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بخش مسکن در ۷ ماهه نخست امسال 6.2درصد رشد کرده است

 رقابت4 بازار بورس، سکه
ارز و مسکن داغ می شود 
فرصت امروز: بازار مس��کن در ایران س��ال های متمادی اس��ت که با رکود نسبی و طوالنی دست و پنجه نرم 
می کند و س��ود اندک س��رمایه گذاری در این بازار موجب ش��ده تا ساخت و س��از هم در طی یک دهه گذشته با 
کاهش روبه رو شود. به گفته کارشناسان، بخش مسکن با بیش از ۳۰۰ حرفه و صنعت، رابطه پسینی و پیشینی 
دارد و خرید و فروش نهاده های مورد نیاز مس��کن، می تواند صنعت و تجارت را رونق  دهد و همین مهم نش��ان 

می دهد که چقدر مسکن در اقتصاد کالن کشور جایگاه مهمی دارد و چرا مسکن همواره...

 زنگنه از تمدید توافق اوپک
برای کاهش عرضه نفت تا پایان 2018 خبرداد

 تاکید دوباره تولیدکنندگان اوپک - غیراوپک
بر ثبات بازار نفت
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هدف گذاری 53 میلیارد دالری
صادرات کاال در سال 96

کارآفرینی در صنعت ورزش
راهکارهای عملی برای ریکاوری اقتصادی پس از رکود

ویژگی های تیم بازاریابی حرفه ای
زبان بدن دیجیتالی مشتریان  را بفهمید

با روش های جدید و اثرگذار دنیای تبلیغات آشنا شوید
بتمن در برابر سوپرمن:  نبرد گرافیتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 ایالن ماسک
مخترع بیت کوین است؟

۷
امروز خسروتاج رئیس سازمان توسعه تجارت قرار است در 

نشست خبری پاسـخگوی سوال خبرنگاران باشد. 
برخی از گمانه زنی ها می گوید معاون وزیر...

دستورالعمل جدید واردات 
خودرو امروز رونمایی می شود؟

یادداشت
بازار سرمایه همگام با نرخ ارز 

حرکت می کند

بعد از چهار سال انتظار، باالخره 
 ش��اخص کل ب��ا ورود ب��ه کانال

ش��اهد  واح��دی  ه��زار   9۰  
رکوردشکنی و غلبه نماگرهای بازار 
بر مقاومت های پیش روی خود بود. 
افزایش قیمت های جهانی کاالها 
باالخص در مواد معدنی و فلزاتی 
چون س��رب و روی، مس، فوالد، 
منگنز، س��نگ آهن، زغال سنگ 
 و آلومینی��وم ک��ه ب��ا افزای��ش 
۳۰ تا 8۰ درصدی در یک س��ال 
و نیم اخیر رو به رو شدند، زمینه 
افزایش نرخ ف��روش محصوالت 
معدن��ی و فل��زی را فراهم کرده 
اس��ت. افزایش نرخ ارزها در بازار، 
باالخ��ص دالر ک��ه از مح��دوده 
ابت��دای  در  تومان��ی   ۳7۰۰
 س��ال هم اکن��ون در مح��دوده

  41۰۰ تومانی  است  در کنار افزایش 
2۰ درصدی به��ای نفت خام )از 
5۰ دالر در هر بش��که نفت برنت 
ب��ه بی��ش از 6۰ دالر در ح��ال 
حاض��ر( از جمله مواردی اس��ت 
که در این رشد تأثیر چشمگیری 
داشته اس��ت. از کاهش نرخ بهره 
بانکی از 2۰درص��د به 15درصد 
نیز می توان ب��ه عنوان مهم ترین 

رکوردش��کنی  محرک  
5بورس تهران و...

حافظ عزیزی
 مدیرعامل کارگزاری
اردیبهشت ایرانیان

فضایی که اکنون تحت عنوان فضای کسب وکار می بینیم، 
نتیج��ه دخالت های دول��ت در اقتصاد در ط��ول چند دهه 
گذش��ته اس��ت، اما به هر روی، کار اصالح آن باید سریع تر 

آغاز شود.
ب��ه گزارش خبرآنالی��ن، در گزارش اخی��ر بانک جهانی، 
جای��گاه ایران ب��ا چهار پله س��قوط به رتب��ه 124 در بین 
19۰ کش��ور تنزل یافته اس��ت. این روند نزولی گویای آن 
است که س��رعت حرکت ایران در بهبود شرایط کسب وکار 
چقدر کندتر از س��رعت سایر کشورها برای بهبود و افزایش 
سهولت کسب وکار بوده است. به نظر می رسد که در شرایط 
بحران��ی اقتصاد رکودزده ایران، گزارش بانک جهانی باید به 
صورت جدی م��ورد توجه دولتمردان ق��رار گیرد. دولت ها 
در طول ش��ش دهه گذش��ته همواره نقشی فراتر از وظایف 
کالس��یک دولت های مدرن برای خود تعیین کرده اند. این 
در حالی اس��ت که تغییر سیاست های اقتصادی دولت، گاه 
اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته، ولی آنچه 
مهم به نظر می رسد، تغییر مداوم و غیرقابل پیش بینی این 
سیاست هاست که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی، بهبود 
فضای کسب وکار و توسعه پایدار کشور داشته است؛ چراکه 
قابل پیش بینی بودن سیاس��ت ها و اعتب��ار دولت با کاهش 
نااطمینانی، باعث رشد اقتصادی بیشتر می شود. اقتصاد ایران 
بیشتر از آنکه از متغیرهای اقتصادی آسیب دیده باشد، تحت 
 تاثیر متغیرهای غیراقتصادی و اهداف ایدئولوژیک، کارنامه ای 
نه چندان موفق از خود به جای گذاشته است. اقتصاد کالن 
کشور در مدت مذکور، شاهد بروز برخی انتظارات مثبت در 
کوتاه مدت بوده که تقریبا اکثر آنها از ناحیه عوامل سیاسی به 

اقتصاد تزریق شده است.
با این حال، تزریق نش��اط و پویایی به فضای اقتصاد کالن 
و بازارهای مختلف گرچه می تواند منجر به افزایش انتظارات 
مثبت شود و چنانچه در کوتاه مدت قادر است حداقل مانع از 
افزایش دامنه نوسانات بی اعتمادی و بی ثباتی به اقتصاد شود، 
اما انتظارات بلندمدت از فضای کالن حاکم بر سوگیری های 
کالن سیاس��ی متاثر می شود؛ به گونه ای که اثر این انتظارات 
مثبت، در خأل تغییر استراتژیک به سرعت تخلیه می شوند و 
آنچه باقی خواهد ماند، از دست رفتن هرچه بیشتر شایستگی 
اعتبار سیاس��ت های ابالغی دولت ها است. متاسفانه جامعه 
ایران به یک جامعه کوتاه مدت تبدیل شده و سرمایه گذاران 
بخش خصوصی به ش��دت به این موضوع گالیه مند هستند. 
در واقع در سطح کالن کشور سیاست های اجرایی بلندمدتی 
برای آنکه مش��خص شود اقتصاد از چه مسیر به کدام مقصد 
خواهد رفت، وجود ندارد. به همین س��بب است که با تغییر 
یک دولت و حتی جابه جایی در درون دولت، سیاست ها هم 
به طور کلی 18۰ درجه تغییر می کنند. س��رمایه گذاری یک 
فرآیند بلندمدت است و س��رمایه گذار نیاز دارد که یک افق 
بلندمدت را ببیند تا بتواند از نتایج سرمایه گذاری، هزینه های 
اولیه و س��ود آن را تضمین کند. این فرآیند زمانبر است و او 
انتظار دارد که در طول این زمان، شاهد سیاست های باثباتی 

باش��د، اما زمانی که سیاس��ت گذاران برنامه مشخصی برای 
اقتصاد ندارند، بالطبع سرمایه گذارها هم عقب نشینی می کنند 
و وارد میدان نمی ش��وند. متاسفانه در کش��ور ما بسیاری از 
مس��ائل به سیاس��ت گره خورده و تا به امروز تکنیکی میان 
اقتصاد و سیاست ایجاد نشده است که در وهله نخست، منابع 
اقتصادی در اولویت ق��رار گیرد؛ چه در روابط خارجی و چه 
حتی در داخل کشور و رقابت هایی که بین گروه های سیاسی 
وج��ود دارد. هم��واره رقابت های سیاس��ی روی تصمیمات 
اقتصادی، فضای کس��ب وکار و ثباتی که کش��ور به آن نیاز 
دارد، س��ایه می اندازد. به طور طبیعی سرمایه گذاران هم این 
تحوالت، گرایش ها و تغییرات غیرقابل پیش بینی را می بینند 
و این مسائل روی تصمیمات آنها اثر می گذارد. دولت های ما 
همواره خود بخشی از تحوالت سیاسی با مناقشات بوده اند که 
روی نظر سرمایه گذاران و بی ثباتی اقتصادی اثر گذاشته اند. 
عمده تمرکز دولت ها به س��مت مباحث سیاس��ی بوده و در 
عین حال، شاید بیشتر تغییر در بخش های اقتصادی رخ داده 
که افرادی که در مس��ند کار نشس��ته و تصمیم گیر بوده اند، 
به نوعی بی ثباتی را به اقتصاد کشور تزریق کرده اند. متاسفانه 
شواهد امر گویای آن است که مساله بهبود کسب وکار اساسا 
در اولویت های کش��ور قرار ندارد. ضروری است به این نکته 
مهم توجه ش��ود که این تنزل رتبه ها در فضای کس��ب وکار 
اتفاقات��ی را رقم می زند ک��ه در بلندم��دت می تواند بر ضد 
امنی��ت ملی کش��ور نقش آفرینی کند. در واق��ع اگر اولویت 
بهبود فضای کس��ب وکار نباش��د و از اقتصاد رقابتی فاصله 
بگیریم، رش��د اقتصادی ما هم به شدت به مخاطره می افتد 
و تضعیف اقتصادی کشور خود به یک مولفه خطرآفرین در 
امنیت ملی تبدیل می شود. در چنین فضایی، بنگاه ها کوچک 
می مانند و کارآمد نمی ش��وند و فرصتی هم خلق نمی ش��ود 
که مدیران بزرگ و کارآمدی تربیت ش��وند؛ به طور خالصه 
وقتی بهبود فضای کسب وکار، رقابتی شدن فضای کسب وکار 
و بنگاه ه��ا و قابلیت ه��ای رقابت پذیری مدی��ران را فراموش 
کنیم، رش��د و توسعه درون زا متوقف می شود و در بلندمدت 
در بسیاری از زمینه ها دچار مشکل می شویم، اما بی توجهی 
به رقابتی شدن کس��ب وکار در کوتاه مدت نیز تبعاتی دارد و 
باعث رانتی ش��دن اقتصاد می ش��ود. فضایی که اکنون تحت 
عنوان فضای کسب وکار می بینیم، نتیجه دخالت های دولت 
در اقتصاد در طول چند دهه گذش��ته است، اما به هر روی، 
کار اصالح آن باید س��ریع تر آغاز ش��ود و اراده و همت آن به 
صورت اجرایی دیده ش��ود تا بتوان در گ��ذر زمان تغییر رو 
ب��ه جلویی را در اجرا ببینیم.، اما اینکه فضای کنونی چگونه 
بهبود پیدا می کند، تقریبا فرآیند پیچیده ای است که نیازمند 
مباحث عملیاتی متعددی اس��ت و ظرف مدت ش��ش ماه و 
یک سال و حتی دو سال ساخته نخواهد شد. باید بپذیریم که 
کیفیت سیاست گذاری و تصمیم سازی خیلی روی این مساله 
تاثیرگذار اس��ت و باید هرچه زودتر این اصالحات عملیاتی 
شود. خروج اقتصاد ایران از این رکود سنگین، نیازمند انگیزه 

و همت باالی دولتمردان است. 

سایه رقابت های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی

فضای کسب وکار چگونه بهبود پیدا می کند؟
کاه��ش کاغذبازی های بیهوده به س��بب مراجعه 
کمتر مردمی، درباره از دس��ت دادن جایگاه و حتی 
شغل در نظام اداری و بس��تن راه های سوء استفاده، 
ترس��ی را در برخی بخش های بدن��ه اجرایی ایجاد 
ک��رده و به مقاوم��ت در براب��ر پیاده س��ازی دولت 

الکترونیک تبدیل شده است.
ب��ه گزارش ایرن��ا، دول��ت الکترونیک ب��ه معنای 
اطالع رس��انی و ارائه خدمت به موقع، دقیق و کارا در 
همه س��اعت های شبانه روز از طریق وسایل ارتباطی 
ش��امل تلفن، اینترنت و ش��بکه های اجتماعی است 
که به کارگیری آن در بخش های مختلف دولت برای 
افزای��ش بهره وری و ارتقای س��طح خدمات رس��انی 
ب��وده و مهم ترین نتیجه آن، افزایش رضایت مردم و 

پیشگیری از بروز فساد است.
بر این اس��اس با ه��دف ایجاد تغیی��ر بنیادین در 
س��اختار قدیمی نظام اداری کشور، سازمان فناوری 
اطالعات طرح ملی دولت الکترونیک را که از سال ها 
پی��ش متوقف مانده بود، احیا و اقدام های الزم برای 

الکترونیکی سازی را آغاز کرد.
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطالعات 
ایران چندی پیش در این باره به ایرنا گفت: استفاده 
از فناوری ه��ای تازه ارتباط��ی و اطالعاتی در دولت 
الکترونی��ک به وی��ژه اینترنت برای ارائ��ه خدمت به 
ش��هروندان ب��ا کمترین هزینه و بیش��ترین رضایت 

پیش بینی شده است.
 »رضا باق��ری اص��ل« موضوع دول��ت الکترونیک 
را ایجاد تحول، بازآفرینی، بازمهندسی، بهبود کارایی 
و اثربخش��ی نظام اداری ایران بیان کرد و ادامه داد: 
دولت الکترونیک در واقع راهکار میانبری برای ایجاد 
تحول در نظام اداری کش��ور اس��ت که در اصل 44 

قانون اساسی بر آن تاکید شده است.
باق��ری اصل ی��ادآوری کرد: نظ��ام اداری ایران بر 
اس��اس دو ش��اخص بودجه و نیروی انس��انی تغییر 
نک��رده اس��ت و افزایش س��االنه هزینه های دولت و 
افزایش بدنه و نیروی انس��انی نشان می دهد تاکنون 
برای تحول نظام اداری و کارآمدی آن اقدام موثری 

انجام نشده است.
رئیس س��ازمان فناوری اطالعات ایران نیز چندی 
پیش در همایش چارچوب معماری س��ازمانی ایران، 
اس��تقرار دول��ت الکترونی��ک را راهی ب��رای اصالح 
س��اختار قدیم��ی و ازکار افتاده نظ��ام اداری ایران 
عنوان کرد و گفت: توسعه ایران با نظام اداری کنونی 
که مبتنی بر ساختاری قدیمی و از کار افتاده است، 

پیچیدگی بسیاری دارد.
»نصراهلل جهانگرد« اضافه کرد: استفاده از خدمات 
دول��ت الکترونیک می تواند اف��زون بر بازآفرینی این 
س��اختار فرس��وده، نظامی چابک، شفاف، سالمت و 
با کارایی بس��یار باال را برای کش��ور به همراه داشته 

باشد.
رئیس سازمان فناوری اطالعات، دولت الکترونیک 
را راه��کار مناس��بی ب��رای رهایی از این س��اختار 
قدیمی دانس��ت که تس��هیلگر ارائ��ه خدمت نیز به 

شمار می رود.
این مسئول چابک سازی، ایجاد شفافیت، سالمت 
ش��دن نظام اداری و کارآمد ش��دن را از ویژگی های 

اصلی دولت الکترونیک برشمرد.
هفتم اسفند ماه پارسال نیز رئیس سازمان فناوری 
اطالعات ایران گفت: اکنون بدنه اجرایی کش��ور در 
خدمت اهداف دولت نیست؛ ضمن آنکه رئیس دولت 
نی��ز به دلیل آنکه بدنه اجرایی فارغ از دولت ش��کل 

گرفته است، نمی تواند آن را تغییر دهد.
جهانگرد در همایش »چارچوب معماری سازمانی 
ایران« در وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، ادامه 
س��اختار کنونی را مانع اصلی در مسیر توسعه کشور 
ارزیاب��ی ک��رد و افزود: بدنه اجرایی ه��ر دولتی باید 
ابزاری برای تحقق اهداف و برنامه های رئیس دولت 
باش��د و هرچه این بدنه انعطاف پذیرتر بوده و بهینه 

عمل کند اهداف را محقق خواهد کرد.
جهانگرد افزود: این در حالی است که شکل گیری 
نظ��ام اداری در ای��ران فارغ از ماموریت هایی اس��ت 
ک��ه رئیس دولت در نظر دارد و بوروکراس��ی اداری 
کش��ورمان بی توجه به خواس��ته های رئیس دولت 

پیش می رود.
مع��اون وزیر ارتباطات خاطرنش��ان کرد: امروز در 
هم��ه جای جهان بدن��ه اجرای��ی در خدمت تحقق 
اهداف رئیس دولت ها ب��وده و بنابراین تغییر رئیس 
دولت س��بب تغییرهای گس��ترده در بدن��ه اجرایی 
نمی ش��ود و تنها چینش افراد برای پیش��برد اهداف 

تغییر خواهد کرد.
جهانگرد ادام��ه داد: ش��کل گیری وزارتخانه ها در 
کش��ورمان به موجب قانون اس��ت و اختیار آنها در 
دست رئیس دولت نیس��ت و همین امر سبب شده 
بدنه اجرایی دولت نتوان��د در خدمت تحقق اهداف 
رئی��س دولت باش��د و ب��ا تغییر هر رئی��س دولت 
تغییرهای گسترده ای در کشور صورت می گیرد که 

به ضرر توسعه است.
به گفته وی، اکنون س��اختار بسیار سنگینی پیش 
پای تحقق اهداف رئیس دولت قرار گرفته که همین 

ساختار مانع اصلی توسعه کشور است.

مقاومت در برابر تغییر
بس��یاری از فع��االن بدن��ه اجرایی دولت و س��ایر 
ق��وا اجرایی ش��دن دول��ت الکترونی��ک را به دلیل 
ترس از دس��ت دادن جایگاه، ش��غل، نی��از مردم به 
آن��ان برنمی تابند و در برابر اجرایی ش��دن مقاومت 

می کنند.

وزی��ر  آذری جهرم��ی«  »محمدج��واد  چنانک��ه 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات دول��ت دوازدهم که 
سه شنبه هفتم آذرماه امسال در اتاق بازرگانی ایران 

حضور یافته بود به این مسئله اشاره کرد.
وی از وجود زنبیل هایی در برابر کاهش مراجعات 
مردم به دس��تگاه های اجرایی خب��ر داد که مانع از 

اجرایی شدن دولت الکترونیک هستند.
آذری جهرم��ی وجود مقاومت در برابر هر تغییری 
را طبیعی دانس��ت و اف��زود: اما وقت��ی انگیزه برای 
تغییر نکردن وجود داش��ته باشد این مقاومت چند 

برابر می شود.

تجربه عینی 
چندی پیش خبرنگار ایرن��ا برای دریافت برگه ای 
به یکی از س��ازمان های ارائه دهنده خدمت مراجعه 
کرد و با درخواس��ت ارائه رونوشت مدارک شناسایی 

خود روبه رو شد.
وی از یک��ی از کارکنان آنجا پرس��ید: مگر دولت 
الکترونیک اجرایی نش��ده اس��ت که ش��ما این همه 

تصویر مدارک را طلب می کنید؟ 
آن نیروی خدمتگزار در سازمان خدماتی با خنده 
پاسخ داد: ای آقا! دولت الکترونیک کجا بود؟ اگر این 

طرح اجرا شود نان ما آجر می شود.
این واقعیت نش��ان می دهد گرچه عزم دولت های 
یازده��م و دوازدهم برای اج��رای دولت الکترونیک 
جدی اس��ت، اما وجود چنین مقاومت هایی می تواند 

اجرای آن را به تاخیر اندازد.

کالم آخر
دولت ه��ای یازدهم و دوازدهم برای پیاده س��ازی 
دول��ت الکترونیک تالش ه��ای زی��ادی کرده اند، تا 
ش��اید با پیاده سازی آن بسیاری از مراجعات مردمی 
به دس��تگاه های اجرایی و سایر نهادهای ارائه دهنده 

خدمات را کاهش دهند.
در چنین ش��رایطی سرعت خدمات رسانی افزایش 
می یابد و بس��ترهای فس��ادزا که سوء اس��تفاده های 

احتمالی را در پی دارد، از بین می رود.
با این همه، به نظر می رسد اجرایی شدن این مهم 
نیازمند ارائ��ه آموزش های کاربردی برای کارمندانی 
اس��ت که دولت الکترونیک را مانعی برای حکمرانی 

خود در نظام اداری ایران می بینند.
باید مس��ئوالن برای روش��ن ش��دن ابع��اد دولت 
الکترونی��ک و فواید آن کالس های آموزش��ی برای 
کارمندان بگذارند تا مقاومت ها کاهش یافته و مردم 
فایده های دولت الکترونی��ک را بیش از پیش لمس 

کنند.
در چنین شرایطی، بخشی از حقوق شهروندی که 

مورد تاکید رئیس جمهوری است، رعایت می شود.

چنبره مقاومت های ناپیدا برابر دولت الکترونیک



فرصت امروز: بازار مس��کن 
در ای��ران س��ال های متم��ادی 
اس��ت ک��ه ب��ا رک��ود نس��بی 
پنج��ه  و  دس��ت  طوالن��ی  و 
ن��رم می کن��د و س��ود ان��دک 
س��رمایه گذاری در ای��ن ب��ازار 
موجب ش��ده تا س��اخت و ساز 
ه��م در طی یک دهه گذش��ته 
با کاهش روبه رو ش��ود. به گفته 
کارشناس��ان، بخش مس��کن با 
بی��ش از ۳۰۰ حرفه و صنعت، 
رابطه پسینی و پیشینی دارد و 
خرید و فروش نهاده های مورد 
نیاز مس��کن، می تواند صنعت و 
تجارت را رون��ق  دهد و همین 
مهم نش��ان می ده��د که چقدر 
مس��کن در اقتصاد کالن کشور 
چ��را  و  دارد  مهم��ی  جای��گاه 
مهم  مطالبه  هم��واره  مس��کن 
و  راه  وزی��ر  از  رئیس جمه��ور 

شهرسازی بوده است.
این همه، گزارش های اخیر  با 
از وضعی��ت معامالت مس��کن، 
نش��ان دهنده رشد ۶.۲درصدی 
بخش مس��کن در هف��ت ماهه 
نخس��ت امس��ال بوده اس��ت و 
ای��ن نکت��ه می توان��د عالمتی 
ب��رای تح��رک بازار مس��کن و 
خ��روج ای��ن بخ��ش از رک��ود 
چند س��اله اخیر باشد؛ چنانچه 
نیز هفته گذشته  رئیس جمهور 

در گزارش عملکرد یکصد روزه 
دولت دوازدهم اع��الم کرد که 
بخش مس��کن در نیمه نخست 
امس��ال با رش��د مواجه ش��ده 
اس��ت و آماره��ای رس��می نیز 
در ای��ن زمینه، صح��ت ادعای 
حسن روحانی را تایید و اثبات 

می کند.
به گ��زارش ایس��نا، بع��د از 
اینک��ه بخ��ش مس��کن رش��د 
منف��ی ۱۴درص��د را در س��ال 
گذش��ته تجربه ک��رد، در ادامه 
به رش��د ۴درصدی در زمستان 
س��ال ۱۳95 رس��ید و س��پس 
در هف��ت ماه��ه ابتدای س��ال 
جاری رشد ۶.۲درصد را تجربه 
کرد. ش��رایط موجود حاکی از 
آن اس��ت که برخ��ی اقدامات 
دولت برای کم��ک به تقاضای 
مس��کن از جمل��ه کاهش نرخ 
سود تس��هیالت مسکن یکم به 
9.5درص��د و اوراق »تس��ه« به 
۱۷.5درصد تاثیر نسبی بر بازار 
مسکن داش��ته و باعث افزایش 
معامالت  تع��داد  ۶.۳درص��دی 
قیمت  ۶.5درصدی  افزای��ش  و 
مس��کن در هفت ماهه نخست 
امس��ال نس��بت به مدت مشابه 

سال قبل شده است.
از س��وی دیگر، ب��ا توجه به 
اینکه بخش مس��کن ب��ا ۳۰۰ 

حرفه و صنعت در ارتباط است، 
رونق این بخ��ش می تواند تاثیر 
مثبتی در عملک��رد بخش های 
مرتب��ط داش��ته باش��د. بخش 
مس��کن ب��ا پایان دول��ت دهم 
ب��ه دلی��ل عملک��رد اقتصادی 
خ��ود  تاثی��ر  ک��ه  دول��ت  آن 
را ب��ر جه��ش قیم��ت دالر از 
9۰۰ توم��ان به ح��دود ۴۰۰۰ 
توم��ان، افزایش نرخ ت��ورم به 
قیمت  افزای��ش  ۴۰.۴درص��د، 
رش��د  س��اختمانی،  نهاده های 
۷۰۰درص��دی قیم��ت زمی��ن 
قیمت  و رش��د 5۰۰درص��دی 
مس��کن گذاش��ت، وارد رک��ود 
ش��د که هنوز به طور کامل به 
رونق نرس��یده، اما نش��انه های 
پیش رونق آن در نیمه اول سال 

جاری بروز یافت.
البت��ه بخ��ش مس��کن هنوز 
نس��بت به س��ه ب��ازار رقیب از 
بازدهی کمتری برخوردار است. 
بررس��ی تغیی��رات قیمت ها در 
چهار بازار موازی نشان می دهد 
ک��ه طی هف��ت ماه��ه ابتدایی 
امس��ال میزان افزایش شاخص 
ب��ورس، فرات��ر از رش��د قیمت 
دالر، سکه و مسکن بوده است. 
بورس با ۱۱.۶درصد س��وددهی 
در هفت ماهه نخس��ت امسال، 
پربازده تری��ن بازار رای��ج ایران 

در این دوره زمانی بوده اس��ت. 
بازده��ی ب��ازار س��که امامی تا 
پایان مهرماه سال جاری معادل 
۷.9درصد بوده اس��ت. تغییرات 
قیم��ت دالر مع��ادل ۷درص��د 
برآورد ش��ده است. بازار مسکن 
در ش��ش ماهه نخس��ت س��ال 
جاری بازده��ی ۶.۲درصدی را 
فروردین ماه  است.  کرده  تجربه 
امسال تاثیر ش��رایط انتخاباتی 
منج��ر به کاه��ش ۸.5درصدی 
معامالت مس��کن ش��هر تهران 
نس��بت ب��ه ماه مش��ابه س��ال 
قب��ل ش��د، در اردیبهش��ت ماه 
در  ک��رد،  رش��د  ۶.۴درص��د 
خردادماه ۰.۸درصد کمتر شد، 
در م��اه آغازین فصل تابس��تان 
نیز معامالت ۲.5درصد کمتر از 
مدت مشابه س��ال قبل بود، در 
مردادم��اه ۶.۲درصد باالتر قرار 
گرفت، در ش��هریورماه ش��اهد 
بودیم،  9.۷درص��دی  افزای��ش 
در مهرماه رش��د ۳۴.۴درصدی 
تع��داد معامالت نس��بت به ماه 
مش��ابه قب��ل به ثبت رس��ید و 
آبان م��اه معامالت مس��کن  در 
۱۸.5درصد نسبت به ماه مشابه 

سال قبل افزایش یافت.
ش��رایط موجود حاکی از آن 
است که بعد از نوسانات بهاری، 
گ��روه موس��وم ب��ه متقاضیان 

تجهی��ز ش��ده ب��ه تس��هیالت 
»تس��ه« و »مس��کن یکم« در 
مس��کن  ب��ازار  وارد  تابس��تان 
ش��ده اند که به رش��د تدریجی 

معامالت کمک کرده اند.
از س��وی دیگ��ر، ب��ه غیر از 
بانک مرکزی، دفتر برنامه ریزی 
راه  وزارت  مس��کن  اقتص��اد  و 
ماهیان��ه  نی��ز  شهرس��ازی  و 
ب��ه ص��ورت جداگان��ه گزارش 
بازار مس��کن ش��هر  تح��والت 
ته��ران را ارائ��ه می کند. طبق 
گزارش مهرم��اه این وزارتخانه، 
در هف��ت ماهه نخس��ت س��ال 
۱۳9۶، قیم��ت مس��کن ش��هر 
ته��ران ۴.5۸ میلیون تومان در 
هر متر مربع بوده که ۶.۳درصد 
نس��بت به مدت مش��ابه س��ال 
۱۳95 افزایش یافته اس��ت. از 
سوی دیگر، ارزش کل معامالت 
۴۱ ه��زار و ۶۲۰ میلیارد تومان 
بوده که نس��بت به مدت مشابه 
س��ال قبل ۱۶.۸درصد افزایش 
یافته است. این اعداد حاکی از 
آن اس��ت که صرف نظر از رشد 
قیمت مسکن که بر اساس این 
آم��ار هنوز ۱.5درص��د پایین تر 
از نرخ تورم ق��رار دارد، گردش 
بخ��ش  در  ایجادش��ده  مال��ی 
به  نسبت  ۱۰.۱درصد  مس��کن 

سال قبل افزایش یافته است.

بخش مسکن در ۷ ماهه نخست امسال 6.2درصد رشد کرده است

رقابت 4 بازار بورس، سکه، ارز و مسکن داغ می شود 

 ۱۰۰ گزارش  جزییات  بررسی 
روزه فعالی��ت دول��ت دوازده��م 
نشان می دهد که اجرای طرح ها 
و برنامه های��ی ک��ه ب��ر کاه��ش 
ن��رخ بیکاری و رش��د اش��تغال 
در ای��ران اس��توار اس��ت، زمینه 
را ب��رای کاهش ن��رخ بیکاری به 

۱۱.۶درصد فراهم خواهد کرد.
خبرآنالی��ن،   گ��زارش  ب��ه   
آخرین آمارهای ارائه ش��ده نشان 
می دهد ن��رخ بی��کاری در ایران 
در حدود ۱۲.۴درصد اس��ت، اما 
دولت برنامه دارد نرخ بیکاری را 
امس��ال یک درصد کاهش دهد. 
به این ترتی��ب در صورت تحقق 
اهداف پیش بینی شده این نرخ به 

۱۱.۶درصد خواهد رسید.
 دول��ت در س��ال ج��اری ب��ا 
ه��دف غلب��ه بر بح��ران بیکاری 
فراگیر«  »اش��تغال  طرح  اجرای 
داده  ق��رار  کار  دس��تور  در  را 
اس��ت؛ این ط��رح که ب��ا هدف 
نی��روی  مهارت ه��ای  توس��عه 
کار، تش��ویق س��رمایه گذاری در 
طرح های اش��تغال زا ب��ا رویکرد 
تکمیل زنجی��ره ارزش، تحریک 
کارفرمایان به منظور اس��تخدام 
ب��ه  کم��ک  و  جدی��د  نی��روی 
توسعه اش��تغال اقشار کم درآمد 
مانن��د مددجوی��ان کمیته امداد 

تدوی��ن  بهزیس��تی  س��ازمان  و 
فرآین��د  سرعت بخش��ی  ش��ده، 
اش��تغال زایی در بنگاه ه��ا را مد 

نظر قرار داده است.
 در حال حاضر، طرح کارورزی 
و  دانش��گاهی  دانش آموخت��گان 
ط��رح کارورزی در محی��ط کار 
واقع��ی به همراه ط��رح پرداخت 
حق بیمه س��هم کارفرم��ا برای 
بنگاه هایی که نسبت به استخدام 
دانش آموختگان دانشگاهی اقدام 
می کنن��د وارد مرحل��ه عملیاتی 

شده است.
 پرونده ای برای طرح های 

نیمه تمام
دومین برنامه مرتبط با اشتغال 
از س��وی دولت، تکمیل و اتمام 
طرح های نیمه تمام با پیش��رفت 
فیزیک��ی باالی ۶۰درصد اس��ت. 
بر این اس��اس مقرر است ۶ هزار 
طرح نیمه تمام صنعتی و معدنی 

در این قالب تکمیل شود.
 طرح ه��ای نیمه تم��ام که بار 
س��نگینی بر دوش اقتصاد ایران 
نهاده و میراث دولت های پیشین 
بوده است، بدون بررسی واقعیات 
اقتصادی و توان اعتباری کش��ور 
زمین��ه را ب��رای ب��روز چنی��ن 
بحران��ی فراه��م ک��رده اس��ت. 
آخری��ن آماره��ای ارائه ش��ده از 

س��وی نمایندگان مجلس نشان 
می ده��د ک��ه بی��ش از ۷۱ هزار 
ط��رح نیمه تمام ملی و اس��تانی 
در ایران وج��ود دارد. پیش بینی 
می ش��ود ب��ا تکمی��ل طرح های 
نیمه تمام، توان اش��تغال زایی در 
کش��ور بهبودی ج��دی را تجربه 
کند.س��ومین برنام��ه دول��ت با 
عن��وان ط��رح رون��ق تولی��د، با 
ه��دف رفع موان��ع و رونق تولید 
و صیان��ت از فرصت های ش��غلی 
موجود در حال اجرا اس��ت که از 
طریق پرداخت تس��هیالت بانکی 
به بنگاه های نیازمند س��رمایه در 
گردش به تثبیت اشتغال در این 
بنگاه ها کمک می کند. به عبارت 
دیگر، ب��ا اجرای طرح یادش��ده 
تعداد فرصت های شغلی از دست 
رفته در اقتص��اد کاهش می یابد. 
در ص��ورت اج��رای برنامه ه��ای 
ف��وق و رفع موان��ع مالی مربوط 
به بودجه و اس��تفاده حداکثری 
از ظرفیت ه��ا، خال��ص اش��تغال 
ایجاد شده در سال جاری به 9۷۰ 
هزار فرصت شغلی خواهد رسید 
و ن��رخ بیکاری از ۱۲.۴درصد در 
۱۳95 ب��ه ۱۱.۶درصد در س��ال 
۱۳9۶ تنزل خواهد کرد. برآورد 
مربوط ب��ه نرخ بی��کاری مبتنی 
بر این پیش فرض اس��ت که نرخ 

مش��ارکت نیروی کار در س��ال 
جاری به ۴۱.۱درصد برس��د که 
حدود ۰.۷واحد درصد بیش��تر از 

سال قبل خواهد بود.
معافیت مالیاتی برای مناطقی 

با اشتغال کمتر
از سوی  ارائه شده  گزارش های 
دولت نش��ان می دهد که نظارت 
ب��ر اعط��ای تس��هیالت بانکی و 
اجرای طرح های  به  سرعت دادن 
کارورزی از ی��ک س��و و اجرای 
و  توس��عه  از  حمای��ت  قان��ون 
ایجاد اش��تغال پایدار در مناطق 
روستایی و عش��ایری با استفاده 
از منابع صندوق توس��عه ملی در 
نیمه دوم امس��ال از سوی دیگر 
می توان��د زمینه را برای توس��عه 
اش��تغال فراهم کن��د. با تصویب 
اس��المی، دولت  مجلس شورای 
می توان��د ب��ا تصوی��ب آیین نامه 
اجرای��ی قان��ون مذکور، نس��بت 
ب��ه توس��عه اش��تغال در مناطق 
و ش��هرهای کوچک  روس��تایی 

اقدام کند.
دول��ت،  برنام��ه  س��ومین 
 )۳۲( م��اده  اجرایی ک��ردن 
برنامه های  دائم��ی  احکام  قانون 
توس��عه اس��ت ک��ه ب��ه موجب 
آن شهرس��تان هایی ک��ه دارای 
نرخ بی��کاری باالت��ر از میانگین 

نرخ بیکاری کش��ور هس��تند، به 
برخوردار  ع��دم  مناطق  عن��وان 
از اش��تغال تعری��ف می ش��وند و 
مش��مول معافی��ت مالیاتی برای 
سرمایه گذاری واحدهای صنعتی، 
معدن��ی و خدمات��ی می ش��وند. 
افزون بر این، برنامه های مش��وق 
اش��تغال زایی و کارورزی در این 
مناطق به اجرا گذاشته می شود.

چهارمی��ن برنام��ه دول��ت در 
برنامه ه��ای  اج��رای  راس��تای 
به  اقتص��اد مقاومت��ی، مرب��وط 
متناسب سازی تحصیل و اشتغال 
اس��ت به افزایش اشتغال پذیری 
دانش��گاهی  دانش آموخت��گان 
دوره های  تعری��ف  کن��د.  کمک 
آم��وزش تکمیل��ی در چارچوب 
و  حرف��ه ای  صالحی��ت  نظ��ام 
رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات 
بر مبنای میزان اش��تغال پذیری 
فارغ التحصی��الن در کنار نظارت 
آموزش��ی کاربردی  بر دوره های 
محیط ه��ای  در  ش��ده  برگ��زار 
افزایش  رویک��رد  با  دانش��گاهی 
اشتغال پذیری و توسعه دوره های 
در  کارورزی  و  کارآم��وزی 
دوره ه��ای آموزش عالی از جمله 
صورت گرفت��ه  پیش بینی ه��ای 
ب��رای اج��رای این ه��دف تلقی 

می شود. 

برنامه های دولت دوازدهم برای تحول در بازار کار کشور

نرخ بیکاری امسال یک درصد کاهش می یابد

گزارش2

مسکن

عامل بزرگ تخلف در ساخت و سازها 
جای خالی نهادسازی

چند روز پس از زلزله دردناک کرمانش��اه، صبح 
دیروز نیز زلزله ای ۶.۱ریشتری بخش هایی از استان 
کرم��ان را لرزاند، اما جدا از تبع��ات مالی و جانی 
این زمین لرزه ها، زنگ نگرانی درباره مقاوم س��ازی 
و استانداردس��ازی سازه ها و س��اختمان ها به صدا 
درآمده و مساله مقاوم سازی سازه های ساختمانی 
اینک به دغدغه اصلی مسکن سازان و مردم تبدیل 
ش��ده است. در حقیقت، ش��رایط ویژه جغرافیایی 
ای��ران و ق��رار گرفتن این س��رزمین روی کمربند 
زلزل��ه، ضرورت ایمن س��ازی س��ازه ها و س��اخت 
مس��کن های استاندارد را آش��کار می سازد؛ مساله 
مهمی که غفل��ت از آن باعث بروز خس��ارت های 

جبران ناپذیر انسانی خواهد شد.
این در حالی اس��ت که گفت وگو با کارشناسان 
نش��ان می دهد که برای س��اخت خانه های مقاوم 
و به کارگی��ری مصالح باکیفیت، ن��ه تنها خألهای 
قانونی وجود ن��دارد، بلکه در آیین نامه ها و قوانین 
گوناگون بر مساله مقاوم س��ازی تاکید شده است. 
تنه��ا چالش ه��ای موج��ود در بخ��ش نظ��ارت و 
اجرا اس��ت که باعث س��اخت و تحویل سازه های 

غیرمقاوم و غیرایمن به مردم شده است.
در همی��ن زمینه کمال اطه��اری، اقتصاددان و 
کارشناس مس��کن در گفت وگو با ایرنا، به مسئله 
نهادس��ازی توجه کرده و معتقد اس��ت که مقوله 
نهادس��ازی در ایران چه در س��طح کالن و چه در 

سطح خرد، ناقص است. 
او بر این باور اس��ت که این مس��اله باعث ایجاد 
س��ازمان های متع��ددی ش��ده اس��ت و در هم��ه 
زمینه ها ش��اهد این معضل هس��تیم؛ از توس��عه 
صنعتی و کش��اورزی گرفته تا س��اخت و س��از و 
مسکن. نهادس��ازی و ایجاد چارچوب های نظارتی 
ع��ام و خاص امکان رانت جوی��ی را از بین می برد. 
این مس��اله به مذاق رانت جوی��ان و انحصارطلبان 
خ��وش نمی آی��د. نمونه این معضل را در س��اخت 
مسکن در مناطق شهری و روستایی شاهد بودیم. 
در ط��رح جام��ع مس��کن ب��ا هدف س��اخت و 
بادوام س��ازی مس��کن روس��تایی، ضم��ن تدوین 
چارچوب و برنامه ای کارشناسانه، امکانات ویژه ای 

نیز برای نهادسازی در نظر گرفته شد.
تشکیل دفاتر فنی در روستاهای مرکزی با هدف 
نظارت و بادوام س��ازی و آموزش های فنی الزم به 
روس��تاییان ب��رای تش��کیل تعاونی های مس��کن 
روس��تایی از جمله چارچوب های ای��ن طرح بود. 
از آنجا که نهادس��ازی نیازمند زمان بود، قرار شد 
در س��ال نخست ۴۰ هزار واحد در روستاهایی که 
امکانات بنیاد مسکن در آنها بیشتر و امکان انتقال 
تجربه کمت��ر بود، صورت گیرد، ام��ا تغییر دولت 

باعث شد این برنامه کنار گذاشته شود.
 انحصار سیاس��ی باعث شد تا ۴۰ هزار واحد به 
۱۰۰ هزار و به س��رعت به ۳۰۰ هزار واحد در یک 
س��ال افزایش یابد و وام ارزان قیمت بدون نظارت 
فنی به آنها تعلق گیرد. همین مس��اله باعث ش��د 

نظارت فنی صورت نگیرد.
در طرح مس��کن مهر، بنیاد مس��کن ق��رار بود 
طرح های کوچک را در ش��هرهای کوچک پوشش 
دهد، اما چارچوب های الزم در نظر گرفته نشد. به 
عنوان فردی که از نزدیک شاهد بودم، با این طرح 
مخالفت و تاکید کردم که نخس��ت باید نهادسازی 
مقدم شود. پیش��نهاد دادم که تعاونی های مسکن 
اول نهادس��ازی ش��وند تا اتحادیه ها تشکیل شوند 

زیرا تعاونی ها نمی توانند نظارت کنند.
باید اتحادیه تش��کیل می ش��د که مهندس ناظر 
ب��رای نظارت مش��خص می کردند. دول��ت و بنیاد 
مس��کن به تنهایی امکان نظارت ب��ر این پروژه را 
نداشت. متاسفانه بدون در نظرگرفتن پیشنهادات 
و نهادسازی های الزم، کار شروع شد و بسیاری از 
نظارت های فنی و اصولی کنار گذاش��ته شد. تنها 
پیمان��کاران و بوروکراس��ی از این مس��اله رضایت 

داشتند.
مقاوم س��ازی همراه ب��ا مقول��ه صرفه جویی در 
ان��رژی، از س��ال ۱۳۶۸ در چارچ��وب برنامه اول 
توس��عه مورد تاکید قرار گرفت ام��ا بی توجهی یا 
کم توجهی به نهادس��ازی از س��وی انحصارطلبان، 
مانع نظارت مس��تقیم سازمان تعاونی های مسکن 
ش��د. تعاونی ه��ای محل��ی نی��ز در بادوام س��ازی 

اثرگذارند.
فشارهای سیاس��ی و تغییرات مداوم برنامه ها و 
سیاست ها به دنبال تغییر دولت ها باعث شده است 
تا بدنه کارشناس��ی نتواند نهادسازی را در ساخت 
و ساز و مس��کن پیش ببرد، در حالی که استفاده 
از کارشناس��ان و خرد جمع��ی برآمده از نهادهای 
دانشگاهی و پژوهشی می تواند به استانداردسازی 

ساخت و سازها کمک شایانی کند.
وج��ود س��اختمان های قدیمی و بافت س��نتی 
در کنار ساخت  و س��ازه هایی ب��دون در نظر گرفتن 
اس��تانداردهای ایمنی الزم، موضوع امنیت ساخت 
و سازها را به یکی از اصلی ترین چالش های شهری 
مبدل ساخته است. شهروندان زیادی در سال های 
اخی��ر ب��ه دلی��ل ایمن نبودن س��ازه ها و س��اخت 
س��اختمان های محل س��کونت خود در حاش��یه 
رودخانه ها در اثر بالیایی چون زلزله و س��یل جان 

خود را از دست دادند. 

دریچه

در دیدار جهانگیری با دبیر اجرایی اسکاپ 
اعالم شد

راه اندازی مرکز بالیای طبیعی 
سازمان ملل متحد در تهران

معاون اول رئیس جمهور به س��وچی روس��یه سفر 
کرده تا در شانزدهمین اجالس شورای نخست وزیران 
سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. او روز گذشته 
با شمشاد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد و 
دبیر اجرایی کمیس��یون اقتصادی و اجتماعی آسیا - 
پاس��یفیک )اس��کاپ( دیدار کرد و با اشاره به سابقه 
طوالنی همکاری ایران با این کمیس��یون، خواس��تار 
گسترش این همکاری ها در جهت توسعه پایدار شد.

