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15 نکته از سخنان وزیر ارتباطات در نشست اتاق بازرگانی ایران

اظهارات جهرمی درباره
توسعه اقتصاد دیجیتال

فرصـت امروز: اصالح فرهنگ فناوری س��تیزی در ایران، حرکت ش��تابان فناوری در اقتص��اد دنیا، حمایت از 
اجرای طرح رجیستری و پروژه دولت الکترونیک برای مقابله با فساد، عدم توجه به گفتمان اقتصاد دیجیتال در 
ایران، انتقاد از نحوه مسدودشدن اپلیکیشن مسیریاب »ویز«، لزوم رفع موانع برای توسعه استارت آپ ها، واگذاری 
تصدیگری در حوزه های مختلف فناوری اطالعات و حضور بخش خصوصی در بخش ارتباطات. . . اینها س��رفصل 

صحبت هایی بود که روز گذشته در برنامه صبحانه کاری اتاق بازرگانی ایران با حضور وزیر ارتباطات و...

قائم مقام وزیر صنعت: 

رونق تولید منوط به رونق 
فروش و بازاریابی است
6

2

4

 رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت
از استعفای دسته جمعی »هیأت رسیدگی به تخلفات ثامن الحجج« خبر داد

بانک مرکزی نمی تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند

چگونه در محل کار تأثیر خود را افزایش دهیم 
سبک مدیریتی مطلوب  چطور حاصل می شود؟

تکنیک پارتیزان ها  برای موفقیت در مذاکرات
بازاریابی بهتر، فروش بیشتر

7 اقدام ضروری در راستای ایجاد برندی قدرتمند
همه می خواهند بتمن باشند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 مشهورترین  میلیاردر
دنیای فناوری

3 معـاون توسـعه صـادرات کاال و خدمات سـازمان 
توسعه تجارت ایران گفت 24 میلیارد و...

 مودودی از صادرات بیش از 24میلیارد دالری
کاالی غیرنفتی در 7 ماهه امسال خبر داد

رشد 2 هزار درصدی صادرات 
غیرنفتی ایران در 21 سال گذشته

یادداشت

یادداشت

 رشد شاخص کل بورس
زیر سایه مولفه های بنیادی

بورس تهران در شرایط فعلی 
ب��ا رفتار منطقی و تحلیل محور 
مس��یر  می تواند  س��هامداران، 
صع��ودی خ��ود را ادامه دهد و 
مالی  ب��ازار  جذاب ترین  عنوان 
ای��ران را تثبی��ت کند. رش��د 
قیمت کامودیتی ها در بازارهای 
جهان��ی نخس��تین و مهم ترین 
ای��ن موضوع  عام��ل اس��ت و 
بورس��ی )که  صنایع کاالمحور 
س��هم زیادی از بازار در اختیار 
دارند( را تح��ت تاثیر قرار داد. 

ب��ه تبع رش��د قیمت 
کامودیتی ها...

بازار س��هام ط��ی هفته ها و 
روزهای اخی��ر روندی صعودی 

اگرچه  اس��ت.  داشته 
5این رشد...

انتظار برای تداوم رشد

5

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت 

مشاور سرمایه گذاری 
آوای آگاه 

ولی نادی قمی
مدیرعامل تامین 

سرمایه نوین

محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات با انتش��ار پس��تی در صفحه اینس��تاگرام خود به 
تش��ریح تعرفه های جدی��د در طرح اینترن��ت غیرحجمی 
پرداخ��ت و بر در نظر گرفتن س��ند تبیین الزامات ش��بکه 
ملی اطالعات به عنوان یک سند باالدستی در طرح اینترنت 
غیرحجم��ی تاکی��د کرد. به گ��زارش ایس��نا، محمدجواد 
آذری جهرم��ی، وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات به 
تفاوت ه��ای نظ��ام تعرفه ای س��ابق و جدید اش��اره کرد و 
نوشت: در مدل جدید، ش��رکت های ارائه دهنده موظف به 
تضمین س��رعت خریداری شده به مشترکین خود هستند. 
مصرف منصفانه مفهومی است که در سرویس های خانگی 
دنیا مورد استفاده است. سرویس خانگی که صرفا براساس 
س��رعت و بدون س��قف مصرف منصفانه ارائه شود، همان 
س��رویس اختصاصی اس��ت که تعرفه آن اکن��ون موجود 
اس��ت و اس��تفاده تج��اری دارد. وی گف��ت: طبعا مس��یر 
حرکتی انتخاب ش��ده ما را به س��وی مدل های اس��تاندارد 

جهانی نزدیک تر خواهد س��اخت. در چند روز اخیر یکی از 
شرکت ها تعرفه های خود را اعالم کرده است. مقایسه ساده 
مصوبه جدی��د با مصوبه قبلی نش��ان می دهد که در مدل 
س��ابق برای س��رویس دو مگابیت بر ثانیه با سقف مصرفی 
۱۰گیگابایت باید ۳۵ هزار تومان پرداخت می ش��د. اکنون 
ب��رای س��رویس دو مگابیتی با حجم مص��رف عادالنه ۲۰ 
گیگابایت��ی، ۲۵ هزار تومان پرداخت خواهد ش��د که عمال 
۳۰درص��د کاهش در هزینه و ۱۰۰درصد رش��د در میزان 
مصرف خواهد داشت. آذری جهرمی همچنین ادامه داد: در 
س��رویس ۱۶ مگابیتی هرچند پرداخت با رشد ۶۰درصدی 
مواجه ش��ده، اما می��زان مصرف رش��د ۱۲۰۰درصدی را 
نش��ان می دهد. مطالعات بازار حاکی از این است که حدود 
۷۰درص��د کاربران، مصرف ۷ ت��ا ۱۰ گیگابایتی را در ماه 
تجرب��ه می کنند. وزی��ر ارتباطات با بی��ان اینکه در فضای 
رقابتی موجود باید منتظر اعالم تعرفه سایر شرکت ها بود، 
اظهار کرد: طبیعتا فضای رقابتی بین ش��رکت ها شرایطی 

مناس��ب به سود مصرف کننده نهایی را رقم خواهد زد. وی 
با بیان اینکه س��قف مصرف منصفانه برای ترافیک داخلی 
دو برابر سقف های اعالم شده است، نوشت: این مهم طبیعتا 
باعث رش��د محت��وای محلی ب��ه خصوص س��رویس های 
ویدئوی آنالین خواهد ش��د. این تصمیم براس��اس اس��ناد 
باالدس��تی به خصوص س��ند تبیین الزامات ش��بکه ملی 
اطالعات اخذ ش��ده است. آذری جهرمی همچنین در پایان 
این پیام اینس��تاگرامی خود با بی��ان اینکه فضای مجازی، 
فضایی مناس��ب ب��رای طرح دیدگاه ها و انتقادات اس��ت و 
بیان این دیدگاه ها در تصمیمات مس��ئوالن موثر اس��ت، با 
مخاط��ب قرار دادن فالوئرهای خود در اینس��تاگرام گفت: 
نحوه بیان انتقادات در فضای عمومی که توس��ط بسیاری 
قابل رویت اس��ت بسیار حائز اهمیت اس��ت. افرادی برای 
بیان دیدگاه های خود از ادبیاتی بهره می گیرند که مناسب 
این فضا نیست. امیدوارم این رویه اصالح شود و در فضایی 

سالم و صمیمی با شما در ارتباط باشم. 

تفاوت  تعرفه های جدید اینترنت با گذشته از زبان وزیر ارتباطات 

حس��ین فالح جوش��قانی، رئیس س��ازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیویی با تاکید بر تضمین کیفیت س��رعت در 
۹۵درصد زمان ها در تعرفه های جدید توسط اپراتورها، گفت: 
در این مصوبه ما کف سرعت را تعیین کرده ایم، اما محدودیتی 
برای س��قف س��رعت نیس��ت و رگوالتوری نیز در این زمینه 
نظارت خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حسین فالح جوشقانی 
در حاش��یه جلس��ه صبحانه کاری وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات اتاق بازرگانی، در جمع خبرنگاران با اشاره به مصوبه 
نرخ های جدید اینترنت ثابت که از دهم آذرماه جاری اجرایی 
می ش��ود، اظهار کرد: تعرفه های جدی��د از ۱۰ آذرماه جاری 
الزم االجراس��ت. تاکنون دو اپراتور اینترنت جدول تعرفه های 
خ��ود را اعالم کرده اند و اپراتوره��ای دیگری نیز باید جدول 
تعرفه های جدید خود را مطابق با سرعت در نظر گرفته شده 
در ای��ن مصوبه، برای کاربران اینترنت اعالم کنند. وی با بیان 
اینکه در این مصوبه، نرخ تعرفه ها در س��رعت مشخص شده 
است و موضوع اعمال سیاست منصفانه را به عهده اپراتورهای 
اینترنت گذاشته ایم، افزود: مطابق با جلساتی که با اپراتورهای 
اینترنت داشته ایم و بازخورد اعالم تعرفه ها، پیش بینی می کنیم 
که سرویس اینترنت با قیمت مناسبی برای مردم اعمال شود. 
برآوردها نشان می دهد که اپراتورها قصدی برای محدودکردن 
سرعت اینترنت ندارند و با اعمال سیاست مصرف منصفانه نیز 

مشترکان بیشتر منتفع خواهند شد. 

تعیین مصوبه بر حسب شرایط رقابتی
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره 
به نارضایتی برخی کاربران از تعرفه های اعالم شده، بیان کرد: 
بخش عمده ای از این مصوبه و سیاستی که بر آن حاکم است، 
به عهده شرایط رقابتی گذاشته شده است و اطمینان داریم 
که اپراتورهای اینترنت برای حفظ بازار خود، شرایط را بهبود 

می دهند و امیدواریم در مجموع ش��رایط دریافت س��رویس 
اینترنت بهتر از گذشته شود. فالح جوشقانی با بیان اینکه برای 
تضمین س��رعت در تعرفه های جدید اپراتورها ملزم شده اند 
ک��ه در ۹۵درصد زمان ها کیفیت س��رعت را تضمین کنند، 
خاطرنشان کرد: رگوالتوری نیز در این زمینه نظارت خواهد 
داشت. البته در این مصوبه برای تعرفه گذاری ما کف سرعت 
را تعیین کرده ایم و محدودیتی برای سقف سرعت نیست. از 
اپراتورهای اینترنت نیز خواس��ته ایم که براساس این سرعت، 
اینترنت را بدون در نظرگرفتن حجم و طبق مصرف منصفانه 
ارائه کنند. وی با اشاره به اینکه تعیین مدل مصرف منصفانه 
برعهده اپراتورها، توضیح داد: اپراتور می تواند یکی از دو روش 
را برای سیاست مصرف منصفانه اعمال کند؛ به این معنی که 
یا در صورت رسیدن مشترک به سقف حجمی مدنظر اپراتور، 
سرعتش را به ۱۲۸ کیلوبیت بر ثانیه برساند یا اینکه مشترک 
را در دوره زمان��ی مدنظر، به خرید حجم اضافه ترغیب کند. 
مع��اون ارتباطات و فن��اوری اطالعات ادامه داد: مقرر ش��ده 
اس��ت که به اندازه هر میزان مص��رف کاربران از اینترنت، دو 
برابر مصرف از ش��بکه ملی داخلی برای کاربر لحاظ ش��ود و 
اپراتور موظف اس��ت که این می��زان مصرف را به کاربر اعالم 
کن��د. برای مثال اگر در ق��رارداد کاربر، ۴۰ گیگابایت حجم 
مصرف اینترنت خارجی در نظر گرفته شده است، باید حجم 
مصرف س��ایت های داخلی برای آن، ۸۰ گیگابایت باشد. این 
میزان مصرف باید به مش��ترک اعالم و در قراردادها، پورتال 
و تبلیغات اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مش��خص ش��ود. 
فالح جوش��قانی با اشاره به اقدام برخی اپراتورها برای ترغیب 
مش��ترکان به تمدید قراردادهای قبلی و س��رویس اینترنت 
حجمی اظهار کرد: ممکن است برخی اپراتورها بخواهند در 
این فرصت باقی   مانده ت��ا ۱۰ آذرماه، قراردادهای قبلی خود 
را با مشترکان ش��ان تمدید کنند، اما گزارشی مبنی بر اقدام 

ضدرقابتی نداشته ایم. البته در صورتی که مصوبه جدید اجرا 
شود، ما به قراردادهای قبلی احترام می گذاریم و قراردادهای 
قبلی مش��ترکان با تعرفه های قدیمی فارغ از آنکه به نفع یا 
به ضرر مش��ترک یا اپراتور باش��د، پابرجا است و اپراتور باید 
براس��اس اینترنت حجمی به کاربر سرویس دهد، اما پس از 
اتمام قرارداد، امکان تمدید آن با شرایط قبلی، ممکن نیست. 

قطع سرویس بیش از 4000 سرویس پیامکی تبلیغاتی
وی با اش��اره به آمار ساماندهی پیامک های تبلیغاتی اظهار 
کرد: بیش از ۴۰۰۰ قطع س��رویس پیامکی براساس شکایات 
مردم داشتیم. اخیرا وزیر ارتباطات دستور ویژه دادند که شرایط 
را تسهیل کنیم تا موارد باقی مانده دیگر حل شود. حدود ۱۵۰ 
هزار شکایت بوده، اما عده ای فرمت شماره را اشتباه نوشته یا 
متن پیامک را ارسال کردند اما حدود ۵۰درصد آنها با فرمت 
درس��ت ارسال شده است. فالح جوش��قانی در پاسخ به اینکه 
قطع س��رویس به صورت قطع س��یم کارت یا پیامک اجرایی 
می شود، گفت: این سیم کارت ها معموال صرفا با هدف ارسال 
پیامک خریداری می شوند و در صورت تماس با آنها پاسخگو 
نیستند. با شکایات مردم قطع پیامک از این سیم کارت ها انجام 
می ش��ود که برای چنین سیم کارت هایی به معنی قطع کلی 
است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره 
نحوه رسیدگی به شکایت از شماره های پیامک های تبلیغاتی، 
بیان کرد: اگر شکایت از یک شماره به پنج عدد برسد و بررسی  
شود که طی سه روز گذشته این شماره اقدام به ارسال پیامک 
انبوه کرده که براس��اس مصوبه ۴۰۰ عدد در نظر گرفته شده 
است، همچنین اگر این ش��ماره تماس صوتی نداشته باشد، 
اقدام به قطع س��رویس خواهیم کرد. بنابراین صرف شکایت 
کافی نیست، زیرا ممکن است برخی با هدف شخصی اقدام به 

ارسال شماره کنند. 

تضمین کیفیت سرعت اینترنت در 95درصد زمان ها
کارشناسان حوزه انرژی دالیل مختلفی را برای رشد 
قیمت نفت در ماه های اخیر برش��مرده اند؛ دالیلی که 
اگرچه منطقی و توجیه پذیر هس��تند ام��ا پارادوکس 
جالبی در آنها دیده می شود. به گزارش »فرصت امروز« 
به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی ایران، اگر رش��د 
اخی��ر قیمت ها در بازار نفت را با نگاهی موش��کافانه تر 
بنگری��م، ب��ه پارادوکس عجیب��ی برمی خوریم: از یک 
طرف این روند صعودی نش��ان از خوش بینی بازارهای 
جهانی به نتایج نشس��ت اوپ��ک در روز ۳۰ نوامبر  )۹ 
آذر( و تمدید توافقنامه فریز نفتی دارد و از طرف دیگر 
می توان رش��د قیمت نفت را ب��ه نگرانی واردکنندگان 
نفت از احتمال تش��دید تنش بین عربستان و دو عضو 
دیگ��ر اوپک یعنی ای��ران و قطر نس��بت داد. در بازار 
نفت این نگرانی وجود دارد که مبادا ش��دت اختالفات 
بین کش��ورهای منطقه خلیج فارس به حدی برسد که 
ص��ادرات نف��ت از این منطقه –ک��ه مهم ترین منطقه 
جهان از لحاظ تولید نفت و میزان ذخایر نفتی به شمار 
می رود- دچار مشکل شود. براساس گزارشی که اخیراً 
خبرگزاری رویترز منتش��ر نموده، اختالفات سیاس��ی 
بین قطر و ائتالف عربی تحت رهبری عربستان موجب 
شده اس��ت روابط وزرای نفت این کش��ورها به حالت 
تعلیق درآی��د و حتی اتاق گفت وگوی مجازی آنها نیز 
به نوعی تعطیل ش��ود. در چنین ش��رایطی آیا اساس��اً 
منطقی اس��ت تصور کنیم اف��رادی که حتی گفت وگو 
ب��ا یکدیگر در فض��ای مج��ازی را برنمی تابند، قادرند 
بر س��ر تداوم فری��ز نفتی با یکدیگر به توافق برس��ند 
و قیم��ت نفت را باال نگه دارند؟ پاس��خ مثبت اس��ت! 
اوپک در طول تاریخش توانس��ته اس��ت به رغم وجود 
تنش های سیاسی مختلف و حتی درگیری های نظامی 
بی��ن اعضای��ش )ازجمله جنگ ای��ران و عراق در دهه 
۱۹۸۰ میالدی و اش��غال کویت توس��ط عراق در سال 
۱۹۹۰( به هر صورت ممکن به حیات خود ادامه دهد. 
یکی از مهم ترین دالیل��ی که باعث اطمینان بازارهای 
جهانی به تمدید توافق فریز نفتی ش��ده، این است که 
برآوردهای انجام ش��ده در ماه گذش��ته، از موافقت ۹۶ 
درصدی اعضای اوپک برای تمدید آن حکایت داش��ته 
اس��ت. با توجه به تنش های اخیر بین اعضای اوپک در 
منطقه خلیج فارس، این حد از همس��ویی برای اجرا و 
تداوم سیاست فریز نفتی بسیار قابل  توجه است. حتی 
در گذش��ته –زمانی که روابط بین اعضای اوپک بسیار 
بهتر از امروز بود- کش��ورها تا این حد به سیاست های 
هماهن��گ پایبن��د نبودند و در مواق��ع صعودی بودن 
بازار اقدام به تولید نفت در س��طوحی باالتر از سهمیه 
خود می کردند. عالوه بر عوامل ژئوپلیتیکی و مس��ائل 
مرتبط به توافقات اوپ��ک، دالیل دیگری نیز برای باال 
رفتن قیمت نفت در ماه ه��ای اخیر وجود دارد. بهبود 
هماهن��گ اوضاع اقتص��ادی در اروپ��ا، آمریکا و چین 
به معنای رش��د تقاضا در بازار نفت اس��ت. البته اخیراً 

سازمان بین المللی با مطرح ساختن این پیش بینی که 
ب��اال رفتن قیمت نفت ممکن اس��ت به کاهش مصرف 
آن در سال آینده میالدی منجر شود، تا حدی موجب 
ت��رس فعاالن بازار ش��د. تحقق این پیش بینی ش��اید 
امکان پذی��ر باش��د اما نباید از این نکته غافل ش��د که 
قیمت کنونی نفت هنوز کمتر از نصف س��قف قیمتی 
آن در سال ۲۰۰۸ است و تاکنون هیچ نشانه آشکاری 
از کاه��ش مص��رف نف��ت و فرآورده های نفت��ی مانند 
بنزین و گازوییل مش��اهده نش��ده است. رشد تقاضای 
جهان��ی در کنار کاه��ش تولید نفت اوپ��ک می تواند 
تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا را برای فعال سازی 
دکل های نفتی بیش��تر وسوسه کند؛ دکل هایی که در 
سال های اخیر به گربه سیاه تولیدکنندگان بزرگ نفت 
بدل ش��ده اند. طبق برآوردهای مارتین رتس، تحلیلگر 
مؤسسه بانکی و خدمات مالی مورگان استنلی آمریکا، 
تولیدکنندگان نفت شیل می بایست برای حفظ توازن 
در بازار نفت اقدام به افزایش س��طح تولید روزانه خود 
را ظرف ۱۲ ماه آینده بیش از ۱۷ درصد افزایش دهند 
و از ۵.۸ میلیون بش��که به ۶.۸ میلیون بشکه برسانند. 
این تحلیلگ��ر بازار نفت اما در ادامه با اش��اره به روند 
تولید نفت شیل در س��ال های اخیر تأکید می کند که 
تولیدکنندگان نفت ش��یل احتماالً در سال آینده تنها 
۵ درصد بر س��طح تولید خود خواهند افزود و این امر 
موجب کمبود عرضه در بازار نفت خواهد ش��د. درواقع 
تولیدکنن��دگان ش��یل اکنون به جای اینک��ه به دنبال 
تولید بیشتر باشند، به سودآوری بیشتر فکر می کنند. 
ب��ا این  وجود، تثبی��ت قیمت نفت برنت در س��طحی 
باالت��ر از ۶۰ دالر ب��ه ازای هر بش��که نش��ان می دهد 
ک��ه بازار نف��ت در برهه کنونی بخش زیادی از رش��د 
پیش بینی شده بر اثر عوامل فوق را اصطالحاً پیش خور 
کرده اس��ت. در چنین شرایطی اگر روز پنج شنبه خبر 
ناامیدکننده ای از وین  )محل نشس��ت اوپک( مخابره 
ش��ود، فش��ار فروش در بازار نفت به اوج خواهد رسید 
و قیمت ها به ش��دت افت خواهند ک��رد؛ اتفاقی که رخ 
دادن آن بسیار بعید به نظر می رسد. در سال های اخیر 
هیچ گاه بزرگ تری��ن تولیدکنندگان نفت جهان تا این 
ان��دازه در خصوص ضرورت کنترل س��طح تولید نفت 
با یکدیگر متفق القول نبوده اند. دولت عربس��تان قصد 
دارد در آینده ای نزدیک بخش��ی از سهام شرکت نفتی 
آرامک��و را به بخش  خصوص��ی واگذار کند و با افزایش 
قیم��ت نفت می تواند س��هام این ش��رکت را به قیمت 
باالت��ری به فروش برس��اند. دولت روس��یه به رهبری 
والدیمی��ر پوتین نی��ز جهت حفظ ثب��ات اقتصادی و 
سیاسی در این کشور روی افزایش قیمت نفت حساب 
می کند. تولیدکنندگان نفت ش��یل نیز به دلیل اینکه 
تأمین  کنندگان مالی آنها خواس��تار بازدهی بیشتری 
هستند، بیش از پیش به رشد قیمت نفت عالقه نشان 
می دهند. پس در اینجا هیچ پارادوکسی وجود ندارد. 

خوش بینی یا بدبینی، کدام یک باعث رشد قیمت نفت شد



فرصت ام�روز: اصالح فرهنگ 
فناوری س��تیزی در ایران، حرکت 
ش��تابان فن��اوری در اقتصاد دنیا، 
حمایت از اجرای طرح رجیستری 
و پ��روژه دول��ت الکترونیک برای 
مقابل��ه با فس��اد، ع��دم توجه به 
گفتم��ان اقتص��اد دیجیت��ال در 
ایران، انتقاد از نحوه مسدودشدن 
»وی��ز«،  مس��یریاب  اپلیکیش��ن 
ل��زوم رف��ع موان��ع برای توس��عه 
استارت آپ ها، واگذاری تصدیگری 
در حوزه ه��ای مختل��ف فن��اوری 
اطالعات و حضور بخش خصوصی 
اینه��ا   .  . ارتباط��ات.  در بخ��ش 
سرفصل صحبت هایی بود که روز 
گذش��ته در برنامه صبحانه کاری 
ات��اق بازرگانی ایران با حضور وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات بیان 
شد. در گزارش حاضر، 15نکته از 
آذری جهرمی  سخنان محمدجواد 

در این نشست آمده است. 
* با ایجاد موانع نمی توان انتظار 
توس��عه تولیدات بومی را داش��ت. 
درست است که در مواردی دولت 
مانع توسعه استارت آپ هاست، اما 
تنها دولت در ای��ن موضوع نقش 
ندارد و موانع برای اس��تارت آپ ها 

زیاد است. 
ت��ا ح��د  ارتباط��ات  وزارت   *
زیادی تصدیگ��ری را واگذار کرده 
اس��ت. هرچند انتقاداتی به نحوه 
خصوصی ش��دن مط��رح اس��ت و 
برخی می گویند ش��رکت ها بیشتر 
خصولتی شدند، اما در حال حاضر 
تنها ش��رکت ارتباطات زیرساخت 
به صورت مستقیم برای ارتباطات 
درآمد دارد که درآمد آن س��االنه 
۲۰۰۰میلیارد تومان اس��ت که در 
مقایس��ه با درآمد سایر بخش ها از 
جمل��ه اپراتورها و مخاب��رات 6 تا 

7درصد بازار را تشکیل می دهد. 
مناس��بی  ح��وزه  ارتباط��ات   *
اس��ت ک��ه دولت تصدیگ��ری خود 
را کاه��ش ده��د و مقررات زدای��ی 
داشته باش��د. حجم بازار ارتباطات 
کشور امروز ۳5هزار میلیارد تومان 
اس��ت که مطابق برنامه ششم باید 
۲.5 برابر ش��ود. البته م��ا در حوزه 
عقب ماندگی هایی  ثاب��ت  ارتباطات 
داری��م ک��ه باید جبران ش��ود، زیرا 
 ب��ه نظر می رس��د ب��ازار این بخش

 ی��ک ده��م آن چیزی اس��ت که 
باید باش��د، در صورتی که در حوزه 
موبایل این توسعه اتفاق افتاده است. 
* اگر روزی ش��رکت های بزرگ 
دنیا ش��رکت های صنعت��ی بودند، 
ام��روز عمدت��ا فن��اوری اطالعات 
هس��تند، بنابرای��ن این ح��وزه از 
اهمیت زیادی برخوردار است. در 
سفر به مالزی، دریافتم مهم ترین 
توسعه  اس��المی،  پیام کشورهای 
اقتصاد دیجیتال اس��ت و این کار 
با توسعه فناوری اطالعات ممکن 
می ش��ود. همچنین در سفر هند 
نیز که از 1۲۴ کش��ور دنیا حضور 
داشتند، س��خنرانان کلیدی همه 
در توسعه اقتصاد دیجیتال تاکید 
داشتند و هند به عنوان یک اقتصاد 
در حال توسعه مقرر کرده تا سال 
۲۰۲5 که اقتص��اد آن 5تریلیون 
دالر اس��ت، یک تریلی��ون یعنی 
۲۰درص��د آن به بخ��ش اقتصاد 

دیجیتال اختصاص یابد. 
* قدرت تحول اقتصاد دیجیتال 
بسیار بزرگ تر از اینهاست و همه 
کش��ورها ب��رای آن برنامه ری��زی 
کرده ان��د. در ح��ال حاض��ر حجم 
ب��ازار آی تی۴.۲ تریلی��ون دالر و 
توس��عه یافته سهم  در کشورهای 
اقتص��اد دیجیتال 5درصد اس��ت 

و بی��ن رش��د GDP و اقتص��اد 
دیجیتال ارتب��اط معناداری وجود 
دارد. ای��ن درحال��ی اس��ت که ما 
همچنان به اقتصاد کالن مثل نفت 

و پتروشیمی وابسته ایم. 
* رش��د ارزش IT در برنام��ه 
ششم توسعه 1۹.۴ است. ما حتی 
اگر دخالتی در این بازار نداش��ته 
باش��یم، 1۹.۴درصد رشد خواهیم 
داش��ت. در حال حاض��ر فناوری 
اطالع��ات که زیرس��اخت اقتصاد 
دیجیتال است حتی یک سرفصل 
مجزا ن��دارد. در اقتصاد دیجیتال 
مرس��وم اس��ت ک��ه دولت های��ی 
ک��ه می خواهن��د از ای��ن فرصت 
 استفاده کنند عالوه بر رگوالتوری

  ENABLER  نیز باشند. 
ن��گاه  همچن��ان  برخ��ی   *
فناوری ستیز در کشور دارند و این 
نگاه حتی در برخی از مس��ئوالن 
دی��ده می ش��ود، اما دنی��ا به فکر 
اس��تفاده از فرصت ه��ای فناوری 

است. 
* ما رئیس نظام صنفی رایانه ای 
را در س��ازمان تنظی��م مق��ررات 
ارتباطات عضو کردی��م تا نظرات 
بخش خصوصی ک��ه از ارکان مهم 
این عرصه هستند بدون مالحظه 
و رانت و دخالت نظر دولتی مطرح 
شود و این کار نیز کمک شایانی به 
ما کرده است. دولت برنامه ریزی و 
می کن��د  اج��را  بخش خصوص��ی 
بنابراین اگر نظرات بخش خصوصی 
را نداش��ته باش��یم توسعه محقق 

نخواهد شد. 
* در چهار س��ال آینده با توجه 
به برنامه شش��م توس��عه حداقل 
پهن��ای باند مورد دسترس��ی باید 
۲۰مگابیت بر ثانیه باشد، بنابراین 
باید از فناوری ADSL به س��مت 

VDSL بروی��م و در ح��وزه فیبر 
نوری و ارتباطات ثابت نیز انقالب 

خواهیم داشت. 
* وظیف��ه دولت قیمت گذاری 
سیاس��ت گذاری  بلک��ه  نیس��ت 
اس��ت ب��ه ش��رطی که ش��رایط 
رقابتی را فراهم کنیم. ش��اخص 
رقابت پذی��ری م��ا در دو ح��وزه 
س��رمایه گذاری  و  نهادس��ازی 
مش��کل دارد. در ح��ال حاض��ر 
حوزه ثابت ما انحصاری است. اگر 
در حوزه ثاب��ت نیز مانند موبایل 
چند نوع اپراتور پیدا کنیم تعرفه 
تا زمانی که  بنابراین  نمی گذاریم، 
ش��رایط رقابتی فراهم نش��ده و 
انحصار وج��ود دارد ما موظف به 

تعرفه گذاری هستیم. 
* وزارت ارتباطات هم نسبت به 
تکالیف خود در دولت الکترونیکی 
عقب اس��ت. امیدواریم با تشکیل 
کمیته مش��ترک با س��ازمان امور 
اس��تخدامی بس��یاری از چالش ها 
رفع ش��ود. مطابق مصوبات جدید 
دولت، دستگاه های دولتی از ایجاد 
ش��بکه برای ارائه خدمات دولتی 
منع ش��ده اند و ملزم هس��تند که 
خدمات ش��ان را بر بس��تر شبکه 
دول��ت الکترونی��ک ارائ��ه کنند. 
س��ازمان فن��اوری اطالع��ات نیز 
اپلیکیشن دولت موبایل را طراحی 
و آماده کرده است که امیدواریم تا 
س��ه ماه آینده رونمایی شود. این 
دو موضوع می تواند باعث پیشرفت 

این پروژه ملی شود. 
* ش��روع به کار اس��تارت آپ ها 
ب��ه دلی��ل موان��ع دس��ت وپاگیر 
زمانبر اس��ت و حتی روال انحالل 
این ش��رکت ها هم حداقل سه ماه 
زمان می برد. استارت آپ ها ممکن 
اس��ت در ۹۰درصد موارد شکست 

بخورن��د، اما روند انح��الل آنها به 
حدی دش��وار اس��ت که اقدام به 
این کار نمی کنند که ممکن است 
بعدها برای آنها دچار مشکل شود. 
* در کش��وری مانن��د آلم��ان 
ش��رکت ها می توانن��د در ع��رض 
چند س��اعت آغاز ب��ه کار کنند و 
در صورت��ی که طول عمر کمتر از 
دو سال داشته باش��ند، از مالیات 
معاف هستند و دولت در پرداخت 
بیمه آنه��ا مش��ارکت می کند. ما 
نیز پیش��نهاداتی را برای حمایت 
از اس��تارت آپ ها در نظر گرفته ایم 
که در جلس��اتی با معاونت علمی 
و وزارتخانه های صنعت و اقتصاد، 
به بحث گذاش��ته ایم تا در نهایت 
بتوانیم مدل چارچوب قانونی برای 
کسب و کارهای نوپای ICT ایجاد 

کنیم. 
اطالع��ات  مل��ی  ش��بکه   *
چیزی جز رش��د کس��ب وکارهای 
نوپ��ا نیس��ت. کس��ی ک��ه برای 
کس��ب وکارهای نوپا مان��ع ایجاد 
کند، مانع ش��بکه مل��ی اطالعات 
است. 17درصد فارغ التحصیالن ما 
در حوزه فناوری اطالعات هستند 
ک��ه بای��د برای ش��ان برنامه ریزی 
اشتغال کرد. ما همچنین پیشنهاد 
می کنی��م س��ازمان نظ��ام صنفی 
رایان��ه ای به نظ��ام صنفی فناوری 
اطالع��ات و س��ندیکای صنع��ت 
مخاب��رات به س��ندیکای فناوری 

اطالعات تبدیل شود. 
* اگرچ��ه برای مسدودش��دن 
که  وی��ز  مس��یریاب  اپلیکیش��ن 
اسرائیلی است و ما نیز استفاده از 
آن را قبول نداریم، دستور قضایی 
صادر ش��د، اما نحوه اجرای آن به 
اعتم��اد عمومی برای اس��تفاده از 

اپلیکیشن های داخلی صدمه زد. 

15 نکته از سخنان وزیر ارتباطات در نشست اتاق بازرگانی ایران

اظهارات جهرمی درباره توسعه اقتصاد دیجیتال

فرص�ت ام�روز: در نشس��ت 
ات��اق بازرگانی ایران با حضور وزیر 
ش��افعی  غالمحس��ین  ارتباطات، 
نی��ز از حرک��ت ش��تابان فناوری 
در اقتص��اد دنی��ا و عقب ماندگی 
ای��ران در این حوزه س��خن گفت 
و از ورود پارلم��ان بخش خصوصی 
برای توجه جدی به استارت آپ ها 
و کس��ب وکارهای نوین خبر داد. 
رئیس ات��اق ایران با بی��ان اینکه 
رش��د فناوری های نوین و توسعه 
زیرس��اخت های فناوری اطالعات 
ب��ه س��رعت در ح��ال تس��خیر 
عرصه ه��ا و فعالیت ه��ای مختلف 
اقتصادی در س��طح جه��ان بوده 
و ارتق��ای به��ره وری و کارایی در 
گ��رو توس��عه این بخش اس��ت، 
ادام��ه داد: اگر تا دی��روز نام هایی 
همچون جنرال موتورز، س��ونی و 
شرکت های  به عنوان  سامس��ونگ 
ب��زرگ در جهان مطرح ب��ود، به 
بزرگ  فاصله کوتاهی شرکت های 
و تأثیرگذار به گوگل، مایکروسافت 

و آمازون تغییر یافته اند. 
ش��افعی گفت: باید در ایران نیز 
ضم��ن حرکت در این راس��تا، در 
زمینه جب��ران مافات ک��رده و با 
هماهنگ کردن اقتصاد کش��ور با 
فناوری های نو، متناس��ب با آن رو 
به جلو حرکت کنیم. همگام با این 
مسئله، باید نیروهای جوان کشور 
را دریافته و نسبت به بهبود فضای 
کس��ب و کار اقدام کنی��م؛ هرچند 
مقاومت های��ی نیز در این راس��تا 

وجود دارد. 

انتقاد از نبود بازار رقابتی در 
حوزه فناوری اطالعات

همچنین حس��ین سالح ورزی، 
نایب رئی��س ات��اق ای��ران در این 
نشس��ت با نگاهی به گزارش اخیر 
جای��گاه  و   Doing Business
ایران در ش��اخص بهب��ود محیط 
کس��ب وکار گف��ت: از بی��ن 1۹۰ 
کش��ور، 11۹ کش��ور حداقل یک 
گام اصالح��ی در بهب��ود محیط 

کس��ب وکار خود برداشته اند، 8۰ 
درص��د آنه��ا دو گام و 65 درصد 
دیگر سه گام برداشته اند. متأسفانه 
ای��ن گ��زارش می گوید ای��ران در 
برخی ش��اخص ها رون��د نزولی و 
در برخی دیگر از موارد هم رش��د 
اندکی داشته، این مسئله حکایت 
از آن دارد ک��ه به فض��ای رقابتی 

کشور اهمیت نمی دهیم. 
س��الح ورزی ادام��ه داد: دولت 
در  مثبت��ی  قدم ه��ای  یازده��م 
راس��تای پیش بینی پذی��ر ب��ودن 
اقتصاد برداشت، اما با شروع دولت 
دوازدهم برخی دخالت های دولت 
و اتخاذ تصمیمات متناقض موجب 
نوس��اناتی در اقتصاد شد. در این 
مورد می توان مس��ئله ن��ان را که 
به تازگی ه��م رخ داد، مورد توجه 

قرار داد. 
نایب رئی��س اتاق ای��ران افزود: 
قیمت گذاری وظیفه دولت نیست. 
باید س��ازوکاری ایجاد ش��ود که 
رقابت در کش��ور ش��کل  گرفته و 

در قال��ب آن قیمت گ��ذاری اتفاق 
افت��د. ب��ازار بهتری��ن مکانیس��م 

قیمت گذاری را در اختیار دارد. 

اهمیت سواد دیجیتال در 
بین دانش آموزان

پ��درام س��لطانی، نایب رئی��س 
ات��اق ای��ران نیز ب��ه هدف گذاری 
وزارت ارتباط��ات ت��ا پای��ان دوره 
چهارس��اله برای ارتق��ای جایگاه 
ای��ران در گزارش ه��ای جهان��ی 
اش��اره ک��رد و درباره مش��کالت 
فع��االن بخش خصوصی در ارتباط 
ب��ا دس��تگاه های دولت��ی گف��ت: 
ب��ا دس��تگاه ها مهم ترین  س��تیز 
اس��ت.  ارتباطات  وزارت  وظیف��ه 
این دس��تگاه ها همچنان به سبک 
و س��یاق گذش��ته عمل می کنند؛ 
بهداشت،  آموزش وپرورش،  وزارت 
حمل ونقل، بان��ک و بیمه همگی 
درگی��ر فرآیند دریاف��ت مجوزها 
هستند، بنابراین استارت آپ ها در 
این بخش ها نمی توانند ورود کنند. 

ب��ه گفت��ه س��لطانی، فن��اوری 
اطالعات نقش مهم��ی در مبارزه 
با فس��اد دارد و دولت الکترونیک 
پاسخ مناسبی به این مشکل است. 
از طرفی قوه قضایی��ه نیز باید در 
این حوزه فعال شده و فعالیت های 
خود را به صورت الکترونیک دنبال 

کند. 
نایب رئی��س اتاق ای��ران درباره 
اهمیت س��واد دیجیت��ال در بین 
دانش آم��وزان نیز گف��ت: در این 
بخ��ش بس��یار عقب هس��تیم و 
بای��د دوره های آموزش��ی در دوره 

دبستان و متوسطه تغییر کند. 
س��لطانی از موبای��ل به عن��وان 
اب��زاری برای توس��عه ی��اد کرد و 
گف��ت: باید تالش ک��رد که تعرفه 
واردات موبای��ل به کمترین میزان 
ممک��ن برس��د؛ در ح��ال حاضر 
گوش��ی های  م��ردم  5۰درص��د 
هوش��مند در اختی��ار دارند و باید 
به گونه ای عمل ش��ود که این رقم 

به باالی ۹۰درصد برسد.

فعاالن بخش خصوصی در حضور وزیر ارتباطات چه گفتند؟ 

حرکت شتابان فناوری در اقتصاد دنیا و عقب ماندگی ایران

گزارش2

دریچه

مدیریت بودجه به روایت اکونومیست
جماعت مقروض

یکی از مهم ترین کارهایی که رهبران سیاس��ی 
بای��د در ح��وزه اقتصاد انج��ام بدهن��د، مدیریت 
بودجه است. آنها اغلب با کاهش یا افزایش مواجه 
می ش��وند و همین امر آنها را گرفت��ار بدهی های 
دولت��ی می کن��د؛ آنه��ا بای��د مدیری��ت بودجه را 

بیاموزند. 
اکونومیس��ت در گزارشی به این مسئله پرداخته 
اس��ت که رهبران سیاس��ی باید تنظیم بودجه را 
ی��اد بگیرن��د. در این گزارش به نق��ل از آینده نگر 

می خوانیم: 
 دولت ه��ا عموم��ا موفق نمی ش��وند بودجه های 
خود را به درستی مدیریت کنند. آمریکا معموال با 
فرض اینکه با بدهی مواجه خواهد شد، بودجه اش 
را بزرگ تر از س��ال پیش در نظر می گیرد. این در 
حالی اس��ت که اقتصاد این کش��ور با رونق همراه 
اس��ت. آلمان همیشه با مازاد مواجه می شود. البته 
این کشور سرمایه گذاری های حیاتی را به حداقل 
می رس��اند و ب��ا این کار تمامی همس��ایه های این 
کش��ور در حوزه ی��ورو اذیت می ش��وند. ژاپن زیر 
ب��ار بدهی های دولتی کمر خ��م کرده و مالیات بر 
مصرف را افزای��ش می دهد. البته آخرین باری که 
ای��ن کار را انجام داد، به بهبود اقتصاد خود کمک 
ک��رد. به همین خاطر اس��ت که ای��ن روزها نقش 
سیاس��ت های مالی به عنوان ابزاری برای مقابله با 
بحران و رکود اقتصادی کاماًل برجسته شده  است. 
اما ش��رایط ب��رای سیاس��تمداران کامال خطرناک 
اس��ت. آنها احتماال تجربه های س��ختی به دست 

خواهند آورد. 

