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کاهش ساخت و سازها با وجود افزایش صدور پروانه های ساختمانی 

مقاومت بازار مسکن
در شرایطی که از بهار امسال بازار مسکن آماده ورود به دوران پیش رونق بود، با وقفه تعویق تصمیم گیری برای 
ساخت و ساز از سمت عرضه مواجه شد. همچنین آمارها حاکی از آن است که با اینکه تعداد پروانه های ساختمانی 
صادر شده طی بهار امسال در شهر تهران افزایش ۲۷.۶ درصدی را تجربه کرده، تعداد واحدهای ساخته شده یا 
در حال ساخت از طریق این پروانه ها ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است. این موضوع 
نشان دهنده به تعویق افتادن تصمیم برای شروع ساخت و ساز، کاهش ارتفاع بناها، افزایش متراژ و کاهش میانگین 

تعداد واحد در بلوک های ساختمانی است. این موضوع را کاهش ۲.۲ واحد متوسط در پروانه های ساختمانی...
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واحد رشد پس از حدود چهار سال، بار دیگر وارد کانال 
89 هزار شد و در جایگاه 89 هزار و 339 واحدی...

شاخص کل بورس پس از 4 سال وارد کانال 89 هزار واحدی شد
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آقای رئیس جمهور؛ بخش 
خصوصی منتظر دیدار شماست

نظ��ام  اساس��ی  قان��ون 
ای��ران مقام  جمهوری اس��امی 
ریاست جمهوری را باالترین مقام 
اجرایی کش��ور دانس��ته و از این 
مق��ام مطابق با اختیارات نس��بتا 
گس��ترده ای که به آن داده است 
می خواهد وظایف مهمی را برعهده 
گیرد. یک��ی از مهم ترین وظایف 
رئیس جمه��ور ایران س��اماندهی 
اقتصاد برپایه دس��تیابی به رشد 
اقتصادی نیرومند، باثبات و بالنده 
است که از برآیند آن افزایش رفاه 
مادی ایرانیان فراهم ش��ده و نرخ 
بیکاری در کمترین حد باش��د و 

تورم مهار شود.
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 دبیر کل
اتاق تعاون ایران

در حال��ی باید ت��ا ۱۵ روز دیگر الیحه بودجه ۱۳۹۷ 
در بهارستان حرکت کرده و از سازمان برنامه و بودجه 
به مجل��س برود که در فاصل��ه ۱۵ روز مانده به زمان 
قانون��ی، هنوز بررس��ی های مربوط��ه در هیأت وزیران 
انجام نش��ده و ارقام نهایی نیس��ت. به گزارش ایس��نا، 
طبق آیین نامه داخلی مجلس، دولت باید هر س��اله تا 
۱۵ آذرم��اه الیحه بودجه را به عنوان س��ند پیش بینی 
دخل و خرج یک ساله خود ارائه کند. بخشنامه بودجه 
س��ال آینده در پنجم مهرماه از سوی رئیس جمهور به 
س��ازمان برنامه و بودجه اباغ ش��د و ب��ه تبع آن این 
سازمان بخشنامه را همراه با ضوابط و دستورالعمل های 
مربوطه به دستگاه ها و سازمان هایی که از بودجه دولتی 
استفاده می کند، اباغ کرد تا پیش بینی مالی سال بعد 
را انج��ام داده و س��ازمان بتواند طبق آن کلیات الیحه 
را تدوی��ن و جمع بندی کن��د. در مدت اخیر بحث های 
زیادی در رابطه با ارقام کان و اصلی مطرح ش��د ولی 
هن��وز نتیجه مش��خصی از آن وجود ن��دارد و به ظاهر 
دولت به جمع  بندی در این رابطه نرسیده است. این در 
شرایطی است که باید یکشنبه هفته گذشته الیحه در 
هیأت وزیران مطرح و بررس��ی می شد ولی با توجه به 
زلزله مناطق غربی کش��ور، از دستور کار خارج شد. در 
هفته جاری نیز روز یکشنبه تعطیل بود و احتماال برای 
هفته آینده الیحه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مگر 
اینکه در جلسه ای فوق العاده و قبل از این تاریخ، الیحه 
بودجه پیش��نهادی سازمان برنامه و بودجه مورد بحث 
در هیأت وزیران قرار گیرد. دولت در بخش��نامه بودجه 

اعام ک��رده بود که الیح��ه را ۱۲ آذرم��اه به مجلس 
می برد ولی به ظاهر با توجه به تعطیلی روز ۱۵ آذرماه، 
زمان نهایی ۱۶ آذر اعام شده است و در نهایت دولت 
فقط ۱۶ روز دیگر برای جمع بندی نهایی الیحه و امور 
مربوط به آن فرصت دارد. این در حالی است که طبق 
اطاع��ات دریافتی در حال حاضر هن��وز ارقام کان و 
اساس��ی الیحه بودجه از جمله قیمت هر بش��که نفت 
و دالر و حت��ی افزایش حقوق کارکن��ان به عنوان پایه 
اصلی تعیین هزینه های جاری در منابع عمومی دولت 
مشخص نشده اس��ت.  براساس آخرین گمانه زنی هایی 
ک��ه در رابطه با تعیی��ن قیمت دالر به عن��وان مبنای 
تبدی��ل منابع ارزی ب��ه ریال وجود داش��ته، قیمت ها 
ح��دود ۳۵۰۰ ت��ا ۳۷۵۰ تومان مطرح بوده اس��ت که 
البت��ه در ح��ال حاضر با توجه ب��ه افزایش قیمت دالر 
در بازار آزاد و همچنین رش��د سریع در مرکز مبادالت 
ارزی ک��ه از ۳۵۲۰ تومان هم گذش��ته، بعید نیس��ت 
قیم��ت دالر در بودج��ه ارقامی متف��اوت از این نرخ ها 
باش��د. در رابطه با قیمت نفت به عن��وان یکی از منابع 
اصلی درآمد دولت، قیمت هر بشکه آن بین ۵۰ تا ۵۵ 
دالر پیش بینی شده اس��ت که البته با صادرات روزانه 
۲ میلیون و ۴۲۰ هزار بش��که در سال جاری و احتماال 
برای س��ال آینده با کمی افزایش همراه می ش��ود. در 
رابطه با افزایش قیمت حقوق کارکنان که در بخشنامه 
بودجه بین ۵ تا ۱۰ درصد تعیین ش��ده و البته مبنای 
اصلی ۵ درصد اس��ت نیز به ظاهر ق��رار بر این خواهد 
ب��ود که این درصد تا حدی افزایش یابد که اگر چنین 

اتفاقی رخ دهد قطع��ا پیش بینی ها برای هزینه جاری 
دول��ت که ت��ا ۷۰ درصد آن حقوق و دس��تمزد و حق 
بیمه اس��ت، به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت 
که به دنبال آن منابع عمومی دولت تغییر می کند و در 
مجموع باید محل تامین منابع افزایش یابد. با این حال 
طی چندین س��ال گذشته این گونه نبوده که دقیقا در 
رأس زمان قانونی، دولت ها الیحه را به مجلس ببرند و 
اغلب به دالیلی این موضوع به تاخیر افتاده اس��ت؛ اما 
ب��ه هر صورت دولت یازده��م عمدتا با تاکید بر اجرای 
زمان قانونی در این باره اقدام کرده است؛ به غیر از سال 
۱۳۹۴ ک��ه الیحه بودجه را با ۴۰ روز تاخیر به مجلس 
برد. در این سال به دلیل اینکه هنوز سند برجام نهایی 
و رس��ما اجرایی نشده بود، دولت الیحه بودجه و البته 
الیحه برنامه ششم توسعه را براساس دوران پسابرجام 
تهیه و تنظیم کرد تا اینکه رئیس جمهور در ۲۷ دی ماه 
بعد از اباغ سند برجام لوایح مربوطه را به مجلس برد. 
لوایح بودجه از س��ال ۱۳۸۰ تاکنون یعنی طی ۱۸سال 
گذشته در زمان های متفاوتی به مجلس رفته؛ به طوری 
که حت��ی در دولت دهم الیحه با بیش از دو ماه تاخیر 
و در نیمه اول اسفند راهی مجلس شد که این تاخیرها 
خود موجب دیرکرد در بررس��ی و تصویب در مجلس و 
اباغ به دولت می شود. در نهایت در این شرایط با توجه 
ب��ه اینکه الیحه در ابتدای س��ال بعد ب��ه قانون تبدیل 
نش��ده و در اختی��ار قانون قرار ن��دارد باید الیحه چند 
دوازده��م از بودجه از س��وی دولت به اج��را درآید که 

براساس بخشی از بودجه سال قبل تعیین می شود. 

ماه دخل و خرج آغاز شد

بودجه در رکود! 

زمان بندی 18 ساله تقدیم الیحه بودجه به مجلس

ادامه از همین صفحه
انتخابی بودن شخص دوم کشور این مزیت را دارد که 
ش��هروندان و گروه های اجتماعی با توجه به برنامه های 
ارائه ش��ده کاندیداها برای تصدی ای��ن مقام فردی را که 
مناس��ب و ش��عارهایش را اجرایی می دانند به این مقام 
می رسانند. دکتر حسن روحانی سیاستمدار باسابقه ایرانی 
که از روحانیون بلندپایه سیاسی کشور به حساب می آید 
در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ باالترین رأی ش��هروندان 
را ب��ه خود اختصاص داد و اکنون در ش��روع کار دومین 
دوره از فعالیت های خود اس��ت. تجربه انتخابات یادشده 
نش��ان می دهد گ��روه بزرگ��ی از کارآفرین��ان، صاحبان 
سرمایه در صنعت، معدن، تجارت، کشاورزی و صاحبان 
بنگاه های تولیدی به دلیل احساس نزدیکی با شعارهای 
حس��ن روحانی به وی رأی دادند و ت��ا جایی که امکان 
قانونی و عرف اجازه م��ی داد برای وی تبلیغ کردند. این 
رئیس جمه��ور نیز در زم��ان مب��ارزات انتخاباتی به ویژه 
انتخاب��ات س��ال ۱۳۹۲ با صراحت وع��ده داد راه تعامل 
با بخ��ش خصوصی را هموار خواهد ک��رد و بر همکاری 
بیش��تر دولت و فعاالن خصوصی تاکید ک��رد. در چهار 
س��ال دوره نخست ریاست جمهوری آقای روحانی شاهد 
رویکرد متفاوتی از س��وی دول��ت وی در تعامل با بخش 
خصوصی بودیم که با راهبرد دولت های نهم و دهم تفاوت 
بنیادین داشت. درحالی که نگاه عمل گرایانه دولت یازدهم 
همکاری گس��ترده، ژرف و تنگاتنگ با بخش خصوصی 
بود اما در عمل و در الیه های پایین تر، این اس��تراتژی با 
دست اندازهای جدی مواجه ش��د. واقعیت این است که 
بدنه دولت یازدهم برخاف خواست رئیس دولت در چند 
امر کاما مشخص مثل تک نرخی کردن ارز، حذف نظام 
قیمت گذاری دس��توری و سیاست های سازمان حمایت، 
آزادس��ازی نرخ بهره بانکی، کاهش فشار سازمان تامین 
اجتماع��ی بر بنگاه ه��ای اقتصادی، س��اماندهی کارآمد 
سازوکار مالیات ستانی با رویکرد منطقی و عقانی کردن 
نرخ های مالیاتی بر مبنای حال وروز اقتصاد کان و توجه 
به دوره های رونق و رکود و... برخاف تعامل مثبت رفتار 
کرد. فعاالن اقتصادی یکی از دالیل رفتار و گفتار متناقض 
دولت در س��طح بسیار کان و در س��طح وزارتخانه ها و 
س��ازمان ها و بدنه دول��ت را در این می دانن��د که آقای 
رئیس جمهور به هر دلیل که یکی از این دالیل می تواند 
تشخیص ایشان باشد در چهار سال فعالیت دولت یازدهم 
باکمال تاس��ف به نهاد اتاق بازرگان��ی صنایع و معادن و 
کش��اورزی ای��ران نیامد تا از نزدیک و بدون واس��طه در 
جریان خواس��ته های بخش خصوصی قرار گیرد. بخش 
خصوصی ایران نیک می داند شاید شخص رئیس دولت با 
خود بیندیشد مردان دولت با این بخش نشست وبرخاست 
دارند و خواسته ها را بازتاب می دهند. اما به نظر می رسد 
این رخداد احتمالی نمی تواند جای دیدار مستقیم و بدون 
واس��طه رئیس دولت با فعاالن خصوصی را بگیرد. بخش 

خصوصی ایران ضمن تایید تصمیم ها و اقدام های کارآمد 
دولت یازدهم که سایه س��نگین تحریم های گسترده را 
از س��ر کس��ب وکار ایرانیان دور ک��رد و ضمن تایید نگاه 
راهبردی دولت دوازدهم، اما عاقه دارد و به رئیس جمهور 
محترم قویا توصیه کارشناسی شده دارد زمان مناسبی را 
ب��رای حضور در اتاق ای��ران به عنوان نهاد قانونی و بزرگ 
بخش خصوصی ایران اختصاص ده��د. اقتصاد ایران در 
جزییات گرفتاری هایی داشته که شنیدن بی واسطه آنها 
از زبان اقتصادگردانان ایرانی برای رئیس جمهور فایده های 
پی��دا و نهان قابل  اعتنایی دارد. این قابل قبول اس��ت که 
مع��اون اقتصادی دول��ت دوازدهم با اعض��ای اتاق ایران 
پیوند وثیقی دارد، این نیز پذیرفته اس��ت که معاون اول 
رئیس جمهور با بخش خصوصی ایران ارتباط گسترده و 
ژرفی دارد و بخش خصوصی به او اعتماد دارند و این نیز 
آش��کار اس��ت که وزیر صنعت، معدن و تجارت با بخش 
خصوصی در نشست وبرخاس��ت دائمی اس��ت اما حضور 
شخص رئیس دولت و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی 
بر پیمایش صحیح مس��یر آتی دولت در فضای اقتصادی 
تاثیری مس��تقیم و مثبت خواهد داش��ت. شنیدن بدون 
واس��طه صحبت ها و ارائه تنگناها به صورت مشخص در 
ه��ر بخش از فعالیت های اقتص��ادی به رئیس دولت این 
امکان را می دهد ارزیابی دقیق تری از هر فعالیت داش��ته 
باشد و نگاهی جامع تر از مسائل منتقل شده توسط وزیران 
به مسائل داش��ته و همچنین راهکارهای عمل گرایانه و 
واقع بینانه اثرگذارترین بخش اقتصادی جامعه را مستقیما 
درک نمای��د. دی��دار رئیس جمهور با فع��االن خصوصی 
بازتاب مناس��بی در میان طرف ه��ای همکاری تجاری و 
س��رمایه گذاری خارجی دارد و آنها با اعتماد بیشتری با 

بخش خصوصی ایران همکاری خواهند کرد. 
و اما آقای رئیس جمهور! 

بخ��ش خصوصی انتظ��ار دارد در ش��روع کار دولت 
جدید و برخاف چهار س��ال دول��ت یازدهم که دیدار 
با اعض��ای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی ممکن نشد 
در همین هفته های آینده این دیدار اتفاق بیفتد تا راه 
برای همکاری گس��ترده تر در شرایط نه چندان خوش 
اقتصاد ایران هموارتر شود. توانایی های فکری و مادی 
و همچنین تجربه ارزش��مند و انباش��ت ش��ده بخش 
خصوص��ی ایران را نباید دس��ت کم گرفت و چش��م بر 
این توانایی ها بس��ت. این روزها به همبس��تگی قوی تر 
و با درجه باالتری میان نه��اد دولت و نهادهای مدنی 
نیازمندیم و دیدار مستقیم رئیس جمهور از اتاق ایران 
می توان��د گام بلن��دی برای تعمیق اعتمادس��ازی بین 
دولت و نهادهای کارفرمایی باش��د. ما کماکان اعتقاد 
داریم شرایط نه چندان مناسب فعلی در حوزه اشتغال 
و ش��اخص های اقتصادی با حضور شما قابل حل است. 

امید به آنکه ناامید نشویم... 

آقای رئیس جمهور؛ بخش خصوصی منتظر دیدار شماست
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س��ازمان  ام�روز:  فرص�ت 
تامی��ن اجتماعی در لبه بحران 
ایس��تاده اس��ت؛ از ی��ک س��و 
نزدی��ک به120 ه��زار میلیارد 
توم��ان طلب از دول��ت دارد و 
از س��وی دیگر ب��ا 35 میلیون 
و  پوش��ش  بیمه ش��ده تح��ت 
بازنشس��ته ای  حدود 3میلیون 
روبه رو اس��ت که بای��د به آنها 
خدم��ات ارائه دهد. این بحران 
در سازمان تامین اجتماعی به 
اندازه ای رس��یده که چند روز 
پیش جلس��ه علنی در مجلس 
شورای اسالمی با حضور رئیس 
این سازمان و وزیر تعاون، کار 
و رف��اه اجتماعی برگزار ش��د 
بدهی های  پرداخ��ت  ب��رای  و 
س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی و 
بنگاه��داری،  از  آن  خ��روج 
فرصت یک ساله به دولت داده 

شد. 
در واقع، جفای اصلی که طی 
سال های گذشته از سوی دولت 
ب��ه س��ازمان تامی��ن اجتماعی 
کارخانه،  ده ها  واگذاری  ش��ده، 
مع��دن و ش��رکتی ب��وده ک��ه 
س��ازمان تامین اجتماعی را به 
یکی از بزرگ ترین هلدینگ های 
اقتص��ادی کش��ور تبدیل کرده 
ای��ن  از  ام��ا بس��یاری  اس��ت؛ 
کارخانه ه��ا و واحدهای صنعتی 
ک��ه در ازای بده��ی دول��ت به 
تامین اجتماعی واگذار  سازمان 
ش��ده، مجموعه ه��ای زی��ان ده 
بوده اند و عمال س��ازمان تامین 
اجتماع��ی س��هام واحدهایی را 
دریافت ک��رده ک��ه نمی توانند 
منابعی جدید برای این سازمان 
خلق کنند و حاال همین موضوع 
ب��ه مش��کالت س��ازمان تامین 

اجتماعی دامن زده است. 
مرک��ز  می��ان،  ای��ن  در 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
اسالمی در گزارشی هشدارآمیز 
ب��ه بررس��ی وضعیت س��ازمان 
تامی��ن اجتماع��ی و ض��رورت 
آن  در  بنی��ادی  اصالح��ات 
پرداخته و پیش بینی کرده است 
که اگر چاره ای اساسی اندیشیده 
نشود خیلی زود سازمان تامین 
اجتماعی ب��ا توجه به میلیون ها 
بیمه ش��ده ای که تحت پوشش 
دارد و بازنشستگانی که هر ماه 
از این س��ازمان حقوق دریافت 
می کنند، به بحرانی ملی تبدیل 
می شود. بازوی پژوهشی مجلس 
در این گزارش پیش بینی کرده 
که ب��ا توجه به ش��رایط کنونی 
تا س��ال 1404 یعن��ی کمتر از 

8 س��ال دیگر، س��ازمان تامین 
اجتماعی با کس��ری 119 هزار 
میلیارد تومان��ی رو به رو خواهد 
ش��د و توان خدمات رس��انی به 
بیمه ش��دگان و پرداخت حقوق 
بازنشستگان را نخواهد داشت. 

خطر بروز بحران ملی
تامی��ن  س��ازمان  چ��را  ام��ا 
اجتماع��ی با چنین مش��کالتی 
مواجه شده اس��ت؟ در گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس، پنج 
س��وال اصلی مطرح شده است: 
وضعی��ت ش��اخص های اصل��ی 
سازمان تامین اجتماعی چگونه 
اس��ت و تا چه حد نشان دهنده 
بح��ران  اگ��ر  اس��ت؟  بح��ران 
وجود دارد تا چه اندازه اس��ت؟ 
علل بح��ران چیس��ت؟ فرصت 
ب��رای اص��الح چقدر اس��ت؟ و 
راهکارهای حل بحران چیست؟ 
در پاس��خ به این پرس��ش ها، 
کارشناسان و همچنین گزارش 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس به 
م��واردی همچ��ون »تح��والت 

جمعیت��ی، قوانی��ن و مق��ررات 
تعه��د آور و مغای��ر ب��ا اصول و 
ناکارآم��دی  بیم��ه ای،  قواع��د 
تحمی��ل  کنون��ی،  قوانی��ن 
طرح ه��ای حمایت��ی در قال��ب 
بیمه ای ب��دون تامین اعتبارات 
مالی، ع��دم پرداخ��ت تعهدات 
دول��ت و مدیریت ضعیف ذخایر 
صندوق« اش��اره می کنند. برای 
مث��ال، در یک��ی از بخش ه��ای 
پژوهش ه��ای  مرک��ز  گ��زارش 
افزایش  ب��ه موض��وع  مجل��س 
تحت  بازنشس��تگان  جمعی��ت 
پوشش سازمان تامین اجتماعی 

اشاره شده است. 
ای��ن گ��زارش با بی��ان اینکه 
کاهش ن��رخ تولد از یک س��و و 
افزایش سن افراد از سوی دیگر، 
منج��ر ب��ه افزایش چش��مگیر 
بازنشس��تگان  می��زان جمعیت 
ش��ده اس��ت، تاکی��د می کن��د 
ک��ه بررس��ی ها نش��ان می دهد 
س��ازمان تامی��ن اجتماع��ی در 
آین��ده نزدی��ک ب��ا بحران های 
ج��دی مواج��ه خواه��د ش��د؛ 

چنانک��ه در ح��ال حاض��ر، به 
ازای هر مس��تمری بگیر سازمان 
تامی��ن اجتماعی کمت��ر از پنج 
بیمه شده اصلی )پرداخت کننده 
ح��ق بیم��ه( وج��ود دارد ک��ه 
نش��ان دهنده وضعیت بد تامین 
اجتماع��ی و هزینه ه��ای باالیی 
اس��ت که ب��ا توجه ب��ه افزایش 
در  بازنشس��تگان  جمعی��ت 
سال های آینده این سازمان باید 

پرداخت کند. 
مرک��ز  گ��زارش  در حقیق��ت، 
خط��ر  مجل��س  پژوهش ه��ای 
ب��روز ی��ک بح��ران در کش��ور را 
هش��دار می دهد و عنوان می کند 
بحران��ی را تصور کنی��د که بیش 
از نیم��ی از جمعی��ت کش��ور را 
درب��ر گی��رد. سالمت ش��ان را در 
معرض آس��یب قرار داده، سرمایه  
اندوخته  آنها آس��یب جدی دیده، 
درآمدهای ش��ان قطع  شده و امید 
آنها به تامین آینده مخدوش شود. 
چنی��ن بحرانی چ��ه تبعاتی برای 

کشور به همراه خواهد داشت؟ 
این گزارش با بیان مشکالت و 

مسائل سازمان  تامین اجتماعی 
و صندوق های بازنشس��تگی و با 
بیان اینکه ادامه و استمرار وضع 
موجود، هزینه های صندوق های 
را  کش��ور  در  بازنشس��تگی 
افزایش خواه��د داد، می افزاید: 
باید  بازنشس��تگی  صندوق های 
س��اختارهای س��ازمانی خود را 
برای ش��رایط جدی��د تنظیم و 

تعدیل کنند. 
در  گ��زارش مجلس ش��ورای 
اس��المی به  گزارشی از صندوق 
بین المللی پول اش��اره می شود 
آن،  محت��وای  براس��اس  ک��ه 
اجتماع��ی  تامی��ن  س��ازمان 
مع��ادل  دیگ��ر  س��ال   60  ت��ا 
2،2 براب��ر کل تولی��د ناخالص 
داخلی کش��ور تعه��دات بدون 
داش��ت.  خواه��د  اندوخت��ه 
که  مجلس  گ��زارش  براس��اس  
ب��ر تحقیق��ات س��ازمان تامین 
است، شاخص  استوار  اجتماعی 
در  نی��ز  س��ازمان  پش��تیبانی 
وضعیت مناس��بی ق��رار ندارد. 
این شاخص که از تقسیم تعداد 
پرداخت کنن��دگان حق بیمه بر 
به دست  مستمری بگیران  تعداد 
می آید، در س��ال 1360 معادل 
10درصد و در س��ال 94 معادل 
5 درص��د بوده اس��ت. به عبارت 
دیگ��ر، تعداد مس��تمری بگیران 
ب��ه نس��بت پرداخت کنن��دگان 
بیمه طی این مدت دوبرابر شده 
اس��ت. این یکی از علل افزایش 
باز مالی تامین اجتماعی است. 

راهکارهای حل بحران
در بخش��ی از گ��زارش مرک��ز 
ب��ه  مجل��س  پژوهش ه��ای 
راهکارهای فوری هم اشاره شده 
است:  »جهت برون رفت سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی از مش��کالت 
مواردی چون اصالح در مدیریت 
و کارکرد سازمان تامین اجتماعی، 
پرهی��ز دولت از دخال��ت در امور 
صن��دوق، درج بودج��ه صندوق 
در بودجه عمومی کشور، کاهش 
هزینه های اجرایی، تعیین تکلیف 
بخش درمان، جلوگیری از تولید 
و انباش��ت بدهی های دولت، لغو 
معافیت ه��ای بیم��ه ای، برقراری 
س��ه  جانبه گرایی واقعی، اجتناب 
از تصوی��ب قوانین مغایر با اصول 
بیمه ای و تعهد آور، افزایش س��ن 
بیمه  شدگان  برای  بازنشس��تگی 
جدی��د و افزای��ش انگی��زه ادامه 
کار و کاهش انگیزه بازنشستگی 
برای بیمه شدگان فعلی پیشنهاد 

می شود.«

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی هشدار داد

سازمان تامین اجتماعی را دریابید

فرصت امروز: رئیس جمهوری 
آمری��کا 27 آبان م��اه امس��ال با 
ص��دور اطالعی��ه ای اع��الم کرد 
ک��ه عرضه نف��ت و فرآورده های 
نفت��ی در جهان از کش��ورهایی 
غیر  از ایران به اندازه کافی وجود 
بنابرای��ن می ت��وان حجم  دارد، 
خریداری نفت و مشتقات آن از 
ایران را به می��زان قابل توجهی 
کاه��ش داد. دونال��د ترامپ در 
این اطالعیه تاکید کرده بود که 
شرایط اکنون به گونه ای است که 
می توان خرید نفت و محصوالت 
نفتی از ایران توس��ط موسسات 
مال��ی خارجی ی��ا از طریق آنها 
را به ش��کل قابل توجهی کاهش 

داد. 
در  ترام��پ  س��خنان  ای��ن 
حالی اس��ت که براس��اس توافق 
هس��ته ای، آمری��کا نبای��د مانع 
از بهب��ود و عادی س��ازی روابط 
اقتصادی و ص��ادرات نفت ایران 
شود. در همین زمینه خبرگزاری 

رویت��رز گ��زارش داد ک��ه ایران 
تالش می کند مش��تریان نفتش 
را در آس��یا حفظ کند و امیدوار 
اس��ت با کاهش قیمت، جذابیت 
نفت خود در مقایس��ه با س��ایر 
گریده��ای خاورمیانه ای را حتی 
با وجود تهدید تحریم های بیشتر 

آمریکا افزایش دهد. 
به گزارش ایس��نا، س��ه منبع 
آگاه ب��ه رویترز گفتند: ش��رکت 
مل��ی نفت ای��ران در چند هفته 
گذش��ته محموله ه��ای تک��ی از 
گرید س��بک تا گرید س��نگین 
را به خریداران ق��راردادی خود 
در آس��یا عرضه ک��رده در حالی 
ک��ه قیمت ه��ای دس��امبر را به 
پایین تری��ن می��زان چند س��ال 
اخیر نسبت به قیمت گریدهای 
عربستان س��عودی کاهش داده 
اس��ت. البته ش��رکت ملی نفت 
ای��ران در ای��ن ب��اره حاض��ر به 

اظهارنظر نشد. 
دونال��د ترامپ، حاضر نش��ده 

پایبن��دی ای��ران ب��ه برج��ام را 
تایی��د کند و به کنگ��ره آمریکا 
تا اواس��ط دس��امبر فرصت داده 
درباره وض��ع مجدد تحریم هایی 
که تحت برجام برداش��ته ش��ده 
بودن��د تصمیم بگی��رد. به گفته 
در  مش��اور  دوش��ی،  تی��الک 
شرکت »میوز اند استانسیل« در 
س��نگاپور، ایران در برابر تهدید 
آمریکا تالش  تحریم های کنگره 
می کن��د بازاره��ای خ��ود را از 
طریق تخفیف ه��ا و تغییرات در 
هزینه حمل نف��ت خود تحکیم 

کند. 
ش��رکت ملی نفت ای��ران در 
ابتدا قیمت فروش رسمی گرید 
»ایران هوی« در برابر گرید عرب 
مدیوم عربستان سعودی را برای 
اکتب��ر کاه��ش داد و این قیمت 
را ب��رای دس��امبر دوباره کاهش 
داد. ب��ه این ترتی��ب طبق آمار 
»ایران  ایکون،  رویترز  تامس��ون 
هوی« ب��رای دس��امبر باالترین 

اختالف قیمت یک دهه گذشته 
را در برابر عرب مدیوم پیدا کرده 
است. کاهش قیمت، نفت سبک 
ای��ران را دارای کمتری��ن ن��رخ 
پریمیوم دو س��ال اخیر در برابر 
عرب الیت عربستان کرده است. 
گ��زارش،  ای��ن  براس��اس 
خریداران  برای حفظ  تخفیف ها 
کنون��ی نف��ت ایران داده ش��ده 
که پیش از این نی��ز از توافقات 
دولتی در زم��ان تحریم ها علیه 
ص��ادرات نفت ای��ران در فاصله 
س��ال 2012 تا 2014 برخوردار 
بودند. خریداران ژاپنی و هندی 
ب��ا افزای��ش واردات ب��ه کاهش 
قیمت نف��ت ایران ب��رای اکتبر 
انتظار  واکنش نش��ان دادن��د و 
می رود ب��ا قیمت ه��ای رقابتی، 
حج��م واردات آنها ب��اال بمانند. 
پیش��نهاد ای��ران برای دس��امبر 
چن��د هفت��ه پیش از نشس��ت 
اوپک  تولیدکنن��دگان  رس��می 
و تولیدکنن��دگان خ��ارج از این 

س��ازمان در 30 نوامبر به منظور 
تصمیم گی��ری درب��اره تمدی��د 
توافق کاهش تولید و حمایت از 

قیمت ها صورت می گیرد. 
حال��ی  در  ای��ران  همچنی��ن 
قیمت های نف��ت خود را کاهش 
داده ک��ه ص��ادرات نف��ت بصره 
از س��وی عراق افزای��ش یافته و 
عرضه قط��ر در ژانوی��ه افزایش 
خواهد یافت. به گفته مدیر نفت 
خام و محصوالت پاالیش ش��ده 
در ش��رکت مش��اوره ریسورس 
اکونومیس��ت، این امر گریدهای 
ایرانی را تحت فشار قرار می دهد. 
ب��ا این  هم��ه معامله گ��ران و 
تحلیلگ��ران انتظ��ار ندارن��د که 
جنگ برای س��هم بازار که پیش 
از تواف��ق کاه��ش تولید 2016 
اوپک برپا ش��ده بود تکرار شود 
و ای��ران تولی��دش را در حدود 
و  روز  در  بش��که  میلی��ون   3.8
صادراتش را 2.4 تا 2.6 میلیون 
بشکه در روز حفظ خواهد کرد. 

گزارش رویترز از تخفیف های ایران برای حفظ مشتریان آسیایی

جنگ نفتی ترامپ علیه ایران

گزارش2

اقتصاد کالن

کشاورزی

تازه ترین گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد
٥٨درصد کارکنان کارگاه های بازرگانی 

و خدمات حقوق نمی گیرند
مرک��ز آم��ار ایران اع��الم ک��رد 58درص��د از کارکنان 
کارگاه ه��ای بازرگان��ی و خدمات را کارکن��ان بدون مزد 
و حق��وق و 42 درص��د کارکنان در ای��ن کارگاه ها، مزد و 

حقوق بگیر هستند. 
به گزارش »فرص��ت امروز« تازه ترین تحلیل مرکز آمار 
ایران نش��ان می دهد که در سال 1393 حدود 80 درصد 
از کارکن��ان بخش بازرگانی و خدم��ات را کارکنان مرد و 
20 درصد را کارکنان زن تش��کیل می دهند. کارگاه های 
ب��ا فعالیت های آم��وزش دارای 61 درص��د کارکن زن و 
بیش��ترین س��هم کارکن زن در بی��ن فعالیت های بخش 
بازرگانی و خدمات بوده است و کارگاه های دارای فعالیت  
تعمیر وس��ایل نقلیه موتوری با 2 درصد، کمترین سهم را 

در سهم زنان شاغل دارا هستند. 
58درص��د از کارکنان کارگاه های بازرگانی و خدمات را 
کارکن��ان بدون مزد و حقوق و 42 درصد کارکنان در این 
کارگاه ها، مزد و حقوق بگیر هس��تند. بیش از 34درصد از 
ارزش اف��زوده کارگاه های بازرگان��ی و خدمات مربوط به 

فعالیت خرده فروشی  است. 
بهره وری کارکنان این کارگاه ها در سال 1393 به ازای 
هر کارکن معادل 202 میلیون ریال بوده  است. همچنین 
بهره وری کارکنان به ازای هر ساعت حدود 80 هزار ریال 
 و دس��تمزد ب��ه ازای هر س��اعت به طور متوس��ط حدود 
 39 هزار ریال بوده است. همچنین به طور متوسط هر کارکن

 52 ساعت در هفته به فعالیت مشغول است. 
نتایج طرح نش��ان می دهد ضریب نف��وذ رایانه در این 
کارگاه ها 29 درصد است که کارگاه های با فعالیت تحقیق 
و توسعه علمی با ضریب نفوذ 100 درصد دارای باالترین 
 نس��بت از این حیث در کارگاه های مورد بررس��ی اس��ت.

 22 درص��د از کارکن��ان کارگاه های مورد بررس��ی نیز از 
اینترنت برای فعالیت های خود در داخل یا خارج از کارگاه 

استفاده کرده اند. 
11درص��د از مدیران کارگاه های مورد بررس��ی را زنان 
تش��کیل داده اند که سایر فعالیت های خدمات شخصی با 

51 درصد بیشترین سهم را از این حیث دارا است. 
7 درصد از کارگاه ه��ای بازرگانی و خدمات از ابزارهای 
الکترونیکی برای پرداخت و دریافت خود بهره برده اند که 
فعالیت های تولید فیلم س��ینمایی، ویدئویی و برنامه های 
تلویزیونی، ضبط صدا و انتش��ار موس��یقی ب��ا 96 درصد 

باالترین میزان استفاده را در این زمینه دارا بوده اند. 
گفتنی است طرح جامع آمارگیری کارگاه های بازرگانی 
و خدمات یکی از طرح های نوین مرکز آمار ایران است که 
با هدف تهیه  اطالعات مناس��ب از ویژگی های کارگاه  های 
بازرگانی و خدمات، در سطح کشور توسط مرکز آمار ایران 
با همکاری سازمان  برنامه  و بودجه استان های کشور به اجرا 
درآمده است تا در برنامه ریزی های اقتصادی به کارگرفته 
ش��ود. این طرح ش��امل 30 کد طبقه بندی فعالیت  های 
اقتصادی ایران اس��ت که قسمت اعظم کارگاه های بخش 

بازرگانی و خدمات کشور را شامل می شود. 

تنها ٥ درصد سرمایه گذاری ها در بخش کشاورزی است
کشاورزان ایرانی چند ساله اند؟ 

معاون وزیر جهاد کشاورزی اعالم کرد که سن کشاورزی 
در ایران باال بوده و همانند آمریکا حدود 50 سال است که 
باید با اجرای طرح های حمایتی، کشاورزان جوان را تقویت 

کنیم تا به این عرصه وارد شوند. 
اسکندر زند، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج 
کش��اورزی در گفت وگو با ایس��نا بیان کرد: در بسیاری از 
کشورهای دنیا سازمان هایی به نام کشاورزان آینده دارند 
تا بتوانند نسل به نسل با فرهنگ سازی و ترویج این شغل 
مه��م و با ارزش در کش��ور آن را انتقال دهند. اما با وجود 
این مسئله باال بودن سن کشاورزان و بهره برداران در بخش 

کشاورزی یکی از نگرانی های موجود است. 
به گفته وی، میانگین سن کشاورزان در ایران 53 سال 

است که همتراز با آمریکاست. 
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه باال بودن و باال 
رفتن سن کشاورزان در دنیا به دلیل کمتر بودن جاذبه های 
این ش��غل اس��ت، گفت: در ایران برای قشر جوان طرحی 
تحت عنوان تقویت کش��اورزان آینده را آماده کرده ایم که 
امیدواریم سازمان برنامه و بودجه آن را تایید و بودجه مورد 

نیاز اجرای این طرح را تخصیص دهد. 
رئی��س س��ازمان تحقیق��ات، آم��وزش و تروی��ج 
کش��اورزی ادام��ه داد: باید بتوانیم هنرس��تان های 
کش��اورزی را فعال کنیم که یکی از خواس��ته های 
ش��خص وزیر در چهار س��اله پیش روست تا بتوانیم 
فارغ التحصیالن رشته های کشاورزی به ویژه در زمینه  
کارودانش و فنی و حرفه ای را تقویت و زمینه جذب 

آنها را فراهم کنیم. 
او با اش��اره به اینکه درصدد افزایش انگیزه برای جذب 
اقشار جوان به بخش کش��اورزی در راستای اجرای طرح 
تقویت کشاورزان آینده هستیم، اضافه کرد: باال بودن سن 
بهره برداران به غیر  از مس��ئله جاذبه  به مس��ائل دیگری از 
جمله سرمایه، تکنولوژی و ... نیاز دارد که جوانان این دو را 
در اختیار ندارند و نمی توانند با مبلغی کم به کار کشاورزی 
بپردازند. اما باید به کش��اورزان جوان برای سرمایه گذاری 
کمک کرد و از س��وی دیگر نیز س��رمایه گذاری در بخش 
کشاورزی چندان پررونق نیست و از هر 100میلیارد تومان 
س��رمایه  گذاری حدود 5 میلیارد تومان آن به کش��اورزی 

اختصاص دارد. 
 