ب��ه گزارش پای��گاه اطالع رس��انی دولت، اس��حاق 
جهانگی��ری با بی��ان اینکه جمهوری اس��المی ایران 
برنامه های وسیعی برای توس��عه کشور در نظر دارد، 
گفت: تهران عالقه مند است از مشورت ها و تجربیات 

اسکاپ در جهت توسعه پایدار استفاده کند.
جهانگیری با یادآوری اینکه طرف مذاکرات اسکاپ 
یکی از مهمترین س��ازمان های توسعه ای ایران یعنی 
سازمان برنامه و بودجه کشور است، خاطرنشان کرد: 
این سازمان مسئولیت برنامه ریزی برای توسعه ایران 
را برعهده دارد و دبیر ش��وراهای اصلی تصمیم گیری 
کشور و موضوعات مرتبط با اسکاپ نیز همین سازمان 

است.
او یک��ی از مس��ائل ایران را وج��ود بالیای طبیعی 
دانس��ت و با بیان اینکه ایران سال های متمادی است 
که از بحران خشکس��الی رنج می ب��رد، افزود: ایران با 
مس��ئله کمبود آب مواجه است و در برخی موارد که 
بارندگی های ش��دید رخ می دهد موجب جاری شدن 

سیل و بروز خسارات فراوان می شود.
جهانگیری ادامه داد: وجود خشکسالی در سال های 
اخیر باعث  ش��ده ک��ه مناطقی از کش��ورهای عراق، 
س��وریه، عربس��تان و ایران به کانون های خطرناکی 
برای ایجاد ریزگردها تبدیل ش��وند و زندگی بسیاری 
از مردم کش��ور ما حتی در پایتخت را تحت الش��عاع 

قرار دهد.
معاون اول رئیس جمهور خواس��تار توجه س��ازمان 
مل��ل متحد به موضوع ریزگرده��ا و کمک برای حل 
این معضل شد و گفت: سازمان ملل باید به طور ویژه 
به ای��ن موضوع توجه کند چراک��ه ریزگردها زندگی 
جمعیت فراوانی از مردم منطقه را دچار مشکل کرده 

است.
وی زلزله را از دیگر بالیای طبیعی ایران برشمرد و 
با یادآوری خسارات سنگین زلزله ۷.۳ریشتری استان 
کرمانش��اه، افزود: صبح جمعه نیز زلزله ای در جنوب 
شرق کشور در اس��تان کرمان به بزرگی ۶ریشتر رخ 

داد و خساراتی را به بار آورد.
جهانگی��ری با اش��اره به مذاک��رات صورت گرفته و 
برنامه ریزی های انجام شده میان ایران و اسکاپ برای 
استقرار مرکز مدیریت اطالعات بالیای طبیعی وابسته 
به سازمان ملل متحد در تهران بر ضرورت نهایی شدن 
این برنامه و آغاز به کار هرچه سریع  تر این مرکز تاکید 
ک��رد و گفت: ای��ران تعهدات خود را برای گش��ایش 
این مرکز انجام داده اس��ت و امی��دوارم طرف مقابل 
نیز بسترهای الزم را برای راه  اندازی هرچه زودتر این 

مرکز در تهران فراهم کند.
او ادامه داد: براساس برجام تحریم ها علیه ایران باید 
به طور کامل لغو ش��ود که در این صورت تهران قادر 
خواهد بود به تعهدات خود برای همکاری با اس��کاپ 
در راستای توس��عه پایدار عمل کند، اما متاسفانه در 
برخی موارد تحریم ها به طور کامل لغو نشده و طرف 

مقابل به تعهدات خود در برجام پایبند نبوده است.
مع��اون اول رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ایران از 
اقدامات و برنامه های اسکاپ در راستای توسعه پایدار 
حمایت می کند، خاطرنش��ان کرد: جمهوری اسالمی 
ایران نیز موضوع توسعه پایدار و همه جانبه را به طور 

جدی در دستور کار خود قرار داده است.
وی همچنین با یادآوری اینکه ایران در س��ال های 
اخی��ر گام های موث��ری در راس��تای صرفه جویی در 
مصرف انرژی و استفاده از سوخت فسیلی پاک نظیر 
گاز برداش��ته اس��ت، گفت: ایران از برگزاری اجالس 
انرژی از سوی اسکاپ حمایت می کند و آمادگی دارد 
تجربیات خود را در این زمینه در اختیار اسکاپ قرار 

دهد.
شمش��اد اختر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد 
و دبیر اجرایی اس��کاپ نیز در این دیدار با اش��اره به 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفت��ه ب��رای ایج��اد مرکز 
مدیریت اطالعات بالیای طبیعی سازمان ملل متحد 
در ته��ران گفت: تالش خواهیم کرد این مرکز هرچه 

سریع تر افتتاح شود.
او با بیان اینکه اس��کاپ با کشورهای عضو در حال 
تهی��ه پیش نویس طرح توس��عه پایدار برای آس��یا و 
اقیانوس��یه اس��ت، ادامه داد: البته ایران نیز همکاری 
فعال��ی در تهیه این پیش نویس داش��ته و ما آمادگی 
داری��م حمایت بیش��تری از ای��ران در جهت اهداف 

توسعه پایدار داشته باشیم.
شمش��اد اختر گزارش��ی از فعالیت های اسکاپ در 
زمینه های مختلف ارائه کرد و گزارش��ات مکتوبی را 
نیز در اختیار معاون اول رئیس جمهور کشورمان قرار 
داد و با اش��اره ب��ه اینکه در ماه آوریل س��ال ۲۰۱۸ 
نشس��ت وزرای انرژی در تایلند برگزار خواهد ش��د، 
گفت: با توجه به نقش پراهمیت ایران در زمینه انرژی 
عالقه مند هس��تیم نماینده ای در باالترین س��طح از 

ایران در این اجالس شرکت کند. 
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نقش و ظرفیت های ایران در 
ابعاد اقتصادی و سیاسی سازمان 

همکاری شانگهای
عضوی��ت رس��می ای��ران در س��ازمان هم��کاری 
ش��انگهای با توجه به نق��ش و ظرفیت های تهران در 
ابعاد اقتصادی و سیاس��ی، مدتی اس��ت در دس��تور 
کار اعضای ای��ن گروه قرار دارد. س��ازمان همکاری 
شانگهای با شش عضو رسمی در سال 2001 میالدی 
تش��کیل شد، در سال 2017 میالدی گسترش یافت 
و اعضای جدیدی را رسما جذب کرد، اما اکنون این 
موضوع مد نظر قرار گرفت که گسترش این سازمان 
هم اقتدار آن را افزایش می دهد و هم موجب تثبیت 
ش��رایط منطقه ای خواهد شد. این در شرایطی است 
که این بار اجالس نخس��ت وزیران سازمان همکاری 
ش��انگهای در شهر سوچی روس��یه برگزار می شود و 
قرار اس��ت اعضا، این بار راه های گس��ترش و تقویت 
کارکردهای سازمان و عضوگیری و موضوعات مربوط 
ب��ه همکاری های منطق��ه ای را مد نظر ق��رار دهند. 
روس��یه باره��ا تاکید کرده اس��ت که ای��ران یکی از 
کش��ورهای بزرگ و مهم خاورمیان��ه و یکی از منابع 
غنی انرژی و نفت و گاز در دنیا محس��وب می شود و 
عضویت رس��می آن مورد حمایت مسکو است. پس 
از آنکه توافق هسته ای در سال 2015 میالدی امضا 
ش��د، چین دیگر عضو این ش��ورا نیز نظر مثبتی به 
عضویت کشورمان در این سازمان داشته و با برطرف 
شدن تحریم ها، مانع عضویت رسمی ایران در سازمان 
برطرف شده است. هند و پاکستان در نیمه اول سال 
جاری میالدی در اجالس س��ران آس��تانه قزاقستان 
به عنوان اعضای جدید این س��ازمان معرفی شدند و 
انتظار می رود در شانزدهمین اجالس نخست وزیران 
که پس از این رویداد مهم روزهای پنجشنبه و جمعه 
در سوچی برگزار می ش��ود، حاضران درباره عضویت 
دیگر کش��ورهای ناظر نیز بح��ث و رایزنی کنند. به 
گ��زارش ایرن��ا، تج��ارت چندجانب��ه، همکاری های 
منطقه ای، راه های گسترش و بسط سازمان همکاری 
شانگهای، سرمایه گذاری های متقابل و همکاری های 
فرهنگی و اقتصادی از دیگر موضوعات مهمی اس��ت 
ک��ه در اجالس مورد بحث و بررس��ی قرار می گیرد. 
از س��وی دیگر، با توجه به اینکه ورود اعضای جدید 
از جمل��ه ایران به این س��ازمان آن را در عرصه های 
اقتصادی، فرهنگی و تبادالت تجاری قوی تر می کند، 
به نظر می رس��د مسئله ارتباطات بیشتر بین اعضای 
رس��می و ناظران و تقویت جایگاه کشورهای ناظر و 
به تدریج تبدیل آنها به اعضای رس��می مورد رایزنی 
قرار گیرد. تارنمای یی س��ی چین می نویس��د امروز 
اعضای س��ازمان همکاری ش��انگهای ب��ه این نتیجه 
رس��یده اند که برای ثبات منطقه ای نیاز به بس��ط و 
گسترش این سازمان دارند. اکنون سازمان همکاری 
شانگهای با هشت عضو رس��می در واقع بزرگ ترین 
س��ازمان هم��کاری منطق��ه ای جهان با بیش��ترین 
جمعیت و باالترین توان بالقوه برای رش��د و توس��عه 
محس��وب می شود. یی سی می نویسد همه اعضا باید 
ب��ه دنبال آن باش��ند که با بزرگ تر کردن س��ازمان 
همکاری ش��انگهای آن را به یک ق��درت مهم برای 
تامی��ن مناف��ع کش��ورهای منطقه و تثبی��ت اوضاع 
جهانی تبدیل کنند. نفوذ سازمان همکاری شانگهای 
با عضوگیری های بیش��تر در حال افزایش روزافزون 
است و این سازمان به تدریج می تواند با بیشتر کردن 
ش��مار اعضای رس��می، قدرت و اقتدار خود را فراتر 
از مرزهای منطقه ای گس��ترش دهد و در پیش��برد 
صلح و امنیت جهان نقش ش��ایانی ایفا کند. دو عضو 
اصلی این س��ازمان، چین و روسیه هستند که ارزش 
تبادالت اقتصادی آنها در 9 ماه س��ال جاری میالدی 
به 61 میلیارد و 400 میلیون دالر رسیده است. »لی 
که چیانگ« نخست وزیر این کشور که برای شرکت 
در اجالس در س��وچی به س��ر می برد اعالم کرد که 
چین خواس��تار افزای��ش همکاری ه��ای اقتصادی و 

تجاری با روسیه و دیگر اعضای سازمان است.

وزیر ارتباطات:
 ایران در حوزه تلفن همراه جزو

 10 کشور نخست دنیاست
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات گفت ایران 
در حوزه تلفن همراه، جزو 10 کشور نخست دنیاست اما 
در حوزه ثابت ما عقب ماندگی داریم و در رتبه 90 قرار 
داریم. وی تاکید کرد: بیش از 100 میلیون گوش��ی در 
دس��ت مردم است. باید از ظرفیت فروشگاه های آنالین 
برای کنترل بازار بهره بگیریم. وی در بخش دیگری از 
اظهاراتش با بیان این که اقتصاد با شبکه ملی اطالعات 
رونق پیدا می کند، یادآور ش��د: دولت الکترونیک یکی 
از موضوع های مورد تاکی��د رئیس جمهوری و یکی از 
شاخص های بین المللی پیشرفت در دولت الکترونیک 
است که ایران در آن افت کرده است. جهرمی نخستین 
ش��اخص ش��بکه ملی اطالعات را توس��عه زیرساخت 
دانست که در آن رشد داشته ایم، بخش دوم دسترسی 
مردم اس��ت که در آن پیشرفت کرده ایم و بخش سوم 
محتواس��ازی در آن است که در آن افت می بینیم. وی 
در بخش دیگری از س��خنانش افزود: یکی از مهم ترین 
توفیقات دولت الکترونیک متصل ش��دن دستگاه های 
اجرایی به همدیگر است که رضایت مردم را در پی دارد.
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فرصت ام�روز: بیژن زنگنه وزیر نفت 
ایران، تمدید تواف��ق کاهش عرضه نفت 
اوپک تا پایان س��ال 2018 را اعالم کرد. 
زنگنه این موضوع را پس از پایان نشست 
ص��د و هفتاد و س��وم کنفرانس اوپک در 
گفت وگ��و با خبرنگاران اعالم کرد. زنگنه 
همچنین اعالم کرد ک��ه همچنین مقرر 
ش��ده اس��ت تولید نفت لیب��ی و نیجریه 
نی��ز در ح��د تولید آنها در س��ال 2017 
مح��دود بماند. وی خاطرنش��ان کرد که 
تولید این دو کشور از 2.8 میلیون بشکه 
در روز فرات��ر نخواهد رفت. وی همچنین 
خاطرنشان کرد که بحثی درباره بررسی 
مجدد یا مرور این تصمیم در نشست ماه 

ژوئن مطرح نشد.

اقدامات تنظیمی برای توازن مجدد 
بازار نفت

س��ازمان کش��ورهای صادرکننده نفت 
)اوپ��ک( و 10 کش��ور تولیدکنن��ده غیر 
عض��و اوپک، در پایان س��ومین نشس��ت 
وزی��ران در یک بیانیه هم��کاری، توافق 
قبل��ی کاه��ش عرض��ه نفت را ت��ا پایان 
س��ال 2018 تمدی��د کردن��د و مق��رر 
س��اختند در ماه ژوئن ش��رایط ب��ازار را 
بررس��ی و تنظیمات الزم را اعمال کنند. 
وزیران نفت و انرژی کش��ورهای اوپک و 
غیراوپک در نشست چهارم خرداد امسال 
با تمدید تواف��ق کاهش تولید نفت برای 
9 م��اه دیگر، یعنی تا پایان مارس 2018 
)اواس��ط فروردین 1397( موافقت کرده 
بودند و در حالی که انتظار می رفت این 
توافق از ماه مارس تا پایان س��ال 2018 
تمدید شود، دو طرف در پایان نشست، با 
صدور یک بیانیه اصالح شده، دوره جدید 
همکاری را از ژانویه تا دسامبر یعنی کل 
س��ال 2018 اعالم کردن��د. خالد الفالح، 
رئی��س کنفران��س اوپ��ک در کنفرانس 
خبری پایانی اج��الس اوپک گفت: ما با 
این اصالحی��ه توافق اوپک و غیراوپک را 
به یک توافق یک س��اله تبدیل کردیم و 
تعه��دات خود را به روش��نی مورد تاکید 
قرار دادیم. در بیانیه همکاری مش��ترک 
در عین حال آمده است: با توجه به عدم 
قطعیت های مرتبط ب��ا عرضه و تا حدی 
نیز مرتبط با رش��د تقاضا، مقرر ش��د که 

در ژوئن 2018 بر اس��اس ش��رایط بازار 
و پیش��رفت های حاصل ش��ده در جهت 
ت��وازن مجدد ب��ازار نف��ت در آن زمان، 
فرصت ب��رای اقدامات تنظیمی بیش��تر 

لحاظ خواهد شد.  

فرمول برد - برد
برخی کارشناسان صدور این بیانیه اصالح 
ش��ده را ی��ک »فرمول برد – ب��رد« برای دو 
دی��دگاه موج��ود دانس��تند که از یک س��و 
عربستان به خواست خود برای تمدید توافق 
کاهش تولید تا پایان س��ال دست یافت و از 
سوی دیگر روسیه نیز می تواند به شرکت های 
نفت��ی خود بگوید که ام��کان بازبینی در ماه 
ژوئن وجود دارد. همچنین درصورت افزایش 

مداوم قیمت نفت و ورود بیش از حد تولیدات 
ش��یل آمریکا به بازار نف��ت، تولیدکنندگان 
در  مش��ارکت کننده  غیراوپ��ک  و  اوپ��ک 
تواف��ق کاهش عرضه در م��اه ژوئن می توانند 
تغیی��رات الزم را اعمال کنن��د، در حالی که 
گزارش هایی از فشار شرکت های نفت روسیه 
بر وزیر انرژی این کش��ور برای افزایش تولید 
روسیه منتشر ش��ده بود، اما الکساندر نواک، 
وزیر انرژی روسیه در کنفرانس خبری پایان 
نشست، گفت: ما منعطف هستیم و هدف ما 
یکی اس��ت. تولیدکنندگان اوپک و غیراوپک 
در این بیانیه خواس��ته خود برای رسیدن به 
ثبات بازار نفت به نفع تم��ام تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان نفت را م��ورد تاکید قرار 

دادند. 

 تامین منافع تولیدکنندگان
 و مصرف کنندگان

در بیانیه مشترک اوپک با کشورهای 
روس��یه، جمهوری آذربایجان، بحرین، 
مکزیک،  مال��زی،  قزاقس��تان،  برونئی، 
عم��ان، س��ودان و س��ودان جنوبی بر 
هم��کاری دو طرف در ی��ک چارچوب 
پویا و شفاف ازجمله نظارت های منظم 
و تحلیل مش��ترک ب��رای تامین منافع 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاکید 
ش��ده اس��ت. تولیدکنن��دگان اوپک و 
غیراوپک همچنی��ن اختیارات »کمیته 
نظارتی مشترک وزیران« )JMMC( را 
تمدید کردند. این کمیته از کشورهای 
الجزای��ر، کوی��ت، ونزوئال و عربس��تان 
)از اعضای اوپک( و دو کش��ور روس��یه 
و عم��ان ب��ه نمایندگی از کش��ورهای 
غیرعض��و اوپ��ک تش��کیل ش��ده ک��ه 
عربستان و روسیه روسای آن هستند و 
کمیته فنی مشترک در دبیرخانه اوپک 
نیز به آن یاری می رساند. وظیفه کمیته 
نظارتی مشترک وزیران نظارت دقیق بر 
نحوه اج��رای توافق همکاری و گزارش 
ب��ه اجالس اوپ��ک - غیراوپک اس��ت.  
پیش از توافق اوپک و غیراوپک، وزیران 
نفت اوپک نیز در نشس��ت صدو هفتاد 
و س��وم کنفرانس اوپک با تمدید توافق 
کاه��ش عرضه ت��ا پایان س��ال 2018 
موافقت کردند و همچنین مقرر کردند 
ک��ه تولید نفت لیب��ی و نیجریه نیز در 
حد تولید آنها در س��ال 2017 محدود 
بمان��د و از 2.8 میلیون بش��که در روز 
فراتر نرود. خالد الفالح، رئیس کنفرانس 
اوپک در نشس��ت خبری پایان اجالس 
روز پنجش��نبه گفت: با تعهد نیجریه و 
لیبی، بازار نفت در س��ال 2018 شاهد 
ش��گفتی عرضه نخواهد بود. بس��یاری 
از کارشناس��ان بازار انرژی توافق اوپک 
و غیراوپک را بس��یار موفق دانس��ته و 
سطح پایبندی کش��ورها به تعهدات را 
نیز باالت��ر از حد تصور می دانند. رئیس 
کنفران��س اوپ��ک با قدردان��ی از نتایج 
خوب هم��کاری تولیدکنن��دگان اوپک 
و غیراوپک ب��رای بهبود ش��رایط بازار 
جهانی نفت خواستار نهادینه شدن این 

همکاری ها شد. 

مدی��ر طرح ملی تغیی��رات آب و هوا در 
سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به 
ضرورت برنامه ریزی داخل��ی برای اجرای 
تعهدات ایران در زمینه کاهش 4 درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای، تعلل ایران برای 
الحاق به توافق نامه تغییرات اقلیمی پاریس 
را مثب��ت ارزیابی ک��رد. توافق نامه پاریس 
بعد از تصویب توس��ط هی��ات وزیران در 
اختیار مجلس قرار گرفت و بعد از بررسی 
و تصوی��ب در مجلس به ش��ورای نگهبان 
به منظور تایید نهایی ارس��ال شد. درحال 
حاضر  شورای نگهبان در حال بررسی آن 
اس��ت. در صورت تایید ش��ورای نگهبان، 
از طریق تس��لیم مس��تندات نهایی توسط 
وزارت امور خارجه به دبیرخانه کنوانسیون 
تغییر آب و هوا عمال پیوس��تن جمهوری 
اس��المی ایران به توافق نامه پاریس اعالم 
می شود. محس��ن ناصری، مدیر طرح ملی 
تغیی��رات آب و هوا در س��ازمان حفاظت 
محیط زیس��ت در گفت وگو با ایس��نا، در 
پاس��خ به پرسش��ی در مورد فرصت ایران 
برای تصویب توافق نامه پاریس اظهار کرد: 
تا سال 2020 باید توافق نامه پاریس را در 
مجامع ملی خود به تصویب برسانیم، البته 
در ش��رایط فعلی تنها ایران نیست که این 
وضعیت را دارد زیرا کشورهای دیگر مثل 
جمهوری فدرال روس��یه نیز فعال تصویب 
توافق نامه پاری��س را در مجلس دوما نگه 
داش��ته اند. وی در مورد هدف روسیه برای 
ع��دم تصویب توافق نامه پاریس در مجامع 
داخلی این کش��ور گفت: روسیه قصد دارد 
فرآیند جهانی را بیشتر پایش کند. به نظر 
می آید ما هم به چنین فرآیندی نیاز داریم 
و در حال حاضر نیز همین فرآیند را دنبال 

می کنیم که شاید خیلی هم بد نباشد.

سهم ایران در کاهش انتشار گازهای 
گلخانه ای

مدیر ط��رح ملی تغییرات آب و هوا در 
س��ازمان حفاظت محیط زیست در ادامه 

گفت: کش��ور ما مطابق برنامه مشارکت 
ملی موسوم به INDC تعهداتی برعهده 
دارد و بر اس��اس آن باید در سال 2020 
سیس��تم پایش ملی را در کشور مستقر 
کند، همچنین جمهوری اس��المی ایران 
مکلف اس��ت ب��رای کاه��ش 4درصدی 
انتشار گازهای گلخانه ای برنامه ریزی های 
خود را عملیاتی کند تا این برنامه ریزی ها 
طی 10 سال به اثربخشی برسد و تا سال 
2030 س��هم ای��ران در انتش��ار گازهای 
گلخان��ه ای کاهش یابد. ناصری با اش��اره 
به نقش س��ازمان حفاظت محیط زیست 
در اجرای تعهدات ایران در زمینه کاهش 
انتش��ار گازه��ای گلخانه ای اظه��ار کرد: 
برای برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته نیاز 
به سیاستگذاری هایی است که امیدواریم 
مسئوالن سازمان حفاظت محیط زیست 
نی��ز به عن��وان متولی مل��ی این موضوع 

توجه کافی به آن داشته باشند.

مخالفان توافق نامه پاریس ادله قوی 
ندارند

مدی��ر طرح مل��ی تغیی��رات آب و هوا 
در س��ازمان حفاظت محیط زیس��ت در 
پایان در مورد اختالف نظر کارشناس��ان 
داخل��ی در زمینه الحاق یا ع��دم الحاق 
ب��ه توافق نام��ه پاریس گف��ت: طی چند 
ماه گذش��ته، بارها مناقشه هایی در مورد 
ای��ن موض��وع مطرح ش��ده و س��ازمان 
حفاظت محیط زیست در تمام این دوره 
پاس��خگوی ابهامات بوده است، حتی در 
یکی دو مورد من مس��ئولیت پاسخگویی 
را برعهده داش��تم. در میان استدالل های 
مطرح ش��ده برای عدم الح��اق ایران به 
توافق نامه، تاکنون ادله قوی ندیده ام و به 
عنوان کسی که در جریان این توافق نامه 

بوده اس��ت، اعالم می کنم اگر نیاز باشد 
همچن��ان حاضرم با هر کس��ی که الزم 
اس��ت در ای��ن زمینه بح��ث و گفت وگو 
داش��ته باش��م. به گزارش ایس��نا، کاوه 
مدنی، معاون آموزش و پژوهش سازمان 
حفاظت محیط زیست، که چندی پیش 
به نمایندگی از جمهوری اس��المی ایران 
در بیس��ت و س��ومین کنفرانس س��االنه 
اعضای کنوانس��یون تغییر اقلیم سازمان 
 ،)COP23( ملل متح��د در بن آلم��ان
ش��رکت کرده ب��ود، پیش��نهاد داده بود 
موض��وع کمب��ود آب ب��ه عن��وان عامل 
مهم تهدی��د امنیت غذایی و مش��کالت 
اقتصادی-اجتماع��ی که ب��ه دلیل تغییر 
اقلیم وخیم تر ش��ده است، در دستور کار 
اجالس س��ال آینده قرار گی��رد. الزم به 
ذکر است دولت آمریکا در دوران ریاست 
جمهوری باراک اوباما به معاهده زیس��ت 
محیطی پاریس به منظور کنترل و کاهش 
انتش��ار گازهای گلخانه ای ملحق شد، اما 
با آغ��از رقابت ه��ای ریاس��ت جمهوری 
در ای��ن کش��ور، دونال��د ترام��پ، نامزد 
جمهوریخواهان با دروغ خواندن موضوع 
گرمایش جهانی و تغییر اقلیم، حذف این 
معاهده را جزو ش��عارهای انتخاباتی خود 
ق��رار داد و پس از پی��روزی در انتخابات 
ریاست جمهوری مجددا مخالفت خود را 
با توافق نامه پاریس اعالم کرد و سرانجام 
بعد از گذش��ت س��ه ماه از حضورش در 
کاخ سفید رای به خروج دولت آمریکا از 
توافق نام��ه پاریس داد. برخی معتقدند با 
خروج آمریکا از توافق نامه تغییرات اقلیم 
پاریس، بقای ای��ن معاهده در هاله ابهام 
قرار می گیرد اما از س��وی دیگر معتقدند 
توافق نامه صرف نظر از بود یا نبود آمریکا 

به کار خود ادامه خواهد داد.
 طبق مفاد توافق نام��ه آمریکا تا چهار 
س��ال آین��ده ملزم ب��ه اج��رای تعهدات 
خ��ود در زمینه کاهش انتش��ار گازهای 

گلخانه ای است. 

فرصت 3 ساله ایران برای تصویب توافق نامه پاریس

زنگنه از تمدید توافق اوپک برای کاهش عرضه نفت تا پایان 2018 خبرداد

تاکید دوباره تولیدکنندگان اوپک - غیراوپک بر ثبات بازار نفت
حمل و نقل ریلی

معاون وزیر راه و شهرسازی:
تامین منابع مالی راه آهن گرگان - 
گنبد - کالله امسال نهایی می شود

معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرس��ازی از تعیین 
تکلی��ف تامین منابع مالی برای اجرایی ش��دن طرح 
ملی راه آهن گرگان - گنبد - کالله به عنوان بخشی 
از راه آهن گرگان - مش��هد تا پایان سال جاری خبر 
داد. امیر امینی در حاشیه بازدید از برخی جاده های 
مواصالت��ی گنب��دکاووس به وی��ژه ج��اده ترانزیتی 
 موس��وم به نفت، به خبرنگاران گف��ت: یکی از منابع 
پیش بین��ی ش��ده برای ای��ن امر، افزای��ش فاینانس 
خارجی طرح برقی کردن راه آهن گرمس��ار به اینچه 
ب��رون از یک میلی��ارد و 200 میلی��ون دالر به یک 
میلیارد و 300 میلیون دالر اس��ت. وی خاطرنش��ان 
کرد: درصورت موافقت با افزایش 100میلیون دالری 
فاینان��س خارجی برق��ی کردن راه آهن گرمس��ار به 
اینچه برون توس��ط شرکت روس��ی، عملیات اجرایی 
راه آهن گرگان - گنبد - کالله اجرایی می شود. وی 
اف��زود: درصورت عدم موافقت با افزایش فاینانس که 
دس��تور و پیش��نهاد وزیر راه و شهرسازی نیز است، 
از دیگ��ر منابع فاینانس ب��رای اجرایی کردن راه آهن 
گرگان - گنبد - کالله اس��تفاده می شود و درنهایت 
تا پایان امس��ال وضعیت تامین منابع مالی این پروژه 
نهایی می ش��ود. به گزارش ایرن��ا، امینی به اعتبارات 
امس��ال حوزه احداث راه های کش��ور نیز اشاره کرد 
و گف��ت: از مجموع 81هزار میلی��ارد ریال اعتبارات 
نقدی و اوراق مشارکت تاکنون 55 هزار میلیارد ریال 
آن تخصیص و پرداخت شده است. وی تصریح کرد: 
استان گلستان درحوزه راه ها طرح های خوبی دارد که 
در نظر داریم ب��ا اصالح برخی ردیف های اعتباری تا 
پایان امسال منابع مالی خوبی به این استان پرداخت 
کنیم. معاون برنامه ریزی وزیر راه و شهرسازی یادآور 
ش��د: راه آهن، بزرگراه کالله به آش��خانه، کمربندی 
گ��رگان، تعریض جاده آق قال به گنبد و برخی دیگر 
از جاده ه��ای مواصالتی بین ش��هری و روس��تایی از 
مهم ترین طرح های گلستان است که نیاز به اعتبارات 
ویژه دارد. امینی گفت: برای زیرسازی تعریض محور 
 آق ق��ال به گنب��د ک��ه 60کیلومتر آن باق��ی مانده، 
140 میلیارد ریال اعتبار نیاز است که تا پایان امسال 
70 میلیارد ریال آن پرداخت و عملیات آسفالت این 
مح��ور نیز در س��ال آینده انجام می ش��ود. امینی به 
جاده ترانزیتی موس��وم به نف��ت گنبدکاووس نیزکه 
این ش��هر را به مرز اینچه برون متصل می کند، اشاره 
کرد و گفت: برای این محور که نقش مهمی  در حوزه 
حمل و نقل ترانزیتی دارد و با اجرای آن صرفه جویی 
خوبی در سوخت می شود، حدود 600 میلیارد ریال 
اعتبار نیاز اس��ت. وی افزود: ت��الش داریم این جاده 
با مش��ارکت 50 درصدی هر ی��ک از وزارتخانه های 
نفت و راه و شهرسازی اجرا شود. به گزارش ایرنا، در 
این بازدیدها نماینده مردم گنبدکاووس در مجلس، 
فرماندار ویژه و برخی مس��ئوالن این شهرستان و نیز 
تعدادی از مدیران کل استان گلستان حضور داشتند. 
شهرستان گنبدکاووس با 350 هزار نفر جمعیت در 

شرق استان گلستان واقع است.

نروژی ها در قافله توسعه 
تجدیدپذیرهای ایران

توس��عه تجدیدپذیره��ا که یکی از اه��داف اصلی 
وزارت نی��رو تعریف ش��ده، مخاطب ه��ای خارجی و 
داخلی متعددی را به خود جلب کرده که این مسئله 
به دلیل وجود پتانسیل های باالی این انرژی در ایران 
اس��ت. این بار نیز ش��رکت های ن��روژی در صف اول 
س��رمایه گذاری در تجدیدپذیرهای ایران ایستاده اند. 
به گزارش ایس��نا، براس��اس برنامه شش��م توس��عه، 
ای��ران باید تا پنج س��ال آینده ظرفیت نصب ش��ده 
انرژی های نو در کش��ور را به ح��دود 5000 مگاوات 
برس��اند. در همی��ن زمینه نیز مکانیزم های س��اده و 
البت��ه جذابی برای جذب س��رمایه گ��ذاری خارجی 
پیش بینی شده است. از ابتدای سال گذشته تاکنون 
ساخت حدود2000 مگاوات نیروگاه های تجدیدپذیر 
در کش��ور با بخش خصوصی منعقد ش��ده که برای 
حضور ش��رکت های خارجی در توسعه تجدیدپذیر ها 
پیش ش��رط هایی در نظر گرفته شده که از جمله این 
پیش ش��رط ها پیدا کردن یک ش��ریک داخلی است. 
همچنین استفاده از تجهیزات ساخت داخل یا اقدام 
شرکت های خارجی برای ساخت بخشی از تجهیزات 
در داخل کش��ور می تواند در ن��وع و نرخ های خرید 
تضمین��ی و نرخ تعرفه ها بس��یار موثر باش��د. عالوه 
ب��ر این، این ام��ر می تواند در تعیی��ن مدل بیزینس 
ش��رکت ها و نوع قراردادها و نرخ های تضمینی برای 
20 س��ال آتی بس��یار موثر باش��د. در همین راس��تا 
نیز س��ازمان مل��ل در چارچ��وب تغیی��رات اقلیمی  
حمایت هایی را برای توس��عه انرژی های نو در برخی 
از کش��ورها پیش بینی کرده که ش��رکت های نروژی 
نیز می توانند از این امتیازات در ایران به عنوان یکی 
از کش��ورهای هدف بهره مند شوند. بر اساس آخرین 
خبرها مقرر شده است مقدمات سرمایه گذاری برای 
س��اخت 380 م��گاوات نیروگاه خورش��یدی و بادی 
توس��ط نروژی ها در کش��ور فراهم ش��ود. همچنین 
قرارداد ساخت یک نیروگاه خورشیدی 180 مگاواتی 
در کش��ور منعقد شده است و ش��رکت نروژی اعالم 
 آمادگ��ی کرده که ظرفی��ت این پ��روژه را به حدود

 2 گیگاوات نیز برساند.

اقتصاد کالن

فناوری اطالعات



ادامه  امدادرسانی بانک پاسارگاد به 
زلزله زدگان کرمانشاه

بان��ک  پاس��ارگاد با کم��ک تیم حرفه ای مس��تقر 
در مناط��ق زلزله زده کرمانش��اه و همچنین ارس��ال 
کمک های بیشتر به این مناطق، امدادرسانی خود به 

هم میهنان خسارت دیده را استمرار بخشید.
به گ��زارش روابط  عمومی بانک  پاس��ارگاد، ش��رکت 
نسیم سالمت بانک پاسارگاد پس از وقوع زلزله کرمانشاه 
ضمن بررسی منطقه و نیازهای هم میهنان خسارت دیده، 
ضمن اس��تقرار بیمارستان صحرایی و کمپ های درمانی 
ب��ا امکانات پزش��کی جه��ت انجام عمل ه��ای جراحی 
ض��روری و امدادرس��انی به مجروحان و انج��ام اقدامات 
بس��تری، با ارس��ال 250ع��دد چادر دیگ��ر در مجموع 
تع��داد 600 چادر به مناطق زلزله زده کرمانش��اه کمک 
ک��رد.  پیش از این نیز تعداد 10هزار تخته پتو توس��ط 
این ش��رکت به مناطق زلزله زده ارس��ال شده  بود. عالوه 
ب��ر این، با توجه به پیش بین��ی وقوع بارندگی در مناطق 
زلزله زده، بانک  پاس��ارگاد با ارس��ال میزان قابل توجهی 
نایلون به این مناطق، اقدامات الزم را جهت پوش��اندن و 
حفاظ��ت چادرها از بارش برف و باران و در نتیجه تأمین 
آسایش هموطنان خسارت دیده و آسیب دیده انجام داد. 
همچنین با اعزام تیم های روان شناس��ی خبره، اقدامات 
ارزش��مندی را برای تجدید روحیه خس��ارت دیدگان به 
ویژه ک��ودکان انجام داد. گفتنی اس��ت شماره حس��اب 
کارت  ش��ماره   ،201-8100-10488144-2 
7777-7777-2977-5022 و کد دستوری 5#*720* 
جهت واریز کمک های نقدی بانکداران این بانک و مردم 
به هم میهنان خسارت دیده این حادثه در نظر گرفته شده 
 است که تاکنون مبلغ 4میلیارد و 300میلیون جمع آوری 

شده و این کمک ها همچنان ادامه دارد.

آخرین خبرها از افضل توس، وحدت و البرز
پرداخت سپرده های باالی ۱۰۰ 

میلیون تومان
از ام��روز 11 آذرماه روند تعیی��ن تکلیف و پرداخت 
وجوه سپرده گذاران سه تعاونی منحل شده افضل توس، 
وح��دت )آرمان( و البرز ایرانی��ان وارد مرحله جدیدی 
شده و سپرده گذاران با مبالغ باالی 100میلیون تومان 
نیز می توانن��د فعال حداکثر تا 100میلیون تومان خود 
را دریافت کنند. به گزارش ایسنا، سه تعاونی غیرمجاز 
بزرگ باقی مانده در بازار غیرمتشکل پولی در مردادماه 
امسال با تصمیم بانک مرکزی به دو بانک و یک موسسه 
واگذار شدند. براین اساس، مسئولیت مدیریت دارایی و 
بدهی های تعاونی افضل توس به بانک آینده، وحدت به 
موسسه ملل و البرز ایرانیان به بانک تجارت واگذار شد.

وزی��ر اقتصاد، ف��روش اموال و 
دارایی ه��ا را ش��رط ضم��ن عقد 
مدیران عامل بانک ها اعالم کرده 
بود و ح��اال مدیران بانک ها برای 
بق��ای خوی��ش، ف��روش و ادغام 

شعب خود را رونق داده اند.
به گزارش مهر، رئیس جمهور 
در ضمیم��ه حکمی ک��ه برای 
مسعود کرباسیان به عنوان وزیر 
اقتصاد ص��ادر کرده بود، فروش 
اموال و دارایی های مازاد بانکی 
را یکی از اولویت ها معرفی کرده 
و به صراحت اعالم کرده بود که 
بانک ها باید اموال و دارایی های 
مازاد خود را بفروشند. به همین 
دلیل بود که مس��عود کرباسیان 
اکنون یکی از شروط ضمن عقد 
مدی��ران عامل بانک ها را همین 
فروش اموال و دارایی های مازاد 
خود می داند و تاکید می کند که 
همه بانک ها باید نس��بت به این 
امر، اهتمام ویژه داش��ته باشند. 
او می گوی��د: در م��ورد ف��روش 
اموال بانک ها، ابالغیه ای صورت 
گرفته که بر مبنای آن، بانک ها 
باید دارایی های  خود را بفروشند 
و این اقدام، قانونی و بر اس��اس 
دس��تور رئیس جمهور اس��ت و 
هم  رئیس جمهوری  دستور  این 

به بانک ها ابالغ شده است.
وزیر ام��ور اقتصادی و دارایی 
با تاکید ب��ر اینکه پیگیر فروش 
بانک ها هس��تیم،  اموال م��ازاد 
خاطرنشان کرد: این اقدام شرط 
ضمن عق��د حکم مدیران عامل 
بانک ها است و باید آن را انجام 
دهن��د و تغییراتی که در آینده 
در س��طح مدیران عامل بانک ها 
انجام خواهد شد نیز تاثیری در 
البته بانک ها  اقدام ن��دارد؛  این 
نگرانی هایی دارن��د که اگر این 
کار یکباره انجام شود، قیمت ها 
در بازار پایین آی��د، بنابراین از 

آنها زمان بندی خواسته ایم.
اما داس��تان به این س��ادگی ها 
هم نیس��ت. اکنون با رکودی که 
در بازار ملک و امالک به چش��م 
می خورد، ب��ه راحتی می توان به 
این باور رس��ید ک��ه کار راحتی 
پی��ش روی بانک ها ق��رار ندارد. 
اکن��ون حتی مزایده هایی هم که 
بانک ها برگزار می کنند، نتوانسته 
گ��ره از بخ��ت و کار آنها باز کند 
و بتوانن��د ام��وال و دارایی ه��ای 
مازاد خود را به فروش برس��انند. 

مدت ها اس��ت که این قفل البته 
وجود دارد و چ��اره ای هم پیش 
روی بانکداران قرار نگرفته است. 
البته گزارش های میدانی از سطح 
ش��هر، حکایت از بنره��ا و پارچه 
نوش��ته هایی دارد ک��ه برخی از 
بانک ها برای فروش شعب و اموال 
خود بر سر ساختمان های کوتاه 
و بلند نصب می کنن��د و فروش 
این اموال را آگهی می دهند، البته 
برخی از این شعب، ادغام شده اند.

مش��کل دیگ��ر، ترازنامه هایی 
است که این اموال و دارایی های 
ملک��ی، آنه��ا را هم ب��ه چالش 
کشیده اس��ت و اکنون، بانک ها 
را با مس��ائل دوچن��دان مواجه 
کرده اس��ت. این در حالی است 
که اگر این اموال و دارایی ها به 
فروش برس��ند، هر چند با ضرر 
و زی��ان، ام��ا باری س��نگین از 
البته  دوش ترازنامه برمی دارند، 
یک بار ممکن اس��ت ترازنامه را 
تحت الش��عاع قرار دهند، اما به 
هر حال ای��ن تنها برای یک بار 
است، اما هر چقدر که این اموال 
به فروش نرس��ند و در ترازنامه 
باقی بمانند، مشکالت ش��ان هم 

با آنها همراه خواهد شد.

ملک های ۱۲۰ میلیارد 
تومانی که مشتری ندارد

سیدحس��ین س��لیمی، عضو 
کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی ته��ران می گوید: 

خرید ملک و امالک در گذشته، 
ب��ه عنوان یک��ی از کارکردهای 
اصلی بانک ه��ا مطرح بوده و به 
مرور زمان مشکالتی را به وجود 
آورده ب��ود که ب��ه همین دلیل 
نیز بخش��نامه ای از سوی بانک 
مرکزی در س��ال 95 صادر شد 
ک��ه بر اس��اس آن، بانک ها باید 
ظرف س��ه سال، بنگاه های خود 

را بفروشند.
او اف��زود: ب��ر ای��ن اس��اس 
بانک ها باید یک س��وم از اموال 
و دارایی های م��ازاد خود را در 
س��ال 95، یک سوم دیگر را در 
سال 96 و مابقی را در سال 97 
به فروش رس��انند که به همین 
منظور، این مهلت برای بانک ها 
مقرر شد که سال آینده، آخرین 
س��الی اس��ت که بانک ها مهلت 
دارن��د اموال خ��ود را به فروش 
برسانند، اما متاسفانه بانک ها در 
سال گذش��ته، این کار را پشت 

گوش انداختند.
بان��ک  می گوی��د:  س��لیمی 
مرکزی بخشنامه ای را صادر کرد 
که بر مبن��ای  آن، اگر بانک ها 
ام��وال و دارایی م��ازاد خود را 
ب��ه ف��روش نرس��انند، ترازهای 
مال��ی آنها را تایید نخواهد کرد، 
همانطور که تعدادی از ترازنامه 
بانک ها تصویب نشده که عمده 
دالیل آن، به معوقات و اموال و 
بانک  ذخایر آنها برمی گردد که 
مرکزی اعالم کرده بود باید این 

ذخایر را تعیی��ن تکلیف کنید، 
بنابراین صورت های مالی آنها را 
تصوی��ب نکرد و ماجرا نیز هنوز 

ادامه دارد.
ای��ن عضو هی��ات نمایندگان 
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و 
ادامه می دهد:  تهران  کشاورزی 
اکنون ک��ه بانک ه��ا موضوع را 
جدی گرفته اند، به دنبال فروش 
اموال و دارایی ه��ای مازاد خود 
افتاده اند، در حال��ی که فروش 
اموال نیز با مشکل مواجه است 
و ملک دچار رکود اس��ت و آنها 
مجبورن��د قیمت ه��ا را پایی��ن 
بیاورند، البته این مش��کل برای 
بانک های دولتی وجود دارد که 
ب��ه رغم اینکه آنه��ا می خواهند 
این اموال را بفروشند، زمینه اش 
مهیا نیس��ت. چون ای��ن اموال 
متعل��ق ب��ه دولت اس��ت، هیچ 
بانکی نمی توان��د آن را ارزان تر 
بفروش��د و نرخ ارزیابی، حداقل 
پای��ه اس��ت، در حال��ی که این 
قیمت مشتری مناسبی نداشته 
و حت��ی در م��واردی مش��تری 
ن��دارد و آنها باید مل��ک را زیر 
نرخ پایه بفروشند، چراکه رکود 
است، اما دولت باید برای همین 
ام��ر ه��م تصمیم بگی��رد و این 
اتفاق ه��م رخ نمی دهد و قطعا 
به آنها نیز اختیار داده نمی شود 
ت��ا مل��ک خ��ود را پایین ت��ر از 
قیمت بفروش��ند، پس آنها روی 
فروش اموال و دارایی های خود 

وضعی��ت  تبدی��ل  و  مانده ان��د 
نکرده اند و این یکی از اشکاالت 
بزرگ است که عمده بانک ها را 

درگیر کرده است.
از  یک��ی  ک��رد:  اضاف��ه  وی 
بانک ها، یکی از س��اختمان های 
خ��ود را ب��ه قیمت پای��ه 120 
از  میلی��ارد تومان��ی در یک��ی 
مناطق ش��مال ش��هر تهران به 
فروش گذاش��ته اس��ت که این 
رقم بس��یار باالیی اس��ت و در 
شرایط کنونی که اقتصاد و ملک 
با رکود همراه اس��ت، مشکالتی 
را ب��رای بالفروش مان��دن این 

اموال ایجاد کرده است.

