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شکاف بین عرضه و تقاضای ارز ادامه دارد

جدال مخالفان و موافقان
واقعی شدن نرخ ارز

رکوردش��کنی دالر در بازار ارز ایران ادامه دارد و قیمت دالر در روزها و هفته های گذش��ته روند رو به رش��دی 
را در پیش گرفته و هم در بازار آزاد و هم ارز مبادله ای افزایش داش��ته اس��ت؛ چنانچه نرخ دالر در بازار آزاد از 
حدود 4 هزار و 100 تومان عبور کرده اس��ت و ارز مبادله ای هم بیش از 3 هزار و 500 تومان مبادله می ش��ود. با 

این همه به موازات افزایش قیمت دالر در بازار، اختالف نظرها نیز بین مدافعان واقعی شدن نرخ ارز و مخالفان...

وزیر نفت عنوان کرد 

 مخالفت بیمارگونه
با قرارداد توتال
3

4
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رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

تحریم ها  دیگر  برنمی گردد

7راز کسب ثروت
ساختار اساسی داستانسرایی

مردان مریخی زنان ونوسی  در بازاریابی
اشتباه نقش بازی کردن  در فروش

معرفی 6  استراتژی مهم تبلیغاتی در تجارت  های کوچک
105 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارها

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

سرمایه گذاری 40 میلیارد دالری 
فولکس واگن برای خودروهای خودران

7
عضو ناظر مجلس در شـورای رقابـت گفت زمانی که وزارت 

صنعـت نمایندگی هـای رسـمی خـودرو را کنـار 
می گذارد کار به هرج و مرج کشیده...

هرج و مرج در بازار 
خودروهای وارداتی

سرمقاله
 خرید قانونمند
کاال و خدمات

و خدم��ات  کاال  ام��روزه خری��د 
به عنوان یک موضوع مهم در س��بد 
هزین��ه خانوارها از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت، به نحوی که برخی 
کاال ه��ا و خدمات گاه ممکن اس��ت 
س��قف هزینه کل درآم��دی خانواده 
را طی یک یا چندین س��ال به خود 
اختصاص دهند. به عنوان نمونه خرید 
یک واحد مسکونی ممکن است برای 
یک خانواده حاصل ذخیره سال های 
متم��ادی درآمد خانواده بوده و حتی 
هزین��ه ی��ک عمر ت��الش و زحمت 
یک خانواده را در برگیرد.  با مطالعه 
شکایات رسیده به ستادهای خبری 
سازمان های صنعت، معدن و تجارت 
و بازرس��ی و نظارت اصناف مشاهده 
می ش��ود که بس��یاری از ش��کایات 
به دلی��ل عدم آگاهی خری��دار و در 
مواردی فروش��نده نسبت به جایگاه 
خ��ود در معامل��ه قانونمن��د صورت 
گرفته و همین ناآگاهی موجب بروز 
خسارت ها و عوارض بسیار سنگین و 
در مواردی غیر قابل جبران برای این 
افراد می ش��ود. لذا به همین دلیل در 
نظر اس��ت در یک مطلب مختصر و 
مفی��د مهم تری��ن ن��کات را در مورد 
خری��د کاال و خدمت که الزم اس��ت 
خریداران و فروشندگان به آن توجه 
داشته باشند در قالب نکاتی ارائه کنم. 
ادامه در صفحه 6

غالمعلی رموی

کارشناس اقتصادی 

جناب آقای مهدی تقوایی
درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم 

 تسلیت عرض نموده و آرزوی صبر و سالمتی
برای بازماندگان آن عزیز داریم.

همکاران شما در روزنامه فرصت امروز

 کارشناس ارش��د بازار کار با اشاره به وجود
 ۷ ه��زار مج��وز کس��ب و کار در کش��ور، از 
شناس��ایی 3۲ فرصت جدید اش��تغال مبتنی 

بر IT و فناوری اطالعات در ایران خبر داد. 
به گزارش خبرگزاری صدا و س��یما، مسلم 
خانی با اش��اره به اینکه مدیریت کس��ب و کار 
104 ابزار و نکته مهم دارد، گفت: کس��ب و کار 
فرآیندی پویا است به نحوی که منابع انسانی 
و سرمایه ها در این بخش نقش مهمی خواهند 
داش��ت. در مدیریت منابع انسانی تا ۲9 عامل 
وجود دارد که نخس��تین مورد آن حقوق کار 
و مناس��بات کارگری و کارفرمایی اس��ت که 
در قال��ب قوانین و مقررات مانن��د قانون کار 
و تامین اجتماع��ی به آنها توجه می ش��ود. این 
مناس��بات باعث احس��اس امنیت نیروی کار 
می ش��ود و نوع��ی ثب��ات و آرام��ش در بنگاه 

کسب و کار نیز حاکم خواهد شد. 
این کارشناس ارشد بازار کار و اشتغال ادامه 
داد: عالوه بر این، مدیریت نظر و پیشنهادهای 
نیروی انس��انی ش��اغل در بنگاه ها هم بسیار 
حائ��ز اهمیت اس��ت. در بس��یاری از بنگاه ها 
مدیری��ت نظام پیش��نهادها اج��را و در برخی 
موارد تبدیل به یک فرآیند شده است و امروز 
بخشی از کارگران و کارفرمایان به این نتیجه 
رس��یده اند که برای پیشنهادها و آرای نیروی 
کار پاداش در نظر گرفته ش��ود. در این حال، 
موضوع مدیریت ایده های کس��ب و کار و نظام 
پیش��نهادات باید بس��یار جدی گرفته شود و 
تیم س��ازی نیز در مدیریت کس��ب و کار بسیار 
مهم اس��ت، به موجب مطالعات��ی که صورت 
گرفته، راز موفقیت بنگاه ها در کش��وری مانند 
ژاپن الگوی کار تیمی و گروهی اس��ت که به 

صورت کامل عملیاتی شده است. 
خانی افزود: کسب و کارهای ایرانی امروز در 
حال  گذار از دوره س��نتی به مدرن هس��تند. 
ایجاد باشگاه مش��تریان، نظرسنجی و حضور 
در ش��بکه های اجتماع��ی در بنگاه ه��ا مورد 
استفاده قرار می گیرد. اگر بخواهیم یک بنگاه 

کس��ب و کار پایدار بماند، بای��د ارتباط زنده و 
مس��تمری با مش��تریان وجود داش��ته باشد. 
امروز ارتباط با مش��تریان از طریق شبکه های 
اجتماعی ب��ه وجود آمده اس��ت و می توان از 
این طریق آخری��ن انتقادها و پیش��نهادهای 
مش��تریان را دریافت کرد. از رازهای موفقیت 
کس��ب و کارها این است که موفقیت ها از زبان 
مشتریان شنیده شود. در بنگاه های کسب و کار 
موفق دنیا، بیان دستاوردها از جانب مشتریان 
بسیار مهم است و به عنوان ابزارهای مدیریتی 

شناخته می شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: بررسی گزارش سال 
۲01۷ می��الدی بانک جهانی از 11 ش��اخص 
س��هولت کس��ب و کار در ایران نشان می دهد 
که 43درصد اقتصاد ایران زیرزمینی اس��ت و 
مالیات نمی پردازد. همچنی��ن این 11 مولفه 
نش��ان می دهد در بین 190کش��ور، ایران در 
جای��گاه صد و بیس��تم قرار دارد. از س��ویی، 
حدود ۷ هزار مجوز کسب و کار در کشور داریم 
و فرآینده��ای طوالنی م��وازی وجود دارد که 

کسب و کار را با اختالل مواجه کرده است. 
استاد دانش��گاه کارآفرینی گفت: مطالعه ای 
درباره اطلس کس��ب و کار در ای��ران مبنی بر 
اینکه اصوال کسب و کارها طی چند سال آینده 
به کدام س��مت خواهند رفت انجام شده است 
که نش��ان می ده��د افراد در چ��ه حوزه هایی 
س��رمایه گذاری کنند ت��ا منافع مناس��بی را 
داش��ته باش��ند. بر مبنای ای��ن مطالعه هفت 
شاخص در نظر گرفته شده که نخستین مورد 
آن در اطل��س کس��ب و کارهای ایرانی موضوع 
نیاز بازار اس��ت. به بیان دیگر، بررسی شده در 
سال جاری و بعد از آن در ایران و منطقه چه 
نوع کس��ب و کارهایی بیش��تر مورد نیاز است؟ 
با توجه به ش��اخص های هفتگانه، 3۲ فرصت 
جدید کس��ب و کار در س��ال جاری شناسایی 
ش��ده که از برجس��ته ترین فرصت ها در سال 
96 می ت��وان کس��ب و کارهای مبتنی بر IT و 
فن��اوری اطالعات را نام برد که خوش��بختانه 

بستر آن در کشور در حال گسترش است. 
خانی ادامه داد: در دنیا بیش از 408 رشته 
شغلی به صورت مستقیم در فناوری اطالعات 
وجود دارد و ۲6درصد مشاغل موجود در ایران 
نیز در این بخش اس��ت؛ بنابراین افراد به این 
فرصت برجس��ته توجه بیشتری داشته باشند. 
در حوزه حمل و نقل نیز IT و فناوری می تواند 
کمک قابل توجهی داشته باشد؛ همچنین در 
بخش تغذیه و سالمت نیز می توانیم از فناوری 
اطالعات اس��تفاده کنی��م. با توج��ه به رونق 
بانکداری الکترونیک و حرکت بانکداری ایران 
به س��مت یکپارچه سازی و تجمیع کارت های 
اعتب��اری، ای��ن اقدامات باعث تس��هیل انجام 
کسب و کارهای بین المللی می شود. به صورت 
کلی، امروز در دنیا 1۲هزار رش��ته شغلی و در 

ایران 6 هزار رشته شغلی فعال وجود دارد. 
وی تدوین اطلس کس��ب و کار و فرهنگ ملی 
مش��اغل در کنار اصالح شیوه پرداخت یارانه ها 
و تعیی��ن یکی از وزارتخانه ه��ا به عنوان فرمانده 
بازار کار کشور را از مهم ترین مسائل پیش روی 
دول��ت در چهار س��ال آینده برش��مرد و گفت: 
در خصوص اولویت های اش��تغال زایی و مبارزه 
با بی��کاری در دول��ت دوازدهم، ۲4 پیش��نهاد 
عملیات��ی به رئیس جمه��ور دوازدهم در زمینه 
توانمندس��ازی نیروی کار و توس��عه کارآفرینی 
و اش��تغال می ت��وان ارائ��ه کرد. در ای��ن حال، 
طراحی نظام جام��ع مدیریت حرفه ای و الگوی 
ملی توانمندس��ازی در کنار آمایش سرزمینی و 
طراحی و عملیاتی سازی فرهنگ ملی مشاغل در 
ایران نیز از دیگر اولویت های بازار کار محس��وب 
می ش��ود. در کنار این موارد باید گفت مهارت ها 
مادر مش��اغل اس��ت و یک مه��ارت می تواند تا 
چند شغل خلق کند و در عالقه مند سازی افراد 
به مش��اغل نیز نقش آفرین است. افراد وقتی در 
شغلی متبحر می شوند، کاربلدی به انگیزه های 
ش��غلی آنها کمک می کند، بنابرای��ن مهارت و 
تخصص می تواند به ما در موفقیت در اش��تغال 

کمک کند. 

گزارش سال 2017 میالدی بانک جهانی از 11 شاخص سهولت کسب و کار نشان می دهد

43درصد اقتصاد ایران زیرزمینی است
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تازهترینمطالعهمرکزآمارایراننشانمیدهد
ماندگارینیرویکاردرایرانچند

سالاست؟
جدیدترین مطالعات نیروی کار نش��ان می دهد از 
مجموع حدود ۲۲.۵ میلیون ش��اغل کشور، بیش از 
۴میلیون نفر حداکثر شش سال در شغل اصلی خود 

حضور دارند. 
ب��ه گزارش مهر، براس��اس آمار رس��می، جمعیت 
شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۵۸۸ هزار نفر است؛ مدت 
اش��تغال نیروی کار در ش��غل اصلی خود می تواند از 
یک س��ال تا بیش از ۳۰ س��ال متغیر باش��د. خروج 
افراد از ش��غل اصلی ممکن است در جهت رونق بازار 
کار و تالش فرد ش��اغل برای جست وجوی کار بهتر 
یا در مقابل به دالیل رکود در بازار، نارضایتی ش��غل، 
تعطیلی محل کار یا س��ایر موارد باش��د. با این حال 
براس��اس جدیدترین مطالعات وضعیت شغلی نیروی 
کار که توس��ط مرکز آمار ایران انجام شده است، در 
بین جمعیت نیروی کار کش��ور بیشترین افراد، بین 
سه تا حداکثر شش سال در شغل اصلی خود حضور 
داش��تند ک��ه ۴میلیون و ۶۰ هزار نفر از ش��اغالن را 
ش��امل می ش��وند. همچنین مدت ماندگاری بیش از 
۳میلیون و ۳۸۵ هزار نفر از ش��اغالن در شغل اصلی 

خود، بین ۱۰ تا حداکثر ۱۵ سال بوده است. 
بررسی ش��اخص مدت اشتغال ش��اغالن در شغل 
اصل��ی همچنین نش��ان می دهد بالغ ب��ر ۳ میلیون 
و ۲۲۲ ه��زار نفر از جمعیت نیروی کار کش��ور بین 
یک تا کمتر از س��ه سال در شغل اصلی خود حضور 
دارند و سپس بنا به دالیلی، شغل اصلی خود را ترک 
کرده اند. در عین حال بیش از ۲ میلیون و ۱۸۵هزار 
نفر از جمعیت ش��اغل بین ۱۵ تا حداکثر ۲۰سال در 
ش��غل اصلی خود ماندگار بوده اند؛ همچنین بیش از 
یک میلیون و ۹۸۳ ه��زار نفر از جمعیت نیروی کار 
کش��ور، بین ۲۰ تا حداکثر ۲۵ س��ال در شغل اصلی 

خود مشغول به کار بوده اند. 

یک میلی��ون و ۸۵۲ ه��زار و ۹۶۱ نفر از جمعیت 
ش��اغل کشور، کمتر از یک سال، یک میلیون و ۱۳۰ 
هزار و ۹۱۷ نفر بین ۲۵ س��ال تا حداکثر ۳۰ س��ال 
و ی��ک میلیون و ۷۶۰ ه��زار و ۹۳۱ نفر نیز بیش از 
۳۰ سال در ش��غل اصلی خود حضور داشته اند. آمار 
مذکور از »مدت اش��تغال ش��اغالن در شغل اصلی« 
نش��ان می دهد بیشتر نیروی کار کش��ور حداکثر تا 
۱۵س��ال تمایل به خروج از ش��غل اصلی خود دارند. 
س��پس پس از این مدت اش��تغال در شغل اصلی به 

تدریج تمایل برای خروج از شغل کمتر می شود. 
براس��اس گزارش مرکز آمار ایران ک��ه به تازگی 
منتشر شده است،  »پایین بودن درآمد«، »تعطیلی 
دائمی مح��ل کار«،  »فصلی ب��ودن کار«، »موقتی 
بودن ش��غل«،  »جابه جایی مح��ل کار«، »تحصیل 
یا آم��وزش«،  »اخراج یا تعدی��ل نیرو«، »مهاجرت 
نی��روی کار«،  »ب��ه پای��ان رس��یدن دوره خدمت 
وظیفه«، »بیم��اری«،  »بازنشس��تگی« و »کهولت 
سن« بیش��ترین عوامل ترک شغل در سال گذشته 

هستند. 
موقتی بودن کار با سهم ۲۵.۶درصدی از مهم ترین 
عوامل ترک شغل در بین جمعیت بیکار در دو گروه 
مردان و زنان بوده اس��ت. عالوه بر این »پایین بودن 
درآمد« دومین عامل ترک ش��غل است، به طوری که 
۲۵۷ ه��زار و ۹۱۹ نف��ر از نیروی کار به همین دلیل 
ش��غل خود را ترک کردند. »اخ��راج یا تعدیل نیرو« 
نی��ز با جمعیت ۲۳۵ ه��زار و ۸۶۶ نفری و »به پایان 
رس��یدن دوره خدمت وظیفه« با جمعیت ۲۳۱ هزار 
و ۲۶۰ نفر از دیگر عوامل مهم ترک ش��غل به شمار 

می روند. 
مطالعات مرکز آمار ایران نش��ان می دهد که ۱۲۴ 
هزار و ۶۸۵ نفر به دلیل »تعطیلی دائمی محل کار« 
ش��غل خود را از دس��ت داده و بیکار شده اند و تعداد 
۱۱۵ هزار و ۸۳۸ نفر نیز به دلیل »فصلی بودن کار« 
به جمعیت بیکاران پیوس��تند. در عین حال ۳۷ هزار 
و ۶۸۹ نف��ر به دلیل مس��ائل خانوادگ��ی، ۲۹ هزار و 
۸۸۴ نف��ر به دلی��ل بیماری، ۹ ه��زار و ۲۰۶ نفر به 
دلیل رس��یدن به سن بازنشس��تگی، ۶ هزار و ۸۰۲ 
نف��ر به علت تمایل به جابه جای��ی محل کار خود، ۶ 
ه��زار و ۴۳۰ نفر به دلیل مهاج��رت، ۵ هزار و ۴۵۶ 
نف��ر به عل��ت تحصیل یا آموزش و ه��زار و ۶۰۱ نفر 
نیز به دلیل کهولت س��ن مجبور به ترک شغل خود 
شده اند. عالوه بر این، حدود ۲۳۰ هزار و ۵۷۰ نفر از 
جمعیت ش��اغل کشور نیز به دلیل سایر موارد از کار 

خود انصراف داده اند. 

رکوردش��کنی دالر در ب��ازار 
ارز ای��ران ادام��ه دارد و قیمت 
هفته ه��ای  و  روزه��ا  در  دالر 
گذش��ته روند رو به رش��دی را 
در پیش گرفت��ه و هم در بازار 
آزاد و هم ارز مبادله ای افزایش 
داش��ته است؛ چنانچه نرخ دالر 
در ب��ازار آزاد از ح��دود ۴ هزار 
و ۱۰۰ تومان عبور کرده است 
و ارز مبادل��ه ای ه��م بی��ش از 
۳ ه��زار و ۵۰۰ توم��ان مبادله 
می ش��ود. با این همه به موازات 
افزای��ش قیم��ت دالر در بازار، 
اختالف نظرها نیز بین مدافعان 
واقعی ش��دن نرخ ارز و مخالفان 
ای��ن افزای��ش هر روز بیش��تر 

می شود. 
خبرآنالی��ن،  گ��زارش  ب��ه 
اخت��الف بین نرخ دولتی و نرخ 
بازار آزاد انواع ارز، بدون ش��ک 
تاثیر منف��ی قاب��ل توجهی بر 
وضعیت رقاب��ت در بخش های 
مختل��ف اقتص��ادی کش��ور بر 
اتفاقی  جای خواهد گذاش��ت؛ 
که در س��ه ماه اخیر به تدریج 
آغاز ش��ده و افزایش ها موجب 
ش��ده  تولیدکنندگان  نگران��ی 

است. 
افزایش نرخ ارز رسمی )دالر( 
فقط بازار آزاد را تحت تاثیر قرار 
نداده است، بلکه نرخ ارز دولتی 
)مرک��ز مب��ادالت ارزی( را نیز 
تح��ت تاثیر قرار داده، به طوری 
که طی یک ماه گذشته نرخ ارز 
دولت��ی ۱۰۰ تومان نس��بت به 
مصوبه بودجه ای دولت افزایش 

یافته است. 
برخی تولیدکننده ها معتقدند 
ک��ه ادامه این ش��رایط س��بب 
افزایش  تولید  می ش��ود هزینه 
یافته و در نتیجه محصول شان 

ب��ا قیمت ه��ای قبلی ق��ادر به 
از  نیس��ت،  ب��ازار  در  رقاب��ت 
همین رو، از حاال س��از افزایش 
قیمت محصوالت خود را کوک 
کرده اند. گروهی هم می گویند 
ب��ا ادامه افزای��ش قیمت دالر، 
محص��والت صادراتی می توانند 
ارز بیش��تری را برای کشور به 

ارمغان بیاورند. 

سیاستدولتدرمواجهه
بابازارارز

 »بانک مرک��زی باید هرچه 
زودت��ر برنام��ه خ��ود را برای 
تک نرخ��ی ک��ردن ارز نهای��ی 
کند.« این را اسحاق جهانگیری، 
رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
س��ال گذش��ته در جلسه ستاد 
مقاومتی  اقتص��اد  فرمانده��ی 
گفت��ه ب��ود. آنطور ک��ه معاون 
اول رئیس جمهور تصریح کرده 
بود، این اق��دام تاثیرات مثبتی 
در اقتصاد کشور خواهد داشت 
و گامی در جهت شفاف س��ازی 
و مب��ارزه با مفاس��د اقتصادی 
خواهد ب��ود ک��ه از محورهای 
اس��ت.  مقاومتی  اقتصاد  اصلی 
اس��حاق  ب��ا دس��تور  اگرچ��ه 
اقدام  مرکزی  بانک  جهانگیری 
سریعی برای اجرای این دستور 
انجام ن��داد، اما بررس��ی روند 
قیم��ت ارز نش��ان می دهد که 
این افزایش در دستور کار بوده 

است. 
 یکی از مدافعان سرس��خت 
افزایش نرخ ارز، بخش خصوصی 
بازرگانی  ات��اق  فعاالن  اس��ت. 
کش��ور  مع��ادن  و  صنای��ع  و 
سال هاست از دولت می خواهند 
که ن��رخ ارز را برای حمایت از 
کند. مس��عود  واقعی  صادرات، 

نشس��ت های  در  خوانس��اری 
بخش خصوص��ی و دولت عنوان 
ک��رده ک��ه بارها گفته اس��ت 
»از دول��ت می خواهی��م بحث 
تک نرخ��ی ش��دن ارز را به طور 
واقعی در دستور کار قرار دهد. 
در س��ال های گذشته نرخ تورم 
کاه��ش یاف��ت اما قیم��ت ارز 

واقعی نشد.«
محس��ن بهرامی ارض اقدس، 
اتاق  عضو هی��أت نماین��دگان 
بازرگانی نی��ز می گوید: »آنچه 
باید درباره نرخ ارز اتفاق بیفتد، 
تعدیل نرخ ارز به اندازه تفاضل 
ت��ورم داخلی با ت��ورم خارجی 

است.«
در شرایطی که اختالف بین 
قیمت رسمی و قیمت بازار آزاد 
رو به افزایش است، کارشناسان 
ای��ن پدیده را اصطالحا انحراف 
می کنند.  عنوان  رقابت«  »ریل 
در حال حاضر قیمت دالر مرکز 
مب��ادالت ارزی ۳۴۰۰ توم��ان 
اس��ت و قیمت ارز در بازار آزاد 
قیمتی  تف��اوت  تومان؛   ۴۱۰۰
در ح��دود ۶۰۰ تومان. این در 
حالی اس��ت که پیش از شروع 
به افزای��ش قیمت ارز، اختالف 
ای��ن دو ن��رخ در ح��دود ۴۰۰ 

تومان بوده است. 
می دهند  هشدار  کارشناسان 
ک��ه ادامه ای��ن وضعیت، یعنی 
باالرفت��ن قیم��ت ارز آزاد ب��ا 
مبادل��ه ای س��بب می ش��ود تا 
تولیدکنن��دگان به جای تالش 
برای افزایش سوددهی خود از 
طری��ق تمرکز بر بهبود کیفیت 
و قیم��ت محص��والت تولیدی، 
بخش عمده وقت و انرژی خود 
را بر تالش به منظور دستیابی 
هر چه بیش��تر به دالر با قیمت 

دولتی کنند؛ وضعیتی که باعث 
می ش��ود رانت جایگزین تالش 
مولد اقتصادی ش��ده و اقتصاد 
ملی باز هم بیش��تر از وضعیت 
فاصله  پوی��ا  رقابت��ی  اقتص��اد 
بگی��رد. بنا ب��ه گفته آن��ان، با 
توجه به آنکه حاکمیت وضعیت 
دونرخی در بازار ارز کش��ور، از 
وج��ود ش��کاف بی��ن عرضه و 
تقاضای انواع ارز ناش��ی ش��ده 
است، هرگونه راهکار منطقی با 
هدف خروج از چنین وضعیتی، 
باید ب��ه افزایش عرض��ه ارز یا 
کاهش تقاضای ارز در بازار آزاد 

ارز کشور منجر شود. 
تحلیلگر  دینی ترکمانی،  علی 
مسائل اقتصادی می گوید: »باید 
ک��ه چندنرخی  داش��ت  توجه 
ب��ودن ارز با روند فعلی قطعا به 
سود فعاالن اقتصادی که به طور 
رسمی و قانونی مشغول فعالیت 
هستند نخواهد بود. چندنرخی 
ب��ودن ارز با وض��ع موجود که 
دولت یک قیمت و بازار قیمت 
می کند  مش��خص  را  دیگ��ری 
جز اینک��ه منافع منفعت طلبان 
را تامین کن��د، نتیجه دیگری 

نخواهد داشت.«

قیمتواقعیدالرچند
است؟

قیمت واقع��ی دالر موضوعی 
کارشناس��ان  بی��ن  که  اس��ت 
مح��ل بحث اس��ت. گروهی از 
کارشناسان معتقدند که قیمت 
واقعی دالر ۵ هزار تومان است. 
برخ��ی این نرخ را ت��ا ۱۰ هزار 
تومان هم پیش بینی می کنند؛ 
با این ح��ال، برخی ها نیز مثل 
مرتضی ایمان��ی راد، اقتصاددان 
پیش بین��ی می کنند که قیمت 

دالر در س��ال ج��اری کش��ش 
۴۵۰۰ تومان را خواهد داشت. 
در همی��ن زمین��ه، بهرام��ی 
ارض  اق��دس می گوید:  »درباره 
قیم��ت دالر، بحث های زیادی 
وج��ود دارد؛ قیمت تمام ش��ده 
کااله��ای  و  اولی��ه  م��واد 
واس�طه ای که در تولید داخلی 
واردات  و  هس��تند  اثرگ��ذار 
کاالهایی که به صورت مصرفی 
روی  می ش��وند  کش��ور  وارد 
ص��ادرات و باقی ش��اخص های 
اقتصادی اثرگذارند و می توانند 
مبن��ای قیم��ت ارز باش��ند. به 
هرحال ن��رخ دالر، تاثیر زیادی 
بر همه ش��اخص های اقتصادی 
مثل ص��ادرات، واردات، قیمت 
تمام ش����ده تولی��د داخل��ی و 
رقابت پذی��ری کاالهای کش��ور 
در ب��ازار جهانی دارد. به همین 
دلی��ل، رس��یدن به ی��ک نرخ 
مصلحتی که برای اقتصاد ملی 
مفید باش��د یک کار چندبعدی 
و چندوجهی اس��ت که به سایر 
مث��ل  اقتص��ادی  موضوع��ات 
نرخ به��ره و س��ود بانکی، نرخ 
رسمی  درآمدهای  و  تسهیالت 
و غیررس��می دول��ت از منابع 
ارزی که در اختیار دولت است 

بستگی دارد.«
او می گوی��د: »ب��رای کنترل 
بازار، چون به لحاظ قانونی نرخ 
ارز به صورت ش��ناور مدیریت 
شده است، باید در سطحی که 
برای اقتصاد ملی مفید اس��ت، 
توس��ط دول��ت کنترل ش��ود. 
طبیعی اس��ت برای کنترل این 
نوس��انات قبل از هر چیز منابع 
است  تعیین کننده  دولت  ارزی 
ک��ه چق��در می توان��د در بازار 

مداخله کند.« 

شکافبینعرضهوتقاضایارزادامهدارد

جدال مخالفان و موافقان واقعی شدن نرخ ارز

از دی ماه س��ال گذش��ته که 
ق��رارداد ایران ای��ر ب��ا ش��رکت 
هواپیماس��از ایرباس نهایی شد 
تا ام��روز ای��ن ش��رکت ایرانی 
س��ه فرون��د هواپیم��ای جدید 
تحوی��ل گرفته و مذاکرات برای 
نهایی ک��ردن فاینان��س و ورود 
هواپیماه��ای بع��دی در جریان 
اس��ت؛ موضوعی ک��ه در طول 
روزهای گذشته شایعاتی جدید 

را به خود دیده است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، طب��ق 
ق��راردادی که می��ان ایران ایر و 
ایرباس بس��ته ش��ده، ۸۵درصد 
از مناب��ع مالی م��ورد نیاز برای 
ایرب��اس  فرون��د   ۱۰۰ ورود 
از طریق  بای��د  خریداری ش��ده 
فاینانس تامین شود و ۱۵درصد 

باق��ی مان��ده را ط��رف ایران��ی 
پرداخت کند. 

ایران ای��ر در ط��ول ماه ه��ای 
ابتدای��ی عق��د این ق��رارداد با 
فراهم کردن مبلغ پیش پرداخت 
گرفت��ه ش��ده، س��ه  نظ��ر  در 
هواپیمای جدید خود را تحویل 
گرفت و برنامه ریزی دقیق برای 
در  بعدی  هواپیماه��ای  تحویل 
سال های آینده را در دستور کار 

قرار داد. 
در ط��ول ماه ه��ای گذش��ته 
ای��ران با اس��تراتژی دقیقی که 
طبق گفت��ه قائم مقام وزیر راه و 
شهرسازی با توجه به منافع ملی 
پیگیری ش��ده است، موضوعات 
مرب��وط به ق��رارداد فاینانس را 
پیگی��ری ک��رد و صحبت ه��ای 

جدید فخریه کاشان در گفت وگو 
با ایسنا نش��ان می دهد که این 
مذاکرات در مراحل پایانی خود 

قرار دارد. 
ط��ول  در  ش��رایط  ای��ن  در 
گمانه زنی هایی  گذشته  روزهای 
مط��رح ش��د مبنی ب��ر اینکه با 
توجه به نهایی نش��دن فاینانس 
ایران ای��ر، ایرب��اس هواپیماهای 
را  ایران ایر  ب��رای  ساخته ش��ده 
ب��ه دیگ��ر ایرالین ه��ا فروخته 
اس��ت و تکلی��ف هواپیماه��ای 
خریداری ش��ده از س��وی ایران 

مشخص نیست. 
هرچند این مس��ئله با تکذیب 
رسمی قائم مقام آخوندی مواجه 
ش��د، ام��ا ج��دای از آن دو اصل 
مح��رز در صنع��ت هوایی جهان 

نش��ان می دهد این خب��ر از ابتدا 
مبنای درستی ندارد. از یک سو، 
ش��رکت های س��ازنده هواپیما از 
ابتدا ساخت یک فروند هواپیمای 
مس��افرتی جدید را ب��ه نام یک 
ش��رکت خاص کلی��د نمی زنند 
و تنه��ا در جزیی��ات کابی��ن یا 
انتخاب هایی مانند رنگ و جنس 
صندلی که در مراحل پایانی کار 
اضافه می شوند، شرکت ها نظرات 
خ��ود را نهایی می کنن��د. از این 
رو فروخت��ن هواپیمایی که برای 
ایران ایر س��اخته ش��ده به دیگر 
ممکن  هواپیمایی  ش��رکت های 

نیست. 
تحوی��ل  دیگ��ر،  س��وی  از 
نهای��ی هواپیم��ا ب��ه ش��رکت 
ب��ه  من��وط  س��فارش دهنده 

نهایی ش��دن بحث ه��ای مال��ی 
هواپیماس��ت و همانط��ور ک��ه 
ایرباس تحویل ش��ده به ایران ایر 
ش��رکت  س��وی  از  ابت��دا  در 
دیگری س��فارش داده شده بود 
و ب��ه ایران رس��ید، ایران ایر نیز 
هواپیماه��ای سفارش��ی خ��ود 
را از دس��ت نمی ده��د، بلکه به 
ق��رارداد  نهایی ش��دن  مح��ض 
فاینانس و جابه جایی پول، طبق 
ابتدایی  زمان بندی ش��ده  برنامه 
تحوی��ل  ای��ران  هواپیماه��ای 
می ش��ود؛ موضوعی که با توجه 
به س��خنان قائم مقام وزیر راه و 
نهایی شدن  درباره  شهرس��ازی 
نظر  ب��ه  فاینان��س،  مذاک��رات 
می رس��د در آین��ده نزدیک به 

مرحله اجرا خواهد رسید. 

گمانهزنیهادربارهقراردادایرانایروایرباس

آیاایرباسهواپیماهایایرانرابهکشوریدیگرفروختهاست؟

گزارش2

بازار کار یادداشت

توازندرتوسعهبرایجلوگیریاز
خامفروشی

آنچه پس از اجرای برجام در صنعت نفت کشور اتفاق 
افتاد بازگشت به شرایط پیش از تحریم بود. در واقع، هنوز 
رشدی در تولید نفت ایران نسبت به روند طوالنی مدت، 
اتفاق نیفتاده است. پیش از تحریم ها تولید نفت ایران به 
۴ میلیون بشکه در روز رسیده بود که در حال حاضر تا 
۳.۹ میلیون بش��که پیش رفته است. تحریم ها شرایطی 
را به وجود آورد که مجبور به کاهش تولید نفت ش��دیم 
چراکه مش��تری برای بیش از یک میلیون بش��که نفت 
ایران نبود. در ح��ال حاضر این بازار وجود دارد بنابراین 
تولید خود را به نزدیکی گذش��ته رسانده ایم. برای رشد 
جدید، برنامه رس��یدن به تولید ۵ میلیون بش��که ای در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. البته باید تولید میعانات گازی 
را جداگانه مورد محاس��به قرار داد چراکه این تولیدات 
از گاز ناش��ی می ش��ود و نباید با تولید نفت خام ترکیب 
شود. اگر قرار است تولید نفت خام کشور به میزان یک 
میلیون بش��که در روز افزایش یابد، باید سرمایه گذاری 
جدی��د در این صنعت وارد ش��ود. بای��د تکنولوژی های 
نوین وارد کار ش��ود. از هم��ه مهم تر باید برای این طرح 
تولید اولویت بندی داشته باشیم. در سرمایه گذاری های 
قبلی این نقص در اولویت بندی دیده می ش��د. در برخی 
بخش ها س��رمایه وارد شد و تولید شکل گرفت اما باقی 
عوامل که باید به ساپورت تولید کمک می کرد، وارد کار 
نش��د. به عنوان مثال در پارس جنوبی فازها یکی پس از 
دیگ��ری راه افتاد و تولید میعان��ات گازی به ۶۰۰ هزار 
بش��که رس��ید، اما برنامه ریزی برای صادرات آن وجود 
نداشت به طوری که برای فروش آن دچار مشکل شدیم، 
بنابراین طرح های توسعه و سرمایه گذاری ها باید متوازن 
باشد به طوری که زنجیره تولید به طور موازی پیش رود 
تا در صورت به سرانجام رسیدن یک طرح و تولید نفت، 
پاالیشگاه آن نیز ساخته شده باشد.  وقتی میدان نفتی 
در مسیر تولید قرار می گیرد باید خط لوله انتقال آن نیز 
طراحی شود و مشتری صادراتی آن هم مشخص باشد تا 
بتوان همه عوامل را به خدمت سیاست نهایی درآورد. در 
گذشته توسعه نامتوازن، زیان هایی به کشور وارد ساخته 

و عدم النفع هایی را به دنبال داشته است. 
امیدوارم برنامه ریزی انجام ش��ده برای توسعه صنعت 
نفت در دوره جدید، دقی��ق، هماهنگ، متوازن و دارای 
اولویت بندی باشد. در این برنامه باید میدان های مشترک 
در بخ��ش نف��ت و گاز در اولویت اصلی ق��رار گیرد تا از 
رقب��ای خود در این میدان ه��ا عقب نمانیم. وقتی گفته 
می شود طرح های زیادی برای سرمایه گذاری آماده شده 
اس��ت، باید اولویت بندی برای جذب سرمایه در طرح ها 
برای رس��یدن به توسعه متوازن مدنظر قرار گیرد. یکی 
از اصلی تری��ن اولویت ه��ا در طرح های توس��عه ای باید 
این باش��د که رفته رفته از خام فروش��ی فاصله بگیریم. 
کشورهای خریدار مواد خام، برای آن ایجاد ارزش افزوده 
می کنند و از طریق صنایع مرتبط با این فرآیند، اشتغال 
ایجاد می کنند.  ثروت نباید با خام فروش��ی از بین برود. 
در برنامه توسعه ای جدید صنعت نفت باید ایجاد ارزش 
افزوده در صنایع نفت و گاز جایگاه پررنگ تری پیدا کند 
تا بتوانیم از این منابع بزرگ، درآمد چندبرابری به دست 
بیاوریم. در صورت ایجاد صنایع مرتبط برای ایجاد ارزش 
اف��زوده، می توانیم امیدوار باش��یم ک��ه حتی در صورت 
اتمام این منابع، صنایع آن برای کش��ور باقی می ماند و 
می توان از طریق واردات مواد خام برای آن ایجاد ارزش 
افزوده کرد؛ همانطور که کش��ورهای خریدار نفت ایران 
نظیر کره، چین و هند، چنین مسیری را طی می کنند. 
آنها با خرید مواد خام از ایران، اشتغال ایجاد می کنند و 
محصوالت نهایی را با قیمت های چند برابر می فروشند. 
باید در برنامه های خ��ود تجدید نظر کنیم تا بتوانیم از 
خام فروشی عبور کنیم. این موضوع در اقتصاد مقاومتی 
نی��ز مورد تاکید قرار گرفته اس��ت، بنابراین باید یکی از 
اولویت های برنامه صنعت نفت ایران که گفته می ش��ود 
۲۰۰ میلیارد دالر طرح در آن آماده جذب سرمایه گذاری 
اس��ت، ایجاد ارزش افزوده در مراحل پس از تولید مواد 
خام باشد. در چنین ش��رایطی است که تکنولوژی وارد 
کش��ور خواهد ش��د و صنایع دیگر در کنار آن ش��کل 
خواهد گرفت. باید به سمتی برویم که صاحب تکنولوژی 
شویم.  امیدوارم که سرمایه خارجی به گونه ای وارد شود 
که فواید آن را ش��اهد باشیم. در این شرایط استفاده تام 
از فاینانس در طرح های توسعه ای با ایجاد بدهی همراه 
خواهد بود. نرخ بهره این فاینانس ها و همچنین ش��رط 
خرید تجهیزات از کشور تامین کننده آن موجب کاهش 
اثرات سرمایه گذاری می شود چراکه بخش داخلی در این 
زمینه تقویت نش��ده و اش��تغال در آن شکل نمی گیرد. 
خرید مستقیم تجهیزات از کشوری که فاینانس  می کند 
عمال به انتقال تکنولوژی و فناوری نمی انجامد، بنابراین 
باید طرح افزایش تولید حساب ش��ده باشد تا مواهب آن 
بیشتر از هزینه هایش باشد. اینکه مقروض ۲۰۰میلیارد 
دالری با نرخ بهره باال شویم، نمی تواند هدف نهایی کشور 
را تامین کند مگر آنکه هزینه- فایده در زنجیره توسعه 
به گونه ای انجام شده باشد. سیاست گذاران در این بخش 
باید جزییات برنامه خود را اعالم و تعهداتی را که در برابر 
این فاینانس ها داده می شود روشن کنند. اگر این طرح ها 
همراه با ایجاد تکنولوژی و ارزش افزوده باشد، صرفه دارد. 
از آن محل می توان بهره فاینانس ها را داد و به سود رسید 
اما اگر سرمایه و فاینانس ها برای خام فروشی بیاید، لطفی 
ندارد.                                          منبع:آیندهنگر
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فرصت امروز: بیژن زنگنه، وزیر نفت 
روز دوشنبه در حاشیه امضای تفاهمنامه 
با بنیاد مس��تضعفان برای ط��رح تأمین 
پای��دار خوراک پاالیش��گاه فج��ر جم در 
جمع خبرنگاران درب��اره وضعیت اجرای 
ق��رارداد ب��ا توتال گفت: بح��ث مخالفت 
با قرارداد توتال، بیمار گونه ش��ده اس��ت. 
وی ب��ا بیان اینک��ه یک مریضی اس��ت 
که ع��ده ای مرتب می گوین��د مرد یا نه؟ 
گفت: یک ق��رارداد معتبر با توتال داریم 
که در حال پیش��رفت است. زنگنه درباره 
میزان صادرات نفت ای��ران گفت: میزان 
صادرات نفت و میعانات گازی به بیش از 
2.5 میلیون بش��که در روز رسیده است . 
وزیر نف��ت درباره تکلیف ط��رح کاهش 
تولی��د نفت در نشس��ت آت��ی اوپک نیز 
گفت: بیشتر اعضا موافق تمدید این طرح 
هس��تند، اما تصمیم نهایی در نشس��ت 

اوپک گرفته می شود. 

