
با وجود تثبیت قیمت لبنی��ات،  برنج،  چای 
و روغ��ن در آبان ماه امس��ال،  قیم��ت کاالهای 
اساس��ی به طور میانگی��ن 3.15 درصد افزایش 
داش��ت. در این ماه  »س��بزی های تازه« با ثبت 
رش��د 17.8 درصدی بیشترین میزان افزایش را 
ب��ه خود اختصاص دادند و در مقابل  »میوه های 
تازه« 1.9 درصد کاهش را پش��ت سر گذاشتند. 
در آبان ماه قیمت تخم مرغ 1.6 درصد،  حبوب 
0.4 درصد،  گوش��ت قرمز 0.3 درصد و گوشت 
مرغ 2.5 درصد افزایش و نرخ قند و ش��کر 0.4 
درصد کاهش داشت.  همچنین نگاهی به تغییر 
قیمت خرده فروشی 11 گروه کاالی خوراکی در 
سطح شهر تهران در یک سال منتهی به 3 آذرماه 
نش��ان می دهد در این مدت قیمت لبنیات 5.5 
درصد،  تخم مرغ 29.1 درصد،  برنج 2.6 درصد،  

حبوب 6.3 درصد،  میوه های تازه 23.4 درصد،  
سبزی های تازه 4.6 درصد،  گوشت قرمز 15.4 
درصد،  گوش��ت مرغ 8.2 درصد،  قند و ش��کر 

13.2 درص��د،  چ��ای 18.3 درصد و روغن 2.2 
درصد افزایش داشته است.  بر اساس بررسی های 
بانک مرکزی،  در هفته پایانی آبان ماه قیمت ها 
در چه��ار گروه لبنیات،  حب��وب،  چای و روغن 
تغییری نداش��ته و حتی در گروه تخم مرغ 0.6 
درص��د،  برن��ج 0.1 درصد و گوش��ت قرمز 0.1 
درصد عقبگرد داشته اس��ت اما در بازه هفتگی 
قیمت میوه های تازه 1.9 درصد،  سبزی های تازه 
1.1 درصد،  گوش��ت مرغ 2 درصد و قند و شکر 
0.1 درصد رش��د داشته اس��ت.  افزایش قیمت 
کاالهایی چون سبزی و میوه های تازه،  تخم مرغ 
و م��رغ در نیمه دوم س��ال به وی��ژه فصل پاییز، 
ارتباط مستقیمی با تولید محصوالت کشاورزی 
دارد و همه ساله بازار مصرف در این بازه زمانی با 

افزایش نسبی این کاالها روبه رو می شود. 

ایران در ماه نوامب��ر )آبان- آذر( 40درصد 
نفت صادرات��ی خود را به بازاره��ای اروپایی 
روانه ک��رد. به گ��زارش »فرصت ام��روز« از 
تارنم��ای وزارت نف��ت، اروپایی ه��ا در دوران 
تحری��م، خرید نفت خام از ایران را به نزدیک 
صفر رس��انده بودند اما در دو س��ال گذشته، 
پ��س از توافق برجام خرید محموله های نفت 
خام ایران را از سر گرفتند. اکنون شرکت های 
انگلیسی- هلندی ش��ل، توتال فرانسه، انی و 
س��اراس ایتالی��ا، هلنیک پترولی��وم یونان و 
رپسول اسپانیا از مشتریان محموله های نفت 
خام ای��ران در اروپا به ش��مار می روند. ایران 
در ماه نوامبر موفق ش��د 60درصد نفت خام 

صادراتی خود را روانه بازار آس��یا کند. چین 
بزرگ ترین مش��تری نفت ایران در آسیاست 

ک��ه بی��ش از 600هزار بش��که نفت کش��ور 
م��ا را می خ��رد. آماره��ای ماه نوامبر نش��ان 
می ده��د ک��ره جنوبی همچن��ان بزرگ ترین 
دریافت کنن��ده میعانات گازی ایران اس��ت و 
نیمی از میعانات گازی به این کشور و بقیه به 
کشورهای منطقه خلیج فارس صادر می شود. 
ایران در ماه نوامبر بیش از 400هزار بش��که 
میعانات گازی صادر کرد. وزیر نفت ایران در 
حاشیه نشس��ت یکصد و هفتاد و سوم اوپک 
در وی��ن که نه��م آذرماه برگزار ش��د، میزان 
صادرات نفت خ��ام و میعانات گازی ایران را 
بی��ش از 2میلیون و 500هزار بش��که در روز 

عنوان کرد. 
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اثر آنی تسهیالت جدید مسکن بر بازار 

موج جدید 
خریداران مسکن

بانک مس��کن خبر داده که فعاالن بازار مس��کن از افزایش ورود متقاضیان جدید به بازار مس��کن برای خرید 
واحدهای مس��کونی »کوچک« و »متوس��ط مت��راژ« خبر داده اند.  به گزارش ایس��نا، بنابر اعالم بانک مس��کن، 
واس��طه   های فروش مسکن و فعاالن بازار معامالت امالک شهر تهران با بیان اینکه طی روزهای اخیر موج تازه   ای 
از متقاضیان خرید مس��کن وارد بازار ش��ده و هم اکنون در مرحله تحقیقات اولیه برای اطالع از س��طح قیمت ها 

و جزییات مربوط به نحوه خرید واحدهای مسکونی در استطاعت و مورد نیاز خود هستند، از تأثیر تصویب... 