مدیریت بودجه
از حاال می توان آین��ده را پیش بینی کرد. وقتی 
چنی��ن اتفاقاتی بیفتد در قدم نخس��ت، بانک های 
مرک��زی باز هم چاالک تر از پارلمان ها وارد میدان 
می ش��وند. البت��ه بررس��ی ها نش��ان می دهد نرخ 
شاخص فدرال از حاال تا دو سال آینده زیر ۲درصد 
باق��ی خواهد ماند. در مورد بانک انگلیس این نرخ 
زی��ر یک درصد و در م��ورد بانک مرکزی اروپا نیز 
نزدیک به صف��ر خواهد بود. انتظار می رود کاهش 
ن��رخ بهره به صورت محدود باق��ی بماند تا نرخ ها 
منفی نش��وند. اروپا و ژاپ��ن معموال مثل هم اقدام 
می کنند. ام��ا اقدامات آنها چن��دان مؤثر نخواهد 
بود. زمانی که اوراق کم باش��ند، تفاوت چندانی با 
پول نقد نخواهند داش��ت. در واقع این اوراق برای 
بانک ها می توانند پول نقد به همراه داشته  باشند. 
وقتی اقدام��ات پولی چندان مؤثر واقع نش��ود، 
فش��ار بر دولت ه��ا دوچن��دان می ش��ود. در این 
بین کاهش هزین��ه و مالیات ج��زو محبوب ترین 
اقدامات خواهد بود. البته سیاستمداران به تنهایی 
مس��ئولیت مقابله با بحران اقتص��ادی را به عهده 
نمی گیرند. اما همه این نگاه ها باید به روز ش��ود. از 
آنجا که بسته های خروج از رکود و رونق اقتصادی 
عموم��اً تأثی��ری ندارند بای��د به فک��ر راهکارها و 
نگاه ه��ای تازه بود. در دهه 7۰ میالدی، بانک های 
مرک��زی تمرکز زیادی روی تورم نداش��تند، تمام 
تالش ه��ای آنها برای ارتق��ای اقتصاد از طریق وام 
گرفتن، منجر به افزایش قیمت می شد و در نتیجه 
عمال رش��د اقتصادی ایج��اد نمی کرد. در دهه 8۰ 
میالدی این رویه تا حدودی تغییر کرد. بانک های 
مرک��زی در برابر هر اقدامی ک��ه منجر به افزایش 
قیمت می ش��د، نرخ بهره را دس��تکاری می کردند. 
ام��ا در آن زمان هم اقدامات��ی که در نهایت باعث 
افزای��ش تولید ناخالص داخلی می ش��ود به ندرت 

دیده می شد. 
به صورت کلی، بدهی های کالن، دولت ها را برای 
وام گرفتن محتاط تر می کند. اگر در توانایی فردی 
یا جایی برای بازپرداخت وام تردید وجود داش��ته  
باشد، باید نرخ بهره باالتری را پرداخت کند. همه 
این مس��ائل در رابطه ب��ا دولت ها در نهایت آنها را 
با مش��کالت جدی تری مواجه می کند. بسیاری از 
رهبران سیاس��ی، از بحران ه��ای اقتصادی درس 
می گیرند. بدهی های یونان در سال ۲۰۰۹ افزایش 
پیدا کرد، زمانی که این کش��ور وام می گرفت ناچار 
به پرداخت س��ودهای بیش��تری ب��ود. هیچ یک از 
وام ها نتوانس��ت مش��کالت اقتصادی این کشور را 

حل کند. 

همه گرفتار بدهی می شویم
بزرگ تری��ن تجرب��ه ای ک��ه بش��ر تاکن��ون به 
دس��ت آورده این اس��ت که نمی توان با نگاه های 
محافظه کارانه به جنگ ضعف های اقتصادی رفت. 
بررس��ی ها نش��ان می دهد برای دس��ت یافتن به 
رونق اقتص��ادی، نباید نرخ بدهی را در برابر تولید 
ناخال��ص داخلی افزای��ش داد. هرچند این دیدگاه 
جدید که از طرف اقتصاددان های دانشگاه هاروارد 
مطرح ش��ده هنوز مورد بحث و مجادله اس��ت اما 
تجربه ها ثابت می کند این رویکرد، درس��ت است. 
رهبران سیاس��ی ب��رای اینکه بتوانن��د برنامه های 
رونق اقتصادی را به درس��تی اجرا کنند ابتدا باید 
خطراتی را که امکان دارد در مس��یر اجرایی شدن 
آن برنام��ه با آنها مواجه ش��وند، شناس��ایی کنند. 
متأس��فانه بعید به نظر می رسد آنها چنین چیزی 

را یاد بگیرند و در دستور کار خود قرار بدهند. 

اقتصاد کالن

بهبود کسب وکار در گرو قانون پذیری
تنها 20 درصد اقتصاد ایران 

خصوصی است
یک اقتصاددان می گوید بهبود فضای کسب وکار 
در ایران مس��تلزم این است که تمامی بخش های 
اقتصاد ایران اع��م از دولتی، خصولتی و خصوصی 
قانون پذیر ش��وند و تحت مقررات قانونی یکس��ان 
امور خود را پیش ببرند. از همین رو، نخستین گام 
در این راستا حسابرسی شفاف مالی است که باید 
به ویژه در بخش اقتصاد خصولتی به جریان بیفتد. 
علی اکبر نیکواقبال در گفت وگو با ایس��نا، درباره 
وضعی��ت فضای کس��ب وکار در ای��ران بیان کرد: 
امس��ال رتبه ایران نسبت به س��ال گذشته چهار 
پل��ه افت ک��رده، درحالی که امتیاز ای��ران افزایش 
یافت��ه اس��ت. اگر بخواهی��م دلیل این مس��ئله را 
بدانیم واضح اس��ت که سرعت انجام اصالحات در 
کشورهای دیگر به مراتب باالتر از ایران بوده است، 
ول��ی باید به این نکته هم توج��ه کنیم که فضای 

کسب وکار به طور کلی در ایران چگونه است. 
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش ب��ا بیان 
اینک��ه بخش  خصوص��ی در ایران بس��یار کوچک 
اس��ت، گفت: ح��دود ۲۰ درص��د اقتص��اد ایران 
شامل شرکت ها و س��ازمان های کوچکی است که 
بخش خصوصی واقع��ی آنها را در اختیار دارد. این 
در حالی اس��ت که س��هم بزرگی از اقتصاد ایران 
در اختیار س��ازمان های خصولتی و ش��رکت های 
دولتی است و مسئله اینجاست که این نحوه اداره 
این سازمان ها و ش��رکت های بزرگ دولتی شفاف 
نیس��ت و گزارش ه��ای مال��ی و اداری آنها دقیق 
ارائه نمی ش��ود. این در حالی اس��ت که در دنیا و 
کش��ورهایی که فضای کسب وکار در آنها متناسب 
اس��ت کوچک ترین تحولی در وضعیت شرکت ها و 
ادارات گزارش شده و نحوه اداره آنها کامال شفاف 

است. 
نخستین گام؛ حسابرسی شفاف مالی

ای��ن اقتص��اددان گفت: اگ��ر بخواهی��م فضای 
کس��ب وکار را در ایران رونق ببخشیم ابتدا باید به 
بخش خصوصی میدان بیش��تری داده شود و دیگر 
اینکه وضعیت حسابرسی ش��رکت ها روشن شود. 
اگ��ر به آن س��مت رویم که همه ش��رکت ها حتی 
ش��رکت های دولتی و خصولتی مرتبا حسابرس��ی 
ش��ده و گزارش های مالی اداری آنها شفاف شود، 
می توانی��م امیدوار باش��یم که حرکت به س��مت 
شفافیت و بهبود فضای کس��ب وکار ایران صورت 

گیرد. 
نیکواقبال به بحث قانون گذاری هم اش��اره کرد 
و ادامه داد: نکته اینجاست که مصوبات مربوط به 
بهبود فضای کسب وکار در ایران به دقت اجرا نشده 
و اصالحات با تأخیر در دس��تور کار قرار می گیرد 
و البته مس��ائل قانون گذاری هم مهم است. اینکه 
قوانینی در این خصوص تصویب می ش��وند چقدر 
مفید و مؤثر هستند و اینکه چگونه اجرا می شود. 
وی اضاف��ه ک��رد: در همی��ن موض��وع اج��رای 
قوانی��ن نی��ز بای��د ببینیم ش��رکت های خصولتی 
چق��در زیر ب��ار اج��رای آن می روند. ب��ه نظر من 
اکنون دس��تورالعمل ها و قوانین مربوط به فضای 
کس��ب وکار قادر نیست ساختار س��نگین اقتصاد 

دولتی و خصولتی کشور را متحرک کند. 
این اس��تاد بازنشس��ته اقتصاد دانش��گاه تهران 
در ادام��ه س��خنانش گف��ت: برای بهب��ود فضای 
کس��ب وکار باید س��اختار اقتصادی کشور متحول 
ش��ود. باید اقتصاد ای��ران و بخش های مختلف آن 
قانون پذیر ش��ود که تحت مق��ررات قانونی دقیق 
پی��ش رود. یک��ی از قوانی��ن مهم در ای��ن زمینه 
بحث حسابرسی مالی اس��ت و تا این اتفاق نیفتد 
نتیجه ای نخواهیم دید. در نظر داش��ته باشید که 
اکنون ۲۰ سال است می خواهیم فضای کسب وکار 

کشور را بهبود ببخشیم ولی نمی توانیم. 

وظیفه قوه قضاییه
ای��ن اقتص��اددان ب��ه نق��ش دس��تگاه قضا هم 
اش��اره کرد و گفت: ای��ن دس��تگاه در این زمینه 
اهمی��ت ویژه ای دارد. باید س��رعت رس��یدگی به 
امور س��ازمان های اداری، شرکت های خصوصی و 
ش��کایت  فردی باال رود و نتایج روش��ن مشخص 
ش��ود و آن احکامی که صادر ش��ده به اجرا برسد. 
ای��ن وظیفه قوه قضاییه اس��ت که عدالت اداری و 
قوانین را به اجرا بگذارد و طوری نباشد که نیروها 
و قدرت هایی تصمیمات قوه قضاییه را اجرا نکنند. 
ق��وه قضایی��ه در برق��راری رویه قانون��ی در همه 
ش��رکت ها نقش مهمی دارد؛ اینکه قوانین درست 
اجرا شود و کسانی نتوانند تحت عناوین مختلف از 
اجرای قوانین س��رباز زنند. اکنون باید تمام ارکان 

مملکت هماهنگ شوند. 
وی اضافه کرد: در ش��رایط کنونی اقتصاد ایران 
باید دس��تگاه قانون گذار، دس��تگاه اجرا و دستگاه 
قضا هر سه با یکدیگر همکاری کنند، بهبود فضای 
کسب وکار مستلزم این اس��ت که قوانین یکسانی 
برای اقتصاد ایران به کار بیفتد. اگر س��ازمان های 
بزرگ و ش��رکت های بزرگی بتوانن��د فرار مالیاتی 
بکنند و بخش خصوصی کوچک مجبور به پرداخت 
مالیات ش��ود طبیعتا فارغ از بح��ث رتبه ایران در 
بانک جهانی فضای کس��ب وکار در ایران متناسب 

نخواهد بود. 
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معاون توس��عه ص��ادرات کاال و 
خدمات س��ازمان توس��عه تجارت 
و میلی��ارد   24 گف��ت   ای��ران 
ص��ادرات  دالر  میلی��ون   700  
غیر نفت��ی ای��ران در هف��ت ماهه 
نخست امسال به سایر کشورهای 
محمدرض��ا  اس��ت.  ب��وده  دنی��ا 
مودودی روز سه ش��نبه در حاشیه 
مراس��م تجلی��ل از صادرکنندگان 
بلوچس��تان  و  نمون��ه سیس��تان 
اظه��ار کرد: ایران به 150 کش��ور 
دنی��ا ص��ادرات انج��ام می ده��د 
 ک��ه 70 درص��د این ص��ادرات به

 10 کشور است. وی افزود: با توجه 
به اینک��ه ظرفیت ه��ای صادراتی 
ای��ران محدود اس��ت بای��د عالوه 
بر تقویت تن��وع کاال، برنامه ریزی 
الزم برای دسترس��ی به بازارهای 
جهانی انجام ش��ود. مودودی ادامه 
داد: ب��ه منظور پای��داری ایران در 
بازارهای جهانی باید تالش ش��ود 
ظرفیت ه��ای صادراتی در کش��ور 
ارتقا یابد. معاون توس��عه صادرات 
کاال و خدم��ات س��ازمان توس��عه 
تج��ارت ای��ران تأکید ک��رد: باید 
بستر  و  زیرس��اخت های صادراتی 
حمایت جدی از بخ��ش صادرات 
غیر نفتی در کش��ور توسعه یابد تا 
بتوانی��م با کمک بخش  خصوصی، 
تولیدات��ی قابل رقاب��ت در عرصه 
بین المللی داشته باشیم. مودودی 
افزود: امسال 4هزار و 600 میلیارد 
تومان از محل صندوق توسعه ملی 
و مناب��ع بانک ها به عنوان مش��وق 
ب��رای صادر کنن��دگان کش��ور در 
نظر گرفته ش��ده است. وی اضافه 
کرد: این مش��وق ها شامل 2 هزار 
و 300میلی��ارد توم��ان از مح��ل 
صندوق توس��عه مل��ی و 2هزار و 
300 میلی��ارد توم��ان دیگ��ر نیز 
از مناب��ع بانک هاس��ت. م��ودودی 
تصری��ح کرد: این مناب��ع در اصل 
11 درص��دی ب��ود ام��ا از آنجایی 
که قرار ش��د بانک ه��ا هم از منابع 
داخلی خودش��ان در ای��ن زمینه 
س��پرده گذاری کنن��د س��ود این 

تس��هیالت به 13،5 تا 14 درصد 
ارتقا پیدا کرد. وی افزود: همچنین 
220 میلیارد توم��ان هم از ردیف 
بودجه امس��ال به بخش صادرات 
که  یافت��ه  تخصی��ص  غیر نفت��ی 
هنوز پرداخت نش��ده است. معاون 
توس��عه ص��ادرات کاال و خدمات 
ایران  س��ازمان توس��عه تج��ارت 
افزود: ای��ن بودجه در بخش یارانه 
س��ود تس��هیالت بانکی و حمایت 
از حض��ور در بازار جهانی در قالب 
نمایشگاه، حمل و نقل، مراکز تجاری 
و کمک به صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در نظر گرفته شده است. 

44 میلیارد دالر صادرات 
غیر نفتی

معاون توس��عه صادرات کاال و 
خدمات س��ازمان توسعه تجارت 
غیرنفتی  ایران گفت: ص��ادرات 
کشور با توجه به برنامه ریزی های 
انجام ش��ده در 21 سال گذشته 
2هزار درصد رش��د کرده است. 
اظه��ار  م��ودودی  محمدرض��ا 
داشت: در چند سال اخیر کشور 
در حوزه صادرات غیرنفتی رشد 
چش��مگیری داش��ته است. وی 
بی��ان کرد: س��اختارهای بانکی، 
مالیات��ی و گمرک��ی کش��ور در 

گذش��ته برای صادرات غیرنفتی 
ش��کل نگرفته بود ام��ا در چند 
س��ال اخیر در این زمینه رش��د 
وی  داش��ته ایم.  چش��مگیری 
غیرنفتی  افزود: س��هم صادرات 
کل کش��ور در س��ال 56 تنها 4 
درصد بود اما پارسال 55 درصد 
بس��ته صادراتی ایران متعلق به 
ص��ادرات غیرنفتی بوده اس��ت. 
 44 پارس��ال  داد:  ادام��ه  وی 
صادرات  می��زان  دالر  میلی��ارد 
غیرنفتی کش��ور بود که نسبت 
به سال 94 رش��د 4درصدی را 

نشان می دهد. 

جهش صادرات غیر نفتی
کاال  توس��عه صادرات  معاون 
توس��عه  س��ازمان  خدم��ات  و 
تجارت ایران گفت: در گذش��ته 
متأس��فانه بنادر کش��ور محلی 
ب��رای واردات کاال ش��ده بودند، 
اما هم این��ک در زمینه صادرات 
به  موفقیت ه��ای چش��مگیری 
دس��ت آورده اند. مودودی اظهار 
ایران  غیر نفتی  داشت: صادرات 
به کشورهای عراق و افغانستان 
در چند سال اخیر جهش بسیار 
خوبی داش��ته اس��ت. وی ادامه 
دالر  میلی��ارد   9 ح��دود  داد: 
میزان ص��ادرات غیر نفتی ایران 
به این کشورهاس��ت. وی بیان 
کرد: ب��رای در اختی��ار گرفتن 
بازارهای جهانی باید به س��مت 
ایران  بازاره��ای  مدرن ک��ردن 
پی��ش برویم تا بتوانیم با دنیا به 
رقابت بپردازیم. وی تأکید کرد: 
برای موفقی��ت و ماندگاری در 
بازارهای جهان��ی باید به دنبال 
تغییر در حوزه صادرات باشیم. 
رئیس س��ازمان صنعت، معدن 
و تجارت سیستان و بلوچستان 
نی��ز در این مراس��م گفت: این 
ظرفیت ه��ای  دارای  اس��تان 
بسیار خوبی در زمینه صادرات 
و تجارت با کش��ورهای منطقه 
اس��ت که باید از این موقعیت ها 
به بهترین ش��کل استفاده کرد. 
ن��ادر میرش��کار اظهار داش��ت: 
بای��د ظرفیت های سیس��تان و 
بلوچس��تان را ب��رای افزای��ش 
صادرات به کش��ورهای همسایه 
اف��زود:  وی  دهی��م.  افزای��ش 
سیس��تان و بلوچستان بهترین 
بازاره��ای منطق��ه را در اختیار 
دارد که باید از این ظرفیت برای 
افزایش صادرات اس��تفاده کرد. 
وی بیان کرد: دولت باید شرایط 
زیرساختی و قوانین صادرات را 
برای افزایش مبادالت تجاری با 
کش��ورهای همسایه روان سازی 

کند. 

اعض��ای  نشس��ت  چهارمی��ن 
صادرکننده  کش��ورهای  »مجمع 
گاز«  )GECF( هفت��ه گذش��ته 
ب��ه میزبان��ی بولی��وی و با هدف 
افزای��ش جای��گاه و ق��درت این 
مجمع، مقابله هماهنگ با فش��ار 
کش��ورهای قدرتمند و دستکاری 
برخی کش��ورها در قیمت جهانی 
گاز برگ��زار ش��د. اعض��ای اصلی 
مجمع کشورهای صادرکننده گاز 
12 کشور هستند که در مجموع 
ح��دود 70 درصد ذخای��ر گازی 
جهان و 40 درصد تولید این منبع 
مه��م انرژی را در اختیار دارند. در 
نشس��ت کش��ورهای صادر کننده 
گاز فقط بولی��وی، ونزوئال و گینه 
اس��توایی در سطح س��ران حاضر 
شده بودند و بیش��تر کشورها در 
س��طح وزیر در جلس��ه مشارکت 
داش��تند، »اس��حاق جهانگیری« 
رئیس جمه��وری  اول  مع��اون 
به عنوان نماینده کشورمان در این 
کنفرانس حاضر ش��د و سخنرانی 
کرد. به گزارش ایرنا، براساس آمار 
اداره اطالعات اداره انرژی آمریکا، 
بزرگ تری��ن تولیدکنن��دگان گاز 
جهان در س��ال 2015 به ترتیب 
کش��ورهای آمریکا، روسیه، ایران، 
قطر و کان��ادا بودند. درعین حال 
که روس��یه در صدر کش��ورهای 
صادر کننده گاز قرار داشت، قطر، 
ن��روژ و کانادا در ردیف های بعدی 

قرار گرفتند. 

اهمیت نشست بولیوی برای 
بازار گاز

نشست س��انتاکروز بولیوی به 
این علت دارای اهمیت اس��ت که 
قرار اس��ت درباره آینده بیشتر از 
70 درص��د از گاز طبیعی جهان 
تصمیم گیری کند. ب��ا نگاهی به 

آمار و اطالع��ات در مورد صنعت 
گاز می ت��وان ب��ه اهمی��ت ای��ن 
منب��ع ان��رژی در ش��کل دهی به 
آین��ده جهان پی برد. به نوش��ته 
خبرگ��زاری  »فران��س پ��رس« 
درحالی که طی دهه آینده نقش 
نف��ت در ب��ازار ان��رژی از 32 به 
29 درصد کاه��ش پیدا می کند، 
پیش بینی می ش��ود نقش آفرینی 
گاز در بازار جهان��ی انرژی از 22 
به 26 درصد افزایش خواهد یافت. 
براس��اس پژوهش آماری شرکت 
می��زان  پترولی��وم«  »بریتی��ش 
مصرف گاز طبیعی در سال 2016 
حدود 1.5 درصد افزایش داشت و 
به 3.54 تریلیون مترمکعب رسید. 
اس��پوتنیک  روس��ی  خبرگزاری 
در م��ورد این نشس��ت نوش��ت: 
دیدار صادرکنن��دگان نفت برای 
کشورهای آمریکای التین بسیار 
اهمیت داش��ت زی��را از آرژانتین 
تا مکزی��ک میادین نف��ت و گاز 
در کنار دیگ��ر منابع تجدیدپذیر 
این  دارن��د. کش��ورهای  وج��ود 
منطقه به شدت به تولیدات خود 
در ب��ازار انرژی متکی هس��تند. 
نکته قابل توجه در این نشس��ت 
تنش سیاس��ی عمیق میان قطر 
و ام��ارات دو بازیگر عم��ده بازار 
گاز جه��ان ب��ود. این دو کش��ور 
پی��ش از این متح��د یکدیگر به 
ش��مار می رفتند. تارنمای نشریه  
»هرال��د تریبون آمریکای التین« 
در مورد نشست گازی در بولیوی 
نوشت: کش��ور میزبان بر موضوع 
ص��ادرات گاز تمرکز زیادی کرده 
اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل این 
کنفرانس را در ش��هر سانتاکروز 
ک��ه به عن��وان ه��اب گازی این 
کشور به شمار می رود برگزار کرد.  
رئیس جمهوری  مورال��س«  »اوو 

بولی��وی در ای��ن نشس��ت اظهار 
با  باید  تولیدکنن��دگان  داش��ت: 
بازیگرانی ک��ه تالش می کنند در 
قیمت های تولیدات منابع طبیعی 
دس��تکاری کنن��د، مقابله کنند. 
نشریه  »س��ان دیلی« هم در این 
زمینه عنوان داش��ت کشورهای 
صادرکنن��ده گاز که در نشس��ت 
بولی��وی حاض��ر بودن��د برقراری 
قیمت ه��ای عادالنه را هدف خود 
قرار دادند. این کش��ورها شرایط 
اقتص��ادی جه��ان را نامناس��ب 
ارزیابی و مهم ترین مزایای استفاده 
از گاز را منافع زیست محیطی آن 
و بهبود بهره وری از انرژی عنوان 
می کنند. به نوشته اسپوتنیک، این 
نشس��ت در زمانی صورت گرفت 
که ب��ازار جهان��ی گاز با تحوالت 
گوناگون��ی روب��ه رو می ش��ود که 
مهم ترین مولفه آن تشدید رقابت 
در آن اس��ت. یک��ی از مهم ترین 
نگران��ی کش��ورهای حاض��ر در 
سانتاکروز، نرخ های کنونی و آینده 
گاز طبیعی است. به طور معمول 
قیمت گاز طبیعی براساس قیمت 
سوخت، نفت خام و مشتقات آن 
تعیین می ش��ود و بر این اس��اس 
صادرکنندگان، قیمت کنونی گاز 
را به صرف��ه نمی دانند. به اعتقاد 
بسیاری از تحلیلگران بازار انرژی، 
مهم ترین دلی��ل این امر، افزایش 
تولید نف��ت و گاز غیرمتعارف یا  

»نفت شل« بوده است. 

عرضه و تقاضا در بازار گاز 
دغدغ��ه  مهم تری��ن  از  یک��ی 
گاز  تولیدکنن��ده  کش��ورهای 
آن  قیم��ت  تعیین تکلی��ف 
اس��ت. تارنم��ای »ان��رژی ورلد«  
اعتقاد دارد   )Energy world(
اکنون میزان عرض��ه جهانی گاز 

از تقاضا پیشی گرفته است و این 
وضعیت می تواند به بحران کاهش 
ش��دید قیمت ها منجر شود. این 
شرایط مشابه با وضعیتی خواهد 
بود که برای بازار نفت خام اتفاق 
افتاد و باعث کاهش غیرقابل تصور 
قیمت نفت خام شد. بحران عرضه 
و تقاضا قیمت هر بش��که نفت را 
100 دالر به دوره 30 دالر نزدیک 
کرد.  »الکساندر نواک« وزیر انرژی 
روس��یه نیز اعتق��اد دارد افزایش 
عرض��ه کش��ورهای تولیدکننده 
گاز باعث ایج��اد بحران در بازار و 
کاهش قیمت ها می شود. براساس 
این گزارش، ایاالت متحده به نحو 
گس��ترده ای تولیدات خ��ود را در 
حوزه نف��ت خ��ام و گاز طبیعی 
افزایش داده اس��ت که علت این 
امر توسعه فناوری حفر چاه بوده 
است. اکنون تکنولوژی های نوین 
دسترس��ی به منابعی را که پیش 
از ای��ن قاب��ل اس��تخراج نبودند 
آسان ساخته اس��ت. این شرایط 
افزای��ش عرض��ه مناب��ع ان��رژی 
 را ب��ه بازار موجب ش��د. نش��ریه 
 Oil and Gas Investor
نیز نوش��ت: صادرکنن��دگان گاز 
طبیع��ی در دوره ای در بولی��وی 
دور هم جمع شدند که بازار انرژی 
ب��ه افزایش قیمت ها امید بس��ته 
است. کشورهای صادرکننده گاز 
به دنبال آن هس��تند تا در آینده 
به یک سازمان پرقدرت همچون 
اوپ��ک تبدی��ل ش��وند و بتوانند 
به ص��ورت مس��تقل و کارآمد بر 
قیم��ت و بازار تأثیرگذار باش��ند. 
گرچه در یک سال گذشته قیمت 
گاز ثابت مانده و به نس��بت چند 
سال گذشته اندکی بهبود داشته 
اس��ت اما این بازار هم به ش��دت 
انرژی های غیرمتعارف  از س��وی 

زیر فش��ار قرار دارد. کش��ورهای 
حاضر در نشست صادرکنندگان 
گاز در ش��رایط کنونی به شدت با 
ایاالت متحده  از  صادرکنن��دگان 
رقاب��ت می کنند. آمریکا به دنبال 
آن اس��ت ت��ا به عنوان س��ومین 
صادرکنن��ده ب��زرگ گاز جه��ان 
مط��رح ش��ود. ای��ن گ��زارش با 
بیان این نکته ک��ه ایاالت متحده 
تهاجمی ترین سیاست را در میان 
بازیگران ب��ازار گاز دارد در مورد 
پیش بینی قیمت گاز آورده است: 
عرض��ه بی��ش از ح��د گاز، باعث 
همکاری بیشتر تولیدکنندگان گاز 
و بازبینی در برخ��ی قراردادهای 
مه��م گازی می ش��ود. مهم ترین 
طرف های این معامله ها قطر، کره 
جنوب��ی، ژاپن و تای��وان بوده اند. 
دیگر عرضه کنندگان س��نتی گاز 
همچون روس��یه، نروژ و الجزیره 
هم تصمیم گرفته اند س��هم خود 
را در اروپ��ا افزای��ش دهند. نکته 
اینجاس��ت که افزایش عرضه گاز 
مایع از سوی آمریکا در آمریکای 
التین باعث کاهش قیمت ش��ده 
اس��ت و برخی کشورهای منطقه 
افزای��ش س��رمایه گذاری  را ب��ه 
وادار س��اخته ت��ا با ای��ن روش از 
هزینه های تولید خود کاس��ته و 
قیمت های بهت��ر و رقابتی تری را 
به مصرف کنندگان پیشنهاد دهد. 
به عنوان نمونه به تازگی ش��رکت  
»گازپ��روم« روس��یه قراردادهای 
گوناگ��ون گازی را ب��ا دولت های 
آمری��کای التین به وی��ژه بولیوی 
ب��ه امضا رس��اند تا س��طح تولید 
ای��ن کش��ورها را توس��عه بدهد. 
دیگر ش��رکت های این حوزه نیز 
را  گسترده ای  سرمایه گذاری های 
در آمری��کای التی��ن برنامه ریزی 

کرده اند. 

کشورهای صادرکننده گاز و نقش آفرینی در بازار

مودودی از صادرات بیش از 24میلیارد دالری کاالی غیرنفتی در 7 ماهه امسال خبر داد

رشد 2 هزار درصدی صادرات غیرنفتی ایران در 21 سال گذشته
خبـــر

در همایش معرفی فرصت های اقتصادی و 
سرمایه گذاری ایران مطرح شد

اعالم آمادگی ایتالیایی ها برای 
حضور گسترده در ایران 

بخش  خصوصی ایتالیا در همایش��ی در رم آمادگی 
برای سرمایه گذاری و حضور گسترده در بازار ایران را 
در صورت رفع موانع بانکی با کشورمان اعالم کرد. در 
همایش��ی که با عنوان »معرفی فرصت های اقتصادی 
و سرمایه گذاری ایران« در شهر رم با حضور ده ها تن 
از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایتالیایی و شماری از 
مسئوالن سیاس��ی و اقتصادی دو کشور برگزار شد، 
ایتالیایی ها آمادگی خود را جهت حضور گس��ترده و 
س��رمایه گذاری در ایران در صورت رفع موانع بانکی 
اعالم کردند. شرکت کنندگان در این همایش، تداوم 
محدودیت ها و موانع بانکی را مش��کل اصلی توسعه 
رواب��ط اقتصادی دوجانبه دانس��ته و اعالم کردند که 
نقطه شروع همکاری های اجرایی اقتصادی و صنعتی 
میان دو کش��ور، با آغاز ج��دی همکاری های مالی و 
بانکی دوجانبه عملی خواهد شد. مسئوالن دو کشور 
نیز در این همایش نس��بت به تحق��ق زودهنگام آن 
اب��راز امی��دواری کرده اند. محمدرض��ا پورابراهیمی، 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
که در این همایش حضور داشت، گفت: خوشبختانه 
ب��ا اتفاق��ات خوب��ی ک��ه در افزای��ش همکاری های 
می��ان دولت ای��ران و ایتالیا ش��کل گرفت��ه، اکنون 
راهکاره��ای رفع موانع و مش��کالت بانکی به ش��کل 
خاصی در حال برطرف ش��دن اس��ت و خوشبختانه 
مس��یر را برای افزایش همکاری ها و عقد قراردادهای 
س��رمایه گذاری باز کرده اس��ت. وی افزود: تصور ما 
این اس��ت که نتیجه این نشس��ت کمک به افزایش 
س��طح مبادالت اقتصادی و همچنی��ن قراردادهایی 
ک��ه قبال با محدودیت های بانک��ی روبه رو بود، بکند، 
ای��ن محدودیت ها با راهکارهایی که در ایتالیا مدنظر 
قرار گرفته اس��ت درحال برطرف ش��دن است و فکر 
می کنیم این نشس��ت کمک به جذب سرمایه گذاری 
در ایران و )رفع( محدودیت های منابع بانکی که قبال 
شاهد آن بودیم بکند. وی گفت: فکر می کنم با اتفاق 
مثبت��ی ک��ه در ایتالیا رقم خورده اس��ت، ما بتوانیم 
موضوع بحث جذب س��رمایه گذاری، مراودات بانکی 
و انتقال منابع به کشورمان برای بحث سرمایه گذاری 
را فراهم کنی��م و همچنین فرصت خوبی برای تجار 
و بازرگان��ان ب��رای ارائه محصوالت در ایتالیا اس��ت. 
برنامه س��رمایه گذاری حوزه گردش��گری بسیار مهم 
اس��ت ک��ه در مجموع��ه فعالیت های می��ان ایران و 
ایتالیا مدنظر اس��ت. »بندت��و دال ودووا« معاون وزیر 
ام��ور خارجه ایتالیا ب��ا تأکید بر پیگیری کش��ورش 
برای رفع موانع بانکی ب��ا ایران گفت: ما تمام تالش 
خود را در چارچوب برجام جهت رفع مشکالت مالی 
ش��رکت های ایتالیایی برای کار و س��رمایه گذاری در 
ای��ران می کنیم. »اینیاتس��یو مون��کادا« رئیس گروه 
صنعتی »فاتا« مشکل واقعی عدم عادی سازی روابط 
بانک��ی با ایران را ترس بانک های ب��زرگ ایتالیایی و 
اروپای��ی از آمریکا دانس��ت و گفت: اگر یک کش��ور 
اروپای��ی مانند ایتالی��ا روابط مالی خ��ود را با ایران 
عادی کن��د دیگر کش��ورهای اروپایی ه��م این کار 
را خواهن��د ک��رد. در آبان ماه گذش��ته نیز همایش 
تجاری بانک ها، ش��رکت های بیمه و مسائل حقوقی 
ای��ران و ایتالیا با حضور مس��ئوالن بانکی و بیمه ای 
دو کشور در ش��هر رم برگزار شد و شرکت کنندگان 
در ای��ن همای��ش به بحث و تب��ادل نظر درخصوص 
مش��کالت مربوط به مبادالت بانک��ی، انتقال پول و 
ضمانت ه��ای بیمه میان دو کش��ور پرداختند. احمد 
پورف��الح، رئی��س ات��اق بازرگانی، صنای��ع و معادن 
و کش��اورزی ای��ران و ایتالیا در ای��ن همایش اظهار 
داشت: متأسفانه، با گذشت دو سال از رفع تحریم ها 
و تالش های مسئوالن و بنگاه داران ایتالیا و ایران، ما 
هنوز موفق نش��ده ایم به س��طوح تجاری قبلی میان 
دو کش��ور برس��یم و عمده ترین مش��کل، مربوط به 
بح��ث انتقال پ��ول، ارتباطات بانکی و عدم پوش��ش 
بیمه ای کافی و یک رشته مسائل جنبی است. امروز 
بانکداران ایتالیا و ایران به بررس��ی مشکالت موجود 
پرداخت��ه و وعده رفع آن را داده ان��د و همانطور که 
دکتر مظفری س��فیر ایران در رم مژده داده است، با 
رفت و آمد مس��ئوالن دولتی وزارت اقتصاد و دارایی و 
شرکت های سرمایه گذاری در ایران، حداکثر تا دو ماه 
آینده مش��کالت بانکی میان دو کشور حل می شود و 
می توانیم امید بیش��تری به دستیابی به سطح باالتر 
از 7 میلیارد یورو در مبادالت دوجانبه داشته باشیم. 
پس از برجام در س��ال 2015، ایتالیا نخستین کشور 
اروپایی ب��ود که مقامات خود را به ایران فرس��تاد و 
همواره ابراز عالقه مندی برای توسعه روابط اقتصادی 

با ایران کرده است. 

اقتصاد کالن

خبر

نخست وزیر ارمنستان در دیدار با ظریف مطرح کرد 
بهره مندی شرکت های ایرانی از طریق 

ارمنستان از منافع اتحادیه اوراسیا 
نخس��ت وزیر ارمنس��تان با بیان اینکه روند صادرات و 
واردات بین ایران و ارمنس��تان رو به افزایش است، گفت 
آمادگ��ی داریم که ش��رکت های ایران��ی بتوانند از طریق 
ارمنس��تان از منافع اتحادیه اوراس��یا بهره مند ش��وند. به 
گزارش »فرصت امروز« از اداره کل دیپلماس��ی رسانه ای 
وزارت امور خارجه، »کارن کاراپتیان« روز سه ش��نبه در 
دیدار محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران همچنین 
ب��ا اعالم آمادگی از اجرای طرح های ترانزیتی بین ایران و 
ارمنستان گفت: برای مناس��بات با ایران اهمیت ویژه ای 
قائل هستیم و عالقه مندیم همکاری ها در خصوص انرژی 
و س��ایر موضوعات اقتصادی و هم��کاری در مناطق آزاد 
ارمنستان و ایران را افزایش دهیم. نخست وزیر ارمنستان 
در خص��وص رف��ع آلودگی ارس گفت: گ��روه کاری رفع 
آلودگی رودخانه ارس در این خصوص اقداماتی انجام داده 
که گزارش آن را در نشس��ت کمیس��یون مشترک اعالم 
خواهی��م ک��رد. »محمد جواد ظریف« وزی��ر امور خارجه 
جمهوری اسالمی ایران هم در این دیدار با تشکر از ارسال 
پیام های تسلیت در حادثه زلزله کرمانشاه توسط مقامات 
ارمنی اظهار داشت: مناسبات اقتصادی دو کشور باید بیش 
از پیش افزایش یابد. مناطق آزاد می توانند این فرصت را 
برای افزایش همکاری ها مهیا کنند. ایش��ان همچنین بر 
لزوم رفع آلودگی رودخانه ارس تأکید کرد. ظریف با اشاره 
به حضور هیأت اقتصادی همراه در سفر به ارمنستان اظهار 
داشت: شرکت های حاضر در همایش تجاری از بهترین ها 
هستند و آمادگی دارند تا همکاری های دو جانبه اقتصادی 
و تج��اری را بیش از پیش گس��ترش دهند. محمدجواد 
ظریف وزیر امور خارجه برای انجام دیدار کاری وارد ایروان 
ش��د و از طرف »شاوارش کوچاریان« معاون وزیر خارجه 
ارمنس��تان و »سیدکاظم سجادی« سفیر ایران در ایروان 
مورد استقبال رسمی قرار گرفت. وزیر امور خارجه ایران 
در این سفر یک روزه به ایروان پایتخت ارمنستان عالوه بر 
دیدار با »ادوارد نعلبندیان« همتای ارمنی خود در نشست 
مشترک اقتصادی میان ایران و ارمنستان هم شرکت کرد. 
در این نشست راه های گسترش همکاری های اقتصادی و 
تجاری دو کش��ور و زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری 
در ایران و ارمنس��تان مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. 
شماری از بازرگانان ایرانی در سفر به ارمنستان ظریف را 

همراهی می کنند. 

معاون وزیراقتصاد: 
دو برابر اعتبارات سال گذشته برای 

تکمیل طرح ها پرداخت شد
معاون نظارت مالی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی و 
خزانه دار کل کش��ور گفت: در هش��ت ماه امسال بیش 
از دوبرابر س��ال گذش��ته اعتبار عمرانی برای تکمیل و 
بهره برداری از طرح های نیمه تمام پرداخت ش��د که این 
افزایش پرداختی در کشور کم س��ابقه است. رحمت اهلل 
اکرمی روز سه ش��نبه در شش��مین همایش سراس��ری 
معاونان نظارت مالی و رؤس��ای خزانه معین استان های 
کش��ور در گرگان اظهار کرد: ب��ا نگاه ویژه دولت بر لزوم 
توجه و تأکید بر اجرا و تکمیل طرح ها، از ابتدای امسال 
تاکن��ون بیش از28 هزار میلی��ارد تومان اعتبار نقدی و 
غیرنقدی به طرح های عمرانی پرداخت ش��د که تالش 
داریم در م��دت زمان باقیمانده تا پایان س��ال این رقم 
ب��از هم افزایش پیدا کند. وی بی��ان کرد: اینک یکی از 
مشکالت جدی کشور، تقدم هزینه ها بر درآمد است که 
باید با کار و ت��الش و تعیین روش های جدید درآمدی، 
این فاصله جدی و نگران کننده تا حد زیادی کاهش یابد. 
معاون نظارت مالی وزیر اقتصاد افزود: بودجه امسال کل 
کشور بیش از 346 هزار میلیارد تومان است اما با گذشت 
هشت ماه ازسال فقط 171 هزار میلیارد تومان آن محقق 
شده اس��ت. اکرمی ادامه داد: 53 هزار میلیارد تومان از 
این درآم��د از محل فروش نفت، 51هزار میلیارد تومان 
از دریاف��ت مالیات، 35هزار میلیارد توم��ان از واگذاری 
دارایی ها و مابقی از س��ایر محل های درآمدی به دست 
آم��د. وی اظهار کرد: با وج��ود فاصله تحقق درآمدهای 
امسال مطابق برنامه ریزی ها، باز هم این درآمد در مقایسه 
با سال قبل 33.5 درصد افزایش دارد. اکرمی بیان کرد: 
 ب��ا وجود افزایش درآمدی امس��ال و رس��یدن به درآمد

 171 هزار میلیارد تومانی، مصرف بودجه کشور تاکنون 
از 196 هزار میلیارد تومان گذشته که الزم است در نحوه 
مدیریت های کش��ور و فاصله گرفتن از اتکای صرف به 
بودجه های دولتی تجدید نظر جدی شود. خزانه دار کل 
کشور ادامه داد: مدیران هزینه ای، یکی ازمعضالت جدی 
کش��ور و تغییر رویکرد به سمت درآمدزایی مدیران یک 
ضرورت اجتناب ناپذیر برای گرفتار نشدن در بحران های 
مالی و کمبود اعتباری در آینده اس��ت. وی به عملکرد 
هش��ت ماهه کشور در تحقق بودجه و درآمد اشاره کرد 
و گف��ت: بی تردید با روش های موجود و با توجه به چند 
ماه باقیمانده تا پایان س��ال ام��کان تحقق کامل بودجه 
پیش بینی شده وجود ندارد. اکرمی بیان کرد: اگر تالش 
بیشتر در این بخش صورت نگرفته و راهی برای افزایش 
درآمدها اندیشیده نش��ود در آینده حتی برای پرداخت 
حقوق کارکنان دولت هم با مش��کل مواجه می ش��ویم. 
معاون نظارت مالی وزیر امور اقتصادی و دارایی، کاهش 
اتکای دولت به نفت را تصمیمی ستودنی و آینده نگرانه 
دانست و گفت: حذف کامل اتکا به نفت که اولویت جدی 
کشور در آینده است با نگاه های کنونی به نحوه مدیریت 

هزینه زا امکان پذیر نیست. 



رئی��س  ام�روز:  فرص�ت 
و  ش��فافیت  دیده بان  س��ازمان 
عدالت روز گذش��ته در نشست 
خبری در جمع رسانه ها درباره 
فعالیت موسس��ات  پش��ت پرده 
مالی غیرمجاز س��خن گفت و از 
اعضای  استعفای دس��ته جمعی 
»هیأت رس��یدگی ب��ه تخلفات 
مؤسس��ه اعتباری ثامن الحجج« 

خبر داد. 
احم��د توکل��ی ب��ا انتق��اد از 
کس��انی که به موسسات مالی و 
اعتباری به مثابه سایر بنگاه های 
اقتصادی ن��گاه می کنند، گفت: 
برخ��ی اع��ام می کنن��د ک��ه 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری، 
سایر  شبیه  اقتصادی  بنگاه های 
به عنوان مثال،  بنگاه ها هستند؛ 
اگر یک کارخانه پارچه بافی که 
از وزارت صنع��ت مجوز گرفته 
ورشکس��ت ش��ود، آی��ا وزارت 
صنعت باید پول آن را پرداخت 
کند؟ درباره موسسات مالی هم 
همین طور است و بانک مرکزی 
نمی تواند خس��ارات موسس��ات 
مالی ورشکسته را پرداخت کند. 
او ادامه داد: کارکرد بنگاه های 
اقتصادی دیگر، مانند موسسات 
مالی و اعتباری نیس��ت، چراکه 
ی��ک کارخان��ه ی��ا ه��ر بن��گاه 
اقتص��ادی دیگر با اس��تفاده از 
س��رمایه ش��خصی و تسهیات 
می ش��ود،  تأس��یس  بانک��ی 
مال��ی  موسس��ات  درحالی ک��ه 
و اعتب��اری به اعتب��ار تضمین 
دول��ت اس��ت ک��ه می توانند از 
م��ردم منابع جم��ع آوری کنند 
تا با اس��تفاده از پ��ول مردم به 
تسهیات  صاحبان کس��ب و کار 

بدهند. 