آخرین وضعیت مهار آتش میدان 
نفتی رگ سفید

وزی��ر نفت درباره آخرین وضعیت مهار 
آتش میدان نفتی رگ سفید گفت: کارها 
در دو بخش در حال انجام است، دکل ها 
برای حفاری چاه ها مس��تقر شده اند تا از 
پایین، ب��رای خاموش ک��ردن چاه اقدام 
ش��ود. زنگنه اضافه ک��رد: همچنین روی 

س��طح نیز کارها در حال انجام اس��ت و 
عالوه بر پاکسازی س��طح، آب مورد نیاز 
برای خاموش کردن چاه نیز تأمین شده 
اس��ت. وی با بیان اینکه س��عی می کنیم 
همکاران ما ب��ا آرامش کار کنند تا اتفاق 
جدی��دی رخ نده��د، ادام��ه داد: تالش 
می شود که از باال و سطح، چاه را خاموش 
کنند، اما در صورتی که عملیات خاموش 
کردن چاه از باال موفق نباشد از زیرزمین 
برای خاموش کردن چاه اقدام می ش��ود. 
وزیر نف��ت درباره زم��ان خاموش کردن 
میدان رگ سفید نیز گفت: نمی دانم، در 

حال انجام دادن کارها هستیم. 

سرنوشت قرارداد الیه نفتی پارس 
جنوبی

زنگنه درباره انتقادات مربوط به تأخیر 
در امض��ای قرارداده��ای جدید نفتی نیز 
گفت: عده ای به ما فشار می آورند که چرا 
در امضای این قراردادها تأخیر دارید، اما 
پس از امض��ا می  گویند چرا امضا کردید. 
وی درباره سرنوش��ت قرارداد الیه نفتی 
پارس جنوبی نی��ز گفت: کارهای مربوط 
به مذاکره با ش��رکت مرس��ک دانمارک 
به خوبی پیش می رفت تا اینکه ش��رکت 
توتال فرانس��ه اقدام به خرید این شرکت 
کرد. وزیر نفت خاطرنش��ان کرد: با توجه 
به اینکه ش��رکت توتال در بخش قطری 

الیه نفتی پارس جنوبی نیز مش��غول کار 
است، با خرید مرسک که در حال مذاکره 
با ایران برای توس��عه الی��ه نفتی پارس 
جنوبی ب��ود، مالحظاتی ب��رای ما ایجاد 
ش��د. زنگنه با بیان اینکه شرکت مرسک 
دانمارک را از مذاکرات برای توسعه الیه 
نفتی پ��ارس جنوبی کنار نگذاش��ته ایم، 
اضافه ک��رد: از ش��رکت های دیگری نیز 
برای توسعه این الیه نفتی دعوت کردیم 

که البته بیشتر آنها استقبال نکردند. 

امضای 10 قرارداد جدید نفتی تا 
پایان امسال

وی درب��اره امضای 10ق��رارداد جدید 
نفتی تا پایان امسال گفت: من این مسئله 
را مطرح نکردم، افراد دیگری این موضوع 
را اع��الم کردند. وزیر نفت بیان داش��ت: 
در روزه��ای پایان��ی هفته ج��اری برای 
حضور در نشست کشورهای صادرکننده 
گاز، عازم بولیوی می ش��وم که اس��حاق 
جهانگی��ری مع��اون اول رئیس جمهوری 
نی��ز در ای��ن نشس��ت ش��رکت می کند. 
زنگن��ه درب��اره پایین ب��ودن قیمت گاز 
تحویلی به ش��رکت نروژی ب��رای تولید 
ال. ان. جی نس��بت به گاز پتروشیمی ها 
و گاز صادراتی ب��ه ترکیه گفت: نرخ گاز 
تحویلی ب��ه آنها، پایین ت��ر از قیمت گاز 

پتروشیمی ها نیست. 

وزیر نفت برای پاسخ به سواالت 
نمایندگان به مجلس می رود

همچنین نایب رئیس کمیس��یون انرژی 
مجلس با اعالم این خبر که روز سه ش��نبه 
وزی��ر نفت در جلس��ه کمیس��یون انرژی 
شرکت می کند، گفت: هفته گذشته برخی 
از نماین��دگان از وزی��ر نف��ت در خصوص 
بدعهدی شرکت توتال طرح سوال کردند 
و قرار شد وزیر برای پاسخگویی در مجلس 
حاضر شود. وی ادامه داد: به همین جهت 
روز سه ش��نبه زنگنه ب��رای توضیح در این 
خص��وص در جلس��ه کمیس��یون ان��رژی 
مجلس حضور پیدا می کند تا به س��واالت 
نماین��دگان پاس��خ ده��د. چن��دی پیش 
خبرگ��زاری رویت��رز اعالم ک��رد: پاتریک 
پوی��ان مدیرعامل ش��رکت توتال، تصمیم 
کنگ��ره آمری��کا مبن��ی بر وض��ع مجدد 
تحریم ها علیه ایران را خطری برای پروژه 
توس��عه بخش فراس��احلی فاز 11 پارس 
جنوبی دانس��ته و گفته اگر توتال براساس 
قان��ون ملزم به خ��روج از ایران ش��ود، از 
این کش��ور خارج خواهد ش��د. بنابراین به 
احتمال زیاد س��واالت نماین��دگان از وزیر 
نفت در این خصوص این است که در زمان 
تحریم آیا شرکت توتال بر سر قرارداد خود 
با ایران خواه��د ماند و آیا تمهیداتی برای 
خ��روج و بدعه��دی این ش��رکت در نظر 

گرفته شده است یا خیر؟ 

زاه��دان-  راه آه��ن چابه��ار-  تکمی��ل 
سرخس تحوالت بزرگی در اقتصاد سواحل 
مکران و حوزه جنوب شرق کشور، توسعه 
حمل و نقل و رون��ق ترانزیت کاال و تجارت 
را ب��ه همراه دارد. پ��روژه راه آهن چابهار- 
زاهدان -س��رخس یکی از طرح های مهم 
ملی درحال اجرا در سیستان و بلوچستان 
اس��ت که تکمیل و راه اندازی آن تحوالت 
چشمگیری در ارتباطات تجاری کشورهای 
مختلف و توس��عه و پیش��رفت استان های 
جنوب ش��رق کش��ور ایج��اد می کند. این 
 پ��روژه مه��م و حیاتی ب��ه طول ه��زار و 
640 کیلومتر که توسط قرارگاه خاتم االنبیا 
درح��ال اجراس��ت و ه��م این��ک حدود 
30درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد، نقش 
مهم��ی در جابه جای��ی کاال از چابهار تنها 
بندر اقیانوسی کش��ور به سایر نقاط ایران 
و کشورهای همجوار خواهد داشت. پروژه 
اتصال خط آهن چابهار- سرخس به شبکه 
ریلی کشور از سال 1389 آغاز شده، ولی 
به دلیل تخصیص نیافتن به موقع اعتبارات 
از پیشرفت قابل قبولی برخوردار نیست و 
باید برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز این 
طرح ملی توجه ویژه دولت به آن معطوف 
ش��ود. به گزارش ایرنا، توسعه بندر چابهار 
و ارتقای ظرفی��ت تخلیه و بارگیری آن تا 
8.5 میلی��ون تن ایج��اب می کند که خط 
ریل��ی چابهار- زاهدان- میلک- س��رخس 
هرچه س��ریع تر تکمیل ش��ود ت��ا تجار و 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی با شوق و 
اشتیاق بیشتری در سیستان و بلوچستان 
حضور یابن��د و با س��رمایه گذاری در این 
منطقه تحول بزرگی در صادرات و واردات 

و چرخه اقتصادی کشور ایجاد کنند. 

محرومیت زدایی با پروژه های راه آهن
دول��ت تدبی��ر و امی��د توج��ه ویژه ای 
به توس��عه زیرس��اخت های چابه��ار دارد 
به ط��وری که پروژه های راه آهن و توس��عه 
بندر شهید بهشتی با سرعت در حال انجام 
اس��ت. هم اینک در اجرای پروژه راه آهن 
چابه��ار- زاه��دان - مش��هد  )س��رخس( 
اف��زون ب��ر 2 هزار نف��ر نیروی انس��انی و 
1200 دستگاه ماش��ین آالت مشغول کار 
هس��تند و ع��الوه بر اجرای ای��ن طرح در 
روستاهایی که راه آهن از آنها عبور می کند 
س��اخت مدرس��ه، زیرس��ازی و بازگشایی 
راه ه��ای ارتباطی ب��رای محرومیت زدایی 
مناطق مختلف روس��تایی در دس��تورکار 
اس��ت ک��ه موج��ب رضایتمن��دی مردم 
محروم شده اس��ت. اتصال راه آهن چابهار 
-زاهدان- میلک سیس��تان واقع در نقطه 
صف��ر مرزی با افغانس��تان که از خط آهن 
زاهدان- س��رخس منش��عب خواهد شد، 
کش��ور افغانس��تان را نیز به شبکه راه آهن 
ایران و جهان متصل خواهد کرد. هر چند 
افغانستان فاقد راه آهن است، اما بازرگانان 
و تج��ار این کش��ور می توانن��د از راه آهن 
ایران ب��رای جابه جایی کااله��ای خود به 
سراس��ر دنیا اس��تفاده کنند. آماده سازی 
دریای��ی،  حمل و نق��ل  زیرس��اخت های 
زمین��ی، ریل��ی و هوایی س��رمایه گذاران 
کش��ورهای  دولت��ی  و  بخش خصوص��ی 
مختلف همجوار را بیش��تر برای حضور در 
سیستان و بلوچستان به ویژه بندر و منطقه 

آزاد چابهار تشویق می کند. 

کوتاه  ترین راه ریلی از شمال به جنوب
ب��ا افتتاح راه آه��ن چابه��ار- زاهدان- 
س��رخس کوتاه  ترین راه ریلی از ش��مال 
ب��ه جن��وب ایجاد خواهد ش��د ک��ه این 
خود باعث توس��عه ش��رق کشور و استان 
محروم سیس��تان و بلوچس��تان می شود. 
راه آه��ن چابهار- زاهدان بن��در چابهار را 
ب��ه خط ریلی ش��مال به جن��وب متصل 
ک��رده و این منطقه را به ش��اهراه واقعی 
ریلی دنیا مبدل می کند و س��بب توسعه 
جنوب شرق کش��ور و گسترش مبادالت 
تجاری، اقتصادی و فعالیت های تنها بندر 
اقیانوس��ی ایران می شود و در نهایت این 
بندر راهبردی و مهم را به دریاچه خزر و 
نقاط گوناگون دنیا وصل می کند. توس��عه 
خط��وط ریل��ی کش��ور و تبدیل اس��تان 
سیستان و بلوچستان به حلقه وصل ایران 
با کش��ورهای منطقه به ویژه افغانس��تان 
و آس��یای میانه یک��ی از دس��تاوردهای 
مان��دگار دولت تدبیر و امی��د خواهد بود 
و آینده روش��نی را برای این اس��تان رقم 
خواهد زد. معاون اس��تاندار سیس��تان و 
بلوچس��تان و فرمان��دار شهرس��تان ویژه 
چابه��ار روز دوش��نبه در گفت وگو با ایرنا 
اظهار ک��رد: تاکنون حدود 4هزار میلیارد 
ری��ال در پروژه راه آهن چابهار- زاهدان - 
سرخس مشهد هزینه شده و برای تکمیل 
آن بی��ش از 42هزار میلی��ارد ریال دیگر 
نیاز است. ایوب درویشی افزود: در مسیر 
چابهار - زاهدان 29 ایستگاه، 35 تونل و 
123 دستگاه پل به طول 11 هزار و 500 
متر ایجاد می ش��ود. وی مشکالت مالی را 
از عمده ترین موانع پیشرفت پروژه راه آهن 

عنوان کرد و گفت: برای آزادسازی اراضی 
در ط��ول مس��یر، جابه جایی تأسیس��ات 
و پرداخ��ت حقوق کارگ��ران نیاز به پول 
نقد اس��ت. وی بیان کرد: براس��اس اعالم 
ق��رارگاه خاتم االنبی��ا به عن��وان مج��ری 
این پ��روژه چنانچه اعتب��ار الزم به موقع 
تخصیص پیدا کند تا پایان س��ال 1398 
راه آهن چابهار - زاهدان - سرخس مشهد 
تکمیل و بهره برداری می شود. وی گفت: 
توس��عه زیرس��اخت های حمل و نقل برای 
رونق اقتصادی از اولویت های دولت است 
ک��ه تالش ه��ای زی��ادی را در این زمینه 
انجام داده اس��ت. فرمان��دار چابهار اظهار 
امی��دواری کرد در س��ال آینده  )1397( 
بخشی از مسیر راه آهن چابهار- ایرانشهر 
آماده ریل گذاری ش��ود. راه آهن چابهار-

زاهدان-مش��هد که از ورودی شرقی بندر 
ش��هید بهشتی چابهار آغاز شده و به خط 
آهن بافق - مش��هد متصل خواهد ش��د، 
یک ه��زار و 380 کیلومتر طول دارد که 
 در مس��یر چابهار- ایرانش��هر و زاهدان با 
30 ایس��تگاه، احداث خواهد ش��د. برای 
س��اخت این خط آه��ن 2ه��زار میلیارد 
تومان اعتبار پیش بینی شده که هم اینک 
عملیات ساخت مرحله نخست این مسیر 
در حد فاصل چابهار تا ایرانشهر در چهار 
قطع��ه و به ط��ول 300کیلومتر در حال 
اجراست. عملیات ساخت این پروژه ملی 
از س��ال 89 آغاز ش��ده بود، اما به دلیل 
نبود منبع مالی مدتی به تعطیلی کشیده 
ش��د تا اینکه دولت تدبیر و امید قرارداد 
س��اخت آن را در س��ال 92 ب��ا ق��رارگاه 

سازندگی خاتم االنبیا امضا کرد. 

تکمیل راه آهن چابهار- سرخس زمینه ساز توسعه شرق کشور

وزیر نفت عنوان کرد 

مخالفت بیمارگونه با قرارداد توتال
عمران

وزیر راه و شهرسازی: 
طرح مسکن اجتماعی به علت نبود 

اعتبار اجرایی نشد
وزیر راه و شهرس��ازی گفت طرح مسکن اجتماعی را 
برای افراد کم درآمد جامعه ارائه کرده بودیم که به علت 
اختصاص نیافتن ریالی در قانون بودجه نتوانستیم آن را 
اجرایی کنیم. به گزارش خانه ملت، جلس��ه فراکسیون 
مس��تقلین والیی مجلس صبح روز دوش��نبه با حضور 
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی برگزار شد. وزیر 
راه و شهرسازی در این دیدار به خواسته های نمایندگان 
ک��ه اغلب در حوزه س��رمایه گذاری و اتم��ام پروژه های 
عمرانی بود، اش��اره و اظهار کرد: حوزه س��رمایه گذاری 
 اع��م از آزاد و فاینان��س خارج��ی اس��ت که ب��ه دولت 
باز می گردد و پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز از مهم ترین 
خواسته هاست که مردم از نمایندگان پیگیری می کنند 
که البته از فاینانس نمی توان برای این پروژه ها و تملک 
اراضی بین شهری اس��تفاده کرد. آخوندی همچنین با 
یادآوری وضعیت نامس��اعد وزارت راه و شهرس��ازی در 
ح��وزه طرح های عمرانی افزود: پروژه های راهس��ازی تا 
رسیدن به تملک ها انجام می شود، اما خرید امالک مردم 
نیاز به اعتبار دارد که به علت وجود نداشتن این اعتبار، 
پروژه ها روی زمین می ماند البته قوانینی در زمینه های 
مختلف راهسازی تصویب شد اما اجرایی نمی شود. وی 
یادآور ش��د: در قانون مقرر ش��ده بود 20 درصد درآمد 
حاص��ل از فروش گازوییل و 10 درصد حاصل از فروش 
بنزین به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد اما تاکنون 
ریالی از محل این درآمدها به وزارتخانه نرس��یده است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در ادامه در خص��وص فاینانس 
اظهار کرد: وقتی فاینانس امضا می شود باید 15درصد به 
شرکت مربوطه داده تا کار آغاز شود، اما ریالی برای این 
کار در بودجه پیش بینی نشده است لذا باید تصمیماتی 
به صورت خرد و کالن گرفته شود که البته هزینه هایی 
خواهد داش��ت؛ هزینه هایی اجتماعی که هیچ کس نیز 
آن را نمی پذی��رد. آخون��دی در ادام��ه با ی��ادآوری این 
مطلب که با س��اختار بودجه فعلی امکان ادامه راه وجود 
ندارد، خاطرنش��ان کرد: هزینه جاری ما بیش از درآمد 
کل دولت اس��ت لذا نیازمند اصالحاتی هستیم که قطعا 
هزینه اجتماعی دارد و باید آن را پذیرفت. وی در ادامه با 
بیان اینکه برای اتمام پروژه های ریلی نیاز به 28 میلیارد 
دالر سرمایه گذاری داریم که در مدت پنج سال پروژه ها 
به اتمام برس��د، افزود: برای این سرمایه گذاری نیازمند 
اختص��اص 15 درصد به ش��رکت های س��رمایه گذاری 
هس��تیم ک��ه می تواند از مح��ل صندوق توس��عه ملی 
اختصاص یابد چرا که به علت خارجی بودن با سیاست ها 
تطابق دارد. وزیر راه و شهرس��ازی به پیش��نهاد برخی 
نمایندگان مبنی بر دریافت عوارض در بزرگراه ها همچون 
آزادراه ها اش��اره کرد و گفت: این امکان وجود ندارد چرا 
ک��ه باید از 75 درصد حمل و نقل ع��وارض دریافت کرد 
که عملی نیس��ت اما این عوارض می تواند همانند سایر 
کش��ورها بر س��وخت قرار گیرد، چنانکه در حال حاضر 
ب��رای گازوییل 20 درصد عوارض ق��رار داده ایم اما برای 
بنزین این عوارض وجود ندارد. وزیر دولت دوازدهم ادامه 
داد: از طرف دیگر الزم است صندوق توسعه حمل و نقل 
که تأسیس آن در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید، 
ایجاد شود اما در بودجه هیچ اعتباری برای آن اندیشیده 
نشده است که باید در بودجه سال 97 این اتفاق بیفتد. 
آخوندی در خصوص نحوه خانه دار شدن اقشار مختلف 
جامعه عنوان کرد: افرادی که واقعا پس انداز کننده باشند 
می توانند خانه دار ش��وند اما برای افراد کم درآمد جامعه 
وزارت راه، طرح مس��کن اجتماع��ی را ارائه کرده بود که 
به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانس��تیم آن 

را اجرایی کنیم. 

معاون وزیر راه وشهرسازی اعالم کرد 
نیاز به بیش از 70 هزار میلیارد ریال 

برای نگهداری راه های کشور 
معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای گفت ب��رای نگهداری از 215 هزار 
کیلومتر راه موجود روس��تایی، اصلی، فرعی و بزرگراه ها 
در کش��ور س��االنه بیش از 70 هزار میلیارد ریال اعتبار 
نیاز اس��ت. داوود کش��اورزیان روز دوش��نبه در حاشیه 
آیین معارف��ه مدیرکل راهداری و حمل ونقل لرس��تان 
 در جم��ع خبرن��گاران در خ��رم آباد اظهارک��رد: اکنون
 50 درصد اعتبارات نگهداری راه ها ازطریق تأمین منابع 
ملی و 50 درصد نیز از منابع استانی برای نگهداری راه های 
غیرشریانی تأمین می شود. وی افزود: در سه سال گذشته 
و به دلیل حج��م اعتبارات جاری دولت و تنگناهایی که 
در زمینه اعتبارات عمرانی داشت برای نگهداری راه ها با 
مشکالت مالی جدی روبه رو بودیم، درحالی که اعتبارات 
ملی که امس��ال به س��ازمان راهداری ابالغ ش��ده 7هزار 
میلیارد ریال اس��ت. وی بیان ک��رد: با توجه به مجموعه 
درآم��دی داخلی س��ازمان و اعتب��ارات ملی، پیش بینی 
می ش��ود کل اعتبار س��ازمان به حدود 15هزار میلیارد 
ریال برس��د. وی همچنی��ن با بیان اینکه تردد وس��ایل 
نقلیه س��نگین با عمر باالی 50 سال از ابتدای سال 97 
ممنوع می ش��ود، افزود: اکنون 350هزار دستگاه خودرو 
در ناوگان برون شهری کش��ور فعالیت می کنند و حدود 
500هزار نفر در این بخش شاغل هستند. رئیس سازمان 
راه��داری و حمل ونق��ل جاده ای همچنی��ن درخصوص 
اس��نپ )درخواست خودرو ازطریق نرم افزار( گفت: هدف 
اسنپ، حمل ونقل درون شهری است و هیچ گونه برنامه ای 
برای خدمات در بیرون ش��هرها نداشته و منطقی نیست 

که در خارج از شهرها از آن استفاده کنیم. 

انرژی

نیرو

آغاز صدور ال. ان. جی ایران تا 
پایان 2018

ب��ه گ��زارش »اوی��ل پرای��س« پ��س از مذاک��ره 
ش��رکت های ایران��ی و بلژیک��ی برای اجاره کش��تی 
تولی��د ال. ان. جی، موسس��ه تحقیقات��ی بی. ام.  ای 
ریسرچ اعالم کرد که ایران نخستین محموله ال. ان. 
ج��ی خود را پایان س��ال 2018 ص��ادر خواهد کرد. 
ارزش این پروژه 600 میلیون دالر اس��ت و به گفته 
تحلیلگران، بی. ام .ای ریسرچ هرچند حجم این پروژه 
قابل توجه نیس��ت، اما یک دس��تاورد مهم به شمار 
م��ی رود چرا که به ایران اجازه می دهد تا روابط خود 
را با شرکایش در اروپا و آسیا عمیق تر و پایه ای اولیه 
برای تجارت پرسود صادرات ال. ان. جی ایجاد کند.

 لهستان مشتری نفت ترش ایران 
می شود

پای��گاه خبری پالتس به نقل از منابع کش��تیرانی و 
تج��اری، گزارش داد: درحالی که ب��ا کاهش ورود نفت 
خام ترش به اروپا برخی پاالیش��گاه های اروپایی برای 
تامین این نوع نفت به سایر مناطق روی آورده اند، نفت 
 خام ایران به زودی راه خود را به س��وی بازار لهس��تان 
باز خواهد کرد. به گفته منابع آگاه، شرکت پی. کی. ان. 
اورلن، یک محموله نفت خام برای بارگیری در روزهای 
24 و 25 نوامبر )س��وم و چهارم آذر( از ایران خریداری 
کرده است. آخرین باری که لهستان از ایران نفت خام 

خریداری کرد، اوایل سال جاری بود. 

کاهش 39درصدی صادرات نفت 
ایران به هند در ماه اکتبر

ب��ه گزارش رویترز، آمار مناب��ع تجاری و داده های 
موسس��ه تامس��ون رویترز نش��ان می دهد که میزان 
واردات نفت هند از ای��ران در ماه اکتبر 38.9درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه پارس��ال کاهش یافت و به 
467 ه��زار و 600 بش��که در روز رس��ید. البته این 
رقم نس��بت به ماه س��پتامبر 12.5درصد رشد نشان 
می ده��د. حجم کل واردات نفت هن��د در ماه اکتبر 
ب��ه 4 میلیون و 100 هزار بش��که در روز رس��ید که 
حدود 15درصد نس��بت به ماه قبل کاهش داش��ت. 
این آمارها، 4.6درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل 

بوده است. 

کاهش حجم بارش های کشور در 
قیاس با سال آبی گذشته

با گذش��ت حدود دو ماه از سال آبی جدید، متوسط 
بارش های کش��ور در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال 
آب��ی گذش��ته )12.5 میلی متر( ب��ا 1.6درصد کاهش 
به 12.3 میلی متر رس��ید. به  گ��زارش »فرصت امروز« 
ب��ه نق��ل از وزارت نی��رو )پ��اون(، براس��اس اطالعات 
ایس��تگاه های باران سنجی ش��رکت مدیریت منابع آب 
ای��ران، با گذش��ت حدود دو م��اه از س��ال آبی جدید 
یعنی از ابتدای مهرماه تا پایان روز ش��نبه 27 آبان ماه 
امسال، متوس��ط بارش های کش��ور به 12.3 میلی متر 
رس��یده اس��ت. براس��اس ای��ن گ��زارش، ای��ن میزان 
 بارش در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال آبی گذشته 
)12.5 میلی متر( 1.6درصد و در مقایس��ه با متوس��ط 
بلندمدت )26.5 میلی متر( 53.6درصد کاهش داش��ته 
است. بر همین اساس، بیشترین بارش ها در حوضه های 
آبری��ز اصلی، دری��ای خزر ب��ا 86.1 میلی متر، دریاچه 
 ارومیه با 30.2 میلی متر، خلیج فارس و دریای عمان با 
2.6 میلی مت��ر، ف��الت مرکزی ب��ا 2.6میلی متر، مرزی 
ش��رق 0.3 میلی متر و قره قوم ب��ا 3 میلی متر به ثبت 
رس��یده اس��ت. این گزارش می افزاید: ایستگاه رامسر- 
صفارود در اس��تان مازندران ش��اهد حداکثر بارندگی 
ب��ه می��زان 578.5میلی متر بوده و برای ایس��تگاه های 
یاسوج، فین کاش��ان، زاهدان و فریمان در استان های، 
کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، سیستان و بلوچستان و 
خراسان رضوی حداقل بارندگی به میزان صفر گزارش 
ش��ده است. گفتنی اس��ت؛ حجم بارش اول مهر تا 27 
آبان معادل 20 میلیارد و 271 میلیون مترمکعب است. 

افزایش 50درصدی ظرفیت ترانزیت 
دیتای کشور

مدیرکل بازاریابی و امور تجاری شرکت زیرساخت از 
افزایش 50درصدی ترانزیت دیتای کش��ور در 100روز 
نخس��ت دولت دوازدهم خب��ر داد. به گزارش »فرصت 
امروز« از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، میرزایی، 
مدیرکل بازاریابی و امور تجاری زیرساخت اعالم کرد: در 
راستای اجرای برنامه ششم توسعه و به منظور توسعه 
ظرفیت ترانزیتی کش��ور در عملکرد اجرایی 100روزه 
اول دولت دوازدهم؛ برای فروش 300 گیگابیت برثانیه 
ظرفیت ترانزیت جنوب به ش��مال، توس��ط ش��رکت 
ارتباطات زیرس��اخت س��فارش قطعی گرفته و قرارداد 
منعقد شده اس��ت. وی ادامه داد: با اجرای این قرارداد، 
ظرفیت فعلی ترانزیت یک و نیم برابر می شود. مدیرکل 
بازاریابی و امور تجاری زیرس��اخت تاکید کرد: در حال 
حاضر از این سفارش به میزان 110 گیگابیت آن فعال 

شده و ما بقی نیز به سرعت عملیاتی می شود.



فرص�ت ام�روز: تنها 11 کش��ور در 
س��طح جه��ان هس��تند که هی��چ بانک 
خارج��ی ندارن��د و ایران و عربس��تان از 
جمله این کشورها هستند. این در حالی 
است که صندوق بین المللی پول در سال 
2015 مطالع��ه ای براس��اس وض�عی��ت 
نظ�ام ب�انكی در کشورهای مختلف انجام 
داد و نتیج��ه گرف��ت که در زم��ان بروز 
خ�ارجی  بانک های  داخل��ی،  بحران های 
موج���ود در زمین���ه ارائ�ه تس��هیالت، 
رفت��ار ضدچرخه ای کمتری در مقایس��ه 
با بانک ه��ای داخلی دارن��د و به عبارت 
بهتر، تضعیف ش�رایط اقتص�ادی موج�ب 
کاهش اعتباردهی این بانک ها نمی شود. 
همچنین مطالعه ای که در سال 2014 
درباره 26کش���ور در ح�ال توس���عه در 
دوره آزادس���ازی نظ��ام بانكی آنها انجام 
ش��د، نش��ان می دهد که در اقتصادهایی 
که بانک های داخلی رقابتی تر هس���تند، 
ورود بانک ه�ای خ�ارجی موج�ب تامین 
بیش��تر اعتبارات در اقتصاد می شود و در 
مقابل کش��ورهای میزب��ان دارای بخش 
بانك��ی غی�ررق�ابت��ی، ب���ا ورود بان���ک 
خارج��ی ب��ا کاه��ش تس��هیالت روبه رو 
می شوند. در حقیقت، نبود محیط رقابتی 
در نظام بانكی باعث می شود به علت باال 
بودن هزینه تهیه اطالعات کافی در مورد 
مش��تریان جدید، بانک ه��ای خارجی به 
ناچار به س��مت ایمن ترین و بزرگ ترین 
بنگاه ه��ا ه�دایت ش���وند و در ص�ورت 
ایج���اد مح�ی��ط رقابتی ب��رای فعالیت 
بانک ها، تمایل بانک ه��ای خارجی برای 
ارائه تس��هیالت به بنگاه ه��ای کوچک و 

متوسط افزایش می یابد. 
این سطرها بخش��ی از مطالعه معاونت 
بررس��ی های اقتصادی اتاق تهران اس��ت 
که در گزارشی به نقش و تأثیر بانک های 
خارج��ی در اقتص��اد کش��ورها پرداخته 
اس��ت. در ابتدای این مطالعه به تحوالت 
نظام بانكی جهان بعد از بروز بحران مالی 
س��ال 2008 اشاره شده و آمده است که 
بحران مالی س��ال 2008 به کاهش قابل 
توجه جریانات مال��ی فرامرزی و کاهش 

ورود بانک های خارجی منجر شد. 
در واق��ع، در این ب��ازه زمانی، برخورد 
کش��ورها با فعالی�ت بانک های خ�ارجی 
متف��اوت ب��ود. در حالی ک��ه بانک های 
کشورهای توس��عه یافته اقدام به کاهش 
هزینه ه��ا کردند، بانک های کش���ورهای 
در ح�ال توسعه س��رمایه گذاری خود را 
در س��ایر کش���ورها ب�ه ویژه همك�اری  
از ن���وع جن�وب-جن���وب )همك���اری 
بان�ک ه��ای اقتصادهای در حال توس��عه 
ب��ا یكدیگر( افزایش دادند. با این حال، با 
وجود تغییر ساختار نظام های بانكی بعد 
از ب�روز بحران مالی، بانكداری بین المللی 
همچن��ان به عن��وان یك��ی از منابع مهم 
تامی��ن مالی ب��رای کش��ورهای در حال 
توس���عه محس��وب می ش��ود. در همین 
مدت زمانی به رغ��م افزایش موانع اداری 
در رابطه با بانک های خ�ارجی، توس���عه 
بیش�تر بانک های بین المللی بزرگ ادامه 

یافته است. 
در ادامه گزارش معاونت بررسی های 

اقتص��ادی ات��اق تهران آمده اس��ت: از 
منظ��ر متقاضی��ان دریاف��ت اعتبارات 
بانك��ی، بانک های جهان��ی موجب رفع 
کش��ورهای  در  مالی  محدودیت ه��ای 
میزبان ش��ده و دسترس��ی ب��ه منابع 
تامی��ن مال��ی خارجی جایگزین ش��ده 
را تس��هیل می کن��د و از این طریق به 
نوعی مسئله نوسانات ت�امین اعتبارات 
داخلی را نیز جبران می کنند. از سوی 
دیگ��ر، حض��ور س��رمایه های خارجی 
فش�اری را ب�ر سیاس�تگ�ذاران کش�ور 
میزب��ان وارد می کند تا سیاس��ت های 
خوب را پذیرفته و روش های حكمرانی 
کارآم��دی را ک��ه باعث جذب بیش��تر 
منابع م�الی خارجی ش��ده و از فرار یا 
خروج آنها جلوگیری می کند، بپذیرند 

و اجرا کنند. 
براس��اس ای��ن گ��زارش، فعالیت های 
بانك��داری بین الملل��ی از دو کان��ال ب��ر 
تس��ریع رش��د اقتصادی، رفاه بیش��تر و 
تحكیم ثبات اثر م�ی گ�ذارد؛ نخس��ت از 
طریق تامین سرمایه بیشتر، کارشناس و 
تكنولوژی های جدید موردنیاز که منج�ر 
ب�انكی  نظ�ام ه���ای  ش���كل گی�ری  ب�ه 
رقابتی تر می ش��ود و دوم از طریق امكان 
تسهیم ریسک و تن�وع بخش�ی که باع�ث 
هم�وارس���ازی و ک�اه��ش تأثیر منف�ی 

شوك های داخلی می شود. 
آمارهای اخیر منتش��ر ش��ده در رابطه 
با وضعیت حض��ور بانک های خارجی در 
113 کش��ور جهان ب��ه تفكیک وضعیت 
مطالب��ات، دارایی ها و تعداد آنها نش��ان 
می ده��د که فقط در 11 کش��ور جهان، 
هی��چ بان��ک خارج��ی وجود ن��دارد که 
کش���ورهای ای�ران و عربس��تان نیز جزو 

این 11 کشور هستند. 
این گزارش در ادامه با اش��اره به نقش 

بانک ه��ای خارج��ی در توس��عه تجارت 
کشورها آورده اس��ت: بانک های خارجی 
می توانند دسترس��ی ب�ه من�ابع خ�ارجی 
را ب�رای بنگاه های صادراتی فراهم کرده 
و به غلبه ب��ر عدم تقارن اطالعات کمک 
کنند. بررس���ی ها نش�ان داده اس�ت ک�ه 
در اقتصادهای��ی که بانک ه��ای خارجی 
حضور دارند بنگاه ها تمایل بیش��تری به 
افزایش صادرات دارند؛ به ویژه زمانی ک�ه 
بان�ک مادر در کشور مبدا وارداتی کاالها 
یا خدمات صادراتی واقع ش��ده باشد. در 
اقتص�ادهای پیش���رفته ک���ه بازاره�ای 

م�ال��ی از توس��عه بیش��تری برخوردارند 
و دسترس��ی ب��ه اطالع��ات به س��رعت 
قاب��ل انجام اس��ت، بانک ه��ای خ�ارجی 
نق���ش زی�ادی ندارن��د، در حالی که در 
اقتصاده��ای در ح��ال توس��عه، نقش و 
میزان اثرگذاری این بانک ها بیشتر است. 
ب��ر همی��ن اس��اس، اهمی��ت حضور 
بانک های خارجی و پیامدهای مثبت آنها 
بر بهب��ود تامین مالی بنگاه ه�ا و تقوی�ت 
ک�ارایی تخص�یص من�ابع موجب ش��ده 
به رغ��م اثرات منف��ی بروز بح��ران مالی 
جه��ان، همچن��ان اقتصاده��ای در حال 
توس��عه و بازاره��ای نوظه���ور از مزیت 
بانک ه��ای خارج��ی در جه��ت اه��داف 
توسعه اقتصادی به طور مطلوبی استفاده 
کنند. با این هم��ه، عدم  حضور بانک های 
خارجی در ایران در سطح و مقیاس سایر 
اقتصادهای در حال توسعه، نشان از عدم 
موفقیت ایران در بهره برداری مناس��ب از 
منابع تامین مالی به ویژه در شرایطی که 
کش��ور در معرض تحریم ه��ای اقتصادی 

نبود، دارد. 
ای��ن در حالی اس��ت که براب��ر بند د 
ماده 4 قانون برنامه شش��م توسعه مقرر 
ش��ده اس��ت کلیه دس��تگاه های اجرایی 
با هماهنگ��ی دولت )مس��ئولیت اجرا با 
دولت( اقدام��ات الزم در خصوص اجازه 
حض��ور و مش��ارکت مؤسس��ات مالی و 
اعتباری خارجی در ایران را در چارچوب 
قان��ون اج��رای سیاس��ت های کلی اصل 
چهل و چهارم قانون اساس��ی مصوب 25 
خرداد 1387 و قانون تش��ویق و حمایت 
س��رمایه گذاری خارجی مص��وب چهارم 
خ��رداد 1381 انج��ام دهن��د. عملیاتی 
کردن و پیگیری برای اجرای درست این 
حكم قانونی به نحوی که منجر به حضور 
مؤثر بانک های خارجی در کش��ور شده و 
اقتصاد کش��ور از منافع آن استفاده کند، 

ضرورت دارد. 

نگاهی به پیامدهای مثبت حضور بانک های خارجی در اقتصاد کشورهای در ح�ال توسعه

ایران در جمع 11 کشور بدون بانک خارجی نتیجه جلسه بانک ها برای کمک به زلزله زدگان
طرح ۳پیشنهاد ویژه

جلسه ویژه بانک ها در رابطه با تصمیم گیری برای 
نحوه کمک رس��انی به مناطق زلزله زده برگزار ش��د 
و طی آن س��ه پیشنهاد از س��وی نظام بانكی برای 
انجام اقدامات اساس��ی در مناط��ق زلزله زده مطرح 
ش��ده است.  به گزارش ایسنا، روز دوشنبه مجموعه 
بانک ه��ای دولت��ی و خصوص��ی با حض��ور مدیران 
ارش��د بانک مرکزی به میزبانی بانک پارس��یان گرد 
هم آمده و درباره کمک رس��انی به مناطق زلزله زده 

تصمیم گیری کردند. 

آن طور ک��ه جمش��یدی، دبیر کان��ون بانک های 
خصوصی در این رابطه توضیح داده، بانک ها تصمیم 
گرفتند در کنار تسهیالتی که از سوی دولت و بانک 
مرکزی برای کمک به مناطق زلزله زده مصوب شده، 
کمک ه��ای خاص خود را س��اماندهی کرده و منابع 
مال��ی را به ص��ورت متمرکز و برای انج��ام اقدامات 

بلندمدت و بازسازی زیرساخت ها در نظر بگیرند. 
در نتیجه این جلسه مشترك سه پیشنهاد مطرح 
ش��ده اس��ت؛ اول اینكه بانک ها بازس��ازی مدارس، 
درمانگاه ه��ا و خانه های بهداش��ت آس��یب دیده در 
مناط��ق زلزله زده را تقبل ک��رده و انجام دهند. دوم 
اینكه ساخت و س��از بیمارس��تان س��ر پل ذهاب که 
تخریب ش��ده با تجهی��ز به پیش��رفته ترین امكانات 
پزش��كی را به طور کامل بانک ها انجام دهند، اما اگر 
پیش از بانک ها س��ازمانی ساخت و س��از درمانگاه ها، 
خانه ه��ای بهداش��ت یا بیمارس��تان س��رپل ذهاب 
تقبل کرده باش��د آنگاه بانک ها پیش��نهاد سوم خود 
را اجرایی خواهند کرد. پیش��نهاد س��وم این اس��ت 
ک��ه بانک ه��ا کانكس های الزم برای اس��كان موقت 

زلزله زدگان را تا حد امكان تهیه خواهند کرد. 