دریچــه

گزارش سازمان بین المللی کار از اشتغال 
جوانان در سال 2017

71 میلیون جوان در جهان بیکارند
براس��اس آمارهای س��ازمان بین المللی کار، در سال 
2017 حدود 71 میلیون جوان در سراسر جهان بیکار 
بوده ان��د؛ رقمی ک��ه اگرچه در قیاس با س��ال های اوج 
بحران کاهش چش��مگیری نشان می دهد اما همچنان 
نگران کننده اس��ت. س��ازمان بین المللی کار وابسته به 
س��ازمان ملل متح��د، در جدیدترین گ��زارش خود از 
روند بیکاری جوانان در جهان برآورد کرده است که در 
سال 2017 نرخ جهانی بیکاری جوانان با کمی افزایش 

نسبت به سال گذشته، به 13.1درصد می رسد. 
به گ��زارش پایگاه خبری اتاق ایران، بررس��ی های 
آماری س��ازمان بین المللی کار حاکی از این است که 
در س��ال 2017 حدود 35 درص��د از بیکاران جهان 
را جوان��ان تش��کیل داده ان��د. آمارهای اولیه نش��ان 
می دهند که در س��ال جاری می��الدی حدود 70.9 
میلیون نفر جوان متقاضی کار در جهان نتوانسته اند 
ش��غلی برای خود بیابند که این آمار در قیاس با رقم 
76.7 میلیونی س��ال 2009 یعنی س��ال اوج بحران 
اقتصادی جهانی، کاهش چشمگیری داشته است؛ با 
این  وجود افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال 2016 
و پیش بینی رشد 200 هزار نفری تعداد جوانان بیکار 
در س��ال آینده میالدی موجب نگرانی کارشناس��ان 

سازمان بین المللی کار شده است. 
در فاصله س��ال های 2010 تا 2016 نرخ بیکاری 
جوانان در کشورهای عربی، شمال آفریقا و آمریکای 
التی��ن و کش��ورهای حوزه دری��ای کارائیب افزایش 
چشمگیری یافت اما بهبود قابل مالحظه بازار کار در 
اروپا، آمریکای ش��مالی و کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا درنهایت باعث شد نرخ جهانی بیکاری جوانان 

نسبت به ابتدای دوره مذکور کاهش یابد. 
به طورکلی در س��ال های اخیر روند رشد اشتغال در 
جهان نس��بت به نرخ رشد اقتصادی کشورهای جهان 
چندان مناسب نبوده است و حتی این خطر وجود دارد 
که به دلیل بی ثباتی اقتصادی در برخی کشورها، بخشی 
از دستاوردهای جهان در زمینه اشتغال از بین برود. از 
طرفی نسبت نرخ بیکاری جوانان به نرخ بیکاری کلی در 
طول یک دهه اخیر تغییر محسوسی نداشته است و این 
نش��ان می دهد که افراد جوان کماکان اوضاع مساعدی 

در بازار کار ندارند. 
در گ��زارش س��ازمان بین الملل��ی کار ب��ه ت��داوم 
آس��یب پذیری زنان جوان در بازار کار نیز اشاره شده 
اس��ت. در سال 2017 نرخ جهانی حضور زنان جوان 
در ب��ازار کار )نرخ مش��ارکت اقتصادی( حدود 16.6 
درصد کمتر از نرخ مش��ارکت اقتصادی مردان جوان 
بوده و از طرفی نرخ بیکاری بسیار باالتری برای زنان 
جوان به ثبت رسیده است. عالوه بر این، درصد زنان 
جوانی که نه ش��اغل بوده و نه به تحصیل یا کس��ب 
مهارت های حرفه ای اشتغال داشته اند در سال 2017 
حدود 34.4 بوده اس��ت که با رقم 9.8 درصدی برای 

مردان جوان اختالف فاحشی دارد. 
براس��اس آمارهای س��ازمان بین المللی کار، در سال 
ج��اری میالدی 39 درصد از کارگ��ران جوان –معادل 
بیش از 160 میلیون نفر- در کشورهای درحال توسعه 
و اقتصاده��ای نوظهور درآمدی کمت��ر از 3.1 دالر در 
روز داش��ته و در فقر نسبی یا مطلق به سر می برند. اما 
واقعیت تکان دهنده ای که تاثیرات منفی آن را می توان 
در جوامع مختلف مشاهده کرد این است که در جهان 
کنون��ی از هر پن��ج جوان حداقل دو نف��ر یا بیکارند یا 
در شرایط بسیار دش��وار با درآمدهای بسیار اندک کار 
می کنند.  زندگی امروز و سرنوش��ت آینده بسیاری از 
جوانان جهان به اقتصاد غیررس��می گره خورده است. 
در ح��ال حاضر از هر چهار جوان ش��اغل، س��ه نفر در 
بخش غیررسمی اقتصاد مشغول کار هستند. در برخی 
کش��ورهای درحال توس��عه اوضاع از ای��ن هم وخیم تر 
اس��ت به طوری که از هر 20 جوان ش��اغل، 19 نفر در 
 اقتص��اد غیررس��می کار می کنند. اقتصاد غیررس��می 
)informal economy(  که بعضا اقتصاد خاکستری 
نیز نامیده می ش��ود، بخشی از اقتصاد است که مالیاتی 
به دولت نمی پردازد و دولت نیز هیچ گونه نظارتی بر آن 
ندارد. در اقتصاد غیررسمی قوانین کار رعایت نمی شود 
و معضالتی از قبیل برده داری نوین و کودکان کار در آن 
ریشه دوانده است.  بنابراین باید توجه داشت که چالش 
اشتغال جوانان تنها با ایجاد تعدادی شغل برای آنها حل 
نمی شود بلکه بحث کیفیت کار و اشتغال شایسته نیز 
بای��د مدنظر قرار گیرد. دبورا گرینفیلد، معاون دبیرکل 
سازمان بین المللی کار در امور سیاست گذاری، در این 
خص��وص می گوید: »توجه به چالش های��ی که زنان و 
مردان جوان در جامعه و بازار کار با آنها دست وپنجه نرم 
می کنند، امری کامال ضروری است. حل این چالش ها 
نه تنها برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر، 
بلکه برای حفظ انس��جام و همبستگی در جوامع و نیز 

آینده بازار کار بسیار حائز اهمیت است.«
دیگر نکته مهمی که در گزارش س��ازمان بین المللی 
کار به آن اش��اره ش��ده این است که در یک دهه اخیر 
بیشترین نرخ اش��تغال جوانان، در بخش های خدمات 
مالی، تجارت و س��المت اتفاق افتاده اس��ت. در قیاس 
با افراد مس��ن تر، جوانان معموال آش��نایی بیش��تری با 
فناوری های جدید دارند و برخی از جوانان توانسته اند با 
استفاده از این مزیت برای خود شغلی دست و پا کنند. 
البته اهمیت آشنایی با فناوری های جدید در کشورهای 
مختلف یکسان نیست و به قابلیت دسترسی و ضریب 

نفوذ این فناوری ها در جامعه بستگی دارد. 
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در شرایطی که از بهار امسال بازار مسکن 
آماده ورود به دوران پیش رونق بود، با وقفه 
تعویق تصمیم گیری برای ساخت و س��از از 
س��مت عرضه مواجه شد. همچنین آمارها 
حاک��ی از آن اس��ت ک��ه با اینک��ه تعداد 
پروانه ه��ای س��اختمانی صادر ش��ده طی 
بهار امس��ال در ش��هر تهران افزایش ۲۷.۶ 
درصدی را تجربه ک��رده، تعداد واحدهای 
ساخته شده یا در حال ساخت از طریق این 
پروانه ها ۴.۹ درصد نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل کاهش یافته است. این موضوع 
نشان دهنده به تعویق افتادن تصمیم برای 
ش��روع ساخت و س��از، کاهش ارتفاع بناها، 
افزایش متراژ و کاهش میانگین تعداد واحد 
در بلوک های ساختمانی است. این موضوع 
را کاهش ۲.۲ واحد متوسط در پروانه های 

ساختمانی شهر تهران اثبات می کند. 

 کاهش عرضه و تقاضای مسکن 
در بهار

ط��ی یک س��ال منتهی به بهار س��ال 
جاری تعداد واحدهای مسکونی نیمه کاره 
و تکمیل ش��ده در ته��ران ۴.۹ و در کل 
کش��ور ۲.۸ درصد کاهش داش��ته است، 
البته تعداد پروانه های ساختمانی در کل 
کشور ۲.۲ درصد و در تهران ۲۷.۶ درصد 
نسبت به فصل مش��ابه سال گذشته باال 
رفته است. به گزارش ایسنا، در شرایطی 
که پیش بینی می ش��د عرضه و تقاضا در 
بازار مسکن تحت تأثیر انتخابات ریاست 
جمهوری با کاهش مواجه شود این اتفاق 
به وقوع پیوس��ت. بعد از اینک��ه در بهار 
س��ال جاری میانگین معامالت مس��کن 
شهر تهران نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۲.۹ درصد کاهش یافت، آمار صدور 
پروانه های س��اختمانی نی��ز خبر از افت 
۱۹.۳درص��دی ساخت و س��از نس��بت به 
زمس��تان و افت ۴.۹درصد نسبت به بهار 

سال قبل می دهد. 

کاهش ۲.۲ واحدی تعداد واحدهای 
مسکونی در ساختمان ها

به��ار س��ال ۱۳۹۶ در پایتخ��ت ۲۲۷۳ 
پروانه  احداث س��اختمان توسط شهرداری  
ته��ران ص��ادر ش��ده که نس��بت به فصل 
گذش��ته ح��دود ۱۰.۵ درص��د کاهش و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 
۲۷.۶درصد افزایش داشته است. این تعداد 
پروانه برای احداث ۱۴۹۳۶ واحد مسکونی 
در ش��هر تهران پیش بینی شده که نسبت 
ب��ه فصل گذش��ته ح��دود ۱۹.۳ درصد و 
نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 
۴.۹ درصد کاهش داش��ته است. متوسط 
تعداد واحد مس��کونی برای هر یک از این 
پروانه های احداث ساختمان ۶.۶ واحد بوده 
اس��ت. این رقم در بهار پارس��ال ۸.۸ واحد 
بود. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های 
احداث س��اختمان  صادرش��ده از س��وی 
ش��هرداری  تهران در فصل بهار ۱۳۹۶ بالغ 
 بر ۲۶۷۲,۹ هزار متر مربع بوده اس��ت که 
نسبت به فصل گذشته حدود ۲۷.۴ درصد 
و نسبت به فصل مشابه سال گذشته حدود 
۲۹.۳ درصد کاهش داش��ته است. متوسط 
مساحت زیربنای این دسته از پروانه ها در 

دوره مورد بررس��ی حدود ۱۱۷۶ مترمربع 
بوده اس��ت. در کل کشور نیز در فصل بهار 
س��ال ۱۳۹۶ تعداد ۲۹۸۸۴ پروانه  احداث 
ساختمان توس��ط ش��هرداری های کشور 
صادرشده که نسبت به فصل گذشته حدود 
۱۹.۶ درص��د کاه��ش و نس��بت به فصل 
مشابه س��ال گذش��ته ۲.۲ درصد افزایش 
داش��ته اس��ت. با این ح��ال در این فصل 
تعداد ۷۹۶۸۸ واحد مسکونی در پروانه های 
صادر شده برای احداث ساختمان از سوی 
ش��هرداری های کش��ور پیش بینی ش��ده 
اس��ت که نس��بت به فصل گذشته حدود 
۲۱.۹درصد و نس��بت به فصل مشابه سال 
گذش��ته حدود ۲.۸ درصد کاهش داش��ته 
است. متوسط تعداد واحد مسکونی در هر 
پروانه  احداث ساختمان ۲.۷واحد بوده که 
۰.۱ واحد نسبت به سال قبل کاهش یافته 
است. مجموع مساحت زیربنا در پروانه های 
صادرشده برای احداث ساختمان  در فصل 
به��ار ۱۳۹۶ نی��ز ح��دود ۱۴۵۵۳,۳هزار 
مترمربع بوده اس��ت که نس��بت به فصل 
گذش��ته ۲۷.۶ درص��د و نس��بت به فصل 
مش��ابه س��ال گذش��ته حدود ۶.۹ درصد 
کاهش داشته است. متوسط مساحت زیربنا 

در این پروانه ها ۴۸۷ مترمربع بوده اس��ت. 
اگر میانگین ساخت و ساز در بهار سال جاری 
را مالک قرار دهیم می توان پیش بینی کرد 
که حدود ۳۲۰ هزار واحد مس��کونی طی 
یک سال تولید ش��ود؛ درحالی که براساس 
طرح جامع مسکن، کشور ساالنه به حدود 

یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. 

پیش بینی آینده بازار مسکن
رئیس س��ابق اتحادیه مش��اوران امالک 
درخصوص پیش بینی از آینده بازار مسکن 
گف��ت: معم��وال در ماه های مح��رم و صفر 
معامالت مسکن پایین می آید اما با ورود به 
ماه ربیع االول با توجه به اینکه مردم این ماه 
را خوش یمن می دانند اقدام به خرید مسکن 
می کنند و روند بازار بهتر می شود. در حال 
حاض��ر نی��ز در س��طح مش��اوران امالک، 
مراجعات افزایش پیدا کرده است. مصطفی 
قلی خس��روی اظهار کرد: تعداد معامالت 
در ماه های آین��ده حدود ۱۰درصد افزایش 
پیدا می کند. قیمت مسکن نیز اندکی باالتر 
از ن��رخ تورم ق��رار می گیرد. جهش قیمتی 
در بخش مس��کن اتفاق نمی افت��د، ولی از 
ش��اخص تورم مقداری عب��ور خواهد کرد، 
علتش هم این اس��ت که تقاضا نس��بت به 
عرضه کمتر اس��ت. به گفته خسروی، اگر 
تسهیالت در روند مناسب پرداخت شود، در 
نخستین مقطع شیب قیمت مسکن مقدار 
اندکی به سمت باال می رود و اگر تسهیالت 
ادامه پیدا کند و بعد از مدتی، قیمت مسکن 
به حالت ثبات می رس��د. خس��روی درباره 
تأثیر تس��هیالت دولتی از جمله »صندوق 
پس ان��داز مس��کن یکم« در بازار مس��کن 
گف��ت: این صندوق حدود ۱۵درصد، تعداد 
معامالت مس��کن را افزایش می دهد، اما با 
توجه به وقوع زمین لرزه، معامالت مقداری 
تحت تأثیر ق��رار می گیرد. اگ��ر این اتفاق 
نمی افتاد ش��اید معامالت مسکن در نیمه 

دوم رشد ۳۰درصد را تجربه می کرد. 

کاهش ساخت و سازها با وجود افزایش صدور پروانه های ساختمانی 

مقاومت بازار مسکن
مسکن

حریم گسل های شهر تهران مشخص شد
 ممنوعیت ساخت و ساز

در حریم گسل ها
 عل��ی بیت الله��ی، رئی��س بخ��ش زلزله شناس��ی 
راه و  مهندس��ی و خطرپذی��ری مرک��ز تحقیق��ات 
شهر س��ازی روز چهارش��نبه در همای��ش ی��ک روزه 
یافته های تیم اعزامی مرکز تحقیقات راه و شهرسازی 
به منطقه زلزله زده کرمانش��اه و سرپل ذهاب با بیان 
اینکه حریم گس��ل های ش��هر تهران مش��خص شد، 
گفت: برای ۱۸ کالنش��هر ایران ردیف بودجه ای برای 
اعمال حریم گس��ل ها در نظر گرفته ش��ده است. وی 
اف��زود: اف��زود: در ح��ال مذاکره با س��ازمان برنامه و 
بودجه هس��تیم تا برای ۱۸ کالنش��هر دارای بیش از 
۲۰۰ ه��زار نفر جمعیت، ردی��ف بودجه ویژه ای برای 
تعیین حریم گس��ل این ش��هرها اختصاص یابد. وی 
ب��ا بیان اینکه این کار کمک می کند در کالنش��هرها 
حریم گس��ل ها به درس��تی مش��خص ش��ود، گفت: 
اکنون حریم گس��ل ها در ش��هرهای کرم��ان، کرج، 
مش��هد و تبریز در حال مش��خص ش��دن است و به 
زودی ای��ن کار به پایان خواهد رس��ید. بیت اللهی با 
تأکید بر اینکه حریم گس��ل های شهر تهران مشخص 
شده اس��ت و بر این اساس صدور پروانه ساخت و ساز 
در ای��ن حریم ها ب��ا احتیاط باید همراه باش��د، ادامه 
داد: ساختن س��اختمان های خطرس��از، بیمارستان، 
مهد های کودک، مدارس، برج سازی و ساختمان های 
عمومی در این حریم ها ممنوع است. وی خاطرنشان 
کرد: ۵۵ کیلومتر از خاک تهران در حریم گس��ل های 
لرزه ای قرار دارد که با مشخص شدن حریم آنها برای 
نخس��تین ب��ار در چند دهه اخیر کاره��ای خوبی در 
زمین��ه کنترل این حریم ها انجام خواهد ش��د و نظام 
ساخت و ساز براساس گسل ها خواهد بود. رئیس بخش 
زلزله شناسی مهندسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات 
راه و شهر س��ازی با انتقاد از نبود سامانه اطالع رسانی 
دقیق در مدیریت بحران کش��ور گفت: همین موضوع 
س��بب شد مردم در زلزله کرمانش��اه ندانند چگونه و 
از چ��ه راهی باید کمک های خود را به دس��ت مردم 
آسیب دیده برس��انند و این مشکل ساز شده بود. وی 
مشکل کشور در زمان بروز حوادث را بحران مدیریت 
دانست و افزود: ایران کشوری زلزله خیز است و از این 
رو داش��تن مدیریت بحران توانمن��د و آگاه برای آن 
ضرورت تام و کامل است. بیت اللهی از مشخص شدن 
۳۲۰ گس��ل کاری و فعال در کشور خبر داد و گفت: 

بیشتر مناطق کشور دارای گسل است. 

یادداشت

 3 چالش اقتصاد ایران و راه 
برون رفت از آن

تنه��ا راه ب��رون رفت اقتصاد از معض��ل دولتی بودن و 
نفتی بودن اقتصاد، حرکت به سمت فعالیت های مردمی 
و توسعه اقتصاد تعاونی است. در حال حاضر نفتی بودن، 
دولتی بودن و بانکی بودن س��ه عارض��ه اقتصاد ایران به 
ش��مار می رود. سال هاست اقتصاد کشور تک محصولی و 
متکی به درآمدهای نفتی است. بخش اعظمی از اقتصاد و 
زیرمجموعه های آن نیز در اختیار دولت و ساختار دولتی 
است. بانک های کشور هم تبدیل به بنگاه اقتصادی شده و 
راه بنگاهداری را در پیش گرفته اند، به همین دلیل اقتصاد 
ایران تا رس��یدن به جایگاه و رش��د واقعی فاصله زیادی 
دارد و باید این سه چالش را پشت سر بگذارد. در شرایط 
کنونی، تعاون تنها راه برون رفت اقتصاد از بن بس��ت های 
موجود اس��ت و قانون هرگونه مداخل��ه در امور اجرایی و 
مدیریت��ی تعاون را منع کرده اس��ت، از این رو باید موانع 
پیش روی تعاونی ها را برداشته و به سمت توسعه اقتصاد 
تعاونی و مردم محور حرکت کنیم. تأمین مالی از مهم ترین 
ش��اخص ها در حوزه فعالیت های اقتص��ادی و اجتماعی 
اس��ت. تأمین مالی ارکان مختلفی را ش��امل می شود که 
بازار سرمایه، نظام بانکی، بیمه، صندوق های بازنشستگی و 
سرمایه گذاری خارجی از جمله این ارکان به شمار می رود. 
در حال حاضر مهم ترین چالش اکثر بنگاه های اقتصادی، 
تأمین مالی است و این امر فعالیت بنگاه ها را تحت تأثیر 
مستقیم قرار داده است. کمبود نقدینگی یکی از مشکالت 
عمده تعاونی ها اس��ت. امروز به دلیل پیچیدگی نیازها و 
تنوع کسب و کارها تأمین مالی نیز براساس نوع فعالیت ها 

از روش های متنوعی پیروی می کند. 

برای شرکت در چهارمین نشست مجمع 
)GECF(  کشورهای صادر کننده گاز

جهانگیری امروز به بولیوی می رود
مع��اون اول رئی��س جمه��وری به منظور ش��رکت در 
چهارمین نشس��ت مجم��ع کش��ورهای صادر کننده گاز  
)GECF( امروز پنجشنبه به بولیوی سفر می کند. اسحاق 
جهانگی��ری در این س��فر در چهارمین نشس��ت مجمع 
کش��ورهای صادر کننده گاز که در شهر سانتاکروز بولیوی 
برگزار می ش��ود، مواض��ع ای��ران را در حوزه های مختلف 

اقتصادی به ویژه حوزه انرژی گاز مطرح خواهد کرد.

ماشاءاهلل عظیمی
دبیر کل اتاق تعاون ایران



مرک��ز آمار ایران تورم س��االنه آبان ماه 
امسال را ۸.۴درصد و تورم نقطه به نقطه 

این ماه را ۹.۶درصد اعالم کرده است. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، مرکز 
آم��ار ای��ران، گ��زارش ش��اخص قیمت 
کااله��ا و خدم��ات مصرف��ی خانوارهای 
کش��ور در آبان ماه امسال را منتشر کرد. 
 شاخص کل  )بر مبنای١٠٠=١٣۹٠( در
 آبان ماه س��ال ١٣۹۶ برای کل کش��ور، 
مناط��ق ش��هری و مناطق روس��تایی به 
ترتیب ٢٥۸.۴، ٢٥٥.۸ و ٢۶۸.۹ را نشان 
می دهد که نس��بت به ماه قبل برای کل 
کشور، مناطق شهری و مناطق روستایی 

١.١درصد افزایش یافته است. 
افزای��ش ش��اخص کل نس��بت به ماه 
مش��ابه س��ال قبل  )تورم نقطه به نقطه( 
ب��ه ترتی��ب ۹.۶، ۹.٥ و ١٠درصد اس��ت 
که نس��بت به همین اط��الع در ماه قبل 
برای کل کشور، مناطق شهری و مناطق 

روس��تایی ٠.۹واحد درصد افزایش یافته 
است. 

درصد تغییرات ش��اخص کل )نرخ تورم 
کااله��ا و خدمات مصرفی خان��وار( در ١٢ 
ماه منتهی به آبان ماه س��ال ١٣۹۶ نسبت 
به دوره مشابه س��ال قبل برای کل کشور 
۸.۴درص��د، مناطق ش��هری ۸.٢درصد و 
مناطق روستایی ۹.٣درصد است که نسبت 
به همین اطالع در مهر م��اه ١٣۹۶، برای 
کل کش��ور و مناطق ش��هری و روستایی 

٠.٢واحد درصد افزایش یافته است. 
عم��ده  گ��روه  ش��اخص  همچنی��ن 
»خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات« در 
این ماه برای کل کش��ور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی به ترتیب به عدد ٣٠۴.۸، 
٣٠۶.۹ و ٢۹۹.۷ رس��ید که نسبت به ماه 
قبل، این اطالع برای کل کش��ور، مناطق 
ش��هری و مناط��ق روس��تایی ١.۸درصد 
افزایش یافته اس��ت. ش��اخص گروه عمده 

»خوراکی ه��ا، آش��امیدنی ها و دخانیات« 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل برای کل 
کش��ور و مناط��ق ش��هری ١٣.٠درصد و 
مناطق روستایی ١٢.۸درصد افزایش نشان 
می دهد. درصد تغییرات این گروه در ١٢ماه 
منتهی به آبان ماه ١٣۹۶ نس��بت به دوره 
مش��ابه سال قبل برای کل کشور و مناطق 
شهری ١١.۹درصد و برای مناطق روستایی 
١٢.٠درصد اس��ت. ش��اخص گروه اصلی  
»خوراکی ها« در ماه مورد بررسی برای کل 
کشور، مناطق شهری و روستایی به ترتیب 
به عدد ٣٠٢.۴، ٣٠۴.۹ و ٢۹۶.۴ رسید که 
نسبت به ماه قبل برای کل کشور، مناطق 
ش��هری و مناط��ق روس��تایی ١.۹درصد 
افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی  
»خوراکی ها« نسبت به ماه مشابه سال قبل 
برای کل کشور و مناطق شهری به ترتیب 
١٣.٣درصد و مناطق روستایی ١٣.٢درصد 
افزایش نش��ان می دهد. نرخ تورم ١٢ماهه 

این گروه برای کل کشور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی ١٢.١درصد است. 

»کااله��ای  عم��ده  گ��روه  ش��اخص 
غیر خوراک��ی و خدم��ات« در آب��ان م��اه 
١٣۹۶ برای کل کش��ور، مناطق شهری و 
مناطق روستایی به ترتیب به عدد ٢۴٠.٠، 
٢٣۸.٣ و ٢۴۸.٢ رس��ید که نسبت به ماه 
قبل، این اطالع برای کل کش��ور، مناطق 
ش��هری و مناطق روستایی به ترتیب ۸.٠، 
٠.۹ و ٠.۴درص��د افزای��ش یافت��ه اس��ت. 
همچنین می��زان افزایش ش��اخص گروه 
عمده »کااله��ای غیرخوراکی و خدمات« 
نس��بت به ماه مشابه س��ال قبل برای کل 
کشور و مناطق شهری ۸.٠ درصد و مناطق 
روس��تایی ۷.۸درصد بوده است. نرخ تورم 
دوازده ماه منتهی به آبان ماه ١٣۹۶ نسبت 
به دوره مشابه سال قبل این گروه برای کل 
کشور ۶.۸درصد، مناطق شهری ۶.۷درصد 

و مناطق روستایی ۷.١درصد است. 

براس��اس اع��الم قبلی بان��ک مرکزی، 
دس��تورالعمل بستن حساب های راکد در 

بانک ها از روز گذشته اجرایی شد. 
ب��ه گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از 
پژوهش��کده پولی و بانکی، براساس اعالم 
پیش��ین بان��ک مرک��زی، دس��تورالعمل 
بس��تن حس��اب های راک��د در بانک ها از 
روز گذشته اول آذرماه اجرایی شد. بانک 
مرکزی پیش از ای��ن اعالم کرده بود که 
از اول آذرماه امس��ال تمامی حساب های 
راکد را در کل شبکه بانکی خواهد بست. 
این بخش��نامه ابالغ شده و کلیه شعب 
بانک های کشور مکلف شده اند در جهت 
تعیین تکلیف حس��اب های راکد اقدامات 

مقتضی را انجام دهند. 
براس��اس این گزارش، ش��عب بانک ها 
درتهران از ابالغ بخش��نامه بانک مرکزی 
به این ش��عب خب��رداده و اعالم کرده اند 
اجرای این بخش��نامه از دیروز صبح آغاز 

شده است. 
در بخشنامه اخیر بانک مرکزی حساب 
راکد به حس��اب سپرده ای گفته می شود 
که نزد یکی از بانک ها یا موسسات حدود 
دو س��ال بدون گردش باقی مانده و مبلغ 

آن دو میلیون تومان یا کمتر است. 
به گفت��ه مدیرکل مق��ررات، مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پولش��ویی بانک مرکزی، 
ابتدا بانک ها موظفند با صاحبان حس��اب 
تم��اس بگیرن��د و از آنها بخواهن��د برای 
تعیین تکلیف حس��اب خود اقدام کنند و 
اگر صاحب حس��اب را پیدا نکنند یا بعد از 
اطالع رسانی، خود شخص اقدامی نکرد بعد 
از یک مدتی بانک می تواند آن حساب را به 

حساب های بالتکلیف منتقل کند. 
ارجمند ن��ژاد این اقدام بانک مرکزی را 
ب��رای ارتقای ش��فافیت در بانک ها اعالم 
کرد و گفت: این بخش��نامه ١۷ مرداد در 

شورای پول و اعتبار تصویب و ٣٠ مرداد 
به بانک ها ابالغ شده است و از اول آذر در 
بانک ها اجرایی شده است و هیچ مشکلی 

برای مردم ایجاد نمی کند. 
به گفته مدیرکل مق��ررات، مجوزهای 
بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی، 
بدون  قرض الحسنه  س��پرده  حساب های 
گ��ردش مالی برای حداقل س��ه س��ال، 
حس��اب های سپرده قرض الحسنه جاری 
ب��دون گردش مالی از طریق ارائه آخرین 
برگه چک برای حداقل یک سال، حساب 
سپرده س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی 
بدون گردش مالی برای حداقل دو سال، 

مشمول این قانون می شود. 
براساس این بخشنامه، هر فرد حقیقی 
فقط می تواند یک حس��اب قرض الحسنه 
قرض الحس��نه  یک حس��اب  پس ان��داز، 
ج��اری، ی��ک حس��اب س��رمایه گذاری 
مدت دار و یک حس��اب مش��ترک داشته 

باشد. 
همچنی��ن طب��ق ای��ن دس��تورالعمل 
ه��ر ش��عبه باید هر ش��ش ماه ی��ک بار 
حساب های س��پرده راکد را گزارش دهد 
که ش��امل حساب س��پرده قرض الحسنه 
پس ان��داز راک��د ب��ا موج��ودی ١٠هزار 
تومان، حس��اب قرض الحسنه جاری راکد 
ب��ا موجودی ۴٠ه��زار تومان و حس��اب 
س��پرده سرمایه گذاری کوتاه مدت راکد با 
موجودی ٢٠هزار تومان است و براساس 
ضواب��ط در ای��ن دس��تورالعمل بانک ها 
موظفند بعد از شناسایی این حساب های 
راک��د به صاحب حس��اب از طریق تلفن، 
پیامک یا هر وس��یله دیگر اطالع دهند تا 
حساب های خود را تعیین تکلیف کند  و 
اگر فرد موردنظر ب��ه بانک مراجعه نکند 
وجوه او به س��رفصل وجوه تعیین تکلیف 

نشده یا بالتکلیف منتقل می شود. 

براساس اعالم بانک مرکزی
حساب های راکد زیر ۲ میلیون تومان تعیین تکلیف می شوند

مرکز آمار ایران اعالم کرد

تورم8.4درصدیآبانماه آخرین خبرها از موسسات واگذار شده
پرداخت سپرده های »افضل توس« 

و »وحدت« ۱۰۰ میلیونی می شود
در جریان تعیین تکلیف سپرده گذاران تعاونی های 
منحل��ه افضل ت��وس و وحدت به زودی و براس��اس 
تصمیم کمیته سه نفره سران قوا، سقف پرداختی ها 
از ٣ ب��ه ١٠٠ میلی��ون توم��ان افزای��ش می یاب��د، 
همچنین مابقی س��پرده گذاران کالن نیز می توانند 

تا ١٠٠ میلیون تومان را دریافت کنند. 
ب��ه گزارش ایس��نا، افضل  توس به عن��وان یکی از 
تعاونی ه��ای بزرگ فعال در بازار غیرمتش��کل پولی 
در اوای��ل مردادم��اه و ب��ا تصمیم بان��ک مرکزی به 
بانک آینده واگذار شد تا این بانک مسئول مدیریت 
دارایی ه��ا و بدهی ه��ای آن ش��ده و تعیین تکلی��ف 
س��پرده گذاران را البت��ه ب��ا نظارت مراج��ع قضایی 
و بان��ک مرکزی انجام دهد. در ای��ن مرحله تعاونی 
وح��دت )آرم��ان( به مؤسس��ه ملل و تعاون��ی البرز 

ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد. 
به هر ص��ورت بعد از آغاز ارزیابی و شناس��ایی 
دارایی ه��ا از اول مهرماه و ب��ه مدت ٢٥ روز بانک 
آینده تعیین تکلیف س��پرده گذاران افضل توس را 
به طور مرحله ای و از س��قف ٣میلی��ون تومان در 
دس��تور کار قرار داد. بر این اساس سپرده گذاران 
می توانستند در شعبی که افتتاح حساب کرده اند، 
مراجع��ه ک��رده و ب��ا افتت��اح حس��اب جدی��دی 
دفترچه های بانک آینده را دریافت و تا حدود ١٥ 
روز بع��د تا مبلغ ٣میلیون تومان به حساب ش��ان 

واریز می شد. 
ب��ا اینکه پی��ش از یک ماه از پای��ان مهلت تعیین 
تکلیف س��پرده های تا ٣میلیون تومان گذش��ته، اما 
س��قف های باالتر اعالم نش��د تا اینکه چندی پیش 
نهاوندیان - معاون اقتصادی رئیس جمهوری- اعالم 
کرد در جلسه ای که با عضویت نمایندگان سران سه 
قوا تش��کیل شده در کنار تصمیم گیری برای تعاونی 
منحله فرشتگان سیاست هایی نیز برای تعاونی های 
واگذار ش��ده افضل توس، وحدت و البرز ایرانیان نیز 

اتخاذ شده است. 
او گرچ��ه جزییات��ی از این تصمی��م اعالم نکرد 
ام��ا گفته بود که با اج��رای مصوبات تا ۹۸ درصد 
س��پرده گذاران تعیین تکلی��ف خواهند ش��د. بعد 
از این اع��الم گمانه زنی هایی بین س��پرده گذاران 
افضل توس در رابطه با پرداخت ارقام کالن  جریان 
گرفت. به تازگی بانک آینده با انتش��ار اطالعیه ای 
توضیحات��ی ه��ر چند مبه��م ارائه ک��رد مبنی بر 
اینک��ه پیگیری ه��ای الزم ب��رای تعیی��ن تکلیف 
س��پرده گذاران همچنان در دس��تور کار قرار دارد 
و همانط��ور که معاون رئیس جمهور )نهاوندیان( و 
عضو کمیته پیگیری تعیین شده توسط سران سه 
قوا اعالم کرده اس��ت تصمیم کاملی در مورد سه 
تعاونی از جمله افضل توس اتخاذ شده و نتایج آن 
ب��ه بانک آینده ابالغ می ش��ود، بنابراین به محض 
دریافت این ابالغیه برنامه زمان بندی برای انتقال 
س��پرده های باقی مانده و بیش از ٣میلیون تومان 

اعالم خواهد شد. 
در حال��ی این موضوع از س��وی بانک آینده اعالم 
شد که مشخص نبود جزییات ابالغیه و نحوه تعیین 
تکلیف س��پرده گذاران چگونه اس��ت، ام��ا پیگیری 
موض��وع از مناب��ع مطلع حاکی از این اس��ت که در 
کمیته س��ه نفره منتخب س��ران س��ه قوا که در آن 
محسنی اژه ای به عنوان نماینده قوه قضاییه، مسعود 
پزش��کیان نماینده قوه مقنن��ه و نهاوندیان به عنوان 
نماین��ده رئیس جمهوری حضور دارن��د، تصمیم بر 
این شده تا س��قف پرداختی به سپرده گذاران از٣به 
١٠٠ میلی��ون توم��ان افزای��ش یابد و اف��رادی که 
دارای حس��اب های بیش از ١٠٠میلیون هستند نیز 
بتوانن��د حداکثر تا این رق��م را دریافت کنند. البته 
هنوز جزییات این موضوع ابالغ نش��ده، ولی به زودی 
انجام و در دستور کار بانک های مربوطه قرار خواهد 

گرفت. 
طب��ق اعالم اخیر مع��اون نظارت بان��ک مرکزی، 
افضل توس ح��دود ٣۶٠هزار س��پرده گذار دارد که 
در مرحل��ه پرداخت ه��ای ٣میلیونی ت��ا ۷۸ درصد 
 س��پرده ها توس��ط بان��ک آین��ده پرداخت ش��ده و

 تعیی��ن تکلیف ش��ده اند در مورد ٥٠هزار حس��اب 
باق��ی مان��ده نیز در ص��ورت پرداخت س��پرده های 
١٠٠میلیون��ی تا ۹۸درصد تعیین تکلیف می ش��ود. 
همچنی��ن تا ۷٢درصد حس��اب های تعاونی وحدت 
ک��ه ت��ا س��قف ٣میلی��ون توم��ان را در برمی گیرد 
توسط مؤسس��ه ملل پرداخت شده بود. در رابطه با 
الب��رز ایرانیان نیز به دلی��ل پرونده های مدیران آنها 
و جری��ان قضایی که دارد فعال بان��ک تجارت برای 

تعیین تکلیف سپرده گذاران وارد نشده است. 
در رابطه ب��ا تأمین مالی برای این پرداخت ها باید 
یادآور ش��د که از ابتدا ق��رار نبود بانک های پذیرنده 
مبلغ��ی را از مناب��ع خود هزینه کنن��د. آن طور که 
رئی��س کل بانک مرکزی اعالم کرده بود قرار بر این 
ش��د تا در جری��ان ارزیابی و شناس��ایی دارایی ها و 
بدهی های تعاونی های افضل توس، آرمان  )وحدت( 
و الب��رز ایرانی��ان هر آنچه کس��ری وج��ود دارد را 
س��هامداران و مدیران آنها تأمی��ن کند. با این حال 
در مرحل��ه اول پرداخت های ٣میلیونی این پرداخت 
از محل منابع خود این بانک ها انجام شده و احتماال 
برای پرداخت های ١٠٠ میلیونی خط اعتباری بانک 

مرکزی اختصاص پیدا می کند. 
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دریچــه