توکلی افزود: موسس��ات مالی 
و اعتب��اری درآم��د حاص��ل از 
به عنوان  را  بانک��ی  فعالیت های 
سود س��پرده به مردم پرداخت 
می کنند و بخشی را نیز به عنوان 
س��ود خود برمی دارند. بنابراین 
بانک ها با اعتب��اری که دولت و 
بان��ک مرکزی به آنها داده برای 
خود کسب درآمد می کنند و با 
سایر بنگاه های اقتصادی از این 

نظر تفاوت دارند. از سوی 
از  بانک مرک��زی  دیگ��ر، 
موسسات مالی و اعتباری 
ی��ا بانک ها وج��ه ضمانت 
قانون��ی می گی��رد ت��ا در 
این موسسات  صورتی که 
ورشکس��ته ش��وند، بانک 
مرکزی بتواند بخش��ی از 
طل��ب م��ردم را پرداخت 

کند. 
رئی��س س��ازمان مردم 
دیده بان ش��فافیت  نه��اد 
و عدال��ت ب��ا اش��اره ب��ه 

اختیارات گسترده بانک مرکزی 
در زمینه نظارت بر فعالیت های 
بانک��ی از مرحله صدور مجوز تا 
تش��خیص تخلفات و بازرسی از 
ای��ن اختیارات  بانک ه��ا گفت: 
س��بب می ش��ود ت��ا در صورت 
کوتاه��ی ی��ا قصور موسس��ات 
مالی و اعتب��اری، بانک مرکزی 

مسئول شناخته شود. 

بانک مرکزی نمی تواند از زیر 
 بار مسئولیت خود 

شانه خالی کند
به گزارش مهر، توکلی گفت: 
البت��ه معتق��دم از س��وی دیگر 
بانک مرکزی موظف به پرداخت 
خس��ارت تک تک سپرده گذاران 

در موسس��ات مالی ورشکس��ته 
نیس��ت، ول��ی از طرف��ی ه��م 
نمی توان��د از مس��ئولیت خ��ود 
در این زمینه ش��انه خالی کند. 
قص��ور بان��ک مرک��زی در این 
زمینه این اس��ت که براس��اس 
قان��ون بای��د در براب��ر جامع��ه 
پاس��خگو باش��د و ب��ر عملکرد 
بانک ه��ا نظارت داش��ته باش��د 
که در قضیه موسس��ات مالی و 

اعتباری ورشکسته مشخص شد 
این نظارت وجود نداشته است. 
قانون نیز صراحتا می گوید بانک 

مرکزی مسئولیت دارد. 
عضو سابق ش��ورای پول و 
اعتبار خاطرنش��ان کرد: بانک 
مرکزی باید مسئولیت تاطم 
اقتصادی ایجاد شده را بپذیرد 
و ب��ه دلیل ایجاد مش��کات 
اجتماعی، بازخواس��ت ش��ود. 
در قضی��ه مؤسس��ه مال��ی و 
اعتباری ثامن الحجج نیز بانک 
مرکزی ابتدا س��عی کرد فشار 
اجتماعی را از طریق پرداخت 
مبالغ س��پرده گذاران با مبالغ 
کم کنترل کند که کار خوبی 

بود. 

پرونده ثامن الحجج
توکلی با اش��اره به مؤسسه 
داد:  ادام��ه  ثامن الحج��ج 
بیش��ترین تخلفات مؤسس��ه 
ثامن الحجج در س��ال ۸۶ رخ 
داد ول��ی بهمنی، رئیس وقت 
بان��ک مرکزی این مؤسس��ه 
را حمای��ت ک��رد. درحالی که 
بازرسان  ثامن الحجج  مؤسسه 
بانک مرکزی را به ش��عب راه 
این  مدیرعامل  نمی داد، 
مؤسس��ه از طرف رئیس 
کل بان��ک مرکزی وقت 
تشویق نامه دریافت کرد. 
در دول��ت یازده��م نیز 
بانک مرکزی در برخورد 
ب��ا اقدامات مش��ابه این 
مؤسسه جدی تر شد اما 
باز هم اهمال و کوتاهی 
وجود داش��ت.  او افزود: 
در م��رداد ۹۳ زمانی که 
من عضو ش��ورای پول و 
اعتب��ار از طرف مجلس 
بودم، در جلس��ه ش��ورا اعام 
کردم که بانک مرکزی از نظر 
اجتماع��ی موظف اس��ت این 
مؤسسه را منحل کند که این 
پیشنهاد به تصویب رسید اما 
اجرای آن در دی ماه ۹۴ رخ 
داد. در این ۱۸ ماه مدیرعامل 
توانست  ثامن الحجج  مؤسسه 
با پول مردم، مسکن، زمین و 
مجتمع های تجاری خریداری 
ک��رده و به نام اف��راد مختلف 
مرکزی  بان��ک  کن��د.  ثب��ت 
در ای��ن ۱۸ م��اه چ��را از این 
ف��رد غاف��ل ب��ود؟ در نهایت 
 ه��م مدیرعامل این مؤسس��ه 
تح��ت الحف��ظ در خان��ه اش 

محصور شد. 

چرا هیأت رسیدگی استعفا داد؟ 
رئی��س دیده بان ش��فافیت و 
عدالت تصریح کرد: سال گذشته 
این س��ازمان مردم نهاد به بانک 
وزارت  و  دادس��تانی  مرک��زی، 
اطاعات به عنوان سه نهادی که 
از طرف دولت مسئول رسیدگی 
به تخلفات مؤسسه ثامن الحجج 
بودند پیش��نهاد داد یک نفر از 
جلسات  در  نیز  س��پرده گذاران 
این س��ه نفر حضور داشته باشد 
که مورد استقبال قرار گرفت اما 
چند ماه بعد یک هیأت اجرایی 
زی��ر نظر ای��ن گروه س��ه نفره 
تشکیل شد که در آبان ۹۶ این 

هیأت اجرایی استعفا داد. 
توکل��ی اف��زود: بانک مرکزی 
بای��د اعام کند چ��را این گروه 
و تحت چه فشارهایی از سمت 
خود اس��تعفا داده اند؟ همچنین 
بانک مرکزی به صورت ش��فاف 
توضیح بدهد که چرا در وصول 
تس��هیاتی که این مؤسس��ه به 

مردم داده، کوتاهی می شود؟ 
به گفته وی، عمده تسهیات 
کان این مؤسس��ه ب��ه قضات 
و  علم��ا  فرزن��دان  باس��ابقه، 
پرداخت  شخصیت های سیاسی 
شده که دیده بان شفاف و عدالت 
در صورت عدم پاسخگویی بانک 
مرک��زی، اس��امی این اف��راد را 

منتشر خواهد کرد. 
شورای  مجلس  ادوار  نماینده 
اس��امی تصریح کرد: از س��وی 
بان��ک مرک��زی پرداخت  دیگر 
بدهی های س��پرده گذاران کان 
مؤسسه ثامن الحجج را به بانک 
پارسیان واگذار کرده ولی هیچ 
گونه ضمانتی از بانک پارس��یان 

اخذ نشده است. 

در حالی بانک ها سه پیشنهاد 
زیرس��اخت هایی  ایجاد  برای  را 
در مناطق زلزله زده مطرح کرده 
بودند ک��ه در نتیجه جلس��ات 
اخی��ر پیش��نهاد اول آنها یعنی 
ساخت مدرسه و خانه بهداشت 
تأیی��د ش��ده اس��ت. از این رو 
بانک ها س��اخت ۶۳ مدرس��ه را 
در دس��تور کار قرار می دهند و 
در صورتی که بودجه آنها اجازه 
دهد به س��اخت خانه بهداشت 

نیز وارد خواهند شد. 
به گزارش ایس��نا، در جریان 
زلزل��ه اخی��ر در مناط��ق غربی 
کش��ور تکالیفی بر عهده شبکه 
بانکی ق��رار گرف��ت. به گونه ای 
که ب��ا مصوب��ه هی��أت وزیران 
قرار ش��د ح��دود ۶۷۵ میلیارد 
تومان در قالب تسهیات بانکی 
بخش ه��ای  در  و  ارزان قیم��ت 

مختلف به زلزله زدگان پرداخت 
دوساله  امهال  ش��ود. همچنین 
برای تس��هیاتی که ت��ا قبل از 
زلزله از ش��بکه بانک��ی دریافت 
شده بود نیز اجرایی خواهد شد. 
اما در کن��ار این تکالیف خوِد 
بانک ها تصمیم گرفتند با توجه 
به منابعی ک��ه در اختیار دارند 
بلندمدت  اقدام��ات  انجام  برای 
و زیربنای��ی، ساخت و س��ازهایی 
را انج��ام دهن��د. از ای��ن رو در 
جلس��ه ای ک��ه هفته گذش��ته 
برگ��زار کردند، س��ه پیش��نهاد 
مطرح ش��د تا اینکه در صورت 
تأیید یکی از آنه��ا را به مرحله 

اجرا درآورند. 
بانک ها  نخس��تین پیش��نهاد 
بازس��ازی مدارس، درمانگاه ها و 
خانه های بهداش��ت آسیب دیده 
و  ب��ود  زلزل��ه زده  مناط��ق  در 

دومین پیش��نهاد ساخت و س��از 
ب��ا  س��رپل ذهاب  بیمارس��تان 
تجهیز کامل به پیش��رفته ترین 
امکانات پزشکی. قرار بر این بود 
اگر هر یک از این دو پیش��نهاد 
قبا از س��وی س��ازمان دیگری 
تقبل شده باش��د بانک ها برای 
تهیه کانکس های اسکان موقت 

زلزله زدگان اقدام کنند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که در 
جریان مذاکراتی که بین شبکه 
بانک��ی ب��ا وزارت بهداش��ت و 
اس��تانداری کرمانشاه انجام شد 
و همچنی��ن ب��ا توجه به س��فر 
اخیر رئیس کل بانک مرکزی و 
تعدادی از مدیران عامل بانک ها 
ب��ه مناط��ق زلزل��ه زده تصمیم 
گرفته اند پیش��نهاد اول اجرایی 

شود. 
آن طور که جمش��یدی، دبیر 

بانک ه��ای خصوص��ی  کان��ون 
توضیح داده است طبق توافقات 
انجام ش��ده با توجه به اینکه در 
مناط��ق زلزله زده ح��دود ۱۰۰ 
مدرس��ه تخریب ش��ده اس��ت 
تاکن��ون ۳۷ م��ورد را خیری��ن 
بازس��ازی کنند  پذیرفته اند که 
ام��ا ۶۳ م��ورد باق��ی مان��ده را 
بانک ه��ای خصوص��ی و دولتی 
تقبل کردند. قرار بر این اس��ت 
که در جریان س��اخت مدارس 
اگ��ر بودجه ای م��ازاد بود آن را 
صرف خانه های بهداشت کنند. 
ب��ه گفته جمش��یدی، برآورد 
ب��رای  از مناب��ع الزم  دقیق��ی 
ساخت این مدارس وجود ندارد 
چرا ک��ه هنوز آم��ار و اطاعاتی 
ک��ه مس��ئوالن منطق��ه ارائ��ه 
کرده اند دقیق نیست، اما وزارت 
بهداش��ت اطاعات جامعی ارائه 

کرده که برای س��اخت هر خانه 
بهداش��ت ح��دود ۱۰۰ میلیون 
تومان نیاز است. همچنین برای 
ساخت بیمارستان سرپل ذهاب 
ظاهراً حدود ۳۵ میلیارد تومان 

منابع الزم خواهد بود. 
بانک ه��ای  کان��ون  دبی��ر 
خصوص��ی این را ه��م گفت که 
بانک ها در ساخت و ساز  شراکت 
م��دارس و خان��ه بهداش��ت در 
مناطق زلزله زده یکسان نخواهد 
ب��ود بلک��ه ب��ا توجه ب��ه وجود 
بانک ه��ای ب��زرگ و کوچک و 
توان��ی که آنه��ا در منابع دارند 
این مش��ارکت متفاوت اس��ت. 
ب��ا این ح��ال ب��ه زودی بانک ها 
جلسه ای تش��کیل خواهند داد 
که آنها با ب��رآورد هزینه ای که 
انجام می ش��ود س��هم خ��ود را 

مشخص خواهند کرد. 

از بین پیشنهادات سه گانه بانک ها، نخستین پیشنهاد تأیید شد

ساخت ۶۳ مدرسه در مناطق زلزله زده توسط بانک ها

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت از استعفای دسته جمعی  »هیأت رسیدگی به تخلفات ثامن الحجج« خبر داد

بانک مرکزی نمی تواند از مسئولیت خود شانه خالی کند  »بیست و چهارمین همایش بیمه و توسعه« 
برگزار می شود

مدیریت ریسک، چالش بزرگ 
صنعت بیمه

بروز حوادث سلسله وار با منشاء طبیعی و انسانی در 
دو س��ال گذشته، بار مالی سنگینی را بر دوش اقتصاد 
ایران و به ویژه صنعت بیمه گذاش��ته و دست اندرکاران 
صنعت بیمه را بر آن داش��ته است تا معضل »مدیریت 
ریس��ک« را در  »بیس��ت و چهارمین همایش بیمه و 

توسعه« نقد و بررسی کنند. 
ب��ه گ��زارش ایرنا، ب��روز حادث��ه آتش س��وزی در 
پتروش��یمی ها که بزرگ ترین آن پارس��ال در مجتمع 
پتروش��یمی بوعلی به وقوع پیوست، حادثه برخورد دو 
قطار در سمنان، تخریب ساختمان پاسکو، آتش سوزی 
در پاالیشگاه نفت تهران و در نهایت زلزله کرمانشاه از 
جمله حوادثی است که طی نزدیک به دو سال گذشته 
به دلیل تلفات باالی انس��انی و مالی ناشی از آن، ذهن 

افکار عمومی را درگیر خود کرده است. 
با توجه قرار گرفتن ایران روی کمربند زلزله، اگر به 
این حجم حوادث با منشاء انسانی، مخاطرات ناشی از 
وقوع بایای طبیعی از جمله سیل، زلزله و خشکسالی 
را بیفزاییم، به حجم باالی خسارت های مالی و معنوی 
ناش��ی از بروز حوادث می رس��یم که چاره مقابله با آن 
در مدیریت ریسک در همه ابعاد آن خاصه می شود. 

همی��ن اهمیت ریس��ک موجب ش��ده »بیس��ت و 
چهارمین همایش بیمه و توسعه« به موضوع  »مدیریت 
ریسک و بیمه؛ الزامات، چالش ها و راهکارها« اختصاص 
یابد تا پژوهش��گران راه هایی را برای کاهش هزینه ها و 
آسیب های وقوع این حوادث در کشور ارائه دهند. این 
همایش س��یزدهم آذرماه در مرک��ز همایش های برج 
میاد برگزار می ش��ود.  آنگونه که امیر صفری رئیس 
پژوهش��کده بیمه روز سه شنبه در نشست خبری این 
همایش عنوان کرد، در کشور حادثه خیزی چون ایران، 
باید مدیریت ریسک را پیش از حوادث پیگیری کرد تا 
خس��ارات ناشی از این حوادث فارغ از اینکه منشاء آن 

انسانی یا طبیعی باشد، به حداقل برسد. 
ب��ه گفته وی، این ریس��ک در ش��اخه های مختلف 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی قابل پیگیری است؛ 
ب��رای نمونه ایمن ش��دن جاده ها و حرکت به س��مت 
رانندگی بی خطر، بخش��ی از مدیریت ریس��ک است 
که نتیج��ه آن در کاهش تلفات حوادث رانندگی قابل 
مشاهده است؛ یا اینکه با ساختمان های ایمن می توان 
خس��ارات جانی و مالی کمت��ری در زمان بروز زلزله و 

سیل و نظایر آن متحمل شد. 
رئیس پژوهشکده بیمه گفت: در کشوری چون ایران 
باید مناطق مختلف براساس خطراتی که با آن مواجه 
است، تقسیم بندی شود و نمی توان همان بیمه نامه ای 
را که برای یک اس��تان زلزله خیز صادر می شود، برای 

استانی که کمتر با این خطر مواجه است، صادر کرد. 
صف��ری، اهمیت آم��وزش همگان��ی و فراگیر برای 
آمادگ��ی در برابر حوادث و برنامه ریزی برای اس��تفاده 
هرچه بیش��تر مردم از چتر حمایت های بیمه در زمان 
بروز حوادث را یادآور شد و گفت: در زمینه اعان پیش 
هشدارها به مردم و اعام سریع خطر نیازمند استفاده 

از فناوری ها و تکنولوژی های جدید هستیم. 
وی با یادآوری اینکه دس��تگاه های اجرایی مختلفی 
اعم از س��ازمان مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در 
زمینه مدیریت ریس��ک نقش دارن��د، گفت: مدیریت 
ریس��ک در حوادثی با منش��اء انسانی بسیار با اهمیت 
است؛ اینکه راه ها و ساختمان های ایمن داشته باشیم و 
ساختمان ها، صنایع و بنگاه های بزرگ اقتصادی تحت 

پوشش بیمه باشند، بسیار حیاتی است. 
صفری برخ��ورداری جامع��ه از س��ازه های ایمن و 
جاده های ایمن را از حقوق شهروندان ذکر کرد و گفت: 
باید درک جامعه را از بروز ریسک باال برد به شکلی که 
به اولویت جامعه تبدیل شود زیرا در این صورت است 

که به یک مطالبه عمومی جامعه تبدیل می شود. 
رئیس پژوهش��کده بیمه در عین حال با بیان اینکه 
ش��رکت های بیمه نیز باید مدیریت ریسک را سرلوحه 
خود قرار دهند، تأکید کرد: اینکه برای مناطق مختلف 
بیمه نامه ه��ای مختلف صادر ش��ود، یک��ی از راه های 

مدیریت ریسک است. 
صفری با بیان اینکه از ۱۳۷ مقاله تخصصی به همایش 
بیمه و توسعه، ۱۵ مقاله در پنج نشست تخصصی ارائه 
می شود، اظهار داشت: در حاشیه برگزاری این همایش 
ی��ک روزه دیدارهایی بین ش��رکت های بیمه خارجی 
و مدیران صنعت بیمه ایران پیش بینی ش��ده است تا 
تجارب خود را در زمینه مدیریت ریس��ک به اشتراک 

گذارند. 
وی با اش��اره ب��ه تصویب الیحه تأس��یس صندوق 
بیمه حوادث همگانی برای بیمه س��اختمان ها گفت: 
پژوهش��کده بیمه س��از و کار فعالیت ای��ن صندوق را 
طراحی کرده است تا به محض تصویب نهایی در مرجع 

ذی ربط اجرایی شود. 
ب��ه گفته صفری، در طراح��ی این صندوق از تجربه 
کشور ترکیه که صندوق مشابهی در این زمینه تأسیس 
کرده، بهره گرفته ش��ده اس��ت و پژوهشکده بیمه در 
تاش اس��ت یک کارگاه تخصصی نیز در این حوزه با 

کارشناسان نیوزیلندی برگزار کند. 
گفتنی اس��ت بیس��ت و چهارمین همایش بیمه و 
توس��عه، با مش��ارکت کارشناسان و دس��ت اندرکاران 
صنعت بیمه س��یزدهم آذرم��اه در مرکز همایش های 
برج میاد برگزار می شود؛ این دوره همایش، برخاف 
دوره های گذشته همایش در سطح ملی برگزار می شود. 
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بیمهنامه

اکونومیست گزارش داد
ایران، نهمین کشور خاورمیانه در 

امنیت سرمایه گذاری
 تازه ترین گزارش اکونومیس��ت ب��ه موضوع امنیت 
س��رمایه گذاری و تحلیل فضای کسب وکار خاورمیانه و 
کشورهای شمال آفریقا پرداخته که نشان می دهد ایران 
با کس��ب نمره ۵.2 در امنیت سرمایه گذاران خارجی و 
نمره ۴.۶ در ایجاد محیط کس��ب و کار، نهمین اقتصاد 
خاورمیانه لقب گرفته است.  به گزارش آنا، بر پایه این 
گزارش، بهترین نمره خاورمیانه ای ها از آن کشور امارات 
متحده عربی با نمره ۶.۶ بوده که البته در بخش محیط 
کسب و کار نیز نمره خوب ۵.۶ را کسب کرده تا در بین 
خاورمیانه ای ها رتبه جهانی 2۹ را کسب کند.  همچنین 
میانگی��ن رتبه امنیت س��رمایه گذاری در خاورمیانه با 
فاکتورگیری کش��ورهای عراق و سوریه به ۵.۳ رسیده، 
ضمن آنکه میانگین محیط کسب وکار نیز نمره ۴.۹ را 
کس��ب کرده اس��ت. الزم به ذکر است این رده بندی با 
۱۰ کش��ور دارای مزیت سرمایه گذاری در این منطقه، 

لیست شده است. 
رتبه دوم این جدول به کش��ور سلطان نش��ین عمان 
اختص��اص دارد که در جدیدترین طرح اقتصادی خود 
در فک��ر آن است ک��ه تا سال 2۰2۰ اقتصاد خود را به 
اقتصادی کام��اً غیرنفتی بدل کند و درآمد نفتی جای 
خود را به دیگر صنایع دهد. عمانی ها توانسته اند با امتیاز 
۶.۵، دومین کشور از لحاظ امنیت در خاورمیانه باشند 
اما از لحاظ محیط کسب وکار امتیاز ۵.۱ را کسب کرده 
ک��ه از این منظر پنجمین اقتصاد خاورمیانه به ش��مار 
می آید؛ باید اضافه ک��رد که رتبه اقتصاد جهانی عمان 
۶۶ اس��ت.  پس از این کش��ور، قطر ب��ا فضای امنیت 
سرمایه گ��ذاری و با نم��ره ۶.۳، توانس��ته ۳۴۰میلیارد 
دالر ارز و سرمایه گ��ذاری خارج��ی را ذخیره کند. این 
کش��ور از لحاظ ایجاد محیط کسب وکار نیز نمره ۵.۸ 
و از منظ��ر رتبه بین المللی خود نیز رتبه ۴۷ را به خود 
اختصاص داده است.  نکته جالب این رتبه بندی، حضور 
اردن در چهارمین رده امنیت سرمایه گذاری در منطقه 
خاورمیانه بوده، البته این کش��ور بی سروصدا به نسبت 
سایر همسایگان خود توانسته نمره ۵.۸ به لحاظ امنیت 
سرمایه گ��ذاری و ۵.۱ در محی��ط کس��ب وکار را برای 
سرمایه گذاران به وجود بیاورد و همین ثبات باعث شده 

تا رتبه بین المللی آنها نیز ۷۵ باشد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۱2۰دالر آمریکا

۴.۹۵۴یورو اروپا

۵.۵۴۳پوند انگلیس

۱.۱۳۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۵۷.۶۰۰مثقال طا

۱2۸.۷۰۰هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۳۵2.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۵۵.۵۰۰سکه طرح جدید

۶۸۸.۰۰۰نیم سکه

۳۸۶.۷۰۰ربع سکه

2۵۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
روز سه شنبه در ادامه روند صعودی خود 
با 599 واحد رش��د به جای��گاه 91 هزار 
و 255 واحدی ارتق��ا یافت. در معامالت 
بازار س��هام، نماد ف��والد مبارکه اصفهان 
ب��ا 169 واح��د، نماد معدن��ی و صنعتی 
گل گهر با 100 واحد، نماد گروه مدیریت 
س��رمایه گذاری امید ب��ا 65 واحد، نماد 
معدنی وصنعت��ی  چادرملو ب��ا 60 واحد، 
نماد گس��ترش نفت و گاز پارسیان با 55 
واح��د، نماد توس��عه  معادن وفلزات با 46 
واحد، نماد فوالد خوزس��تان با 41 واحد، 
نماد پاالیش نفت بندرعباس با 39 واحد، 
نماد س��رمایه گذاری گروه توسعه ملی با 
38 واح��د، نم��اد س��رمایه گذاری غدیر و 
نم��اد پاالیش نفت اصفه��ان با 37 واحد 
افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت را در رشد 
ش��اخص کل بورس داش��تند. در مقابل، 
نماد آس��ان پرداخت پرشین با 28 واحد، 
نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس با 15 
واحد، نماد ایران  خودرو با 13 واحد، نماد 
مل��ی  صنایع  مس  ایران با 12 واحد، نماد 
س��ایپا با 11 واحد، نم��اد پارس  خودرو با 
10 واح��د و نم��اد گروه مپن��ا با 7 واحد 
کاهش، بیشترین تأثیر منفی را در برآورد 
نماگر بورس تهران داشتند. در معامالت 
روز سه ش��نبه ب��ورس ته��ران همانن��د 
روزهای گذشته نمادهای فلزی و معدنی 
بیشترین جذابیت را در میان معامله گران 
بازار سهام داش��تند؛ رونق معامالت این 
گروه نقش زیادی در رش��د شاخص کل 
داش��ت، به ط��وری که نماد فوالد س��ازی 
مبارک��ه به تنهایی ش��اخص کل را 169 
واحد باال ب��رد. همچنین گروه کانی های 
فلزی صدرنشین معامالت بورس شد. در 
این گ��روه 270 میلیون س��هم به ارزش 
600 میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. گروه 
فلزات اساسی نیز به ارزش 486 میلیارد 
ری��ال و فرآورده های نفتی به ارزش 278 
میلیارد ریال جایگاه های بعدی را به خود 

اختصاص داد. 

عوامل تأثیرگذار بر رشد شاخص کل
روز سه ش��نبه ب��ازار س��هام، ب��ازاری 
پرحجم بود که همچنان با پیش��رو شدن 

ش��رکت های ف��والدی و معدنی ش��اهد 
خودنمای��ی هلدینگ ه��ا و ش��رکت های 
س��رمایه گذاری برخوردار از س��هام گروه 
فل��زات اساس��ی و معدن��ی ب��ود؛ بازاری 
ک��ه همچنان چش��م انتظار پا گذاش��تن 
نقدینگ��ی و پول های تازه به بازار اس��ت. 
ای��ن روزه��ا رش��د قیم��ت کامودیتی ها  
بازاره��ای  پای��ه و معدن��ی( در  )م��واد 
جهان��ی، کاهش س��ود بانک��ی و افزایش 
ن��رخ دالر از دالی��ل رش��د بازار س��هام 
شمرده می ش��ود. باید توجه داشت رشد 
ش��اخص کل ب��ورس در روزه��ای اخیر، 
حباب��ی و هیجان��ی نب��وده، بلک��ه تحت 
تأثیر رش��د قیمت فلزات اساسی و برخی 
محصوالت پتروشیمی حاصل شده است. 
از طرف��ی رش��د قیمت ای��ن محصوالت 
افزایش س��ودآوری  باعث  )کامودیتی ها( 
و رشد قیمت س��هام شرکت های مرتبط 
با آنها در بورس کش��ورمان ش��ده است. 
از س��وی دیگر افزایش نرخ دالر به عنوان 
علت دیگر رش��د شاخص بورس نام برده 
می ش��ود. ش��رکت های صادرات محور و 
همچنین شرکت هایی مانند پاالیشگاه ها 
که ف��روش داخل��ی آنها ب��ر مبنای نرخ 
دالر انجام می ش��ود نیز تحت تأثیر رشد 
قیمت دالر، س��ود خوبی را کس��ب کرده 
و رش��د داش��ته اند. کاهش س��ود بانکی 

عامل دیگر رش��د ش��اخص کل اس��ت. 
بازارهای پول��ی به عنوان ب��ازار موازی و 
رقیب بورس ش��ناخته می شوند، بنابراین 
کاهش س��ود بانکی موجب ش��ده است 
ک��ه بخش��ی از نقدینگی به بازار س��هام 
وارد ش��ود. پیش بینی می شود در آینده، 
می��زان کوچ نقدینگ��ی از بانک به بورس 
بیشتر می شود؛ زیرا حساب هایی که سود 
باالیی می دادند به سر رسید خود نزدیک 

می شوند. 

با گروه های بازار سهام
بورس تهران، در حالی همچنان شاهد 
تقویت حجم و ارزش معامالت س��هام در 
می��ان نماده��ای گروه فلزات اساس��ی و 
معدنی ه��ا بود که برخ��ی از معامله گران 
با نقد کردن س��هام شرکت های کوچک 
ب��ه دنبال ج��ذب س��هام ش��رکت های 
صادرات مح��ور و ش��رکت هایی در گروه 
فل��زات اساس��ی و پاالیش��ی ها بودن��د. 
چنان ک��ه گروه مدیریت س��رمایه گذاری 
امی��د در حالی ب��ا بی��ش از 51 میلیون 
سهم به ارزش کمتر از 10 میلیارد تومان 
روبه رو ش��د که با صف خرید بیش از 16 
میلیون س��همی به کار خ��ود پایان داد. 
دوقلوهای س��نگ آهنی نیز اگرچه شاهد 
ش��کل گیری صف خرید سهام در تابلوی 

معامالت س��هام خ��ود بودند ک��ه تداوم 
عرضه سهام از سوی سهامداران حقوقی 
انتظار برای متعادل ش��دن معامالت آنها 
در روزه��ای آینده را محتمل می کند. در 
نماد  »ومعادن« نیز عرضه سنگین سهام 
از سوی سهامدار عمده حقوقی در دامنه 
نوسان مثبت قیمتی مانع از شکل گیری 
صف خرید در این نماد ش��د. درعین حال 
روند معامالت سهام فوالد خوزستان نیز 
ب��ا وج��ود بازارگردانی س��هام در روندی 
متعادل دنبال ش��د. همی��ن وضعیت در 
ف��والد مبارکه نی��ز رخ داد و درعین حال 
ملی مس ب��ا وجود معامل��ه 24 میلیون 

سهمی درجا زد. 

سهم حقیقی و حقوقی ها از معامالت 
آبان ماه تاالر شیشه ای

براساس آمار 56درصد معامالت بورس 
توس��ط اش��خاص حقوق��ی و 44 درصد 
توس��ط اش��خاص حقیق��ی در آبان ماه 
صورت گرفته اس��ت. آبان ماه اش��خاص 
حقیق��ی 44 درصد خرید ها و 45 درصد 
فروش ها را به خود اختصاص دادند. این 
در حالی است که حقوقی های بازار، سهم 
56 درص��دی از خری��د و 55 درصدی از 
فروش ه��ا را به نام خود ثب��ت کردند. از 
سویی دیگر اشخاص حقیقی در آبان ماه 
مالکیت خود در سهام 23 گروه را اضافه 
کردند که در خال��ص خریدها گروه های 
»فرآورده ه��ای نفتی ب��ا 2022 میلیارد 
ری��ال، عرضه ب��رق، گاز، بخار و آب گرم 
ب��ا 107 میلیارد ریال، صندوق های قابل 
معامله ب��ا 105 میلیارد ریال، س��یمان، 
آه��ک و گ��چ ب��ا 60 میلی��ارد ری��ال و 
ماشین آالت و دس��تگاه های برقی با 59 
میلیارد ری��ال در رتبه یک ت��ا پنج این 
فهرس��ت قرار دارن��د. بنابرای��ن گزارش 
حقوقی ه��ا در این دوره مال��ی، مالکیت 
خ��ود را در 18 صنع��ت افزای��ش دادند 
و پن��ج گ��روه اول که بیش��ترین تغییر 
مالکیت از حقیقی به حقوقی را داشته اند 
و خال��ص جابه جایی ش��امل خ��ودرو و 
س��اخت قطعات با 265 میلی��ارد ریال، 
اطالع��ات و ارتباطات ب��ا 235 میلیارد 
ریال، رایانه و فعالیت های وابس��ته به آن 
ب��ا 198 میلیارد ریال، فلزات اساس��ی با 
161 میلیارد ریال و اس��تخراج کانه های 

فلزی با 138 میلیارد ریال می شود. 

شاخص کل از مرز 91 هزار واحد گذشت

کوچ نقدینگی ها از بانک به بورس

بورس تهران در ش��رایط فعلی با رفتار 
س��هامداران،  تحلیل مح��ور  و  منطق��ی 
می تواند مسیر صعودی خود را ادامه دهد 
و عن��وان جذاب ترین ب��ازار مالی ایران را 
تثبیت کند. رشد قیمت کامودیتی ها در 
بازاره��ای جهانی نخس��تین و مهم ترین 
عامل است و این موضوع صنایع کاالمحور 
بورسی )که سهم زیادی از بازار در اختیار 
دارند( را تحت تاثیر قرار داد. به تبع رشد 
قیم��ت کامودیتی ها در بازارهای جهانی، 
کارنامه  توانس��تند  فل��زی  ش��رکت های 
موفق��ی در بورس کاال داش��ته باش��ند. 

بر همین اس��اس در گزارش ه��ای مالی 
ش��رکت های مزب��ور ش��اهد افزایش نرخ 
فروش بودیم. دومی��ن آیتم در خصوص 
رشد شاخص کل بورس، نوسانات قیمت 
نفت اس��ت. نفت از ابتدای سال توانست 
روند صعودی قابل قبولی را داشته باشد، 
بر همین اساس ش��رکت های پاالیشی و 
پتروش��یمی بورس تهران مورد استقبال 
س��هامداران قرار گرفتند. س��ومین عامل 
افزایش ن��رخ دالر مبادالت��ی و نرخ آزاد 
اس��ت. ن��رخ رش��د دالر و افزایش ارزش 
ای��ن ارز مهم در برابر ری��ال باعث بهبود 
عملکرد ش��رکت های صادرات محور شد. 
آخرین عامل اثر گذار بر رش��د ش��اخص 
سیاس��ت های جدید بانکی کش��ور است. 
ط��ی چندماه اخیر ش��اهد ای��ن موضوع 

بودی��م ک��ه ن��رخ س��ود بانک��ی در رقم 
15درصد تثبیت ش��د. ب��ا توجه به اینکه 
این بازار بزرگ ترین رقیب بازار س��رمایه 
ب��ود، ای��ن تحرکات م��وج مثبت��ی را به 
بورس تزریق کرد. رشد شاخص از ابتدای 
س��ال 96، براس��اس متغیرهای سیاسی 
و اقتص��ادی داخل��ی و بین الملل��ی بوده 
و صع��ود بازار براس��اس عوام��ل بنیادی 
صورت گرفته اس��ت. ش��رکت ها نیز طی 
این مدت عملکرد خوبی داشته اند. انتشار 
نخستین پیش بینی س��ود شرکت ها نیز 
این نکت��ه را تایید می کند که بس��یاری 
از آنه��ا توانس��تند س��ود های مطلوبی را 
برای پایان س��ال پیش بینی کنند. ارزش 
معامالت بورس تهران نس��بت به ماه های 
گذشته رش��د قابل توجهی داشته است. 

ای��ن موضوع می تواند نوی��د این را بدهد 
ک��ه با ورود ش��اخص کل به کانال جدید 
می توانیم شاهد آغاز مسیر جدیدی برای 
ورود نقدینگی باش��یم. س��هامداران باید 
در ش��رایط فعلی به قیمت سهم ها توجه 
ویژه ای داش��ته باشند. همچنین به دلیل 
جذابیتی که بازار س��هام به دست آورده 
است س��هامداران باید مش��اوره درستی 
از مش��اوره های س��رمایه گذاری بگیرند. 
س��هامداران بای��د از ظرفیت های��ی ک��ه 
سازمان بورس در خصوص افزایش دانش 
مالی ایجاد کرده اس��ت اس��تفاده کنند. 
نهاد ناظر نیز باید فرهنگ سازی های الزم 
را انجام دهد تا بورس روند منطقی را در 
ش��رایط رشد ادامه دهد و رفتاری به دور 

از هیجان داشته باشد. 

بازار س��هام طی هفته ها و روزهای اخیر 
روندی صعودی داش��ته است. اگرچه این 
رش��د ش��اخص و ارزش معام��الت عمدتا 
به افزای��ش قیمت های جهان��ی مواد خام 
و رش��د نرخ ارز وابس��ته اس��ت، اما همت 
دولت جهت کاهش نرخ س��ود س��پرده ها 
را نی��ز می ت��وان به عنوان یک��ی از اضالع 
دالیل رش��د ش��گفت آور ب��ورس قلمداد 
کرد. با کاهش نرخ سود سپرده ها، شرایط 
ب��رای کاه��ش ن��رخ تنزیل بازار س��هام و 
نی��ز افزای��ش ن��رخ ارز فراهم ش��د. البته 
بس��یاری از کارشناسان اقتصادی وضعیت 
بورس در نیمه دوم س��ال ج��اری را بهتر 

از نیمه اول سال برآورد می کردند؛ چراکه 
پیش بینی می شد در نیمه دوم سال جاری 
با اس��تقرار مج��دد دولت انضباط بیش��تر 
حاکم ش��ود و دیگر آنکه کاهش نرخ سود 
س��پرده ها ب��ه تدریج اثر خ��ود را بر دیگر 
متغیرهای اقتصاد نمایان سازد. هم اکنون 
س��وال جدی که پیش روی فع��االن بازار 
س��رمایه قرار دارد، این اس��ت ک��ه تداوم 
رش��د قیمت ها در بازار س��هام امکان پذیر 
اس��ت یا اینکه در حال حاضر بازار س��هام 
ریسکی ش��ده اس��ت. فارغ از ریسک های 
سیاس��ی منطقه ای و بین المللی باید گفت 
در ص��ورت تثبیت قیمت های جهانی مواد 
خام روی قیمت های فعلی یا حتی افزایش 
قیمت های جهانی مواد خام )بس��یاری از 
بین المللی چنین سناریویی  کارشناس��ان 
را پیش بین��ی می کنن��د( می ت��وان انتظار 

داش��ت که قیمت سهام ش��رکت هایی که 
به طور مس��تقیم یا غیر مستقیم وابسته به 
قیمت های جهانی مواد خام است، همچنان 
رش��د کند. از آنجا که نزدیک به 50درصد 
س��هام بازار را س��هام چنین شرکت هایی 
تش��کیل می دهند، ل��ذا می ت��وان انتظار 
داش��ت که کل بازار س��هام رشد مناسبی 
را تجرب��ه کند. آنچه مهم اس��ت و به نظر 
می رس��د از ناحیه دولت بای��د مدنظر قرار 
گیرد، ارس��ال این پیام به س��رمایه گذاران 
اس��ت که از بابت س��رمایه گذاری در بازار 
س��هام یا اقتصاد، ریس��کی از سوی دولت 
به آنها تحمیل نخواهد شد. دولت می تواند 
برنامه بلندم��دت کمی تدوین و ارائه کند 
که براساس آن ریسک های سرمایه گذاری 
را کنترل کن��د؛ به عنوان مثال، برنامه های 
بلندمدت دولت در خصوص تعرفه ها مثل 

تعرفه فوالد، سیاست دولت برای نرخ سود 
بانکی و ن��رخ ارز و سیاس��ت مالی دولت 
برای انتش��ار اوراق مش��ارکت، مش��خص 
ش��ود. اینکه نرخ خوراک پتروش��یمی ها 
و نرخ به��ره مالکانه مع��ادن تابع فرمولی 
ش��وند که این فرم��ول حداقل برای چهار 
س��ال ثابت باشد، به س��رمایه گذاران این 
پی��ام را می دهد که از ناحی��ه تصمیمات 
دولتی، ریس��کی به آنه��ا تحمیل نخواهد 
ش��د. باید در خصوص افزایش عمق بازار  
)نقدش��وندگی(، ج��ذب س��رمایه گذاران 
خارجی، توس��عه فرهنگ بازار س��رمایه، 
اس��تقرار نظام حاکمیت شرکتی، افزایش 
روحی��ه ریس��ک پذیری و کارآفرینی نیز 
برنامه های مدونی تهیه و ارائه ش��ود تا در 
نهایت شاهد افزایش نقش بازار سرمایه در 

اقتصاد کشور باشیم. 

رشد شاخص کل بورس زیر سایه مولفه های بنیادی

انتظار برای تداوم رشد

خبر

صدور 19 کد سرمایه گذار خارجی در 
یک ماه

مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و 
تس��ویه وجوه )سمات( از صدور 19 کد سهامدار خارجی 
جدید در ماه گذشته خبر داد. محمدرضا محسنی افزود: 
 10 س��هامدار حقیقی از کش��ورهای هلند و افغانستان

 )9 نفر( آبان ماه با پشت سر گذاشتن مراحل قانونی، کد 
معامالتی فعالیت خود را دریافت کردند. وی اظهار داشت: 
9 س��رمایه گذار حقوقی خارجی از کشورهای افغانستان 
)3 ش��رکت(، امارات )2 شرکت(، گرجستان، ارمنستان، 
ایتالیا و عمان ماه گذشته کد سهامداری خود را از شرکت 
سپرده گذاری مرکزی اخذ کردند تا تعداد سرمایه گذاران 
حقوقی خارجی فعال در بازار سرمایه ایران به عدد 232 
برس��د. مدیرعامل سمات درباره دستاوردهای سفرش به 
اجالس ش��رکت های س��پرده گذاری جهان  )WFC( و 
مجمع عمومی گروه ش��رکت های سپرده گذاری مرکزی 
آس��یا و اقیانوس��یه در هنگ کنگ گفت: خوش��بختانه 
جلس��ات مختلفی در حاش��یه برگزاری ای��ن اجالس ها 
 برگ��زار و رایزنی هایی خوبی با نماین��دگان »یورو کلیر«  
)Euroclear(  و ش��رکت های س��پرده گذاری روسیه، 
تایوان و کره جنوبی انجام ش��د که با تش��کیل تیم های 
کاری ویژه درصدد توس��عه همکاری ها با این ش��رکت ها 
هس��تیم. نخس��تین کد س��هامدار خارجی بازار سرمایه 
ای��ران را آبان ماه س��ال 73 یک ش��رکت آلمانی دریافت 
کرد و تاکنون 954 کد س��هامدار خارج��ی در این بازار 
صادر شده است. درحال حاضر سرمایه گذارانی از آمریکا، 
انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان، 
ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، 
لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، 
یونان، اندونزی، مالدیو، لهس��تان، کان��ادا، جزایر کیمن، 
هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکس��تان، سوریه، لوکزامبورگ، 
کوی��ت، نیوزیلن��د، مالزی، ک��ره جنوبی، گرجس��تان، 
ارمنس��تان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانس��تان فعال 
هس��تند. براس��اس این گزارش، در این فهرست نام 34 
سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود. 

