکت  کننده در دوره توسط 11 داور 
حوزه فنی و تجاری  مورد ارزیابی قرار گرفتند. 

ارزیاب��ی مرحل��ه دوم دوره نانواس��تارت آپ 
ش��امل دو بخش غیرحضوری و حضوری بود و 
شاخص های ارزیابی با توجه به اهداف برنامه و 
با تأکید بر س��ه اصل »اثبات مفهوم فناورانه«، 
»جذابیت بازار پیشنهادی« و »کیفیت عملکرد 
تیم«تدوین ش��ده اند. در بخ��ش غیرحضوری 
نیز جوانب فن��ی، تجاری و عملکرد با توجه به 
مس��تندات مکتوب، کلیپ ارائه به زبان فارسی 
و انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفت و در بخش 
حضوری نیز ارزیابی که در تاریخ 1۹مهرماه در 
محل س��تاد توسعه فناوری نانو برگزار شد، تیم ها به ارائه نهایی دستاوردهای 
خود به زبان انگلیس��ی در مقابل داورهای حض��وری پرداخته و داورهای این 

بخش با تأکید بر جوانب تجاری و فنی تیم ها را ارزیابی کردند. 

معاون توس��عه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار با بیان اینکه کشورهای جهان 
اشتغال خود را با مهارت آموزی پیوند زده اند، گفت: آینده بازار کار ایران باید به 
سمت مهارت افزایی و تربیت نسلی ماهر و کاردان پیش برود. به گزارش ایسنا، 

عیسی منصوری در مراسم معارفه رئیس سازمان 
آموزش فنی و حرفه ای گفت: امروز مسئله اصلی 
ما این است که کوش��ش همگانی صورت گیرد 
تا تطابق بین آموزش های مهارتی و مهارت های 
نیروهای کار با آنچه نیاز و تقاضای کشور است، 
افزایش یاب��د. وی ادامه داد: برای تحقق این کار 
ابتدا باید برنامه های خوبی طراحی کنیم، سپس 
برنامه های موجود را به خوبی اجرا کنیم و برای 
اجرا چاره اندیشی مناسبی داشته باشیم. معاون 
توس��عه کارآفرینی و اش��تغال وزی��ر کار افزود: 
س��اختار حکمرانی در این حوزه باید به گونه ای 
تنظیم و بهبود بخش��یده شود که خروجی های 
م��ورد نظر ب��ه وجود  آید و به نظر می رس��د که 

سازمان فنی و حرفه ای نقش خود را در این مسیر به درستی ایفا کرده است. 
منصوری خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد گزینه سوم را که چاره اندیشی است 
انتخاب کنیم، یکی از الزامات کار ما این اس��ت ک��ه بحث آموزش مهارت در 

کشور را اصالح کنیم. نقش سازمان فنی و حرفه ای به صورت تاریخی، آموزش 
مهارت بوده است و تمایل سیستم این است که همین نقش از طریق پذیرش 
مس��تقیم مسئولیت آموزش مهارتی ادامه یابد. او بر ضرورت حرکت به سمت 
اصالح نظام حکمرانی در حوزه مهارتی به جای 
پذیرش مسئولیت توسعه آموزش های مهارتی 
در کشور تاکید کرد و گفت: بازار کار ایران باید 
به س��متی پیش برود که تربیت نسلی ماهر و 
کاردان را شاهد باشیم. معاون توسعه کارآفرینی 
و اشتغال وزیر کار گفت: در تقسیم بندی کلی، 
س��ازمان فنی و حرفه ای در ایران جزو مواردی 
دسته بندی می شود که به طور مستقیم اجرای 
آموزش می کند، ولی باید کم کم نقش سازمان 
ع��الوه بر پذیرش مس��تقیم اج��رای آموزش، 
پذی��رش مس��تقیم توس��عه باش��د. وی ابراز 
امیدواری کرد: با توج��ه به اینکه در تمام دنیا 
حرکت به س��مت مهارت آموزی به عنوان یک 
اصل مورد توجه قرار گرفته و کش��ورها اشتغال خود را با مهارت افزایی پیوند 
زده اند، در آینده نزدیک آثار تحقق اهداف مهارت آموزی در اقتصاد و اش��تغال 

کشور دیده شود. 

در گزارش مالی  اپل برای فصل چهارم سال مالی 2017، بخش پوشیدنی های 
این شرکت موفق به فروش ۶.7 میلیارد دالری شده که برای نخستین بار سود 

باالیی عاید اپل کرده است. 
به گزارش زومیت، آیفون محصولی اس��ت که 
توانس��ته نیمی از درآمد کوپرتینونشین ها را به 

خود اختصاص دهد. 
گ��زارش مال��ی اپل ب��رای س��ه ماهه چهارم 
س��ال مالی 2017 ش��امل ف��روش باالی بخش 
پوشیدنی ها از جمله س��اعت  هوشمند، هدفون  
بیتس و ایرپاد وایرلس این شرکت بود. تیم  کوک 
در ای��ن گزارش مالی اعالم ک��رد که این بخش 
از کس��ب و کار اپل با وجود پنهان  بودن، با رش��د 
سریعی همراه بوده اس��ت. کوک در این جلسه، 
بخش »پوش��یدنی ها« را کس��ب و کار جدید اپل 
نامی��د و از اهمیت آن برای ش��رکت متبوعش 
س��خن گفت. کوک به صورت جزئ��ی به فروش 

محصوالت پوشیدنی این شرکت اشاره نمی کند، اما در بین صحبت هایش، از 
رشد این بخش نسبت به سال گذشته خبر می دهد. 

وی می گوید: کسب وکار پوشیدنی ما نسبت به مدت مشابه در سال گذشته، 

در سه ماهه چهارم رشدی 7۵درصدی تجربه کرده است. 
 )Calpine(  در لیس��ت فورچون، رتبه ۴00 فهرست به ش��رکت کالپاین
اختص��اص دارد که در س��ال گذش��ته موفق به کس��ب درآم��د ۶.7 میلیارد 
دالری ش��د؛ این بدین  معنی اس��ت که درآمد 
 س��االنه کسب و کار  »پوش��یدنی « اپل، حداقل

۶.7 میلیارد دالر در سال است. همین موضوع 
ثاب��ت می کند ک��ه ای��ن بخ��ش به تنهایی از 
ش��رکت هایی مانند جونز فایننشال، جت بلو و 

اکتیویژن بلیزارد در آمد بیشتری دارد. 
فراتر از ساعت های هوشمند

چ��ه چیزی در نظ��ر اپل جزو دس��ته بندی 
پوشیدنی حساب می ش��ود؟ در ماه مه، کوک 
در پاس��خ به این س��وال گفت ک��ه آنها عالوه  
ب��ر اپ��ل واچ، هدفون  بیت��س و ایرپ��اد را نیز 
عضو این دس��ته می دانن��د و درآمد حاصل از 
ای��ن محصوالت را در گ��زارش مالی، تحت نام 
»پوش��یدنی« ارائه می دهند. در  آن زمان مدیرعامل اپل از حضور کس��ب و کار 
 »پوش��یدنی« اپل در فهرس��ت ۵00 ش��رکت برتر فورچون و در آمد س��االنه

 ۵.1 میلیارد دالری خبر داد. 

اس��تارت آپی با موضوع انرژی 8 تا 11 آذرماه در دانش��گاه صنعتی ش��ریف 
برگزار می ش��ود.به گزارش خبرنگار مهر، انرژی در جهان دلیل اصلی بیش از 
70 درصد منازعات است. یافتن راهکارهای تازه در حوزه تولید، توزیع، نگهداری 

و تجارت انرژی دغدغه اغلب شرکت های بزرگ 
و دولت هاست. قدرت های جهانی دریافته اند که 
کلید اس��تیال بر جهان در اختیار داشتن هرچه 
بیش��تر منابع انرژی اس��ت. یکی از این مناطق 
غن��ی از انرژی خلیج فارس اس��ت که دوس��وم 
منابع گاز و نفت جهان و ام��کان بهره برداری از 
منابع تجدیدپذیر مانند باد، موج و خورشید نیز 
در این منطقه اس��تراتژیک متمرکز شده است. 
منطقه خلیج ف��ارس را نظریه پردازان قدیمی به 
خاطر وجود انرژی در آن »هارتلند« نامیده اند و 
تسلط بر آن را فرمانروایی هر کشوری در جهان 

می دانند.
ای��ران با ق��رار گرفت��ن در قلب ای��ن منطقه 

از حساس��یت و جای��گاه ویژه ای برای تس��لط و بهره ب��رداری از منابع انرژی 
 برخوردار است. نوآوری و ایجاد شرکت های استارت آپی در حوزه انرژی یکی از 

شاه کلیدهای اساسی برای توسعه قدرت کشور در مواجهه با تهدیدات است.

با وج��ود چالش ها و تهدیدات عمیق موجود این بخ��ش، جای کار زیادی 
ب��رای فعالیت و اص��الح وضعیت موجود در بخش ه��ای غیرحاکمیتی وجود 
دارد. در حوزه های »بهره گی��ری از فناوری اطالعات و ارتباطات برای افزایش 
بهره وری انرژی«، »بهره گیری از اینترنت اشیا 
برای کنترل و مدیریت انرژی «، »بهره گیری از 
فناوری های  نوین تولید،انتقال ،ذخیره سازی و 
مصرف  انرژی«، »شبکه های هوشمند انرژی«، 
»بازاره��ای نوین ان��رژی و مدل های کس��ب 
و کار نوی��ن ان��رژی«، »انرژی پ��اک«، »منابع 
 انرژی همراه برای وس��ایل نقلیه و انسان« این 

چالش های همواره وجود دارد.
اینه��ا بخش کوچکی از 2۴ ابرپروژه طراحی 
شده در حوزه انرژی است که در وضعیت فعلی 
قابلیت تبدیل به کسب و کارهای کوچک قابل 
گس��ترش را دارند. بر این اس��اس و با توجه به 
ظرفیت های موجود کش��ور شتابدهنده انرژی 
ققنوس با حمایت قدرتمند  س��رمایه گذاران و سیاس��ت گذاران حوزه انرژی 
کشور بر اساس مدل نوآوری، شتابدهنده، پرش، اقدام به برگزاری اولین دوره 

چالش نوآوری انرژی  و  کسب و کار های مرتبط با انرژی کرده است.
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آینده بازار کار ایران در دست انسان های ماهر است استارت آپ انرژی در دانشگاه شریف برگزار می شودکسب وکار پنهان و سودده اپل در حوزه  پوشیدنی ها

کارآفرینان اجتماعی در کس��ب وکار به چیزی بیش از سود می اندیشند و 
برای ایجاد تغییر و تفاوت، بسیار پرشور و اشتیاق هستند. 

برای بعض��ی از افراد، مانند بنیانگ��ذار Yoobi Ido Leffler و بنیانگذار 
TOMS Shoes Blake Mycoskie، کارآفرینی اجتماعی به معنی اهدای 
محصول به فردی نیازمند است. مفهوم کارآفرینی اجتماعی برای کریستوفر 
گ��ری، یکی از مؤسس��ان Scholly، ب��ا کمک به دانش آم��وزان کم درآمد و 
پرداخت کمک هزینه تحصیلی به آنها برای رفتن به دانشگاه، نمود پیدا می کند. 
به گزارش مدیر اینفو، ش��ما به عنوان کارآفری��ن اجتماعی موفق، نیازمند 
تغییرات��ی الهام بخش در زندگی تان هس��تید و باید هدفی بزرگ تر از ایده تان 

را دنبال کنید. 
هیدن، یکی از بنیانگذاران س��رمایه گذاری اجتماعی، در مصاحبه ای گفت: 
»اگر احساس می کنید که خواستار تغییر بیشتر در جهان هستید و می خواهید 
تا زنده  هس��تید، این کار را انجام دهید، باید نقشه راهی روشن برای سفرتان 

داشته باشید.«
در ای��ن مطلب هفت گام عمل��ی و قابل  اجرا را که برای تبدیل ش��دن به 

کارآفرین اجتماعی موفق به آن نیاز دارید، باهم مرور می کنیم. 
1- بیانیه ماموریت بنویسید 

اینکه بدانید دقیقا می خواهید به چه کس��ی، چگونه، کجا و در چه زمانی 
خدمت کنید، موضوع بسیار مهمی است. 

در مورد استعدادهای طبیعی خود، مهارت های اصلی، مهارت های حرفه ای 
و آموزش��ی و دسترس��ی به منابع موردنیاز، فکر کنید. از خودتان سوال های 
س��اده ای بپرس��ید: »چه کاری باید انجام دهم؟«،  »چگونه این کار را انجام 
خواهم داد؟«،  »چه کس��ی این کار را انجام می دهد؟« و »چه ارزشی را ارائه 

می دهم؟« پاسخ به این سواالت، بیانیه مأموریت تان را تشکیل می دهد. 
2- در زمینه موردنظرتان تحقیق کنید 

در مورد چش��م انداز کس��ب وکار اجتماعی که می خواهید در آن کار کنید، 
بیشتر بدانید. دریابید که بازیکنان اصلی چه کسانی هستند و چگونه جهان را 
تغییر می دهند. اگر درحال حاضر کارآفرین اجتماعی ای وجود دارد که دقیقاً 
همان کاری را می کند که ش��ما می خواهید انجام دهید، از او به عنوان فردی 
الهام بخش و منبع اطالعات اس��تفاده کنید تا بتوانید پیش��نهادتان را به طور 

متمایز و متفاوتی ارائه دهید. 
در اینج��ا گوگل می تواند به ش��ما کمک کند تا رقبا و ش��رکای بالقوه تان 
را بیابی��د. اگر ش��ما به جای آن کارآفرین اجتماعی می خواس��تید در چنین 
کس��ب وکاری ش��رکت کنید، چه چی��زی را در وب جس��ت وجو می کردید؟ 
چ��ه اصطالحات و کلمات کلیدی خاصی را اس��تفاده می کردید؟ خودتان را 
در جایگاه مش��تری یا ذی نفع قرار دهید و ب��ا در نظر گرفتن دیدگاه آنها به 
جست وجوی  تان ادامه دهید. می توانید از تحقیقات انجمن های تجاری خاص 

در حوزه کارآفرینی اجتماعی استفاده کنید. 
3- پیشنهاد منحصربه فردتان را ارائه دهید 

چطور می توانید کاال یا خدمتی، متفاوت از چیزی که دیگران در حال ارائه 
آن هستند عرضه کنید؟ هرچه زودتر و دقیق تر به نوآوری و آنچه می خواهید 

انجام دهید فکر کنید؛ سازمان اجتماعی تان منحصر به فردتر خواهد بود. 
4- برای کسب بازخورد و حمایت از تیم تان، با آنها ارتباط برقرار کنید 

منظور از »عضوتیم«، لزوماً کسی نیست که با شما و برای شما یا به عنوان 
ش��ریک تجاری یا کارمندتان کار می کند. در عوض، عضو تیم فردی اس��ت 

که همواره طرفدار شماس��ت و حتی از طریق سرمایه گذاری های هدفمند به 
تالش های  شما در جهت تحقق اهداف کمک می کند. کسی که در تیم تان قرار 

دارد، در واقع ریشه وجودی تان محسوب می شود. 
ب��رای جمع آوری کمک ه��ای خارج فضای تیم تان، به اف��رادی که قباًل در 
زندگی و حرفه شما نقش داشتند و درعین حال مربیان و مشاورانی قابل اعتماد 
بوده اند، فکر کنید. بعضی از رقبا و همکاران تان یا اعضای انجمن های تجاری 

مربوطه که آنها را مورد بررسی قرار داده اید، می توانند به کمک شما بیایند. 
از طریق بیان مأموریت تان، حامی و مربی جذب کنید و توجه داشته باشید 
که آنها در مورد شرکت و نحوه فعالیت تان چطور فکر می کنند. هنگام انجام 
این کار باید صبور و مقاوم باش��ید زیرا بعضی حامیان ممکن اس��ت انتقادات 
اصالحی ارائه دهند. به یاد داشته باشید که اعضای تیم تان احتماالً نیت خوبی 

دارند و می خواهند شما را به موفقیت برسانند. 
۵- مدل کسب وکارتان را توسعه دهید 

مدل کسب وکارتان، نقشه راهی برای کسب وکارتان است. در مورد چگونگی 
دس��تیابی به خدمات یا محصوالت تان فکر کنید. آی��ا ارائه خدمت به صورت 
کنونی و با تعداد مشتریان فعلی، شما را راضی می کند؟ آیا نیاز به گسترش و 

استخدام افراد بیشتری دارید تا تأثیرگذاری تان را افزایش دهید؟ 
دقیقاً چقدر پول برای این ش��رکت اجتماعی نیاز دارید، تعیین این مقوله 
برای حمایت از مأموریت تان الزم است. خودتان می توانید این مبلغ را پرداخت 
کنی��د یا نیاز به جذب حامی و س��رمایه گذار دارید؟ چ��ه نوع خاصی از مدل 

کسب وکار منجر به درآمد موردنیاز و مطابق میل تان خواهد شد؟ 
از خود بپرس��ید که آیا ذی نفعان ش��رکت حاضرند برای رس��یدن سازمان 
به اهدافش، در آن س��رمایه گذاری کنند؟ آیا این امکان وجود دارد که ش��ما 
محص��ول و خدمت را به گروهی از م��ردم ارائه کنید و از درآمد حاصل از آن 
به افراد نیازمند کمک کنید؟ بعد از اینکه در مورد مدل کسب وکار مطابق با 
هدف تان تصمیم گرفتید باید به این نکته هم توجه داشته باشید که این مدل 
کسب وکار توانایی رقابت در بازار کنونی را داشته باشد و درنتیجه بتواند شما را 

به اهداف موردنظرتان برساند. 
6- منابع مالی اولیه را شناسایی کنید 

از کجا می خواهید منابع مالی الزم برای راه اندازی و رش��د کسب و کارتان را 
تأمین کنید؟ آیا به دنبال وام تجاری سنتی می گردید یا خودتان می توانید این 
مبلغ را بپردازید؟ آیا چش��م به کمک های دوستان و خانواده دارید یا به دنبال 

فرشتگان سرمایه گذار و مخاطره پذیر هستید؟ 
یک��ی از بهتری��ن گزینه های تأمی��ن مالی مخصوصاً برای ش��رکت های 
اجتماعی، رس��انه ها هستند که می توانند گروه های سرمایه گذاری را تحت 
تأثی��ر قرار دهند. ش��بکه های اجتماعی معاصر، جای خوب��ی برای ارتباط 
با س��رمایه گذاران اس��ت. دقت کنید در هرگونه س��رمایه گذاری خارجی، 
س��رمایه گذارانی ک��ه با ش��ما کار می کنند، 100 درصد ج��ذب مأموریت 
اجتماعی ش��ما شده باشند و سرمایه گذاری فقط به دلیل کسب بیشترین 

بازده انجام نشده باشد. 
7- برنامه اجرایی بنویسید و به آن متعهد باشید     

در برنام��ه ای اجرایی، وظایف کاری و اقالم عملیات��ی که به آن برای ادامه 
فعالیت نیاز دارید، مشخص می شود. این طرح تاریخ های دقیقی -از راه اندازی 
کس��ب وکار گرفته تا مدت زمان الزم برای رس��یدن به هدف تان- را ش��امل 
می ش��ود. درواقع این برنامه، تقویم اجرایی شماست؛ بنابراین سعی کنید آن 
را به صورت اهداف کارآفرینی س��االنه، ماهانه، هفتگی، روزانه و حتی ساعتی 

تنظیم کنید. 

راه اندازی یک کسب و کار برابر است با قبول کردن مسئولیت های جدید 
و زی��اد. چگونه می توان در چنین ش��رایطی بین کار و زندگی ش��خصی 

تعادل مناسبی ایجاد کرد؟ 
کارآفرینان به اندازه ای مش��غله کاری دارند که به مرور زمان، مرز بین 
کار و زندگی شخصی ش��ان کمرنگ می ش��ود. تا جای��ی که حتی گاهی 
اوقات این مرز به خوبی قابل تشخیص نیست. این سبک زندگی به مرور 
زمان انرژی افراد را تحلیل می برد و باعث فرس��ودگی آنها می ش��ود. در 
چنین ش��رایطی بهترین کار این اس��ت که با خودتان مهربان باش��ید و 
تعادل مناسبی بین کار و زندگی برقرار کنید. با یک برنامه ریزی مناسب 
و برقراری تعادل نیز می توان به موفقیت های بزرگ دس��ت پیدا کرد. هر 
انسانی رویا هایی در زندگی دارد که ترجیح می دهد به جای خوابیدن، آنها 
را دنب��ال کند. تالش و کار بی وقفه برای رس��یدن به آنها الزم و ضروری 
اس��ت، اما نباید عادت هایی در ش��ما ایجاد کند که باعث تحلیل انرژی و 
فرسودگی شود. اجازه بدهید ابتدا بیشتر در مورد تعادل بین کار و زندگی 
صحبت کنیم. س��یندی اسپیگل، مشاور کس��ب و کار و بنیانگذار شرکت 
Collective اس��ت. به عقیده او تعادل بین کار و زندگی زمانی حاصل 
می شود که ش��ما کسب وکارتان را طبق س��بک زندگی خود بسازید نه 
اینکه زندگی خود را براساس کارتان تعریف کنید. پایبند بودن به تعادل 
بین کار و زندگی به مرور زمان و با رشد یک کسب و کار اهمیت بیشتری 
پیدا می کند. آیا ش��ما هم تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که بین 
کار و زندگی ش��خصی خود تعادل برقرار کنید؟ ما در ادامه این مقاله  به 

نقل از زومیت، پنج راه انجام این کار را توضیح می دهیم. 