 نخستین فاز بندر شهید بهشتی چابهار
با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

رونمایی دروازه ملل

2

3
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جزییات پرداخت وام های معدنی اعالم شد

حمایت از استارت آپ ها، خروج نخبگان را کاهش می دهد
راهکارهای عملی برای ریکاوری اقتصادی پس از رکود

افزایش فروش با توصیه هایی از مدیران پیشتاز
افزایش فروش با ترویج محصول یا خدمات

روش های تبلیغات رایج در دنیای امروز
هدایای تبلیغاتی چیست و چه تأثیری بر تبلیغات دارد؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 دوقلوهایی که با خرید
بیت کوین میلیاردر شدند

اخبار رسـیده حاکی از این است که احتماال دولت برنامه ای 
در دسـت دارد تا با آن خودروسـازان خارجی را تشویق به 

تولید خودرو در ایران کند.  مدت زیادی اسـت که 
ثبت سفارش خودرو متوقف شده...

 فشار برای ایجاد خط مونتاژ خودروهای
خارجی  با استفاده از تخفیف گمرکی

یادداشت
مصون سازی بازار سهام با 

خدمات محوری و امور دانش بنیان

روند رو به رش��د نماگرهای 
بازار سهام طی چند وقت اخیر 
به چندین سقف شکنی شاخص 
فراب��ورس  و  ب��ورس  در  کل 
انجامی��ده و بازده��ی ای��ن دو 
ب��ازار را ب��ر م��دار س��ودآوری 
افزای��ش  اس��ت.  داده  ق��رار 
کاالیی  بازاره��ای  در  قیمت ها 
جهان��ی ب��ه وی��ژه محصوالت 
پاالیشی، پتروش��یمی و فلزات 
اساسی، رش��د آرام نرخ ارز در 
سیاس��ت های  و  داخلی  ب��ازار 
س��ختگیرانه بان��ک مرکزی در 
کاهش نرخ س��ود س��پرده ها از 
جمله مهم ترین دالیلی هستند 
که منجر به س��ودآوری صنایع 
متناظر بورسی و فرابورسی که 
از این عوام��ل تاثیر می پذیرند 
اقبال  شده اس��ت؛ ضمن آنکه 
س��هامداران را به حضور بیشتر 
در بازار س��هام تش��ویق کرده، 
اقبال به نمادهایی را که دارای 
بنیادی ت��ر  و  پایین ت��ر   P/E
هستند نیز افزایش داده است. 
ارزش بازاری زیاد شرکت هایی 
تغیی��رات  از  مس��تقیما  ک��ه 
تاثی��ر  جهان��ی  قیمت ه��ای 

موج��ب  می پذیرن��د، 
5می شود...

مهرداد نعمتی
معاون سرمایه گذاری 

و امور شرکت های 
گروه مدیریت 

سرمایه گذاری امید
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شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفت��ی ایران با اعالم جزیی��ات تولید بنزین 
کش��ور گزارش کرد میانگی��ن تولید روزانه 
بنزی��ن کش��ور در هش��ت ماهه امس��ال با 
8درص��د رش��د، ب��ه 74 میلی��ون و 400 
هزار لیتر رس��ید. در مدت مش��ابه پارسال 
)از ابت��دای فروردین تا پای��ان آبان( به طور 
میانگی��ن روزان��ه 68میلی��ون و 800 هزار 
لیتر بنزین تولید ش��ده بود. می��زان تولید 
بنزی��ن یورو4 از آغاز فروردین تا پایان آبان 
م��اه به طور متوس��ط روزان��ه 25 میلیون و 
824 ه��زار لیتر بنزین بود که در مقایس��ه 

با مدت مش��ابه پارس��ال 16درصد رشد را 
نش��ان می دهد. میزان تولید بنزین معمولی 
نیز با رش��د 4درصدی به روزانه 48میلیون 
و 791 ه��زار لیتر افزایش یافت. بیش��ترین 
تولی��د بنزین در مدت یاد ش��ده مربوط به 
پاالیش��گاه های ام��ام خمین��ی )ره( اراک، 
آب��ادان و اصفه��ان به ترتیب ب��ا تولید 15، 
11و 11 میلیون لیتر در روز بود. همچنین 
در ای��ن م��دت پاالیش��گاه های بندرعباس 
 با بی��ش از 10 میلیون لیت��ر، تهران حدود
6 میلی��ون لیت��ر، الوان ح��دود 2 میلیون 
لیتر، ش��یراز حدود یک میلیون و کرمانشاه 