ارزش معامالت بازار دارایی فکری از 
مرز 50 میلیارد ریال گذشت

مدیرعامل فرابورس ای��ران از انجام معامله دو اختراع و 
ی��ک طرح صنعتی به ارزش 18 میلی��ارد و 750 میلیون 
ری��ال طی یک ماه در بازار دارایی فک��ری ایران خبر داد و 
افزود: با انجام س��ه معامله جدید ارزش معامالت این بازار 
به رقم 51 میلیارد و 750 میلیون ریال رس��یده است. به 
گ��زارش مهر، امیر هامونی گفت: با قطعیت این معامله ها 
و افزوده ش��دن طرح ه��ا و اختراعات متنوع به فهرس��ت 
عرضه های بازار دارایی فکری، اهداف ترسیم شده برای این 
بازار در مسیر تحقق بیشتر قرار گرفته است؛ چراکه یکی 
از اه��داف راه اندازی ب��ازار دارایی فکری هدایت اختراعات 
و طرح ه��ای صنعتی به ی��ک کانال مش��خص به منظور 
تجاری س��ازی آنه��ا بود. آن ط��ور که هامون��ی می گوید، 
فروش قطعی طرح صنعتی »لیوان س��اده استوانه ای« به 
ارزش معامالت��ی 3 میلیارد ریال، ف��روش قطعی اختراع  
»فرآیند تولید سوس��یس و کالباس بدون نیتریت و بدون 
میکروارگانیس��م از ماه��ی« به ارزش 7 میلی��ارد ریال و 
مج��وز بهره برداری برای مدت 10 س��ال از اختراع  »بدن 
خشک کن سقفی« به ارزش 8 میلیارد و 750 میلیون ریال 
در بازار دارایی فکری فرابورس ایران در بازه زمانی 26 مهر 
تا پایان آبان ماه رقم خورده که ارزش مبادالتی این س��ه 
معامله در مجموع معادل 18 میلیارد و 750 میلیون ریال 
است. به گفته وی، تاکنون شش اختراع و دو طرح صنعتی 
در این بازار مورد معامله قرار گرفته که شش مورد به روش 
انتقال قطعی مالکیت و دو مورد نیز به روش اعطای مجوز 
بهره برداری معامله ش��ده اند. مدیرعام��ل فرابورس ایران 
در بخش دیگری از س��خنانش با بی��ان اینکه تاکنون 20 
صندوق سرمایه گذاری جسورانه درخواست تأسیس خود 
را ارائه کرده اند، به پذیره نویس��ی 3 صندوق VC به ارزش 
120میلیارد تومان اشاره کرد و گفت: از طریق پذیره نویسی 
این صندوق ها بخشی از منابع مالی برای سرمایه گذاری در 
حوزه دانش بنیان جذب شده است. هامونی با اعالم اینکه 
یک صندوق VC با س��رمایه 10 میلیارد تومان در شرف 
پذیره نویسی است، از دریافت موافقت اصولی هفت صندوق 
جس��ورانه با سرمایه 170 میلیارد تومان خبر داد و گفت: 
صندوق جسورانه دانشگاه تهران یکی از این هفت صندوق 

است که در شرف پذیره نویسی قرار دارد. 

پوشش 17درصدی پیش بینی های 
»بشهاب« طی شش ماه

شرکت المپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 96 را حسابرسی شده 
و با سرمایه معادل 162 میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت 
المپ پارس شهاب پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی 
96 را مبلغ 519 ریال اعالم کرد و طی دوره شش ماهه 
ب��ا اختصاص مبلغ 87 ریال س��ود به ازای هر س��هم به 
17درصد از پیش بینی هایش رسید که در مقایسه با دوره 
مشابه س��ال مالی قبل معادل 26 درصد کاهش داشت. 
گفتنی است این شرکت در دوره مشابه سال مالی قبل 
مبلغ 117 ریال س��ود به ازای هر سهم اختصاص داد و 

معادل 74درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
قند لرس��تان در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین 
درصد افزای��ش را از آن خود کرد که فیبر ایران در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5,7854.91قلرست

5,9814,91چفیبر

2,0164,89وبانک

1,9204,75وامید

3,4874,68کفرا
9624,68خزر
2,9884,66کگل

 بیشترین درصد کاهش
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. کنترل خوردگی تکین کو در 
رده دوم این گروه ایس��تاد. لبنیات کالبر هم در میان سهم 

هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.83(5,817خموتور
)4,77(12,129رتکو

)4,63(1,647غالبر

)4,15(5,015غاذر

)4,12(5,660مرقام
)4,07(2,967حفارس
)4,05(2,846سغرب

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته شد. توسعه معادن 
و فلزات در رده دوم این گروه ایستاد. معدنی و صنعتی گل 

گهر هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

150.292 187تاپیکوح

126,480 1703ومعادن
89,244 2988کگل
72,761 2740فوالد

58,740 2016وبانک
51,525 1920وامید
44,159 1671فایرا

بیشترین ارزش معامله
جای��گاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را معدنی و 
صنعت��ی گل گهر به خود اختصاص داد. توس��عه معادن و 
فل��زات رتبه دوم را به دس��ت آورد. ف��والد مبارکه اصفهان 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
266.698 2988کگل

215,454 1703ومعادن
199,338 2740فوالد
133,928 4248شپنا
118,396 2016وبانک
98,929 1920وامید
97,963 4439فخوز

بیشترین سهام معامله شده
توس��عه معادن و فل��زات در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین سهام معامله شده را به دست آورد که حق تقدم 
نفت و گاز و پتروشیمی تامین در این گروه دوم شد و فوالد 

مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

17034731ومعادن
1874410تاپیکوح
27403720فوالد
16713307فایرا

10073169خساپا
29882966کگل
17592115کچاد

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
22031102خمحور
1374687کساپا
3361672کحافظ
1035518خکمک
1919480شپارس
3214402سیالم
1963393قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران 

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

8772.34وخارزم
14022.60واعتبار
9553.16وصنا

15703.35پارسیان
11393.41پردیس
20163.85وبانک
12013.99ولساپا

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

فرابورس

شرکت ها و مجامع
ولی نادی قمی

مدیرعامل تامین سرمایه نوین

مهدی طحانی
مدیرعامل شرکت مشاور سرمایه گذاری آوای آگاه 
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قائ��م مقام وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به اینک��ه رونق تولید 
نیازمند رونق فروش و بازاریابی اس��ت 
بر لزوم پرداخت تس��هیالت از س��وی 
بانک ه��ا و فیلت��ری عمل نک��ردن آنها 

تأکید کرد. 
به گزارش ایس��نا، رض��ا رحمانی در 
نشست ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی 
اس��تان مرک��زی عن��وان ک��رد: دولت 
دوازده��م و وزارت صنع��ت، مع��دن و 
تجارت با ش��روع کار خود اولویت های 
توس��عه  قال��ب  در  را  خ��ود  کاری 
ص��ادرات، مدیری��ت واردات، حمای��ت 
از تولی��د داخل��ی، توجه ب��ه معادن و 
تولی��د دانش بنیان تعریف کرد و با این 

سیاست به مسیر خود ادامه می دهد. 
وی ب��ا تأکی��د بر اینکه رون��ق تولید 
منوط به فروش و بازاریابی است، گفت: 
تولید و عرضه در کشور در شرایط قابل 
قبولی قرار دارد، اما در این جریان باید 
بحث تقاضا به عنوان اصل کار پیگیری 
شود. کش��ور به واس��طه جمعیت 80 
میلیونی خود بازار مناس��بی در اختیار 
تولیدکنن��دگان قرار داده اس��ت و باید 
فرهن��گ اس��تفاده از کاالی داخل��ی و 
ارتقای کیفی��ت و جلوگیری از قاچاق 

نهادینه شود. 

رحمانی تصریح کرد: در مسیر تولید 
باید ارتباط بین صنایع بزرگ و کوچک 
برق��رار ش��ود. ش��رکت هایی همچون 
آذرآب و هپک��و بای��د ب��ه مانن��د یک 
لوکوموتی��و ش��رکت های کوچک را به 
دنبال خود داشته باشند و این برقراری 
ارتباط یکی از سیاس��ت های وزارتخانه 
است. وی با اشاره به اختصاص 50 هزار 
میلیارد توم��ان اعتبار ابالغی توس��ط 
دول��ت در حوزه اش��تغال بیان کرد: در 
این حوزه 20 ه��زار میلیارد تومان در 
قالب طرح فراگیر اش��تغال وزارت کار، 
10 میلی��ارد تومان جهت نوس��ازی و 
بازس��ازی صنایع و 20 ه��زار میلیارد 
تومان ویژه طرح هایی با پیشرفت بیش 
از 60 درص��د و رون��ق تولید اختصاص 
یافته اس��ت و در کنار 1.5میلیارد دالر 
اشتغال روستایی می توان رشد اشتغال 

را شاهد بود. 
قائ��م مقام وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تج��ارت با بیان اینک��ه در ابتدای طرح 
رونق تولید وضعیت پرداخت تسهیالت 
از س��وی بانک ه��ا رضایت بخش نبوده 
اس��ت، ام��ا ش��رایط کنون��ی رو ب��ه 
بهبود اس��ت، گفت: با وج��ود تالش ها 
همچنان باید بانک ها تالش بیش��تری 
در این راس��تا داشته باش��ند. قطعا به 

مشکالت بانک ها واقف هستیم، اما باید 
عارضه یابی شود که چرا روند پرداخت 
تس��هیالت تا ای��ن حد کن��د و تعداد 

پرداخت بسیار اندک است. 
وی اظه��ار ک��رد: البته با اش��راف بر 
چالش ه��ا و ف��ارغ از هرگون��ه اجب��ار 
درخواس��ت داریم ک��ه بانک ها با توجه 
ب��ه مزیت ه��ا جهت دهی درس��تی در 
باش��ند و مناب��ع  تس��هیالت داش��ته 
مالی در جه��ت ظرفیت های مناطق و 
شهرستان ها سوق یابد، همچنین الزم 
است که در استان ها بانک ها خود مانند 
فیلتر عمل نکنند و نس��بت به پرداخت 
تس��هیالت اقدام کنند. قطعا مسئوالن 
امر در تهران مس��یر را تسهیل خواهند 
ک��رد و از رون��د کاری بانک ه��ا دف��اع 

خواهیم کرد. 
وی با اش��اره به برنامه ششم توسعه 
کشور و الیحه بودجه 97 عنوان کرد: بر 
این اس��اس حساب درآمد هزینه ای باز 
می شود که در اختیار وزارتخانه خواهد 
بود و اجرای این قانون کمک ش��ایانی 
به رفع مش��کالت خواهد ک��رد چراکه 
براس��اس آن 15 درص��د این حس��اب 
در مناط��ق معدنی هزینه می ش��ود و 
ع��الوه ب��ر آن وزارتخانه برای توس��عه 
اکتش��اف  و  معدن��ی  زیرس��اخت های 

برنامه های ویژه ای در نظر دارد. 
قائ��م مقام وزی��ر صنع��ت، معدن و 
تجارت با اش��اره به بازنگری س��اختار 
وزارتخانه با توجه به توس��عه مش��اغل 
جدید گف��ت: تأمی��ن م��واد از طریق 
بورس یکی از مشکالت این حوزه است. 
بورس ب��ه منظور جمع آوری دالل بازی 

ایجاد شده است. 
وی تصریح ک��رد: صنوف تولیدی در 
قالب طرح رونق تولید دیده ش��ده اند، 
اما به دلیل تعداد باالی آنها در س��امانه 
بهین ی��اب درج نش��ده اند، البته میزان 
پرداخت ها در این زمینه بسیار ضعیف 
اس��ت و تمهیدات جدیدی برای ورود 
اصن��اف به این س��امانه پ��س از اتمام 
پرداخت ه��ا ب��ه واحده��ای صنعت��ی، 

معدنی و کشاورزی دیده شده است. 
رحمان��ی با اش��اره به منوی��ات مقام 
معظم رهبری مبنی ب��ر کیفیت تولید 
داخل که سرلوحه کار دولت قرار گرفته 
است، بیان کرد: هر جا که امکان ایجاد 
یک ش��غل وجود دارد باید موانع رفع و 
در جهت اش��تغال زایی اقدام شود البته 
برای پنج واحد صنعتی بزرگ اس��تان 
مرک��زی تصمیمات خوبی اتخاذ ش��ده 
اس��ت و باید در جهت رفع مش��کالت 

آنها کار اساسی صورت گیرد. 

اس��داهلل عس��گراوالدی گفت مش��کل  اصلی برای 
وص��ول مطالب��ات موض��وع پولش��ویی  اس��ت زیرا 
پتروش��یمی ها س��ند بارنامه محصوالت خ��ود را از 
فجی��ره و ابوظب��ی ص��ادر می کنند و همین س��ند 
بارنامه ها باعث شده  چینی ها مطالبات پتروشیمی ها 
را ندهند و بگویند این پول باید به حساب بانکی در 

فجیره یا ابوظبی واریز شود نه به ایران. 
اس��داهلل عس��گراوالدی، رئیس  ات��اق بازرگانی و 
صنایع ایران و چین در خصوص مش��کالت به وجود 
آم��ده در انتقال بانکی وجوه پتروش��یمی ها از چین 
به ایران اظهار داش��ت: چندی پی��ش نماینده بانک 

مرکزی به چین س��فر کرد و اعالم ش��د که به زودی 
این موضوع حل خواهد شد. 

وی افزود: البته به لحاظ قانونی نیز حق با آنهاست 
زیرا جنس��ی که باید از ایران بار می ش��د از ابوظبی 
ارس��ال ش��ده و بهانه چینی ها هم درس��ت است و 
اشتباه از سوی ش��رکت های پتروشیمی  ایران بوده 

است. 
عسگراوالدی با بیان اینکه برای دانشجویان ما در 
چین و مالزی نیز مش��کالتی ب��ه وجود آمده، گفت: 
خانواده های این دانش��جویان برای دی��دار فرزندان 
خود به این کش��ورها س��فر می کردند، اما از چین و 

مال��زی اقدام ب��ه خرید کاال ک��رده و آن را به ایران 
ارسال کردند. 

وی با بیان اینکه این موضوع از قبل بوده و به سفر 
ترامپ مربوط نمی شود، افزود: خانواده ای 100هزار 
دالر هم��راه خود به چین می ب��رد و آنجا کاال تهیه 
می کن��د و آن را به ایران ب��ار می کند این در حالی 

است که مالیات آن را نمی پردازد. 
رئیس ات��اق بازرگانی و صنایع ایران و چین گفت: 
البته مشکل دانشجویان در حال  حل شدن است اما 
گرفتاری اصلی مربوط به تحریم های بانکی است که 

همچنان ادامه دارد. 

رئی��س کل بیمه مرک��زی گفت در ح��ال حاضر 
دولت الیحه حذف مالیات بر ارزش افزوده بیمه ها را 
به مجلس ارائه داده و در پروسه نوبت دهی قرار دارد. 
این موضوع به زندگی میلیون ها نفر مربوط می شود 
و در صورت��ی که در اولویت کاری مجلس قرار گیرد 

مبلغ کل بیمه ها تا 9 درصد کاهش پیدا می کند. 
عبدالناص��ر همت��ی، رئیس  کل بیم��ه  مرکزی در 
گفت وگو با ایلنا، در خصوص تغییر در نحوه پرداخت 
مالی��ات بر ارزش افزوده بیمه عمر و مش��کالتی که 
ب��رای بیمه گذاران به وجود آمده اس��ت، گفت: این 
بحث در خصوص مالیات بر ارزش افزوده بیمه عمر 
در س��ازمان امور مالیاتی و ش��رکت های بیمه وجود 
دارد و نظ��ر س��ازمان امور مالیاتی بر این اس��ت که 
مالیات بر ارزش افزوده همزمان با اقساط بیمه عمر 

پرداخت شود. 
وی اف��زود: البته ما امیدواریم ه��ر چه زودتر این 
موضوع مطرح ش��ود و نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��المی نیز هر چه سریع تر الیحه مالیات بر ارزش 
افزوده را تصویب کنند تا این بیمه ها از ش��مول آن 

خارج شوند. 
همت��ی خاطر نش��ان کرد: در ح��ال حاضر دولت 
الیح��ه حذف مالیات بر ارزش اف��زوده بیمه ها را به 
مجلس ارائه داده و در پروس��ه نوبت دهی قرار دارد. 
این موضوع به زندگی میلیون ها نفر مربوط می شود 
و در صورت��ی که در اولویت کاری مجلس قرار گیرد 

مبلغ کل بیمه ها تا 9 درصد کاهش پیدا می کند. 
وی درباره مش��کالت اس��تارت آپ ها در خصوص 
بیم��ه و مالی��ات گفت: بیم��ه کردن پرس��نل این 

ش��رکت ها می توان��د به صورت گروهی انجام ش��ود 
و برخ��ی از ش��رکت های بیمه گ��ر، بیم��ه انفرادی 
ه��م می دهند، مانند بیمه هایی ک��ه در مناطق آزاد 
انجام می ش��ود اما در صورتی که تعداد پرسنل این 
ش��رکت ها در حد 50نفر باشد گروهی نیز می توانند 

بیمه درمان بخرند و مشکلی وجود ندارد. 
رئی��س کل بیمه مرکزی در مورد جذب بیمه های 
اتکایی نیز افزود: ما در حال حاضر برای گرفتن بیمه 
اتکای��ی ریتینگ نداریم و ب��رای اینکه به بنگاه های 
کش��ور ریتینگ بدهند باید اول خود کشور ریتینگ 
داشته باش��د. این در حالی است که هنوز کشور ما 

ریتینگ بین المللی ندارد. 
وی گف��ت: پس از برجام به تدریج درصدد گرفتن 

پوشش های بیمه ای از سایر کشورها هستیم. 

رئیس  اتاق بازرگانی ایران و چین: 
مشکل انتقال پول پتروشیمی ها از چین به ایران در سند بارنامه ها است

رئیس کل بیمه مرکزی: 

استارت آپ ها برای بیمه پرسنل مشکلی ندارند

قائم مقام وزیر صنعت: 

رونق تولید منوط به رونق فروش و بازاریابی است
اخبار

معاون مرکز ملی فرش ایران خبر داد 
صدور ۱۸۰ میلیون دالر فرش دستباف

 مع��اون اقتصادی و بازرگانی مرک��ز ملی فرش ایران از 
ص��دور 180 میلیون دالری فرش دس��تباف در هفت ماه 

امسال در کشور خبر داد. 
ب��ه گزارش مهر به نقل از صدا و س��یما، محمد مهدی 
فرشچی با بیان اینکه با تالش های تجار و بازرگانان، مرکز 
ملی فرش و سازمان توسعه تجارت صادرات فرش دستباف 
ایران در مس��یر صعودی قرار دارد، گفت: ارزش صادرات 
فرش دستباف کشور در س��ال 1۳9۴ برابر 290 میلیون 
دالر بود که پارس��ال به ۳59 میلیون دالر افزایش یافت. 
صادرات فرش دس��تباف سال 95 به نس��بت سال 9۴ از 
حیث وزنی 1۳ درصد و به لحاظ ارزش��ی 2۳ درصد رشد 

نشان می دهد. 
وی در ادامه با بیان اینکه این کاالی س��نتی از شهرت 
جهانی بس��یار زیادی برخوردار است، افزود: هنر ایرانی در 
بس��یاری از کشورها بافرش دس��تباف معرفی شده است. 
تولید فرش نس��بت به دیگر صنایع به رغ��م ارزش افزوده 

باالیی که دارد سرمایه کمتری را طلب می کند. 
ای��ن مقام مس��ئول در بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: در بحث اس��تراتژی های حوزه بازاریابی برپایه سند 
راهبردی فرش دستبافت شش محور اساسی از قبیل نفوذ 
در بازارهای خارجی جدید فرش دستباف، تسهیل تبادل 
اطالعات بازار در زنجیره ارزش فرش دستباف، توسعه نام و 
نشان تجاری ملی پرشین کارپت، تقویت و توسعه تقاضای 
ب��ازار داخلی، حفظ و توس��عه بازاره��ای خارجی موجود 
فرش دستباف و تبلیغ و ترویج ویژگی های متمایز هنری، 

فرهنگی و تاریخی فرش دستباف دنبال می شود. 
مع��اون اقتصادی و بازرگانی مرکز ملی فرش با اش��اره 
به اینکه هنر صنعت فرش دس��تباف ایران قدمت ۳هزار 
 س��اله دارد، افزود: این کاال به لحاظ اقتصادی ویژگی های 
منحصر به فردی دارد که در اقتصاد مقاومتی بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. این در حالی اس��ت که ب��رای ایجاد یک 
ش��غل در بخش خدمات 80تا 150 میلی��ون تومان، در 
بخ��ش صنعت 150 تا 250 میلی��ون تومان و در صنعت 
پتروشیمی 600میلیون تومان اعتبار نیاز است. این میزان 
سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل در هنر صنعت فرش 

دستباف بسیار پایین است. 

مسئول نظارت و بازرسی اتاق اصناف مطرح کرد 
قیمت گذاری در واحدها، هرج و مرج 

ایجاد می کند
مس��ئول نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف گفت در حال 
حاضر رس��یدگی به بحث گران فروشی واحدهای صنفی 

براساس شکایت های مردمی صورت می گیرد. 
حسین درودیان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به سوالی 
درباره اثرات مصوبه اخیر کمیس��یون عالی نظارت، اظهار 
کرد: در شرایط فعلی تعیین نرخ برعهده واحدهای صنفی 
قرار گرفته و واحدها مکلف شده اند خود قیمت ها را اعالم 
کنند. یکی از مش��کالت ما با این آزادس��ازی آن است که 
در این شرایط معیار واحدی برای بازرسان وجود نخواهد 

داشت. 
مس��ئول نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ادام��ه داد: در 
گذشته اتحادیه ها قیمت ها را برای واحدهای صنفی تعریف 
می کردند و برهمین اساس اتاق اصناف بازرس های صنف، 
تعزیرات و همه می دانس��تند قیمت ها باید در چه حدی 
باش��د، اما اکنون دیگر اتحادیه ها مج��از به تعرفه گذاری 

نیستند و این کار به واحدهای صنفی واگذار شده  است. 
درودیان در پاس��خ به این س��وال که آیا در این شرایط 
آشفتگی در بازار ایجاد نخواهد شد، توضیح داد: متأسفانه 
این وضعیت می تواند موجب ایجاد هرج و مرج ش��ود، اما 
به هر حال براس��اس آیین نامه ابالغ شده اتحادیه ها و اتاق 

اصناف مکلف به این نوع برخورد است. 
وی در پاسخ به این سوال که در گذشته هم در مواردی 
ب��ه دلیل عدم دریافت مطالبات ات��اق اصناف از دولت به 
نظر می رس��ید بازرسی مناسب نس��بت به کار واحدهای 
صنفی لحاظ نمی ش��ود، اظهار کرد: به هرحال ما بودجه 
بخش بازرسی را در اتاق تهران تأمین می کردیم و با وجود 
آنکه دولت سرفصل بودجه این بخش را نادیده گرفته بود 
بازرسی را ادامه می دادیم. اکنون هم بازرسی ادامه دارد اما 

شیوه آن به شکل شکایت محوری تغییر کرده است. 
مس��ئول نظارت و بازرس��ی اتاق اصناف ادامه داد: این 
مصوب��ه و برخی قانون های دیگر دس��ت اصن��اف و اتاق 
اصناف را بسته است و اکنون در حوزه های متعددی مانند 
برداش��تن حوزه صنفی با مشکالت جدی مواجه هستیم. 
ب��ه دنبال صدور آیین نامه جدید نیز دیگر نمی توان مانند 
گذش��ته بر کار واحدهای صنفی نظارت کرد و در نهایت 
تمام ای��ن موارد اصناف را تضعیف می کن��د با این وجود 
ما در تالش هس��تیم ش��رایط به گونه ای پیش رود که به 
مردم اجحاف نش��ود. درودیان در پاس��خ به این سوال که 
با توجه به ش��رایط فعلی هر واحد صنفی می تواند قیمت 
دلخواه خود را روی کاال یا خدمات خود اعالم کند، گفت: 
در ح��ال حاضر تعیین قیمت به نوعی حالت توافقی پیدا 
کرده و مردم می توانند براساس قیمت و کیفیت واحد های 
مختلف انتخاب کنند که از کدام واحد خرید خود را انجام 
دهند. البته بحث رده بندی واحدها هم مطرح است و ما به 

تخلفات رسیدگی می کنیم. 
وی در پایان افزود: متأس��فانه افرادی که در رأس امور 
قرار دارند دانسته یا مغرضانه تصمیماتی می گیرند به هر 
صورت مصرف کنن��ده دارای حقی اس��ت و اکنون بحث 
نظارت بر وضعیت  واحدهای صنفی از س��وی ارگان های 
مختلف با مش��کالتی مواجه شده اس��ت و حتی سازمان 
حمای��ت تولیدکنندگان و مصرف کنن��دگان نیز تنها بر 

کارخانه ها نظارت دارد. 

اخبار

محمد سعیدی در نشست اقتصادی ایران و ایتالیا: 
ایران مناسب ترین کشور برای جذب 
سرمایه گذاری خارجی در منطقه است

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری 
اسالمی ایران گفت امروزه ایران مناسب ترین کشور برای 
جذب سرمایه گذاری ش��رکت های خارجی در زمینه های 
مختلف در منطقه است. به گزارش ایلنا، محمد سعیدی 
در پنل همایش اقتصادی ایران و ایتالیا که با حضور هیأت 
اتاق بازرگانی تهران، س��فرای ای��ران و ایتالیا، نمایندگان 
مجلس و فعاالن اقتصادی دو کشور در رم پایتخت ایتالیا 
برگزار ش��د، گفت: به دنبال اجرای برجام، زمینه مثبتی 
برای سرمایه گذاری خارجی در طرح های استراتژیک ایران 
به وجود آمده اس��ت. آمار و ارقام نی��ز حکایت از افزایش 
سرمایه گذاری مستقیم کشورهای اروپایی در درون ایران 
دارد که نتایج ملموس و س��ازنده ای نیز به همراه داش��ته 
است. وی در ادامه با اشاره به اهمیت روابط ایران و ایتالیا 
خاطرنشان کرد: ایتالیا همیشه بهترین شریک استراتژیک 
در اروپا برای ایران بوده است. پتانسیل های زیادی نیز برای 
افزای��ش ظرفیت های هم��کاری در زمینه ها و جنبه های 
مختلف بین دو کش��ور وجود دارد. به گفته وی، مس��ئله 
اصلی در این جا این است که ما با برخی از موانع در روابط 
سیستم های بانکی بین ایران واروپا روبه رو هستیم. برخی 
معتقدند که مشکل از سیستم های بانکی ایران است، اما 
واقعیت این است که در حال حاضر و در راستای اقدامات 
جدید انجام گرفته سیس��تم بانک��ی در ایران به طور قابل 
مالحظه ای با اس��تانداردهای بین المللی هماهنگ ش��ده 
و بهبود پیدا کرده اس��ت و در آینده نزدیک باید ش��اهد 
تسهیل بیشتر روابط بانکی بین بانک های ایران و بانک های 

سطح اول کشورهای اروپایی باشیم. 
س��عیدی در ادامه افزود: کشتیرانی جمهوری اسالمی 
نقش حیاتی و مهمی را در حمل و نقل دریایی بین ایران و 
اروپا برعهده دارد. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی 
جمهوری اسالمی ایران تأکید کرد: ایران به عنوان یکی از 
کشورهای جاده ابریشم، نقش بسیار استراتژیکی و حیاتی 
را در اتصال کشورهای مشترک المنافع CIS و کشورهای 
اروپایی به چین از طریق مسیرهای دریایی ریلی و زمینی 
ایفا می کند. س��عیدی تصریح کرد: کشتیرانی جمهوری 
اسالمی به عنوان خط کشتیرانی ملی ایران، سرمایه گذاران 
را به سرمایه گذاری در حمل و نقل دریایی در ایران دعوت 
می کند.سعیدی یادآور ش��د: ایران از دومین اقتصاد برتر 
در خاورمیانه برخوردار است. تولید ناخالص داخلی ایران 
)GDP( در س��ال 2016، ۴12 میلیارد دالر بوده اس��ت. 
افزون بر این، ایران کش��وری اس��ت که از منابع متنوع و 
گس��ترده گاز، نفت، معادن، مواد معدن��ی و صنایع دیگر 
نیز برخوردار اس��ت. س��عیدی به تجارت در بخش نفت و 
گازاش��اره کرد و گفت: ذخایرنفت ای��ران در رتبه چهارم 
قرار دارد و در بخش گاز نیز رتبه اول را دارا هس��تیم. وی 
ادامه داد: هم اکنون2.9 میلیون بش��که در روز نفت ایران 
به بازارهای جهانی صادر می ش��ود، این یکی از مهم ترین 
تأثیرات اجرای برجام به شمار می آید. رئیس هیأت مدیره 
و مدیرعامل کش��تیرانی جمهوری اسالمی ایران در پایان 
اش��اره ای نیز به عملکرد مثب��ت بخش صادرات غیرنفتی 
ایران داش��ت و گفت: ایران از منابع سرش��ار و غنی مس، 
روی، کروم و سنگ آهن بهره مند است و یکی از مهم ترین 
عرضه کنندگان محصوالت پتروش��یمی و سنگ آهن در 

جهان نیز محسوب می شود. 

یک مقام صنفی اعالم کرد 
سهم فروشگاه های زنجیره ای در پایان 

برنامه ششم به ۲۰ درصد می رسد
یک مقام صنفی از هدف گذاری برنامه شش��م توسعه 
ب��رای دس��تیابی به س��هم 20 درصدی فروش��گاه های 
زنجیره ای در ش��بکه توزیع خب��ر داد و گفت اکنون این 
سهم 10درصد است. به گزارش مهر، امیرخسرو فخریان 
در نشس��ت خبری خود با خبرنگاران با اشاره به اصالح 
شبکه توزیع کاالها در کشور مطابق برنامه ششم توسعه 
کش��ور، گفت: براساس برنامه شش��م توسعه باید توزیع 
کاالها در ش��بکه های منظمی ص��ورت گیرد که یکی از 
آنها فروش��گاه های زنجیره ای اس��ت که باید س��هم آنها 
در ش��بکه توزیع به 20 درصد برس��د. رئی��س اتحادیه 
فروشگاه های زنجیره ای افزود: براساس برآوردها، اکنون 
س��هم فروشگاه های زنجیره ای از ش��بکه توزیع در تمام 
کاالها، 10درصد اس��ت که باید دو برابر ش��ود، اما برای 
اجرایی ش��دن ای��ن هدف، باید الزامات��ی را رعایت کرد. 
تمام اینها در ش��رایطی اس��ت که ایجاد هر متر مربع از 
فروش��گاه های زنجی��ره ای، به طور میانگی��ن 5 میلیون 
تومان س��رمایه نیاز دارد. وی تصریح کرد: اکنون فضای 
فروش��گاه های زنجیره ای موجود در کش��ور، حدود یک 
میلیون متر مربع است که برای آن، حدود 5 هزار میلیارد 
تومان س��رمایه گذاری شده و البته به ازای هر 250 متر 
هم، 10نفر مش��غول به کار شده اند؛ ضمن اینکه رقابت 

برای فروشگاه های زنجیره ای دشوارتر شده است. 
فخری��ان با بیان اینکه یک��ی از راه های صادرات کاال به 
کش��ورهای دیگر، ایجاد فروش��گاه های زنجیره ای در آنها 
است که متأسفانه تاکنون واحدهای صنفی به این عرصه 
ورود نکرده اند، اما امیدواریم بتوانیم ظرف یک سال آینده 
در برخی کش��ورهای همسایه شاهد این روند باشیم. این 
در حالی است که کشورهای اروپایی، دارای فروشگاه های 
زنجیره ای بسیار قوی هستند که برخی از آنها، 7تا8هزار 
ش��عبه دارند و طبیعی اس��ت در چنین ش��رایطی، ورود 
فروش��گاه های زنجیره ای ایران به برخی کش��ورها امری 

بسیار دشوار محسوب می شود. 
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یکی از مهم تری��ن ضرورت های 
قراردادهای تولید مشترک خودرو 
بع��د از تحریم ه��ا داخلی س��ازی 
۴۰ درص��دی قطعات این خودروها 
بود ت��ا به این وس��یله هم صنعت 
خ��ودرو و هم قطعه س��ازان جانی 
دوب��اره بگیرن��د، ام��ا بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که تاکنون چنین 
وعده های��ی در ح��د ح��رف باقی 
مانده به ط��وری که چن��دی قبل 
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی از 
تهیه گ��زارش رونق مونتاژکاری در 
صنعت کشور توسط این کمیسیون 
خبر داد و اعالم کرد دومین گزارش 
در مورد مونتاژکاری در کمیسیون 
ویژه حمای��ت از تولید ملی و اصل 
۴۴ در حال جمع بندی اس��ت که 
طی دو، سه هفته آینده در صحن 

علنی مجلس قرائت خواهد شد. 
 قانونی که در قراردادها

 اجرا نشد
به گفته فوالدگر، با وجود تصویب 
قانون حداکثر استفاده از توان تولید 
داخ��ل، ای��ن قانون ب��ه خوبی در 
بخش های صنعتی اجرایی نش��ده 
و با وج��ود تولی��د داخلی قطعات 

و محص��والت، واردات زی��ادی در 
بسیاری از بخش ها صورت می گیرد 
منعقدش��ده  قرارداده��ای  در  و 
ب��ا ش��رکت های خارج��ی، الزامی 
ب��رای انتقال تکنول��وژی و افزایش 
داخلی سازی رعایت نمی شود که در 
این مورد می توانیم به قراردادهای 
خودرویی با ش��رکت های خارجی 

اشاره کنیم. 
ب��ه گفت��ه فوالدگر، ال��زام اولیه 
ب��رای داخلی س��ازی خودروه��ای 
مش��ترک تولیدی با ش��رکت های 
خارجی ۴۰درصد تعیین شده، اما 
در قرارداده��ای جدید خودرویی از 
جمله تولید محصوالت پژو این الزام 

رعایت نشده است. 
این اظهارات در حالی اس��ت که 
به گفته کارشناسان صنعت خودرو 
و قطع��ه در کش��ور، تی��راژ تولید 
محص��والت جدید باید باالی ۱۵۰ 
هزار دس��تگاه باشد تا تولید صرفه 

اقتصادی داشته باشد. 
براس��اس ال��زام وزارت صنعت، 
معدن و تج��ارت، هر خودروس��از 
خارجی که قصد حض��ور در ایران 
و همکاری با ش��رکت های داخلی 

را دارد، بای��د فعالی��ت خ��ود را با 
۴۰درصد س��اخت داخل آغاز کند 
که هنوز در قراردادهای داخلی این 

مسئله مهم رعایت نشده است. 
در این زمینه یکی از کارشناسان 
صنع��ت قطعه س��ازی کش��ور ب��ا 
اینک��ه س��هم ۴۰درصدی  بی��ان 
مشترک  خودروهای  داخلی سازی 
تولیدی با شرکت های خارجی عدد 
چندان باالیی نیست گفت: در اصل 
این ۴۰درصد نیز ش��امل قطعاتی 
مثل شیش��ه، باتری، الس��تیک و 
قطع��ات معمول��ی اس��ت و حتی 
برخ��ی از این ش��رکت ها باد چرخ 

خودروهای شان خارجی است. 
ش��هریاری با بی��ان اینکه تولید 
قطعه در تیراژ باال برای قطعه سازان 
سودآوری دارد که در کشور به دلیل 
گران تمام شدن هزینه های تولید و 
مواد اولیه این مسئله را نمی بینیم، 
خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور 
ما جزی��ره ای عمل می ش��ود و به 
دلیل اینکه هی��چ کس به دیگری 
کاری ن��دارد به ج��ای حمایت از 
تولید داخل، خام فروشی باب است 
و شرکت های مادر تولیدی با توجه 

به قیمت ه��ای بین المللی نرخ ها را 
تعیین می کنند تا سودشان بیشتر 
ش��ود که در نتیجه م��وادی مانند 
ف��والد، محص��والت پتروش��یمی، 
م��س، آلومینی��وم، روی و. . . برای 

تولیدکننده گران تمام می شود. 
واردات خودرو به جای 
حمایت از تولید داخل

وی با بیان اینکه در یک مقطع 
برخی شرکت ها به اسم خودروساز 
اق��دام ب��ه واردات س��ی کی دی 
کردند و در اینجا قطعات را به هم 
متصل کردند و س��ودهای کالنی 
هم نصیب شان شد، اظهار داشت: 
 حتی ش��رکت های بزرگ��ی مانند

 ای��ران خ��ودرو و س��ایپا وقت��ی 
دیدند که این شرکت ها کمتر کار 
می کنند و س��ود بیش��تر می برند 
به این فک��ر افتادند که چرا ما این 
کار را انج��ام ندهیم و اصل قضیه 
که حمایت از تولید داخلی بود به 
محاق رفت و این شرکت ها نیز به 
واردات خودرو به صورت س��ی کی 

دی اقدام کردند. 
وی با اش��اره به اینک��ه در اصل 
برنام��ه ای ب��رای توس��عه صنعت 

خودرو وجود ن��دارد و این صنعت 
روی هواس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
هم اکن��ون برخی تولی��دات که از 
خارج وارد می ش��ود سی کی دی 
است و هیچ قطعه ای از آن ساخت 
داخل نیس��ت و از سویی تیراژ آن 
نیز قابل توجه نیس��ت که بخواهد 
روی صنعت خودرو و قطعه ما تاثیر 

بسزایی داشته باشد. 
وی تصری��ح ک��رد: اگ��ر واردات 
تکنولوژی و خط��وط تولیدی روز 
به کش��ور انجام شود، شاید تحولی 
در صنعت خودرو به وجود بیاید، اما 
سال ها تولید پژو و پراید هیچ اثری 
در ای��ن صنعت نداش��ته و مجددا 
آوردن ی��ک خ��ودرو ب��رای تولید 
طوالنی مدت فای��ده ای برای تولید 

کشور ندارد. 
شهریاری با بیان اینکه حتی به 
نظر ما چند درصد س��اخت داخلی 
نیز موضوعی انحرافی است، تصریح 
کرد: روز به روز وضعیت قطعه سازان 
ما بدتر می ش��ود به ط��وری که در 
نمایشگاه قطعه سازان، بیشتر تجار 
حضور داش��تند تا تولیدکنندگان 

داخلی. 

روی��ال داچ ش��ل، ب��ا هم��کاری چند 
خودروس��از برتر، ش��ارژرهای فوق سریع 
در بزرگراه ه��ای اروپا اح��داث می کند تا 
با حذف یکی از بزرگ ترین موانع توس��عه 
خودروهای الکتریکی، از رقبای خود جلو 
بیفتند. به گزارش »عصر خودرو« به نقل 
از مه��ر، در بیانیه ای اعالم ش��د که طبق 
توافق ش��ل ب��ا یونایتی که یک ش��رکت 
مش��ترک از بی ام دبلی��و، دایمل��ر، ف��ورد 
و فولکس واگ��ن اس��ت، در ابتدا تا س��ال 
2۰۱9، پایگاه ه��ای ش��ارژ فوق قدرت در 
8۰ سایت بزرگراهی به راه خواهد افتاد. 

غول ه��ای صنع��ت برق ش��امل ان جی 

فرانسه، ای آن آلمان و همچنین بازیگران 
بزرگ این بازار مثل ش��رکت استارت آپ 
آمریکای��ی چارژپوین��ت، همگی در حال 
س��اختن ش��بکه های ش��ارژ خودروهای 
الکتریک��ی در اروپ��ا هس��تند؛ هرچن��د 
راه حل هایی  ارائ��ه  برای  تولیدکنن��دگان 
خودروه��ای  رانن��دگان  اینک��ه  مبن��ی 
الکتریک��ی بتوانن��د از س��فرهای کوتاه ، 
فرات��ر رون��د و بی��ن ش��هرها مس��افرت 
کنن��د، با مش��کل مواج��ه ش��ده اند که 
دلیل آن محدودیت ه��ای باتری، کمبود 
ایستگاه های ش��ارژ و زمان طوالنی شارژ 
کردن است. اما ش��ل می گوید تکنولوژی 

یونایتی در پاس��خ به مش��کل فاصله های 
بلند سفرها، بسیار جدید و کلیدی است. 
طبق اعالم ش��رکت ش��ل، با اس��تفاده از 
تکنول��وژی یونایت��ی خودروه��ای دارای 
ظرفیت ش��ارژ باال تا 3۵۰ کیلووات تنا ۵ 
تا ۱۰ دقیقه برای شارژ کردن کامل خود 
زم��ان صرف خواهند ک��رد. این در حالی 
اس��ت که ام��روزه برای ش��ارژکردن یک 
خودروی الکتریکی چندین س��اعت زمان 

الزم است. 
ش��ل پیش بینی کرده است که ناوگان 
خودروه��ای الکتریکی که در حال حاضر 
تنه��ا یک درصد کل ن��اوگان خودروهای 

جهان را تشکیل می دهند، تا سال 2۰2۵ 
سهم خود را به ۱۰درصد افزایش دهند. 

رئی��س خرده فروش��ی ش��ل، اس��تفان 
ای��ن ترتی��ب  کپیتان��ی می گوی��د: ب��ه 
مش��تریانی ک��ه می خواهند ب��ا خودروی 
الکتریکی خود به مس��افرت های طوالنی 
بروند، مطمئن خواهند بود که پایگاه های 
ش��ارژ قابل اعتماد، راحت و س��ریعی در 

اختیار خواهند داشت. 
ش��رکای یونایت��ی نیروه��ای خ��ود را 
متحد کردند تا شبکه ای از ۴۰۰ ایستگاه  
ش��ارژدهی را تا س��ال 2۰2۰ در سراسر 

اروپا به راه بیندازند. 

عض��و ش��ورای ش��هر ته��ران گفت 
۴۰درص��د آلودگ��ی تهران ناش��ی از 
اتوبوس ها و خودرو های سنگین دیزلی 

است. 
زهرا صدراعظم نوری، عضو ش��ورای 
ش��هر ته��ران در بیس��ت و پنجمی��ن 
جلس��ه علن��ی ش��ورای ش��هر تهران 
که روز سه ش��نبه برگزار ش��د، بعد از 
ارائ��ه گ��زارش پورس��یدآقایی، معاون 
حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران 
خط��اب ب��ه وی اظهار ک��رد: بهتر بود 
گزارش ح��وزه حمل و نق��ل کمتر بود 
و ب��ه راهبرد ه��ا و برنامه ه��ای عملی 

می پرداخت، تا اینکه مسائل به صورت 
کیفی مطرح شود. 