عضو هیأت مدیره بانک پاسارگاد خبر داد
آمادگی بانک پاسارگاد برای تأمین 

مالی پروژه های برقی کشور
مصطف��ی بهش��تی روی، عضو هیأت مدی��ره بانک 
پاس��ارگاد ضم��ن بررس��ی وضعی��ت نیروگاه ه��ای 
خورش��یدی تابش��ی، ام��کان تأمی��ن مالی توس��ط 
بانک های ایرانی را مطرح و آمادگی بانک پاس��ارگاد 
ب��رای نقش آفرینی مؤثر در تأمی��ن مالی پروژه های 

برقی کشور را اعالم کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاس��ارگاد، مصطفی 
بهش��تی روی در دومین همایش اینترس��والر ایران، 
با طرح آمار جهان��ی وضعیت انرژی و وضعیت حوزه 
انرژی در ایران، ساختار عملیاتی و مالی نیروگاه های 
خورش��یدی تابشی را تشریح کرد و به بررسی امکان 
تأمی��ن پروژه ه��ای برقی توس��ط بانک ه��ای ایران 

پرداخت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.١٠۶دالر آمریکا

۴.۸۸٠یورو اروپا

٥.٥١۸پوند انگلیس

١.١٣١درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

٥۴۹.۸٠٠مثقال طال

١٢۶.۹٣٠هر گرم طالی ١۸ عیار

١.٣٥٣.٠٠٠سکه بهار آزادی

١.۴۴٠.١٠٠سکه طرح جدید

۷٢۶.٠٠٠نیم سکه

۴٠٠.۷٠٠ربع سکه

٢۶۴.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل ب��ورس اوراق بهادار تهران 
روز چهارش��نبه ب��ا 564 واحد رش��د پس 
از حدود چهار س��ال، ب��ار دیگر وارد کانال 
89 هزار ش��د و در جایگاه 89 هزار و 339 
واحدی قرار گرفت تا در نهایت در آخرین 
روز کاری هفته و همچنین نخس��تین روز 
از آذرماه، تنها 161واحد تا رسیدن به قله 
ثبت شده ش��اخص کل در تاریخ پانزدهم 
دی ماه 1392 فاصله داش��ته باشد. بخش 
عمده رش��د ش��اخص کل در معامالت روز 
چهارشنبه، ناشی از رش��د قیمت فلزات و 
م��واد معدنی در بازاره��ای جهانی و تأثیر 
مثب��ت آن بر بازار بورس ایران بود. رش��د 
قیم��ت فلزات و مواد معدن��ی در بازارهای 
جهان��ی، موج��ب افزای��ش قیمت س��هام 
ش��رکت های مرتبط در بازار س��هام ایران 
شده، به طوری که گروه فلزات اساسی را در 
صدر عالقه مندی های سهامداران قرار داده 
اس��ت. بر این اس��اس، گروه فلزات اساسی 
در معامالت در آخرین روز معامالتی هفته 
صدرنشین بورس ش��د. در این گروه 200 
میلیون س��هم به ارزش 461 میلیارد ریال 
دادوستد شد. گروه کانی های فلزی به ارزش 
394 میلی��ارد ریال و فرآورده های نفتی به 
ارزش 225میلیارد ریال جایگاه های بعدی 
را ب��ه خود اختصاص دادند. در رده چهارم، 

گ��روه ش��یمیایی ب��ا معامالتی ب��ه ارزش 
175میلی��ارد ری��ال ج��ای گرف��ت. گروه 
خودرو با معامالت��ی به ارزش 119میلیارد 
ری��ال رده پنج��م را از آن خ��ود کرد. در 
معامالت بازار س��هام، نماد ف��والد مبارکه 
اصفهان بازهم بیش��ترین تأثی��ر مثبت را 
در جهت گیری ش��اخص کل بورس داشت. 
به طوری که نم��اد فوالد مبارکه اصفهان با 
125واحد، نماد معدنی و صنعتی گل گهر 
ب��ا 92واحد، نماد ملی  صنایع  مس  ایران  با 
57واحد، نماد فوالد خوزستان با 51واحد، 
نم��اد پاالیش نف��ت اصفهان ب��ا 47واحد، 
نماد توس��عه  معادن  و فل��زات با 45واحد، 
نم��اد گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان با 
معدنی وصنعتی چادرملو  نم��اد  38واح��د، 
با 36واحد و نماد آس��ان پرداخت پرشین 
با 23واحد افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت 
را در رش��د ش��اخص کل بورس داش��تند. 
در مقاب��ل، نماد پاالیش نف��ت بندرعباس 
ب��ا 29واحد، نم��اد پاالیش نف��ت تهران با 
28واحد، نم��اد مخابرات ایران با 12واحد، 
و  نماد سرمایه گذاری صندوق بازنشس��تگی 
همچنین نماد پاالیش نفت تبریز با 6واحد 
کاهش بیش��ترین تأثیر منفی را در برآورد 

نماگر بورس تهران داشتند. 
صعود شاخص کل با پشتوانه 

شرکت های صادرات محور
شکس��ته شدن س��قف تاریخی شاخص 

کل ب��ورس در روزهای آت��ی در حالی در 
دسترس معامله گران بازار سهام قرار گرفته 
که به نظر می رس��د هدف جدید ش��اخص 
کل بورس تهران با توجه به نوسان قیمت ها 
در بازارهای جهانی کاالهای اساس��ی و در 
عی��ن حال نق��ش ب��ارز دالر در ب��ازار ارز 
داخلی، به پش��توانه س��هام ش��رکت های 
صادرات محور حرکت خواهد کرد. از سوی 
دیگ��ر کاهش نرخ اوراق ب��ا درآمد ثابت و 
کاهش س��ود بانکی نیز بر افزایش جذابیت 
شرکت های بورس��ی تأثیرگذار بوده است. 
چنانک��ه در روز ه��ای اخیر ش��اهد کاهش 
س��ود اوراق بودیم. همچنین س��هامداران 
امیدوارن��د بان��ک مرک��زی و مجل��س نیز 
کاهش س��ود بانکی را پیگی��ری  کنند. در 
عی��ن حال گزارش های س��ه ماهه نش��ان 
می دهد وضعیت شرکت های بورسی بهبود 
یافته و در آنه��ا تعدیل های مثبت صورت 
گرفته است. البته به نظر می رسد عملکرد 
شرکت های فوالدی و فلزی در گزارش های 
س��ه ماهه، بهتر از آن چیزی باش��د که در 
این گزارش ها اعالم شده است. در مجموع 
با توجه به افزایش ورود خریداران، شاخص 
کل ب��ورس از ق��درت کاف��ی ب��رای وارد 
ش��دن به کان��ال 90هزار واح��دی و باالتر 
برخوردار اس��ت و در روزهای آینده شاهد 
رکوردش��کنی های جدیدی در بازار سهام 

خواهیم بود. 

با گروه های بازار سهام
در آخری��ن روز معامالت��ی هفت��ه و در 
نخس��تین روز معامالت��ی آذرم��اه بورس 
ته��ران در حالی به پش��توانه گروه فلزات 
اساس��ی و معدنی ها شاخص کل از کانال 
89هزار واح��دی عبور کرد ک��ه با وجود 
افزای��ش عرض��ه از س��وی معامله گ��ران 
اغلب حقوق��ی نماگر این بازار نتوانس��ت 
س��قف تاریخی 89هزار و 500واحدی را 
بشکند. در گروه پاالیش��ی ها نیز با وجود 
خوش بینی ها نسبت به انتشار گزارش های 
عملکردی 9ماه��ه و بودجه های برآوردی 
س��ال مالی آین��ده این گ��روه هم زمان با 
خوش بینی ه��ا نس��بت به تعدی��ل قیمت 
جهان��ی نفت خ��ام در مح��دوده 60دالر 
همچنان با عرضه های سنگین مواجه شد 
که این مس��ئله مانع از ش��کل گیری صف 
خرید پایدار در نمادهای پیشرو این گروه 
ش��د. در گ��روه خودرویی ها نیز س��ایپا و 
ایران خودرو در روندی متعادل و محدوده 
صفر تابلو همچنان پرحجم معامله شدند. 
در گروه فلزات اساس��ی نیز فوالد مبارکه 
در حال��ی هم زمان با تح��رک بازارگردان 
خ��ود از دامن��ه نوس��ان منفی ب��ه دامنه 
نوس��ان مثبت مواجه شد که گروه فلزات 
اساس��ی، گروه سرب و روی و شرکت های 
کوچک فوالدساز با اقبال خریداران سهام 

روبه رو بودند. 

شاخص کل بورس پس از 4 سال وارد کانال 89 هزار واحدی شد

بازار سهام آماده عبور از سقف تاریخی

نماینده شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات(، 
برای نخستین بار در یکی از نشست های 
تخصصی فدراسیون جهانی شرکت های 
 )WFC( جه��ان  س��پرده گذاری 
ش��رکت ک��رد. ب��ه گ��زارش س��مات، 
مجمع فدراس��یون جهانی شرکت های 
س��پرده گذاری جهان به میزبانی هنگ 
کنگ برگزار شد و اعضا در نشست های 
آخری��ن  درب��اره  مختل��ف  تخصص��ی 
دس��تاوردها، تکنولوژی ها و چالش های 
س��پرده گذاری  روی شرکت های  پیش 
ب��ه بحث و تبادل نظر پرداختند. رئیس 
س��پرده گذاری  ش��رکت  هیأت مدی��ره 
ایران نیز برای نخس��تین ب��ار در یکی 
از نشس��ت های تخصصی ای��ن مجمع 
با عن��وان »دارایی های جدید«  جهانی 
حضور یاف��ت و آخرین دس��تاوردهای 

 بازار س��رمایه ای��ران را در ای��ن حوزه 
New Asset Typs معرف��ی و نقش 
سمات را در فراهم کردن زیرساخت های 
الزم ب��رای این گون��ه دارایی ها به ویژه 
قبل و پس از معام��الت برای حاضران 
تشریح کرد. حسین فهیمی در خصوص 
نشس��ت تخصصی دارایی های جدید در 
مجم��ع جهانی WFC گف��ت: در این 
نشس��ت اقدامات جدید بازار س��رمایه 
ای��ران در این حوزه به وی��ژه تبدیل به 
اوراق به��ادار کردن امتی��از حق تقدم 
خرید تس��هیالت مس��کن، اوراق سلف 
موازی برق، صندوق ه��ای قابل معامله 
طال، اوراق س��پرده گذاری و دارایی های 
فک��ری را ب��رای حاضران ارائ��ه کردم 
که بس��یار م��ورد اس��تقبال آنه��ا قرار 
گرف��ت به طوری که برخی از کش��ورها 
کش��ورمان  تجربیات  انتقال  خواس��تار 

در این حوزه ها ش��دند. وی درخصوص 
نمایندگان شرکت سپرده گذاری  دیدار 
مرک��زی ای��ران ب��ا همتای��ان تایوانی 
خ��ود در حاش��یه این اج��الس افزود: 
در راس��تای اج��رای تفاهمنامه س��ال 
گذش��ته، نمایندگان دو شرکت نشست 
جداگان��ه ای را در حاش��یه این اجالس 
برگزار کردند. رئیس هیأت مدیره سمات 
ادامه داد: تایوانی ها دستاوردهای خوبی 
در س��ال های اخیر در زمینه رای گیری 
الکترونی��ک به دس��ت آورده ان��د و در 
این جلس��ه، تمایل خود را برای انتقال 
تجربیات ش��ان در قال��ب همکاری های 
مشترک با سمات اعالم کردند. فهیمی 
با بیان اینکه بررس��ی های کارشناسان 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی نشان 
از تجربی��ات  می ده��د ک��ه اس��تفاده 
ش��رکت های خارجی ب��رای بهره گیری 

الکترونی��ک  رای گی��ری  فرآین��د  از 
مستلزم صرف هزینه های قابل توجهی 
 اس��ت، تصریح کرد: خوشبختانه انعقاد 
تفاه��م نام��ه همکاری س��ال گذش��ته 
سمات با شرکت س��پرده گذاری تایوان 
باع��ث ش��ده اس��ت ت��ا ط��رف مقابل 
ای��ن پ��روژه را در قالب ی��ک همکاری 
مش��ترک در اختی��ار م��ا ق��رار ده��د. 
اجالس ش��رکت های سپرده گذاری های 
جه��ان )WFC( و مجم��ع عموم��ی 
گروه شرکت های سپرده گذاری مرکزی 
آسیا و اقیانوس��یه هفته گذشته به طور 
همزم��ان در هنگ کنگ برگزار ش��د و 
نمایندگان شرکت سپرده گذاری در این 
اجالس ها حض��ور یافتند و مذاکراتی را 
با نمایندگان ش��رکت های مختلف برای 
گسترش همکاری های بین المللی انجام 

دادند. 

در حالی ک��ه بحث ها درباره نرخ ارز در 
محافل کارشناس��ی و اتاق ه��ای بازرگانی 
داغ است، شاخص بورس حرکت مطمئنی 
را ب��ا افزایش نرخ ارز آغاز کرده اس��ت. به 
گزارش خبرآنالین، بورس اوراق بهادار در 
حال��ی، با 88هزار واح��د کار خود را آغاز 
کرده که در فروردین ماه امس��ال شاخص 
کل قیم��ت و بازده قیمتی ب��ورس اوراق 
بهادار به ط��ور میانگین 77هزار واحد بود، 
این رقم در میانه تابستان به 81هزار واحد 
رس��ید. حرکت افزایشی شاخص بورس از 
ش��هریور ماه همزمان ب��ا افزایش نرخ ارز 

آغاز ش��ده و هم اکنون ش��اخص قیمت و 
ب��ازده قیمتی در اس��تانه 89هزار واحدی 
ق��رار دارد. برخی کارشناس��ان از افزایش 
بازده��ی ب��ورس در ماه ه��ای آینده خبر 
می دهن��د، با این حال برخی پیش بینی ها 
ه��م حکای��ت از آن دارد ک��ه هرگون��ه 
تح��رکات بین الملل��ی درباره سرنوش��ت 
توافق برجام احتمال نوس��ان در شاخص 
بورس را افزایش خواهد داد. ش��اخص کل 
ب��ورس در زمان اجرای برجام در محدوده 
65هزار واحد قرار داش���ت. اوج ش��اخص 
ب��ورس در 14فروردی��ن س��ال 95رق��م 

خ��ورد و به بیش از 81هزار واحد رس��ید. 
پایین ترین میزان ش��اخص هم براس��اس 
گزارش ها در سال گذش��ته در 31خرداد 
رقم خورد و ش��اخص روی 72هزار واحد 
ف��رود آمد. ش��اخص کل ب��ورس به اوج 
تاریخی خود یعنی 89هزار واحد که نیمه 
دی ماه س��ال 92 ثبت شده است، رسید. 
هرچند این س��قف در چهار سال گذشته 
ثبت نشده، اما در دوره زمانی ابتدای سال 
94 تا پایان سال گذشته میانگین بازدهی 
بورس به بیش از 20درصد رس��یده است. 
بررس��ی میانگین بازدهی بازار سرمایه در 

دوره یک س��اله منتهی به نیمه ش��هریور 
س��ال ج��اری نیز نش��ان دهنده س����ود 
25درصدی س��هامداران به طور متوس��ط 
اس��ت. با این حساب بازار سرمایه بازدهی 
بیش��تری نسبت به بازار پول داشته است. 
نرخ س��ود بانکی مطابق بخش��نامه بانک 
مرکزی از 11 ش��هریور امسال 15درصد 
برای بانک ها الزامی ش��د. ای��ن در حالی 
اس��ت که شاخص بورس ازشهریور ماه که 
حوالی 83هزار واحد بوده تاکنون بیش از 

6هزار واحد رشد کرده است. 
منبع: خبرآنالین

WFC نخستین حضور نماینده سمات در نشست تخصصی

بازدهی سرمایه گذاری رو به افزایش است

افق های روشن در بازار سرمایه

خبر

معاون نظارت بر بورس ها خبر داد 
الزام قانونی نهادها برای انتشار 

اطالعات مالی در کدال
امیری با بیان اینکه همه نهادهای عمومی ملزم به ارائه 
اطالعات مالی خود به س��ازمان بورس و انتش��ار از طریق 
سامانه کدال هستند، گفت: اطالعات مالی بنیاد مستضعفان 
هنوز به بورس نرس��یده اس��ت. به گزارش ف��ارس، معاون 
نظارت بر بورس ها و ناش��ران سازمان بورس گفت: مطابق 
با تکالیف قانونی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون 
اساسی تمامی نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها 
و مؤسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع 
متبرکه، نهادهای انقالبی و کلیه صندوق های بازنشستگی 
اعم از کشوری و لشگری مکلف به ارائه اطالعات کامل مالی 
خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. حسن امیری 
افزود: این نهادها باید با مراجعه به سازمان بورس نسبت به 
دریافت کلید مجازی نسبت به انتشار گزارش ها و اطالعات 

مالی خود در سامانه کدال اقدام کنند.

رکورد بورس انرژی در آبان ماه
معامله بیش از 243 ه��زار تن انواع فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی به ارزش بیش از 200میلیارد ریال، باعث 
ثبت یک رکورد جدی��د در معامالت ماهانه بازار فیزیکی 
بورس انرژی ش��د. در بازار فیزیکی آبان ماه بورس انرژی، 
243.836 تن انواع فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به 
ارزش بیش از 200میلیارد ریال معامله ش��د تا رکوردی 
جدیدی در ارزش معامالت ماهانه بازار فیزیکی این بورس 
ایجاد شود. همچنین در آخرین روز معامالتی هفته بورس 
انرژی، کاالهای برش س��نگین پتروشیمی جم، میعانات 
گازی پاالی گاز ای��الم و میعانات گازی اس500 پاالیش 
گاز خانگیران در رینگ داخلی و نفت کوره 380س��انتی 
استوک شرکت ملی نفت ایران در رینگ بین الملل عرضه 
شد. افزون بر این، براساس اطالعات منتشر شده، از نکات 
مهم عرضه های نخس��تین روز آذر ماه، می توان به عرضه 
بی��ش از 15هزار تن میعانات گازی در رینگ داخلی بازار 

فیزیکی اشاره کرد.

افت بیش از 10درصدی شاخص ها 
در بورس زیمبابوه

بورس زیمبابوه در پی ناآرامی های سیاسی در این کشور 
با افت بیش از 10درصدی شاخص اصلی مواجه شد. قبل 
از تقدی��م اس��تعفای رابرت موگابه به مجل��س زیمبابوه، 
پارلمان این کشور در اقدامی قصد داشت تا رئیس جمهور 
مستعفی این کش��ور را، به دالیل مختلف از جمله ایجاد 
بی ثباتی در کش��ور متهم و اس��تیضاح کند که در نهایت 
موگابه با اعالم استعفا، طرح استیضاح را بر هم زد. براساس 
این گزارش، رابرت موگابه، رئیس جمهور زیمبابوه پس از 
37س��ال باقی ماندن در مسند قدرت، تحت فشار ارتش 
و پارلمان این کش��ور از قدرت کناره گی��ری کرد. پس از 
اتمام جلسه مشترک پارلمان زیمبابوه در شهر حراره که 
با هدف استیضاح موگابه تشکیل شده بود، رابرت موگابه 
قبل از آنکه به اس��تیضاح برس��د، از ق��درت کناره گیری 
کرد. از جمله اتهامات وارده بر موگابه از س��وی پارلمان، 
بی احترامی به حاکمیت قانون، ایجاد بی ثباتی و س��قوط 
اقتصادی در 15 سال گذشته در کشور بوده است. این در 
حالی است که بی ثباتی سیاسی در این کشور موجب افت 
شدید شاخص های معامالتی در کشور شد. شاخص اصلی 
صنعت در این بورس با افت 10.3 درصدی روبه رو ش��د، 
درحالی که ارزش بازار افت 2. 5 میلیارد دالری معادل 33 
درصد داشت. استعفای رابرت موگابه در سن 93 سالگی و 
پس از 37 سال در دست داشتن قدرت مطلق پایان یک 
دوران تاریخی برای زیمبابوه اس��ت. وی از سال 1980 و 
اس��تقالل زیمبابوه از بریتانیا تنها رهبری است که بر این 
کشور حکومت کرده  است. وضعیت اسفبار اقتصاد زیمبابوه 
تنها به تورم شدید در این کشور محدود نمی شود. تداوم 
نرخ رش��د اقتصادی طی ده��ه 1990 در محدوده منفی 
اعداد باعث ش��د اقتصاد زیمباب��وه در دو دهه منتهی به 
سال 2010 حدود 60درصد کوچک تر شود. نرخ بیکاری 
 در این کش��ور نیز در س��ال 2016 به رق��م غیرقابل باور

 87 درصد رسید. به این ترتیب ماموریت آسمانی موگابه 
به س��قوط آزاد اقتصادی این کش��ور انجامید. این مدت 
اقتصاد زیمبابوه نیز به ش��دت سقوط کرد و تورم و گرانی 
افزای��ش یافت. امری که در پیش نویس طرح اس��تیضاح 

رابرت موگابه هم بازتاب یافته بود.

»قزوین« 184 ریال سود شناسایی کرد
ش��رکت کارخانجات قند قزوین با سرمایه ثبت 
شده 330 میلیارد و 196 میلیون ریال پیش بینی 
درآمد هر سهم سال مالی منتهی به پایان اسفند 
96 برای دوره شش ماهه منتهی به پایان شهریور 
96 را منتشر کرد. شرکت کارخانجات قند قزوین 
پیش بینی درآمد هر سهم برای سال مالی منتهی 
به پای��ان اس��فند 96 را مبلغ 500ری��ال به طور 
خالص پس از کس��ر مالیات اعالم کرد. »قزوین« 
در دوره ش ماهه منتهی به پایان ش��هریور امسال 
به ازای هر س��هم 184ریال سود پوشش داد. این 
ش��رکت در ش��ش ماهه 37درصد پیش بینی ها را 

پوشش داد. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
کاش��ی الوند در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درصد افزایش را از آن خود کرد که س��رمایه گذاری توسعه 
صنعت��ی ای��ران در جای��گاه دوم ای��ن گروه ق��رار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.3204.98کلوند
1.4734.91وتوصا
1.5194.9فایرا
3.7784.89فمراد
1.3614.85وایران
1.6774.81فوالژ

5.7254.76کمنگنز

 بیشترین درصد کاهش
سیمان کردستان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
سیمان شاهرود در رده دوم این گروه ایستاد. مهندسی نصیرماشین 
هم در میان س��هم هایی با بیش��ترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.79(934سکرد
)4.68(1.364سرود

)4.55(4.233خنصیر
)4.45(1.244سشمال
)4.39(1.961غشاذر
)3.44(3.175سیالم

)3.4(1.507پارسیان

پرمعامله ترین سهم
معدنی و صنعتی گل گهر پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
شد. حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین در رده 
دوم این گروه ایستاد. آلومینیوم ایران هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

86.783 2784کگل
73.548 166تاپیکوح

70.980 1519فایرا
39.858 2592فوالد
33.416 1012خساپا
32.035 848وخارزم
31.435 2406شاراک

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را معدن��ی 
و صنعت��ی گل گهر ب��ه خود اختص��اص داد. پاالیش نفت 
اصفهان رتبه دوم را به دس��ت آورد. آلومینیوم ایران هم در 
ب��االی ج��دول بیش��ترین ارزش معام��الت ق��رار گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
241.568 2784کگل
110.980 4071شپنا
107.843 1519فایرا
103.321 2592فوالد
75.640 2406شاراک
70.774 17178همراه
69.644 2369کاوه

بیشترین سهام معامله شده
معدن��ی و صنعت��ی چادرملو در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که فوالد کاوه 
جنوب کیش 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

27842553کگل
23692538کاوه

1662517تاپیکوح
25922416فوالد
40712264شپنا
10122018خساپا
15191739فایرا

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
23171158خمحور
1395698کساپا
3390678کحافظ
1174587خکمک
1927482شپارس
1223408خریخت
3175397سیالم

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

8482.26وخارزم
9493.14وصنا

15073.22پارسیان
11403.41پردیس
18173.57وبانک

10043.86وصنعت
12054.00ولساپا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس بین الملل

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع
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شماره 936

رئیس اتاق بازرگانی ایران از تش��کیل 
ات��اق بازرگان��ی ایران و اتری��ش تا پایان 
س��ال ۹۶ خبر داد و گف��ت دانش فنی و 
باید در س��رمایه گذاری های  تکنول��وژی 

مشترک منتقل شود. 
ب��ه گ��زارش ات��اق بازرگان��ی ای��ران، 
غالمحس��ین ش��افعی، رئیس اتاق ایران 
طی س��خنانی در س��مینار مشترک اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ای��ران و ات��اق اقتصادی ف��درال اتریش، 
حضور نمایندگان پارلمان بخش خصوصی 
ایران در اتریش را فرصتی کم نظیر برای 
آش��نایی ب��ا س��اختار و فعالیت های دو 
طرف، تبادل آرا و آشنایی با پتانسیل های 
یکدیگر توصیف کرد و گفت: سال آینده 
برابر با صد و هش��تادمین سالگرد روابط 
دیپلماتی��ک ایران و اتری��ش خواهد بود؛ 
خرس��ندیم ک��ه در این میان ع��الوه بر 
ارتب��اط بین دو مل��ت و دولت، همکاری 
اتاق های دو کش��ور نیز س��ابقه خوبی از 

خود به جا گذاشته است. 
وی، ه��دف از حضور هی��أت ایرانی در 
اتری��ش را تب��ادل تجربی��ات و اطالعات 
مربوط ب��ه فعالیت های دو ات��اق ایران و 
اتریش و آش��نایی بیش��تر ب��ا حوزه های 
فعالی��ت یکدیگ��ر عن��وان ک��رد و ادامه 
داد: در ای��ن مذاکرات می ت��وان راه ها و 
امکاناتی را در نظر گرفت که در راس��تای 
خدمت رس��انی بهتر به اعض��ای دو اتاق 

مورد استفاده قرار گیرد. 
ب��ه ب��اور ش��افعی، زمینه های��ی مانن��د 
انرژی های نوین، محیط زیس��ت، مدیریت 
مناب��ع آب، تصفی��ه فاض��الب و پس��ماند، 
کش��اورزی ارگانی��ک، مدیریت ش��هری و 
ترافی��ک، تولی��دات داروی��ی، مواد غذایی، 
ماش��ین آالت صنعتی، هم��کاری در زمینه 
طراحی و س��اخت خ��ودرو و قطعات آن و 
ایجاد و همکاری استارت آپ ها، شرکت های 
و  تحقی��ق  فعالیت ه��ای  و  دانش بنی��ان 
توسعه ای، از حوزه هایی هستند که امکانات 
و زمینه های همکاری ش��رکت های ایرانی و 

اتریشی در آنها فراهم است. 

عضویت ۴۵ هزار فعال اقتصادی در 
اتاق ایران

در ادام��ه س��مینار مش��ترک اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران و اتاق اقتصادی فدرال اتریش، 
دبی��ر کل ات��اق بازرگان��ی، صنای��ع، 
معادن و کش��اورزی ایران با تش��ریح 
س��اختار، اه��داف و موقعیت اتاق در 
اقتصاد کش��ور ب��ر ضرورت توس��عه 
روابط اقتصادی ایران و اتریش تأکید 

کرد. 
علیرض��ا اش��رف گف��ت: امی��دوارم با 
ارائه س��اختار اتاق ایران شاهد گسترش 
همکاری ه��ای اقتص��ادی در زمینه های 
مختلف از جمله انتقال فناوری های نوین 
بین بخش خصوصی ایران و اتریش باشیم 
و فصل نوینی در روابط دو کش��ور ایجاد 

شود. 
وی اتاق بازرگان��ی ایران را بزرگ ترین 
تش��کل بخش خصوصی کشور برشمرد و 
گفت: ات��اق ایران دربرگیرن��ده ۳۵ اتاق 
بازرگانی استانی، بیش از ۳۰شورا و اتاق 
بازرگانی مشترک، ۱۸۷ انجمن و اتحادیه 
صنعت��ی و تولی��دی و ۴۵ ه��زار عضو از 
ش��رکت های فعال و معتبر سراسر ایران 

است. 
دبی��رکل اتاق ای��ران با برش��مردن 
قدم��ت تاریخ��ی اتاق ایران، ش��ورای 
عالی نظ��ارت، هی��أت نماین��دگان و 
هی��أت رئیس��ه را از ارکان اتاق ایران 
عن��وان ک��رده و وظایف ات��اق ایران و 
معاونت ه��ا و واحدهای مختلف اتاق را 

تشریح کرد. 
اش��رف در این همایش فهرس��ت وار به 
تش��ریح وظایف هیأت نمایندگان، هیأت 
رئیسه، شورای عالی نظارت، معاونت های 
تش��کل ها،  اقتص��ادی،  بین المل��ل، 
امورمجل��س، خدمات فن��ی و بازرگانی، 
امور استان ها، مالی و اداری و نیز شورای 
گفت وگو، اتاق ها و ش��وراهای مش��ترک 
بازرگان��ی و کمیس��یون های تخصص��ی 

پرداخت. 

حوزه های مستعد همکاری اقتصادی 
با ایران

پدرام س��لطانی، نایب رئیس اتاق ایران 
نیز طی سخنانی فرصت های اقتصادی و 
س��رمایه گذاری در ای��ران را معرفی کرد. 
او گف��ت: ای��ران در حوزه ه��ای متع��دد 
فرصت ه��ای خوب��ی ب��رای هم��کاری و 
سرمایه گذاری دارد؛ گروه اول حوزه هایی 
هستند که روی منابع طبیعی، نفت، گاز 
و مناب��ع معدنی و صنای��ع مربوطه مثل 
پتروشیمی، آهن، فوالد و... استوار است. 
زمین��ه  در  ای��ران  گف��ت:  س��لطانی 
انرژی های فسیلی در دنیا رتبه اول جهان 
را دارد، در ح��وزه م��واد معدنی هم جزو 
۱۰ کش��ور اول جهان اس��ت. او در عین 
ح��ال تأکید ک��رد: بخش خصوصی ایران 
دیگر فقط به اقتصاد نفتی اتکا ندارد و در 
حوزه های غیرنفتی هم فعالیت می کند. 

عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ای��ران، درباره حوزه دوم س��رمایه گذاری 
در ایران گفت: ح��وزه دوم بر مزیت های 
جغرافیایی ایران اس��توار است. ایران در 
چهارراه اتصال آس��یا و جنوب آس��یا به 
کش��ورهای CIS، خاورمیانه و آس��یای 
صغی��ر و اروپا ق��رار دارد. ایران به تنهایی 
کشور بزرگ و پهناوری است. حمل ونقل 
زمینی و هوای��ی و دریایی فرصتی برای 
س��رمایه گذاری و توس��عه در ایران است 
که ب��رای جذب س��رمایه گذاری خارجی 

می تواند استعداد باالیی داشته باشند. 
اف��زود: در ح��وزه حمل ونق��ل و  وی 
لجس��تیک، کریدور ش��مال جنوب این 
فرص��ت را فراهم می کند ک��ه بازار ایران 
و ب��ازار ۳۰۰ میلیون��ی اط��راف ای��ران 

قابل دسترسی شود. 
وی درب��اره حوزه س��وم س��رمایه گذاری 
تصری��ح ک��رد: ح��وزه س��وم بخش هایی از 
اقتصاد ایران هس��تند که ب��ر مبنای تاریخ 
فرهن��گ و موقعی��ت آب و هوای��ی ای��ران 
اس��توارند. ایران با توجه به طبیعت متنوع 
و س��ابقه تاریخی اش می تواند در ردیف ۱۰ 
کش��ور اول دنیا ش��مرده ش��ود. این حوزه 

طبیعت��ا صنع��ت گردش��گری و خدم��ات 
 وابس��ته به ای��ن صنع��ت در ایران اس��ت. 
نایب رئیس اتاق ایران حوزه های کشاورزی 
و صنای��ع غذایی را نیز حوزه های مس��تعد 
س��رمایه گذاری مش��ترک توصی��ف ک��رد.  
پدرام س��لطانی یکی از مهم ترین حوزه های 
مس��تعد س��رمایه گذاری در ایران را حوزه 
منابع انسانی دانست و گفت: بیش از نیمی 
از جمعیت ایران زیر ۳۰ س��ال س��ن دارند 
و بخ��ش قابل توجهی از ای��ن جوانان دارای 
تحصیالت عالیه هستند و ایران از این بابت 
در منطقه رتبه ممتازی دارد. از حیث رتبه و 
نسبت مهندسان به جمعیت، ایران رتبه اول 
منطقه را دارد. حتی در مقایسه با روسیه و 
آمریکا این رتبه برتر است. جمعیت فراوان و 
عالقه مند و آشنا به تکنولوژی ایران فرصت 
مناسبی در ایران برای سرمایه گذاری فراهم 
می کند. وی اضافه کرد در کنار فرصت ها ما 
به عنوان ملت با تهدیدهایی روبه رو هستیم. 
نخس��تین تهدید منابع آب است. ما باید با 
ورود تکنولوژی در س��ال های آینده بتوانیم 
جل��وی این تهدی��د را بگیریم و مصرف آب 
را در کش��ور در حوزه کش��اورزی کاهش و 

بازیافت آب را افزایش دهیم. 
س��لطانی گف��ت: اگرچه کمب��ود آب 
تهدی��دی برای ایران اس��ت ول��ی برای 
کش��ورهای دارن��ده تکنول��وژی در این 
حوزه فرصتی برای س��رمایه گذاری است. 
برای همین از طرف های اتریش��ی دعوت 
می کنیم در این زمینه همکاری کنند و با 

فناوری خود به کمک ایران بیایند. 

ایران شریک مطمئن اتریش
کریس��تف الیتل، رئیس ات��اق فدرال 
اقتص��ادی اتریش نیز طی س��خنانی در 
سمینار مش��ترک اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کشاورزی ایران و اتاق اقتصادی 
ف��درال اتریش گفت: حجم روابط تجاری 
ای��ران و اتریش در ح��دود ۴۰۰ میلیون 
یورو است که از همکاری خوب دو کشور 
حکای��ت دارد، ام��ا اعتق��اد دارم که این 

میزان قابلیت افزایش دارد. 

س��خنگوی کمیس��یون حقوقی و 
قضائی مجلس گفت به نظر می رسد 
هفت��ه آین��ده الیحه اص��الح قانون 
تجارت توس��ط هیأت رئیس��ه برای 
تصوی��ب در صحن علنی در دس��تور 

کار مجلس قرار گیرد. 
حس��ن ن��وروزی در گفت وگ��و با 
درب��اره الیحه  دانش��جو  خبرگزاری 
قان��ون تج��ارت گفت: پی��ش از این 
الیح��ه تج��ارت در قال��ب اصل ۸۵ 
به ش��ورای نگهبان ارس��ال ش��ده و 
تش��خیص شورا این بود که اصل ۸۵ 
زمانی که احس��اس ضرورتی بش��ود 
مورد بررسی و تصویب قرار می گیرد، 
اما در خصوص این الیحه احس��اس 
ضرورت توسط شورای نگهبان نشده 
بود لذا الیحه ب��ه مجلس برگردانده 

شد. 

س��خنگوی کمیس��یون حقوقی و 
قضای��ی مجل��س ادام��ه داد: ما در 
کمیسیون، بعد از جلسات متعدد به 
این نتیجه رس��یدیم که روی الیحه 

بیشتر کار کنیم و مجددا برای قرائت 
در صحن علنی فرستاده و بعد از آن 
برای ش��ورای محترم نگهبان ارسال 
ش��ود. اکنون الیحه در کمیس��یون 

مجددا مط��رح و برای تصویب نهایی 
به صحن ارسال شد. 

وی اظهار داش��ت: به نظر می رسد 
هفت��ه آین��ده الیحه اص��الح قانون 
تجارت توس��ط هی��أت رئیس��ه در 
دس��تور کار مجلس برای تصویب در 

صحن علنی قرار گیرد. 
ن��وروزی در خص��وص تعداد زیاد 
ماده الیح��ه تج��ارت و پیش بینی 
زم��ان تصوی��ب در صح��ن علن��ی 
مجلس گف��ت: بحث های تخصصی 
در کمیسیون انجام شده و به دلیل 
فنی و تخصصی بودن الیحه طبیعتا 
نمایندگان محترم ای��راد زیادی به 
آن نخواهن��د گرف��ت و پیش بینی 
می شود این الیحه در مدت یک ماه 
در صحن ب��ه تصوی��ب نمایندگان 

محترم برسد. 