اولتیماتوم وزیر اقتصاد 
چقدر کارساز است؟

در این میان سوال اصلی این 
است که اولتیماتوم وزیر اقتصاد 
چقدر کارساز اس��ت، چراکه به 
نظر می رسد که وقتی بازار ملک 
اولتیماتوم  قفل باشد، روی این 
هم چن��دان نمی توان حس��اب 
کرد، پ��س باید سیاس��تگذاری 
وزارت اقتص��اد در این ش��رایط 
به چه صورت باشد؟ این سوالی 
اس��ت که حسین س��لیمی این 
گون��ه ب��ه آن پاس��خ می دهد: 
راه دیگر این اس��ت که بانک ها 
بیایند و افزایش سرمایه بدهند، 
ک��ه این راهکار ه��م با توجه به 
وضع ترازنامه هایی که دارند، به 

نظر عملیاتی نمی آید.
وی می افزاید: بیش��تر بانک ها 
پیش از مجامع، ترازهای خود را 
با سودهای باال اعالم می کنند و 
ای��ن کار را انجام داده بودند، اما 
با بخشنامه ای که بانک مرکزی 
بر روی ترازنام��ه بانک ها انجام 
داده، این س��ودها بس��یار تنزل 
یافته است. بنابراین سهامداران 
راغب به افزایش سرمایه نبودند 
و این کار را س��خت کرده است. 
پس تامین افزایش س��رمایه از 
ب��ازار پول و س��هام ه��م امکان 
پذیر نیس��ت؛ ای��ن وضعیت در 
بد ش��رایطی اتفاق افتاده است؛ 
اگ��ر وض��ع مل��ک خ��وب بود، 
اشکالی وجود نداشت، اما اکنون 

وضعیت مناسب نیست.
حال باید منتظ��ر ماند و دید 
که عدم فروش دارایی های مازاد 
بانک ها آن هم در شرایط کنونی 

به کجا خواهد رسید. 

فروش اموال و دارایی های مازاد بانکی به کجا رسید؟
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بانکنامه

رویترز گزارش داد
بانک مرکزی اروپا به جنگ 

بیت کوین می رود
بانک مرک��زی اروپا برای مقابله ب��ا جذابیت ارزهای 
دیجیتال از جمله بیت کوین به بانک های مرکزی اعالم 
کرد اجرای سیستم پرداخت فوری را عملیاتی کنند. به 
گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رویترز گزارش داد که 
بانک مرکزی اروپا اعالم کرده تا بانک ها باید برای مقابله 
با جذابیت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین سریعا به 
پرداخت های ف��وری که به موج��ب آن پول بالفاصله 
و در تم��ام ط��ول روز دریاف��ت می ش��ود، روی آورند. 
»یِوس مرس��چ« یکی از اعض��ای هیات مدیره اجرایی 
بان��ک مرکزی اروپا گفت: بانک ها باید در اس��رع وقت، 
پرداخت ه��ای فوری را در دس��تور کار خود قرار دهند 
و یک رویکرد جایگزین در بحث های عمومی مرتبط با 
نوآوری ادعا ش��ده ای را که توسط طرح های ارز مجازی 

به ارمغان آمده است پایجاد کنند.
بانک ه��ای مرک��زی نگ��ران ارزه��ای دیجیت��ال 
خصوصی هس��تند که کنترل سیستم بانکی و عرضه 
پول��ی آنها را تهدید می کن��د و رگوالتورها بیم آن را 
دارن��د که این ارزهای دیجیتال، سیاس��ت های پولی 

آنها را برای مدیریت نرخ تورم تضعیف کند.
در حال حاضر برخی از بانک های مرکزی از جمله 
ریکس بانک س��وئد و بانک انگلیس در حال بررس��ی 
عرض��ه پول دیجیتال خود هس��تند و انتظار می رود 
ریکس بانک سوئد پول دیجیتالی را به زودی با عنوان 
e-krona برای حل مس��ئله کاهش چش��مگیر در 
استفاده داخلی از پول نقد در این کشور عرضه کند. 
همچنی��ن ریکس بانک به عن��وان قدیمی ترین بانک 
مرکزی جهان است که برای اولین بار در دهه 1660 

میالدی اسکناس را چاپ کرد.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.139دالر آمریکا

4.985یورو اروپا

5.640پوند انگلیس

1.143درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

559.100مثقال طال

129.000هر گرم طالی 18 عیار

1.336.000سکه بهار آزادی

1.381.500سکه طرح جدید

687.500نیم سکه

386.700ربع سکه

261.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در هفته گذشته دماس��نج بورس اوراق 
بهادار تهران توانست تا قله ۹۱ هزار واحدی 
باال رود اما در روز پایانی معامالت شاخص 
کل با افت همراه ش��د. در هفته گذش��ته 
ش��اخص کل بازده نقدی و قیمتی بورس 
اوراق بهادار تهران با رش��د ۱۸۱۳ واحدی 
دو بار سقف شکنی کرد و توانست از کانال 
۹۱ ه��زار واح��دی ب��اال رود. در پنج روز 
کاری بورس تهران در هفته ای که گذشت 
ش��اخص بازار اول ۱۸۹۶ واحد رشد کرد و 
ت��ا رقم ۶۴ ه��زار و ۹۵۶ واحدی باال رفت. 
 در ای��ن مدت ش��اخص ب��ازار دوم از رقم

 ۱۹۲ هزار و ۳۶۰ واحدی تا عدد ۱۹۳ هزار 
و ۷ واحدی باال رفت و رش��د ۶۴۷ واحدی 
را ثبت ک��رد. همچنین ش��اخص صنعت 
 در ای��ن م��دت ۱۷۲۳ تا رق��م ۷۹ هزار و
  ۹۹۲ ب��اال رف��ت و در نتیج��ه  رش��د

 ۱۷۲۳ واحدی را ثبت کرد.

رشد فراتر از پیش بینی ها در 
گروه های شاخص ساز

بازار س��هام در هفت��ه ای نیمه تعطیل 

در س��ایه معامالت پرحج��م، پرتقاضا و 
مثبت گروه فل��زی و معدنی، به خصوص 
ش��رکت های  و  آهن��ی  س��نگ  گ��روه 
س��رمایه گذاری های مرتبط با آنها سپری 
ش��د. این در حالی بود ک��ه در این هفته 
اکثر فل��زات پایه در بازارهای بین المللی، 
معامالت��ی منف��ی را تجرب��ه کردن��د. از 
گروه های م��ورد توجه دیگ��ر این هفته 
به اکث��ر نمادهای گروه س��رمایه گذاری 
می توان اش��اره کرد. برخی کارشناس��ان 
معتقدن��د افزایش قیمت کاالهای جهانی 
عاملی اس��ت که رش��د تاریخی شاخص 
کل بورس را به دنبال داش��ته است. طی 
چند ماه گذش��ته قیمت برخی کاالها در 
بازاره��ای بین المللی ۳۰ ت��ا ۵۰ درصد 
رشد داش��ته است. کاالهایی نظیر فوالد، 
روی، مس و بس��یاری از م��واد معدنی و 
فلزی دیگ��ر در هفته های پیش از صعود 
تاریخی ش��اخص کل بورس تهران، رشد 
بی سابقه ای را تجربه کرده اند و همچنین 
برخی از محص��والت پتروش��یمی نظیر 
متان��ول و اوره نی��ز افزای��ش قیمت های 
قابل مالحظه ای داش��ته اند. گزارش های 
این ش��رکت ها  می��ان دوره ای  عملک��رد 
از  فرات��ر  مثب��ت  رش��د  نش��ان دهنده 

پیش بینی ه��ا بوده اس��ت. ای��ن افزایش 
انتظاری درآمدها در صورت تداوم، منجر 
به رش��د بیش از ۵۰درص��دی قیمت در 
سهام شرکت هایی شده است که به دلیل 
بزرگ��ی ارزش بازاری آنه��ا، تأثیر زیادی 
روی شاخص کل داشته است. همچنین 
ال��زام بانک ها به رعایت نرخ س��ود بانکی 
۱۵ درص��دی از س��وی بان��ک مرکزی و 
افزای��ش نرخ ارز از عوامل داخلی افزایش 
ش��اخص کل بورس بوده است. نگاهی به 
ارزش معامالت نیز حاکی از رشد معنادار 
ورود نقدینگی است،  به طوری که ارزش 
روزان��ه معامالت از ح��دود ۱۵۰ میلیارد 
توم��ان در روز به بی��ش از ۳۰۰ میلیارد 

تومان رسیده است.

احتیاط معامله گران در هفته پیش رو
شاخص کل بورس که در نیمه مهرماه 
ب��ا ثبت ۸۴هزار واحد به باالترین رکورد 
س��ال جاری خود رس��یده بود، در پایان 
آبان ماه ۸۸ هزار واحدی شد و به رکورد 
۸۹ هزار واحدی دی ماه ۹۲ نزدیک شد. 
برخی ها ای��ن افزایش را حب��اب عنوان 
کردن��د و برخی ه��ا هم گفتن��د، اثرات 
افزایش نرخ ارز اس��ت، ام��ا این افزایش 

ادام��ه یافت و رکورد دی ماه چهارس��ال 
پیش را هم شکست. در حال حاضر این 
بازار با ثبت ۹۱ هزار واحد در هفته اول 
آذرماه می رود که یک��ی از پربازده ترین 
بخ��ش اقتص��اد ای��ران در س��ال جدید 
باش��د. شاخص کل بورس در پایان سال 
گذش��ته ۷۷هزار و ۲۳۰ واحد بود که با 
طی ک��ردن روندی صع��ودی به ویژه از 
نیمه تابس��تان به بعد ت��ا باالی ۸۷هزار 
واحد پی��ش رفت. این در حالی اس��ت 
که هفته گذشته ش��اهد صعود شاخص 
کل ت��ا کانال ۹۱ هزار واحدی بودیم. اما 
هفته آینده، هفته مهمی برای بازیگران 
و فعاالن بورس تهران اس��ت. اگر شاهد 
حض��ور ق��وی و خریدهای گس��ترده و 
پرحجم س��رمایه گذاران در بازار س��هام 
باشیم، بدون شک مقاومت ها و سدهای 
پیش رو از میان برداش��ته خواهد ش��د. 
در غی��ر ای��ن ص��ورت احتم��ال اصالح 
احتم��ال  و  دارد  ش��اخص کل وج��ود 
 ای��ن می رود ک��ه ش��اخص کل حتی تا 
پایی��ن ت��ر از کان��ال ۹۰ ه��زار واحدی 
س��قوط کند. بر این اساس جوی همراه 
با احتیاط در معامالت بازار س��هام طی 

هفته آینده دور از انتظار نیست. 

اصالح یا صعود شاخص کل؛ مسئله این است

هفته سرنوشت ساز بازار سهام

بعد از چهار سال انتظار، باالخره شاخص 
کل ب��ا ورود به کان��ال ۹۰ ه��زار واحدی 
ش��اهد رکوردش��کنی و غلب��ه نماگرهای 
بازار بر مقاومت ه��ای پیش روی خود بود. 
افزایش قیمت های جهانی کاالها باالخص 
در م��واد معدن��ی و فلزاتی چون س��رب و 
روی، م��س، ف��والد، منگنز، س��نگ آهن، 
 زغال س��نگ و آلومینی��وم که ب��ا افزایش 
۳۰ تا ۸۰ درصدی در یک سال و نیم اخیر 
رو به رو ش��دند، زمینه افزایش نرخ فروش 
محصوالت معدنی و فل��زی را فراهم کرده 
اس��ت. افزایش نرخ ارزها در بازار، باالخص 
دالر ک��ه از مح��دوده ۳۷۰۰ تومان��ی در 
 ابتدای س��ال ه��م اکن��ون در مح��دوده
  ۴۱۰۰ تومان��ی اس��ت در کن��ار افزایش 
۲۰ درص��دی بهای نفت خ��ام )از ۵۰ دالر 
در هر بشکه نفت برنت به بیش از ۶۰ دالر 
در حال حاضر( از جمله مواردی اس��ت که 
در این رش��د تأثیر چشمگیر داشته است. 
از کاهش نرخ بهره بانک��ی از ۲۰درصد به 
۱۵درصد نی��ز می توان به عنوان مهم ترین 
مح��رک  رکوردش��کنی ب��ورس ته��ران و 
ش��اخص یاد کرد، به طوری که هم اکنون 
ش��اهد بهبود و بازدهی مطلوب بازار سهام 
هس��تیم تا جایی که بازار سرمایه بازدهی 
بیش از ۱۷درصدی را از ابتدای سال جاری 
تاکنون تجربه کرده اس��ت. ش��رایط فعلی 
نشان می دهد بورس تهران هنوز پتانسیل 
صعود بیشتری دارد و نکته بسیار مهم دیگر 
این است که عدم رشد دسته جمعی صنایع 
بورس��ی حاکی از این است که رونق سهام 

به صورت هیجانی و صرفاً بر اس��اس فشار 
نقدینگ��ی رخ نداده اس��ت.  از ۳۵ صنعت 
و گ��روه حاضر در بورس ته��ران، ۲۰ گروه 
با رش��د و ۱۵ صنعت با افت شاخص خود 
مواجه ش��ده اند، بنابرای��ن حمایت عوامل 
بنیادین درصورت تداوم می تواند نویدبخش 
دوره جدیدی از رونق در بازار س��هام باشد. 
برخالف انتظار فعاالن بورس، با آنکه شاهد 
تحول خاصی در صنعت قند و شکر کشور 
نیس��تیم، ولی بازدهی این صنعت در سال 
ج��اری بیش از هر بخ��ش و گروه دیگری 
بوده است. گروه قندی ها با بازدهی بیش از 
۶۵.۵۸ درصدی که به واسطه کشت چغندر 
پاییزه با اقبال مواجه ش��دند، مقام نخست 
بازدهی را از ابتدای سال جاری نصیب خود 
ساخته اند. گروه محصوالت کاغذی با آنکه 
گروه و صنعت کوچکی بوده و شامل بیش 
 از چند سهم نمی شود ولی با کسب بازدهی
 ۶۵.۱۰ درصدی رتبه دوم بیشترین بازدهی 
 بورس را از آن خود کرده است. افزایش بیش از

 ۲۰ درصدی قیمت انواع کاغذ در بازار دلیل 
اصلی این امر شناس��ایی شده است. گروه  
نفت و پاالیش به عنوان س��ومین پیش��تاز 
ب��ازار با بازدهی ۶۱.۶۶ درصدی در تعقیب 
دو گ��روه اول و دوم، حرکت رو به جلویی 
را آغاز کرده که هن��وز ادامه دارد. افزایش 
بیش از ۲۰ درصدی بهای نفت، افزایش ۱۰ 
تا ۱۲ درص��دی ارزش دالر، افزایش کرک 
اسپرد نفت، افزایش تدریجی بهای نفت که 
موجودی اول دوره ارزان تر را برای پاالیشگاه 
داران رقم زده اس��ت در کنار تغییر فرمول 
نرخ گذاری ف��روش فرآورده ه��ای ویژه )از 
قبیل وکیوم باتوم، لوب کات، آیزوریسایکل، 
حالل ها و...( از ن��رخ دالر مبادالتی به نرخ 
ب��ازار آزاد از جمله دالیل بنی��ادی و مهم 

افزایش سودآوری شرکت های پاالیشی به 
ش��مار می رود. گروه فلزات اساسی با رشد 
۵۱.۷۱ درصدی در سال جاری رتبه چهارم 
بازدهی را از آن خود کرده اند که این رشد 
را مدیون افزایش قیم��ت کامودیتی ها در 
بازارهای جهانی هس��تند. تولید کنندگان 
مواد معدنی و فلزاتی چون س��رب و روی، 
مس، فوالد، منگنز، سنگ آهن، زغال سنگ 
و آلومینیوم طی یک س��ال اخیر با افزایش 
قیمت کم س��ابقه کاالها و محصوالت شان 
روب��ه رو بوده اند. طی س��ال جاری ش��اهد 
افزایش دو برابری قیمت ش��مش فوالدی 
یا ورق گ��رم در بازارهای جهانی و داخلی 
بوده ایم. به تبع این امر، سود و قیمت سهام 
ش��رکت های مزبور با جهش خوبی روبه رو 
بوده است. فوالد مبارکه به عنوان شاخص 
و لیدر گروه فوالدسازی طی شش ماه اخیر 
بازدهی نزدیک به ۱۰۰ درصدی را نصیب 
س��هامداران خویش کرده است. نمادهای 
گروه انفورماتیک که به عنوان شرکت های 
دانش بنی��ان نامگذاری ش��ده اند، با آنکه از 
ابتدای سال جاری تاکنون به طور میانگین 
بی��ش از ۳۹.۹۰ درص��د بازده��ی نصیب 
س��هامداران خویش کرده اند ولی همچنان 
در کان��ون توجه بازار قرار دارند و از قابلیت 
نقدش��وندگی باالی��ی برخوردار هس��تند. 
بورس تهران همچنان در مسیر صعودی و 
رشد پیوس��ته قرار دارد. بازار سرمایه فعال 
مانعی بر س��ر راه خویش نمی بیند و سطح 
عمومی قیمت ها و شاخص ها همچنان در 
حال افزایش و ترقی است و ارزش کل بازار 
)همگام با افزایش نرخ ارز( جبران کس��ری 
و افت ارزش ریالی خود را کرده اس��ت. اگر 
مجم��وع ارزش بازار بورس تهران ش��امل 
۶۰۰ ش��رکت حاضر در بورس و فرابورس 

و ب��ازار پایه در ابتدای س��ال جاری بالغ بر 
۴۰۳ ه��زار میلیارد تومان )مع��ادل ۱۰۹ 
میلی��ارد دالر ب��ا دالر ۳۷۰۰ تومانی( بود، 
اینک ب��ا دالر ۴۱۲۵ تومانی به ۴۵۰ هزار 
میلیارد تومان بالغ شده که همچنان معادل 
۱۰۹ میلی��ارد دالر اس��ت. بازار س��هام ما 
دالری است و همگام با افزایش ارزش دالر 
)کاهش ارزش ریال( رش��د کرده است. به 
عبارت دیگر، ارزش بازار سرمایه طی ۸ ماه 
اخی��ر با افزایش نرخ دالر خود را هماهنگ 
کرده و اجازه نداده ارزش خود را از دس��ت 
بده��د. ارزش بازار س��هام ترکیه در تیرماه 
س��ال جاری بالغ ب��ر ۸۰۵ میلی��ارد لیره 
 ترک )مع��ادل ۲۳۰ میلیارد دالر( بوده که 
هم اینک با افت ارزش پول این کش��ور به 
کمتر از ۱۰۴۰ تومان در روزهای اخیر و از 
طرفی افت سودآوری اکثر شرکت های فعال 
در آن، ارزش ب��ازار آن ب��ه کمتر از ۱۸۷.۵ 
میلی��ارد دالر )مع��ادل ۷۵۰ میلیارد لیره( 
کاهش یافته اس��ت. این در حالی است که 
بورس های منطق��ه ای و تمامی بورس های 
ح��وزه خاورمیانه، طی ۸ م��اه اخیر با افت 
و کاهش ارزش بازار مواجه بوده اند. نگاهی 
به ارزش بورس عربس��تان و امارات متحده 
عربی که پیش از این و طی سالیان گذشته، 
پربازده ترین بورس منطقه را داشتند، اینک 
دچار نزول و افت بیش از ۳۰ درصدی طی 
دو سال اخیر شده اند، مصداق بارزی از این 
امر است. پویایی و پایداری بورس تهران و 
حاشیه امنیتی که در سال جاری داشته، در 
منطقه بی نظیر است و از استحکام بیشتر 
بازار س��رمایه ایران در مقابل کش��ورهای 
عربی حوزه خلیج فارس و سایر کشورهای 

خاورمیانه و حتی قاره آسیا داللت دارد.
منبع: سنا 

بازار سرمایه همگام با نرخ ارز حرکت می کند

دریچه

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار عنوان کرد

رشد بازار سرمایه، محصول رونق 
نسبی اقتصاد ملی و روند جهانی

علی سعیدی، نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت 
بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش 
خبر شبکه یک سیما حاضر شد و عوامل رشد اخیر بازار 
سرمایه را تشریح کرد. نایب رئیس هیات مدیره سازمان 
بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه قیمت س��هام ناشران 
بورس��ی، سود شرکت ها و در نهایت رشد شاخص تحت 
تاثیر عوامل درونی و بیرونی اقتصادی و همچنین عوامل 
بین المللی اس��ت، گفت: در هفته گذشته قیمت فلزات 
اساسی مانند س��رب، روی و فوالد با افزایش روبه رو بود 
و این رویداد منجر به افزایش ارزش س��هام شرکت های 
معدنی و فلزی حاضر در بازار س��رمایه ش��د. همچنین 
ت��داوم کاهش عرضه جهانی نفت رش��د قیم��ت آن را 
به همراه داش��ت و در نتیجه س��هام شرکت های نفتی 
و پاالیش��گاهی نیز با رش��د روبه رو ش��د. علی سعیدی 
کاهش نرخ س��ود س��پرده بانکی و افزایش نرخ ارز را دو 
 عامل تاثیرگ��ذار دیگر عنوان کرد و گفت: این عوامل بر 
س��ود آوری شرکت ها، قیمت سهام و در نهایت شاخص 
کل تاثی��ر مثبت داش��ت. وی با بیان اینکه رش��د بازار 
س��رمایه ه��م محصول رش��د اقتصادی و ه��م متاثر از 
روند جهانی اقتصاد اس��ت، گفت: در سال جاری بودجه 
ش��رکت های بورسی و فرابورس��ی تعدیل مثبت داشت 
و این نش��انی از رونق نس��بی اقتص��اد و بهبود وضعیت 
بنگاه های اقتصادی است و به طور کلی این عوامل رشد 
امروز بازار س��رمایه را رقم زده اس��ت. معاون نظارت بر 
نهادهای مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پاس��خ 
به این پرس��ش که چه مکانیزم هایی برای توس��عه بازار 
سرمایه و تسهیل پذیرش بنگاه های اقتصادی در بورس 
پیش بینی ش��ده اس��ت، گفت: ش��رکت های بسیاری 
تقاضای خود را برای حضور در بورس تهران و فرابورس 
ارائه داده اند و این تقاضاها در هیات پذیرش بررسی شده 
است. وی با بیان اینکه زمان پذیرش تا عرضه شرکت ها 
حدود ش��ش ماه اس��ت، افزود: حضور شرکت ها در بازار 
سرمایه یک فرآیند شامل پذیرش، درج در تابلو و عرضه 
اس��ت و برای تحقق آن باید تداوم سودآوری شرکت ها، 
شفافیت آنها و برخورداری از صورت های مالی استاندارد 
برای هیات پذیرش احراز شود. سعیدی با تاکید بر اینکه 
برای حضور در بازار سرمایه ضروری است همه مستندات 
قانونی و حقوقی شرکت ها از اصالت الزم برخوردار باشد، 
افزود: اگر مس��تندات قانونی شرکت ها از استاندارد الزم 
برخوردار باشد در کمترین زمان ممکن پذیرش می شوند 
و حداقل زمانی برای آن تعیین نش��ده اس��ت. وی ادامه 
داد: ام��ا در صورت��ی که مدت زمان پذیرش ش��رکت ها 
از ش��ش ماه عبور کند، این احتمال وج��ود دارد که در 
صورت های مالی آنها تغییرات مهمی روی داده باشد، لذا 
الزم است بر اساس رسالت سازمان بورس و اوراق بهادار 
مس��تندات قانونی آنها مجددا در هیات پذیرش بررسی 
ش��ود. معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و 
اوراق بهادار ضمن بیان اینکه گزارش ها نش��ان می دهد 
بازار س��رمایه در افق بلندمدت مقاب��ل بازار های رقیب 
همواره بازدهی قابل قبولی داشته است، به موضوع ورود 
س��رمایه گذاران غیرحرفه ای به بازار سرمایه اشاره کرد و 
گفت: بازار سرمایه با مسائل پیچیده شرکتی و همچنین 
مس��ائل اقتصاد جهانی و داخلی روبه رو است و به رصد 
مداوم نیاز دارد از این رو به س��رمایه گذاران غیرحرفه ای 
پیشنهاد می کنیم از طریق صندوق های سرمایه گذاری 
به بازار س��رمایه وارد ش��وند و اطالعات الزم را از طریق 
شرکت های پردازش اطالعات مالی کسب کنند. سعیدی 
با تاکید ب��ر اینکه همه آحاد جامع��ه می توانند در بازار 
سرمایه س��رمایه گذاری کنند، افزود: سرمایه گذاران تازه 
وارد ب��ه بازار س��رمایه می توانند از طریق ش��رکت های 
مشاوره سرمایه گذاری و همچنین سبدگردان ها به بورس 
وارد ش��وند. نایب رئیس هیات مدیره و معاون نظارت بر 
نهاد های مالی س��ازمان بورس و اوراق بهادارخاطرنشان 
ش��د: نهاد های مالی رس��می و دارای مجوز از س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در تارنمای کدال تعبیه شده و آحاد 

جامعه می توانند به آن دسترسی داشته باشند.

پذیره نویسی صکوک۱۰۰ میلیاردی 
با سود ۱۷درصدی از هفته آینده

مدیرعامل شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه 
از پذیره نویس��ی صک��وک مرابحه ۱۰۰ میلی��ارد تومانی 
کرم��ان موتور در هفته آینده خب��ر داد. غالمرضا ابوترابی 
از پذیره نویس��ی صک��وک مرابحه ۱۰۰ میلی��ارد تومانی 
کرم��ان موتور خب��ر داد و گفت: ای��ن اوراق طبق مجوز 
س��ازمان بورس و با نماد »کرمان۹۸« ، از یکشنبه آینده 
۱۲ آذر به مدت س��ه روز )تا سه ش��نبه( در بازار ابزارهای 
نوین مالی فرابورس پذیره نویسی خواهد شد. وی ادامه داد: 
این اوراق دو س��اله، با نام و با نرخ س��ود ۱۷ درصد است. 
ضامن اوراق هم بانک آینده بوده و تامین س��رمایه تمدن 
نیز مسئولیت بازارگردانی و تعهد پذیره نویسی را بر عهده 
دارد. به گفته ابوترابی، در این اوراق، ش��رکت واسط مالی 
فروردین سوم )ناشر( به وکالت از طرف خریداران اوراق، با 
منابع حاصل از انتشار صکوک مرابحه، مواد و قطعات مورد 
نیاز ش��رکت کرمان موتور )بانی( را نقداً از طریق شرکت 
طراحی و مهندسی قطعات کرمان خودرو )حق العمل کار( 
از فروش��ندگان خریداری خواهد کرد و سپس این مواد و 
قطعات را به صورت اقساطی به بانی خواهد فروخت و بانی 
متعهد می شود که در سررسیدهای سه ماهه، اقساط اوراق 
را از طریق شرکت ناش��ر و شرکت سپرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تسویه وجوه به دارندگان اوراق پرداخت کند.

یادداشت

سود نقدی ۲۴5 هزار میلیارد 
ریالی ناشران بورسی

میزان س��ود تقس��یم شده ش��رکت ها به تفکیک 
صنعت از ابتدای س��ال ج��اری تا پای��ان آبان ماه، 
برابر با ۲۴۵ هزار میلیارد ریال بود و متوس��ط سود 
نق��دی برای هر س��هم معادل ۲۷۴ ریال را نش��ان 
می ده��د. به گ��زارش ایبن��ا، تطبیق س��ود )زیان( 
پیش بینی ش��ده شرکت ها در آبان ماه نسبت به مهر 
۹۶ نش��ان می دهد که تعداد ۳۳ شرکت با افزایش، 
تع��داد ۴۲ ش��رکت ب��ا کاهش و مابقی ش��رکت ها 
 براب��ر با ۲۳۳ ش��رکت، تغیی��ری در س��ود )زیان( 
پیش بینی ش��ده نداش��ته اند. همچنین سود و زیان 
 پیش بینی ش��ده ش��رکت ها در پایان آبان ماه سال 
۹۶ برابر با ۴۵۸۰۶۸ میلیارد ریال اس��ت که نسبت 
به مهرماه، معادل ۸۱۷ میلیارد ریال افزایش نش��ان 
می دهد. در پایان آبان ماه ۹۶ متوسط سود )زیان( 
خالص ش��رکت های بورس��ی به ازای هر سهم برابر 
با ۳۲۲ ریال اس��ت. همچنین س��ود تقس��یم شده 
شرکت ها به تفکیک صنعت- انباشته از ابتدای سال 
ت��ا پایان آبان ماه، بی��ش از ۲۴۵ هزار میلیارد ریال 
بوده و متوس��ط س��ود نقدی برای هر سهم معادل 

۲۷۴ ریال را نشان می دهد.

رشد ۲۷ درصدی سهام یک 
شرکت ژاپنی در بوک بیلدینگ

بزرگ تری��ن عرضه اولیه ژاپن در س��ال ۲۰۱۷ 
توانس��ت رش��د ۲۷ درصدی را رق��م بزند. عرضه 
اولیه س��هام شرکت خدمات حمل و نقل اس جی 
هلدینگ، دومین ش��رکت بزرگ خدمات حمل و 
نق��ل در ژاپن، که به روش ب��وک بیلدینگ انجام 
ش��ده توانس��ت قبل از انجام معام��الت در بورس 
توکی��و، به رش��د تقریبی ۳۰ درصدی برس��د. بر 
اساس این گزارش، تعداد ۷۸میلیون و ۷۷۵ هزار 
و ۴۰۰ سهم از سهام این شرکت به عنوان دومین 
شرکت بزرگ خدمات حمل و نقل در کشور ژاپن، 
به روش بوک بیلدینگ عرضه ش��ده اس��ت که با 
رش��د ۲۷ درصدی ب��ه ۲ هزار و ۵۰ ین رس��یده 
اس��ت. این شرکت اعالم داش��ته که پروسه بوک 
بیلدین��گ را در تاریخ ۲۴ نوامب��ر با اعالم قیمت 
اولیه آغاز کرده اس��ت و قیمت نهایی را در تاریخ 
۴ دس��امبر تعیین می کند که در نهایت در تاریخ 
۱۳ دس��امبر معامالت سهام این شرکت در بورس 
توکیو شروع ش��ود. اما هم اکنون با دادوستدها و 
هیجانات خریدی که این س��هم با آن رو به رو شد، 
کارشناسان معتقدند قیمت سهام این شرکت قبل 
از ش��روع داد و س��تد در بورس توکی��و با افزایش 
۲۷ درص��دی هم��راه خواهد ش��د و این مس��ئله 
ش��اخص تاپیکس را با رش��د چشمگیری رو به رو 
خواه��د ک��رد. بزرگ ترین رقیب این ش��رکت که 
هلدینگ یاماتو اس��ت بیش��ترین درآمد خود را از 
حمل ونقل های داخلی کش��ور دارد در سال جاری 
با افت ۳.۶درصدی قیمت س��هام همراه ش��د. در 
س��وی دیگر، شرکت پست نیهون که ۲۰ درصد از 
درآمد خود را مدیون حمل و نقل های بین المللی 
اس��ت با رش��د ۱۲ درصدی قیمت س��هام رو به رو 
ش��د و توانس��ت ش��اخص تاپیکس را ب��ا افزایش 
۱۸درصدی همراه کند. شرکت هلدینگ اس جی، 
ک��ه ش��بکه های حمل ونقل لجس��تیک فراوانی را 
خ��ارج از مرزهای ژاپن دارد و توانس��ته در داخل 
این کش��ور نیز وجهه مناسبی را در خدمات دهی 
داش��ته باشد می تواند رشد بس��یار مناسب قیمت 
س��هام خود را در شروع معامالت در بورس توکیو 
به ثبت برس��اند. نائوکی فوجی وارا، مدیر صندوق 
مدیریت دارایی ش��ینگین در این خصوص اظهار 
داش��ت: ش��رکت هلدینگ اس جی س��هام بسیار 
جذاب��ی ب��رای س��رمایه گذاران اس��ت. خدم��ات 
بین المللی و داخلی که این ش��رکت ارائه می دهد 
ه��م در بازار تج��ارت و هم در می��ان عامه مردم 
محبوب اس��ت. کارشناس��ان پیش بینی می کنند 
قیمت سهام این شرکت تا وقتی که خدمات دهی 
با کیفیتی داشته باشد و مسیر توسعه را به همین 
من��وال طی کند، تا س��قف یک ه��زار و ۹۰۰ ین 
افزای��ش، پیش برود. فوج��ی وارا در این خصوص 
ادامه داد: اگر ش��رکت هلدینگ اس جی در سطح 
خدمات ده��ی بین المللی بتواند رقیب اصلی خود، 
ش��رکت یاماتو، را پشت سر بگذارد و خدمات دهی 
داخلی آن نیز مثل س��ابق باکیفیت باشد می تواند 
تا سال ۲۰۱۸ با رشد ۲ هزار ینی قیمت هر سهم 
خود همراه ش��ود. ماکوتا کیکوچی، مدیر شرکت 
مدیری��ت دارایی میوجو در خص��وص عرضه این 
سهم ابراز داشت: سهام شرکت هلدینگ اس جی 
با رش��د ۳۰درصدی از ابت��دای معامالت به روش 
بوک بیلدینگ در یک ماه گذشته تا به حال همراه 
بوده اس��ت و هم اکنون به قیمت ۲هزار و ۵۰ ین 
رس��یده اس��ت. به نظر می رس��د این سهم پس از 
پذی��رش در بورس توکیو بتواند با رش��د یک هزار 
و ۸۰۰ ینی طی ش��ش ماه همراه شود. بر اساس 
قیمت اعالمی این سهم توسط کارشناسان به نظر 
می رسد عرضه اولیه س��هام این شرکت هلدینگ 
بتوان��د در حدود ۱۲۷.۶ میلیارد دالر تأمین مالی 
کن��د که در نتیجه ب��ه بزرگ ترین عرضه اولیه در 

ژاپن در سال ۲۰۱۷ تبدیل می شود. 

خبر

بورس بین الملل
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مدیرکل دفتر نوسازی سازمان توسعه 
تجارت ای��ران تاکید کرد ب��رای افزایش 

میزان صادرات باید روندها تغییر یابد.
به گزارش ایس��نا، ای��رج معصومی در 
آیین تجلیل از صادرکنن��دگان برگزیده 
خراسان شمالی بر تغییر رویکردها، ایجاد 
سازوکارهای خاص و تحول در حوزه های 

مربوط به افزایش صادرات تاکید کرد.
وی ب��ر تحول س��ازمانی در زمینه های 
مختل��ف نی��ز تاکید ک��رد و ادام��ه داد: 
موفقی��ت در ص��ادرات نیازمند عزم ملی 
تمام��ی آحاد مل��ت و تغیی��ر رویکردها 
برای ورود و مش��ارکت جدی، حرکت و 

مدیریت جهادی همه وزارتخانه ها است.
وی در ادام��ه با اش��اره به هدف گذاری 
۵۳ میلیارد دالری صادرات کاال به خارج 

از کشور در سال ۹۶ اظهار کرد: در هفت 
ماه س��ال ج��اری ۲۵ میلی��ارد دالر آن 

محقق شده است.
مدیرکل دفتر نوسازی سازمان توسعه 
تجارت ایران تصریح ک��رد: هم اکنون از 
محل اعتبارات صندوق توس��عه ملی ۲۳ 
هزار میلی��ارد ری��ال در بانک های عامل 
سپرده موجود اس��ت، بر این اساس قرار 
اس��ت با همین میزان سرمایه به صورت 
س��رجمع ۴۶ هزار میلیارد ری��ال با نرخ 
به��ره ۱۴درصد در اختیار صادرکنندگان 

قرار گیرد.
محمد صمدی، رئی��س اتاق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی خراس��ان 
ش��مالی در ادام��ه ب��ا بیان اینک��ه برای 
تحقق اه��داف اقتصاد مقاومت��ی، تولید 

و اش��تغال تولید کننده ه��ا باید حمایت 
ش��وند، گفت: پرداخت به موقع مشوق ها 
و جوای��ز صادراتی و س��رمایه در گردش 
با ن��رخ مناس��ب و ارائه یاران��ه از طریق 
معافیت ه��ای مالیات��ی از خواس��ته های 

صادرکنندگان این استان است.
وی افزود: اتاق بازرگانی استان در بین 
اتاق های بازرگانی اس��تان ها به خصوص 
اس��تان های همجوار ترکمنس��تان مجوز 
اتاق مشترک بین ایران و ترکمنستان را 
کس��ب کرده است که هم اکنون در حال 
ثب��ت و پیگیری دبیرخانه های مش��ترک 

طرفین هستیم.
صمدی ادام��ه داد: به منظور توس��عه 
اقتصادی و افزای��ش صادرات و و واردات 
و تس��هیل در وی��زا و روادی��د و وص��ول 

مطالبات تجار و بازرگانان و مشارکت در 
نمایش��گاه های طرفین و اعزام و پذیرش 
هیأت های تج��اری و بازاریابی طرفین و 
س��ایر موارد دیگر که برنامه ریزی ش��ده 
یک هیات تج��اری و بازاریابی به صورت 
کش��وری و اس��تانی در ماه های آینده به 

ترکمنستان اعزام خواهد شد.
وی گفت: اتاق بازرگانی اس��تان مجوز 
رسمی استان معین کش��ور تاجیکستان 
را کس��ب کرده اس��ت که از طریق اتاق 
بازرگانی خراس��ان ش��مالی اس��تان های 
کشور و مسائل و مش��کالت خودشان را 
پیگی��ری کنند که در س��ال جاری یک 
هیات تجاری و بازاریابی به منظور توسعه 
اقتص��ادی به کش��ور تاجیکس��تان اعزام 

می کنیم.

یک روز پ��س از اظهارنظر رئیس جمهور مبنی بر 
واگذار کردن بنگاه های اقتص��ادی به مردم، رئیس 
مجلس هم از واگذاری س��هام ش��رکت های دولتی 
به ش��به دولتی ها انتق��اد کرد و از کمیس��یون های 
تخصصی مجلس خواس��ت در بودجه ۹7 راهکاری 
برای خروج شبه دولتی ها از اقتصاد در نظر بگیرند.

 الریجانی به کمیس��یون برنامه و بودجه دس��تور 
داد ک��ه در بودج��ه۹7 راه��کاری ب��رای واگذاری 
ش��رکت های خصولتی درنظ��ر بگیرند. بر اس��اس 
اظه��ارات روس��ای قوای مجری��ه و مقنن��ه انتظار 
م��ی رود دولت و مجل��س در گامی ت��ازه در قالب 
بودجه س��ال آینده دست کم از ادامه روند واگذاری 
سهام به صورت رد دیون به شبه دولتی ها جلوگیری 
کنند و اداره بنگاه ها و شرکت های واگذار شده را از 

دست مدیران سفارشی خارج سازند.
نتیجه داده های منتش��ر ش��ده از س��وی سازمان 
خصوصی س��ازی ایران نش��ان می دهد از کل سهام 
واگذار ش��ده دولت��ی در فاصله ۱۲س��اله ۱۳8۳ تا 
۱۳۹۵، در خوش بینانه ترین حالت تنها ۱۹.۱درصد 
به بخش خصوصی واقعی واگذار ش��ده، درحالی که 
اگ��ر واگذاری های صورت گرفته به صورت ترجیحی 
و تدریجی ناشی از بدهی دولت به بخش خصوصی 
هم نادیده گرفته شود، سهم بخش خصوصی ایران 

۵درصد بیشتر نخواهد بود.
بر اس��اس این گزارش ۱۹درصد از س��هام واگذار 
ش��ده هم در قالب سهام عدالت صورت گرفته است 
که مدیریت آنه��ا را کماکان مدیران دولتی برعهده 

دارند.
س��هم نهاده��ای نظام��ی، نهاده��ای عموم��ی و 
ارگان ه��ای انقالب اس��المی و موارد مش��ابه از کل 
واگذاری ها حدود ۴0درصد برآورد می ش��ود. دولت 
ه��م ۲۲درص��د از کل واگذاری ها را برای تس��ویه 
بدهی ه��ای خود به س��ایر صندوق ها و س��ازمان ها 
به وی��ژه س��ازمان تأمین اجتماع��ی اختصاص داده 

است.
این چه��ره مخدوش ک��ه به گفته کارشناس��ان 
اقتصادی برخالف اهداف سیاست های کلی اصل۴۴ 
قانون اساس��ی اس��ت، باعث ش��ده نه تنها نهادهای 
بنگاهدار از مس��ئولیت اصلی ش��ان باز بمانند بلکه 
عرصه رقابت را برای بخش خصوصی بیش از دوران 

اقتصاد دولتی تنگ تر کند.
این گزارش نش��ان می دهد که بیش��ترین سهام 
ش��رکت های واگذار شده دولتی در فاصله سال های 
8۴ تا ۹۲ صورت گرفته، درحالی که بازده اقتصادی 

ناش��ی از ای��ن واگذاری ها حتی از ش��اخص رش��د 
اقتصادی در مواردی کمتر بوده است.علی الریجانی 
روز گذش��ته در صحن علنی مجلس، مشکل اصلی 
اقتصاد ایران را دخالت های گسترده دولت دانست و 
خطاب به نمایندگان گفت: در آس��تانه بودجه سال 
آینده هس��تیم و فرصت مهمی اس��ت که به جای 
روند متعارف بودجه در سال های اخیر که منجر به 
نشر اوراق مشارکت به صورت غیرموجه شده، بودجه 

هدفمند را سامان دهیم.
و  بودج��ه  کمیس��یون  از  ک��رد:  تأکی��د  وی 
کمیسیون های تخصصی مخصوصا کمیسیون تلفیق 
می خواهم گام های اساسی در اصالح ساختار بودجه 
و جایگزین��ی اوراق ب��ا منابع راکد بردارد و مس��یر  
پیشبرد صادرات و رونق تولید سازمان یافته تر شود.

اصالح قانون اصل44
حمیدرضا فوالدگر، رئیس کمیسیون ویژه نظارت 
بر اجرای اصل۴۴ قانون اساس��ی با ارائه گزارش��ی 
از اج��رای ای��ن قان��ون در س��ال های اخی��ر اظهار 
ک��رد: سیاس��ت های اص��ل۴۴ تنها به واگ��ذاری و 
خصوصی سازی  مرتبط نیست. متأسفانه بخش هایی 
همچون توانمندس��ازی بخش خصوصی و تعاونی و 
کاه��ش تصدیگ��ری دولت و م��واردی در ارتباط با 
ش��ورای رقابت بس��یار کمرنگ و در مواردی از آن 

غفلت شده است.
به گفته وی، پیشنهادهایی برای اصالح این قانون 
با رویکرد س��امان دادن به س��هام عدالت و افزایش 
س��هم اش��خاص حقیقی و حقوقی از مالکیت سهام 
بانک ه��ای خصوص��ی و اصالح فرآین��د واگذاری ها 
مطرح ش��ده ک��ه در قال��ب طرح یا الیح��ه ای این 

اصالحات صورت خواهد گرفت.
رئی��س مجلس پ��س از ارائه این گ��زارش گفت: 
اش��کاالت مطرح ش��ده در گزارش کمیسیون ویژه 
حمایت از تولید ملی در راستای اجرای سیاست های 
اصل۴۴ وارد است و همین معنا را مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نیز در چند جلد گزارش داده اس��ت، 

بنابراین باید برای حل آن فکری شود.
الریجانی با انتق��اد از واگذاری های صورت گرفته 
بابت تس��ویه بدهی دولت در قال��ب رد دیون اعالم 
کرد: تا این مش��کل حل نشود روال اقتصادی کشور 
درست نخواهد شد لذا کمیس��یون ویژه موضوع را 
در قانون بودجه و موارد مرتبط دیگر پیگیری کند.

اداره اقتصاد به نام مردم به کام شبه دولتی ها
رئی��س کمیس��یون  پورابراهیم��ی،  محمدرض��ا 
اقتصادی مجلس، با اش��اره به بخش اعظم واگذاری 

س��هام ش��رکت های دولتی به ص��ورت رد دیون به 
طلبکاران دولت ازجمله س��ازمان تأمین اجتماعی، 
می گوید: واگذاری دوباره این سهام به لحاظ قانونی 

شدنی نیست.
وی می افزای��د: ه��دف از اج��رای سیاس��ت های 
اصل۴۴ قانون اساس��ی کاهش حضور و تصدیگری 
دول��ت در اقتص��اد و واگذاری مدیری��ت بنگاه ها و 
شرکت ها توس��ط بخش خصوصی بود، اما عملکرد 
واگذاری ه��ا به گون��ه ای بود که این ش��رکت ها را از 
دست دولت خارج کردند و به بخش های غیردولتی 
واگذار ش��د که پاسخگوی صاحبان اصلی این سهام 

نیستند.
ای��ن نماین��ده مجلس ب��ه همش��هری می گوید: 
پیش��نهاد قابل اجرا این است که س��اختار بنگاه ها 
و ش��رکت های واگذار ش��ده اصالح شود، به گونه ای 
که سهامداران اختیار تعیین هیأت مدیره را داشته 
باش��ند، درحالی که عمال ش��اهد این هس��تیم که 
مدیران این بنگاه ها را وزرا و دیگر مسئوالن دولتی 
تعیین می کنند. در عم��ل حضور دولتی ها در اداره 
این بنگاه ها هم بیش��تر شده و هم اینکه پاسخگوی 

عملکردشان نیستند.
پورابراهیم��ی با یادآوری اینکه قبل از واگذاری ها 
دولت پاس��خگو بود ام��ا هم اکنون با عن��وان اینکه 

مالک واقعی این سهام نیست، پاسخگویی ندارد.
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ارزش سهام 
ش��رکت های در دس��ت غیردولتی ه��ا را بال��غ ب��ر 
۲00ه��زار میلیارد تومان ب��رآورد و تأکید می کند: 
واقعی��ت این اس��ت که بخش خصوص��ی واقعی نه 
س��رمایه ای برای خرید این میزان س��هام دارد و نه 

به دلیل ساختار فعلی برایش جذابیتی دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه اداره بنگاه ها 
توسط مدیران سفارشی و عمدتا سیاسی وابسته به 
دولت، آنه��ا را غیراقتصادی کرده، می گوید بهترین 
و قانونی تری��ن اق��دام این اس��ت ک��ه ذی نفعان و 
سهامداران واقعی درباره این بنگاه ها تصمیم گیرنده 
باش��ند و همی��ن موضوع درخصوص ش��رکت های 
واگذار شده به صندوق های س��رمایه گذاری تأمین 

اجتماعی و نهادهای نظامی قابل اجراست.
پورابراهیم��ی حضور نهادهای نظام��ی و انقالبی 
در بنگاه��داری را مغای��ر با سیاس��ت های اصل۴۴ 
قانون اساس��ی می داند و می گوید: موارد استثنا که 
در قانون مش��خص شده بس��یار نادر بوده، بنابراین 
فعالیت اقتصادی بخش های نظامی برخالف مصالح 

و منافع ملی است.