درخواست برای پیگیری یارانه سود
ام��ا در کنار ای��ن تصمیمات پی��ش از این هیأت 
وزیران مص��وب کرده بود که ش��بكه بانكی تا 65۹ 
میلیارد تومان تس��هیالت ارزان قیم��ت را در اختیار 
مناطق زلزله زده قرار دهند که در ادامه بانک مرکزی 
ای��ن رقم را ت��ا 767 میلیارد توم��ان افزایش داده و 
روز ش��نبه به ش��بكه بانكی ابالغ کرده اس��ت. این 
تسهیالت با س��ود حدود 4درصد پرداخت می شود. 
این تس��هیالت از طریق هفت بانک عاملی که بانک 
مرکزی معرفی کرد، اجرایی خواهد ش��د. در همین 
رابطه در این جلس��ه تصمیم گرفته ش��د تا س��ایر 
بانک ها مبالغی را از محل منابع قرض الحس��نه خود 
برای افزایش تسهیالت دهی در این رابطه اختصاص 
دهند، اما قرار نیس��ت که خودشان به طور مستقیم 
ای��ن کار را انجام دهند، بلكه این منابع را در اختیار 
آن هفت بانک عامل یعنی سپه، ملی، ملت، تجارت، 
کش��اورزی، مس��كن و صادرات ق��رار داده و آنها در 
قالب ش��رایط تعیین ش��ده تس��هیالت را پرداخت 

خواهند کرد. 
در این جلسه که قائم مقام بانک مرکزی و معاون 
نظارت نیز حضور داشتند، بانک ها از آنها خواسته اند 
ت��ا جریان دریافت یارانه س��ود را که قرار اس��ت از 
س��وی دولت پرداخت ش��ود به طور جدی پیگیری 
کنند. به هر صورت، س��ود تسهیالت بانكی در حال 
حاضر 18درصد اس��ت که برای پرداخت تسهیالت 
ارزان قیم��ت باید مابه التف��اوت آن در قالب یارانه از 

سوی دولت به نظام بانكی پرداخت شود. 
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دریچه

رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی اعالم کرد
تسهیالت حداکثری و ضمانت 

حداقلی برای زلزله زدگان
رئی��س ش��ورای هماهنگ��ی بانک ه��ای دولتی با 
یادآوری رش��ادت های مردم کرمانشاه در هشت سال 
دفاع مق��دس گفت امروز زمان جب��ران آن خدمات 
اس��ت و به همین دلیل مردم و نظ��ام بانكی در این 
خدمت رس��انی پیش قدم ش��ده اند.  به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، محمدرضا حس��ین زاده در 
نشس��تی که صبح دوش��نبه با حضور مدیران عامل 
بانک ه��ای دولت��ی، اس��تاندار و جمع��ی از مقامات 
اس��تانی در استانداری کرمانش��اه برگزار شد، با بیان 
اینك��ه طی روزهای پس از زلزل��ه مردم برای کمک 
به آس��یب دیدگان دست به دس��ت هم دادند، افزود: 
بانک ها از لحظات نخست وقوع حادثه، همپای مردم 
به کمک آس��یب دیدگان ش��تافتند و ت��الش کردند 

خودپردازها را در مناطق آسیب دیده نصب کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.0۹7دالر آمریكا

4.874یورو اروپا

5.531پوند انگلیس

1.134درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

548.100مثقال طال

126.530هر گرم طالی 18 عیار

1.351.000سكه بهار آزادی

1.423.000سكه طرح جدید

714.000نیم سكه

3۹۹.700ربع سكه

261.000سكه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

88936651
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
پس از یک روز اس��تراحت توانس��ت 58 
واحد رش��د کند و به س��طح 88 هزار و 
261 واح��د برس��د. نماد ف��والد مبارکه 
اصفهان با 56 واح��د، پاالیش نفت بندر 
عباس با 33واحد و پاالیش نفت اصفهان 
با 20 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را بر رشد شاخص کل بورس به نام خود 
ثبت کردند. در مقابل، معامالت سهام در 
نماد معامالتی س��رمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروش��یمی تأمین ب��ا 20 واحد، گروه 
مپن��ا با 17 واحد و س��ایپا ب��ا 15 واحد 
کاهش بیشترین تأثیر منفی را در برآورد 
نماگر ب��ورس داش��تند. ارزش معامالت 
بورس ته��ران نیز به رق��م 1۴5 میلیارد 
تومان بالغ شد که این رقم ناشی از دست 
به دست شدن 602میلیون سهم و اوراق 
مالی طی 50 هزار و 122 نوبت دادوستد 
بود. در فراب��ورس ایران هم آیفکس 1.3 
واحد رش��د کرد و در آستانه رقم 1010 
واح��دی ق��رار گرف��ت. ارزش معامالت 
فرابورس ای��ران نیز به رقم 185 میلیارد 
تومان بالغ ش��د و حجم معامالت به رقم 

1۹1 میلیون سهم و اوراق مالی رسید.
 

تحرک بازارگردان ها در گروه پاالیشی
در جریان معامالت بازار س��هام در حالی 
گروه پاالیش��ی ها پیرو رش��د روزهای اخیر 
قیمت نفت خام در بازارهای جهانی با اقبال 
خری��داران حقیقی روبه رو ش��د که تحرک 
بازارگردان ه��ای این گ��روه روندی متعادل 
را در کلی��ت نماده��ا حاکم ک��رد. در گروه 
بانک ها، انتظار سهامداران نمادهای متوقفی 
ب��رای برگزاری مجم��ع و بازگش��ایی نماد 
معامالتی پس از گذش��ت حدود دو سال در 
حالی لبریز شده که شنیده هایی از تغییرات 

مدیریت��ی در این گ��روه حکای��ت دارد. در 
گروه فلزات اساسی نیز جمع آوری سهام در 
مح��دوده صفر تابلو در حالی ادامه یافت که 
به نظر می رسد طی روزهای آینده نمادهای 
این گروه پیش��رو اصلی بازار سهام باشند. از 
س��وی دیگر حق تقدم سهام سرمایه گذاری 
نف��ت و گاز و پتروش��یمی تأمین به قیمت 
هر س��هم حدوداً 16 توم��ان در حالی مورد 
توجه خریداران اغلب حقیقی قرار گرفت که 
قیمت هر س��هم تاپیکو روی تابلوی بورس 

حدود 122 تومان است. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز کاری ب��ورس ته��ران 
در ای��ن هفته اکثر س��هم های خودرویی 
شاهد کاهش قیمت پایانی بودند. در این 
گروه 10۹ میلیون س��هم به ارزش بیش 

از 12 میلیارد تومان مورد دادوستد قرار 
گرفت. همچنین در گروه فلزات اساس��ی 
قیمت سهم ها عمدتا کاهشی بود هرچند 
س��هم هایی نیز توانس��تند تا حدود یک 
درصد رش��د کنند. در ای��ن گروه حجم 
معامالت به رقم 70 میلیون سهم و اوراق 
مالی رس��ید و ارزش معامالت تا بیش از 
16 میلی��ارد تومان ثبت ش��د. همچنین 
س��یمانی ها نیز اکثرا با کاهش در قیمت 
آخری��ن معامل��ه و قیم��ت پایانی مواجه 
ش��دند. در این گروه بیش از 10 میلیون 
سهم به ارزش حدود یک میلیارد و ۴00 
میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در عین حال نماد معامالتی ش��رکت های 
خدمات فن��ی فوالد یزد، آلومراد، پش��م  
شیش��ه ایران، ح��ق تقدم خرید س��هام 
بهن��وش ای��ران، اوراق صک��وک اج��اره 

واس��طه مالی مهر یکم در نماد صبصیر و 
اوراق صکوک اجاره واسط مالی آذر یکم 
در نماد صکاش��ی و فرآورده های سیمان 
ش��رق از سوی ناظر بازار سهام بازگشایی 
و در مقاب��ل نماد معامالتی ش��رکت های 
گ��روه س��رمایه گذاری آت��ی دماون��د و 

پتروشیمی شیراز متوقف شدند. 

معامالت درون گروهی زیر ذره بین
در ب��ازار دوم ب��ورس ته��ران ک��ه به 
عمده  سهامداران  درون گروهی  معامالت 
اختص��اص دارد 15میلیون س��هم ایران 
ترانس��فو ب��ه ارزش بی��ش از 8میلی��ارد 
تومان میان س��هامداران عمده این سهم 
ب��ا معامالت انتقالی هم��راه بود. در نماد 
صنایع و معادن احیا س��پاهان نیز اندکی 
بی��ش از 12.5 میلی��ون س��هم به ارزش 
کمتر از ۹ میلیارد تومان کد به کد ش��د. 
همچنی��ن 12 میلیون س��هم فوالد کاوه 
کیش به ارزش بیش از 2.5 میلیارد تومان 
با تجمیع س��هام به کدهای درون گروهی 
از سوی س��هامدار عمده روبه رو شد و در 
س��رمایه گذاری س��بحان نیز 10 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش کمت��ر از 1.5 میلیارد 
تومان ب��ه کدها ی درون گروه��ی انتقال 
یافت. همچنین در س��رمایه گذاری گروه 
توس��عه ملی 5 میلیون س��هم به ارزش 
کمت��ر از یک میلیارد توم��ان به کدهای 
درون گروه��ی س��هامدار عم��ده تجمیع 
ش��د. کمت��ر از 5میلی��ون س��هم صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس به ارزش بیش از 
2 میلیارد تومان کد به کد ش��د. در این 
ب��ازار کمتر از 3 میلیون س��هم دامداری 
تلیس��ه نمون��ه ب��ه ارزش بی��ش از 2.5 
میلیارد تومان به کده��ای درون گروهی 
س��هامدار عمده منتقل ش��د و در نهایت 
بیش از 2.5 میلیون س��هم هتل پارسیان 
کوثر اصفهان به ارزش کمتر از 5 میلیارد 

تومان کد به کد شد. 

شاخص کل بورس 58 واحد تقویت شد

فلزات اساسی؛ پیشرو بازار سهام

آنچ��ه همواره در بازار س��رمایه کش��ور 
جریان دارد معلول شرایط کالن اقتصادی 
اس��ت، در صورت��ی که اقتص��اد با چالش 
مواجه باش��د ی��ا میزان ریس��ک افزایش 
یابد، سرمایه گذاران آن را حس می کنند. 
بخش��ی از عملک��رد اصلی بازار س��رمایه 
مربوط به ش��رایط کلی اقتصادی اس��ت و 
برای رش��د بورس باید منتظر تحوالت در 
بخش اقتص��اد کالن ب��ود. به عنوان مثال 
اگر س��ال آینده رش��د اقتصادی کشور و 
تولید افزایش یابد، ریسک های بین المللی 
کاهش داش��ته باش��د و مش��کالت شبکه 
بانک��ی کم ش��ود به ط��ور خ��ودکار بازار 
س��رمایه ش��اهد رونق خواهد ب��ود. برای 
توسعه بازار سرمایه باید مدیران و فعاالن 
ب��ا برنامه ریزی مناس��ب، ش��فافیت و نقد 
شوندگی را افزایش دهند. سازمان بورس 
با ط��رح راهکارها و صدور بخش��نامه در 
حال حل این مشکل است. یکی از مسائل 
بازار س��رمایه تنوع ابزارهای مالی است. با 
وجود اینکه نس��بت به س��ال های گذشته 
ابزارهای خوبی به بازار معرفی ش��دند، اما 

با توجه به حجم بازار س��رمایه در مقایسه 
با بازارهای مشابه در دنیا، همچنان نیاز به 
ابزارهای مالی بیش��تر و متنوع تر احساس 
می شود. عالوه بر این، نیاز است ابزارهایی 
در بازار تعریف ش��وند ک��ه در زمان رکود 
ی��ا رونق به رون��د معام��الت کمک کند. 
ابزاره��ای مال��ی به نقدش��وندگی جریان 
بازار کمک می کند. توس��عه ابزار ها باعث 
جذب سلیقه های مختلف و سرمایه گذاران 
با درجه ریسک پذیری متنوع می شود و در 
نتیجه درجه نفوذ بازار را افزایش می دهد. 
یکی دیگر از راه های توسعه بازار سرمایه، 
نهادهای  کان��ون  اس��ت.  فرهنگ س��ازی 
س��رمایه گذاری و ه��ر نه��اد خودانتظ��ام 
یک وظیفه اساس��نامه ای فرهنگ س��ازی 
در ح��وزه ب��ازار س��رمایه دارد، اما اجرای 
 ای��ن وظیف��ه ب��ه ظرفیت اقتصاد کش��ور 
ب��از می گ��ردد. طی س��ال های گذش��ته 
میلیارده��ا تومان از بودجه ش��رکت های 
بانک��ی که عمدتا در آن س��ال ها به عنوان 
شرکت دولتی محسوب می شدند در رسانه 
ملی صرف تبلیغ شد. اگر دولت تمایل دارد 
س��هم تأمین مالی بخش تولیدی کشور از 
طریق بازار سرمایه را افزایش دهد موظف 
اس��ت حداقل بخش��ی از آنچه را که طی 
چه��ار ده��ه گذش��ته از بودج��ه بانک ها 

به عنوان ش��رکت های دولتی صرف تبلیغ 
و هدایت منابع به س��مت بانک ها ش��ده، 
صرف تبلیغ و فرهنگ س��ازی ب��رای بازار 
س��رمایه کند. در سه الی چهار سال اخیر 
یکی از مش��کالت بازار س��رمایه و اقتصاد 
کش��ور، نرخ های بهره باال و غیر واقعی بود. 
نرخ بهره بانکی به دلیل عدم نظارت کافی 
بانک مرکزی و مشکالتی از این نوع بسیار 
باال و غیر واقعی بود. ب��ا توجه به تبلیغات 
دولت��ی و وج��ود بانک ه��ای خصوص��ی 
به عنوان بخش بدون ریس��ک ب��ازار پول 
ایران و حوزه سرمایه گذاری، تمایل مردم 
ب��ه س��رمایه گذاری در دارایی های واقعی 
کاه��ش یافت. اف��راد تمایلی ب��ه احداث 
یک کارخانه نداش��تند و ترجیح می دادند 
سرمایه خود را به بانک منتقل و نرخ های 
باالی س��ود را بدون نظارت بانک مرکزی 
دریاف��ت کنن��د. موض��وع بازار س��رمایه 
مح��دود به رس��انه های تخصصی اس��ت. 
ب��ه این ترتیب که در رس��انه های عمومی 
بیلبوردهای تبلیغاتی، س��مینارهای  مثل 
عمومی و صدا و س��یما اث��ری از تبلیغات 
برای بازار س��رمایه کش��ور وجود ندارد و 
تنها اخبار محدود و خاص در رس��انه های 
عمومی کش��ور منعکس می شود. البته در 
آن شرایط حتی تبلیغات بازار سرمایه هم 

اثرگذار نبود و س��رمایه گذاران بانک ها را 
با س��ود باال ب��ه هر ب��ازاری از جمله بازار 
س��رمایه ترجیح می دانن��د. زمانی که یک 
بخ��ش از اقتصاد در یک تع��ادل نابهنجار 
ق��رار می گیرد توس��عه بخش ه��ای دیگر 
هم با چالش جدی مواجه می ش��ود. یکی 
از وظایف دولت ها این اس��ت که مردم را 
برای تصمیم های اقتصادی درست هدایت 
کنن��د. این بخش با اطالع رس��انی صورت 
می گیرد. یکی از اقدامات کانون نهادهای 
س��رمایه گذاری در مس��یر فرهنگ سازی 
تحلیل برتر اس��ت. در کانون تالش ش��ده 
چن��د برنامه برای فرهنگ س��ازی اجرایی 
ش��ود. این برنامه ها برای فرهنگ س��ازی 
مدی��ران، عمق بخش��ی بازار س��رمایه و 
آش��نایی عم��وم جامعه پیش بینی ش��ده 
اس��ت. یکی از برنامه های پیش بینی شده 
در مسیر فرهنگ س��ازی تحلیل برتر بود. 
تا 30آبان تحلیل ها دریافت و تا پایان آذر 
ماه بررس��ی می شود، البته تعداد آنها زیاد 
نیست ولی همین تعداد هم امیدوار کننده 
است. تحلیل برتر با هدف فرهنگ سازی و 
ارتقای س��طح دانش و تحلیل متخصصان 
برگ��زار ش��د و البته مخاط��ب آن عموم 

جامعه نبود. 
منبع: سنا

از روز 2۴ آبان ماه 13۹6 و در آستانه 
پنجاهمین سالگرد تأسیس بازار سرمایه، 
فاز نخس��ت س��امانه جامع نظارتی این 
ب��ازار، به بهره ب��رداری عملیاتی رس��ید. 
ش��اپور محمدی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق به��ادار با اعالم ای��ن خبر گفت: با 
س��امانه نظارت بر بازار، قابلیت استفاده 
از به روزتری��ن روش ها و اس��تاندارد های 
نظارت��ی بورس های مط��رح دنیا فراهم 
شده اس��ت. دبیر ش��ورای عالی بورس با 
بیان اینک��ه این س��امانه در مدت بیش 
از 10 م��اه طی دو ف��از جداگانه اجرایی 
ش��د، تصریح کرد: فاز نخست این پروژه 
طی پنج ماه با هدف تهیه طرح مفهومی 

حوزه ه��ای  نیازمندی ه��ای  ش��ناخت 
مختل��ف نظارت��ی و مستند س��ازی آنها 
در تیر ماه س��ال جاری به اتمام رس��ید 
و در فاز بعدی، پیاده  س��ازی س��امانه در 
سازمان بورس، انجام تست های مختلف 
عملیات��ی و فن��ی و انطب��اق ب��ا قوانین 
و مق��ررات موج��ود انجام ش��د. رئیس 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار با بیان 
اینکه اجرای این پ��روژه نمونه بارزی از 
یک کار گروهی موفق و هماهنگ است، 
گفت: مجموعه  های مختلف نظارتی بازار 
سرمایه کشور شامل اداره نظارت بر بازار 
س��ازمان بورس، ش��رکت ب��ورس اوراق 
بهادار ته��ران، فرابورس ای��ران و بورس 

کاالی ای��ران در قال��ب تیم کس��ب و کار 
پروژه و همچنین ش��رکت های مدیریت 
فن��اوری اطالعات بورس ته��ران، رایان 
ب��ورس و مدیری��ت فن��اوری اطالع��ات 
س��ازمان بورس در قالب تی��م فنی و از 
طریق ارتباط بسیار نزدیک توانستند در 
نهایی شدن این پروژه ایفای نقش کنند. 
محم��دی در بخش پایان��ی گفت وگو با 
سنا به مهم ترین ویژگی  های این سامانه 
اشاره کرد و گفت: افزوده شدن الگوهای 
جدید کش��ف ناهنجاری  های حوزه بازار 
س��رمایه به مجموعه رویه های فعلی در 
کنار اس��تفاده از جدیدترین ش��یو ه های 
شناس��ایی تخلف��ات انج��ام گرفت��ه در 

ح��وزه معامالت و سفارش��ات به صورت 
سیس��تماتیک، از جمله ویژگی های این 
سامانه نظارتی اس��ت. وی در این رابطه 
ادام��ه داد: همچنی��ن امکان بازس��ازی 
رون��د رویداد ه��ای مرتبط ب��ا معامالت 
س��طح  جزئی تری��ن  در  سفارش��ات  و 
ممکن و قابلیت تطبی��ق با نرم افزارهای 
هس��ته معامالت با س��رعت بس��یار باال 
و ب��ه کارگی��ری جدیدتری��ن امکان��ات 
س��خت افزاری از دیگ��ر مزیت ه��ای این 
س��امانه اس��ت. محمدی ابراز امیدواری 
کرد با اس��تفاده از این س��امانه، کارایی 
در ب��ورس افزایش پیدا کند و حرکت در 

مسیر معامالت منصفانه هموارتر شود. 

فرهنگ سازی و تنوع ابزارها، مسیر توسعه مداوم بازار سرمایه

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار خبر داد 

فاز اول سامانه جامع نظارتی بازار سرمایه عملیاتی شد

نگاه

تمایل بنگاه های اقتصادی بزرگ جهان برای 
حضور در ایران

یورو راه ورود به بازار سرمایه ایران
جرج یوجو، استاد دانشگاه کلمبیا و قائم مقام سابق 
بورس نیویورک، که در همایش بین المللی بازار سرمایه 
ایران در تاریخ ۹ آبان ماه س��ال جاری در جزیره کیش 
و در یک��ی از تأثیرگذارترین پنل ه��ای تخصصی این 
همایش ش��رکت داشت با ارائه مقاله ای در هافینگتون 
پس��ت، بازار س��رمایه ایران را یکی از بازارهای جذاب 
منطقه معرفی کرده اس��ت. وی در این مقاله نوش��ته 
است »هفته های گذش��ته در همایشی با موضوع بازار 
سرمایه که با تالش سازمان بورس و اوراق بهادار ایران 
در جزی��ره کیش برپا ش��ده بود دعوت ش��دم. جزیره 
کیش یکی از جزایر بس��یار دیدن��ی و لوکس در ایران 
است. فاصله نخستین شهر تا این جزیره 1۹ کیلومتر 
اس��ت. با نگاهی به میزان ساخت و سازها در این جزیره 
لوکس، می توان این طور بیان داش��ت که جزیره کیش 
با آسمانخراش ها، درخت های نخل، مکان های تفریحی 
و سواحل جذاب، میامی دیگر باشد. یکی از مهم ترین 
فاکتورهای همایش بازار سرمایه ایران حضور مقامات 
رس��می از کشورهای هند، اندونزی، آلمان انگلستان و 
موسس��ات بلژیکی بود. در این میان، سفرای ترکیه و 
کره جنوبی نیز در این کنفرانس به معرفی کشور خود 

و موقعیت های اقتصادی آن پرداختند. 

گشایش درب های بازار سرمایه ایران به سوی دنیا
کش��ف دوباره ایران بسیار لذت بخش بود. آلمان و 
به خصوص ایال��ت باواریا، کامال مصرانه از بانک های 
ایرانی درخواس��ت کردند ش��عبات مختلف��ی را در 
مونیخ تأس��یس کنن��د و در این می��ان چهار بانک 
نی��ز مجوزهای الزم را برای تأس��یس ش��عب خود، 
دریاف��ت ک��رده و در انتظار مراحل بعدی تأس��یس 
شعبه هس��تند. بانک ایرانی - اروپایی در هامبورگ 
نیز درحال تکمیل مراحل تأس��یس یک بانک ایرانی 
در قلب منطقه یورو اس��ت. صندوق اولما دماوند که 
در جزیره کیمن )جنوب کوبا، شمال غرب جامائیکا، 
مستعمره بریتانیا( تأسیس شده، به صورت فعال در 
حال معامله اس��ت و به سهامداران و سرمایه گذاران 
خود امکان س��رمایه گذاری غیر مس��تقیم در س��هام 
ش��رکت های ایرانی را نیز داده اس��ت. این صندوق 
برای تمامی س��رمایه گذاران دنیا قابلیت دسترس��ی 
دارد اما دسترس��ی مس��تقیم به س��هام شرکت های 

ایرانی هنوز برای این صندوق ناممکن است. 

راه حل یورو
در حال حاضر امکان اس��تفاده و دسترس��ی به بازار 
س��رمایه ایران و موسس��ات مالی در این کشور تنها از 
طریق یورو امکان پذیر است. روابط تجاری با ایران که بر 
حسب دالر آمریکا صورت بگیرد مشمول مقررات نقض 
تحریم های غرب علیه ایران خواهد شد. پس یورو بهترین 
گزینه برای معامله با ایران خواهد بود. فعالیت های مالی 
از طریق بانک های داخلی اروپا و بانک های غیر اروپایی 
که محل اقامت آنها در اروپاس��ت بدون مشکل خواهد 
بود و این بانک ها می توانند تبادالت مالی و تسویه خود 
را با ایران به س��رانجام برسانند. بخشی از تراکنش های 
سیس��تم بانکی منطقه یورو را بانک های بخش دولتی 
مث��ل بان��ک KFW در آلم��ان انج��ام می دهند. این 
بانک ها، از هر گونه سرمایه گذاری بانک های آلمانی در 
ایران حمایت می کنند و OFAC یا همان دفتر کنترل 
سرمایه های خارجی که بخش نظارت بر نقض تحریم ها 
در بانک های آمریکا است به این بانک ها دسترسی ندارد. 
در حقیقت، به جز بنگاه ه��ای مالی اقتصادی فعال در 
ایاالت متحده، مابقی شرکت های اقتصادی بین المللی 

بزرگ مایل به حضور در ایران هستند. 

استقبال از پیشنهادهای ایران در اجالس 
ACG۲۰۱۷

پیشنهادهای ایران در حوزه شفافیت مالی و تبدیل 
ACG به یک س��ازمان مهم بین المللی در بیس��ت و 
یکمین اجالس گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی 
آس��یا و اقیانوس��یه مورد اس��تقبال اعضا قرار گرفت. 
اجالس س��االنه ACG2017 در هنگ کنگ برگزار 
ش��د و محمدرضا محسنی برای نخستین بار به عنوان 
عضو کمیته اجرایی این نهاد بین المللی در جلسات این 
گروه شرکت کرد و با حمایت ایران، پاکستان به عنوان 
نایب رئیس هیأت مدیره برگزیده ش��د. در این اجالس 
مدیرعامل س��مات گزارش جامع��ی از نحوه برگزاری 
بیستمین مجمع عمومی ش��رکت های سپرده گذاری 
مرک��زی آس��یا و اقیانوس��یه  )ACG20( در تهران 
و نتایج و دس��تاوردهای آن را برای حاضران تش��ریح 
کرد و خواس��تار ایجاد شفافیت بیشتر در نحوه هزینه 
ک��رد و درآمدهای ACG ش��د که این پیش��نهادها، 
مورد اس��تقبال اعضا قرار گرفت. براساس این گزارش، 
تبدیل گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی آسیا و 
اقیانوسیه به یک سازمان مهم بین المللی برای افزایش 
فعالیت هایش در بازارهای مالی جهان، مهم ترین مصوبه 
اجالس این نهاد بین المللی بود که پیشنهادهای ایران 
در کمیت��ه اجرای��ی درباره انعقاد معاه��ده چندجانبه 
و تأیی��د ACG از س��وی حکومت ه��ا و پارلمان های 
کشورهای عضو مورد توجه اعضا قرار گرفت. همچنین 
محسنی مدیرعامل و حسین فهیمی رئیس هیأت مدیره 
ش��رکت سپرده گذاری مرکزی در حاشیه این اجالس، 
 ACG جلسات جداگانه ای را با اعضای کمیته اجرایی
برگزار کردند تا بتوانند فعالیت های بین المللی خود را با 

اعضای این گروه افزایش دهد. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
موتوژن در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که س��یمان ایالم در جایگاه دوم 

این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.۹508.82بموتو

3.15۹۴.۹2سیالم

2.7۹5۴.72شیراز

3.88۹۴.71شکلر

6.8۴0۴.۴۹چکارن
7.055۴.۴3فالمي
2.105۴.26کلوند

 بیشترین درصد کاهش
س��رما آفرین صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
نیرو ترانس در رده دوم این گروه ایستاد. تولیدی گرانیت بهسرام 

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

)۴.5۹(3.3۴5لسرما
)۴.56(۴.622بنیرو

)۴.17(2.531کهرام

)۴.08(5.125غاذر

)۴.02(3.2۴۴سغرب
)3.8۹(1.335وایران
)3.3(878سشرق

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. سایپا در رده 
دوم این گروه ایستاد. پاالیش نفت اصفهان هم در رده های 

باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

6۹.361 161تاپیکوح

51.1۴1 1021خساپا
38.766 37۹1شپنا
31.070 2۴50فوالد

16.۹8۹ ۹87وبملت
15.616 2822حفارس
15.5۴۹ 1301فاراک

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
اصفهان به خ��ود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. سایپا هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
1۴6.۹61 37۹1شپنا
76.107 2۴50فوالد
52.22۹ 1021خساپا
۴۴.076 2822حفارس
33.۹73 27۹5شیراز
31.666 6581شبندر
2۹.121 68۴0چکارن

بیشترین سهام معامله شده
س��ایپا در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین س��هام 
معامله شده را به دس��ت آورد که پاالیش نفت اصفهان در 
این گروه دوم شد و حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و 

پتروشیمی تامین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1021372۴خساپا
37۹12335شپنا

1612236تاپیکوح
2۴501705فوالد
13011655فاراک
1۴6181231آپ

25361055چدن

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 

خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

228۴11۴2خمحور
1۴0770۴کساپا
33۹567۹کحافظ
117۴587خکمک
1۹۴0۴85شپارس
1277۴26خریخت
3۴06310خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایس��تاد. گروه صنایع بهش��هر ایران 

جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

8172.18وخارزم
۹563.17وصنا

11۴03.۴1پردیس
160۹3.۴۴پارسیان
18503.53وبانک

10153.۹0وصنعت
1230۴.0۹ولساپا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

سعید اسالمی بیدگلی
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه گذاری
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معاون اول رئیس جمهور در جلسه ستاد 
تنظیم بازار گفت: باید حتی االمکان با س��از 
و کارهای اقتصادی به دنبال تنظیم بازار و 

کنترل قیمت ها باشیم. 
به گزارش مهر به نقل از دولت، اس��حاق 
جهانگی��ری در این جلس��ه ب��ا قدردانی از 
دس��ت اندرکاران کارگ��روه تنظی��م بازار و 
ت��اش برای حفظ ثب��ات و آرامش در بازار 
کاال و خدم��ات، گف��ت: خوش��بختانه بازار 
ارزاق و توزیع کاالهای مصرفی در کش��ور 
وضعی��ت مناس��بی دارد و دغدغه و نگرانی 

خاصی برای مردم ایجاد نشده است. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور با اش��اره به 
افزای��ش قیمت برخی کاالها در مقاطعی از 
س��ال، تصریح کرد: ممکن اس��ت در برخی 
مقاط��ع ش��اهد افزایش قیم��ت تعدادی از 
کاالها باش��یم ک��ه البته دالی��ل اقتصادی 
مختلف��ی دارد، ام��ا در مجم��وع در بازار و 
عرضه کاال از نظر کمیت و قیمت مش��کل 

خاصی وجود ندارد. 

سیاست های تنظیم بازار
وی ب��ا تاکید بر اینکه بای��د برای تنظیم 
بازار راهکارها و روش ه��ای اقتصادی را به 
کار گیریم، گفت: اقتصاد باید بتواند حرکت 
منطق��ی خود را داش��ته باش��د ب��ه همین 
دلی��ل باید حتی االمکان با س��از و کارهای 

اقتص��ادی به دنبال تنظیم ب��ازار و کنترل 
قیمت ها باشیم. 

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: برای 
تنظیم بازار در ش��رایطی که س��از و کارها 
و روش ه��ای اقتصادی پاس��خگو نیس��ت، 
ابزاره��ای دیگری نظی��ر تعیی��ن تعرفه و 
محدودی��ت ثب��ت س��فارش می تواند موثر 
باش��د که البت��ه در این گونه ش��رایط باید 
موضوع حمای��ت از تولی��د داخلی و توجه 
به کش��اورزان و تولید کنندگان نیز همواره 

مورد توجه قرار گیرد. 
وی همچنین پرداخت مابه التفاوت قیمت 
کاالها از س��وی دولت در مقایسه با میزان 
ت��ورم را از دیگر راهکارهای تنظیم بازار در 
شرایطی که س��از و کارهای اقتصادی موثر 
نیست، عنوان کرد و گفت: البته در این گونه 
موارد حتما باید نظر مثبت سازمان برنامه و 
بودجه کشور مبنی بر تخصیص بودجه الزم 
اخذ شود چرا که در غیر  این صورت دولت 

نمی تواند به تعهد خود عمل کند. 

نظارت بر اصناف
جهانگیری همچنین با تاکید بر ضرورت 
نظارت ب��ر اصناف در جه��ت تنظیم بازار، 
خاطرنشان کرد: سازمان تعزیرات حکومتی 
بای��د در برخی مقاطع س��ال ک��ه تقاضای 
جامع��ه در ب��ازار بیش��تر اس��ت، نظ��ارت 

جدی ت��ری داش��ته باش��د تا برخ��ی افراد 
س��ودجو نتوانند از طریق احتکار و اقدامات 
ناصحیح اقتص��ادی، اختالی در بازار ایجاد 

کنند. 
مع��اون اول رئیس جمه��ور ب��ا تاکید بر 
اینکه همه دستگاه ها باید با در نظر گرفتن 
اهمی��ت حمایت از تولید داخلی، به تنظیم 
بازار در کش��ور کمک کنند، از وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
خواست شبکه های توزیع کاالها را به دقت 
مورد بررس��ی قرار دهند تا انحصار در این 
شبکه ها ایجاد نش��ود و روند توزیع کاال به 

درستی صورت گیرد. 

آینده آزادسازی قیمت ها
برخ��ی  ب��ه  اش��اره  ب��ا  وی همچنی��ن 
قیمت ها،  آزادس��ازی  ب��رای  پیش��نهادات 
تصری��ح ک��رد: البت��ه برنام��ه آزادس��ازی 
قیمت ها باید همواره در دس��تور کار باشد 
و الزم اس��ت در کارگ��روه تنظیم بازار این 
موضوع به صورت دقیق مورد بررس��ی قرار 
گی��رد که امکان آزادس��ازی قیمت ها برای 
چه کاالهایی میسر است. در دولت یازدهم 
نیز قیمت برخی کاالها آزادس��ازی ش��د و 
عده ای دغدغه آن را داشتند که قیمت این 
اقام باال رود اما در عمل قیمت این کاالها 

کاهش پیدا کرد. 

جهانگیری گفت: ذخایر کاالهای اساسی 
که در زمان تحریم ها به دلیل شرایط خاص 
افزایش یافت��ه بود، در وضعی��ت فعلی که 
ش��رایط پیچیده ای وجود ندارد و کشور از 
ثبات داخل��ی و بین المللی خوبی برخوردار 
اس��ت، میزان ذخایر کاالهای اساسی البته 
نیازمند بررس��ی دوباره اس��ت. البته ذخایر 
کاالهای اساس��ی هم��واره باید در وضعیت 

اطمینان بخش قرار داشته باشد. 
گفتنی است، در این جلسه وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت نی��ز گزارش��ی از قیمت 
برخی کاالهای اساس��ی ارائه کرد و به بیان 
توضیحات��ی در خص��وص افزای��ش قیمت 

برخی کاالها در بازار پرداخت. 
در این نشس��ت ک��ه وزرای نی��رو، راه و 
شهرسازی، دادگس��تری، جهاد کشاورزی، 
امور اقتص��ادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، رئیس 
اتاق اصن��اف ای��ران، مدیرعامل س��ازمان 
تولید کنندگان،  و  مصرف کنندگان  حمایت 
و  تعزی��رات حکومت��ی  س��ازمان  رئی��س 
مدیرعامل س��ازمان هدفمند سازی یارانه ها 
نیز حضور داش��تند، قیمت برخی کاالها و 
دالیل افزایش تعدادی از اقام در بازار مورد 
بح��ث و تبادل نظر قرار گرفت و تصمیمات 
الزم ب��رای تنظیم بازار و نظارت بیش��تر بر 

قیمت ها اتخاذ شد. 