نوروزی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجو مطرح کرد

الیحه اصالح قانون تجارت در دستور کار مجلس

شافعی اعالم کرد 

دانش فنی و تکنولوژی باید در سرمایه گذاری های مشترک منتقل شود

اخبار

بهرامی: نظام ارزی کشور باید پیش بینی پذیر باشد
دولت باید با مصلحت اندیشی، نرخ 
ارز را در بازه منطقی مدیریت کند

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
ات��اق بازرگانی تهران گفت دولت باید مراقبت کند با 
توجه ب��ه امکاناتی که در تنظیم ب��ازار دارد، مصالح 
مل��ی را در نظر بگیرد و ن��رخ ارز را مصلحتی تعیین 

کند.
ب��ا  گفت وگ��و  در  بهرامی ارض اق��دس  محس��ن 
خبرآنالین با اشاره به نوسانات نرخ ارز، اظهار داشت: 
موضوع ارز از جهات مختلف حائز اهمیت است و در 
اقتصاد ملی نقش لنگری دارد؛ در واردات، صادرات، 

تولید، اشتغال و سرمایه گذاری اثرگذار است.
وی اف��زود:  ب��ه دلیل اینکه س��هم اصل��ی تنظیم 
بازار ارز با دولت اس��ت و از محل درآمدهای ناش��ی 
از ف��روش نف��ت و تبدیل ارز نفتی ب��ه ریال، تأمین 
بودجه ریالی صورت می گیرد، بنابراین دخالت دولت 
در بازار ارز یک امر الزامی از جهات مختلف اس��ت و 
به ط��ور طبیعی این دخالت تأثی��ر اصلی و جدی در 

تنظیم بازار ارز را دارد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نظام ارزی ما، نظام 
ارزی شناور و مدیریت شده است، تصریح کرد:  نرخ 
ارز از روش ه��ای متفاوتی به دس��ت می آید. یک راه 
این اس��ت که از قدرت برابری خرید محاسبه کنند. 
یک راه هم این اس��ت که ببینیم س��بد ارزی کشور 
بیش��تر متمایل به چه ارزی اس��ت و شرکای تجاری 
کش��ور چه کشورهایی هستند و صادرات و واردات با 
چه نرخی صورت می گیرد. از سوی دیگر، تحت تأثیر 
نرخ براب��ری ارزه��ای جهانروا با یکدیگر اس��ت. در 
بازاره��ای جهانی دالر، ریال، ین، ی��وان، لیر و. . . با 
یکدیگ��ر نرخ برابری دارند ک��ه آن نیز می تواند روی 

سبد ارزی ما مؤثر باشد.
نباید دچار شوک درمانی شویم

بهرامی ارض اقدس در ادامه عنوان کرد: من اس��م 
این را نرخ مصلحتی برای اقتصاد گذاشتم؛ به گونه ای 
که ما نباید دچار شوک درمانی شویم، یعنی یک دفعه 
بگوییم نرخ دالر ۶ هزار تومان اس��ت یا یک دفعه به 
این اعتقاد داش��ته باش��یم که نرخ دالر باید کاهش 
پیدا کند تا پول ملی تقویت ش��ود. هیچ کدام از اینها 

نرخ های درستی نیستند.
وی متذکر ش��د: با توجه ب��ه اینکه امروز عزم ملی 
ب��رای صادرات وجود دارد، صادرات غیرنفتی یکی از 
مهم ترین استراتژی های کشور است. حمایت از تولید 
داخلی، مب��ارزه با قاچاق کاال و س��رمایه گذاری نیز 
موضوع مهمی است. ما باید اقتصاد را پیش بینی پذیر 
کنی��م، یعن��ی ما بای��د بدانی��م برنامه آین��ده برای 
ارز چیس��ت ت��ا س��رمایه گذار بداند اگ��ر در داخل 
س��رمایه گذاری می کند، دو سال دیگر محصول خود 

را با چه نرخی می تواند بفروشد.
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
اتاق بازرگانی تهران تأکید کرد: همه اینها مس��تلزم 
این اس��ت که نظ��ام ارزی پیش بینی پذیری داش��ته 
باش��یم که همه بخش ه��ای اقتصاد م��ورد حمایت 

منطقی قرار گیرد.
بهرامی ارض اق��دس ادامه داد:  »نرخ ارز به هرحال 
در بودج��ه ریالی دولت تأثیر ج��دی دارد. یعنی اگر 
نرخ ارز کاهش یابد، بودجه با کسری مواجه می شود 
و کسری بودجه نیز تورم به دنبال دارد. تورم نیز در 
دور بعدی، تولید را گرفتار می کند. همه این ها دست 
به دست هم می دهد که با مصلحت اندیشی، نرخ ارز 

را در بازه منطقی مدیریت کنیم.
نرخ ارز واقعی چه رقمی است؟ 

وی در پاس��خ به این پرس��ش که ن��رخ ارز واقعی 
در ب��ازار چه رقمی اس��ت؟ گفت:  »ن��رخ ارز واقعی 
حاصل از حذف ارز نفتی از بازار اس��ت. روزی که ما 
بدون عرضه بازارساز که بانک مرکزی است، نرخ ارز 
را تابع��ی از عرضه و تقاضا کنی��م، یعنی درآمدهای 
صادرات غیرنفتی در بازار ارز عرضه شود، نرخ واقعی 
ارز را خواهیم دید، اما تا آن روز خیلی فاصله داریم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 
ات��اق بازرگانی ته��ران تصریح کرد: ش��ما می دانید 
نی��از وارداتی کش��ور حدود ۶۰ میلیارد دالر اس��ت 
و بخش��ی از اینها کاالی اساس��ی و مواد اولیه است. 
درصد باالیی از کاالهای وارداتی، کاالی س��رمایه ای 
و واس��طه ای است که به طور مستقیم در تولید نقش 
دارند. اگر قرار باشد نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا شود، 
باید ببینیم تکلیف این کاالها چه خواهد ش��د؟ اما و 

اگرهای زیادی وجود دارد.
بهرامی ارض اق��دس عنوان کرد: م��ا باید به تدریج 
وابس��تگی کش��ور را از درآمدهای نفتی کم کنیم و 
امور جاری کش��ور را به درآمدهای مالیاتی بسپاریم. 
الزمه این کار این اس��ت که به حدی تولید افزایش 
یاب��د که با درآمدهایی که از تولیدکنندگان از طریق 
مالیات و عوارض دریافت می کنیم، بتوانیم کش��ور را 
اداره کنی��م. آن زمان نیاز ب��ه ارز نفتی نداریم و در 
این زمان می توان قیم��ت ارز را واقعی کرد. البته به 
پیش نیازهای دیگری همچون اصالح س��اختار نظام 
بانکی، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه روابط با 
بانک های خارجی، کاهش نرخ تورم و. . . نیاز است.

وی خاطرنش��ان کرد: دولت بای��د مراقبت کند با 
توجه ب��ه امکاناتی که در تنظیم ب��ازار دارد، مصالح 
مل��ی را در نظر بگیرد و ن��رخ ارز را مصلحتی تعیین 

کند.

اخبار

سفیر کره جنوبی در گفت وگو با مهر: 
فعالیت رقبای چینی و اروپایی را در 

بازار ایران زیر نظر داریم
س��فیر ک��ره جنوب��ی از افزای��ش تدریج��ی س��طح 
سرمایه گذاری شرکت های کره ای در ایران سخن گفت و 
تأکید کرد س��ئول فعالیت رقبای خارجی را در بازار ایران 
ب��ا دقت پیگیری می کند. به گزارش خبرگزاری مهر، کره 
جنوبی به عنوان چهارمین اقتصاد برتر آسیا و در عین حال 
ششمین صادر کننده بزرگ دنیا، به لحاظ اقتصادی الگوی 
خوبی برای کش��ورهای در حال توسعه محسوب می شود 
حال آنک��ه ق��رار گرفت��ن آن در منطقه راهبردی ش��رق 
آس��یا، ژئوپولیتیک این کش��ور را در تعامل با قدرت های 

تأثیر گذاری چون آمریکا و چین، حائز اهمیت می کند. 
به این ترتیب، برخورداری از بازارهای الکترونیکی قوی، 
ش��رکت های اتومبیل سازی نام آشنا و همچنین پیشتازی 
در عرصه صنایع نظامی، این کشور را به یکی از گزینه های 

اصلی در تبادالت تجاری برون مرزی تبدیل کرده است. 
در همین زمینه، خبرگزاری مهر با  »کیم سئونگ هو« 

سفیر کره جنوبی در تهران گفت وگویی داشته  است: 
*قرارداده��ای اعتبار مالی که اخیرا بی��ن ایران و کره 
جنوبی منعقد ش��ده بر چه مبنایی اس��ت؟ برخی بر این 
باورن��د که ای��ن اعتبار در ازای پول نفت ب��ه ایران واگذار 
می شود. چنانچه پاسخ منفی است، سئول به ازای واگذاری 

اعتبار چه تضمینی از ایران گرفته است؟ 
خب؛ این روند به این شکل است که مثاًل در این مورد 
خاص، »اکسیم بانک« کره جنوبی متعهد به پرداخت وامی 
۸ میلیارد یورویی در ازای پروژه های ایران شده است. برای 
اس��تفاده از این اعتبار، ش��رکت های ایرانی و کره ای باید 
پروژه های مشترک ش��ان را به اکسیم بانک ارائه دهند. در 
مرحله بعد، بانک پروژه های پیشنهادی را به لحاظ ارزش و 

سودآوری مورد بررسی قرار می دهد. 
بنابراین، پای گرفتن هیچ نوع ضمانت خاصی در میان 
نیست. در واقع، بهتر است این درخواست از سوی شرکتی 
ارائه شود که ضمانت دولت ایران را دارد. با برخورداری از 
تضمین دولت ایران، اکسیم بانک با آسودگی بیشتری برای 
اعطای وام اقدام می کند. البته، دولت ایران هم در صورتی 
حاضر به تضمین یک پروژه اس��ت که از بابت سودآوری 
آن برای اقتصاد ایران و همچنین تطابق آن با اولویت  های 
خود، اطمینان داش��ته باش��د. وقتی پروژه ای در تطابق با 
اولویت های ایران نباشد، چطور می توان انتظار داشت که 

دولت کره جنوبی در ازای آن وامی پرداخت کند؟ 
وزارت صنعت ایران ب�رای برخی کاالهای کره ای 
به وی�ژه لوازم خانگ�ی محدودیت هایی قائل ش�ده 
است. در واقع ایران خواهان آن است که خط تولید 
این کااله�ای کره ای در ایران راه اندازی ش�ود. این 

طرح در چه مرحله ای است؟ 
پی��ش از هر  چیز باید بگوی��م کره خواهان تغییر رابطه 
خود با ایران از قالب تجاری به س��رمایه گذاری اس��ت. در 
مقام تمثیل، تجارت ش��بیه چسباندن ۲ ماده به یکدیگر 
اس��ت حال آنکه س��رمایه گذاری حکم یک فعل و انفعال 
ش��یمیایی را دارد. وقتی ۲ ماده درگیر واکنش شیمیایی 
می ش��وند، تقریباً دیگر امکان ج��دا کردن آنها از یکدیگر 
وجود ندارد. بنابراین، دولت س��ئول شرکت های کره ای را 
به س��رمایه گذاری هرچه بیشتر در ایران ترغیب می کند. 
اما کاری بیش از این از دس��تمان ساخته نیست، چراکه 
دولت س��ئول نمی تواند خواس��ت خود را بر شرکت های 
ک��ره ای تحمیل کند. این برعهده ش��رکت ها اس��ت که 
تصمی��م بگیرند آیا مایل به س��رمایه گذاری پول خود در 
ایران هس��تند یا خیر. اخیراً،  »ایران خودرو« و  »هیوندا« 
برای قراردادی مش��ترک در زمینه تولید گیربکس توافق 
کرده اند. این یک نمونه از تمایل شرکت های کره ای برای 
سرمایه گذاری در ایران است. در حال  حاضر ۲ یا ۳ مذاکره 
برای س��رمایه گذاری  در دیگر زمینه ها هم وجود دارد که 
نمی توان��م جزییاتی درباره آنها ارائه دهم حال آنکه اگرچه 
به کندی، اما با اطمینان می توان گفت شرکت های کره ای 
برای سرمایه گذاری در ایران انگیزه بیشتری پیدا کرده اند. 
باید گفت پول مثل آب می ماند. پول به س��مت جایی 
حرکت می کند که قابلیت افزایش آن وجود داشته باشد. 
بنابراین، اگر ایران محیط مس��اعدی را برای شرکت های 
خارج��ی فراهم کند، آنها هم برای حضور در این کش��ور 
تردی��دی به خ��ود راه نمی دهند. ایران بای��د برای جذب 
س��رمایه های خارج��ی محیط را مس��اعدتر کن��د. باید 
مشوق های بیش��تری ارائه دهد و البته محیط را بیش از 
پیش قابل پیش بینی کند و ش��فافیت بیشتری به خرج 
ده��د. اجازه بدهید در این باره مثالی بزنم. اینجا در ایران 
م��دارس کافی برای کودکان اتباع خارج��ی وجود ندارد. 
بنابراین، وقتی قرار است شرکت های کره ای نماینده ای به 
ایران بفرستند، با بی میلی از آن استقبال می شود. بنابراین، 
ما محدود به اعزام فردی می ش��ویم که فرزندان کوچکی 

نداشته باشد. 
ایران به ویژه وقتی صحبت از بازار خودرو به میان 
می آید، بر انتق�ال فناوری تأکید می کند. می توانیم 
انتظار داشته باش�یم که روزی همکاری ایران-کره 

جنوبی از صنعت مونتاژ خودرو فراتر برود؟ 
م��ن اطالع��ات خاص��ی درب��اره تمایل ش��رکت های 
خودروس��ازی کره ای ب��رای توافق درب��اره راه اندازی خط 
تولی��د در ای��ران ندارم اما از قبل خ��ط مونتاژ قطعات در 
ایران دایر بوده است. باید بدانید حتی کره جنوبی هم در 
دهه های ۷۰ و ۸۰ میالدی، صنعت خودروس��ازی خود را 
از خط مونتاژ شرکت های خارجی آغاز کرد و بعدها کم کم 
صاحب تکنیک شد و تولید ماشین های خود را شروع کرد. 
م��ا به دقت فعالیت های رقبای اروپایی و چینی را در بازار 
ایران زیر نظر داریم و مطمئن باش��ید شرکت های کره ای 

بازار خودرو ایران را رها نمی کنند. 
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براس��اس اطالع��ات موج��ود 
ح��دود ۶۰۰ خ��ودرو چ��ری از 
یک م��دل خ��اص در گمرکات 
هرمزگان به دلیل عدم کس��ب 
مجوز استاندارد و محیط زیست 

متوقف شده اند. 
روز گذش��ته رئیس س��ازمان 
مل��ی اس��تاندارد ایران ب��ا بیان 
اینکه این سازمان به هیچ عنوان 
مجوز ترخیص خودروهای فاقد 
کیفیت را صادر نمی کند، گفت: 
در ح��ال حاض��ر در گم��رکات 
کش��ور ح��دود هزار خ��ودرو از 
کش��ورهای اروپایی تا آس��یایی 
فاقد اس��تاندارد معرفی ش��ده و 

اجازه ترخیص پیدا نکرده اند. 
به دس��ت  براس��اس اطالعات 
آمده توس��ط تس��نیم، در حال 
حاضر ح��دود ۶۰۰ خ��ودروی 
چ��ری در گم��رکات هرمزگان 
)ش��هید رجایی( ب��ه دلیل عدم 

کسب مجوزهای الزم استاندارد 
و محیط زیس��ت متوقف ش��ده 
اس��ت. اطالعات اولی��ه حکایت 
از آن دارد ک��ه ی��ک مش��کل 

فنی در سیس��تم سوخت رسانی 
این خودروه��ا دلیل اصلی عدم 
کس��ب مجوزه��ای الزم ب��رای 
ترخیص بوده است. خودروهای 

مذکور در حال حاضر در اختیار 
س��ازمان اموال تملیک��ی بوده، 
اما باتوجه ب��ه هزینه های باالی 
انب��ار داری و گمرکی فعال هیچ 

مش��تری ای ب��رای خری��د این 
خودروهای چینی وجود ندارد. 

یک مقام مطلع در این خصوص 
به تس��نیم می گوی��د هزینه های 
اولیه برای ترخیص این خودروها 
در یک ارزیاب��ی اولیه حدود ۲۰ 
میلیارد تومان اعالم ش��ده است. 
عالوه بر ای��ن متقاضی باید برای 
خرید هر خ��ودرو مبلغی حدود 
۸ میلی��ون تومان را به حس��اب 
دول��ت واریز کند. همه این موارد 
در صورتی انجام خواهد ش��د که 
مجوزهای الزم از س��وی سازمان 
اس��تاندارد صادر شود.  همچنین 
براس��اس اطالعات کس��ب شده 
رایزنی هایی با یک��ی از نهادهای 
نظام��ی ب��رای واگ��ذاری ای��ن 
خودروها جهت استفاده در معابر 
غیر شهری انجام شده که هنوز از 
نتیجه این مذاک��رات خبری در 

دست نیست. 

باوجود آنک��ه وزارت صنعت، 
برنام��ه  در  تج��ارت  و  مع��دن 
راهب��ردی صنع��ت خ��ودرو تا 
س��ال ۱۴۰۴ پیش بین��ی کرده 
در  که ش��رکت های خودروساز 
س��ال جاری ی��ک درصد فروش 
خود را صرف تحقیق و توس��عه 
کنن��د، ام��ا ب��ه گفته یک��ی از 
مدیران ش��رکت های خودروساز 
کش��ور، در ح��ال حاض��ر ۰.۶ 
درصد از ف��روش خودرو صرف 

تحقیق و توسعه می شود. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
این موضوع در حالی اس��ت که 
بس��یاری از خودروسازان بزرگ 
دنیا ۳ تا ۵درص��د فروش خود 
را به تحقیق و توسعه اختصاص 

می دهند. 
از آنجا که تحقیق و توس��عه 
تغیی��رات  در  ج��دی  نقش��ی 
تکنولوژی��ک صنع��ت خ��ودرو 
دارد، بس��یاری از خودروسازان 
جهان��ی رق��م قابل توجهی را به 
این کار اختصاص می دهند. در 

این بین خودروس��ازان اروپایی 
و آمریکای��ی درص��د بیش��تری 
از س��رمایه خود را ص��رف این 
موضوع می کنند؛ در این زمینه 
می توان به هزینه ۵.۱ درصدی 
تحقیق و توسعه شرکت جی ام، 
هزین��ه ۵ درص��دی تحقی��ق و 

۴.7درصدی  هزینه  رنو،  توسعه 
فورد در تحقیق و توس��عه اشاره 
کرد. در این بین چینی ها هزینه 
کمتری را برای تحقیق و توسعه 
در نظر گرفته اند؛ در این زمینه 
می توان به هزینه ۱.۴ درصدی 
چانگان و ۰.9 درصدی ش��رکت 

جیلی اشاره کرد. 
شرکت های خودروساز جهانی 
از طریق افزایش هزینه تحقیق 
و توس��عه خود توانس��ته اند در 
بحث توس��عه محص��والت خود 
روند موفقی را دنبال کنند؛ این 
در حالی است که یکی از دالیل 

عدم توسعه خودروسازان داخلی 
بی توجهی به تحقیق و توس��عه 
در این ش��رکت ها است. در این 
زمین��ه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت نی��ز در برنامه راهبردی 
صنع��ت خ��ودرو راهکارهای��ی 
در زمینه توس��عه و گس��ترش 
کم��ی و کیفی صنع��ت خودرو 
پیش بینی کرده که از جمله آن 
افزایش س��هم تحقیق و توسعه 
خودروس��از  ش��رکت های  در 
اس��ت. به عقیده کارشناس��ان، 
تحقیق و توسعه موتور تغییرات 
ای��ن صنعت به  تکنولوژیک در 

حساب می آید. 
ای��ن موض��وع در ش��رایطی 
اهمی��ت دارد که با ورود صنعت 
خودروی جهان به مرحله نوینی 
از توسعه، اقتصاد مبتنی بر تولید 
جای خود را به اقتصاد مبتنی بر 
دان��ش و اطالعات داده اس��ت؛ 
تحقیق  مراکز  توس��عه  بنابراین 
خودروس��ازی ها  در  توس��عه  و 

موضوعی اجتناب ناپذیر است. 

به منظور بهبود وضعیت بازرسی قبل از تحویل خودرو، 
ارتقای س��طح رضایتمندی مشتریان، اطمینان بیشتر از 
بهبود کیفیت خودروهای نهایی ش��ده، سالن های جدید 
 PDI بازرس��ی قبل از تحویل و کارواش مکانیزه س��الن
ایران خ��ودرو ب��ا حضور مهن��دس یک��ه زارع، مدیرعامل 
و مدیران ارش��د این گ��روه صنعتی افتتاح ش��د و مورد 
بهره برداری قرار گرفت.  به گزارش پرشین خودرو، پروژه 
بازنگری و ارتقای سطح بازرسی محصول قبل از تحویل، 
در راستای ارتقای رضایت مشتریان از کیفیت محصوالت 

ایران خودرو اجرا شده است. 
بن��ا به این گ��زارش، کل فرآیند طراح��ی این پروژه 
توس��ط معاونت مهندسی ایران خودرو و فرآیند تأمین، 
نص��ب، راه ان��دازی و عملیات س��اخت آن نیز توس��ط 

ش��رکت های تام ایران خودرو و ایسیکو صورت گرفته 
است. این پروژه که از اسفند ماه سال گذشته آغاز شد، 

از شروع تا پایان هشت ماه به طول انجامید. 
این گزارش می افزاید کنترل و بازرس��ی محصوالت 
از نظر عملکردی و ظاهری، قبل از تحویل به مش��تری 
یکی از اهداف مهم این پروژه تعریف شده بود. به همین 
منظور، سالن کامال جدید کنترل و بازرسی زیر خودرو، 
طراحی و س��اخته ش��د. در این س��الن تمام قطعات و 
عملکرده��ای زیر خودرو مورد بازرس��ی قرار می گیرد.  
گفتنی اس��ت پیش از این، مراح��ل کنترل، در فرآیند 
تولید و تس��ت های دینامیکی جاده صورت می گرفت.  
عالوه بر این دو دس��تگاه کارواش فول اتوماتیک از نوع 
برند واش ت��ک از بهترین برندهای آلمانی خریداری و 

نصب شد و به طور تقریبی ساعتی ۱۵۰ دستگاه خودرو 
در این کارواش شست وش��و و با خش��ک کن اتوماتیک 
خش��ک خواهد ش��د که به بازرس��ی ظاهر و مشاهده 
ایراده��ای ظاهری خودرو کمک ش��ایانی خواهد کرد.  
یکی دیگر از موارد مهم این پروژه، امکان ردیابی کامل 
خودروها به تفکیک IN و اپراتور توس��ط یک سیستم 
مکانیزه اس��ت. چنانچه خودرویی ای��راد عملکردی یا 
ظاهری داش��ته باشد، با چک لیس��ت ایرادها به سالن 
تعمیرات تحویل خواه��د و تعمیرات الزم روی خودرو 
ص��ورت می گیرد و مجدد س��یکل PDI  را طی کرده 
و بعد از دریافت تأیید نهایی تحویل مشتری می شود. 
انتظار می رود بهره برداری از این پروژه، تأثیر بس��زایی 

در رضایت مشتریان هنگام دریافت خودرو داشته باشد. 

سالن های جدید بازرسی قبل از تحویل )PDI( ایران خودرو به بهره برداری رسید

توقف ۶۰۰ خودروی چینی در گمرک به دلیل نداشتن استاندارد
اخبار

الزامات خودروسازان برای دستیابی 
به استانداردهای هشتادوسه گانه

مجل��س  مع��ادن  و  صنای��ع  کمیس��یون  عض��و 
ش��ورای اس��المی می گوید هرگونه اق��دام در جهت 
دس��تیابی به الزامات م��ورد نظر در ح��وزه تولید و 
اس��تانداردها در صنعت خودرو نیازمند برنامه ریزی 
و تالش خودروس��ازان و نظارت جدی دولت و سایر 

دستگاهای نظارتی است. 
عب��داهلل رضی��ان اظه��ار داش��ت: در ش��رایطی 
کنون��ی بازار تولید، خودروس��ازان بای��د محصوالتی 
را تولی��د کنند که قابلی��ت ارتقا به اس��تانداردهای 

هشتادوسه گانه را داشته باشند. 
ب��ه گ��زارش خبرخ��ودرو، وی تصری��ح ک��رد: در 
موقعیت��ی که امروز خودروس��ازی کش��ور قرار دارد 
می توان با تمهیدات و برنامه ریزی درس��ت شرکت ها 
و نظارت دقیق تر دستگاه ها، محصوالتی با استاندارد 

باالتر را تولید و به بازار داخل عرضه کرد. 
وی خاطرنشان کرد: البته همزمان با ارتقای سطح 
تولیدات داخلی باید شرکت ها در مسیر بهره وری گام 
برداش��ته تا در این راس��تا هزینه تولید کاهش یابد 
و محص��والت با قیمت ارزان ت��ری را به بازار مصرف 

ارائه کنند. 
وی با اش��اره به زمانبر بودن بهب��ود جریان تولید 
در صنع��ت خودروی کش��ور تأکید کرد: متأس��فانه 
همچنان خودروس��ازان با مس��ائل بسیاری در مسیر 
تولی��د و کاهش هزینه ها روبه رو هس��تند، از این رو 
حرکت در مس��یر بهبود و ارتقا ت��ا رفع این موانع و 

مسائل مستلزم فرصت بیشتری است. 
نماینده قائمشهر در مجلس دهم با توجه به شروط 
دولت برای ارتقای استانداردهای تولید خودروسازان 
داخلی اظهار داش��ت: هرچند ارتقای استانداردها از 
الزمات امروز تولید خودروس��ازان اس��ت، اما مسلما 
اج��رای این تصمیمات در هزینه تولید و قیمت تمام 
ش��ده تولیدات مؤثر اس��ت که باید برای حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان راهکاری در این راستا اتخاذ 

شود. 
 رضیان افزود: هرچند ارتقای اس��تانداردها به سطح 
استانداردهای بین المللی در شرایط فعلی فراهم نیست 
اما باید منطقی بود و در کنار خودروس��ازان برتر دنیا، 
ت��الش کرد تا با حفظ تولید و تعریف اس��تانداردها در 
داخل، مراقب بود تا به اش��تغال بزرگ ۸۵۰ هزار نفری 

مشغول در این صنعت ضربه ای وارد نشود. 

پورشه کاین ۲۰۱۹؛ خودرویی که از 
پس هر کاری برمی آید

بدون ش��ک پورشه قصد ندارد به راحتی موفقیتی 
را ک��ه در فروش مدل شاس��ی بلند خود به دس��ت 
آورده است از دست بدهد. به همین دلیل نسل سوم 
کاین، شباهت بسیار زیادی به مدل قبلی آن دارد. 

ب��رای آنکه ب��ه جای��گاه واقع��ی کای��ن در میان 
مدل های تولید شده پورشه پی ببریم، کافی است به 
آمار فروش مدل کاین در ۱۵سال اخیر توجه کنیم. 
این خودروس��از از س��ال ۲۰۰۲ تاکنون 77۰.۰۰۰ 
دس��تگاه خودروی کاین را به فروش رسانده است و 
احتماال تا حدود سه سال آینده این میزان فروش را 
به یک میلیون دس��تگاه خواهد رساند. این در حالی 
اس��ت که پورش��ه، یک میلیون دس��تگاه خودروی 
911S را در طول ۵۳ سال فروخته است. پورشه که 
از ابت��دای فعالیتش، نام خود را به عنوان تولید کننده 
خودروهای اس��پورت در اش��توتگارت آلمان مطرح 
کرده بود، در قرن بیس��ت و یکم تبدیل به س��ازنده 
خودروهای شاسی بلندی شده است که در جهان به 

محبوبیت زیادی رسیده اند. 
نسل س��وم کاین، شباهت بس��یار زیادی به مدل 
قبلی آن دارد. انحنای گلگیرهای جلوی این خودرو، 
فاصله ورودی های هوا و ارتفاع سقف در مدل ۲۰۱9 
دس��تخوش دگرگونی شده اس��ت. اگرچه پورشه از 
ایجاد تغییرات عمده در کاین ۲۰۱9 پرهیز کرده، اما 
تا حدی ارتف��اع این خودرو کاهش یافته و عریض تر 
شده است. با تمام این اوصاف و با وجود آنکه پورشه 
قالب کلی کاین را تغییر نداده، اما مدل کاین ۲۰۱9، 
خودرویی کامال جدید اس��ت؛ به گونه ای که احساس 

می کنید با پورشه 9۱۱ موتور جلو مواجه شده اید. 

 نسل جدید رنو مگان
به بازار ایران می آید 

منابع آگاه رنو اعالم کرده اند مگان جدید تنها برای 
آشنایی اولیه مشتریان ایرانی به نمایشگاه خودروی 
تهران می آید و در اصل قرار اس��ت که س��ال آینده 

فروش مگان نسل جدید در ایران آغاز شود. 
ب��ه گزارش پ��دال نیوز، رنو مگان نس��ل جدید به 
احتم��ال زیاد با موتور ۱.۲ لیتری توربو ۱۳۰ اس��ب 
بخ��ار و گیربک��س 7 دنده دو کالچه به ب��ازار ایران 
می آی��د. این خ��ودرو در بررس��ی های انجام ش��ده 
می تواند ش��تاب صفر تا ۱۰۰ کیلومتر بر س��اعت را 
در کمت��ر از 9.۵ ثانی��ه ثبت کند و به عبارت س��اده 
می توان گفت ک��ه در میان رقبای کره ای و ژاپنی از 
همه چابک تر ظاهر می ش��ود. البته که سقف سرعت 
ای��ن نس��خه از مگان آنچنان زیاد نیس��ت و ش��اید 
حداکثر عدد ۲۰۰ کیلومتر بر س��اعت برای آن اعالم 

شود. 

نگاه

دریچه

علت اصلی افت تقاضا در بازار 
لنت های داخلی چیست؟ 

رئیس انجمن صنای��ع تولید لنت ترمز و کالچ 
معتقد است در صورت اختصاص تسهیالت ارزان 
قیمت و کاهش قیمت تمام شده، تولیدکنندگان 
داخل��ی در مقابل ورود لنت های مش��ابه خارجی 

مقاومت کرده و بازار بهتری خواهند داشت. 
حس��ین الج��وردی با اش��اره به اینک��ه ورود 
لنت های خارجی باع��ث کاهش تقاضای مصرف 
لنت ترمز های داخلی ش��ده است، اظهار داشت: 
البته بازار مصرف لنت در کش��ور تغییری نکرده، 
ام��ا آنچه موجب ب��ر هم خوردن ب��ازار تولیدات 
داخلی ش��ده عرض��ه  لنت های خارج��ی به بازار 
اس��ت.  وی تصریح کرد: با وجود اقدامات دولت 
در جهت کاهش واردات برخی قطعات به کش��ور 
و کنترل و نظارت بر بازار اقالم وارداتی به کشور، 
همچنان ش��اهد عرضه لنت های خارجی در بازار 

هستیم.  
وی همچنی��ن بر اهمیت توجه بیش��تر دولت 
به جری��ان ورود لنت ترمز به عنوان قطعه ای فوق 
ایمن��ی به کش��ور تأکید کرد و اظهار داش��ت: از 
وزارت صنع��ت و معدن درخواس��ت می ش��ود با 
توج��ه به جریان نگران کنن��ده واردات لنت ترمز 
به کش��ور، در این زمین��ه طرح های جدی تری را 
اجرایی کند.  وی خاطر نشان کرد: متأسفانه عدم 
نظارت دقیق و جدی بر این جریان موجب عرضه 
برندهای متعددی در کش��ور شده که بسیاری از 

آنها نیز فاقد هویت هستند. 
 رئی��س انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ 
تصریح ک��رد: عالوه بر جری��ان واردات لنت های 
خارجی، قاچاق قطعات نیز دس��ت به دست هم 
داده ت��ا تولید داخ��ل را نابود کن��د.  الجوردی 
افزود: البت��ه انجمن تولیدکنن��دگان با توجه به 
نگرانی های موجود درخص��وص عرضه لنت های 
تقلبی، جلس��ه ای را با س��ازمان ملی اس��تاندارد 
برگ��زار ک��رد و در ای��ن زمین��ه تفاهمنامه ای را 
ب��ا س��ازمان اس��تاندارد خواهی��م داش��ت.  وی 
 تأکی��د کرد: در جری��ان امضای ای��ن تفاهمنامه

 قرار اس��ت انجمن تولیدکنن��دگان لنت ترمز با 
همراهی دس��تگاه های نظارتی مقابل��ه با جریان 
ورود لنت ه��ای تقلب��ی را دنبال ک��رده و با کادر 

خود وارد بازار شود. 

خودروسازان به سمت توسعه 
زنجیره تأمین حرکت کنند

یک کارش��ناس صنعت خ��ودرو گفت صنعت 
خ��ودرو بای��د ب��ه س��مت امض��ای قراردادهای 
همکاری ه��ای بین المللی در زمینه قطعه س��ازی 
و توس��عه ش��بکه تأمی��ن قطعات حرک��ت کند.  
امیرحسن کاکایی، اظهار کرد: سال جاری حدود 
ش��ش ق��رارداد تولی��د و مونتاژ خ��ودرو به امضا 
رسیده که برخی از آنها اجرایی شده است که به 
نظر می رسد اگر تمام این شش قرارداد به مرحله 
اجرا برس��د با توج��ه به ظرفیت ب��ازار خودروی 
کش��ور، نیازی به قرارداد جدید با ش��رایط تولید 

و مونتاژ خودرو وجود ندارد.  
وی ب��ا بیان اینک��ه باید دو طرف ق��رارداد به 
وظای��ف خود به درس��تی عم��ل کنن��د، افزود: 
در قرارداده��ای اخی��ر خودروی��ی بای��د تولی��د 
 اولیه با داخلی س��ازی ۴۰درص��دی صورت گیرد

ت��ا  کش��ور  قطعه س��ازی  ش��بکه  ام��ا   
ب��ا نق��ص روب��ه رو اس��ت و م��وارد  ح��دودی 
 اینچنین��ی عامل��ی می ش��ود ک��ه ب��ه اه��داف
 اصلی قراردادهای خودرویی دست پیدا نکنیم. 

او بی��ان کرد: ب��ا توجه به این تفاس��یر به نظر 
می رس��د باید در کنار قراردادهای تولید و مونتاژ 
خودرو به سمت امضای قراردادهای همکاری در 
زمینه تکمیل شبکه قطعه س��ازی کشور حرکت 

شود. 
این کارشناس صنعت خودرو با تأکید بر اینکه 
نبای��د بیش از این تمایل ب��ه امضای قراردادهای 
خودرویی تولید و مونتاژ داش��ت، گفت: بندهای 
قراردادهای اخیر خودرویی نش��ان از آن دارد که 
باید از بازارهای هدف طرف خارجی به درس��تی 
اس��تفاده ش��ود و از س��وی دیگر اگر در اجرای 
قرارداده��ا اقتصادی عمل ش��ود ش��بکه تأمین 
صنعت خودروس��ازی ایران رشد خواهد داشت و 
این موضوع در نهایت منجر به آن خواهد ش��د تا 
شرکت های قطعه س��ازی ایران بازارهای جدیدی 

را از آن خود کنند. 
کاکای��ی خاطرنش��ان کرد: ای��ران می تواند راه 
اس��پانیا، ترکیه و برزی��ل را در پیش بگیرد و در 
صنعت خودروس��ازی جهان نق��ش جدیدی در 

قالب تولید کننده قطعات خودرو ایفا کند. 
وی اظهار کرد: راهبرد صنعت خودروس��ازی بر 
آن است تا کل این صنعت به صورت متوازن رشد 
کند، از این رو باید در بخش های مختلف صنعت 
خودروسازی همچون قطعه سازی و شبکه توزیع 
قراردادهای قابل قبولی در راس��تای ایجاد فضای 

رقابتی در سطح جهانی به امضا برسد. 

انجم��ن  رئی��س  نای��ب 
و  نیرومحرکه  صنای��ع همگ��ن 
قطعه سازان کش��ور گفت امروز 
تولی��د محص��والت کیف��ی و با 
قیم��ت تمام ش��ده پایی��ن، دو 
عامل اصلی حضور در بازارهای 
جهان��ی اس��ت؛ موضوع��ی که 
بسیاری از قطعه سازان ایرانی با 

آن فاصله دارند. 
پای��گاه خبری  ب��ه گ��زارش 
عصرخ��ودرو ب��ه نق��ل از ایرنا،  
اف��زود:  رعنای��ی  احمدرض��ا 
پرداخت تس��هیالت با نرخ بهره 
پایی��ن ب��ه قطعه س��ازان برای 
با  رقابت ش��ان  ت��وان  افزای��ش 
خارجی ها، یافتن جوینت ونچر ها  
س��رمایه گذاری  )ش��رکت های 
و هم��کاری مش��ترک خارجی( 
ب��رای ب��ه روز ش��دن و کاهش 

فاصل��ه ب��ا بازاره��ای جهانی و 
افزایش فعالیت ها در این زمینه 
ب��ا هم��کاری وزارت صنع��ت، 
مع��دن و تج��ارت ب��ه منظ��ور 
تولیدات  صادرات محور ش��دن 

جزو ضروریات است. 
قطعه س��ازی  کرد:  اظهار  وی 
در ایران از س��ابقه ای ۴۰س��اله 
برخ��وردار اس��ت. در همه این 
س��ال ها قطعه سازان کشور رشد 
خوبی داش��ته و ب��ه خودکفایی 
رسیدند، اما در دهه گذشته این 
صنعت متاثر از تحریم ها و رکود 
اقتص��ادی با مش��کالت زیادی 

دست به گریبان بود. 
به گفت��ه وی، همین مس��ائل 
سبب شد قطعه س��ازان از علم و 
فناوری روز جه��ان عقب بمانند 
و ع��الوه بر آن برخی مش��کالت 

داخل��ی نظی��ر نرخ باالی س��ود 
تس��هیالت و عملک��رد انقباضی 
سیس��تم بانکی مان��ع از تحقق 
س��رمایه گذاری الزم در بخ��ش 
قطعه س��ازی ش��د.  به گفته این 
مق��ام صنف��ی، در این س��ال ها 
همچنی��ن بس��یاری امکان��ات و 
ماشین آالت قطعه سازان فرسوده 
ش��د که ناتوانی در به روز رس��انی 
 تجهی��زات عام��ل دیگ��ری ب��ر 
عقب ماندگی ش��ان از ب��ازار روز 
جهان ش��د. ب��ا این ح��ال تعداد 
بودند که  انگشت ش��ماری ه��م 
توانس��تند خ��ود را ب��ه خوب��ی 
حفظ کرده و هم��گام با فناوری 
و نیازه��ای روز جه��ان خ��ود را 

به روز رسانی کنند. 
وی اب��راز امی��دواری ک��رد که 
سیاس��ت های آین��ده دول��ت به 

سمتی برود تا قطعه سازان نه فقط 
در عرص��ه تولید فعال تر ش��وند، 
بلکه بتوانند به زنجیره بین المللی 
متصل ش��وند که قابلی��ت آن از 
نظر وجود مناب��ع معدنی، فلزات، 
صنایع پتروش��یمی، نی��روی کار 
فراوان و تحصیلکرده و همچنین 
وجود ش��رکت هایی با چهار دهه 

تجربه در کشور وجود دارد. 
وی پیش��نهاد ک��رد حال که 
مش��کالت ناش��ی از تحریم ه��ا 
کاه��ش یافت��ه، ب��ا پیش بینی 
هرچه  آین��ده  ب��رای  مناس��ب 
س��ریع تر ب��ه س��مت و س��وی 
ک��ه  جه��ان  روز  خودروه��ای 
کشورهای پیشرو و پیشرفته به 
دنبال آنها هستند حرکت کرده 

و برنامه ریزی داشته باشیم. 
رعنایی با اش��اره به برنامه های 

خودروسازان داخلی برای توسعه 
همکاری با شرکت های خارجی، 
قطعه س��ازان  کرد:  خاطرنش��ان 
عالق��ه زی��ادی برای مش��ارکت 
بیش��تر با خارجی ها دارن��د، اما 
بسیاری از آنها به دلیل تحریم ها و 
رکود اقتصادی سال های گذشته 

به روز نبوده و مشکالتی دارند. 
وی با اش��اره به برخی از این 
قرارداده��ای خودروی��ی، اظهار 
داش��ت: در این پیون��د نیاز بود 
ت��ا ب��ه قطعه س��ازان به عن��وان 
یک��ی از بازوه��ای تأمین کننده 
قطعات مورد نیاز خودروس��ازان 
پیش آگاهی الزم داده می ش��د 
ت��ا بهت��ر بتوانن��د ب��رای ای��ن 
قراردادها برنامه ریزی داش��ته و 
س��هم باالتری در اشتغال زایی و 

داخلی سازی به دست آورند. 