سران قوای مجریه و مقننه بر لزوم واگذاری اقتصاد به مردم تاکید کردند

دوربرگردان خصوصی سازی با خروج شبه دولتی ها از اقتصاد

هدف گذاری ۵۳ میلیارد دالری صادرات کاال در سال ۹۶
اخبار

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی:

موافق ایجاد منطقه آزاد تجاری بانه 
و مریوان هستیم

رئیس کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس شورای 
اسالمی گفت مهمترین دغدغه مردم شهرهای بانه و 

مریوان ایجاد منطقه آزاد تجاری است.
ب��ه گزارش ایرنا، غالمرضا تاج گردون در نشس��ت 
اعضای کمیس��یون برنامه و بودجه مجلس ش��ورای 
اسالمی که در س��الن جلسات فرمانداری بانه برگزار 
شد، افزود: تمام ۲۳ عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس شورای اسالمی موافق تصویب الیحه منطقه 
آزاد بانه و مریوان هستند، چراکه تصویب این الیحه 

در ایجاد رونق اقتصادی منطقه نقش موثری دارد.
وی با اش��اره ب��ه اینکه چند گ��روه مخالف ایجاد 
منطقه آزاد هس��تند، گفت: گروهی ایرادهای که در 
برخی از مناط��ق آزاد وجود دارد به کل این مناطق 
تعمیم می دهند اما پیوند این مش��کالت به همدیگر 
منطقی نیس��ت.تاج گردون افزود: بعضی از مخالفان، 
ایجاد منطق��ه آزاد را افزایش یک رقیب می دانند و 
عده ای هم به وجود منطقه آزاد حس��ادت می کنند، 
ام��ا باید به موضوع ایجاد منطقه آزاد به ش��کل ملی 
نگاه کرد.وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: 
باید برای حل مش��کالت و بدهی ش��هرداری ها نگاه 
ملی داش��ت و قوانین به ش��کلی تصویب ش��وند که 
استان کردس��تان هم از مزایای این قوانین بهره مند 
شود.به گزارش ایرنا، الیحه تصویب منطقه آزاد بانه و 
مریوان سه بار برای تصویب به مجلس ارائه و رد شد.
شهرس��تان بانه 8۴ کیلومتر مرز مشترک با کشور 
عراق دارد. بازارچه س��یرانبند بانه، بازارچه مشترک 

ایران با شمال کردستان عراق است.
شهرس��تان م��رزی بانه با ۱۵8 ه��زار جمعیت در 

۲70کیلومتری غرب سنندج واقع شده است.

100 روز با دولت دوازدهم
برگزاری 3هزار و 91 دوره آموزشی 

 برای 3میلیون و 735 هزار نفر 
در وزارت صنعت

مدی��رکل دفتر آم��وزش و پژوهش وزارت صنعت، 
معدن و تجارت با اش��اره به اقدام های دفتر آموزش 
و پژوه��ش این وزارتخانه در ۱00 روز آغازین دولت 
دوازده��م، از برگ��زاری ۳هزار و ۹۱ دوره آموزش��ی 
کوتاه مدت ب��رای ۳میلیون و 7۳۵ ه��زار و ۶۴ نفر 
در ای��ن مدت خبر داد. به گ��زارش ایرنا، محمدرضا 
خانمحم��دی خرم��ی اف��زود: در ۱00 روز نخس��ت 
فعالیت دول��ت دوازدهم، دفتر آم��وزش، پژوهش و 
فناوری وزارت صنعت، معدن و تجارت ۹0 فقره جواز 
تاس��یس خدمات فنی و مهندسی را صادر، ۲۲ فقره 
جواز تاسیس خدمات فنی و مهندسی را تمدید، ۳۵ 
فقره پروانه فنی مهندس��ی را ص��ادر، ۱۶فقره پروانه 
فنی مهندسی تمدید، هفت فقره جواز تاسیس مرکز 
پژوه��ش های صنعت��ی و معدنی، یک م��ورد جواز 
تاس��یس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تمدید 
و سه مورد پروانه پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی 
و معدنی )که از لحاظ اساس��نامه و عملکرد با مرکز 
پژوهش های صنعتی و معدنی متفاوتند( را صادر کرده 
است.وی با اشاره به اقدام های این مرکز، خاطرنشان 
 ک��رد: در ای��ن م��دت ۳ه��زار و ۹۱ دوره آموزش��ی 
کوتاه مدت ب��رای ۳میلیون و 7۳۵ ه��زار و ۶۴ نفر 
برگزار شده، همچنین ۶۱ مورد پروژه پژوهشی انجام 
ش��ده و چهار مورد نی��ز تفاهمنامه در حوزه آموزش 
و پژوهش با س��ایر دس��تگاه ها منعقد شده است.این 
مقام مس��ئول با بیان اینکه یک��ی از تفاهمنامه های 
ما با وزارت علوم تحقیقات و فناوری مربوط به دوره 
فرص��ت مطالعات��ی صنعتی و پس��ادکترای صنعتی 
اس��ت که چندس��الی بالاثر مانده بود، گفت: امسال 
با همکاری وزارت علوم و س��ازمان های توس��عه ای و 
استانی وزارت صنایع توانس��تیم بیش از ۱00 مورد 
فرصت مطالعاتی و پس��ادکترا را که برای اجرای آنها 
با واحدهای صنعتی جلس��ه توجیه��ی برگزار کرده 
بودیم، ب��ه وزارت علوم اعالم کنیم.وی با بیان اینکه 
پ��س از آن وزارت علوم نس��بت ب��ه معرفی ۲8 نفر 
هیات علمی واجد ش��رایط اقدام کرده، ادامه داد: در 
نشس��ت هماهنگی که با دفتر ارتباط صنعت وزارت 
علوم داش��تیم، چهار مورد ش��امل دو مورد در طرح 
فرصت مطالعاتی از اعضای هیات علمی دانشگاه ها و 
دو مورد در طرح پسادکترا از دارندگان مدرک دکترا 
مشغول شده اند و بقیه آن ۲۴ مورد نیز در حین عقد 
قرداد هس��تند. خانمحمدی خرمی با اشاره به اینکه 
عالوه بر این موارد، امس��ال یک مورد تشکیل جلسه 
ش��ورای سیاس��ت گذاری، چهار مورد تشکیل جلسه 
کارگروه پژوهشی، یک مورد جلسه کارگروه بهره وری 
و دو مورد جلس��ه هم کارگروه آموزش داش��ته ایم، 
اظهار داش��ت: تفاهمنامه هایی با جهاد دانش��گاهی 
و همچنین با آموزش و پرورش منعقد ش��ده اس��ت 
که در رابطه با اظهارنظر در مورد کتاب های درس��ی 
آنها و همکاری های دیگری نظیر اس��تقرار واحدهای 
فن��اوری آنه��ا در ش��هرک ها تفاهمنامه هایی منعقد 
کردیم.به گزارش ایرنا، سه ش��نبه شب حجت االسالم 
و المسلمین حسن روحانی در نخستین گفت وگوی 
تلویزیون��ی خود با مردم گ��زارش ۱00روزه عملکرد 

دولت دوازدهم را ارائه کرد.

اخبار

برنج تولید داخلی روی دست کشاورزان باقی 
 مانده است

رکود عمیق در بازار برنج
رئی��س مجمع نمایندگان گیالن در نامه ای به وزیر 
صنعت، معدن و تجارت جهت جلوگیری از دست های 
پنه��ان در واردات بی رویه برنج در کش��ور خواس��تار 

جلوگیری از واردات برنج شد.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی جالل شرق،  در نامه 
رئیس مجمع نمایندگان و پاس��خ وزیر که در اختیار 
این پایگاه اطالع رس��انی قرارگرفته اس��ت بدین شرح 

آمده است:
باسمه تعالی

برادر عزیز و ارجمندم جناب دکتر ش��ریعتمداری، 
وزیر محترم صنعت،  معدن و تجارت

سالم علیکم
ضم��ن تبریک ایام ماه پربرکت ربیع، همان طور که 
مستحضرید شرایط بازار برنج به صورت غیرقابل تصور 
در رکود اس��ت و برنج داخلی روی دس��ت کشاورزان 
باقی مانده اس��ت. با توجه به بخش��نامه وزارت جهاد 
کشاورزی مبنی بر استمرار ممنوعیت ثبت سفارش و 
واردات برنج، متأسفانه دست هایی در مجموعه وزارت 
صنعت وجود دارد که درصدد واردات برنج هس��تند، 
مضاف بر اینکه متأسفانه  از طریق ملوانی، تعاونی های 
مرزنش��ین و ته لنجی، بازار برن��ج را ملتهب کرده اند. 
انتظ��ار دارم ب��ا همان رویه دوس��تی و محبت قدیم، 
ش��دیدا جلوی این گونه دس��ت های آلوده را بگیرید و 
نگذارید کش��اورزان عزیز ش��مال کش��ور بیش از این 

متضرر شوند.
بسیار تشکر : برادر شما دکتر قربانی ) رئیس مجمع 

نمایندگان گیالن ( ۹۶/۹/8

وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز در پاس��خ به نامه 
دکت��ر قربانی، مطالبی را درباره آنچه در نامه نماینده 
مجمع نمایندگان گیالن درج ش��ده بود  ارسال کرد 

که بخشی از محتوای آن بدین شرح است:
سالم برادر

به رفاقت مان س��وگند، آماده ام هر دستی را در این 
زمینه قطع کنم  و تمام این مس��ائل مربوط به حوزه 

وزارت جهاد کشاورزی است
وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت با بازش��دن ثبت 
س��فارش و هم ب��ا تصمیم غیرمنتظره با قطع ش��دن 

ثبت سفارش ناچارا موافقت کرده است.
باور داریم این رویه به نفع قاچاق کش��ور است که 
باید با همدلی و همراهی تمام دستگاه ها و قطع همه 
دست های پنهان مسیر را برای تولید داخلی باز کرد.

حجتی خواستار توقف ثبت سفارش واردات 
برنج شد

وزی��ر جهاد کش��اوری طی نامه ای ب��ه وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواس��تار توقف س��ریع ثبت سفارش 
واردات برن��ج ش��د. به گ��زارش پایگاه خب��ری آرمان 
اقتص��ادی، محمود حجتی وزیر جهاد کش��اورزی طی 
نامه ای به محمد ش��ریعتمداری، وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت خواس��تار توقف س��ریع ثبت سفارش واردات 
برنج ش��د. حجتی در این نامه اش��اره کرده با توجه به 
واردات بی روی��ه بی��ش از حدود ی��ک میلیون تن برنج 
در پنج ماه��ه امس��ال )که بیش از نی��از مصرف داخلی 
ساالنه است(، وزیر صنعت دستور بدهد تا اطالع ثانوی 
از ثبت سفارش جدید برای واردات برنج ممانعت شود.
طب��ق اعالم وزارت کش��اورزی در هفت ماهه امس��ال 
یک میلیون و ۶0 هزارتن برنج وارد ش��ده که این عدد 
در مدت مش��ابه س��ال قبل ۶0۹ هزارتن بوده بنابراین 
واردات در هفت ماهه س��الجاری حدود ۴0درصد رشد 
داشته است.واردات برنج هر ساله در فصل برداشت این 
محصول اس��ت و روز سه ش��نبه هفته گذش��ته، وزارت 
صنع��ت در نامه ای به س��ازمان های صنع��ت، معدن و 
تجارت اس��تان ها اعالم کرد ثبت سفارش برای واردات 

برنج از یکم آذر امسال تا ۳۱ تیرماه ۹7 آزاد است.

در 9 ماهه نخست ۲017 بررسی شد
ارزش تجارت کاالیی ایران و اروپا به 

14.۸میلیارد یورو رسید
ارزش تجارت کاالیی ایران با ۲8 کش��ور اروپا طی 
 ۹ماه نخس��ت س��ال ۲0۱7 میالدی، ب��ه رقم ۱۴.8 
میلیارد یورو رس��ید که در مقایس��ه با مدت مش��ابه 
گذش��ته ۱.۶ برابر ش��ده اس��ت.به گزارش مهر، اتاق 
بازرگان��ی ته��ران کارنامه تج��ارت خارج��ی ایران و 
اتحادی��ه اروپ��ا را اعالم کرد که بر اس��اس آن، ارزش 
تج��ارت کاالیی ایران با ۲8 کش��ور اروپ��ا طی  ۹ ماه 
نخس��ت سال ۲0۱7 به رقم ۱۴.8 میلیارد یورو رسید 
که در مقایس��ه با مدت مشابه گذشته ۱.۶ برابر شده 
اس��ت. در همین مدت ص��ادرات کاالیی ایران به ۲8 
کشور عضو اتحادیه اروپا معادل 7.۳ میلیارد یورو بود 
که نسبت به ۹ ماه ۲0۱۶، تقریبا ۲.۱ برابر شده است. 
واردات ای��ران از اتحادی��ه اروپا ه��م در مدت مورد 
بررسی حدود 7.۵ میلیارد یورو بوده که سرعت رشد 
آن ۱.۳ برابر و در مقایس��ه با رش��د صادرات ایران به 

این منطقه، بیشتر بوده است. 
در مدت مورد اش��اره، تراز تج��اری کاالیی ایران- 
اتحادی��ه اروپ��ا، منف��ی ۲77 میلیون ی��ورو بوده که 
نس��بت به رقم منفی ۲.۱ میلیارد یورو مدت مش��ابه 
س��ال گذشته میالدی، حدود ۱.8 میلیارد یورو بهبود 

یافته است. 



 تاثیر استانداردهای جدید خودرویی
 بر توسعه و افزایش بهره وری در کشور

 عض��و کمیس��یون ان��رژی مجل��س ش��ورای 
اس��امی گفت دولت باید بر اجرای اس��تانداردهای 
هش��تادوپنج گانه خ��ودرو س��ختگیری کن��د ت��ا 
خودروسازان تولیدات شان را با استانداردهای جدید 

تطبیق دهند.
وی رعایت استانداردهای هش��تادوپنج گانه را به 
جهت افزایش امنیت سرنش��ینان خودروها، کاهش 
مش��کات زیس��ت محیطی از جمله آلودگی هوا و 
افزایش بهره وری اقتصادی به واسطه کاهش مصرف 

بنزین حائز اهمیت دانست.
وی اف��زود: البت��ه در جریان تحریم ه��ا ناگزیر به 
حمایت از صنعت خودروی کش��ور و چشم پوش��ی 
از برخی کاس��تی ها بودیم، اما در حال حاضر با رفع 
تحریم های خودرویی این مش��کات وجود ندارد و 
مردم نی��ز با تغییر ذائقه و افزایش آگاهی در زمینه 
صنعت خودرو، نسبت به حمایت مستمر مسئوالن 

از این صنعت معترض هستند.
نماین��ده مردم علی آباد کت��ول در مجلس گفت: 
در حال حاضر خودروسازان به منظور افزایش تیراژ 
تولیدات، کیفیت را نادیده گرفته اند در حالی که بهتر 
است به جای تولید ساالنه یک میلیون و 500هزار 
خودروی ب��ا کیفیت پایین، 500ه��زار خودروی با 

کیفیت باالتر تولید کنند.
قره خانی در ادامه به مزیت همکاری مش��ترک با 
برندهای معتبر اشاره کرد و اظهار داشت: در شرایط 
کنونی و به منظور رفع دغدغه کاهش اش��تغال در 
کش��ور می توان از برندهای مع��روف جهانی جهت 
راه اندازی کارخانه های تولیدی در ایران دعوت کرد 
تا به واسطه س��رمایه گذاری در کشور ، شاهد توسعه 

تولید و اشتغال در کشور باشیم.
وی افزود: در راس��تای تولی��د برندهای خارجی 
در کش��ور، اخیرا  شرکت خودروسازی رنو در ایران 
فعالیت خود را آغاز کرده و بهتر است که در جریان 
این همکاری، صنعت خودرو را توس��عه و گسترش 

داد.
ای��ن نماینده مجلس همچنی��ن به تاثیر کیفیت 
سوخت بر عملکرد تولیدات داخلی و وضعیت هوای 
کشور پرداخت و گفت: متاسفانه کیفیت پایین این 
فرآورده باعث بروز مش��کاتی از جمله استهاک و 
افزایش آلودگی هوا شده است، در حالی که به جهت 
قیمت پایین بنزین در ایران نس��بت به کشورهای 
دیگر متحمل ضررهایی در این بخش نیز می شویم.

قره خانی تاکید کرد: هرچند برای افزایش درآمد 
مل��ی راه های متفاوت��ی از جمل��ه افزایش کیفیت 
س��وخت و از سویی افزایش کیفیت خودروها وجود 
دارد، لذا طبیعی است که مردم به سمت خودرو هایی 

با سوخت پایین بروند.

تولیدکنندگان داخلی برای تولید 
خودروهای هیبریدی سراغ 

شرکای قدرتمند خارجی بروند
دولت بای��د از هر گونه س��رمایه گذاری در تولید 

داخلی خودروهای هیبریدی حمایت کند.
به گزارش »عصر خودرو« به نقل از ایلنا،  استاندار 
هرم��زگان در خصوص لزوم اس��تفاده از انرژی های 
نو در صنعت خودروس��ازی کش��ور گفت: وضعیت 
کانش��هرها و افزایش جمعیت و اقلیم آب و هوایی 
کش��ور ما را مجبور می کند به س��مت این انرژی ها 
برویم تا  آسیب کمتری به محیط زیست وارد کنیم.

فری��دون همتی ادامه داد: کش��ور ک��ره جنوبی 
پیش��رفت های خوبی در این حوزه داشته و با تولید 
خودروهای برقی و ترکیبی عاوه بر صرفه جویی در 
سوخت، باعث شده محیط زیست نیز سالم تر بماند.

وی ضمن بازدید از خودروهای هیبریدی شرکت 
پاکرو قشم در نمایشگاه خودروی تهران گفت: مردم 
از ای��ن خودروها اس��تقبال زی��ادی کرده اند و این 
نشان دهنده این اس��ت که تولید آنها کاما توجیه 
اقتصادی دارد. خودروسازان ما هم دیر یا زود مجبور 
هس��تند به س��مت تولید این گونه خودروها بروند، 
 پس بهتر است با انتخاب شرکای قدرتمند خارجی 
هر چه زودتر تولید این خودرو را شروع کنند. ضمن 
آنک��ه دولت نیز باید از هر گونه س��رمایه گذاری در 

تولید داخلی این خودروها حمایت کند.
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رئی��س  خس��روتاج  ام��روز 
س��ازمان توس��عه تجارت قرار 
خب��ری  نشس��ت  در  اس��ت 
خبرنگاران  س��وال  پاسخگوی 
باش��د. برخ��ی از گمانه زنی ها 
می گوی��د مع��اون وزیر در این 
نشست اخبار جدیدی از ثبت 
س��فارش خودرو و تصمیمات 
جدی��د دول��ت ب��رای واردات 

خودرو را عنوان خواهد کرد.
حدود هش��ت ماهی از بسته 
ش��دن س��ایت ثبت س��فارش 
خودرو می گذرد و هنوز خبری 
از مدیری��ت این موضوع و رفع 
س��رگردانی مردم نیست. البته 
از همان هفته نخس��ت بس��ته 
ش��دن س��ایت، وزیر صنعت از 
این موض��وع اظهار بی اطاعی 
ک��رد، ولی بع��د از چن��د روز 

توس��عه  س��ازمان  مس��ئوالن 
تجارت اعام کردند که سایت 
ثبت س��فارش خودرو به دلیل 
آمارگیری فصل��ی و همچنین 
واردات  تعرفه ه��ای  بارگذاری  
خودرو مدتی اس��ت که بسته 
ش��ده و به محض پایان یافتن 
کارهای مذکور مجددا س��ایت 
ثبت س��فارش واردات خودرو 

باز می شود.
ام��ا با گذش��ت یک م��اه از 
باتکلیف��ی م��ردم، در نهایت 
خسروتاج با رد این موضوع که 
مشکل ثبت س��فارش واردات 
خودرو ربطی به انتقال داده ها 
و به روزرسانی سایت آن ندارد، 
گفت: »از آنجا که می خواستیم 
جدی��د  دس��تورالعمل  طب��ق 
ش��فافیت  و  خ��ودرو  واردات 

واردات حرک��ت کنی��م جلوی 
ثبت س��فارش را گرفتیم و هر 
زم��ان آن بخش��نامه در دولت 
تصوی��ب ش��د اج��ازه واردات 
خ��ودرو را خواهی��م داد.  ب��ر 
همین اس��اس ثبت س��فارش 
واردات خودرو تا زمان تصویب 
طرح ساماندهی واردات خودرو 

در دولت باز نخواهد شد.«
در  ک��ه  ک��رد  تأکی��د  وی 
بح��ث  دس��تورالعمل جدی��د 
شرکت ها،  رس��می  نمایندگی 
تولی��د  از ظرفی��ت  اس��تفاده 
ب��ودن  مش��خص  داخ��ل، 
و  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
تعهدات��ی ک��ه واردکنن��دگان 
خ��ودرو باید انج��ام دهند قید 
ش��ده است. براس��اس طرحی 
ک��ه از س��وی وزارت صنع��ت 

آماده و به دولت ارس��ال شده 
اس��ت، واردات خ��ودرو منوط 
به اس��تفاده 50درصدی از ارز 

صادرکنندگان خواهد بود.
در حال حاضر حدود هشت 
م��اه از اظهارنظ��ر خس��روتاج 
توس��عه  س��ازمان  رئی��س 
تج��ارت می گذرد، ولی نه تنها 
گشایشی در رفع مشکل سایت 
ثبت سفارش به وجود نیامده، 
بلکه ه��ر روز مس��ئوالن فقط 
وع��ده داده و خبری از اجرایی 
ش��دن یک سیاست مؤثر برای 
بازار خودروهای  رفع مش��کل 

وارداتی نیست.
البته در این شرایط نابسامان 
این وعده ها خود عاملی ش��ده 
تا ان��واع خودروه��ای وارداتی 
در بازار با رش��د قیمت روبه رو 

برخی خودروها  ش��وند، حتی 
را دپو ک��رده و منتظر افزایش 
یا  قیمت بیش��تر محص��والت 
تعیی��ن تکلی��ف اوض��اع بازار 

هستند.
در کنار س��کوت مس��ئوالن 
زیادی  ح��رف و حدیث ه��ای 
هم در م��ورد تصمی��م دولت 
بر واردات خودرو مطرح ش��ده 
اس��ت. برخی می گویند دولت 
به دنبال افزایش تعرفه هاس��ت 
و برخی دیگ��ر بحث تغییرات 
پلکان��ی تعرف��ه خودروه��ا را 
مطرح می کنند. هنوز مسئوالن 
هی��چ نظر قطعی در این رابطه 
اع��ام نکرده ان��د و همین امر 
تغییر  بازار شایعه های مختلف 
تعرف��ه واردات خودرو را داغ تر 

کرده است.

دومین نمایش��گاه بین المللي خودرو 
در حالي برگزار ش��د که تقریبا تمامی 
ش��رکت هایي ک��ه در این نمایش��گاه 
حضور داش��تند از ارائ��ه قیمت قطعی 

خودداری می کردند.
به گزارش قانون به نقل از فوالدنیوز، 
اغل��ب ش��رکت ها بخش��نامه ای جهت 
برنامه فروش نداشتند. در مورد برخي 
دیگر نیز شرکت هایي که ثبت نام جهت 
ف��روش انج��ام می دادند نی��ز قیمتی 
 قطعی مشخص نکرده بودند و صرفا به 
پیش فروش های مدت دار و بدون قیمت 
مشخص اقدام می کردند، به طوري که 
در پاس��خ به چرایی این اقدام به بسته 
بودن سایت ثبت سفارش خودرو اشاره 
می کردن��د. حتی یکی از ش��رکت های 
شناخته شده واردات خودرو، ثبت نام 
ف��روش کوتاه مدت خ��ود را نیز بدون 

ارائه قیمت مشخص انجام می دادند.
در بازدید از این شرکت ها، هر کدام 
از آنه��ا عن��وان مي کردند ک��ه تعداد 
زی��ادی از خودروهای ش��ان در گمرک 
باتکلی��ف اس��ت و همچنی��ن اظهار 

می داشتند که به دلیل مشخص نبودن 
تعرفه های گمرکی قادر به ارائه قیمتی 
قب��ل از ترخی��ص خودرو نیس��تند. از 
طرفی تاخی��ر در تحویل خودرو را نیز 
به این مورد منتسب می کردند. هرچند 
متاس��فانه قبل از وجود این مشکل نیز 
ما ش��اهد بدقولی های بس��یار از خیلی 
از ش��رکت های حتی رس��می و معتبر 

بوده ایم.
بنا به آمار رس��می ارائه شده توسط 
رئیس سازمان توس��عه تجارت، تعداد 
ح��دود 7000خودرو در گمرک مانده، 
اما واردکنن��دگان خودرو در این مورد 
مدعی تعداد بیشتری در حدود 1100 

خودرو و بعضا باالتر هستند.
متاس��فانه به دلیل بسته بودن سایت 
ثب��ت س��فارش و همچنی��ن وج��ود 
زمزمه های��ی مبنی بر افزایش ش��دید 
تعرفه خ��ودرو، در آبان ماه امس��ال با 
سوءاستفاده فروشندگان خودرو از این  
وضعیت، شاهد افزایش 5تا 30میلیون 
تومانی ماش��ین های وارداتی بودیم که 
در روز گذش��ته نی��ز با اعام لیس��ت 

قیمت های جدید توس��ط شرکت هایی 
مثل آس��ان موتور و اطل��س خودرو و 
افزایش نجومی قیمت برخی خودروها، 
موج دوم افزایش بیشتر قیمت ها کلید 

خورد.
در چنین شرایط و فضای غبارآلودی 
متاس��فانه فقط منافع مصرف کننده ها 
تضیی��ع گش��ته و روزب��ه روز خری��د 
خودروه��ای با کیفی��ت خارجی برای 
افراد بیش��تری از جامعه، آرزویی بیش 

نخواهد بود.
 البت��ه قاعدت��ا افزای��ش قیمت زیاد 
خودروهای وارداتی منجر به باال بردن 
قیمت خودروه��ای داخلی نیز خواهد 
ش��د که قدرت خرید تع��داد زیادی از 

مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.  

دولت منشا گراني در بازار خودرو 
است

در همین رابطه فربد زاوه، کارشناس 
افزایش  بازار خ��ودرو در گفت وگویي، 
بي رویه قیم��ت خودروهاي خارجي را 
در بازار متاثر از عدم اطمینان از آینده 

توس��ط نمایندگي هاي ف��روش عنوان 
کرد و افزود: مسدود شدن سایت ثبت 
فروش و افزایش ن��رخ دالر زمینه هاي 
افزایش بي رویه قیمت را در بازار فراهم 

کرده است.
ب��ازار  در  عرض��ه  کاه��ش  زاوه 
خودروه��ای واردات��ی را یکی از دالیل 
اصل��ی افزای��ش قیم��ت وارداتی ها در 
هفته های اخیر دانسته و معتقد است: 
ادام��ه دار ش��دن تعلیق س��ایت ثبت 
س��فارش خودروه��ای وارداتی موجب 
ش��ده تا ش��اهد کاهش عرضه در بازار 
وارداتی ها باش��یم؛ روندی که افزایش 
چشمگیر قیمت این خودروها در بازار 

را به همراه داشته است.
ای��ن کارش��ناس صنعت خ��ودرو با 
اش��اره به اینک��ه دولت منش��ا گرانی 
در ب��ازار خودرهای وارداتی محس��وب 
می ش��ود، ادامه داد: اقداماتی که دولت 
در ب��ازار وارداتی ها صورت داده از یک 
س��و و اعمال قوانین جدید در بازار این 
خودروها برهم خوردگی تعادل در این 

بازار را به همراه داشته است.

یک کارشناس صنعت خودرو معتقد 
اس��ت که دولت باید سیاس��ت گذاری 
کانی را برای تولید و توس��عه صنعت 

خودرو ایران داشته باشد.
رمضان��ی اظهار داش��ت: ام��روز هر 
ش��رکتی چ��ه در بخ��ش خصوصی و 
چ��ه دولتی باید در ای��ن زمینه امکان 
فعالیت داشته باشد و باید بستر تولید 
و فعالیت برای بخش خصوصی نیز در 
صنعت خودرو فراهم ش��ود تا ش��اهد 
توس��عه فعالی��ت بخ��ش خصوصی در 

صنعت خودرو باشیم.
وی همچنی��ن ب��ا اش��اره ب��ه لزوم 
ورود خودروس��ازان به جری��ان تولید 
خودروهای��ی ب��ا انرژی پ��اک تصریح 

ک��رد: البته ب��رای تولید و گس��ترش 
خودروهای��ی هیبری��دی ی��ا برقی در 
کشور دولت باید امکانات و تسهیاتی 
را اختص��اص ده��د تا ابت��دا در حوزه 

حمل و نقل عمومی گسترش یابد.
وی گف��ت: دولت بای��د مابه التفاوت 
قیمت ای��ن خودروها با نمونه مش��ابه 
بنزین��ی و دیزل��ی آن را تامین کند تا 
ضمن بهبود جریان تولید خودروهایی 
با انرژی پاک، شاهد توسعه این صنعت 

هم باشیم.
اعم��ال  ل��زوم  ب��ر  همچنی��ن  وی 
سیاس��ت های تش��ویقی جهت توسعه 
خودروهای هیبریدی و برقی در کشور 
پرداخت و خاطرنش��ان ک��رد: با اعمال 

سیاس��ت های تش��ویقی، خودروسازان 
در حوزه تولی��د این خودروها اقدامات 
جدی تری را داش��ته و به تدریج بخش 
خصوصی نیز در این حوزه وارد خواهد 

شد.
عضو هی��ات علم��ی دانش��گاه علم 
و صنع��ت ایران خاطرنش��ان ک��رد: با 
توسعه صنعت خودرو در این بخش به 
تدریج تکنول��وژی تولید در این بخش 
گس��ترش یافته و نهایتا امکان توسعه 
داخلی س��ازی در ای��ن ح��وزه افزایش 

خواهد یافت.
در  ک��رد:  خاطرنش��ان  رمضان��ی 
صورت وجود ای��ن حمایت ها و اعمال 
سیاس��ت های تش��ویقی دولت، تولید 

انرژی های پاک  ب��ا  خودروهای جدید 
مس��یر روش��نی را در کش��ور خواهد 

داشت.
وی ب��ا توج��ه به ط��رح ایجاد قطب 
سوم خودروس��ازی در کشور گفت: در 
صورتی ک��ه هدف ایجاد قطب س��وم 
خودروسازی در کشور است باید قطب 
جدید به س��مت تکنولوژی های جدید 

خودروسازی سوق یابد.
وی ب��ا اش��اره به ل��زوم ایجاد قطب 
جدید توس��ط بخش خصوصی  افزود: 
بخ��ش خصوص��ی از نظر س��اختاری 
نسبت به ساختار دولتی  چابک تر بوده 
و بهت��ر می تواند اه��داف موجود را به 

نتیجه برساند.

سونامي افزایش قیمت خودروهاي خارجي تداوم یافت

باید قطب جدید خودروسازی به سمت تکنولوژی های جدید سوق یابد

دستورالعملجدیدوارداتخودروامروزرونماییمیشود؟
اخبار نگاه

خبر

آیا البی فرانسوی اجازه فعالیت به 
فولکس واگن در ایران را می دهد؟

امید است که مدیران تصمیم ساز به این نتیجه برسند 
ک��ه حضور آلمانی ه��ا در صنعت خودروی کش��ور باعث 
افزایش قدرت چانه زنی آنها در مذاکرات با خودروس��ازان 

فرانسوی خواهد شد.
به گزارش پدال نیوز، دومین نمایشگاه خودروی تهران 
قبل از آغاز به کار با اتفاقات ناخوش��ایندی مانند انصراف 
برخ��ی از مهم ترین وارد کنندگان خودرو همراه ش��د که 
عمدتا به دلیل بسته بودن ثبت سفارش ها تمایلی به حضور 
در نمایشگاه نداش��تند و به رغم تاش مسئوالن برگزاری 
نمایشگاه برای متقاعد کردن وزارت صمت برای بازگشایی 
ثبت سفارش ها، این امر تحقق نیافت و شاهد عدم حضور 
برند هایی همچون ب ام و، نیسان، میتسوبیشی، هیوندای، 

کیا و سانگ یانگ بودیم. 
 در ای��ن می��ان نیز اوض��اع به گونه ای پی��ش رفت که 
نمایشگاه تهران در اختیار برند های چینی و فرانسوی قرار 
گرفت، اما فارغ از این موضوع یک اتفاق خوش��ایند برای 
صنعت خودروی ایران در این نمایشگاه رخ داد که می تواند 
در آینده بسیار ثمربخش باشد و آن اولین حضور رسمی 
فولکس واگن در یک رویداد خودرویی بعد از گذش��ت ۲0 

سال است. 
در واقع از زمان برپایی نمایشگاه های بین المللی تهران 
در اوایل دهه 70 شمس��ی تا به  امروز فولکس واگن آلمان 
هرگز با محصوالت اصلی خود در ایران حاضر نش��ده بود، 
یعنی درس��ت در اوایل دهه 70شمسی که خودروسازی 
سینا مدل های گلف نس��ل ۲ و ون ترانسپورتر را در بازار 
ایران به صورت وارداتی عرضه کرد و حدود س��ال 137۲ و 
73 تعداد انگشت شماری گلف نسل 3 و آئودی ۸0 و 100 

به بازار ایران عرضه شد. 
البته اوایل دهه ۸0شمسی فولکس واگن دوباره در بازار 
ایران حاضر ش��د، اما این حضور، نه به واسطه محصوالت 

اصلی، بلکه توسط شعبه برزیلی آن یعنی فاو انجام شد. 
در نیم��ه اول ده��ه ۸0 شمس��ی خودروس��ازان بم از 
زیرمجموعه های کرمان خ��ودرو، اقدام به مونتاژ و عرضه 
فولکس گل برزیلی کرد. البته تولید این خودرو نیز دوامی 
نیاورد و درحالی که برنامه هایی برای عرضه فولکس پولو و 
جتا در دس��ت بود، اما ادامه همکاری با فاو در اواسط دهه 

۸0شمسی متوقف شد. 
در نهایت از حدود دو س��ال پیش زمزمه حضور رسمی 
فولکس واگن در ایران ش��نیده می ش��د و بعد از جلسات 
متعدد و بررسی برنامه ها و توان اجرایی از میان شرکت های 
متعدد خصوصی و دولتی، آلمان ها با گروه صنعتی ماموت 
به توافق رسیدند و این بار قرار بر عرضه خودروهای فولکس 
آن هم از میان محصوالت اصلی، نه خودروهای عرضه شده 

در آمریکای جنوبی و چین ، برای بازار ایران گرفته شد. 
از حدود یک س��ال پیش یعنی بهمن ماه 13۹5 و اولین 
نمایش��گاه خودروی ته��ران گروه صنعت��ی ماموت قصد 
معرف��ی خودروهای فولکس واگن را به بازار ایران داش��ته 
است که به دالیل متعدد داخلی و خارجی این رونمایی به 
تعویق افتاد. تا به حال حداقل سه مرتبه تا آستانه رونمایی 
خودروهای فولکس به طور رس��می در کش��ور پیش رفته 
بودیم که هر بار به دلیل مشکات عمدتا داخلی در رابطه با 

وزارت صمت این رونمایی به تعویق افتاد.  
بهار س��ال ۹۶ و نمایشگاه مش��هد در تابستان امسال، 
زمان های دوم و سومی بودند که رونمایی فولکس در ایران 
برخاف پیش بینی ها عملی نش��د، اما گویا این بار فش��ار 
آلمانی ها و البته مطبوعات به خصوص مطبوعات خودرویی 
باعث شد چراغ سبز حضور فولکس در بازار روشن شود. 

هر چند مس��یر پیش روی فولکس واگ��ن در بازار ایران 
هرگز هم��وار نخواهد بود و البی فرانس��وی تصمیم گیر، 
دست اندازهای زیادی در مسیر ورود فولکس واگن در بازار، 
چه در بخش تولی��د و چه در بخش واردات ایجاد خواهد 
کرد، اما حداقل فعا این طلسم شکسته شده است و بعد 
از یک س��ال و وعده هایی که محقق نشد، این بار فولکس 

به طوررسمی در نمایشگاه خودروی تهران رونمایی شد. 

 تمرکز آپکو بر بهسازی
 بازار آشفته آپشن

مدیرعامل شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو با 
تاکید بر اینکه چاره ای جز تمرکز بر علوم دانش بنیان در 
حوزه آپش��ن وجود ندارد، تاکید کرد شرکت آپکو خواهد 
کوشید تا بازار آشفته آپشن را با تکیه بر علوم دانش بنیان 
بهسازی کند. به گزارش کارپرس، کیوان وزیری در حاشیه  
نمایش��گاه خودروی ته��ران تصریح کرد: برای بهس��ازی 
بازار آش��فته آپشن چاره ای جز تکیه بر علوم دانش بنیان 
نخواهیم داشت و با بهره مندی از دانش خواهیم توانست 
وضعی��ت بازار آپش��ن را بهبود بخش��یده و در نهایت بر 
تمایات مخاطبان دنیای آپشن و سوق دادن آنان به سوی 

آپشن های استاندارد و ایمن اثربخش باشیم.
مدیرعامل آپکو همچنین در پاس��خ به سوالی مبنی بر 
اینک��ه آیا نصب دزدگیر روی خودروهای دارای سیس��تم 
ضد سرقت )ایموبایزر( را منطقی می دانید، تصریح کرد: 
سیستم ایموبایزر به خودی خود نوعی سیستم ضدسرقت 
محس��وب می شود و دستگاه های دزدگیر نیز نوع دیگری 
از همین سیس��تم هستند، بنابر این صرف وجود سیستم 
ایموبایزر روی خود به معنای آن است که آن خودرو در 
برابر س��رقت ایمن خواهد بود و با این نگاه نصب دزدگیر 
روی خودروه��ای مجهز به ایموبایزر ض��رورت ندارد، اما 
ایموبایزر در برابر سرقت های جزئی خودرو موثر نیست، 
بنابراین وجود سیس��تم دزدگیر در جلوگیری از اینگونه 

سرقت ها موثر است.



دبی��رکل اتاق تعاون ای��ران می گوید اش��تغال زایی در بخش تعاون 
کمترین هزینه و بار مالی را برای دولت دارد. او توس��عه اش��تغال در 
کش��ور را نیازمند نگاه صادراتی می داند و تاکید دارد که هرچه فضای 

کس��ب و کار بهتر ش��ود به همان نس��بت 
اشتغال مولد و پایدار به وجود می آید.

ماش��اءاهلل عظیمی در گفت وگو با ایس��نا، 
اظه��ار کرد: س��االنه بیش از ی��ک میلیون 
نفر وارد بازار کار می ش��وند و اگر بخواهیم 
به هدف گذاری ایجاد یک میلیون ش��غل در 
سال دست پیدا کنیم، باید 70درصد بودجه 

کل کشور را هزینه کنیم.
وی افزود: در س��ال های گذش��ته ش��اید 
برای ایج��اد یک ش��غل ۵0 میلیون تومان 
س��رمایه گذاری می کردی��م ول��ی این رقم 
اکن��ون ب��ه ۲00 میلیون ت��ا ۳00 میلیون 

تومان رسیده است.
ب��ه گفته دبیرکل اتاق تعاون ایران، امروز برای توس��عه اش��تغال در 
کشور باید نگاه صادرات محور داشته باشیم و برای ایجاد اشتغال پایدار 

ساختار اقتصاد مقاومتی را تداوم بخشیم.

عظیم��ی در عی��ن حال بخ��ش تع��اون را به لحاظ ق��درت تحمل 
ریس��ک اقتصادی ایمن ترین س��اختار اقتصادی دانس��ت و با اشاره به 
رشد چشمگیر تشکل های تعاونی در دنیا افزود: بسیاری از کشورهای 
توس��عه یافته از الگ��وی اقتص��اد تعاون��ی 
پیروی و س��اختار تعاون را در بخش های 
مختلف از نظام آموزشی تا نظام اقتصادی 
پیاده سازی کرده اند. این کشورها از تولید 
ناخال��ص داخلی و رش��د اقتصادی باالیی 

برخوردارند.
او ب��ا بیان اینکه اش��تغال زایی در بخش 
تعاون کمترین هزین��ه و بار مالی را برای 
دول��ت دارد، گف��ت: بی��ش از ۲00 هزار 
تعاون��ی ثبت  ش��ده در کش��ور داریم، ولی 
از ای��ن میزان ح��دود ۱00 ه��زار تعاونی 
فعالند که با توجه ب��ه فراگیری تعاون در 
گرایش ها و مجموعه ه��ای مختلف اعم از 
مس��کن، تولید، اعتبار، صنعت و خدمات باید به س��مت بهره ور کردن 
بخش تعاون و استفاده حداکثری از قابلیت ها و ظرفیت های این بخش 

مردمی حرکت کنیم.

 بررس��ی های انجام گرفت��ه حاکی از آن اس��ت که تا ۱۳س��ال آینده
 ۸00 میلیون ش��غل به دنبال گس��ترش اتوماس��یون در جهان از بین 

خواهد رفت.
به گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از بلومبرگ 
انگلیس��ی، ش��رکت خدم��ات مش��اوره ای 
»مکنزی« آمریکا، در تازه ترین تحقیق خود 
در م��ورد تاثیر روبات ها روی مش��اغل، در 
گزارشی عنوان کرد: با توجه به بررسی ها ی 
از  انجام گرفت��ه روی ۴۶ کش��ور و بی��ش 
۸00 ش��غل، برآورد می شود تا سال ۲0۳0 
می��ادی، ۸00 میلی��ون نفر در سرتاس��ر 
جهان، ش��غل خ��ود را به روبات ه��ا واگذار 
کنند و به عبارت دیگر، روبات عامل از بین 
رفتن ۸00 میلیون ش��غل که معادل بیش 
از یک پنجم نیروی کار فعلی جهان اس��ت، 

خواهد شد.
این ش��رکت آمریکایی اعام ک��رد: روبات ها روی مش��اغل، هم در 

کشورهای پیشرفته و هم نوظهور تاثیر خواهند گذاشت.
ب��ا توجه به این گزارش، اپراتورهای ماش��ین، کارکنان فس��ت فود و 

کارکنان دفتر پشتیبانی، از جمله افرادی هستند که اگر اتوماسیون به 
سرعت توسعه پیدا کند، بیشتر از سایر مشاغل، آسیب خواهند دید.

»مکن��زی« در گزارش خود به این نکته اش��اره ک��رد که حتی اگر 
افزای��ش روبات ها با س��رعت کمتری هم 
پی��ش رود، تقریبا ۴00 میلی��ون کارگر، 
باید شغل خود را به روبات ها با اتوماسیون 
شدن واگذار کنند و ظرف ۱۳ سال آینده، 
نیاز ب��ه پیدا کردن ش��غل جدید خواهند 
داشت.اما خبر خوبی هم برای آن دسته از 
افرادی که ش��غل خود را از دست خواهند 
داد، وج��ود دارد و آن ه��م این اس��ت که 
در دوره انتقال ش��غل، مش��اغل جدیدی 
به وجود خواهند آمد ک��ه البته افراد باید 
مهارت ه��ای جدیدی را ب��رای انجام آنها 
فراگیرند. این مشاغل شامل ارائه دهندگان 
خدم��ات درمانی به جمعیت س��الخورده، 

متخصصان فناوری و حتی باغبانان است.
در این گزارش عنوان شده که ما همه باید تغییر کنیم و یاد بگیریم 

که چگونه چیزهای جدید را در طول زمان انجام دهیم.