رئیس اتاق بازرگان��ی ایران با تاکید 
بر اینکه دیوار تحریم  شکس��ته ش��ده 
و بازگش��تی برای آن متصور نیس��ت، 
گفت: اروپا حس��اب خ��ود را از آمریکا 
ج��دا کرده؛ اگرچه حت��ی اگر برگردد، 
بخش  خصوصی کارآموخته شده است. 
گفت وگو  در  ش��افعی  غامحس��ین 
ب��ا مهر ب��ا بی��ان اینک��ه ش��خصا به 
بازگش��ت تحریم ها به اقتص��اد ایران، 
اعتقادی ن��دارم، گفت: دیوار تحریم ها 
دیگر شکس��ته ش��ده اس��ت و اکنون 
موضع گی��ری کش��ورهای اروپایی نیز، 
این را به خوبی اثبات می کند؛ بنابراین 
به نظر می رس��د که برگش��ت تحریم 
دیگر عملیاتی نیست؛ به خصوص اینکه 
حت��ی اگر تحریم هم برگ��ردد، اوضاع 

دیگر به روال قبل نخواهد بود. 
بازرگان��ی، صنای��ع،  ات��اق  رئی��س 
معادن و کشاورزی ایران افزود: بخش 
 خصوصی اکن��ون، راهکار خود را برای 
دور زدن تحری��م آموخت��ه و اکن��ون 
نیز هم��ه ارتباطاتی را ک��ه الزم بوده 
به دست آورده اس��ت؛ بنابراین بخش 
 خصوصی در شرایط سخت نیز توانسته 
اس��ت کار خود را جلو برد؛ به این معنا 
که حتی در زمان تحریم های س��خت 
دوره گذش��ته نی��ز، محدودیت ه��ای 
جدی نتوانس��ت بخش  خصوصی را در 
اقتصاد خارجی و تعامل با دنیا تعطیل 
کن��د؛ اگرچه کمی هزین��ه را باال برد؛ 
در غی��ر  این صورت ای��ن بخش به کار 
خود ادامه داد و حتی تجارت خارجی 

و صادرات با رشد خوبی همراه بود. 
وی با اشاره به شرایط فعلی ایران در 

ح��وزه بین الملل به خصوص همزمان با 
تهدیدات ترامپ علی��ه ایران و حمایت 
اروپایی ها گف��ت: در مورد صحبت های 
اخی��ر ترام��پ، اگرچ��ه هم��ه تص��ور 
می کردند که این رئیس جمهور می تواند 
دنیا را تغییر دهد، اما تنها کس��ی که از 
وی پشتیبانی کرد، رژیم صهیونیستی 
بود؛ در حالی که تمام کشورهای طرف 
معامل��ه ایران به خص��وص اروپایی ها و 
حتی کشورهای آسیایی، موضع مثبتی 

نسبت به آن نداشتند و همگی به دنبال 
کار کردن با ایران بودند و برخی ها اذعان 
کردند که با همکاری خود با ایران ادامه 
خواهند داد و حتی بیشتر از گذشته کار 

را پیش خواهند برد. 
ش��افعی معتقد اس��ت صحبت های 
ترام��پ، خیل��ی طرفدار و پش��تیبانی 
ن��دارد و به همین دلیل ای��ران باید با 
قوت و قدرت ارتباط��ات خود را ادامه 
دهد؛ همان طور که شاهد این هستیم 

ک��ه روز ب��ه روز نیز گش��ایش ها برای 
ارتباط��ات خارجی بیش��تر می ش��ود 
و تص��ور من بر این اس��ت ک��ه آینده 
ب��دی در ارتباطات ب��ا تجارت خارجی 
و کش��ورهای خارجی نخواهیم داشت؛ 
ولی باید تاش کنیم به هر شیوه ای که 
هس��ت، موضع قدرت داخلی را در این 
ارتب��اط باال بریم و بخش تولید خود را 
تقویت کنیم؛ به این معنا که نوس��ازی 
بخش تولید را به عنوان یکی از مسائل 
بس��یار مهم در نظر گرفت؛ به خصوص 
اینک��ه ش��اخه های دان��ش بنی��ان و 
اس��تارت آپ ها در حقیق��ت می توانند 
وضع ایران را نسبت به گذشته متفاوت 
کنند؛ پس راهی نداریم که با قدرت و 
قوت پیش برویم و امیدوار باش��یم که 

راه برای ما گشوده است. 
وی در پاس��خ به این س��وال که چرا 
اروپایی ها به این نتیجه رس��یده اند که 
حس��اب خود را از آمری��کا جدا کنند، 
گفت: به هر صورت منطق درستی در 
رفت��ار و گفتار آمریکا وجود ندارد و به 
نظ��ر من آمریکا و اقتصاد آمریکا نیز از 
این موضوع صدم��ه خواهد دید و آنها 
بیش از ما زی��ان خواهند کرد؛ چراکه 
تمامی کشورهای اروپایی براساس یک 
منطق درس��ت حرف خ��ود را مطرح 
می کنند و این نش��ان دهنده آن است 
ک��ه منط��ق و اصول��ی ب��ر حرف های 
رئیس جمه��ور آمریکا حاکم نیس��ت و 
منافع کش��ورهای اروپایی و آس��یایی 
در این اس��ت ک��ه از نظ��ر اقتصادی، 
ارتباطات خود را با کش��ور قدرتمندی 

مثل ایران افزایش دهند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران: 

تحریم ها دیگر برنمی گردد

جهانگیری در نشست ستاد تنظیم بازار: 

آزادسازی قیمت ها باید همواره در دستور کار باشد
سرمقاله

خرید قانونمند کاال و خدمات
ادامه از صفحه اول

نکته اول اینکه: مطابق قانون نظام صنفی و قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان کلی��ه واحدهای صنفی موظفند 
تمامی اطاعات الزم درباره کاال یا خدمت را به صورت شفاف 
و دقی��ق در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. این اطاعات 
می تواند بس��ته به نوع کاال یا خدمت در قالب یک بورش��ور، 
یا برگه معرفی س��اده و هر طریق ممکن باشد. بدیهی است 
این اطاعات در صورتی که در قالب یک قرارداد باش��د حتما 
باید در متن قرارداد شرایط و ویژگی های مورد ادعا درج شود.  
نکته دوم: کلیه واحدهای صنفی موظفند نسبت به درج قیمت 
کاال یا نرخنامه خدمات در معرض دید مشتری اقدام و دقیقا 
مطاب��ق با قیمت مندرج فاکتور معتبر ارائه کنند.  واحدهای 
صنف��ی باید با حوصل��ه و رعایت ادب و نزاکت به س��واالت 
خریداران به دقت پاسخ گفته و از ارائه هرگونه اطاعات خاف 
واقع پرهیز کنن��د، چراکه هرگونه اطاعات خ��اف واقع از 
مصادیق تخلف محسوب شده و قابل پیگرد قانونی است. البته 
در اینجا ذکر این نکته ضروری است که الزم است برای خرید 
هرکاال یا خدمت دقیقا مطابق با ضوابط قانونی خرید آن کاال 
یا خدمت اقدام کرد.  مهم ترین نکته ای که باید برای انجام یک 
خرید مناسب و قانونمند توسط افراد صورت گیرد این است 
که باید از مراکز یا واحدهای صنفی کاال و خدمت را خریداری 
کنید که دارای مجوزهای الزم از مراکز مربوط باش��ند؛ مثا 
واحد صنفی، دارای پروانه کس��ب از اتحادیه مربوط باش��د، 
چراکه نخستین ویژگی یک واحد قانونمند برای اجازه فعالیت 
داشتن مجوز از مرجع مربوط است مطابق اطاعات موجود در 
مراکز نظارت و بازرس��ی عموما واحدهای متخلف واحدهایی 
هس��تند که از مراکز ذی ربط مجوز فعالی��ت ندارند. چراکه 
مجوزهای صادره س��ندی است که حاصل اجماع نظر میان 
کلیه ارکان مرتبط با واحد صنفی مانند عدم س��وء پیشینه، 
عدم استعمال مواد مخدر، صاحیت های صنفی و بهداشتی و 
سایر صاحیت هاست و واحدی که از داشتن پروانه کسب یا 
مجوز قانونی فعالیت محروم باشد به معنای این است که هنوز 
صاحیت های الزم را برای فعالیت در آن رسته را کسب نکرده 
اس��ت و البته در مقابل تخلفات هم پاسخگویی الزم را ندارد. 
البته قابل پیگیری و برخورد قانونی است.  نکته بعدی اینکه 
برای خرید کاال یا خدمات الزم اس��ت که در هر س��طحی از 
خرید که انجام می شود واحد ارائه کننده کاال یاخدمت موظف 
است فاکتور معتبر ممهور به مهر واحد صنفی همراه با تاریخ 
و مبلغ خرید را همراه با نام کاال یا شرح خدمت درج کند؛ لذا 
مطالبه فاکتور معتبر تا حدود بسیار زیادی می تواند سامت 
معامله انجام شده را نشان دهد و خریدار حتما باید از فروشنده 

در قبال دریافت وجه فاکتور معتبر مطالبه کند. 
مطابق قانون نظام صنفی کلیه واحدهای صنفی موظفند 
نسبت به ارائه فاکتور معتبر به مصرف کنندگان اقدام کرده و 
واحدهایی که امتناع کنند عمل آنها تخلف محسوب می شود. 
نکته دیگر در خصوص خرید کاالهای سرمایه ای و خدمات 
این اس��ت که افرادی ک��ه عرضه کننده کاال ی��ا ارائه دهنده 
خدمت هس��تند الزم است یک قرارداد را که کلیه خدمات و 
س��رویس های مورد ادعا در آن درج شده است همراه با مبلغ 
انجام معامله همراه با گارانت��ی و تاریخ آن را به صورت کاما 
دقیق و شفاف در اختیار مصرف کنندگان کاال یا خدمات ارائه 
دهند. در صورتی ک��ه واحد عرضه کننده ای از این کار امتناع 
کند به مثابه تخلف محسوب شده و الزم است عاوه بر امتناع 
از خرید از آن واحدصنفی، مراتب را نیز به شماره 124 ستاد 
خبری س��ازمان های صنعت، معدن و تج��ارت یا واحدهای 

نظارت و بازرسی اصناف اطاع دهید. 
در همین راس��تا خرید کاالی قاچاق به سبب عدم وجود 
مجوزهای مراکز صاحیت دار مانند مراکز بهداشتی، کیفی و 
ارائه دهنده ضمانت خدمات و حفظ سامتی افراد جامعه به 
هیچ وجه توصیه نمی شود، حتی اگر قیمت آن بسیار پایین تر 
از نمونه غیر قاچاق باشد.  نکته مهم دیگر درباره خرید خدمت 
قانونمند این است که هریک از مراکز صنفی عرضه کننده کاال 
یا خدمت مطابق قانون موظفند مطابق با نرخ های اعام شده ای 
که در معرض دید مشتری قراردارد اقدام کنند و هرگونه بهانه 
برای تغییر این نرخ ها به هردلیل تخلف محسوب می شود. در 
موارد متعددی مش��اهده شده که برخی از واحد های صنفی 
مثل برخی از مشاورین اماک نسبت به محاسبه کارمزد انجام 
خدمت مطابق جدول قانونی مشخص شده به دلیلی استنکاف 
ورزیده و رقم های غیر متعارفی را مطالبه می کنند که این عمل 
از مصادیق تخلف و گرانفروش��ی بوده و در محاکم تعزیرات 
قابل رسیدگی است. شایان ذکر است که می توان رقم کارمزد 
ای��ن قبیل خدمات را قبل از پرداخت از اتحادیه های ذی ربط 
استعام و سپس در قبال دریافت قرارداد معتبر پرداخت کرد. 
لذا هرگونه خرید خدمت به قیمت باالتر از قیمت مصوب به 
هرنحو تخلف محسوب شده و واحد صنفی مکلف است پس 
از اتمام فرآیند معامله در قبایل درج صحیح رقم حق الزحمه 
)کمیسیون( از خریدار و فرشنده مطالبه وجه کند. در همین 
حوزه انجام هرگونه بیع توسط خریدار یا فروشنده باید با دقت، 
حساسیت و حتی االمکان با همکاری افراد صاحب صاحیت 
در خریدوفروش مانند وکای قانونی یا مشاورین امین باشد 
تا همه جوانب امر مدنظر قرار گیرد.  به نظر می رسد با رعایت 
قانونمند خرید کاال و خدمت می توان شرایط مطلوب تری را 
برای ایفای نقش واحد های صنفی صحیح العمل فراهم آورد 
و فضا را ب��رای فعالیت های فرصت طلبانه واحدهای متخلف 
تا ح��دودی ناامن کرد. پ��س الزم اس��ت در معامات خود 
به خص��وص معام��ات مهم و حس��اس از مراکز تخصصی و 

صاحبنظران امر مشاوره دریافت کرد.  
قانونمندی در خریدوفروش فقط ضامن حراست از حقوق 
مصرف کننده نیس��ت، بلکه فرآیندی اس��ت که سامت بازار 
عرضه را نیز با سامت و رونق مواجه خواهد کرد، چراکه جایگاه 
واقعی کاسب تا حبیب اهلل شدن در گرو امانت داری به خلق و 
رعایت عدالت و انصاف اس��ت. در کشور ما کاسبان خوشنام و 
شریف توانسته اند به رغم همه مشکات جایگاه و نقش بی بدیل 

خود را در بین مردم به عنوان محترم و معتمد حفظ کنند. 

اخبار

 رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی: 
اوضاع کسب وکار کمی بهتر شده اما 

هنوز در رکود هستیم
 رئیس کمیس��یون صنعت و معدن ات��اق بازرگانی به 
ارزیابی محیط کس��ب و کار ایران پرداخت و تصریح کرد با 
وجود رکود در فضای اقتصادی، شفافیت در اقتصاد ایران 

بیشتر شده است. 
مه��دی پورقاضی در گفت وگو با ایس��نا، درباره محیط 
کسب و کار و افت چهار رتبه ای ایران و تنزل به رتبه 124 
دنیا اظهار کرد: س��ازمان های جهانی که رتبه کسب وکار 
ایران را تش��خیص می دهند اطاعات را از وزارت اقتصاد 

و دارایی می گیرند. 
وی ادام��ه داد: وزارت اقتص��اد ه��م اطاع��ات را از 
انجمن های مختلف بخش خصوص��ی دریافت می کند و 
نتیجه گزارش های انجمن هاست که باعث می شود رتبه ما 
باال یا پایین برود اما به نظر نمی رسد که محیط کسب و کار 
ما نسبت به سال گذشته و دو سال قبل بدتر شده باشد. 

 رئی��س کمیس��یون صنعت و مع��دن ات��اق بازرگانی 
ته��ران تصریح کرد: حتی ش��اید تا ح��دودی هم محیط 
کس��ب و کارمان بهتر شده باشد. به نظر می رسد شفافیت 
در اقتصاد ما در حال باال رفتن اس��ت و کاهش قاچاق از 
موضوعات مهمی است که در یک سال گذشته اتفاق افتاده 
است لذا وقتی قاچاق کاهش می یابد محیط کسب و کار هم 

بهبود پیدا می کند. 
وی درباره شفافیت بیشتر در اقتصاد ایران افزود: دولت 
تصمی��م گرفته که می��زان طلب و بدهی هر س��ازمان و 
وزارتخانه دولتی را مشخص کند و سازمان حسابرسی  هم 
بررس��ی های الزم را انجام می دهد به هر حال حرکت در 
جهت شفاف تر شدن اقتصاد در حال اتفاق افتادن است اما 
موضوع این است که رکود همچنان در محیط کسب و کار 
وج��ود دارد و وقتی از انجمن ها مختلف بخش خصوصی 

سوال می شود آنها پاسخ مثبتی در این رابطه نمی دهند. 
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: 
عموما بنگاه ها و انجمن های در امور روزمره خود مش��کل 
دارند. همچنین در زمینه ف��روش در بازار، رقابتی نبودن 
محصوالت و صادراتی نبودن با مسائلی روبه رو هستند که 
طبیعی است با گرفتاری هایی که دارند احساس مثبتی به 

محیط کسب وکار نداشته باشند. 
پورقاض��ی ادامه داد: بعض��ی از قول ها مثل کاهش نرخ 
بهره بانکی و تس��هیات ۳۰ هزار میلی��ارد تومانی عما 
محقق نش��ده اس��ت ولی در کل فضای اقتصاد به سمت 
شفاف س��ازی رفته است. در چند س��ال پیش گروه هایی 
داش��تیم ک��ه به ش��دت از ارز مبادل��ه ای ارزان اس��تفاده 
می کردند و پاس��خگو نبودند یا کسانی بودند که چندین 
میلیون بشکه نفت می بردند ولی پولش را بر نمی گرداندند 
و به کس��ی هم جوابگو نبودند، اما در حال حاضر این گونه 
نیس��ت و از وضعیت قبل��ی خارج ش��ده ایم. در مجموع 
محیط کسب و کارمان بهتر شده است اگرچه با اهداف مان 

همچنان فاصله داریم. 

سهم معادن در آلودگی هوا از زبان معدن کاران
معادن تهران آلودگی ندارند

یکی از بزرگ ترین چالش های معادن و صنایع معدنی 
چالش زیس��ت محیطی است که هر س��اله در شرایط 
آلودگی هوا بیش��تر این موضوع زیر ذره بین می رود اما 
دس��ت اندرکاران بخش خصوصی و دولتی در مجموعه 
معادن و صنایع معدنی استان تهران معتقدند که نباید 
همه چیز را گردن این بخش انداخت؛ چراکه تاکید دارند 
از 4۰۰ واحد معدنی موجود در این استان اکثر آنها در 
حوزه مصالح س��اختمانی مانند شن، ماسه و گچ فعال 
هس��تند که آلودگی هوا ندارند و کارخانه های آسفالت 
تهران هم کم ضررترین صنایع معدنی هستند و در این 
میان باید به صنایع فلزی همچون آلومینیوم، ذوب آهن 
و فوالد رس��یدگی کرد که آالیندگ��ی غیرقابل قبولی 

دارند. 
به گزارش ایس��نا، امروز یکی از جدی ترین بحران های 
ای��ران آلودگی هوا در ش��هرهای مختلف اس��ت که این 
آلودگی عمدتا در کانش��هرها مربوط به عوامل صنعتی و 
خودرویی است که می توان نقش هر صنعت را در شهرهای 

مختلف، متفاوت توصیف کرد. 
از جمله ش��هرهایی که آلودگی ه��وای آن عمدتا بر اثر 
عوامل انس��انی اس��ت و این روزها مرز هشدار را رد کرده، 
همچون همیشه تهران است که براساس نظر کارشناسان 
۸۰ درص��د آلودگ��ی موج��ود در ای��ن ش��هر مربوط به 
آالینده های متحرک، خودروها، کامیون ها و اتوبوس هاست 
ولی س��هم دیگری از این آالیندگی نیز به صنایع اطراف 
ته��ران برمی گردد که در ای��ن میان معادن هم جایگاهی 

دارند. 

فعالیت ۴۰۰ واحد معدنی در تهران
در حوزه معدنی، تهران 2۶ ماده معدنی کشف شده دارد 
که به گفته معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت 

استان تهران اکثر آنها در حال استحصال هستند. 
علی عبدی در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در تهران 
نزدیک ب��ه 4۰۰ واحد معدنی وجود دارد که اکثر آنها در 
حوزه مصالح س��اختمانی مانند شن، ماسه و گچ هستند 
که براس��اس مطالعات انجام شده بیش��تر چیزی که در 
ای��ن معادن به آن آالیندگی گفته می ش��ود، گرد و خاک 
ناش��ی از اس��تخراج اس��ت که در همان منطقه در زمان 
کوتاهی به زمین می نشینند در حالی که براساس تعاریف 
زیس��ت محیطی ذرات زی��ر 2.۵ میکرون به عن��وان ذرات 
آالینده هوا و خطرناک ش��ناخته می ش��وند که در مورد 

معادن تهران نمی تواند مصداق داشته باشد. 
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عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
رقاب��ت گفت زمانی ک��ه وزارت 
رس��می  نمایندگی های  صنعت 
خ��ودرو را کنار می گذارد کار به 

هرج و مرج کشیده می شود. 
ولی ملکی، عضو ناظر مجلس 
در ش��ورای رقابت، با اش��اره به 
واردات انب��وه خودرو به کش��ور 
ب��زرگ  ش��رکت های  گف��ت: 
خودروس��ازی بای��د در کش��ور 
مقص��د ط��رف ق��رارداد، دفاتر 
معتبر داش��ته باشند تا خدمات 
پ��س از فروش را ب��ه خریداران 

ارائه کنند. 
وی با تاکی��د بر اینکه واردات 
خ��ودرو بدون خدم��ات پس از 
فروش باعث زیان مصرف کننده 
خواهد ش��د، تصریح ک��رد: قرار 
نیس��ت عده ای با واردات خودرو 
س��ود کالنی ببرن��د و خریداران 
ب��دون خدمات پ��س از فروش 
بمانند و سرشان بی کاله بماند. 

نماین��ده مش��کین ش��هر در 
مجل��س همچنین در پاس��خ به 
س��والی مبنی بر اینک��ه چگونه 
به ص��ورت  خ��ودرو  تع��دادی 
غیرقانونی وارد کش��ور می شود، 
بیان داش��ت: این ام��کان وجود 
خودروه��ا  برخ��ی  ک��ه  دارد 
به صورت موردی و انگشت شمار 
و بدون خدم��ات پس از فروش 
وارد کشور شود، اما برای واردات 
با تعداد باال باید خدمات پس از 

فروش وجود داشته باشد. 
ملک��ی ادام��ه داد: قهرمان��ان 
و برخ��ی ش��خصیت های خاص 
م��وردی  به ص��ورت  ش��اید 

خودروی��ی وارد کنند که تعداد 
آنها نمی تواند بیش از 10 مورد 
باش��د، اما اگر ف��ردی بتواند در 
تعداد ب��اال خودروی��ی را بدون 
تعریف در قانون وارد کند، حتما 
فسادی در دس��تگاه های متولی 

رخ داده است. 
عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
رقاب��ت ضمن انتق��اد از واردات 
بی ضابط��ه خودرو گفت: واردات 

خودرو تاب��ع ضوابط خاص خود 
اس��ت، بدین معنا که واردکننده 
بای��د با داش��تن مجوزهای الزم 
خ��ودرو را وارد و توزی��ع کن��د. 
بخواهند خودرو  اف��رادی  اینکه 
ب��دون خدمات پ��س از فروش 
وارد کنن��د به ص��ورت طبیع��ی 
هنگام عرضه در بازار با مش��کل 

رو به رو خواهند شد. 
وی تاکی��د کرد: ب��ا توجه به 

اینکه خودروه��ای زیادی بدون 
ضابط��ه وارد کش��ور می ش��ود، 
باش��ند  باید مراقب  خری��داران 
ک��ه گول ای��ن اف��راد را نخورند 
و هن��گام خرید دق��ت کنند که 
خ��ودروی آنها خدم��ات پس از 

فروش داشته باشد. 
مش��کین شهر  مردم  نماینده 
ضم��ن تاکید بر خری��د خودرو 
اظهار  معتبر  نمایندگی ه��ای  از 

کرد: وقتی خودرویی نمایندگی 
معتبر دارد چ��ه دلیلی دارد که 
از بخش ه��ای متفرق��ه  م��ردم 
خودرو بخرند و یک باره متوجه 

عواقب آن بشوند. 
ملک��ی با اش��اره ب��ه اینکه به 
تازگ��ی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بنا دارد به واردکنندگان 
خودروی متفرق��ه اجازه واردات 
خ��ودرو بدهد، گف��ت: با وزارت 
صنع��ت تماس گرفت��م و تاکید 
کردم که این کار درستی نیست. 
عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
رقابت خطاب به وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت تاکی��د کرد: 
رس��می  نمایندگی های  وقت��ی 
خ��ودرو را کن��ار می گذاری��د و 
بازار خودرو را ب��ه افراد متفرقه 
می س��پارید، کار به هرج و مرج 
کشیده می شود و این وسط سر 

مردم بی کاله می ماند. 
وی گفت: این درست است که 
خودروهای خارجی س��ال ها کار 
می کنند و دیر خراب می شوند، 
اما وظیفه وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت این اس��ت که اصولی 
واردات  مج��وز  و  کن��د  رفت��ار 
خودرو را تنها به نمایندگی های 
مج��از بدهد ت��ا م��ردم متضرر 

نشوند. 
صنای��ع  کمیس��یون  عض��و 
خاطرنش��ان کرد: تنها جایی که 
پاس��خگوی خودروهای خارجی 
مج��از  نمایندگی ه��ای  اس��ت، 
هستند و آدم عاقل طوری رفتار 
می کند که برای آینده مش��کل 

نداشته باشد. 

اس��نپ و تپس��ی بس��یار جوانن��د و 
رانن��دگان و اس��تفاده کنندگان هر دو 
در رابطه ش��ان با این دو و سرویس های 
مش��ابه آنها در فاز ماه عس��ل است. در 
مرحله  ماه عس��ل با »اوب��ر« هم مردم 
بسیاری در جس��ت وجوی شغل دوم و 
درآمد بهتر، برای خرید ماش��ین هجوم 
بردند، اما از بد حادثه، مرحله ماه عسل 

دیری نپایید. 
ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، در هزاره 
سوم س��هل الوصول بودن سرویس هایی 
ک��ه زندگ��ی را ب��رای م��ردم راحت تر 
کرده ان��د چیزی از جنس جادو اس��ت. 
با فش��ار چند کلی��د، کاالیی که پولش 
را الکترونی��ک پرداخت کرده اید، در راه 
رس��یدن به منزل تان یا یک تاکسی در 
راه س��وار ک��ردن و به مقصد رس��اندن 
ش��ما است. مبلغ قابل پرداخت از پیش 
مش��خص ش��ده و معموال زیر نرخ بازار 
است و البته چه چیز بهتر از این؟ با این 
حال در پشت این »راحتی در استفاده« 
حقایقی وجود دارد که آرام آرام به سوی 

بی آنکه پیش بینی ش��ان  ما می خزن��د، 
کرده باش��یم. تنها در لحظ��ه  مواجهه 
چهره به چهره با این حقایق اس��ت که 
به اجتناب ناپذیر بودن شان پی  می بریم 
و حقیقت همچون جس��می س��خت با 

صورت مان برخورد می کند. 

اقتصاد به اصطالح اشتراکی 
مدتی است که بسیاری از کارآفرینان 
حوزه اس��تارت آپ در »سیلیکون ولی« 
و اقص��ی نق��اط جهان به ای��ن واقعیت 
پی برده ان��د که فروش کاال یا س��رویس 
لزوما یگانه راه موفقیت و ترقی نیس��ت. 
می شود تولید نکرد و کاال یا نیروی کار 
را صرفا اج��اره داد. اگر این نیروی کار 
یا کاال مال ش��ما نبود هم که چه بهتر. 
این مدل اقتصادی در میان رس��انه های 
جری��ان اصل��ی ب��ه ش��کلی کمیک به 
»اقتصاد اشتراکی« مشهور شده است. 

اوبر )همان کمپانی ای که چند سالی 
اس��ت کار اسنپ و تپس��ی خودمان را 
در مقی��اس جهان��ی انج��ام می دهد(، 

ایربی ان ب��ی و لیفت نمونه ه��ای غربِی 
این گونه مدل های کسب و کاری هستند. 
ارزش ایربی ان ب��ی چی��زی بال��غ بر 
20میلیارد دالر برآورد می شود و ارزش 
اوبر در آخرین مرحله جذب س��رمایه و 
ارزش گذاری بی��ش از 70میلیارد دالر 
برآورد ش��ده اس��ت. درس��ت از همین 
روس��ت که نگاهی گذرا به کارکرد این 
شرکت ها اهمیتی مضاعف می یابد. این 
اعداد و ارق��ام با هتل ه��ای زنجیره ای 
جهان��ی و کمپانی ه��ای خودروس��ازی 

رقابت می کنند. 

هزینه زیر قیمت بازار، امنیت 
تضمینی 

مسئله تعیین کننده در مورد اسنپ و 
تپسی برای ما استفاده کنندگان چیزی 
جز قیمت آنها نیست. هر چقدر هم که 
ایده تاکس��ی گرفتن با یک اپلیکیش��ن 
موبایل ج��ذاب یا اصطالحا »باحال« به 
نظر برس��د، در نهایت این هزینه  نهایی 
اس��ت که حرف اول و آخ��ر را می زند. 

مس��ائل دیگری هم وج��ود دارد، مثل 
امنیت. اینکه شما دقیقا می دانید راننده 
ماش��ین ش��ما کیس��ت، پالک و مدل 
ماش��ین او چیست و صد البته اسنپ و 
تپس��ی هم از این موضوع آگاه هستند. 
پس ش��ما تنها نیستید. در صورت بروز 
هرگونه مش��کل امکان پیگیری قضایی 
وجود دارد و خود این مس��ئله همچون 
یک مانع بازدارنده عمل می کند. راننده 
اس��نپ یا تپسی می داند اگر دست از پا 

خطا کند سر و کارش با کیست.
 فرات��ر از آن، او ب��ه خوب��ی می داند 
چنانچ��ه رضایت خاطر ش��ما را جلب 
نکند توی دردسر خواهد افتاد. اهمیت 
»احساس داش��تن امنیت« برای عموم 
م��ردم در نقل ق��ول مع��روف »تو این 
جامع��ه نا امن« به خوب��ی بازتاب یافته 
و خواس��ت مهمی است که نمی شود به 

سادگی از آن گذشت.
 بی دلی��ل نیس��ت ک��ه »امنی��ت« و 
»ثبات« به کلیدواژه های مهم این روزها 

تبدیل شده اند. 

مدی��ر عام��ل س��اپکو در نشس��ت با 
هیأت فرانس��وی اظهار داش��ت انتظار 
ضم��ن  خارج��ی  س��ازندگان  داری��م 
هم��کاری مش��ترک ب��ا قطعه س��ازان 
داخل��ی بر کیفیت، تحقیق و توس��عه و 
مهندسی تمرکز بیش��تری داشته و در 
همکاری های خود اس��تراتژی برد- برد 

را در نظر داشته باشند. 
به گزارش کارپرس، مدیرعامل ساپکو 
در نشس��ت مش��ترکی ک��ه معاونان و 
مدیران س��اپکو در آن حضور داشتند، 
ورود س��ازندگان خارج��ی جدی��د در 
زنجی��ره تامین ایران خ��ودرو را منوط 
ب��ه بومی س��ازی قطعات و اس��تفاده از 
دانش فنی روز در آنها دانس��ت و افزود: 
س��ازندگان فرانس��وی در صورت قبول 
این ش��رایط ق��ادر خواهند ب��ود افزون 
ب��ر تامین قطع��ات محص��والت جاری 
شرکت ایکاپ در تولید محصوالت آتی 
این ش��رکت روی پلتفرم 208 و 301 
و همچنی��ن پلتفرم جدید ایران خودرو 

مشارکت داشته باشند. 
وی خط مش��ی جدید ایران خودرو در 

همکاری های جدید را محصول شرایط 
تولی��د و ل��زوم تمرکز بر ت��وان داخلی 
عنوان و خاطرنش��ان کرد: ب��ا توجه به 
اینکه امروز توان س��ازندگان داخلی ما 
پیش��رفت قابل توجهی داشته، دیگر با 
روش و کیفیت گذشته قادر به همکاری 

نخواهیم بود. 
در مورد کیفیت محصوالت خود 

کوتاه نمی آییم
آرنود پقا، معاون فروش ایکاپ ضمن 
معرفی ش��رکت مش��ترک ایران خودرو 

و پژو به س��ازندگان فرانس��وی و تاکید 
بر تکی��ه آن بر توان س��اپکو در تامین 
قطع��ات و فعالیت ه��ای بوم��ی تصریح 
کرد: از آنجا که ایکاپ با فلسفه بهترین 
کیفیت و قیمت برای مشتری و شرکت 
و توس��عه صنعت خودرو ایران فعالیت 
خ��ود را آغاز کرده اس��ت، در خصوص 
کیفی��ت، اهمیت ب��ه برنام��ه زمانی و 
ت��داوم در پیش��رفت و رش��د بهره وری 
چشم پوش��ی نخواهد داش��ت و فرآیند 
انتخ��اب تامین کنن��دگان را با جدیت 

پیش خواهد برد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه زم��ان تولید 
محص��ول به صورت CKD در ایران به 
سر رس��یده است، یادآور شد: خودروی 
301 را ب��ا بومی س��ازی 60 درصد آغاز 
ک��رده و این می��زان را ب��ه 80 درصد 

خواهیم رساند. 
معاون فروش ایکاپ ضمن بیان تجربه 
موفق همکاری های گذش��ته با ساپکو و 
س��ازندگان محلی، خودروه��ای 301، 
208 و 2008 را تولی��دات باکیفی��ت 
پژو برای بازار ایران عنوان کرد و افزود: 
برنام��ه صادرات 30درص��د از تولیدات 

ایکاپ از اهداف اصلی ما است. 
ای��ن نشس��ت ب��ا معرف��ی صنع��ت 
خودروی کشور و اهداف ایران خودرو و 
ساپکو برای سازندگان فرانسوی توسط 
مدیر مطالعات و برنامه ریزی استراتژیک 
و اع��الم اه��داف و برنامه ه��ای پ��روژه 
پلتف��رم جدی��د ایران خودرو از س��وی 
معاونت خرید این ش��رکت ادامه یافت 
و با پرس��ش و پاسخ هیأت فرانسوی به 

کار خود پایان داد. 

آیا اپلیکیشن های مسافربری ایرانی هم به سرنوشت اوبر دچار می شوند؟ 

استراتژی برد- برد پیش روی تعامالت ساپکو

اخبارهرج و مرج در بازار خودروهای وارداتی

کیا استینگر 2018 در آمریکا 
قیمت گذاری شد

کیا استینگر مدل 2018 در ایاالت متحده با قیمت 
پایه 32800 دالر به اضافه هزینه جابه جایی فروخته 
خواهد شد. به گزارش خبرخودرو، مدل پایه استینگر 
با موتور 2.0 لیتری توربوشارژ چهار سیلندر با قدرت 
255 اس��ب بخار و گش��تاور 260 ف��وت پوند عرضه 
می شود که نیرو را از طریق گیربکس اتوماتیک هشت 
سرعته به چرخ های عقب منتقل می کند. این خودرو 
همچنین با مجموعه ای از تجهیزات استاندارد همچون 
ترمزهای برمبو، تودوزی چرمی، فرمان چندمنظوره با 
روکش چرمی، پانل تجهیزاتTFT، در صندوق عقب 
برقی، سیستم صوتی شش بلندگو و نمایشگر لمسی 7 

اینچی ارائه می شود. 
نسخه پرمیوم کیا استینگر 38 هزار دالر قیمت دارد 
و از موت��ور 2.0 لیتری بهره می برد در حالی که مدلی 
کامال مجهز محسوب می شود. مدل استینگر GT با 
قیم��ت 39250 دالر دارای موت��ور 3.3 لیتری تواین 
توربوش��ارژ V6 با قدرت 365 اس��ب بخار و گشتاور 
376 فوت پوند است. تجهیزات مازاد در این خودرو در 
نسخه GT1 آن ارائه می شود که 44150 دالر قیمت 
دارد و نسخه GT2 آن نیز 49200 دالر قیمت گذاری 
شده است. ساختار چهار چرخ فعال نیز با هزینه مازاد 
2200 دالر برای تمام مدل های استینگر ارائه می شود. 
برخی آپش��ن های مازاد برای کیا اس��تینگر شامل 
نمایش��گر باالی س��ر، سیس��تم صوت��ی 9 بلندگوی 
Harmon Kardon و مجموعه ای از سیستم های 
کمک راننده از جمله هشدار توجه راننده، پیشگیری 
از تصادف جلو با شناس��ایی عابرپیاده، کمک ثبات در 
مسیر، هش��دار تصادف نقاط کور و هشدار برخورد از 

عقب است. 

تاکسی های اینترنتی مجاز به 
استفاده از ویز نیستند!  

تاکس��ی های اینترنتی فع��ال در کش��ور، از تاریخ 
30آبان ماه جاری موظف به منع استفاده از اپلیکیشن 

مسیریاب ویز )Waze( شدند. 
به گزارش کارپرس، تاکس��ی یاب های اینترنتی در 
اطالعیه ای از رانندگان خود خواسته اند که از این پس 

از اپلیکیشن مسیریاب Waze استفاده نکنند. 
در ای��ن اطالعیه آمده اس��ت که به دس��تور مقام 
قضایی، از تاریخ 30 آبان ماه جاری تمام اپلیکیشن های 
درخواست خودرو موظف به منع استفاده از مسیریاب 
Waze توسط کاربران خود هستند. در این اطالعیه 
اس��تفاده از س��ایر مس��یریاب های جایگزین و بومی 

پیشنهاد شده است. 
 Waze پیش از این اپلیکیش��ن نقشه و مسیریاب
به دستور مقام قضایی فیلتر شده بود اما چندی پیش 

رفع فیلتر شد. 

تولید آزمایشی 8 مدل 
موتورسیکلت انژکتوری در کشور

نایب رئیس سندیکای قطعه س��ازان موتورسیکلت 
کش��ور می گوید چ��را باید تولید موتورس��یکلت های 
انژکتوری در کش��ور اجباری ش��ود در ش��رایطی که 
تاکنون زیرس��اخت های تولید این موتورها در کشور 
فراهم نش��ده است. به گزارش خبر خودرو، حبیب اهلل 
محمودان اظهار داش��ت: از ابتدای سال تاکنون تعداد 
معدودی موتورسیکلت انژکتوری به صورت آزمایشی 

تولید شده است. 
وی تصری��ح ک��رد: تاکنون 8 مدل موتورس��یکلت 
انژکتوری توسط کارخانجات تولید شده که هیچ یک 
مطلوب تولیدکنندگان نبوده تا به بازار مصرف عرضه 
ش��ود. وی افزود: با توجه به ایراداتی که در موتورهای 
انژکتوری وجود دارد، احتمال خرابی آنها بسیار زیاد و 

تعمیرات آنها عمال غیر ممکن خواهد بود. 
وی تاکید کرد: بی شک استفاده از موتورسیکلت های 
انژکتوری به جهت مش��کالت خدم��ات، خطرپذیری 
زیادی را برای مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. 
وی در ادام��ه ضمن مقایس��ه انژکت��ور موتورها با 
خودروه��ا اظه��ار داش��ت: انژکت��ور ب��ه کار رفته در 
موتورسیکلت ها از خودروها بس��یار پیچیده تر است، 
ضمن اینکه انژکتور موتورها باید کوچک، ارزان، مقاوم 
و کارآمدتر باش��د چرا که موتورس��یکلت در معرض 
انواع فش��ارها، خطرها و لرزش ق��رار دارد. وی تاکید 
کرد: به جهت ش��رایط تولید موتورسیکلت در کشور 
اوضاع قطعه سازان موتورسیکلت نیز بسیار نگران کننده 
ش��ده اند، چنانکه ام��روز اغلب فع��االن در این حوزه 
تعطیل شده اند و آن تعداد از آنها که تا این لحظه سرپا 
باقی مانده اند به واسطه حمایت های مالی بوده است. 
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
خاطرنشان کرد: متاسفانه بالیی که در این مدت بر سر 
صنعت موتورس��یکلت آورده شده، باعث عدم رضایت 

تولید کنندگان و حتی خریداران شده است. 
محم��ودان همچنین تنه��ا تولی��دات کارخانجات 
موتورسیکلت در کش��ور را مربوط به موتورهای 125 
سی س��ی اعالم کرد و اظهار داشت: البته این موتورها 
نیز باید به صورت انژکتوری تولید ش��ود در حالی که 
قابلیت نصب انژکتور روی این موتورها به راحتی فراهم 
نیست و نیازمند شرکت های دانش بنیان واقعی است 

که جریان تولید موتورهای انژکتوری را ایجاد کنند. 

اخبار

هشدار به تهرانی ها؛ ترمز 70 هزار 
خودرو نمی گیرد! 

 مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت 
از ابتدای سال 96 تا پایان مهرماه از 580097 دستگاه 
خ��ودروی مراجعه کننده در بار اول حدود 12درصد در 

آزمون ترمز مردود شده اند. 
 سیدنواب حسینی منش اعالم کرد: هر سال از 29آبان 
لغایت یک آذر مراس��م یادبود قربانیان سوانح رانندگی 
با هدف ایجاد حساس��یت عمومی، فرهنگ س��ازی و 
آگاهی بخشی به مسئوالن و شهروندان برگزار می شود. 
در چند سال اخیر براساس آمار رسمی از پزشکی قانونی 
تعداد متوفیان و مصدومان ح��وادث رانندگی کاهش 
داش��ته است ولی میزان کاهش متوفیان در مقایسه با 
سایر کشورهای درحال توسعه در وضعیت قابل قبولی 
نبوده و هنوز کشور ایران با 43 متوفی به صورت روزانه 
در سوانح رانندگی در رده کشورهای پرمخاطره در این 

زمینه است. 
وی درم��ورد نق��ش معاینه فنی در کاهش س��وانح 
رانندگی گفت: عوامل موثر در تصادفات به س��ه عامل 
خطای انس��انی، وضعیت راه و شرایط خودرو بستگی 
دارد ک��ه ه��ر کدام از ای��ن عامل ها می تواند با س��هم 
مش��خص به صورت مجزا یا مش��ترک در ایجاد حادثه 
موثر باشد. براساس گزارش��ات رسمی پلیس، خطای 
انسانی بیش��ترین س��هم را در حوادث رانندگی دارد. 
در ح��ال حاضر کش��ور های در حال توس��عه عالوه بر 
آموزش فرهنگ صحیح رانندگی به شهروندان نسبت به 
سختگیرانه کردن الزامات ایمنی در خودروها و ارتقای 
استاندارد های تولید خودرو اقدام کرده اند. بروز خطای 
انسانی در رانندگی اجتناب ناپذیر است؛ پرواضح است 
خودرو باید به نحوی طراحی و تولید ش��ود که ریسک 
تصادف و میزان خس��ارت جانی ب��ه راکبین در حین 

تصادف به حداقل ممکن برسد. 
انجام معاینه فنی خودرو به صورت ساالنه یا بعد 

از هر تعمیر اساسی 
حسینی منش در ادامه افزود: انجام معاینه فنی خودرو 
به صورت س��االنه یا بعد از هر تعمیر اساسی که مربوط 
به بخش های ایمنی خودرو است بدون تردید می تواند 
در کاه��ش تصادفات موثر واقع ش��ود. در حال حاضر 
12درصد از خودروهای مراجعه کننده به مراکز به علت 
نقص در سیس��تم ترمز گیری که می تواند خود مولد و 

عامل یک تصادف باشد مردود می شوند. 
در مراکز معاینه فنی 18 آیتم مورد ارزیابی و کنترل 
ق��رار می گیرد ک��ه بالغ بر 70 درص��د از آن مربوط به 
بخش های تامین کننده ایمن��ی خودرو نظیر وضعیت 
الستیک ها، سالمت کمک فنر، کارکرد چراغ های اخطار 
و. . . است. یکی از اصلی ترین اهداف انجام معاینه فنی 
در کشورها، کنترل ایمنی خودروها و انطباق خودرو با 
شرایط استاندارد در هنگام تولید است. عملکرد ناصحیح 
هرک��دام از بخش هایی که در معاینه فنی مورد کنترل 
قرار می گیرد می تواند به صورت مستقیم یا غیرمستقیم 
در تنزل ش��رایط ایمنی خودرو و ایجاد تصادف س��هم 

داشته باشد. 