1- لیست اولویت  )نه لیست انجام کار( بسازید
ش��رکت بنیانگ��ذار  و  س��المتی  مرب��ی  زلنیک��ر،   س��امارا 

 Mindfulness Matters  می گوید: »من هر روز صبح یک لیس��ت 
اولویت بندی ش��ده از کارهایی که باید انجام دهم می سازم. من هم مانند 
هر ش��خص دیگری دوست دارم کارهای موجود در لیست انجام کارم را 
تکمیل کنم، اما می دانم که این کار شدنی نیست. من هر روز سه مورد از 
مهم ترین کارها را انتخاب می کنم و در لیست انجام کار قرار می دهم. اگر 
وقت اضافه داشته باشم به مابقی کارها رسیدگی خواهم کرد.« زمانی که 
چشم اندازی برای خودتان تعریف کرده اید و می خواهید کسب و کاری که 
س��اخته اید گسترش دهید، موج عظیمی از مس��ئولیت ها و کارها نیز به 
س��مت تان حرکت خواهند کرد، بنابراین روی لیس��ت اولویت بندی شده 

خود تمرکز کنید و بابت به پایان رساندن هر کاری خوشحال باشید. 

2- تا جای ممکن کارها را به دیگران بدهید
بع��د از اینک��ه به بینش خوب��ی از اولویت بندی های خود دس��ت پیدا 
کردی��د، به این فکر کنید که چگونه می توانید وظایف خود را به دیگران 
بس��پارید. بس��یاری از رهبران و بنیانگذاران موفق، بیرون سپاری کردن 
کارها را به عنوان یکی از عوامل موفقیت در نظر می گیرند. به افرادی که 
در کنارتان هستند اعتماد کنید و وظایف خود را به آنها بسپارید. لزومی 
ندارد که همیشه کارها به وسیله شما انجام شود. گاهی اوقات انجام این 
کار به معنای اس��تخدام مهارت و نیروی جدیدی اس��ت که می تواند در 
زمان و انرژی شما صرفه جویی کند. اسپیگل می گوید: »زندگی در عصر 
رایان��ش ابری این امکان را برای ش��ما فراهم می کن��د که به راحتی و در 
ه��ر زمینه ای حمایت مورد نظر خود را دریافت کنید. از تولید یک طرح 

گرافیکی برای ش��بکه های اجتماعی گرفته تا اس��تخدام دستیار مجازی 
برای مدیریت کارهای شخصی.« این کار باعث سازمان دهی امور مربوط 
به زندگی ش��خصی تان نیز خواهد ش��د. همچنین امروزه س��رویس های 
زیادی برای تامین مواد غذایی ارائه شده است که به شما کمک می کنند. 
این س��رویس ها نیازهای ش��خصی و روزانه شما را برطرف می کنند و در 

نتیجه در زمان و انرژی تان صرفه جویی خواهند کرد. 

3- مرزهای واقع بینانه تعیین کنید
تعیین مرز یعنی به هر چیزی که در لیست اولویت های تان قرار ندارد 
»نه« بگویید. دکتر لورن هازوری می گوید: »من به زندگی شخصی خود 
اهمی��ت زی��ادی می دهم و برای اینکه بتوانم روی خ��ودم، کار و دخترم 
تمرکز داشته باشم، مرزهای محکم و مشخصی تعریف می کنم، بنابراین 
به شما توصیه می کنم ببینید چه روش و راه  حلی برای تان جواب می دهد. 
اگر احس��اس می کنید اوضاع غیرطبیعی ش��ده اس��ت از خود واقعی تان 
فاصله بگیرید تا بتوانید به آن شخصیتی که می خواهید برسید.« تعیین 
مرز همچنین می تواند روی کارهای غیر قابل بحث نیز اعمال ش��ود. همه 
ما در زندگی یک س��ری عادت های��ی داریم که حال مان را بهتر می کنند. 
به عنوان مثال برخی انسان ها با ورزش کردن و برخی دیگر با قرار گرفتن 
در طبیعت انرژی می گیرند. س��عی کنید این کاره��ا را از وظایف روزانه 
خود دور نکنید. زیرا باعث باال رفتن میزان خالقیت، قدرت تصمیم گیری 

و انرژی  می شود. 

4- به ندای درونی خود گوش بسپارید
حس شش��م ش��ما از چیزهایی که در عقل و قلب تان قرار دارد ناشی 
می شود. به این احساس خود اهمیت بدهید و بگذارید شما را راهنمایی 
کن��د. اس��پیگل می گوید: »هیچ قانونی وجود ندارد ک��ه در مورد تمامی 
امور مربوط به کارآفرینی صدق کند، بنابراین بهترین کار این اس��ت که 
به غریزه خود اعتماد کنید. زمانی که احساس می کنید دچار عدم تعادل 
شده اید، بالفاصله به احس��اس تان مراجعه کنید. به دانش خود از بدن و 
فکرتان اعتماد کنید و هر کاری می توانید انجام دهید تا دست کم به طور 
موقت به تعادل برسید. کسب وکار شما زمانی رشد پیدا می کند که شما 
در بهترین وضعیت خود باشید.« بنابراین هر از گاهی خودتان را از دنیای 
اطراف خارج کنید. به عنوان مثال بعد از ساعت ۹ ایمیل های خود را چک 

نکنید یا حداقل یک روز در هفته ناهارتان را پای میز کار صرف کنید. 

۵- فراموش نکنید که کار همیشه هست
ش��ما به عنوان یک کارآفرین هیچ موقع بی��کار نخواهید بود، بنابراین 
همیش��ه برای خودتان و اولویت بندی های تان زمان بگذارید. ایوا پالینگ، 
بنیانگ��ذار برند Richer Poorer می گوی��د:  »مدیریت امور مربوط به 
کارآفرینی، اولویت های شخصی و وظایف مادری بسیار سخت است. من 
هیچ چاره ای ندارم جز اینکه به اولویت بندی هایم وفادار بمانم، در غیر  این 
صورت نمی توانم بین کار و زندگی ش��خصی تعادل ایجاد کنم. هر چقدر 
کس��ب و کاری بیشتر رش��د می کند، مس��ئولیت های آن بیشتر می شود. 
رس��یدن به این ب��اور که برخی کارها می توانند تا ف��ردا صبر کنند واقعا 
به من کمک کرد که بتوانم در میان وظایف سنگین به کارهای شخصی 

خودم هم رسیدگی کنم.«
FORBES :منبع

کمپانی چینی میزو قرار است همکاری اش را با مدیاتک گسترش دهد. این سازنده 
که معموال پردازنده گوشی هایش را از مدیاتک تهیه می کند، قصد دارد با همکاری آن 
در سال 2018 بهترین و بی نقص ترین نسخه تکنولوژی تشخیص چهره را ارائه کند. 
ارد بودلینگ، مدیر بخش بازاریابی جهانی میزو، چند روز پیش در حساب شخصی 
توییترش درباره یکی از پروژه های تازه این کمپانی توییت کرد. 
به گزارش جی اس ام، براساس این توییت شخصی کمپانی میزو که در ساخت 
گوشی های هوشمند فعالیت می کند، قرار است با کمپانی تایوانی مدیاتک برای 
تولید بهترین نسخه تکنولوژی تشخیص چهره روی گوشی های همراه فعالیت کند. 
همانطور که احتماال مطلع هستید، میزو معموال از پردازنده های کمپانی مدیاتک 
برای گوشی های هوشمندش بهره می برد و می توان ادعا کرد این دو سازنده پیش از 
این هم همکاری نزدیکی با هم داشته اند. به همین خاطر همکاری آنها در یک پروژه 
جدید احتماال کسی را شگفت زده نخواهد کرد. گوشی Pro 7 Plus  یکی از نمونه های 
بارز این همکاری به شمار می رود چراکه تنها گوشی هوشمندی است که از پردازنده 
مدیاتک Helio X30 بهره می برد. 
تکنولوژی تشخیص چهره حاال بعد از دوربین دوگانه و طراحی بدون حاشیه به 
تازه ترین ترند محبوب در صنعت گوشی های هوشمند تبدیل شده است. این تکنولوژی 
درواقع به عنوان یک روش جایگزین برای تشخیص اثرانگشت معرفی شده است 
و اغلب سازندگان در تالشند آن را به اندازه استفاده از حسگر اثرانگشت، ایمن و 
پرسرعت طراحی کنند. البته کمپانی اپل هم این تکنولوژی را به صورت اختصاصی 
و به نام Face ID در تازه ترین محصولش یعنی آیفون 10 ارائه کرد. انتظار می رود 
سازندگان بیشتری در سال 2018 از این  ترند پیروی کنند. 
در توییت آقای بودلینگ همچنین به سال 2018 برای معرفی تکنولوژی مذکور در 
گوشی های میزو اشاره شده است. البته بازه زمانی مشخصی برای آن ذکر نشده است، 
اما حدس می زنیم میزو تکنولوژی تشخیص چهره را ابتدا با یک پرچمدار معرفی کند. 
این گوشی احتماال Pro 8 خواهد بود. 
کمپانی میزو را باید یکی از سازندگان موفق سال 2017 دانست. این سازنده چینی 
توانست دو گوشی Pro 7 و Pro 7 Plus را با دو صفحه نمایش مجزا و طراحی 
بی نظیری روانه بازار کند. هیچ سازنده دیگری تابه حال موفق نشده است محصولی 
مشابه آنها معرفی کند. میزو همچنین نخستین گوشی هوشمندش را که به پردازنده 
اسنپدراگون مجهز شده بود، به نام M6 Note امسال عرضه کرد. حاال بعد از توییت 
مدیر بازاریابی میزو همه منتظر هستند ببینند این سازنده چینی قرار است سال 
آینده با همکاری مدیاتک چه محصول نوینی را عرضه کند. 
 

7 گام برای تبدیل شدن به کارآفرین اجتماعی موفق راه هایی برای جلوگیری از فرسودگی بنیانگذاران 
کسب و کار

همکاری میزو و مدیاتک در 
توسعه تکنولوژی تشخیص 
چهره
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یادداشـتدریچه

با همکاری دانشگاه س��ی بی اس دانمارک رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی 
در علوم زیستی در دانشگاه تربیت مدرس راه اندازی می شود. 

به گزارش مهر به نقل از دانشگاه تربیت مدرس، تفاهم نامه همکاری آموزشی 
و پژوهشی میان دانش��گاه تربیت مدرس و دانشگاه سی بی اس دانمارک امضا 
ش��د و در راس��تای این تفاهم نامه قرار است دوره مش��ترک کارشناسی ارشد 

کارآفرینی در علوم زیستی میان این دو دانشگاه برگزار شود. 
بر این اساس دانشجویان رشته کارشناسی ارشد کارآفرینی در علوم زیستی، 
واحدهای نظری و پروژه های عملی را به صورت مش��ترک در هر دو دانش��گاه 

می گذرانند. 

با همکاری دانشگاه سی بی اس دانمارک 

ایجاد دوره مشترک کارآفرینی علوم زیستی 
در دانشگاه تربیت مدرس

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه شاخص های 
م��ا در رابطه با فضای کس��ب و کار نگران کننده اس��ت، گفت: جهت گیری های 
کل��ی ما باید حمایت از اقتصاد دانش بنیان باش��د. به گزارش خبرگزاری خانه 
ملت؛ محمدرضا عارف در نخس��تین جلسه ش��ورای سیاست گذاری کنفرانس 
توس��عه فن��اوری و بهبود فضای کس��ب و کار که در محل بنی��اد امید ایرانیان 
 برگزار ش��د، به ارائ��ه توصیه هایی جهت برگزاری بهت��ر کنفرانس پرداخت و

 با قدردانی از زحمات اعضای شورای سیاست گذاری کنفرانس، اظهار داشت: 
هر دو موضوع توس��عه فن��اوری و بهبود فضای کس��ب و کار موضوعات مهمی 
هستند. شاخص های ما در رابطه با فضای کسب و کار نگران کننده است و بحث 

فناوری می تواند به عنوان یک مزیت برای ما مطرح باشد. 

جهت گیری های کلی کشور باید 
حمایت از اقتصاد دانش بنیان باشد

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



چگونگی تعیین و تخصیص بودجه های 
تبلیغاتی و تصمیم گیری در خصوص این 
موضوع در بس��یاری از مواق��ع با ابهام و 
مشکل رو به رو اس��ت. به یقین برای باال 
رفتن فروش و گرفتن س��هم بیشتری از 
بازار نی��ز به تبلیغ نیاز اس��ت، اما اینکه 
ب��ه چه می��زان باید برای تبلی��غ هزینه 
صرف شود، پرس��ش همیشگی صاحبان 
کاالس��ت. به گزارش سایت 128، گاهی 
مشاهده می ش��ود هزینه ای که به تبلیغ 
تخصی��ص می یابد در موارد بس��یاری با 
انتظارات صاحب��ان کاال همخوانی ندارد 
و ک��م نیس��تند اف��رادی ک��ه معتقدند 
بخش��ی از بودجه و هزین��ه ای که برای 
تبلیغ در نظر گرفته شده به هدر رفته و 
این بودجه می توانس��ت دقیق تر محاسبه 
ش��ود. در ای��ن میان هزینه ک��ردن زیاد 
برای تبلیغ افراط گرایی محس��وب شده 
و باعث خس��تگی مخاطب می ش��ود که 
خ��ود مبحثی ج��دا دارد و ک��م هزینه 
ک��ردن ب��رای تبلیغ��ات نیز ب��ه کاهش 
فروش و دیده نشدن محصول می انجامد، 
بنابراین ب��رآورد صحیح بودجه تبلیغاتی 
کم��ک می کند هزینه تبلیغ با نتیجه آن 
همخوانی داش��ته باشد. نکته دیگری که 
بای��د در تامین بودجه های تبلیغات بدان 
اش��اره کرد تجارب و مقدورات صاحبان 
کاالست. این مورد نیز از عواملی است که 
در تخصیص بودجه صحیح تاثیر بسزایی 
دارد، زی��را صاحبان کاال خود به خوبی از 
وضعیت بازار و کم و کیف تمامی مسائل 
حاشیه ای آن باخبرند. به کارگیری دانش 
تجاری و تجارب صاحبان کاال این مزیت 
را هم دارد که می تواند در سال های بعد 
نی��ز برای موض��وع تعیی��ن بودجه مورد 
استفاده قرار بگیرد. هر شیوه ای که برای 
تخصی��ص بودجه تبلیغاتی درنظر گرفته 
ش��ود دارای نکاتی مثبت و منفی است، 
به عبارتی روشن تر می توان گفت که هیچ 
روش��ی به طور کامل عمل نمی کند زیرا 
تبلی��غ خود متاثر از عوام��ل دیگری نیز 
اس��ت که عملکرد یکپارچه این مجموعه 
برای کس��ب موفقیت الزامی اس��ت. در 
اینج��ا نگرش��ی اجمالی به ش��یوه های 
کالس��یک تخصیص بودجه تبلیغاتی که 
درحال حاضر هم در اش��کال مختلف به 
اجرا در می آین��د می تواند به صورت یک 

الگوی کلی، مورد مطالعه و بررس��ی قرار 
گیرد. روش های کالسیک تعیین بودجه 
تبلیغات��ی خود به نوع��ی از تلفیق چند 
پارامتر تش��کیل ش��ده اند که در مجموع 
سه طریق اصلی را پیش رو می گذارند: 

1- هزینه تبلیغات براساس درصدی از 
فروش یا درصدی از سود

2- هزینه تبلیغات براساس قسمتی از 
فروش هر واحد محصول

3- هزین��ه تبلیغات براس��اس موضوع 
واقعیت و وظیفه.

نخستین روش��ی که در مقیاس وسیع 
مورد اس��تفاده قرار می گی��رد تخصیص 
بودج��ه ب��ر پای��ه درصدی از ف��روش یا 
س��ود اس��ت، ام��ا تفکیک منطق��ی این 
مس��ئله حائز اهمیت ویژه ای است، بدین 
ترتیب که هزین��ه کردن از محل فروش 
مزایایی نس��بت به هزینه کردن از محل 
س��ود دارد. از آنجا که ف��روش وضعیت 
تثبیت ش��ده تری نسبت به س��ود دارد و 
با در نظر گرفتن اینکه س��ود می تواند به 
دالیل مختلف مثل باالرفتن دستمزدها، 
افزایش ناگهان��ی تعرفه های برق و آب و 
گ��از، افزایش قیمت م��واد اولیه و دالیل 
بی ش��مار دیگر دچار دس��تخوش شود، 
ارج��ح این اس��ت که تخصی��ص بودجه 
از ف��روش باش��د،  براس��اس درص��دی 
چ��ون در غیر  این صورت چنانچه س��ود 
در مقطع��ی از زمان کاه��ش پیدا کند، 
درحالی که این مسئله به موضوع فروش 
یا تبلیغات هم ربطی نداشته باشد، هزینه 
تبلی��غ هم کاه��ش پیدا می کن��د. برای 
مث��ال 2درصد از یک س��ود یک میلیون 
تومان��ی کمت��ر از 2درصد از یک س��ود 
2میلیون تومانی اس��ت و روش��ن است 
که چنی��ن تاثیری در بودج��ه تبلیغاتی 
و پایین آوردن حج��م تبلیغات به دلیل 
پایین آمدن س��ود، خود منجر به کاهش 
فروش و در ادامه با س��یر نزولی سود نیز 
همراه خواهد ب��ود. صاحبان کاال ممکن 
اس��ت از طریق قطع تبلیغ��ات به میزان 
کمی به س��ود خ��ود بیفزایند، اما به طور 
حت��م چنین رویک��ردی در بلندمدت به 
زوال انجامیده و کل عملکرد را به ورطه 
س��قوط می کش��اند. مزیت قاب��ل توجه 
اس��تفاده از ش��یوه درص��دی از فروش، 
حفظ تعادل حجم تبلیغ با حجم فروش 

اس��ت و همان گونه که روش��ن است این 
موضوع اثربخشی مناس��بی در تبلیغات 
داشته و به خاطر پردازش صحیح بودجه 
در بلندم��دت موفقیت ه��ای زی��ادی در 
پ��ی خواه��د داش��ت. در روش درصدی 
از ف��روش همچنین می توان به س��ادگی 
از رفتار صاحب��ان کاال و تولیدکنندگان 
رقیب در زمینه های مشابه استفاده کرد 
و می��زان تقریب��ی رقم به دس��ت آمده 
به  خوبی می تواند راهنمای مناسبی برای 
تبلیغات محصول باش��د. در کنار همین 
مطل��ب این موضوع نیز قابل ذکر اس��ت 
ک��ه در تمامی مراحل تعیین بودجه های 
تبلیغات��ی احتیاط ش��رط الزم اس��ت و 
وقوف به مس��ئله نس��بت صحیح بودجه 
محصول ب��ه بودجه محصوالت مش��ابه، 
امری بس��یار ضروری اس��ت و موید این 
مطلب اس��ت که پایه و اس��اس انتخاب 
و تخصیص بودج��ه تبلیغاتی الزاما نباید 
به ط��ور کامل ب��ا حرک��ت تبلیغاتی رقبا 
تطبیق داش��ته باش��د. گرفتن میانگین 
از بودجه صرف ش��ده رقبا در زمان های 
مختل��ف س��ال و بررس��ی بودجه ه��ای 
از  مختل��ف  رس��انه های  در  گوناگ��ون 
دیگ��ر ن��کات حائ��ز اهمی��ت در تعیین 
بودجه ه��ای تبلیغاتی اس��ت. در ارتباط 
ب��ا همین مقوله مش��اهده می ش��ود که 
بعضی از محص��والت در پاره ای از مواقع 
در وضعیت ه��ای خ��اص، تفاوت های��ی 
اساسی با محصول مشابه خود دارند؛ در 
این خصوص باید ب��ه مثابه زمینه ای که 
پیش رو اس��ت بیش��تر یا کمتر از هزینه 
تبلیغات��ی صورت گیرد. ب��رای نمونه در 
برخی محصوالت که احس��اس می شود 
س��یکل عمر محصول، تبدیل به نکته ای 
تعیین کننده ش��ده اس��ت باید متناسب 
ب��ا وضعیت مزبور ب��ه تبلیغات پرداخت. 
با تمامی اوصافی که ذکر ش��د، صاحبان 
کاال نباید اجازه دهند که هیچ ش��یوه ای 
 به ط��ور قطع��ی و به صورت��ی دس��ت و 
پا گیر عمل کند، زیرا ممکن است روش 
درصدی از فروش یا هر شیوه دیگری، در 
بعضی مقاطع به صورتی سریع کارایی باال 
را نش��ان دهند، حال آنکه در بلندمدت 
چنی��ن وضعیت��ی پای��دار نباش��د. نکته 
نهایی و حائ��ز اهمیت در روش درصدی 
از فروش این اس��ت که می توان به طرق 

مختلف به اعداد و ارقام هزینه ها دس��ت 
پی��دا کرد. نخس��ت می ت��وان بودجه را 
براساس درصدی از فروش گذشته بنیان 
گذاش��ت. روش بعدی تخصیص بودجه 
براس��اس برآورد فروش آینده و راه سوم 
تلفیقی از هر دو روش ذکر ش��ده است. 
رس��یدن به یک رقم از طریق درصدی از 
فروش گذش��ته این گونه است که باید به 
یک میانگین از فروش س��ال های نزدیک 
گذش��ته رس��ید. دخال��ت دادن فروش 
س��الیان دور، به دلیل تداخل نوس��انات 
ب��ازار و ف��راز و نش��یب های اقتص��ادی 
ای��ن دوران، در محاس��بات، علی القاعده 
می تواند رقم میانگین را دچار آش��فتگی 
کرده و بدین ترتیب ممکن است بودجه 
تبلیغاتی به غلط دستخوش برآورد باالتر 
ی��ا پایین ت��ر از بودجه صحیح ش��ود. به 
همین ترتی��ب می توان در روش دیگر با 
برآورد فروش سال آینده و میزان حضور 
و مش��ارکت بازار در س��الی که پیش رو 
اس��ت به تعیین بودجه تبلیغاتی رسید. 
چنین طریقی از تخصی��ص بودجه باید 
با احتیاط به اجرا گذارده ش��ود زیرا این 
خطر وجود دارد که گ��اه تولید کننده یا 
صاح��ب کاال با نگ��رش خوش بینانه در 
خصوص ادامه رش��د محصول در برآورد 
خود دچ��ار اش��تباه ش��ده و پیامدهای 
ناخوش��ایندی حاصل این اش��تباه باشد. 
در مورد تعیین بودجه تبلیغاتی با روش 
برآورد فروش آتی باید اش��راف کامل به 
جریانات و تهدیدات بازار وجود داش��ته 
باشد و نس��بت های صحیح کامال مدنظر 

گرفته شود. 
اکنون با بررس��ی و مطالع��ه آنچه در 
خص��وص روش درص��دی از فروش ذکر 
ش��د می توان این ط��ور نتیجه گرفت که 
بهترین راه تصمیم گیری در مورد تعیین 
بودج��ه تبلیغات��ی ب��ا روش مذکور این 
اس��ت که با لحاظ کردن احتیاط فروش 
دو یا س��ه سال گذش��ته ارزیابی شده و 
ب��ا خوش بینی قرین ب��ه واقعیت فروش 
آینده را س��نجیده، آن��گاه از تلفیق این 
دو ب��ه تخصیص بودجه پرداخته ش��ود. 
شیوه دیگری که در اینجا به آن پرداخته 
می ش��ود، رقم ثابت و معینی است که از 
فروش هر یک واحد محصول به تبلیغات 

اختصاص می یابد. 