تولید محصول کیفی و با قیمت تمام شده پایین، عوامل اصلی حضور در بازارهای جهانی

مقایسه هزینه تحقیق و توسعه خودروسازان ایران و جهان



 

نایب  رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینی خراسان رضوی گفت: قرار نیست 
همه مدیران کارآفرین باش��ند و باید نگاه کارآفرینانه داشته باشند. به گزارش 
ایسنا، دکتر جابر نوبخت در نخستین همایش »در مسیر دانشگاه کارآفرینانه« 

که در تاالر مجتمع دکتر شریعتی دانشگاه علمی 
کاربردی جهاد دانشگاهی مشهد برگزار شد، اظهار 
کرد: کارآفرینی به معنای همراه و ارزش آفرینی 
اس��ت و فرآیندی اس��ت که با تشخیص فرصت 
شروع می شود. وی با اشاره به سخن مقام معظم 
رهبری گفت: ایشان می فرمایند کارآفرینی نوعی 
عبادت و ارزش است، در بحث دانشگاه کارآفرینی 
صحبت زیادی شده اما ما هنوز در اندر خم نسل 
سوم دانش��گاه هس��تیم، در صورتی که دنیا به 
س��مت نس��ل چهارم رفته و این مستلزم کمک 
روسای مراکز دفاتر کارآفرینی است. نایب رئیس 
هیات مدیره مجمع کارآفرینی خراسان رضوی با 
بیان اینکه مشکل اصلی این است که همه فقط 

به دنبال مدرک رفته اند، عنوان کرد: کار آفرینی یکی از اصولی است که دانشگاه 
باید آن را دنبال کند اما در ایران ضریب فعالیت های دانشجویی در دانشگاه ها 
صفر است. نوبخت افزود: دانشگاه کارآفرینی تنها کاری که باید انجام دهد این 

است که رصد کند خروجی های دانشگاه که شاغل نیستند کجا مشغول به کار 
هستند. وی تصریح کرد: کارآفرینی یک دهه است که رسما وارد کشور ما شده، 
قرار نیس��ت همه مدیران کارآفرین باشند، باید نگاه کارآفرینانه داشته باشند. 
نایب رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینی استان 
خراسان رضوی گفت: دوره های کارآفرینی در 
اصل ی��ک الگوبرداری از ایرلند بوده و کس��ی 
ک��ه آن دوره ها را بگذراند قطع��ا وارد بازار کار 
خواهد شد، چطور می شود در کشور ما 2880 
دانش��گاه وجود داشته باشد در حالی که کشور 
آلمان 412 دانش��گاه و در چین با آن جمعیت 
2400 دانشگاه وجود دارد. نوبخت اضافه کرد: 
کشورهای دیگر آن بحث ورودی و خروجی را 
چطور هماهنگ می کنند که ما نمی توانیم در 
صورتی که کنکور هم برگزار می کنیم، آلمان با 
412 دانشگاه کنکور هم ندارد. وی یادآور شد: 
حدود 30 درصد دانشجویان پزشکی ما در سه 
ماه اول انصراف یا تغییر رشته می دهند، به خاطر اینکه فقط می خواهند پزشک 
شوند در حالی که خون را ببینند از حال می روند و می گویند این رشته به درد 

من نمی خورد و آن را رها می کنند. 

رئیس امور ش��رکت ها و موسس��ات دانش بنیان، گفت با هدف دس��تیابی به 
چشم انداز شهر دانش بنیان، استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی 
با همکاری شهرداری تهران امکان پذیر شده است. سیدمحمد صاحبکار، رئیس 

امور شرکت ها و موسسات دانش بنیان با اشاره به 
امکان استقرار شرکت های دانش بنیان در محدوده 
مسکونی ش��هر تهران گفت: براساس تفاهم نامه 
معاون��ت علمی ریاس��ت جمهوری با ش��هرداری 
تهران، شرکت های دانش بنیان فعال در شهر تهران 
می توانند در صورت کسب شرایط الزم، دفاتر خود 
را در اماکن مجاز مسکونی مستقر کند. صاحبکار 
همچنین گفت: تاکنون بیش از 100 درخواست در 
این رابطه به دبیرخانه کارگروه ارزیابی شرکت های 
دانش بنیان رسیده که به شهرداری تهران ارسال 
ش��ده اس��ت. وی ادام��ه داد: مجوز اس��تقرار در 
مکان های دارای کاربری مسکونی، به معنای تغییر 
کارب��ری ملک مورد نظر نبوده و تنها امکان ادامه 

فعالیت در اماکن مسکونی برای این شرکت ها وجود خواهد داشت. رئیس امور 
ش��رکت ها و موسسات دانش بنیان درباره شرایط ارائه درخواست استفاده از این 
تسهیالت، گفت: شرکت های متقاضی، در زمانی که با اخطاریه رسمی از سوی 

ش��هرداری تهران مواجه ش��وند، می توانند تقاضای خود را برای استفاده از این 
مزایا به دبیرخانه کارگروه ارائه دهند و در غیر این صورت نیازی به طی مس��یر 
ف��وق نخواهد بود. دبیر کارگروه ارزیابی ش��رکت های دانش بنیان در ادامه بیان 
کرد: استقرار ش��رکت های دانش بنیان صرفا در 
کاربری مسکونی واقع در پهنه های کار و فعالیت 
و مختلط )پهنه های M و S( که دارای ش��اکی 
خصوصی یا آرای کمیس��یون های م��اده 100 
نباشد )مشابه دفاتر مهندسی( مجاز است، البته 
داش��تن پایان کار برای ملک مورد درخواس��ت 
الزامی اس��ت. عض��و هیأت علمی پژوهش��کده 
مطالعات فناوری ادامه داد: پرونده ش��رکت های 
متقاضی در معاونت علمی و فناوری بررسی شده 
و پس از تایید اولیه، اطالعات مکانی شرکت به 
شهرداری منطقه مربوطه ارسال خواهد شد و در 
نهایت ش��هرداری منطقه ارزیابی نهایی را انجام 
خواهد داد. صاحبکار با تشکر از همکاری خوب 
شهرداری تهران در راستای استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی 
ش��هر تهران، ابراز امیدواری کرد که این مسیر با کمک ویژه محمدعلی نجفی، 

شهردار تهران ادامه یابد. 

رئی��س پارک علم و فن��اوری یزد گفت پارک علم و فناوری یزد طی س��ه 
سال اخیر 6.1 میلیون دالر صادرات فناوری داشته که از این منظر 10درصد 

صادرات پارک های کشور را به خود اختصاص داده است. 
داریوش پورس��راجیان پارک عل��م و فناوری 
یزد را از پارک های نس��ل اول کش��ور با قدمتی 
15 س��اله خواند و گفت: به تناس��ب این قدمت 
جایگاه و نیازهای پارک نیز متفاوت از پارک های 
جوان تر اس��ت، چراکه به لح��اظ عملکردی نیز 
زیرمجموعه ه��ای پارکی با این س��ابقه فعالیت 

بسیار موثرتر خواهد بود. 
وی یکی از موضوع��ات مورد تمرکز در پارک 
علم و فن��اوری یزد را ارتق��ای کیفیت خدمات 
پ��س از اقدام��ات ترویجی و تبلیغی س��ال های 
گذش��ته ذکر کرد و گفت: در همین راس��تا نیز 
نظ��ام ارزیابی عملکرد پارک بارها مورد بازنگری 
قرار گرفته و هر مرتبه، ش��رایط و ش��اخص های 

سخت گیرانه تری مالک ارزیابی ها قرار گرفته است. 
وی یکی دیگر از سیاس��ت های پارک علم و فناوری را تمرکز بر چالش های 
حوزه بازار ش��رکت های مستقر در پارک عنوان کرد و یادآور شد: در سه سال 

گذشته 240 هسته و موسسه فناور در مراکز وابسته به پارک مورد حمایت قرار 
گرفته اند که این موسسات و هسته ها به طور مستقیم برای 600 نفر اشتغال 

پایدار ایجاد کرده اند. 
پورس��راجیان کمک به حضور ش��رکت های 
فناور پارک در عرصه های بین المللی و توسعه 
صادرات فناوری را س��ومین رویکرد پارک علم 
و فناوری یزد برش��مرد و در ای��ن باره تصریح 
ک��رد: در همین راس��تا نیز عالوه ب��ر برگزاری 
تورهای علمی بین المللی، ایجاد نهاد بین المللی 
مبادالت فناوری را در دس��تور کار قرار داده ایم 
که نخستین دفتر آن نیز در کشور گرجستان 

شکل گرفت. 
وی در همی��ن رابط��ه گف��ت: پی��رو تفاهم 
همکاری های علمی و فناوری میان پارک علم و 
فناوری یزد و پارک گرجستان و برگزاری فروم 
مذاک��رات در تفلیس، ش��رکت های حاضر در 
فروم پس از مذاکرات متعدد در چارچوب همکاری های مشترک به 40 تفاهم 
دست یافتند که تاکنون منجر به سه قرارداد مابین شرکت های فناور ایرانی و 

شرکت های گرجی شده است. 

همراه اول نش��ان ویژه »مدیریت مس��ئله و بحران« و ل��وح روابط عمومی 
برتر در حوزه »ارتباطات رس��انه ای« جش��نواره روابط عمومی های برتر کشور 
را دریافت کرد. به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 

سیزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی 
و چهاردهمی��ن جش��نواره برترین ه��ای روابط 
عمومی ایران، با موض��وع »نقش روابط عمومی 
در توس��عه پای��دار« 2۹ و 30 آبان ماه با حضور 
چهره های بین المللی، دس��ت ان��درکاران روابط 
عمومی های کش��ور و رؤسای انجمن بین المللی 
رواب��ط عمومی در مرک��ز همایش های کتابخانه 
ملی برگزار شد. بنا بر این گزارش، روابط عمومی 
همراه اول، نشان ویژه »مدیریت مسئله و بحران« 
چهاردهمین دوره جش��نواره برترین های روابط 
عمومی ایران را به دلیل استقرار شیوه رصد افکار 
عمومی، پیش بینی مسائل و بحران ها، مساعدت 
و مش��ارکت در پیشگیری از بروز آنها و مدیریت 

شایسته بحران با رویکرد ارتباطی و بهره گیری خردمندانه از رسانه ها دریافت 
کرد. 

در جش��نواره برترین های روابط عمومی ایران در سال 13۹6، همراه اول در 

بخش »ارتباطات رسانه ای« نیز، به دلیل رعایت استانداردهای حرفه ای )علمی- 
صنفی(، خالقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها، به عنوان 

روابط عمومی برتر معرفی و لوح تقدیر ویژه این جشنواره را دریافت کرد. 
در این دوره از سمپوزیوم که با موضوع کلی 
»نقش روابط عمومی در توسعه پایدار« برگزار 
ش��د، مباحث��ی در خصوص »رواب��ط عمومی 
و کمک به اس��تفاده پای��دار از زمین«، »روابط 
عمومی، دیپلماس��ی عمومی و همکاری برای 
توس��عه پایدار«، »روابط عموم��ی و حمایت از 
جامعه بدون فقر و گرسنگی«، »روابط عمومی، 
رس��انه های نوظهور و کمک به آموزش برابر و 
م��داوم جامعه«، »رواب��ط عمومی و حمایت از 
الگ��وی مصرف پایدار از مناب��ع، آب و انرژی«، 
»روابط عمومی، فرهنگ کار و کمک به توسعه 
پای��دار«، »روابط عمومی و زمینه س��ازی برای 
اس��تقرار صل��ح و عدالت«، »رواب��ط عمومی و 
مبارزه با نابرابری های اطالعاتی و انتش��ار آزاد اطالع��ات«، »روابط عمومی و 
ارتقای صنعت پایدار« و »روابط عمومی و کمک به توس��عه زندگی س��الم« با 

حضور استادان برجسته ایرانی و خارجی ارائه شد. 

نایب رئیس هیات مدیره مجمع کارآفرینی خراسان رضوی: 

مدیران باید نگاه کارآفرینانه داشته باشند
استقرار شرکت های دانش بنیان در اماکن مسکونی تهران مجاز است دو جایزه ویژه جشنواره روابط عمومی های برتر ایران برای همراه اولتالش پارک فناوری یزد برای ترویج دفاتر مبادالت فناوری در ترکیه و عمان

 هیچ چیز بیش��تر از برگزاری یک رویداد کامل و بدون نقص نمی تواند 
ب��رای برند تبلیغ کرده و مش��تری ها را به ش��رکت در رویدادهای بعدی 

تشویق کند. 
برگ��زاری رویداد ی��ا ایونت، یکی از بهترین راه ها برای رش��د و توس��عه 
کسب و کار اس��ت و حتی می تواند فرآیند س��وددهی را تسریع کند. برخی 
آژانس های بازاریابی به رویدادها به چش��م یکی از ابزارهای بازاریابی محتوا 
ن��گاه ک��رده و رویدادهایی را برای مش��تری های خود در ش��هرها یا حتی 
کشورهای دیگر برگزار می کنند. این رویدادها به یک برند کمک می کنند که 
در سطح جهانی شناخته شوند. برگزاری یک رویداد هرقدر هم که کوچک 
باش��د کار سختی است و باید به خوبی مدیریت ش��ود. یکی از بزرگ ترین 
 چالش های برگزاری رویداد، بازاریابی کردن آن اس��ت. طبق اعالم س��ایت
 Constant Contact، حدود 5۹ درصد بازاریابان رویدادها در پیش��برد 
اس��تراتژی ش��بکه های اجتماعی با مش��کل روبه رو می ش��وند. بسیاری از 
هنرمندان بزرگ نیز در خلق آثار خود از کار دیگران الهام می گیرند، بنابراین 
یکی از راه های بهبود مهارت ها، نگاه کردن به نمونه کاری افراد ماهر در زمینه 

بازاریابی شبکه های اجتماعی است. 
Super Bowl  را به عنوان مثال یکی از بزرگ ترین رویدادهای ورزش��ی 
آمریکا در نظر بگیرید. در س��ال 2016 ش��رکت پپس��ی اعالم کرد که 40 
درصد بودجه این رویداد را به تبلیغات دیجیتال اختصاص داده اس��ت، زیرا 
امروزه تمام صحبت ها در فضای دیجیتال انجام می شوند. شرکت پپسی یک 
رویداد ش��مارش معکوس 12 روزه در توییتر ترتیب داد و در طول بازی نیز 
با همکاری Snapchat مسابقه را به صورت پخش زنده به عالقه مندان نشان 
داد. در زمان استراحت میان دو نیمه قرار بود خوانندگان معروفی به اجرای 
زن��ده بپردازند. آنها نیز این موضوع را در ش��بکه های اجتماعی خود مطرح 
کردند و همین موضوع باعث شد هواداران آنها نیز به جمع تماشاگران این 

رویداد اضافه شوند. 
برگ��زاری چنین رویدادی نیازمن��د بودجه زیاد ب��وده و مطمئنا از توان 
شرکت های کوچک خارج است. اما با این حال می توان از اصول بازاریابی آنها 
برای برگزاری رویدادهای کوچک تر درس گرفت. در ادامه این مقاله  به نقل از 

زومیت به بررسی هشت استراتژی بازاریابی رویداد می پردازیم. 
۱- طرح بازاریابی چند منظوره بسازید

هیچ موقع نمی توان با صرف تمام انرژی روی یک پلتفرم، به نتیجه مورد 
نظر رسید. در عوض یک رویکرد متنوع سازماندهی شده را در نظر بگیرید و 
از بازاریابی ایمیل و شبکه های اجتماعی شروع کنید. یک هشتگ اختصاصی 
در نظر بگیرید تا مخاطبان بتوانند با دنبال کردن آن از تمام مراحل رویداد 
مطلع ش��وند. از روابط عمومی ش��رکت بخواهید به طور مرتب در این مورد 
پس��ت گذاش��ته و آگهی رویداد را در روزنامه های محلی چاپ کند. از همه 
مهم تر اینکه وب س��ایت خود را آماده کرده و تمام اطالعات اضافه در مورد 
رویداد را در آن چاپ کنید. پیشنهاد می شود این مطالب را در صفحه اصلی 
سایت منتشر کنید تا مخاطب راحت تر بتواند اطالعات مورد نیاز را پیدا کند. 

۲- آگهی های پولی چاپ کنید
اس��نپ چت، فیس بوک و توییتر تنها نمونه هایی از ش��بکه های اجتماعی 
هستند که در ازای دریافت مبلغی، آگهی برندهای مختلف را چاپ می کنند. 
آگهی های پولی اطالعات کامل مخاطبان مورد نظر مانند محل اقامت، سن، 
دستگاهی که توسط آن آنالین شده اند و حتی زمانی که از شبکه اجتماعی 
استفاده کرده اند را در اختیار برند قرار می دهند. شاید برخی از این اطالعات 
مهم به نظر نرس��د اما تمام آنها کمک می کنند که بتوانید بعد از برگزاری 

رویداد نیز ارتباط خود را با آنها حفظ کنید. 

۳- هدف گیری مجدد انجام دهید
Eventbrite ی��ک منب��ع کامل و مفید برای هر س��ازمانی اس��ت که 
بخواهد یک رویداد خوب و تاثیرگذار برگزار کند. این ش��رکت معتقد است 
که هدف گیری مج��دد )retargeting( یکی از بهترین ابزارها برای جذب 
مخاطب و تشویق آنها به ش��رکت در رویداد است. هدف گیری مجدد روی 
افرادی تمرکز می کند که به عنوان مثال از وب س��ایت ش��ما بازدید کرده اند 
ام��ا خریدی انجام نداده اند و درنتیجه رویکرد دقیق تری از تبلیغات پولی به 
ش��ما ارائه می دهد. شاید فکر کنید این کار ترساندن مشتری باشد اما آمار 
نشان می دهد 5۹ درصد مردم نسبت به هدف گیری مجدد بی اعتنا هستند 
و 30 درصد آنها واکنش مثبتی به این موضوع نشان می دهند. عالوه بر اینها 

هدف گیری مجدد می تواند تبلیغات شما را 400 درصد بهبود ببخشد. 
۴- تبلیغات گرافیکی را فراموش نکنید

طبق اطالعات منتشر شده از سایت Ethos3، حدود 65 درصد مردم از طریق 
نگاه کردن یاد می گیرند. بنابراین تهیه طراحی های گرافیکی یکی از راه های خوب 
برای تبلیغ کردن در مورد برند است. بزرگ ترین رویداد ورزشی آمریکا را که در 
ابتدای مقاله مثال زدیم به یاد بیاورید. یک شرکت تبلیغاتی بزرگ مسئولیت تهیه 
بنرهای خیابانی و تبلیغات داخل ورزشگاه این رویداد را بر عهده داشت. بیش از 
۷0 هزار نفر در این رویداد شرکت کرده و طبق گزارش CBS حدود 16۷ میلیون 
نفر مراسم را از طریق تلویزیون مشاهده کردند. این رویداد پربازدیدترین رویداد 

تاریخ بود و نمی توان تاثیر تبلیغات گرافیکی آن را انکار کرد. 
۵- از ارائه دهندگان کمک بگیرید

تهیه ایمیل های تبلیغاتی، پس��ت های ش��بکه های اجتماعی و تبلیغات 
گرافیک��ی نق��ش پررنگ��ی روی محبوبی��ت روی��داد دارند. یک��ی دیگر از 
اس��تراتژی های مهم این است که از سخنران ها کمک بگیرید. از کسانی که 
قرار است در رویداد شما سخنرانی کنند بخواهید ویدئوی کوتاه تهیه کنند 
و در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارند. هرقدر افراد بیشتری در مورد 

رویداد شما تبلیغ کنند، اهمیت آن از نظر کاربران بیشتر خواهد شد. 
۶- با دیگر برگزارکنندگان رویداد همکاری کنید

کمی زم��ان بگذارید و رویداده��ای دیگری را که در حال برگزار ش��دن 
هستند شناسایی کنید. سایت های زیادی به معرفی این رویدادها می پردازند 
و می توانید اطالعات مورد نظر خود را از آنجا استخراج کنید. زمینه فعالیت 
هر رویداد را به دقت مورد بررسی قرار دهید و اگر احساس می کنید موضوع 
مش��ابه دارید و هیچ رقابتی میان تان برقرار نیس��ت ب��ا هم همکاری کنید. 
همکاری کردن با نشریات مختلف و سایر رویدادها کمک می کند که تعداد 

مخاطبان و افراد شرکت کننده افزایش پیدا کند. 
۷- رویدادهای کوچک و محلی برگزار کنید

به عنوان مثال رویداد Startup Grind که یکی از بزرگ ترین رویدادهای 
کارآفرینی اس��ت را در نظر بگیرید. این رویداد در طی س��ال صدها رویداد 
کوچک و محلی برگزار می کند و همین باعث می شود که هزاران نفر از رویداد 
س��االنه آنها بازدید کنند. رویدادهای کوچک و محلی ش��ما را به مخاطبان 

معرفی می کنند و میزان استقبال از رویدادهای ساالنه را افزایش می دهند. 
۸- رویداد بدون نقص برگزار کنید

گاهی سازمان ها به اندازه ای درگیر تبلیغات می شوند که فراموش می کنند 
برگزاری یک رویداد بدون نقص بهترین راه برای تبلیغ برند است. تمام انرژی 
و تمرکز خود را روی رویدادی بگذارید که پیش رو دارید. مطمئن باشید اگر 
همه چیز خوب پیش برود، شرکت کنندگان در مورد این موضوع با دیگران 

صحبت کرده و این بهترین تبلیغ برای برند و رویدادهای آینده است. 
ENTREPRENEUR :منبع

سورنا س��تاری گفت: »باید همه مسئوالن به این نتیجه برسند که ثروت 
اصلی کشور، جوانان و ایده های خالقانه آنها است و به این باور برسند که پایه 

اقتصاد جدید، انسان و تفکر اوست؛ نه نفت.«
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور معتقد است که آینده ایران را توسعه 

فناوری های هوشمند و استفاده از تفکر و ایده های جوانان می سازد. 
به گزارش مرکز ارتباطات و اطالع  رس��انی معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، س��ورنا س��تاری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، در مراسم 
اختتامی��ه چهاردهمین دوره جایزه ملی مدیریت کیفیت ایران، با اش��اره به 
اینکه در سال های آینده بازیگران عرصه اقتصاد تغییر می کنند، گفت: با روی 
کار آمدن نس��ل جدید، اتفاقات جدیدی نیز در حوزه اقتصاد کشور می افتد 
و دیگر بنگاه های اقتصادی بزرگ، به عنوان بازیگران اقتصادی کشور معرفی 

نمی شوند. 
او افزود: در سال های آتی شاهد این موضوع خواهیم بود که جوانانی با فکر 
و ایده نوی خود در یک زیرزمین کوچک فعالیت می کنند و تاثیرات بزرگی 

روی اقتصاد کشور می گذارند. 
به گفته س��تاری، پایه اقتصاد جدید و دیجیتال، جوانان و فکر و ایده آنها 
است که این افراد تحوالت فوق العاده ای در آینده اقتصادی ایران ایجاد خواهند 

کرد و تمام محاسبات اقتصاد سنتی را دچار تحول خواهند کرد. 
او با اشاره به ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در نظام آموزشی کشور، بیان 
کرد: بیشتر کشورها خواهان تغییر نظام آموزشی خود هستند که این اعمال 
تغییرات در سیستم آموزشی ایران بسیار بیشتر حس می شود و نسل جدید 

با نوع نظام آموزشی سنتی موجود هم خوانی ندارد. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین اظهار کرد: در مورد مهاجرت 
دانش��جویان تصورات و آم��ار غلطی وجود دارد. در اوای��ل انقالب 1۷0 هزار 
دانشجو در کشور و 100 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور وجود داشت 
که از این تعداد، حدود 5۷ هزار نفر فقط در آمریکا تحصیل می کردند. در آن 
روزها ایران رتبه نخست تعداد دانشجو در آمریکا را به نام خود ثبت کرده بود. 
رئی��س بنیاد ملی نخبگان در ادامه بیان کرد: امروز 4میلیون دانش��جو در 
کشور و 48 هزار دانشجو در خارج از کشور داریم و صرفا 12 هزار دانشجوی 
ایرانی در آمریکا تحصیل می کنند؛ این در حالی اس��ت که چین 230 هزار 
دانشجو در آمریکا دارد که رتبه تعداد مهندسان فارغ التحصیل ایران نیز تقریبا 

معادل تعداد مهندسان کشور آمریکا است. 
او در بخش دیگری از س��خنان خود عنوان کرد: چرا با وجود افزایش 15 
برابری تعداد دانش��جویان ایران از ابتدای انقالب تاکنون، این جمعیت قابل 
توجه در تولید ناخالص ملی تاثیری نداشته اند؟ من فکر می کنم بخشی از این 

موضوع به سیستم آموزشی و نگاه ما به آموزش کشور برمی گردد. 
س��تاری با انتقاد از تکیه صرف به بودجه دولتی در توس��عه نظام آموزشی 
کش��ور، گفت: امس��ال حدود 33 هزار میلیارد تومان بودجه دولتی به بخش 
آموزش کش��ور تزریق ش��د که این رقم بسیار باال است؛ ولی این بودجه های 
دولتی در توس��عه و تغییر نظام آموزشی کش��ور تاثیری ندارد و این نظام را 
کارآمد نخواهد کرد. او معتقد اس��ت آموزش در کشور باید تا آخر عمر ادامه 
داش��ته باشد و بستر بزرگ آن شهرها باش��د؛ یعنی مردم در رفت وآمدهای 
روزانه خود در ش��هر در معرض آموزش قرار بگیرن��د و این آموزش ها مداوم 

و ادامه دار باشد. 
شهرها بزرگ ترین بستر توسعه فناوری و نوآوری

سورنا ستاری تصریح کرد: در برخی شهرهای بزرگ دنیا آموزش در بستر 
شهر ارائه می شود و این آموزش ها تا آخر عمر به افراد ارائه می شود. در واقع 

بزرگ ترین بستر توسعه فناوری و نوآوری و در نهایت توسعه اقتصادی کشور، 
شهرها هستند که برخی کشورها از این بستر به نحو خوبی استفاده می کنند. 
س��تاری با بیان اینکه مشکل اصلی نظام آموزش��ی ایران میزان مهاجرت 
نیست، عنوان کرد: باید در سیستم آموزشی به مدلی برسیم که آموزش در 
نهایت به اقتصاد منجر ش��ود. طرحی که این روزها در مدل استارت آپ های 
خدماتی و فناوری در حال اجرا است و جوانان کم سن وسال با داشتن نوآوری 
و ای��ده ن��و و صرف نظر از م��درک تحصیلی خود و با اس��تفاده از علم خود 

توانسته اند به سودهای میلیاردی برسند. 
او با تاکید بر قدرت تحول زای استارت آپ ها، افزود: بسیاری از جوانان ایرانی 
مقیم دیگر کشورها که شغل مناسبی نیز داشتند به ایران بازگشته و از فرصت 

استارت آپ ها بهره گرفته و به درآمدهای قابل توجهی دست یافته اند. 
معاون علمی و فناوری رئیس جمهور همچنین بیان کرد: برخی مقاومت ها 
در دس��تگاه ها و ارگان های مختلف از جمله دولت نیز بر سر راه فعالیت این 
اس��تارت آپ ها وج��ود دارد ولی با تاکید می گویم آنه��ا از پس نیروی جوان 
خوش فکر ایرانی برنمی آیند و تنها راه چاره آنها هماهنگی و همراهی با این 
بازیگران جدید عرصه اقتصادی و تدوین مدل های جدی منطبق با شرایط کار 

شرکت های دانش بنیان و استارتاپ ها است. 
به گفته س��تاری، در ایران نیاز به تعریف یک زیس��ت بوم پویا داریم که در 
این زیست بوم نمی توانیم جوانان را کنار بگذاریم و باید از توانایی آنها استفاده 

کنیم. 
معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور عنوان کرد: مگر می شود استارت آپی 
باش��د که هفته ای 10درصد رش��د داشته باشد و س��رمایه گذاران ترغیب به 
حمایت از آن  نشوند؟ در اقتصاد استارت آپی و دیجیتال دیگر سابقه کار، سن 
و تحصیالت مهم نیس��ت و تنها کارایی با فناوری و نوآوری اس��ت که ارزش 

انسان ها را معلوم می کند. 
رئیس س��تاد توس��عه فرهنگ علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان در ادامه 
تصریح کرد: باید تالش کنیم خروجی دانشگاه ها به درد اقتصاد کشور بخورد 

نه اینکه صرفا نیروی مورد نیاز دولت و دستگاه های دولتی را تامین کند. 
جوانان، بازیگران جدید عرصه اقتصاد

معاون علمی و فناوری رئیس  جمهور  با بیان اینکه بازیگران عرصه اقتصاد را 
جوانان خوش فکر تشکیل خواهند داد، گفت: در آینده ای نزدیک و در اقتصاد 
دیجیتال، بازیگران عرصه اقتصاد تغییر می کنند و جوانان و ایده های فناورانه 

آنها است که شکوفایی اقتصادی کشور را محقق خواهند کرد. 
ستاری همچنین اظهار کرد: اینکه فکر کنیم ثروت ایران نفت است، سخت 
در اش��تباه هستیم. باید همه مسئوالن به این نتیجه برسند که ثروت اصلی 
کشور جوانان و ایده های خالقانه آنها است و به این باور برسند که پایه اقتصاد 

جدید آدم و تفکر اوست نه نفت. 
او با اش��اره به گزارش 2016 آنکتاد، گفت: براس��اس گزارش آنکتاد، ایران 
از نظر پتانسیل نیروی انسانی در رتبه چهارم جهان ایستاده است اما از این 

نیروی عظیم به خوبی استفاده نمی کنیم. 
در ادامه این مراس��م، ابالغیه برنامه اجرایی مصوب صدور گواهی انطباق، 
گواهی محصول و نش��ان اس��تاندارد دانش نماد ویژه محصوالت دانش بنیان، 
توس��ط معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد 

به امضا رسید. 
در پایان مراسم اختتامیه نیز با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور 
و وزیر صنعت، معدن و تجارت، جوایز منتخبین جایزه ملی مدیریت کیفیت 

ایران اهدا شد.

موسس�ه »فوربس« هر ساله لیستی از ثروتمندترین خانواده های آسیایی را منتشر 
می کند و امسال مالکان سامسونگ با یک پله نزول در جایگاه دوم این فهرست قرار 

گرفته اند. 
به گ�زارش دیجیاتو، مالکان متمول کمپانی کره ای که س�ال گذش�ته در صدر این 
فهرس�ت جا خوش کرده بودند، امس�ال قافیه را به خانواده »آمبانی« واگذار کرده اند 
که کنترل شرکت خوشه ای »Reliance Group«  را در دست داشته و در زمینه های 

ارتباطات، نفت و گاز فعالیت دارند. 
گفتنی اس�ت فوربس در این لیس�ت تنها خانواده هایی را در نظر گرفته که در س�ه 

نسل گذشته یک کس�ب و کار را توسعه داده اند. بر این اساس دارایی خانواده آمبانی 
۴۴.۸ میلی�ارد دالر ب�وده در حالی که ث�روت خانواده لی بالغ ب�ر ۴0.۸ میلیارد دالر 

است. 
خانواده لی از نخس�تین س�ال انتش�ار این فهرست در س�ال ۲0۱۵ مقام نخست را 
در دس�ت داش�ته اند که با توجه به دارایی ش�گفت انگیز سامس�ونگ در زمینه های 
مختلف از موبایل گرفته تا تولید چیپ چندان عجیب به نظر نمی رس�د. گفتنی است 
سامس�ونگ در س�ال جاری به س�ودآورترین کمپانی تولید کنن�ده موبایل و یکی از 

بزرگ ترین تولید کننده چیپست تبدیل شده است. 
الزم به ذکر اس�ت این خانواده کره ای در بین ۱0 مورد اول تنها کس�انی هستند که 

مالکیت یک کمپانی مرتبط به موبایل را در اختیار دارند و دومین مورد در این زمینه 
به خانواده »کو« در رده بیس�ت و هش�تم برمی گردد که با مالکیت ال جی سرمایه ای 

۸.۷ میلیارد دالری را به هم زده اند. 
گفتنی اس�ت برخ�ی از ثروتمندترین خانواده های آس�یایی چینی هس�تند که در 
سال های اخیر و طی توسعه سریع این کشور ثروت هنگفتی را دست و پا کرده اند، با 
این حال چون نس�ل های قبلی در شکل گیری این کسب و کارها نقشی نداشته اند، در 

لیست مذکور به آنها اشاره نشده است. 
بر این اس�اس در بین کش�ورهایی که در این لیس�ت جای گرفته اند ۱۸ خانواده از 

هند، 9 خانواده از هنگ کنگ و ۵ خانواده از سنگاپور قرار دارند. 

تکنیک هایی برای برگزاری یک رویداد تاثیرگذار معاون علمی و فناوری رئیس جمهور:  

ثروت اصلی کشور، جوانان و ایده های خالقانه آنها است

موسسه »فوربس« فهرست ثروتمندترین خانواده های آسیایی را منتشر کرد

خانواده »آمبانی« از مالکان سامسونگ پیشی گرفت
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دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات، ارتباطات و فضای مجازی، معاونت 
علمی ریاس��ت جمهوری گف��ت زمینه ایجاد ش��رکت های دانش بنیان با 

بهره برداری از طرح »پیشبرد توربین محاسباتی ملی« فراهم می شود. 
ب��ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاس��ت 
جمه��وری، مه��دی فقیه��ی در بازدی��د از رون��د اجرای طرح پیش��برد 
توربی��ن محاس��باتی مل��ی با بی��ان اهمیت اج��رای این پ��روژه گفت: با 
 بهره ب��رداری از این طرح، یکی از نیازهای اصلی محققان و دانش��جویان

 به وی��ژه در مقاطع تحصی��الت تکمیلی به پردازش های س��ریع برطرف 
می شود. 

دبیر ستاد توسعه فناوری اطالعات مطرح کرد 

ایجاد شرکت های دانش بنیان با 
پروژه »پیشبرد توربین محاسباتی«

براس��اس گزارش شاخص جهانی نوآوری201۷، ایران از سال 2014 به بعد 
وضعیت و رتبه خود را در بین کشورهای مختلف دنیا بهبود بخشیده و از رتبه 

120 جهان در سال 2014 به ۷5 جهان صعود کرده است. 
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، مجمع 
جهانی اقتصاد هر س��اله کشورها را به لحاظ رقابت پذیری در سطح بین المللی 
با یکدیگر مقایس��ه و رتبه بندی می کند. عامل نوآوری به دلیل اهمیت خاصی 
که دارد مبنایی اس��ت برای مقایسه کشورها با یکدیگر که حاصل این مقایسه 
را سازمان جهانی مالکیت فکری به همراه دو نهاد بین المللی دیگر هرساله در 

گزارش Global Innovation Index) GII(  بیان می کنند. 

گزارش شاخص جهانی نوآوری۲0۱۷

 ایران رتبه ۷۵ نوآوری
 را به خود اختصاص داد



ب��دون ش��ک می��ان برنده��ای بزرگی 
همچون نایک و دیس��نی و برندهای نوپا و 
کوچکی که اغلب مخاطب��ان این مقاله را 
تش��کیل می دهند، تفاوت آشکاری وجود 
دارد. چ��ه از نظ��ر توان تأثیرگ��ذاری روی 
ب��ازار جهانی و چه از دی��دگاه قدرت مالی 
شرکت ها کوچک قابل مقایسه با غول های 
عرص��ه کارآفرینی نیس��تند. ب��ا این حال 
این نکته به معنای ناتوانی در اس��تفاده از 
تجربیات چنین اس��تارتاپ های موفقی در 
حوزه برندسازی نیست. محوریت مشتری 
در تکنیک های برندس��ازی نقطه اشتراکی 
میان کسب وکارهای بزرگ و کوچک است. 
برهمین اس��اس ش��اید بتوان از تجربیات 
غول های بزرگ بین المللی در زمینه توسعه 

برندهای کوچک استفاده کرد. 
ش��رکت های  تجربیات  از  بهره گی��ری 
بزرگ در حوزه برندس��ازی موضوع مقاله 
پژوهش��ی جین جکس��ون در کنفرانس 
اخیر مدرس��ه کس��ب وکار هاروارد بوده 
اس��ت. در ای��ن کنفران��س که در ش��هر 
آتالنتا برگزار ش��د جکس��ون مقاله خود 
را ب��ا هدف ارائ��ه راهکاره��ای عملی به 
منظ��ور بهره گیری ش��رکت های کوچک 
از تجربیات برندس��ازی اس��تارت آپ های 
موفق تش��ریح کرد. برخالف بس��یاری از 
مقاله های پژوهشی که تنها به ذکر نکات 
و توصیه ه��ای معمولی اکتف��ا می کنند، 
جکس��ون در تحقیقش برندهای بزرگی 
نای��ک، هواپیمایی دلتا، دیس��نی،  نظیر 
کرف��ت- هین��س، نُردس��ترم و ویلیام- 

سونوما را مورد مطالعه قرار داده است. 
در اینج��ا ب��ا توجه به مح��ور بحث به 
بررس��ی چند م��ورد مه��م از مقاله جیم 

جکسون خواهیم پرداخت. 