وی ب��ا بی��ان اینکه در ط��رح جامع 
حمل و نق��ل و ترافی��ک اصول توس��عه 
انسان محور و توسعه پایدار مدنظر قرار 
گرفته است، ادامه داد: قسمتی از طرح 
جامع به زیرس��اخت های طبیعت محور 
تاکید دارد، برنامه ش��ما برای پیشبرد 

این هدف چیست؟ 
عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: 
در مورد ارتقا و نهادینه س��ازی فرهنگ 
ترافی��ک آموزه ه��ا ضعیف اس��ت و ما 
نتوانس��ته ایم جلب مش��ارکت مردمی 

داشته باش��یم، معاونت حمل و نقل چه 
برنام��ه ای برای افزای��ش آموزش ها در 

نظر دارد؟ 
صدراعظم نوری با اش��اره به آلودگی 
ه��وای ته��ران ادام��ه داد: ۴۰درص��د 
آلودگ��ی ته��ران ناش��ی از اتوبوس ها 
و خودرو های س��نگین دیزلی اس��ت. 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه خودرو های 
دیزلی کربن خال��ص تولید می کنند و 
باعث بروز س��رطان می شوند. آیا برای 
اس��تفاده از فیلتر دود در اتوبوس های 

شرکت واحد برنامه ریزی شده است؟ 
رئیس کمیسیون بهداشت و سالمت 

شورای ش��هر تهران با اش��اره به لزوم 
توجه به غیر س��واره ها در ش��هر اظهار 
داشت: مس��یر دوچرخه در سطح شهر 
تهران اکنون 22۰ کیلومتر اس��ت که 

باید به 9۰۰ کیلومتر برسد. 
همچنین تع��داد خانه های دوچرخه 
باید از ۱۴۵ خانه کنونی به ۵۴۵ خانه 
برس��د. آی��ا در این م��وارد در معاونت 
حمل و نقل برنامه ری��زی صورت گرفته 
است؟ امیدواریم در گزارش های بعدی 
ب��ه برنامه ه��ای عملی و کمی بیش��تر 
توجه شود و به این سواالت پاسخ داده 

شود. 

ارائه ایستگاه های شارژ فوق سریع توسط شل و چند خودروساز برتر

٤٠درصد آلودگی هوای تهران ناشی از خودرو های دیزلی است

ابهام در میزان داخلی سازی قطعات خودروهای مشترک
اخبار

موج منفی علیه قراردادهای خودرویی
در ش��رایطی ب��ا اجرایی ش��دن برجام، چند ق��رارداد و 
تفاهم نامه خارجی در خودروس��ازی ایران منعقد شده که 
در حال حاضر موجی از مخالفت ها و انتقادات علیه آنها به 
راه افتاده و کار حتی به پرسش نمایندگان مجلس شورای 
اس��المی از وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز کشیده شده 

است. 
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، منتقدان با اس��تفاده از 
کلیدواژه های��ی مانن��د »مناف��ع مل��ی«، »ب��ازار ایران«،  
»وابس��تگی به خارجی ها« و مواردی از این قبیل، س��عی 
دارند قراردادهای جدید خودرویی کش��ور را بی خاصیت و 
در مقابل منافع خودروسازی و بازار داخل نشان دهند و در 
این بین، بیشتر هجمه ها علیه قرارداد رنو مطرح می شود. 

ب��ه اعتقاد آنها در این قرارداد، منافع ملی لحاظ نش��ده 
و این خودروس��از فرانس��وی با کمترین هزینه به س��هم 
زیادی از بازار خودروی ایران دست خواهد یافت. منتقدان 
همچنین بر این باورند که قرارداد رنو و امثال آن، همچنان 
وابستگی خودروسازی ایران به خارجی ها را در پی دارد و 

بنابراین نباید با عقد این قراردادها ذوق زده شویم. 
این انتقادات و مخالفت ها در حالی مطرح می ش��ود که 
قراردادهای خارجی صنعت خودرو با هدف سرمایه گذاری 
مش��ترک امضا ش��ده اند و محصوالت در نظر گرفته شده 
برای بازار کشور نیز جدید و دارای تکنولوژی روز هستند. 
نکته دیگر اینجاس��ت ک��ه منتقدان از واگ��ذاری برخی 
سایت های مجهز و به روز داخلی به خودروسازان خارجی 
انتقاد و عنوان می کنند باید محصوالت داخلی در آنها به 

تولید برسد. 
این در ش��رایطی است که به روز بودن کارخانه ها شرط 
الزم برای تولید محصوالت باکیفیت است، اما کافی نبوده 
و نی��از به تکنول��وژی و دانش فن��ی دارد. به عبارت بهتر، 
وقتی دانش و تکنولوژی به روز در دس��ت نباش��د، داشتن 
س��ایت های مجهز عم��ال فایده چندانی ن��دارد، چون در 
نهایت خروجی آنها محصوالت کم کیفیت و بعضا قدیمی 
خواه��د بود. در مجم��وع اما اینکه خودروس��ازان دنیا به 
واس��طه عقد قراردادهای همکاری مش��ترک و همچنین 
مس��تقل، در خودروس��ازی ایران حض��ور یافته اند و همه 
حکم س��رمایه گذاری خارجی را دارد، بنابراین مخالفت ها 
و انتق��ادات غیرمنصفان��ه عم��ال مانع��ی بر س��ر راه این 

سرمایه گذاری ها به شمار می روند. 

آغاز تولید اتوبوس های درون شهری 
برقی بنز

ش��رکت مرس��دس بنز تولی��د نخس��تین مجموعه از 
اتوبوس های برقی و تجاری س��ازی ش��ده خود را با هدف 
تسهیل رفت و آمدهای درون شهری و کاستن از ترافیک و 

آلودگی هوا آغاز کرده است. 
ب��ه گزارش »عصر خودرو« به نقل از مهر، این ش��رکت 
تفاهم نامه ای را با یک شرکت خدمات حمل و نقل عمومی 
در آلم��ان امضا کرده تا به موجب آن اس��تفاده عمومی از 
اتوبوس های برقی بنز در این کش��ور تا قبل از پایان سال 
  Citaro E-CELL 2۰۱8 آغاز ش��ود. این اتوبوس ها که
ن��ام دارند، قبال در مدل های دیزلی و هیبریدی نیز عرضه 
می ش��دند، اما حاال برای نخستین بار مدل تمام برقی آنها 
نیز عرضه ش��ده اس��ت. این اتوبوس ها بر مبنای مس��یر 
حمل و نقل پیش بینی شده طراحی شده و بر همین اساس 
از ظرفیت ه��ای متفاوت بات��ری برخ��وردار خواهند بود. 
همچنین اتوبوس هایی که برای مسیرهای کوتاه تر به کار 
گرفته می ش��وند، از سرعت شارژ باتری باالتری برخوردار 
خواهن��د بود که بتوانند بدون وقف��ه به فعالیت های خود 
ادامه دهند. در این اتوبوس ها از باتری های برقی لیتیومی 
استفاده شده و موتور برقی آنها قادر به تامین گرمای کافی 
در داخل محیط اتوبوس خواهد بود. این امر به صرفه جویی 

در مصرف انرژی منجر می شود. 
پیش از این شرکت مرسدس بنز پیش بینی کرده بود تا 
سال 2۰3۰ حدود 7۰درصد از اتوبوس های شهری جدید 
از گازوییل و بنزین و دیگر سوخت های فسیلی برای تامین 

انرژی خود استفاده نخواهند کرد. 

 معاون وزیر صنعت: توصیه ادغام
 ایران خودرو و سایپا عملی نشد

معاون وزیر صنعت و مدیرعامل ایدرو گفت سال گذشته 
به ایران خودرو و س��ایپا توصیه ش��د برای ادغام حرکت 
کنند، اما اقدام چندان جدی در این زمینه صورت نگرفت. 
به گ��زارش بورس پرس، منص��ور معظمی در مورد 
تعبیر برخی رسانه ها از متن پیام تبریک هاشم یکه زارع 
به مدیرعامل جدید س��ایپا مبنی بر هم��کاری ایران 
خودرو و سایپا و احتمال ادغام برخی از واحدهای این 
دو خودروساز به اتاق تهران گفت: سال گذشته به این 
دو خودروس��از توصیه کردیم در جهت ادغام حرکت 
کنند، ام��ا اقدام چندان ج��دی در این زمینه صورت 

نگرفت. 
وی ادامه داد: در دنیا، شرکت ها و سازمان های اقتصادی 
به سمت ادغام گام برمی دارند و این یکی از قواعد توسعه 
کس��ب و کار اس��ت. در ایران اما گویی برای بنگاه ها دشوار 

است که بپذیرند با یکدیگر ادغام شوند. 
این مقام مسئول با امیدواری به ادغام در صنایع خودرو، 
سیمان، نس��اجی و . . . ادامه داد: توسعه صنعتی ایران از 
مس��یر ادغام، بزرگ ش��دن و افزایش رقابت پذیری میسر 
می شود و به عبارت دیگر، صنعتی می تواند بقا داشته باشد 
و به حیات خود ادامه دهد که رقابت پذیر باشد، در غیر  این 
صورت محکوم به فناس��ت. توصیه ما به بنگاه ها این است 

که مزیت رقابتی خود را افزایش دهند. 

اخبار

شرکت ایران خودرو به تعهدات 
خود در قبال قطعه سازان عمل 

کرده است
رئی��س کمیس��یون صنای��ع مجل��س گف��ت که 
مش��کالت قطعه س��ازان در حال پیگیری است و در 
این زمینه ش��رکت ایران خ��ودرو تقریبا به تعهدات 
خود عمل کرده و مشکالتی در سایپا وجود دارد که 
با تغییر مدیرعامل این شرکت این موضوع پیگیری 

می شود. 
عزی��ز اکبری��ان، با تاکی��د بر اینکه ش��رکت های 
قطعه س��از دارای مش��کل برای بیان معضالت خود 
به نمایندگان مجلس مراجعه کنند، اظهار داش��ت: 
مش��کالت قطعه س��ازان در حال پیگیری است و در 
این زمینه ش��رکت ایران خ��ودرو تقریبا به تعهدات 
خود عمل کرده و مشکالتی در سایپا وجود دارد که 
با تغییر مدیرعامل این شرکت این موضوع پیگیری 

و برطرف می شود. 
نماینده مردم کرج در مجلس ش��ورای اس��المی 
ب��ا بیان اینکه س��تاد تس��هیل و اقتص��اد مقاومتی 
در اس��تانداری البرز اس��ت، اف��زود: بانک ها تمکین 
نمی کنند و با توجه به گذش��ت فصل س��وم از سال 
جاری تنها یک مورد در س��تاد تسهیل وام پرداخت 
شده است که باید این موارد اعالم شود تا نمایندگان 
مجلس از بانک مرکزی، مدیران عامل بانک ها و وزیر 

اقتصاد در مجلس سوال کنند. 
اکبری��ان با تاکید بر اینکه در قراردادهای خارجی 
قطعه س��از گنجانده ش��ده که 2۰، ۴۰ و 6۰درصد 
قطعات داخلی باشد، عنوان کرد: هم اکنون مشکالت 
عمده در سیستم بانکی است که باید برطرف شود. 

رئیس کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه 
2۰درصد شرکت س��ایپا دولتی است، تصریح کرد: 
مق��داری بی عدالت��ی نیز وجود دارد ک��ه در همین 
رابطه قطعه س��ازانی هس��تند که مطالب��ات مالی را 
ظرف پن��ج روز و برخی دیگر در مدت هش��ت ماه 
دریافت می کنند که این م��وارد در اختیار وزیر نیز 

قرار گرفته است. 

رئیس هیات عامل ایدرو در افتتاحیه دومین 
نمایشگاه خودروی تهران:

 هیچ ابهامی در قرارداد رنو 
وجود ندارد

دومین نمایش��گاه بین المللی خ��ودروی تهران با 
حضور معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس 
هیات عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران 
)ایدرو( در محل مجتمع نمایشگاهی شهر آفتاب به 

طور رسمی افتتاح شد.
رئیس هیأت عامل ایدرو پ��س از افتتاح و بازدید 
از غرفه های این نمایشگاه در گفت وگو با خبرنگاران 
بیان داش��ت: صنعت خودرو، صنعت اس��تراتژیکی 
اس��ت که مردم جامعه با آن درگیر هس��تند و جزء 
الینفک زندگی امروزه آنهاس��ت. بنا بر آخرین آمار 
حدود ۱9میلیون دستگاه خودرو در حال حاضر در 
کشور در حال تردد است و این از لحاظی مثبت و از 

لحاظی منفی است. 
منصور معظمی افزود: با توجه به کمبود وس��ایل 
حمل و نق��ل عموم��ی مردم ب��ه ناچ��ار از خودروی 
شخصی اس��تفاده می کنند و این برای تولید کننده 
خوب اس��ت ولی به لحاظ بحث ش��هری این خیلی 
عالمت خوبی نیس��ت و ما باید به س��مت توس��عه 

حمل و نقل عمومی حرکت کنیم. 
مع��اون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت با اش��اره 
به آثار مثب��ت برپایی این نمایش��گاه گفت: برپایی 
چنین نمایشگاهی منجر به ارائه آخرین دستاوردها 
و نوآوری ها و همچنی��ن رقابت در بخش کیفیت و 

خدمات به مشتریان می شود. 
منصور معظمی تاکید کرد: وزارت صمت به شدت 
ب��ه بحث کیفیت توجه دارد و نس��بت به گذش��ته 
س��ختگیری بیشتری را انجام می دهد و این موضوع 
یکی از تاکیدات وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت 

است. 
رئیس هیات عامل ایدرو تاکید کرد: برای رسیدن 
به محص��والت صادرات گرا و رقابت گرا باید به مقوله 
کیفیت بیش از پی��ش بپردازیم، به همین دلیل در 
تمام قراردادهای بسته شده بحث صادرات گنجانده 

شده و تولید براساس استاندارد بازار جهانی است. 
وی اف��زود: اگر خود را باور کنیم ما هم می توانیم 

صادرات کنیم. 
معظمی ب��ا بیان اینکه صنعت قطعه س��ازی جزء 
الینفک صنعت خودروسازی است و باید با هم رشد 
کنند، خاطرنش��ان کرد: س��رمایه گذاری در صنعت 
قطعه سازی کم ش��ده و هنور به لحاظ تکنولوژی و 

سرمایه انسانی جای زیادی برای کار وجود دارد. 
وی همچنین در پاس��خ به پرسش درباره قرارداد 
رنو تاکید کرد: هیچ گونه ابهامی در قرارداد رنو وجود 

ندارد و این قرارداد طبق روال پیش می رود. 
از  تضامی��ن الزم  تم��ام  معظم��ی،  گفت��ه  ب��ه 
خودروسازان خارجی برای همکاری با ایران مطابق 

با قراردادهای منعقدشده اخذ شده است. 
دومین نمایش��گاه بین المللی خودروی تهران در 
محل نمایش��گاه های بین المللی ش��هر آفتاب برقرار 
است. در این نمایشگاه ۴8 شرکت داخلی و خارجی 

از ۱6 کشور جهان حضور دارند. 



یک اقتصاددان می گوید بهبود فضای کسب وکار در ایران مستلزم این است که 
تمامی بخش های اقتصاد ایران اعم از دولتی، خصولتی و خصوصی قانون پذیر شوند 
و تحت مقررات قانونی یکسان امور خود را پیش ببرند. نخستین گام در این راستا 

حسابرس��ی شفاف مالی اس��ت که باید به ویژه در 
بخش اقتصاد خصولتی به جریان بیفتد. علی اکبر 
نیکواقب��ال در گفت وگو با ایس��نا، درباره وضعیت 
فضای کسب وکار در ایران، اظهار کرد: امسال رتبه 
ایران نس��بت به سال گذشته چهار پله افت کرده 
اس��ت، درحالی که امتیاز ایران افزایش یافته است. 
اگر بخواهیم دلیل این را بدانیم واضح این است که 
سرعت انجام اصالحات در کشورهای دیگر باالتر از 
ایران بوده اس��ت، ولی باید به این نکته هم توجه 
کنیم که فضای کس��ب وکار به طور کلی در ایران 
چگونه است. وی در بخش دیگری از سخنانش با 
بیان اینکه بخش خصوصی در ایران بسیار کوچک 
اس��ت، گفت: حدود 20درصد اقتصاد ایران شامل 

شرکت ها و سازمان های کوچکی است که بخش خصوصی واقعی آنها را در اختیار 
دارد. این در حالی اس��ت که سهم بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار سازمان های 
خصولتی و ش��رکت های دولتی اس��ت و مسئله اینجاست که این نحوه اداره این 

س��ازمان ها و شرکت های بزرگ دولتی شفاف نیست و گزارش های مالی و اداری 
آنها دقیق ارائه نمی ش��ود. این در حالی است که در دنیا و کشورهایی که فضای 
کسب وکار در آنها متناسب اس��ت، کوچک ترین تحولی در وضعیت شرکت ها و 
ادارات گزارش شده و نحوه اداره آنها کامال شفاف 
اس��ت. این اقتصاددان ادام��ه داد: اگر بخواهیم 
فضای کسب وکار را در ایران رونق ببخشیم ابتدا 
باید به بخش خصوصی میدان بیشتری داده شود 
و دیگر اینکه وضعیت حسابرسی شرکت ها روشن 
شود. اگر به آن س��مت رویم که همه شرکت ها 
حتی ش��رکت های دولت��ی و خصولت��ی مرتبا 
حسابرسی ش��ده و گزارش های مالی اداری آنها 
شفاف شود، می توانیم امیدوار باشیم که حرکت 
به سمت شفافیت و بهبود فضای کسب وکار ایران 
صورت گیرد. نیکواقبال به بحث قانونگذاری هم 
اش��اره کرد و گفت: نکته اینجاست که مصوبات 
مرب��وط به بهبود فضای کس��ب وکار در ایران به 
دقت اجرا نش��ده و اصالحات با تاخیر در دستور کار قرار می گیرد و البته مسائل 
قانونگذاری هم مهم است؛   اینکه قوانینی در این خصوص تصویب می شوند چقدر 

مفید و موثر هستند و اینکه چگونه اجرا می شود. 

قائم مق��ام مدیرعامل همراه اول از رویکرد ای��ن اپراتور در توجه ویژه به علم، 
فناوری و نوآوری خبر داد. به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار 
ایران، نشس��ت خبری جای��زه مصطفی )ص( روز سه ش��نبه ۷ آذرماه با حضور 

دکت��ر حمیدرضا نیکوف��ر قائم مق��ام مدیرعامل 
همراه اول، دکتر حس��ن ظهور رئی��س کارگروه 
علم��ی، دکتر حمیدرضا ربیع��ی رئیس کارگروه 
علم و فن��اوری و مهندس مهدی صفاری نیا دبیر 
شورای سیاس��ت گذاری جایزه مصطفی )ص( در 
پژوهش��کده عل��م و فرهنگ برگزار ش��د. در این 
نشس��ت خبری قائم مقام همراه اول با اش��اره به 
تجلیل از دانشمندان برجسته جهان در این جایزه، 
گفت: در راستای تجلیل از دانشمندان برجسته و 
زمینه س��ازی همکاری و توسعه علمی در جهان، 
جایزه مصطفی )ص( به عن��وان یکی از نمادهای 
شایس��تگی و برت��ری علمی در س��طح جهان به 
صورت دوس��االنه به دانش��مندان و پژوهشگران 

برتر جهان اسالم اعطا می شود. نیکوفر ضمن بیان اینکه شناسایی و قدردانی از 
دانشمندان جامعه اسالمی و جامعه بشری کاری ارزشمند است، گفت: دبیرخانه 
این جایزه با رویکرد س��نت حسنه وقف در توسعه علم و فناوری فعالیت دارد و 

امیدواریم که این جایزه به برکت نام مبارک و برگزیده پیامبر گرامی اس��الم، از 
جایگاه و درخش��ش روزافزونی برخوردار شود. همراه اول در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود و به نمایندگی بیش از ۵0 میلیون مش��ترک خود در این وقف 
مبارک که یک وقف علمی و فناوری است، توفیق 
مشارکت یافته و به جمع واقفان خادم المصطفی 
پیوسته است. قائم مقام مدیرعامل همراه اول با 
بیان اینکه علم و فن��اوری اطالعات و ارتباطات 
یک��ی از محورهای چهارگانه این جایزه اس��ت، 
گفت: فن��اوری ICT یک��ی از فناوری های عام 
و تاثیرگذار بر تمام ش��ئون زندگی بشری است 
و همراه اول به عنوان »همراهی هوش��مند برای 
فردایی بهتر« در س��الیان اخیر توجه ویژه ای به 
علم، فناوری، دانشگاه و مراکز تحقیقاتی داشته 
است. وی ادامه داد: هم اکنون همراه اول با چهار 
دانشگاه صنعتی شریف، شهید بهشتی، صنعتی 
اصفهان و شیراز شرکت مشترک دانش بنیان که 
نقش ش��تاب دهنده برای توس��عه نوآوری را برعهده دارند، تاسیس کرده است. 
 5G، همچنین با دانش��گاه های صنعتی ش��ریف و تربیت مدرس در حوزه های

NFV و IoT  فعالیت های پژوهشی انجام می دهد. 

براساس گزارش یکی از س��رمایه گذاران برجسته بیت کوین، اکنون این ارز 
مج��ازی در بین ۳0 واحد پول ب��زرگ دنیا قرار دارد. تری��س مایر، بنیانگذار 
کراک��ن، آرموری و بیت پ��ی، اعالم کرده که اکن��ون ارزش بیت کوین، از دالر 

س��نگاپور و درهم امارت متحده عربی نیز فراتر 
رفته و به ارزش مسترکارت نزدیک شده است. از 
ژانویه 20۱۷، ارزش بازار بیت کوین از ۱۵ میلیارد 
دالر به ۱۵۶ میلیارد دالر افزایش یافته است؛ این 
اتفاق بدون دخالت و مش��ارکت سرمایه گذاران 
نهادی، بانک های س��رمایه گذاری و صندوق های 
تس��هیلی در مقیاس بزرگ رخ داده است. برایان 
آرمس��ترانگ، مدیرعام��ل کوین بی��س تخمین 
می زند که در ماه های آتی نزدیک به ۱0 میلیارد 
دالر پول س��ازمانی در بیت کوین سرمایه گذاری 
می شود؛ همین موضوع ارزش کلی این پول را با 
افزایشی ۱00 میلیون دالری روبه رو خواهد کرد. 
با ای��ن حال، با وجود حضور تنه��ا تعدادی از 

عمده ارائه کنندگان خدمات مالی و موسسات فعال در ارائه خدمات و مشارکت 
در تجارت بیت کوین، ارزش کلی بازار بیت کوین از ارزیابی برخی از شرکت های 
مالی مانند گلدمن ساچس پیشی گرفته است. تحلیلگران انتظار دارند که در 

آینده بیت کوین دومین شبکه گس��ترده کارت اعتباری، یعنی مسترکارت را 
که اکنون ارزش کلی بازارش به ۱۷۱ میلیارد دالر می رسد، پشت سر بگذارد. 
مایر تاکید می کند هر شاخص  بیت کوین در مقیاس کوتاه مدت تا بلندمدت، 
به س��مت یک حرک��ت قوی گام برم��ی دارد. 
برخی تحلیلگران بخش ارزهای رمز نگاری شده، 
اغلب از س��لطه بیت کوی��ن و افزایش نرخ آن 
گالی��ه دارند و ظه��ور ارز جایگزی��ن را امری 
ضروری می پندارند. با این ح��ال، بازار ارزهای 
رمزنگاری ش��ده از انواع دارایی های رمزنگاری، 
توکن ها و ارزهایی تشکیل شده است که اساسا 
با بیت کوین متفاوتند و به بازارها و پایگاه های 

مصرف کننده مختلف خدمت رسانی می کنند. 
اوایل سال جاری میالدی، بیت کوین در بین 
۹0 ارز برتر دنیا قرار داشت و اکنون با گذشت 
۱۱ م��اه، موفق به حضور در بی��ن ۳0 ارز برتر 

شده است. 
با ورود پول های سازمانی بیشتر به بازار بیت کوین و عالقه بیشتر مشتریان به 
سرمایه گذاری در این بازار، این پول مجازی با کنارزدن ارزهای رایج، تبدیل به 

ارز جهانی پیشرو در دنیا می شود. 

ش��رکت آس��یاتک که در ارزیابی س��ازمان تنظیم مقررات و 
ارتباطات رادیویی منتهی به س��ال ۱۳۹۵ ب��ه رتبه برتر اپراتور 
ارتباطات ثابت کش��ور دس��ت یافته بود، در ارزیابی شش ماهه 

دوم سال ۹۵ نیز موفق به اخذ رتبه 
برتری��ن اپراتور ارتباط��ات ثابت در 
استفاده از ظرفیت های تولید داخل 

شد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت 
انتق��ال داده ه��ای آس��یاتک مجید 
حق��ی، مع��اون نظ��ارت و اعم��ال 
مقررات رگوالتوری با اشاره به اینکه 
مصوب��ه ۱۶۳ کمیس��یون تنظی��م 
مقررات ارتباطات درباره »آیین نامه 
اجرای��ی حمایت از صاحبان صنایع، 
منابع و مهارت های داخل کشور در 
بخش ارتباطات و فناوری اطالعات« 

در س��ال ۹2 تصویب شده است، گفت: براس��اس نتایج ارزیابی 
 )FCP( از بین ش��رکت های ارائه کننده خدمات ارتباطات ثابت
شرکت انتقال داده های آسیاتک رتبه نخست استفاده حداکثری 

از مناب��ع و مهارت ه��ای ایران��ی در بخش ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات را کسب کرد. 

 وی تصری��ح کرد: براس��اس این مصوبه که ه��دف از تدوین 
آن، اج��رای سیاس��ت های کل��ی 
و  کار  از  حمای��ت  مل��ی،  تولی��د 
س��رمایه ایران��ی ابالغی از س��وی 
مقام معظم رهبری بود، دارندگان 
 ۱۱ در   ICT ح��وزه  در  پروان��ه 
شاخص اس��تفاده از نیروی انسانی 
متخص��ص داخلی، ت��وان اجرایی 
داخلی، خدمات مشاوره ای داخلی، 
تجهی��زات  داخل��ی،  پیمان��کاران 
فع��ال تولی��د داخ��ل، تجهی��زات 
غیرفع��ال تولی��د داخ��ل، آموزش 
برنام��ه  اع��الم  انس��انی،  نی��روی 
توس��عه به تولیدکنندگان داخلی، 
اطالع رسانی مناس��ب و ایجاد فرصت برای شرکت های داخلی، 
انتقال فناوری به داخل کشور و توسعه تحقیقات و تجاری سازی 

ارزیابی شدند. 

یک اقتصاددان مطرح کرد

همراه اول: تالش می کنیم حامی اول علم و فناوری باشیمبهبود کسب وکار در گرو قانون پذیری همه بخش های اقتصاد براساس ارزیابی رگوالتوری در 6ماه دوم سال 95رخ داد بیت  کوین در بین ۳۰ واحد پول بزرگ جهان قرار گرفت

آسیاتک برترین اپراتور ارتباطات ثابت در استفاده از ظرفیت های تولید داخل

راهبران تحول آفرین، نه تنها در فرآیند های کار درگیر می شوند، بلکه تمرکزشان 
روی این است که به دیگر افراد تیم کمک کنند تا آنها نیز در کارهای شان موفق 
باشند.  آیا تاکنون در گروهی بوده اید که در آن فردی با مشخص کردن چشم انداز 
روشنی از اهداف گروه، اشتیاق به انجام کار و توانایی انرژی بخشیدن به دیگر اعضای 
گروه، کنترل وضعیت را در دست بگیرد؟ ممکن است به این فرد راهبر تحول آفرین 
گفته شود. راهبری تحول آفرین یکی از انواع شیوه های راهبری است که می تواند 
در افراد زیردست تغییرات مثبت ایجاد کند. در این مطلب با راهبری تحول آفرین 
بیشتر آشنا می ش��وید. به گزارش chetor، راهبران تحول آفرین عموما پر انرژی، 
عالقه مند و مشتاق هستند. این راهبران نه تنها در فرآیند های کار درگیر می شوند، 
بلکه تمرکزش��ان روی این است که به دیگر افراد گروه کمک کنند تا آنها نیز در 

کارهای  شان موفق باشند. 
پیش زمینه

متخصص راهبری و نویسنده  زندگینامه  رئیس جمهورها، جیمز مک گرگور بِرنز، 
برای نخستین بار مفهوم راهبری تحول آفرین را ابداع کرد. بنا به تعریف بِرنز، زمانی 
می توانیم ش��اهد راهبری تحول آفرین باشیم که راهبران و زیردستان به پیشرفت 
یکدیگر کمک کنند و در تقویت روحیه و افزایش انگیزه  همدیگر تاثیرگذار باشند. 
راهبران تحول آفرین با اس��تفاده از قدرت بصیرت و شخصیت شان این توانایی را 
دارند که الهام بخش زیردستان ش��ان باشند و انتظارات، درک و انگیزه های آنها را 
برای انجام کار و رسیدن به اهداف تغییر دهند. محقق دیگری به نام برنارد ام باس 
ایده  اولیه  برنز را توس��عه داد و نظریه  شناخته ش��ده  راهبری تحول آفرین باس را 
پایه گذاری کرد. بنابر نظریه  باس راهبری تحول آفرین را می توان براساس تاثیرش 

بر زیردستان تعریف کرد. 
به عقیده  باس راهبران تحول آفرین از طرف زیردستان شان مورد اعتماد، احترام 

و تحسین هستند. 
اجزای راهبری تحول آفرین

راهبری تحول آفرین در نظریه  باس 4 عنصر مجزا دارد: 
- تحری�ک فکری: راهبران تحول آفرین نه تنه��ا وضعیت موجود را به چالش 
می کش��ند، بلکه خالقیت را نیز میان زیردستان ش��ان افزای��ش می دهند. راهبر، 
زیردس��تان را تش��ویق می کند تا روش های تازه برای انج��ام کارها و فرصت های 

جدیدی برای یادگیری کشف کنند.
 - مالحظات فردی: راهبر تحول آفرین، زیردستان را به صورت فردی حمایت 
و تشویق می کند و برای اینکه در رابطه اش با دیگران فردی حمایت کننده باشد، 
خطوط ارتباطی را باز می گذارد تا زیردستان برای اشتراک ایده ها احساس راحتی 
کنند. به این ترتیب، راهبران می توانند از مش��ارکت منحصر به فرد هر یک از افراد 

به طور مستقیم تقدیر کنند. 
- انگی�زش الهام بخ�ش: راهبران تحول آفرین چش��م انداز روش��نی دارند و 
می توانند به فعالیت های زیردستان شکل مناسبی بدهند. این راهبران همچنین این 
تونایی را دارند که به زیردستان کمک کنند تا اشتیاق و انگیزه کافی را برای به ثمر 

رساندن اهداف کسب کنند.
 - تاثیر ایده آل: راهبران تحول آفرین برای زیردستان مانند یک الگوی تقلیدی 
هستند. از آنجا که زیردستان به راهبر اعتماد دارند و به او احترام می گذارند، راهبر را 
به عنوان یک الگوی تقلیدی انتخاب می کنند و ایده های او را درون خود می پرورانند. 

تاثیرات راهبری تحول آفرین  
باس ریگو در نوشته  کالسیک شان درباره  راهبری تحول آفرین توضیح می دهد: 
»راهبران تحول آفرین کسانی هستند که زیردستان را تحریک می کنند و الهام بخش 
آنها می شوند تا هم به نتایج عالی دست پیدا کنند و هم در این فرآیند ظرفیت های 
راهبری خود را افزایش دهند. راهبران تحول آفرین با پاسخگویی به نیازهای فردی 

زیردستان و قدرت بخشیدن به آنها از طریق در نظر گرفتن برخی اهداف فردی شان، 
به آنها برای رشد و تبدیل شدن به راهبران آینده کمک می کند.«

محققان دریافته اند که این چرخه  راهبری می تواند تاثیر مثبتی بر گروه داشته 
باشد. رونالد ای، روانشناس و متخصص راهبری توضیح می دهد: »شواهد حاصل 
از تحقیقات به روشنی نش��ان می دهند گروه هایی که راهبران تحول آفرین آنها را 
هدایت می کند، عملکرد بهتری دارند و در مقایس��ه با گروه هایی که با سبک های 
دیگر راهبری اداره می ش��وند، از سطح رضایت بیشتری برخوردار هستند«. دلیل 
او این اس��ت که راهبران تحول آفرین باور دارند زیردستان شان می توانند کارشان 
را به بهترین ش��کل انجام دهند و این باعث می ش��ود که اعضای گروه احس��اس 
قدرت کنند. برای تبدیل شدن به راهبری تحول آفرین چه کارهایی می توان انجام 
داد؟ متخصصان راهبری پیشنهاد می کنند که داشتن چشم اندازی مثبت و قوی 
نسبت به آینده نقشی اساسی دارد. نه تنها مهم است که خودتان به این چشم انداز 
باور داشته باشید، بلکه باید دیگران را نیز تشویق کنید که به چشم انداز شما باور 
داشته باشند. ویژگی های اساسی دیگری که به ترغیب زیردستان برای رسیدن به 
اهداف گروه کمک می کنند، عبارتند از باهوش بودن، داشتن اشتیاق، حمایت کردن 

و معتمد بودن. 
ارتباط با رفاه

براس��اس نتایج یک مطالعه، این نوع راهبری تاثیر مثبتی روی رفاه کارمندان 
می گذارد. این مطالعه که در مجله  س��المت پزش��کی و محیطی منتش��ر ش��ده 
اس��ت، چندین ش��رکت تکنولوژی اطالعات و ارتباطات را در آلمان مطالعه کرده 
است. محققان از شرکت کنندگان در تحقیق پرسش هایی درباره  سبک مدیریت 
سازمان شان پرسیده اند. سپس براساس کیفیت هایی مانند فراهم کردن محرک های 
فکری، ارائه  بازخورد های مثبت برای عملکرد خوب، راهنمایی با استفاده از مثال و 
کمک به کارمندان برای اینکه فکر کنند آنها نیز نقشی در جهت رسیدن به اهداف 
گروه دارند، نمره ای برای راهبری تحول آفرین داده ش��ده اس��ت.  محققان کشف 
کرده اند کارمندانی که سطح باالتری از راهبری تحول آفرین را در کارفرماهای شان 
تشخیص داده اند، سطح رفاه باالتری را نیز گزارش داده اند. محققان عوامل مرتبط 
با رفاه را همانند فشار کاری، آموزش و سن بررسی کردند که باز هم جالب توجه 
بود. نویس��نده های این تحقیق خالصه بیان کرده اند:  »نتایج این تحقیق نش��ان 
می دهد سبک راهبری تحول آفرین که حس اعتماد و معناداری را منتقل می کند، 
باعث ایجاد چالش های فردی و رش��د کارمندان می شود و تاثیر مثبتی روی رفاه 

می گذارد.«
به کارگیری در دنیای واقعی

 نویسنده های این مطالعه بر این باورند که نتایج تحقیق شان مهم است و می تواند 
به ش��رکت ها کمک کند تا برنامه های آموزش مدیریت ش��ان را بهبود بخشند و 
می توان از آنها برای آموزش مهارت های مربوط به راهبری تحول آفرین اس��تفاده 
کرد. کس��ب مهارت های ارتباطی مانند حل تعارض ها در محیط کار و تشخیص 
نیازهای کارمندان بخش بسیار مهمی از راهبری تحول آفرین است. محققان توضیح 
می دهند: »چنین برنامه های آموزشی می توانند جزئی ضروری برای ارتقای سالمت 

محیط کار باشند؛ در نتیجه باید به شدت از آنها حمایت شود.«
 کالم آخر

س��بک راهبری تحول آفرین زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به شکلی مناسب 
به کار گرفته شود، البته شاید برای همه  موقعیت ها بهترین انتخاب نباشد. در برخی 
از موارد، ممکن اس��ت گروه ها به سبک های مدیریتی استبدادی تری نیاز داشته 
باشند که کنترل بیشتری روی آنهاست و جهت مندی بیشتری دارند؛ به ویژه در 
مواردی که اعضای گروه مهارت کافی ندارند و به نظارت بیشتری نیاز است، توجه 

به این موضوع ضروری است. 

برای اینکه پروس��ه بازخورد مؤثری داشته باش��ید، پیش از هر چیز تالش 
کنی��د بدون قضاوت، به آنچه در اطراف تان می گ��ذرد توجه کنید. به گزارش 
زومیت، ران کاروچی، مدیر و بنیانگذار مؤسس��ه آموزش��ی و مشاوره رهبری 
ناوالنت، در مقاله ای که اخیرا در نشریه کسب وکار هاروارد منتشر شد، بهترین 
روش ه��ای بازخورد گرفتن از کارمندان را ش��رح می ده��د. آنچه در ادامه این 

مطلب می خوانید، بخش هایی از این مقاله تحقیقاتی است. 
من اخیرا در یک نشست مدیریتی شرکت کردم که در آن فردی که به تازگی 
به رهبری یک بخش منصوب  ش��ده بود، سخنرانی خود را ایراد می کرد. یکی 
از اظهارات و ادعاهای او این بود که انس��انی بسیار خودآگاه است و همیشه از 
بازخورد گرفتن استقبال می کند. جالب اینجا است که از نگاه مدعوین، مشخص 
بود که این قبیل حرف های تکراری را باور نمی کنند. طی ۳0 سال گذشته، بارها 
شاهد بوده ام که رهبران کسب وکاری که مدعی روشنفکری  هستند، خودشان 
را به همین ش��یوه معرفی می کنند. ولی صرفا با این ادعا که فرد هوش��یاری 
هستید و به خودشناسی اهمیت می دهید، چنین ویژگی هایی را در درون تان 
پرورش نمی دهید! همه ما می دانیم سطوح باالی خودآگاهی به عملکرد بهتر 
تیم منجر می ش��ود ولی متأسفانه تحقیقات نشان می دهند که اغلب مدیران 
فاقد چنین خصوصیتی هستند. در پایان این جلسه، از رهبر مذکور پرسیدم: 
»ت��ا به امروز برای افزایش خودشناس��ی و دریافت بازخورد، چه کارهایی انجام 
داده ای��د؟« او با افتخار جواب داد:  »یکی از مهم ترین اولویت های من، دریافت 
بازخورد از کارمندان در انتهای سال است.« من سعی کردم کنجکاوی بیشتری 
نش��ان بدهم. از او پرسیدم:  »همه این بازخوردها چه تأثیری در بهبود سبک 
رهبری شما داشته است؟« او صمیمانه پاسخ داد:  »مثال سال گذشته از خالل 
همین بازخوردها متوجه شدم جلسات کاری مان خیلی طوالنی است؛ به همین 
دلیل زمان جلسات را نیم ساعت کاهش دادم.« حاال می توانستم علت نگاه های 
ناباورانه مدعوین جلس��ه را درک کنم. خوشبختانه شما نیازی به بازخوردهای 
۳۶0 درج��ه ندارید تا بفهمید دیگران چه ایده ای در مورد س��طح مدیریت و 
رهبری ش��ما دارند. اگر می خواهید بدانید مردم و کارمندان، واقعا چه نظری 

دارند، به این چهار اصل توجه کنید: 
1- از همکاران تان بخواهید نسبت به رفتارتان واکنش نشان بدهند

س��اده ترین راه ب��رای اینکه متوجه ش��وید دیگران در مورد ش��ما چه فکر 
می کنند، این اس��ت که همین را از آنها بپرس��ید. اگ��ر هیچ کس مخالفتی با 
شما نشان نمی دهد، به احتمال زیاد آنچه شاهدید و می شنوید، حقیقت ماجرا 
نیس��ت. بی خبری لزوما به معنای اخبار خوب نیست. چه در جلسات گروهی 
و چ��ه در مالقات های دونف��ره، اطرافیان تان باید به راحتی بتوانند نظر مخالف 
خودشان را به شما اعالم کنند. اگر می بینید هیچ کس با ایده های شما مخالفت 
نمی کند و در مورد رفتارهای درست و غلط شما صحبتی به میان نمی آید، باید 
بدانید که رابطه سالمی با اطرافیان تان ندارید. رهبران خوب بعد از جلساتی که 
مباحثات پیچیده و دش��واری در آنها گذش��ته است، از کارمندان مورد اعتماد 
خود می پرس��ند: »جلس��ه چطور پیش رفت؟ به نظر شما چگونه می توانستم 
بهتر از این باشم؟« بس��یاری از فرآیندهای بازخورد ۳۶0 درجه، به جایگاهی 
برای مکالمات بی دردس��ر تبدیل ش��ده اند. بااین حال هرگون��ه تبادل بازخورد 
میان رهبران و کارکنان، باید به تقویت روابط متقابل آنها منجر شود نه اینکه 

ستیزه جویی را میان آنان افزایش دهد. 
2- به اشاره های غیر کالمی توجه کنید

کارمندان همیشه با اشارات غیر گفتاری به شما نشان می دهند چه احساسی 
در م��ورد ش��ما دارند. اغلب کارمندان ترجیح می دهند در مقابل رئیس ش��ان 
س��کوت کنند ولی زبان بدن و چهره آنها کامال گویای احساس شان است. اگر 

یاد بگیرید که مفهوم این نشانه ها را درک کنید، این عالئم می توانند یک جریان 
دائم��ی بازخورد در اختیارتان قرار دهند. آل��ن و باربارا پیز در کتاب »مفاهیم 
اصلی زبان بدن«، نشان می دهند که ۶۵درصد از ارتباطات بین افراد، غیر کالمی 
است. تشخیص تناقضاتی که بین گفتار افراد و زبان بدن آنها وجود دارد، به شما 
کمک می کند تا حد زیادی از واقعیت امور مطلع شوید. مثال زمانی که افراد به 
پایین نگاه می کنند یا از تماس چشمی با شما پرهیز می کنند یا وقتی در اواسط 
گفت وگو، طرف مقابل کامال سکوت می کند یا حالت تدافعی به خود می گیرد، 
شما متوجه می ش��وید که جریان آرام تعامالت، واقعی نیست. این نشانه ها را 
دس��ت  کم نگیرید. البته همیش��ه نظرتان را با تأمل و توجه بیان کنید. مثال 
صمیمانه بگویید:  »این س��کوت شما را باید چطور تفسیر کنم؟« یا  »متوجه 
شدم به من نگاه نمی کنید. گویا بخشی از حرف های من درست نبوده. ممکن 
اس��ت لطفا به من کمک کنید به اش��تباهم پی ببرم؟« بیان مؤدبانه و مدبرانه 
مش��اهدات، به مخاطبان کمک می کند احساس ش��ان را راحت تر ابراز کنند و 
بالطبع رهبران هم بهتر می توانند انحرافات یا اشتباهات ش��ان را اصالح کنند. 
به عالوه وقتی کارمندان شاهد باشند که رهبرشان واقعا رفتار خود را تغییر داده 

است، اعتماد بیشتری به او پیدا می کنند. 
۳- دقت کنید چه روایتی از داستان دارید

م��ا به طور طبیعی متمایلیم اوضاع را به ش��یوه ای تفس��یر کنیم که گویی 
همه چیز در مسیر مثبت و عالی قرار دارد. به تفسیر درونی و شخصی تان از آنچه 
واقع��ا رخ می دهد توجه کنید. اگر می بینید که می خواهید خودتان را متقاعد 
کنید همه چیز عالی است، یک گام به عقب برگردید و دوباره جریانات را ارزیابی 
کنید. آی��ا می خواهید خودتان را توجیه کنید یا تس��کین دهید؟ به خودتان 
می گویید »انگار جلسه خیلی خوب پیش رفت!« یا »چرا آنها فکر می کنند من 
رهبر مردد و غیر قاطعی هس��تم؟ من تاکنون پروسه ها را خیلی خالقانه پیش 
بردم!« خودتان را وادار کنید که داس��تان را دوباره و به ش��یوه ای دیگر تفسیر 
کنید. سعی کنید خودخواهی تان را کنار بگذارید. شما باید دیدگاهی منصفانه 
و مطابق واقعیت داشته باشید، نه اینکه صرفا مراقب غرور شخصی تان باشید. 