تقسیم بندی بودجه  تبلیغاتی
تبلیغات نوین

 چه مواردی تبلیغات در موبایل
 را متمایز می کند؟ 

افزایش اس��تفاده از موبایل و محدود شدن استفاده افراد 
از دیگر ابزارها و رس��انه های جمعی منجر به آن ش��ده که 
بازاریابان به تدریج به س��مت اس��تفاده از این شرایط پیش 
برون��د. عالوه بر این موض��وع، ویژگی ه��ای موبایل )مانند 
موقعیت یابی کاربر( باعث می شود دقیقا به مشتریان بالقوه 
خود و در زمان درست آن دست پیدا کنیم، اما برای این کار، 
روش های مختلفی وجود دارد که به بررسی آنها می پردازیم. 
 - بنرهای اس�تاندارد: همانطور که در وب س��ایت ها یا 
اتوبان ها و خیابان ها بنرهای تبلیغاتی اس��تفاده می شوند، در 
مقاص��د و محل های عبور کاربران موبایل هم می توان آنها را 
به کار گرفت. بنرهای اس��تاندارد معموالً در وب س��ایت هایی 
استفاده می شوند که برای کاربری موبایل، بهینه سازی شده اند. 
در این حالت و با بازدید کاربران از این وب س��ایت ها، بنرهای 
تبلیغاتی هم دیده شده و اثری مشابه بنرهای تبلیغاتی سنتی 
بر جای خواهند گذاش��ت. عالوه بر آن، در این بنرها می توان 
اطالعاتی اضافه مانند شماره تماس یا آدرس وب سایت را قرار 

داد یا آنکه روی آن قابلیت کلیک کردن ایجاد کرد. 
- بنرهای روزنه س�از: بنره��ای دیگری در محیط های 
آنالین اس��تفاده می شود که توجه بیشتری را به خود جلب 
می کنن��د و به صورت منفعل در محیط وب س��ایت ها قرار 
نمی گیرند. این بنرها که بنرهای روزنه ساز خوانده می شوند، 
معم��والً در خالل بازی های موبایل نمایان می ش��وند و کل 
صفح��ه را به خود اختص��اص می دهند. این ش��کل از بنر 
تبلیغات��ی می تواند تنها دارای عکس و متنی کوتاه باش��د، 
دارای میانبر یا قابلیت کلیک کردن باشد یا حتی یک کلیپ 
ویدئویی را برای کاربر پخش کند. اگر کاربر تمایلی به ادامه 
تبلیغ نداشته باشد، باید آن را ببندد تا ادامه بازی برای او به 

نمایش درآید. 
- تبلیغات رس�انه غنی: تبلیغ در موبایل، بس��یاری از 
محدودیت های تبلیغات در رسانه های دیگر را ندارد و می توان 
خالقیت ها و نوآوری های بسیاری در آن به خرج داد. می توان 
ای��ن قابلیت را برای کاربران فراهم ک��رد تا اندازه عکس ها را 
بزرگ ت��ر کرده، بنرهای اس��تاندارد را به صورت تمام صفحه 
مشاهده کنند و حتی تغییراتی در آنها ایجاد کنند. پیشنهاد 
انجام یک تست شخصیتی، امکان اشتراک گذاری اطالعات در 
رسانه های اجتماعی و انجام یک بازی ساده و کوتاه می تواند با 
استقبال بسیاری از کاربران مواجه شود. در این حوزه، می توان 
خالقیت های بسیاری به خرج داد و فرصت های نوآوری هنوز 
ه��م برای کس��ب وکارها و بازاریاب ها وج��ود دارد. در خالل 
اقداماتی که برای کاربران در نظر گرفته می ش��ود، از تعامل 

دوطرفه با کسب وکار مربوطه هم می توان نام برد. 
- تبلیغات شخصی س�ازی ش�ده: یک��ی از بهترین 
اقدامات��ی که می تواند تبلیغات موبایل را از تبلیغات س��ایر 
ابزارها متمایز س��ازد، شخصی س��ازی تبلیغات است. چند 
س��الی اس��ت که تبلیغات به س��مت شخصی سازی شدن 
پیش رفته اند. به عنوان مثال، زمانی که وارد وب س��ایت یاهو 
می شدید، این وب سایت براساس کشور شما اقدام به پخش 
تبلیغ��ات می کرد. این ویژگی به تدریج بهبود یافت و امروزه 
می توان براساس انتخاب ها، جست وجوها، موقعیت مکانی، 
سالیق مشتریان، شغل آنها و. . . تبلیغات متناسبی برای هر 
یک از آنها در نظر گرفت. در این حالت، عالوه بر آنکه وجهه 
نشان تجاری خود را از بین نمی برید، کارایی تبلیغات خود 
را هم افزایش می دهید. عالوه بر آن، بسیاری از وب سایت ها 
و موتورهای جس��ت وجو ه��م در محیط های فعالیت خود، 
مکان هایی برای تبلیغات ش��ما در نظر گرفته اند. می توانید 
ش��اخص هایی برای مش��تریان بالقوه خ��ود تعیین کرده و 
مشخص کنید که اپراتور شما تنها برای چه کسانی تبلیغات 

شما را به نمایش درآورند. 
- تبلیغات در رسانه های اجتماعی: پژوهش ها نشان 
می ده��د 65 درص��د از زمان حض��ور افراد در رس��انه های 
اجتماعی، با موبایل اس��ت. می توانید از این فرصت استفاده 
کنید و تبلیغات مناسب موبایل را در این محیط ها به نمایش 
درآورید. این روش تبلیغاتی از سال 2010 به بعد، به سرعت 
گسترش یافته و اکنون در اوج قرار دارد. تبلیغات متناسب 
موبای��ل در رس��انه های اجتماعی می توان��د تضمین کننده 
موفقیت کسب وکارها باشد. در میانه سال 2013 و زمانی که 
سهامداران فیس بوک نسبت به درآمدهای آن نگران بودند، 
مارک زاکربرگ تبلیغات موبای��ل را در فیس بوک به عنوان 
اولوی��ت خود در نظر گرفت. در آن زمان، این گونه تبلیغات 
30 درص��د از درآمده��ای تبلیغاتی فیس بوک را تش��کیل 
می داد اما یک س��ال بعد اعالم ش��د که تبلیغات در موبایل، 
حدود 62درصد از درآمدهای تبلیغاتی آنها را ایجاد می کند. 
- اس��تفاده از تبلیغات ویدئویی: با توس��عه ش��بکه های 
اجتماعی و س��ایر وب س��ایت ها و اپلیکیش��ن های موبایل 
که همراه با افزایش س��رعت اینترن��ت کاربران بود، باالخره 
تبلیغ��ات ویدئوی��ی تبدیل ب��ه یک��ی از گزینه های عملی 
بازاریابان ش��د. کلیپ های ویدئویی تبلیغاتی را می توان در 
 محیط های مختلفی استفاده کرد، اما مطالعات نشان می دهد

 75 درصد از آنها در خالل اس��تفاده از یک اپلیکیش��ن به 
نمای��ش درمی آیند. در این دس��ت از تبلیغ��ات، مهم ترین 

موضوع را می توان مدت زمان دانست. 
- تامین مالی: تأمین مالی یا اسپانسری، روش دیگری 
ب��رای تبلیغ��ات در موبایل اس��ت. این روش معم��والً در 
اپلیکیش��ن ها استفاده می شود و کس��ب وکارهای برجسته 
اقدام به حمایت مالی از یک اپلیکیشن کاربردی و پرطرفدار 
می کنند. در این صورت، زمانی که کاربران از این اپلیکیشن 
استفاده می کنند، نام و نشان کسب وکار حامی را در بخش 
یا بخش هایی از اپلیکیش��ن مش��اهده می کنند و به تدریج 
نسبت به آن کسب وکار، اطالعات و آگاهی بیشتری به دست 

می آورند. 
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بررسی یک کمپین
 یک روز بیشتر برای سفر

درخت��ان نخل، اس��کی، کلبه ای چوبی وس��ط 
جنگل؛ مقصد واقعا اهمیتی ندارد؛ آنچه مهم است 

این است که به رویاهای تان پشت نکنید. 
 MasterCard’s سفر، س��هم زیادی از درآمد
را به خود اختصاص می دهد و کلید س��المت این 

کسب و کار است. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، در س��ال 201۴ برند 
ب��ا کاهش زیادی در این درآمد مواجه ش��ده بود. 
بخ��ش کس��ب و کار س��فر MasterCard’s در 
مقایسه با رشد س��فر به طور عام، تعریفی نداشت؛ 

به عبارت دیگر عملکرد آنها زیر شاخص بود. 
از طرف دیگ��ر آمریکایی ها در محیط کار تحت 
فش��ار زیادی بودند و توجه چندانی به تعطیالت و 
سفر نداشتند. این بار نوبت MasterCard’s بود 
که این فرهنگ وابستگی زیاد به کار را تغییر دهد. 
براس��اس تحقیقات س��ازمان س��فر در آمریکا، 
س��ال قب��ل از این کمپی��ن، کارکن��ان آمریکایی 
۴2۹ میلیون روز تعطیالت را بدون اس��تفاده رها 
ک��رده بودند. بنا بر این آمار، مش��کل آمریکایی ها 
نداشتن تعطیالت یا مرخصی نبود، بلکه آنها هیچ 
برنامه ریزی ای برای روزهای تعطیل خود نداشتند 
و ترجی��ح می دادند به ج��ای مرخصی گرفتن کار 
کنند. بنابراین برند دس��ت به طراحی کمپینی با 
عنوان یک روز بیش��تر زد؛ کمپینی با محور س��فر 

که مش��تریان را وادار می کرد در پیمانی اجتماعی 
ش��رکت کنند و به خود ق��ول بدهند که یک روز 
بیش��تر به س��فر، خان��واده یا دوس��تان اختصاص 
می دهن��د یا اینک��ه بخواهند چیزه��ای جدید را 
تجربه کنند. پیشنهاد MasterCard’s  این بود 
که یک روز بیش��تر ج��وان بمانید و به دنیا لبخند 

بزنید. 
به عنوان جایزه MasterCard’s به کسانی که 
ب��ا OneMoreDaySweeps# در این کمپین 
ش��رکت می کردن��د، س��ورپرایزی ب��اارزش هدیه 
می داد؛ جای��زه ب��زرگ 25000 دالری برای یک 
س��فر زمس��تانی چهار نفره. کمپین از رسانه های 
چاپی، آگهی های دیجیتال و چند آگهی ویدئویی 
اس��تفاده کرده بود و افزایشی 6درصدی را در آمار 
معامالت برند به دنبال داش��ت. در عین حال نظر 

مردم نسبت به برند تغییر زیادی کرد.

رانندگی با رنو زندگی را برای 
زامبی ها آسان تر می کند

ما ع��ادت کرده ایم که در آگهی ه��ای تبلیغاتی 
خودرو ی��ک نوع فناوری مدرن رانندگی را ببینیم 
ک��ه زندگی را آس��ان تر می کند )حت��ی اگر مثل 
آگهی ه��ای تبلیغاتی فولکس واگ��ن، آن فناوری 
برای اس��تفاده در هالیوود طراحی نش��ده باشد(. 
امس��ال، رن��و در دو آگه��ی تبلیغات��ی هالووین با 
تغییری ترسناک یک راننده زامبی و خانواده خون 

آشام را به تصویر کشید. 
ب��ه گ��زارش  ام بی ای نیوز، در ی��ک آگهی، یک 
زامب��ی حی��ن رانندگ��ی با خ��ودروی م��دل رنو 
کولئوس قربانی بالقوه خود را در ایستگاه اتوبوس 
مدنظر قرار می دهد. او برای دس��تگیری این مرد 
س��اده قابلی��ت کمک پارک آس��ان رن��و را فعال 
می کن��د که اجازه پارک کردن بدون دس��ت را به 
زامبی راننده می دهد. این فناوری به معنای واقعی 
کلمه بدون دست است. با انحراف از مسیر، فرمان 
می چرخد و خودرو پارک می ش��ود اما این ویژگی 
باعث نمی شود که او بدون هیچ مشکلی اتومبیلش 

را پارک کند. 
ی��ک فیل��م دیگر یک خان��واده خون آش��ام در 
اتومبی��ل مدل رن��و Captur را نمایش می دهد. 
کودک آنها با چشمان وحشت زده شروع به گریه 
می کن��د و خودرو برای پر کردن شیش��ه از خون 
از حرکت بازمی ایس��تد. او شیش��ه خون را تا آخر 
می خ��ورد و در صندلی خودرو اس��تفراغ می کند، 
اما پدر و مادر نگران نمی ش��وند زیرا اتومبیل شان 
مجهز به صندلی های متحرک و قابل شست وش��و 

است. 
 Publicis آگهی های تبلیغاتی آنالین توس��ط
رس��انه های  ب��ازوی   ،Conseil The Loft
اجتماع��ی آژانس، س��اخته و به وس��یله »توماس 
 La Pac لیستن اش��نیدر« در شرکت فیلمسازی

کارگردانی می شوند. 

نویسندگان: مولی گاریس و کارن میشرا
مترجم: مهدی نیکوئی



اپلیکیشن ها، راه حل تکرار 
مشتریان

امروزه اپلیکیشن ها از مهم ترین ابزارهای بازاریابی 
با موبایل هس��تند. گسترش گوش��ی های هوشمند 
و افزای��ش روزافزون تعداد کاربران آنها باعث ش��ده 
اس��تفاده از اپلیکیش��ن ها به س��طوح قابل توجهی 
برسد. براس��اس آمارهای موجود، 90درصد کاربران 
گوشی های هوشمند، عالوه بر استفاده از مرورگرهای 
اینترنت��ی ب��رای جس��ت وجوی اطالع��ات، اقدام به 
دانلود اپلیکیش��ن های مختلف ه��م می کنند. نتایج 
یک پژوهش دیگر نشان می دهد از این میزان کاربر 
85درصد، اپلیکیشن های موبایل را به وب سایت های 
مناسب موبایل ترجیح می دهند. به همین دلیل، نیاز 
اس��ت که توجه بیش��تری به این اب��زار قدرتمند در 

توسعه بازار شود. 
 ب��ه گزارش ویوان نیوز، گس��ترش اپلیکیش��ن ها 
در مقابل جس��ت وجوهای اینترنتی به دلیل سهولت 
اس��تفاده، سرعت بیشتر و س��ادگی جست وجو بوده 
است. آیکون های اپلیکیشن، امکان دسترسی سریع 
و آس��ان به محتوای یک برند یا کسب وکار را فراهم 
می س��ازند و ب��ه این طری��ق برای کس��انی اهمیت 
می یابد ک��ه به طور مکرر قصد خری��د محصوالت و 
خدمات ش��ما را دارند، اما عالوه  بر سهولت استفاده 
و جس��ت وجوی اطالعات، اپلیکیشن ها می توانند از 
قابلیت های گوش��ی های هوش��مند هم بهره برده و 
خدمات بهتری به کاربران خود ارائه دهند. به عنوان 
مثال می توان از میکروفن، شتاب سنج یا جی پی اس 
موبایل استفاده کرد تا خدمات متمایزی به مشتریان 

ارائه کرد. 
چند س��ال پیش، یک اپلیکیش��ن موبایل ارائه شد 
که نواختن گیتار را آموزش می داد. این اپلیکیش��ن از 
میکروفن موبایل اس��تفاده می کرد و با بررسی صدای 
گیتار، راهنمایی هایی ب��رای نواختن آن و رفع ایرادات 
ارائه می کرد. اس��تفاده از میکروفن در اپلیکیشن های 
شناس��ایی موس��یقی در ح��ال پخ��ش ه��م از دیگر 
کاربردهای رایج اس��ت، اما جی پی اس هم ابزار بس��یار 
مهم دیگری است که امروزه تقریبا تمام اپلیکیشن های 
برجسته از آن اس��تفاده می کنند. شناسایی موقعیت 
کارب��ر ب��ه کس��ب وکارها ای��ن فرص��ت را می دهد تا 
مناسب ترین خدمات را براساس مکان آنها ارائه دهند. 
در این صورت، عالوه بر آنکه کاربر با س��رعت بیشتری 
به خواس��ته خود می رس��د، اطالعات با اولویت باالتر 
)براس��اس موقعیت مکانی خود( را ه��م ابتدا دریافت 
می کند. برای مثال، اپلیکیش��نی را در نظر بگیرید که 
اطالعات رس��توران ها را در اختیار کاربر قرار می دهد. 
این اپلیکیشن در صورت شناسایی موقعیت کاربر خود، 
می توان��د نزدیک ترین رس��توران های آن منطقه را به 
نمایش گذاشته و سایر نتایج کم اهمیت را حذف کند. 
این ویژگی زمانی اهمیت بیشتری می یابد که متوجه 
می شویم بیشتر جست وجوکنندگان با موبایل، از خانه 
خارج ش��ده و می خواهند در کمتر از یک دقیقه برای 

مقصد خود تصمیم گیری کنند. 
اپلیکیش��ن فیس بوک، یکی از نخس��تین و بهترین 
نمونه های تس��هیل خدم��ات برای کارب��ران بود. این 
اپلیکیش��ن برای یافتن سایر دوستان استفاده کننده از 
فیس بوک، از دفترچه مخاطبان فرد اس��تفاده می کرد 
تا مش��خص ش��ود چه اف��راد دیگری در این ش��بکه 
اجتماعی عضو هس��تند. همچنین برای اضافه کردن 
یک عکس، نیازی نبود که فرد پای کامپیوتر نشسته و 
وارد وب سایت شود. او می توانست به راحتی از دوربین 
موبایل خود یا سایر عکس های موجود در موبایل خود 
استفاده کند. این اپلیکیشن همچنین موقعیت مکانی 
ف��رد را یافته و به او کمک می ک��رد تا در صورت نیاز، 
آن را به اش��تراک بگ��ذارد. چنین آسان س��ازی هایی 
باعث می ش��ود یک اپلیکیشن کاربرد بیشتری یافته و 
استفاده کنندگان از آن، بارها و بارها به آن رجوع کنند. 
سال ها بود که کس��ب وکارهای بزرگ سر این موضوع 
بح��ث می کردند ک��ه آیا باید یک اپلیکیش��ن موبایل 
بس��ازند یا باید وب سایتی مناس��ب برای کار با موبایل 
ایجاد کنند. اما این بحث دیگر مطرح نیست. مشتریان 