اس��تاندار کرمان خواستار واگذاری صدور مجوزهای صنعتی و کشاورزی به 
استان ها شد و گفت: فضای کسب و کار کشور روزبه روز بدتر می شود و تا زمان 

اصاح قوانین اداری و رفع موانع تولید درست نخواهد شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، علیرضا 
رزم حسینی در ش��ورای توس��عه و برنامه ریزی 
استان کرمان با اش��اره به اختصاص ۲.۵ برابری 
بودجه اس��تان کرمان در س��ال جاری و تاکنون 
نسبت به بودجه استان در سال 9۵ اظهار داشت: 
دستگاه های اجرایی استان نسبت به جذب کامل 
اسناد خزانه ای که اباغ شده و حتی مازاد آن را 
از س��ایر استان های کشور همت داشته باشند تا 
پروژه های اس��تان را به اتمام برس��انیم و در این 
راس��تا نیازمند اهتمام ویژه دستگاه های اجرایی 

استان هستیم.
اس��تاندار کرمان با اش��اره به برنامه ریزی های 
انجام شده برای بودجه سال 97 گفت: انتظار ما از 

مجلس شورای اسامی این است که فرآیندی ایجاد شود تا صدور مجوزهای 
حوزه های صنعتی و کشاورزی به صورت آزمایشی به خود استان ها واگذار شود.

وی تصریح کرد: اس��تان کرمان آمادگی این را دارد که این طرح به صورت 

پایلوت در این استان انجام شود.
رزم حسینی با بیان اینکه در سال گذشته 7۲0حلقه چاه غیرمجاز در سطح 
استان کرمان را مسدود کردیم، اما نتوانستیم مجوز یک حلقه چاه برای استفاده 
حوزه صنعتی را بگیریم، گفت: بوروکراسی های 

سخت اداری در کشور وجود دارد.
وی با اش��اره به اینکه هر روز فضای کس��ب 
و کار کشور بدتر می شود، گفت: اصاح فضای 
کسب و کار کشور تا زمان اصاح قوانین اداری 

و رفع موانع تولید درست نخواهد شد.
اس��تاندار کرمان از اختص��اص 7۲ میلیارد 
تومان تسهیات خوداشتغالی به استان خبر داد 
و افزود: طرح های فنی اعتباری می توانند بدون 
هیچ سقفی به ویژه برای جنوب استان و مناطق 

محروم از آن استفاده کنند.
وی اب��راز امی��دواری کرد که ب��ا جذب این 
اعتبارات بتوان بس��یاری پروژه های نیمه تمام 
اس��تان را به اتمام برساند و گفت: انتظار داریم مردم به سمت این وام ها روی 
بیاورند تا بتوانند با ایجاد کارآفرینی آمار بیکاری را در س��طح اس��تان کاهش 

دهند.

دبیر س��ازمان نظام صنفی رایانه ای تهران با اش��اره به س��ند رفع موانع 
کس��ب و کارهای نوین بر ضرورت تعیین تکلیف این حوزه و س��پردن آن 
به یک متولی که طبق قوانین باید س��ازمان نظام صنفی رایانه ای کش��ور 

باش��د تاکید کرد.اصغر رضانژاد در گفت وگو با 
ایس��نا، با بیان اینکه سند رفع موانع کسب و 
کارهای نوین از تجمیع مطالبات کتابخانه ای 
و مطالعات میدانی حاصل ش��ده است، اظهار 
کرد: همچنین در این س��ند مشکاتی که از 
سوی صاحبان کس��ب وکارهای اینترنتی ابراز 
ش��ده بود، لحاظ و راهکارهایی هم برای حل 
آنها ارائه شد که البته بسیاری از این راهکارها 
اساسا در حیطه اختیارات سازمان نظام صنفی 
رایانه ای نیس��ت.وی با بیان اینکه برای بهبود 
شرایط کسب وکارهای اینترنتی وزارتخانه های 
ارتباطات و فناوری اطاعات، صنعت و معدن 
و همچنین مرکز ملی فضای مجازی و مجلس 

شورای اسامی باید اقدامات الزم را انجام دهند، گفت: اخیرا کمیته ای در 
مجلس شورای اسامی به نام کمیته کسب وکارهای نوین ذیل فراکسیون 
اش��تغال مجلس ایجاد شده است که پیگیر حل موانع این کسب وکارهای 

جدید اس��ت ک��ه امیدواریم ب��ا نهایی ش��دن قانون گذاری ه��ا، موانع این 
حوزه ها هم برطرف ش��ود.دبیر نظام صنفی رایان��ه ای تهران با بیان اینکه 
تعدد متولیان پاش��نه آشیل کسب وکارهای اینترنتی است، تاکید کرد: در 
روزهای آینده مجلس ش��ورای اسامی باید 
تصمی��م بگیرد که کدام نه��اد متولی نهایی 
کس��ب وکارهای اینترنتی باش��د که اگر این 
اتفاق بیفتد بسیاری از مشکات فعاالن این 
حوزه برطرف می شود و می توان شاهد رشد 
و گس��ترش کس��ب و کارهای اینترنتی در 
آینده ای نه چندان دور بود.رضانژاد همچنین 
با اظهار اینکه طبق قوانین نوشته شده در این 
باره قاعدتا باید سازمان نظام صنفی رایانه ای 
متولی کسب وکارهای اینترنتی باشند، اضافه 
ک��رد: نفت هم ی��ک گونه از معادن اس��ت 
اما ب��ه دلیل اهمی��ت فوق الع��اده ای که در 
کش��ور دارد، به حوزه ای جدا تبدیل شده و 
حتی وزارتخانه ای هم برای آن تش��کیل ش��ده اس��ت. از این جهت حوزه 
کسب وکارهای اینترنتی هم چون یک حوزه بسیار مهم است که باید یک 

متولی جداگانه هم داشته باشد.

تاسال۲۰۳۰میالدیایجادیکمیلیونشغل۷۰درصدبودجهکشوررامیبلعد

روباتهاجای۸۰۰میلیونشغلرامیگیرند
استاندارکرمان:

تعددمتولیان؛چشماسفندیارکسبوکارهاینوینفضایکسبوکارکشورروزبهروزبدترمیشود

شکس��ت را می  توان تجربه ای اجتناب ناپذیر برای کارآفرینان دانس��ت؛ 
تجربه ای به کوچکی از دست دادن یک قرارداد تجاری یا به بزرگی ناتوانی 
در پرداخت حقوق کارکنان ش��رکت.به گزارش پای��گاه خبری اتاق ایران، 
ب��رای تش��خیص موفق ترین کارآفرین��ان نمی توان از راه مقایس��ه کمیت 
و کیفیت شکس��ت های آنها وارد ش��د، بلکه باید به نح��وه مواجهه آنها با 
شکس��ت های کوچک و بزرگ نگاه کرد. واکن��ش صحیح به موقعیت های 
دش��وار جزو مهم ترین ویژگی های کارآفرینان موفق است. اگر می خواهید 
در مواجهه با دشواری ها و شکست ها بازنده نباشید، باید به چند نکته مهم 

توجه داشته باشید:
1-آمادهباشید

آماده کردن ذهن برای شکس��ت و ش��رایط دش��وار در کسب وکار امری 
بس��یار حیاتی اس��ت؛ هرچند الزم نیس��ت برای مواجهه با هر شکس��تی 
اقدام به تدوین برنامه های رس��می کنید. اگر انتظار داشته باشید همه چیز 
دقیق��ا مطابق برنامه های ش��ما پیش برود، آن��گاه در صورت وقوع اتفاقات 

غیرمنتظره، شرایط بسیار دشوارتر از آنچه شما انتظار دارید خواهد بود.
۲-هرآنچهمیتواندانرژیش�ماراپسازشکستبازیابیکند،

شناساییکنید
هرگ��ز نباید از تاش ب��رای درک بهتر روحیات خ��ود و راهکارهایی که 
می تواند شما را از ناامیدی شکست برهاند، غافل شوید. افرادی که می دانند 
برای بهترشدن به چه چیزهایی احتیاج دارند، توانایی بیشتری برای احیای 
خود پس از شکست دارند. بسته به روحیات شما، فعالیت هایی مانند ورزش 
روزانه، دیدار با دوس��تان نزدیک و یا سفر به نقاط دنج و روحیه بخش و . . . 

می توانند برای پشت سر گذاشتن شکست به شما کمک کنند.
۳-تصمیماتاحساسینگیرید

راحت ترین کار پس از شکست این است که تصمیمات احساسی بگیرید، 
اما باید بدانید که این گونه تصمیمات اغلب زیانبار بوده و بر وخامت اوضاع 
می افزایند. بهتر است قبل از تصمیم گیری ابتدا خودتان را پیدا کنید؛ برای 
ای��ن کار وقت بگذارید، حتی اگر تنها پنج دقیقه باش��د. اتخاذ تصمیمات 

عقایی از پیچیده ترشدن مسائل جلوگیری می کند.
4-یکشبکهحمایتیقویداشتهباشید

اط��راف خود را از افرادی که می توانند ش��ما را در مواقع س��ختی مورد 
حمایت ق��رار دهند، پر کنید تا در هنگام شکس��ت تنها و منزوی نمانید. 
ممکن اس��ت شما در کسب وکار خود احس��اس تنهایی کنید اما دوستان، 
اعضای خانواده، مشاوران و مربیان می توانند در خارج از محیط کار به شما 
احس��اس محبت و مهم بودن ببخشند و به حفظ روحیه شما کمک کنند. 
آنها حتی می توانند به ش��ما مشاوره دهند و ش��ما را در اتخاذ تصمیمات 

مهم همراهی کنند.
5-موقعیتخودرادوبارهارزیابیکنید

شکس��ت فرصت خوبی است که ش��ما را به ارزیابی مجدد موقعیت تان 
ترغیب می کند. ش��ما باید از خود بپرس��ید که چرا شکست خوردید، چه 
احساسی از این شکست دارید و گام بعدی تان چه خواهد بود. اگر شرکت 
ش��ما عملکرد بسیار ضعیفی داشته اس��ت، می توانید وضعیت آن را دوباره 
بررس��ی کنید و متوجه ش��وید که چه کاستی هایی موجب شکست شما و 
ش��رکت تحت امرتان شده است. اگر شکست شما به دلیل اهمال شما در 
اتخاذ تدابیر الزم بوده اس��ت باید دوباره از خود بپرس��ید که تا چه حد در 

قبال کارهای تان احساس مسئولیت می کنید.
ایس��تادگی در هنگام شکست امری بس��یار مهم و حیاتی است اما این 
لزوما بدان معنا نیس��ت که ش��ما باید اغلب شکست بخورید تا در زندگی 

خود دس��تاوردی کس��ب کنید. شکست می تواند نش��انه ای باشد از اینکه 
کاری که انجام می دهید، مناسب شما نیست. اگر در این زمینه با خودتان 
صادق باشید، انرژی و شادی قابل توجهی را برای خود حفظ خواهید کرد. 
بهتر اس��ت دیگر زمان زیادی را که در گذش��ته ص��رف کرده اید فراموش 
کنید و با ارزیابی موقعیت فعلی خود به این بیندیشید که برای آینده چه 

تصمیمی باید بگیرید.
6-زیادبهخودتانسختنگیرید

گاهی شکس��ت باعث می ش��ود که فکر کنی��م دنیا برای م��ان به پایان 
رسیده است. برخی شکست ها واقعا شدید و ناامیدکننده هستند، اما نباید 
فراموش کرد که شکس��ت جزئی از زندگی است؛ شکست اگرچه در لحظه 
وقوع بس��یار تلخ و دش��وار اس��ت اما در نهایت همه چیز به روال عادی باز 

خواهد گشت.
۷-شکستراباشخصخودتانپیوندنزنید

وقتی شرکت ش��ما شکست می خورد، س��اده ترین رویکرد این است که 
۱00درصد مس��ئولیت شکس��ت را به گردن خودت��ان بیندازید و مدت ها 
خودتان را س��رزنش کنید. به یاد داش��ته باش��ید که هر کس��ی در زندگی 
شکست را تجربه می کند؛ آیا می توانید جهانی را تصور کنید که در آن افراد 
دقیقا هرچه را که می خواهند به س��ادگی به دست بیاورند؟اگر شکست را با 
خودتان پیوند بزنید یعنی فکر کنید فقط ش��ما شکس��ت می خورید و فقط 
شما عامل شکست هس��تید، آنگاه تحمل شکست برای تان بسیار دشوارتر 
خواهد ش��د. باید در عین حالی که شکست را می پذیرید و درک می کنید، 

به زندگی ادامه دهید و از آنچه برایش تاش می کنید خشنود باشید.
۸-درشکستمتوقفنشوید

به گواهی تاریخ هر کس��ی که به موفقیت عظیمی دست یافته، در ابتدا 
شکست را تجربه کرده است. جوآن رولینگ برای چاپ مجموعه رمان های 
هری پاتر، از ده ها ناش��ر جواب رد شنیده بود؛ پروفسور آلبرت انیشتین در 

دوران مدرسه خود فردی کندذهن تصور می شد و ...
شکس��ت برای هر کس��ی پیش می آید و متوقف ش��دن در آن نمی تواند 
دس��تاورد مفیدی برای ش��ما به همراه داش��ته باش��د. در مقابل، تفکر رو 
به جلو به ش��ما کمک می کند که مش��کات را پش��ت سر بگذارید و برای 

رسیدن به آینده ای روشن تر تاش کنید.
9-ازشکستدرسبگیرید

اگرچه ش��ما باید پس از شکس��ت به مسیر خود ادامه دهید اما در عین 
حال یافتن دالیل شکس��ت نیز از اهمیت بس��زایی برخوردار است. بسیار 
احمقانه اس��ت که فکر کنید در صورت تکرار اش��تباهات گذشته، به نتایج 
متفاوتی دس��ت خواهید یافت. یکی از مهم ترین و البته س��خت ترین ابعاد 
شکس��ت این است که از اش��تباهات خود درس بگیرید و بتوانید در آینده 
عملکرد بهتری از خود به نمایش بگذارید. بس��یار دش��وار است که از خود 
درباره شکست بپرسید و سپس به سؤال خود پاسخ دهید، اما چنین کاری 

باعث می شود که شما اشتباهات گذشته را تکرار نکنید.
1۰-دشواریهایناشیازورودبهدنیایکسبوکاررادرککنید

ش��ما به عنوان یک کارآفرین با شکست های متعددی در زندگی کاری 
خود مواجه خواهید ش��د. اگر ب��ه دنبال یک زندگی بی دغدغه و بدون باال 
و پایین هس��تید، یا اگر به س��ختی با شکست کنار می آیید، باید بدانید که 
راه اندازی یک ش��رکت نمی تواند گزینه مناسبی برای شما باشد. مشخص 
کردن انتظارات و نیز ش��ناخت صحیح از ماهیت دنیای کسب وکار به شما 

کمک می کند تا راحت تر با چالش ها مواجه شوید.
Entrepreneur:منبع

فناوری ه��ای جدی��دی مانند آنالی��ز کان داده  و یادگیری ماش��ینی، دقت 
و هوش��مندی قابل توجهی برای بازاریابی دیجیتال رق��م زده اند و روش های 
س��نتی دیگر اثرگذاری سابق را ندارند. اهمیت کان   داده  بسیار بیش تر از یک 
کلمه  کلیدی اس��ت. در واقع حجم عظیمی از اطاعاتی که به صورت رایانش 
ابری جمع آوری می شود، همه  جنبه های زندگی ما از بهبود سامتی تا کاهش 
ترافیک در کانشهر ها را تحت تاثیر قرار می دهد. قدرتمند سازی کمپین های 

بازاریابی نیز خدمت دیگر این علم به بازاریابان دیجیتال است.
به همین دلیل است که بازاریابان دیجیتال به طور فزاینده ای از فناوری های 
هوش مصنوعی و یادگیری ماش��ین برای تجزی��ه  و تحلیل حجم عظیمی از 
اطاع��ات و کش��ف راه  حل های جدی��د برای خل��ق کمپین ه��ای تبلیغاتی 
هوش��مندتر استفاده می کنند. آنها همچنین قادر خواهند بود از الگوریتم های 
پیش بینی کننده برای حدس و تخمین س��لیقه و نیاز آتی مشتریان و تطبیق 

خود با آن استفاده کنند.
در باب مثال نتفلیکس قادر اس��ت با جم��ع آوری و پایش حجم عظیمی از 
اطاعات کاربران بتواند پیشنهاد های بهتری متناسب با سلیقه  آنان ارائه دهد. 
بازاریابان نیز می توانند درک بهتری از رفتار کاربران در وب س��ایت ها داش��ته 
باش��ند. این کار باعث می شود شخصی سازی س��ایت آسان تر از گذشته باشد. 
واضح است که اگر بخواهیم ارتباط بهتری با مشتریان خود داشته باشیم، ارزش 
شخصی س��ازی قابل کتمان نخواهد بود. در ادامه به نقل از زومیت، مواردی از 

کاربردهای کان  داده  را در بازاریابی دیجیتال معرفی می کنیم.
هدفگیریوهوشمندیبهترتبلیغات

هر چه ناشران اطاعات بیشتری از بازدید کنندگان خود جمع آوری کنند، این 
امکان را برای آنها فراهم خواهد ساخت تا تبلیغات مرتبط تری با سلیقه  مخاطب 
نمای��ش دهند. به همین منظور در حال حاضر گ��وگل و فیس بوک جزییات 
دقیق ت��ری برای تبلیغات ارائه می دهند. خرده فروش��ان نیز همین رویه را در 
پیش گرفته اند. تصور کنید که هدف گیری کاربران بر مبنای مقاالتی که کلیک 
می کنند یا ارتباط و اشتراکاتی که با مشتریان فعلی دارند، چقدر می تواند در 
 Weather موفقیت و کاهش هزینه   کمپین های تبلیغاتی موثر باشد.سرویس
Channel اکنون گوش��ه ای از آینده  تبلیغات را با تحلیل و بررسی الگوهای 
رفتاری مخاطبان در ۳میلیون مکان در سراس��ر کره  زمین نشان می دهد. این 
س��رویس، اطاعات را با داده های هواشناسی برای فراهم کردن امکان تبلیغات 

دقیق تر و اثر بخش تر به تبلیغ دهندگان ارائه می  کند.
جستوجویمعنایی

جست وجوی معنایی یعنی فرآیند جست و جو به زبان محاوره ای و 
در قالب جمله به جای اس��تفاده از کلمات کلیدی که به طور معمول 
اس��تفاده می شود. الگوریتم تحلیل کان داده  و یادگیری ماشین این 
امکان را برای موتور های جس��ت وجو فراهم  می کند که بتوانند درک  
درس��ت تری از منظور کاربر داشته باشند. بازاریابان در حال ترکیب 
این فناوری در الگوریتم  موتور جست وجوی وب سایت های خود برای 
بهبود تجربه  کاربری بازدید کنندگان هستند. یک مثال مشهود برای 
این منظور فروشگاه والمارت است که از آنالیز متن، یادگیری ماشین 
و کش��ف مترادف ها برای بهبود دقت جس��ت وجوی سایت استفاده 
می  کند. افزودن جست وجوی محاوره ای برای وب سایت های والمارت 
باعث افزایش نرخ دقت آن در حدود ۱0 الی ۱۵درصد ش��ده اس��ت 
که برای فروش��گاهی به بزرگی آن به معن��ای میلیون ها دالر درآمد 

بیشتر است.
افزایشدقتمطالبمرتبط

همان گون��ه که نتفلیکس با آنالیز کان داده  دقت پیش��نهادات را بهبود 

می بخشد، ناشران نیز قادر خواهند بود با اتکا به داده های ارزشمند مطالب 
جالب ت��ری برای هر یک از کاربران نمایش دهن��د. بازاریابان محتوایی نیز 
از ای��ن موضوع نفع خواهند ب��رد. بازاریابان دیجیت��ال باید تفکر محتوای 
ثاب��ت وباگ ها را دور بیندازند. در همین باب ش��اید ب��ا نتایج متفاوتی با 
جست و جوی عبارت یکسان در مکان های مختلف روبه رو شوید. وباگ های 
امروزی باید خودش��ان را برمبنای سلیقه  هر یک از کاربران تطبیق دهند.

البته ای��ن امر چالش های تکنیکی مربوط به خود را دارد، اما مانند س��ایر 
فناوری های جدید، حوزه بازاریابی دیجیتال نیز همواره مملو از چالش های 
دشوار بوده است و به سرعت تغییر می کند. آنهایی که این چالش ها را قبول 
نکنن��د، عقب خواهند ماند و حذف خواهند ش��د. در یک فرآیند دوطرفه، 
مش��تریان با س��لیقه  خرید و کلیک خود برای بازاریابان خط مشی ترسیم 
می کنند و آنها نیز با نمایش مطالب و محتوای متناسب تر، بازدیدکنندگان 

را به خرید بیش تر ترغیب می کنند.
بررسیهایدقیقتر

جمع آوری و تحلیل اطاعات با حجم بسیار زیاد این امکان را فراهم می  کند 
که  آزمایش ها را هرچه دقیق تر هدایت کنیم. الگوریتم های آینده قادر خواهند 
بود به جای بررس��ی تغییرات فقط یک پارامتر، به بررسی و دخالت معیار ها ی 
چندگانه ای مانند س��ابقه  مراجعه کنندگان که منجر به دقت و تطبیق بیشتر 
تست ها خواهد شد، بپردازند.برای مثال اگر متغیر A از پارامتر ها ی صفحه فرود 
مورد استقبال مراجعه کنندگان جوان تر است و متغیر B مورد عاقه  مشتریان 
مسن تر است، طراحان رابط کاربری قادر خواهند بود با استفاده از این اطاعات، 
سایت را برای مشتریان متفاوت مورد پسند تر طراحی کنند. پیش بینی سلیقه 
کاربران قبل از مراجعه  آنها به س��ایت احتمال جذب ش��دن آنها به محصول یا 

خدمات عرضه شده را افزایش می دهد. 
تحلیلهایقدرتمندماشینی

هرگز ادعا نش��ده که ه��وش مصنوعی یا کان داده   ب��ه معنای پایان عصر 
بررس��ی های انسانی است، بلکه این انقاب مربوط به استخراج نتایج معین از 
حجم عظیمی از اطاعات اس��ت که بدون حمایت سخت افزاری و نرم افزاری 
قادر به انجام آن نخواهیم بود.بازاریابان دیجیتال در آینده نیاز خواهند داشت 
که به صورت مبرم با ماشین کار کنند و برمبنای نتایج حاصل تصمیم  بگیرند. 
مهم نیس��ت چه زمانی این فناوری تکامل خواه��د یافت؛ حتی وقتی که در 
زمینه ه��ای پیچیده تری نیز کاربرد خ��ود را اثبات کردند، هم��واره این نیاز  
خواه��د بود که انس��ان ها در آن بازنگری کنند. هیچ انس��انی قادر به تحلیل 
کان داده به تنهایی نیست و هیچ نرم افزاری هم به صورت مستقل توانایی انجام 
آن را ندارد. برای پیش��رفت این علم، تیم متحدی از انسان ها و الگوریتم های 

نرم افزاری الزم است.
درآیندهچهخواهدشد

هرچه قدرت پردازش��ی هوش مصنوعی و یادگیری ماشین بیشتر و بیشتر 
می ش��ود و در طول زمان اطاعات بیشتری  برای یادگیری در اختیار آنها قرار 

می گیرد، دقت آنها نیز بیشتر می شود و اهمیت آنها افزایش می یابد.
در حال حاضر برای بازاریابان پتانسیل های فراوانی برای استفاده از مزیت های 
کان داده وجود دارد. احتماال در آینده پایگاه  کان داده برای هر شرکتی مانند 
آنچه امروزه برای لیس��ت ایمیل شاهد آن هستیم، اهمیت پیدا خواهد کرد و 
موجب تمایز و قدرت رقابت شرکت ها خواهد شد.مانند بقیه  فناوری ها کسانی 
که خود را زودتر تطبیق دهند، بیش��ترین بهره را خواهند برد؛ زیرا این کار به 
آنها مزیت رقابتی اولین بودن را خواهد داد. سخن آخر اینکه بهتر است ارزیابی 

داده های موجود خود را از اکنون شروع و برای آینده برنامه ریزی کنید.
INC:منبع

سازندهحقیقیبیتکوینچهکسیاست؟آیااینامکانوجودداردکهمدیرعاملشرکتتسالو
اسپیسایکسسازندهبزرگترینارزدیجیتالیعنیبیتکوینباشد؟

بهگزارشزومیت،اینروزهاارزشبیتکوینبهبیشاز1۰هزاردالررسیدهاستویکیازسوالهای
رازآلودیکههمیشهدرموردآنوجودداردایناستکهدقیقاچهکسیاینارزرمزگذاریشدهرابه
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ماجرابههمینجاختمنمیشود.ساحیلگوپتاکهخودشرابهعنوانکارآموزسابقمهندسینرمافزار
شرکتاسپیسایکسمعرفیکرده،مقالهایدرسایتMediumمنتشرکردهاست.اودراینمقاله

نوشتهاستکهاحتماالساتوشیناکاموتوکسینیستجزایالنماسک.
حتمابرایتانسؤالپیشآمدهاستکهگوپتاباچهمدرکیچنینحرفیزدهاست؟البتههنوز

هیچمدرکمعتبریبرایاثباتاینگفتهوجودندارد،اماحرفهایشمنطقیبهنظرمیرسند.نسخه
اصلیمقالهبیتکویندرسال۲۰۰۸توسطشخصینوشتهشدکهدرکعمیقیازاقتصادوارزهای

رمزنگاریشدهداشتوطبقگفتهگوپتا،ایالنماسکدراینمباحثدانشباالییدارد.ایالنماسک
همچنیندربرنامهنویسیبهزبان++Cاستاداستوبیتکویننیزباهمینزبانبرنامهنویسیشدهاست.

گوپتاهمچنیننوشتهاست:»ایالنیکشخصخودآموختهاستودانشباالییدرموردموضوعات
مختلفدارد.اوبارهاوبارهاازطریقکتابخواندندستبهنوآوریدرحوزههایمختلفزدهاست.او

بههمینشکلراکتوهایپرلوپرااختراعکردهاستوایناحتمالوجودداردکهبیتکوینرانیزاوبه
وجودآوردهباشد.«گوپتادرادامهمقالهخودبهتوییتسال۲۰14ایالنماسکاشارهوازآنبهعنوان

یکسرنخیادمیکند.متنتوییتکهخطاببهX4NWO@  نوشتهشدهاینچنیناست:
خبحاالکهساتوشیناکاموتوپیداشده،حدسمیزنمکهپروندهمختومهاست...

بیشازاینجاییبرایادامهدادنبحثباقینمیماند؛امافرضیهجالبیبهنظرمیرسد.شماچهفکر
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ایالن ماسک مخترع 
بیت کوین است؟
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نگاهدریچه

ب��ه گزارش مهر به نقل از رویترز، روز پنجش��نبه، بیت کوین تا 90۲۱ دالر 
س��قوط کرد و کمتر از ۲۴ س��اعت پس از آن  که در روز چهارشنبه به رکورد 
همیشگی ۱۱۳9۵ دالر دست یافت، یک پنجم از ارزش خود را از دست داد.

روز پنجش��نبه این پول دیجیتال، بیش از ۸درصد در بورس بیت اس��تمپ 
لوکزامبورگ سقوط کرد و دقیقا به قیمت 9 هزار دالر رسید و به این ترتیب، 
در کمت��ر از ۲۴ س��اعت بی��ش از ۲ هزار دالر از ارزش خود را از دس��ت داد. 
سپس چند دقیقه بعد با اندکی افزایش به رقم 9۲00 دالر رسید که ۶درصد 

از ابتدای روز پایین تر بود.
این سقوط باعث ایجاد وقفه در روند رشد فضایی بیت کوین در ماه های اخیر 
ش��د، ضمن اینکه این پول دیجیتال از ابتدای س��ال تا روز چهارشنبه تقریبا 

۱۱00درصد رشد کرده بود.

نوسانقیمتبیتکوینخبرسازشد

وزی��ر ارتباطات و فناوری اطاعات نمودار کس��ب وکارهای اینترنتی در کش��ور را با 
دسته بندی استانی منتشر کرد. به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه 
اینستاگرام خود، با انتشار نمودار کسب وکارهای اینترنتی از منبع مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک ایران، گفت: شور جوانان تحصیلکرده این مرز و بوم با موانع بسیاری مواجه 
اس��ت که اگر این موانع رفع ش��وند، جمهوری اسامی ایران پرچمدار انقاب صنعتی 
چهارم در منطقه خواهد بود. وی در ادامه نوشت: رفع عقب ماندگی ۱۲ساله کشور در 
عرصه ارتباطات و فناوری اطاعات در مدت فش��رده چهار سال اخیر اگرچه همواره با 
اعتراضاتی مواجه بوده، اما از دیدگاه توسعه اشتغال و رفع بیکاری که مادر اکثر مشکات 

فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور است، نقش بی بدیلی داشته است.

ازسویآذریجهرمی

آمارکسبوکارهایاینترنتیاستانی
اعالمشد



ای��ن روزها، ش��اهد وج��ود روش های 
گوناگون��ی ب��رای انتقال پی��ام از طریق 
تبلیغ��ات هس��تیم. در ای��ن مطل��ب با 
روش ه��ای جدیدی در دنی��ای تبلیغات 
آشنا می ش��وید که در سراسر دنیا بسیار 

محبوب و اثرگذار هستند.
 تبلیغات به شکل شگفت انگیزی تغییر 
کرده اس��ت و به ابزاری مهم برای ایجاد 
ارتباطات ب��ا مش��تری و مصرف کننده 
بدل شده است. این روزها، شاهد وجود 
روش ه��ای گوناگونی ب��رای انتقال پیام 
از طریق رس��انه های مختل��ف تبلیغاتی 
هستیم. انواع روش های تبلیغات امروزی 
ب��ه مدد اینترنت و فضای مجازی، باعث 
ش��ده اس��ت دس��ت افرادی که در این 
ح��وزه فعالی��ت می کنند، به ش��دت باز 
شود. حاال دیگر انواع روش های تبلیغات 
محدود ب��ه روش های قدیمی نیس��ت. 
امروز ویدئوهای ویروس��ی ی��ا همه گیر 
در سطح شبکه های اجتماعی، تبلیغات 
بنری در سایت ها، فضاهای گفت وگوی 
کاربران درباره  برندها و… ش��کل انواع 
روش ه��ای تبلیغ��ات را دگرگون کرده 
اس��ت. با ما همراه باش��ید ت��ا به نقل از 
chetor با تغییرات رسانه های امروزی 
و انواع روش های تبلیغات بیش��تر آشنا 

بشوید:
تبلیغات دیجیتالی

تبلیغات��ی ک��ه در س��طح اینترنت��ی 
می بینید، در ح��وزه  تبلیغات دیجیتالی 
قرار می گیرند. در بس��یاری از سایت ها، 
تبلیغ��ات مختلف��ی وجود دارن��د و این 
تبلیغات یکی از روش های عمده  کس��ب 
درآمد برای وب س��ایت نمایش دهنده  آن 

هستند.
ش��یوه  دیگر تبلیغات جدید، تبلیغات 
بوم��ی هس��تند. ای��ن روش از تبلیغات 
نی��ز راه دیگ��ری ب��رای کس��ب درآمد 
وب س��ایت ها اس��ت و از طریق محتوایی 
مرب��وط ب��ه برن��د و محص��ول، متن یا 

مقاله ای آن را تبلیغ می کند.
در  به ش��دت  دیجیتال��ی  تبلیغ��ات 
حال رش��د و تکامل هس��تند و از طریق 
بس��ترهای مختلف��ی چ��ون فیس بوک، 
اس��نپ چت و… باع��ث می ش��وند ت��ا 
تبلیغات در سطح وس��یعی از مخاطبان 

دیده بشود.

تبلیغات موبایلی و تلفنی
از میان انواع روش های تبلیغات جدید، 
تبلیغ��ات تلفنی و موبایل��ی یا به عبارت 
کلی تر تبلیغات در س��طح دس��تگاه های 
کوچ��ک و قابل  حملی که قابلیت اتصال 
به اینترنت را دارند، به ش��دت رواج پیدا 

کرده است.
به کمک این دس��تگاه ها و استفاده از 
ش��بکه های اجتماعی مانند اینستاگرام، 
توییتر و… به س��ادگی پ��ای تبلیغات به 
ای��ن ابزارها نیز باز ش��ده اس��ت، اما در 
استفاده از این رس��انه ها نیز باید نهایت 
دق��ت و توجه را به کار ب��رد، زیرا ممکن 
اس��ت بی برنامگی و تبلیغات انبوه باعث 

آزار مخاطبان شود.
ه��ر ی��ک از ای��ن روش ه��ای جدید 
تبلیغات در صورت اغ��راق و بی برنامگی 

می توانند موجب اثرات معکوس بشوند.
تبلیغات چاپی

تبلیغ��ات چاپ��ی در گذش��ته یکی از 
مهم تری��ن ابزاره��ا در دس��تان صنعت 
تبلیغ��ات ب��ود ام��ا ام��روز ب��ا وج��ود 
فناوری ه��ای گوناگ��ون، تبلیغات چاپی 
کم��ی عقب نش��ینی ک��رده اس��ت. تنها 
موضوعی که همچن��ان باعث اثرگذاری 
تبلیغات چاپی می ش��ود، تمایز و تفاوت 

آن است.
اگر تبلیغات چاپ��ی برای هر محصول 
به ش��کلی متفاوت و چش��مگیر طراحی 
و اجرا بش��وند، می توان��د مخاطبی را که 
از هج��وم و گس��تردگی دنیای دیجیتال 
دچار دلزدگی شده، تحت تاثیرات مثبت 
ق��رار دهد. تبلیغ��ات چاپی دارای س��ه 

زیرمجموعه است:
تبلیغات تناوبی

وقت��ی تبلیغات در نش��ریاتی با تاریخ 
انتش��ار مشخص منتش��ر می شود، یعنی 
در قال��ب روزنامه، ماهنام��ه و… به آن 
تبلیغ��ات تناوب��ی گفته می ش��ود. برای 
س��ال های متمادی ای��ن روش، یکی از 
مهم تری��ن انواع روش ه��ای تبلیغات بود 
و به واسطه  آن میلیون ها مخاطب تصویر 
تبلی��غ چاپی را در پش��ت مجل��ه یا در 

صفحات میانی آن شاهد بودند.
بروشورها، برگ نامه ها و تبلیغات در 

نقطه  فروش
ای��ن ن��وع از تبلیغ��ات ک��ه در قالب 

و…  بروش��ورها  تبلیغات��ی،  برگه ه��ای 
منتشر می شوند، گاهی به شکل جداگانه 
و گاه��ی نیز در میان صفحات روزنامه ها 
و مجالت توزیع می ش��وند. این تبلیغات 
می تواند در قالب بروش��ورهایی شکیل و 
با جنس مرغوب روی پیش��خوان بخش 
ارتباط با مش��تری و… نی��ز قرار بگیرد. 
در این صورت عمر طوالنی تری نس��بت 
به برگه ه��ای کاغذی ک��ه در خیابان ها 
توزیع می ش��وند، خواهند داش��ت. نکته 
دیگر این اس��ت ک��ه این ن��وع آگهی ها 
نس��بت به تبلیغات چاپی، ام��کان ارائه 
اطالع��ات بیش��تری را در قالب تبلیغات 

فراهم می کند.
تبلیغات پستی مستقیم

هر دو روش از انواع روش های تبلیغات 
که در باال عنوان شد، می توانند در دسته  
این تبلیغات پستی مستقیم قرار بگیرند. 
در واقع، در این روش، محتوای تبلیغاتی 
برای مخاطبان از طریق پس��ت فرستاده 

می شود.
این روش نیز می تواند بس��یار خوب و 
موثر واقع بش��ود، البته تا جایی که مورد 
سوءاس��تفاده  آژانس ه��ای بازاریابی قرار 
نگیرد. اگ��ر در این روش، از تکنیک های 
خالقانه و جذاب اس��تفاده ش��ود، تاثیر 
خوبی بر مخاطب خواهد داش��ت و او را 
بیش��تر با برند و محص��ول و… آمیخته 

خواهد کرد.
تبلیغات چریکی

این روش تبلیغاتی تمام قواعد را درهم 
می ش��کند. در طول ۲۰ سال گذشته از 
آن اس��تفاده شده اس��ت و با روش های 
خالقان��ه،  تکنیک ه��ای  و  غیرمرس��وم 
خواه��ان ج��ذب مخاطب و مش��ارکت 
بیش��تر او در روند بازاریاب��ی و تبلیغات 

است.
در ای��ن ش��یوه از تبلیغ��ات، زمان و 
مکان اهمی��ت زیادی دارد. برای اجرای 
بازاریابی چریکی الزم نیس��ت بودجه ای 
هنگفت در دس��تان ش��ما باش��د، تنها 
چی��زی که نی��از دارید، ایده ه��ای بکر 
و خالقان��ه تبلیغاتی ب��رای جلب توجه 
مخاط��ب اس��ت. اب��زار در دس��ت این 
ش��بکه های  تبلیغات��ی،  کمپین ه��ای 
دهان به ده��ان  تبلیغ��ات  و  اجتماع��ی 

مخاطبان است.

تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
تبلیغ��ات تلویزیون��ی و رادیوی��ی از 
مهم ترین ن��وع تبلیغ��ات در دهه های 
گذش��ته بودن��د، اما به م��رور زمان و با 
توس��عه  فناوری های مختلف در سطح 
اجتماع��ی،  ش��بکه های  و  اینترن��ت 
به تدری��ج از اهمی��ت و اثربخش��ی آنها 

کاسته شده است.
این رسانه ها قادر بودند جمع زیادی 
از مخاطب��ان را با خود همراه س��ازند. 
البته هنوز هم در ساعت های پربیننده 
مانند س��اعت پخش بازی های ورزشی 
پرمخاط��ب، اثرگ��ذاری این رس��انه ها 

بسیار باال است.
تبلیغات محیطی

ه��ر گون��ه تبلیغات ک��ه مخاطب در 
بی��رون از من��زل خ��ود ب��ا آن روبه رو 
بش��ود، در زمره  تبلیغات محیطی قرار 
می گی��رد. انواع تبلیغات محیطی مانند 
اتوبوس ها  روی  تبلیغ��ات  بیلبورده��ا، 
و… در این دس��ته بندی قرار می گیرد. 
حتی تلویزیون ها و صفحات نمایشگری 
که در میدان های بزرگ نصب می شوند 
و ب��ه ارائه  تبلیغ��ات می پردازند نیز در 

این دسته جای می گیرد.
تبلیغات خدمات عمومی

این دس��ته از تبلیغات برای آگاهی و 
اطالع رس��انی به عموم منتشر می شوند 
و جنبه  تجاری ندارند. در گذشته، بستر 
و رس��انه  اصلی این دس��ته از تبلیغات، 
تلویزیون و رادیو بود ولی امروز در سایر 
بسترهای تبلیغاتی دیجیتالی نیز دیده 

می شوند.
تبلیغات نامشهود

یک��ی از ان��واع روش ه��ای تبلیغات، 
تبلیغاتی اس��ت که به طور غیرمستقیم 
در فیلم ه��ا و برنامه ها صورت می گیرد. 
مثال اگ��ر در فیلمی ش��اهد اس��تفاده  
چش��مگیر ش��خصیت ها از ی��ک برند 
خ��اص اتومبی��ل بودید، بای��د متوجه 
بش��وید که تبلیغات نامش��هود در حال 

وقوع است.
این روش از تبلیغ��ات نیز اثرگذاری 
خوب��ی دارد و ب��ه تبلیغ کنن��ده اجازه 
می ده��د ت��ا ب��ر اس��اس اطالع��ات و 
خ��واس��ت��ه های جمع��یت شن�اختی 

مخاطبان را هدف بگیرد.

با روش های جدید و اثرگذار دنیای تبلیغات آشنا شوید
کمپین

 بتمن در برابر سوپرمن: 
نبرد گرافیتی

با وجود آنکه سینما رفتن یکی از سرگرمی های 
و    Netflix ب��ود،  آرژانتینی ه��ا  توج��ه  قاب��ل 
پلتفرم های دیگر تماش��ای آنالی��ن فیلم تهدیدی 
 ج��دی ب��رای این صنع��ت به حس��اب می آمدند. 
۲۶ درص��د جمعیت آرژانتین عضو این ش��بکه ها 
 ،Netflix بودن��د. آرژانتین در رده بن��دی جهانی
رتبه  هش��تم را به خود اختص��اص داده بود و این 

آمار سیر صعودی را طی می کرد. 
ب��ا وجود مردمی ک��ه می خواس��تند فیلم مورد 
عالقه ش��ان را آنالین در خانه تماشا کنند، آژانس 
MediaCom می بایس��ت برای تماش��ای فیلم 
بتمن در برابر س��وپرمن: طل��وع عدالت، آنها را به 
خرید بلیت س��ینما و بیرون آمدن از خانه مجاب 
کن��د. برای ای��ن کار طرفداران فیل��م باید به قدر 

کافی درگیر می شدند. 
مردم آرژانتین به شدت با هم رقابت می کنند و 
این رقابت به افراط و تفریط کشیده می شود. این 
مس��اله در ورزش، سیاس��ت و حتی در عالقه شان 
به ابرقهرمان ها هم دیده می ش��ود. عنوان فیلم به 
آژان��س ام��کان داد که با رویک��رد رقابتی دو تیم 
بازی کند: بتمن در برابر س��وپرمن. آژانس به این 
مساله واقف بود که با ایجاد انگیزه  مناسب، جامعه  
هدف ش��ان با افتخار طرفداریش را از ابرقهرمانش 
اعالم خواهد کرد و به دفاع از آن خواهد پرداخت. 

استراتژی
MediaCom  بای��د محتوای��ی تعاملی ایجاد 
می کرد تا گروه هدف ضمن س��رگرم شدن، یکی 
از دو گروه طرفداران س��وپرمن یا بتمن را انتخاب 
کند. به این ترتی��ب انتظار می رفت تیم ها رقابتی 

شدید را برای بردن آغاز کنند. 
کمپین ب��ا فعالیت ه��ای چریک��ی گرافیتی در 
ش��هر بوینوس آیرس آغاز ش��د: گرافیتی هایی در 
س��طح ش��هر،  لوگوه��ای دو ابرقهرم��ان را مقابل 
یکدیگر نشان می داد. ایده  کمپین تحریک دو تیم 
سوپرمنی ها و بتمنی ها برای شروع نبرد گرافیتی 

بود.
آژانس که می دانست گروه هدف از نفوذ بیش از 
۹۰ درصد در فضای آنالین برخوردار اس��ت، برای 
اینکه کمپین را بیش��تر بر س��ر زبان ه��ا بیندازد، 
پس��ت هایی براس��اس اطالع��ات جغرافیایی افراد 
در ش��بکه های اجتماعی منتشر کرد. هدف از این 
پست ها ترغیب مخاطب هدف به پیوستن به یکی 
از تیم های گرافیتی در ش��هر و شرکت در مسابقه 

بود. 