 »ترمز خودکار« به استاندارد 
خودروهای اروپا تبدیل می شود

با توجه به اهمیت و تاثیر سیستم ترمز اضطراری در 
تصادفات، پارلمان اروپا اعالم کرده است که این سیستم 
باید به صورت استاندارد در خودروها وجود داشته باشد. 
به گزارش پرشین خودرو به نقل از زومیت، پارلمان 
اتحادیه اروپا اعالم کرده اس��ت که تمام خودروها باید 
به صورت اس��تاندارد با سیستم ترمز اضطراری خودکار 
همراه باش��ند. براساس پیش��نهاد کمیته حمل و نقل 
پارلمان��ی و تایی��د مجلس بروکس��ل، ای��ن الیحه به 
کمیس��یون اروپا تقدیم خواهد ش��د تا پس از بررسی 
تجهیزات مورد نیاز ایمنی در خودروها، نتیجه به اتحادیه 

اروپا اعالم شود. 
در گزارش کمیته حمل و نقل بروکسل، چند تغییر در 
خودروها همچون اجباری بودن سیستم ترمز اضطراری 
خودکار آورده شده است. یک عضو اتحادیه اروپا اعالم 
کرده است که در طراحی کامیون ها باید دید راننده بهتر 
باشد تا شناسایی عابران پیاده و دوچرخه سواران آسان تر 
شود و سیس��تم ترمز اضطراری خودکار جهت کنترل 
بهتر س��رعت، باید در خودروهای سواری وجود داشته 

باشد. 
پس از گزارش موسس��ه ایمن��ی و تحقیقاتی دتکم 
)Thatcam( مبنی بر نبود سیس��تم ترمز اضطراری 
خودکار در 70 درصد از خودروها، توجه به این قابلیت 
ایمنی بیشتر از همیشه شده است. موسسه دتکم که از 
سال 2004 در برنامه ارزیابی خودروهای جدید اروپایی 
)Euro NCAP( حضور داشته، پرچمدار تست  ایمنی 
و تص��ادف در اروپا اس��ت. در س��ال های اخیر چندین 
ویژگی ایمنی جدید به خودروها اضافه ش��ده است، اما 
پارلمان اروپا قصد دارد سیستم ترمز اضطراری خودکار 
را به عن��وان یک ویژگی ایمنی اس��تاندارد در خودروها 

تعریف کند. 
 پیتر شاو، رئیس اجرایی موسسه ایمنی و تحقیقاتی 
دتک��م گفت: ما کامال از تصمیم پارلمان اروپا، مبنی بر 
وج��ود فناوری های ایمنی مهم مانن��د ترمز اضطراری 
خ��ودکار به ص��ورت اس��تاندارد در خودروها حمایت 
می کنیم. با اعالم پارلمان اروپا، حاال کمیس��یون اروپا 
ملزم است پیشنهادهای خود را منتشر کند و آن را در 

یک قرارداد قانونی با حمایت دولت بریتانیا قرار دهد. 



بررسی انقالب صنعتی چهارم، تاثیر چاپگرهای سه بعدی و انقالب های جدید 
فناوری برخی س��رفصل های کارگاه آموزشی با عنوان »چاپگرهای سه بعدی و 
مدل های جدید کسب و کار« است که با حمایت ستاد توسعه فناوری های مواد 

و ساخت پیشرفته معاونت علمی برگزار می شود. 
به گ��زارش مرک��ز ارتباطات و اطالع رس��انی 
معاون��ت علمی و فن��اوری ریاس��ت جمهوری، 
چاپگرهای سه بعدی و کارآفرینی مدل های جدید 
کسب و کار عنوان کارگاه آموزشی است که توسط 
مدیر و موسس، موسسه علمی فناوری مهندسی 
زمس��تک اتریش برگزار می ش��ود. براساس این 
گزارش، انقالب صنعتی چهارم اتفاق افتاده است. 
بخواهی��م یا نه، زندگی، فضای کس��ب و کار و در 
نتیجه اقتصاد، دستخوش تغییراتی خواهد شد که 
آماده نبودن برای آن منجر به ضرر و زیان خواهد 
شد. می توان منتظر ماند تا روبات ها فرصت های 
شغلی ما را بگیرند و منجر به موج جدید بیکاری 

شوند. می توان دست روی دست گذاشت و دید که چگونه فناوری های جدیدی 
مثل چاپگرهای سه بعدی، بخش هایی از تولید و صنعت را به کساد می کشانند. 
اما راهکار بهتر این است که آگاه باشیم، آماده باشیم و از موج جدید استفاده 

کنیم. بدانیم چه مهارت هایی نیاز است تا به جای غرق شدن، روی موج ها سوار 
شویم. برای وارد ش��دن به بازار کار، فقط تحصیالت دانشگاهی کافی نیست. 
برای موفقیت در فضای کسب و کار، مهارت های جدیدی نیاز است که مستقل 
از رشته تخصصی دانشگاهی، باید آموخت. در 
این راس��تا با حمایت ستاد توسعه فناوری های 
مواد و س��اخت پیشرفته معاونت علمی کارگاه 
آموزش��ی چاپگرهای س��ه بعدی و کارآفرینی 
مدل ه��ای جدی��د کس��ب و کار 29 آبان ماه در 
دانش��گاه علم و صنعت برگزار شد. این کارگاه 
آموزش��ی به صورت خالصه اش��اره ای می کند 
ب��ه انق��الب جدید فن��اوری به ص��ورت خاص 
چاپگرهای س��ه بعدی، مدل ه��ا و فرصت های 
جدید کس��ب و کار، موج جدی��د کارآفرینی و 

فضای استارت آپی. 
همچنی��ن انقالب صنعتی چه��ارم، انقالب 
ساخت و تولید- چاپگرهای سه بعدی، مفهوم 
ن��وآوری: چگونه نوآورانه فکر کنیم، کارآفرینی: کارآفرین کیس��ت، نوآوری و 
ارتباط صنعت و دانش��گاه و تاثیر چاپگرهای س��ه بعدی و انقالب های جدید 

فناوری بر کسب و کار برخی از سرفصل های این کارگاه آموزشی است. 

ش��هرداران کش��ور همزمان با برگزاری هش��تمین همایش و نمایشگاه شهر 
ایده آل و حضور س��رمایه گذاران حوزه گردشگری، برای جذب سرمایه گذاری در 
حوزه گردشگری رقابت خواهند کرد. دبیر اجرایی هشتمین رویداد شهر ایده آل 

روز دوش��نبه در گفت وگو با ایرن��ا گفت: در این 
همایش که همراه با برگزاری نمایش��گاهی بزرگ 
از 10 تا 13 دی ماه در محل دائمی نمایشگاه های 
بین الملل کیش برپا می ش��ود، شهرداران سراسر 
کشور و س��ایر متولیان حوزه مدیریت شهری به 

تعامل و هم افزایی در این باره خواهند پرداخت. 
مهدی عاطفی افزود: سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردش��گری کش��ور، س��ازمان 
پدافند غیرعامل، دبیرخانه کالنش��هرهای کشور 
و اس��تانداری تهران با حمایت و مشارکت خود و 
ایج��اد تعامل و افزایش اثربخش��ی در این رویداد 
حضور خواهند داشت. عاطفی اظهار کرد: اتحادیه 
اتوبوسرانی شهری کشور نیز ضمن حمایت معنوی 

از ای��ن رویداد اعالم ک��رد که در صورت حضور ش��رکت های داخلی و خارجی 
س��ازنده اتوبوس و مینی بوس های برقی و دیزلی درون ش��هری در نمایش��گاه، 
نس��بت به ارزیابی کیفی و فنی خودروها برای خریده��ای آتی مذاکره خواهد 

کرد. نشست های تخصصی حوزه پسماند و سازمان های پارک ها و فضای سبز نیز 
با حضور مدیران عامل س��ازمان های مذکور از سراسر کشور همزمان با همایش 
و نمایش��گاه شهر ایده آل برگزار خواهد شد. دبیر اجرایی هشتمین رویداد شهر 
ایده آل تصریح کرد: ش��هرداری ها و ش��وراهای 
اسالمی ش��هرها در همایش و نمایشگاه امسال 
حضور پررنگی دارند و برنامه ریزی ش��ده است 
تا همه مس��ئوالن ش��هری حاضر در رویداد از 
نمایشگاه بازدید کنند. وی بیان کرد: با توجه به 
استقبال گسترده شهرداری ها از ارائه فرصت های 
سرمایه گذاری گردشگری به سرمایه گذاران در 
رویداد س��ال گذش��ته، کتاب ویژه فرصت های 
سرمایه گذاری حوزه گردشگری شهرداری های 
کشور چاپ و رونمایی شد. به گفته عاطفی، یکی 
از نکات برجس��ته این دوره از نمایشگاه حضور 
اس��تارت آپ فناوری های نوین ح��وزه مدیریت 
شهری و پارک های علم و فناوری و شرکت های 
دانش بنیان این حوزه اس��ت تا از طریق این رویداد ضمن آش��نایی و آگاهی از 
تکنولوژی های نوین مدیریت خدمات ش��هری و بهره مندی از این فناوری ها، با 

دغدغه های فناوران و استارت آپ های نوپای دانش بنیان نیز آشنا شوند. 

کارگاه معرف��ی ابرخدم��ات عموم��ی و زمینه ه��ا و فرصت ه��ای 
کس��ب و کار مرتبط ب��ا آن 30 آبان ماه در مح��ل وزارت ارتباطات و 

فناوری اطالعات برگزار می شود. 
معرف��ی  کارگاه  س��یتنا،  گ��زارش  ب��ه 
و  زمینه ه��ا  و  عموم��ی  »ابرخدم��ات 
فرصت ه��ای کس��ب و کار مرتب��ط با آن« 
از  حمای��ت  و  ن��وآوری  دفت��ر  توس��ط 
س��رمایه گذاری معاونت فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات و با مش��ارکت دانش��گاه 
علم��ی کاربردی پس��ت و مخابرات، امروز 
30 آبان م��اه در تاالر ش��هید قندی برگزار 

می شود. 
براس��اس این گ��زارش، معرف��ی مفهوم 
جدید ابرخدمات عمومی و کارکردهای آن 
ب��ه فعاالن حوزه ف��اوا، تبیین کارکردهای 
ابر خدمات عمومی، تش��ریح منافع حاصل 

از ایجاد و پیاده س��ازی ابر خدمات عمومی در یک کش��ور و معرفی 
متدل��وژی ایجاد ابر س��رویس های عمومی از اه��داف برگزاری این 

کارگاه است. 

از دیگر اه��داف برگزاری ای��ن کارگاه، بررس��ی نمونه های موفق 
خارجی، تبیی��ن فرصت های قابل ایجاد توس��ط ابرخدمات عمومی 
برای س��رمایه گذاری بخش خصوصی و عموم��ی غیردولتی و معرفی 
برای  موفق  س��رمایه گذاری  نمونه ه��ای 
آشنایی بیشتر س��رمایه گذاران داخلی و 

جلب مشارکت آنهاست. 
ای��ن کارگاه،  همچنین س��رفصل های 
پارادایم ه��ای  تکامل��ی  س��یر  تش��ریح 
وب، تبیی��ن س��یر بلوغ مفاهی��م دولت 
الکترونیک، تشریح فرآیند بلوغ معماری 
س��رویس گرا، معرفی مفهوم ابر خدمات 
عمومی، تبیی��ن کارکرده��ا و متدلوژی 
نحوه حصول به ابرخدمات عمومی، مدل 
کارک��ردی ابر خدمات عمومی، بررس��ی 
تج��ارب موف��ق کش��ورها در خص��وص 
پیاده س��ازی ابر خدمات عمومی، تبیین 
فرصت های س��رمایه گذاری ایجاد شده توس��ط ابر خدمات عمومی، 
ذک��ر نمونه های موفق س��رمایه گذاری روی ابر خدم��ات عمومی و 

جمع بندی و ارائه مدل پیشنهادی برای ایران هستند. 

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی به ارزیابی محیط کسب و کار 
ای��ران پرداخت و تصریح کرد با وجود رکود در فضای اقتصادی، ش��فافیت در 

اقتصاد ایران بیشتر شده است. 
مهدی پورقاضی در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
محیط کس��ب و کار و افت چه��ار رتبه ای ایران و 
تنزل به رتبه 12۴ دنیا اظهار کرد: س��ازمان های 
جهانی که رتبه کس��ب وکار ایران را تش��خیص 
می دهند اطالع��ات را از وزارت اقتصاد و دارایی 

می گیرند. 
وی ادام��ه داد: وزارت اقتص��اد هم اطالعات را 
از انجمن های مختل��ف بخش خصوصی دریافت 
می کند و نتیجه گزارش های انجمن هاس��ت که 
باعث می شود رتبه ما باال یا پایین برود اما به نظر 
نمی رسد که محیط کسب و کار ما نسبت به سال 

گذشته و دو سال قبل بدتر شده باشد. 
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی 

تهران تصریح کرد: حتی شاید تا حدودی هم محیط کسب و کارمان بهتر شده 
باشد. به نظر می رسد شفافیت در اقتصاد ما در حال باال رفتن است و کاهش 
قاچاق از موضوعات مهمی است که در یک سال گذشته اتفاق افتاده است لذا 

وقتی قاچاق کاهش می یابد محیط کسب و کار هم بهبود پیدا می کند. 
وی درباره ش��فافیت بیش��تر در اقتصاد ایران اف��زود: دولت تصمیم گرفته 
ک��ه میزان طلب و بدهی هر س��ازمان و وزارتخانه دولتی را مش��خص کند و 
سازمان حسابرسی  هم بررسی های الزم را انجام 
می دهد به هر حال حرکت در جهت ش��فاف تر 
ش��دن اقتصاد در حال اتفاق افتادن اس��ت اما 
موضوع این است که رکود همچنان در محیط 
کس��ب و کار وج��ود دارد و وقت��ی از انجمن ها 
مختلف بخش خصوصی س��وال می ش��ود آنها 

پاسخ مثبتی در این رابطه نمی دهند. 
عضو هیات نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران 
اظهار کرد: عموم��ا بنگاه ها و انجمن ها در امور 
روزمره خود مشکل دارند. همچنین در زمینه 
فروش در ب��ازار، رقابتی نب��ودن محصوالت و 
صادراتی نبودن با مس��ائلی روبه رو هستند که 
طبیعی است با گرفتاری هایی که دارند احساس 
مثبتی به محیط کسب وکار نداشته باشند. پورقاضی ادامه داد: بعضی از قول ها 
مثل کاهش نرخ بهره بانکی و تسهیالت 30 هزار میلیارد تومانی عمال محقق 

نشده ولی در کل فضای اقتصاد به سمت شفاف سازی رفته است. 

همایششهرایدهآلدرکیشفرصتیبرایهمافزاییورونقچاپگرهایسهبعدیومدلهایجدیدکسبوکار
شهرداریهایکشور

کارگاهمعرفیابرخدماتعمومیوزمینههاوفرصتهایکسبوکار
مرتبطباآنبرگزارمیشود

رئیسکمیسیونصنعتومعدناتاقبازرگانی:

اوضاعکسبوکارکمیبهترشدهاماهنوزدررکودهستیم

اگر تجربه معاشرت و وقت گذرانی با افراد موفق خارج از حیطه کسب وکار را داشته 
باشید، عادت های صبحگاهی آنها برای شما مورد عجیبی نخواهد بود. مشاهده انجام 
امور یکس��ان برای چند روز شاید منطقی باش��د، اما وقتی پای سال ها و دهه های 
متمادی به میان می آید، چشم مخاطبان از تعجب گرد می شود. آری زولدان به عنوان 
فردی که تجربه مصاحبه و همنشینی های طوالنی با افراد موفقی نظیر بیل گیتس 
را داشته، در این مقاله در تالش برای اثبات علت اصلی تمایل کارآفرینان به چنین 
عادت هایی است. نکته مهم که باید مدنظر داشت، هدفمندی چنین رفتارهایی است. 
هنگامی که در پروژه »فضای اس��تارت آپ« مشغول بررسی عادت های کارآفرینان 
موفق در قالب پژوهش��ی راهبردی بودم، اغلب کارآفرینان عادت های خاصی برای 
خود داش��تند. در واقع فردی مانند وارن بافت، مارک زوکربرگ و الون ماس��ک به 
نوعی رفتارهای روزمره شان را شخصی سازی کرده بودند. تفاوت میان این روش های 
زندگی و کار در نگاه اول بسیار متنوع بود. با این حال هنگامی که به یکی از به ظاهر 
کم اهمیت ترین زمان های روز پرداختیم، شباهت بسیار زیادی در میان کارآفرینان 
گوناگون نمود یافت. منظور من از کم اهمیت ترین زمان روز همان ابتدای صبح است. 
در هر صورت بیش��تر مردم صبح خود را با قهوه یا هر نوشیدنی گرم دیگری شروع 
می کنند. در مورد کارآفرینان برتر اما آغاز روز اهمیت فراوانی دارد. با نگاهی به تنوع 
رویکردها به حوزه کسب وکار مشاهده تأکید اغلب افراد موفق روی نحوه شروع روز 
اندکی عجیب به نظر می رسد. چه عاملی این غول های حوزه کسب وکار را مجاب به 
کسب چنین عادت هایی کرده اس��ت؟ در ادامه به بررسی دالیل اهمیت این حوزه 

خواهیم پرداخت. 
ایجادزمانبیشتر

بسیاری از افراد هنگام برخاستن از تختخواب تمرکز کافی ندارند. در هر صورت 
همه ما تجربه تفکر در مورد آنچه را که قرار است در ابتدای روز انجام دهیم داریم. 
یک��ی از مزیت های برنامه ریزی دقیق برای صبح ها جلوگیری از اتالف بیهوده وقت 
است. با نگاهی به کارهایی که در طول یک ماه گذشته در هنگام صبح آنجا داده ایم، 
متوجه نکته ظریفی خواهیم ش��د: همه ما تقریباً صبح های خود را به یک ش��کل 
ش��روع می کنیم. با این حس��اب تفاوت افراد معمولی و کارآفرینان موفق چیست؟ 
تفاوت اصلی در جلوگیری از اتالف وقت اس��ت. اگر ش��ما صبح دقایق طوالنی به 
 تفکر در مورد اینکه چه کار قرار است کنید، می پردازید، کارآفرینان از همان لحظه

 نخست برنامه مشخصی دارند. 
عالوه بر صرفه جویی در زمان کاهش استرس نیز یکی دیگر از دستاوردهای این 
شیوه است. در واقع هنگامی که می دانید چه باید انجام دهید، استرس و فشار کمتری 

را در ساعات اولیه روز تجربه خواهید کرد. 
خلقتحرکبیشتر

عادت های شما گاهی باعث ایجاد باوری کاذب در شما می شوند. این فرآیند بسیار 
ساده است: به باور اغلب افراد عادت های طوالنی به موجب کارایی و سودمندی شان 
موفقیت را تضمین می کنند. این شیوه از اعتماد به عادت ها شاید در نگاه نخست با 
راهکار کارآفرینان موفق شباهت هایی داشته باشد. با این حال باید توجه داشت که 
تفاوت های عمده ای میان یک راهکار پویا و عادتی خشک و تغییرناپذیر وجود دارد. 
در مورد کارآفرینان عادت های یکسان و تکراری حاصل فرآیند طوالنی و پایان ناپذیر 
آزمون و خطاس��ت. برهمین اساس به محض شناسایی راهکار و عادتی جدید این 
افراد هیچ مقاومتی در برابر تغییر نشان نمی دهند. این تحرک و پویایی کارآفرینان 
در انتخاب عادت ها در حالی است که بیشتر افراد به شدت نسبت به باورها و اصول 
رفتاری قدیمی ش��ان وفادار هس��تند. نکته دیگری که باید مدنظر داشت، ماهیت 
گزینش چنین عادت هایی اس��ت. در واقع اگر برای اغلب افراد این عادت ها از روی 

تجربه لذت بخش گذشته تثبیت می شود، برای کارآفرینان این فرآیند سرشتی کامال 
تجاری دارد. برای مثال الون ماسک روزانه تنها ۴ ساعت خواب مفید دارد. این بدان 
معنا نیس��ت که این کارآفرین خالق عالقه عمیقی به این شیوه زندگی دارد، بلکه 
نمایانگر راهکار مطلوبی است که وی به منظور مدیریت بهینه زمان و کسب وکارش 

انتخاب کرده است. 
درآنچهانجاممیدهیدبهترشوید

انجام امور یکس��ان در آغاز هر روز کاری شما را به کنشگری ماهرتر در آن حوزه 
عم��ل تبدیل می کند. این وج��ه از عادت های روزانه معم��وال مورد بی توجهی قرار 
می گی��رد. با این حال نگاهی س��اده به عملی مانند تهیه قه��وه در ابتدای صبح به 
خوبی حاکی از اهمیت این نکته اس��ت. حال اگر بحث را مقداری از س��طح قهوه 
صبحانه وس��یع تر کنیم، در فعالیت هایی مانند شیوه شروع کار در دفتر شرکت نیز 
عادت های مفید موجب بهینه سازی هرچه بیشتر زمان می شود. همچنین زمانی که از 
انجام درست و سریع یک کار اطمینان دارید، هیچ گاه در بلند مدت از انجام آن دچار 

استرس و نگرانی نخواهید شد. 
برخالف الون ماسک که تنها چهار ساعت در طول روز خواب است، لبرون جیمز 
دقیقا نیمی از روز را به خواب اختصاص می دهد. شاید برای هر فرد معمولی این مدت 
طوالنی خواب تعجب آور یا حتی کسل کننده باشد. با این حال جیمز بزرگ این شیوه 
را برای ریکاوری هرچه بهتر پس از بازی های سنگین انتخاب کرده است. مانند آنچه 
پیش از این گفته شد، لبرون جیمز این شیوه از زندگی را به دلیل سودمندی صرف یا 
تنبلی انتخاب نکرده است، بلکه هدف اصلی ارائه عملکرد بهتر در زمین مسابقه است: 
»شاید شما از اینکه من 12 ساعت خواب هستم تعجب کنید. اما آنچه من را لبرون 
جیمز کرده و بقیه را فقط بازیکن بسکتبال همین نکته های به ظاهر عجیب است.«

فعالیتروزانهبایکموتوراضافی
عالوه بر صرفه جویی در زمان و مدیریت بهینه آن که حاصل پیروی از عادت های 
خاص در صبح اس��ت، فایده های دیگری نیز برای این ش��یوه برنامه ریزی می توان 
یافت. براساس پژوهش های انجام شده از سوی مجله INC کارمندان آمریکایی که 
به طور میانگین صبح را با برنامه ای مشخص شروع می کنند از نظر تمرکز 73 درصد 
از دیگر همتایان ش��ان برتر هس��تند. این درحالی است که بسیاری از افراد به دلیل 
شروع پراسترس روز در حالتی سردرگم به سر می برند. دبی مرگستین، مدیرعامل 
مجموعه های ورزش��ی مخصوص زنان، در مورد اهمیت برنامه ریزی ساعت های اول 
صبح این گونه اظهارنظر کرده است: »پیروی از اصول مشخص یعنی بهره وری بیشتر. 
در اینجا اغلب ورزشکاران مبتدی سرسختی قابل توجهی در برابر برنامه های ارائه شده 
نشان می دهند، با این حال به محض اجرای اصول مشخص ورزشی دیگر آن را رها 
نمی کنند. وقتی ابتدای کار را درست برنامه ریزی کنیم، تا پایان همه چیز براساس 
یک برنامه منسجم پیش خواهد رفت. با توجه به آنچه در این مقاله گفته شد به نظر 
می رسد شما نیز به یک برنامه دقیق برای صبح های خود نیازمندید. به منظور تسهیل 

یافتن راهکار توصیه می کنم این پرسش ها و نکات را مدنظر قرار دهید: 
- چقدر از زمان تان را در ابتدای صبح تلف می کنید؟ ش��ما باید برنامه خود را در 

راستای کاهش فعالیت های وقت گیر سازماندهی کنید. 
-  ب��دون احتس��اب آنچه ب��دان عالقه داری��د و تنها با توجه ب��ه بهبود وضعیت 

کسب وکارتان چه فعالیت هایی را برای شروع صبح مناسب می دانید؟ 
- به محض اینکه برنامه خود را درس��ت کردید، با کوچک ترین دش��واری آن را 
رها نکنید. در واقع همیشه پیروی از یکسری اصول جدید ترک عادت های قدیمی 
دشوار است. با این حال تأثیر یک برنامه صبحگاهی تنها پس از گذشت یک یا دو 
هفته آشکار می شود، بنابراین در چنین موردی شما نیاز به تقویت صبر و حوصله تان 

خواهید داشت. 
INC.com:منبع

راه ان��دازی یک کس��ب و کار موف��ق بس��یار ج��ذاب و در عین حال 
چالش برانگیز و دش��وار اس��ت، توجه به نکات زیر می توان��د این راه را 

برای شما هموار تر کند. 
آی��ا می خواهید کس��ب وکار خودتان را راه اندازی کنی��د؟ آیا در فکر 
خارج ش��دن از شغل فعلی  و ایجاد کس��ب و کار خودتان هستید؟ شاید 
الزم باش��د دوباره فکر کنید. آمار ها نش��ان می دهن��د که ۸0 درصد از 
کس��ب و کار ها در یک س��ال اول و ۵0 درصد دیگر در طول ۵ سال اول 

شکست می خورند. 
ب��ه گزارش زومیت، توجه کردن به این آمار های هراس انگیز می تواند 
هر کس��ی را از پیروی رویاهای خود و راه اندازی کسب و کار شخصی یا 
ایده تولید محصول جدید بازدارد، با این حال هنوز افراد بسیاری تمایل 
به انجام این ریسک و خطر دارند. شاید مزیت های آن واقعا ارزش خطر 

کردن را دارد. 
اگر تصمیم گرفتید برای ش��روع کس��ب و کارتان ی��ا اختراع محصول 
خودت��ان، این چال��ش را بپذیرید؛ در حال حاضر از س��ایر افراد خیلی 
جلوتر هستید. افراد بس��یاری ایده های خوبی دارند اما به عملی کردن 
آنها فکر نمی کنند؛ بنابر این حتی طی کردن یک مرحله را باید گرانبها 

دانست. 
اش��تباه نکنی��د، راه پیش رو اغلب طوالنی و دش��وار اس��ت اما همه 
چی��زی که نیاز دارید، نکات حفاظت کننده و تضمین کننده برای کمک 

در طول مسیر است. 
 ،BDE برایان اوانز، بنیان گذار، مالک و س��رمایه گذار و مشاور شرکت
می گوید:  »من در 1۵ س��الگی نخس��تین کارم را به عن��وان کارآفرین 
ش��روع کردم. از آن زمان در طول مس��یر درس ه��ا،  نکات و ترفند های 
زیادی را به س��ختی ی��اد گرفت��ه ام. در اینجا برخی از ارزش��مند ترین 
مروارید ه��ای دانش��م را معرف��ی می کنم که دانس��تن آنه��ا برای هر 
کارآفرین��ی که می خواهد کس��ب و کاری را ش��روع و محصول جدیدی 

تولید کند ضروری است.« 
۱-بهحرفهایافرادیکهتجربهایندارندتوجهنکنید

اکثر افرادی که قصد ش��روع کسب و کار دارند، طرح ها و ایده های شان 
را ب��ا دوس��تان و خانواده خود در می��ان می گذارند. ای��ن کار خوب و 
پس��ندیده اس��ت، ام��ا مش��کالت اغل��ب هنگام��ی رخ می دهن��د که 
ایده های ت��ان را با افرادی به اش��تراک می گذارید که هرگز در موقعیت 

مشابه شما نایستاده اند. 
اف��رادی که در دنی��ای کارآفرینان قرار ندارند یا هرگ��ز تجربه اداره 
کس��ب و کار خودش��ان را نداش��ته اند، به احتمال زیاد ش��ما را منصرف 
می کنند یا ایده ش��ما را شکس��ت خورده می دانند. البته استثنا هایی در 

رابطه با این قانون وجود دارد اما در اکثر مواقع این اتفاق می افتد. 
داس��تان های بی ش��ماری در رابطه با افرادی که رؤیا ها و برنامه های 
خوبی برای شروع یک کار دارند وجود دارد که از طرف اعضای خانواده 
منصرف ش��ده اند؛ درحالی که احتماال حسن نیت داشته اند اما فقط در 

مورد شروع یک کسب و کار آگاهی نداشته اند. 
اکثر افراد در جست و جوی مسیری ایمن هستند، به این معنی که اگر 
ایده ش��روع یک کسب و کار یا تولید محصول دارید، با کارآفرینان دیگر 
و صاحبان مش��اغل که در موقعیت فعلی ش��ما قرار داشته اند مشورت 
کنی��د. با افرادی که در موقعیت مش��ابهی بوده ان��د صحبت کنید و از 

آنها نظر بگیرید. 

۲-هرگزیادگیریرامتوقفنکنید
اگ��ر می خواهید رویای خ��ود را به واقعیت تبدیل کنی��د،  باید برنامه 
داشته باشید و این برنامه باید شامل یادگیری باشد. اگر می خواهید یک 
کس��ب و کار راه اندازی یا یک محصول جدید تولید کنید، باید تحقیقات 

انجام دهید و با جزییات صنعت خود آشنا شوید. 
بس��یاری از کار آفرین��ان خیال پرداز تصور می کنند که کس��ب و کار ها 
یک ش��به از صفر به درآمد های میلیونی می رس��ند اما در واقعیت هرگز 
این اتفاق نمی افتد. از خارج آن، ممکن است مانند یک موفقیت یک شبه 
ب��ه نظر برس��د اما قطعا هنگام��ی که کمی عمیق تر ن��گاه کنید متوجه 
می شوید که سختی و رنج های زیادی را در طول مسیر تجربه کرده اند. 
اگر می خواهید برای مدت زمان طوالنی در صنعت خود بمانید و شاهد 
رشد کردن واقعی تان باشید، باید همواره در حال یادگیری و به روز نگه 
داش��تن مهارت های تان باش��ید؛ به خصوص در عصری که تکنولوژی به 
سرعت تغییر می کند، باید همواره به روز بمانید و هرگز سستی نکنید. 

۳-اشکالینداردکهازرقیبانتانپیرویوتقلیدکنید
کپ��ی کردن آنچه رقبای تان انجام داده ان��د، حداقل در آغاز کار، یکی 
از ساده ترین راه های کس��ب موفقیت است. البته نمی خواهید سرقت یا 
نقض ثب��ت اختراع کنید؛ اما پیروی از رقبا، یک راه خوب برای افزایش 

سرعت کسب موفقیت است. 
اگر رقیبان ش��ما موفق هس��تند و برای مدت��ی در اطراف تان بودند، 
می توانید با توجه کردن به کار هایی که آنها انجام می دهند یا نمی دهند، 
در زم��ان و هزینه خ��ود صرفه جویی کنی��د. حتی می توانی��د با انجام 
تحقیقات در مورد واکنش مش��تریان آنها به محصوالت یا خدمات شان، 

عملکرد خودتان را بهبود ببخشید. 
اگرچ��ه تقلی��د و پیروی از رقبا راه خوبی برای ش��روع اس��ت اما باید 
اطمین��ان حاصل کنید ک��ه ویژگی ها و چش��م انداز منحصر به خودتان 
را در کس��ب و کارتان به بهترین ش��کل ایجاد می کنی��د. یکی از مزایای 
شروع کسب و کار خودتان، این است که می توانید با چشم انداز انحصاری 

خودتان به زندگی نگاه کنید. 
۴-بهصدایدرونوغرایزتاناعتمادکنید

یکی از بهترین ابزار های مورد اس��تفاده در کسب و کار غریزه ما است. 
ش��ما می توانید به تمام حقایق توجه کنید و محاسبات و تحقیقات الزم 
را انجام دهید، اما در پایان کار، برای تش��خیص درس��تی یا نادرستی به 
غری��زه و احس��اس تان توجه کنید. یادگیری اعتماد ب��ه غریزه و صدای 
درون ت��ان در واق��ع یادگیری چگونگی اعتماد کردن به خودتان اس��ت. 
اگر خودتان را باور نداش��ته و به خودتان اعتماد نداش��ته باشید، شروع 

و موفقیت در ایده کسب و کارتان بسیار سخت و چالش  بر انگیز است. 
در واق��ع، مهم ترین نکت��ه ای که در رابطه با دس��تیابی به کارآفرینی 
وجود دارد این اس��ت که خودتان را باور کنید. این تنها چیزی است که 
هنگامی که ش��رایط دشوار می شود و راهی که در پیش دارید نامطمئن 
اس��ت به ش��ما کمک خواهد کرد. یادگیری اعتم��اد به غریزه همچنین 
می توان��د یکی از ارزش��مندترین ابزارهایی باش��د ک��ه می توانید هنگام 

تصمیم گیری های کوچک و بزرگ از آن استفاده کنید. 
ممکن است این نکات ساده به نظر برسند، اما قطعا ابزارهای ضروری 
و مهمی هس��تند که در مس��یر تبدیل ش��دن به یک کارآفرین به آنها 

نیاز دارید. 
INC:منبع

فولکسواگن۴0میلیارددالردرزمینهخودروهایالکتریکیوتکنولوژیهای
خودرانسرمایهگذاریخواهدکرد.

بهگزارشدیجیاتوبهنقلازخبرگزاریرویترز،فولکسواگنقصددارددر
جهتپیشبرداهدافبلندمدتتاسال۳۴،۲0۲۲میلیاردیورو)تقریبامعادل
۴0میلیارددالر(رادرحوزهتحقیقوتوسعهمربوطبهخودروهایالکتریکیو

تکنولوژیهایخودرانسرمایهگذاریکند.دربخشیازبرنامهاینسرمایهگذاری
عنوانشدهاستکهاینخودروسازبزرگتاسال۲0۳0تمامیخودروهاییراکه
طراحیوتولیدکردهبهنوعیبهقوایمحرکهالکتریکیمجهزخواهدکرد.این

بدینمعنیاستکهتمام۳00مدلفولکسواگندرآیندهبانسخهالکتریکیوارد
بازارخواهندشد.متیاسمولر،مدیراجراییفولکسواگندرکنفرانسمطبوعاتی
کهدرمقراصلیاینکارخانهدرشهرولفسبورگبرگزارشدهبودتوضیحدادکه

اینخودروسازیآلمانیقصدداردبهمنظورقرارگرفتندرصدرفروشندگان
بازاروسایلنقلیهالکتریکیتاسال۲0۲5اقداماتیراانجامدادهودراینزمینه

سرمایهگذاریکند.
البتههنوزاستراتژیکلیشرکتبرایورودبهاینحوزهونحوهمقابلهآنبا
مشکالتمختلفخودروهایالکتریکیمشخصنشدهاست.ازجملهمشکالت
مربوطبهوسایلنقلیهالکتریکیمیتوانبهناکافیونامناسببودنایستگاهها
وزیرساختهایشارژخودرو،محدودیتمسافتطیشدهتوسطاینخودرو

وهزینههایسنگینمربوطبهخرید،تعویضیاتعمیرباتریاینخودروها
اشارهکرد.عالوهبراینمشکالتومشکالتمشابهفولکسواگنبایدبادیگر
کمپانیهاییکهپیشازاینبهبازارخودروهایالکتریکیواردوموفقشدهاند،

نیزمبارزهکردهوآنهارابهچالشبکشد.بایددرنظرداشتهنگامیکه
فردیتصمیمبهخریدیکخودرویالکتریکیمیگیردتمامیاینفاکتورهادر

تصمیمگیرینقشداشتهودرلیستالزاماتاوقراردارد.فولکسواگنهمچنین
توضیحدادهاستکهبهمنظورفراهمکردنزیربناوابزارووسایلمخصوص

تولیدخودروهایالکتریکیقصدداردازیککارخانهتولیدیدرشهرزوکرآلمان
استفادهکردهوبیشازیکمیلیاردیورودراینزمینههزینهکند.فولکسواگن

سرمایهگذاریدربخشخودروهایالکتریکیوتکنولوژیهایمربوطبهاین
خودروهارادرستچندروزپسازاعالمهمکاریباگوگلاعالمکرد.

درچندروزگذشتهخبرهمکاریگوگلوفولکسواگنخبرسازشدهاست.
ایندوشرکتتصمیمدارندرویکامپیوترهایکوانتومیوهوشمصنوعیبا

یکدیگرکارکنند.استفادههرچهبیشتروکاراترازاینتکنولوژیهادرصنعت
خودروسازیراهحلهایایدهآلیرابرایمشکالتارائهمیدهد.
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دریچـهنگاه

مدیرکل امور بین الملل و مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
از حمایت این وزارتخانه برای حضور اس��تارت آپ های ایرانی در نمایشگاه باکوتل 
2017 خب��ر داد و گفت: اختصاص فضای رایگان برای حمایت از بخش  خصوصی 
و به دنبال هماهنگی های انجام ش��ده با ط��رف خارجی صورت گرفته تا با عرضه 
توانمندی ه��ا و محصوالت خود، بتوانند فرصتی ب��رای بازاریابی و ارائه محصوالت 
خود در اختیار گیرند. به گزارش ایرنا به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
»حس��ین ملک« افزود: اکنون حضور 1۴ ش��رکت ایرانی در این نمایشگاه قطعی 
شده است. ملک درباره برگزاری نمایشگاه باکوتل 2017 توضیح داد: برگزاری این 
نمایش��گاه یکی از رویدادهای مهم صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات در منطقه 

قفقاز است که امسال، بیست و سومین دوره آن برگزار می شود. 

حمایتدولتازاستارتآپهای
ایرانیدرنمایشگاهباکوتل۲0۱7

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، ۵ و 6 اردیبهش��ت ماه 97 توسط دانشگاه 
علم و فرهنگ تهران و جهاد دانش��گاهی برگزار می ش��ود. به گزارش ایسنا، با توجه به 
اهمیت حوزه وب و س��ایبر، کنفرانس بین المللی وب پژوهی می کوشد تا ضمن ترسیم 
محوره��ای مهم پژوهش در وب، پژوهش هایی را که در این حوزه مهم راهبردی انجام 
می شود، جمع آوری کرده و پژوهشگران حوزه وب را گردهم آورد. کنفرانس وب پژوهی 
تنها کنفرانس بین المللی در کشور است که به صورت ویژه روی پژوهش در حوزه وب 
متمرکز شده و توانسته است جایگاه ویژه ای در کشور کسب کند. واژه وب پژوهی چند 
س��الی است که توسط مرکز وب پژوهی دانش��گاه علم و فرهنگ وارد ادبیات پژوهشی 
کشور شده است. هر چند در کشور جشنواره ها، نمایشگاه ها و استارت آپ های متنوعی 
در حوزه وب برگزار می شود، اما کمتر به بحث مهم پژوهش در وب پرداخته شده است.