شما احتماال درخواست هر دو را دارند. 
پی��ش از آنکه اپلیکیش��ن خود را ایج��اد کنید، باز 
هم به بررس��ی اهمیت و تناسب آن با کسب وکار خود 
بپردازید. همانطور که گفته ش��د، اپلیکیش��ن ها برای 
مراجعه ه��ای مکرر مناس��ب هس��تند. در صورتی که 
کسب وکار شما این ویژگی را دارد و مشتریانی دائمی 
داری��د که یا ب��رای خرید محصوالت و خدمات ش��ما 
باید به طور مکرر در ارتباط با ش��ما باشند یا خدمات 
پش��تیبانی روزانه ای نیاز دارند که اپلیکیشن در کنار 
وب سایت مناسب موبایل، گزینه ای ایده آل برای شما 
خواهد بود، اما در صورتی که مش��تریان ش��ما دائمی 
نبوده یا در اپلیکیشن خود نمی توانید خدماتی متمایز 
با وب س��ایت ارائه دهید، ش��اید اهمیت آن برای شما 
کاهش یابد. به طور کلی این ابزار برای کسب وکارهایی 
مناس��ب تر است که بسیار برجس��ته بوده و جزو چند 
ش��رکت پیشرو بازار به حس��اب می آیند. این موضوع 
به ویژه زمانی اهمیت بیش��تری می یابد که درمی یابیم 
کاربران موبایل، معموال اپلیکیش��ن های خود را حذف 
می کنند تا فضای زیادی از حافظه آنها گرفته نش��ود. 
آنها تنها اپلیکیشن ها را نگه می دارند که دست کم در 

یک ماه، چند بار به آن مراجعه کنند. 
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اگر یک برند شخصی یا پرسونال برند 
قدرتمند داشته باشید، فرصت ها شما و 
کسب و کارتان را پیدا خواهند کرد. شاید 
در م��ورد این جمله کم��ی تردید کنید 
اما واقعیت آن اس��ت که اگر ش��ما یک 
پرسونال برند قدرتمند و شفاف نداشته 
باش��ید، تقریباً در هر جنب��ه از زندگی 
حرفه ای و زندگی ش��خصی تان، خود را 
در معرض خطر ق��رار می دهید. اهمیت 
پرس��ونال برند برای کسی که می خواهد 
کس��ب و کار خود را ارتقا دهد، یک شغل 
بهت��ر پی��دا کند، بیش��تر م��ورد توجه 
رسانه ها قرار گیرد یا دوستان جدیدی را 
مالقات کند، به راحتی قابل درک است. 
برندسازی شخصی به عنوان بخشی از 
دنیای برندینگ و برندس��ازی، فعالیتی 
اس��ت ک��ه از طری��ق آن اف��راد خود و 
شغل ش��ان را به عن��وان برن��د بازاریابی 
می کنند. به عب��ارت دیگر فرآیند ایجاد 
ی��ک تصویر ذهن��ی ی��ا ادراک در مورد 
یک ش��خص خاص در ذه��ن دیگران را 

برندسازی شخصی می گویند. 
هر فردی یک برند شخصی منحصر به 
فرد دارد؛ خواه خودش از آن آگاه باش��د 
و خواه آگاه نباشد. اما آنچه ما باید برای 
رس��یدن به آن تالش کنیم، داشتن یک 
پرس��ونال برند جذاب و قدرتمند است؛ 
چی��زی که به عن��وان نمای��ش آنالینی 
معتبر از جنبه ه��ای جذاب فعالیت های 
و عالیق ش��خصی و حرفه ای مان مطرح 

می شود. 
ب��ا مطالع��ه مقال��ه زی��ر به نق��ل از 
می توانی��د   ،belovedmarketing
اطالع��ات بیش��تری در م��ورد اهمیت 

پرسونال برند به دست آورید. 
در ادامه هش��ت دلیل ذکر می ش��ود 
ک��ه چرا به افراد توصی��ه می کنیم برای 
کس��ب موفقیت، باید یک برند شخصی 
قدرتمند برای خود بس��ازند و به صورت 
کل��ی دالیل اهمی��ت پرس��ونال برند را 

مطرح می کنیم. 

1- اهمیت پرسونال برند در فراهم 
شدن فرصت های موفقیت

اگر برند ش��خصی ش��ما جذاب باشد، 

مشتریان، فروشندگان، مطبوعات و حتی 
ش��رکت هایی ک��ه به دنبال ج��ذب نیرو 
هستند شما را پیدا خواهند کرد. معموالً 
افراد دوست دارند با متخصصان همکاری 
داشته باشند و معرفی شما به عنوان یک 
فرد برجسته به دیگران از دالیل اهمیت 

پرسونال برند است. 

2- جهت داشتن حضوری پررنگ در 
شبکه های آنالین

هنگامی که صاحب یک برند ش��خصی 
متقاعد کنن��ده و قدرتمند ش��وید، افراد 
ش��ما را جذاب و دوست داشتنی خواهند 
یافت و تمایل دارند با شما ارتباط برقرار 
کنند. داشتن پرسونال برند قوی به شما 
کمک می کند ک��ه روزانه ده ه��ا ارتباط  
لینکدی��ن  در  )connection(جدی��د 
و توییت��ر داش��ته باش��ید چرا ک��ه افراد 
پروفایل شما را بازدید کرده، شما را فالوو 
می کنند و تمایل دارند اطالعات بیشتری 

در مورد شما بدانند. 

۳- گسترش ارتباطات شخصی
هنگام��ی ک��ه در رویدادهای ش��بکه 
حض��ور دارید و با دیگ��ران ارتباط برقرار 
می کنید، می توانید بس��یاری از قابلیت ها 
و توانمندی های خود را تنها به واس��طه 
برندتان به اش��تراک بگذارید. این حالت 
را با زمانی مقایس��ه کنید که شخصی به 
سمت شما می آید و می گوید: »سالم نام 
من فالن اس��ت و خدمات بیم��ه را ارائه 

می دهم.« 
کدام حالت را می پسندید؟ 

داش��تن برن��د ش��خصی خ��وب باعث 
می ش��ود افراد با شما ارتباط برقرار کرده 
و با شما همکاری کنند. همچنین از این 
طریق می توانید مهارت های خود را نشان 
دهی��د و ب��رای انجام بس��یاری از کارها، 

حمایت های آنالین به دست آورید. 

۴- بهبود جایگاه کسب و کار
کس��ب و کار  می خواهید  ک��ه  هنگامی 
خود را بازسازی کنید، برند شخصی رکن 
مهمی در موفقیت کسب و کار شما خواهد 
داشت. مش��تریان و فروشندگان ترجیح 

می دهند با ش��رکتی هم��کاری کنند که 
رهبر آن پرس��ونال برند قدرتمندی دارد. 
بهتری��ن نمونه ه��ا در ای��ن زمینه مارک 
زاکربرگ، بی��ل گیتس، فرد اس��میت و 
حت��ی دونالد ترامپ هس��تند ک��ه برند 
شخصی ش��ان از کسب وکارشان بزرگ تر 
اس��ت. به گون��ه ای ک��ه اگر ش��خصیت 
ش��ناخته ش��ده آنها نبود مشخص نبود 
که االن شرکت های ش��ان چه جایگاهی 

داشتند. 

5- افزایش فرصت های شغلی
براس��اس گزارش SHRM، 8۴درصد 
رس��انه های  از  کارگزین��ی  مدی��ران  از 
اجتماعی برای جذب نیروی سازمان خود 
اس��تفاده می کنند )9۶درصد از لینکدین 
و 5۳درصد از توییتر اس��تفاده می کنند(. 
بس��یاری از ش��رکت ها قب��ل از هر جای 
دیگری، ردیف های ش��غلی خالی خود را 
در توییتر منتشر می کنند. البته آمارهای 
دیگر نشان می دهد که حدود ۶۶ درصد 
از مدیران کارگزین��ی از فیس بوک برای 

جذب نیرو استفاده می کنند. 
مدی��ران کارگزین��ی از هر ک��دام از 
ای��ن ش��بکه ها ک��ه اس��تفاده کنند به 
دنبال این هس��تند تا عالوه بر اطالعات 
رزومه، بیش��تر در مورد شما بدانند. آنها 
می خواهند ش��ما را بیش��تر بشناسند و 
بفهمن��د که آیا با فرهنگ ش��رکت آنها 

تناسب دارید یا خیر. 
تالش برای ج��ذب بهترین نامزد یک 
فرآیند منطقی اس��ت. نامزدA، رزومه ای 
قاب��ل توج��ه دارد. نامزد B نی��ز رزومه 
قاب��ل توجه��ی دارد ام��ا برند ش��خصی 
آنها نش��ان می دهد که ه��ر یک صاحب 
وبالگی هس��تند ک��ه مقاالت��ی درمورد 
موضوعات مرتبط با کس��ب و کار شرکت 
در آن منتشر می شود. هر دو آنها اخبار و 
ایده های صنعت را توییت می کنند، یوگا 
کار می کنند و برای امور خیریه داوطلب 

می شوند. 
ب��ه نظر ش��ما ک��دام ی��ک از این دو 
داوطلب ب��ه مصاحبه دعوت می ش��ود و 
شغل را به دس��ت می آورد؟ اینجاست که 
بر اهمیت پرسونال برند افزوده می شود. 

6- پیدا کردن دوستان جدید
برند شخصی قدرتمند فقط در حوزه 
کاری به ش��ما سود نمی رساند. هنگامی 
که شما صاحب یک برند جذاب هستید 
و افراد به ش��ما توج��ه می کنند، آنها با 
شما ارتباطات ش��خصی برقرار خواهند 
ک��رد. هنگام��ی که اف��راد به واس��طه 
برند ش��خصی، مقاالت ش��ما را مطالعه 
می کنن��د، می توانی��د ب��ا آنه��ا ارتباط 
دوس��تانه برق��رار کرده و حت��ی با آنها 

مالقات داشته باشید. 

۷- کسب موفقیت های تصادفی
هنگامی که با برند ش��خصی قدرتمند 
و ج��ذاب خود بیرون می روید، اتفاق های 
خوبی برای شما رخ می دهد )گاهی اوقات 
به ص��ورت خیلی شانس��ی(. مثاًل ممکن 
است شخصی که پروفایل فیس بوک شما 
را بازدید کرده بعدا همکار ش��ما شود یا 
مثال ممکن است مدیر ارشد یک شرکت 
صفحه شخصی ش��ما را ببیند و تصمیم 

بگیرد که شما را استخدام کند. 

۸- ارتقای اعتماد به نفس
ایجاد پرس��ونال برند نیازمند این است 
که ابتدا هویت خود را پیدا کنید. فرآیند 
س��اختن برند شخصی، هویت منحصر به 
فرد شما را نیز ش��کل می دهد. هنگامی 
که خود را پیدا می کنید و مخاطبان شما 
ش��روع به واکنش مثبت نس��بت به شما 
می کنند، ای��ن امر منجر به ایجاد اعتماد 
به نفس و عزت نفس در ش��ما می شود و 
به ش��ما اجازه می دهد خودتان را فردی 

ارزشمند بیابید. 
خ��واه در ح��ال تالش برای س��اختن 
کس��ب و کار خود باش��ید یا پیدا کردن 
ش��غل یا جلب توجه مطبوعات یا تحت 
تأثی��ر ق��رار دادن فروش��ندگان یا پیدا 
کردن دوس��تان موف��ق، داش��تن برند 
شخصی قدرتمند، جذاب و شفاف، کلید 
کس��ب موفقیت است. همچنین اهمیت 
پرس��ونال برند را در س��اختن ش��هرت، 
اعتبار و از همه مهم تر کس��ب موفقیت 
در زندگی شخصی و حرفه ای دست کم 

نگیرید. 

۸ دلیل اهمیت پرسونال برند در دنیای بازاریابی هفت رمز رسیدن به اهداف تجاری 
در بازاریابی

بسیاری از افراد و شرکت ها تمایل دارند به اهداف 
و آرزوهایی که در زمینه تجارت و کس��ب و کار دارند 
برس��ند. رس��یدن به ه��دف در هر کس��ب و کاری به 

همین راحتی در بازاریابی نیست. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریاب��ی ایران، تا م��ا نتوانیم 
ب��ه  جامع نگران��ه  ن��گاه  و  بازاریاب��ی  برنامه ری��زی 
فعالیت های خود و دیگران داشته باشیم تنها در حد 
ی��ک رویا باقی خواهد ماند. رعایت کردن نکاتی الزم 
اس��ت تا ش��ما را به هدف ها و آرزوهای تان برس��اند. 
از جمله ای��ن نکات بازاریابی می ت��وان به موارد زیر 

اشاره کرد: 
1- سرمایه گذارها را تحت تأثیر قرار دهید

اگر با مدیرهای ارش��د یک ش��رکت یا س��ازمان، 
حسابدار و افرادی که در قسمت حقوقی یک شرکت 
یا دفتر مش��غول هس��تند دیدار کنید و آنها را تحت 
تأثی��ر قرار دهید، در رس��یدن به اهداف تان بیش��تر 

می توانند به شما کمک کنند. 
2- سرمایه کافی را برای پشتیبانی از اجرای 

طرح آماده کنید
بهتر اس��ت همیشه تقریبا دو برابر آن پولی که در 
طرح نوشته شده است برای اجرای آن کنار بگذارید. 
زیرا برنامه ها همیش��ه روی کاغذ متفاوت تر از زمانی 

هستند که در عمل اجرا می شوند. 
۳- روی مشتریان خود برنامه ریزی کنید

یک بازاریاب حرفه ای و مس��لط به بازار می داند که 
این مشتریان هستند که می توانند یک کسب و کاری 
را سرشار از سود کنند نه محصوالت. درست است که 
محصوالت به خاطر کیفیت��ی که دارند جذب کننده 
مشتریان هس��تند، اما در واقع این مشتریان هستند 
که س��ود اصلی را عاید یک کسب و کار می کنند. پس 
بهتر است برنامه ریزی های خود را به گونه ای طراحی 
کنید که در آن مش��تریان در اولوی��ت برنامه ها قرار 

بگیرند. 
۴- همواره برای بهبود وضعیت کسب و کار خود 

تالش کنید
از نظر مش��اوره بازاریابی اش��تباه بزرگی که برخی 
مدی��ران و صاحبان کس��ب و کارها انج��ام می دهند 
این اس��ت که پس از رس��یدن به مرحله س��وددهی 
محصول، تالش ش��ان کمتر می شود. درحالی که اصل 
موفقیت در این اس��ت که همیشه برای موفقیت ها و 

سوددهی های بیشتر تالش کنید. 
5- در برآورد سود احتیاط به خرج دهید

س��عی کنید زمانی که برای تج��ارت و فعالیت های 
خ��ود برنامه ریزی می کنید س��ود پیش بینی ش��ده 
را خیل��ی باالتر از آنچه ممکن اس��ت در واقعیت به 
دس��ت بیایید برآورد نکنید. حت��ی، محض احتیاط 
سعی کنید میزان سود خود را کمتر در نظر بگیرید. 
چنی��ن برنامه ریزی به ش��ما کم��ک خواهد کرد که 
هم تالش تان بیش��تر ش��ود و هم احساس شکست و 

ناامیدی نکنید. 
6- قیمت ها را واقعی و مطابق با سیاست ها و 

اهداف کلی کسب و کار خود تعیین کنید
یکی از مهم ترین استراتژی ها در هر کسب و کاری 
تعیی��ن قیمت اس��ت. بهتر اس��ت قیمت ه��ا را هم 
براساس ارزش واقعی کاال و هم هماهنگ با مخارج و 
هزینه هایی که کرده اید تعیین کنید. س��عی کنید در 
این بخش کامال کارشناسانه و با مشورت بازاریاب ها 

و متخصصان خود تصمیم نهایی را بگیرید. 
۷- حواشی و غیر مترقبه ها را پیش بینی کنید

در ه��ر برنامه ریزی که انجام می دهید بخش��ی از 
توان، س��رمایه، فرصت ه��ا و امکانات خ��ود را برای 
حوادث��ی که ب��ه ص��ورت غیر مترقب��ه رخ می دهند 
و ممکن اس��ت ش��ما را وارد حواش��ی کنند در نظر 

بگیرید. 
 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

نویسندگان: مولی گاریس و کارن میشرا
مترجم: مهدی نیکوئی



10 راهکار بهبود اعتماد به نفس
اعتماد به نفس پایی��ن می تواند تمام ابعاد زندگی 
را تحت تأثیر منفی قرار دهد و انس��ان را در انتخاب 
اهداف زندگی یا دستیابی به آنها دچار مشکل کند. 
از س��وی دیگر با احساس اعتماد به نفس باال، فکر 
می کنی��د تمام دنیا زیر پای تان اس��ت و از عهده هر 
کاری برمی آیید. به دنبال این حس، به مرور حلقه ای 
از افراد ب��ا اعتماد به نفس باال و موفق در اطراف تان 
جمع می شوند و ش��ما نیز به سمت موفقیت بیشتر 

حرکت می کنید. 
در ادامه به نقل از دیجیاتو، به راهکارهایی خواهیم 
پرداخ��ت که با ب��ه کارگیری آنها می توانید س��طح 

اعتماد به نفس تان را بهبود بخشید: 

1- به خود افتخار کنید و خوشحال باشید
به خود افتخار کنید تا خوش��حال تر باش��ید، زیرا 
وقتی خوشحال هستید، اعتماد به نفس باالتری هم 
داری��د. به عن��وان مثال به خود افتخ��ار کنید که در 
شرکت تان فعالیت خود را به درستی انجام می دهید 

و مورد تشویق قرار می گیرید. 
2- هدف خود را مشخص کنید

اگر همواره هدف داشته باشید، دلیل انجام هر کار 
خود را می دانید و در این صورت، اعتماد به نفس تان 

باالتر می رود. 
3- خود را با دیگران مقایسه نکنید

هرگز خود را با دیگران مقایس��ه نکنید و تنها خود 
را معیار مقایسه با خودتان قرار دهید. از سوی دیگر 
وقتی ش��ما دائم به دنبال مقایس��ه خ��ود با دیگران 
باش��ید، همیشه به خود می گویید »چرا من کارها را 
به خوبی دیگران انج��ام نمی دهم؟«، در این صورت 

اعتماد به نفس خود را کاهش می دهید. 
4- به جای تمرکز بر مشکل، بر راه حل تمرکز 

کنید
گاه��ی تمرکز بیش از حد بر یک مش��کل، موجب 
می ش��ود اعتماد ب��ه نفس خود را از دس��ت بدهید. 
در ع��وض ابتدا مش��کل را به خوب��ی درک کنید و 
س��پس بیشتر زمان خود را به پیدا کردن راه حل آن 

اختصاص دهید. 
5- روی نقاط قوت خود تمرکز کنید و از آنها 

بهره ببرید
س��عی کنید به جای تمرکز روی نقاط ضعف خود، 
به دنبال بهره بردن از نقاط قوت تان باشید. به عنوان 
مثال اگر در ریاضیات ضعیف هستید، نباید به دنبال 

شغل حسابداری بروید. 
6- اگر تصور می کنید ناموفق هستید، این 

مسئله را در ذهن خود انکار کنید
اگ��ر ش��ما ب��ه س��ندروم ایمپاس��تر  )ی��ک 
پدی��ده روان��ی ک��ه در آن اف��راد نمی توانن��د 
موفقیت  های ش��ان را بپذیرند( مبت��ا بوده و با 
وج��ود اذعان دیگ��ران به موفقیت ت��ان، از دید 
خ��ود ناموفق به نظر می آیید، تنها کافی اس��ت 
به خود بقبوالنید که موفق هستید. ممکن است 
ابت��دا نتوانید خود را قان��ع کنید ولی در نهایت 
تفکرات تان به همین س��مت حرکت می کند که 
اعتماد باالیی به خود دارید و به فردی با اعتماد 

به نفس باال بدل می شوید. 
7- ترس از ناتوانی را کنار بگذارید

اگر همیش��ه یک ندای درونی به شما می گوید 
نمی توانی��د کارها را انجام دهید، به مرور این ندا 
بلند ت��ر می ش��ود و در نهایت ش��ما را زمین گیر 
می کن��د به طوری که دیگر هیچ کاری را ش��روع 
نمی کنی��د، زیرا واهم��ه دارید نتوانی��د انجامش 
دهی��د. به همین دلی��ل باید ت��رس از نا توانی را 
فرام��وش و کاری را که در فکرتان اس��ت هر چه 

زودتر شروع کنید. 
8- منفی بافی و بدبینی را فراموش کنید

منفی بافی و بدبینی را کن��ار بگذارید، زیرا اعتماد 
ب��ه نفس ش��ما را در خود می بلعن��د. در مقابل روی 
نکات مثبت خود، ش��رایط و اتفاق��ات تمرکز کنید. 
به عنوان مثال به جای تمرکز بر پیش بینی آینده، به 
دس��تاوردهای مفید خود فکر کنید. یا به جای اینکه 
تصور کنید چرا هیچ چیز درس��ت پیش نمی رود، به 
این فکر کنید که چه کارهایی تا االن درس��ت پیش 

رفته است. 
9-آماده مواجه شدن با فرصت های آتی باشید

بخش��ی از موفقی��ت آمادگ��ی و بخ��ش دیگرش 
فرصت هاس��ت. برای اینکه در استفاده از فرصت های 
آت��ی آماده باش��ید، تمرین کنید ک��ه چگونه با آنها 
روبه رو ش��وید و یاد بگیرید که چطور در این شرایط 
تصمیم درس��ت را بگیرید. اگر برای مواجه ش��دن با 
فرصت ها آماده باشید، همواره اعتماد به نفس کافی 