4- واکنش های عصبی و ناخودآگاه تان را بشناسید
همه رهبران وقتی در شرایط بحرانی قرار می گیرند، احساس فشار می کنند. 
برخی از آنها زمانی که متوجه می ش��وند مرتکب اش��تباه ش��ده اند، واکنش��ی 
تدافعی نش��ان می دهند. برخی دیگر، وقتی پروسه ها به همان سرعت دلخواه 
پیش نمی رود، صبر و ش��کیبایی خود را از دس��ت می دهند. عده ای هم اگر به 
خواسته های شان دست پیدا نکنند، به دیگران طعنه و کنایه می زنند یا حالت 
تهاجمی به خود می گیرند. صرف  نظر از اینکه این واکنش عصبی چه باش��د؛ 
رهبران عالی، با خودآگاهی در پی یافتن محرک های عصبی خود هستند و از 
دیگران می خواهند در این گونه مواقع، به آنها کمک کنند. به عنوان  مثال یکی 
از رهبران معروف زمانی که نگران می شد، با صدای بسیار بلند حرف می زد. اگر 
در جلسات کاری موضوع بحث برانگیزی مطرح می شد، او در تالشی ناخودآگاه 
برای فرونش��اندن هیجانات درونی اش، به زخم  زبان و جمالت نیشدار طوالنی 
پناه می برد. کارمندانش س��عی می کردند با باال بردن دس��ت خ��ود، او را آرام 
کنن��د. درنهایت یکی از اعضای تیم به او گفت که برای رهایی از پریش��انی و 
عصبانیت، بهتر اس��ت وقتی کارمندان دست شان را باال می برند او حرف زدن 
را متوقف کند. س��رانجام او یاد گرفت که بهتر است صحبتش را مختصر کند 
و از عباراتی اس��تفاده کند که به کارمندانش روحیه می بخشد. رهبران بزرگ 
زمانی که مرتکب اشتباهی می شوند، عذرخواهی می کنند، احساسات منفی را 

پشت سر می گذارند و با ذهنی باز و آرام در پی حل مشکل برمی آیند. 
HBR  :منبع

از  یک�ی  و  فیس ب�وک  موس�س  زاکرب�رگ،  م�ارک 
میلیاردر های دنیای فناوری اس�ت. در این مطلب بررسی 
می کنیم ک�ه در بین همه مدیران ش�بکه های اجتماعی، 

چرا تنها زاکربرگ معروف است؟ 
به گ�زارش زومیت، یکی از س�واالتی که ذهن کاربران 
اینترنت و حتی کارشناس�ان خبره آن را به خود مشغول 
کرده این اس�ت که چرا مارک زاکربرگ نس�بت به دیگر 
میلیاردرهای دنیای فناوری از شهرت بیشتری برخوردار 
است. این پرسش توس�ط باالجی ویسوناتان، مدیرعامل 

شرکت Invento robotics پاسخ داده شده است: 
سوال بسیار خوبی است. در واقع زاکربرگ از بسیاری از 
همتایانش که ابزار های بسیار خوبی ساخته اند معروف تر 
اس�ت. چند نفر از م�ا »یان کوم«  )بنیانگ�ذار واتس اپ( 
را می شناس�یم یا در رابطه با او صحب�ت می کنیم؟ افراد 
بسیاری از واتس اپ بیشتر از فیس بوک استفاده می کنند 
یا ه�ر روز فیلم های یوتیوب را تماش�ا می کنند، اما اکثر 
افراد در مورد چاد هرلی یا اس�تیو چن اطالعاتی ندارند. 
در واق�ع به طور یقی�ن در میان توده م�ردم، زاکربرگ از 
لری پیج و سرگی برین، موسسان گوگل معروف تر است. 
اگ�ر از رس�انه های اجتماعی فراتر بروی�د، درمی یابید 
ک�ه ای�الن ماس�ک از ویلیام دورانت )موس�س ش�رکت 
جنرال موتورز( یا هر مدیرعامل دیگری در GM بس�یار 
محبوب ت�ر اس�ت، با وج�ود اینک�ه ماش�ین های جنرال 

موتورز بسیار بیشتر از تسال رایج  هستند. 
در نتیجه، این س�وال تنها به اینک�ه چقدر از یک ابزار 
اس�تفاده می شود بس�تگی ندارد. زاکربرگ قبل از اینکه 
ابزارش در مقیاس جهانی استفاده شود، شخصیت بسیار 

محبوبی بود. 
من حدس می زنم که زاکربرگ به این دالیل شهرت دارد: 
1- او انتخاب کرده است که در کانون توجه عمومی زندگی 
کند. بس�یاری از مدی�ران اجرایی، ب�ودن در کانون توجه را 
نمی پسندند و شیوه زندگی مخفیانه تری را انتخاب کرده اند. 

2- او تقریب�ا به تنهای�ی فیس بوک را بنیان  گذاش�ته 
است )اجازه بدهید وارد مسائل پیچیده نشویم( و شخص 
دیگری وجود ندارد تا توجه ها را با او به اشتراک بگذارد. 
در نتیجه، برخالف نمونه های گروهی تر مانند کس�انی که 

بنیانگذار گوگل هستند، مستقیما به او توجه می شود. 
۳- او ش�رکت خود را نفروخته و جایگزین نیز نش�ده 
اس�ت. این اتف�اق کامال در صنعت خ�ود منحصر به فرد 
است. اسنپ چت در حال تالش برای پیروی از آن است. 
4- او بس�یار ثروتمند است، درواقع جوان ترین شخص 
در بی�ن ثروتمندترین افراد مانند بیل گیتس اس�ت. این 
اتفاق ما را نس�بت به ویژگی های اشخاص جذب می کند، 

 حتی اگر خود آن فرد برای ما خیلی جذاب نباشد. 
5- او برخالف بس�یاری از مدی�ران عامالن هم رده اش 
فرد خطاکاری نیست و به همین دلیل شخصیت او نسبت 
به بیش�تر افراد محبوب تر و قابل احترام تر است. با توجه 
به اینکه او با یک ش�رکت مش�ابه دیگر رقابت نمی کند، 
نس�بت به بیل گیتس یا جابز بس�یار کمت�ر بحث بر انگیز 

است. 
6- فیس ب�وک کنترل کنن�ده مه�م اطالع�ات اس�ت. 
آنها می توانن�د انتخاب کنند چه چی�زی جذابیت ایجاد 
می کند و چه چی�زی نمی کند و این ویژگی او را در میان 
ش�بکه های ارتباطی معروف می کند )ک�ه تقریبا در حال 

حاضر در سراسر جهان است(. 
۷- او جوان اس�ت و لبخند بس�یار زیبای�ی دارد. این 

باعث می شود که برای دوربین ها جذاب باشد. 
۸- یک فیلم معروف در رابطه با زندگی او ساخته شده 
اس�ت؛ درحالی که حتی اس�تیو جابز و بیل گیتس چنین 
فیلم محبوبی نداش�ته اند )دزدان دریایی سیلیکون ولی 
در بین گروه خاصی معروف شد،  اما بین عموم مردم نفوذ 
نکرد(. »ش�بکه اجتماعی« فروش 224 میلیون دالری در 
باکس آفیس به دس�ت آورد و »اس�تیو جابز« ۳5میلیون 

دالر کسب کرد که با هم قابل مقایسه نیستند. 

 راهبری تحول آفرین 
کلید تغییرات مثبت در استارت آپ شما

روش هایی برای دریافت بازخورد صادقانه و سازنده

چرا مارک زاکربرگ از دیگر میلیاردرهای مشابه شهرت بیشتری دارد

مشهورترین میلیاردر دنیای فناوری
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دریچهنگاه

 رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد که کس��ب و کار های نوین در حال تس��خیر 
کشور هاس��ت و س��هم این بخش در اقتصاد رو به رشد است. به گزارش پایگاه جامعه 
خبر، غالمحسین شافعی اظهار کرد: امروزه رشد فناوری و تسخیر صحنه های اقتصادی 
توس��ط این حوزه محسوس اس��ت. در گذشته شرکت هایی مانند جنرال الکترونیک، 
سامس��ونگ و . . . به عنوان ش��رکت های بزرگ طبقه بندی می ش��دند، اما امروزه این 
وضعی��ت تغییر کرده و گوگل، آمازون، مایکروس��افت و . . . به این مرحله رس��یدند. 
براساس این خبر، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: کسب و کار های نوین، رشد فناوری و 
زیرساخت ها در ICT  در حال تسخیر کشور هاست و سهم این بخش در اقتصاد روند 
صعودی دارد و بخش خصوصی باید با حمایت مسئوالن خود را هماهنگ کند و برای 

حمایت از نیروی جوان باید توسعه کسب و کارهای نوین را حمایت کنیم. 

 کسب و کار نوظهور اقتصاد 
باید حمایت شود

فرماندار ورامین گفت توسعه فناوری های نوین به ویژه در حوزه آی تی مسئوالن را 
در رونق بخش��یدن به کسب و کار یاری می رس��اند. به گزارش ایرنا، محمدرضا یوسفی 
روز سه ش��نبه در جلس��ه کارگروه اش��تغال که در محل فرمانداری این شهرس��تان 
برگزار ش��د، اظهار کرد: ایجاد فرصت های ش��غلی پایدار در س��ایه رونق اقتصادی در 
کس��ب و کار میسر می شود و برای توس��عه فعالیت های تولیدکنندگان باید از تمامی 
ابزارهایی که پیشرفت های علمی در اختیار افراد قرار می دهد استفاده کرد. وی بیان 
کرد: اش��تغال آفرینی با اس��تفاده از ظرفیت های ارتباطات و فناوری اطالعات یکی از 
برنامه هایی است که در دولت یازدهم مورد توجه قرار گرفت و در دولت دوازدهم نیز با 
جدیت پیگیری می شود، لذا در شهرستان ورامین نیز که از ظرفیت ها و زیرساخت های 

الزم در این زمینه برخوردار است باید این فعالیت با جدیت دنبال شود. 

 با استفاده از فناوری های نوین 
می توان کسب و کار را رونق بخشید



تصور اکثر افراد در رابطه با نام تجاری، 
به نح��وی اس��ت ک��ه آن را مختص به 
ش��رکت ها می دانند. با این حال واقعیت 
ای��ن اس��ت که ای��ن ام��ر صرف��ا برای 
س��ازمان ها و ش��رکت ها ب��ه کار نرفته و 
افراد نیر می توانن��د از این امر برخوردار 
باشند. این امر مقوله بسیار مهمی است، 
به همین خاطر الزم اس��ت هر فردی در 
رابطه با آن اطالعات کافی داش��ته باشد. 
درواق��ع تفاوتی ندارد که در چه حوزه ای 
از اقتص��اد مش��غول فعالی��ت هس��تید، 
بدون تردید س��اخت برند از اولویت های 
مهم و غیر قابل حذف ش��ما خواهد بود. 
در همی��ن راس��تا در ادامه به بررس��ی 
اقدامات ضروری در راستای ایجاد برندی 

قدرتمند خواهیم پرداخت. 
1- درباره برندی که قصد س�اخت 
آن را داری�د فکر ک�رده و اطالعات 

خود را در این رابطه افزایش دهید
ن��ام تج��اری امری اس��ت ک��ه باعث 
ارتباط ش��ما با مش��تری خواهد ش��د و 
میزان وفاداری و تعهد نس��بت به شما را 
افزایش خواهد داد. به همین خاطر باید 
تصمی��م بگیرید که چگون��ه می خواهید 
نزد مشتری شناخته شوید. در این رابطه 
توصیه می ش��ود برای خود ارزش آفرینی 
کنی��د. درواقع هر ش��رکتی از امتیازات 
خاصی برخوردار اس��ت که آن را نسبت 
به س��ایرین متمایز می سازد. در صورتی 
ک��ه از این ام��ر برخوردار نیس��تید الزم 
اس��ت برای آن فکری کرده تا بتوانید به 
پش��توانه آن مزیت رقابت��ی خوبی را در 
اختیار داش��ته باش��ید. با این اقدام شما 
حرفی ب��رای گفتن خواهید داش��ت که 
خود می تواند پیامی مناس��ب در راستای 
معرفی خ��ود به بازار باش��د. برای مثال 
در صورتی که ش��ما سرعت بیشتری در 
ارائه خدمات نس��بت به س��ایرین دارید، 
می توانید از همین امر برای ش��عار مورد 
نیاز برند خود اس��تفاده کنید. همچنین 
ضروری است در حوزه کاری خود اسامی 
برنده��ای موج��ود را بررس��ی کنی��د تا 
 بعدها با مش��کل مواجه نشده و متهم به 
کپی ب��رداری نش��وید. با ای��ن حال در 

بس��یاری از موارد مش��اهده ش��ده است 
که افراد باوجود صرف هزینه های کالن، 
در این زمینه موف��ق نبوده و نمی توانند 
برن��دی قدرتمن��د ایجاد کنن��د. اگرچه 
در ای��ن رابط��ه عوامل بس��یاری دخیل 
هس��تند، با این حال ریش��ه بسیاری از 
آنه��ا در ع��دم آگاهی کاف��ی مدیران و 
افراد تصمیم گیرنده در شرکت در رابطه 
با اصول برندس��ازی است. اگرچه ممکن 
است تمامی کارهای س��اخت برند را به 
فردی ماهر اختصاص دهید، با این حال 
ب��ا توجه به ای��ن امر که ف��رد مذکور با 
خصوصیات داخلی ش��رکت شما آشنایی 
چندان��ی ن��دارد، در صورتی که خود نیز 
مشارکت نداشته باشید، با مشکل مواجه 
خواهید ش��د. همچنین ش��ناخت بازار و 
نیاز مشتری نیز می تواند اقدامات شما را 
در چارچوبی درست قرار دهد، به همین 
خاطر الزم اس��ت تمامی موارد مرتبط و 

تأثیرگذار را مدنظر قرار دهید. 
2- از تمام�ی قابلیت ه�ای فضای 
اینترن�ت در راس�تای اه�داف خود 

استفاده کنید
جهان در حال پیش��رفت است و تحت 
این شرایط تنها شرکت هایی می توانند به 
صورت موفق عمل کنند که خود را با این 
ش��رایط به خوبی وفق داده و از امکانات 
و فرصت ه��ای جدید به خوبی اس��تفاده 
کنن��د. در همین راس��تا ضروری اس��ت 
در تمامی ش��بکه های اجتماعی محبوب 
و پرطرفدار حضور داش��ته باشید. با این 
حال در اختیار داشتن وب سایت اولویت 
اول بوده و الزم اس��ت در ای��ن رابطه به 

شکلی درست و آبرومند عمل کنید. 
3- اقدامات قانونی را انجام دهید

در بس��یاری از موارد مش��اهده ش��ده 
اس��ت که اف��راد ب��ه علت ع��دم آگاهی 
ی��ا صرف وقت نس��بت به م��وارد قانونی 
اق��دام به ایجاد برند خ��ود می کنند. این 
امر بدون ش��ک با ریس��ک باالیی همراه 
بوده و ممکن اس��ت تمام��ی تالش های 
ش��ما را به هیچ تبدیل کن��د. به همین 
خاطر تمامی ش��رکت ها باید در اندیشه 
اس��تخدام و به کار گیری مشاور حقوقی 
باش��ند. بدون تردید با این اقدام شما از 
هرگونه آس��یب های قضایی و قانونی در 

امان خواهید ماند، با این حال الزم است 
هر اقدام خود را با وی بررسی کنید. 

4- ارزش آفرین�ی برای محصوالت 
را جدی بگیرید

برن��د ش��ما بای��د مع��رف ش��رکت و 
محصوالت تولیدی باش��د، ب��ا این حال 
ب��دون تردید در صورت��ی که محصوالت 
ش��ما از کیفیت الزم برخوردار نباش��ند، 
برند نمی تواند تأثیر الزمه را داشته باشد. 
درواقع این دو ب��ا یکدیگر رابطه متقابل 
داش��ته و الزم اس��ت مورد توجه جدی 
قرار گیرند. در همین راس��تا الزم اس��ت 
حداق��ل یک ویژگی منحصر به فرد برای 

هر محصول ایجاد کنید. 
5- در اش�تراک گذاری های خ�ود 

هدفمند باشید
به اش��تراک گذاشتن اطالعات همواره 
باید با توجه به نیاز شرکت و در راستای 
ارتق��ای برن��د باش��د. در همین راس��تا 
همواره مشاهده شده است که بسیاری از 
شرکت ها صرفا به دنبال سروصدا کردن 
در ای��ن رابطه بوده و توج��ه چندانی به 
اهداف خود ندارن��د. درواقع آنها خود را 
ب��ا این ب��اور توجیه می کنن��د که به هر 
می��زان که بیش��تر در ای��ن زمینه فعال 
باش��ند، موفق ت��ر خواهند ب��ود. این امر 
اگرچه درس��ت اس��ت با این حال نحوه 
انجام کار نیز تعیین کنن��ده خواهد بود. 
ب��ه همین خاطر الزم اس��ت نس��بت به 
پیامد اقدامات خود آگاهی کافی داش��ته 
باشید. درواقع اگرچه باور اکثر مردم این 
است که تبلیغات باید بعد از ساخت برند 
باش��ند، با این حال نتای��ج، این امر را به 
اثبات می رسانند که از مدت ها قبل باید 
ذه��ن مخاطب را برای حضور خود آماده 

سازید. 
6- با برندهای دیگر در ارتباط باشید

قب��ل از آنک��ه اق��دام به س��اخت نام 
تجاری ب��رای خود کنید ک��ه مخاطبان 
ه��دف به آن اعتماد کنند، باید ارزش��ی 
را که کس��ب و کار ش��ما در اختی��ار آنها 
قرار می دهد بس��نجید. درواقع همه چیز 
یک برند باید بیانگر هدف ش��رکت شما 
باشد. در همین راستا ضروری است برای 
خود هدفی مناس��ب را مشخص کرده و 
همواره در راستای آن گام بردارید. توجه 

داشته باشید که شرکت شما هرگز نباید 
مانن��د یک مقلد عمل ک��رده و کار خود 
را براس��اس اقدامات برندی دیگر صورت 
دهد. با این حال ضروری اس��ت اقدامات 
آنها برای س��اخت برند را مورد بررس��ی 
قرار دهید. این امر باعث خواهد ش��د به 
راهکاره��ای مناس��ب تری در این رابطه 
دس��ت پیدا کنید. با این حال ش��ما در 
ابتدای مس��یر خود ق��رار دارید و همین 
ام��ر می توان��د منجر به بروز مش��کالت 
بسیاری برای شما شود. به همین خاطر 
بهتر است از همان ابتدا پیوندی محکم با 
برندهای دیگر برقرار سازید. توجه داشته 
باش��ید که همواره شرکت های حاضر در 
حوزه کاری شما، رقیب محسوب نشده و 
می توانند شرکای بسیار مناسبی باشند. 

7- اهمی�ت ثب�ات و بازخوان�ی را 
جدی بگیرید

همواره در تالش باش��ید ت��ا از همان 
ابتدا برندی را طراحی و معرفی کنید که 
نیاز به اعمال تغییرات در آینده نداش��ته 
باشد. درواقع این امر که نام تجاری شما 
مدام تغییر کند باعث خواهد شد امکان 
ارتباط و ایجاد پیوندی قوی با مخاطب از 
میان ب��رود. بدون تردید این امر مطلوب 
هیچ کس��ب و کاری نبوده و ب��ا توجه به 
پیامدهای آن، ضروری است مورد توجه 
قرار گیرد. از دیگر موارد مهم در ساخت 
و طراحی برند، قابلیت بازخوانی اس��ت. 
این امر به این مورد اش��اره دارد که برند 
شما برای قدرت گرفتن باید به داستانی 
قوی متصل باشد. درواقع هر برندی باید 
شعاری مناسب داش��ته باشد که معرف 
کاری اس��ت که قصد انج��ام آن را دارید 
و در این رابطه توجه داش��ته باش��ید که 
به وجود ش��عاری کوتاه و قابل فهم نیاز 
اس��ت، با این حال همواره مشاهده شده 
اس��ت که افراد تمایل به ارائه توضیحات 
بیش��تری دارند که در این ش��رایط بهتر 
اس��ت در پاورقی و به ش��کلی کوچک تر 
آن را مکت��وب کنید. در آخر این نکته را 
فراموش نکنید که پیام شما باید فرصتی 
برای ارتباط انس��انی با مش��تریان فراهم 
آورد تا بتواند مس��تقیما روی احساسات 

آنها تأثیر بگذارد. 
www.forbes.com :منبع

7 اقدام ضروری در راستای ایجاد برندی قدرتمند
نگاه 

پیشی گرفتن تلویزیون از سایر 
رسانه ها در تبلیغات کشور

بررس��ی ها نش��ان از س��بقت گرفتن تلویزیون 
از مابق��ی رس��انه ها در تبلیغ��ات کش��ور دارد. با 
توجه ب��ه این موضوع ۱۰ برند برت��ر تبلیغ کننده 
در فصل تابس��تان س��ال ۹۶، تلویزیون را قبل از 
روزنام��ه و مجالت ب��رای تبلیغات ش��ان انتخاب 
کرده اند. براساس این بررسی ها که توسط شرکت 
پژوهش بازار و رسانه امروز صورت گرفته، ۱۰برند 
 برت��ر در فصل دوم س��ال ۹۶ نزدیک به ۳۵,۳۹۵ 
)میلیارد ری��ال( برای تلویزی��ون، ۲۴۴  )میلیارد 
ریال( ب��رای روزنامه و ۳۵ )میلی��ارد ریال( برای 

مجله هزینه کرده اند. 
به گزارش هورموند، با توجه به این ارقام ۱۰برند 
برت��ر بی��ش از ۲۵ درصد از تبلیغ��ات تلویزیون و 
روزنام��ه و حدود یک چه��ارم از تبلیغات مجله را 
ب��ه خود اختصاص داده ان��د. ارزش ریالی تبلیغات 
۹۰۰ مبل��غ   ۹۶ تابس��تان  در  برنده��ا   تمام��ی 

,۱۳۹ میلیارد ریال بوده اس��ت. بررسی تخصیص 
بودجه به هر رس��انه نش��ان می دهد که تلویزیون 
۹۹,۳ درص��د، روزنام��ه ۰,۶درص��د و مج��الت 
۰,۱درص��د در جهت پیام رس��انی تج��اری نقش 

داشته اند. 

 الزم به ذکر اس��ت تمامی اع��داد آمده در این 
گ��زارش مق��دار ارزش ریال��ی بودج��ه تبلیغاتی 
برندهاس��ت که به رس��انه های مختلف اختصاص 
داده اند و تخفیفات یا ش��رایط قرارداد با رس��انه ها 

در این هزینه لحاظ نشده است. 
همچنین براس��اس این پژوه��ش مابقی برندها 
ب��ه تفکی��ک؛ ۷۵ درص��د از تبلیغ��ات تلویزیون 
)۱۰۳,۵۲۲ میلی��ارد ری��ال(، ۷۱ درصد تبلیغات 
روزنامه )۵۸۹ میلیارد ریال( و ۷۶ درصد تبلیغات 
مجل��ه )۱۱۵ میلی��ارد ریال( به خ��ود اختصاص 

داده اند. 
براساس این پژوهش پنج جایگاه از بین ۱۰برند 
برتر به اپراتورهای تلفن همراه )ایرانس��ل و همراه 
اول و رایتل( و ش��وینده ها )اکتیو، امو( تعلق دارد. 
این موض��وع می تواند نش��ان دهنده رقابتی بودن 

تبلیغات در صنعت ارتباطات باشد. 
همچنین در صنعت اپراتورها شرکت همراه اول 
فعالیت تبلیغاتی زیادی داش��ته و از ۱۰برند برتر 
تبلیغاتی پیشی گرفته است. براساس این پژوهش، 
با توجه به اینکه حج��م عمده بودجه تبلیغات در 
تلویزی��ون هزینه ش��ده اس��ت، در برندهای برتر 
در مجموع تبلیغات اس��امی یکس��انی با تبلیغات 
تلویزیون��ی دیده می ش��ود. بی��ش از ۶۰ درصد از 
هزین��ه تبلیغات تلویزیونی ب��رای ۱۰ برند برتر به 
ترتیب به برندهای همراه اول )۳۴درصد(، ایرانسل  
)۱۹درصد( و بانک انصار )۱۰درصد( تعلق داشته 
اس��ت. این گزارش حاکی است گروه لوازم خانگی 
صدرنشین جدول بودجه تبلیغات در روزنامه بوده 
اس��ت و برندهای سامسونگ )۳۵درصد( و ال جی 
)۱۲درصد( در ح��دود نیمی از بودج��ه تبلیغات 
۱۰برن��د برت��ر در روزنام��ه را به خ��ود اختصاص 
می دهند. رده دوم به تبلیغات س��اعت های مچی 
در گروه زی��ورآالت تعل��ق دارد. برندهای ریموند 
وی��ل )۶درص��د(، برایت لین��گ  )۵درصد( و امگا 
)۶درص��د( درمجم��وع حدود ۱۷ درص��د بودجه 
تبلیغات��ی ۱۰ برن��د برتر را در روزنام��ه دارند. در 
مجالت ۱۰برن��د تبلیغاتی از صنای��ع متنوع تری 
 هس��تند. لوازم خانگ��ی )سامس��ونگ، ال ج��ی و

 ایکس ویژن(، مواد بهداش��تی )س��یگنال، لورآل، 
سی گل و گارنیر(، اپراتورهای تلفن همراه )رایتل( 
در ح��دود ۸۷ درصد بودجه تبلیغات ۱۰برند برتر 
در مجله را دارند. خودرو و محصوالت دارویی دیگر 
صنایعی هستند که در میان ۱۰ برند برتر تبلیغات 
مجله به چش��م می خورن��د. در بین برندهای برتر 
در مجله، سامس��ونگ به تنهای��ی ۳۹درصد از این 

بودجه تبلیغاتی را به خود اختصاص داده است. 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irتبلیغات و برندینگ چهار شنبه10
8 آذر 1396

شماره 940

تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

همه می خواهند بتمن باشند
 ش��وخ طبعی یکی از ویژگی های بارز مکزیکی هاس��ت. 
فیل��م LEGO Batman ب��ا ش��وخی های احمقانه اش 
فرصت خوب��ی برای برقراری ارتباط با مخاطبان مکزیکی 

به نظر می رسید؛ کودکان و بزرگساالن. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، یکی دیگر از جنبه های شناختی 
مخاطبان مکزیکی این است که آنها با برندهایی احساس 
نزدیکی بیشتری می کنند که به آنها اجازه بدهد خودشان 

تجربه کنند و با برند تعامل مستقیم داشته باشند. 
استراتژی

صنعت سینما اغلب می خواهد در کمپین هایش پیامش 
را در زمانی کوتاه به عده زیادی از مردم منتقل کند. 

در مورد این فیلم، نس��ل هزاره ای ه��ا به خوبی با فیلم 
درگیر نش��ده بودند. اگر فیلم به آنها اجازه می داد خود را 
به جای شخصیت بتمن فیلم بگذارند چه اتفاقی می افتاد؟ 

)ترکیب تعامل و همذات پنداری(
ب��ا توجه به این دو مس��ئله مه��م، اس��تراتژی آژانس 
"Initiative ایجاد کمپینی بود ک��ه مردم بتوانند در آن

Sig Figs  )عکس ه��ای پروفای��ل شخصی سازی ش��ده ( 
مرتب��ط با فیلم را طراحی کنند و س��پس این آواتارها به 
انتخ��اب خودش��ان در بیلبوردهای دیجیت��ال به نمایش 
درآیند. به این ترتیب فیلم در نظر هزاره ای ها که مخاطبان 
تأثیرگ��ذار آن بودند، جذاب تر می آمد. رس��انه های مورد 

استفاده تلویزیون، موبایل و بیلبورد بود. 
اجرا

کمپانی برادران وارنر در مکزیک از یک کمپین دیجیتالی 
برنامه پذیر استفاده کرد )در کمپین دیجیتالی برنامه پذیر 
انتخاب محل و چانه زنی بر س��ر قیمت و پرداخت هزینه 
مح��ل بنرها به طور خودکار انجام می ش��ود( که به آژانس 
امکان می داد مش��تریان ش��وخ طبع عالقه مند به شرکت 
در این کمپین را شناس��ایی کند و آنها را بهتر بشناس��د 
و در لحظه مناس��ب با آنها ارتباط برق��رار کند. )از طریق 

رسانه های محیطی دیجیتال(
بع��د از شناس��ایی دوس��تداران ش��وخی های بانمک و 
احمقان��ه، رفتاره��ای رفت و آم��دی ای��ن اف��راد از طریق 
داده های موبایل انجام ش��د و با ثبت هر بار عبورش��ان از 
مقابل بیلبوردهای دیجیتال، مناطق پربازدید توسط این 
افراد شناس��ایی شد. کمپانی برادران وارنر با این اطالعات 
وب س��ایتی طراحی کردند که مردم می توانس��تند در آن 

آواتار درست کنند. 
بعد از طراحی آواتار، افراد می توانستند بیلبورد دیجیتال 

مورد نظرشان را برای نمایش آواتارشان انتخاب کنند. 
در همان وب سایت یک گالری وجود داشت که مردم از 
تصویر آواتارشان روی بیلبورد اسکرین شات می گرفتند و 
آن را درشبکه های اجتماعی شان به اشتراک می گذاشتند. 
به این ترتیب برند به رسانه های مورد عالقه مخاطبش 
دسترسی داشت و با استفاده از رسانه های سنتی و تلفیق 

آن با داده هایش بسیار هوشمندانه عمل کرد. 
در جریان این کمپین بیش از ۲۵۰۰۰ آواتار س��اخته و 
۵۰۰۰ عدد از آنها در صفحه های نمایش دیجیتال منتشر 
ش��د. فروش بلیت فیلم نیز از هدف برآوردشده اولیه فراتر 

رفت.  
  

خون در ازای بلیت
الس��الوادور به عنوان یکی از خشن ترین کشورهای دنیا 
در جهان شناخته شده بود؛ جایی که نبرد میان باندهای 
خالفکاران روزانه به طور متوسط بیش از ۹۰ زخمی به جا 
می گذاشت. به همین دلیل بانک خون اصلی صلیب سرخ 
در این کشور تنها با ۳۰درصد توانش در این کشور فعالیت 
می کرد و با بحران مواجه بود، بنابراین در ۲۵ فوریه ۲۰۱۶ 
آژانس Ariadna تصمیم گرفت با اتکا به قدرت موسیقی، 

مردم را به خون دادن تشویق کند. 
آژانس با استفاده از پلتفرم ارتباط موسیقی Tigo  »ما 
از موسیقی به وجود آمده ایم«، به روشی ملموس نشان داد 
که در رگ های عاشقان موسیقی به جای خون، موسیقی 

جاری است. 
استراتژی

آژانس در این کمپین از نخستین کنسرت مشهورترین 
گروه موس��یقی ِه��وی متال در الس��الوادور به��ره برد تا 
بلیت های خونی گروه موسیقی Iron Maiden را خلق 
کند؛ خون در ازای بلیت. آژانس با طرفداران پر و پاقرصی 
طرف بود که حاضر بودند برای خرید بلیت ویژه خون اهدا 
کنند. پیام ترغیب کننده کمپین این بود: موسیقِی جاری 

در رگ های شما می تواند زندگی مردم را نجات دهد. 
اجرا

آژان��س Ariadna از طری��ق ش��بکه های اجتماع��ی 
Tigo الس��الوادور پیام های مختلفی را ب��رای مخاطبان 
منتشر می کرد )آیا ش��ما واقعا با موسیقی خلق شده اید؟ 
آیا موس��یقی در رگ های تان جریان دارد؟ حاضرید برای 
دیدن گروه موسیقی محبوب تان چه کار بکنید؟( و با این 
پیام ها از کاربران می خواست اشتیاق شان در مورد موسیقی 
را به اش��تراک بگذارند. در مرحله بعد از جوان ها خواست 
از ۸ صبح به مراکز صلیب س��رخ السالوادور مراجعه کنند 
تا توس��ط متخصصان صلیب سرخ معاینه ش��وند و افراد 
VIP واجد شرایط خون اهدا کنند و در ازای خون، بلیت

کنسرت را دریافت کنند. 
نتیجه

بی��ش از ۴۰۰ جوان که پیش از ای��ن خون اهدا نکرده 
بودند، از ش��ب قبل پش��ت در مراکز اه��دای خون، صف 
کش��یدند و بلیت ها خیلی زود تمام شد. در چهار ساعت، 
۱۳۸۰۰۰ میلی لیتر خون جمع آوری ش��د که این میزان 
از مق��دار خون اهدایی چهار ماه بیش��تر بود. این کمپین 
بزرگ ترین رویداد اهدای خون در تاریخ این کش��ور بوده 

است.  

مترجم: امیرآل علی
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توس��عه فضای کس��ب وکار در 
دنیای امروز همراه با پیشرفت های 
ش��گرف دنیای تکنولوژی موجب 
شکل گیری تخصص های گوناگون 
در حوزه های مختلف کسب وکار 
شده است. ش��اید در همین یک 
دهه پیش صحبت از ش��اخه های 
مختل��ف بازاریابی چندان عاقالنه 
به نظر نمی رس��ید. در هر صورت 
توس��عه امکان فروش بیش��تر تا 
مدت های طوالن��ی تنها کار ویژه 
بازاریابی به حساب می آمد. امروزه 
اما مفهوم بازاریاب��ی تأثیرگذاری 
 )Influencer Marketing(
برای اغلب مدیران و صاحب های 
کس��ب وکار تقریبا شناخته شده 
اس��ت. به ط��ور طبیع��ی در آغاز 
معرفی محصول یا ش��یوه علمی 
جدید پرسشی که مطرح می شود 
بدی��ن ص��ورت اس��ت:  آی��ا این 
محص��ول ارزش ص��رف هزینه و 

زمان را دارد؟  
در م��ورد بازاریابی تأثیرگذاری 
پاس��خ ب��ه این پرس��ش ش��اید 
اندکی زود باش��د. در هر صورت 
این ش��یوه بازاریابی هنوز در اول 
راه به س��ر می برد. اگرچه برخی  
نظرس��نجی ها حاک��ی از رضایت 
94 درصدی شرکت ها در استفاده 
از بازاریابی تأثیرگذاری اس��ت، با 
این حال ش��اید اعتم��اد به چند 
نظرس��نجی کافی نباشد. همین 
موضوع کارال کوک را بر آن داشته 
تا س��ری به دنیای بازاریابی زده و 
کمپین های موفق در اس��تفاده از 
ش��یوه تأثیرگ��ذاری را بیابد. باید 
توجه داشت که هدف کارال فقط 
تأیید ش��یوه تأثیرگذاری نیست، 
بلک��ه در پ��ی بررس��ی چگونگی 
ب��ه کارگیری این روش از س��وی 
ش��رکت های مختلف بوده است. 
در ادامه برخی از این کمپین های 
موفق را با یکدیگر مورد بررس��ی 
قرار خواهیم داد. با این حال ابتدا 
الزم اس��ت درکی هرچند کلی از 
مفهوم بازریابی تأثیرگذاری داشته 

باشیم. 
بازاریابی تأثیرگذاری چیست؟  
ابت��دا باید مش��خص ک��رد که 
منظور ما از بازاریابی تأثیرگذاری 
چیس��ت و این مدل چه تفاوتی 
با الگوی س��نتی دارد. این الگوی 
بازاریابی وجود تعداد مشخصی از 
مخاطب های در تعامل با شرکت 
را به عن��وان پیش ف��رض مدنظر 
قرار می ده��د. بدین معنا که ابزار 
اصلی این شیوه در جذب مخاطب 
از مخاطب های  اس��تفاده  بیشتر 
فعلی به عنوان بمب  های بازاریابی 
برای دستیابی به گروه های هدف 

معینی است. 
پیش از این دسترسی به برخی 
از گروه ه��ای ه��دف در بازاریابی 
سنتی بسیار سخت بود. برهمین 
اساس بازاریابی تأثیرگذاری راهکار 
مؤثر استفاده از مخاطب های فعلی 
به منظ��ور جل��ب مخاطب های 
بیشتر را برگزیده است. این شیوه 
قابل مالحظه ای  تفاوت  بازاریابی 
با الگوی شخصیت محور دارد. در 
الگوی ش��خصیت محور روی یک 
هنرمند، ورزش��کار و به طور کلی 
شخصیت مشهور تمرکز می شود 
و کمپین بازاریابی حول وی شکل 
خواهد گرفت. شیوه تأثیرگذاری 
به طور ضمن��ی حاکی از این ایده 
اس��ت که مردم بیشتر به سخنان 
دوس��تان و اطرافیان  خود توجه 
تا ش��خصیت های مشهور.  دارند 
برهمین اس��اس س��رمایه گذاری 
روی این ب��ازار هدف کم هزینه و 

زودبازده تر خواهد بود. 
ح��ال ک��ه به ط��ور مختصر با 
بازاریابی تأثیرگذاری آشنا شدیم، 
نوب��ت ب��ه بررس��ی موفق تری��ن 
کمپین ها در این زمینه می رسد. 