اولویت رضایت مشتری
دسترس پذیری آس��ان محصول، تجربه 
مصرف دلچس��ب و قیمت مناس��ب س��ه 
عنص��ر اصلی کس��ب موفقی��ت در عرصه 
کس��ب وکارهای خرده فروشی است. شاید 
باتوجه ب��ه موضوع این مقال��ه صحبت از 
اصول مؤث��ر در فروش اندک��ی عجیب به 
نظر برس��د. با این حال جکس��ون معتقد 
است نخستین گام در راستای ایجاد برندی 
مشهور نه در قاب تبلیغات که در محصول 
یک برند نهفته است. به این ترتیب هرکدام 
از شرکت های مورد بررسی جین جکسون 
روی یکی از این س��ه ضلع موفقیت تمرکز 
کرده اند. برای درک بهتر این بحث آمازون 
را در نظر بگیرید. این برند در عرصه فروش 
اینترنت��ی موفقیت های چش��مگیری را به 
دست آورده اس��ت. آنچه مزیت آمازون در 
رقابت با س��ایر خرده فروش��ی ها محسوب 
می ش��ود، ارائه سطح قیمت های مطلوب و 
ارزان است. برهمین اساس در سال 2015 
ای��ن غ��ول آمریکایی موفق ب��ه اختصاص 
متوسط 32درصد از سهم فروش بازارهای 

اروپایی به خود شد. 
خل��ق  ب��ازی  برندس��ازی  عرص��ه 
تجربه هاس��ت. بدین معن��ا که هر برندی 
در زمینه خلق و ارائه تجربه مصرف بهتر 
موفق تر عمل کند، در انتهای س��ال سود 
بیش��تری به جیب خواهد زد. کسب وکار 

نسبتا س��اده ای مانند تولید عینک را در 
نظ��ر بگیری��د. واربی پارک��ر اگرچه یکی 
مق��اوم  عینک ه��ای  تولیدکنن��دگان  از 
و با کیفیت اس��ت، اما صرف��ا به کیفیت 
در راس��تای توس��عه برندش اکتفا نکرده 
و فضاه��ای بیش��تری ب��رای موفقی��ت 
جست وجو می کند. اقدام به فروش آنالین 
محص��والت یک��ی از عرصه های توس��عه 
شهرت این برند است. واربی پارکر با ارائه 
اطالعات دقیق در وب س��ایت رسمی اش 
و همچنین بهره گیری از کارش��ناس های 
مجرب امکان س��فارش عینک های طبی 
و آفتابی از طریق اینترنت را فراهم کرده 
اس��ت. تیزر تبلیغاتی این برند در س��ال 
2016 نیز براس��اس همین مزیت رقابتی 
س��ازماندهی ش��ده بود. براین اساس در 
دوران��ی که هن��وز هم افراد ب��رای تهیه 
عینک مجبور به مراجعه به فروش��گاه ها 
هستند، واربی پارکر هم در هزینه خرید 
فروش��گاه صرفه جویی کرده و هم تجربه 
کم نظی��ری را ب��رای مش��تریان خود به 

ارمغان آورده است. 

تعیین اهداف بلندمدت
بس��یاری از کارشناس��ان، عصر حاضر 
را دوران حاکمی��ت اطالع��ات می دانند. 
جکسون در عین حال که چنین توصیفی 
را قبول دارد، تفاوت باریکی میان داده ها 
و اطالعات می بیند. به اعتقاد وی فرآیند 
برندسازی نیازمند اختصاص زمان نسبتا 
زیادی است: »اگر گمان می کنید توسعه 
یک برند در مدت کوتاهی ممکن اس��ت، 
توصی��ه من فراموش��ی هرگون��ه امید به 
موفقیت در حوزه برندسازی است«. آنچه 
در این فرآیند اهمیت دارد، اس��تفاده از 
اطالعات اس��ت. با این حال بس��یاری از 
اف��راد معم��وال اطالعات و داده ه��ا را به 

ی��ک معنا در نظر می گیرند. این اش��تباه 
در عم��ل موج��ب کاربردناپذیری خیل 
عظیمی از اطالعات و داده ها می شود. به 
منظ��ور فهم تفاوت می��ان مفهوم داده و 
اطالعات باید به مقدمه پژوهش جکسون 
مراجعه ک��رد: »داده ها نکات مش��هود و 
عینی هس��تند که همه اف��راد با نگاهی 
اجمال��ی به دنیای کس��ب وکار ق��ادر به 
فهم شان هس��تند. با این حال، اطالعات 
تنه��ا از س��وی کس��انی تولید می ش��ود 
ک��ه داده ه��ای اولی��ه را از دریچه تجربه 
حرفه ای خ��ود یا دیگران عب��ور دهند.« 
به این ترتی��ب تولید اطالع��ات نیازمند 

استفاده از تجربه خود یا دیگران است. 
از  یک��ی  دلت��ا  هواپیمای��ی  ش��رکت 
نمونه های موف��ق در زمینه به کارگیری 
اطالع��ات در ح��وزه برندس��ازی اس��ت. 
یک��ی از ش��عارهای اصل��ی ای��ن برن��د 
حاکمی��ت مش��تریان اس��ت. ب��ه ای��ن 
ترتی��ب دلتا داده ه��ای اولیه را که همان 
درخواست های مش��تریان است با توجه 
ب��ه تجربه چن��د دهه فعالی��ت در عرصه 
حمل ونقل هوایی ب��ه ایده های عملیاتی 
تبدیل می کند. این نکته اهمیت بس��یار 
زیادی دارد، زی��را اغلب برندها در زمینه 
توس��عه خود تعهداتی را دنبال می کنند 

که از حدود توانایی شان خارج است. 

فضاسازی برای ایده های عجیب و 
غریب

اگرچه اغلب پروژه های برندسازی نایک 
با تبلیغات پر سروصدا در آمیخته است، اما 
این شرکت نسبت به وجوه دیگر برندسازی 
نیز توجه ویژه ای دارد. جکسون در مصاحبه 
با تع��دادی از طراحان نای��ک دریافته که 
ش��رکت از انجام امور عجیب وغریب برای 
خلق ایده های نوین اس��تقبال می کند: »از 

طراحی ماسک های یخی گرفته تا برگزاری 
بازی دوس��تانه میان کارمن��دان و مایکل 
جردن برای طراحی مدل جدید کفش های 
مخص��وص بس��کتبال، همه اینه��ا اموری 
واقعی و در دس��ترس برای کارمندان ویژه 
نایک به منظور خلق ایده های جدید است.« 
به احتم��ال زیاد برای اغل��ب ما انجام 
پروژه ه��ای غیرع��ادی به منظ��ور خلق 
ایده های جدید چندان مقرون به صرفه به 
نظر نرسد. با این حال جکسون استدالل 
وی��ژه ای در راس��تای اثبات س��ودمندی 
ش��یوه پرخرج نایک دارد: »آنچه امروزه 
برندها را از یکدیگر متمایز می کند صرفا 
در تبلیغات بیش��تر خالصه نمی شود. به 
عبارت بهتر تبلیغات تنها قس��مت پایانی 
کار را تش��کیل می ده��د. بخ��ش اصلی 
پ��روژه برندس��ازی در فضاس��ازی برای 
می شود.  عجیب وغریب خالصه  ایده های 
ب��ه عنوان مث��ال کارمن��دان نایک مجاز 
به برگزاری بازی دوس��تانه با س��تارگان 
بازی ها  این  ورزش��ی هس��تند. خروجی 
طراحی لوازم ورزش��ی است، اما آیا لوازم 
تولید شده به این روش، کیفیتی یکسان 

با تولیدات برندهای معمولی دارد؟« 
جین جکس��ون به اهمیت ایده های نو 
در برندس��ازی مدرن ایمان دارد. بر این 
اس��اس ارتقای جایگاه یک برند نیازمند 
انتقال بخش قاب��ل توجهی از هزینه های 
تبلیغاتی به سوی آزمایشگاه ها و اتاق های 
فکر شرکت است. وقتی محصول باکیفیت 
و نوآورانه ای را در دس��ت داشته باشیم، 
تبلیغ��ات و بازاریاب��ی ام��وری پیچیده و 
امکان ناپذیر نخواهند بود. به عبارت بهتر، 
محصول موفق به تنهایی ضامن موفقیت 

در عرصه بازاریابی و برندسازی است. 

همیشه مشتری مهم است
یک��ی از پیچیده ترین مراح��ل فرآیند 
برندس��ازی، القای اولویت ها و برنامه های 
ش��رکت تان در ذهنی��ت جمعی مخاطب 
اس��ت. این فرآیند به دلیل ناتوانی بالقوه 
شبکه های مجازی و انواع تبلیغات بصری 
باعث چشم پوشی بس��یاری از شرکت ها 
نسبت بدان ش��ده است. در اینجا تحلیل 
رفتار مش��تری کمک ش��ایانی به منظور 
هدای��ت واکنش های آنه��ا در مواجهه با 
افراد دیگر است. از نقطه نظر روان شناسی 
رفت��اری، ب��ا ب��ه کارگی��ری المان های 
مشخص رفتارهای مشتریان قابل هدایت 
و کنترل خواهد بود. به طور کلی شما باید 
تجربه ای از خرید را در ذهن مشتری تان 
ایج��اد کنید که در مواجهه با دیگران آن 
را بازنمای��ی و منتقل کند. به این ترتیب 
مفهوم و جایگاه برندتان با استفاده بهینه 
از مشتریان فعلی در نظر خیل عظیمی از 

مخاطب ها توسعه خواهد یافت. 
جکس��ون معتقد اس��ت همین کارکرد 
اساس��ی مش��تریان در فرآیند برندسازی 
موج��ب پیروزی همیش��گی آنه��ا در کل 
فرآیند کسب وکار است. از همان ابتدا هدف 
یک شرکت جلب نظر افراد به منظور فروش 
محصوالت و سپس استفاده از مشتریان در 
راستای بهبود جایگاه برندش است. در هر 
دو این فرآیندها مش��تریان در نقطه اصلی 

قرار دارند. 
 INC. com :منبع

یادگیری برندسازی به شیوه نایک، دیسنی و آمازون

فضاسازیبرایایدههایعجیبوغریب
کلید

 105 ترفند بازاریابی و تبلیغات
برای کسب و کارها )9(

در ش�ماره های قبل به نقل از سایت بازده 
ب�ه 70 ترفن�د بازاریاب�ی و تبلیغ�ات برای 
کس�ب و کارها اش�اره کردیم. در این شماره 
به تعدادی دیگر از این ترفندها می پردازیم. 

71- در روزنامه مانند خبر باشید
تبلیغ تان را طوری بسازید که کامال شبیه یک 

خبر باشد. 
روزنام��ه کلمه تبلیغ��ات را روی آگهی ش��ما 
مل��زم می کند، اما اگر از ی��ک تیتر جذاب و یک 
پاراگراف گیرا اس��تفاده کنید، افراد به س��رعت 
فرام��وش می کنند در حال خوان��دن یک تبلیغ 

هستند. 
7۲- کسب وکار خدماتی و کسب وکار خانگی

بسیاری از جراید شهرهای کوچک یک بخش 
خدمات یا کس��ب وکار دارند. افراد غالبا در این 
بخش به دنبال لوله کش، طراحان فضای س��بز و 

کمک کامپیوتری هستند. 
7۳- از تبلیغات اسکن استفاده کنید

ه��ر ایالتی یک انجمن مطبوع��ات ایالتی دارد 
ک��ه چیزی به نام تبلیغات اس��کن ارائه می دهد. 
تبلیغات اس��کن، یک تبلیغ کوچک طبقه بندی 
ش��ده اس��ت که یک بار در یک روزنامه با تیراژ 
پایین و مش��ترکان محدود ق��رار می گیرد و بعد 
در صدها روزنامه آن ایالت ظاهر می ش��ود. برای 
مثال، در مونتانا هزینه تبلیغات اس��کن در 100 
ت��ا 120روزنامه محل��ی و ایالتی، ح��دود 100 
دالر اس��ت. در کالیفرنیا، هزینه تبلیغات اسکن 
بین ۴00 تا500 دالر اس��ت، اما برآورد می شود 

خوانندگان آن چندین میلیون نفر باشند. 
7۴- از س�ازمان های خدمات�ی اس�تفاده 

کنید که به آنها تعلق دارید
وقتی اخبار کسب و کارتان منتشر شد مطمئن 
ش��وید یک کپ��ی از آن را به تمام س��ازمان های 
تجاری بفرس��تید که به آنها تعلق دارید. به این 
ترتیب آنه��ا می توانند این اخبار را در مجالت یا 

خبرنامه های خود بگنجانند. 
75- تشکر کنید تا در خاطرشان بمانید

اگر مقاله ای درباره کسب و کارتان چاپ می کنید 
مطمئن شوید برای گزارشگر آن یک نامه تشکر 
یا کارت پس��تال می فرس��تید. بگذارید بدانند از 
اینکه بتوانی��د منبعی برای نگارش مقاالت دیگر 

در آینده باشید، خوشحال می شوید. 
7۶- هر ماجرایی همیشه دو رو دارد

درب��اره  منف��ی  ماجرای��ی  روزنام��ه  ای  اگ��ر 
کس��ب وکار یا صنعت  شما چاپ کرده است، یک 
بیانیه مطبوعاتی آماده کنید که جنبه های مثبت 
ماج��را را نش��ان دهد. اگر موض��وع آن جنجالی 
باشد، ممکن است بتواند جرقه نگارش یک مقاله 
مثبت را بزند که ش��رکت تان را به صورت مثبت 

به تصویر بکشد. 
77- بیشتر از یک روزنامه وجود دارد

صرف آنکه در شهر کوچکی هستید به آن معنا 
نیست که روزنامه محلی ش��هر شما تنها گزینه 
چاپ اس��ت. بس��یاری از افراد و کسب وکارها در 

روزنامه های استانی آبونه می شوند. 
اگ��ر کس��ب وکارتان را ب��ه ص��ورت اس��تانی 
می گردانید این امر می تواند یک گزینه تبلیغاتی 

بهتر باشد. 
شماره های اشتراک این روزنامه ها را در ناحیه 
خودتان تهیه کنید. ای��ن روزنامه ها اقتصادی تر 
هستند و به مشتریان بیشتری دسترسی دارید. 

7۸- مدتی خودتان را جای ما بگذارید
گزارش��گران اص��ال نمی دانند ی��ک روز کاری 
متوس��ط ش��ما چطور می گذرد و کسب و کارتان 

چگونه اداره می شود. 
آنها را دعوت کنید که یک روز یا چند س��اعت 
را با ش��ما بگذرانند ت��ا بتوانند گزارش ش��ان را 

براساس مشاهدات دست اول بنویسند. 
79- ساده ترش کنید

بیش��تر ما ب��ه دنبال ی��ک زندگی آس��ان تر و 
س��اده تر هستیم. اگر محصول یا خدمات شما در 
وق��ت صرفه جویی می کند یا زندگی را آس��ان تر 
می کند، شاید برای برخی از مشتریان تان مهم تر 

از مقرون به صرفه بودن آن باشد. 
برای مثال، پنیر قطعه قطعه شده و بسته بندی 
ش��ده در س��لفون به ازای پول بیشتر. نخستین 

پاسخ به آن ایده را تصور کنی! 
هیچ کس آن قدر تنبل نیست که پنیر خودش 
را قطع��ه قطع��ه کند. ای��ن ایده هرگ��ز فروش 

نمی رود. 
۸0- چطورخریداران جدی را برای بازدید 

از اتاق های فروش مجازی پیدا کنید
باارزش تری��ن محت��وای وب دارای ویژگی های 

زیر است: 
1- ۷1درصد راحتی در هدایت

2- 6۴درصد اطالعات به روز شده
3- 5۷درصد اطالعات محصول دید

۴- 53درصد لینک هایی به سایت های دیگر
5- ۴1درصد مکان دالالن محلی

6- ۴0درصد گرافیک
۷- 25درصد برنامک های جاوا.

ادامه دارد. . . 
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تبلیغات خالق

کارگاه برندینگ

مدیریت برند
ارزش ویژه   برند چیست و چگونه 

اندازه گیری می شود؟ 
در بازاریاب��ی، منظ��ور از ارزش وی��ژه  برن��د، به 
ارزش برندی ش��ناخته ش��ده اطالق می ش��ود که 
تصوی��ر مثبت��ی را در ذه��ن و احساس��ات مردم 
تداعی می کند. ارزش ویژه   برند برای هر محصول، 
خدمت یا ش��رکت، دارایی مهمی به  شمار می رود، 
زی��را به آنها کمک می کند ت��ا در بازار رقابت باقی 
بمانند. ارزش ویژه  برند زمانی مشخص می شود که 
مش��تریان مشخصه های برند را به خوبی بشناسند. 
این مشخصه ها می توانند شامل آرم تجاری یا دیگر 
عناصر بصری مربوط ب��ه برند، تخصیص کلمات و 
محتوای مرتبط به آن و ارزش و کیفیت برند باشد. 
به گ��زارشchetor، وقتی مش��تریان به برندی 
تش��خیص  مناس��ب  را  آن  و  می کنن��د  اعتم��اد 
می دهند، حتی با وجود گران قیمت بودن، آن را بر 
رقبا ترجیح می دهند. به عنوان مثال، اس��تارباکس 
می توان��د قهوه های��ش را به قیمتی باالت��ر از نرخ 
معمول بازار به فروش برساند، زیرا نام این برند در 
ذهن مش��تریان کیفیت و ارزش را تداعی می کند. 
به همین دلیل اس��ت که در اکث��ر مواقع، کیفیت 

برند با سود دهی آن ارتباط مستقیم دارد. 

اندازه گیری ارزش ویژه  برند
ارزش وی��ژه  برند از نظر اس��تراتژیک از اهمیت 
حیاتی برخوردار است، اما در عین حال به سختی 
می توان آن را اندازه گی��ری کرد. در نتیجه، خیلی 
از متخصصان ابزارها ی��ا معیارهای خاصی را برای 
تحلیل این دارایی مهم توسعه داده اند، با این حال، 
هیچ معیار مورد تأییدی ب��رای اندازه گیری ارزش 

ویژه برند وجود ندارد. 
به عنوان مثال، می توانیم آن را با واحد های کمی 
و با استفاده از ارزش های عددی مانند حاشیه سود 
یا سهم بازار بسنجیم، اما با استفاده از این رویکرد 
عناص��ر کیفی مثل اعتبار برند و پیوند های عاطفی 

و ذهنی را از دست می دهیم. 
طبق گفته دیوید آِکر)David Aaker(، استاد 
بازاریابی و مش��اور برندینگ، 10 مشخصه در برند 
وجود دارند ک��ه می توان از آنها برای ارزیابی نقاط  

قدرت استفاده کرد: 
- تمایز

- رضایت و وفاداری مشتری
- درک کیفیت

- رهبری یا محبوبیت
- ارزش درک شده

- شخصیت برند
- تداعی سازمانی

- شناخت برند
- سهم بازار

- قیمت بازار و پوشش توزیع.

ارزشیابی دارایی برند
  )Young & Rubicam(  یان��گ و روبی��کام
)ن��ام یک آژان��س ارتباطات بازاریابی(، ارزش��یابی 
دارایی برند را توس��عه داده اند. ابزار مورد اش��اره از 
توانایی سنجش قدرت و ارزش برند برخوردار است. 
این آژانس، با استفاده از این ابزار، دیدگاه مشتریان 

را با توجه به چهار ویژگی ارزیابی می کند: 
- تمای�ز: مش��خصه هایی ک��ه برن��د را تعریف 

می کنند و آن را از رقیبانش متمایز می سازند. 
- ارتب�اط: متناس��ب و مرتب��ط ب��ودن برند با 

نیازهای مشتریان مورد نظر. 
- احت�رام: احترام مش��تریان ب��ه برند و جذب 

شدن به آن. 
- دان�ش: آگاهی مش��تریان از برند و آنچه ارائه 

می دهد. 
ارزش وی��ژه برند از روش های دیگری نیز تعیین 
می شود )این معیارها می توانند به صورت جداگانه 

یا در ترکیب با هم استفاده شوند(: 
- از دی�دگاه ش�رکت: ارزش وی��ژه برن��د 
می تواند به عنوان دارایی  مالی با محاس��به ارزش 
برند به عن��وان دارایی غیر قابل لمس )نامش��هود( 

محاسبه شود. 
به عنوان مثال، ارزش برن��د می تواند بر مبنای 
س��ودهای پیش بینی ش��ده، منهای ارزش فعلی 

تخمین زده شود.
 ب��ه همین ترتی��ب، ارزش فعل��ی می تواند در 
محاس��به نمایی از ریس��ک، مدیریت بازار، ثبات 

و دسترسی جهانی به کار گرفته شود. 
- از دیدگاه محصول: قیمت یک برند مش��هور 
می تواند با برندی ش��ناخته نشده، در همان سطح 

مقایسه شود. 
- از دیدگاه مش�تری: این مقیاس، سعی دارد 
ذهن مش��تریان را به گونه ای ترس��یم کند تا باعث 

ایجاد پیوند آن با برند خاصی شود. 
تکنیک ه��ای  از  می ت��وان  مث��ال،  به عن��وان 
فرافکنی برای شناس��ایی مشخصه های قابل لمس 
و غیرقابل لم��س، رفتاره��ا و دیدگاه های دیگری 
که مش��تریان نس��بت به برند دارند استفاده کرد. 
براساس این رویکرد، برندهایی که شناخته شده تر 
و محبوب تر هس��تند به عن��وان برندهایی با ارزش 

ویژه بسیار باال شناخته می شوند. 
boundless. com :برگرفته از

ترجمه: علی آل علی  
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ایمیل مارکتین��گ ابزاری قدرتمند در 
ترغی��ب مخاطبان به برق��راری ارتباط با 
محتوا کسب و کار ش��ما به شمار می آید. 
جیمیل ب��ه تنهایی دارای ی��ک میلیارد 
کاربر در سراسر جهان است و پیش بینی 
 می ش��ود تا س��ال ۲۰۲۰ این تع��داد به
 ۳ میلی��ارد نفر، مع��ادل نصف جمعیت 

جهان، افزایش پیدا کند. 
به گزارش آگرین، بدون ش��ک دوران 
بهره جس��تن از ایمیل در بازاریابی هنوز 
هم به قوت خود باقی است و نتیجه مؤثر 
گرفت��ن از آن کاری دش��وار تر از قبل به 
حساب می آید. در این مقاله سعی داریم 
شما را با نکاتی که به شما کمک می کند 
تا عملکرد موفق��ی در ایمیل مارکتینگ 
داشته باشید، آشنا سازیم و از این طریق 
به ش��ما بگوییم چگونه می توان در سال 
۲۰۱۷ عملک��رد خ��ود را در بازاریابی از 

طریق ایمیل بهبود بخشید. 
ایمیل ه��ای خود را برای فهرس��تی از 
کاربران که انتظار دریافت پاس��خ از آنها 

را دارید ارسال کنید
اگ��ر ایمیل ش��ما دارای فهرس��تی از 
کاربران��ی اس��ت که کمتری��ن فعالیت و 
تعاملی با شما دارند، بهتر است فرستادن 
ایمی��ل به آنها را متوق��ف کنید، چرا که 
هر زم��ان که ش��ما ایمیل ه��ای خود را 
به فهرس��تی ارس��ال کنید که اکثر آنها 
ایمیل ه��ای ش��ما را ب��از نمی کنند، این 
امر به ش��هرت دامنه ش��ما لطم��ه وارد 
می کند و ش��انس برقراری ارتباط شما با 
س��ایر مش��تریان بالقوه را از بین می برد، 
بنابراین فهرس��تی از کارب��ران فعالی که 
فک��ر می کنید باز کردن پیام ش��ما برای 
آنها از ش��انس بیش��تری برخوردار است 

تهیه کنید. 
پیش از فشردن دکمه Send هدف 
خود را از هر ایمیل مشخص سازید

زمانی ک��ه برای ایمیلی که قرار اس��ت 
برای افراد دیگر ارسال کنید هیچ هدفی 
نداشته باش��ید، دریافت کننده پیام شما 
نی��ز متوجه هدف ایمیل نخواهد ش��د و 
آن را هرگ��ز ب��از نخواهد ک��رد، بنابراین 
پی��ش از تولی��د پیام، ه��دف آن را برای 

خود مشخص ساخته و برای رساندن آن 
هدف در قالب یک پیام به مخاطب خود 

برنامه ریزی کنید. 
ه��دف ایمیل ارس��الی ش��ما می تواند 
شامل پر کردن فرم تماس توسط کاربر، 
معرفی یا دادن اطالعات بیش��تر در مورد 
س��ازمان و کس��ب و کار ش��ما ی��ا امکان 
اس��تفاده از یک کد تبلیغاتی برای خرید 

در وب سایت شما باشد. 
ب��رای موفقی��ت بیش��تر ای��ن پیام ها 
کلی��د  مانن��د  تعامل��ی  کلید ه��ای   از 
call to actionیا لینک مرتبط به پیام 

در وب سایت استفاده کنید. 
خصوصی سازی و تست ایمیل های 

خود
ایمیل می تواند بسیار  خصوصی س��ازی 
مفید واقع شود، به طور مثال در سال ۲۰۱۴ 
این نتیجه حاصل ش��د که ایمیل هایی که 
در عنوان آنها نام دریافت کننده نوشته شده 
است، بسیار بیش��تر از ایمیل هایی که نام 
دریافت کننده در عن��وان آنها وجود ندارد، 

خوانده شده است. 
 فرستادن ایمیل ها از یک

 حساب به خصوص
توجه داش��ته باش��ید ک��ه ایمیل ها را 
 noreply از یک حس��اب به اصط��الح
ارسال نکنید. با اس��تفاده از یک حساب 
ایمی��ل که یک ش��خص واقع��ی قادر به 
پاسخ به ایمیل های مخاطبان شما باشد، 
تعامل بیش��تری با کاربران خود داشته و 
موفقیت بیش��تری در امر بازاریابی خود 

کسب خواهید کرد. 
روز های مختلف هفته را برای 
فرستادن ایمیل ها امتحان کنید

از فرس��تادن ایمی��ل در روز های��ی که 
تع��داد ایمیل های ارس��الی ب��ه کاربران 
بس��یار زی��اد خواهد ب��ود، ب��رای مثال 
روز های شنبه در کشور ایران یا روزهای 
سه ش��نبه در خ��ارج از ای��ران به ش��دت 
اجتناب کنید، چرا که ممکن اس��ت پیام 
ارس��الی ش��ما البه الی پیام های ارسالی 

دیگر به خوبی دیده نشود. 
مخاطبان فعال خود را شناسایی کنید

کاربرانی که فرم های ارسالی شما را پر 

کرده و آدرس ایمیل خود را نیز به ش��ما 
ارائه می دهند، میزان مش��ارکت باالیی از 
خود نشان داده  و با محتوای شما ارتباط 
برقرار کرده اند، بنابراین از این طریق شما 
کاربران فعال و هدف خ��ود را می توانید 
تش��خیص دهید. بنابراین از خرید لیست 
کاربران خودداری کنید و کاربران واقعی 
را که قصد دارند از محتوای شما استفاده 
کرده و با ش��ما تعامل داش��ته باش��ند، 

جست وجو کنید. 
Graymail  جلوگیری از فرستادن

شما ممکن اس��ت بی آنکه آگاه باشید، 
اسپم ارس��ال کنید، چرا که تعریف اسپم 
  Graymail .تغییراتی پیدا کرده اس��ت
ب��ه ایمیل های خالی و بدون محتوا گفته 
می شود که از لحاظ تکنیکی اسپم لحاظ 
نمی ش��وند، چرا که دریاف��ت کننده های 
آن اطالعات خود را به ش��ما داده اند، اما 
نکته اساسی که وجود دارد این است که 
آنها ایمیل شما را دریافت می کنند و باز 
نمی کنند، بنابراین میزان اش��تراک آنها 
کم ش��ده و ش��انس نادیده گرفته شدن 
پیام های بعدی نیز باال می رود،  پس دقت 
کافی داشته باش��ید تا از ارسال این گونه 

پیام ها جلوگیری کنید. 
اگر کاربران اشتراک خود را لغو 

کردند، نگران نباشید
ش��ما نمی توانید انتظار داش��ته باشید 
همه کاربرانی که برای آنها ایمیل ارسال 
می کنید ش��ما را بپذیرند، بنابراین از لغو 
اشتراک آنها ناراحت نباشید و خوشحال 
باشید که آنها پیام شما را به عنوان اسپم 
نشانه گذاری نکرده اند، بلکه محترمانه به 
شما اعالم کردند که به محتوایی که شما 
تولید می کنی��د نیازی ندارن��د، بنابراین 
نگران این موضوع نباش��ید، اما در یافتن 
کاربرانی که ش��انس پذیرفته شدن شما 
توسط آنها بیشتر است دقت بیشتری به 

عمل آورید. 
در صورت اسپم شدن توسط برخی 
کاربران به سرعت ارسال ایمیل را 
متوقف کرده و منبع شکایات را 

شناسایی کنید
اگر کاربران پیام شما را به عنوان اسپم 

اعالم می کنند، این امر به ش��دت شهرت 
ایمیل شما را به خطر می اندازد و ممکن 
است ش��ما را در لیست سیاه ایمیل قرار 
ده��د. در این زمان ش��ما ت��ا پیدا کردن 
دلیل یا دالیل اس��پم ش��دن خود و رفع 
آنها باید ارس��ال پیام های خود را متوقف 

کنید. 
اگر کاربران باز کردن ایمیل شما را 
متوقف کردند به دنبال پیدا کردن 

دلیل آن باشید
اگر رتبه ایمیل ش��ما در حال س��قوط 
اس��ت، ای��ن به این معناس��ت که ش��ما 
را فراه��م  انتظ��ارات مخاطب��ان خ��ود 
نکرده ای��د و حتی باید ب��رای نتایج بدتر 
نیز آماده شوید. زمانی که اظهار نارضایتی 
از اس��پم کاربران یا لغو اش��تراک در حال 
افزایش اس��ت، باید به سرعت این مشکل 
را با استفاده از بازخورد دریافتی حل کنید. 
امتح��ان از آدرس جدید اس��تفاده کنید، 
شاید به این شیوه قادر خواهید بود میزان 

باز کردن ایمیل ها را بهبود ببخشید.
برای آشنایی بیشتر در زمینه ایمیل 

مارکتینگ در دوره های تخصصی 
مربوط به آن شرکت کنید

ب��ا توج��ه ب��ه تأثیر گ��ذاری ایمی��ل 
مارکتینگ در امر بازاریابی، برای کس��ب 
مهارت های بیش��تر در این زمینه و رشد 
اس��تراتژی قدرتمند ت��ر به ش��ما توصیه 
می ش��ود از دوره های معتب��ر مربوط به 
بازاریابی پست الکترونیکی استفاده کنید. 

درباره موضوع خطی خود فکر کنید
توجه داش��ته باشید که تمامی خطوط 
نوش��ته های شما خوانا و قابل فهم بوده و 
هدف شما را به خوبی به مخاطب منتقل 
می کند. ب��رای اطمین��ان از این موضوع 
بهتر اس��ت پیش از ارس��ال پی��ام، یکبار 
محت��وای پیام را با صدای بلند برای خود 

بخوانید. 
و در آخر به خاطر داش��ته باش��ید که 
ب��ا وجود اینکه بازاریابی از طریق پس��ت 
الکترونیکی دش��وار تر از گذش��ته است، 
اما هنوز هم توانایی این را دارد تا بس��یار 
مؤث��ر عم��ل کرده و ش��ما را در کس��ب 
موفقیت های هر چه بیشتر یاری رساند. 

۵ راهکار برای جلب اعتماد نکات مهم برای شروع و ادامه کمپین ایمیل مارکتینگ تأثیرگذار
مشتریان توسط فروشندگان

ب��ا ایجاد ارتباط براس��اس اعتماد، به پنج نش��انه 
که با حروف اختصاری T. R. U. S. T نش��ان داده 
می ش��ود، می توانی��د اتکا کنید. در ادام��ه به نقل از 
هورمون��د، پنج راهکار برای جلب اعتماد مش��تریان 
توسط فروشندگان بیان شده که اگر مرتب این پنج 
نشانه را به ارباب رجوع منتقل کنید، آنها حرف شما 

را بیشتر قبول خواهند کرد. 

1- وقت شناسی
آنچه بیش��تر یک فروش��نده در م��ورد آنها حرف 
می زن��د، برنام��ه کار و آرزوهایش اس��ت. درنتیجه، 
ارباب رج��وع درب��اره جزئی��ات محص��والت باید به 
رجزخوان��ی طوالنی گ��وش دهد ک��ه البته ممکن 
است برای بعضی مهم و برای دیگری مهم نباشد. با 
مش��تریان تماس های تلفنی می گیریم که انتظار آن 
را ندارند، اما زمان��ی که قول می دهیم با آنها تماس 
بگیریم، این کار را نمی کنیم. تمام این کارها نش��ان 
می دهد که وقت فروشنده باارزش تر از وقت مشتری 
است. اگر اعتماد مشتریان را می خواهید جلب کنید، 
هرگز تصور نکنید که آنها برای صحبت با شما وقت 
زی��ادی دارند. برنامه خود را طوری زمان بندی کنید 
که فقط درباره آنچه الزم اس��ت، صحبت کنید. فقط 
زمانی با مش��تری تماس بگیرید ک��ه منتظر تماس 
شماست و هرگز تصور نکنید که او مایل است بدون 
پرسیدن هیچ سوالی به حرف های شما گوش کند. 

2- برقراری ارتباط
در دنی��ای فروش »این محصول ب��ه چه درد من 
می خورد« س��والی بس��یار رایج اس��ت که در ذهن 
بیش��تر مشتریان مطرح می ش��ود؛ چه آن را به زبان 
بیاورند یا نه. برای جلب اعتماد مشتری، هرگز با این 
پیش بین��ی که می دانید مش��تریان چه می خواهند، 
دست به فروش نزنید. اجازه دهید به شما بگویند چه 
چیزی برای شان مناسب است. زمانی که با مشتریان 
روبه رو می ش��وید، ابتدا باید به حرف های شان گوش 
دهید. س��پس با اجازه آنها و براس��اس آنچه به شما 
گفته اند )نه براس��اس آنچه خود فرض می کنید( در 
مورد نیازهای ش��ان راه حل های پیش��نهادی خود را 

ارائه دهید. 

3- درک کردن مشتری
زمان��ی که با نقش ب��ازی کردن س��عی می کنید 
چیزی بفروش��ید، تمام تمرکز و توجه شما به نحوه 
ایف��ای نقش ت��ان معطوف می ش��ود، ام��ا زمانی که 
نقش بازی کردن مطرح نباش��د ناچارید به نیازهای 
مشتریان پی ببرید تا بتوانید معرفی جالب و گیرایی 
از محصول خود داشته باشید. اگر مشتریان بفهمند 
که شما پیش از اینکه چیزی به آنها بفروشید سعی 
دارید موقعیت ش��ان را درک کنی��د، به طور یقین از 

شما خرید می کنند. 

4- صداقت
اگ��ر در موقعیت های ف��روش نمی توانید خودتان 
باش��ید، نباید ش��غل فروش��ندگی را انتخاب کنید. 
هیچ کس آدم دروغگو و متظاهر را دوست ندارد. اگر 
زمانی که یک فروشنده گستاخ به حریم شما تجاوز 
می کن��د، این کار او را نمی توانی��د تحمل کنید، چرا 
فکر می کنید دیگران از این کار لذت می برند؟ )البته 
اگر ش��ما به طور ذاتی آدم گستاخی هستید، مشکل 
دیگری اس��ت که در دنیای فروش حل نمی ش��ود.( 
ب��رای موفقیت در حرفه فروش بای��د تظاهر را کنار 
بگذارید و با مشتریان خود رفتاری محترمانه داشته 

باشید. 

۵- کامل بودن
در اینج��ا بای��د صداقت و مهارت را باهم داش��ت. 
برای جلب اعتماد مش��تری باید وظای��ف خود را با 
تعهد و عالی انجام دهید. همیشه انتظارهای مشتری 
را برآوری��د. هرگز آنها را مجبور نکنید منتظر بمانند 
تا ش��ما ب��رای فروش مج��دد دوباره ب��ا آنها تماس 
بگیرید. طوری رفتار کنید که مش��تری دنبال ش��ما 
باش��د. هرگز کاری نکنید که در مورد آخرین اخبار 
پیش��رفت تان از ش��ما س��وال کنند. تا جای ممکن، 
ه��ر کاری می توانی��د ب��رای آنها آنجا دهی��د. تمام 
نیازهای ش��ان را برآورده کنید تا پش��ت س��ر هم و 
بدون معطلی س��فارش ها و معامله های بیش��تری با 
ش��ما انجام دهند. این کار گستاخی نیست، مهارت 
اس��ت. هیچ چیز بیشتر از احساس مسئولیت و دقیق 
بودن باعث نمی شود که ارباب رجوع و مشتریان شما 
از توانایی ت��ان برای برآوردن نیازهای ش��ان مطمئن 
ش��وند؛ خواه این کار توضیح درمورد قرارداد باش��د 
یا برقراری یک تماس تلفنی برای پیگیری روند یک 

سفارش. 