چهارمینکنفرانسبینالمللی
وبپژوهیبرگزارمیشود

ترجمه:علیآلعلی



تا به حال اندیش��یده اید که چرا 
در دنی��ای انبوه تبلیغ��ات، برخی 
موف��ق و برخی با شکس��ت مواجه 
می ش��وند؟ چرا تبلیغات بعضی از 
کسب و کارها بیشتر از بعضی دیگر 
دیده می ش��ود؟ پاسخ این سواالت 
در مفهوم��ی ب��ه ن��ام اس��تراتژی 
تبلیغ��ات نهفته اس��ت. حال اینکه 
استراتژی تبلیغات دقیقا چیست و 
به چه کار می آید، موضوعی اس��ت 
که در این مقاله بررسی شده است. 
همچنین شما می توانید در اینجا به 
نقل از chetor،  با شش استراتژی 

تبلیغات آشنا شوید. 
استراتژی تبلیغات برنامه ای است 
که ب��رای قانع کردن مش��تری به 
خرید کاال یا خدمات به کار می رود. 
عناصر اصلی ای��ن برنامه موارد زیر 

هستند: 
1- خود محصول و مزایای آن
2- مشتریان و خصوصیات  آنها

3- مسیرهای جایگزین برای آگاه 
کردن مشتریان از محصول

4- بهینه سازی انتخاب مشتریان 
با توجه به بودجه  

توسعه استراتژی
بیانیه جایگاه

اس��تراتژی های رسمی تبلیغات، 
بر مبنای »بیانیه جایگاه« هستند. 
بیانی��ه جایگاه، واژه ای تخصصی در 
حوزه بازاریابی و تبلیغات است و به 
این معناس��ت که محصول شرکت 
در کجا قرار دارد، چه تفاوتی با کاال 
و خدمات رقیبان دارد و چگونه در 

اختیار مشتری قرار می گیرد. 
مفهومی را ک��ه در بیانیه جایگاه 
نهفت��ه اس��ت، مفه��وم محص��ول 
محص��ول،  مفه��وم  می نامی��م. 
ارزش هایی که کاال یا خدمات ارائه 
 می ده��د و چارچوب��ی را که در آن 
جا می گیرد معرفی می کند. بنابراین 
مفهوم محصول برای چاقوی شکار، 
با دمپایی روفرشی ابریشمی صورتی 
که در تاریکی ب��رق می زند، خیلی 
ف��رق می کن��د! مفه��وم محصول، 
انتخاب متن، تصویر و پیامی را که 
باید در تبلیغات از آنها استفاده شود، 
مشخص می کند. تعریفی از مشتری 
ه��دف و دلیل انتخاب و خرید کاال 
نیز بای��د به طور نهفت��ه در بیانیه 

جایگاه وجود داشته باشد. 
مشتری هدف

ترکیب��ی  ه��دف،  مش��تری 
گیج کننده از افراد زیادی است. در 
مرحله اول شامل فردی است که در 
نهایت محصول م��ا را می خرد. بعد 
از آن، شامل افرادی می شود که در 
شرایط خاصی تصمیم می گیرند که 
چه محصولی باید خریداری ش��ود 
)ام��ا خودش��ان آن را نمی خرند( و 
در آخر، ش��امل کس��انی است که 
بر خرید محص��ول تاثیر می گذارند 
)بچه ه��ا، همس��ر و دوس��تان(. در 
حقیقت، صاحبان مشاغل کوچک 
ک��ه ب��ه مش��تریان  خ��ود نزدیک 
هس��تند، احتم��اال می  دانند دقیقا 
چطور آژان��س تبلیغاتی را در مورد 

مشتری هدف راهنمایی کنند. 
رسانه ارتباطی

بع��د از اینکه محص��ول، محیط 
مرب��وط ب��ه آن و مش��تری هدف 
مشخص ش��دند، مس��یرهایی که 
می توان به مشتری دسترسی داشت 
)یعن��ی رس��انه های ارتباطی( باید 
ارزیابی ش��وند. پنج کانال اصلی در 
اختیار صاحبان مشاغل قرار دارند: 

- چاپ��ی: روزنامه  ه��ا )روزان��ه یا 
هفتگی( یا مجالت

AM و FM شنیداری: رادیو ی -
- ویدئویی: ویدئوهای تبلیغاتی، 

فروش تلویزیونی
- شبکه جهانی اینترنت

- ایمیل مستقیم
- تبلیغ��ات محیط��ی: بیلبورد، 
تبلیغ��ات روی وس��ایل حمل و نقل 

عمومی )تاکسی و اتوبوس(
ه��ر کدام از ای��ن کانال ها مزایا و 
معایب و الگوهای قیمت مخصوص 
به خود را دارند. بنابراین مرحله ای 
مهم در استراتژی تبلیغات، توجه به 
این نکته بس��یار مهم است: چطور 
با توجه ب��ه بودجه ای که در اختیار 
داریم بهترین ابزار را انتخاب کنیم 
تا مناسب ترین پیام را به بیشترین 

تعداد مشتریان برسانیم. 
اجرا

کمپی��ن تبلیغات با اس��تراتژی 
تف��اوت دارد. کمپین مجموعه ای از 
برنامه های مستقل و هماهنگ است؛ 
اما استراتژی نحوه اجرا را مشخص 
می کن��د. حضور تبلیغ��ات در همه 
جا و به ص��ورت مداوم در درجه اول 
اهمیت قرار دارد. تمامی جنبه های 
کمپی��ن از جمله مت��ن، تصاویر و 
موس��یقی باید بازتابی از استراتژی 
تبلیغات��ی باش��ند. ای��ن مخصوصا 
زمان��ی که از چند کان��ال مختلف، 
مث��ل تلویزیون، انتش��ارات، ایمیل 
و ... اس��تفاده می کنید مفید است. 
برای رس��یدن به بیشترین انسجام 
الزم، خیل��ی از مبلغ��ان حرف��ه ای 
از مفاهیمی اس��تفاده می کنند که 
به صورت تصویر، ش��عار  تبلیغاتی یا 

ترکیبی از چند روش است. 
ب��ا این ح��ال، صاحبان مش��اغل 
کوچک باید به کمپی��ن تبلیغاتی 
خود با دیدی واقع گرایانه نگاه کنند. 
البته، معموال آنها دنبال راه حل های 
موثر و کم هزین��ه می گردند، اما در 
حالت عادی بعید است که بشود به 
طور همزم��ان از کانال تبلیغاتی ای 
اس��تفاده کرد که ه��م موثر و هم 

ارزان باشد. 
ب��ه همی��ن دلی��ل اس��ت ک��ه 
مش��خص کردن بودجه ای مناسب 
برای تبلیغ��ات از اهمی��ت زیادی 
برخ��وردار اس��ت. نمی ش��ود پولی 
را ک��ه از قس��مت های دیگر اضافه 
آمده برای تبلیغ��ات هزینه کرد. با 
تخصیص دادن پول کافی و استفاده 
از مناسب ترین کانال، می توانید به 
نتیجه ای که انتظار دارید برس��ید؛ 
یا حداقل وضعی��ت حاضر را بهبود 
ببخشید. از آنجا که هزینه ثابتی در 
ماه به این کار اختصاص می دهید، 
بهتر است بازدهی تبلیغات خود را 

ارزیابی کنید. 
در اینج��ا تع��دادی از بهتری��ن 
اس��تراتژی های تبلیغاتی را معرفی 
می کنی��م که می توانید از آنها برای 
بهبود فعالیت ه��ای تبلیغاتی خود 

استفاده کنید: 
۱- مخاط�ب ه�دف خ�ود را 

شناسایی کنید
متاس��فانه بای��د بگوی��م کاال یا 
خدمات��ی که ش��رکت ش��ما ارائه 
آدم های  می دهد، مناس��ب هم��ه 
دنیا نیست. خیلی از کسب و کارهای 
کوچ��ک، کمپین ه��ای تبلیغات��ی 
هدفمن��دی ندارن��د، در حالی که 
مشخص کردن مخاطب هدف یکی 
از مزایای اولیه تبلیغات آنالین است. 
در حقیق��ت، بای��د ب��ر مبن��ای 
داده هایی که جمع می کنید، بتوانید 
مخاطب هدف را به خوبی شناسایی 
کنید. با داش��تن ای��ن اطالعات و 
چیزهایی ک��ه از مش��تریان فعلی 
خود می دانید، می توانید با تبلیغات  
خ��وب، افرادی را ک��ه خصوصیات 
مش��ابهی با آنها دارند نیز مخاطب 
قرار دهید و بدین  ش��کل مشتریان 

بیشتری جمع کنید. 
۲- تبلیغات خود را ارزیابی و 

پیگیری کنید
کس��ب و کارهای  از  خیل��ی 
آی��ا  نمی دانن��د  اص��ال  کوچ��ک 
تبلیغات ش��ان نتیج��ه دارد ی��ا نه. 
 پلتفرم های تبلیغ��ات آنالین مانند

و   Google AdWords  
فیس بوک، اطالع��ات زیادی درباره 
تبلیغات ش��ما در اختیارت��ان قرار 
می دهن��د و ای��ن به ش��ما کمک 
می کن��د ت��ا متوج��ه ش��وید آی��ا 
تبلیغات ت��ان اث��ری دارد یا نه. ولی 
این بدی��ن معنی نیس��ت که الزم 
نیس��ت به ش��خصه تبلیغ  خود را 
مورد بررسی و آزمایش قرار دهید، 

اما بدین معنی اس��ت که می توانید 
برای قدم های بعدی خود تصمیمات 

سریع تری اتخاذ کنید. 
اگر تبلیغات  شما آنالین نیست، 
حتما ایمیل یا شماره  تلفنی را برای 
ش��ناخت بهتر اینکه کارها چطور 
پیش می رود اختص��اص دهید. در 
ضمن مشتریان  هم می توانند از این 

طریق با شما در ارتباط باشند. 
۳- بدانی�د که چه زمانی باید 

تبلیغ کنید
در نگاه اول، تبلیغ در تمام سال 
و اختصاص دادن بودجه مشخصی 
به ص��ورت ماهانه ب��رای این کار به 
نظر عاقالنه می رسد. اما امکان ندارد 
بتوانید در تمام س��ال به یک شکل 
و با یک نوع استراتژی تبلیغ کنید. 
اگر محصوالت  شما فصلی هستند، 
باید در فصل مناسب تبلیغات  را به 
باالترین حد برس��انید. بهتر اس��ت 
کمی زودتر از فصل ش��روع کنید و 
بعضی از روش های تبلیغاتی را برای 

بعد کنار بگذارید. 
بس��ته به نوع کس��ب و کاری که 
دارید، ش��اید مثال عید نوروز فصل 
خوبی برای فروش  محصول ش��ما 
باش��د. بهتر اس��ت همیش��ه پول 
بیش��تری برای هزینه تبلیغات در 
زمان های اوج فروش کنار بگذارید. 
در آخ��ر، بهت��ر اس��ت همیش��ه 
حواس ت��ان به رقبا هم باش��د. اگر 
بودج��ه تبلیغات فصل��ی را از قبل 
کنار بگذارید، شاید حتی بتوانید از 

رقیبان  هم پیشی بگیرید. 
۴- خوب برندسازی کنید

آیا مشتریان می توانند تبلیغ شما 
را بر مبن��ای متن، تصاویر، انتخاب 
رن��گ، لوگو ی��ا ح��روف چاپی در 
یک نگاه تش��خیص دهند؟ اگر این 
س��وال به نظرتان خنده دار می آید 
بهتر اس��ت نگاهی به کمپین های 
تبلیغاتی برنده��ای مهم و معروف 
بیندازی��د. خیلی وقت ه��ا فقط با 
دیدن رنگ آنها می توانید تشخیص 
دهید که به چه برندی تعلق دارند. 
به م��رور زمان، مش��تریان طرح 
تبلیغ شما را شناس��ایی کرده و با 
آن ارتب��اط برقرار می کنند. ش��اید 
وسوس��ه ش��وید هر بار ک��ه تبلیغ 
جدیدی می س��ازید برن��د خود را 
تغییر دهید؛ اما این کار باعث گیج 
شدن مخاطبان شده و در بلند مدت 
تاثیر خود را از دست می  دهد. هدف 
شما باید این باش��د که برند تان را 
در مکان های خ��اص و با تبلیغاتی 

که برای مخاطب هدف  آشنا باشد 
نمایش دهی��د. در یک کالم، خوب 
برندسازی کنید و تصویر برند خود 
را تغییر ندهید تا مش��تریان با شما 
ارتباط برقرار کرده و وفادار بمانند. 

۵- از مناب�ع خ�ود به خوبی 
استفاده کنید

همه می دانی��م که رتبه بندی در 
اینترنت��ی چقدر  جس��ت وجوهای 
اهمیت دارد، اما ش��اید ش��ما زمان 
و منابع کافی ب��رای اینکه مطالب 
جدی��د و خالقانه برای وب س��ایت 
خود تهیه کنید، نداش��ته باش��ید. 
بهتری��ن  مواقع��ی،  چنی��ن  در 
 فرصت اس��ت ت��ا از خدماتی مانند

 Bing و Google AdWords 
Ads استفاده کنید تا بدون اینکه 
نی��ازی ب��ه بهینه س��ازی مطالب و 
کلمات کلیدی خود داشته باشید، 
در نتای��ج SERP در جایگاه ه��ای 
باال ظاهر ش��وید. اگر بودجه کافی 
برای تبلیغ دارید اما وقت برای تهیه 
محتوا ندارید، می توانید از این منابع 
اس��تفاده کنید. اگ��ر بودجه کمی 
را ب��ه تبلیغات اختص��اص داده اید، 
عاقالنه نیست که برای تبلیغات در 
مجل��ه ای گران قیمت هزینه کنید. 
یک کمپی��ن در فیس بوک خیلی 
هوش��مندانه تر اس��ت و می  توانید 
هزینه روزانه تان را هم به این شکل 

کنترل کنید. 
مناس�ب  مکان ه�ای  در   -۶

خودتان را به نمایش بگذارید
داش��تِن تصورات زی��اد در مورد 
مش��تریان هدف، خطرناک اس��ت. 
به عنوان مثال، اگر برنامه رادیویی ای 
اس��ت که از آن خوش تان می آید و 
تصور می کنید مش��تریان  شما هم 
آن را دوس��ت دارند، عاقالنه نیست 
هزینه زی��ادی ص��رف تبلیغات در 
برنام��ه رادیوی��ی کنی��د؛ زی��را هم 
گ��ران اس��ت و هم ثابت ش��ده که 
چن��دان موثر نیس��ت. فرصت های 
زی��ادی برای صرفه جویی در هزینه 
تبلیغات وج��ود دارند. اگر در مکان 
نامناسبی تبلیغ کنید، پول خود را 
هدر می دهید. به جای این کار بهتر 
است مش��تریان خود را بشناسید. 
س��پس، آنها را م��ورد ارزیابی قرار 
دهید. ب��ه این فکر کنید دوس��ت 
دارند در کدام سایت های اینترنتی 
وقت بگذرانند، کجا می توانید افراد 
دیگری ش��بیه به آنه��ا پیدا کنید، 
چ��ه کتاب ها یا مجالتی می خوانند 
و به ک��دام برنامه ه��ای رادیویی یا 
پادکس��ت ها گوش می دهند. وقتی 
مشتریان خود را درست بشناسید، 
بهتر می توانید آنها را به کسب و کار 

خود جذب کنید. 
حرف آخر

تبلیغات چیزی نیست که آن را 
اجرا کنید و سپس فراموشش کنید. 
باید نگاهی راهبردی به آن داش��ته 
باش��ید و در زمان مناسب آن را به 

اجرا درآوردید. 
 inc. com :برگرفته از
entrepreneur. com

استراتژی تبلیغات چیست؟ 

معرفی ۶  استراتژی مهم تبلیغاتی در تجارت  های کوچک
کلید

۱0۵ ترفند بازاریابی و تبلیغات 
برای کسب و کارها )7(

در ش��ماره های قبل به نقل از س��ایت بازده به 55 
ترفند اول اش��اره کردیم. در این ش��ماره به تعدادی 

دیگر از این ترفندها می پردازیم: 
۵۶- وقت�ی احس�اس و عقل با ه�م در تضاد 

باشند، همیشه احساس پیروز می شود! 
درحالی ک��ه بس��یاری مایلند باور کنن��د در مقابل 
پیشنهادات و . . .  منطقی عمل می کنند، حقیقت آن 
است که آنها از روی احساس واکنش نشان می دهند 
و به دنب��ال دلیلی منطقی برای تایید تصمیم ش��ان 
هس��تند. بنابراین، بازاریاب باهوش عامل انگیزشی و 
نیاز به منطقی سازی را در ارائه محصول پیشنهادش 
در نظ��ر می گیرد. تا به حال یک س��ی دی را فقط به 
خاط��ر یک ترانه خریده اید؟ تا به حال رنگ ماش��ین 
را در خرید اتومبی��ل در نظر گرفته اید؟ این منطقی 

است؟
۵7- جایی بیرون از صنعت خودتان به دنبال 

بهترین الگوهای باکالس باشید
چه ش��رکتی بهترین سیستم صدور صورت حساب 
را دارد؟ بهتری��ن نی��روی فروش چط��ور؟ یا بهترین 
خدمات مش��تری؟ اگر تنها در مقابل رقیب تان خود 
را بس��نجید، فق��ط همس��طح او یا کمی بهت��ر از او 

می شوید. 
اما آی��ا با او رقابت می کنید؟ نه. مش��تریان ش��ما 
بهتری��ن فرآینده��ای ب��اکالس را از کس��ی دریافت 
می کنند و با کس��ب این تجربه، شما را در مقابل آنها 

می سنجند. 
۵8- دو خیمه  اساسی فروش

ال��ف. اف��راد از آدم های دیگر بهتر از ش��رکت های 
بدون چهره خرید می کنند و رضایت بیشتری دارند. 
ب. در ب��ازار، مانن��د صحن��ه  تئاتر، عامل��ی به نام 

»تعلیق مایالنه  ناباوری« در کار است. 
چه کسی پشت پنکیک های ما است؟ عمه جمیما. 
کیک های فرش��ته ای؟ بتی کراکر. قهوه؟ خوان والدز. 
اینها همه افسانه هستند اما افسانه ها تسلی بخشند. 
۵9- مهم ترین سفارش�ی که از یک مش�تری 

می گیرید سفارش دوم است
چرا؟ چون کس��ی که دو بار خرید می کند دو برابر 

احتمال دارد بار دیگر یک بار خرید کنند. 
۶0- قان�ون اول کاتال�وگ: پرفروش ترین در 

گوشه  باال سمت چپ
ه��ر کاتالوگی را که باز کنید نخس��تین چیزی که 
چش��م تان را می گیرد در گوش��ه  باال سمت چپ قرار 
دارد. ش��ما هم باید پرفروش ترین محصول تان را در 

این بخش قرار دهید. 
خب اگ��ر پرفروش ترین محصول ت��ان یک چیز 
نه چندان خوش��ایند برای چش��م باش��د چه؟ اگر 
محص��ول پایه تان کفش های مش��کی باش��د چه؟ 
ای��ن قانون را نادیده بگیرید و چیز دیگری انتخاب 

کنید. 
برای استفاده از قدرت توقف، یک کاالی گیرا را در 
گوشه باال سمت چپ بگذارید و نگاه خواننده تان را به 

نقطه قوی دیگری در صفحه معطوف کنید. 
۶۱- مخاطبان تان را بشناسید. 

سپس برای فردی در میان آن مخاطبان بنویسید. 
دریای��ی از 5۰۰،۰۰۰ نف��ر آدم بی نام و نش��ان را 
خطاب قرار ندهید که دریافت کننده اطالعات ش��ما 

هستند. 
در نوش��تن تبلیغات، بروش��ورها، نامه ه��ا و... یک 
مش��تری انتخاب کنید ک��ه می شناس��یدش و او را 
دوست دارید و مطالب تان را خطاب به او بنویسید… 

گویی مشغول مکالمه ای کاری با او هستید. 
۶۲- هوشیار باشید

آماده باش��ید که هروقت، هرکجا و با آنچه مشتری 
می خواهد حاضر باشید. 

 بازاریابی به موقع بس��یار حیاتی اس��ت زی��را افراد
 24 س��اعت ش��بانه روز و هف��ت روز هفته توس��ط 

محصوالت و خدمات سفارشی بمباران می شوند. 
۶۳- مراقب منفی ها باشید

حتما با حس��ن نیت و درستی با تمام مشتریان تان 
معامل��ه کنید. کلمات منف��ی، به وی��ژه در تابلوهای 
اعالن��ات کامپیوتری و سیس��تم هایی مانند اینترنت 
می توانن��د کس��ب وکارتان را فلج کنن��د و تاثیر آنها 

حتی از روابط عمومی مثبت هم بیشتر است. 
۶۴- روی بازار کوچک تر تمرکز کنید

برای هر گرایش حداقل یک گرایش متقابل وجود 
دارد. گاهی بهتر اس��ت روی بازار کوچک تری تمرکز 
کنید که هیچ کس به آن خدمت رسانی نمی کند زیرا 

همه مشغول خدمت به گرایشات بزرگ تر هستند. 
س��ایت هایی را که ممکن اس��ت ب��رای مخاطبان 
هدف تان جذاب باش��ند بررس��ی کنید و ببینید چرا 

افراد به آنها سر می زنند. 
۶۵- ویژه نامه روزنامه

هرس��اله روزنامه ها بخش ها یا ضمیمه های ویژه ای 
را با موضوعات محلی کار می کنند. نمایشگاه عروس، 

برنامه های امالک، نمایشگاه صنایع دستی و... . 
این بخش ها معموال بیشتر از خود روزنامه خواننده 
دارند و تبلیغات ش��ما می تواند کار بیش��تری تولید 
کند. توجه: به نسخه های سال های گذشته نگاه کنید 
و با تبلیغ کنندگان مش��ورت کنید و ببینید آیا پاسخ 
مخاطب��ان ارزش تبلیغ در این بخش ه��ا را دارد. در 
بسیاری از شهرهای کوچک پاسخ خیلی خوبی است. 
ادامه دارد. . .
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

کِرمی که برای فروش به نوسازی 
زمین بازی نیاز داشت

در س��ال 2۰15 اوکراین در ش��رایط سختی به سر 
می برد. حتی اگر ذهن، درگیری های ش��رق کشور را 
از ی��اد می برد، باز هم اوکراین هنوز کش��وری بود که 
با بحران اقتصادی دس��ت و پنج��ه نرم می کرد. تورم 
به باالترین میزان 15 س��ال گذشته یعنی 43درصد 
رسیده بود. ارزش پول اوایل سال 2۰15 تا 57درصد 

سقوط کرده بود. 
اوکراین بازاری نبود که در آن مردم مش��تاق خرید 

محصوالت وارداتی گران قیمت باشند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، متأس��فانه برای Bayer و 
کِرم ضدعفونی کنن��ده Bepanthen Plus  همین 
اتف��اق افت��اده بود؛ یک محصول خاص که س��ه برابر 
گران تر از محصوالت مش��ابه خودش بود، آن هم در 
بازاری که مصرف کنندگان حس��اب هر پنی مصرفی 

خود را داشتند. 
هدف، تنه��ا وادار کردن مردم به پش��ت کردن به 
محصوالت مشابه نبود؛ هدف اصلی افزایش سهم برند 
بود. برند کار س��ختی را در پیش داشت و برای موفق 

شدن به پیامی واضح و متمایزکننده نیاز داشت. 
گ��روه هدف این محصول بچه ه��ا بودند؛ بچه ها که 
هر روز عضوی از بدن ش��ان زخم برمی داش��ت، البته 
خریدار محصول همیش��ه مادران بودن��د؛ محافظان 

خانواده. 
رقاب��ت س��ر عارضه های��ی بود ک��ه ب��ه کرم های 
ضدعفونی کنن��ده نیاز داش��تند، یعن��ی بریدگی ها و 
خراش ها. بین��ش آژانس MediaCom این بود که 
Bepanthen Plus می توانس��ت با چیزی بیش از 
کرم آرامش بخش، خود را متمایز کند. راه حل آژانس 
تبلی��غ کرم به عنوان ش��ریک قاب��ل اطمینان مادران 
جوان��ی بود که ب��ه دنبال مراقبت روزان��ه از فرزندان 

خود بودند. 

استراتژی
بچه ها برای س��الم بودن باید بی��رون از خانه بازی 
کنند. آژانس MediaCom با بررس��ی محیط شهر 
ب��ه فرصتی که پیش روی Bepanthen Plus قرار 

داشت پی برده بود. 
بیش از دو سوم مردم اوکراین در حومه شهر زندگی 
می کردند و زمین های بازی و پارک ها تنها راه موجود 
برای بازی ه��ای بیرون از منزل کودکان به حس��اب 
می آمد، اما پس از س��ال ها کمبود سرمایه گذاری، که 
در اوضاع اقتصادی آن زمان تشدید شده بود و جنگ 
ادامه دار در شرق، بیشتر زمین های بازی قابلیت خود 
را از دس��ت داده بودند. به عبارت دیگر بازی در آنها 
به معنای اس��تقبال از زخم و جراحت بود. در نتیجه 
بیشتر بچه ها امکان بازی و بهره مندی از تفریحات را 
به شکلی که برای مادران شان مطلوب بود، نداشتند. 
 پ��س ای��ن بین��ش به ی��ک فرص��ت تبدیل ش��د.

 Bepanthen Plus در حف��ظ مکان ه��ای ام��ن و 
مناس��ب برای بازی کودکان، به والدین کمک رسانی 

می کرد. 
Bepanthen Plus ب��ا برجس��ته کردن اهمیت 
زمین های بازی و کمک به نوس��ازی و بازس��ازی آنها 
در محله ه��ا جایگاه خود را به عنوان دوس��ت مادران 
تعیین می کرد. برند می خواست نامش را با  »امنیت« 
زمین های ب��ازی پیوند دهد و همزم��ان با محافظت 
از ک��ودکان در مقاب��ل زخم ها و جراح��ات، آنها را از 

خطرات حفظ کند. 
آژان��س انقالبی را در نوس��ازی زمین های بازی در 
این کش��ور آغاز و در این راه سعی کرد رویکرد دولت 
و س��ازمان های تصمیم گیرنده را به این موضوع تغییر 
ده��د و به م��ادران نش��ان داد که چط��ور می توانند 

کیفیت زندگی فرزندان شان را بهبود بخشند. 

اجرا
در قل��ب اس��تراتژی، نی��از ب��ه تعمیر و بازس��ازی 
زمین ه��ای بازی در سراس��ر اوکرای��ن در نظر گرفته 
ش��ده بود. برای اجرای ای��ن کار آژانس از کمک های 
م��ادران ب��رای شناس��ایی زمین های ب��ازی نیازمند 
تعمیر کمک گرفت. وب س��ایتی تهیه شد که مادران 
می توانستند در آن زمین های بازی غیر قابل استفاده 
نزدیک محل س��کونت خود را شناسایی کنند. سپس 
برند با فشار روی مقامات محلی نسبت به تعمیر آنها 

اقدام می کرد. 
Bepanthen Plus همچنی��ن مبالغ��ی را برای 
فعالی��ت انجمن ه��ای محلی جم��ع آوری ک��رد. در 
یک نشس��ت خبری در کیو و اودس��ا از نش��ریات و 
ش��خصیت های زن تأثیرگ��ذار دعوت کرد ت��ا بتواند 
م��ادران 2۰ تا 45 س��اله را تحت پوش��ش قرار دهد. 
استفاده از بنر و ویدئوهایی در فیس بوک و آگهی های 
متنی در گوگل و ش��بکه های محلی اوکراین از دیگر 
فعالیت های این کمپین بود. تمام این فعالیت ها مادران 
را به وب س��ایت مذکور هدایت می کرد، به این ترتیب 
آنها می توانس��تند برای تغییرات آس��تین باال بزنند و 
درباره ق��درت درمان Bepanthen Plus اطالعات 
کسب کنند. پیام کمپین به 71درصد مخاطب هدف 
رس��ید و مردم زیادی برای ایجاد تجهیزات مخصوص 
تفریحات کودکان وارد عمل ش��دند. سه زمین بازی 
جدید س��اخته ش��د و 2۰ عدد دیگر تعمیر ش��دند. 
وب سایت کمپین بیش از 7۰هزار بازدید داشت. برند 
نیز با وجود قیمت باالی محصولش، 6درصد افزایش 

فروش داشت.  
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اگر داس��تان به ما تلنگ��ری می زند و ما را 
تش��ویق به انجام یا اقدام برای عملی می کند 
یعنی ما با یک داستان خوب مواجه هستیم. 
داستانس��رایی در رابطه با ایجاد فروش بسیار 
مهم است و سه هدف کلیدی ارزشمند دارد 

که عبارتند از: 
- ارائه اطالعات 

- متقاعد کردن مشتریان 
- خلق یک رابطه فردی. 

برای اینکه داستانسرایی موفق باشد، باید 
ساختار اساسی برای خلق یک داستان کامل 
را یاد بگیریم. این ساختار داستانی پایه، همان 

هرم فریتاگ  )گوستاو فریتاگ( است. 
مفهوم فریتاگ براساس یک ساختار هرمی 
است که براساس عناصر مهم داستانسرایی بنا 
شده است. این فرمول شامل »بیان و شرح« 
به عنوان بخش اول داس��تان اس��ت. در این 
قسمت تضاد یا درگیری شکل می گیرد. پس 
از آن اقداماتی انجام می شود و شاهد یک اوج 
و فرود خواهیم بود. اینجا متن داستان است. 
در متن داس��تان راه حل هایی ارائه می ش��ود 
تا تنش و درگیری برطرف ش��ود. شخصیت 
اصل��ی با اتخ��اذ تصمیمات درس��ت ما را به 
سمت خاتمه داستان می برد و در این حالت 

احساس رضایت را فراهم می کنیم. 
به عنوان بازاریاب باید اصول اولیه، مبانی و 
ساختار داستانسرایی را بشناسیم و بسیار مهم 
است که بدانیم یک داستان اثربخش چگونه 

ساخته می شود. 
یک داستان را چگونه می توان مؤثر کرد؟ 

ام��روزه ما به اهمیت گفتن یک داس��تان 
خوب آگاهیم ولی اگر نتوانیم یک داستان را 
مناسب بگوییم یا مخاطبان ما آن را به خوبی 
متوجه نش��وند، چکار باید ک��رد؟ راه حل ها و 
پیش��نهاداتی وجود دارد که باعث می شود ما 
بتوانیم در انتق��ال مفاهیم و محتوایی که در 

نظر گرفته ایم موفق شویم. 
1- استفاده از قدرت چند رسانه ای

هر کس��ی از رس��انه های متعدد استفاده 
می کند. براس��اس مطالعات ص��ورت گرفته 
میزان پاس��خگویی افراد به محتواهای چند 
رس��انه ای بیش��تر از 77درصد از محتواهای 
متنی بوده است. همچنین پست های وبالگی 

که حاوی ویدئو هس��تند س��ه برابر بیشتر از 
پس��ت هایی که دارای متن هستند، مخاطب 
داش��ته اند. این آمارها بیانگ��ر عالقه بصری 
م��ردم در دریافت و جذب اطالعات و تمامی 
چیزهایی اس��ت که قرار اس��ت ما برای آنها 
تهیه کنیم. انتقال پی��ام از طریق فیلم هایی 
که موجب تحریک احساسات می شوند، یک 
روش مؤث��ر برای گفتن داس��تان محصول یا 
داستان ما اس��ت. عبارتی قدیمی هست که 
می گوید »نشان می دهم، نمی گویم«، بیانگر 
تأثیر تصویر یا عمل در رابطه با متن یا دادن 

اطالعات است. 
این بدان معنی اس��ت که عالوه بر نوشتن 
خالقان��ه و منحصربه فرد، باید آن را با س��ایر 
اشکال محتوا و با کیفیت مرتبط و با استفاده 
از ویدئوها، تصاویر، گرافیک و س��ایر رسانه ها 
ترکیب کنیم تا داستانی قانع کننده و پیامی 

مناسب و تأثیر گذار خلق شود. 
2- داستان را ساده ولی جالب بیان کنیم 
در هیاهوی اطالعات، ممکن است محتوای 
ش��ما در این کارزار گم ش��ده یا دیده نشود. 
براساس یک نظرسنجی، 79 درصد از کاربران 
اینترنت محتوا را اس��کن می کنند تا آن را به 
صورت کلمه ای بخوانند. باید بدانیم که افراد 
بسیاری کمی هستند که موردی را به صورت 
عمیق مورد توجه قرار می دهند؛ بس��یاری از 
مردم با آنها به صورت گذرا برخورد می کنند. 
بای��د اطمینان داش��ت محتوایی ک��ه تولید 
می شود مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. 

 ب��رای داس��تان و محتوای خ��ود عنوانی 
را انتخ��اب کنید که مخاطب��ان عالقه دارند 
درب��اره اش بدانند. همچنین باید داس��تانی 
س��اده از محص��ول و برند که قاب��ل درک و 
به یادماندنی باشد بسازیم. با درک اینکه چرا 
م��ردم محصوالت را خری��داری می کنند، به 
ارزش داس��تان اضافه کنید. ارزش، صفات و 
ویژگی ها و حتی تجربیات را داخل داستان ها 
قرار دهیم. در مورد محصوالت، برند و صنعتی 
که در آن فعال هستیم، صادق باشیم. داستان 
را به صورت ساده ولی قوی بیان کنیم. هیچ 
کس تمایل و عالقه ای به شنیدن یک داستان 

خسته کننده و طوالنی ندارد. 
3- انتخ�اب ش�خصیتی قابل لمس و 

باورپذیر در داستان 
م��ردم ب��ه اه��داف بازاریابی م��ا اهمیتی 

نمی دهن��د. آنها صرفا می خواهن��د در مورد 
محصول یا برند بدانند. برای جلب نظر عاطفی 
و احساسی آنها باید از داستان های خوبی که 
با نیازهای آنها مرتبط هستند استفاده کنیم. 
مردم دوست دارند که شخصیت های داستان 
از مردم واقعی باش��ند؛ شخصیت هایی که در 
واقعیت وج��ود دارند یا ما در رویاهای مان به 
راحتی آنها را تصویر می کنیم و قابل تجربه و 

دارای ایده هستند. 
برای داش��تن یک بازار ماندگار و پویا، 
ب��ا ارائه داس��تان های زیبا، پیش��نهادات 
جذاب ت��ری ارائه کنی��م. به همین خاطر 
داش��تن و تصوی��ر یک ش��خصیت قابل 
لم��س و واقع��ی می تواند تأثیر بس��یار 
زیادی بر مخاطبان ش��ما بگذارد. محتوا 
در قالب یک شخصیت باورکردنی و قابل 
لمس می تواند روی بس��یاری از افراد که 
مش��غله دارند تأثیر گذاشته و منجر شود 
همه داستان ما را بخوانند. بدانیم در این 
بازار اش��باع شده، روزانه صدها هزار پیام 
برای مردم ارسال می شود ولی آنها صرفا 
پیام های��ی را دریاف��ت می کنند که قابل 

لمس هستند. 
4- توجه داش�ته باشید که سرتیترها 

می توانند تفاوت ایجاد کنند 
اگر مخاطبانی دارید که مشغله زیادی دارند 
روی س��رفصل ها و عناوی��ن کلیدی متمرکز 
ش��وید. در اینجا مهم نیس��ت محتوای شما 
چقدر عالی اس��ت، بلکه مه��م درک و عالقه 

مخاطب پرمشغله است. 
افرادی که پرمش��غله هستند خیلی برای 
اینکه محتوای ش��ما ارزش��مند اس��ت وقت 
نمی گذارن��د. ب��ا انتخاب عناوین درس��ت و 
کلیدی می توانیم توجه آنها را جلب و آنها را 
برای دنبال کردن خود مجاب کنیم. همیشه 
باید یک سرتیتر تبلیغاتی برای پیام بازاریابی 
خ��ود داش��ته باش��ید. این یک��ی از بهترین 
راه هایی اس��ت که کمک می کند دیگران از 

محتوای شما دور نشوند. 
5- محتوای سالم را حفظ کنید 

در ط��ول روز میلیون ها ایمیل فرس��تاده 
می شود، جست وجوهای زیاد انجام می شود و 
بسیاری از ویدئوها و تصاویر آپلود می شود؛ در 
میان انبوه محتوا ممکن است محتوای تعریف 
شده از بین رفته باشد. ما می توانیم پیام خود 

را با عناوین، تیترها و سرتیترها بدون تغییر، 
س��ازگار و س��الم نگه داری��م. در صورتی که 
تصاویر، متن ها، فیلم ها و سایر مواد بازاریابی 
به طور جداگانه یا ب��ا فاصله به صورت آنالین 
توزیع ش��ود، محت��وا به س��ادگی در فضای 

مجازی گم می شود. 
6- ایجاد شخصیت های جذاب 

در داستانس��رایی برن��د یا محص��ول، باید 
ش��خصیت های قابل تحس��ین و منحصربه 
ف��ردی را که مخاطبان ش��ما دوس��ت دارند 
طراحی کنید. نیازی به خلق شخصیت های 
خیالی یا عجیب برای ساخت داستان خوب 
نداریم. داستان را می توان از منظر کارکنان و 
مشتریان خود بازگو کنیم. آنها همواره دارای 
تجربیاتی واقعی و ارزش��مند از ارتباط شان با 
سازمان یا محصول هستند. مهم ترین مسئله 
در داس��تان این اس��ت که ش��خصیت های 
داستان، مخاطبان را به لحاظ عاطفی درگیر 
کنند، آنها ش��خصیت های داس��تان را دنبال 
کرده و در داستان هایی که می گویند شرکت 

می کنند. 
7- از تاکتیک های بازاریابی همیش�ه 

استفاده کنید 
ب��ا اس��تفاده از اس��تراتژی های بازاریابی، 
می توانی��د مطالب را در صفحه خودتان بیان 
کنید. ما می توانیم محتوای منتش��ر شده را 
همزمان در فیس بوک، پینترست، وب سایت 
یا پیام های تلفنی داشته باشیم، به نحوی که 
مخاط��ب در کلیه حوزه های آنالین و آفالین 
همراه ما باشد. این فرصتی است تا مخاطب 

همواره به سمت ما برگردد. 
در نهای��ت، داستانس��رایی می تواند نقش 
مهم��ی در توج��ه مردم داش��ته و اف��کار و 
احساس��ات آنها را هم��راه کند. اگ��ر روایت 
بازاریابی به خوبی بیان ش��ود، می تواند برای 
مخاطبان هدف، از جمله افراد پرمش��غله که 
زمان محدودی برای خواندن دارند، به خوبی 
س��خن بگوید. بسیاری از چیزهایی که انجام 
می دهید برای ارائه داستان های جذاب است 
که از طریق ایجاد سروصدا در بازار اشباع شده 
امروز به درک آن کمک می کند. به یاد داشته 
باشید داس��تان های خوب مخاطبان شما را 
جذب می کنند. آنها می توانند تصاویر ذهنی 
را ایجاد کنند که مخاطبان شما آن را به یاد 

خواهند آورد. 