Old Navy، موفقیت با 
چاشنی تلفیق الگوها

هنگامی که از صنعت پوشاک 
برندهای  آنقدر  صحبت می شود، 
مش��هور و س��ابقه دار ب��ه ذه��ن 
می رسد که تصور موفقیت شرکتی 
با تنها 23 سال سابقه بعید به نظر 
برسد. با این حال Old Navy با 
ترکیب چند شیوه بازاریابی موفق 
به افزایش فروش خود شده است. 
کمپین بازاریابی این ش��رکت با 
همکاری م��گان رینکس، بازیگر 
جوان هالیوود، سروصدای زیادی 
به پا کرده است. انتخاب رینکس 
ب��ه دلیل ش��هرت ب��االی وی در 
میان نسل جوان آمریکای شمالی 
بوده است. 1.3 میلیون فالوور در 
اینس��تاگرام و 2 میلیون عضو در 

کانال یوتی��وب فضای کافی برای 
بازاریاب��ی Old Navy را فراهم 
س��اخته اس��ت. برهمین اساس 
هدف اصل��ی در این کمپین ارائه 
معرفی لباس های جدید ش��رکت 
به وس��یله مگان بود. پس��ت های 
هفتگ��ی مگان که ب��ا لباس های 
Old Navy منتش��ر می شد، در 
اینستاگرام، یوتیوب و حتی توییتر 
بازدیده��ای زی��ادی را ب��ه خود 
اختصاص داد. همچنین در مورد 
لباس های رسمی یا مدل هایی که 
نیاز به آموزش اس��تفاده داشت، 
مگان با ضبط ویدئو هایی آنها را به 

مخاطب ها آموزش می داد. 
اگرچه این مدل بازاریابی به طور 
کامل براساس الگوی تأثیرگذاری 
سازمان نیافته بود، با این حال تا 
در جذب مخاطب های اکانت های 
مگان در راستای تبلیغ محصوالت 
Old Navy تا حد زیادی موفق 

عمل کرد. 
Naked Juice، تأثیرگذاری 

در دنیای آبمیوه ها
ش��اید ب��ه کارگی��ری ش��یوه 
تأثیرگذاری در دنیای خوراکی ها 
اندکی دشوار باش��د، به هر حال 
هر فردی س��لیقه خ��اص خود را 
دارد و اشتراک در سالیق چندان 
یافت نمی ش��ود. با این حال برند 
Naked Juice ب��ا تکی��ه کامل 
روی الگوی بازاریابی تأثیرگذاری 
موفقیت چشمگیری را به دست 
آورده است. براین اساس شرکت 
کمپین خود را به ط��ور کامل در 
فضای مجازی برگزار کرد؛ درست 
جای��ی که بیش��ترین مخاطب ها 
وجود دارند. این کمپین براساس 
به اشتراک گذاری تجربه استفاده 
 Naked Juice محص��والت  از 
و ارائ��ه پیش��نهادات و انتقادات 
سازماندهی شده بود. در کمتر از 
دو ماه هشتگ های این شرکت در 
اینس��تاگرام و توییتر به ترندهای 

برتر ب��دل ش��دند. افزایش قابل 
توجه ف��روش ش��رکت به خوبی 
 Naked Juice بیانگر موفقیت
در به کارگیری روش  تأثیرگذاری 
است. تب این هشتگ ها تا حدی 
باال گرفته ک��ه اخیرا کیت الوی، 
وبالگ نویس مشهور حوزه سبک 
زندگ��ی نی��ز ب��ه آن پیوس��ته و 
پست هایی را به اشتراگ گذاشته 

است. 
Glossier، زیبایی تأثیرگذار

استارت آپ موفق Glossier با 
تنها یک دفتر مرکزی در منهتن 
موفق به اخذ عن��وان خالق ترین 
ش��رکت س��ال 2017 از س��وی 
 Fast Company مؤسس��ه 
ش��ده است. ش��هرت این برند در 
ح��وزه بازاریابی ب��ه دلیل تأکید 
روی بازاریابی اینترنتی وس��یع و 
همچنین توس��عه شیوه بازاریابی 

ذره ای یا خاصگراست. 
درست براساس اصول بازاریابی 
تأثیرگذاری، Glossier به جای 
تأکید بر بازیگران مش��هور، برای 
تبلیغ محص��والت زیبایی اش به 
س��راغ خانم ه��ای معمولی رفته 
اس��ت. امیل��ی وی��ز، مدیرعامل 
شرکت در گفت وگو با کورتز اعالم 
کرد که به هر فرد معمولی به عنوان 
بمب بالقوه بازاریابی نگاه می کند. 
این بدان معناست که شرکت در 
فض��ای مجازی به ج��ای مدل ها 
و بازیگ��ران از س��وژه های عادی 
استفاده می کند. این شیوه به آنها 
کمک کرده تا مخاطب های بسیار 
زیادی را به سوی محصوالت شان 
جذب کنند. این درحالی اس��ت 
ک��ه برنده��ای بزرگ��ی مانن��د 
Nivea س��االنه میلیون ه��ا دالر 
برای تهیه کلیپ های تبلیغاتی با 
حضور ورزش��کاران و هنرمندان 
مش��هور هزینه می کنند. افزایش 
65 درص��دی تع��داد فالوورهای 
به خوبی   Glossier اینستاگرام

از موفقیت کمپین ش��ان حکایت 
دارد. همچنین پیش بینی می شود 
فروش ش��رکت در س��ال 2017 
از کل درآمد پنج س��ال اخیرش 

پیشی بگیرد. 
Sperry، کفش هایی از 

جنس اینستاگرام
بازاریاب��ی  معم��ول  به ط��ور 
اس��تفاده  تأثیرگ��ذاری متضمن 
حداکثری از شبکه های اجتماعی 
گوناگون اس��ت. با این حال برند 
Sperry که در زمینه تولید کفش 
فعالیت دارد، تنها از اینس��تاگرام 
برای بازاریابی استفاده کرده است. 
در همین راستا این شرکت از بین 
فالووره��ای خود در اینس��تاگرام 
100 فرد برتر را انتخاب کرد تا در 
زمینه تهیه مطالب به آنها کمک 
کنن��د. ای��ن افراد عمدتا ش��امل 
بودند  نیمه حرف��ه ای  عکاس های 
که با کمک ش��رکت س��وژه های 
عکاسی مناسبی برای محصوالت 
Sperry پی��دا می کردند. به این 
ترتیب زیر هرکدام از پست ها نام 
عکاسش درج می ش��د. با توسعه 
این کمپین کم کم تصاویر زیادی 
به دایرکت این برند ارس��ال شد. 
حجم ارس��ال ها به قدری بود که 
پ��س از پایان کمپی��ن هنوز هم 
3500 عکس در اختیار ش��رکت 

قرار داشت. 
کارش��ناس ها  از  بس��یاری 
موفقی��ت Sperry را ب��ه قدری 
ب��ا ارزش می دانن��د ک��ه از آنها 
به عن��وان موفق ترین ش��رکت در 
زمینه بازاریابی اینس��تاگرامی یاد 

می کنند. 
GAP، عکس بگیر و جایزه ببر

محص��والت GAP با کیفیت 
باالی��ی ک��ه دارن��د در صنعت 
پوشاک شهرت خاصی به دست 
آورده اند. این برند در سال جاری 
با برگ��زاری کمپین��ی مبنی بر 
تهی��ه بهترین تصاوی��ر همراه با 
محصوالتش مس��ابقه بزرگی را 
به راه انداخت. برخالف بسیاری 
از مس��ابقات عکاسی رسمی در 
ای��ن کمپین داوره��ای اصلی از 
کارب��ران ش��بکه های اجتماعی 
تشکیل می ش��د. به این ترتیب 
ک��ه هر عکس��ی که بیش��ترین 
رأی نهایی را به دس��ت می آورد 
به عنوان برنده معرفی می ش��د. 
افزای��ش 350 ه��زار فال��وور در 
زمان برگزاری کمپین تنها بخش 
کوچک��ی از موفقیت GAP در 
جلب توج��ه کاربران را نش��ان 
می دهد. ماجرای این کمپین تا 
جایی پیش رفت که حتی برخی 
ستارگان دنیای هنر و ورزش نیز 

بدان وارد شدند. 
Hubspot.com  :منبع

Hubspot  معرفی کمپین های بازاریابی موفق برای الهام گیری از سوی

وفاداری مشتری و اشکال بازاریابی بهتر، فروش بیشتر
مختلف آن

مصرف کنندگان به شرکت هایی وفادار می شوند 
ک��ه نیازه��ای درون��ی و بیرونی ش��ان را برآورده 
می کنند، اما هنگامی در وفاداری متعهد می شوند 
که شرکت ها نیازهای روان شناختی آنها را برآورده 
س��ازند. در این بخش برای داشتن درکی درست 
از وفاداری موردنظر شما انواع مختلف وفاداری را 
موردبحث قرار می دهیم. همچنین به ش��ما نشان 
می دهی��م چگونه با ش��ناختن و ب��رآورده کردن 
نیازهای روان شناختی مش��تری تان این وفاداری 
را ایج��اد کنید. ب��ا درک این پنج ن��وع وفاداری 
مش��تری به نقل از هورموند، می توانید به سادگی 

مشتری تان را بشناسید. 
- وفاداری متعهد: این نوعی از وفاداری است 
که ش��ما باید آن را به دست آورید. مصرف کننده 
در این دس��ته تعهد مثبتی به شرکت شما دارد و 
به خرید از ش��ما راغب اس��ت. مهم نیست جاذبه 
رقیبان ش��ما چقدر زیاد باش��د؛ مصرف کننده به 
آنها روی نمی آورد، زیرا تعهدی آگاهانه و عاطفی 
به ش��ما، محصول، برند و هر چیز مربوط به شما 
دارد. ای��ن وف��اداری متعهد توس��ط خدماتی که 
مصرف کننده دریافت کرده است و تجربه بی نظیر 
او در هر بار برخورد با ش��رکت ش��ما حاصل  شده 
است. این مصرف کننده می داند که همه شرکت ها 
ای��ن مزایا را ارائ��ه نمی دهند و تنه��ا می تواند از 
تجارت ش��ما انتظار چنین کاری را داش��ته باشد. 
هدف ش��ما تالش برای رس��یدن به این سطح از 
وفاداری از جانب تمام مصرف کنندگان تان است. 

به عنوان مثال، می توان به مشتری ای اشاره کرد 
که هر هفته به یک رستوران خاص می رود، نه به 
دلیل نزدیکی آن به منزلش بلکه به دلیل خدمات 
فوق العاده، غ��ذای عالی و اینکه خود را عضوی از 

رستوران احساس می کند. 

- وف�اداری به دلیل اجتن�اب از هزینه: در 
بعض��ی از م��وارد، هزینه، س��ختی یا مش��کالت 
موجود در تغییر ش��رکت ها آنقدر زیاد اس��ت که 
مصرف کنن��ده تغییر را به عنوان آخرین راه حل در 
نظ��ر می گیرد، حتی در حض��ور رقیبان قدرتمند. 
به عنوان مثال، می توان به مصرف کننده ای اش��اره 
ک��رد که جایی را رهن کرده اس��ت اما از خدمات 
ش��رکت فعلی خود راضی نیست. او شرکت خود 
را تغییر نمی دهد، چراکه هزینه و مش��کالت این 

کار زیاد است. 
- وف�اداری برحس�ب ع�ادت: ای��ن تجارت 
تک��راری رایج تری��ن ن��وع تج��ارت اس��ت. اگ��ر 
مصرف کننده زمان کمی داشته باشد، گزینه های 
آش��نایی که به کمترین تفکر نیاز دارند به بخشی 
از س��بک زندگی او تبدیل می شوند. شرکت هایی 
که تعداد زی��ادی از مصرف کنندگان آنها وفاداری 
برحس��ب ع��ادت دارند احس��اس امنی��ت کاذب 
دارند. پای��داری مصرف کنندگان در این تجارت ها 
می تواند بس��یار پایین باش��د. مش��تری ای که از 
خشکش��ویی نزدی��ک منزلش اس��تفاده می کند 
می تواند مثالی از این نوع باش��د. او ممکن اس��ت 
از هزینه ها و خدمات راضی نباش��د اما به استفاده 
از خدمات ادامه می ده��د، چراکه با عادات روزانه 

او سازگار است. 
- وف�اداری تش�ویقی: ای��ن ن��وع وف��اداری 
مش��تریانی را نشان می دهد که از طریق برنامه ها، 
درصده��ای تخفیف یا گزینه ه��ای تخفیف خرید 
نقدی ب��ه وف��اداری تش��ویق می ش��وند. آنها به 
برنامه ه��ای وف��اداری به عن��وان موضوع��ی مهم 
می نگرن��د و ب��ه دلی��ل ای��ن مزیت ب��ه خرید از 
فروشگاهی که ارائه دهنده این برنامه هاست ادامه 
می دهن��د. به عنوان مثال، می توان به مش��تری ای 
اش��اره کرد که کارت اعتب��اری اش برای هر باری 
که در فروشگاهی خاص هزینه می کند سود ارائه 
می دهد. حتی اگر خدمات فروش��گاه عالی نباشد، 
این مش��تری مکان خرید خود را تغییر نمی دهد، 

چراکه انگیزه خرید او بسیار قوی است. 
- وف�اداری انحصاری: در این ن��وع وفاداری 
مصرف کنن��ده گزینه دیگری ب��رای خرید ندارد.  
»وف��اداری« او از س��ر عالق��ه نیس��ت و اغلب با 
بی میلی همراه اس��ت. متأسفانه مصرف کنندگانی 
ک��ه وف��اداری انحص��اری دارند معم��وال ناراضی 
هس��تند. به عنوان  مثال، می توان به یک ش��رکت 
تأسیس��ات عمومی اش��اره کرد که امتیاز دولتی 
گرفته اس��ت تا تنها ارائه دهنده خدمات در زمینه 
خاص باش��د، مصرف کننده چاره ای به جز استفاده 

از خدمات این شرکت ندارد. 

 تکنیک پارتیزان ها 
برای موفقیت در مذاکرات 

پارتیزان ها چه کسانی هستند؟  پارتیزان ها، کماندوها 
و نیروهای واکنش س��ریع گروهی هس��تند که آمورش 
دیده اند تا در س��ریع ترین زمان ممک��ن به هدف خود 
برس��ند، برای این کار آنها یاد گرفته ان��د از چه ابزاری 
در چ��ه زمانی و با چه قدرتی اس��تفاده کنند تا آنها را 
به هدف ش��ان نزدیک کند، ولی نکته مهم در مورد این 
گروه ها این است که کوچک ترین اشتباه به قیمت جان 
خود و گروه ش��ان تمام می ش��ود. برای کاهش ریس��ک 
عملیات، آنها احتیاج بسیار زیادی به اطالعات دارند، هم 
در مورد توانمندی های خود و هم توانمندی های دشمن 
یا رقیب. در دنیای کس��ب و کار نیز به همین گونه است؛ 
ش��اید در ش��رایطی قرار بگیرید که باید در کوتاه ترین 
زمان بیش��ترین تأثیر را روی مشتری بگذاریم و او را به 
س��مت صندوق هدایت   کنیم )مانند مذاکره و فروش 
تلفن��ی( یا ترغیب یک س��رمایه گذار در جهت برگزاری 
یک جلسه رسمی برای توضیح ایده های خود. به عنوان 
مثال یک تجربه ش��خصی را خدمت تان عرض می کنم. 
چند روز پیش برای تمدید اینترنت خانه تماس گرفتم 
و وقتی که ش��ماره تلفن را به متصدی ش��رکت گفتم، 
متص��دی گف��ت آقای پورطهران��ی میزان دانلود ش��ما 
چقدره؟ گفتم چطور مگه؟ گفت به این خاطر که ش��ما 
دو هفت��ه زم��ان دارید ولی حجم تان تمام ش��ده یعنی 
10گیگ را تقریبا در دو هفته استفاده کردید. من گفتم 
راستش بله دانلودم تازگی ها زیاد شده، گفت  شما االن 
هر 10گیگ را نزدی��ک 20 هزار تومن خرید می کنید، 
من به ش��ما پیش��نهاد می دهم طرح 100گیگی را که 
مبلغش 130 هزار تومن هس��ت خریداری کنید، گفتم 
خ��ب دیگه چه ویژگی هایی غی��ر  از قیمت دارد؟ گفت 
این حجم قابل انتقال به ماه های دیگر اس��ت و شما در 
تمام این مدت زم��ان می توانید تا اتمام حجم تان فقط 
روزهات��ون را تمدید کنید. یک لحظه فکرکردم و گفتم 
از این نظر که راس��ت میگه، تماس تلفنی ام با ش��رکت 
کم میش��ه و از لح��اظ مالی هم برایم به صرفه اس��ت. 
قبول کردم ش��ماره کارت را گرفتم، پول را واریز کردم 
و اینترنت تمدید ش��د. دو هفت��ه بعد که زمان اینترنتم 
تمام ش��د مجددا با شرکت تماس گرفتم. این دفعه یک 
خانمی گوش��ی را برداش��تند و تا مش��خصات را گفتم، 
گفت آقای پورطهرانی چرا س��ه ماهه تمدید نمی کنید؟ 
گفت��م خان��م احتیاجی ندارم، همین ی��ک ماه یک ماه 
کافی اس��ت، گفت ما همین سه ماه را مثال با این مبلغ 
ارائه می دهیم ولی یک ماهه مبلغش بیش��تر می ش��ود. 
گفت��م خانم من احتمال دارد که مس��افرت بروم و ماه 
آینده نباش��م به همین خاطر یک ماهه تمدید می کنم 
و وقتی برگش��تم سه ماهه تمدید می کنم. بعد یک ماه 

تمدید و پول را واریز کردم، )از خرید فرار کردم!(
 پی��ش خ��ودم فکر ک��ردم چطوری نف��ر اول خیلی 
قش��نگ توانس��ت من را متقاعد کند که از چه طرحی 
اس��تفاده کنم ولی نف��ر دوم که در همان ش��رکت کار 
می کند نتوانس��ت م��ن را متقاعد کند؟ ب��ا اینکه مبلغ 
بس��یار ب��ه صرفه ب��ود ولی چ��را فروش نهایی نش��د؟  
مق��داری من را به فکر فروبرد. ناگهان یادم افتاد که نفر 
اول از تکنیک درد و درمان اس��تفاده کرد؛ یک تکنیک 
بس��یار کاربردی در جلسات مذاکره و فروش های فوری 
در زمانی ک��ه می خواهیم بیش��ترین تأثی��ر را بگذاریم؛ 
زمانی ک��ه می خواهیم طرف را متقاعد کنیم که خدمات 
یا کاالی ما برای او مناسب است و می تواند مشکالت و 
نیازهای مجموعه طرف مقابل را برطرف کند. همانطور 
که گفتم، این تکنیک در مذاکراتی که س��رعت عمل یا 
تأثیرگذاری اولیه بس��یار مهم است، مورد استفاده قرار 
می گیرد. این تکنیک به چه صورتی اس��تفاده می شود؟ 
اول درد ط��رف را، نی��از طرف را، خواس��ته طرف را به 
ی��ادش می آوریم و کاری می کنیم که با آن س��وال مان 
به آن نیاز به آن مس��ئله که تا حاال با آن مواجه بوده و 
ب��ه خاطر رفع آن با ما تم��اس گرفته، فکر بکند و به او 
می گوییم ش��مایی که این درد بزرگ را دارید، شمایی 
که نیاز بزرگ را دارید، ش��مایی که این مسئله بزرگ را 
در ش��رکت و زندگی خانوادگی دارید، حاال این درمان 
کوچک را بپذیر تا مسئله شما رفع شود. درد من حجم 
زی��اد دانلود بود، درمانش چی بود؟ خرید یک طرح که 
مش��کل نداشته باشم، هر ماه زنگ بزنم و این مزیت که 
از نظ��ر هزینه هم به نفع من خواه��د بود. پس اگر در 
کار ف��روش و تالش برای متقاعد کردن طرف مقابل تان 
هس��تید، یکی از بهترین تکنیک ها در این کار استفاده 
از تکنیک درد و درمان اس��ت. نیاز، مس��ئله، مشکل و 
موردی ک��ه به خاطر آن مخاطب به ما مراجعه می کند 
یا حتی ما به او مراجع��ه کردیم و می خواهیم برای آن 
درمانی تجویز کنیم. آن درد را اول برای او بزرگ کنیم 
به یادش بیاوریم، با سوال های خوب که خودش به فکر 
بیفتد و بگوید درس��ت اس��ت، این مشکل بزرگی است 
ک��ه من دارم. بعد بس��یار آرام، س��اده و مختصر درمان 
کوچکی را برایش تجوی��ز کنیم و بگوییم برای رفع آن 
درد بزرگ این درمان کوچک را می توانی استفاده کنید.

دوس��تان این را به خاطر داشته باشید که در مذاکرات 
پارتیزان��ی، مذاکراتی که ما به س��رعت عم��ل احتیاج 
داریم با حداکثر تأثیرگ��ذاری در کمترین زمان ممکن 
اول داش��تن اطالعات و سپس اس��تفاده از تکنیک های 
درس��ت در زمان درست و اجرای درست می تواند به ما 
کمک کند ولی اگر دقت کافی در انتخاب تکنیک، زمان 

و نحوه اجرا نداشته باشیم آنگاه. . . 

مشتریان ابدیایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

ترجمه:  علی آل علی 

علی پورطهرانی
مربی مهارت های مذاکره و فروش



 سبک مدیریتی مطلوب
 چطور حاصل می شود؟ 

افرادی که برای نخس��تین بار پست های مدیریتی 
را تجرب��ه می کنن��د معموال این س��واالت را از خود 
می پرسند: پیرو شیوه مدیریتی چه کسی باشم؟ باید 
چه مدیری باش��م؟ اگر تا پیش از ای��ن مدیریت را 
تجربه نکرده اید مطرح کردن این پرسش ها می تواند 
تا حدودی شما را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری 

دهد. 
ب��ه گ��زارش دیجیات��و، اینک��ه در م��ورد ش��یوه 
مدیریتی تان فکر کنید بس��یار س��ودمند اس��ت اما 
در نظر داشته باش��ید که این پرسش ها واقعا کمک 
زیادی به ش��ما نمی کنند. در واقع مطرح کننده این 
س��واالت مدیریت را شیوه و س��بکی عمدی و قابل 
یادگیری تصور می کند، درحالی که این طور نیس��ت 
و مدیریت به جای آنک��ه بر پایه عادات و رفتارهای 
دیگران باش��د بر اس��اس غریزه و اس��تعداد ش��کل 

می گیرد. 
بهترین س��وال ب��رای دس��تیابی به یک س��بک 
مدیریت��ی مؤثر صرفا پرس��یدن این س��وال از خود 
اس��ت: من که هستم و به چه ارزش هایی باور دارم؟ 
پاسخگویی به این دو سوال اطالعاتی به مراتب بیشتر 
از آنچه را ک��ه فکر می کنید در مورد توانمندی های 

مدیریتی تان در اختیار شما می گذارد. 
خ��وب مدیریت کردن را نباید ب��ا رفتار کردن به 
ی��ک ش��یوه معین و از پیش تعیین ش��ده اش��تباه 
گرفت؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که 
به ارزش های تان پایبند باش��ید و آنها در محیط کار 

پیاده سازی کنید. 
در ادام��ه ای��ن مطلب پنج س��وال مه��م را برای 
دس��تیابی به س��بک مدیریتی مختص به ش��ما که 
همراس��تا با ارزش های تان هم باشد از نظر خواهیم 

گذراند: 

۱- دوست دارم چطور به دیگران کمک کنم؟ 
آخری��ن ب��اری را که به دیگر اعض��ای تیم کمک 
کرده اید به یاد بیاورید. دقیقا چه زمانی برای کمک 
به همکاران تان وارد عمل شدید؟ چرا آن موقع؟ چه 
کاری از دس��ت ش��ما برآمد؟ اگر به صورت غریزی 
ب��ه این نکته باور دارید که دیگ��ران را باید به حال 
خودش��ان رها کنید تا به تنهایی یاد بگیرند و صرفاً 
در مواقع اضط��راری برای کمک قدم پیش بگذارید 
ای��ن احتماال س��بک مدیریتی تان خواه��د بود. آیا 
به صورت مس��تمر ب��ه دنبال راه های��ی برای کمک 
ب��ه بهبود دیگ��ران و مطرح ک��ردن نصیحت و ارائه 
بازخورد هستید؟ در این صورت سبک ایدئولوژیکی 
ش��ما بیش��تر به مربیگری و آموزش دیگران تمایل 
دارد. در نظر داش��ته باش��ید که هیچ کدام از این دو 
ب��ر دیگری برتری ن��دارد و بهترین راه برای انتخاب 
میان آنه��ا اعتماد کردن به ویژگی های ش��خصی و 

ارزش های مدنظرتان است. 

۲- مدی�ر م�ورد عالقه من چ�ه ویژگی هایی 
داشت؟ 

بهتری��ن مدیری را ک��ه در ط��ول دوران فعالیت 
حرفه ای تان داش��تید به یاد بیاوری��د. کدام ویژگی 
اخالقی و رفتاری وی را بیش��تر می پسندیدید؟ اگر 
مدیران��ی را که به نیروهای کاری ش��ان همفکری و 
کمک می دهند می پس��ندید احتم��اال خودتان نیز 

این طور خواهید بود. 

۳- ک�دام مدی�ر را کمت�ر از بقی�ه دوس�ت 
داشتم؟ 

حاال به بدترین مدیر خود در گذش��ته فکر کنید: 
از کدام ویژگی آن فرد بیش��تر تنفر داشتید؟ ممکن 
است قبال با فردی کار کرده اید که حفظ محرمانگی 
اطالع��ات برایش خیلی دش��وار بوده و این مس��ئله 
باعث آزرده خاطر شدن تان می شده یا در واحد تحت 
مدیریت ش��خصی کار کرده اید ک��ه با داد زدن های 
گاه و بی گاه��ش ش��خصیت کارکنان��ش را تضعیف 

می کرده است. 

۴- چه چیزی ح�س رضایت را در من ایجاد 
می کند؟ 

به آخرین باری که به لحاظ حرفه ای احس��اس 
رضایت کرده بودید فک��ر کنید. چه اتفاقی افتاده 
بود که این احساس را در شما ایجاد کرد؟ ممکن 
اس��ت کسب یک مهارت جدید در حین کار حس 
رضایتمندی را در ش��ما ایجاد کرده باش��د یا هر 
اتف��اق دیگری. این م��وارد فرصت هایی هس��تند 
ک��ه احتماال دوس��ت داری��د اعض��ای تیم تان نیز 

تجربه شان کنند. 

۵- رواب�ط اجتماع�ی در محی�ط کار ت�ا چه 
اندازه برای من اهمیت دارند؟ 

آیا ارتباط��ات اجتماعی در محی��ط کار برای تان 
اهمیت داش��ته است؟ اگر از صرف ناهار با همکاران 
یا هم کالسی های سابق لذت می بردید آنگاه احتماال 
رهبری هس��تید که سبک مدیریتی اش روی اعتماد 
اجتماع��ی و تعلق به جم��ع تکیه دارد. اگر نتیجه از 
هر چیز دیگری برای تان بیشتر اهمیت داشته آنگاه 
احتماال مدیریت نتیجه محور را بر س��ایر س��بک ها 

ترجیح می دهید. 
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شماره 940

هم��واره  کار  مح��ل  در 
می��زان  نظی��ر  پارامترهای��ی 
راندمان ب��االی کاری،  نوآوری 
هس��تند.   تأثیرگذار  و خالقیت 
با ای��ن حال نمی ت��وان همواره 
با تکیه بر همی��ن موارد اندک 
جل��و رف��ت.  به همی��ن خاطر 
الزم اس��ت راهکاره��ای جدید 
را در این رابط��ه امتحان کرده 
کرده تا تأثیر خود را با افزایش 

چشمگیر مواجه سازید.  
خ�ود  رئی�س  مانن�د   -۱

باشید
در هر شرکتی بهترین الگوی 
رفتاری مدیریت اس��ت.  با این 
ح��ال بس��یاری از کارمندان از 
ای��ن اق��دام امتن��اع می کنند.  
دلی��ل این ام��ر به ای��ن خاطر 
اس��ت ک��ه ویژگی ه��ای وی را 
مناسب پس��ت مدیریت دانسته 
و به همی��ن خاطر به کار بردن 
آن را در قال��ب ی��ک کارمن��د 
چن��دان منطق��ی نمی دانند. با 
این حال توجه داش��ته باش��ید 
که در راستای الگوبرداری الزم 
اس��ت بهترین فرد در شرکت را 
انتخاب کنید ک��ه بدون تردید 
گزینه ای منطقی تر از رهبر تیم 
کاری وجود نخواهد داش��ت.  با 
این حال در ای��ن رابطه دلیلی 
اقدامات  وجود ندارد که هم��ه 
انج��ام  تغیی��ر  ب��دون  را  وی 
دهید. درواقع تنها کافی اس��ت 
جنبه های مثب��ت اقدامات وی 
را که ممکن اس��ت برای ش��ما 
مفید باشد،  مورد استفاده قرار 
داده و هرکدام را که نیاز اس��ت 
با توجه به خواس��ت خود تغییر 
دهید.  این امر در نهایت باعث 
خواه��د ش��د مدیریت با ش��ما 
احس��اس همزادپنداری کرده و 
این خود جایگاه شما را نزد وی 
باال خواهد ب��رد. از ویژگی های 
اصلی یک مدیر اشراف بر همه 
چیز است،  به همین خاطر الزم 
است از همه بخش های مرتبط 

با خ��ود آگاهی کام��ل و جامع 
داشته باشید.  

۲- فهرس�ت کاری تهی�ه 
کنید

از آف��ات ه��ر کارمندی این 
اس��ت ک��ه کاره��ای خ��ود را 
ب��ه خاطر  به ص��ورت ذهن��ی 
داش��ته باش��د.  ب��دون تردید 
ذهن اف��راد از محدودیت هایی 
برخوردار بوده و در دنیای حال 
حاض��ر که م��وارد برهم زننده 
تمرکز بسیار اس��ت، نمی توان 
با تکی��ه ب��ر آن اقدامات خود 
را ش��کل داد. به همین خاطر 
ضروری است تا برنامه روزانه،  
ماهانه و حتی س��االنه خود را 
مکتوب کنید. این امر ش��ما را 
در چارچوبی ق��رار خواهد داد 
که باع��ث خواهد ش��د خارج 
از محدوده تعریف ش��ده خود 
عمل نک��رده و راندمان کاری 
خود را افزای��ش دهید.  بدون 
تردی��د ای��ن امر در راس��تای 
مدیری��ت زم��ان نی��ز اقدامی 
سودمند خواهد بود. در نهایت 
با انجام این کار پس از گذشت 
مدتی ح��س خواهید کرد که 
زمان ه��ای اضاف��ه ای خواهید 
داش��ت که می توانید از آن در 
راس��تای انجام کارهای جدید 
مهارت ه��ای خود  افزای��ش  و 
اس��تفاده کنید. در این رابطه 
توصی��ه می ش��ود حجم کاری 
با توج��ه به توانایی و آس��تانه 
تحمل ش��ما باشد.  با این حال 
این امر به این معنا نیس��ت که 
در این رابطه پیش��رفت نکنید.  
درواق��ع می توانید ه��ر ماه به 
بیفزایید  کارهای خ��ود  تعداد 
تا خود را با ش��رایط جدید به 
ش��کلی درس��ت وفق دهید. با 
این ح��ال در ای��ن رابطه باید 
برنامه ری��زی درس��تی صورت 
گیرد در غیر این صورت ممکن 
اس��ت منجر به خستگی بیش 
از حد ش��ما ش��ود ک��ه خود 
زمینه ساز بروز مشکالتی نظیر 

افسردگی خواهد شد.  

ج�دی  را  اس�تراحت   -۳
بگیرید

سخت کوش��ی اگرچ��ه همواره 
ق��رار می گیرد  تحس��ین  م��ورد 
اقدام��ی س��ودمند محس��وب  و 
می ش��ود،  با این ح��ال نباید در 
این رابطه به نحوی افراطی عمل 
کنی��د. درواقع ضروری اس��ت تا 
در برنام��ه خ��ود زمان های��ی را 
ب��رای اس��تراحت تعری��ف کرده 
باش��ید.  بس��یاری از اف��راد ب��ر 
این باور هس��تند که بهتر اس��ت 
زمان کاری خ��ود را صرفاً به کار 
اختصاص دهن��د و در خانه خود 
به استراحت مطلق بپردازند.  این 
امر تحت ش��رایطی که خستگی 
کوتاه م��دت ب��ه هم��راه داش��ته 
باش��د،  در نهایت ضریب اشتباه 
را در شما به نحوی چشمگیر باال 
خواهد ب��رد.  بدون تردید تحمل 
اش��تباهات  مدام  ک��ه  کارمندی 
ریز و درشتی را متحمل می شود 
بسیار س��خت اس��ت.  به همین 
خاطر ضروری است در حین کار 
خود نیز زمان هایی هرچند کوتاه 
را به اس��تراحت اختصاص دهید.  
با این حال در رابطه با زمان بندی 
آن نمی ت��وان توصی��ه ای کلی را 
مط��رح کرد. ه��ر ف��ردی باید با 
توجه به شرایطی که دارد در این 
رابطه تصمی��م بگیرد.  همچنین 
ام��روزه نتایج آزمایش ها نش��ان 
می دهد که نشستن های طوالنی 
خطر بروز مشکالتی نظیر سکته 
قلب��ی را افزای��ش خواه��د داد. 
به همی��ن خاطر نبای��د اقدامات 
عجوالن��ه و غیر حرف��ه ای را ب��ه 
بهانه های غیرمنطقی در دس��تور 

کار خود قرار داد.  
اینترن�ت  ب�ه  ۴-هم�واره 

متصل نباشید
امروزه هیچ چیز به اندازه دنیای 
اینترن��ت و به وی��ژه ش��بکه های 
اجتماعی منجر ب��ه حواس پرتی 
افراد نمی شود. با این حال توجه 
داش��ته باشید که برای انجام کار 
خود شما نیاز به حداکثر تمرکز 
و حواس خ��ود دارید. تحت این 

شرایط توصیه می شود تا تنها در 
زمان های استراحت اینترنت خود 
را فعال کنید. البته این امر بیشتر 
در رابطه با تلفن های همراه بوده 
و در صورت��ی که نیاز به اینترنت 
برای انجام کاره��ای خود دارید 
دلیلی وجود ندارد که در رابطه با 
لپ تاپ نیز به همین شکل عمل 
کنی��د. همچنی��ن تعیین هدف 
نیز از دیگ��ر اقدامات ضروری در 
این رابطه اس��ت درواقع ویژگی 
ش��بکه های اجتماع��ی نامحدود 
ب��ودن آنه��ا اس��ت، درواق��ع به 
تع��دادی کارب��ران ه��ر ی��ک از 
این ش��بکه ها زیاد اس��ت که اگر 
بخواهید به هر یک توجه نش��ان 
دهید، تمام س��اعات عمر خود را 
باید ص��رف آن کنید.  به همین 
خاط��ر توصیه می ش��ود اهداف 
خ��ود را در این رابطه مش��خص 
کنی��د. ب��رای مث��ال در صورتی 
که در زمین��ه تکنولوژی فعالیت 
داری��د و ب��ه کوهن��وردی نی��ز 
عالقه مند هس��تید بهتر است تا 
تنها صفحه های��ی را دنبال کنید 
که به نوعی با آنها ارتباط دارند. با 
این اقدام شما از اینترنت استفاده 
مفید خواهید داشت.  با این حال 
همواره در این رابطه زمان را نیز 
در نظر داشته باشید تا از اقدامات 

ضروری خود غافل نشوید.  
۵-هم�واره خ�ود را مورد 

بررسی قرار دهید
بدون تردی��د بهترین داور در 
رابط��ه با عملکرد هر فرد،  خود 
آن شخص بوده و در این رابطه 
اس��تفاده از نظرات دیگران تنها 
به تکمیل اطالعات شما کمک 
خواهد ک��رد و نباید تحت هیچ 
ش��رایطی مبنای تصمیم گیری 
ش��ما نس��بت به خودتان قرار 

گیرند. 
 با این حال بس��یاری از افراد 
در ای��ن رابطه کم کاری کرده و 
هی��چ گاه خود را مورد بررس��ی 
و نقد ق��رار نمی دهند.  همیتن 
امر هم باعث می ش��ود تا سطح 
کاری آنها سیری ثابت را تجربه 

کرده و از مس��یر پیشرفت دور 
بمانن��د.  بدون تردی��د این امر 
تحت هی��چ ش��رایطی مطلوب 
نبوده و الزم اس��ت ب��رای رفع 
آن اقدامی صورت گیرد. در این 
رابطه توصیه می ش��ود در پایان 
روز و قب��ل از خ��واب اقدامات 
روزانه خود را م��رور کرده و به 
عملکرد خود امتیازی دهید. در 
صورت��ی که امتیاز ش��ما پایین 
اس��ت الزم اس��ت ب��رای رفع 
آن برنامه ری��زی بهت��ر و تالش 

بیشتری کنید.  
را جدی  6-تغذی�ه خ�ود 
گرفته و ورزش را در دستور 

کار خود قرار دهید
که می خورید سوخت  غذایی 
ش��ما محس��وب می ش��ود و در 
صورت��ی که از کیفی��ت پایینی 
برخوردار باشد، شما با مشکالت 
مواج��ه خواهید ش��د.  ج��دی 
ب��دون تردید محی��ط کاری به 
نحوی است که تمایل به سمت 
فست فودها اس��ت.  با این حال 
ای��ن امر در درازم��دت تأثیرات 
مخربی بر سالمتی شما خواهد 

داشت. 
در همین راس��تا بهتر اس��ت 
برنامه غذایی برای خود تعریف 
ک��رده و مص��رف خوراکی های 
س��الم و مقوی را افزایش دهید.  
با ای��ن ح��ال این ام��ر اگرچه 
بهب��ود وضعی��ت  راس��تای  در 
س��المت اف��راد اقدام��ی مفید 
محس��وب می ش��ود ولی تحت 
نخواهد  کاف��ی  هیچ ش��رایطی 
بود.  در همین راس��تا ضروری 
اس��ت ورزش را نیز مورد توجه 
قرار دهی��د.  با این حال در این 
رابط��ه ورزش های ذه��ن نظیر 
مدیتیشن نیز مفید خواهند بود 
و به بهبود وضعیت ش��ما کمک 
خواهن��د ک��رد.  در نهایت این 
اقدامات منجر به بهبود وضعیت 
جس��م و روان شما شده و باعث 
خواهد ش��د تا بهت��ر در محیط 

کار خود ظاهر شوید.  
www.  fortune.  com  :منبع

چگونه در محل کار تأثیر خود را افزایش دهیم 
دریچه کارآفرینی

 کارآفرینان و مابقی افراد 
کارآفرینان تأثی��ر فوق العاده زیادی روی جامعه 
دارند. این افراد به اندازه  سه کارمند کار می کنند 
و زندگی بس��یاری از افراد از جمله کارمندان شان 

را تحت تأثیر قرار می دهند. 
 به گزارش نوپانا یک ضرب المثل معروف وجود 
دارد که می گوید: »انس��ان های جهان به دو دسته 
تقسیم بندی می شوند؛ کارآفرینان و مابقی افراد.«

کارآفرینان نوع خاصی از انس��ان ها هس��تند که 
صفات خوب و بد زیادی دارند. در ادامه بیشتر به 
بررسی تفاوت افراد کارآفرین و دیگران می پردازیم. 
کارآفرینان کسانی هستند که اهل ریسک هستند 
و س��عی می کنند کارهای خود را ب��ا ابتکار عمل 
پیش ببرند؛ درحالی که افراد معمولی کارهای خود 
را از راه های اصولی و تکراری انجام می دهند. آنها 
به صحبت های دیگ��ران گوش می دهند و تمایلی 
به مدیریت دیگران ندارن��د. همچنین از موقعیت 
ش��غلی ثابت خود لذت می برند. در مقایسه با این 
افراد، کارآفرینان همواره سعی می کنند سنت های 
قدیم��ی را از بین ببرند و کس��ب و کار جدیدی را 
از هیچ راه اندازی کنند. این درس��ت همان چیزی 

است که به آنها انگیزه می دهد. 

کارآفرین��ان ویژگی ه��ای برجس��ته  دیگری نیز 
دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند. نخستین 
ویژگی آنها این اس��ت که انعطاف پذیرند و بسیار 
س��خت کار می کنن��د. راه اندازی یک کس��ب و کار 
کوچک بسیار انرژی می خواهد و افرادی که تجربه  
شخصی دارند یا کسانی را می شناسند که این کار 
را انجام داده باشند، این موضوع را درک می کنند. 
کارآفرینان نقش های متفاوتی در ش��رکت دارند. 
ای��ن اف��راد وظایف متع��ددی از جمل��ه مدیریت 
ش��رکت، بازاریابی و حتی نظارت ب��ر حمل و نقل 
را ممکن اس��ت تجربه کنند. طبق نظرسنجی که 
در س��ایت New York Life ص��ورت گرف��ت، 
مش��خص ش��د کاری که هر فرد کارآفرین انجام 

می دهد، معادل کار سه کارمند معمولی است. 
کارآفرینان مانند تکه س��نگ هایی هس��تند که 
ب��ه آب پرتاب می ش��وند و موج های��ی زیبا خلق 
می کنن��د. اینکه آنها چه کس��انی هس��تند و چه 
چی��زی خل��ق می کنن��د، مانند هم��ان موج های 
مثبتی اس��ت که دیگر مردم جهان را تحت تأثیر 
قرار می دهد. نخس��تین موج، کارآفرینی است که 
کس��ب و کار جدیدی راه اندازی می کند. موج دوم 
مرب��وط به تیمی اس��ت که این فرد می س��ازد و 
ش��غل هایی که برای آنها خلق می کند. موج سوم 
مرب��وط به امور اقتصادی اس��ت. این افراد حقوق 
دریافت می کنند و مالی��ات می پردازند. موج آخر 
الهام بخشی اس��ت. فرد کارآفرین و کسب و کارش 
به یک مثال ملموس تبدیل می شوند و دیگران از 

فعالیت های آنها درس می گیرند. 
مالک��وم گل��دول در یک��ی از کتاب ه��ای خود، 
کارآفرینان را به »اتصال دهندگان« تش��بیه کرده 
اس��ت؛ زی��را از نظر او این اف��راد در مرکز فعالیت 
قرار دارند و افراد زیادی را می شناس��ند و س��پس 
آنه��ا را ب��ه یکدیگر پیوند می دهن��د. اگر کمی به 
حرف ه��ای او دقت کنی��د متوجه می ش��وید که 
درس��ت می گوید. صاحب یک کسب و کار در مرکز 
فعالیت ه��ا قرار گرفته اس��ت و به اندازه  س��ه نفر 
فعالیت می کند. او مانند چس��بی است که همه را 
در کنار یکدیگر نگه می دارد. او مس��ئول استخدام 
کارمندان، بازاریابی، رش��د کسب و کار و پرداخت 
حقوق و دس��تمزد اس��ت و زندگی افراد زیادی را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
همین موض��وع باعث می ش��ود که اگ��ر اتفاق 
غیر منتظره ای برای صاحب کسب و کار بیفتد، همه 
چی��ز با خطر روبه رو ش��ود و هزین��ه  زیادی برای 
حف��ظ و نگهداری آن کس��ب و کار بای��د پرداخت 
ش��ود. صاحبان کس��ب و کارهای کوچک می دانند 
که زندگ��ی افراد زی��ادی به آنها و فعالیت ش��ان 
بس��تگی دارد؛ بنابراین نهایت تالش خود را انجام 
می دهند تا از س��قوط کسب  و کار جلوگیری کنند. 
ای��ن افراد می دانن��د که انجام دادن کار درس��ت 
برای کارمندان، در آینده به نفع خودشان خواهد 
بود. کارمندان خوش��حال به معنای مشتری های 
راضی خواهن��د بود و مش��تری های راضی همان 

مشتری های وفادار یک برند هستند. 
کارآفرینان دوس��ت دارند به آینده بیندیش��ند 
و اس��تراتژی هایی پیدا کنند که در راه اثرگذاری 
مثبت به آنها کمک کند. یک کارآفرین همیش��ه 
می دان��د که چگونه با انج��ام دادن کارهایی مانند 
انرژی و انگی��زه دادن به کارمن��دان و حمایت از 

مشتری ها، روی دیگران تأثیر مثبت بگذارد. 
 

مترجم:  علی آل علی

پیشنهاد کسب وکار 

 جذب تبلیغات آنالین برای وب سایت ها – تعداد سایت های خوب و پربازدید رو به افزایش است و تبلیغات در این سایت ها 
اثرگذار است. اما راهنمایی شرکت ها به سمت این سایت ها و برقراری ارتباط بین متقاضیان و رسانه های مربوطه نیاز به بازاریابی دقیق 
و هوشمندانه دارد. اگر روابط عمومی و پشتکار خوبی برای پیگیری دارید می توانید مشتریان و درآمد خوبی از این راه به دست آورید. 