برای استفاده از آنها را خواهید داشت. 
10- زبان بدن خود را اصالح کنید

صدای زبان بدن بلندتر از صدای بیان است. هرگاه 
ناگهان احس��اس می کنید اعتماد ب��ه نفس تان افت 
کرده، ابتدا نحوه ایس��تادن و نشستن خود را بررسی 
کنید. در این ش��رایط، با یک تمرین ساده می توانید 

به وضعیت ایده آل خود بازگردید. 
بدین منظور ابتدا بایس��تید؛ ش��انه های تان را باال 
دهید؛ س��ر خود را کمی باالتر ببرید و دست های تان 
را مانن��د یک ابر قهرمان به طرفین باز کنید و مدتی 
در این حالت باقی بمانید. این روش، به ش��ما کمک 
می کند که ان��رژی و در نتیجه اعتماد به نفس خود 

را بازیابید. 
INC :منبع

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار یکشنبه12
14 آبان 1396

شماره 923

حضور در عرصه کس��ب وکار 
تجربیات فراوان��ی را در اختیار 
اف��راد ق��رار می ده��د. یکی از 
عین ح��ال  در  و  س��خت ترین 
پیچیده تری��ن تجربه هر فردی، 
تعام��ل با همکار ی��ا کارمند به 
اصطاح »همه  چیزدان« اس��ت. 
ای��ن اصطاح اف��رادی را که به 
هر دلیلی خود را برتر و ماهرتر 
از دیگران تلقی می کنند، شامل 
می ش��ود. در این مقاله پریسیا 
کامن، پژوهش��گر و نویس��نده 
مؤسس��ه ه��اروارد بیزینس، به 
بررس��ی نحوه تعام��ل با چنین 

افرادی پرداخته است. 
هنگام��ی ک��ه م��ن در پای��ه 
هفت��م در حال تحصی��ل بودم، 
همکاس��ی ت��ازه ای ب��ه جمع 
دوس��تانه کاس اضاف��ه ش��د. 
اجازه دهید او را س��لنا بنامیم. 
او از یک شهر بزرگ به روستای 
حاشیه نش��ین ما آمده بود و به 
ط��رز عجیب��ی »همه چیزدان« 
ب��ود. از نحوه انتخ��اب لباس و 
زیورآالت گرفته تا شیوه برخورد 
و صحب��ت با معلم؛ او فرد کامل 
و در یک کام ابرانس��ان به نظر 
می رس��ید. در این میان برخی 
از همکاس��ی ها وی را ستایش 
کرده و عده ای دیگر از دس��تش 
ناراح��ت و آزرده بودن��د. م��ن 
به عنوان یکی از ش��اگردان برتر 
کاس ح��س رقابت ب��ا وی را 
تمرکز  تم��ام  هفته ها  داش��تم. 
م��ن روی تقلید از وی بود. طرز 
پوش��ش و حتی نوع موسیقی ام 
را براس��اس الگوی وی انتخاب 
آنجا  اتفاق عجی��ب  می ک��ردم. 
رخ داد ک��ه پس از مدتی من از 
رقابت با سلنا کاما ناامید شدم. 
در این هنگام س��لنا دیگر خود 
را دانای کل تلقی نمی کرد. این 
اعت��راف وی نبود، بلک��ه تغییر 
محس��وس رفت��ارش حکایت از 

چنین ماجرایی داشت. 
اگرچه هیچ ف��ردی در طول 
س��لنا  مانند  زندگ��ی ام  دوران 
همه چیزدان نبود، با این حال با 
ورود به عرصه کسب وکار خیل 
عظیمی از ای��ن دانای کل ها را 
مش��اهده کردم. برخ��ی از این 
افراد هن��وز به ش��رایط جدید 
عادت نکرده ان��د، عده ای پیش 
ب��زرگ  ش��رکتی  در  ای��ن  از 
فعالی��ت داش��ته و اکن��ون در 
شرکتی کوچک هس��تند یا به 
منظ��ور تقویت عملک��رد گروه 
کارمندان از س��وی مدیر بخش 
استخدام شده  اند. در هر صورت 
باید یک نکت��ه را در مورد این 
افراد به یاد داشت؛ آنها معموال 
جمات ش��ان را این گون��ه آغاز 
می کنن��د: »هنگام��ی ک��ه در 
شرکت قبلی مشغول به فعالیت 

بودم، نحوه عملکردمان متفاوت 
همه چی��زدان  س��پس  ب��ود.« 
موردنظر شروع به بیان شیوه ای 
خاص خواهد کرد. آنچه چنین 
اف��راد و مدیرانی ک��ه آنها را به 
شرکت ش��ان می آورند نس��بت 
ب��دان ن��اآگاه هس��تند، تفاوت 
ش��رایط و توانای��ی کارمن��دان 
در ش��رکت های گوناگون و در 
برخ��ی م��وارد کوچک اس��ت. 
به عبارت س��اده، یک ش��رکت 
کوچ��ک به هی��چ وج��ه قابل 
مقایس��ه ب��ا ش��رکتی ب��زرگ 

نیست. 
ه��مه چی��زدان  کارمن��دان 
هن��گام ورود به فضایی جدید از 
موقعیت ش��ان مطمئن نیستند. 
تاش ش��ان  باعث  عامل  همین 
در راس��تای تغییر فضا به سبک 
گذش��ته می ش��ود. ی��ک مثال 
جال��ب در این م��ورد هنگامی 
نخس��ت  تجربه های  که  اس��ت 
به عنوان یک  فعالیت حرف��ه ای 
حس��ابدار را در ی��ک ش��رکت 
تجرب��ه می ک��ردم. در آن زمان 
هم��کاری داش��تم ک��ه حدود 
دو برابر من س��ن داش��ت. وی 
محسوب  مش��هور  حس��ابداری 
هم��کاری  س��ابقه  و  می ش��د 
ب��ا ش��رکت های ب��زرگ را نیز 
داشت. در این زمان دیگر مانند 
تجربه سلنا رقابتی تمام عیار با 
 همکار جدیدم را ش��روع نکردم. 
در واقع تجرب��ه به من آموخت 
ای��ن ش��رایط بهترین  ک��ه در 
واکن��ش بی تفاوتی و ش��نیدن 
نظرات و حرف های طرف مقابل 
اس��ت. اگرچه در ابتدا اطمینان 
چندان��ی به این ش��یوه واکنش 
نداش��تم، با این حال در نهایت 
پ��س از چند ماه هم��ه چیز به 
روال عادی بازگش��ت. نتیجه ای 
که از ای��ن ماجرا به ط��ور کلی 

قابل استنتاج است، ارائه فرصت 
به کارمن��دان جدید )مخصوصا 
آنهایی ک��ه از جایگاه های باالتر 
ن��زد ش��ما آمده اند( ب��ه منظور 
تطبیق خود با ش��رایط موجود 

است. 
آنچه ت��ا اینجا مورد بحث قرار 
گرفت حالت��ی مبتنی بر روایتی 
عادی از اف��راد همه چیزدان بود. 
در موقعیت��ی پیچیده ت��ر چنین 
اف��رادی به ش��دت تح��ت تأثیر 
موفقیت ی��ا تجرب��ه فعالیت در 
ش��رکت های بزرگ ق��رار دارند. 
تعامل با چنین افرادی به مراتب 
دشوارتر از نمونه های معمولی که 
تنها اندکی مجذوب تجربه ش��ان 
اوضاع  ب��ود.  هس��تند، خواه��د 
هنگامی دش��وارتر می ش��ود که 
این افراد در مق��ام مدیرعامل یا 
مدیر بخش با شما روبه رو شوند. 
در چنین موقعیتی ش��ما از نظر 
پایین تری  جایگاه  در  س��ازمانی 
نس��بت به داناهای کل هس��تید 
و ذهنیت آنها نیز چنین شکافی 
را عمیق و حادت��ر می کند. یک 
مدی��ر همه چی��زدان ع��اوه بر 
مدیریت سازمانی، خود را دارای 
صاحیت ب��ه منظ��ور توصیه و 
اجب��ار اف��راد در ه��ر موقعیت و 
همچنی��ن توصیف عملکرد افراد 
با هرگونه معیار شخصی می داند. 
در ادامه به بررس��ی راهکارهای 
تعامل صلح آمی��ز با داناهای کل 
خواهیم پرداخ��ت. تاش عمده 
در جه��ت تعمیم پذی��ری هرچه 
بیش��تر ای��ن نکات بوده اس��ت، 
بنابرای��ن امکان کاربردش��ان در 

شرایط متغیر وجود دارد. 

هنگامی که مدیر هستید
اگر یک یا چند دانای کل در 
مقام کارمند شما هستند، تعهد 
حرفه ای ت��ان ش��ما را مل��زم به 

توصیه هایی  و  راهنمایی ها  ارائه 
ب��ه کارمندان ت��ان خواهد کرد. 
به آنها نش��ان دهی��د که تصور 
مثبت  تأثیرگ��ذاری  از  ایش��ان 
تجربه شان لزوما کارکرد مطلوب 
ندارد. توصی��ه می کنم به نقاط 
ملموس��ی از عملکردشان اشاره 
کنید که آش��کارا تأثیر منفی بر 
روند سازمانی شرکت می گذارد. 
در چنی��ن موقعیت های��ی باید 
توج��ه داش��ت ک��ه واکنش تان 
در مقاب��ل ط��رف همه چیزدان 
کام��ا شخصی س��ازی ش��ده و 
تنها معطوف به آن فرد باش��د. 
استفاده از چنین راهنمایی هایی 
برای یک گروه، کارکرد چندان 
مطلوبی ندارد. چه بس��ا در این 
صورت جنب��ه مخالفی در برابر 

شما به پا خیزد. 

هنگامی که همکارشان 
هستید

قصه مان  همه چی��زدان  وقتی 
همکار شماس��ت، بخش زیادی 
از ابزارهای رس��می و سازمانی 
از  راهنمای��ی اش  منظ��ور  ب��ه 
دس��ت ش��ما خارج خواهد شد. 
در ای��ن موارد اعمال ش��یوه ای 
ب��رای کاهش زمان س��ازگاری 
طرف مقاب��ل کاما ب��ه عقیده 
دارد.  بس��تگی  ش��خصی تان 
توصیه می کنم در این ش��رایط 
توجه  وضعی��ت حرفه ای تان  به 
اگ��ر کنش ه��ای همکار  کنید. 
دانای کل تان آزاردهنده اس��ت، 
فرمول��ی را ک��ه در ادام��ه بیان 

می شود به کار ببندید. 
اگر با طرف مقابل رابطه گرم 
یا دوستانه ای دارید، شروع یک 
مکالم��ه، گام مطلوب��ی به نظر 
می رسد. بحث را این گونه شروع 
کنی��د: »می توانم چن��د دقیقه 
با ش��ما در مورد ی��ک موضوع 

صحبت کن��م؟« گمان نمی کنم 
هیچ فردی از گفت وگو با همکار 
ش��ود.  رنجی��ده  صمیم��ی اش 
توصیه می ش��ود ادام��ه بحث را 
این گونه پیگیری کنید: »همه ما 
می دانیم که تو مهارت و تجربه 
بیش��تری در این حوزه کس��ب 
کرده ای. در واق��ع باعث افتخار 
و پیش��رفت  ما است که در کنار 
ت��و فعالیت کنیم. ب��ا این حال 
تو نیز از ی��ک نقطه بی تجربگی 
ش��روع ک��رده ای. مث��ا من و 
س��ایر همکاران اگر مس��تقیما 
و  را ش��نیده  ت��و  توصیه ه��ای 
فرص��ت  دیگ��ر  کنی��م،  اج��را 
گفت وگ��و و آگاه��ی حاصل از 
بحث را نخواهیم داش��ت. گمان 
می کن��م تصمیم گیری از خال 
و  جمع��ی  گفت وگوی ه��ای 
دوستانه خروجی بهتری داشته 

باشد.« 
در م��ورد ب��ه کارگی��ری این 
روش دوب��اره تأکید می کنم که 
تنها روی دوس��تان تان اجرایش 
کنی��د. کاربرد چنین ش��یوه ای 
ب��رای کس��انی ک��ه ب��ه خوبی 
دوس��ت تان  ی��ا  نمی شناس��ید 
و  معق��ول  چن��دان  نیس��تند، 
توجیه پذیر نیس��ت. ب��ه عبارت 
دیگ��ر در ای��ن ش��رایط ش��ما 
نیز ی��ک دانای کل به حس��اب 
خواهی��د آمد و دش��منی طرف 

مقابل را فعال می سازید. 

هنگامی که کارمندشان 
هستید

به عن��وان یک کارمند، مواجهه 
ب��ا مدی��ر همه چی��زدان بس��یار 
پیچیده و دش��وار اس��ت. با این 
ح��ال تعامل س��ازنده در چنین 
ش��رایطی نیز غیرممکن نخواهد 
بود. توصیه من استفاده از راهکار 
ارائه ش��ده در مورد قبلی است. 
در واقع اگرچه باید راهکار تعامل 
در مقام هم��کار اندکی اصاح و 
تعدیل ش��ود، ولی اگ��ر از همان 
س��بک و روش اس��تفاده کنیم، 
نتیج��ه مطلوب به راحتی پدیدار 
خواهد ش��د. توجه داشته باشید 
که در اینج��ا تمامی توصیه های 
شما باید در قالب درخواست های 
معان��ی  از  ع��اری  و  محترمان��ه 
صریح یا ضمنی اجبارآمیز باشد. 
برهمین اس��اس بحث را تاجایی 
پیش ببرید که به نقطه اشتراکی 
یابید.  در گفت وگوی تان دس��ت 
ای��ن نقط��ه مش��ترک به ش��ما 
ام��کان بح��ث برابر ن��ه به عنوان 
کارمند یک مدیر بلکه دوس��تی 
صمیمی و دلس��وز را خواهد داد. 
از همی��ن نقطه ارتباط بهترین و 
صریح تری��ن توصیه ها را می توان 
به طرف مقاب��ل منتقل کرد و از 
بازخورد مثبتش اطمینان داشت. 
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من همه امور را می دانم! 
دریچه کلید

روش های ساده برای قدردانی از 
کارمندان

قدردانی و سپاسگزاری از کارمندان، باعث می شود 
آنها به ارزش��مندی نقش خود در موفقیت ش��رکت 
پی ببرند و انگیزه و اش��تیاق بیشتری برای ادامه کار 

داشته باشند. 
کارمندان شما نقش مهمی در موفقیت شرکت تان 
دارند. ش��ما حتماً این موضوع را می دانید و به عنوان 
یک کارآفرین، که فهرس��ت بی پایان��ی از وظایف به 
دوش تان اس��ت، به احتمال  زیاد می خواهید از مردان 
و زنان��ی ک��ه هرکدام به س��هم خود بخش��ی از این 
مس��ئولیت ها را به عهده می گیرن��د، قدردانی کنید. 
شما به روش های مختلفی می توانید به کارمندان تان 
نش��ان دهید که ب��ه آنها اهمیت می دهی��د. ولی به 
لحاظ علمی، س��ه روش��ی ک��ه در ادام��ه مطلب به 
نق��ل از زومیت ی��ادآوری می کنیم، مؤثرتر از س��ایر 

سیاست های سازمانی عمل می کنند. 
به  جای پول نقد، به کارمندان تان جایزه بدهید

ریچ��ارد تالر، برن��ده جایزه نوبل و اس��تاد اقتصاد 
رفتاری، در پادکس��ت اخیر خ��ود در NPR توضیح 
می دهد که چرا بهتر اس��ت کارفرمایان به جای پول 
نقد، با هدیه یا یک تجربه خاص از کارکنان شان تقدیر 
کنند. او پیش��نهاد می کند که مث��ًا به جای پاداش 
۵۰۰ دالری، به کارمندتان س��فر ۵۰۰ دالری هدیه 
کنید. طبق تحقیقات وقتی افراد مسافرت را به عنوان 
پاداش دریافت می کنند ش��ادتر از زمانی هستند که 
پول نقد می گیرند. مهم ترین علت این است که وقتی 
پول دریافت می کنیم، بی��ن خرج کردن و پس انداز 
آن دچار تردید می ش��ویم؛ درحالی که پاداشی مثل 
تعطی��ات به ما فرصت می دهد بدون عذاب وجدان، 

از اوقات مان لذت ببریم. 
فرق��ی نمی کند کارکنان تان را به یک س��فر کوتاه 
دع��وت کنید یا یک هدیه خاص برای ش��ان در نظر 
بگیرید. با کمی خاقیت و تاش می توانید راه خوبی 
برای پیدا کردن یک سیس��تم پاداش دهی غیر نقدی 
پیدا کنید. شاید باور کردنش سخت باشد، ولی واقعاً 

می توانید کارمندان تان را خوشحال کنید. 

تشکر کنید
استاد روان شناسی، رابرت ایوانس، اعتقاد دارد که 
تش��کر کردن از ضروریات محیط کار است. قدردانی 
ع��اوه ب��ر تقویت تی��م و بهبود فرهنگ  س��ازمانی، 
بیش از پول ب��ه کارمندان انگی��زه می دهد. یکی از 
مطالعات مؤسس��ه گلسدور نشان می دهد ۷۰ درصد 
کارمندان اگر به طور مداوم مورد تشویق رئیس خود 
قرار بگیرند، اشتیاق و اهتمام بیشتری نسبت به کار 
نشان می دهند. در یکی از تحقیقات دانشکده وارتون 
نیز محقق��ان دریافتند که وقتی مدیران ش��رکت از 
سرمایه گذاران یا اسپانسرها به صورت شفاهی تشکر 
می کنند، تا ۵۰درصد حمایت مالی بیشتری دریافت 

می کنند. 
روش های زیادی برای سپاس��گزاری از کارمندان 
وج��ود دارد. می توانید به س��ادگی در راه��رو به آنها 
بگویی��د »متش��کرم« یا اینکه ب��رای آنها یک کارت 
تشکر ویژه بفرس��تید. در مقیاس بزرگ تر، می توانید 
در یک جلس��ه کاری از کارمندان تان قدردانی کنید 

یا یک ایمیل تشکر انگیزشی ارسال کنید. 