اجرا
ای��ده با اجرای ۱۰۰ گرافیتی در س��طح ش��هر 
آغاز ش��د، بیش تر طرح ها در محله هایی کش��یده 
ش��د که بیش تری��ن ترافیک ش��هر در آن وجود 
داش��ت )به ویژه مناطق دانش��گاهی(. گرافیتی ها 
لوگوه��ای هر دو ابرقهرمان را هم��راه با جمله ای 
از تریل��ر فیلم به نمایش می گذاش��ت؛ تریلر فیلم 
ه��م در فضای آنالین و هم در فض��ای آفالین به 
نمایش در آمده بود. ب��رای وایرال کردن کمپین، 
MediaCom پس��ت ها را براس��اس قرار گرفتن 
گرافیتی ها در محله های سکونت افراد، طبقه بندی 
و منتش��ر ک��رد و به این ترتیب م��ردم را وادار به 
جست و جو برای طرح ها و به اشتراک گذاشتن آن 
در شبکه های اجتماعی ش��ان می کرد. رسانه های 
مورد اس��تفاده فیس ب��وک، توییتر و اینس��تاگرام 
بودند. نقش��ه هایی تهیه ش��د که ب��ه کاربران در 
مورد محل گرافیتی ه��ا راهنمایی می کرد و افراد 
می توانس��تند با پیدا کردن گرافیتی ها عضو یکی 
از تیم ها ش��وند. بعد از بارگذاری تصویر گرافیتی 
در پروفایل های ش��بکه های اجتماعی و با هشتگ 
#بتمن  در  برابر  سوپرمن و # چه کسی  برنده  است 
و تگ کردن ش��رکت برادران وارن��ر در آرژانتین، 
مردم به طور خ��ودکار در فرآیند خرید بلیت های 
افتتاحیه  نمایش فیلم و بسته های مخصوص فیلم 

شرکت کرده بودند. 
محتوای نبرد گرافیتی خیلی زود توس��ط خود 
کارب��ران تولید ش��د، زی��را در ای��ن مرحله دیگر 
مخاطبان مش��تاق بودند هر چه سریع تر گرافیتی 
م��ورد نظ��ر خ��ود را پیدا کنن��د و به تی��م مورد 

عالقه شان بپیوندند. 
در هفت��ه  اول نمای��ش فیل��م، ۶۱۸۳۵۱ نفر به 
تماش��ای فیلم رفتند و این میزان در مقایس��ه با 
فیلم های دیگر ۲۱ درصد افزایش جمعیت داشت. 
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ایستگاه تبلیغات

Time  فروخته شد؛ زنگ خطری 
برای نشریات قدیمی 

 فص��ل طوالنی ای در زندگی نش��ریات یکش��نبه 
شب بسته ش��د. ش��رکت Time که صاحب امتیاز 
و   Time، Sports Illustrated وزی��ن  مجل��ه  
People به دو برادر ثروتمند فروخته ش��د و شرکت   
Meredirh  امتی��از مج��الت Time را از آن خود 

کرد. 
ای��ن ق��رارداد، پایان یکی از مش��هورترین مجالت 
آمریکای��ی را رقم زد؛ مجله ای ک��ه تیترهایش توجه 
س��ران کشورها را در تمام دنیا به خود جلب می کرد 
و ب��ا عکس ها و جمالت خارق الع��اده مردم را متحیر 

می کرد. 
دو س��ه سالی می ش��د که Time از کاهش سهم 
بازار خود شکایت می کرد و ظاهرا نمی توانست برای 
آن کاری کند. فروش نس��خه  اینترنتی نیز نتوانست 

به دادش برسد. 
درس��ت اس��ت ک��ه Time ب��ه زندگی خ��ود با 
اندیش��ه های جدید ادامه می ده��د، اما همچنان این 
س��وال مطرح اس��ت که آی��ا دوران مجل��ه  خواندن 
به پایان رس��یده اس��ت؟ آی��ا Time عرص��ه را به 

وب سایت های جوان باخته است؟
 

 سلبریتی های بدون کفش؛
 راه رفتن روی فرش زبر

اجتماع��ی مس��ئولیت  کمپین ه��ای  از  یک��ی    
 Tesco Lotus  )فروشگاه ی زنجیره ای در تایلند(، 
»بردن بچه ها به مدرس��ه« است. برند در این کمپین 
از مش��تریانش در سراسر تایلند دعوت می کند، برای 
ک��ودکان نیازمن��د کف��ش بخرند. کمپین در س��ال 
۲۰۱۳ آغاز ش��د و هر س��ال ح��دود ۲۰۰۰۰ جفت 
کف��ش به کودکان نیازمند داده ش��د. با این حال در 
تایلن��د بیش از ۴ میلیون کودک وجود داش��تند که 
در مناطق روس��تایی و دورافت��اده زندگی می کردند 
 ک��ه به احتمال زی��اد به کفش نیاز داش��تند. تالش

 Tesco Lotus  س��تودنی ب��ود، اما هنوز قطره ای 
در دریا بود.

در س��ال ۲۰۱۶ برند تصمیم گرفت با یک کمپین 
کوچک و با صرف هزینه  اندک، موج زیادی درس��ت 
کن��د و بتواند تع��داد کفش ها را افزای��ش دهد تا به 
تغییری اساس��ی در وضعیت این کودکان دست پیدا 
 Mindshare کن��د. به گزارش ام بی ای نیوز آژانس
تحقیقات عمیق ت��ری را برای درک مصرف کنندگان 
و رفتارش��ان آغ��از ک��رد. واقعی��ت ای��ن اس��ت که 
مصرف کنن��دگان، ب��ه ویژه آنهایی ک��ه در خانه های 
مجل��ل حومه  ش��هر زندگ��ی می کردند، به س��ختی 
می توانستند مش��کالت زندگی بدون کفش را درک 
کنن��د. برای همین متوجه نمی ش��دند، هدیه کردن 
یک جفت کفش چطور می تواند زندگی یک انس��ان 

را تغییر دهد. 
مش��خصه  بارز این گروه از مخاطبان استفاده  زیاد 
از ش��بکه های اجتماعی، غرق ش��دن در شایعه های 
مربوط به س��تارگان، افراد مش��هور و سرگرمی بود. 
در واقع بیش��ترین حجم اطالعات مورد استفاده  آنها 
ب��ه افراد مش��هور و زندگی های پر زرق و برق ش��ان 
مربوط می ش��د. برای جل��ب توجه آنها به داس��تان 
ک��ودکان نیازمند به کفش، نیاز به تالش زیادی بود؛ 
این کودکان باید مانند س��لبریتی هایی با کفش های 

پاشنه بلند، روی فرش قرمز می رفتند. 

استراتژی
اس��تراتژی Mindshare می بایس��ت وضعیت��ی 
دورت��ر از زندگ��ی روزمره  س��اکنان حومه  ش��هرها 
طراحی می کرد تا به ش��کلی ساده و تاثیرگذار برای 
آنه��ا قابل فهم می بود. همان ط��ور که همه می دانند 
تجربه  عملی بی��ش از کلمات تاثی��ر می گذارد. آنها 
تصمی��م گرفتن��د مفهوم آش��نای فرش قرم��ز را به 
 فرش زب��ر تبدیل کنند؛ تضادی برای فهماندن حس 

راه رفتن روی سطوح سخت بدون کفش.

اجرا
آژانس با خاک و س��نگ، به بازآفرینی مس��یرهای 
روس��تایی پرداخت. سپس در مس��یرها و محل های 
پررف��ت و آمد مثل ف��رودگاه بین المللی تایلند، یک 
مرکز خرید بااهمیت و یکی از س��مینارهای رس��انه 
در تایلن��د، در م��ورد برگ��زاری روی��داد ف��رش زبر 
اطالع رس��انی ک��رد. میهمان های زی��ادی از بیش از 

۳۰۰ شرکت دعوت شده بودند.
ماکت های��ی از ک��ودکان نیازمن��د روی فرش زبر 
تعبیه شد که داستان زندگی شان را روایت می کردند 
و اطالعاتی در مورد کمپین و شکل کمک رسانی در 

آن را، به مدعوین می دادند.
کارت پستال هایی مجهز به بارکد نیز به میهمان ها 
  Tesco Lotus داده می شد تا با مراجعه به خروجی

کفش اهدا کنند. 

نتیجه
درست اس��ت که در نهایت هیچ کسی روی فرش 
زبر قدم نگذاش��ت، اما در مورد کمپین اطالع رسانی 
ش��د و حومه نش��ینان ثروتمن��د، وضعی��ت زندگی 

نیازمندان را از نزدیک حس کردند. 
تعداد ۱۸۰۰۳۹ کفش اهدا ش��د که در مقایسه با 

سال قبل، پنج برابر شده بود. 
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مانند فوتبال، زمانی شما در بازاریابی 
و ف��روش موف��ق خواهید ش��د که به 
صورت تیمی کار کنید . مهم نیست که 
تعداد اعضای تیم بازاریابی ش��ما چند 
نفر باش��د، مهم آن است که به صورت 

تیمی با یکدیگر کار کنید .
پ��س از تحقیقات فراوان در رابطه با 
ویژگی های تی��م بازاریابی حرفه ای، 9 
ویژگی و شاخصه برای آن معرفی شده 
است که در این مقاله  می توانید با آنها 

آشنا شوید.

ویژگی اول: تخصص
بازاریاب��ی آنالین مانن��د یک جهان 
دارای تنوع بس��یار زیادی است . صدها 
تکنی��ک و اس��تراتژی بازاریابی آنالین 
وج��ود دارد که ش��ما می توانید از آنها 

استفاده کنید .
 از اس��تراتژی هایی که برای نوشتن 
و به اشتراک گذاری محتوا وجود دارد 
تا اس��تراتژی هایی که برای راه اندازی 
کمپین های تبلیغات��ی  می توان از آنها 

استفاده کرد .
بنابرای��ن بهتری��ن تی��م بازاریاب��ی 
و ف��روش بای��د ش��امل اف��رادی ب��ا 
تخصص ه��ای منحصر به ف��رد و ویژه 
به جای اف��رادی که  می توانند در چند 
بخش خ��وب عمل کنند، باش��د، زیرا 
همان طور که  می دانید افراد متخصص 
با تمام نکات حوزه تخصصی خود آشنا 

هستند .
تاثیرگ��ذاری  بنابرای��ن  می توانی��د   
عمیق ت��ری روی بازدیدکننده بگذارید 
و در تعامل با مخاطب بهتر عمل کنید .

ویژگی دوم: ارتباط
تیم ه��ای  بهتری��ن  تردی��د  ب��دون 
بازاریابی آنهایی هستند که اعضای آن 
با یکدیگر به صورت مس��تمر و آشکار 

ارتباط برقرار  می کنند .
 رهب��ران تیم باید به آموزش اعضای 
تیم با اطالعات دقیق و روشن بپردازند 

و اعض��ای تی��م نیز در زم��ان فعالیت 
بعد از روبه رو ش��دن ب��ا هرگونه تغییر 
و چال��ش باید هم ب��ا یکدیگر و هم با 

رهبران تیم ارتباط داشته باشند .
ارتباط��ات ب��ه حل س��ریع تر و بهتر 
مش��کالت کمک  می کند . عالوه بر آن، 
باع��ث  می ش��ود اعضا همیش��ه دارای 
اطالعات به روزی باشند و دانسته های 

خود را در اختیار یکدیگر بگذارند .

ویژگی سوم: هماهنگی و اتحاد
بازاریابی بر پایه ایده بنا ش��ده است 
و بعید به نظر  می رس��د ک��ه تنها یک 
نفر همیشه بهترین ایده را ارائه بدهد . 
در ع��وض زمانی که در تی��م بازاریابی 
هماهنگ��ی و اتح��اد وج��ود داش��ته 
باش��د،  می توان همیش��ه چندین ایده 
بس��یارعالی در اختیار داشت و بهترین 

اهداف و راه حل ها را ارائه داد .
اتحاد و هماهنگی همچنین  می تواند 
باعث تقس��یم کار در واق��ع اضطراری 
ش��ود، زیرا گاهی اوقات ممکن اس��ت 
بعضی افراد حجم کار کمتری داش��ته 
باش��ند . در این مواق��ع  می توان به این 
اف��راد میزان بیش��تری فعالیت واگذار 
ک��رد تا همچنان کارها مطابق برنامه و 

زمانبندی پیش برود .

ویژگی چهارم: رهبری
وجود ی��ک رهبر در تی��م بازاریابی 
بسیار ضروری و مهم است، زیرا کمک 
 می کن��د تا بتوان ایده ه��ا و برنامه ها را 
راحت ت��ر و موثرتر اجرا کرد . رهبر تیم 
مس��ئول ایجاد چش��م ان��داز، گرفتن 
تصمیم گیری های ب��زرگ و در نهایت 

اعمال آن در تیم است .
وجود رهبر در تیم بازاریابی و فروش 
همچنین باعث ایجاد ارتباطات سازنده 
و مفی��د بین اعض��ای تیم  می ش��ود، 
احتمال وجود اختالف را کم  می کند و 

باعث تحکم تصمیم ها  می شود .

ویژگی پنجم: هدف گرایی
ه��ر یک از اعض��ای تیم بای��د برای 

رس��یدن به ی��ک هدف واح��د تالش 
کنن��د . ب��ه عن��وان مث��ال، آنه��ا باید 
مهارت های نویس��ندگی خود را بهبود 
بدهند تا بتوانن��د به هدف تیمی خود، 
که افزایش ترافیک واقعی سایت است، 

کمک کنند .
اهداف باید ستون فقرات و چارچوب 
یک تیم بازاریابی باش��ند ت��ا بتواند به 

نتایج بهتر دست پیدا کند . 
در واقع اهداف کم��ک  می کنند که 
تی��م روی آنه��ا متمرک��ز ش��ود و اگر 
این تمرکز وجود نداش��ته باش��د، تیم 
بازاریاب��ی راه خود را گ��م  می کند و با 
شکست مواجه  می شود . مهم ترین نکته 
آنک��ه هدف گرایی به بهبود عملکرد در 

بازاریابی کمک خواهد کرد .

ویژگی ششم: قدرت تشخیص و 
تصمیم گیری

باید اعتراف کنم ک��ه بازاریابی پر از 
موانع ریز و درش��ت است ، اما یک تیم 
بازاریابی موفق اجازه نمی دهد که این 
موانع سر راهش قرار بگیرد؛ حداقل نه 

برای طوالنی مدت .
قدرت تش��خیص و تصمیم گیری به 
اعضای تیم کم��ک  می کند که بتوانند 
برای مواقع اضط��راری راه حل دیگری 
پی��دا کنند تا چالش های تهدیدآمیز را 
پشت سر بگذارند . همین ویژگی اجازه 
نخواهد داد که تیم در برابر مش��کالت 

تسلیم شود و دست از کار بکشد .

ویژگی هفتم: انعطاف پذیری
بازاریاب��ی از طری��ق تکنولوژی نفوذ 

بیشتری پیدا کرده است . 
به دلیل تغییرات پیاپی در تکنولوژی 
همیش��ه نمی ت��وان از یک اس��تراتژی 
اس��تفاده کرد، زی��را اگر رقبای ش��ما 
انعطاف پذیر باش��ند و از یک استراتژی 
دیگر در بازاریابی استفاده کنند، قطعا 

با شکست روبه رو خواهید شد .
 بنابرای��ن تی��م بازاریابی ش��ما باید 
انعطاف پذیر باش��د و همیش��ه خود را 
با آخرین تغیی��رات در تکنولوژی وفق 

ده��د تا بتوان��د مطابق آن اس��تراتژی 
دیگری را تدوین کند . 

در واقع انعطاف پذیری تیم شما باعث 
 می شود که نسبت به تغییرات واکنش 
مناسبی نشان بدهند و کمک  می کند 

همیشه رو به جلو حرکت کنید .

ویژگی هشتم: مسئولیت پذیری
اگر یکی از اس��تراتژی های بازاریابی 
ش��ما به هر دلیلی با شکس��ت مواجه 
شود، چه کس��ی قرار است مسئولیت 
آن را ب��ر عهده بگیرد و راه حل دیگری 

را ارائه دهد؟
هی��چ تیم بازاریابی وج��ود ندارد که 
بدون نقص و اش��کال باشد ، اما بهترین 
تیم بازاریابی آن اس��ت که اعضای تیم 
مسئولیت پذیر باش��ند، اشتباه خود را 
قبول و برای بهبود شرایط تالش کنند .

ویژگی نهم: شور و عشق
اگ��ر اعضای تیم ب��ه کاری که انجام 
 می دهند ش��ور و عش��ق داشته باشند، 
دیگر زمان خ��ود را هدر نخواهند داد، 
کاری را در نیمه راه رها نخواهند کرد، 
کاری را با حداقل کیفیت و اس��تاندارد 
تحویل نخواهند داد و کمپین بازاریابی 
را نصفه و نیمه کنار نخواهند گذاشت . 
همچنین افرادی که ش��ور و عش��ق به 
کار خود دارند، عاشق خالقیت هستند 
و کار خ��ود را به بهتری��ن نحو ممکن 
انج��ام  می دهن��د . به همی��ن دلیل در 
کس��ب بهترین نتای��ج تردیدی وجود 
نخواه��د داش��ت . بنابرای��ن از افرادی 
در تی��م بازاریابی خود اس��تفاده کنید 
که دارای ش��ور و عش��ق نسبت به آن 
هس��تند . دوس��تان عزی��زم، اگ��ر تیم 
بازاریاب��ی ش��ما دارای ای��ن ویژگی ها 
نیس��ت، مطمئ��ن باش��ید ک��ه برای 
رس��یدن ب��ه موفقی��ت در بازاریاب��ی 
اینترنتی با چالش ه��ای جدی روبه رو 
 خواهید ش��د ، بنابراین در نزدیک ترین
 زم��ان ممکن نس��بت ب��ه ترمیم تیم 
بازاریاب��ی خود اقدام��ات الزم را انجام 

دهید .

 زبان بدن دیجیتالی مشتریانویژگیهایتیمبازاریابیحرفهای
 را بفهمید

ادبی��ات  ب��دن دیجیتال��ی کم ک��م در  زب��ان 
مش��تری مداری دیجیتال��ی جا می افت��د و توجه 

بسیاری را به خود جلب می کند. 
زبان بدن دیجیتالی ب��ه مجموعه فعالیت هایی 
گفته می ش��ود که مش��تری ها به ط��ور آنالین و 
در فض��ای برخ��ط و مجازی انج��ام می دهند که 
ش��امل کارهای مختلفی نظیر مشاهده صفحات 
وب سایت تا کلیک روی فرم های مختلف می شود. 
عموما مش��تری در فضای مجازی هویت خود را 
پنه��ان می کند اما هر رفتاری که نش��ان می دهد 
و هر کلیکی که می کند، اطالعاتی مهم و حیاتی 
درب��اره عالقه مندی ها و احساس��اتش در اختیار 
شما می گذارد. از این رو الزم است که حتما زبان 

بدن دیجیتالی مشتریان را بفهمید.
به گزارش بازده، به رغم پیشرفت های دیجیتالی 
که در ۲۰ س��ال گذش��ته صورت گرفته اس��ت، 
از پیش��رفت در تج��ارت الکترونی��ک گرفت��ه تا 
پیچیده تر ش��دن تکنولوژی بازاریابی، معیارهای 
عملکرد وب س��ایت در این دو دهه تغییر چندانی 

نکرده است.
ای��ن حقیقت که نرخ تبدیل در این ۲۰ س��ال 
در 3درصد راکد باقی مانده، نش��انگر این است که 
معیار نادرستی برای تمرکز و توجه است. شاخص 
کلی��دی عملک��رد )KPI( باید به همان روش��ی 
گس��ترش یابد ک��ه کانال های دیجیت��ال، رفتار 
مشتری، رویکرد خرید و عادت ها تکامل یافته اند، 
ولی کس��ب و کاره��ا همچنان ب��ه اندازه گیری، 
ردیابی و مشغولیت با نرخ تبدیل ادامه می دهند، 

زیرا ساده است.

مشکل اینجاس��ت که نرخ تبدیل، چیز زیادی 
درباره تجربه واقعی دیجیتال مش��تریان مان به ما 
نمی گوی��د و درک تجربه  دیجیتال مش��تریان از 

همیشه مهم تر است.
 ارتباط شفاف و قدرتمندی بین تجربه و درآمد 
وج��ود دارد، تا جایی که اکن��ون تجربه مهم ترین 
متمایزکننده برند و ایجادکننده ارزش کسب و کار 

است.
فکر کردن به نرخ تبدیل به عنوان یک س��فر، و 
نه یک اقدام تک، بس��یار مهم اس��ت. تنها زمانی 
می توانیم اهداف را شناسایی و شروع به کار کنیم 
که تجربه  بازدیدکنندگان ما با این اهداف سازگار 

باشد. 
اگر این سازگاری وجود داشته باشد، مي توانیم 
تجزیه و تحلیل زبان دیجیتال بدن مش��تریان را 
از طریق سفرش��ان آغاز کنیم ت��ا به دیدگاه کلی 
از تجربه ش��ان برس��یم و مواردی را ک��ه نیازمند 

پیشرفت هستند بیابیم.
کلی��د افزایش نهای��ی نرخ تبدی��ل از 3درصد 
کنونی این است که به این تجربه به چشم ریالی 
بنگریم. هرچه تجربه  بهتری را برای مشتریان مان 
فراهم کنیم، احتمال بیشتری وجود دارد که از ما 
خرید کنند، خواه خرید آنالین باشد یا حضوری.

راهنمای جدید ما، کش��ف زبان بدن دیجیتالی 
به پرس��ش های اساسی پاس��خ می دهد تا شما را 
قادر س��ازد یک تجربه  استثنایی و آستانه  رقابتی 

فراهم کنید. موارد زیر را بررسی کنید:
تج��ارت  بع��دی  م��وج  اس��تاندارد  چ��را   -1

الکترونیک، زبان دیجیتال بدن است؟
۲- تبدیل شدن به یک مشتری بالفعل چگونه 
به س��فری تشبیه می ش��ود که تحت تأثیر تجربه 

است؟
3- چگون��ه می توانی��د رفتار، ط��رز فکر و نیت 
افراد را در زمان خرید و جس��تجوی آنالین درک 

و تفسیر کنید؟
رفت��اری  الگوه��ای  فک��ر  ط��رز  پن��ج   -۴

بازدیدکنندگان کدام ها هستند؟
5- طرز فکر چگونه با تبدیل مرتبط است؟

۶- چگون��ه از ه��ر تعامل دیجیتال، بیش��ترین 
استفاده را ببریم؟

۷- زبان دیجیتال ب��دن چگونه می تواند ارزش 
واقعی کس��ب و کار و بازده روی س��رمایه گذاری 

را تعیین کند؟
clicktale :منبع

انواع بروشور فروش
بروش��ور می تواند پوش��ه ای پر از برگه های حاوی 
اطالعاتی درباره  محصوالت ش��رکت ی��ا کارت هایی 
باش��د که چاپ لیزری دارند و همه می توانند آنها را 
برای مطالع��ه بردارند. بخش زیر به نقل از هورموند،  
به شما کمک می کند تا با انواع بروشورها آشنا شوید.

بروشور نشان دهنده  توانایی ها
ای��ن نوع بروش��ور داس��تان کس��ب وکار ش��ما را 
می گوی��د، ش��خصیت تجاری تان را انتق��ال می دهد 
و پیش��نهاد ش��ما را از رقبای تان متمایز می س��ازد، 
به وی��ژه اگ��ر در ح��ال مارکتینگ برای کس��ب وکار 
خدمات��ی )مانند وکالت یا خدم��ات مالی یا خدمات 
مشاوره ای( یا کسب وکاری باشید که محصوالت ویژه 
ارائه می دهد. این نوع بروشور از لحاظ تولید در میان 
انواع بس��یار گران قرار می گیرد. یک برنامه ریز مالی 
ممکن است برگه ارزش خالص دارایی های شرکت را 
در آن بگنجاند؛ سازنده  مسکن می تواند فهرستی در 
آن ق��رار دهد که به مش��تری بگوید چطور از بودجه  
ساخت مسکن خود بیش��ترین سود را ببرد. با چاپ 
این بروش��ور به مش��تری می گویید به چه دلیل باید 

بروشور را نگه دارد و بعدا به آن مراجعه کند.
بروشور محصول

دربردارنده  پیش��نهاد خاص کس��ب وکار ش��ما به 
مشتری است. ارائه  این بروشور زمانی اهمیت می یابد 
که الزم باش��د مشتری برای خرید محصوالت بیشتر 
فکر کند، مثل محصوالتی که ارزش یا قیمت زیادی 
دارند یا محصوالتی که مش��تری قبل از خرید آن به 
مقایس��ه  قیمت و موارد فن��ی آن با دیگر محصوالت 

مشابه می پردازد.
بروشورهای قیاسی

شامل برگه ها یا بروش��ورهایی می شود که همگی 

طراح��ی یکس��انی دارند. ای��ن قالب به ش��ما اجازه 
می دهد بس��ته ب��ه نوع برداش��تی ک��ه می خواهید 
مشتری از محصول شما داشته باشد، برگه های حاوی 
اطالعات را به آسانی به روز کنید. اگر کسب وکار شما 
مجموع��ه ای از محصوالت را به مش��تری پیش��نهاد 
می دهد ک��ه می ت��وان آن را روی صفحات گوناگون 
مارکتینگ نمای��ش داد یا اگر فهرس��ت قیمت ها یا 
سایر ویژگی های محصوالت تان دائما تغییر می کنند 
یا اگر مش��تریان شما نیازها و عالیق گوناگون دارند، 

روش بی نظیری برای شماست.
کارت های ردیفی

به این دلیل به این نام خوانده می ش��وند که آنها را 
می توان در ردیف بروش��ورهای ۴*9 اینچ جای داد. 
برخی از این کارت ها یک تک برگ هستند که تا شده 
و به بروش��وری چندقس��متی تبدیل می شود. مابقی 
چند صفحه هس��تند و از وس��ط دوخته می ش��وند. 
بس��یاری از کس��ب وکارها به وس��یله چاپ س��ه باره 
تصوی��ری روی برگ��ه ای ۸*11 اینچ��ی کارت های 
ردیف��ی ارزان تولید می کنند که می ت��وان آنها را به 
س��ه کارت کوچ��ک برش داد. مهم تری��ن چیزی که 
باید در مورد این کارت های قفس��ه ای یادتان باش��د 
این اس��ت که تنها چند اینچ باالیی است که در دید 
مش��تری قرار می گیرد. بقیه قس��مت ها زیر بروشور 
پنهان می مانند. پس مطمئن ش��وید نام و پیامی که 
منفعت مش��تری را نشان می دهد در قسمت کوچک 

باالی کارت آمده است.
آگهی های کوچک

ارزان تری��ن راه تبلی��غ محص��والت، اس��تفاده از 
آگهی های کوچک اس��ت که روی کاغذهای 11*۸ 
اینچی چاپ می ش��ود ت��ا خبر یک ف��روش، حراج، 
رویداد با محدودیت زمانی یا محصولی ارزان قیمت را 
که برای رس��یدن به موفقیت به نمایش باکیفیت باال 
نیاز ندارد، به گوش مش��تری برس��اند. در آگهی های 
کوچک، متنی بنویسید که در یک نگاه فهمیده شود. 
یادتان باشد آگهی های کوچک دورریختنی هستند، 
پس از افراد انتظار نداش��ته باشید به تک تک کلمات 
ش��ما دقت کنند. این آگهی ها را به درس��تی طراحی 
کرده، آن��گاه به چاپ ببرید و با مبل��غ اندکی تعداد 
بس��یاری کپی سیاه وس��فید یا رنگ��ی از آن بگیرید. 
آگهی های کوچ��ک ظاهر و باطن یکس��انی دارند و 
معموال حساس��یت زی��ادی روی کیفی��ت چاپ آنها 
وج��ود ندارد، اما اگر جذابیت متن و تصاویر، کیفیت 
کاغ��ذ و چ��اپ آنها را تا باال ببرید به توس��عه تصویر 

تجاری تان کمک می کند.

ارتباطکارگاه فروش

بازاریابی خالق

امیر قمصری



 شور و اشتیاق خود را به یک 
کسب و کار واقعی تبدیل کنید

ب��رای تبدیل ایده ه��ا به یک کس��ب وکار واقعی، 
نیازی نیس��ت از ابتدای کار هم��ه  جزئیات اجرایی 
پروسه ها را بشناس��ید. همه  ما شور و اشتیاق هایی 
داری��م که حاضریم برای پرداختن به آنها، ش��ب ها 
تا دیروقت بیدار بمانی��م. یا عالقه مندی هایی را که 
نمی توانیم آن طور که دوس��ت داریم به آنها مشغول 
ش��ویم. مثاًل برخی مردم ب��ه ورزش یا یک فعالیت 
خ��اص مش��تاقند و برخ��ی دیگر ی��ک موضوع یا 
یک رون��د را دنبال می کنند. ولی به طور مش��خص 
اغلب ما، اش��تیاق های مان را جایی خارج از ش��غل 
و حرفه  خود پیدا می کنیم.  بس��یاری از ما در مورد 
تبدیل کردن اش��تیاق مان به یک کسب وکار واقعی، 
رویاپ��ردازی می کنی��م ول��ی درواقع هی��چ ایده ای 
نداریم که باید از کجا ش��روع کنیم. به نظر می ر سد 

فاصله  بین رؤیا و کسب وکار، برطرف نشدنی است.
وقتی می خواهیم به تأسیس یک شرکت یا شروع 
یک کس��ب وکار فکر کنیم، ترس ه��ای زیادی مثل 
ریسک تغییر شغل، ذهن مان را آشفته می کند. این 
تردیدهای شخصی از آنجا ناشی می شوند که صرف 
عالقه من��دی به یک موضوع، به این معنی نیس��ت 
که در آن حوزه عملکرد و اجرای خوبی هم داش��ته 
باش��یم، اما لیس��ت طوالن��ی »ای  کاش« و »فقط 

اگر«ها، نهایتاً به موفقیت ما منجر نمی شود.
دیوی��د واک��ر، مؤس��س و مدیرعام��ل ش��رکت 
تریپلمین��ت ک��ه عالقه  ش��خصی اش ب��ه امالک و 
مس��تغالت را به وس��یله  یک ش��رکت رو به رشد و 
عالی به مرحله  اجرا رساند، معتقد است گرچه برای 
دستیابی به موفقیت باید چالش های زیادی را پشت 
سر بگذاریم ولی با کنار گذاشتن ترس ها می توانیم 
مس��یر رؤیا ت��ا واقعیت را کوتاه و هم��وار کنیم. در 
همین راستا واکر سه نکته  مهم را به نقل از زومیت 

یادآور می شود:
 برای شروع کار به یک ایده  تجاری عالی 

نیاز ندارید
یکی از بزرگ ترین استدالل های اشتباه کارآفرینان 
این اس��ت که پیش از تأس��یس یک شرکت، حتماً 
باید ب��ه یک ایده  عالی و بی نقص رس��یده باش��ید 
ول��ی اگر از کارآفرین��ان بزرگ بپرس��ید که آیا در 
ط��ول زمان ایده های اصلی خ��ود را تغییر داده اند، 
پاسخ شان مثبت است. وقتی قدم اول را برمی دارید، 
تحقیقات تان را ش��روع می کنید، با مشتریان بالقوه 
صحبت می کنید و از همان تکنیک های همیش��گی 
آزمون  و خطا اس��تفاده می کنید، ایده  شما در طول 
زم��ان تکامل خواهد یافت. اگر قبل از دس��ت به کار 
شدن منتظر شوید تا همه  جزئیات ایده  اولیه کامل 
شوند، زمان زیادی از دست می دهید و حتی ممکن 
است هرگز راه اندازی کسب وکارتان را نبینید. دیوید 
واکر می گوید همیشه به حوزه  امالک عالقه  داشت 
اما اولین قدم برای محقق شدن رؤیاهایش، تأسیس 
شرکت تریپلمینت بود. شاید اگر او هم صبر می کرد 
تا همه  جزئیات کار روش��ن ش��وند، هرگز به چنین 

موفقیتی نمی رسید.
 همه  اطالعات فعلی و مباحثی را که باید

 یاد بگیرید، بنویسید
اگر ایده  ش��ما این اس��ت ک��ه برای رس��یدن به 
عالقه مندی خود، باید ش��رکتی تأسیس کنید؛ پس 
در ح��ال حاضر اطالعات خوبی در این زمینه دارید. 
بهتر اس��ت همه  دانش و اطالعات خود را به صورت 
س��اختاری و سازمان یافته بنویسید تا به نقصان های 
خود پی ببری��د. به این ترتیب می فهمید که در کدام 
جوانب باید نکات جدیدی یاد بگیرید و کدام مباحث 
و حوزه ها، در راه اندازی شرکت نقش مهم تری دارند.

زمانی که واکر می خواست شرکتش را تأسیس کند، 
ه��ر چیزی را که در مورد صنعت امالک مس��کونی 
می دانست، یادداش��ت کرد. در آن زمان متوجه شد 
در م��ورد کارگزاران امالک و نحوه  کار آنها اطالعات 
کاف��ی ن��دارد. درنهای��ت او و هم بنیان گذارش یک 
آژانس امالک تأسیس کردند تا این خأل اطالعاتی را 
پوش��ش دهند. نکاتی که در این مرحله یاد گرفتند، 

به نقطه  قوت شرکت فعلی آنها تبدیل شد.
 با افرادی که در این صنعت کار می کنند 

صحبت کنید
اگ��ر می خواهید ش��ور و ش��وق خ��ود را به یک 
کس��ب وکار تبدیل کنید، یک��ی از بهترین راه های 
ش��روع کار این است که با افراد فعال در آن زمینه، 
صحبت کنی��د. در این مرحله ش��ناخت افراد مؤثر 
و ارتباط برقرار کردن ب��ا آنها، اهمیت زیادی دارد. 
معموالً انس��ان هایی که در یک صنعت به موفقیت 
رس��یده اند هم دوس��ت دارند با عالقه مندان حوزه  
مربوطه، معاشرت داش��ته باشند.واکر نیز زمانی که 
می خواس��ت تریپلمینت را تأس��یس کن��د، با افراد 
مؤث��ر صنعت ام��الک رابطه برقرار کرد و جلس��ات 
متع��ددی را به صحبت ب��ا آنها گذران��د. این افراد 
موفق که ش��اهد ش��ور و اش��تیاق درخش��ان واکر 
بودند، او را به خوب��ی راهنمایی کردند و این روابط 
حت��ی بعد از راه اندازی و رش��د ش��رکت ادامه پیدا 
کرد.بس��یاری از م��ردم نس��بت به ق��دم نهادن در 
حوزه  اجرایی عالقه مندی های خود مردد هس��تند. 
نترس��ید و مطمئ��ن باش��ید روابطی راک��ه ایجاد 
می کنید و درس هایی که یاد می گیرید، در ش��روع 

کسب وکارتان بسیار ارزشمند خواهد بود.
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ورزش ب��ه س��اختار اجتماع��ی 
بیشتر کشورهای جهان گره خورده 
است و چشم انداز منحصر به فردی از 

کارآفرینی فراهم می کند.
 به گزارش chetor، کارآفرینی 
در ورزش، حوزه  به سرعت در حال 
رش��دی از کارآفرینی و تحقیقات 
مدیری��ت ورزش اس��ت. فرآین��د 
کارآفرین��ی در ورزش دربردارن��ده  
فعالیت های کارآفرینی اجتماعی و 
نوآوری اجتماعی است که در زمینه  
ورزش��ی انجام می شوند. ورزش در 
جایگاه یک صنعت، جزو بزرگ ترین 
محس��وب  جه��ان  صنعت ه��ای 
می ش��ود و بر صنایع دیگر از جمله 
گردش��گری  و  آموزش و پ��رورش 
تاثی��ر می گذارد که خ��ود آنها هم 
بر نوآوری اجتماع��ی و کارآفرینی 

اجتماعی تمرکز یکپارچه ای دارند.
ورزش ب��ه س��اختار اجتماع��ی 
بیشتر کشورهای جهان گره خورده 
از  و چش��م انداز منحصر به ف��ردی 
کارآفرینی فراه��م می کند. فرآیند 
کارآفرین��ی در ورزش را معم��وال 
سازمان ها، افراد یا دولت هایی آغاز 
می کنند که هم در حوزه  اقتصادی 
و هم اجتماعی حضور موثری دارند.

فعالیت های کارآفرینی در ورزش 
تحت تاثیر توس��عه  تکنولوژی بوده 
که ب��ا انتش��ار اطالع��ات و ایجاد 
بازارهای جدی��د بین المللی جدید 
افزای��ش یافته اس��ت. ه��دف این 
مطل��ب آش��نایی خوانن��ده با دید 
نظ��ری در تحقیق��ات کارآفرینی 
در ورزش ب��ا تمرک��ز ب��ر ماهیت 

کارآفرینی اجتماعی آن است.
نگرانی  گذش��ته  پژوهش ه��ای 
در مورد فقدان توس��عه  نظری در 
پژوه��ش کارآفرینی را برجس��ته 
کرده اند. هدف این مطلب پر کردن 
ش��کاف بی��ن ورزش و کارآفرینی 
اجتماع��ی و تحقیق��ات ن��وآوری 

اجتماعی است.
ش��امل  ورزش  در  کارآفرین��ی 
از  ک��ه  می ش��ود  کارآفرینان��ی 
فرصت های حاصل از شبکه هایشان 
اس��تفاده می کنند و با شناس��ایی 
حوزه های��ی که می توانن��د در آنها 

موثر باشند، منابع موجود را بهبود 
می بخش��ند. کارآفرینی در ورزش، 
شناسایی شرایط و رویه هایی است 
ک��ه س��رمایه گذاری های تج��اری 
ناگهانی با گرایش اجتماعی در آنها 

شکل گرفته است.
کارآفرین��ی ورزش تا حد زیادی 
در ورزش حرف��ه ای رخ می ده��د 
س��رمایه گذاری های  روی  ک��ه 
تاثی��ر  اجتماع��ی  کارآفرین��ی 
می گ��ذارد. ورزش های حرفه ای به 
اصلی خدمات رس��انی  چهار گروه 
می کنن��د: »طرفداران بر اس��اس 
میزان حضور، بینندگان تلویزیونی 
و خرید کااله��ای تیم؛ تلویزیون و 
سایر رسانه ها، ادغام دستیابی حق 
گس��ترش منحصربه ف��رد، دولت و 
سایر سرمایه گذاری های خصوصی 
ورزش��ی،  امکان��ات  س��اخت  در 
حمایت های مالی ی��ا خرید کامل 
تی��م توس��ط ش��رکت ها و حتی 

دولت ها.«
حرف��ه ای  ورزش��ی  لیگ ه��ای 
کس��ب وکارهای خصوصی هستند 
که برای س��رگرمی ارائه ش��ده، از 
مصرف کنن��دگان هزین��ه دریافت 
می کنند؛ شیوه  نوآورانه ای که این 
سازمان ها می توانند از راه آن سود 

کلی و سهم بازار را افزایش دهند.
هم لیگ های ورزش��ی حرفه ای 
و هم آمات��ور کارآفرین هس��تند. 
در حقیق��ت، طبیع��ت ورزش به 
این معناس��ت که کامال در جامعه 
هم آمیخته ش��ده اس��ت. عالوه بر 
انگیزه های سودآور برای کارآفرینی 
در ورزش، مدی��ران ش��رکت های 
مرتبط با ورزش ب��ا کنترل قدرت 
ورزش به منظور دستیابی به اهداف 
عم��وم و اجتم��اع ه��م می توانند 
عملکرد اقتصادی ش��ان را افزایش 

دهند.
اهمیت کارآفرینی در ورزش

از  مجموع��ه ای  کارآفرین��ی 
فعالیت ه��ای مرتب��ط ب��ا معرفی 
محصوالت و خدمات به بازار است؛ 
می تواند ش��امل ایجاد سازمان های 
جدیدی نیز باش��د ک��ه به محیط 
اجتماعی اقتصادی وابسته هستند. 

و  ایج��اد  ورزش،  در  کارآفرین��ی 
تجاری  ثبات سرمایه گذاری  حفظ 
را ب��ا تمرکز بر اهمیت فعالیت های 

تجاری بهبود می بخشد.
ای��ن ح��وزه از کارآفرین��ی ب��ا 
بهره گیری از جهانی شدن و سبک 
زندگ��ی کارآفرینان��ه، کارآفرینان 
را ب��ه س��رمایه گذاری های تجاری 
جدید ترغیب می کن��د و می تواند 
سرمایه گذاری های  گسترش  برای 
تجاری، در مس��یری فراتر از منابع 
موج��ود حرکت کن��د. هدف کلی 
این مطلب نزدیک شدن به فرآیند 
کارآفرینی کشف، تصویب، ارزیابی 
و بهره ب��رداری از فرصت های بازار 
برای تمرکز بر کارآفرینی ورزش��ی 
در بخش اجتماعی است. رفتارهای 
همچ��ون  ورزش��ی  کارآفرین��ی 
رفتارهای ریس��ک پذیر، ناش��ی از 
پیچیدگ��ی بازار جهانی اس��ت که 
شامل حیطه های ورزشی مختلفی 
می ش��ود. این حیطه ها هم شامل 
تیم های ورزشی حرفه ای می شوند 
که برای درآمدزایی تشکیل شده اند 
و هم ورزش های همگانی که بدون 
هدف درآمدزایی در جوامع محلی 

انجام می شوند.
کارآفرین��ی ورزش��ی ب��ا کاربرد 
برای  کارآفرین��ی  اس��تراتژی های 
س��رمایه گذاری های تجاری ارتباط 
دارد. روش این کارآفرینی استفاده 
از مهارت ه��ای اجتماع��ی و دانش 
بازار اس��ت. یک��ی از وظایف مهم 
مدیران، مراقب��ت دائم از تغییرات 
ب��ازار اس��ت. کارآفرین��ان ب��رای 
شناسایی فرصت های بازار، معموال 
از اطالع��ات نامتقارن��ی اس��تفاده 
می کنند. ای��ن کاربردهای مختلف 
کارآفرین��ی در ورزش، مرب��وط به 

منشأ کارآفرینی می شوند.
ب��رای نخس��تین بار، ش��ومپتر 
»کارآفری��ن«  اصط��الح   )۱۹۱۲(
را برای اش��اره به فردی اس��تفاده 
کرد ک��ه ن��وآور اس��ت و به دنبال 
فرص��ت می گ��ردد. از زمان مطلب 
اصلی شومپتر تاکنون، کارآفرینان 
همچنان نق��ش مهمی در رش��د 
اقتصادی جوامع خود ایفا می کنند. 

اخیرا یکی از راه های تقویت رش��د 
اقتصادی از طریق برون سپاری بوده 
است، که خودش به عنصر رایجی 
در محیط کس��ب وکار ورزشی دنیا 

تبدیل شده است.
کارآفرین��ی ش��امل اف��رادی در 
محیط ورزش��ی است که ذهنیتی 
را توس��عه می دهن��د که ن��وآوری 
ذهنی��ت  می کن��د.  تقوی��ت  را 
تعری��ف  این ط��ور  کارآفرین��ی 
می ش��ود: »ش��یوه  تفکری درباره  
کسب وکار که بر ایجاد فرصت هایی 
تمرک��ز  نامطمئ��ن  ش��رایط  در 
دارد و ب��ا چش��م اندازی رش��دگرا، 
انعطاف پذی��ری، خالقیت، نوآوری 
و تکرار همراه اس��ت.« کارآفرینان 
ورزشی با جس��ت وجوی روندها و 
فرصت های آتی، تغییرات مداوم و 

نوآوری را تقویت می کنند.
بنابرای��ن کارآفرین��ان ورزش��ی 
می توانن��د اف��رادی باش��ند که با 
ایجاد س��رمایه گذاری کارآفرینانه، 
در حیطه  ورزش��ی ن��وآور، فعال و 
ریسک پذیر هستند. این کارآفرینان 
می توانن��د در صنعت��ی خ��اص یا 
در حوزه  وی��ژه ای همچون ورزش 

صاحب تجربه باشند.
برخ��الف مدیران،  کارآفرینان 
به احتمال زی��اد به صورت فعاالنه 
برای منابع س��ود بکر و بالقوه در 
جست وجو هستند. مطالعه  جالبی 
درباره  کارآفرینان نشان می دهد 
ک��ه مش��اهیر کارآفرینی منطقه  
ش��یکاگو بیش��تر به دنبال کسب 
اطالع��ات از ارتباطات ش��خصی 
بودند تا منابع اطالعاتی عمومی 
همچ��ون مجله ه��ا و روزنامه ها. 
بنابرای��ن، کارآفرین��ان ورزش��ی 
می توانند قابلیت ه��ای خود را با 
استفاده از ش��بکه های اجتماعی 
توس��عه دهن��د. نمون��ه  اخیر از 
ای��ن کارآفرینان ورزش��ی لبران 
 )LeBron James( جیم��ز 
اس��ت که پی��ش از آنک��ه با تیم 
بسکتبال حرفه ای قرارداد ببندد، 
قراردادهایی با نای��ک و آپر دک 
به  ارزش بیش از ۹۰میلیون دالر 

امضا کرد.

کارآفرینی در ورزش و 
نوآوری اجتماعی

کارآفرین��ان ورزش��ی در فعالیت 
نوآورانه ای درگیر هستند که توانایی 
آنها را برای اس��تفاده  خالقانه و پویا 
از منابع افزای��ش می دهد. بنابراین 
کارآفرینان ورزش��ی افرادی هستند 
که ایده ها، اطالع��ات و روش ها را با 
هدف به کارگیری در سرمایه گذاری 
تجاری ایجاد می کنند. در بس��یاری 
از موارد، کارآفرینان فعاالنه به دنبال 
فرصت ها نیستند، بلکه منفعالنه آنها 
را جست وجو می کنند، یعنی پذیرای 
فرصت ها هس��تند، ام��ا فعاالنه در 
جست وجوی آنها نیستند.کارآفرینان 
ورزشی ظرفیتی شناختی دارند که 
آنها را قادر می س��ازد تا محصوالت 
و خدم��ات جدی��د راک��ه در حال 
حاض��ر وج��ود ندارند، شناس��ایی 
ش��خصی  ویژگی ه��ای  کنن��د. 
کارآفرینان همچ��ون خوش بینی و 
ریسک پذیری، با شناسایی فرصت ها 
در ارتباط هستند.کارآفرینان ورزشی 
برای شناس��ایی فرصت ها در موضع 
منحصربه ف��ردی ق��رار دارن��د، زیرا 
روی اطالع��ات جدید درباره  صنعت 
ورزش ج��اری تمرکز دارند. دانش و 
خالقیت کارآفرینان ورزش��ی است 
تج��اری  س��رمایه گذاری های  ک��ه 

شکل گرفته را هدایت می کند.
ع��ادات و س��بک های کارآفرین 
ورزش��ی هم به سرمایه گذاری های 
تجاری جهت می دهند. شرکت های 
سرمایه گذاری طی سال های اخیر 
فعالیت بین المللی خود را افزایش 
داده اند که بخش��ی از آن در حوزه  
ورزش��ی اتفاق افتاده اس��ت. وقتی 
در  س��رمایه گذاری  ش��رکت های 
بازاری خارج��ی فعالیت می کنند، 
دسترس��ی خود را به منابع درباره  
دانش بازار افزایش می دهند. برای 
بین المللی  کارآفرین��ان ورزش��ی، 
کردن ش��رکت های سرمایه گذاری 
دسترسی بیشتری به منابع فراهم 
کرده اس��ت. کارآفرینان ورزش��ی، 
برای سرمایه گذاری تجاری باید به 
محیط های س��ازمانی و بین المللی 

مختلف توجه کنند.