 اشتباه نقش بازی کردنساختار اساسی داستانسرایی
 در فروش

زمانی که مرتکب اش��تباه نقش بازی کردن در 
فروش می ش��وید، فروش موفقیت آمیز ش��ما به 
توانایی ت��ان در نق��ش بازی کردن بس��تگی پیدا 
می کن��د )نقش فروش��نده ای مش��تاق، صادق و 
نوع دوس��ت(. اجازه دهید صادقانه صحبت کنیم؛ 
وقتی برای فروش��نده ها فقط سر گرفتن معامله 
مهم اس��ت، خواه این نکته را قبول داشته باشند 

یا نه خوب نقش بازی نمی کنند. 
برخ��الف تع��داد نقش هایی که فک��ر می کنید 
می توانید بازی کنید، موفقیت شما به عنوان یک 
فروش��نده به این بس��تگی دارد که در کار خود 

نقش بازی کردن را بتوانید کنار بگذارید. 
نقش بازی کردن برای سرگرفتن معامله مفید 

و مؤثر نیست. 
ب��ه گ��زارش هورموند، روش��ن ترین دلیلی که 
نش��ان می دهد نق��ش بازی کردن فروش ش��ما 
را از بی��ن می برد این اس��ت که ریش��ه این کار، 

فریبکاری یا عذر و بهانه است.
 ش��ما با فریبکاری قصد اصل��ی خود را پنهان 
می کنید. دلیل دیگر عدم موفقیت شما این است 
که روابط خود را با مشتریان به صورت بلندمدت 

نمی توانید حفظ کنید. 
ش��ما باید ارتباطی براساس اعتماد با مشتریان 
برقرار کنید تا بتوانید به ارزش واقعی هر مشتری 

پی ببرید. 
نقش بازی کردن باعث می شود نتوانید ارتباط 
قاب��ل  اعتمادی با مش��تریان برق��رار کنید و در 
نتیج��ه نتوانی��د اعتماد آنها را ب��ه مدت طوالنی 

حفظ کنید. 
زمانی که سعی می کنید با نقش بازی کردن، در 
فروش موفق شوید، ممکن است در ظاهرفریبی، 
دروغ گفت��ن یا متقاع��د کردن مردم ب��ه اینکه 
چیزی هس��تند که در واقع نیستند، ظاهر شوید، 
ام��ا در این  بین نمی توانید به چیزهایی پی ببرید 
که هرس��ال برای موفقی��ت به آنها نی��از دارید. 
نقش بازی کردن به ش��ما یاد می دهد که در هر 
موقعیت فروش مانند آفتاب پرس��ت رنگ عوض 

کنید تا معامله سر بگیرد
 نق��ش بازی کردن به ش��ما ی��اد نمی دهد که 
برای حفظ مش��تری باید چ��ه کاری انجام دهید. 
ای��ن کار فقط یک طرف معادله موفقیت )فروش( 

را پر می کند.
 زمانی که مس��ئله برقراری ارتباط با مشتری و 
تحکیم این ارتباط بعد از فروش به میان می آید، 

نقش بازی کردن هیچ فایده ای ندارد. 
نق��ش بازی کردن مبین این عقیده اس��ت که 
موفقیت در فروش فق��ط یعنی چند جمله را به 

خورد مشتریان دهیم. 
مش��کل این اس��ت که اگر هم ب��ا نقش بازی 
ک��ردن موف��ق به فروش ش��ویم، ای��ن کار تمام 
نمی ش��ود. باید برای حفظ ارتب��اط، بازهم نقش 
بازی کنی��م و اگر حرف هایی که زده ایم حقیقت 

نداشته باشند اوضاع بدتر می شود. 
حتی اگر با دروغ های بیشتر کار خود را بتوانیم 
پیش ببریم، بازهم نتیجه نمی گیریم، زیرا با این 
کار مش��تریان ناخودآگاه به ما اعتماد نمی کنند 
و اعتماد، پایه و اس��اس تمامی ارتباطات فروش 

است.
 خانم »لیندا راد« اهمیت جلب اعتماد مشتری 

را به خوبی درک کرده است. 
او قبل از ش��روع به کار در صنعت وام و رهن، 
چندین س��ال به عنوان بانکدار خصوصی و مدیر 
مجموع��ه اوراق به��ادار کار می ک��رد، یعنی اگر 
مشتریان می خواستند به ازای خدمات وی پولی 
پرداخت کنند، باید به او اعتماد می کردند. لیندا 
می گوی��د:  »در کار اولم ی��اد گرفته بودم که اگر 
می خواهم با مش��تریان کارکنم باید به آنها نشان 
ده��م که روی م��ن می توانند حس��اب کنند« و 

درست همین کار را کرد. 
او به جای اینکه فقط با لبخند زدن به س��واالت 
مشتریان پاس��خ دهد، پرسش هایی مانند »کمی 
در م��ورد خودتان و اینکه االن کجا هس��تید به 
م��ن بگویید« مط��رح می کرد و س��پس این طور 
ادامه می داد که حاضر اس��ت تا هرقدر مشتریان 
مایل باش��ند به آنها خدمت کند، اما برای انجام 
ای��ن کار ابتدا باید بداند انگیزه آنها از گرفتن وام 
چیس��ت؟ آنها انگیزه، ارزش ه��ا و نیازهای خود 
 را در رابط��ه با گرفتن وام ب��ه لیندا می گفتند و

 ب��ا ای��ن کار کلید تج��ارت خود را به دس��ت او 
می س��پردند و لیندا در طول راه، درهای بس��ته 

زیادی را باز می کرد. 
برای جلوگی��ری از نقش بازی کردن در حرفه 
فروش و کس��ب موفقیت، بای��د همانند لیندا به 

فروش نگاه کنید.
 اول ک��ه بای��د این فک��ر را از س��رخود بیرون 
کنی��د که ب��ا تکیه  بر ه��ر چیزی که ع��اری از 
 اعتماد اس��ت، می توانی��د ف��روش موفقیت آمیز

 و بلندمدتی  داش��ته باش��ید، چون به طورقطع 
نمی توانید. 

دوم اینک��ه برای برقراری ارتباط با مش��تریان 
به زبان واقعی فروش، به طور مس��تمر باید تالش 

کنید. 

 مردان مریخی زنان ونوسی 
در بازاریابی

 به طور متوس��ط مغز م��ردان حدود 10 ت��ا 12درصد 
س��نگین تر از مغز زنان است. داشتن مغز بزرگ تر لزوما به 
معنای باهوش تر بودن نیست، اما تفاوتی در نحوه کارکرد 

آنها وجود دارد. 
به گزارش ibazaryabi، نمی توان قضیه را به طور کلی 
سیاه و سفید دید، بلکه تفاوت هایی فردی وجود دارد، اما 

توجه به تفاوت های فیزیکی کلی تا حدودی مهم است. 
فرآیند های فکری به ش��کل متفاوت کنترل می شوند و 
محرک های خارجی هم به طور متفاوت مورد پردازش قرار 
می گیرند که این مهم در ارتباطات بازاریابی استثنا نیست. 

مغز مردان مریخی زنان ونوسی
برای قرن های متمادی کلیشه های بسیاری در رابطه با 
تفاوت های رفتاری بین مردان و زنان وجود داش��ته است. 
با این وجود برخی مطالعات نش��ان داده اند که این تفاوت 

ریشه در تفاوت های ساختاری خود مغز انسان ها دارد. 
به عنوان مثال لوب جداری پایینی مغز عموما در مردان 
بزرگ تر اس��ت، خصوصا در نیمکره چپ مغز بیشتر دیده 

می شود. 
ای��ن بخش از مغز با انجام محاس��بات زمانی و تخمین 
فاصله و محاسبات ریاضی درگیر است. اغلب ریاضیدانان 

بزرگ از جمله انیشتین لوب پایینی بزرگی داشته اند. 
پین��ه ای  جس��م  دارای  زن��ان  دیگ��ر  ط��رف   از 
)corpus callosum(بزرگ ت��ری هس��تند. این بخش 
وظیفه برقراری ارتباط بین دو نیمکره مغز را بر عهده دارد. 
این به این معناست که انتقال اطالعات بین دو نیمکره 
در زنان س��ریع تر از مردان انجام می ش��ود. از طرفی باید 
توجه کرد که فکر کردن وابس��ته و مرتبط با احساس��ات 

است. 
زنان همچنین از سیس��تم لیمبیک عمیق و بزرگ تری 
برخوردار هس��تند. این سیس��تم مغزی چندین وظیفه و 

عملکرد پیچیده را بر عهده دارد. 
اما ورای تم��ام این وظایف و عملکرد های پیچیده، این 
بخش نقشی ویژه در پردازش احساسات، حافظه احساسی 
و حافظه بلند مدت دارد. همچنین احساس تعلق در روابط 

نیز از این بخش کنترل می شود. 
مغز و تبلیغات

مردان و زنان چه نگاهی نسبت به تبلیغات دارند؟ قابل 
ذکر اس��ت که م��ردان به بخش ه��ای مختلف یک تبلیغ 

به صورت مجزا نگاه می کنند: 
- متن

- تصاویر
- و دیگر عناصر تبلیغ.

و در مجموع به دنبال یافتن یک سلسه مراتب هستند، 
ریسک پذیر هس��تند و عکس العمل های یکباره بیشتری 

نسبت به تبلیغات دارند. 
ام��ا زنان به لطف ارتباط خ��وب و قوی بین دو نیمکره 
مغز خودشان، بیش��تر به تصویر بزرگ تر و جامع تر توجه 
می کنند. به ع��الوه جزییات را بیش��تر می بینند، اما کل 
مجموع��ه باید برای آنها منطقی جلوه کند. آنها بلند مدت 
فکر می کنند و خریدهای یکباره و هیجانی کمتری دارند. 
جالت توجه اینکه با وجود آنکه بخش زبانی مغز در زنان 
توسعه یافته تر از مردان اس��ت، اما زنان کمتر به تبلیغات 
متنی توجه می کنند. تصاویر برای آنها اهمیت بیش��تری 
دارد، خصوص��ا زمانی که در پی یافتن یک ارتباط معنا دار 

باشند. 
زیرساخت مناسب

در کن��ار لحن و طراحی مناس��ب، انتخاب زیرس��اخت 
صحیح نیز اهمیت زی��ادی دارد. به دلیل وجود تفاوت در 
فعالیت مغزی دو جنس، این دو گروه به دنبال کانال های 

آنالین متفاوتی هستند. 
اطالعات آماری ک��ه در این زمینه وجود دارد حاکی از 
این است که زنان بیشتر شبکه های فیس بوک، پینترست 
و اینستاگرام را دوس��ت داشته و از آنها برای حفظ روابط 

دوستی خود استفاده می کنند. 
از طرف دیگر مردان بیشتر شبکه های گوگل، یوتیوپ و 
لینکدین را می پسندند و در آنها با هدف کسب اطالعات و 

ارتباطات کاری فعالیت می کنند. 
آزادسازی بازاریابی

از قدیم بازاریابی حوزه ای برای مردان و از جنس مردان 
ش��ناخته می ش��د و توجه کمتری در آن به زنان و عالیق 
آنها می شد، اما خوشبختانه این رویه در حال تغییر کردن 

است. 
امروزه تعداد بازاریابان زن بیشتر است و جنس تبلیغات 
بیشتر زنانه است و البته بدون دلیل هم این روند را پیش 

نگرفته است. 
تحقیقات مختلفی نشان داده اند که زنان مسئول بیش 
از 80درص��د بودجه هر خانوار هس��تند، اما در عین حال 
نقش��ی در بیش از 85درصد از خرید های غیر خانگی را بر 

عهده دارند. 
حت��ی تبلیغات برای اقالمی که عن��وان »خودت انجام 
ب��ده)DIY(« را دارن��د نیز با هدف زنان انجام می ش��ود. 
درحالی که این قبیل محصوالت بیشتر مردانه هستند، اما 
امروزه تصمیم برای خرید آنها توسط زنان انجام می گیرد. 
عالوه بر این ماهیت اجتماعی زنان به صورتی است که 
ب��ر یکدیگر تأثیر می گذارند. به عبارتی اگر ش��ما یک زن 
را قانع کنید، با مجموعه مخاطبانی شامل 10 نفر روبه رو 

می شوید. 
پ��س در زمان اتخاذ اس��تراتژی، توجه ب��ه تفاوت های 
فیزیکی بین مخاطبان زن و مرد اهمیت بسیار زیادی دارد. 
همچنی��ن هرگز نبای��د اهمیت مصرف کنن��ده زن کم 
تلقی شود. فقط موضوع ذوق و سلیقه نیست، بلکه مسئله 

علم  الحیات مطرح است. 

کارگاه بازاریابیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی



 »تفکر طراحی« چیست و چه مزایایی 
برای کسب و کارتان به همراه دارد؟ 

تفکر طراحی احتماال بخشی از فرآیندی است که شما 
در حال اجرای آن هستید، بی آنکه نام آن را شنیده باشید. 
تفکر طراح��ی راهی دیگر برای فکرک��ردن در مورد حل 
مس��ئله است. بیایید با هم نگاهی دقیق تر به این موضوع 

بیندازیم. 
 »تفکر طراحی« = »حل مسئله«

ب��ه گزارش مدیر اینفو، تفکر طراح��ی راه دیگری برای 
بحث در مورد حل مس��ئله در کسب و کارتان است. تالش 
هر پروژه طراحی، رس��اندن ش��رکت ب��ه اهدافش و حل 
مشکالت مشتری اس��ت. برای مثال از خود بپرسید »آیا 
طراحی وب سایت می تواند کمک بهتری به برطرف شدن 
نیاز مشتریان تان کند؟ یا اعطای کوپن و بسته بندی های 
ش��گفت انگیز؟ « تفکر طراحی چیزی بیش از حل مسئله 
اس��ت. در واقع این روش رویکردی برای توس��عه راه حل 
اس��ت. تفکر طراحی فرآیندی منس��جم و مرتب اس��ت 
که می توان آن را در س��ه مرحله مجزا بررس��ی کرد. این 
مراحل عبارتند از فهمیدن )درک(، کاوش )جس��ت وجو(، 

تحقق بخشیدن )اجرا(.
کمی در مورد پروژه هایی که در حال انجام شان هستید، 
فکر کنید. احتماال متوجه می شوید که آنها با طرحی کوتاه 
و کلی )درک( شروع می شوند، سپس ایده پردازی می کنید  
)کاوش و اکتش��اف( و ب��ا اتخاذ همه این م��وارد و ایجاد 
طرحی برای حل مشکل، آن را تحقق می بخشید )اجرا(. 

این روند می تواند حتی در فرآیندی کلی به شش مرحله 
تقسیم شود: 

- درک
- تعریف کردن

- ایده
- نمونه اولیه

- آزمودن
- پیاده سازی.

مفهوم »تفکر طراحی« برای شرکت تان چه کاری 
انجام می دهد؟ 

هنگامی که به طراحی و خالقیت می پردازید، فکر کردن 
در مورد راه هایی که به ذهن تان می رسد و حل مشکالت و 
راه حل های آنها، می تواند به شما در ایجاد پاسخ های بهتر 
کمک کند. در اصل، ش��ما می توانید طراح بهتری باشید. 
بیایید مدل تفکر طراحی را در پروژه طراحی وب بررسی 

کنیم.
-درک: از خ�ود بپرس�ید »کاربر چه نیاز، خواس��ته 
یا انتظاری دارد؟« برای ش��ناختن کاربرانی که مخاطبان 
هدف پروژه هستند، دس��ت به کار شوید. آنها را بیابید و 
با کارب��ران واقعی گپ بزنید. بدین ترتی��ب جایگاه تان را 
مس��تحکم کنید )به یاد داش��ته باشید تفکر طراحی یک 

رویکرد عملی است.(
-کاوش: ای��ن مرحله زمانی برای خالقیت اس��ت. هر 
ایده ای را رمزگش��ایی کنید. ایجاد طرح یا چارچوب ها به 
ش��ما کمک می کند این ایده ها را بهبود بخشید. ایده ها را 
با تیم تان به اش��تراک بگذارید و ببینید که چگونه به آنها 

پاسخ می دهند. 
-اجرایی کردن: حاال زمان عمل است. ایده نهایی را با 
دیگران در میان بگذارید. »آنها چه فکر می کنند؟ آیا آن را 

کارساز می دانند؟ آیا مشکل آنها حل می شود؟«
-تک�رار کنید: هیچ کس نمی تواند به ش��ما اطمینان 
دهد که پروژه تان در همان دور اول جواب می دهد. ممکن 
است مجبور شوید هر مرحله را به عقب برگردانید و دوباره 

امتحان کنید، اما دلسرد نشوید. 
مزایای تفکر طراحی

 فکر نمی کنید وقت آن است که تیم تان با مفهوم تفکر 
طراحی آشنا شود؟ از مزایای پیاده سازی چنین مفهومی 

می توان به موارد زیر اشاره کرد: 
-تفکر طراح��ی بر کاربر نهایی تمرکز دارد. البته ش��ما 
چی��زی را صرفا برای  اینکه خوب به نظر می آید یا تکنیک 
بی نظیری دارد، طراحی نمی کنید بلکه هدف ش��ما ش��اد 
کردن مشتریان تان است. دقت داشته باشید خوشحال کردن 

مشتریان تان یک قدم فراتر از رضایتمندی آنها است. 
-تفکر طراحی ریشه در کار گروهی دارد که هر فردی با 

هر سطحی از تخصص را به همکاری وادار می کند. 
-تفکر طراحی، ماهیت همدلی و احساسات انسانی را در نظر 
می گیرد و این همان چیزی اس��ت که این مقوله را قدرتمند 
می سازد. توجه داشته باشید که خوشحال کردن مشتریان تان 

قبل از هر اقدام تجاری، نوعی ارزش انسانی است. 
-تفک��ر طراح��ی می تواند ب��ه منزله نوع��ی ارزیابی و 
اجرای اقدامات اصالحی باش��د. فراموش نکنید بازنگری و 
اصالحات کلید موفقیت تان است. پس از بازنویسی کارها و 

پروژه های تان نترسید. 
-تفکر طراحی مشکالت واقعی را حل می کند. به همین 
دلیل است که ش��ما اول به سراغ طراحی کردن می روید. 
»ش��ما می خواهید چه کاری انجام دهید؟ چگونه به شما 
کمک می کند؟ آموزش تان می دهد یا موجب ایجاد لذت 
در کاربر می شود؟ « در واقع تفکر طراحی راهی است برای 
اینکه مشکالت هم اکنون حل شوند نه اینکه پس از تولید 

محصول، به سراغ حل مشکالت برویم. 
نتیجه گیری: اگر به اندازه کافی کارآمد نیس��تید، الزم 
نیس��ت که همین فردا کارتان را تغیی��ر دهید، بلکه باید 
درباره تفکر طراحی فکر کنید و اینکه این مفهوم چگونه 
می تواند شما و تیم تان را تحت تاثیر قرار دهد. این فرآیند 
را امتحان کنید و ببینید که تا چه اندازه می تواند به توفان 
مغزی ش��ما کمک کند. به عقب برگردید و ایده های تان 
را توسعه دهید. کس��ب و کارتان را با مفهوم تفکر طراحی 

همراه کنید. 
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اگرچه ثروتمندتری��ن افراد تنها 
یک درصد جمعیت جهان را تشکیل 
می دهند، با ای��ن حال واقعیت این 
اس��ت که کنترل نیمی از جهان در 
دستان  آنها قرار دارد. آمارها حاکی 
از آن اس��ت که می��زان دارایی 80 
نفر اول فهرست ثروتمندترین افراد 
جهان برابر با 40میلیارد نفر طبقه 
متوسط است. این ارقام و آمارها در 
عین اعجاب انگیزی، این پرسش را 
در ذه��ن افراد به وجود می آورد که 
چگونه می توان به اینچنین دارایی 
دست پیدا کرد. ظاهر قضیه بیانگر 
اختالفی فاحش بوده که این امر به 
نوعی این ب��اور را در افراد به وجود 
می آورد که رس��یدن به سطح این 
افراد عمال امری غیرممکن اس��ت. 
با این حال جالب اس��ت بدانید که 
اکثر افراد لیس��ت ثروتمندترین ها، 
میلیاردره��ای خودس��اخته بوده و 
بدون هیچ گونه پش��توانه به جایگاه 
فعلی خود رس��یده اند. بدون تردید 
اگ��ر آنها توانس��ته اند ب��ه موفقیت 
دست پیدا کنند، شما نیز می توانید. 
با این حال الزم اس��ت کارهایی را 
انجام دهید که افراد معمولی حاضر 
به تن دادن به آنها نیستند. در واقع 
ش��ما باید رفتار خود را به قشر یک 
درص��دی جهان نزدی��ک کنید. در 
همین راس��تا در ادام��ه به معرفی 
هفت ویژگ��ی این دس��ته از افراد 

خواهیم پرداخت. 
1- اف�راد ثروتمن�د ب�ه ارقام 
کوچک نیز توجه نشان می دهند

بس��یاری از افراد با تصور این امر 
ک��ه هزینه های ان��دک، تاثیری در 
وضعیت اقتصادی آنها ندارد، اقدام 
به خرج تراش��ی هایی در این رابطه 
می کنند. همین امر باعث می شود 
هزینه های به ظاهر کوچک پس از 
گذش��ت مدتی کوتاه، تاثیر زیادی 
روی بودج��ه افراد بگ��ذارد. اگرچه 
هم��واره اف��راد ثروتمن��د متهم به 
خرج های افراطی می ش��وند، با این 
حال ای��ن امر در رابط��ه با افرادی 
اس��ت که ب��ه اصطالح یک ش��به 

ب��ه ثروت ه��ای کالن دس��ت پیدا 
کرده ان��د. ب��دون تردی��د موفقیت 
ام��ری پلکان��ی ب��وده و اف��رادی 
ک��ه موفق می ش��وند ب��ه باالترین 
مرتبه ه��ای آن دس��ت پیدا کنند، 
هرگز مس��یری را که برای رسیدن 
به نقطه ح��ال حاضر طی کرده اند 
از ی��اد نخواهن��د ب��رد. همین امر 
باعث می ش��ود آنها کاری را خارج 
از برنامه ریزی اقتصادی خود انجام 
ندهند. این امر به این معنا است که 
حت��ی هزینه های کوچک نیز برای 
آنها از اهمیت بس��یاری برخوردار 
اس��ت. در واقع این ام��ر را نباید به 
علت خس��یس بودن آنها دانست و 
واقعیت این است که آنها روی نظم 
و انجام امور طبق اصول تعریف شده 
تاکی��د دارند و مقید ب��ودن آنها به 
این خاطر است که عادت های آنها 

دستخوش تغییر نشود. 
در راس��تای کس��ب ثروت الزم 
اس��ت هم��واره امور مال��ی خود را 
تح��ت کنترل داش��ته و از اهمیت 
اقدامات خالقانه در راستای کاهش 

هزینه ها غافل نشوید. 
2- آنه�ا تمرک�ز خ�ود را روی 
فرصت ها گذاشته و به همین خاطر 

موانع نمی توانند مانع آنها شوند
یک��ی از وجه تمایزات افراد فقیر 
و ثروتمند این اس��ت ک��ه فقرا در 
اکثر موارد صرفا موانع را می بینند 
و این امر در حالی اس��ت که افراد 
موف��ق و ثروتمن��د توج��ه خود را 
معطوف ب��ه فرصت ها می کنند. در 
این رابطه یک مثال مشهور وجود 
دارد؛ فردی سعی در فروش کفش 
در منطقه ای دورافتاده داش��ت. با 
این حال به این علت که تصور وی 
همواره بر این باور استوار بوده است 
که نمی توان افرادی را که تا به حال 
از کفش اس��تفاده نکرده اند، مجاب 
به خرید آن کرد، خیلی زود از کار 
خود منصرف ش��ده و به منطقه ای 
دیگر رفت. با این حال فروشنده ای 
دیگر با این ذهنیت که پا به بازاری 
اس��ت،  گذاش��ته  دس��ت نخورده 
توانس��ت طی مدت کوتاهی کفش 
را به عن��وان محصولی نوین در دل 

مخاطب��ان جای داده و به س��ودی 
فراتر از حد تصور دست پیدا کند. 

در همین راستا الزم است همواره 
نیمه پر لیوان را مشاهده کرده و با 
امید و انگی��زه کافی اقدام به انجام 

کارها کرد. 
3- ارتباطات خ�ود را با افراد 
موف�ق و مثبت اندی�ش حف�ظ 

می کنند
آماره��ا حاک��ی از آن اس��ت که 
رفتار ش��ما ترکیب��ی از مجموعه 
رفتاره��ای نزدیک ترین افرادی که 
با آنها در ارتباط هس��تید، اس��ت. 
به همین دلی��ل و با توجه به تاثیر 
زیاد همنشین، افراد موفق همواره 
در تالش هس��تند تا زمان خود را 
ب��ا افرادی س��پری کنند ک��ه آنها 
را به س��مت موفقیت و پیش��رفت 
سوق می دهند. در واقع افرادی که 
دائم از همه چیز گله دارند و با دید 
منفی نسبت به مسائل مختلف نظر 
می دهند، در درازمدت روی نگرش 
شما نیز تاثیر خواهند گذاشت و این 
امر باعث خواهد شد نتوانید انگیزه 

خود را به خوبی حفظ کنید. 
به همی��ن خاطر هم��واره الزم 
است تا مجموعه ای از دوستان خود 
را تعریف کنید و در آن لیست تنها 
اف��رادی را قرار دهی��د که به بهتر 

شدن شما کمک خواهند کرد. 
4- تمای�ل به ارتقای س�طح 
خ�ود از ویژگی های ب�ارز آنها 

محسوب می شود
بس��یاری از اف��راد تحصی��الت 
دانش��گاهی خ��ود را نقط��ه پایان 
پیش��رفت خود دانس��ته و پس از 
کس��ب م��درک دیگ��ر اقدامی در 
این رابطه انج��ام نمی دهند. با این 
حال جالب است بدانید افراد موفق 
نگرشی کامال متفاوت داشته و در 
این زمینه فعالیت ه��ای روزانه نیز 
دارن��د. برای مث��ال وارن بافت که 
س��رمایه گذار  موفق ترین  به عنوان 
قرن بیس��تم ش��ناخته می ش��ود، 
ه��ر روز ی��ک کت��اب را ب��ه پایان 
می رس��اند و این عادتی اس��ت که 
بنا به گفته وی حتی یک روز کنار 
گذاشته نش��ده است. همچنین در 

راستای کس��ب ثروت کالن، الزم 
اس��ت محدوده توانایی های خود را 
افزایش دهید. ب��دون تردید تکیه 
بر ی��ک مه��ارت نمی تواند ضامن 
موفقیت شما باشد و در صورتی که 
در بازار مطابق ب��ا دانش و مهارت 
خود با مش��کل مواجه شوید، شما 
عم��ال دیگر ق��ادر به انج��ام کاری 
دیگر نخواهید بود و این امر ش��ما 
را به فردی محدود و آس��یب پذیر 
تبدیل خواهد کرد. در همین راستا 
توصیه می شود همواره برنامه ریزی 
کوتاه مدت و بلندمدت دقیقی برای 
پیشرفت خود مدنظر داشته باشید. 
5- ثروتمن�دان خ�ود را در 
نقطه ضعف قرار نداده و همواره 

از مشکالت قوی تر هستند
افراد فقی��ر همواره در مواجهه با 
مش��کالت دچار سردرگمی شده و 
همین امر باعث می ش��ود نتوانند 
راس��تای  در  تصمیمات درس��تی 
برطرف کردن آنه��ا اتخاذ کنند. با 
این ح��ال در رابطه ب��ا ثروتمندان 
داستان کامال متفاوت است. بدون 
تردید آنها به علت حوزه گس��ترده 
فعالیت��ی ک��ه دارن��د، هم��واره با 
مشکالت بیش��تری مواجه هستند 
با این حال آنها به مش��کالت خود 
اجازه نمی دهند روی عملکرد آنها 
تاثیر منفی گذاش��ته و به هر یک 
در زمان مناس��ب خود رس��یدگی 
می کنند. برای این امر الزم اس��ت 
ش��جاعت و اعتماد ب��ه نفس الزم 
را داش��ته باش��ید. به همین خاطر 
توصیه می ش��ود ورزش را به عنوان 
عامل��ی تاثیر گ��ذار در ای��ن رابطه 

جدی بگیرید. 
6- فقرا در مواجهه با مشکالت 
تنها به دنبال خالص�ی بوده در 
حالی که ثروتمندان سیاس�تی 

متفاوت در این رابطه دارند
فقر تنها شامل نداشتن سرمایه 
کافی تلقی نشده و بسیاری از افراد 
از نظ��ر جنبه  های دیگر زندگی نیز 
فقیر هستند. بدون تردید نداشتن 
پ��ول نمی تواند باعث ش��ود تا آخر 
عمر در وضعیت نامطلوب باشید، در 
این رابطه توجه به این امر ضروری 

است که بسیاری از ثروتمندان در 
کودکی در خانواده ای سطح پایین 
زندگ��ی کرده اند. با ای��ن حال اگر 
تفکر شما فقیر باشد، بدون تردید 
امکان رش��د از ش��ما سلب خواهد 
ش��د. برای مثال هم��واره فقرا در 
مواجهه با مش��کالت تنها به دنبال 
راه��کاری جه��ت رهایی ب��وده و 
توجهی به س��ایر موارد ندارند. این 
امر در حالی است که افراد ثروتمند 
همواره اوضاع را مورد بازبینی قرار 
داده تا از وقوع دوباره آن جلوگیری 
ک��رده و خ��ود را در برابر خطرات 

مشابه آن نیز ایمن کنند. 
از دیگ��ر م��وارد تعیین کنن��ده 
هزین��ه فرصت اس��ت و این امر به 
این واقعیت اش��اره دارد که ش��ما 
زم��ان خ��ود را صرف ه��ر چیزی 
کنید، عمال فرص��ت تمام کارهای 
دیگر را از دست داده اید. به همین 
خاطر الزم است همواره به این امر 
توجه داش��ته باشید که زمان خود 
را چگونه می گذرانید. این امر باعث 
خواهد شد بتوانید نظمی منطقی و 
در راستای اهداف، به برنامه زندگی 

خود دهید. 
7- آنها اقدام�ات خود را در 
راستای افزایش اعتبار صورت 

می دهند نه صرفا کسب سود
ای��ن ام��ر که صرف��ا ب��ه دنبال 
پول باش��ید، امری است که باعث 
می شود اقدامات خود را در راستای 
آن ش��کل دهید. بدون تردید این 
امر باعث خواهد ش��د در درازمدت 
نتوانی��د وجهه خوبی را به دس��ت 
آوری��د. با این حال افراد ثروتمند با 
این تفکر پا ب��ه بازار می گذارند که 
باید در راس��تای ارتقای برند خود 
گام بردارند. این امر باعث می شود 
صرف مدت کوتاهی بتوانند در دل 
بازار جایی ب��رای خود پیدا کرده و 
به س��ودی فوق العاده به واسطه آن 
برسند. در همین راستا کسب سود 
را هم��واره نتیج��ه اقدامات مثبت 
خود بدانید و برندس��ازی را اولویت 

اول خود قرار دهید. 
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businessinsider. com

7راز کسب ثروت
نگاه دریچه

جایگزین ایده آل لیست انجام کار 
برای برنامه  ریزی بلندمدت

لیست های انجام کار برای اهداف طوالنی مدت 
خ��وب نیس��تند، ام��ا ای��ن روش جدی��د ب��رای 
برنامه ریزی  بلند مدت آس��ان تر و بس��یار کارآمد 

است. 
اولویت بندی کارها، یعنی نوشتن آنها به ترتیب 
اهمیت و حذف کردن ش��ان به محض انجام دادن، 
یکی از آسان ترین راه ها برای نوشتن برنامه ریزی 
روزانه اس��ت. لیست  انجام کار در انجام دادن امور 
روزانه ش��ما را یاری می کند، اما برای برنامه ریزی  
بلندمدت مانند شمش��یر دولبه اس��ت. خط زدن 
کارها شاید کارآمد به نظر برسد، اما از آنجایی که 
در اهداف بلندمدت کارها همیشه در حال اضافه 
ش��دن هس��تند، به نظر می رس��د که این لیست 
پایان ناپذیر اس��ت. همچنین دس��ته بندی کارها 
با در نظر گرفتن اهمیت ش��ان، فرآیندی طوالنی 
است که زمان زیادی می گیرد. روشی که در ادامه 
این مقاله به نقل از زومیت، بررس��ی می کنیم دو 
مرحله دارد و کمک می کند همیشه روی کارهای 

مهم متمرکز باقی بمانید. 

مرحله اول: تصویر نقاشی شده
ش��ما نمی توانی��د کارهای ت��ان را اولویت بندی 
کنی��د مگر اینکه تصویر واضحی از آینده داش��ته 
باش��ید، بنابراین تصویری از هدف نهایی خود در 
بلندم��دت تهیه کنید. برخی برندها از این تصویر 
تحت عن��وان Painted Picture  یاد می کنند 
و جزییات کس��ب وکار خود را در پنج سال آینده 
به تصویر می کشند. این کار به آنها کمک می کند 

که مس��یر خود را حفظ و اولویت بندی های خود 
را راحت تر ارزیابی کنند. تصویر نقاشی شده مولفه 
اصلی این روش است و کمک می کند اعضای تیم 
در راس��تای هدف اصلی حرک��ت کنند. اگر یک 
کار به اه��داف بلندمدت مربوط نباش��د، اولویت 
محسوب نمی شود و در لیست برنامه ریزی جایی 

ندارد. 
یک کاغذ بردارید و آن را س��ه قس��مت کنید. 
قس��مت باالیی جایی اس��ت که نس��خه کوچکی 
از تصویر نقاشی ش��ده قرار می گی��رد. این تصویر 
می تواند مراحل رسیدن شما به یک هدف بزرگ 
یا راه اندازی کس��ب وکار خودتان باشد. مدت زمان 
ای��ن برنامه ریزی به خودتان بس��تگی دارد و بهتر 

است حداقل یک سال باشد. 

مرحله دوم: یادداشت سه اولویت مهم
در مرحله دوم باید سه اولویت مهم را برای یک 
روز، یک هفته، یک ماه و سه ماه یادداشت کنید. 
صفحه را به چهار قسمت تقسیم بندی کنید و سه 
کار مهمی را که باید در هر بازه زمانی انجام دهید 
یادداش��ت کنید. در برابر وسوسه  مقاومت کنید و 
بیش از س��ه مورد را یادداشت نکنید. طبق گفته 
جیم کالینز، نویس��نده، اگر بیش از س��ه اولویت 

داشته باشید یعنی هیچ اولویتی ندارید. 
برای اینکه ببینید کدام کارها اولویت بیش��تری 
دارند، به تصویر نقاشی ش��ده رج��وع کنید. برای 
هر کار از خودتان بپرس��ید آیا انجام آن من را به 
هدفم نزدیک تر می کند یا خیر؟ اگر پاس��خ منفی 
اس��ت کمی بی رحم باشید و آن را از لیست خط 
بزنی��د. در پایان هر روز، لیس��ت روز بعد را آماده 
کنید و در پایان هر هفته، هر ماه و هر سه ماه نیز 

همین طور رفتار کنید. 
جلوتر ک��ه می روی��د اولویت های س��ه ماهه به 
اولوی��ت هفتگی تبدیل خواهد ش��د تا جایی که 
کام��ال به هدف م��ورد نظر خود برس��ید. محدود 
کردن اولویت ها به س��ه م��ورد، کمک می کند که 

اهداف تان قابل هضم باشند. 
شاید در روزهای اول احساس کنید هیچ کاری 
از پیش نمی برید مخصوصا اگر به تهیه لیست های 
بلند عادت کرده باش��ید، اما به مرور زمان متوجه 
می شوید که دستاوردهای بیشتری داشته اید. هر 
قدر تمرکز روی کارها بیشتر باشد، نتیجه بهتری 

نیز به همراه خواهد داشت. 
INC :منبع

مترجم: امیر آل علی

پیشنهاد کسب وکار 

خدمات صداگذاری - کتاب ها، ویدئوهای یوتیوب و ویدئوهای فروش، همه نیازمند صداگذاری هستند. شما به راحتی می توانید با در 
اختیار داشتن یک میکروفن خوب و ارتباط اینترنتی این کار را انجام دهید.

مارال مختارزاده
 کارشناس ارشد کارآفرینی



13 آگهـــــــــی www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
سه شنبه
30 آبان 1396

شماره 934



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی سه شنبه14
30 آبان 1396

شماره 934



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
سه شنبه
30 آبان 1396

شماره 934

اخبار

  کرمانش�اه دش�تی - به گ��زارش روابط عمومی ش��رکت برق 
منطقه ای غرب، مهندس آرش کردی مدیرعامل ش��رکت توانیر به 
همراه آقای قاسمی مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت 
توانیر و هیات همراه به منظور بررس��ی وضعیت شبکه برق غرب از 
مناطق زلزله زده شهرستان سرپل ذهاب در استان کرمانشاه بازدید 
کردند. گفتنی اس��ت مهندس کردی و هیات همراه از پس��ت های 
230 و 63 کیلوولت س��رپل ذهاب بازدی��د کردند و مهندس چهل 
امیرانی مدیرعامل این ش��رکت، گزارش��ی از اقدامات صورت گرفته 
توسط مهندسین و کارشناسان در جهت عادی سازی شرایط بحرانی 
ش��بکه را برای ایشان تش��ریح کرد. در ادامه مهندس کردی ضمن 
ابراز خرس��ندی از روند عادی سازی شرایط شبکه، دستورات الزم به 

مدیرعامل و گروه های تعمیراتی را صادر و بر تسریع در عادی سازی 
شرایط شبکه تا وصل شدن کامل برق شهر تأکید کرد و افزود: دیزل 

ژنراتورهایی که از اس��تان های همجوار به این شهرستان آورده شده 
اند در اس��رع وقت در مناطق اولویت دار و حساس نظیر بیمارستان 
ها و درمانگاه ها و... جهت ارائه هرچه بهتر خدمت به مردم آس��یب 
دیده مستقر گردند. در ادامه این بازدید مهندس کردی به همراه آقای 
قاسمی در جمع مردم آسیب دیده حاضر شدند و ضمن گوش دادن 
به درد و دل آنان، با آنها ابراز همدردی نمودند. شایان ذکر است جهت 
رفاه حال مردم و تسریع در برق رسانی، مقرر شده است که یک پست 
سیار 63 کیلوولت در محل پست آسیب دیده مستقر گردد. الزم به 
یادآوری اس��ت در اثر شدت این زلزله، ساختمان پست 63 کیلوولت 
سرپل ذهاب و س��اختمان شرکت توزیع نیروی برق این شهرستان 

دچار خسارت های شدیدی شده اند.

اصفهان – قاسم اسد- سلسله سمینارهای مشاهده و تحلیل 
فیلم با رویکرد اقتصادی و تجاری  به همت ش��ورای عالی بانوان 
اتاق بازرگانی اصفهان و با همکاری مرکز آموزش بازرگانی استان 
برگزار می ش��ود .  زهرا اخوان نس��ب رییس شورای عالی بانوان 
اتاق بازرگانی اصفهان با  اعالم این خبر گفت:سینما به عنوان یک 
رسانه اثرگذار همواره شناخته می شود و شورای عالی با همکاری 
مرکز آموزش بازرگانی تالش می کند که از این بازار اثرگذار برای 
انتقال مفاهیم کس��ب و کار و راه های مقابله با مشکالت کسب 
و کار به بانوان فعال اقتصادی اس��تفاده بهینه کند.  وی با اش��اره 
به مشکالت بانوان فعاالن اقتصادی گفت:برای حضور فعال تر در 
عرص��ه اقتصادی باید توانایی آنان در زمینه های مختلف تقویت 

شود. علی میرجمالی مدیر مرکز آموزش بازرگانی اصفهان در این 
جلسه گفت:رویکرد جدید آموزش کسب و کار و راه های مقابله با 

آن از طریق فیلم های تخصصی سینمایی می تواند تاثیرگذار باشد. 
وی تصریح کرد:نخستین فیلم ارایه شده در این مراسم سخنرانی 
پادشاه است  The king's Speechیک فیلم درام تاریخی 
محص��ول 20۱0 بریتانیا به کارگردانی تام هوپر بر پایه فیلم نامه 
دیوید سایدلر است. این فیلم برنده جایزه برگزیده تماشاگران در 
جشنواره فیلم تورنتو 20۱0 شده است. این فیلم در سال 20۱۱ 
در هشتاد و سومین دوره جوایز اسکار برنده جایزه بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد و بهترین فیلم نامه 
اوریژینال شد. وی تصریح کرد: این فیلم درباره بخشی از زندگی 
جرج ششم، پادشاه بریتانیا و پدر الیزابت دوم ملکه فعلی این کشور 

است که دچار لکنت زبان بود. 

اهواز - ش�بنم قجاوند - کار برپایی دس��تگاه های حفاری 93 
 و 94 فت��ح در موقعیت عملیاتی چاه ۱47 رگ س��فید – 2 بر روی 
لوکیشن های A  و C از بامداد روز جمعه آغاز شد . به نقل از ستاد 
راهبری مهار فوران چاه در این ش��رکت، گروه های عملیاتی، فنی و 
مهندسی و پشتیبانی شرکت های ملی مناطق نفتخیز جنوب و ملی 
حفاری در تالشی بی وقفه و هماهنگ موفق شدند کار ساخت محل 
اس��تقرار و نصب دو دکل حفاری  )لوکیش��ن( را در کوتاهترین زمان 
ممکن به اتمام برسانند . احداث این محل ها به روال معمول چند ماه 
به طول می انجامد اما با وجود کوهستانی بودن منطقه، سختی زمین 
و گرمای محیط به لحاظ نزدیک بودن به آتش چاه در حال فوران این 
کار در کمتر از 20 روز محقق ش��د . براس��اس برنامه ریزی و جدول 
زمانبندی در چارچوب کارشناسی و مهندسی، همزمان با  ساخت این 
محل ها، تجهیزات  دس��تگاه حفاری سنگین 93 و 94 نیز به همت 

تیم های تخصصی جابجایی ترابری سنگین ملی حفاری در حال انتقال 
به منطقه است و کار نصب و برپایی دکل ها جلوتر از برنامه شروع شده 
اس��ت . این دس��تگاه ها برای حفر دو حلقه چاه امدادی تدارک دیده 
شده تا همزمان با تالش برای  بستن و ایمن سازی چاه  از دهانه آن به 
روش )TOP KILL( که در اصطالح به کشتن چاه موسوم است ، 
  )BOTTOM KILL( بستن چاه از عمق و ورود به لوله جداری یا
نیز اجرا و فوران چاه کنترل گردد . این در حالی است که با کاربست 
دستگاه های آتی واگن و راه اندازی سیستم کولینگ و آب افشان ها 
مهار گران به عملیات پاکس��ازی و خارج کردن باقیمانده تجهیزات و 
سازه دکل 95 فتح از کانون آتش شتاب بخشیده اند . تعریض راه های 
دسترسی، اتخاذ تدابیر الزم در زمینه تردد به محل در صورت بارندگی، 
پیشبرد مراحل اجرایی احداث استخر دوم  به ظرفیت 70 هزار بشکه 
برای پشتیبانی از عملیات و شبکه های الزم آب در کنار برپایی اردوگاه 

 ه��ای دکل های 93 و 94 فت��ح، ایجاد توقفگاه ها، بس��یج امکانات 
آتش نشانی و خدمات ایمنی و فوریت های پزشکی از دیگر اقدامات به 
عمل آمده در راستای برنامه های مهار و کنترل چاه ۱47 رگ سفید 
می باش��د . در ابعاد  پشتیبانی و تدارکات تامین نیازهای مهارگران و 
نیروهای مستقر در منطقه از نظر رفاهی،  بهداشت و درمان و حمل 
و نقل سبک و سنگین و حضور موثر افسران و کارشناسان HSE در 
موقعیت عملیات در راستای نظارت بر رعایت مقررات ایمنی و حفظ 
س��المت مهارگران از نکات قابل توجه در عملیات میدانی در منطقه 
است . رصد لحظه به لحظه پیشرفت عملیات، جلسات مستمر روزانه 
ستاد راهبری مهار فوران و حضور مستمر و همراهی گام به گام مدیران 
عامل شرکت های ملی حفاری ایران و ملی مناطق نفتخیز جنوب در 
منطقه رگ س��فید از مواردی است که در پیشبرد برنامه ها و شتاب 

بخشیدن به  اجرای عملیات بسیار تاثیر گذار بوده است.