از آنها تعریف کنید
دن آریل��ی، اقتصاددان رفت��اری و همکارانش در 
یک آزمایش نش��ان دادن��د که چگون��ه انگیزه های 
مختلف، روی عملک��رد کارمندان تأثی��ر می گذارد. 
روز اول آزمای��ش، به یک س��وم از کارمندان پاداش 
نقدی ۳۰دالری و به یک س��وم آنه��ا فیش دریافت 
پیتزا اهدا شد و یک سوم دیگر با جمله »کارت عالی 
بود« از طرف رئیس شان پاداش گرفتند. درحالی که 
رس��ید پیتزا و تمجید از طرف رئیس در یک س��طح 
باعث افزایش کارایی کارمندان شدند، پاداش نقدی 
بازدهی کمتری داشت. در طول یک هفته آزمایش، 
به  م��رور زم��ان پاداش نق��دی باعث ش��د عملکرد 
کارکن��ان ضعیف ت��ر ش��ود، حتی بدت��ر از زمانی که 

کارکنان اصا مورد تقدیر قرار نمی گرفتند. 
روش مناس��ب و پ��ر مفهومی ب��رای تأیید ارزش 
کار کارمندان ت��ان پی��دا کنید. ی��ک روش می تواند 
برنامه های بازشناسی کارمندان باشد که در آن شما 
ب��ه کارمندان برتر و کارهای خوبی که انجام داده اند 
توجه نش��ان می دهید. روش دیگر این اس��ت که از 
کارمن��دان بخواهی��د دموی کارش��ان را به تیم های 

کوچک شرکت یا مدیران دیگر نشان دهند. 
کارمندان، جریان حیات ش��رکت ش��ما هس��تند. 
پ��س در نخس��تین فرص��ت به هر روش مناس��ب و 
انگیزه بخش��ی که می توانید، تشکر و سپاس خود را 

به آنها اظهار کنید. 
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پیشنهاد کسب وکار 

س�اخت ویدئو در زمینه  امور مالی- افراد اندکی وجود دارند که می توانند ویدئوهای خوبی در مس�ائل مرتبط با فاینانس بس�ازند. ش�ما 
می توانید این ویدئوها را در آپارات عرضه کنید. کلید موفقیت این اس�ت که سخت کار کنید، ولی وقتی ویدئوهای تان توسط میلیون ها 

نفر دیده شد، درآمد این کار را دوست خواهید داشت.
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ما در دوره شخصی س��ازی زندگی می کنیم. 
در دوره ای که اطالعات فراوانی از مشتریان مان 
داریم ولی همیش��ه از این اطالعات اس��تفاده 

نمی کنیم. 
 ،  learnmarketingگ��زارش ب��ه 
کس��ب و کارهای زی��ادی هس��تند ک��ه اصال 
از شخصی س��ازی اس��تفاده نمی کنن��د. اگ��ر 
شخصی س��ازی ای��ن ق��در مه��م اس��ت و ما 
داده ه��ای مربوط به آن را نیز داریم، پس چرا 
از شخصی س��ازی در اس��تراتژی های بازاریابی 

خود استفاده نمی کنیم؟ 
شاید این موضوع به خاطر اهمیت ندادن به 
مزایای آن باشد! اما درصد باالیی از شرکت ها 
می گویند که شخصی س��ازی ب��رای موفقیت 
فعل��ی و آینده آنها حیاتی اس��ت، پس به نظر 
می رس��د که ش��رکت ها و بازاریابان به ارزش 
شخصی س��ازی آگاه هس��تند. به نظر می رسد 

که ما نمی دانیم چگونه شخصی سازی کنیم. 
زمانی ک��ه کار ب��ه شخصی س��ازی ایمی��ل 
مارکتینگ شما می رسد، نیازی به تقال کردن 
ندارید. راه های ساده و در عین حال پیچیده ای 
برای اس��تفاده از شخصی سازی در ایمیل شما 
وجود دارند که فراتر از تنها اس��تفاده کردن از 
یک نام می روند. در اینجا شش راه آماده برای 
پیاده س��ازی برای اس��تفاده از شخصی سازی 
وج��ود دارد که ایمیل مارکتینگ ش��ما را به 

جلو سوق می دهد. 
1- سواالت درست را بپرسید

یک راه ساده و تأثیرگذار برای تقسیم بندی 
مشتریان ش��ما برای شخصی سازی این است 
که به س��ادگی سوال های درس��ت را بپرسید. 
پرس��یدن دالیل مش��تریان تان برای بازدید از 
وب س��ایت شما، کاربر شدن یا مشترک ایمیل 
شما ش��دن می تواند به طرز ش��گفت انگیزی 
ساده اما ارزشمند باشد. این می تواند داده های 
هوشمندانه ای به ش��ما بدهد که تجارت شما 
را به فرس��تادن ایمیل های فوق العاده هدفمند 

راهنمایی کند. 
بیایی��د در عمل ب��ه این ن��گاه کنیم. مدل 
کاغذی، یک وبس��ایت متخص��ص ازدواج، در 
حال تجربه کمبود واکنش در ایمیل های شان 
ایمی��ل  بهب��ود  ب��رای  ت��الش  در  بودن��د. 
مارکتینگ ش��ان، آنه��ا تصمی��م گرفتن��د که 
شخصی س��ازی را در کمپین های شان ترکیب 

کنند. 
آنها تش��خیص دادند ک��ه همه به یک دلیل 
عضو سایت آنها نمی شدند، اما باز همه آنها یک 
ایمیل یکسان دریافت می کردند. برای مبارزه 
با آن، آنها یک استراتژی که ایمیل های شان را 

شخصی سازی تر می کرد، توسعه دادند. 
آن ها به سادگی از مشتریان شان یک سوال 
پرسیدند:» برای چه چیزی برنامه می ریزید؟«  
تنها دو جواب ممکن وجود داشت: ازدواج شما 

یا یک دوست یا ازدواج اقوام. 
برای چه چیزی برنامه می ریزید

براس��اس جواب ها، مش��تریان به یکی از دو 
جدول زمانی جدا منتقل ش��دند و پنج ایمیل 
متف��اوت که برای گروه ش��ان هدفمند ش��ده 

بودند دریافت کردند. 
واکن��ش آنها به ای��ن ایمیل ه��ای جدید و 
هدفمند شگفت انگیز بود. نرخ باز شدن مدل 
کاغذی ۲۴۴درصد و ن��رخ کلیک ۱۶۱درصد 
افزایش یافته بود. س��وال کوتاه و ساده بود، اما 
ایمیل ها را بس��یار ش��خصی تر کرد و مشخصا 

برای تجارت جواب داد. 
2- شخصیت مشتری بسازید

همانطور که در مث��ال مدل کاغذی دیدید، 
تقس��یم بندی کردن مشتریان جواب می دهد، 
اما با استفاده از ش��خصیت مشتری می توانید 

آن را یک قدم جلوتر هم ببرید. 
شخصیت مشتری با استفاده از تعداد زیادی 
از داده ها س��اخته می ش��ود. به جای پرسیدن 
یک س��وال، مانند مدل کاغ��ذی، می توانید با 
اس��تفاده از ترکیب��ی از ویژگی ه��ا و کارهایی 
که مش��تریان انج��ام می دهند، آنه��ا را با هم 

گروه بندی کنید. 
یک مورد مطالعاتی که ارزش شخصیت های 
مش��تری را ثاب��ت می کند از ف��روش B۲B و 
ش��رکت بازاریابی نت پروس��پکس است. آنها 
می خواستند بازدیدکنندگان شان را بهتر درک 
کنند و تجربه شخصی تری برای مشتریانشان 
توس��عه بدهند. با استفاده از رفتار وب سایت و 
تاریخچه دانلود، آنها هر مش��تری را به یکی از 

سه شخصیت گروه بندی کردند. 
شخصیت تکنولوژی بدون تکنولوژی

با اس��تفاده از ای��ن داده، به هر ش��خصیت 
به یک سری ایمیل های ش��خصی تر فرستاده 
می ش��د. برای مث��ال، اگر فعالی��ت رهبر، آنها 
را به عن��وان »کریس��تینا« شناس��ایی می کرد 
)تصویر باال را نگاه کنید(، ش��رکت می دانست 
که رهبر بیش��تر به تولید تقاضا عالقه مند بود. 
براس��اس این، ایمیل های پرورش یافته ای که 
رهبر دریافت می کرد، همه درباره تولید تقاضا 

و منابع آزاد که بیش��تر بر پای��ه نیازهای آنها 
هدفمند شده بودند. 

براس��اس  بازاریاب��ی  پیاده س��ازی  از  بع��د 
شخصیت مش��تری، نت پروس��پکس افزایش 
۱۱۱درص��دی را در ن��رخ باز ش��دن ایمیل ها 
دیدید. این یک اس��تراتژی هوش��مندانه برای 
شخصی س��ازی بود که به مشتریان یک تجربه 

بسیار هدفمندانه می داد. 
3- از مکان و زمان استفاده کنید

این یک راز نیس��ت که وقتی به فرس��تادن 
ایمیل ها می رس��د، زمان های��ی در روز بهتر از 
بقیه هستند. شاید مشتری شما عاشق گرفتن 
ایمیل در ساعت 8صبح باشد، یا آنها زمانی که 
5بع��د از ظه��ر ایمیل دریاف��ت می کنند بهتر 
ج��واب بدهند. در هر دو ص��ورت، ما مطمئن 
هس��تیم که ش��ما آزمای��ش تقس��یم را روی 
آن انج��ام داده اید و زمان بهینه برای ارس��ال 

ایمیل های تان را فهمیده اید. 
در ه��ر ح��ال، احتمال این وج��ود دارد که 
تمام مش��تریان ش��ما در یک مکان نباشند یا 
به ایمیل های شما در یک زمان جواب ندهند. 
ممکن اس��ت آنها از سراس��ر دنیا باش��ند، در 
محدوده ه��ای زمانی متفاوت پراکنده باش��ند 
و احتم��اال ایمیل ه��ای ش��ما را در زمان های 

غیربهینه دریافت کنند. 
ب��رای درس��ت ک��ردن این مش��کل، چرا از 
داده های مش��تریان تان برای ارسال ایمیل در 

بهترین زمان استفاده نکنید؟ 
این دقیقا کاری اس��ت که باستدتیز تصمیم 

به انجام گرفت. 
مانند بسیاری از تجارت های دیگر، آنها یک 
ایمیل را به تمامی مشتریان شان بدون در نظر 
گرفتن مکان ش��ان می فرس��تادند. این ایمیل 
براساس زمان لس آنجلس، کالیفرنیا فرستاده 
می ش��د و برای مش��تریان آمریکای��ی در نظر 
گرفته ش��ده بود. این برند فهمید که این کار 
ج��واب نمی داد. جانی کات��ون، مدیر بازاریابی 
آنه��ا توضی��ح می دهد ک��ه آنها »مش��تریان 

بین المللی را فراموش کرده بودند.«
آنه��ا ب��ا تقس��یم بندی مشتریان ش��ان ب��ه 
محدوده ه��ای زمان��ی متفاوت کار را ش��روع 
کردن��د، با این ه��دف که ایمیل ه��ا در به هر 
مش��تری در زم��ان معقولی برس��د. نتایج این 
آزمایش زیاد تأثیرگذار نبود، چراکه باستدتیز 
تنها صعود کمی در نرخ بازشدن را تجربه کرد، 
بنابراین این تجارت تصمیم گرفت که بیش��تر 

به سمت شخصی سازی کاوش کند. 
بازاریاب��ی و ف��روش،  ب��ا هم��کاری  آنه��ا 
برنامه ری��زی کردند که ی��ک ایمیل در زمانی 
شخصی بفرس��تند تا بیشترین تأثیر را داشته 
باش��د. همچنین آنها ت��الش کردند که محتوا 
بیش��ترین ارتباط را با مش��تری داشته باشد. 
با اس��تفاده از داده های مشتری، تاریخچه باز 
کردن های قبلی آنها را تجزیه و تحلیل کردند 
و ی��ک ایمی��ل در بهینه ترین زم��ان برای باز 

کردن آن مشتری فرستادند. 
آزمایش های گس��ترده آنها روی زمان بندی، 
فرمول برنده بودن شان را برای باستدتیز ثابت 
کردند. واکنش مشتریان قابل توجه بود؛ از آن 

جایی که ش��رکت ۱۱درصد نرخ بیشتر کلیک 
را تجرب��ه کرد. همچنین روی فروش هم تأثیر 
مثبتی گذاش��ته شده بود و نتیجه آن افزایش 
8درص��دی ب��ازده ایمیل در مدت یک ش��ب 
بود که ثاب��ت کرد زمان بندی به ش��دت برای 

ایمیل ها مهم است. 
4- ایمیل ه�ای گیرنده رفتاری خودکار 

تنظیم کنید
ایمیل های گیرنده رفتاری واکنش های زمان 
واقعی هستند که مشتریان تان چگونه در حال 

استفاده از محصول شما هستند. 
زمانی که فیس بوک به ش��ما ایمیل می دهد 
که پنج روز است وارد سایت نشده اید، این یک 
ایمیل گیرنده رفتاری اس��ت. آنها بسیار خوب 
عم��ل می کنند. اگر ت��ا حاال از آنها اس��تفاده 

نکرده اید، بهتر است شروع کنید! 
ایمیل های گیرنده ۱5۲درصد نرخ باز شدن 
باالتری نس��بت به ایمیل های مرس��وم دارند. 
آنها یک وس��یله  ارتباطی ارزشمند هستند و 
آدم ها را از کسانی که فقط سرک می کشند به 

مشتریان مادام العمر تبدیل می کنند. 
ایمیل ه��ای گیرن��ده، ب��ا اینک��ه ش��خصی 
هس��تند، اما ب��ه راحتی اتوماتیک می ش��وند 
و می توانن��د ب��ه دالیل متفاوت به مش��تریان 
فرس��تاده ش��وند؛ برای خرید بیش��تر، خرید 
کاالی دیگ��ر، خ��وش آمد، مش��ارکت دوباره 
و… لیس��ت ادامه دارد. همچنین، متناس��ب 
با تجارت ش��ما، ابزاره��ای تخصصی ای وجود 
دارند که می توانند ایمیل های گیرنده عالی ای 
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ابزار تجزیه و تحلیل موز ایمیل های گیرنده 
پیش بینی نش��ده اما هوشمندانه ای می فرستد 
ک��ه یک مثال تمام عیار برای شخصی س��ازی 
اس��ت. آنه��ا زمانی که موز اطالع��ات جدیدی 
را در حس��اب کاربر آپل��ود کرده اند، به او یک 
ایمیل ارس��ال می کنند. این ایمیل به سادگی 
اط��الع می دهد ک��ه اطالعات جدی��دی برای 
مشاهده وجود دارد. همچنین آنجا یک دکمه 
آش��کار فراخوان��ی برای اقدام وج��ود دارد که 
اعالم می کند » اطالعات کمپین من را ببین«.

تجزیه و تحلیل اطالعات کمپین موز
این یک استفاده هوشمندانه از گیرنده های 
رفتاری اس��ت که مش��تریان را به وب س��ایت 
برمی گردان��د و آنه��ا را وادار ب��ه اس��تفاده از 
محصول می کن��د. این یک یادآور زمانبندی و 
اجرا ش��ده حرفه ای است که موز آن جاست و 

برای مشتری ارزش دارد. 
5- تجارت خود را شخصی سازی کنید

نیازی نیست شخصی سازی به تنها استفاده 
از اطالعات مش��تریان شما محدود شود. شما 
می توانید همچنین برند خود را شخصی سازی 
کنید. شخصی س��ازی می توان��د لبه های یک 
تجارت بزرگ را نرم تر کند و یک سطح ارتباط 

انسانی بین شما و مشتری تان اضافه کند. 
هاب اسپات یک مثال است که این کار را در 

عمل انجام داده. 
آنه��ا آزمایش های بس��یاری در تالش برای 

شخصی تر کردن ایمیل ها و افزایش مشارکت 
مشتریان ش��ان انج��ام دادند. آنها ارس��ال دو 
ایمی��ل را آزمایش کردند. یکی از آنها از طرف 
شرکت، هاب اسپات و دیگری شخصی تر بود، 

از طرف یکی از افراد تیم بازاریابی. 
نتای��ج جالب بودند. نرخ کلی��ک برای ایمیل 
از طرف ش��رکت ۰.۷۳درصد ب��ود، اما زمانی که 
از ط��رف یکی از اعضای تیم هاب اس��پات بود، 

ن��رخ کلیک به ۰.۹۶درص��د پرید و ۲۹۲ کلیک 
بیش��تر تولید کرد. ایمیل فرستاده شده از طرف 
یک انسان واقعی نش��ان داد که احتمال کلیک 
بیش��تری دارد. ای��ن همچنی��ن واکنش مثبت 
مشتریان به یک تجارت شخصی تر را نشان داد. 
آزمایش های هاب اسپات برای شخصی سازی 
ایمیل های شان درست کار کرد، اما شما حتی 
می توانی��د جلوتر هم بروی��د و تجارت خود را 

غیررسمی و ش��خصی تر کنید... شاخص هایی 
مانند لح��ن مکالمه ای، ضمایری مانند »ما« و 
»م��ن« را امتحان و به طور کلی تالش کنید تا 
ایمیل های تان به نظر برس��د که از طرف یک 
انسان واقعی فرستاده شده اند. مشتریان به آن 

جواب می دهند. 
6- ایمیل های شخصی شده و صفحات 

فرود را تطبیق دهید
با اینکه شخصی س��ازی ایمیل های تان یک 
قدم ارزش��مند به س��مت هدف گذاری مؤثرتر 
مشتری شما اس��ت، اما تجارت شما بیشتر از 
آن می تواند انجام دهد. ش��ما می توانید ایمیل 
شخصی شده و صفحات فرود را جفت کنید تا 

نرخ موفقیت تان را به باال هل بدهید. 
نه تنها بهتر اس��ت ایمی��ل و صفحات فرود 
شما ظاهر و رونوشت سازگاری داشته باشند، 
بلکه بهتر اس��ت هر دو فراخوان��ی برای اقدام 
شخصی ش��ده یکسان برای مش��تری داشته 
باش��ند. این باعث می ش��ود که مش��تری یک 
تجربه یکسان داش��ته باشد که باعث می شود 
زمانی که داری��د محتوای براس��اس اطالعات 
ش��خصی را به آنها نشان می دهید، به احتمال 

بیشتری تبدیل می شوند. 
یک سازمان تناسب اندام به نام نوفیلد هلث، 
تصمیم گرفت که این را جزئی از استراتژی اش 

بکند و نتایج شگفت انگیز بودند. 
هدف افزایش عضوی��ت و تولید هدایت های 
بیش��تر با جفت ک��ردن ایمیل های ش��خصی 
ش��ده و صفحات فرود بود. آنه��ا با تولید چند 
صفح��ه ف��رود ک��ه ب��ا قس��مت های متفاوت 
مش��تریان س��ازگار بود ادامه دادند و برای هر 
قسمت ایمیل های سفارشی نوشتند. ایمیل ها 
و صفحات فرود هر دو محتوا و تمرکز یکسان 
که هدف آن تبدیل مش��تریان براساس عالقه 

مشخص آنها در تجارت بود. 
ط��رح ج��واب داد و نوفیلد هل��ث افزایش 
م��داوم نرخ کلیک و تبدیل را تجربه کرد. آنها 
از نرخ یک درص��د تبدیل در کمپین قبلی به 
8درصد رس��یدند. این ثابت کرد که مشتریان 
به کمپین های ش��خصی تر و همدفمندتر شده 
که با تم��ام موارد ارتباط آنها ب��ا تجارت بود، 

خوب جواب می دهند. 

اهمیتشخصیسازیدرکسبوکار
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اخبار

تبریز – ماهان فالح- نشس��ت هم اندیش��ی حقوق ش��هروندی 
دستگاههای اجرایی اس��تان با حضور دکتر بهبودی رئیس سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیرعامل آب و فاضالب استان، مدیران 
و کارشناسان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی به میزبانی 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی در سالن کنفرانس 
ش��رکت برگزار شد.  به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی، در ابتدای 
این جلسه مهندس ایمانلو مدیرعامل شرکت ضمن عرض خیرمقدم 
به میهمانان و تش��کر از ابتکار دکتر فتح زاده در گزارش��ی کوتاه به 
 اهم فعالیتهای شرکت پرداخت  و توضیح داد که با توجه به ماهیت 
ش��رکت های خدماتی از جمله آب، برق، گاز و....ضروری اس��ت که 
بطور مس��تمر با مش��تریان و ارباب رجوع در تعامل بوده و به همین 
لحاظ رعایت حقوق ش��هروندی از اهمیت خاصی برخوردار اس��ت.  
مدیرعامل شرکت آبفا استان در ادامه به اقدامات صورت گرفته شرکت 
در راستای تکریم ارباب رجوع و رعایت حقوق شهروندی پرداخت و 

به موارد ذیل اشاره کرد:
1- ایجاد زیرس��اخت الزم برای استفاده از فناوری های نوین و ارائه 
خدمات غیر حضوری شامل قرائت آنالین کنتورهای خانگی، سامانه 

قرائت و چاپ آنی قبوض، توسعه پرداخت های غیر حضور...
2- برگزاری دوره های آموزشی برای کلیه کارکنان در سطوح مختلف 

) اداری - پیمانکاری ( جهت توانمند سازی آنها
3- استانداردسازی خدمات و ارسال آنها به کلیه مناطق شرکت

4- تعیین و انتخاب بازرس��ین صیانت از حقوق ش��هروندی جهت 
بازرسی از مناطق شرکت

5- ایجاد تس��هیالت و امکانات الزم برای ارباب رجوع در صورت نیاز 

به مراجعه به مناطق
6- فضا س��ازی محیطی برای ترویج حقوق ش��هروندی در س��تاد و 

مناطق
7- تشویق و تقدیر همکاران فعال در حوزه حقوق شهروندی

8- عقد قرارداد با جهاد دانش��گاهی دانش��گاه تبریز جهت بررس��ی 
عملکرد شرکت در ارتباط با حقوق شهروندی

9- تعیین و انتخاب بازرسین سالمت اداری جهت بازرسی از مناطق
10- تعیین منابع مالی الزم در راس��تای نیاز های حقوق شهروندی 

و سالمت اداری
 11- ایج��اد کاناله��ای مختلف نظر خواه��ی از مراجعین و خدمات 

گیرند گان از طریق سایت اینترنتی و صندوق های نظر سنجی
در ادامه دکتر فتح زاده معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان با تشکر از مدیرعامل و همکاران شرکت 
آب و فاضالب اس��تان در میزبانی جلسه هم اندیشی به بیان اهمیت 
برگزاری نشست های دستگاههای اجرایی پرداخت و مهمترین مزیت 
آن را هم افزایی و تقویت س��رمایه های اجتماعی اعالم نمود. معاون 

توسعه مدیریت و س��رمایه انسانی همچنین به این نکته اشاره کرد 
که این سازمان آموزش های گسترده ای در حوزه حقوق شهروندی 
برگزار نموده و نظر به استمرار آنها دارد. در ادامه دکتر بهبودی رئیس 
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در سخنانی غایت و نهایت کلیه فعالیتها 
را توسعه نامیده و از نظام اداری کارآمد به عنوان یکی از مولفه های 
توسعه نام برد.  وی در توضیح این مطلب که امروزه مولفه های توسعه 
تغییر کرده بر ضرورت نظام اداری کارآمد که بتواند بستر ساز توسعه 
باش��د اشاره نمود.  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با اشاره به 
ضعف هایی که در نظام اداری موجود می باشد مهمترین نیاز فضای 
اداری امروز را مدیریت مشارکتی و تعامل مناسب با مردم بیان کرد 
و گفت که در سایه تعامل با مردم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی 
تقویت می گردد. در ادامه کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
به تشریح و تبیین مفاد منشور حقوق شهروندی پرداخته و  حاضرین 
نکته نظرات خود را پیرامون مباحث حقوق شهروندی و برنامه های 
تحول اداری بیان نمودند.  ش��ایان ذکر اس��ت بیش از 60 نفر از 24 

دستگاه اجرایی استان در این نشست حضور داشتند.