آیفون X جدید و اعتیاد پنهان 
شده در آن

 تا حاال حتما آن دس��ته از طرفداران پر و پا قرص 
آیف��ون که توانای��ی پرداخت هزین��ه ۱۰۰۰ دالری 
آیفون X جدید را داش��ته اند، ب��ه جرگه معتادان به 
آنیموجی پیوسته اند. حتما منظورم را متوجه شدید! 
و حتم��ا می دانید که منظورم از آنیموجی ها همان 
ش��کلک های شخصی س��ازی شده براس��اس صدا و 

حاالت چهره کاربر است. 
به گ��زارشibazaryabi ، آیف��ون X جدید به 
ش��ما این امکان را می دهد تا با استفاده از دوربین 
مجه��ز ب��ه تکنول��وژی کدنویس��ی چه��ره، حالت 
چهره تان را تبدی��ل به یک اموجی زنده و متحرک 
کنید که دقیقا بازتاب دهنده حالت روحی ش��ما در 

آن لحظه است. 
البته ش��اید در نگاه اول ویژگی س��اده و حتی یک 
مد زودگذر در نظر گرفته ش��ود، اما به هر حال وارد 

روح و ذات بشر شده است. 
س��الیان سال است که دانش��مندان این عرصه در 
حال تحقیق روی پدیده ای به نام »ش��ناخت پنهان« 
هس��تند که اشاره به تغییر ش��خصیت ما با پوشیدن 

لباس های مختلف دارد. 
برای این تحقیق و پی بردن به نتایج آن دانشمندان 
از گروهی داوطلب خواس��تند که روپوش های س��فید 
پزشکی بر تن کنند و از اتیکت های پزشک و دندانپزشک 
اس��تفاده کنند و عده ای هم بدون اتیکت باشند. معین 
شده بود که این تحقیق رفتار پاسخ دهندگان را در قبل 

و بعد از این حالت بررسی کند. 
در برابر ش��گفتی همه، آن دسته از افراد با روپوش 
س��فید که دارای اتیکت پزش��ک بود، ق��ادر به حل 
س��ریع تر و دقیق تر مش��کالت پس از ب��ر تن کردن 
روپوش بودند، حتی از س��طح باالت��ری از اعتماد به 

نفس برخوردار بودند. 
آنهایی که اتیکت دندانپزش��ک داشتند نیز قدری 
ارتقا در وضعیت خود احس��اس می کردند، اما آنهایی 
ک��ه هیچ اتیکتی نداش��تند، هیچ تغییری را ش��اهد 

نبودند. 
پدیده ش��ناخت پنه��ان در همه وج��ود دارد، اما 
آنچنان پیچیده است که به ندرت شاهد آن هستیم. 
باید گفت پدیده ش��ناخت پنه��ان در موارد زیر به 

روشنی وجود دارد: 

- زمانی ک��ه یک خانم برای ی��ک مهمانی، لباس 
ش��بی شیک می پوش��د و کفش های پاش��نه بلند به 
پ��ا می کند، موجب اعتماد به نفس بیش��تر آن خانم 

می شود. 
- زمانی که یک تاجر یا مذاکره کننده کت و شلوار 

برند… و یک ساعت رولکس بر دست می کند. 
- در ای��ده موتوره��ای هارلی دیویدس��ون، که در 
واقع به نوعی برای مردانی که وارد بحران میانس��الی 

می شوند، جذابیت دارد. 
و ام��ا این خصوصیت همچنی��ن در آنیموجی های 

آیفون X جدید نیز وجود دارد. 
خاستگاه آنیموجی ها

همانند بسیاری از نوآوری های دیگری که اپل طی 
سالیان متوالی تولید کرده است، به راحتی می توانید 
نشانه هایی از ایده اصلی را در جای دیگری بیابید که 

در این مورد سینجی کو در حوالی توکیو است. 
در ای��ن منطق��ه تجار و صاحبان کس��ب و کار طی 
س��اعت ناهار با لباس هایی از شخصیت های مختلف 
ظاهر ش��ده و با دیگ��ر کارکنان که آنه��ا هم لباس 
ش��خصیت های دیگری را بر تن دارند به ایفای نقش 
ی��ا نمایش می پردازند. در واق��ع در این 6۰ دقیقه از 

واقعیت جامعه و زندگی دور می شوند. 
ش��اید عده ای هم بگویند که این موضوع می تواند 
دلی��ل افزایش ۱۷درصدی اس��تفاده از ماس��ک های 
هالووین را در انتخابات اخیر آمریکا توضیح دهد که 
در آن اکثرا با ماسک دونالد ترامپ حاضر می شدند. 
در زبان آلمانی برای این مفهوم عبارتی هست تحت 
عنوان Masken Freiheit به معنای آزادی ماسک ها 
– یا آزادی در پش��ت ماسک ها – آزادی برای بیان هر 

آنچه می خواهید از طریق یک شخصیت. 
از آنجایی که همه چیز شفاف و روشن شده، حریم 
خصوص��ی در عمیق ترین بحران ه��ای خودش قرار 
گرفته اس��ت. در واقع یک براب��ری و موازنه در حال 

شکل گرفتن است. 
این موضوع به تنهایی ش��اید بتواند دلیل ش��رکت 
میلیون ها طرفدار ش��خصیت های کمیک و خنده دار 
در بزرگ ترین نمایش��گاه های آمریکا را توضیح دهد 
که البته هر یک ملبس به پوشش شخصیت های لِگو 
و جنگ س��تارگان هس��تند؛ و ش��اید همین موضوع 
حاک��ی از آن باش��د که آن آنیموجی ه��ا که در ابتدا 
بس��یار معصوم به نظر می رس��ند، خود در قالب یک 
چی��ز بزرگ ت��ر و اعتی��ادآور همانند اب��زاری ظاهر 

می شوند که آیفون X جدید نام دارد. 
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استارت آپ های سیلیکون ولی 
چگونه استعدادها را جذب می کنند

 یکی از دالیل موفقیت اس��تارت آپ ها، اس��تخدام 
ک��ردن و نگ��ه داش��تن اس��تعدادهای برتر اس��ت. 
استارت آپ های س��یلیکون ولی نیز از استراتژی های 

قدرتمند برای این کار استفاده می کنند. 
س��یلیکون ولی بزرگ تری��ن منب��ع اس��تعدادهای 
تکنولوژی در دنیا است، اما تقاضا برای استخدام این 
افراد به اندازه ای باال اس��ت که شرکت ها برای جذب 
کردن و نگه داش��تن آنها بای��د از روش های خالقانه 
اس��تفاده کنند. در غیر این صورت این افراد خسته و 
جذب محیط های کاری هیجان انگیزتر می شوند. دو 
استارت آپ سیلیکون ولی بدون در نظر گرفتن حقوق 
باال از روش های جالبی برای جذب و نگهداری نیروی 
مورد نظر خود استفاده می کنند. در ادامه این مقاله 
به نقل از زومیت، به بررسی این روش ها می پردازیم. 

 
انگیزه دادن و ایجاد فرصت برای رشد

از  حاص��ل  درآم��د  ۷۵درص��دی  افزای��ش  ب��ا 
کسب و کارهای سابسکریپشن )پرداخت پول به اندازه 
اس��تفاده از امکان��ات دلخ��واه( نیاز به مهندس��ان و 
اف��رادی که در زمین��ه ف��روش و بازاریابی تخصص 
دارند افزایش پیدا کرده اس��ت. اس��تارت آپ آناپلن 
)Anaplan( از روش ه��ا قدرتمن��دی برای جذب 
و نگه��داری اس��تعدادهای مورد نظر خود اس��تفاده 
می کن��د. این اس��تارت آپ ی��ک تیم اس��تعدادیابی 
قدرتمن��د دارد ک��ه می دانند چگونه بای��د نیروهای 
مورد نظر خود را شناسایی کنند. نیروهای مورد نظر 
آنها استعدادهایی هس��تند که در شرکت های دیگر 
کار می کنند و قصد ندارند شغل خود را تغییر دهند. 
یک برنامه دوستانه و خانوادگی برای انگیزه دادن به 
کارمندان��ی که کاندیداهای موفق را جذب می کنند، 

ی��ک مأموریت قانع کنن��ده، اس��تفاده از خالقیت و 
مهیا شدن فرصت رش��د از امکاناتی هستند که این 
اس��تارت آپ در اختی��ار کارمندانش ق��رار می دهد. 
آناپل��ن به دنبال افرادی با ویژگی های خاص اس��ت. 
کسانی که بتوانند کارها را تمام و کمال انجام دهند، 
هدفمند هس��تند و می خواهند به موفقیت برسند و 
همچنین مه��ارت کار کردن با دیگران را دارند. آنها 
دنبال مهندس��انی هستند که در گذشته محصوالت 
مش��ابه اس��تارت آپ آنها تولید ک��رده و متخصصان 

فروشی که محصوالت مشابه فروخته اند. 
آنها با چالش های زیادی در استخدام نیروی جدید 
در سانفرانسیسکو همراه هس��تند زیرا اغلب افرادی 
که مراجع��ه می کنن��د حقوق های باال درخواس��ت 
می کنن��د. بنابراین باید روی مواردی مانند داش��تن 
آین��ده خوب کاری برای توس��عه و تعادل مناس��ب 
میان کار و زندگی تمرکز کنند تا بتوانند نیروهای با 

استعداد را به سمت خود جذب کنند. 
 

عرضه سهام و مالکیت
آژان��س  ی��ک   Y Media Labs اس��تارت آپ 
دیجیتال��ی فع��ال در زمین��ه خدم��ات موبای��ل در 
کالیفرنیا است. آنها در سال ۲۰۱۶ حدود ۵۰ درصد 
رشد داش��ته اند و می خواهند نیروهای جدیدی را به 
تی��م کاری خ��ود اضافه کنند. مهندس��ان، طراح ها، 
استارتژیس��ت های محصول و مدیران حسابداری از 
جمله نیروهای مورد نظر این شرکت برای استخدام 
هستند. آنها نیروهای مورد نظر خود را از آژانس های 
دیگ��ر، اس��تارت آپ ها و ش��رکت هایی مانن��د اپ��ل 
اس��تخدام کرده اند و همچنین قصد دارند نیروهایی 
از گوگل، فیس بوک و اوبر را به مجموعه خود اضافه 
کنن��د. این اس��تارت آپ نمی تواند از نظ��ر حقوق با 
این ش��رکت ها رقابت کند اما وعده رشد کسب وکار 
و دادن س��هام به کارمن��دان از جمله مزایای رقابتی 
آنها به ش��مار می رود. این استارت آپ نرخ باالیی در 
نگهداری کارمندان دارد و طبق گفته مدیرعامل آن، 
ت��ا به حال موفق ش��ده اند ۸۹ درص��د افرادی را که 

استخدام کرده اند نگه دارند. 
این اس��تارت آپ نیروهایی کلیدی دارد که دوست 
دارن��د آخر هفته ه��ا با یکدیگ��ر زم��ان بگذرانند و 
همچنی��ن پ��اداش خوبی ب��ه اف��رادی می دهد که 
می توانن��د با دیگران همکاری کنند و خدمات خوبی 
به مش��تری ها تحوی��ل دهند. یک��ی از تکنیک های 
غیرمعمول این اس��تارت آپ برای دریافت نقدینگی 
برای بنیانگذاران این بود که بخش��ی از س��هام خود 
را به ش��رکا فروخت. مدیرعامل این ش��رکت معتقد 
است که سهام این ش��رکت رو به رشد است و سال 
۲۰۱۶ به ان��دازه ای برای آنها خوب بوده که ش��رکت 
ی��ک ملک را در هاوایی اج��اره کرده و این کار مورد 
اس��تقبال کارمندان قرار گرفته اس��ت. آنها معتقدند 
اگر این تکنیک ها در س��یلیکون ولی جواب می دهد، 

برای دیگر شرکت ها نیز مفید خواهد بود. 
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۲۰ رفتار نامطلوب در محیط کار 
آنه��ا که کار تم��ام وقت دارند بخش اعظم��ی از زمان 
خ��ود در ش��بانه روز را در محیط کار و با همکاران ش��ان 
می گذرانن��د و به همی��ن خاطر دور از ذهن نیس��ت که 
خواسته یا ناخواسته به واسطه برخی عادات نامطلوب خود 
باعث آزرده خاطر ش��دن همکاران شان ش��وند.  در ادامه 
این مطلب به نقل از دیجیاتو قصد داریم برخی رفتارهای 
نامطلوب در محیط کار را با ش��ما در میان بگذاریم. امید 
که با خواندن این مطلب محیط های کاری بهتری را برای 

خود و همکاران مان ایجاد کنیم. 
۱-  دیر رس�یدن سر کار: حرفه ای ترین رفتار حضور 
به موقع در محل کار و آمادگی برای انجام اموری است که 

به شما محول می شوند. 
۲-  دیر رسیدن در جلسات کاری: این رفتار نشان 
می دهد که برای همکاران تان و برای فردی که جلس��ه را 

برگزار کرده احترام قائل نیستید. 
۳-  وانمود کردن به بیماری: اگر هرچند هفته یکبار 
به بهانه بیماری در محل کار حاضر نش��وید شانس ترفیع 

رتبه را از دست می دهید. 
۴-  مص�رف غذاهایی با بوی تند: اس��تفاده از این 

غذاها در محیط کار باعث آزار همکاران تان می شود. 
۵-  منفی نگری همیشگی: واکنش منفی دائمی به 
اظهارنظرها و ایده های دیگران نش��ان می دهد روحیه کار 
تیمی ندارید و همزمان انگیزه را از اطرافیان تان می گیرید. 
۶-  مطرح کردن سواالت بی مورد: سواالت بی مورد 
و پرتعداد در مورد هر وظیفه کاری نشان می دهد عالقه ای 
به انجام کار محول شده ندارید یا گوش شنوایی نیستید. 

۷-  عدم رعایت بهداشت: جدای از بهداشت فردی 
رعایت نکردن نظافت در محیط کار نشان می دهد که فرد 
مسئولیت پذیری نیستید، هنوز به بلوغ کامل نرسیده اید و 

بسیار بی مالحظه هستید. 
۸-  حواس پرت�ی در جلس�ات: کار ک��ردن با موبایل یا 
لپ تاپ برای ارسال پیامک یا ایمیل در جلسات به مدیرتان این 
را نشان می دهد که توجه کافی به موضوع مورد بحث ندارید. 

۹ - مخت�ل کردن حرف همکاران: با این کار نش��ان 
می دهید که احترام سرتان نمی شود و صبوری الزم را ندارید. 
۱۰-  دان�ای کل ب�ودن: آدم ها از اف��رادی که وانمود 

می کنند همه چیز را می دانند خوش شان نمی آید. 
۱۱ - تکبر: روشن است که انسان وقتی دستاوردی دارد 
یا به موفقیت بزرگی می رس��د دوست دارد خوشحالی اش 
را با دیگران به اشتراک بگذارد اما گاهی این خوشحالی به 

شکل تکبر در افراد در می آید که عبارتند از: 
- باخبر کردن همه از موفقیت خود در شرکت

- بلند حرف زدن با دیگران در مورد یک موفقیت
- تالش برای پایین کشیدن دیگران و یادآوری شکست هایشان

- صحبت کردن از موضع باال
-  خنث��ی بودن نس��بت به پیام تبریک دیگران و تش��کر 

نکردن از آنها
- شاخ و برگ دادن به یک ماجرای ساده

بنابراین هر جا احساس کردید که رفتارتان با تکبر همراه 
شده کمی فروتنی به خرج دهید. 

۱۲-  ابراز آشکار تنفر: اگر همکارتان بوی نامطلوبی می دهد 
یا بهداشت را رعایت نمی کند نباید از پاسخگویی به درخواست های 

کاری وی طفره بروید یا حتی پشت سر او شایعه پراکنی کنید.  
۱۳- صحب�ت در مورد مش�کالت ش�خصی: اگر 
س��اعت ها زمان خ��ود را صرف صحبت ک��ردن در مورد 
مسائل ش��خصی تان کنید به دیگران نشان می دهید که 
سودمندی زیادی برای ش��رکت ندارید و به جای مسائل 
ش��رکت ترجیح می دهید وقت تان را صرف حل مشکالت 

شخصی تان کنید. 
۱۴ - صحبت کردن در مورد مسائل سیاسی: این قبیل 
موضوعات عموما تفرقه افکن هستند و از آنجایی که معموال هیچ 
موقع اتفاق نظری روی ش��ان حاصل نمی شود صرفا به از بین 

رفتن زمان دیگران و پرت شدن حواس شان منجر می شوند. 
۱۵- فضول�ی در کار دیگ�ران: کنجکاوی و فضولی 
دو مقوله کامال جدا از هم هس��تند که گاهی تش��خیص 
مرز میان آنها بس��یار دشوار است. کنجکاوی آن است که 
عالقه مند باشید نام همکار جدیدتان را بدانید اما فضولی 
زمان��ی اتفاق می افتد ک��ه بخواهید از حق��وق فردی که 
وظایف و شغلی کامال متفاوت از شما دارد سر دربیاورید. 

۱۶- فروش اجناس: در هر محیط کاری معموال یک یا 
دو نفری پیدا می شوند که با فروش اجناس به همکارانشان 
راه درآم��د دیگری برای خود س��اخته اند. اما باید در نظر 
داش��ت که با این کار ضمن هدر دادن زمان خود، فضای 

دفتر را نیز اشغال می کنید. 
۱۷- مط�رح کردن عالقه مندی ه�ا و فعالیت های 
داوطلبانه در محیط کار: اگر اتاق به اتاق محل کارتان را 
سر می زنید تا با همکاران در مورد فعالیت های داوطلبانه 
خود حرف بزنید بهتر اس��ت نگاهی به اصول و آیین نامه 
س��ازمانی شرکت بیندازید چراکه در بسیاری محیط های 
کاری انج��ام این فعالیت ها به خاط��ر آنکه مختل کننده 

حواس است ممنوع اعالم شده. 
۱۸- اظهارنظ�ر در مورد ظاهر افراد: ش��اید از دید 
خودتان با این کار سعی در کامل نمودن همکارتان داشته 
باش��ید اما در نظر بگیرید که صرف��ا به صحبت کردن در 
مورد کار اشخاص ]اگر در جایگاه مناسب هستید[ بسنده 

کنید و در مورد ظاهرشان اظهار نظر نکنید. 
۱۹- پرس�روصدا بودن: اینکه عالقه دارید در محیط 
کار موزی��ک دلخواه تان را با ص��دای بلند پخش کنید یا 
بلندتر از حد معمول با دیگران صحبت کنید در هرصورت 

از شما تصویر فردی مردم آزار را می سازد. 
۲۰- دائم�ا ب�ا تلفن صحب�ت کردن: صحب��ت کردن با 
دوستان و اعضای خانواده در ساعات کاری ابدا حرفه ای نیست 
هرچن��د می توانید این کار را در اوقات اس��تراحت خود انجام 
دهید اما در نظر داش��ته باش��ید که موجب آزرده خاطر شدن 

دیگران نشوید. 
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امروزه کسب وکارهای کوچک 
به س��رعت در حال رش��د بوده 
و این امر باعث ش��ده اس��ت در 
کانون توجه ها قرار گیرند. با این 
حال برای بس��یاری از افراد این 
س��وال مطرح اس��ت که چگونه 
میان یک کس��ب وکار کوچک و 

بزرگ تفاوت قائل شویم؟ 
و  معیاره��ا  رابط��ه  ای��ن  در 
ش��اخص های متنوع��ی وج��ود 
دارد ب��ا این حال عامل کمیت از 
باقی موارد مرس��وم تر بوده و هر 
کس��ب وکاری که کمت��ر از ۵۰۰ 
نفر شاغل داشته باشد، در حوزه 
کس��ب وکارهای کوچ��ک ق��رار 
خواهد گرفت. با توجه به اهمیت 
این حوزه کاری، در این مقاله به 
بررس��ی اقدامات ضروری در این 

رابطه خواهیم پرداخت. 

۱- مدیریت درست روی 
منابع مالی

ب��دون تردید کوچ��ک بودن 
زمینه ه��ا  هم��ه  در  ش��رکت 
خواه��د ب��ود و این ام��ر باعث 
خواهد ش��د مدیریت س��رمایه 
از اهمی��ت بیش��تری برخوردار 
بای��د  ش��ما  درواق��ع  باش��د. 
اقدام��ات خ��ود را به ش��یوه ای 
خالقانه انجام دهی��د تا بتوانید 
در رقابت با س��ایر ش��رکت های 
بزرگ، ب��ه خوبی عم��ل کنید. 
در همین راس��تا ضروری است 
هم��ه اعمال خ��ود را قبل از به 
مرحل��ه اج��را رس��اندن، مورد 
بازبین��ی و آزمای��ش قرار دهید 
تا نس��بت به نتایج احتمالی آن 
اطمین��ان حاصل کنی��د. توجه 
داش��ته باشید که یکی از دالیل 
ورشکس��تگی، فق��دان پول نقد 
محس��وب می ش��ود و ای��ن امر 
ارتباطی به میزان س��ود شرکت 
ندارد. به همی��ن خاطر همواره 
اقدام��ات ش��ما بای��د توجی��ه 
اقتصادی داشته باشد. در همین 
راستا اس��تفاده از یک حسابدار 
بزرگ  کمکی  می تواند  حرفه ای 
محسوب شود. با این حال الزم 
است عملکرد حسابدار نیز مورد 
بررس��ی ق��رار گیرد ت��ا از بروز 
هرگونه سوءاس��تفاده جلوگیری 

شود. 

۲- سیستم اطالعات مطلوب
در راس��تای اتخاذ تصمیمات 
اطالعات  اس��ت  الزم  درس��ت، 
کاف��ی داش��ته باش��ید. این امر 
بدون تردید امری دشوار خواهد 
بود، با این حال به علت اهمیتی 
ک��ه دارد باید اجرایی ش��ود. به 
همی��ن خاط��ر ش��رکت ها باید 
مطلوب��ی  اطالع��ات  سیس��تم 
ب��رای خ��ود ایجاد کنن��د تا در 
کمترین زمان ب��ه هر آنچه نیاز 

دارند دسترس��ی داش��ته باشند 
و از آخری��ن اخب��ار و اتفاق��ات 
نیز باخبر ش��وند. همچینن نیاز 
اس��ت داده ه��ای ش��ما همواره 
مورد بررس��ی قرار گرفته و یک 
خروجی داش��ته باشند تا مفید 

واقع شوند. 

۳- برنامه آموزشی جامع
هر ش��رکتی نیاز به پیشرفت 
دارد، ای��ن ام��ر تنه��ا زمان��ی 
محقق خواهد شد که برنامه ای 
برای آن وجود داش��ته باش��د. 
ب��ه همی��ن خاطر الزم اس��ت 
برنام��ه ای جام��ع در این زمینه 
فراهم آورید. توج��ه به این امر 
ضروری اس��ت که شما شرکتی 
کوچ��ک و مح��دود محس��وب 
می ش��وید و ب��ه همی��ن خاطر 
الزم اس��ت توانایی های خود را 
افزایش داده تا نیازی به افزایش 
نداش��ته  وجود  پرس��نل  تعداد 
باش��د. برای مثال اگر فردی در 
شرکت توانایی انجام چندکار را 
دارد، بس��یار مقرون به صرفه تر 
اس��ت که از وی استفاده کنید. 
با این حال این امر در بس��یاری 
از م��وارد ممکن نیس��ت و افراد 
خاصی  توانایی ه��ای  مح��دوده 
دارن��د. در این ش��رایط اهمیت 
آموزش بیش��تر، به خوبی حس 
خواهد شد. با این حال فراموش 
نکنی��د که نحوه انج��ام این امر 
باید به نحوی باشد که بار مالی 
س��نگینی برای ش��ما به همراه 
نتایج  همچنین  باش��د.  نداشته 
آن باید مورد ارزیابی قرار گیرد 
تا نس��بت به نتیجه بخش بودن 
روش��ی که در پیش گرفته اید، 

اطمینان حاصل کنید. 

۴- برند سازی و گسترش آن
کس��ب وکارهای  از  بس��یاری 
س��ایه  در  را  خ��ود  کوچ��ک 
ابرقدرت ها دانس��ته و به همین 
خاط��ر چندان توجه��ی به برند 
خ��ود ندارند. درواق��ع آنها خود 

را ب��ه س��همی ان��دک از ب��ازار 
راض��ی کرده و ای��ن خود باعث 
می شود از مس��یر پیشرفت دور 
بمانند. با این حال توجه داشته 
باشید که ش��رکت های کوچک 
همواره از نقاط قوتی به نس��بت 
برخ��وردار  بزرگ  ش��رکت های 
ب��وده و در ص��ورت بها دادن به 
موفقیت های  ب��ه  می ت��وان  آن 
بزرگ تر از سایر رقبا دست پیدا 
ک��رد. با این حال ای��ن امر تنها 
زمانی میس��ر خواهد بود که در 
زمینه برندسازی و گسترش آن 
موفق عمل کنید. در این زمینه 
مربوط��ه  کتاب ه��ای  مطالع��ه 
تصمیمی منطقی خواهد بود با 
این حال فراموش نکنید که هر 
منطق��ه ویژگی های خاص خود 
را دارد که باید در این امر مورد 
توجه قرار گیرد. همچنین الزم 
است شرکت خود را منحصر به 
ف��رد کنید که ای��ن امر نیازمند 
تیمی با تفکر خالق است که در 
صورت عدم وجود آن الزم است 
این مه��ارت را در خود پرورش 

دهید. 

۵- استراتژی درست برای 
استخدام و حفظ افراد مهم 

شرکت
هم��واره این احتم��ال وجود 
دارد که به محض خلق شگفتی 
و کس��ب ش��هرت اولیه، س��ایر 
شرکت ها به سمت شرکت شما 
هج��وم آورده و در تالش برای 
اس��تخدام پرسنل ش��ما باشند. 
تحت این ش��رایط اگ��ر از قبل 
برنامه ری��زی نداش��ته باش��ید، 
ب��ا مش��کالت بس��یاری مواجه 
خواهید شد و بدون تردید وعده 
موقعیت ش��غلی و حقوق بیشتر 
ه��ر ف��ردی را ترغی��ب خواهد 
ک��رد. ب��ا این ح��ال در صورتی 
که در قرارداده��ای خود موارد 
پیشگیری را تنظیم کنید دیگر 
نگران��ی وجود نخواهد داش��ت. 
با ای��ن وجود این ام��ر منطقی 

اس��ت که فش��ار از بیرون روی 
وضعیت روان��ی کارمندان تاثیر 
منفی خواهد گذاشت. تحت این 
ش��رایط الزم اس��ت همواره در 
خود  قراردادهای  بهبود  اندیشه 
با کارمندان باشید. در این راستا 
الزم اس��ت افراد ضروری و مهم 
شرکت را شناسایی کرده و آنها 
را به علت اهمیت بیش��تری که 
برای ش��رکت دارند، در اولویت 

قرار دهید. 

۶- گوش دادن روزانه به 
جای مطالعه 

بس��یاری از اف��راد ب��ه عل��ت 
مشغله های کاری خود از مطالعه 
فاصله می گیرند، با این حال این 
امر در راس��تای بهب��ود راندمان 
و س��طح کاری ام��ری ض��روری 
محسوب می ش��ود. در این رابطه 
ن��وع جایگاه ش��ما در ش��رکت 
باعث نادی��ده گرفته ش��دن آن 
نخواهد ش��د. درواق��ع حتی یک 
فروش��نده ساده در ش��رکت نیز 
باید هم��واره اطالعات خود را در 
رابطه با محصوالت به روز رس��انی 
کند تا به خوب��ی بتواند کار خود 
را انج��ام دهد. با ای��ن حال این 
امر یک واقعیت است که شرایط 
کاری  مطالع��ه در محیط ه��ای 
بس��یار سخت اس��ت. با توجه به 
این امر که شما شرکتی کوچک 
محسوب می ش��وید، بدون شک 
هر فرد حاضر در شرکت از حجم 
کاری باالیی برخوردار خواهد بود. 
ای��ن امر باعث خواهد ش��د افراد 
در زمان ه��ای آزاد خود صرفا به 
زندگی ش��خصی خود بپردازند و 
تمایلی به توصیه ش��ما مبنی بر 
مطالعه نداشته باشند. تحت این 
ش��رایط تحت فش��ار قرار دادن 
کارمندان نتیج��ه مثبتی در پی 
نخواهد داشت و به همین خاطر 
ضروری اس��ت به دنبال راهکاری 
برای آن باش��ید. در ای��ن رابطه 
کارشناس��ان توصی��ه می کنن��د 
اف��راد به جای مطالعه چش��می 

به ش��نیدن روی بیاورند. درواقع 
ام��روزه کتاب های صوتی فراوانی 
در حوزه های مختلف وجود دارد 
ک��ه می توانی��د آن را جایگزین 
مطالعه نس��خه های چاپی کنید. 
ای��ن امر به ش��ما این ام��کان را 
خواه��د داد ت��ا در ه��ر زم��ان و 
مکانی، امکان مطالعه را داش��ته 
باش��ید. با این حال ممکن است 
نس��خه صوتی کتابی که مدنظر 
دارید وجود نداش��ته باشد. تحت 
این شرایط بهتر است اگر خودتان 
نیز تمایلی به انجام آن ندارید، از 
فردی دیگر در این رابطه استفاده 
کنید. درواقع برای موفقیت الزم 
اس��ت در رویارویی با موانع تنها 
ب��ه دنب��ال راهکاره��ای از میان 

برداشتن آن باشید. 

۷- صحبت کردن با 
مشتریان

ش��رکت های  امتی��ازات  از 
کوچ��ک که می توان��د به عنوان 
اس��تفاده  مورد  رقابت��ی  مزیت 
قرار گیرد این است که به علت 
کوچ��ک ب��ودن، ام��کان انجام 
بس��یاری از فعالیت ها در مدت 
زم��ان اندک وجود دارد. یکی از 
موارد مهم این است که همواره 
ارتباط��ی مناس��ب و م��داوم با 
مش��تریان خود داش��ته باشید. 
اگرچ��ه در ای��ن رابط��ه تمامی 
ش��رکت ها خدم��ات اینترنتی و 
تلفنی دارند، ب��ا این حال همه 
این موارد ارتباط��ات از راه دور 
بوده و الزم است امکان مراجعه 
و ارتب��اط مس��تقیم ب��ا تمامی 
وجود  کارمندان  برای  پرس��نل 
داش��ته باش��د اما ای��ن امر باید 
به نحوی باش��د که تداخلی در 
انجام کار افراد به همراه نداشته 
باش��د. برای مثال ممکن است 
اف��راد خواهان مالق��ات با مدل 
تبلیغاتی ش��رکت را باشند، این 
امر خصوص��ا در رابطه با افردی 
ک��ه از نقصی )مانن��د بیماری( 
اهمی��ت  هس��تند،  برخ��وردار 
کرد.  پی��دا خواه��د  بیش��تری 
تحت این ش��رایط الزم اس��ت 
مکانی را ب��رای این امر در نظر 
بگیرید. با این حال الزم اس��ت 
به نحوی خالقان��ه عمل کنید. 
بدون تردید انجام این کار برای 
تمامی مش��تریان زمانبر خواهد 
بود به همین خاطر بهتر اس��ت 
تا این امر را تنها برای مشتریان 
ثابت خود انج��ام دهید تا افراد 
دیگر نیز تمایل به خرید بیشتر 
پیدا کنند. در آخر توجه داشته 
باش��ید که هیچ چیز ب��ه اندازه 
توج��ه، رضایت مش��تری را به 
همراه نخواهد داش��ت به همین 
خاطر الزم اس��ت افراد را بعد از 
خرید رها نکرده و ارتباطی توام 

با احترام ایجاد کنید. 
www. bplans. com :منبع

7 اقدام ضروری برای کسب وکارهای کوچک
نگاه استارتآپ

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

کشیدن کاریکاتور: اگر ذوق و استعداد دارید می توانید با کمی آموزش کاریکاتور و طرح بکشید. در دنیای کنونی وب سایت ها و 
روزنامه و مجالت از خرید این آثار برای انتشار در رسانه خود استقبال می کنند.
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اخبار

اهواز - شبنم قجاوند- جلس��ه تودیع ومعارفه مدیرجدید 
امور بهره برداری ناحیه شمال ِشرق با حضور معاون بهره برداری، 
مشاور معاونت در امور انتقال، مدیریت بهره برداری انتقال ، مدیر 
 حراس��ت فیزیکی، ش��رکت تعمیرات و مجموعه پرسنل درامور

 بهره برداری ناحیه شمال ِشرق برگزارشد. مسعود قنواتی معاون 
بهره برداری با بررس��ی وضعیت ش��بکه انتقال و فوق توزیع در 
منطقه و قدردانی از پرس��نل و اقدامات انجام ش��ده، گفت: این 
ناحیه از مناطق کمتر توسعه یافته استان بوده و همکاران شرکت 
با وجود ش��رایط س��خت کار در منطقه، با تالش ش��بانه روزی 
 توانستند فعالیت خوب و مهمی در این امور به نتیجه برسانند و با 
خدمت رسانی شایسته و تأمین برق مطمئن و پایدار برای همه 

مشترکان زمینه آسایش و زیرساخت های رفاه اجتماعی را فراهم 
کنند. در ادامه این جلسه، ضمن تشکر از زحمات محسن مرادی 

مدیر قبلی ناحیه ش��مال ِشرق، محسن علی پناهی طی حکمی 
 از س��وی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای خوزستان به عنوان 
مدیر امور بهره بردای ناحیه شمال ِشرق منصوب گردید تا تحت 
نظر مدیریت بهره برداری انتق��ال در معاونت بهره برداری انجام 
وظیفه نمایند. همچنین در این آیین تودیع و معارفه، محس��ن 
مرادی که 9 س��ال مدیریت بهره برداری ناحیه شمال ِشرق را بر 
عهده داش��ت، ضمن تشکر از همکاران خود در امور بهره برداری 
این ناحیه برای محس��ن علی پناهی در مسئولیت جدید آروزی 
موفقیت کرد.  محس��ن علی پناهی نیز ضمن تش��کر از زحمات 
محسن مرادی، ابراز امیدواری کرد که در جهت پایداری شبکه و 
برق رسانی مطمئن به هموطنان از هیچ گونه تالشی دریغ نورزد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- همایش هم اندیشی 
مسائل و مشکالت شوراها و دهیاری های بخش مرکزی بندرعباس 
با حضور بیش از 100 روس��تای بخش مرکزی بندرعباس جهت 
بررسی مسائل و مشکالت این روستاها با حضور مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان، دکتر محمد آشوری نماینده 
ح��وزه مرکزی هرمزگان در مجلس ش��ورای اس��المی، فرماندار 
بندرعباس و تعدادی از مدیران دستگاه های اجرایی استان تشکیل 
ش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، در این جلس��ه دکتر آش��وری در خصوص مشکالت 
پیش��روی کمبود آب عنوان کرد: مش��کل آب یك معضل ملی 
اس��ت، آژیر خطر آب به صدا درآمده که باید در مدیریت مصرف 

آب اقدام��ات الزم صورت بگی��رد. وی افزود:در مدیرت مصرف با 
مشکالت زیادی روبه رو هستیم ازین رو باید شیوه های تولید نوین 

آب در دستور کار قرار گیرد. نماینده حوزه مرکزی استان هرمزگان 
در خانه ملت تصریح کرد: با تالش های صورت گرفته روستاهایی 
که قبالً  با تانکر آب رسانی می شدند به کمتر از 100 روستا رسیده  
ولی باید ای��ن تالش ادامه یابد.  دکتر آش��وری عنوان کرد: باید 
کشاورزان را در کنترل و مدیریت مصرف آب تشویق به مشارکت 
بیشتر کرد همچنین شیوه های بهره برداری غیر صحیح حذف و 
راهکارهای جدید ارائه ش��وند. در پایان نیز از تالش مدیرعامل و 
کارکنان شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در آب رسانی به 
روستاهای استان که در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده 
و در ح��ال حاضر قریب به 70 درصد روس��تاهای اس��تان از آب 

آشامیدنی سالم برخوردارند تقدیر و تشکر کرد.

اصفهان- خبرنگار فرصت ام�روز- به منظور کمك به 
زلزله زدگان سومین گروه) تیم کارشناسان و نیروهای واکنش 
سریع ( در قالب ۲۵ نفر نیرو جایگزین اکیپ های قبلی شدند تا 
ضمن تثبیت وپشتیبانی اقدامات انجام شده  عملیات )آبرسانی، 
کنترل کیفی ، تعمیرات و نشت گیری خطوط انتقال و شبکه 
توزیع آب( انجام گیرد . از زمان اعالم ماموریت به آبفا اس��تان 
اصفهان تیم های واکنش سریع ضمن آماده باش به مدت یك 
هفته در س��ه کاروان با خودروها و تجهیزات کامل به مناطق 
زلزله زده ، محل مأموریت تعیین ش��ده اعزام شدند . تامین و 
توزیع و انتقال آب ش��رب نیمی از ش��هر سر پل ذهاب به این 

شرکت محول ش��ده که با اقدامات به موقع تیم های اعزامی، 
تعمیرات و نش��تی خطوط انتقال و ش��بکه توزیع آب انجام و 

اصالح گردید. در بخش فاضالب برق تصفیه خانه فاضالب در 
طول مسیر بررسی وبا رفع عیب توسط اکیپ برق ٬تصفیه خانه 
در مدار قرار گرفت . پس از انجام ماموریت محوله در شهر سر 
پل ذهاب٬ تیم های عملیاتی به روس��تاها ٬ محله های دیگر  
ش��هر  وپشتیبانی از اکیپهای مس��تقر بصورت پراکنده اعزام 
 گردیدن��د . همینطور به دلیل زمین ل��رزه که باعث کدورت و

 گل آلود ش��دن محل تامین آب ) چش��مه ( از اعماق زمین 
گردیده ، با  طرح  و اقدامات انجام شده میزان کدورت کمتر  و 
برای پایداری شرایط ، آموزشهای الزم به اپراتورها ارائه و برای 

پایدار شدن شرایط ، نیروهای تازه نفس اعزام شدند . 