کارآفرینی در صنعت ورزش
استارتآپ کلید

راهکارهای عملی برای ریکاوری 
اقتصادی پس از رکود

ریکاوری ه��ای پ��س از رکود اقتصادی، ش��امل 
اقدامات و انتظاراتی اس��ت که در ش��رایط جدید 

به وجود می آید.
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریاب��ی ای��ران، موضوع 
بازاریاب��ی در دوران رک��ود را در گذش��ته گفتیم. 
هم اکنون به بازاریابی پس از این دوره می پردازیم. 
اقداماتی که الزم اس��ت پ��س از دوره رکود انجام 
دهید و انتظاراتی که از ش��ما می رود، با آنچه قبل 
از رکود بوده متفاوت اس��ت. ریکاوری مجدد، یک 
تغییر پیش پا افتاده و س��اده ای نیست، بلکه الزم 
اس��ت اقدامات س��نجیده و اضطراری انجام دهید 
ت��ا بتوانید به حی��ات خود ادامه دهی��د. از جمله 
راهکارهایی ک��ه می توانید در این ش��رایط اتخاذ 

کنید شامل موارد زیر است:

1- اولویت های خود را تغییر دهید
از نظ��ر مش��اور بازاریابی در ش��رایط بحرانی و 
ش��رایطی که پس از رک��ود فعالیت می کنید برای 
اینکه بتوانید در بازار باقی بمانید باید اولویت های 
خود را تغییر دهید. سعی کنید اولویت هایی را که 
برای بقای شما حیاتی هستند حفظ کرده و بقیه 

را تا رو به راه شدن اوضاع به تعویق اندازید.

2- کاستن، فعالیت های اقتصادی
برای اینکه ضرر زیادی را متحمل نش��وید الزم 
اس��ت برخی فعالیت های اقتص��ادی قبل از رکود 
خود را رها کنید و به بخشی از آنها بپردازید، زیرا 
پیگیری تمامی فعالیت های اقتصادی قبلی ش��ما 
نیاز به سرمایه زیاد و حمایت های فراوانی دارد که 

در این شرایط امکان آن برای شما وجود ندارد.

3- از کارکن�ان خ�ود ب�رای هم�کاری و 
همدلی کمک بخواهید

ارتباط همدالنه و دلس��وزانه در هر مجموعه ای 
می تواند آن مجموعه را نجات دهد. بهتر است در 
این ش��رایط کارکنانی که برای شما کار می کنند 
احس��اس مس��ئولیت و همدلی بیشتری را با شما 
داشته باشند. به عنوان مثال، برخی از شرکت های 
معتبر و صاحبان مش��اغل مشهور، پس از اینکه از 
دوره رکود خارج ش��دند ب��رای اینکه بتوانند توان 
قبلی خود را پیدا کنند از کارکنانشان خواستند تا 
به مدت نیم سال یا یک فصل، حقوق آنها با فاصله 

و تأخیر یک هفته ای واریز شود.

4- تحقیق و توسعه را گسترش دهید
در ه��ر مجموعه و ش��رکتی، یکی از بخش های 
مهم و حساس آنها، بخش تحقیق و توسعه است. 
بهتر اس��ت این بخش از شرکت خود را فعال تر از 
قبل اداره کنید و س��رمایه کاف��ی برای تحقیق را 
در اختی��ار آنها قرار دهید. ش��ما می توانید برخی 
بخش ه��ای نه چن��دان ضروری خ��ود را به حالت 
تعلی��ق درآورید تا س��رمایه الزم ب��رای اداره این 
قس��مت را به دس��ت آورید ولی همیش��ه باید به 
خاطر داشته باشید که این قسمت از فعالیت های 
شما بسیار حیاتی اس��ت و همچنان باید با انرژی 

چند برابر به حیات خود ادامه دهد.

5- استقبال از فعالیت های بازاریابی جدید 
و ایده های نو

ب��رای ریکاوری های بعد از رکود بهتر اس��ت از 
برخی فعالیت ها حمایت بیش��تری داشته باشید. 
ب��ه عنوان مثال ، فعالیت ه��ای بازاریابی جدید در 
شرایط پس از رکود می تواند شما را از حالت رکود 
به سرعت خارج کند همچنین استقبال از تفکرات 
و ایده ه��ای ن��و و خالقانه که مناس��ب این دوران 
باشند می توانند ابزارهای مفیدی برای نجات شما 

از این شرایط باشند. ) ۹۰ ایده بازاریابی(

6- کمتر خطر کنید
در ش��رایط پ��س از رکود و زمان��ی که در حال 
ریکاوری اقتصادی هس��تید، بهتر اس��ت دس��ت 
از برنامه های پرخطر و ریس��ک های باال بکش��ید، 
زیرا تجربه ریس��ک در این شرایط در صورتی که 
موفقیت آمیز نباش��د می تواند عواقب منفی زیادی 
برای شما داش��ته باشد. بهتر است در این دوران ، 
بس��یار س��نجیده و با برنامه ریزی عم��ل کنید و 
فعالیت هایی که کمترین خطر و ریس��ک را دارند 

در اولویت قرار دهید.

پیشنهادکسبوکار

راهنمای شغلی – بسیاری از افراد در انتخاب شغل خود اطالعات الزم را ندارند و دچار شک و تردید هستند. اگر وب سایتی داشته 
باشید که در آن مشاغل مختلف را از جنبه های مختلف بررسی کرده باشید به طوری که تبدیل به یک راهنمای انتخاب شغل شود مورد 

استقبال قرار خواهد گرفت.
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اس��تدالل و مخالف��ت در برابر پیش��نهاد 
فروش عموم��ا امری طبیعی اس��ت، چراکه 
مش��تری آموخت��ه  ب��ا چان��ه زدن می توان 

تخفیف گرفت.
ای��ن رویکرد خصوصا وقت��ی قصد تخفیف 
دادن بر روی قیمت اولیه نداشته باشید، کار 

را برای شما سخت تر هم می کند.
ب��ه گ��زارشibazaryabi  ، تخفیف در 
فرآین��د فروش ی��ک امر طبیعی اس��ت، اما 
تخفیف بیش از حد به حاشیه سود محصول 

شما ضربه می زند.
اصوال فرآیند زیر می تواند به شما در فائق 
آمدن بر اس��تدالل های مشتری بالقوه کمک 

کند:
- ق��دم اول: پس از اینکه مش��تری بالقوه 
ش��ما صحبت خود را تمام کرد، 3 تا 5 ثانیه 

سکوت کنید.
- قدم دوم: در رابطه با اس��تدالل مشتری 

اطالعات جمع کنید.
اصوال در این مرحله و پیش از پاسخ دادن 
می توانید تا سه سوال را از وی مطرح کنید.

- قدم سوم: استدالل آنها را در چند جمله 
خالصه کنید.

- قدم چه��ارم: مجددا ب��ه موضوع ارزش 
محصول خودتان بازگردید.

مثال:
مش��تری: »واقعا محصول ش��ما را دوست 

داریم، اما قیمت آن خیلی زیاد است.«
نماینده فروش: سکوت

مش��تری: گزینه های دیگ��ری که در حال 
بررسی آنها هستیم، 10 تا 15درصد ارزان تر 
هس��تند.آیا ام��کان ک��م کردن ای��ن قیمت 

برای تان وجود دارد؟
نماینده فروش: متوجه هستم، پیش از این 
هم دو مش��تری دیگر داشتم که نظر شما را 
داش��تند. اما آخر به این نتیجه رس��یدند که 

…
چ�ه زمانی به بحث قیمت با مش�تری 

بپردازیم؟
بر اس��اس تحلیل ُگن��گ از 25537 مورد 
فروش، همواره یک بهترین زمان مش��خص 
برای پیش کشیدن این موضوع وجود دارد و 
آن هم بین دقایق 13 و 20 و نیز دقایق 40 

و 49 پس از شروع مذاکره است.
این نکته به نوعی موید این موضوع اس��ت 
ک��ه نمایندگان با تجرب��ه در ابتدای صحبت 
خ��ود موض��وع قیمت را پیش می کش��ند تا 
انتظ��اری منطق��ی در ذهن مش��تری ایجاد 

کنند.
س��پس در انتها موضوع قیم��ت را مجدد 
مطرح می کنند تا به راحتی و آرامی به توافق 

نهایی دست یابند.
البت��ه باید توج��ه کرد ک��ه بالفاصله پس 
از عب��ور از 40دقیقه نبای��د موضوع را عوض 
کنید، بلکه کافی اس��ت جلسه را به گونه ای 
برنامه ری��زی کنی��د ک��ه پ��س از گذش��ت 
20درصد و 65درصد از زمان جلسه موضوع 

قیمت پیش کشیده شود.

پاسخ های هوشمندانه به استدالل های 
نگران کننده به فروش

پاسخ هایی که در ادامه در رابطه با هر یک 
از اس��تدالل های نگران کننده مشتری مطرح 

می کنید، نش��ان دهنده این موضوع است که 
ش��ما شرایط مشتری را کامال درک می کنید 
و با پیش کش��یدن قیمت خود موجب قطع 

ارتباط و مذاکره نمی شوید.
1-»خیلی گران نسبت به چی؟«

»گران بودن« یک مفهوم نسبی است.
اگ��ر بفهمید که مش��تری بالقوه محصول 
ش��ما را با چه چیزی مقایس��ه می کند، بهتر 
می توانی��د ارزش خود را نس��بت به دیگران 

متمایز کنید.
2-»واقعا؟ چطور به این نتیجه رسیدید که 

قیمت پیشنهادی خیلی گران است؟«
این موض��وع به مش��تری بالقوه هش��دار 
می دهد که دالیل بیشتری برای منطق خود 

اعالم کند.
زمانی که نماینده فروش دالیل و نگرانی ها 
را بهتر درک می کند، بهتر می تواند برای رفع 

آنها اقدام کند.
3-»موضوع دیگری هست که هنوز به آن 

نپرداخته باشیم؟«
اینگون��ه می توانید مروری ب��ر کل فرآیند 
فروش داشته باش��ید و مطمئن شوید که به 

انتظارات دو طرف توجه شده است.
4-»شرایط شما رو درک می کنم. معموال 

محصوالت بهتر قدری گران تر هستند.«
توجه داش��ته باشید که یک مسئله یا ابراز 
نگرانی نس��بت ب��ه قیمت اهمیت��ی ندارد تا 

وقتی که دوباره مطرح می شود.
اما با شنیدن این عبارت فقط و فقط برای 
یک ب��ار می توانید بین مش��تریان واقعی که 
واقعا مشکل بودجه دارند، با دیگر مشتریانی 
که فقط حرف خرید را مطرح می کنند، تمایز 

قائل شوید.
5-»اقدام نکردن شما چه هزینه هایی را به 

شما تحمیل می کند؟«
س��عی کنید آنها متوجه تصویر بزرگ تری 
از محصول و خدمات ش��ما و نتایج به دست 
آوردن آن و ابعاد خرید نکردن از شما شوند.

6-»مس��ئله االن بحث نقدینگی هست یا 
بودجه مقرر شده؟«

این سوال به شما کمک می کند تا متوجه 
شوید مش��تری در نحوه پرداخت محدودیت 
دارد یا مس��ئله بودجه معین شده است تا به 

طور موثر مذاکره کنید.
7-»می توانی��م بررس��ی کنی��م و راه هایی 

منطبق با بودجه شما پیدا کنیم.«
اگر مش��تری بودجه اختصاص یافته کافی 
ن��دارد، باید راه های جایگزین دیگری را پیدا 

کنید.
مث��ال به ج��ای ارائه ی��ک قیم��ت ثابت، 
می توانید قیمت محصول اصلی و پش��یتابی 
را جدا کنید تا مش��تری بهتر آن را با بودجه 

خود تطبیق دهد.
ی��ا گزینه های پرداخت در چند نوبت یا به 
صورت اقس��اط را بر اساس شرایط خاص به 

آنها پیشنهاد دهید.
ق��دردان  تنه��ا  ن��ه  خری��دار  اینگون��ه 
انعطاف پذیری ش��ما خواهد بود، بلکه بدون 
ارائه تخفیف به قرارداد دست پیدا می کنید.

8-»فرض کنی��م محدودیت بودجه وجود 
نداش��ت، آیا محصول ما مشکل شما را حل 

می کند یا خیر؟«
یک مس��یر س��اده و کوتاه ک��ه بحث را به 

ارزش ارائه شده شما باز می گرداند.
9-»چی خیلی گران است؟«

ط��رح مودبان��ه ای��ن س��وال به مش��تری 
می فهماند که بای��د درک خود از محصول و 

خدمت شما را مرور کند.
اگر مثال مطرح کرد که »خوب، قیمت شما 
برای س��ه قلم X، Y و Z خیلی زیاد است«، 
نش��ان ده��د ک��ه مش��تری در درک ارزش 

محصول مشکل دارد.
10-»خیل��ی گ��ران؟ خوب این مس��ئله 

است!«
با طرح این س��وال باز می توانید مشتری را 
به ارزش ارائه شده توسط محصول یا خدمت 

خودتان ارجاع دهید.
11-»مس��ئله شما االن فقط و فقط قیمت 

پیشنهاد شده است؟«
اگر مشتری مسئله ای غیر از قیمت داشته 
باشد، این سوال آن مسائل را روشن می کند.
12- خوب، کدام قسمت را نمی خواهید؟«

ب��ا این س��وال در واقع ش��ما به مش��تری 
می فهمانید که قیمت مورد نظر جدا از ارزش 

مورد نظر نیست.
یعنی اگر مش��تری کل قیمت پیشنهادی 
را نپذیرد، کل ارزش پیش��نهاد ش��ده را هم 

دریافت نمی کند.
13-»در واق��ع االن قیم��ت مانع از خرید 

شماست؟«
توجه داشته باشید که با این سوال به طور 
غیرمس��تقیم به قیمت محور بودن مشتری 

اشاره می کنید.
طبیعی اس��ت که بس��یاری از اف��راد هم 
هس��تند که ممکن اس��ت چنی��ن نگاهی را 

دوست نداشته باشند.
اما نکته مهم این اس��ت که با این س��وال 
می سنجید که آیا واقعا محصول شما راه حل 

ایده آل برای مشکل آنها هست یا خیر.
14-»ای��ن یعن��ی که دیگر هی��چ فرصت 

همکاری با یکدیگر را نخواهیم داشت؟«
در زمان مذاکره کلمات »هرگز« و »هیچ« 

بار معنایی زیادی دارند.
خیلی ها از این کلم��ات بیزار بوده و اغلب 

می گویند: »خوب، هرگز که … نه ...!«
در این مرحله نماینده می تواند با خالقیت 
و تجربه خود راهی برای به سرانجام رساندن 

مذاکره و سود بردن از آن پیشنهاد دهد.
15-»جدا از موضوع قیمت، آیا محصول / 
قیمت ما همان چیزی اس��ت که قصد خرید 

آن را دارید؟«
اگر پاس��خ مثبت بود، می توانید با استفاده 
از پرسش ش��ماره 12 آنها را پیگیری کنید. 
اگر پاسخ منفی بود، باید بررسی کنید که آیا 
بازگشتن به مقوله ارزش درست است یا باید 

این مذاکره را کنار بگذارید.
16-»نرخ بازگش��ت سرمایه گذاری شما به 

چه میزان است؟«
این س��وال فکر و ذهن آنها را از مقوله های 
»ارزان ب��ودن« و »گران بودن« دور می کند 
و توج��ه آنه��ا را به مقول��ه ارزش بلند مدت 

جلب می کند.
17-»ش��اید قیمت گذاری بر حس��ب روز 
گران به نظر برس��د، می توانیم س��ر ماه و یا 

فصل هم توافق کنیم.«
اصوال یک عدد بزرگ ایجاد ترس و واهمه 

می کند. پس جزئیات محاس��به برای مخارج 
سال، ماه و حتی روز را از پیش آماده کنید.

18-»منظورتان این اس��ت که قیمت های 
ما نسبت به قیمت های رقبا گران است؟«

اگر قیمت های ش��ما واقعا از رقبا بیش��تر 
باشد، این پرسش فرصت مناسب برای پیش 

کشیدن بحث ارزش را فراهم می آورد.
19-»قب��ال محصول یا خدمت مش��ابهی 

خریداری کرده اید؟«
از طرفی ممکن است مشتری ایده درستی 
از هزینه ه��ای این محصول نداش��ته باش��د. 

شاید قبال اصال چنین خریدی نداشته اند.
ب��ه هر ح��ال، با ای��ن پرس��ش می توانید 
هرگونه تصور غل��ط را در ذهن آنها تصحیح 

کنید.
20-»قیمت اصوال مقوله مهمی اس��ت. اما 
سوال من این است که درباره قیمت معمول 
این خدم��ت یا محص��ول چقدر بررس��ی و 

تحقیق کرده اید؟«
در واقع باید گفت پرس��ش پنهان شده در 

پشت این پرسش این است که:
»اص��ال می دانی��د چیزی ش��بیه ب��ه این 

محصول چه قیمتی دارد؟«
به دلیل بی تجربگی، مش��تری بالقوه شما 
ممکن اس��ت محص��ول یا خدمت ش��ما در 

دسته اشتباهی قرار داده باشد.
مثال ممکن است راهکار شما شامل ذخیره 

اطالعات و همچنین تحلیل اطالعات باشد.
اگر مش��تری پیش��نهاد ش��ما را ب��ا دیگر 
خدم��ات ذخی��ره اطالع��ات مقایس��ه کند، 
خدمات ش��ما گران اس��ت، اما اگ��ر در کنار 
دیگ��ر خدمات تحلیل��ی قرار ده��د، قیمت 

منصفانه است.
21-»به نظرتون هزینه اش زیاده؟«

بازگشت دادن دیدگاه مشتری به خودش 
موجب ارائه توضیح از طرف وی می ش��ود یا 
ش��اید فرآیند فکری خ��ود را مجددا بازبینی 

کند.
22-»آخری��ن ب��اری که فقط بر اس��اس 
ارزیاب��ی از قیمت خرید کردی��د، چه زمانی 

بود؟«
توجه داشته باشید که این سوال هم مثل 
پرسش 13 نگاهی از باال به پایین و حاکی از 

بی ارزشی به مشتری دارد.
23-»متوجه هس��تم، پیش از این هم دو 
مش��تری دیگر داش��تم که ابتدا نظر شما را 
داش��تند. اما آخر به این نتیجه رس��یدند که 

»...
با مش��تری هم حس��ی و همدردی داشته 
باش��ید و برای پرداختن ب��ه نگرانی های وی 
نمونه مس��تند از مش��تری های قبل��ی ارائه 

کنید.
24-»در ح��وزه کس��ب و کار خودت��ان، 
محصول یا خدمت ش��ما همیشه ارزان ترین 

گزینه های مطرح در بازار است؟«
اگر یک فروش��نده صنعتی هس��تید، این 
پرس��ش ابزار بس��یار خوب و مناسبی برای 

ذخیره داشتن است.
مطمئن��ا س��ازمان خری��دار ه��م باید در 
مذاکرات و بیزنس خودش برنده باشد و این 
برد را احتماال از مس��یر ارزش و نه قیمت به 

دست می آورند.
فراموش نکنید که اس��تفاده درس��ت و به 

موقع از این جمله می تواند به بس��ته ش��دن 
یک قرارداد ختم شود.

25-»حتما باید همین االن پاس��خ منفی 
خودتان را نسبت به قیمت ما اعالم کنید؟«

شاید در ظاهر قدری خشن به نظر برسد، 
اما در عمل اینطور نیست.

وقتی مش��تری با پیشنهاد ش��ما موافقت 
نمی کند، س��عی کنی��د از راه ه��ای مختلف 
وی را قان��ع کنید. اگر نتیجه نگرفتید، از این 
پرس��ش اس��تفاده کنید و نتیجه را بر روی 

تغییر حالت اجزای صورت آنها ببینید.
اگر مش��تری گفت نیازی به پاس��خ فوری 
ندارد، می توانید به وی پیش��نهاد دهید چند 

روزی را روی آن قیمت فکر کند.
از او بخواهی��د توجه کند که با نه گفتن به 
پیش��نهاد، در حال رد محصول و ارزش های 

همراه آن است.
26 -]سکوت[

گاهی بهترین پاسخ، پاسخ ندادن است.
وقت��ی نماینده فروش پس از یک اعتراض 
س��کوت می کن��د، مش��تری درب��اره منطق 

خودش توضیح می دهد.
نماینده ه��م می تواند از آنها ب��رای مانور 

بیشتر بهره ببرد.
27»ش��اید در مقایس��ه با مثال یک کاالی 
مصرفی، خرید بزرگی به نظر برسد. اما وقتی 
نرخ بازگش��ت سرمایه )هفتگی، ماهانه یا هر 
فصل ش��ما( را لحاظ کنیم، در واقع در حال 

صرفه جویی هستید.«
این پاسخ می تواند محصول یا خدمت شما 

را بیشتر به چشم بیاورد.
28-»آق��ا / خان��م …، دوس��ت دارم ب��ه 
ج��ای عذرخواهی بابت بد ب��ودن کیفیت و 
ناراحتی ش��ما در ماه های آینده، بابت قیمت 
پیش��نهادی همین امروز از شما عذرخواهی 
کن��م، اما اجازه دهید به خاطر چند دالر این 

جلسه بی نتیجه به اتمام نرسد.«
این پاس��خ یکی از جم��الت معروف زیگ 
زیگالر، فروش��نده معروف اس��ت و یادآوری 
می کند ک��ه مضایقه کردن و نگاه س��طحی 

داشتن در بلند مدت به ضرر مشتری است.
29-»ممنونم از صداقت شما، در ابتدا چه 

مبلغی برای این خرید در نظر داشتید؟«
اینجا پاس��خ مش��تری نش��ان می دهد که 
در چه ش��رایطی سیر می کند و از طرفی در 

جایگاه پاسخگویی قرار می گیرند.
30-»خیلی برایم جای تعجب دارد، چون 
هفته قبل که با هم صحبت کردیم ش��ما بر 
سر قیمت مس��ئله ای نداشتید. اتفاقی افتاده 

که من باید در موردش بدانم؟«
وقت��ی مس��ئله قیمت را مط��رح کردید و 
دیدی��د ک��ه قیمت مس��ئله اصلی مش��تری 
نیس��ت، می توانید از این استراتژی استفاده 
کنید، چراک��ه اصوال وضعیت خ��ارج از این 

چند حالت نیست:
- مش��تری در حال بررسی یک جایگزین 

ارزان تر است.
- تصمیم گیرن��ده اصل��ی از وی خواس��ته 

تخفیف بگیرد.
- ی��ا در راه ح��ل دیگری س��رمایه گذاری 

کرده اند و االن بودجه کمتری دارند.
به هر حال شما در این مرحله باید موضوع 

را پیدا کنید.

معرفی 10 برند برتر بانکی دنیامشتری و پاسخ های هوشمندانه به استدالل های او 
برخی بانک ها در حالی ارزش اعتماد داش��تن به 
خود را ثابت کرده اند که برخی دیگر تنها مشتریان 
را دچار سردرگمی کرده و هزینه های مضاعف هم 
برای مشتریان ایجاد می کنند. به گزارش هورموند، 
10برن��د بانک��ی زی��ر براس��اس بررس��ی ها جزو 

معتبرترین و قابل اعتمادترین بانک ها هستند:
)Citibank( 1-سیتی بانک

این بان��ک از قرن هجدهم میالدی در نیویورک 
تاس��یس ش��د و در ح��ال حاضر ب��ا رعایت کردن 
بسیاری از استانداردها بهترین بانک دنیا محسوب 
می ش��ود. این بانک که مقر اصلی آن در کش��ور 
آمریکا اس��ت بس��یاری از پیش��رفت های خود را 
مدیون سیستم بانکداری صحیح می داند. همچنان 
ش��عب این بانک در حال گسترش در دنیا به ویژه 

در قاره آمریکا است.
چ��ی�س  م��ورگ���ان   2-ج���ی پ�ی 

)Jp Morgan Chase(
جی پی مورگان چیس از سیتی بانک نیز قدمت 
بیش��تری دارد و دارایی ه��ای آن ب��ه بی��ش از 2 
تریلیون دالر می رس��د. این بانک در میان بسیاری 
از مردم از مقامات رسمی دولت، سرمایه گذاران تا 

مردم عادی محبوبیت دارد.
)HSBC( 3-اچ اس بی سی

20س��ال از تاس��یس اچ اس بی س��ی می گذرد 
و ش��عب آن در گوش��ه و کنار انگلستان به چشم 
می خورد. بر طبق اعالم نشریه فوربس این بانک در 
میان بزرگ ترین و موفق ترین بانک ها و موسسات 
در طی س��ال گذشته جای داشته است. این بانک 
به علت پیشنهادها و راهنمایی های موثری که در 
زمینه تجارت در آس��یا داش��ته در میان مشتریان 
آسیایی خود با استقبال بسیار خوبی مواجه است.

)Bank of America( 4-بانک آمریکا
از زمانی که ب��ازار س��رمایه گذاری جایگاه خود 
را در اقتص��اد یافت��ه اس��ت ای��ن بان��ک در میان 
بزرگ تری��ن و برترین بانک های دنیا قرار داش��ته 
اس��ت. ش��عب این بانک هم اکنون در 120 کشور 
دنیا موجود اس��ت. از رقب��ای بزرگ این بانک، ول 

فارگو و سیتی گروپ را می توان نام برد.
 Credit( گ�روپ  آگری�ل  5-کریدی�ت 

)Agricol Group
این بانک در فرانسه پایه  گذاری شده است و به 
خاطر بانکداری دقیق و ریزبینانه خود شهرت دارد. 
اروپ��ا این بانک را در می��ان بهترین و بزرگ ترین 
بانک های مال��ی در این اتحادیه می شناس��د. این 
بانک در اجرای دقیق و برنامه ریزی ش��ده کارهای 
خود بسیار حساس بوده و به همین علت مشتریانی 

دارد که بدان به شدت متعصب و وفادارند.
 Royal Bank( 6-رویال بنک اس�کاتلند

)of Scotland
ای��ن بانک با ارائه بهتری��ن خدمات بانکداری در 
کش��ور اسکاتلند، 650 شعبه در سراسر این کشور 
دارد. برخالف باور خود مردم این بانک وابس��تگی 
به بانک مرکزی اسکاتلند ندارد و موسسه ای است 

که بسیار پیشتر از آن افتتاح شده است.
توکی�و  میتسوبیش�ی  مال�ی  7-گ�روه 
 Mitsubishi Tokyo Financial(

)Group
ش��عبه اصلی این گ��روه مالی در ژاپن اس��ت و 
دارایی های خ��ود را به می��زان 1/8 تریلیون دالر 
افزای��ش داده اس��ت. به علت رقاب��ت باالیی که با 
یکی دیگر از بانک های مشهور در این کشور داشته 
اس��ت، به عل��ت رقابت باالیی که ب��ا یکی دیگر از 
بانک های مش��هور در این کش��ور داشته است، به 
س��رعت و در مدت زمان بس��یار کمی به پیشرفت 

قابل توجهی دست یافته اند.
 Mizuho( میزوه�و  مال�ی  8-گ�روه 

)Financial Group
گ��روه مالی میزوهو در توکیو پایه گذاری ش��ده 
اس��ت و دارایی آن به می��زان 1/40 تریلیون دالر 
برآورد ش��ده اس��ت. س��هام آنها از چنان ارزشی 
برخوردار اس��ت تا نتیجه آن به عنوان بزرگ ترین 
بانک در کش��ور ژاپن شناخته شده باشد و در میان 
10 بانک برتر دنیا جای بگیرد. این موسسه با ارائه 
خدمات متداول، به عنوان مش��اور مالی مشتریان 
خود نیز ب��ه خوبی عمل می کند و حدود 70000 

کارمند دارد.
)HBOS( 9-اچ بی او اس

صاح��ب امتی��از ای��ن موسس��ه، گ��روه مالی و 
بانکداری لیلوید اس��ت که ب��ه علت خدمات عالی 
خود در زمینه بیمه و سایر امکانات، میزان باالیی 
از اعتم��اد و اطمین��ان را برای خود کس��ب کرده 
اس��ت. در س��ال 2001 کار خود را آغاز کرده و به 
تدریج به یکی از بزرگ ترین موسس��ات بانکی در 

انگلستان تبدیل شده است.
)BNP Paribas( 10-بی ان پی پاریبس

این موسس��ه همزمان در لن��دن و پاریس اداره 
می شود. 

براساس نش��ریه فوربس، این موسسه بانکی در 
میان 10 ش��رکت برتر دنیا ق��رار دارد. بی ان پی 
پاریبس در بسیاری از بانک های دنیا سهام دارد و 
از این جهت یکی از قوی ترین موسسات بانکی در 
دنیا محسوب می شود. در طی بحران مالی گذشته 
این شرکت مجبور شد بسیاری از سهام خود را از 

بانک ها بیرون بکشد.

دریچه
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فورب��س،  وب س��ایت  نویس��نده  بیت��ن،  کارولی��ن 
هافینگتون پس��ت و س��ایکولوژی ت��ودی و صاحب جوایز 
متع��ددی به عن��وان خبرن��گار حوزه های روانشناس��ی، 
فرهنگی، س��وژه های روز اجتماعی و کسب و کار نسل های 

جدید است.
او در مقاله اخیر خود در وب سایت فوربس از کلیشه های 
معمول در رابطه با اینکه باید چه کار کنیم تا موفق شویم 
فاصله گرفته و می گوی��د چه کارهایی را که امروزه انجام 
می دهید دیگر نباید انج��ام دهید تا یک قدم به موفقیت 

در شغل خود نزدیک شوید.
به گ��زارش دیجیاتو، در این مقاله اش��اره بس��یاری به 
کتاب های مختلف ش��ده که می تواند برای مطالعه بسیار 
موثر باشد، اسامی آن ها ترجمه نشده تا به راحتی بتوانید 

آنها را جست وجو کنید.
در ادامه مقاله را از زبان بیتن می خوانید:

چون من مس��تقل کار می کن��م، روزم را از همان ابتدا 
خ��ودم برنامه ری��زی می کنم، اما از آنجای��ی که من روی 
پای خودم ایستادم، چیز عجیبی را متوجه شدم: به جای 
آنکه روزانه یک سری کار اساسی انجام دهد، معموال یک 
میلی��ون کاری را انج��ام می دهم که اص��ا نمی خواهم یا 
نیازی نیس��ت انج��ام دهم؛ حداقل ن��ه در آن لحظه. من 
می خواهم بنویس��م، ولی در ع��وض توییت می کنم. الزم 
اس��ت تا پروژه یکی از مش��تریانم را تکمیل کنم ولی در 

عوض سراغ ایمیل زدن می روم.
ترکیب اینها خیلی پیچیده است. روی کاغذ، کاری که 
انجام می دهم ساده است: من در مورد نسل هزاره صحبت 
می کن��م. در واقعیت اما بس��یاری از روزها وقتم را صرف 
کارهای غیر به خصوصی می کنم و وقتم را هدر می دهم و 

از شوق خالی می شوم.
شما هر روز سر کار که می روید چه کار می کنید و چرا؟ 
اگر پاس��خ شما بیش��تر از یک، دو جمله باشد، شغل شما 
س��اده نیس��ت. اما با این وجود اگر جاه طلب باشید، ساده 

خواهد شد. حداقل در بسیاری از موارد خواهد شد.
وقت��ی من به صورت اتفاقی س��ر کار چنین آش��وبی را 
برای خ��ودم ایجاد می کنم، این ش��ش حقیقت را به یاد 

می سپرم.
الزم نیست سر خودم را شلوغ کنم

در کتاب The Road to Character، دیوید بروکر 
توضیح می دهد که جورج مارشال )کسی که بزرگ ترین 
ارتش تاریخ را در جنگ جهانی دوم مدیریت کرد و نقشه 
مارش��ال را پدید آورد( اصا ش��خص پ��رکاری نبوده که 
همیش��ه مشغول کار کردن باشد. برای مارشال و بسیاری 
از هم دوره های او، بیش از حد کار کردن نشانه خودستایی 

توهمی بوده است.
امروزه، کس��انی ک��ه می خواهند کارآفرین باش��ند در 
اینستاگرام مرتبا از این می گویند که چقدر سرشان شلوغ 
اس��ت و همیش��ه از حجم کارهای روی دوش ش��ان ناله 
می کنند، اما این برنامه کاری فش��رده فقط توجیه کننده 

عدم موفقیت آنهاست.
کال نیوپورت، نویس��نده کتاب Deep Work شلوغ 
بودن را نمایش��گر به��ره وری می دان��د: »در عدم حضور 
توضیح��ی واضح که در کارش��ان ارزش و بهره وری یعنی 
چه، بس��یاری به سوی ش��اخصی صنعتی برای بهره وری 
می رون��د: انج��ام دادن کارهای زیاد به ط��وری که همه 

ببینند.«
 The Life-Changing ماری کوندو، نویسنده کتاب
Magic of Tidying Up  می گوید شلوغ بودن، باعث 
می ش��ود آن چیزی ک��ه واقعا اهمیت دارد به فراموش��ی 

سپرده شود.
پادزهر این کار به عقیده لئو باباتوئا تمرکز اس��ت: »یک 
چیز را برای مدت طوالنی محکم بچس��بید تا واقعا آن را 

فرا بگیرید. اولویت هایتان را دسته بندی کنید.«
نیازی به یک میلیون گزینه برای انجام کار ندارم

هن��ری ف��ورد می گوی��د »ه��ر مش��تری ای می توان��د 
خودروی��ش را به هر رنگ��ی که می خواه��د دربیاورد، تا 

زمانی که رنگ ماشین مشکی است.«
ف��ورد به نکته ای که روانشناس��ان تازه پ��ی برده بودند 
واقف بود؛ هر چه کمتر، بهتر. برخاف تصور ما از داش��تن 
گزینه ه��ای متع��دد، این موض��وع باعث می ش��ود که از 
انتخاب مان پشیمان شویم یا حسابی درگیر آنهایی شویم 
که انتخاب نکردیم و در نهایت ش��اید هیچگاه از بین آنها 

انتخابی نکنیم.
به جای افزایش گزینه ها، از تعداد آن ها بکاهید.

در کتاب Essentialism، گرگ��ور مک کئون دیدگاه 
اسنشالیس��ت ها را مطرح می کند. آن ها نمی پرسند »چه 
چیزی را از دس��ت می دهم؟« بلکه می پرس��ند »با تمام 

وجود چه چیزی را می خواهم؟«
 Smarter Faster چارلز دوهیگ نویس��نده کت��اب
Better اش��اره می کند که انگی��زه دادن به خود زمانی 
ک��ه ببینی��م تصمیماتمان ب��ه ارزش ها و اه��داف واالتر 

نزدیکترمان می کند ساده تر می شود.
اگر ش��ما یک گالن آب داش��ته باش��ید و ۵۰هزار دانه 
مختلف در صدها هکتار زمین، به کدام ش��ان آب خواهید 
داد؟ به طور عادی، هر انسانی تقریبا ۲۸۰۰۰ روز زندگی 

می کند. این روزها را چه می کنید؟
نیازی به ابزارهای اضافه ندارم

تمام فصل بهار من در جس��ت وجوی اپلیکیشنی بودم 
ت��ا جایگزین تقوی��م کاغذی ام کنم. از دس��ت تقویم های 
دیجیتالی مس��خره که حتی یکی از آنها را می خواس��تم 
خودم بس��ازم خس��ته ش��دم. در نهایت متوجه شدم که 

نمی توانم وقتی به پروژه ساخت این اپلیکیشن اختصاص 
دهم و سراغ همان تقویم کاغذی رفتم.

ح��اال اما ج��ز خودم هیچ چی��ز دیگ��ری نمی بینم که 
مستحق سرزنش بابت بهره وری پایین باشد. این تقویم به 
همان س��ادگی است که باید باشد: یک تکه کاغذ ساده با 
فض��ای خالی که اجازه می دهد در آن تغییری ایجاد کنم. 

ساده و کارآمد است.
اولویت هایت��ان را روی کاغذ بنویس��ید. ی��ک مورد، دو 
مورد، ش��ش مورد، هر چند مورد که هستند و در هر روز 
ابت��دا آن ها را انجام دهید. آنهایی را که نرس��یدید انجام 
دهی��د به روز آین��ده موکول کنید. نیازی ب��ه الگو، ابزار، 

اپلیکیشن یا راهنمایی نیست. صرفا باید کار کرد.
کوندو یک بیان کلیدی در کتاب خود دارد: »این سوال 
که ش��ما چه چیزی را می خواهید صاحب شوید در واقع 
این سوال است که ش��ما چطور می خواهید زندگی تان را 

پیش ببرید.«
آیا می خواهید همه حقه ها را بلد باش��ید یا می خواهید 

در عوض کار خود و درست و مهم را انجام دهید؟
نیازی به صبر کردن نیست

اله لونا می گوید: »چون یک چیز ارزشمند است به این 
معنی نیست که ما به آن نیاز داریم.«

انس��ان ها درون خود چیزهای بسیاری را نگه می دارند. 
انتخاب های گذش��ته، تجربه ها، کارهایی که انجام دادیم، 
انس��ان هایی که به ما آسیب رساندند و اینکه از این پس 

چطور باید کارها پیش برود.
اما در درون انباش��تن سبب ش��اخه بندی و فراموشی 
چیزی می ش��ود که واقعا اهمی��ت دارد. کوندو می گوید: 
»ب��رای آنک��ه واقعا از چیزی که برای ش��ما مهم اس��ت 
حفاظت کنید، ابت��دا باید آنهایی را که از هدف خود دور 

شده اند رها کنید.«
وقتی به چنین درجه ای برس��ید متوجه تاثیرگذاری هر 
کدام می ش��وید و آنهایی را که اهمیت��ی ندارند به نیکی 
بدرق��ه می کنید. او می گوید تنه��ا در آن زمان می توانید 

»واقعا زندگی تان و آنچه دارید را سامان دهید.«

فقط از یک تب اینترنت اس��تفاده کنید و باقی را مرتبا 
 ببندی��د، اپلیکیش��ن هایی که ه��ر روز از آن ها اس��تفاده 
نمی کنید را از صفحه اصلی تان حذف کنید، س��طل زباله 
کامپیوترت��ان را انتهای ه��ر روز پاک کنید، اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماعی و قرارهای ماق��ات را به یک تایم 
مش��خص در روز اختصاص دهید و از لیست خبرنامه های 

ایمیلی حواس پرت کن خودتان را خارج کنید.
الزم نیست همیشه خوشحال باشم

:Grit ک���ت��اب  در  داک����وورث   آن���ج�����ا 
 The Power of Passion and Perseverance  
می نویسد: »اشتیاق، شایع است. پایداری کمیاب است.«

وقت��ی ش��ادی را باالتر از ه��ر چی��زی می گذاریم، در 
شرایطی قرار می گیریم که هیچ کاری را انجام نمی دهیم 
مگر آنکه دوستش داشته باشیم. انسان ها همیشه در حال 
تغییر هس��تند و احساس��ات کوتاه مدت ما، اهداف بلند 

مدتمان را فریب می دهند.
جاش��وآ میلبرن و رایان نیکودموس برای بهره وری باال 

در کار نویسندگی یک راز دارند: »هر روز دو ساعت روی 
یک صندلی بنشین... در نهایت واژه ها می آیند.«

بدون چنین حس تعهدی، احساس کوتاه مدت و عیاش 
محور ما راه خود را ب��رای ایجاد حواس پرتی پیدا خواهد 
کرد. تعهد دلیلی اس��ت که من باال و پایین های زندگی را 
ت��اب آورده ام. اگر ما احساس��ی را دنبال کنیم، در نهایت 
شکست می خوریم. احساسات تغییر می کنند. اما اگر یک 
هدف محکم را دنبال کنیم به احتمال زیاد موفق خواهیم 
ش��د.البته الزم اس��ت که همیش��ه از خودتان بپرسید در 
زندگی و کار چه می کنید. اما نه هر روز. چند روز خوب 
پش��ت س��ر هم یا بد که گذشت الزم اس��ت آنچه اتفاق 
افتاده را بررس��ی کنید و فراموش نکنید که الزم نیس��ت 
مود خوبی داشته باشیم تا یک کار مهم را انجام دهیم. ما 

فقط باید آن را انجام دهیم.
الزم نیست نگران باشم

م��ارک تواین حس نگرانی را به بهترین ش��کل ممکن 
توصیف می کند: »نگرانی مثل پرداخت بدهی ای است که 

هیچ وقت طلبکار نبودید.«
اگرچه اس��باب نگرانی ما نسبت به گذشتگانمان بسیار 
کمتر ش��ده ام��ا ح��اال در دوره ای زندگ��ی می کنیم که 
نگرانی دائمی به فرهنگ آن تبدیل ش��ده: آیا این ش��غل 
مناس��ب من است؟ آیا موفق خواهم شد؟ آیا درآمد کافی 
دارم؟ آی��ا باید بیش��تر ارتباط برقرار کن��م؟ همه اینها را 
در ذهن می پرورانیم ولی نمی توانیم آش��وب را با آشوب 
پاس��خ دهیم. آلبرت اینشتین وقتی با یک مشکل مواجه 
می شد به دنبال ماهیت و اصل آن می گشت نه چیزهایی 
که به آن وابس��ته اس��ت. او س��راغ درک خود از دنیا در 
دوران کودک��ی اش می رفت بنابراین همه چیز س��اده و 
ممکن ب��ود. در کتاب Grit، داک��وورث توضیح می دهد 
 ک��ه کودکان انجام کاری نادرس��ت را به »بد بودن« ربط 
نمی دهند تا زمانی که بزرگترها با اعام نارضایتی و اخم 
آن را ب��ه کودک القا می کنند. به ص��ورت ذاتی، کودکان 

می دانند که ندانستن پاسخ یک پرسش ایرادی ندارد.
مثل هر عضوی از نسل هزاره، من هم برای خودم طرح 
می ری��زم. اما واقعا برخی چیزه��ا را نمی توان پیش بینی 
کرد و در برخی م��وارد تاش کردن بیش از اینکه کمک 
کند، آس��یب می زند. هر چه س��ریع تر ما ب��ا تردیدهای 
اجتناب ناپذیرمان آش��نا شویم، س��اده تر در کارمان موفق 

می شویم.
Forbes :منبع

برای پیشرفت در حرفه خود چه کارهایی را نباید انجام دهیم؟



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

شماره 942

اخبار

  تبریز – ماهان فالح- پنجمین نمایش��گاه نوآوری و فناوری 
رب��ع رش��یدی RINO TEX  2017 و فن��اوری زون آب و 
خ��اک)soil I&T Waterand (  ب��ا رویکرد توس��عه و تجاری 
سازی فناوری در نمایشگاه بین المللی تبریز به کار خود پایان داد 
.به گزارش خبرنگار ما در تبریز، پنجمین نمایش��گاه فناوری های 
نو و پیشرفته ربع رش��یدی تبریز زون آب و خاک با هدف تجاري 
سازي محصوالت فناورانه، تبدیل علم به فناوري  و تبدیل فناوري 
به محصول، برقراري تعامل و ارتباط س��ازنده بین عناصر فعال در 
فن��اوري از تولید کننده،  مصرف کننده و س��ازمانهاي خاص و ....، 
در محل نمایش��گاه های بین المللی تبریز با تجلیل از طرح های 
برتر به کار خود پایان داد .دراین نمایشگاه 108 مورد طرح در زون 
تخصصي فناوري آب و خاک حضور داشت که نسبت به سال 95 ) 
93 طرح ( از نظر کمی رش��د داشته است  که 85 طرح از استان و 
22 طرح خارج از استان و یک طرح نیز از خارج کشور بود این زون 
 در فضاي سرپوشیده به اندازه 327 متر مربع برگزار گردید و عالوه بر 
طرح هاي فناورانه، نیازهاي فناورانه دستگاههاي مرتبط با حوزه آب 
و خاک نیز در آن ارائه گردید .در پنجمین نمایش��گاه ربع رشیدی 
بیش از 1700 طرح در سه بخش ایده، فناوری و تجاری سازی ثبت 
نام ش��ده بود از ویژگی خاصی نسبت به چهار دوره قبلی برخوردار 
بود و آن  مش��ارکت دس��تگاه های اجرایی، دانشگاهها و واحدهای 
علم و فناوی و شرکت دانش بنیان در فرآیند اجرای نمایشگاه بود. 
همچنین این نمایشگاه در 21 زون و همزمان با 28 رویداد اجرا شد 

که مس��ئولیت زون فناوری آب و خاک به ش��رکت آب و فاضالب 
اس��تان آذربایجان شرقی واگذار ش��ده بود که متعاقب آن اقدامات 

مهمی بشرح ذیل در شرکت انجام گرفت:
- تشکیل کمیته ویژه جهت برگزاری زون فناوری آب و خاک در 

پنجمین نمایشگاه فناوری ربع رشیدی
- مکاتبه با شرکت مادر تخصصی مهندسی آب و فاضالب کشور در 
خصوص اعالم اهمیت موضوع و برگزاری جلسه در مرکز تحقیقات و 

ارتباط با صنعت شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور
- اطالع رس��انی از کانالهای مختلف شامل نصب بنر، ایجاد کانال 

ویژه، استفاده از وب سایت
- برگزاری جلسه شناسایی نیازهای فناورانه دستگاه های اجرایی، 

سازمان ها و شرکت های مرتبط در حوزه آب و خاک
- مکاتبه با دانش��گاه ها و مراکز علم��ی در خصوص حضور فعال 

فناوران در نمایشگاه و ...
 قبل ازآغاز مراس��م اختتامیه پنجمین نمایش��گاه فناوری های نو 
و پیشرفته ربع رشیدی با ابتکار مسئولین زون آب و خاک لوح تقدیر با 
امضای مشترک رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان و مسئول نمایشگاه به تمامی طرح ها اهدا شد و همچنین در 
مراسم اختتامیه از 8 طرح برگزیده زون با اهداء لوح تقدیر، تندیس 
و جوایز نقدی تقدیر بعمل آمد.  در مراسم اختتامیه نمایشگاه که در 
سالن شمس تبریزی با حضور مسئولین ملی و استانی برگزار شد طرح 
»حذف فلزات سنگین به روش کاویتاسیون پالسمایی« که در قالب 
طرح تحقیقاتی فی مابین شرکت آبفا استان و دانشگاه تبریز انجام می 
گیرد موفق به کسب رتبه دوم و دریافت لوح تقدیر، تندیس و جایزه 
نقدی یکصد و بیس��ت و پنج میلیون ریالی گردید . الزم به توضیح 
است تعدادی از مقامات مسئولین کشوری واستانی و همچنین تعداد 
کثیری از مردم، پژوهشگران، اساتید و دانشجویان دانشگاهها از غرفه و 
زون آب و خاک شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بازدید 
نمودند و در جریان دس��تاوردهای پژوهش��ی شرکت آبفا آذربایجان 
شرقی جهت ارتقاء خدمات به مردم قرار گرفتند. شایان ذکر است این 
نمایشگاه از تاریخ 20 لغایت 24 آبان ماه در محل نمایشگاه بین المللی 
تبری��ز برگزارگردید و مدیریت زون آب و خاک با حکم اس��تانداری 
آذربایجان شرقی بر عهده مهندس علیرضا ایمانلو رییس هیات مدیره 

و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بود.