اصفهان - قاس�م اس�د- مدی��ر پدافند غیرعام��ل و مدیریت 
 بحران آبفا در اس��تان اصفهان در گفتگ��وی خود با خبرنگار روزنامه
 زاینده رود، پدافند غیرعامل را مجموعه اقدامات غیرنظامی نامید که 
برای تحقق چهار هدف کاهش آس��یب پذی��ری، ارتقا پایداری ملی، 
استمرار خدمات اضطراری و تسهیل در مدیریت بحران  وبازدارندگی 
انجام می ش��ود. محمد صالح زاده، رئیس شورای هماهنگی مدیران 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران صنعت آب و برق استان اصفهان 
با اشاره به اینکه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در سازمان آب و 
فاضالب مبتنی بر سه محور مطالعه و اجرا   و بهره برداری به منظور 
کاهش آسیب های وارده به ساختمان ها، تاسیسات و تجهیزات آب 
و فاض��الب با رویکرد جلوگی��ری از نقصان های کمی و کیفی آب و 
پساب در سازمان آبفا است، در تشریح  زیرساخت هایی که برای این 
اهداف در آبفا تش��کیل شده است، گفت: چون کشور ما پر مخاطره 
است و جزو 10 کشور اول حادثه خیز دنیا می باشد، باید به جایگاه 
ویژه پدافند غیرعامل ومدیریت بحران توجه داشته باشیم و نهادها و 
سازمان ها یی که  ما هیت فعالیت آنها خدماتی است٬ مثل وزارت نیرو 
و زیرمجموعه های آن، با 4 ویژگی 1( استمرار داشتن خدمت رسانی 

 )برق��راری جریان در هر زمان (، 2( در برگرفتن همه آحاد  جامعه ،
 3( شبکه ای بودن خدمات که اگر مشکلی در یک قسمت از شبکه 
رخ دهد، قس��مت های دیگر نیز تحت تاثیر قرار می گیرند 4( ارائه 
خدمات نهادهای دیگر منوط به این خدمات است، داللت بر موقعیت 
حساس این سازمان را دارد. مانند اینکه  اگر آبرسانی به مراکز  عمومی 
وکلیدی مانند بیمارستانها .....قطع شود،  با مشکالت عدیده ای مواجه 
خواهد شد. لذا، موضوع پدافند غیرعامل و مدیریت بحران در آبفا از 
جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران 
آبفا در پاس��خ به این پرسش که چه زیرساخت هایی در سازمان آب 

و فاضالب برای پدافند غیرعامل تشکیل گردیده و سطح آمادگی آبفا 
چگونه اس��ت، بیان داشت: قبال، پدافند غیرعامل بصورت کمیته ای 
اداره می شد ولی از سال 91، بدلیل اهمیت موضوع و براساس نقشه 
راهبردی وزارت نیرو برای اهداف تعیین شده، ساختار مدیریت پدافند 
غیرعامل و مدیریت بحران تش��کیل گردید واز مجموعه فعالیتهای 
متنوع شرکت آب وفاضالب 24 شاخص که ماهیت بحران وپدافندی 
دارد و در همه حوزه های شرکت بعنوان فعالیت  استراتژیک مطرح 
است   عملیاتی میگردد. سپس طرح هایی که  طبق دستور العمل ها 
ارزش گذاری، سطح بندی و بهره برداری می شوند، اجرا می گردند. 
صال��ح زاده با اذعان به این که در پدافند غیرعامل همۀ مجموعه ها 
درگیر هستند، تصریح کرد: برای مقابله با شرایط حاد، برنامه ریزی و 
ساماندهی گروه های کنترل و انتقال اخبار و اطالعات بر اساس شرایط 
موجود و متناسب با حوادث در اختیار مدیریت قرار می گیرد . وی با 
اشاره به این که گاز کلر عالوه بر خاصیت گندزدایی و ماندگاری در 
مسیر مفید است، به خطرات ناشی از نشت گاز کلر پرداخت و گفت: 
بر اساس دستور العمل ها در مراکز جمعیتی نزدیک به تاسیسات، به 

جای گاز کلر از حالت مایع آن استفاده می شود.

س�اری - دهق�ان - جعفر احمدپور به عنوان مدیرعامل جدید 
ش��رکت گاز مازندران در مراسمی با حضور مدیر گازرسانی شرکت 
ملی گاز ایران در س��اری معارفه شد. به گزارش خبرنگار مازندران، 
طی مراس��می با حضور مدیر گازرس��انی ش��رکت ملی گاز ایران و 
مسؤوالن استانی در سالن هالل احمر ساری جعفر احمدپور به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت گاز مازندران معارفه شد. مدیرعامل سابق 
شرکت گاز مازندران در این مراسم با اشاره به اینکه تا پایان سال 97 
روستاهای باالی 20 خانوار در استان از نعمت گاز بهره مند می شوند، 
گفت: یک هزار و 932 روستا در استان گازدار شدند و در این بخش 
توانستیم تعهدات خود را در موعد مقرر به سرانجام برسانیم. محمد 
اسماعیل ابراهیم زاده با اعالم اینکه با برنامه ریزی صورت گرفته طرح 
گازرس��انی در مناطق کوهس��تانی، صعب العبور و رانش��ی به روش 
CNG و LNG در دس��تور کار ق��رار گرفت، تصری��ح کرد: برای 
نخستین بار در کشور، شهر کوهستانی رینه الریجان آمل با یک هزار 
و 250 خان��وار به روش CNG گازرس��انی ش��د. وی با بیان اینکه 
هزینه مصرف س��وخت این نوع گاز همانند گاز طبیعی است، ادامه 
داد: این طرح برای ش��هر کوهستانی کجور و پول در نوشهر نیز در 
حال اجراست. ابراهیم زاده با اشاره به اینکه نمی خواهیم مردم استان 

از نفت برای س��وخت اس��تفاده کنند، افزود: خط انتقال گاز دامغان 
- کیاس��ر - س��اری با حضور وزیر نفت به بهره برداری رسید که با 
بهره برداری از این طرح عالوه بر رفع مشکل افت فشار گاز استان های 
ش��مالی، گاز رسانی به 150 روس��تای چهاردانگه و شهر فریم و 56 
روس��تای دودانگه انجام می شود و عملیات گازرسانی به 456 روستا 
نیز س��رعت می گیرد.  مدیرعامل سابق شرکت گاز مازندران با بیان 
اینکه در این طرح با انجام 170 کیلومتر لوله گذاری به قطر 42 اینچ 
با ظرفیت تامین گاز به حجم 40 میلیون متر مکعب در روز، زمینه 
پایداری فشار گاز در مازندران فراهم شد، گفت: برای بهره برداری این 
خط گازی بیش از 820 میلیارد تومان هزینه شده است. ابراهیم زاده 

اعالم اینکه بودجه امسال شرکت گاز استان 325 میلیارد تومان بوده 
است، تصریح کرد: بودجه عمرانی گاز استان در سال آینده به 348 

میلیارد تومان می رسد.
اخالق حرفه ای داشته باشیم

مدیرعامل جدید شرکت گاز مازندران با اشاره به اینکه شرکت گاز 
یکی از ش��رکت های تخصصی است و خدمات متفاوت ارائه می کند 
و هر لحظه امکان خطر وجود دارد، بر لزوم آموزش کارکنان رده های 
مختلف در بخش های اجرایی پروژه ها و پیمانکاران مجری در زمینه 
HSE تأکید کرد. جعفر احمدپور با اشاره به اینکه باید واحد پژوهش 
به دنبال تولید علم باشد و تمام مسائل را پیش بینی و عملیاتی کند، 
خاطرنش��ان کرد: شایسته اس��ت از ظرفیت بازنشستگان در تعالی 
شرکت گاز استفاده شود و اخالق مداری حرفه ای در سازمان رعایت 
شود . وی با اعالم اینکه راه خدمت رسانی به مردم را باید پیدا کنیم، 
گفت: مسائل مالی شرکت گاز با پیگیری های صورت گرفته تا آذرماه 
امسال حل می شود. در این جلسه جعفر احمدپور به عنوان مدیرعامل 
جدید ش��رکت گاز مازندران معارفه و محمداس��ماعیل ابراهیم زاده 
مدیرعامل سابق ش��رکت گاز استان تودیع و به افتخار بازنشستگی 

نائل شد.

اه�واز - ش�بنم قجاون�د- مدیرعامل ش��رکت مل��ي مناطق 
نفتخیزجنوب گفت: این شرکت خرید محصوالت و کاالهاي استاندارد 
ساخت داخل و خودداري از خرید مشابه داخلي از خارج را تضمین 
م��ی کند. مهندس بیژن عال��ی پور در پیامی به مناس��بت نهمین 
نمایش��گاه ساخت تجهیزات صنعت نفت اظهار داشت: صنعت نفت 
تا پیش از انقالب شکوهمند اسالمي، به سبب سیطره خارجیان و به 
دلیل پیچیدگي فرایندها و تکنولوژي هاي مرتبط با اکتشاف، استخراج 
و تولید و تبدیل نفت خام و گاز به محصوالت پایین دستي، همواره  
به عنوان نماد وابستگي صنعتي ایران به غرب شناخته مي شد. وی 
اف��زود: بنابراین طبیع��ي بود که  پس از انق��الب و خروج خارجیان 
 نخستین گام ها در این صنعت در راستاي قطع این وابستگي از طریق 
بومي س��ازي دانش هاي مرتبط  باشد. مهندس عالی پور ادامه داد: 
دیري نپایید که پیگیري ها و کوش��ش هاي به عمل آمده در زمینه 
طراحي و س��اخت قطعات پرکاربرد موردنیاز صنعت در کارگاه هاي 
کوچک تولیدي، منجر به پدید آمدن هس��ته اولیه ستاد خودکفایي 
نفت ش��د که در چش��م انداز فعالیت��ش قطع کامل وابس��تگي به 
 خ��ارج وتامین تدریجي کلیه نیازمندي ه��اي صنعت نفت را دنبال   
مي کرد. وی با اش��اره به اینکه چهار دهه از تشکیل و فعالیت بخش 
هاي پژوهش و ساخت در صنعت نفت گذشته است تاکید کرد: جاي 
خرس��ندي است که افزون بر 70 درصد کاالها و تجهیزات مورد نیاز 

در بخش هاي باالدس��تي این صنعت به دست متخصصان ایراني و 
بخش خصوصي توانمند داخلي طراحي و تولید مي ش��ود. عالی پور 
ادامه داد: ش��رکت ملي مناطق نفتخیزجنوب به خود مي بالد که به 
عنوان پیشگام و پیشقراول نهضت بومي سازي کاال در نفت، هم اکنون 
نیازمندي هاي اساسي صنعت از قبیل مته ها، تجهیزات درون چاهي 
و سرچاهي، تلمبه ها، قطعات اصلي توربین هاي گازي و در مواردي 
توربین و پمپ هاي کامل ساخت ایران را در تاسیسات تولیدي خود 
به کار گرفته و از آن مهمتر زمینه رشد و بالندگي فوجي از سازندگان 
و شرکت هاي دانش بنیان ایراني را به عنوان پشتیبانان واقعي صنعت، 
فراهم نماید. مدیرعامل ش��رکت ملي مناطق نفتخیزجنوب تصریح 
کرد: این شرکت در راستاي سیاست هاي وزارت نفت، راهبرد بومي 
سازي تجهیزات اساسي مورد نیاز را از طریق مشارکت در تامین ده 

 گروه کاالیي مورد نظر ، پیگیري و به صورت مشخص ساخت فناورانه 
پمپ هاي میله اي – مکشي، مته هاي حفاري ، تجهیزات سرچاهي 
و درون چاه��ي و بس��ته هاي نمکزدایي را در دس��تور کار دارد. وی 
خاطرنشان کرد: بومي سازي بخشي از این تجهیزات، نظیر دستگاه 
هاي سیار تفکیک و فرآورش نفت خام )M.O.S . وM.O.T ( عالوه 
بر رفع نیازمندي هاي عملیاتي، بخشي از چالش زیست محیطي ناشي 
از تعمیر چاه ها را نیز به شکلي اساسي مرتفع نموده است. عالی پور 
با اش��اره به این که هم اکنون صنعت نفت ایران از گذرگاه تحریم، و 
تثبیت تولید صیانتي و پایدار نفت خام با موفقیت عبور کرده اس��ت 
اظهار داشت: وزارت نفت با رویکردي دوراندیشانه سرمایه گذاري در 
توسعه میادین، افزایش ضریب برداشت از مخازن و نوسازي تاسیسات 
رو س��طحي را در دستور کار قرار داده است که بي هیچ گونه تردید، 
ثبات آینده این صنعت و حفظ جایگاه جمهوري اس��المي ایران در 
 بین کشورهاي تولید کننده نفت، درگرو اجراي موفق این طرح ها و

 برنامه هاس��ت. وی افزود: شرکت ملي مناطق نفتخیزجنوب عالوه 
بر تعهدي که در زمینه تولید به شرکت ملي نفت ایران دارد،  امروز 
درآستانه گشایش نهمین نمایشگاه ساخت تجهیزات صنعت نفت، یک 
تعهد دیگر نیز به سازندگان و شرکت هاي دانش بنیان ایراني مي دهد: 
و آن تضمین خرید محصوالت و کاالهاي استاندارد ساخت داخل و 

خودداري از خرید مشابه داخلي از خارج است.

نشست هم اندیشی حقوق شهروندی دستگاه های اجرایی استان در 
شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

مدیر پدافند غیرعامل و مدیریت بحران آبفا استان اصفهان: 

پدافند غیرعامل در مدیریت بحران در کشور نقش بسزایی دارد

با حضور مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران 

مدیرعامل جدید شرکت گاز مازندران معارفه شد

مهندس عالی پور:

مناطق نفتخیزجنوب خرید محصوالت و کاالهاي ساخت داخل را تضمین می کند

مدیر امور آب و فاضالب اراک : 
رعایت حال صنایع اراک در بحث هزینه آب مصرفی سبب انباشت بدهی آنها شده است 

اراک- مینو رستمی- مدیر امور آب و فاضالب اراک گفت: رعایت حال صنایع در پرداخت هزینه 
آب مصرفی آنها س��بب انباش��ت بدهی شده است،  به همین سبب سعی کردیم صنایع را هم به جز 
چند موردی که بحرانی هستند در سیکل پرداخت بیاوریم.   سعید سرآبادانی با اشاره به ارائه خدمات 
و میز خدمت این شرکت اظهار داشت: میز خدمت این شرکت فعال است، آب و فاضالب از انتهای 
س��ال گذشته نرم افزار جامع امور  مشترکان را خریداری، طراحی و نصب کرد که قابلیت های خیلی 
خوبی برای تعامل با مشترکان دارد و  این قابلیت را دارد که خدمات را به صورت کامل غیرحضوری 
به مشترکان ارائه کند.  وی افزود: این نرم افزار تسهیل کننده بوده و فراتر از میز خدمت است، بعد از راه اندازی این نرم افزار قصد داریم 
 دوباره خدماتی را با دفاتر خدماتی ایجاد کنیم، با استفاده از این نرم افزار 80 درصد کارها را می توان به  دفاتر خدماتی سپرد.  مدیر امور 
آب و فاضالب اراک با اشاره به مطالبات این شرکت گفت: برای مشترکان مسکونی نهایت تعامل را داریم، قطع کردن آب سخت بوده 
عالوه بر این آب  بحث شرعی را هم دارد و یک ساعت قطعی آن مردم را بهم می ریزد، به همین سبب نهایت تعامل را با  مردم داریم. 
سرآبادانی بیان کرد: اما دررابطه با صنایع مشکل داریم که همین رعایت حال آنها سبب انباشت بدهی شده است،  به همین سبب 
سعی کردیم صنایع را هم به جز چند موردی که بحرانی هستند در سیکل پرداخت بیاوریم.  وی با اشاره به اهمیت حفظ آب و توجه 
به عنصر آب در کنار هوا در شهرستان اراک گفت: برخی اوقات خیلی روی محیط زیست هوایی تمرکز کردیم درحالی که بحران 
ما در بخش  آب حیاتی تر بوده و اهمیت آن بیشتر است، بحرانی شدن کمیت آب سبب غفلت از کیفیت آن شده و باید  جدی تر به 
این مسئله پرداخت، در ایران خیلی منسجم و فرایندی دررابطه با آب برنامه ریزی نشده و  اقدامی نمی شود.  مدیر امور آب و فاضالب 
اراک عنوان کرد: دولت و نظام باید بحث بحران آب را جدی تر بگیرند یک مقدار توجه در این زمینه کم رنگ اس��ت، ش��رکت آب و 
فاضالب اراک در  حد حفاظت از حریم چاه ها اقدام می کند اما فراتر از ما آب منطقه ای است که سفره های زیرزمینی را  رصد می کند. 

 186 مالقات مردمی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان 
در شش ماهه نخست سال 1396

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان جهت آگاهی عموم مردم ، 
گزارش مالقات مردمی مهندس قزل سفلو طی شش ماهه نخست سال را اعالم کرد.جمشیدناصری مسئول روابط عمومی اداره کل 
اعالم نمود: براساس اطالع رسانی قبلی غالباً مالقاتهای مردمی از ابتدای سال 1396تا آخر شهریور ماه امسال در روزهای سه شنبه 
هر هفته صورت گرفته و طی این مدت 186 نفر که با موضوعات مختلفی به دیدار مدیرکل آمدند بصورت مستقیم مسائل و مشکالت 
خود را مطرح نمودند.ایشان موضوعات مطروحه را از لحاظ نوشتاری 50 مورد متفاوت اما قابل تفکیک در 7 دسته بندی کلی دانستند 
که اهم آنها را  زمین ، وضعیت اشتغال ، ساماندهی ، جنگل و طرح ها ، اداری و مالی و مرتع و سایر موضوعات عنوان نمودند.ایشان 
بیشترین تعداد مالقاتهای مردمی به تعداد 87 نفر را مربوط به شهرستان گرگان سپس  علی آباد و رامیان با 16 مالقات عنوان نمودند 
و کمترین این مالقاتها را دونفر  از مراوه تپه و سه نفر از گمیشان و چهارنفر از گالیکش اعالم داشتند.وی بیشترین موضوعاتی که 
طی این مدت مطرح شده با 60 مورد را مربوط به حوزه امور اراضی و زمین عنوان داشتند.موضوعات اداری و مالی نیز 42 مورد از 
مالقات های مردمی با مدیر کل را به خود اختصاص داده است را در رتبه  دوم  و موضوع  اشتغال که  36مورد از مالقات های مردمی 

را به خود اختصاص داده را در رتبه سوم عنوان نمودند.

استان گلستان پایلوت یگان حفاظت سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در راستای تقویت و سازماندهی نیروها در یگان حفاظت منابع طبیعی کشور که بایستی با 
تصویب چارت و ساختار این یگان اتفاق بیفتد جلسه مشترک ، بین مدیران سازمان استخدامی کشور ، جناب سرهنگ سبزعلی 
فرمانده یگان حفاظت این سازمان مدیرکل امور اداری و پشتیبانی سازمان جنگلها و مراتع آبخیزداری مهندس کوچ بیده  و کارشناسان 
همراه در مورخه 2 و 3 آبان ماه در گرگان برگزار گردید.در این جلسه با توجه به فعالیتها و وضعیت نیروهای یگان حفاظت استان و 
کشور همگی با نگاه مثبت ، در ثبات و تقویت یگان حفاظت مصمم شده ، تصمیماتی که پس از دو روز انجام جلسه و بازدید از نقاط 
مختلف استان گلستان داشتند ، این استان را به عنوان پایلوت انتخاب و مقرر گردید در تصویب ساختار یگان و نهایی کردن چارت 
یگان بفوریت اقدام نمایند.شایان ذکر است مسئولین مذکور پس از بازدید از نیروهای حفاظت ، از ایست و بازرسی نوکنده ، پایگاه 

اطفاء حریق باغو و محور جاده جنگلی توسکاستان نیز بازدید بعمل آوردند.