ارومی�ه- خبرنگار فرص�ت امروز- در راس��تای کمک به 
هموطنان زلزله زده در غرب کشور و نیاز مبرم به برقراری انرژیهای 
 زیرس��اختی از جمله ب��رق و لزوم تعمیرات بر روی تاسیس��ات 
آسیب دیده توزیع برق در استان کرمانشاه ، 6 اکیپ 4 نفره بهمراه 
کلیه تجهیزات مورد نیاز ، یک دستگاه جرثقیل و باالبر،6خودروی 

اکیپ عملیات راهی مناطق آس��یب دیده شدند. حسن بکلو در 
این مراسم گفت: کمک به هموطنان آسیب دیده وظیفه دینی و 
شغلی ماست و انتظار میرود کلیه همکاران با تمام قوا و امکانات، 
شبانه روزی در حل مشکل برق رسانی به مناطق بی برق از هیچ 

تالش و کوششی دریغ ننمایند.

 رش�ت- زین�ب قلیپور- دکتر مس��عود نصرت��ی رونق صنعت 
گردش��گری را تنها راه رهایی کش��ور از بحرانهای اقتصادی و اشتغال 
عنوان کرد و اذعان داش��ت: کش��ور ایران و بالطبع آن استان گیالن از 
ظرفیت های بسیار باالیی در حوزه گردشگری برخوردار است. شهردار 
رش��ت، گیالن را یکی از استانهای شاخص در حوزه گردشگری کشور 
خواند و تصریح کرد: ش��هر مقدس مشهد به عنوان یک شهر مذهبی 
سالیانه پذیرای 20 میلیون گردشگر است و این در حالی است که در 
طول یک سال 36 میلیون نفر گردشگر وارد استان گیالن می شوند که 
این در نوع خود ظرفیتی بسیار بی نظیر است. وی با اشاره به نگاه دولت 
در پیشاهنگ ش��دن گیالن در حوزه صنعت گردشگری افزود: دولت 
توقع بسیار زیادی از گیالن در حل بخش عظیمی از مشکالت کشور 
دارد.دکتر نصرتی ضمن قدردانی از حضور ش��خصیت های تاثیرگذار 
در جلس��ه فوق یادآور شد: با توجه به آثار بی نظیر استان باید شرایط 
به گونه ای فراهم شود تا این 36 میلیون نفر گردشگر از آثار ی چون 
موزه میراث روستایی منطقه سراوان که نمونه 3 هکتاری در شهر کیتو 

پایتخت اکوادور وجود دارد و از ش��هرت جهانی برخوردار است دیدن 
نمایند .ش��هردار رشت با تاکید بر ثبت ش��هر رشت به عنوان یکی از 
شهرهای تاالبی دنیا به واسطه وجود تاالب عینک خاطرنشان کرد: برای 
ثبت جهانی این ش��هر به عنوان یکی از شهرهای تاالبی دنیا و جذب 
سرمایه گذار باید زیرساخت های مورد نیاز آن را فراهم کنیم.وی گفت: 
با توجه به تعرفه رشت در حوزه بین الملل ضروری است تا بستر الزم 
برای جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در این شهر را فراهم کنیم. 
جبار کوچکی نژاد در این نشس��ت نیز با اشاره به موفقیت شهر رشت 
در یونسکو اذعان داشت: تعامل شهرداری با اتاق بازرگانی در بخشهای 
اقتصادی و گردشگری می تواند در برند سازی بیش از پیش شهر رشت 
نقش بس��زایی داشته باشد.نماینده مردم رشت در خانه ملت و رئیس 
فراکسیون گردشگری مجلس با تاکید بر وجود نمایشگاههای توانمندی 
ش��هرها در کش��ورهای متعدد تصریح کرد: وجود غرفه و حضور شهر 
رشت به عنوان شهر خالق خوراک در این نمایشگاهها عالوه بر معرفی 
این شهر باعث  جذب گردشگران و سرمایه گذاران خواهد شد.وی در 

ادامه با تاکید بر ضرورت معرفی شهر رشت در مجامع بین المللی گفت: 
اتاق بازرگانی کش��ور با استفاده از ظرفیت ها و امکانات و نیز با انعقاد 
تفاهم نامه با ش��هرداری می تواند در این راستا گامهای مثبتی بردارد. 
راه اندازی میز کار ش��هرداری با اتاق بازرگانی ایرانمحمدحسن عاقل 
منش با اشاره به مقصد شدن شهر رشت به عنوان یک شهر گردشگری 
اذع��ان داش��ت: با راه اندازی میز همکاری و انعق��اد تفاهم نامه با اتاق 
بازرگانی می توان به موفقیت های چشمگیری در جذب سرمایه گذار، 
گردشگر و توسعه اقتصادی در این شهر رسید.دبیر کل گردشگری اتاق 
بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به ظرفیت بسیار زیاد گیالن 
و شهر رشت در حوزه گردشگری اذعان داشت: باتوجه به اینکه استان 
گیالن بخش��ی از نوار ساحلی کش��ور به خود اختصاص داده است اما 
متاسفانه آنچنان که باید نتوانسته در حوزه گردشگری ساحلی موفق 
ش��ود.مهندس شیرین کالم تصریح کرد: کشور ترکیه با تعاملی درون 
سازمانی خود توانسته درآمدهای بس��یار زیادی در حوزه گردشگری 

ساحلی کسب نماید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر مخابرات منطقه گلستان 
گف��ت: طبق آمار موجود در خصوص اس��تفاده از اینترن��ت ، بیش از 
70 درصد مصرف اینترنت در اس��تان گلستان مربوط به پیام رسان ها 
وشبکه های اجتماعی است که آمار خوبی نمی باشد وباید با ایجاد محتوا 
ی مناسب ،جامعه به استفاده درست از اینترنت سوق داده شود .غالمعلی 
شهمرادی در نشست ش��ورای  اداری شهرستان بندرگز اظهار داشت: 
متاسفانه فرهنگ استفاده صحیح از اینترنت در بین کاربران کشور مان 
وج��ود ندارد وبخش اعظمی از وقت وهزینه آنها به وب گردی های بی 
حاصل اختصاص می یابد .وی با اش��اره به ضرورت ارائه محتوای خوب 
وجذاب در اینترنت برای رده های سنی مختلف گفت : شرکت مخابرات 
از نظر ایجاد بس��تر مناسب در جهت ارائه سرعت وکیفیت باال پیشگام 
می باش��د وسایر دس��تگاههای متولی امور فرهنگی کشور نیز باید در 
زمینه تولید محتواهای مناسب همکاری الزم را داشته باشند .شهمرادی 
همچنین گفت : مخابرات استان برای ارائه سرویس های جدید تمهیدات 
الزم در نظر گرفته است، برای باال بردن سرعت ، مسیرهای سیم مسی 

ازمخابرات منازل همانند ادارات وسازمانها تبدیل به فیبر نوری می شود 
، بنابرای��ن ارائه هر محتوایی با هر پهنای باندی امکان پذیر می گردد.

ش��همرادی توسعه ش��بکه دولت را از پروژه های مهم مخابرات عنوان 
کرد وافزود : با اجرای این پروژه کلیه ارگانها ودستگاهها وسازمانها می 
توانند در پوشش یک  شبکه واحد وبا امنیت باال قرارگیرند.حتی دهیارها 
وشوراهای حل اختالف نیز به این شبکه متصل می گردند وی این پروژه 
را پروژه ای ملی اعالم کرد که که با عقد قرارداد نهاد ریاست جمهوری 
با مخابرات در حال اجرا می باش��د.مدیر مخابرات اس��تان افزود : طبق 
آمار موجود یک میلیون وسیصد هزار سیم کارت  همراه اول در سطح 
استان وجود دارد و با احتساب  بقیه اپراتورهای  فعال مجموعا بیش از 
دو میلیون س��یم کارت تلفن  همراه در اختیار مردم اس��تان می باشد 
.وی افزود:مخابرات گلس��تان 600 هزار مشترک تلفن ثابت فعال دارد 
وهمه روس��تاهای استان ارتباط تلفنی دارند. وی ادامه داد:طبق برنامه 
ریزی های انجام ش��ده توسط وزارت ارتباطات وفناوری اطالعات تمام 
روستاهای  استان تحت پوشش اینترنت قرار خواهند گرفت وبا توجه به 

زیر ساختهایی که در حوزه شهرستان بندرگز وجود دارد این شهرستان 
جزء رتبه های اول تا س��وم استان می باشد .وی بحث وصول مطالبات 
مخابرات را یکی از معضالت این س��ازمان عنوان کرد وافزود : ش��رکت 
مخابرات در حال حاضر مطالبات قابل توجهی از مشترکین اعم از خانگی 
واداری دارد وانتظار است همکاری الزم جهت وصول مطالبات از طرف 
 مش��ترکین عزیز اس��تان صورت پذیرد که امر سرمایه گذاری وتوسعه 
زیرس��اخت های ارتباطی اس��تان با قوت بیش��تر صورت پذیرد .مدیر 
مخابرات منطقه گلستان یکی از چالش های پوشش مناسب برای بحث 
اینترنت وموبایل را مشکالت ناشی از عدم استقرار دکلهای ارسال امواج 
دانست وگفت: ش��ایعات مربوط به زیانبار بودن امواج در سطح جامعه 
از موانع اصلی حل مش��کل پوشش کامل امواج می باشد .گفتنی است 
جلس��ه شورای اداری شهرس��تان بندرگز با حضور علی اصغر میرزائی 
فرماندار، مهندس غالمعلی ش��همرادی مدیرمخابرات منطقه گلستان 
وسایر رؤسای ادارات این شهرستان در محل فرمانداری بندرگز برگزار 

شد.

به منظور بررسی وضعیت شبکه برق غرب صورت گرفت 

 بازدید مهندس آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر و 
هیات همراه از مناطق زلزله زده در استان کرمانشاه

به همت شورای عالی بانوان اتاق بازرگانی اصفهان 

سمینارهای مشاهده و تحلیل فیلم با رویکرد اقتصادی و تجاری برگزار می شود

با ساخت محل استقرار و نصب دو دستگاه حفاری

کار برپایی دکل های حفاری 93 و 94 فتح در موقعیت عملیاتی رگ سفید - 2 آغاز شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق آذربایجان غربي : 

اعزام اکیپ های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی به کرمانشاه

شهردار رشت خبر داد
نگاه دولت در پیشاهنگ شدن گیالن در حوزه صنعت گردشگری

70درصد مصرف اینترنت در استان گلستان مربوط به پیام رسان ها وشبکه های اجتماعی است 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان خبرداد
صدور اولین پروانه بهره برداری صنعت پیشرفته در استان

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- اولین پروانه بهره برداری صنعت، پیش��رفته 
در اس��تان هرمزگان صادر شد. به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت 
هرمزگان ، خلیل قاسمی با  اعالم این خبر افزود: شرکت پتروصنعت گامرون، تولیدکننده 
محصوالت شیمیایی فرمالین ، هگزامین و رزین اوره فرمالدئید متیله توانست با دانش فنی، 
تحقیق و توس��عه به احیاء کاتولیس��ت نقره با خلوص باال دست پیدا کند. رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت هرمزگان افزود: فرآیند و ماشین آالت با دانش فنی، نوآوری خالقیت 
و نیروی انسانی متخصص سهم قابل توجهی در ایجاد و توسعه صنایع پیشرفته خواهند داشت. وی ارزش افزوده باال را از 
ویژگی های بارز این صنایع دانست و تصریح کرد: شرکت پتروصنعت گامرون به عنوان اولین واحد صنعتی استان موفق 
به  دریافت پروانه بهره برداری صنایع پیشرفته در زمینه احیای کاتولیست نقره شده است. قاسمی ظرفیت سالیانه تولید 
این محصول توسط این شرکت را 5.6 تن اعالم کرد و افزود: این شرکت تنها در زمینه فعالیت احیای کاتولیست نقره 

توانست 20 نفر اشتغالزایی ایجاد نماید.

پایداری انتقال گاز با ایمن سازی لوله گاز و راه های دسترسی به خطوط 
لوله علی آباد/ شاهرود و کالله/ مراوه تپه

ساری - دهقان - با ایمن سازی لوله گاز و راه های دسترسی به خطوط 
لوله ۱6 اینچ علی آباد/ شاهرود و ۱2 اینچ کالله/ مراوه تپه پایداری انتقال گاز 
در این مناطق انجام ش��د. به گزارش خبرنگار مازندران، رسول داوودی نژاد با 
 اعالم این خبر اظهار کرد: در پی بارندگی های مکرر و جاری ش��دن سیل در

 رودخانه های محدوده استان گلستان که باعث تخریب برخی از ابنیه ها، مسیر 
خطوط لوله و نمایان شدن لوله گاز در مسیر خط ۱6 اینچ علی آباد/ شاهرود 
و ۱2 اینچ کالله/ مراوه تپه شد ایمن سازی انجام شد. مدیر منطقه 9 عملیات انتقال گاز بیان کرد: با استفاده از امکانات شرکتی و 
خدمات بخش خصوصی نسبت به ایمن سازی لوله، تاسیسات بین راهی و بازسازی مسیر خط به روش های گونی چینی، گابیون، 
نصب لوله های هدایت آب، مخلوط ریزی مسیر خط و ترمیم پوشش عایقی آسیب دیده در سه نقطه از مسیر خط ۱6 اینچ علی آباد/ 

شاهرود و 4 نقطه از مسیر خط ۱2 اینچ کالله / مراوه تپه اقدام شد.

شهادت دانش آموخته دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود در نبرد با تکفیری ها  
ش�اهرود -  حس�ین بابامحمدی- یکی از دانش آموختگان دانش��گاه آزاد اسالمی شاهرود در 
درگیری با تروریس��ت های تکفیری به مقام شامخ شهادت رسید.  مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد 
اس��المی شاهرود درگفتگو باخبرنگارما گفت: مرتضی عبداللهی از دانش آموختگان رشته مهندسی 
عمران این دانش��گاه در نبرد با تروریست های تکفیری و در منطقه دیرالزور سوریه به مقام شهادت 
نائل آمد.  سید امیررضا حسینی نژاد با عرض تسلیت این واقعه جانسوز به پیشگاه امام زمان)عج(، 
مقام عظمای والیت حضرت آیت اهلل خامنه ای و دانشگاهیان و خانواده این شهید واالمقام افزود: شهید 
عبداللهی از بسیجیان مؤمن و عضو هیات دانشجویی مذهبی عشاق المهدی )عج( این دانشگاه بود 
و همیش��ه در صف اول برنامه های معنوی بود.  وی اظهار کرد: مراس��م تشییع پیکر این مرحوم در روز شهادت امام رضا )ع( یعنی 
 یکش��نبه 28 آبان 96 در تهران از مس��جد جامع صفا، میدان امام حسین )ع(، خیابان شهید مدنی، ساعت 8 صبح برگزار می شود.  
حسینی نژاد گفت: کم نیستند عزیزانی از بین دانشجویان که همه روزه در جبهه های نبرد علیه تکفیری های ظالم حضور می یابند و 

بی ریا و با اخالص جان خود را درراه زنده نگه داشتن اسالم و پاسداری از سرزمین های اسالمی فدا می کنند.  

آبرسانی اکیپ اعزامی شرکت آبفار گلستان به مناطق زلزله زده غرب کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مسلم محمدی معاون بهره برداری شرکت آبفار گلستان از آبرسانی اکیپ اعزامی این شرکت 
به مناطق زلزله زده غرب کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار گلستان معاون بهره برداری این 
شرکت با اعالم این خبر افزود : در پی وقوع زلزله به بزرگی 7.3 ریشتر در غرب کشور و خسارت های ایجاد شده در تاسیسات آب آن 
مناطق ، این شرکت با اعزام  2 دستگاه تانکر آبرسانی سیار به حجم ۱5 و ۱۱ هزار لیتری و یک خودوری ازمایشگاه سیار در مناطق 
زلزله زده  در حال خدمت رسانی می باشندوی افزود: اکیپ حاضر از اوایل آبان ماه  تا شب گذشته در مرز مهران در حال خدمت 
رسانی به زائرین اربعین حسینی بودند که با هماهنگی مدیر کل بحران شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور  و مدیرعامل شرکت 
آبفار گلستان به منطقه اعزام گردیدند الزم به ذکر است اکیپ اعزامی این شرکت اولین اکیپ تانکرهای سیار آبرسانی مستقر شده 

در منطقه حادثه دیده می باشد.

بازدید دکتر آرامی و هیات همراه از پروژه مجتمع بندری نگین و بندر تجاری گناوه
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: دکتر آرامی، عضوهیات عامل و معاون برنامه ریزی و 
توسعه منابع سازمان بنادر و دریانوردی از مجتمع بندری نگین و بندر تجاری گناوه بازدید 
 کرد. به گزارش روابط عمومی، در حاش��یه س��فر دکتر آرامی عضو هیات عامل و معاون 
برنامه ریزی و توسعه منابع  سازمان بنادر و دریانوردی و هیات همراه  به بندر بوشهر، وی از 
پروژه مجتمع بندری نگین  و میزان پیشرفت آن بازدید کرد. دکتر منصور آرامی همچنین 
در س��فر به بندر تجاری گناوه  از پایانه مس��افری، کانال دسترسی، برج کنترل و مراقبت 

دریایی و ساختمان اداری  اداره بندر و دریانوردی گناوه بازدید کرد و در جلسه ایی با حضور فرماندار این  شهرستان شرکت نمود.

معرفی برترین بانوان  پینگ پنگ باز سمنانی در رقابت های  استانی
سمنان - بابامحمدی - سرپرست سازمان فرهنگی ،اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان 
از برگزاری مسابقات استانی پینگ پنگ بانوان در سمنان خبر داد . جواد نجاریانی اظهار داشت: 
این مس��ابقات در خانه پینگ پنگ شهرستان سمنان در رده جوانان و نوجوانان برگزار شد . 
وی افزود : در رده نوجوانان تهمینه شهرس��تانکی ، محدثه سعدالدین ، نگین زرگران  از تیم 
شهرداری سمنان به ترتیب مقام های اول تا سوم این دوره از رقابت ها را از آن خود کردند . 
همچنین در رده نوجوانان بهاره نوری از شاهرود مقام اول را کسب کرد ،مرینا بختیاری از تیم 
ش��هرداری سمنان بر سکوی دوم ایستاد و فاطمه خراباطی از تیم شهرداری سمنان به مقام 

سوم دست یافت . 

پنجمین جلسه اتاق فکر ، کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور دکتر احمد کرمی و شریفی به ترتیب مدیر کل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیر عامل 
استانداری ایالم پنجمین جلسه اتاق فکر ، کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در شرکت توزیع برق استان ایالم برگزار گردید. 
مهندس شیرخانی ضمن عرض خوش آمد گویی با بیان خدمات شبانه روزی نیروهای خود در سطح استان و ساختار شبکه های 
توزیع برق و در معرض بودن آنها با آسیب های و بالیای طبیعی که گاه زمینه را برای  رخداد بحران ایجاد می نمایند به جایگاه واهمیت 
مدیریت بحران و نقش آن در صنعت برق پرداخت. در ادامه دکتر شریفی به بیان موضوعات حوزه خود و آموزش های مردمی که 
بایستی بصورت مستمر و انسجام بخش انجام گیرد اشاره نمودند. همچنین دکترکرمی با توصیف مثبت بودن عملکرد شرکت توزیع 
که کامالً برای همگان محسوس و قابل رویت است اشاراتی داشتند و با توجه به اهمیت وجود برق و زیر  ساختی بودن این انرژی 

مهم الزم است تیمهایی بعنوان اکیپ های واکنش سریع در شرایط بحران و با تمرین و مانورهای مرتبط در شرکت تشکیل گردد.

برگزاری جشنواره 2000 شرکت مخابرات دراستان مرکزی
اراک - مینو رستمی- جشنواره 2000 مخا برات منطقه مرکزی باهدف کاهش الوصولی  تلفن ثابت و تشویق مشترکین به پرداخت 
غیر حضوری و به موقع قبوض آغاز شد. دراین جشنواره که ازمرداد ماه سال جاری شروع شده وتا پایان سال  ادامه خواهد داشت، یک 
دستگاه پژو 206  ودهها گوشی هوشمند به مشترکینی که تا بیستم هرماه  نسبت به پرداخت بدهی خود نمایند به قید قرعه اهدا خواهدشد.

اهدای خون و کمك نفتی ها به هموطنان زلزله زده کرمانشاه
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- بدنبال اعالم نیاز فوري سازمان انتقال خون کشور به کلیه گروه هاي خوني جهت مجروحان 
حادثه زلزله استان کرمانشاه ، پرسنل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در این عمل انسان دوستانه مشارکت کردند 
. تعدادي از نیروهاي اداره حراست این شرکت با حضور در پایگاه انتقال خون شهرستان ، خون خود را جهت کمک به مجروحان 
حادثه زلزله استان کرمانشاه اهداء کردند . در اقدامي نوع دوستانه دیگري توسط پرسنل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان 
، ایس��تگاه جمع آوري کمک هاي پرس��نل این شرکت راه اندازي و تعداد زیادي از اقالم غیرنقدي و همچنین وجوه نقدي اهدایي 
 پرسنل نوع دوست این شرکت جهت هموطنان آسیب دیده از زلزله استان کرمانشاه جمع آوري تا پس از تجمیع با کمک هاي سایر 

سازمان ها به استان کرمانشاه ارسال شوند .



نخس��تین ق��دم دانس��تن معن��ی لغ��وی پروپوزال 
)Proposal( است؛» طرح پیشنهادی« و قدم بعدی 
کارب��رد آن؛ ب��ه منظ��ور معرفی پروژه خ��ود یا دامنه 
فعالیت خود، گاهی الزم اس��ت که شرحی از آن را در 
اختیار کارفرما قرار دهید. در واقع توضیحی از امکانات 

و اختیارات خود. 
به گزارش هورموند، در نگارش پروپزال سطح دانش 
مخاطبان و نیز موقعیت آنان باید در نظر گرفته شود. 
اگر مخاطب پروپوزال دارای دانش فنی کافی نیس��ت، 
باید همراه در ابت��دای آن یک مقدمه اجرایی به زبان 

غیرفنی و ساده آورده شود. 
اس��تاندارد کامال تعریف ش��ده ای برای نگارش یک 
پروپ��وزال وج��ود ندارد، لیک��ن فرمت ه��ای متداول 
متع��ددی موج��ود اس��ت و برخ��ی از س��ازمان ها، 
به خص��وص س��ازمان های س��رمایه گذار و اعطا کننده 
کمک مالی، فرمت های از پیش تعیین ش��ده ای برای 
ای��ن کار دارن��د. در اینجا یک فرمت کل��ی برای این 

منظور پیشنهاد می شود. 

فرمت کلی یک پروپوزال 
1- مقدمه

 معرف�ی پروپ�وزال: اگر پروپوزال را در پاس��خ به 
یک درخواس��ت پروپوزال  )RFP( ارس��ال می کنید، 
مقدم��ه ای ب��رای آن فراهم کنید که در آن ش��ماره، 

تاریخ، ش��ماره تماس با مش��تری ی��ا کارفرما و غیره 
آورده ش��ده باش��د. درغیراین ص��ورت، دلیل ارس��ال 
پروپوزال، دریافت کننده آن )با نام( و چگونگی پاس��خ 

مورد انتظارتان را در این مقدمه ذکر کنید. 
 معرفی سازمان ارسال کنده پروپوزال: سازمان 
ارس��ال کننده را به روشنی معرفی و بر ارزش نقش آن 

برای کارفرما یا مشتری تأکید کنید. 
۲- سوابق کاری: تجارب و سوایق کاری سازمان یا 

شرکت خود را به طور خالصه ذکر کنید. 
۲-1- محصوالت ارائه شده

 معم�اری: معماری طراح ش��ده برای محصوالت یا 
خدمات ارائه شده را شرح دهید. 

 پیکربندی: نحوه پیکربندی محصوالت توسط خود 
یا مشتری را بیان کنید. 

 جنبه ه�ای خاص و مزای�ا: اصلی ترین جنبه های 
محصوالت پیشنهادی و مزایای مربوط به آنها را شرح 

دهید. 
 مشخصات: عملکرد و سایر مشخصات محصوالت 
پیش��نهادی را ش��رح داده ی��ا در ضمیم��ه پروپوزال 

بیاورید. 
۲-۲- خدمات ارائه شده

 ب�ه کارگیری: نحوه نصب و به کارگیری را ش��رح 
دهید. 

 یکپارچه س�ازی: نحوه یکپارچه س��ازی با محیط 

موجود را شرح دهید. 
 نگه�داری و پش�تیبانی: نگهداری و پش��تیبانی 

فراهم شده برای مشتری را بیان کنید. 
 روش تحوی��ل: روش تحویل خدم��ات و رویه های 

مربوطه را بیان کنید. 
 کاهش ریسک: تعریف واقع بینانه ای از ریسک های 

مواجه با پروژه و نحوه کاهش آنها ارائه دهید. 
 تضمین کیفیت: ش��رح آنچه برای تضمین کیفیت 

انجام خواهید داد. 
۳- تجارب و سوابق کاری مرتبط

 خالص��ه ای از پروژه ه��ای انج��ام ش��ده: توصی��ف 
پروژه های مش��ابهی که قبال توسط شرکت انجام شده 

است. 
 مراجع و شواهد: شواهد و نقطه نظرات مشتریان 

قبلی خود را ذکر کنید. 
۴- هزینه و قیمت گذاری

 روش تعیی�ن قیم�ت: قیمت م��ورد نظر چگونه 
محاسبه شده است؟ 

 قیم��ت گذاری: قیمت محص��والت و خدمات خود 
را بیان کنید. 

 نحوه پرداخت: نحوه پرداخت قیمت محصوالت یا 
خدمات خود توسط مشتریان را بیان کنید. 

 م�وارد قانون�ی: هرگونه م��وارد و نیازمندی های 
قانونی مورد نیاز قراردادها را بیان کنید. 

چگونه یک پروپوزال کاری بنویسیم؟ 

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 8۳7 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: همه ما آدم ها برای یک رسالتی به دنیا 
آمده ایم، اما تنها تعداد اندکی از افراد به خود و نیازهای ش��ان 
فکر می کنند، به همین دلیل همیشه تعداد کمی از افراد موفق 

می شوند. 
شما طبعا دارای یک استعداد و عالقه هستید و در  33 سال 
زندگی متوجه استعداد خود و عالقه تان در زمینه کسب و کار 
ش��ده اید. بهترین ش��یوه آن اس��ت که به دنبال اس��تعداد و 

عالقه تان بروید. برخی از افراد به دنبال پول س��ازی هس��تند، 
اما چون کس��ب و کار آنها با اس��تعداد و عالق��ه آنها همخوان 
نیس��ت موفق نمی شوند. ش��ما باید کاری را شروع کنید که 
وقتی آن را انجام می دهید احساس لذت کنید و لبخند بزنید. 
اگر با انجام آن کار خس��ته می شوید، نش��ان می دهد آن کار 
رضایت درونی شما را اقناع نمی کند. ادیسون می گفت من کار 
نمی کنم من تفریح می کنم. اگر کسب و کار تو به منزله تفریح 
و استراحت تلقی شد شک نکن در کوتاه ترین زمان ممکن به 
موفقیت می رس��د. پس از اینکه به استعداد و عالقه ات در کار 

پی بردی الزم اس��ت برای خود هدف گذاری کنی. هدف تو از 
راه اندازی کار چیست؟ و سپس براساس آن هدف برنامه ریزی 
و کارهای ت��ان را به تکه های خیلی کوچک تقس��یم کنید و 
براساس قانون مرکب که انیشتین نیز به آن اشاره می کند ذره 

ذره به سوی موفقیت گام بردارید. 
بنابراین قبل از راه اندازی با خود خلوت کنید و حرف بزنید 
و عالقه درونی تان را پیدا کنید. آن گاه می توانید روی استعداد 
و عالقه تان سرمایه گذاری کنید و به سوی کسب و کاری موفق 

پیش بروید. 

نقطه شروع کسب و کار

پرس�ش: ۳۳ ساله ام و قصد راه اندازی یک کس�ب و کار را دارم، اما نمی دانم چه کاری را باید شروع کنم. لطفا راهنمایی 
فرمایید.  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )69(
آهسته و پیوسته برو 

اث��ر مرکب یا بهره مرکب تئوری آلبرت انیش��تین بود 
که کامال یک نظریه کاربردی اس��ت و تو اگر قصد داری 
در کسب و کارت موفق شوی، باید با این تئوری هم آشنا 

باشی. 
اگرچه تئوری انیش��تین مربوط ب��ه بحث های ریاضی 
اس��ت، اما می توان از آن در مسائل کاربردی کسب و کار 
نیز اس��تفاده کرد. دارن هاردی نی��ز در کتاب اثر مرکب 
براس��اس همین تئوری مس��ائل مهمی را برای موفقیت 
کس��ب و کار عنوان می کند که می توانی آن را بخوانی و از 

آن درس ها بگیری. 
هر کس��ی که کس��ب و کاری راه می ان��دازد باید بداند 
ک��ه او در ی��ک جهان قانونمند زندگ��ی می کند. یکی از 
قوانین جهان، قانون تکامل است. براساس قانون تکامل، 
تو نمی توانی یک ش��به میلیاردر شوی و با کسب و کارت 
ه��زاران میلیارد پول به دس��ت بی��اوری. باید با صبوری 
مراحل مختلف قانون تکامل کسب و کار را طی کنی تا به 

اوج موفقیت برسی. 
برخی از افراد فکر می کنند می توانند پله های موفقیت 
را ی��ک ماه��ه یا دو ماه��ه طی کنند و به م��دارج باالی 
موفقی��ت مالی برس��ند، در صورتی که ط��ی کردن این 
قان��ون نیاز ب��ه مقدمات و تمهیدات��ی دارد و تو باید این 

اصل را رعایت کنی. 
درس��ی که از تئوری انیش��تین می توان��ی بگیری این 
اس��ت که تو همین امروز نخستین گام را برای راه اندازی 
کس��ب و کارت بردار و ف��ردا دومین گام را ب��ردار و پس 
ف��ردا س��ومین گام را. وقتی می خواهی ب��ه یک قله کوه 
برس��ی بی تردی��د بهترین راه آهس��ته و پیوس��ته رفتن 
اس��ت. این یک قانون کیهانی است که تو می توانی برای 
کس��ب و کارت به کار بگی��ری. اگر قرار اس��ت هزار متر 
راه بروی بهترین کار تقس��یم ک��ردن هزارمتر به توانایی 
روزانه ات است. یعنی اگر روزی 10متر می توانی حرکت 
کنی ای��ن کار را انجام بده و به هزار متر فکر نکن و نگو 
10متر راه رفتن کار مرا راه نمی اندازد. براس��اس تئوری 
بهره مرکب دقیقا با همین 10 متر 10 متر رفتن هاس��ت 

که می توانی پس از100روز هزار متر را طی کنی. 
برخ��ی از جوانان انتظار دارند هنوز یک س��ال از عمر 
شرکت آنها نگذشته به سود و سرمایه کالنی دست پیدا 
کنند، اما قانون تکامل می گوید تو باید آهسته و پیوسته 
این مسیر را طی کنی و نمی توانی یک شبه به آن برسی. 
یک نهال چندین س��ال طول می کشد تا به یک درخت 
تنومند تبدیل شود. یک کسب و کار هم برای اینکه بتواند 
به ش��رکتی بزرگ با سود و س��رمایه ای زیاد تبدیل شود 
نیاز به زمان دارد و برای اینکه تو بتوانی به این موفقیت 
دس��ت پیدا کنی باید طبق قانون بهره مرکب عمل کنی 
و هر روز یک کار برای راه اندازی یا توس��عه شرکت انجام 
دهی. پس از مدتی کوتاه متوجه می ش��وی بس��یاری از 
کارهای ش��رکت برای راه اندازی یا حتی توسعه برداشته 

شده و تو در مسیر ثروت و موفقیت هستی. 
کارهای شرکت را به قسمت های کوچک تقسیم کن و 
ب��رای هر روز یک برنامه بنویس و طبق برنامه عمل کن. 
اگر قرار اس��ت روزی 10متر پی��اده روی کنی این کار را 
انج��ام بده و فردا نیز ای��ن کار ادامه بده تا پس از مدتی 

نتیجه کار را شاهد باشی. 
هر چق��در ب��ه انته��ای برنام��ه نزدیک تر می ش��وی 
معجزه های موفقیت تو بیش��تر خودنمایی می کند. شاید 
در روزه��ای اول ی��ا حتی ماه ه��ای اول فقط کار کنی و 
هیچ نش��انه ای از موفقیت یا کس��ب درآم��د نبینی، اما 
طب��ق قانون تردید نکن که پس از مدتی معین به درآمد 
می رس��ی و پس از آن هر روز ب��ه میزان درآمد تو اضافه 

می شود. 
ش��اید تو در ذهن��ت بگویی این چه کاری اس��ت که 
م��ن فرض��ا روزی 10متر راه ب��روم. م��ن می توانم یک 
روز صد مت��ر بروم و یک روز هم اص��ال پیاده روی نکنم 
و حتی زودتر به نتیجه برس��م. طبق تئوری انیش��تین، 
اگر به دنبال معجزه موفقیت هس��تی بهترین کار آهسته 
و پیوس��ته رفت��ن اس��ت. در حکمت ما ایران��ی هم این 
 نکت��ه وجود دارد. حکیم س��عدی علیه الرحمه می گوید: 

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود
رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود

رهرو کس��ب و کار هم باید این قانون کیهانی را قبول و 
طبق آن عمل کند. نتایج آن بس��یار ش��گفت انگیز است. 
اگ��ر تو اضاف��ه وزن  داری این قان��ون را امتحان کنی و 
فرضا فقط روزی نیم س��اعت پی��اده روی کن و اصال به 
الغر ش��دن فکر نکن، بلکه تأکید تو بر روزی نیم ساعت 
پیاده روی باش��د. پس از ش��ش ماه بدون اینکه احساس 
خس��تگی یا درماندگی کرده باش��ی کلی وزنت کم شده 
و با آرامش بیش��تر و احس��اس بهتر این رون��د را ادامه 
می دهی و چون الغرتر ش��دی پیمودن این مسیر برایت 

راحت تر می شود. 
در کس��ب و کار هم همین قانون وجود دارد. یعنی ابتدا 
کمی با س��ختی و دشواری حرکت را شروع می کنی، اما 
پس از مدت��ی این امر کامال طبق قان��ون طبیعی پیش 

می رود. 

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

  www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
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تخته سیاه

استراتژی خالقانه روابط عمومی با 
افزایش نرخ حضور دانش آموزان

 ش��اید اس��م برند ویرل پول whirlpool را ش��نیده 
باش��ید؛ برندی آمریکایی که با یک اس��تراتژی خالقانه 
رواب��ط عمومی نرخ حضور دانش آم��وزان در مدارس را 

افزایش داد. 
به گزارشibazaryabi ، در آگوست سال 2016 این 
برند اعالم کرد راهی برای کودکانی که به طور مس��تمر 
در کالس ه��ای غیبت می کنند، پیدا کرده اس��ت؛دادن 
ماشین های لباسش��ویی به مدارس. آنها در تحقیقی به 
این نتیجه رس��یده بودند که با دادن ماشین لباسشویی 
به 17 مدرس��ه در میسوری و کالیفرنیا تا 90درصد نرخ 
حضور دانش آموزان افزایش پیدا کرده اس��ت. آنها پس 
از ای��ن اعالم کردند که قصد افزای��ش این برنامه به 60 

مدرسه تا آگوست 2017 را دارند. 
مدیر برند این برند آمریکایی، جنیفر تایبی، اعالم کرده 
که » باید گفت بهترین جنبه این برنامه این اس��ت که 
می بینیم بچه ها چطور با داش��تن لباس های تمیز عالقه 
بیشتری به یادگیری از خود نشان می دهند. خوشحالیم 
که توانس��تیم با هدیه کردن یک دس��تگاه لباسشویی و 
یک خش��ک کن، لباس های تمیزی به آنها ببخش��یم و 
باعث ش��ویم که احس��اس بهتری نس��بت به خودشان 

داشته باشند.«
غیبت در هر مدرسه ای و بر هر دانش آموزی به دالیل 
مختلف طبیعی اس��ت، اما مس��ئله ای ک��ه کمتر به آن 
پرداخته می ش��ود، عدم حضور ش��اگردان در مدارس به 
دلیل فقر مالی و نداشتن لباس تمیز و در نتیجه داشتن 

احساس بد نسبت به خودشان است. 
طبق نظر دانش��گاه کالیفرنیا با اجرای این برنامه برای 
افزایش حضور دانش آموزان دو دلیل را می توان برشمرد: 
- داش��تن لباس ه��ا تمیز توس��ط دانش آم��وزان که 

این گونه احساس بهتری نسبت به خود دارند. 
- از ط��رف دیگ��ر می بینند و می فهمن��د که جامعه 
بزرگ ت��ری از م��ردم به فکر تحصی��ل، تعلیم و … آنها 

هستند. 
البته اجرای این برنامه لزوما موجب افزایش نرخ حضور 
دانش آموزان تا 100درصد نشده که امری طبیعی است، 
اما نکته جالب اینکه این برند موافقت خود برای گسترش 
این برنامه به سراسر ایالت های آمریکا اعالم کرده است. 
حتی در این بین دولت های دیگر هم تقاضای گسترش 
آن به کشورهای متبوع خودشان را مطرح کرده اند و این 

برند هم موافقت کرده است. 

 نیازمندی های ساختمان
 و دکوراسیون داخلی

نام استارت آپ: ساختمان ساز
sakhtemansaz. com :وب سایت

سال تأسیس: 1393
موضوع: نیازمندی های ساختمان و دکوراسیون داخلی

توضیح بیشتر: 
س��ایت ساختمان س��از، نیازمندی های صنعت ساختمان، 
تبلیغات ساختمانی رایگان، آگهی ساختمان، نیازمندی های 
س��اختمان، طراحی دکوراس��یون داخلی، نمایشگاه صنعت 

ساختمان، اخبار ساختمان.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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