13 فرصتکسبوکار www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهار شنبه
8 آذر 1396

شماره 940



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irآگهـــــی چهار شنبه14
8 آذر 1396

شماره 940



15 ایران زمـین www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073298
چهار شنبه
8 آذر 1396

شماره 940

اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور دريايي اداره 
كل بن��ادر و دريانوردي هرمزگان گفت: مركز آموزش بندر ش��هيد 
رجايي به منظور تحقق مس��ووليت ه��اي اجتماعي اقدام به 33 نفر 
س��اعت آموزش در ش��ش ماهه نخست س��ال جاري كرد. "مهدي 
نوفرستي" افزود: اداره آموزش به عنوان متولي توسعه منابع انساني 
در حوزه آموزش موفق به تحقق اهداف پيش بيني ش��ده در 6 ماهه 
نخست سال جاري شد. وي با بيان اينكه يكي از مهمترين محورهاي 
توسعه جامعه كه همانا آموزش و پرورش نسل آينده ساز كشور بوده 
اس��ت، افزود: مركز آموزش بندر شهيد رجايي به منظور تحقق اين 
مس��ووليت اجتماعي و بهره مندي فرزندان كاركن��ان اين اداره كل 
و همچنين جوامع محلي همجوار با اين ش��هرك ها،  12 مجموعه 
آموزشي)مدرس��ه( با بيش از يك هزار و 400 نفر دانش آموز و 160 
كادر آموزش��ي در دو شهرك مسكوني خود اداره مي كند. نوفرستي 
با اش��اره به اينكه معاونت امور دريايي اداره كل بن��ادر و دريانوردي 
هرمزگان به عنوان متولي امر بر روي تمامي فعاليت هاي آموزش��ي 
در اين مجموعه نظارت مستقيم دارد، گفت: اين معاونت با مركزيت 
اداره آموزش در راستاي عمل به مسووليت اجتماعي تمامي مسايل 
مربوط به تعمير و نگهداري تاسيسات پاكسازي، فضاي سبز، تجهيزات 
و امكانات آموزش��ي مدارس ش��هرك هاي اين اداره كل را بر عهده 

گرفته اس��ت. اين مقام مسوول با بيان اينكه برنامه هاي آموزشي در 
بزرگترين بندر تجاري كشور به عنوان يكي از اولويت هاي مهم است، 
اظهار كرد: مركز آموزش اين بندر جهت تحقق توانمند سازي منابع 
انساني همواره بر اساس تدوين اهداف كمي و كيفي خود در راستاي 
رسالت و چشم انداز سازمان و بهره گيري از جديدترين سيستم هاي 
آموزشي، كمك آموزشي و اساتيد مجرب برنامه هايي را فراهم نموده 
است.  وي در ادامه گفت: اجراي 30 هزار نفر ساعت آموزش در قالب 
 بيش از 50 دوره آموزش��ي ، اجراي برنامه تربيت و آموزش مديران،

 به��ره من��دي از روش هاي جديد آموزش��ي مانند آم��وزش هاي 
الكترونيكي و تحقق س��رانه آموزشي 33 نفر ساعت آموزش در بندر 

ش��هيد رجايي  از جمله اين اقدامات بوده اس��ت. معاون امور بندري 
اداره كل بن��ادر و دريانوردي هرمزگان افزود: مركز آموزش اين اداره 
كل به عنوان متولي اجراي دستورالعمل آموزشي كاركنان لجستيك 
بندري ايران، نظارت بر آموزش هاي كاركنان ش��ركت هاي فعال در 
منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي را برعهده گرفته است. وي 
اظهار كرد: براي ارتقاي شايستگي كاركنان در اين اداره كل دوره هاي 
پودماني را با همكاري موسسات آموزشي )تحت نظارت(  از سال 92 
شروع به كار كرده است. نوفرستي گفت: 86 دوره آموزشي در زمينه 
لجس��تيك بندري، همايش گرمازدگي و همايش مشتري مداري از 
جمله دوره هاي بوده كه در ش��ش ماهه نخست سال جاري توسط 
مركز آموزش بندر و يا ش��ركتهاي مجاز آموزشي برگزار شده است. 
اين مقام مس��وول اظهار داشت: مركز آموزش بندر شهيد رجايي به 
منظور ارتقاي سطح دانش و توانمندي نيروهاي حفاظتي شركت هاي 
مستقر در بندر حدود 200 نفر از نيروهاي حفاظتي را در سال جاري 
مورد آموزش قرار داد. شايان ذكر است، همياري و معرفي مدرسان به  
هنرستان علوم و فنون دريايي در ناحيه 2 آموزش و پرورش هرمزگان 
با 40 هنر جو و تجهيز كارگاه آموزش دريانوردي هنرستان از جمله 
اقدامات صورت گرفته توس��ط اداره كل بنادر و دريانوردي هرمزگان 
جهت گسترش و توسعه آموزش و پرورش در اين استان بوده است. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- دكتر قاسمی استاد دانشگاه  
با ايراد سخنرانی ضمن تبريك گراميداشت هفته بسيج گفت: نگاه 
و تفكر بسيجی می تواند كشور را به موفقيت های زيادی برساند. 
وی افزود: امام با تش��كيل بس��يج در كشور عالوه بر تقويت بنيه 
دفاعی كش��ور در اوايل جنگ تحميلی، شرايط و بستر الزم برای 
خدمات و كارهای بزرگتر را بر اساس تفكر بسيجی در عرصه های 
مختلف فراهم كرد. دكتر قاسمی در اين مراسم تفكر بسيجی را 
مهم دانست و افزود: نگاه بسيجی كشور را به افق های روشن تری 
خواهد رساند و دشمنان را از هر گونه توطئه عليه كشور بازخواهد 
داشت  وی درادامه گفت: آنچه كه دشمنان را دچار هراس كرده، 
تفكر بس��يجی است كه خوشبختانه در كش��ور اين تفكر و نگاه 

هر روز بيش��تر خواهد شد. وی بس��يج جهان اسالم را در نابودی 
داعش نمونه واقعی از تفكر بسيجی عنوان كرد كه امام در اوايل 

انقالب بنا نهاد و همين نگاه و تفكر بس��يجی بود كه بش��ريت را 
از لوث گروه تكفيری داعش نجات داد. دكتر قاس��می  در ميان 
بس��يجيان نمونه شركت آب و فاضالب شهری استان آذربايجان 
غربی  عنوان كرد: در دو جبهه عراق و سوريه رزمندگان بسيجی 
ايرانی، عراقی، سوری، افغانستانی و پاكستانی به عنوان نمايندگان 
بسيج اسالم توانستند كاری را انجام دهند كه جهان را شگفت زده 
كند . وی نگاه بس��يجی را غيرقابل نفوذ دانست و افزود: اگر نگاه 
 و تفكر بسيجی بر كش��ور حاكم شود، شاهد تغييرات مهمی در 
عرصه های مختلف خواهيم ش��د . گفتنی است در اين مراسم از 
همكاران پژوهشگر بسيجی و بسيجيان فعال شركت با اهدای لوح 

تقدير و كارت هديه   تقدير به عمل آمد.

اصفهان- قاسم اسد- رئيس دوره پنجم شورای اسالمی در 
آيين توديع ومعارفه شهردار بهارستان  با اشاره به سوابق شهردار 
جديد اين ش��هر اذعان كرد: انتخاب يحيی عيدی بيرانوند طی 
فرآيندی طوالنی و با بررسی بيش از 18 كاربرنامه صورت گرفت 
لذا انتظار می رود بهارستان در دوره پيشرو با تحوالت رو به جلويی 
مواجه ش��ود. وی ادامه داد: شورای دوره پنجم ضمن ادامه نقاط 
قوت دوره س��ابق به دور از سياس��ی كاری و برای حل مشكالت 
جامعه بهارس��تان عزم و اراده ای ويژه ای دارد بنابر اين به مردم 
اطمينان می دهيم كه معضالت موجود تا آنجا كه در اختيارات 
شورای اسالمی است رفع خواهد شد، از طرفی از مسئولين مركز 

استان تقاضا داريم بيش از پيش برای توسعه شهری تالش نمايند. 
مجتبی محبی با تشريح برخی از ظرفيت های موجود در بهارستان 

اظهار كرد: وجود ظرفيت های بزرگ در اين شهر می تواند بستر 
های پيش��رفت را برای بهارستان باز نمايد كه از نمونه های آن 
وج��ود راه های مواصالتی، محيط زيس��ت بكر و تنوع قوميتی 
است. گفتنی است يحيی عيدی بيرانوند شهردار جديد بهارستان 
با دارا بودن بيش از 20 س��ال س��ابقه فعاليت اجرايی و ستادی 
در ش��هرداری های استان لرستان و سازمان های دولتی مربوط 
به خدمات شهری تا پيش از انتصاب در شهرداری بهارستان به 
عنوان شهردار خرم آباد مشغول به فعاليت بوده است، وی عضويت 
و رياست بر شورای شهر خرم آباد و تصدی سمت شهرداری ازنا 

را نيز در كارنامه خود داراست.

بوش�هر- خبرن�گار فرصت ام�روز- معاون بهره ب��رداری و 
ديسپاچينگ ش��ركت توزيع نيروی برق اس��تان بوشهر گفت: در 
جريان بارندگی اخير، تاسيس��ات برق اين استان 11 ميليارد ريال 
خس��ارت ديد. به گزارش روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق 
استان بوشهر، سيد مصطفی سجادی روز شنبه در جمع خبرنگاران 
افزود: معيوب ش��دن 20 دستگاه ترانسفورماتور توزيع، 2 كيلومتر 
ش��بكه برق فشار ضعيف و متوسط و كليدهای گازی مانوری  برق 
از جمله تاسيس��ات خسارت ديده در سطح اس��تان بوشهر است. 
وی بيان كرد: عمده خس��ارت ها به تاسيس��ات برق استان بوشهر 
در شهرس��تان های بوش��هر و تنگس��تان رخ داده ك��ه با توجه به 
 تدابير پيش بينی شده در نشست های اخير كميته بحران استان، 

گروه های عملياتی و مديريت های برق در س��طح استان بصورت 
منسجم اقدام به تعمير تاسيسات آسيب ديده كردند. سجادی افزود: 
در قالب اين عمليات اكيپ های عملياتی ويژه كه يك روز پيش از 

باران اخير فراخوان ش��ده بودند در كمترين زمان ممكن برق قطع 
شده برخی از مشتركان در سطح استان بوشهر را وصل كردند. معاون 
بهره برداری و ديسپاچينگ شركت توزيع نيروی برق استان بوشهر 
گفت: با توجه به در پيش بودن زمستان و بارندگی های احتمالی در 
اين فصل از هم استانی ها انتظار می رود نسبت به ايمن سازی سيم 
كشی های داخل منزل، نصب محافظ برای جلوگيری از آسيب به 
وسايل  برقی خانگی خود اهتمام جدی داشته باشند. سجادی تاكيد 
كرد: همچنين از هم استانی ها انتظار می رود در صورت مشاهده هر 
گونه شرايط ناايمن شامل پاره گی سيم، برخورد درخت با شبكه و 
ساير خرابی های احتمالی آن را به سامانه 121 اتفاقات برق شبكه 

توزيع نيروی برق استان بوشهر اطالع رسانی كنند.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- جشن تجليل از بازنشستكان 
مخابرا ت منطقه گلس��تان برگزار ش��د .در اين مراسم كه با حضور 
بازنشستگان و خانوادهايشان برگزار شد ابتدا مهندس شهمرادی مدير 
مخابرات منطقه گلستان با اشاره به اهميت استفاده از تجربه ، خرد و 
آگاهی بازنشستگان آنها را گنجينه سازمان دانست و افزود: امروز گرد 
ه��م آمده ايم تا از زحمات و تالش بزرگوارانی كه عمر خود را در راه 
خدمت گزاری صرف كرده اند قدردانی نماييم .مدير مخابرات منطقه 
گلستان اضافه كرد : بازنشستگی به عنوان فصلی ديگر از زندگی بايد 
مورد توجه قرار بگيرد و با بررسی در فرهنگ ايران زمين و آموزه های 
دينی به اين مهم خواهيم رسيد كه تكريم و حفظ حرمت پيشكسوتان 
همواره مورد تاكيد بوده اس��ت.وی با اشاره به حديثی از پيامبر اكرم 

)ص( ك��ه فرمودند بركت و خير ماندگار همراه بزرگتران شماس��ت، 
گفت: تكريم پيشكس��وتان بر ما واجب اس��ت  و اين مراسم هدفی 

جز بزرگداش��ت زحمات و تالش اين عزيزان نداشته است.همچنين 
جعفری مديركل بازنشستگی استان نيز  با ابراز خرسندی از برگزاری 
چنين مراسمی توسط مخابرات منطقه گلستان  افزود: تسهيالت و 
امكاناتی كه اداره كل بازنشستگی استان به بازنشستگان ارائه می دهد 
بسيار متنوع بوده و ارائه مشاوره پزشكی ، خدمات درمانی ، فرهنگی  
و ورزشی از آن جمله می باشد.وی با تاكيد بر اينكه هدف از خدمت 
رسانی به بازنشستگان بهبود نحوه زندگی آنان است  ، بازنشستگی 
را مرحله جديد از زندگی دانس��ت و تاكيدك��رد كه اين دوره  بايد با 
سالمتی و شادی پشت س��ر گذاشته شود.در انتهای اين مراسم كه 
همراه با برنامه های ش��اد و متنوع بود از 178 نفر از بازنشس��تگان 

مخابرات منطقه گلستان با اهدای لوح وسكه تقدير بعمل آمد.

با هدف تحقق مسئولیت هاي اجتماعي در حوزه دريايي و بندري صورت پذيرفت
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شرکت آب و فاضالب شهری آذربايجان غربی:

مراسم گرامیداشت هفته بسیج در آبفای شهری آذربايجان غربی برگزار شد 

در آيینی با حضور فرماندار اصفهان

يحیی عیدی بیرانوند به عنوان شهردار بهارستان معرفی شد

بارندگی اخیر 11 میلیارد ريال به تاسیسات برق استان بوشهر خسارت زد

مهندس شهمرادی در مراسم جشن تجلیل از بازنشستگان مخابرات منطقه گلستان: 

تجربه ، خرد و آگاهی بازنشستگان ، سرمايه سازمان است

اه�واز - ش�بنم قجاون�د - مدير امور به��ره برداری 
ناحيه غرب اهواز ، شركت برق منطقه ای خوزستان گفت: 
پوش��ش عايقی )RTV( مقره های تجهيزات پس��ت برق 
132كيلوول��ت كيان آباد اهواز بدون اعمال خاموش��ی به 
پايان رسيد. مرتضی امامی اظهار كرد: با توجه به آلودگی 
ناش��ی از ريزگردها و شرايط ّآب و هوايی خاص كالن شهر 
اهواز كه منجر به خاموش��ی های ناخواس��ته و خس��ارات 
فراوانی به تجهيزات اين پس��ت ب��رق گرديد ، تصميم به 
انج��ام پوش��ش عايقی در اين تاسيس��ات فنی ش��د. وی 
ادام��ه داد: اين پوش��ش عايقی با پيگي��ری های بی وقفه 

 مس��ووالن شركت برق منطقه ای خوزستان بويژه معاونت 
بهره برداری اين شركت جهت تامين برق مطمئن و پايدار 
در راس��تای آس��ايش ورفاه اجتماعی مشتركان بخصوص 
 م��ردم ش��ريف منطقه انج��ام گرفته اس��ت. مدي��ر امور 
بهره برداری ناحيه غرب اهواز اضافه كرد: پروژه ياد ش��ده 
در مدت چهار روز و بدون اعمال خاموش��ی به مشتركان 
اجرايی شده است.  شايان ذكر است، پست برق 132/33 
كيلوولت كي��ان آباد اهواز تامين كنن��ده برق كيانپارس، 
كيان آباد، كيانش��هر، ورزشگاه غدير و بخش های ديگری 

منطقه است.

مدير امور بهره برداری ناحیه غرب اهواز خبر داد

اتمام پوشش عايقی پست برق 132کیلوولت کیان آباد اهواز 

پیام تبريک رئیس دانشگاه علوم پزشکی به مناسبت هفته بسیج
ساری - دهقان - هفته بسيج فرصتی مغتنم برای تجديد عهد و پيمان با آرمان های بلند حضرت 
امام خمينی )ره( و بيعتی دوباره با س��لف صالح آن عزيز س��فر كرده، مقام معظم رهبري )مدظله 
العالي( است. فرمان تاريخی حضرت امام خمينی )ره( مبنی بر تشكيل بسيج مستضعفان به عنوان 
مردمی ترين و اصيل ترين نهاد انقالبي، متاثراز عمق نگاه ايش��ان به آينده كشورعزيزمان بوده است. 
اينجانب ضمن گراميداشت ياد و خاطره بسيجيانی كه برای حفظ ارزشها ،آرمانها و نواميس ايران و 
انقالب اسالمی جان فشاني كردند تا امروز ايراني سربلند و مقتدر داشته باشيم، فرارسيدن هفته بسيج 
و پنجم آذر سالروز تشكيل بسيج مستضعفان را به همكاران ارجمند و بسيجيان بزرگوار تبريك مي گويم و براي تمامي اعضاي خانواده 
بزرگ  بس��يج در سراس��ر ايران اسالمي توفيق خدمت افزون تر در پاسداري از ارزش هاي اسالمي انقالبي آرزومندم. اينجانب هفته 
بسيج و سالروز تاسيس اين نهاد مقدس را به تمامی بسيجيان مخلص تبريك عرض كرده و آرزو دارم در پرتو عنايات الهی و پيروی 

از منويات مقام معظم رهبری )مدظله العالی( ، موفق و مويد باشند.

سرپرست روابط عمومی آب و فاضالب استان گلستان:
بازديد دانش آموزان دبستان غیرانتفاعی پسرانه رشديه از تصفیه خانه ناهارخوران

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش پايگاه خبری آب و فاضالب استان گلستان، سرپرست روابط عمومی اين شركت 
گفت: اين بازديد با هدف آشنايی دانش آموزان با روند تصفيه آب و آموزش روش های صحيح مصرف آب انجام شده است.رقيه ايوبی 
افزود: در اين بازديد كه 100 نفر از دانش آموزان مدرسه غيرانتفاعی پسرانه رشيديه حضور داشتند، كارشناسان آبفا استان توضيحات 
كاملی از روند تصفيه آب ارائه دادند.ايوبی با بيان اينكه شيوه های مصرف صحيح آب را بايد از دوران كودكی به فرزندان آموخت، 
تصريح كرد: هر دانش آموز می تواند به عنوان مروج مديريت مصرف آب در خانواده موثر باشد.وی گفت: از آنجائيكه آب با هزينه های 
بسيار سنگين تصفيه شده و در اختيار مردم قرار می گيرد شهروندان بايد قدر اين نعمت خدادادی را بدانند و از هدررفت آن پيشگيری 
نمايند.سرپرست روابط عمومی آبفا گلستان خاطرنشان كرد: با توجه به كاهش نزوالت جوی، كشور ايران با كمبود آب مواجه است 
و بايد تمام تالش خود را انجام دهيم تا آن را برای نسل های آينده حفظ كنيم.در پايان يك كتاب آموزشی "قطره قطره زندگی" به 

دانش آموزان اهدا شد و از آنان خواسته شد.

جهانگیري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداري قزوين:
دوربرگردان هاي مجاور بلوار معلم اصالح هندسي مي شوند

قزوين- خبرنگار فرصت امروز- سعيد جهانگيري، مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك 
ش��هرداري قزوين گفت: دوربرگردان هاي مجاور بلوار معلم)كانال آب( اصالح هندسي مي شوند.  به 
گزارش روابط عمومي س��ازمان حمل و نقل و ترافيك ش��هرداري قزوين، س��عيد جهانگيري افزود: 
بهره برداري از پروژه بازگشايي تقاطع معلم-نوروزيان، اجراي برخي ديگر از پروژه هاي اصالح هندسي 
را اجتناب ناپذير كرده است. وي عنوان كرد: در اين راستا اجراي پروژه اصالح هندسي دوربرگردان هاي 
مجاور كانال آب و انسداد اين دوربرگردان ها در برنامه كاري سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري 
قزوين قرار گرفته است. مديرعامل سازمان حمل و نقل و ترافيك شهرداري قزوين با اشاره به هدف از اجراي اين پروژه تصريح كرد: 
تأمين دسترسي الزم براي عبور و مرور ساده و تأمين عرض الزم معبر مهمترين علت اجراي اين پروژه به شمار مي رود. جهانگيري 

يادآور شد: اجراي پروژه هاي اصالح هندسي نقش مهمي در تسهيل ترددهاي شهروندان و افزايش ايمني معابر ايفا مي كند.

تمديد حکم آقای دکتر محمد ابراهیم يخکشی به عنوان ريیس هیئت 
مديره و مديرعامل آب منطقه ای مازندران

ساری - دهقان - به گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از  روابط عمومی آب منطقه ای مازندران؛ 
طی حكمی از سوی مهندس محمد حاج رسوليها؛ نماينده رئيس مجمع عمومی و مديرعامل شركت 
مادر تخصصی مديريت منابع آب ايران، حكم آقای دكتر محمد ابراهيم يخكشی به عنوان رييس هيات 
مديره و مديرعامل آب منطقه ای مازندران به مدت دو سال تمديد شد.   در اين حكم ضمن اشاره به 
تجربه ارزشمند نامبرده برای ايشان آرزوی توفيق روزافزون گرديد. شايان ذكر است حكم آقای دكتر 
محمد يخكشی كه مسئوليت اين شركت را از سال 92 به عهده دارند تا كنون طی سه مرحله صادر 

و تمديد شده است.

مدير امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد 
همنشینی صنعت و طبیعت در پست برق مقاومت خرمشهر 

اهواز- شبنم قجاوند- مديرامور بهره برداری ناحيه جنوب شركت برق منطقه ای خوزستان گفت: با انجام فعاليت های خالقانه 
در پست برق33/132 كيلوولت مقاومت خرمشهر ارتباط صنعت و طبيعت به شكل زيبايی برقرارشده است. رضا جعفری افزود: به 
منظور ايجاد نشاط و روحيه با همت اپراتورها از وسايل مازاد واسقاط مانند چوب های تجهيزات منصوبه، جعبه های مربوط به نبشی ها، 
كنسرواتور ترانس و بوشينگ ها ، باغچه هايی با گل های طبيعی و مصنوعی تزئين و احداث شد . وی افزود: همچنين با تخته های 
موجود ميز شطرنج، صفحه و ميزدارت، ميزآكواريوم، جا كليدی، جا كفشی و تخته های كپسول آتش نشانی طراحی وساخته شد. 
جعفری اضافه كرد: همچنين درهمين راستا با بهره مندی از فضای موجود در اتاق فرمان ، گلخانه شيشه ای احداث گرديده كه 
جوشكاری، رنگ آميزی، نورپردازی و ساخت آبنمای درون آن نيز توسط كاركنان اين پست برق انجام گرفته است. وی ادامه داد: 
پست مقاومت با توجه به تامين برق يادمان شهدای شلمچه، پايانه مرزی و نقاط حساس شهر از جمله پست های مهم و كليدی 

خرمشهر می باشد كه در ايام اربعين حسينی پذيرای زائرين بوده و در ساِل جاری نيز حدود 150 زائر در اين پست اسكان يافتند. 

آمادگی کارکنان قراردادی شهرداری های استان برای شرکت در آزمون استخدامی 
س�منان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی و امور بين الملل ش��هرداری سمنان ،رئيس مركز آموزش علمی 
كاربردی اين ش��هرداری از برگزاری دوره توجيهی آزمون تبديل وضعيت كاركنان ش��هرداری های اس��تان در سالن شهيد بابايی 
شهرداری سمنان خبر داد. عباس بابايی افزود:با توجه به مجوزی كه سازمان شهرداری ها و دهياری های كشور از سازمان امور اداری 
و استخدامی اخذ كرد مقرر شد تا وضعيت استخدامی كاركنان شهرداری های كشور با برگزاری آزمون و كسب قبولی از قراردادی 
به پيمانی تغيير كند  عباس بابايی افزود: جهت آمادگی كاركنان شهرداری برای حضور در اين آزمون، مركز آموزش علمی كاربردی 
ش��هرداری س��منان با مشاركت دفتر امور شهری و شوراهای استانداری سمنان دوره توجيهی را برای رشته های شغلی اعالم شده 
برگزار می كند. به گفته وی  اين دوره از هفتم تا نهم آذرماه و با حضور 513 فراگير از شهرداری های استان برگزار می شود. در روز 
نخست از ساعت 8 تا 12 دوره توجيهی رشته های مامور حراست،كارشناس روابط عمومی،كارشناس امور اداری و كارشناس حقوقی 
و از ساعت 13:30 تا 16:30 برای رشته های مسئول دفتر ، متصدی امور دفتری، كارشناس امور ورزشی و كارشناس امور فرهنگی 
برگزار می شود. در روز چهارشنبه هشتم آذر از ساعت 8 تا 12 رشته های مسئول خدمات مالی،كارشناس برنامه و بودجه،كارشناس 
برنامه ريزی ،حسابدار و بازرس و از ساعت 13:30 تا 16:30 مسئولين درآمد شهرداری های استان)كارگاه آموزشی نحوه تنظيم تعرفه 

عوارض شهرداری ها(در كالس توجيهی حضور می يابند. 

 برگزاری جلسه کمیته راهبردي اقتصاد مقامتي شازند 
با حضور ابراهیمي نماينده شازند در پااليشگاه شازند

اراک - مینو رستمی - به گزارش روابط عمومی شركت پااليش نفت امام خمينی )ره( شازند ، جلسه كميته راهبردي اقتصاد مقاومتي با 
حضور مهندس ابراهيمي نماينده مردم شهرستان در مجلس شورای اسالمی ، مدير عامل پااليشگاه امام خمينی)ره ( ، ميرزايي فرماندار شازند 

و جمعي از مديران و روساي پااليشگاه در محل سالن جلسات شركت پااليش نفت امام خمينی)ره( شازند برگزار شد .

نصب دستگاه هشدار دهنده با قابلیت ارسال پیامک در ايستگاه گاز تالش 
 رش�ت- مهناز نوبری- در هفته گذش��ته دستگاه هشدار دهنده با قابليت ارس��ال پيامك برای ايستگاه CGS  شماره يك 
شهرستان تالش بعنوان تامين كننده اصلی گاز شهرستان تالش نصب گرديد.با توجه به فاصله نسبتاً دور اين ايستگاه تا مركز امداد، 
نصب اين دستگاه هشدار دهنده سبب اطالع سريع مسئولين مي شود و امدادگران مي توانند جهت رفع مشكل در اسرع وقت به 
ايستگاه مراجعه نمايند. اين دستگاه در مواقع بسته شدن شات آف ولوها، پايين بودن فشار ورودی و خروجی ايستگاه، خاموش شدن 

هيتر،عمل نمودن شير اطمينان، خاموش شدن پمپ بوداركننده و باال رفتن دمای خروجی ايستگاه اعالم هشدار می نمايد.

با پیگیری دکترهمتی  خواست مردم مهديشهر محقق شد
سمنان - حسین بابامحمدی - در پی درخواست های مكرر مردم شهرستان مهديشهر پيرامون 
عدم حضور پزشك متخصص راديولوژی و سونوگرافی در بيمارستان 15 خرداد، با پيگيری های دكتر 
همتی نماينده مردم سمنان ، مهديشهر وسرخه در مجلس شورای اسالمی و موافقت دانشگاه علوم 
پزشكی از هفته آينده بخش سونوگرافی اين مركز درمانی، فعاليت خود را از سر خواهد گرفت. شايان 
ذكر اس��ت حضور پزشكان متخصص بيهوشی، زنان و پاتالوژی نيز در اين بيمارستان قطعی شده و 

جهت حضور پزشك متخصص جراح عمومی نيز پيگيريهای الزم در حال انجام است.



تا به حال شده اس��ت که یک تبلیغ را به طور مکرر 
ببینید؟ انگار که مدام ش��ما را طی یک مس��یر دنبال 

می کنند؟ 
 Battersea Dogs & Cats Home باید گفت که خیریه
برای نخس��تین بار در انگلس��تان با یک ایده خالقانه 

کمپینی بر این اساس به راه انداخته است. 
به گ��زارش ibazaryabi، در واق��ع این کمپین با 
ای��ده خالقانه خود تع��دد تبلیغات در ی��ک محدوده 

جغرافیایی را به سطحی نو رسانده است. 
باید گفت ایده این کمپین بر این اس��اس است که 
س��گ و گربه های خیابانی م��ردم را در خیابان دنبال 

می کنند تا محبت آنها را به خود جلب کنند. 
ب��ا  هم��کاری  در  مؤسس��ه  ای��ن   ح��اال 
Ogilvy & Mather UK ای��ن ای��ده را با فناوری 

شناسایی فرکانس رادیویی ترکیب کرده است. 
اج��رای ای��ن کمپین موج��ب مان��دگاری فکر این 
حیوانات خیابانی در ذهن بیننده ها و در نهایت سرپناه 

پیدا کردن برای 3000 حیوان در یک سال شد. 
ای��ن کمپین از طری��ق قرار گرفتن یک تراش��ه در 
بروشور ارائه ش��ده و دنبال شدن آن اجرا شده است، 
یعنی همزمان با عبور افراد دریافت کننده بروش��ور از 

جلوی بیلبوردها، بیلبوردها با شناس��ایی تراشه شروع 
به فعالیت می کنند. 

به عبارت��ی انگار که این حیوانات با تحویل ش��دن 
این بروش��ورها یک صاحب جدید احتمالی برای خود 

پیدا کرده باشند. 

ویژگی های مهم کمپین
سادگی: همچنان که گفته شد این کمپین براساس 

یک ایده ساده شکل گرفته است. 
این ایده اینچنین اس��ت که یک حیوان خیابانی در 
صورت آزار ندیدن، یکی از افرادی را که به طور اتفاقی 
می بین��د دنبال می کند تا مهر خ��ودش را در دل وی 

بیندازد و البته عموم مردم از آن با خبرند. 
این سگ ها به دنبال کسی هستند که آنها را دوست 
داش��ته باش��ند و به آنها محبت کنن��د، در واقع این 
کمپی��ن به مردم یادآوری می کن��د که در این خیریه 

حیوانی چهارپا در انتظار آنهاست. 

فناوری روز
ش��اید هیچ چی��زی جالب تر از این ب��رای مخاطب 
نباش��د که هدف ی��ک کمپین خالقانه و ب��ه روز قرار 

گرفت��ه باش��د؛ کمپینی که در عم��ل ویترین آخرین 
فناوری مخابراتی به کار گرفته شده در عرصه تبلیغات 

است.
این گون��ه در واق��ع ای��ن برن��د ارتباط احساس��ی 
فوق الع��اده ای با مخاط��ب هم برقرار کرده اس��ت که 

هرگز فراموش نمی شود. 

تجربه مستمر
ب��ا وجود اس��تفاده از فناوری، ام��ا در نهایت توجه 
مخاطب در این کمپین به س��وی بروشور قرار گرفته 
در دس��ت مخاطب جلب می ش��ود، یعنی از مخاطب 
خواسته می ش��ود که پس از دیدن بیلبوردها، بروشور 
موجود در دس��ت خودش را بخواند تا تغییری بزرگ 

در زندگی یک حیوان خیابانی رقم بزند. 

موفقیت قابل توجه
این کمپین موفق ش��ده طی یک س��ال به تنهایی 
برای بیش از 3000 سگ بی خانه، سرپناه دائمی پیدا 
کند. یافتن این تعداد سرپناه برای این حیوانات یعنی 
هش��ت سرپناه در هر روز سال که رقمی غیر قابل باور 

است. 

 کمپین خالقانه با استفاده از فناوری شناسایی فرکانس رادیویی در انگلستان

بیلبوردهای سگ دوست داشتنی

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 843 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: س��رمایه گذاری در بازار بورس 
نس��بت به بازارهای دیگ��ر مزیت هایی دارد که می توان 

به چند نکته اشاره کرد.  
 نکت��ه اول اینکه ش��ما با هر مبلغ��ی می توانید وارد 
این بازار ش��وید. نکته دوم اینکه س��رمایه گذاری ش��ما 
کامال قانونی است. نکته سوم اینکه امکان نقدشوندگی 
بیشتری نسبت به بازارهای دیگر مثل بازار مسکن دارد 
و ش��ما می توانید امروز وارد بازار بورس ش��وید و هفته 
آینده س��هام خود را بفروشید و از بورس خارج شوید و 

نکته چهارم اینکه با توجه به تنوع در بازار بورس منابع 
کس��ب سود در این بازار متنوع است، به نحوی که یک 
سهم خریداری شده می تواند برای دارنده آن،  به طرق 
گوناگون سود ایجاد کند که از آن جمله می توان به انواع 
افزایش سرمایه، ما به التفاوت قیمت خرید با قیمت روز،  
س��ود نقدی و... اشاره کرد، اما پیشنهاد می شود قبل از 
س��رمایه گذاری ارثیه پدری در بازار بورس به این نکات 

توجه کنید:  
1- با سرمایه مازاد برای سرمایه گذاری بلند مدت وارد 
بازار بورس شوید. اگر به این سرمایه در کوتاه مدت نیاز 

دارید وارد این بازار نشوید.

 2- بازار بورس به دلیل نوسانات زیاد همواره موجب 
کاهش یا افزایش س��هام می شود، بنابراین در برابر این 
نوسانات هیجان زده نشوید، بلکه منطقی و عقلی رفتار 

کنید.
3- قب��ل از س��رمایه گذاری با کارشناس��ان رس��می 
ش��رکت های کارگ��زاری مش��ورت ک��رده و از نظریات 
کارشناسانه آنها برای سرمایه گذاری بهتر استفاده کنید.

4- ش��اید بهتر باشد مستقیم وارد بازار بورس نشوید 
و س��هام را از طریق صندوق های کارگزاری تهیه کنید 
زیرا برخی از این صندوق ها بخشی از سود سرمایه شما 

را تضمین می کنند.  

سرمایه گذاری در بورس 

پرسش: سرمایه مالی حدود 200میلیون تومانی بابت ارثیه به من رسیده است و مایلم در بازار بورس سرمایه گذاری کنم. 
به نظر شما این بازار برای سرمایه گذاری مناسب است؟   کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )75(
به عمل کار برآید 

کارلوس کاس��تاندا می گوید دانای��ان با عمل زندگی 
می کنند نه با اندیشه عمل. تو هم در کسب و کارت الزم 
اس��ت اطالعات خوبی از طریق مطالع��ه یا گفت وگو با 
افراد با تجربه و متخصص فراهم کنی اما این اطالعات 
بال��ذات نمی تواند تو را به موفقیت مالی برس��اند. برای 
موفقیت الزم اس��ت اطالعات خود را ب��ه عمل تبدیل 

کنی. 
برخی از عالقه مندان به کسب و کار، ساعت ها و روزها 
و ماه ها در زمینه کسب و کاری که می خواهند راه اندازی 
کنند مطالعه می کنند و به دنبال ایجاد انگیزه های الزم 
برای راه اندازی هس��تند، اما هیچ وقت این دانسته ها به 
کار نمی آید زیرا آن اتفاق مهم در عرصه عمل می تواند 

موفقیت را تضمین کند. 
ش��اید تو هم ج��زو آن دس��ته از افرادی باش��ی که 
ایده های زیادی در ذهنت باش��د و دوست باشی به آنها 
عمل کنی، اما تداخل این ایده ها باعث می ش��ود نتوانی 

به هیچ یک از ایده ها فرصت عملیاتی شدن بدهی.
بنابراین کسانی که ذهنی ایده پرداز دارند و همواره در 
حال مطالعه هستند الزم است به استعداد و عالقه خود 
توج��ه کنند و یک ایده برت��ر را هر چه زودتر عملیاتی 
کنند. حتی اگر آن ایده در ادامه راه با شکس��ت مواجه 
شود بهتر از این است که صرفا در حد ایده باقی بماند. 
هیچ کس نمی تواند با قصد انجام یک کار به موفقیت 
مالی و کاری برس��د. اقدام و عمل مهم ترین مرحله در 
کس��ب و کار اس��ت. وقتی به خودت و کسب و کارت باور  
داری از هیچ چیز نترس و از همین حاال نخستین گام 
را بردار. برداش��تن نخستین گام به تو انگیزه می دهد تا 
گام های بعدی را برداری و آرام آرام به موفقیت برسی. 
 برخ��ی از م��ردم اهل ح��رف زدن هس��تند و هیچ 
وقت عم��ل نمی کنند و زمانی که تو آنه��ا را به میدان 
عم��ل دعوت می کن��ی مدام دنبال بهانه هس��تند تا از 
زیر بار تعهد و مس��ئولیت در بروند. وقتی در مجلس��ی 
می نش��ینند آنقدر از ایده ها و موفقیت ها حرف می زنند 
که هی��چ گاه فرصت نمی کنند لحظ��ه ای به حرف های 

خود فکر کنند. 
 دوس��تی داشتم که عاشق شعرهای سهراب سپهری 
ب��ود و همیش��ه این ش��عر را ب��ا لذت تمام ب��رای من 
می خواند: چشم ها را باید شست / جور دیگر باید دید / 
چترها را باید بست / زیر باران باید رفت / فکر را خاطره 
را زیر باران باید برد /  با همه مردم ش��هر زیر باران باید 
رفت / دوست را زیر باران باید دید  / عشق را زیر باران 
باید جس��ت / هر کجا هس��تم باشم/ آس��مان مال من 
اس��ت/ پنجره،  فکر،  هوا، عش��ق،  زمین مال من است / 
چش��م ها را باید شست / جور دیگر باید دید / چترها را 

باید بست / زیر باران باید رفت. 
من همیش��ه فکر می کردم که او عاشق باران است و 
دوست دارد زیر باران راه برود و حرف بزند، اما در یک 
روز بارانی در ویالی شمال ناگهان از زیر باران جنگلی 
ب��ه طرف ویال رفت. گفتم امیر علی مگه نمی گفتی زیر 
باران باید رفت خوب این باران لطیف بهاری است چرا 

در می روی؟  
از آن روز فهمی��دم ک��ه او مرد حرف اس��ت نه مرد 
عمل. تو شاید با خواندن کتاب ها و رفتن به همایش ها 
و کارگاه ه��ای آموزش��ی دانس��ته های زی��ادی در باره 
کس��ب و کار کس��ب کنی و ایده های زی��ادی در ذهنت 
 باش��د اما ت��ا زمانی که ای��ن ایده ها را ب��ه مرحله عمل 
در نیاوری هیچ کدام از این دانس��ته ها ارزشی ندارد. تو 
کتاب می خوانی تا آگاه و دانا ش��وی و این دانسته ها را 

در زندگی اجتماعی و اقتصادی به کار ببری. 
 دوستی داش��تم که نویسنده داس��تان های کوتاه و 
رمان بود. یک روز از او پرس��یدم چرا رمان می نویسی؟ 
هدف اصلی تو از نوش��تن چیس��ت؟ ب��ادی به غبغب 
انداخ��ت و گف��ت: آرزو دارم در سراس��ر جهان صلح و 
آشتی و مهر و محبت و صمیمیت رواج پیدا کند و من 
به س��هم خود با نوش��تن به ترویج تفکر انسان دوستانه 
کمک می کنم. دیدم عجب حرف زیبا و بزرگی اس��ت. 
گفتم آقا بهزاد پس چرا رفتارهای تو با خواهر و مادرت 
این قدر نامهربانانه و گس��تاخانه اس��ت. سرش را پایین 
انداخ��ت و درحالی که از اتاق خارج می ش��د، گفت این 
ف��رق می کند.برخی از افراد فقط حرف می زنند و وقتی 
نوب��ت کار کردن آنها می ش��ود از زی��ر کار در می روند 
ت��ا دیگران ایده های��ش را عملی کنند. در کس��ب و کار 
آموزه ه��ای زیادی اس��ت و من بر این ب��اورم که افراد 
موفق با این آموزه ها آش��نا هستند، اما پس از آشنایی 
آن را در زندگ��ی خ��ود به کار می برن��د و همین عامل 

موفقیت آنهاست. 
از مرحل��ه حرف و گفت��ار به مرحله عم��ل درآمدن 
تضمین اصلی موفقیت هر صاحب کسب و کاری است. 
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تخته سیاه

بازاریابی کمیابی چیست؟ 
 بازاریابی کمیابی )Scarcity marketing( یعنی انگیزش 
مخاطب برای خرید با اشاره به تعداد کم و زمان محدود برای 
خرید محص��ول. در این روش از بازاریاب��ی هدف ایجاد حس 

ضرورت از طریق یک فراخوان به عمل تهاجمی است. 
به گزارشibazaryabi ، در واقع در این روش می خواهیم 
مردم را از این بترسانیم که اگر سریع اقدام نکنند، دیگر قادر به 

خرید محصول مورد نیاز خود نخواهند بود. 
پس زمینه بازاریابی کمیابی

اشاره کردن به نخستین نمونه استفاده از استراتژی سخت 
و دشوار است، اما شرکت های مختلف برای سالیان متمادی از 
آن اس��تفاده می کرده اند. یک نمونه قدیمی آن، شیوه فروش 
فیلم های تولیدی توسط کمپانی دیزنی است. به این شکل که 
پس از تولید و عرضه، زمان محدودی برای خرید اعالم می شود 
و پس از آن فیلم ها برای چند س��ال از دسترس خارج شده و 
برای فروش عرضه نمی شوند. برند اپل هم نمونه ای دیگر از این 
دس��ت است که به خوبی این اس��تراتژی را درک کرده و از آن 

استفاده می کند. 
مزایای استفاده از بازاریابی کمیابی

نخس��تین مزی��ت ای��ن اس��تراتژی، معرفی محص��ول یا 
خدمت ش��ما به عنوان یک کاال اس��ت. ای��ن کار ارزش درک 
 ش��ده از محصول را افزای��ش می دهد و ت��رس از محدودیت 
در دس��ترس بودن موجب س��رعت بیش��تر م��ردم در خرید 
می شود. کمیاب بودن همچنین یک مزیت دیگر هم به شکلی 
جدی��د و نو ایجاد می کند؛ با ایج��اد پیش زمینه ای برای دلیل 
کمی��اب بودن محصول، می توانید جل��ب توجه و حفظ توجه 
مخاطب را داش��ته باش��ید. همچنین اگر اس��تراتژی کمیابی 
محصول به درس��تی اجرا ش��ود، در بلند مدت می تواند موجب 

افزایش حس وفاداری به برند شود. 
معایب و اشکاالت بازاریابی کمیابی

روش های مختلفی وجود دارد که براس��اس آنها استراتژی 
بازاریابی کمیابی ممکن اس��ت نتیجه عکس به همراه داشته 

باشد. در زیر نمونه هایی از این موارد آورده شده است. 
- استفاده از بازاریابی کمیابی در رابطه با محصوالتی با ارزش 

ادراک شده کم به شدت به اعتبار شما ضربه می زند. 
- اس��تفاده از اس��تراتژی بازاریابی کمیاب��ی می تواند توهم 

حیله گری را در خریدار ایجاد کند. 
- ایجاد حس انحصار می تواند تا حدود زیادی مشتریان بالقوه 

را از شما دور کند. 
همچنین طبیعی اس��ت که ترس از محدودیت بسیاری از 

مشتریان حتمی و فعلی شما را هم از شما دور می کند. 
بازاریابی کمیابی در کسب و کار شما

 ی��ک روش اس��تفاده از ای��ن اس��تراتژی در کس��ب و کار 
خدمت محور شما، به راه انداختن یک کمپین تبلیغاتی و اعالم 
تعداد باقی مانده از فرصت های خرید اس��تفاده از یک خدمت 
خاص اس��ت. این روش خصوصا در صورت��ی که بانک ایمیل 

بزرگی در اختیار داشته باشید، به شدت اثربخش خواهد بود. 
همچنی��ن می توانید زمان��ی محدود برای اس��تفاده از یک 
خدمت خاص یا تخفیف برای مشتریان جدید در نظر بگیرید. 
یک راه دیگ��ر می تواند در نظر گرفت��ن تاریخ ضرب االجل 
پاسخگویی برای پیشنهادهای همکاری باشد که به مشتریان 

بالقوه ارسال می کنید. 

سامانه مدیریت آموزش
نام استارت آپ: سامانه مدیریت دروس رکیتا

rekita.ir  :وب سایت
سال تاسیس:  13۹۵

موضوع:  آموزش مجازی
توضیح بیشتر:  

رکیت��ا س��امانه مدیریت آم��وزش )LMS( س��اده و 
کاربرپس��ند به زبان فارس��ی اس��ت که تعامالت کالسی 
اس��اتید و دانش��جویان را راح��ت می کند. اگر اس��تاد یا 
مدرس هس��تید،  می توانید کالس های درسی خود را به 
رایگان ایجاد کنی��د و از امکاناتی مانند مدیریت تکالیف 
و محتویات درسی، ارسال اعالنات، اتاق گفت وگو و پیام 

خصوصی استفاده کنید.  
ه��دف م��ا در رکیت��ا، ایج��اد تجربه ای ت��ازه از حس 

یادگیری و کالس های درس است.  

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تبلیغات خالق


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