برگزاری دوره آموزشی بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاه های تقلیل فشار گازبوشهر
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- دوره آموزشی" بهره برداری، نگهداری و تعمیرات ایستگاههای 
تقلیل فش��ار گاز" به مدت  ش��ش روز در شرکت گاز استان بوشهر برگزار شد. در این دوره آموزشی 
کلیه روسای نواحی ، کارکنان واحد های HSE و بازرسی فنی حضور داشته و آموزش های الزم را 
فراگرفتند. رئیس آموزش شرکت گاز استان بوشهر هدف از برگزاری دوره آموزشی مذکور را ارتقای 
توانمندی کارکنان در زمینه راه اندازی ،بهره بردار ی و نگهداری ایستگاههای تقلیل فشار عنوان نمود. 
آقای علوی تبار اضافه کرد: آشنایی باراه اندازی وتنظیم دستگاههای ایستگاه تقلیل فشار، آشنایی با 
انواع رگالتور و آرایش نصب آنها، توانایی در تنظیم و تعمیرات تجهیزات و ادوات ایستگاه،  توانایی از سرویس خارج نمودن ایستگاهها، 
آشنایی با تعمیرات برنامه ای ایستگاهها و ... از جمله مواردی بود که طی این دوره آموزشی ارائه گردید. به گفته وی تدریس این دوره 

آموزشی را مهندس بخشعلی ، برعهده داشتند و در پایان دوره نیز از کلیه شرکت کنندگان آزمون بعمل آمد.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن: 
HSE باید به یك فرهنگ در سازمان تبدیل شود 

 رشت- زینب قلیپور- دومین نشست کارگروه تخصصي بازنگري مجموعه مقررات صدور پروانه هاي انجام کار )PTW( با 
حضور حسین اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن و مسئولین HSE شرکت  ملي گاز و شرکت هاي تابعه در زیباکنار انزلي 
برگزار شد.در این جلسه مهندس اکبر ضمن عرض خوشامد به مدیران حاضر در این نشست، از بروز حادثه پاالیشگاه نفت تهران 
و دکل نفتي 95 شرکت ملي حفاري ابراز تاسف نمود و بر لزوم رعایت نکات ایمني در انجام کلیه امور تاکید کرد.وي اظهار داشت: 
HSE باید به یک فرهنگ در سازمان تبدیل شود و براي تحقق این مهم، نیازمند به تالش و همکاري همه شما رؤساي محترم 
امورHSE و یکایک کارکنان شرکت هاي گاز هستیم.وي با اشاره به ورود شرکت گاز به پنجاه سال دوم فعالیت خود، از راه اندازي 
پروژه هاي کیفي درجهت افزایش سطح رضایتمندي مشترکین عزیز خبر داد. مهندس اکبر درخصوص مصرف گاز در  گیالن اظهار 
داشت: هدف شرکت گاز استان گیالن تحویل 6.9 میلیارد مترمکعب گاز به مشترکین گاز در استان مي باشد که تاکنون و پس از 
گذشت 7 ماه از سال، 3 میلیارد مترمکعب از آن محقق شده است.وي ابراز امیدواري نمود تا در جهت تحقق شعار اصلي وزارت نفت" 
اول ایمني، بعد کار"، نتایج این نشست منجر به رعایت بیشتر مقررات و ایمني در اجراي کارها در جهت کاهش اتفاقات و حوادث شود.

 2هزار قلم کاالی مورد نیاز شرکت نفت گچساران در کشور تولید شد
یاس�وج- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت: 
بیش از 2 هزار قلم انواع کاالی مورد نیاز این شرکت از سال گذشته تاکنون باهدف حمایت از تولید 
داخلی ، توسط تولیدکنندگان و سازندگان داخلی ساخته شده است. هوشنگ صیدالی ، ارزش ریالی 
قطعه های ساخته شده توسط تولیدگنندگان داخلی را 250 میلیارد ریال اعالم کرد. وی بیان کرد: 
این اقالم در قالب 700درخواست از سوی بخش های مختلف شرکت نفت توسط شرکت های داخلی 
س��اخته شده اس��ت. صیدالی ابراز کرد: همچنین در این مدت بیش از 120 اقالم صنعتی مورد نیاز 
نگهداری و تعمیرات این شرکت با هزینه ای بیش از 15 میلیارد ریال توسط تولید کنندگان داخلی ساخته شد. مدیرعامل شرکت 
بهره برداری نفت و گاز گچساران گفت:21 میلیارد ریال در کارگاه مرکزی و تعمیرات این شرکت از سال گذشته تاکنون صرفه جویی 
شده است. صیدالی تصریح کرد: قراردادهایی از سوی این شرکت با سازندگان و تولیدکنندگان داخلی برای ساخت بیش از 600 قلم 
کاالی مورد شرکت نفت به ارزش 100میلیارد ریال در سال جاری منعقد شده است. وی، حمایت از سازندگان و تولید کنندگان 

داخلی و توانمند سازی آنها را در راستای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی ضروری دانست . 

ورزش و جوانان آذربایجان غربی : 
استان های برتر وزارت ورزش و جوانان معرفی شدند

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- نتایج ارزیابی عملکرد ادارات کل استانهای وزارت ورزش 
و جوانان اعالم شد و طی آن از سه استان برتر در سه گروه با حضور دکتر سلطانی فر تقدیر به 
عمل آمد. در دومین روز نشست مشترک معاونین و مدیران کل ستادی و استانی وزارت ورزش 
و جوانان که با حضور دکتر س��لطانی فر برگزار شد از سه استان برتر سه گروه طبق شاخصهای 
اختصاصی و عمومی تجلیل ش��د. براین اساس و در گروه اول اس��تانهای خوزستان، آذربایجان 
ش��رقی و فارس حائز رتبه اول تا سوم ش��دند. در گروه دوم البرز ، همدان و آذربایجان غربی به 
ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و در گروه سوم نیز استان های قم، قزوین و ایالم در رتبه اول تا سوم جای گرفتند. 
این ارزیابی بر اساس شاخص های اختصاصی و عمومی سال 95 صورت گرفته است و مدیران کل استانهای برتر هدایا و لوح 

تقدیر خود را از وزیر ورزش و جوانان دریافت کردند.



اعمال قدرت روش های بسیاری دارد، برای مثال 
فری��ب دادن دیگران، مجبور ک��ردن آنها به انجام 
برخ��ی کارها یا نادیده گرفت��ن اطرافیان، اما ما به 
دوران جدی��دی وارد ش��ده ایم و باید این روش ها 

را کنار بگذاریم. 
به گزارش دیجیات��و، »مارک کرولی« متخصص 
رهبری و نویس��نده کتاب »رهبری از قلب« اخیرا 
با »داچر کلتنر« جامعه ش��ناس دانش��گاه »یو سی 
برکلی« درباره روش های پیش��رفت و اس��تفاده از 

قدرت گفت وگو کرده است. 
مدل قدیمی قدرت

کرولی معتقد اس��ت در بس��یاری از س��ازمان ها 
مدیران از قدرت ش��ان سوء استفاده می کنند. نتایج 
یک��ی از تحقیقات مؤسس��ه معتب��ر »گالوپ« نیز 
نشان می دهد بیش از 50درصد کارکنان به خاطر 
»خالص ش��دن از دس��ت مدیر« کارشان را ترک 

کرده اند. 
به عقیده کلتنر، مفهوم قدیمی قدرت س��ابقه ای 
400ساله دارد و هنوز هم در مدارس و دانشگاه ها 

به دانش آموزان تدریس می شود.
 او می گوی��د: درک فرهنگی م��ا از قدرت تحت 
تأثی��ر عمیق اندیش��ه ماکیاولی و کت��اب او به نام  

»ش��اهزاده« قرار دارد که صدها سال پیش نوشته 
شده است. 

صده��ا هزار دانش آموز هر س��ال ای��ن کتاب را 
می خوانن��د و از آن اجبار، فری��ب و بی اعتنایی به 

دیگران را یاد می گیرند. 
ای��ن جامعه ش��ناس می گوید: افراد با چش��یدن 
ذره ای موفقیت از انجام وظایفی که شایس��ته یک 
رهبر خوب اس��ت دس��ت می کش��ند، کافی است 
به هرکس ذره ای قدرت بدهی��د تا ببینید چگونه 
خواسته های خودش را به دیگران ترجیح می دهد. 

مدل قدرت جدید
کلتنر تأکی��د می کند که همزمان با گس��ترش 
جهانی س��ازی و بازتر ش��دن فض��ای محیط کار و 
افزایش تعامل و هم��کاری در آنها، قدرت باید در 
قالب حمایت، همدل��ی، احترام و توجه به عواطف 

انسانی نمود پیدا کند.
 او اضاف��ه می کن��د: اکث��ر م��ا فک��ر می کنی��م 
انس��ان های خوب همیش��ه از بقیه عقب می مانند 
و برای پیش��رفت باید روی شانه های دیگران قدم 

بگذاریم، اما هیچ چیز از حقیقت مهم تر نیست. 
او ادعا می کند که نتایج بیش از 70تحقیق نشان 
می دهد افرادی که در سازمان های ش��ان پیشرفت 

کرده اند از این پنج ویژگی برخوردار بوده اند: 
1- همدلی

آنها عالقه ش��ان به دیگ��ران را ابراز کرده، از آنها 
حمایت کرده و از موفقیت آنها خوشحال شده اند. 

2- مهربانی
این افراد با دیگران همکاری کرده، اطالعات شان 
را به اش��تراک گذاشته و در مقابل لطف دیگران از 

آنها تقدیر کرده اند. 
3- تمرکز

افراد موفق اهداف و قواعد مش��ترکی را مشخص 
و برای رسیدن به آنها تالش کرده اند. 

4- آرامش
این اف��راد طی برق��راری ارتباط ی��ا انجام امور 

آرامش و تمرکز خود را حفظ کرده اند. 
5- گشاده رویی

آنه��ا به دیگ��ران اهمیت داده و همیش��ه آماده 
شنیدن سخنان آنها بوده اند. 

زمانی که مدیری از این ویژگی ها برخودار باشد، 
خود او و کارکنانش از روحیه و سالمت فیزیکی و 
ذهنی بیشتری برخوردار بوده و در نتیجه بازدهی 

باالتری خواهند داشت. 
INC :منبع

اصول استفاده صحیح از قدرت در محیط کار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 826 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: اینترنت اش��یا س��رعت چشمگیر و 
فراگی��ری دارد و تا دو دهه آین��ده در دنیا اتفاق های مبارکی 
می افتد که بس��یار خیره کننده است و ش��اید تصور آن برای 
برخی به خصوص در ایران کمی دش��وار باش��د، اما شواهد و 
قرائن نشان می دهد که تا چند دهه آینده اینترنت اشیا موضوع 

همه فعالیت های زندگی ما می شود. 
اگ��ر اخب��ار اینترن��ت اش��یا را دنب��ال کنید ب��ا خبرهای 
هیجان انگی��زی روب��ه رو می ش��وید. ه��ر روز دس��تگاه های 
جدیدی معرفی می ش��وند که توانایی اتصال به اینترنت برای 
کنت��رل چیزی را دارند. جهان به تدریج در حال پر ش��دن از 

دستگاه های شبکه ش��ده است که زندگی را برای همه مردم 
آسان می کند. 

اگر رشته تحصیلی شما  آی تی است یا تجربیات ارزشمندی 
در زمینه اینترنت دارید بی تردید ورود شما به بازار کسب و کار 
اینترنت اش��یا بس��یار ارزشمند اس��ت. به خصوص در زمینه 
اتوماس��یون خانگی ما نش��انه های این حض��ور و ورود را در 
خانه های لوکس تهران و ویالهای شمال شاهد هستیم و این 
روند هر روز در حال گسترش است. اگر تا دیروز باز کردن در 
پارکینگ با ریموت به آدمی احساس راحتی می داد امروز باید 
بسیار فراتر از اینها نگریست و طبعا ایران نیز از اینترنت اشیا 
برای بهبود وضعیت زندگی و راحتی مردم اس��تفاده می کند 
و اگر ش��ما بتوانید خدمات خوبی در ای��ن زمینه ارائه کنید 

بی تردید برنده خواهید بود. 
 در ح��ال حاضر چندین ش��رکت در ای��ن زمینه فعالیت 
می کنند و سیس��تم های اتوماس��یون خانه هوشمند را برای 
کارب��ران فراه��م کرده اند ت��ا فعالیت هایی مانن��د تنظیمات 
ترموس��تات، باز و بس��ته کردن قفل درها، خاموش و روشن 
کردن چراغ ها، روش��ن کردن ماشین ظرفشویی و لباسشویی 
را تنها از طریق فرمان های صوتی یا چند لمس س��اده تلفن 
هوش��مند خود انجام دهند. دیری نخواهد پایید که یخچال 
خانه شما با هوش مصنوعی برای شما قهوه درست می کند و 
صبحانه گرمی مناسب با نیازهای تغذیه شما براساس تجزیه 
و تحلیل شیمیایی بدن تان در توالت هوشمند برای تان تدارک 

می بیند. 

اینترنت اشیا

پرسش: به نظر شما اینترنت اشیا در بخش خانگی می تواند به عنوان یک موضوع کسب و کار در ایران فعلی تلقی شود. 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )58(
اهمیت باور و مکان 

این س��وال برای برخی از کس��انی که در حال راه اندازی 
کس��ب و کار جدید هس��تند مطرح می ش��ود ک��ه آیا مکان 
کس��ب و کار می تواند عامل مؤثری در موفقیت کس��ب و کار 

به شمار رود؟ 
اگ��ر از دیدگاه س��نتی به این موضوع ن��گاه کنیم و قرار 
باش��د چند تن از کارشناسان حوزه بازار و بازاریابی در این 
زمینه اظهار نظر کنند بی تردید جواب مثبت می دهند. آنها 
معتقدند که اگر ش��ما در یک منطقه اقتصادی مناس��ب یا 
در یک کالنش��هر اقتصادی و در مرکز یک مجتمع تجاری 
فعالیت خ��ود را آغاز کنید نتایجی به مرتب ثمربخش تر از 

دیگران خواهید داشت. 
 ام��ا تحقی��ق و مطالعه در این زمینه نش��ان می دهد که 
گرچه به ظاهر داش��تن یک فروشگاه بزرگ در میدان ولی 
عصر بهتر از داش��تن یک فروش��گاه در پایین ش��هر تهران 
است، اما اینها هیچ ارتباطی به موفقیت افراد در کسب و کار 
ن��دارد، زیرا در مطالعه اجمالی در می یابیم که بس��یاری از 
افراد موفق در کس��ب و کار ابتدا مکان هایی را برای ش��روع 
کار خود انتخاب کردند که هیچ کس باور نمی کرد این فرد 
بتواند روزی بزرگ ترین تولید کننده یا صادر کننده باش��د، 
اما چنین اتفاق های مبارکی در همین جامعه ایران رخ داد، 
بنابراین این فرضیه باطل اس��ت که برای موفقیت باید یک 

فروشگاه خوب در یک مکان خوب داشت. 
آنچه ش��ما را در کس��ب و کار موفق می کند باور شما به 
موفقیت و درآمد باالس��ت. اگ��ر در میدان هفت تیر تهران 
یک فروشگاه 500 متری داشته باشید، اما به کار خود باور 
نداشته باش��ید نمی توانید به اندازه کسی که یک فروشگاه 

12متری در شمال غرب ایران دارد درآمد کسب کنید. 
تجربه ه��ای تاریخی نش��ان می دهد که م��کان فعالیت 
نمی توان��د عامل تأثیر گذاری باش��د، بلکه این خودباوری و 
تلقین درونی شماست که باعث می شود در میدان محسنی 

موفق تر از میدان قیام باشید. 
برخ��ی از افراد براس��اس همی��ن تصور غلط کش��ور را 
ت��رک کردند و به دیار غربت رفتند ت��ا امکان بهتری برای 
کس��ب و کار خود فراهم کنند، اما نتیجه نشان می دهد که 

چنین اتفاقی نیفتاد. 
همه ما دوستان و اقوامی را سراغ داریم که برای راه اندازی 
کسب و کار به کشورهای پیشرفته اروپایی مهاجرت کردند، 
اما نتوانس��تند در کسب و کار موفق ش��وند. همین تجربه را 
در مهاجرت افراد از روس��تا به ش��هر شاهد هستیم. برخی 
افراد به تصور اینکه ش��هر مکان مناس��ب تری برای فعالیت 
اقتصادی اس��ت از والیت کوچ می کنند و به کالنشهرهای 
غریب س��نگ و س��یمان و آهن مهاج��رت می کنند تا در 

کسب و کار موفق شوند. 
ش��اید این س��وال را بپرس��ید که برخی از اف��راد موفق 
ایرانی در کسب و کار کس��انی اند که در سال های دور ترک 
دیار کردند و در ش��هر بزرگ تهران توانستند موفقیت های 
مال��ی و کاری زیادی به دس��ت بیاورند. طبعا من هم منکر 
این واقعیت نیس��تم، اما تعمی��م این نظر را که مکان عامل 
موفقیت اس��ت نمی پذی��رم و اعتقاد دارم اگ��ر همان فرد 
موفق در همان روس��تا هم باقی می ماند براساس باورهای 

درونی اش کاری کارستان را رقم می زد. 
حال ش��اید این سوال هم برای ش��ما مطرح شود که آیا 
امکانات کالنش��هرها قابل مقایس��ه با روس��تا هستند؟ آیا 
کس��ی که می خواهد یک کارخانه راه اندازی کند در تهران 
راحت تر و س��ریع تر به مقصد نمی رسد؟ بله من حرف شما 
را تصدیق می کن��م، اما راه اندازی کارخانه و بهره برداری به 
منزله موفقیت نیست؛ چه بسا همان فرد در مدت کوتاهی 
با شکس��ت روبه رو شود. اما اگر شخص به خود و توانمندی 
خود ایمان داشته باشد و باور درونی او باعث راه اندازی آن 

کار شود به راحتی موانع را از جلوی راه بر می دارد. 
 اگر ب��ه همی��ن تجربه های دهه ه��ای اخیر ن��گاه کنیم 
در می یابیم که برخی از شرکت ها در دل شهرهای بزرگ از 
اجرای ساده ترین طرح های عمرانی باز مانده اند، اما گروهی 
دیگر در یک شهرستان کوچک کاری کارستان را در زمینه 

عمرانی رقم زده اند. 
ش��ما اگر به دنبال راه اندازی کس��ب و کار هستید چندان 
نگران مکان فعالیت خود نباش��ید. اگ��ر خوب به کار خود 
بنگرید و با عش��ق و ایمان و باور درونی کار را شروع کنید 
نتایج ش��گفت انگیزی نصیب ش��ما خواهد ش��د. شما باید 
به خودتان باور داش��ته باش��ید. به موفقیت خود در همان 
کس��ب و کار باور داشته باشید تا آن مکان نیز برای موفقیت 

شما بهترین مکان شود. 
مکان یک عامل بیرونی در کسب و کار است و موفقیت در 
کس��ب و کار یک عامل درونی است. عامل بیرونی نمی تواند 
ب��ر عامل درونی تأثیر بگذارد ت��ا زمانی که عامل درونی که 
همان باور قلبی شماس��ت از گردونه رقابت خارج نش��ود و 

خود را تسلیم نکند شما موفق هستید. 
اگر در کسب و کار به موفقیت باور درونی دارید هیچ چیز 
و هیچ کس نمی تواند مانع موفقیت ش��ما شود، حتی مکان 

کسب و کار. 
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تخته سیاه

 »تفکر بیش از حد« را شکست دهید
نشانه های مشکل »تفکر بیش از حد« را بشناسید و با 

راهکارهای برطرف کردن آن آشنا شوید. 
آیا ش��ما هم در طول روز به موضوع��ات مختلف فکر 
می کنی��د و همه چی��ز را از جنبه های مختلف بررس��ی 
می کنی��د؟ تفکر بیش از حد یک بیماری ش��ایع اس��ت 
ک��ه البته در افراد پرمش��غله و با مس��ئولیت زیاد مانند 

کارآفرینان این بیماری بیشتر دیده می شود. 
تفک��ر بیش  از حد اس��ترس را افزایش می دهد و حتی 

ممکن است در فرد افسردگی ایجاد کند. 
در نوش��تار زیر چند مورد آورده ش��ده است که نشان 
می دهد فردی به مشکل »تفکر بیش از حد« دچار است. 

رها نکردن افکار حتی در تختخواب
به گزارش نوپانا، بی خوابی، مش��کل رایج در این افراد 
اس��ت؛ زیرا نمی توانند نگرانی های خود را رها کنند. این 
کمبود خواب احتمال بروز افسردگی را افزایش می دهد. 
باید س��عی کنید قبل از رفتن ب��ه تختخواب ذهن تان را 
آرام و اف��کار مختلف را از خود دور کنید. می توانید افکار 
خود را روی کاغذ بنویس��ید، نقاشی بکشید یا هر کاری 

که به آن عالقه دارید انجام دهید. 

ترس از اتفاقات پیش رو
خیل��ی از افراد به ج��ای زندگی در حال، به آینده فکر 
می کنند و از آن می ترس��ند. این موضوع زندگی را برای 
خودشان و اطرافیان شان سخت می کند. بهترین راه برای 
حل این مشکل مواجه شدن با این افکار است. باید چند 
دقیقه در روز را ب��رای فکر کردن به این موضوعات قرار 

دهید تا در کل روز مزاحم شما نباشند. 

ترس از شکست
به نظر می رسد افرادی که بیش از حد فکر می کنند و 
نگران هستند، به توانایی های خود شک دارند. این افراد 
نگران طرز فکر دیگران نس��بت به خودش��ان هستند. به 
تفک��ر دیگ��ران اهمیتی ندهید و هر کاری از دس��ت تان 
بر می آید انج��ام دهید، اما از خودت��ان انتظار نامعقولی 

نداشته باشید تا نگرانی های تان بیشتر نشود. 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

مشاور آگاه شما
نام استارت آپ: بیدبرگ

bidbarg. com :وب سایت
سال تأسیس: 1۳۹۳

موضوع: بیمه، مالیات و امور حقوقی
توضیح بیش�تر: بیدبرگ مش��اور آگاه شما در حوزه 

بیمه، مالیات و امور حقوقی است. 
در بیدبرگ می توانید در همه حوزه های بیمه ای، قانون 
کار، مالیات و امور حقوقی مشاوره رایگان دریافت کنید. 
یا اینکه وقت جلسه مشاوره تلفنی یا حضوری را با مشاور 
متخصص به صورت آنالین رزرو کنید. همچنین از طریق 

بیدبرگ می توانید انواع بیمه را خریداری کنید. 

 بسته بندی خالق
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