شاهرود - حسین بابامحمدی - دبیر کل کنفرانس بین المللی 
روابط عمومی، مدیر روابط عمومی دانش��گاه آزاد اسالمی شاهرود 
را طی حکمی به عنوان نماینده رس��می این کنفرانس در اس��تان 
س��منان معرفی کرد. مهدی باقریان با اش��اره به سوابق، تجارب و 
همکاری های فی مابین با ارسال نامه ای، سید امیر رضا حسینی نژاد 
را برای همکاری با این رویداد بزرگ در عرصه روابط عمومی و در 
استان س��منان معرفی کرد.  حسینی نژاد با اشاره به اهمیت ویژه 
این کنفرانس در بین مدیران و کارشناس��ان روابط عمومی کشور 
و عرصه بین الملل گفت: چهاردهمین کنفرانس بین المللی روابط 
عمومی ایران با موضوع خالقیت، نوآوری و تمایز، توس��ط موسسه 
کارگزار روابط عمومی و با حمایت انجمن جهانی کارگزاران مسلمان 
روابط عمومی، انجمن بین المللی روابط عمومی، انجمن متخصصان 

رواب��ط عمومی و دانش��گاه های خارجی و داخلی و با مش��ارکت 
استادان، مدیران و کارشناسان صاحب نام در حوزه روابط عمومی، 
19 آذرماه 1396 در مرکز همایش های بین المللی صداوسیما برگزار 

می شود.  عضو هیات رئیسه شورای اطالع رسانی استان سمنان با 
تأکید ب��ر برنامه ریزی های انجام ش��ده و فراهم آمدن بس��ترهای 
ارزشمند برای آموزش حرفه ای دست اندرکاران حوزه روابط عمومی 
در این کنفرانس اظهار کرد: در این رویداد علمی آموزش��ی بزرگ 
فرصت های اطالع رسانی و حمایت های علمی و مالی برای دانشگاه ها 
و شرکت های خدمت رسان در حوزه های مختلف به جامعه روابط 
عمومی کش��ور فراهم شده اس��ت و همچنین شرکت کنندگان در 
کنفرانس از امتیاز دریافت گواهینامه بین المللی بهره مند خواهند 
شد.  وی گفت: افرادی که در این استان مایل به شرکت در همایش 
مذکور هستند می توانند برای دریافت فرم و راهنمای کنگره با روابط 
عمومی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود تماس حاصل و یا به سایت 

www.irancpr.ir مراجعه کنند.

ساری - دهقان - آقای مهندس هادی رستمیان، مدیر دفتر 
مشارکت مردمی و طرح های زودبازده؛ با اشاره به ضرورت مرمت 
و بازس��ازی برخی از آب بندان های اس��تان از جمله آب بندان 
سوخته کال قائمشهر، از اتمام عملیات مرمت و بازسازی آن خبر 
داد و گفت: در س��ال جاری ۲100 میلیون ریال برای این پروژه 
هزینه ش��د.   وی با بیان اقدامات انجام ش��ده از جمله الیروبی 
کف، مرمت و بازس��ازی دیواره ها و ش��یب داخلی آب بندان ها 
و بازس��ازی و اصالح س��ازه خروجی این آب بندان تصریح کرد: 

برای افزایش حجم اّب بندان س��وخته کال که حدود ۲۵ هکتار 
می باش��د، 30 هزار متر مکعب خاکبرداری صورت گرفته است. 
رستمیان در پایان با تاکید بر ضرورت مشارکت ذینفعان در امر 
مرمت و بازس��ازی آب بندان ها تعداد آب بندان های اس��تان را 
800 قطعه با حجم 370 میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود: با 
برنامه ریزی که برای این مهم انجام شده است در نظر داریم کار 
بازسازی و مرمت ۵0 آب بندان مهم استان که در اولویت مرمت و 

بازسازی قرار دارند، طی دو سال آینده به اتمام برسد.

جلسه تودیع و معارفه مدیر امور بهره برداری ناحیه شمال شرق 
شرکت برق منطقه ای خوزستان برگزار شد 

حضور مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در همایش هم اندیشی 
مسائل و مشکالت شوراها و دهیاری های بخش مرکزی بندرعباس

اعزام سومین گروه  25 نفره تیم هاي کارشناسي و عملیاتي شرکت آبفا استان اصفهان

به همراه یك کامیون مواد غذایي   به ارزش 1٠٠ میلیون ریال به منطقه زلزله زده غرب کشور

مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسالمی شاهرود نماینده کنفرانس بین المللی 
روابط عمومی در استان سمنان شد

مرمت و بازسازی آب بندان سوخته کال قائمشهر با سرمایه گذاری 21٠٠ میلیون ریالی

ارومیه- خبرنگار فرصت ام�روز- به گزارش خبرنگار »فرصت 
امروز« مهرداد سالمتی، معاون خدمات شهری شهردار ارومیه با اشاره 
به تکاپوی مدیریت ش��هری  از نخستین ساعات آغاز بارش ها، گفت:  
در حال حاضر 3هزار  پرس��نل سازمان های خدمات رسان  شهرداری 
ازجمله مدیریت پسماند، سیما، منظر و فضای سبز، مدیریت بحران، 
سازمان آتش نشانی ش��هرداری  و سازمان عمران و بازآفرینی فضای 
شهری در راستای خدمات  رسانی مطلوب در آماده  باش کامل به سر 
می برند. وی اظهار کرد:  برای مقابله با مش��کالت ناش��ی از بارش ها و 
رفع گرفتگی معابر اکیپ ماش��ین آالت سازمان  های خدمات رسان 
شهرداری  از جمله کلیه لجن کش ها،   دستگا های پمپ دار مکنده و 
دستگاه واترجت در آماده باش کامل هستند. سالمتی بیان کرد:  برای 
جلوگیری از بروز آب گرفتگی ها درمعابر اقدام به انجام چندین نوبت 

الیروبي با هدف کاهش نقاط آبگیردر فصول بارندگي  شده و در چندین 
نوبت همه کانال ها، رودخانه ها و مس��یل هاي ش��هر ارومیه الیروبي 
شده است . وی با بیان اینکه تاکنون  از آبگرفتگی زیر زمینها، حیاط 
و منازل مردم در اغلب محله های ش��هر ارومیه گزارشی  اعالم نشده 

است  ، اظهار کرد:   با آغاز نخستین بارش های  پاییزی از روز گذشته، 
کلیه اکیپ های خدمات ش��هرداری  ارومیه برای رفع آب گرفتگی در 
معابر سطح شهر در حال گشت زنی و اجرای عملیات هستند. معاون 
خدمات شهری شهردار ارومیه عدم هدایت آب های سطحی به  منهول 
فاضالب های خانگی، نریختن زباله های شهری و نخاله ساختمانی و 
به ویژه یونولیت  در مقابل  جوی های آب و کانال های ش��هری را به 
ش��هروندان جهت جلوگیری از آب گرفتگ��ی  معابر توصیه کرد . وی 
یادآوری کرد: شهروندان ارومیه ای می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
آبگرفتگی  در نقاط مختلف شهر  با شماره های 137 و سامانه پیامکی  
1000441137  و همچنین کانال تلگرامی شهرداری ارومیه به آدرس 
@urmia_municipality در ارتباط باشند تا موارد مختلف را 

گزارش داده که در اسرع وقت پی گیری صورت  گیرد.

 رشت- مهناز نوبری- مدیر امور آبفای املش از رفع شکستگی 
خط انتقال 600 میلیمتری چدن داکتیل سفیدآب خبر داد.ارسالن 
قربانی مدیر امور آبفای املش با اشاره به شکستگی خط انتقال 600 

میلیمتری چدن داکتیل اظهار داشت: در پی بروز حادثه در سفیدآب 
واقع در سرچور ، همکاران شبکه و تأسیسات امور آبفای املش نسبت 
به رفع شکستگی اقدام نمودند.مدیر امور آبفای املش همچنین افزود: 

طی 1۵ ساعت عملیات اجرایی ، محل شکستگی ترمیم و از هدررفت 
۵ لیتر در ثانیه آب جلوگیری بعمل آمد .قربانی افزود: هزینه کرد این 

عملیات 6 میلیون ریال و از محل اعتبارات جاری تأمین شد.

معاون خدمات شهری شهردار ارومیه:

آمادگی کامل مدیریت شهری ارومیه با آغاز بارش های پاییزی

رفع شکستگی خط انتقال 6٠٠ میلیمتری سفیدآب و جلوگیری از هدررفت 5 لیتر در ثانیه آب

تشکیل ستاد ویژه کمك به آسیب دیدگان زلزله در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان، “جالل الدین 
مراد” در گفتگو با خبرنگاران با اعالم این خبر افزود: برنامه ریزی دقیقی در سطح پخش فرآورده های نفتی کشور انجام شده تا سوخت 
مورد نیاز مناطق زلزله زده بموقع تامین و توزیع شود اما همکاران ما در منطقه هرمزگان به این بسنده نکرده اند و همگام با بسیج 
عمومی همه مردم، وظیفه خود دانستند تا حرکتی مضاعف در کمك به هموطنان آسیب دیده داشته باشند؛ از این رو ستاد ویژه ای در 
منطقه هرمزگان برای این امر اختصاص یافته است.  مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی هرمزگان در پایان گفت: تمام اقدامات 
انجام شده خودجوش و با استفاده از توان کارکنان و خانواده ها و جایگاه داران و فعاالن حوزه نفت در حال انجام است. در ادامه “محمد 
آرامش” عضو ستاد ویژه کمك رسانی به زلزله زدگان نیز گفت: اولین محموله کمك های پخش فرآورده های نفتی هرمزگان از مسیر 
هوایی صبح روز شنبه از فرودگاه بندرعباس به کرمانشاه ارسال خواهد شد. این محموله شامل ۲00 تخته پتو و دوهزار قوطی کنسرو 
تن ماهی و برخی اقالم ضروری دیگر می باشد. آرامش در انتها با اشاره به ادامه کمك رسانی به هموطنان زلزله زده استان های غربی 
کشور گفت: دومین محموله کمك های مردمی این شرکت نیز از طریق کامیون صبح دوشنبه آینده به کرمانشاه اعزام خواهد شد. 

برگزاری کارگاه آموزشی بهینه سازی مصرف انرژی برای مهندسان بسیجی 
استان گلستان

 گ�رگان- خبرنگار فرصت امروز- در راس��تای نهادینه کردن فرهنگ مصرف ایمن و بهینه از گازطبیعی،کارگاه  آموزش��ی
 بهینه سازی مصرف انرژی ویژه مهندسین بسیجی استان گلستان با حضور حسن ملك حسینی، مسئول سازمان بسیج سازندگی 
سپاه نینوا استان گلستان برگزار گردید.به گزارش روابط عمومی ، این دوره آموزشی که با همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه 
نینوا استان درمحل سالن جلسات شرکت گاز انجام شد مباحث مهمی پیرامون شناخت گازطبیعی )مشخصات ومخاطرات(، نشتی 
گازو عوامل مهم آن ،دس��تگاههای گازس��وزو ایمنی  سیستمهای داخلی مشترکین ، دودکشها و چگونگی مصرف بهینه از انرژی 
توسط  کارشناسان شرکت ارائه شد.  در این دوره کارشناسان  حاضر  با فراگیری مطالب ارائه شده  آموخته های خود را  در حین 
انجام کار بکار گرفته   و نقش برجسته ای درجلوگیری از خطرات مصرف و اهتمام به امر صرفه جویی  گازخواهند داشت.در ادامه 
مهندسین بسیجی با حضور در ایستگاه تقلیل فشار گاز  )CGS  ( گرگان  و ارائه توضیحات کارشناس گاز گلستان  از نزدیك با 
تجهیزات  ایستگاه و عملکرد آنها  آشنا شدند. شایان ذکر است  برگزاری دوره های آموزشی مدیریت مصرف بعنوان یکی از فرآیندهای 
فرهنگ سازی در ادوار گذشته  برای برخی از دستگاههای اداری ، آموزشی وبهداشتی برگزار شده که خوشبختانه اثربخشی خوبی  
بهمراه داشته وزمینه ساز کاهش حوادث ناشی از گاز بوده وکمك بزرگی  درامر صرفه جویی درمصرف گازمشترکین بویژه در زمان 

اوج مصرف وافت فشار گاز نموده است .

ناوگان مسافربری گلستان ملزم به تشدید رعایت حقوق مسافران شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره حمل و نقل مسافر اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان اعالم کرد: 
سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ابالغ و اطالع رسانی منشور حقوق مسافران، تشکل های صنفی و ناوگان حمل و 
نقل استان را در بخش مسافربری، ملزم به تشدید رعایت حقوق مسافران شده است.به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راهداری 
و حمل و نقل جاده ای استان گلستان، "قربانعلی روحی" در گفت و گوی خبری با پایگاه اطالع رسانی اداره کل، اظهارکرد: تاکید بر 
تشدید رعایت حقوق مسافران توسط تشکل های صنفی و ناوگان مسافربری استان، به منظور تکریم مسافران و ارج نهادن به حقوق 
آنان و برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی صورت گرفته و به نحو مطلوبی از طریق مطبوعات، جراید، پایانه ها و سایر بخش ها 
اطالع رسانی شده است.به گفته وی، بررسی های بعمل آمده بیانگر این بوده که برخی مسافران از حقوق قانونی خود آگاهی کافی 
ندارند و برخی مقررات مربوط به حقوق آنان توسط شرکت ها و موسسات مسافربری و عوامل تحت پوشش آنها نیز رعایت نمی شود.
روحی ادامه داد: برهمین اساس، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با ابالغ بخشنامه ای تمام تشکل های صنفی ذیربط 
را ملزم به رعایت مفاد منشور حقوق مسافران و ناوگان مسافربری در استان ها کرده است.مشخصات و توضیحاتی که باید در ظهر 
بلیت درج شود، نحوه استرداد بلیت، وظایف شرکت در خصوص به حد نصاب نرسیدن مسافران، وظایف شرکت در صورت تاخیر 
سرویس، مسئولیت شرکت در خصوص نظارت بر حسن عملکرد کارکنان، الزام شرکت ها و موسسات به ارایه خدمات مطلوب، لزوم 
توقف وسایل نقلیه برای انجام فرائض دینی و صرف غذا، وظایف شرکت ها در صورت بازماندن از وسیله نقلیه و مقدار مجاز توشه همراه 
مسافر و میزان معافیت توشه از کرایه و برچسب توشه، حفظ توشه و درج مشخصات راننده و شماره پیام کوتاه از مهمترین مفاد تاکید 

شده به گفته روحی در منشور حقوق مسافران می باشد.

از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 
بندر بوشهر بعنوان بندر پایلوت در بحث کتب درسی معرفی شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان 
بوش��هر را بعنوان نخس��تین بندر و بندر پایلوت در موضوع فرهنگ دریا و دریانوردی و فعالیت های 
دریایی جهت درج در کتب درس��ی معرفی کرد. به گزارش روابط عمومی، براس��اس تفاهم نامه  فی 
مابین سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت آموزش و پرورش در خصوص  ورود مباحث فرهنگ دریا 
و دریانوردی و فعالیت های دریایی در کتب درسی، بندر بوشهر بعنوان نخستین بندر و بندر پایلوت 
در این مهم معرفی شد و تیم تحقیقاتی پروژه به همراه گروه کارگردانی این مجموعه در بندر بوشهر 
حضور پیدا کردند. گفتنی است، معیار های انتخاب بندر بوشهر بعنوان نخستین بندر و بندر پایلوت از سوی سازمان بنادر و دریانوردی 
و وزارت آموزش و پرورش  ، بر اساس وجود پتانسیل باالی استان بوشهر در بحث در یا و دریانوردی و فعالیت های دریایی و همچنین 

عجین بودن مردم با فرهنگ دریا و دریانوردی صورت گرفته است.

مدیرکل راه آهن اراک خبر داد
)CTC( تجهیز ایستگاه مشك آباد اراک به سیستم کامپیوتری عالئمی

اراک - مینو رس�تمی- مدیرکل راه آهن اراک از تجهیز ایس��تگاه مش��ك آباد اراک به سیستم 
کامپیوتری عالئمی )CTC( خبر داد. جالل الدین کوکنار اظهار کرد: تاکنون سه ایستگاه سواریان، 
س��میه و نورآباد اراک مجهز به سیستم کامپیوتری عالئمی )CTC( هستند که با تجهیز ایستگاه 
مشك آباد تعداد ایستگاه های مجهز شده به این سیستم به چهار ایستگاه افزایش یافت. وی با اشاره به 
اینکه تجهیز ایستگاه ها به عالئم CTC از سال گذشته در راه آهن اراک آغازشده است، افزود:  در مرحله 
نخست تجهیز ایستگاه ها به این سیستم قرار است مسیر های شمال به جنوب استان زیر پوشش این 
طرح قرار گیرند که در این راستا تجهیز شش ایستگاه دیگر نیز در دستور کار قرار دارد. مدیرکل راه آهن اراک بیان کرد:  هزینه تجهیز 
این سیستم ها در هر ایستگاه 1۲ میلیارد ریال است که از محل اعتبارات راه آهن جمهوری اسالمی تأمین می شود. کوکنار ادامه داد: 
در سیستم CTC عالئم و سوزن های مسیر رفت وآمد قطارها خودکار و باهم درگیر بوده و به وسیله مرکز فرماندهی مستقیماً از روی 

پانل فرماندهی فرمان داده می شود.

با حضور دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران انجام شد 
برگزاری دوره آموزشی کاربردی شیوه ها و اصول گزارش نویسی ویژه 

کارشناسان توانبخشی
س�اری - دهقان - دوره آموزشی کاربردی شیوه ها و اصول گزارش نویسی 
ویژه کارشناس��ان توانبخش��ی با حضور مهن��دس رضایی مدی��رکل دفتر امور 
توانبخش��ی مراقبتی سازمان بهزیستی کش��ور ، دکتر سید سعید آرام مدیرکل 
بهزیستی مازندران و مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران در 
س��الن کنفرانس مجتمع فرهنگی آموزشی ش��هید عظیمی بابلسر برگزار شد .  
مهندس رضایی مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور 
گفت: با توجه به اینکه جمعیت زیادی از سالمندان، بیماران روانی، معلوالن جسمی حرکتی و معلوالن ذهنی تحت پوشش بهزیستی 
هستند این نیاز وجود دارد تا پاسخ اعتماد خانواده های مددجویان با نظارت صحیح داده شود. مدیرکل دفتر امور توانبخشی مراقبتی 
سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه  نظارت بر مراکز موجب افزایش اعتماد عمومی می شود، اظهار داشت : یکی از ابزارهای نظارتی 
مسستندسازی و ارائه گزارش از سوی مراکز است. مهندس رضایی افزود: برای اطالع از نحوه اجرای برنامه ریزی های مقطعی انجام 
شده و همچنین برای توانمند ساختن یا مراقبت از جامعه هدف  نیاز به گزارش نویسی است که تعیین می شود چه میزان فعالیت های 
انجام شده به درستی انجام گرفته و فرآیند رسیدن به اهداف قبلی به چه درصدی رسیده است. وی با اشاره به اینکه گزارش نویسی 
از بدو تاسیس سازمان ها باید وجود داشته باشد، گفت: متاسفانه در فرهنگ کشور مستندسازی ارزش خود را پیدا نکرده است و به 
صورت شفاف می توان گفت که دانش گزارش نویسی در کشور وجود ندارد. مهندس رضایی یادآور شد: مدیران بهزیستی برای رشد 
بهتر این سازمان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی گزارش نویسی کردند که این موضوع می تواند در آشنایی با مفاهیم، شیوه دقیق 
گزارش نویس��ی، خصوصیت یك گزارش نویسی و مسئولیت های حقوقی و مدنی یك گزارش در کارشناسان موثر باشد. مهندس 
رضایی با اشاره به اینکه هدف سازمان بهزیستی در بخش توانبخشی و معلوالن، توانمندسازی با بهره گیری از باقی مانده توانایی های 
جسمانی و بهره مندی از یك زندگی مستقل و باکیفیت است، اظهار کرد: این سازمان کمك می کند تا اقدامات توانمندسازانه را در 

افراد سالمند و معلول ارتقا ببخشد. 



ش��اید ش��ما هم بارها این عبارت را شنیده باشید:  
»موفقیت در گرو تالش و کار بی وقفه اس��ت.« با این 
حال جمله مذکور که به دفعات ش��نیده می شود، تنها 
به بن بس��ت ختم می ش��ود. س��خت کار کردن که به 
معنی تالش برای دس��تیابی به ی��ک هدف واحد، آن 
هم طی س��اعت ها کار بی وقفه است، تنها به شکست 
منجر خواهد ش��د. به گ��زارش دیجیاتو، ب��رای آنکه 
درک بهتری از این موضوع داش��ته باشید، بهتر است 
ی��ک قهرمان المپیک را تص��ور کنید. بله قهرمان های 
المپیک ساعت ها از وقت خود را صرف تمرینات خود 
می کنن��د، اما با این وجود هم آنها و هم مربیان ش��ان 
ب��ه خوب��ی می دانند که تمرین بی��ش از حد می تواند 
ب��ه قیم��ت مصدومیت و کاهش ش��انس آنه��ا برای 
پیروزی ختم ش��ود. موقعیت مش��ابهی را می توان در 
کسب و کارها هم مش��اهده کرد. افرادی که به صورت 
بی وقفه برای س��اعت ها کار می کنند، فرصت های خود 
را سوزانده و به س��رعت ناکارا خواهند شد. در همین 
حال اش��تباهات بچگانه ای از آنها سر زده و کار اضافی 

را به خود و اطرافیان شان تحمیل می کنند. 

س��خت کار کردن و تالش برای رسیدن به موفقیت 
پیش از زمان موعد آن، همانند یک سم عمل می کند. 
یک مثال خوب در این زمینه بازاریاب هایی هس��تند 
که س��عی آنها برای متقاعد کردن خریداران احتمالی، 

سبب می شود به نتیجه ای عکس دست پیدا کنند. 
در دنی��ای واقعی به ش��دت و با س��ختی کار کردن، 
همانند بلیتی اس��ت که ش��ما را در نهایت به شکست 
خواهد رساند. از همین رو مدیران موفق معموال سعی 
می کنند تا به جای کار زیاد، کمی بیش��تر سیاست به 

خرج دهند. 
در اکث��ر س��ازمان ها، افرادی که از هم��کاران خود 
بیش��تر کار می کنند، به هیچ وج��ه به جایی نخواهند 
رسید. همچنین برای افراد خالق هم اختصاص دادن 
تمام وقت به حرفه ش��ان می تواند مانند س��می مهلک 
باش��د. مطالعات نش��ان می دهند افرادی که در میان 
بازه زمانی کاری، وقتی را هم به اس��تراحت و آرامش 
اختصاص می دهن��د، از خالقیت و نوآوری بیش��تری 

برخوردار هستند. 
گفتنی اس��ت موفقیت از کار کردن بی وقفه نش��أت 

نمی گی��رد، بلک��ه بای��د بدانی��د بهترین زم��ان برای 
پرداخت��ن ب��ه کار چه موقع بوده و س��پس وارد عمل 

شوید. 
الزم اس��ت بدانید عبارت »موفقی��ت در گرو تالش 
و سخت کار کردن اس��ت«، به اندازه جمله »تماشای 
بی وقفه تلویزیون منجر به شکست می شود«، بی معنی 
و احمقانه به نظر می رس��د. اما زمانی که شما از لحاظ 
روحی خسته می ش��وید و احساس می کنید خالقیت 
الزم را در کارت��ان نداری��د، آن وق��ت بهترین درمان 
تماش��ای تلویزیون اس��ت، چراکه این کار به ذهن تان 
اجازه اس��تراحت داده و شما را از استرس دور خواهد 

کرد. 
ت��ا به حال پیش نیامده که کس��ی در بس��تر مرگ 
بگوید »کاش زمان بیش��تری را در دفتر کارم گذرانده 
بودم.« از همین رو »س��خت کار کردن« نقطه مقابل 
موفقیت و کامیابی اس��ت. تنها پاداشی که »بی وقفه 
کار کردن« با خود به همراه می آورد، دغدغه و نیاز به 

فعالیت بیشتر است. 
Inc :منبع

این جمله دروغ است: موفقیت با تالش بی وقفه به دست می آید

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 839 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ش��اید ارائه کارهای خدماتی نیاز به 
س��رمایه زیاد نداش��ته باش��د. اگر یک تنه و بدون س��رمایه 
می خواهید کاری را ش��روع کنید ایده های زیادی وجود دارد 
که هر کدام می تواند شما را موفق کند، مبنی بر اینکه اصول و 

قواعد کسب و کار را رعایت کنید. 
در وهله اول ببینید چه کاری بلد هس��تید یا چه تخصصی 
دارید. مثال اگر تایپ کردن بلد هستید می توانید به چند ناشر 
مراجع��ه کنید و تقاضای کار کنید ی��ا کار نمونه خوانی انجام 

دهید. 
اما اگر هیچ تخصص و تجربه ای ندارید قطعا توانایی بعضی 
کارها را دارید. مثال با چند تعمیرکار ساختمانی برای همکاری 
صحب��ت کنید. بعد با یک اطالعی��ه در محل اعالم کنید که 
تعمیرات منزل شما را انجام می دهیم. پس از دریافت سفارش، 
تعمی��رکار مربوطه را به محل اعزام کنید و پورس��انت خودرا 

بگیرید. 
همچنی��ن خریدوفروش یا اجاره واحدهای مس��کونی نیاز 
به س��رمایه ندارد. ش��ما می توانید با یک بنگاه امالک قرارداد 
همکاری ببندید و برای خانه های خالی مس��تاجر پیدا کنید 

یا آنها را بفروشید. 
اگر در منزل کامپیوتر دارید می توانید دهها کس��ب و کار با 
داشتن یک سایت راه اندازی کنید. مثال اشیای قدیمی و کهنه 
بخرید و بفروشید. یا در سایت آنها را عرضه کنید و برای آنها 
مش��تری پیدا کنید. همچنین می توانید با چند زن کدبانو در 
محل��ه برای پخت و پز غذای خانگی قرارداد ببندید و بعد در 

سایت برای آنها مشتری پیدا کنید 
عموم کارهایی که با واس��طه انجام می شود نیاز به سرمایه 
ندارد. شما اگر اهل کار کردن باشید صدها کسب و کار را بدون 

سرمایه اولیه یک نفره می توانید شروع کنید و موفق شوید. 

کسب و کار بدون ایده و سرمایه

پرس�ش: 23 س�اله ام و دوست دارم کسب و کاری را شروع کنم، اما نه پولی دارم و نه ایده ای برای کارکردن. شما در این 
زمینه پیشنهاد خاصی دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین  )71(
مطالعه زندگینامه افراد موفق

برای اینکه تو بتوانی پا جای پای بزرگان کسب و کار 
بگذاری باید با س��لوک فردی و تجاری آنها از نزدیک 
آشنا ش��وی و بدانی که راز موفقیت آنها چه بود. این 
کار را می توانی از نزدیک ترین افراد موفقی که در دور 
و برت هس��تند ش��روع کنی. مثال چرا فالن شیرینی 
فروش محله ش��ما از هم��ه موفق تر اس��ت، اما چهار 
ش��یرینی فروش دیگر حتی یک چه��ارم او فروش و 

درآمد ندارند. 
همچنی��ن می توان��ی زندگینام��ه اف��راد موفق در 
کس��ب و کار را بخوان��ی. االن با وج��ود اینترنت تو به 
اطالعات زیادی دسترسی داری و می توانی به راحتی 
با ش��یوه های زندگی و کار افراد موفق در دنیا آش��نا 
شوی. االن همه می دانند وارن بافت چگونه موفق شد 
یا بیل گیتس و استیو جابز چگونه به ثروت رسیدند. 
 این اطالعات دارای یک فصل مش��ترک اس��ت که 
وقتی آنها را کنار ه��م می گذاری متوجه راز موفقیت 
می ش��وی و ای��ن راز میان همه اهالی کس��ب و کار در 
ای��ران و جهان تقریبا ش��بیه یکدیگر اس��ت. بنابراین 
مطالع��ه و خواندن زندگینامه افراد موفق عامل مهمی 
برای موفقیت تو اس��ت تا از تجربه س��الیان سال آنها 
به خوبی اس��تفاده کنی و در کس��ب و کارت آنها را به 

کار ببری. 
اگرچه محیط جغرافیایی، نوع کس��ب و کار یا بزرگ 
یا کوچک بودن کس��ب و کار می تواند متغیرهایی برای 
موفقیت به ش��مار رود، اما در نهایت همه افراد دارای 
یک فصل مش��ترک هستند که همان فصول مشترک 

می تواند تو را نیز موفق کند. 
برخ��ی از جوانان بدون دان��ش و تجربه وارد دنیای 
کس��ب و کار می ش��وند و چون هیچ تجرب��ه ای از فراز 
و فرودهای کار ندارند به س��رعت ناامید می ش��وند و 
کس��ب و کار را رها می کنند. یک��ی از افراد موفقی که 
ب��ه تازگی به من مراجعه کرده گفت��ه بود من اتفاقی 
ب��ا بخش��ی از زندگی ناص��ر قدیر کاش��انی کارآفرین 
موفق و صاحب برند اول مارکت آش��نا شدم و همین 
آش��نایی مقدماتی باعث اعتماد به نفس و خودباوری 
در من ش��د. وقتی از او موضوع را جویا ش��دم، گفت: 
من در کس��ب و کار اخیرم دچار ورشکستگی سنگینی 
ش��دم و چند ص��د میلیون بدهی به ب��ار آوردم. برای 
همی��ن دنبال فرار از مهلکه و طلبکاران بودم تا بتوانم 
خ��ودم را خالص کنم، اما اتفاقی وقتی با زندگی یکی 
از بزرگ ترین کارآفرینان ایران آش��نا شدم و فهمیدم 
ک��ه او تا همین چندین س��ال قبل مث��ل من بدهی 
سنگین چند صد میلیونی داشت و حتی شب ها برای 
فرار از دس��ت طلبکاران در کارگاه های تعطیل و نیمه 
تعطی��ل اطراف قم می خوابید احس��اس کردم که من 
ه��م می توانم با مش��کالت زندگی کن��م و از آنها فرار 
نکنم تا به موفقیت برسم. گرچه این فرد مانند صاحب 
اول مارکت میلیاردر نش��د، اما توانست در ظرف مدت 
کوتاهی بخش زیادی از بدهی هایش را براساس همین 
اعتم��اد به نفس��ی که ب��ا خوان��دن زندگینامه گرفت 

بپردازد و در آرامش کار را به جلو ببرد. 
ت��و باید ب��رای موفقیت حتما از تجرب��ه افراد موفق 
اس��تفاده کنی که آیا این افراد در ناز و نعمت و ثروت 
به این س��رمایه رس��یدند ی��ا اینکه اینها نی��ز همواره 
با مش��کالت درگیر بودن��د و با آنه��ا می جنگیدند تا 

سرانجام بر مشکالت غلبه کردند. 
زندگی افراد موفق در سراس��ر جهان نشان می دهد 
ک��ه بی��ش از 80درصد این اف��راد از طبق��ه ضعیف 
اقتص��ادی جامعه بودند، ام��ا انگیزه ق��وی آنها برای 
رس��یدن باعث ش��د تمامی موانع را از راه بردارند و به 

سمت موفقیت حرکت کنند. 
تو اگر زندگی جک ما صاحب برند علی بابا را خوانده 
باش��ی اعتماد به نفس��ت چندین برابر می شود. کسی 
ک��ه در فق��ر مطلق زندگی می ک��رد و در هیچ آزمون 
اس��تخدامی قبول نمی ش��د به ناگاه با دنیای اینترنت 
آش��نا ش��د و در 1999، علی بابا را افتتاح کرد. امروز، 
جک ما دو برابر آمازون کاال به مش��تریانش می رساند 
و طب��ق اطالعاتی که اخیرا منتش��ر ش��ده، جک ما، 

پولدارترین فرد چینی است. 
اینها افس��انه نیس��ت واقعیت های زندگی صاحبان 
کس��ب و کار اس��ت که می توانی با خواندن آنها مسیر 
موفقیت خود را با اعتماد به نفس بیش��تر، کوتاه کنی. 
مثال زندگی کارآفرین ج��وان دنیا زاکر برگ می تواند 
خیل��ی به ت��و الگو بده��د. پایه گذار پ��روژه عجیب و 
بس��یار موفق »فیس بوک« جوان ترین میلیاردر جهان 
محسوب می ش��ود. او و دوستانش یک سایت کوچک 
را در بوس��تون پایه گ��ذاری کردند و هرگز تصورش را 
نمی کردند که سایت کوچک آنها روزی به بزرگ ترین 
اتفاق عالم مجازی بدل ش��ود. این مرد جوان بس��یار 
باهوش و بسیار موفق می گوید:  »چیزی که می  خواهم 
به دیگران، به خصوص به جوان ها بگویم این است که 
باید س��ریع حرکت کنید، خیلی س��ریع، ریسک  پذیر 
باشید و جاه طلب، سعی کنید قدم های بزرگ بردارید، 
از انجام کارهای بزرگ نترس��ید، بهتر اس��ت کاری را 
امتحان کنید و در آن موفق نشوید تا اینکه همیشه در 
حس��رت انجام دادن آن کار بمانید. تالش برای انجام 
یک کار، هرقدر هم بزرگ و ترس��ناک باش��د، بهتر از 

بیکار ماندن و پا روی پا انداختن است. 
 این میلیاردر جوان در سخنرانی دانشگاه ویرجینیا 
هم گف��ت: »از تجربه های جدید نترس��ید، هیچ وقت 
برای تغییردادن زندگی و پیداکردن هدف های جدید 

دیر نیست.«
 ت��و می توان��ی ازهمین حاال با خوان��دن زندگینامه 
افراد موفق ایران و جهان مس��یر تازه ای برای موفقیت 

کسب و کارت فراهم کنی. 
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تخته سیاه

فرآیند ارائه ارزش
دیدگاه مرس��وم نس��بت به مارکتینگ این اس��ت که 
ش��رکت محصولی را تولید و س��پس آن را می فروشد، 
به طوری ک��ه مارکتین��گ حی��ن فرآیند ف��روش اتفاق 
می افتد. ش��رکت های متعدد به این دیدگاه بیش��تر در 
اقتصادهای��ی ام��کان موفقی��ت دارند که ویژگی ش��ان 
کمبود کاالس��ت و مصرف کنندگان نس��بت به کیفیت، 
ویژگی ها یا سبک )برای مثال، کاالهای مصرفی ابتدایی 
در بازارهای درحال توسعه( حساسیت نشان نمی دهند. 
به گزارش هورموند، بااین حال، این دیدگاه مرسوم در 
اقتصادهای با حضور افراد مختلف که هر یک خواسته ها، 
برداش��ت ها، ترجیحات و معیار خری��د منحصر به خود 
را دارن��د، کارگر نخواه��د بود. یک رقی��ب زیرک باید 
محصوالتش را برای مارکت های هدف کامال مش��خص 
طراح��ی و عرض��ه کند. ای��ن مفه��وم دیدگاهی جدید 
نس��بت به فرآیندهای تجاری ایجاد کرد که مارکتینگ 

را در ابتدای فرآیند برنامه ریزی قرار می دهد. 
شرکت ها اکنون به جای تأکید بر تولید و فروش، خود 
را به عنوان بخشی از یک فرآیند ارائه ارزش می بینند. ما 
می توانیم سلسله مراتب فرآیند خلق ارزش و ارائه آن را 
در قالب سه بخش تقسیم کنیم. نخست، انتخاب ارزش 
بیانگر »تکلیفی« است که واحد مارکتینگ باید بیش از 

تولید محصول آن را انجام دهد. 
مارکتره��ا بای��د مارکت را بخش بن��دی کنند، هدف 
مناس��ب را برگزینند و جایگاه ارزشی محصول مربوطه 
را تعیی��ن کنند. فرم��ول بخش بن��دی، تعیین هدف و 
تعیی��ن جای��گاه )اس، تی، پ��ی(، جوه��ره مارکتینگ 
اس��تراتژیک اس��ت. بخش دوم ارائه ارزش است. واحد 
مارکتینگ می بایست مش��خصه ها، قیمت و کانال های 
توزیع یک محصول ویژه را تعیین کند. وظیفه در بخش 
س��وم انتقال ارزش با اس��تفاده بهینه از نیروی فروش، 
اینترنت، تبلیغات و س��ایر ان��واع ابزار ارتباطی به منظور 
اعالم حضور و ارتقای محصول است. فرآیند ارائه ارزش 
پیش از تولید محصول آغاز و در طول دوره شکل گیری 
و پس از عرضه آن به بازار ادامه می یابد. هر یک از این 

بخش ها با پیامدهای هزینه ای همراهند. 

تولید محتوای کارآفرینی و کسب و کار
نام استارت آپ: ایران رویش

iranrooyesh. ir :وب سایت
سال تأسیس: 1۳9۶

موضوع: کس��ب وکار – کارآفرینی – مدیریت -تولید 
محتوا

توضیح بیشتر: 
ای��ران روی��ش با هدف تش��ویق و ترغی��ب جوانان 
برومند ایران اس��المی ب��ه خوداتکایی و اعتماد و باور 
قلبی به توانایی ها و جوشش های درونی تشکیل شده 

است
. بدیهی اس��ت با توجه به جمعیت جوان کش��ور و 
ظرفی��ت باالی علم��ی، فنی و تحقیقات��ی و نیاز های 
گس��ترده ای که در حوزه ه��ای مختلف چون صنعت، 
کشاورزی، پتروشیمی، نیروگاهی، فرهنگ و هنر و… 
وجود دارد ایجاد ش��ور و نش��اط و انگیزه در جوانان 
برای ساختار ش��کنی در راه رشد و بالندگی وتوسعه 

پیشرفت پایدار امری ضروری می نماید.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق
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