اصفهان - قاس�م اس�د - رئیس کمیسیون تش��کل های اتاق 
بازرگانی اصفهان گفت: با گذشت 9 سال ازاجرای قانون ارزش افزوده 
و اجرانش��دن کامل این قانون در تمامی سطوح ،متاسفانه پیامد آن 
گریبانگیر  تولید کنندگان راگرفته است. محسن پورسینادر هشتمین 
جلسه کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:تمام 
تولید کنندگان از اجرا نش��دن کام��ل این قانون در فضای اقتصادی 
کش��ور انتقاد دارند ودولت الزم است وظیفه حاکمیتی خود را برای 
درست اجرا ش��دن این قانون بخوبی انجام دهد. عضو هیات رییسه 
اتاق بازرگانی اصفهان خاطر نشان کرد: بخش هایی از چرخه اقتصادی 
کشور ماالیات بر ارزش افزوده را پرداخت نمی کنند و باعث ایجاد هزینه 
مضاعف برای تولیدکنندگان ش��ده است. وی خواستار تعامل هرچه 
بیشتر اداره  امورمالیاتی با فعاالن اقتصادی وتولید کنندگان شد. پرویز 
اخوان نایب رییس کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلسه  خواستار  توجه تشکل ها به ارائه بموقع اظهارنامه عملکرد خود 

به اداره امور مالیاتی شد و گفت: برای آشنایی تشکل های اقتصادی 
 با پرداخت اظهارنامه مالیاتی سلسله نشس��ت های آموزشی برگزار 
می کند. مجید رئوفی معاون حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی اداره 
کل مالیاتی اس��تان اصفهان در این جلس��ه به تشریح  موارد قانونی 
مرب��وط به معافیت ه��ای مالیاتی پیش بینی ش��ده در قانون برای 

تش��کل ها پرداخت و گفت: براس��اس ماده 133 قانون مالیات های 
مستقیم تشکل ها مشمول معافیت مالیاتی می شوند مشروط براینکه 
که طبق اساسنامه خودشان غیرانتفاعی بوده و فعالیت اقتصادی نیز 
نداشته باش��ند واز سال 95 به بعد الزم اس��ت بموقع اظهار نامه به 
اضافه دفاتر واسناد ومدارک را ارائه نمایند تا بتوانند ازمالیات نرخ صفر 
استفاده کنند. وی همچنین با توجه به این مطلب که ازسال 94 به بعد 
مالیات تکلیفی نداریم به نکاتی از مواد قانونی مالیاتی مربوط به تشکلها 
اشاره واظهار داشت :طبق تبصره 9 ماده 53 پرداختهایی که تشکل ها 
بابت حقوق ماهیانه پرسنل وهمچنین بابت اجاره محل فعالیت دارند   
مشمول مالیات می گردد که البته این موارد چندان قابل توجه نیست. 
وی افزود:  برای ش��رکت های تعاونی در اداره امورمالیاتی تسهیالتی 
پیش بینی واعمال می گردد.  وی تصریح کرد:این کانون از پنج انجمن 
شامل انجمن های ماشین ساز،قطعه ساز،ذوب فلز،قالب ساز وانجمن 

صنایع فلزی تشکیل شده است. 

اهواز - ش�بنم قجاوند- مجری س��اختمانی خط��وط انتقال و 
فوق توزیع ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان گفت: پروژه احداث 
س��اختمان مرکز دیس��پاچینگ ناحیه ش��مال )دزفول( با پیشرفت 
فیزیکی 90 درصد در حال انجام می باش��د. اسماعیل بهادری اظهار 
کرد: هدف از احداث مراکز دیسپاچینگ، بهره برداری بهینه از شبکه 
برق انتقال و فوق توزیع و پیشگیری از بروز خاموشی های ناخواسته 
طوالنی مدت و همچنین کنترل و تس��ریع در س��رویس و نگهداری 
 سیستم و افزایش رضایتمندی مشترکان با عدم اعمال خاموشی های 
پیش بینی نشده است. وی ادامه داد: از اهداف دیگر این مراکز می توان 
به مدیریت و ایجاد هماهنگی، کنترل و پیمایش مقادیر تولید و مصرف 

در خطوط و پست های برق انتقال و فوق توزیع نواحی اشاره کرد که 
مرکز دیسپاچینگ ناحیه شمال نیز با چنین اهدافی در ناحیه در حال 

احداث اس��ت. مجری ساختمانی خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت 
برق منطقه ای خوزستان درخصوص مشخصات فنی پروژه گفت: انجام 
عملیات احداث س��اختمان دیسپاچینگ این ناحیه در محوطه کوی 
س��وم شعبان به مساحت تقریبی 612 مترمربع در دو طبقه، احداث 
ساختمان تاسیسات و ژنراتور به مساحت تقریبی 45 مترمربع در یک 
طبقه ، پارکینگ جهت کارکنان به مساحت تقریبی 140 متر مربع و 
احداث کانالهای ارتباطی و انجام محوطه س��ازی ساختمان به متراژ 
تقریبی 700 مترمربع از جمله مشخصات این پروژه هستند. بهادری 
افزود: این پروژه با اعتبار 20 میلیارد ریالی از مرداد ماه سال 95 شروع 

شده و در نیمه اول دی ماه ساِل جاری به پایان خواهد رسید.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- نشس��ت کمیسیون 
ایمن��ي راهها دراولین روز گرامیداش��ت یادمان قربانیان س��وانح 
رانندگي به محوریت اداره کل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
هرمزگان با حضور مهندس مدرس سرپرست معاونت امور عمراني 
استانداري درسالن جلسات امور عمراني استانداري برگزار گردید .  
دراین مراسم ابتدا مدیرکل راهداري وحمل ونقل جاده اي استان 
هرمزگان با ارائه گزارش ازوضعیت تصادفات وتلفات درجاده هاي 
اس��تان بارویکرد تلفات راکبین موتورس��یکلت سواروش��ترهاي 
س��رگردان  پرداخت��ه ودر خصوص برگزاري مراس��م روز جهاني 
یادبود قربانیان تصادف ترافیکي وهمچنین برنامه ریزي درجهت 
برگزاري مانور جاده اي درس��ال 96 عن��وان نمودند:مانور یادمان 
قربانیان س��وانح رانندگي با اهداف فراهم شدن زمینه همکاري و 

انسجام دستگاهها در عملیات امدادرساني و تبادل اطالعات و انتقال 
تجارب؛  ارتقاي هماهنگي و میزان پوشش پایگاه هاي امدادرساني 
در جاده ها )بر اس��اس شاخص هایي از قبیل تعداد، نحوه توزیع و 
پراکنش استقرار پایگاهها، ویژگي هاي توپوگرافي راه، نوع راه، میزان 
پرحادثه بودن راه ها، میزان تردد، وضعیت آب وهوایي جاده ها، تعداد 
کشته ها و مجروحان تصادفات(وهمچنین ارتقاي سطح خدمات 
امدادرس��اني جاده اي و کاهش شدت صدمات و تلفات ،دستیابي 
به نظام ارزیابي و سنجش مورد قبول سازمانهاي مرتبط وتجدید 
و بازنگري و تعیین اولویت ه��ا در مکان یابي و احداث پایگاههاي 
امدادرس��اني جاده اي با حضوردستگاه هاي مس��ئول و درگیر در 
مانور و وظایف آنهامنجمله: دستگاه نظارتي و ارزیابي کننده مانور 
امدادرساني دفتر مدیریت بحران استانداري و دستگاه هاي درگیر 

در اجراي مانورمنجمل��ه اداره کل راهداري و حمل ونقل جاده اي 
اس��تان )141(،پلیس انتظام��ي)110( ، پلیس راه اس��تان،اداره 
کل راه وشهرس��ازي اس��تان،مرکز امداد و فوریت هاي پزش��کي 
)115(،جمعیت هالل احمر اس��تان )112(، آتش نش��اني)125( 
برگزار مي گردد .  این مقام مس��ئول افزود : طبق گزارش پلیس 
راه اس��تان متاسفانه درشش ماهه اول سالجاري شاهد 962 مورد 
تصادف بوده ایم که ازاین تعداد 122 فقره تصادف فوتي و732 فقره 
تصادف جرحي و108 فقره خسارتي اعالم شده است  باقرجوان در 
ادامه تصریح نمود : در ش��ش ماهه اول سالجاري طبق گزارشات 
واصله از پزشک قانوني کشور مورد 143نفر تلفات تصادفات جاده 
اي  استان بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد کاهش 

را شاهد بوده ایم .  

ساری – دهقان - مدیرعامل شرکت گاز مازندران در پیامی آغاز 
هفته مبارک بسیج را تبریک گفت. به گزارش خبرنگار مازندران و به 
نقل از روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران ، متن پیام جعفر 
احمدپور بدین شرح می باشد :  مقام معظم رهبری : بسیج به معنی 
حضور و آمادگی در همان نقطه ای است که اسالم و قرآن و امام زمان 
ارواحنا له الفداء و این انقالب مقدس به آن نیازمند اس��ت.  بسیج، 
یادآور خاطره عزیزترین نهاد و بزرگترین مردان تاریخ ما است. نهادی 
که به تعبیر امام راحل، تشکیل آن »یقینا از برکات و الطاف جلیه 
خداوند تعالی بود« و »شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است 
که ش��کوفه های آن بوی بهار وصل و طراوت یقین و حدیث عشق 
می دهد« . اگرچه دفاع مقدس، برگ زرینی از تاریخ پر افتخار ملت 
ایران است که توسط مردمی ترین نیروهای مدافع انقالب اسالمی 
ورق خ��ورده اس��ت ، اما امروزه س��یره و روش آن نیروهای عظیم، 
تبدیل به یک تفکر شده است یعنی »تفکر بسیجی «؛ و هدف باالتر 

و واالتر این اس��ت که این تفکر همواره در تار و پود جامعه س��اری 
و جاری باش��د . بسیج یک منظومه فکری است که درهمه عرصه 
های سیاسی،نظامی،اقتصادی ،علمی و فرهنگی ، نیل به اهداف بلند 
قله های رفیع عزت و افتخار را هموار می س��ازد. با تفکر بس��یجی، 
جامعه از بن بست رها شده و به سمت تعالی رشد می نماید و هرچه 
این تفکر بسیجی بیش��تر جلوه گر شود، مشارکت مردم در عرصه 

های مختلف نمایانتر می ش��ود . حماسه آفرینی ها و فداکاری های 
بس��یج، تنها محدود به دوران دفاع مقدس نبوده و حضور این نهاد 
ارزش��مند مردمی در تمام دوران حیات پربرکت انقالب اس��المی 
مشهود است. بس��یج در تمامی افتخارات نظام جمهوری اسالمی 
سهیم بوده و بسیجیان در تمامی عرصه های علمی و فکری و دفاع 
از ارزش ه��ای واالی انقالب، همواره الگو و پیش��گام بوده اند و اوج 
این پیشگامی در حادثه تلخ زلزله اخیر کرمانشاه بوده است. هفته 
مبارک بسیج، فرصت مغتنمی است برای بازخوانی مجاهدتها، ایثارها 
و مقاومتهای بسیجیان عزیز؛ اینجانب ضمن بزرگداشت یاد و خاطره 
تمامی شهدای عزیزمان بویژه شهدای بسیجی، فرارسیدن این ایام 
و همزمانی آن با حلول ماه ربیع را به همه بس��یجیان غیور، بصیر 
و ایثارگر تبریک گفته و آرزو دارم در س��ایه عنایات امام عصر)عج( 
و تدابیر هوشمندانه رهبری معظم انقالب اسالمی، شاهد فراگیری 

بیش از پیش پیام الهی و تفکر بسیجی در کشور باشیم .

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت توزیع برق استان گلستان : درپی وقوع 
حادث��ه دلخراش زلزله در غرب کش��ور به ویژه اس��تان 

کرمانشاه، کارکنان ش��رکت توزیع برق استان گلستان 
ب��ا اهدا هدایای نقدی نس��بت به کمک ب��ه هم وطنان 
زلزله زده اق��دام نمودن��د.در این حرک��ت خیرخواهانه 

، مبلغ��ی بالغ ب��ر 280میلیون ریال از س��وی کارکنان 
شرکت توزیع برق استان به هموطنان زلزله زده استان 

کرمانشاه اهدا شد.

با معرفی طرح های برتر

دستاوردهای پژوهشی شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی ارائه شد 

در کمیسیون تشکل های اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

پیامد اجرا نشدن کامل قانون مالیات بر ارزش افزوده گریبان تولیدکنندگان را گرفته است

مجری ساختمانی خطوط انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد

ساختمان مرکز دیسپاچینگ ناحیه شمال در مراحل نهایی بهره برداری 

اولین نشست کمیسیون ایمني راه هاي استان هرمزگان

پیام تبریک مدیرعامل شرکت گاز مازندران به مناسبت هفته بسیج 

کمک کارکنان شرکت توزیع برق استان گلستان به هموطنان زلزله زده کرمانشاه

لوح تقدیر برای رئیس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ناحیه مرکزی رشت
 رشت-زینب قلیپور- از خدمات محمدرضا هوشیار ، رئیس ناحیه مرکزی رشت ، برای حسن تعامل و 
عملکرد مطلوب در تمهید مقدمات و شرکت دربرنامه های افتتاح پروژه های عمرانی در هفته دولت در قالب 
لوح تقدیری قدردانی شد . این لوح که به امضای سیروس شفقی ، فرماندار رشت و رئیس ستادگرامیداشت 
هفته دولت شهرس��تان رش��ت مزین است به رئیس ناحیه مرکزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیالن تحویل شد . گفتنی است محمدرضا هوشیار سابقه 27 سال فعالیت در شرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن دارد و از شهریور ماه سال 1392  تاکنون به عنوان رئیس ناحیه مرکزی 

این شرکت مشغول می باشد.

پذیرفته شدن 9 مقاله آبفا گلستان در نهمین همایش مدیران آب و فاضالب سراسر کشور
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان از پذیرفته شدن 9 مقاله آبفا 
گلستان در نهمین همایش مدیران آب و فاضالب شهرها و شهرستان های کشور خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب اس��تان گلس��تان، رقیه ایوبی افزود: با تالش کارکنان این شرکت 9 مقاله انتخاب شده و در کتاب نهمین همایش مدیران 
آب و فاضالب شهرها و شهرستان های کشور چاپ می شود و یک مقاله نیز بعنوان مقاله برتر بصورت شفاهی همزمان با برگزاری 
همایش مدیران آب و فاضالب در تاریخ 8 و 9 آذر در سالن همایش های برج میالد ارائه خواهد شد.وی با اشاره به برخی از عناوین 
 مقاالت پذیرفته شده گفت: روش تخلیه لجن در الگون های هوادهی )تصفیه خانه فاضالب بندرگز(، بررسی تاثیر باقیمانده های فلزی 
منعقد کننده و خوردگی آهن روی غلظت س��رب در آب ش��رب، بررس��ی تاثیر بهینه سازی و کاهش قطر کنتور بر الگوی مصرف 
مشترکین و اندازه گیری جریان های ضعیف، بررسی تاثیر طرح تعویض کنتورهای خراب بر میزان مصرف مشترکین و افزایش درآمد 
امور آب و فاضالب منطقه علی آبادکتول از مقاالت پذیرفته شده در این همایش می باشد.ایوبی افزود: جلب مشارکت مردم در مدیریت 
صحیح مصرف آب و فروش انشعاب فاضالب از طریق بازاریابی اجتماعی، نقش مدیریت استعداد در توسعه منابع انسانی آبفا گلستان، 
بررسی رابطه بین هوش سازمانی کارکنان و سرمایه فکری شرکت آب و فاضالب استان گلستان، امکان سنجی استفاده مجدد از 
پساب خروجی تصفیه خانه فاضالب کردکوی برای آبیاری و مصارف کشاورزی، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و رضایت شغلی در 
بین کارکنان شرکت آب و فاضالب استان گلستان  از دیگر عناوین مقاالت ارائه شده می باشد.سرپرست روابط عمومی شرکت آب و 
فاضالب استان گلستان خاطرنشان کرد: ارائه مقاالت علمی و پژوهش های تحقیقاتی جهت بهره گیری و استفاده سایر شرکت ها از 
نتایج این پژوهش ها موثر است و شرکت آب و فاضالب گلستان با بکارگیری نیروهای توانمند، متخصص و با تجربه نقش موثری در 
بکارگیری روش های علمی در صنعت آب و فاضالب استان دارد.الزم به ذکر است همایش دو ساالنه مدیران آب و فاضالب شهری 
و روستایی با رویکرد ارائه تجربیات برتر مدیران در اجرا، بهره برداری، اقتصاد آب و خدمات مشترکین و منابع انسانی برگزار می شود.

در هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق
غرفه نیروگاه رامین اهواز برترین غرفه درمیان شرکت های زیر مجموعه 

شرکت مادر تخصصی شد
اهواز - شبنم قجاوند-  درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که با حضور بیش از 770 شرکت داخلی و خارجی 
در روزهای 13 تا 16 آبان ماه جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد به انتخاب کمیته فنی این نمایشگاه 
بین المللی، غرفه نیروگاه رامین اهواز بعنوان غرفه اول و برتر در بین نیروگاهها وشرکت های زیر مجموعه برق حرارتی کشورشناخته 
شد.  به گزارش روابط عمومی نیروگاه رامین اهواز: سلطانعلی صحنعلی زاده مدیر روابط عمومی نیروگاه رامین با اعالم این خبر گفت :  
درهفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که با حضور بیش از 770 شرکت داخلی و خارجی در روزهای 13 تا 16 آبان ماه 
جاری در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد به انتخاب  کمیته فنی این نمایشگاه بین المللی، غرفه نیروگاه رامین 
اهواز بعنوان غرفه اول و برتر در بین نیروگاهها وشرکت های زیر مجموعه برق حرارتی کشورشناخته شد. صحنعلی زاده افزود : معرفی 
دستاوردها و انعکاس تالش مجاهدانه کارکنان نیروگاه  به افکار عمومی از رویکردهای اساسی دفتر روابط عمومی این نیروگاه است 
که در این نمایشگاه بین المللی نیز سعی نمودیم با انعکاس تالش همکاران متعهد نیروگاه رامین در تامین پایدار انرژی برق بویژه 
در تابستان بی سابقه و طاقت فرسای سال جاری ، درراستای تحقق رسالت خویش اقدام نموده و خدا را شاکریم که این روند اطالع 
رسانی دقیق و شفاف و حضور موثر در این نمایشگاه بین المللی مورد توجه کمیته فنی این نمایشگاه قرار گرفت و افتخار کسب این 

عنوان را داشتیم . 

اعزام 8000 نفر از زائرین اربعین حسینی )ع( با ناوگان حمل و نقل عمومی 
مسافربری استان قزوین

قزوین - خبرنگار فرصت امروز- از یکم تا شانزدهم آبان ماه جاری تعداد 8000 نفر زائرین 
قزوینی با 219 دستگاه ناوگان حمل و نقل عمومی مسافربری به عراق اعزام شدند. افشین پیرنون 
مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان قزوین اظهار داشت: از یکم تا شانزدهم آبان ماه 
جاری تعداد 8000 نفر زائرین اربعین حسینی )ع( توسط 219 دستگاه ناوگان مسافربری جهت 
زیارت عتبات عالیات به عراق اعزام شدند و این اداره کل در راستای ارتقاء ایمنی مسیر تردد زائران 
گرامی طرح تشدید کنترل و نظارت برعملکرد ناوگان حمل و نقل کاال و مسافر را با همکاری پلیس راه استان در محورهای مواصالتی 
و پایانه مسافربری به صورت روزانه و مستمر در اوقات مختلف شبانه روز اجرا نموده است.  وی افزود: مرکز مدیریت راههای این اداره 
کل، 24 ساعته در خدمت کاروان های زیارتی است و اطالعات راه های استان نیز بصورت مداوم به روز رسانی می شود. عالقه مندان 
برای کسب اطالعات ترافیکی محورهای استان می توانند با شماره تلفن 141 تماس حاصل نمایند. همچنین برای اطالع رسانی به 
www.141. هموطنان و ارائه خدمات به زائران عزیز اربعین حسینی)ع( صفحه ویژه اربعین در وب سایت 141 به نشانی اینترنتی

ir/arbaeen   راه اندازی ش��ده اس��ت. پیرنون خاطرنشان کرد: از 16 آبان ماه 40 دستگاه اتوبوس جهت بازگشت زائران در مرز 
مهران مستقر شده اند و بر اساس اعالم نیاز روزانه با هماهنگی تشکالت صنفی ذیربط بصورت خالی اعزام خواهند شد، این روند با 
توجه به افزایش تقاضا جهت مراجعت طی روزهای باقیمانده نیز ادامه دارد. همچنین تدابیرالزم با حضورکارشناسان این اداره کل در 
مرز مهران از دیگر اقداماتی است که جهت ساماندهی، کنترل و نظارت محسوس و نامحسوس بر نحوه سرویس دهي به مسافران به 
منظور ارائه خدمات مناسب در نظر گرفته شده است و زائران ازطریق تلفن گویا، صندوق هاي انتقادات و پیشنهادات، و بهره گیري 
از سامانه شماره 3000143  با پیش شماره 028 براي دریافت نظرات و مشکالت احتمالي استفاده کنندگان از وسایل  نقلیه عمومي 
به صورت شبانه روزي، سامانه نظارت مردمي 110120 پلیس راه به منظورجلب مشارکت مردمي درافزایش ایمني سفر و کاهش 
تصادفات، سامانه اطالع رساني 30007070 براي ارتباط مردمي واعالم نظر جهت وضعیت نمازخانه ها و مساجد بین راهي در دستور 

کارمي باشد.

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر خبر داد
یک میلیارد تومان کمک های کاالیی و نقدی برای زلزله زدگان کرمانشاه ارسال شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر گفت: هم استانی های نیکوکار همراه با هموطنان در 
سراس��ر کش��ور بیش از یک میلیارد تومان کمک های نقدی و غیر نقدی از طریق پایگاه های جمع آوری در کمیته امداد و مراکز 
نیکوکاری برای زلزله زگان کرمانشاهی پرداخت کردند. به گزارش سایت خبری کمیته امداد، احمد لطفی، مدیر کل کمیته امداد 
استان بوشهر، در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به ارسال کمک های مردمی از طریق کمیته امداد به مناطق زلزله زده کرمانشاه، 
گفت: از روزهای پس از وقوع زلزله در کرمانشاه تا کنون  900 میلیون تومان در قالب بیش از 12 محموله، کاالهای ضروری و مورد 
نیاز مناطق زلزله زده با مدیریت کمیته امداد ارسال شده است. وی افزود: این کمک ها شامل بیش از 6 هزار چادر، پتو، پالستیک، زیر 
انداز، بخاری، البسه گرم و هزاران بسته مواد غذایی از قبیل غذاهای کنسرو شده، خرما و آب معدنی و ... بوده است. لطفی  با اشاره به 
تخریب منازل مددجویان کمیته امداد مناطق زلزله زده، گفت: کمیته امداد استان بوشهر مکلف شده است 100 واحد مسکن برای 
مددجویان خساررت دیده در این مناطق بازسازی کرده و بسازد. مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به نیاز کمک های نقدی 
مردم و خیران هم استانی برای  ساخت مسکن مددجویان مناطق زلزله زده، گفت: تا کنون مردم نیکوکار استان بوشهر100 میلیون 
تومان کمک نقدی برای ساخت مسکن مددجویان کرمانشاهی به کمیته امداد تحویل دادند. لطفی با تقدیر از همکاری خوب مردم و 
مراکز نیکوکاری با کمیته امداد در جمع آوری کمک های مردمی، بیان کرد: شهروندان هم استانی می توانند با توجه به در راه بودن 
فصل سرما و نیاز مبرم زلزله زدگان کرمانشاهی به خانه و وسایل گرمایشی، کمک های کاالیی خود را از قبیل پتو، بخاری، چادر و 
البسه گرم به دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند و همچنین کمک های نقدی خود را از طریق شماره گیری کد آنی 
پرداخت #077*8877* و شماره حساب  0105753982009 به کمیته امداد استان بوشهر تحویل دهند تا در اسرع وقت به دست 

هموطنان نیازمند کرمانشاهی در مناطق زلزله زده برسد.

تقدیر مدیرعامل شرکت توانیر از مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان 
اهواز - شبنم قجاوند- آرش کردی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر با اهدای لوح تقدیری از مدیر عامل شرکت 
برق منطقه ای خوزستان به خاطر تحقق اولویت های نظام اداری ابالغی دولت طی سال 1395 و کسب رتبه برتر در جشنواره شهید 
رجایی سال 1396 استان خوزستان، تشکر و قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان، در 
این لوح تقدیر آمده است: با توجه به تالش های ارزنده و قابل تحسین جنابعالی و همکاران محترم در راستای تحقق و اولویت های 
نظام اداری ابالغی دولت طی سال 1395 و از آنجا که بر اساس ارزیابی ستاد جشنواره شهید رجایی سال 1396 استان خوزستان، 
آن شرکت موفق به کسب رتبه برتر در گروه شرکت ها، بانک ها و بیمه های استان گردیده است، لذا از تالش های جنابعالی و همه 

همکاران متخصص و متعهد آن شرکت صمیمانه تشکر و قدردانی می کنم.



مارکتین��گ  متخصص��ان  ب��رای  خ��وب  خب��ر 
کس��ب وکارهای کوچک اینکه مؤثرتری��ن خبرنامه ها 
دارای اخب��ار فراوان و تازه هس��تند ن��ه گران قیمت و 
پرهزین��ه، یعن��ی خبرنامه ه��ا، اقتصادی تری��ن روش 
مارکتینگ هستند. در ایجاد خبرنامه های تان نقاط زیر 
را در نظ��ر بگیرید: به جای تعداد کمی مطلب طوالنی، 
تعداد زیادی مطلب کوتاه منتشر کنید. هر چه بیشتر 
خبرنامه به یک بروش��ور ش��بیه باش��د، کمتر حالت 
خبری به خ��ود می گیرد. اگر از برنامه مایکروس��افت 
ورد استفاده می کنید می توانید ده ها قالب آماده را در 
پایگاه اینترنتی آنها پیدا کنید. اگر پیش��نهاد محصول 
جدیدی داده اید، خبرها را در یک مقاله خالصه کنید 
و ب��ه خواننده پیش��نهاد دهید اگ��ر بخواهد اطالعات 
بیشتری را برای او ارسال می کنید. راه هایی بیابید که 
خوانن��ده را به تماس با خود تش��ویق کنید و مطمئن 

شوید خبرنامه را می خواند.
 خبرنامه ها ممکن است تا زمان زیادی بعد از تاریخ 

انقضای پیشنهاد های شما خوانده شوند. به خوانندگان 
انگیزه ای بدهید تا به وب س��ایت تان س��ر بزنند؛ مانند 

مثال زیر:
سیس��تم آنالی��ن رزرو ما هم اکنون کس��ب وکار 
دیگ��ری هم انج��ام می ده��د. بیش��تر از نیمی از 
بازدیدکنندگان س��ایت ما برایی دیدن عکس هایی 
از ات��اق و پذیرای��ی کلیک می کنن��د و ۳۸درصد 
کس��انی که عکس ه��ا را به صورت آنالی��ن دنبال 
می کنن��د ب��رای رزرو ه��م اق��دام می کنن��د. اگر 
اخیرا وب س��ایت ما را ندیده اید، به وب س��ایت ما 
مراجعه کنید و مطمئن ش��وید روی گزینه  اقامت 
یک هفت��ه ای مختص مراجعه کنندگان به س��ایت 
کلی��ک می کنید. همچنین اگ��ر ترجیح می دهید 
خبرنامه را به جای نامه پستی به صورت الکترونیک 
دریافت کنید، روی گزینه  دریافت خبرنامه کلیک 
کنید و آدرس ایمیل خود را وارد کنید، ما خبرنامه 
را برای ت��ان ایمیل می کنی��م. به هرحال در آینده، 

به روزرسانی ها و بسته های خاص خود را برای شما 
خواهیم فرستاد.

- پیش��نهاد های ف��روش را باخبرهای به روز ترکیب 
کنید تا خوانندگان، خبرنامه ش��مارا بیش��تر به عنوان 

نامه ای تبلیغاتی ببینند تا اخبار رسمی. 
برای مثال: س��فرهای کوهستانی بر اساس تماس ها 
برای رزرو و بازدید از وب س��ایت ب��ه محبوبیت بیش  
از حدی در س��ال های اخیر رسیده اس��ت. در آوریل 
۲۰۰۴، تماس ه��ا ۲۲درص��د بیش��تر از آوریل ۲۰۰۳ 
بوده ان��د، عالوه ب��ر اینکه میزان تماس ه��ا برای رزرو 
جا در کریس��مس و تعطیالت سال نو همین حاال هم 
بسیار زیاد اس��ت. هر موقع تاریخ سفرتان را مشخص 
کردید با ش��ماره........ تماس بگیرید تا برای شما رزرو 

کنیم.
- ب��ه معرفی ش��رکت خود بپردازید. لوگو، ش��ماره 
تلف��ن، آدرس ایمیل را روی ه��ر صفحه درج کنید تا 

مطمئن شوید خواننده به راحتی متوجه آن می شود.

طراحی و نگارش خبرنامه های الکترونیک

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 845 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: این یک امر طبیعی است که هر 
کاری فرصت ها و تهدیدهایی  در درون خود دارد. شما 
اگر به صورت فرادا یک شرکت را به نام خود ثبت کنید، 
فرصت ها و تهدیدهای خودش را دارد. تهدید اولیه این 
کار مسئولیت بیشتر ش��ما در قبول همه امور شرکت 
اس��ت و اگر این کار را با مشارکت دیگران انجام دهید 

فرصت های بهتری برای شما فراهم می شود.
اینکه قدیمی ها چنین می گفتند یک باور بر ساخته از 
نظام بازار سنتی است. شاید نتوان این باور را  در عصر 

جدید اشاعه داد. این روزها بسیاری از استارت آپ ها با 
همکاری و مشارکت چند دوس��ت راه اندازی می شود. 
ش��ما اگر کار مش��ارکتی را براس��اس اصول و قواعد و 
تعیین نقش و وظیفه و کارکرد و مس��ئولیت و سهم به 
صورت قانونی شروع کنید کمتر دچار مشکل می شوید. 
ما باید به همه موارد احتمالی از ابتدا پاس��خ مشخصی 
بدهیم. فرضا اگر قرار اس��ت یکی از شرکا به هر دلیلی 
از عضویت و مش��ارکت خارج ش��ود ای��ن امر چگونه و 
با چه مس��ئولیت هایی انجام می شود. آیا حق السهم او 
کامل پرداخت می ش��ود . در چه زمانی می تواند خارج 
شود . آیا مالکیت او حفظ می شود . شما باید به تک تک 

این س��وال ها  از نظر اداری، مالیاتی، حقوقی، سازمانی 
از هم��ان ابتدا پاس��خ داده باش��ید. در این صورت کار 
مش��ارکتی می تواند فرصت ه��ا و فواید خوبی هم برای 
شرکت شما داشته باشد. همچنین برای تعیین نتیجه 
عملکرد هر یک از ش��رکا ش��اخص های ملموس��ی را 
مشخص سازید تا بر اساس آن شاخصه ها  پیشرفت ها 

یا پسرفت ها را بررسی  کنید. 
ب��رای  راه ان��دازی یک ش��رکت  با حض��ور چند نفر 
حتما از مش��اوران ثبتی و حقوقی و شرکتی به صورت 
حضوری استفاده کنید تا احتمال هر نوع سوء برداشت 

از فعالیت ها کاهش پیدا کند. 

کسب و کار مشارکتی 

پرسش: قدیمی ها می گفتند در هر چیزی می توانی شراکت کنی اما در کسب و کار برای خودت شریک انتخاب نکن. من 
می خواهم به اتفاق دوستانم کسب و کاری شراکتی راه اندازی کنم، لطفا راهنمایی فرمایید. کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین)77(
معجزه باور درونی

تو ب��رای موفقیت کس��ب و کارت باید ب��ه همه عوامل 
درون��ی و بیرون��ی توجه کن��ی. گرچ��ه مهم ترین عامل 
ب��اور درونی توس��ت، اما زمانی که هم��ه مقدمات  برای 
راه اندازی آماده ش��د تو باید بسترهای دیگر را هم فراهم 

کرده باشی.
در کس��ب و کارهای تولی��دی بدون ش��ک بازاریابی و 
فروش مقدم بر تولید است. بسیاری از تولید کنندگان در 
حال حاضر با مشکل فروش روبه رو هستند و تا زمانی که 
نتوانند بازارهای خوبی برای کاالهای ش��ان فراهم کنند 

تولید آنها هیچ ارزشی ندارد.
ب��رای اینکه بتوانی در کس��ب و کارت موفق ش��وی به 
مس��اله بازاریابی بسیار دقت کن. ش��اید الزم باشد همه 
افراد قبل از اینکه کس��ب و کاری را راه اندازی کنند بازار 
هدف خود را مش��خص کنند. این کاال قرار اس��ت برای 
چه گروهی از افراد تولید ش��ود و به چه نیازهایی پاسخ 
می دهد. ش��ما چگون��ه می توانید کاال را به دس��ت آنها 

برسانید. آیا زمینه های فروش فراهم است؟
 اگر براساس یک بازارس��نجی درست کسب و کارت را 
راه اندازی کنی بی تردید موفق می ش��وی. علت شکست 
خیلی از کسب و کارها بی اهمیت دانستن مقوله بازاریابی، 

بازارسنجی  و امکان سنجی فروش است. 
 در ایران صدها هزار واحد مسکونی خالی است، چرا؟ 
از س��وی دیگر صده��ا هزار نفر از اف��راد دنبال آپارتمان 
می گردن��د اما نمی توانند خرید کنن��د، چرا ؟ جواب این 
س��وال ها در شناخت درس��ت بازار و بازارس��نجی اولیه 
اس��ت. س��ازندگان و انبوه س��ازان به مطالعات بازار هیچ 
اهمیتی ندادند و نمی دهند. حتی بزرگ ترین شرکت های 
س��اختمانی به راحتی از کنار مس��اله مهم مطالعه بازار 
و بازارس��نجی و امکان س��نجی فروش می گذرند و فقط 
به تولید فکر می کنن��د. نتیجه هم اتفاق های نامیمون و 
نامبارکی اس��ت که در صنعت ساختمان روی داده است. 
اگر س��رمایه گذار مناب��ع مالی خ��ود را در جایی هزینه 
می کرد که امکان فروش فراهم بود امروز اقتصاد مسکن 

دچار چنین رکودی نمی شد. 
تو نیز برای موفقیت به بازاریابی باید خیلی توجه کنی 
و اگر نتوانس��تی بازارهای هدف خود را شناسایی کنی و 
با آنها ارتباط برقرار کنی لطفا کار تولید را ش��روع نکن و 

سرمایه ات را بر باد مده.
اگر با خودت قرار گذاش��تی که ی��ک واحد مرغداری  
راه ان��دازی کن��ی  به صرف اینکه بازار نی��از به مرغ دارد 
توج��ه نکن. اول راه های ورود ب��ه بازار مرغ را فراهم کن  
و بع��د تولی��د را راه اندازی کن. چ��ون در بهترین حالت 
محص��ول تو را ب��ه حداقل قیمت می خرن��د. در صورتی 
که طبق یک برنامه ریزی مش��خص تو باید در بازار سهم 
کاالی خودت را مشخص کنی. اگر قرار شد کیف و کفش 
چرم تولید کنی باید بدانی مش��تری هدف تو کیست. به 
ص��رف اینکه مردم نی��از به  کیف و کف��ش دارند اقدام 
نکن. ش��رکت های بزرگ دنیا واحدهای بزرگ بازاریابی 
را قب��ل از تولید و بهره برداری راه اندازی می کنند، اما در 
ایران  یا واحد بازاریابی وجود ندارد یا بعد از اینکه کاالی 
تولیدی روی دس��ت تولید کنن��ده ماند تازه به فکر واحد 
بازاریابی می افتند. س��ال ها قبل کس��ی برای مشاوره به 
من مراجعه کرد. او یک زمین مناسب در خارج از تهران 
ب��رای تولید انواع نان تهیه کرده بود. س��وله را هم بر پا 
کرد و دس��تگاه ها را از خارج از کش��ور وارد و نصب کرد. 
نمونه برداری کار انجام ش��د. پس از انجام این کارها تازه 
اینه��ا  به این فکر افتادند که حاال ای��ن تولیدات را باید 
به چه کس��ی بفروش��ند. طبعا پیداکردن بازار در چنین 
موقعیتی کار سختی است. سوله ها االن چند سالی است 
که مخروبه ش��ده و خاک می خورد برای اینکه از ابتدا به 

بازار فکر نکردند.
تو باید با واحدهای صنعتی و تولیدی آش��نا ش��وی و 
به خوبی دریابی که مش��کل اساسی تولید کنندگان بازار 
تقاضاس��ت و نبود بازار تقاضا در بنگاه های صنعتی ایران 
به دلیل نبود استراتژی  بازاریابی و فروش  در واحدهای 
صنعتی اس��ت. تو اگ��ر از ابت��دا سیاس��ت ها و باید ها و 
نبایدهای فروش خود را براس��اس یک برنامه مدون شده  
تهیه و تنظیم نکنی موفقیت به دس��ت نمی آید. تو باید 
براس��اس باورهای��ت به موفقیت بیندیش��ی و این باورها 
راه های مختلف برای جذب بازار را به تو نشان می دهد و 
تو باید براس��اس یک برنامه دقیق بازاریابی کسب و کارت 
را ش��روع کنی تا بتوانی پس از تولید مستقیم وارد بازار 
تقاضا ش��وی .تولید کاال و محصول کار دشواری نیست. 
مشکل در بازاریابی و فروش است. همین االن ده ها واحد  
تولیدی  با انبوهی از کاالهای تولید ش��ده روبه رو هستند 

که نمی دانند کاالهای خود را  کجا عرضه کنند. 
برای رس��یدن ب��ه موفقی��ت باید همه مس��یرها را به 
درس��تی طی کرد. بازاریابی و ف��روش یک اصل حتمی 
در موفقیت اس��ت و تو تا زمان��ی که برای کاالی خودت 
ب��ازاری قطعی پیدا نکردی نمی توانی تولید را آغاز کنی. 
ب��رای موفقیت اول به بازار هدف و فروش فکر کن و بعد 

به تولید.
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تخته سیاه

6 عادتی که بر حافظه اثر منفی 
می گذارند

امروزه مش��کل حافظه تنها مختص افراد میانس��ال نیست 
و اگر عادت ها و ش��یوه زندگی، اصولی نباش��ند، این مش��کل 
می تواند گریبان گیر اکثر افراد ش��ود.  امروزه فراموش��ی دیگر 
مختص افراد میانس��ال نیس��ت و پیر و جوان و حتی کودکان 
می توانند دچار مشکالت حافظه شوند که البته بسیاری از آنها 
جدی نیس��تند و به سادگی برطرف می شوند. عادات غذایی و 
شیوه زندگی، تاثیر زیادی بر عملکرد مغز ما دارند و کارایی مغز 
را کاهش می دهند. در ادامه به نقل از نوپانا قصد داریم عادات 

اشتباهی را که باعث کاهش حافظه می شوند بررسی کنیم.

انجام همزمان چند کار
هنگام��ی که چند کار را با ه��م انجام می دهید مغز انرژی 
بیش��تری مصرف می کند و در نتیجه زودتر خسته می شوید. 
همچنین این کار باعث می شود نتوانید تمرکز کافی و عمیقی 

برای کارها داشته باشید.

تکنولوژی
ب��ا تکنولوژی های جدی��د ما به حجم زی��ادی از اطالعات 
دسترسی نامحدود داریم و به سادگی و به سرعت می توانیم 
اطالعات مورد نیازمان را به دست آوریم. این موضوع بر نحوه 
ذخی��ره کردن اطالعات در مغز تاثی��ر می گذارد و همچنین 

میزان تمرکز را کاهش می دهد.

استرس زیاد
استرس زیاد می تواند باعث بروز مشکالتی در حافظه شود. 
این مشکالت در افرادی که به دلیل استرس و کار زیاد خواب 
کاف��ی ندارند افزایش می یابد. البته این مش��کالت حافظه با 
کنترل و از بین بردن اس��ترس حل می شوند، اما اگر استرس 

زیاد شود و به افسردگی تبدیل شود با دارو درمان می شود.

عملکرد غیرطبیعی تیروئید
غ��ده تیروئید بر تمام فرآیندهای متابولیک بدن تاثیرگذار 
است و عملکرد غیرطبیعی آن در از دست دادن حافظه نقش 
زی��ادی دارد. تنظیم عملکرد تیروئید در بدن از ایجاد چنین 

مشکالتی جلوگیری می کند.

رژیم غذایی نامناسب
رژیم غذایی نامناسب که شامل چربی و شکر فراوان است 
عالوه بر اینکه برای س��المتی ضرر دارد بر حافظه هم اثرات 
منفی می گذارد. شکر تاثیرات بسیار مخربی بر کاهش حافظه 
دارد و نوع تغذیه به صورت مستقیم با آلزایمر در تماس است.

سیگار کشیدن
سیگار کشیدن با مختل کردن جریان مغز، حافظه را دچار 
خطا می کند. سیگار باعث تجمع پروتئین غیرطبیعی در مغز 
می ش��ود که در پردازش و انتقال اطالع��ات در مغز اختالل 
ایجاد می کند. همچنین در مغز افراد سیگاری، فرآیند کاهش 

حافظه سریع تر از افراد دیگر اتفاق می افتد.

معرفی بهترین کسب و کارها
نام استارت آپ: زیکاو

xykav.com :وب سایت
سال تاسیس: ۱۳۹۶

موضوع: معرفی بهترین کسب و کارها با توجه به رأی و نظر 
مستقیم و واقعی مردم

توضیح بیشتر: نخستین و تنها سیستم جامع ارزشگذاری 
که مس��تقیما توسط مردم نظارت، رأی و امتیازدهی می شود. 
ه��دف از راه ان��دازی زی��کاو،  نظارت واقعی م��ردم و ابراز نظر 
شخصی و بی واسطه در مورد کاالهایی که خریداری می کنند، 
خدمات��ی که دریاف��ت می کنند و حتی نحوه پاس��خگویی و 
برخ��ورد خدمات دهن��دگان و فروش��ندگان و دسترس��ی به 
اطالعات و خدمات و امکانات فروشگاه ها، شرکت ها، موسسات 
و اش��خاصی اس��ت که در اطراف محل زندگی شما خدمات و 
کاالیی را ارائه می کنن��د. کمک به انتخاب صحیح و دقیق بر 
مبنای نظرات افرادی است که پیش از ما از خدمات و کاالیی 

استفاده کرد ه اند.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بازاریابی خالق
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