703 ه��زار لیتر در رتبه ه��ای بعدی تولید 
بنزین قرار گرفتند. امس��ال ب��ه ترتیب در 
ماه ه��ای فروردین 68میلی��ون و 800هزار 
لیتر، اردیبهش��ت 69میلی��ون و 900هزار 
لیت��ر، خرداد 72میلی��ون و 200هزار لیتر، 
تیرماه 77میلی��ون و 700 هزار لیتر، مرداد 
ماه 72 میلیون و 800 هزار لیتر، ش��هریور 
 78 میلی��ون و یکص��د هزار لیت��ر، مهرماه
76 میلیون و 400 هزار لیتر و آبان 80 میلیون 
و یکصد هزار لیتر بنزین در کشور تولید شد. 
بنابراین بیشترین تغییر تولیدی بنزین کشور 

مربوط به 100روز گذشته بوده است. 

رشد 8درصدی میانگین تولید بنزین کشور در 8 ماهه امسال

افزایش 3درصدی قیمت کاالهای اساسی در آبان ماه

اروپا در ماه گذشته 40 درصد نفت ایران را خرید



دوازده��م آذرماه روز مه��م و ماندگاری 
در حافظه تاریخی ش��هر چابهار اس��ت و 
روز گذشته فاز نخست بندر شهید بهشتی 
چابهار به عنوان بزرگ ترین بندر اقیانوسی 

ایران با حضور رئیس جمهور افتتاح شد. 
به گ��زارش »فرص��ت ام��روز«، نقش 
ترانزیت��ی بندر ش��هید بهش��تی چابهار 
آنقدر مهم و راهبردی اس��ت که به محور 
توسعه شرق و دروازه ملل نامگذاری شده 
و در مراس��م افتتاحی��ه فاز نخس��ت آن، 
60 مهمان خارجی از 17 کش��ور جهان 
حضور یافتند، از جمله وزیر کش��تیرانی 
هن��د، وزیر تجارت و صنایع افغانس��تان، 
وزی��ر حم��ل و نقل و ارتب��اط قطر، وزیر 
حم��ل و نقل ترکمنس��تان، وزیر حمل و 
نقل پاکس��تان، معاون وزیر حمل و نقل 
ترکیه، رئیس راه آهن گرجستان، نماینده 
وزیر حمل و نقل قزاقستان و معاون وزیر 

حمل و نقل آذربایجان و . . . 
طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار 
در پن��ج فاز مختلف پیش بینی ش��ده که 
حاال ب��ا افتتاح فاز نخس��ت آن، ترانزیت 
کاال از اروپا و آس��یا به کشورهای آسیای 
میان��ه و افغانس��تان از طری��ق این بندر 
رش��د قابل توجهی خواهد داش��ت. این 
بندر همچنین راه دسترس��ی افغانستان 
و کش��ورهای آس��یای میانه ب��ه آب های 
آزاد اس��ت و توس��عه آن با همکاری هند 
پیگیری می ش��ود. عملی��ات اجرایی فاز 
نخس��ت این بندر با س��رمایه گذاری یک 
میلیارد دالری از مردادماه سال 86 آغاز 
ش��ده بود و یک دهه طول کش��ید تا فاز 

نخست آن تکمیل و افتتاح شود. 
رئیس جمهور بهره برداری از نخس��تین 
ف��از بن��در بین الملل��ی چابه��ار را روزی 
تاریخی دانست که کریدور شمال-جنوب 
را در مس��یر کوتاهی ق��رار داده و آن را 
ب��ه اقیانوس متصل می کن��د و وزیر راه و 
شهرس��ازی نیز از افتتاح فاز نخست بندر 
شهید بهشتی به عنوان یک اتفاق بزرگ 
و مبارک ب��رای اقتصاد ایران یاد کرد که 
در چند س��ال آینده چابه��ار را به قطب 

بزرگ تجاری ایران تبدیل خواهد کرد. 
گ��زارش »فرصت امروز«، از س��خنان 
رئیس جمهور و وزیر راه و شهرس��ازی در 
مراسم افتتاحیه فاز نخست طرح توسعه 
بندر ش��هید بهش��تی چابهار را در ادامه 

می خوانید. 
اقتصاد، متصل کننده کشورها

رئیس جمه��ور ب��ا بیان اینک��ه اقتصاد 
نق��ش مهم��ی در تعامل میان کش��ورها 
دارد، گف��ت: م��ا بای��د اقتصاد کش��ورها 
را به ه��م متصل کنیم. اگر کش��ورهای 
منطقه به یکدیگر متصل ش��وند، نسبت 
به هم احس��اس نیاز پی��دا می کنند و در 
عی��ن حالی که معتقدیم باید به س��مت 
بی نی��ازی و خوداتکای��ی حرک��ت کنیم، 
اما ای��ن نیاز، نیازی مقدس اس��ت. همه 
کش��ورهای منطقه از لحاظ اقتصادی به 
یکدیگر نیاز دارند و اگر کشوری فکر کند 
در بخش های مختلف از جمله کشاورزی، 
صنعت و علم بی نیاز اس��ت حتما اشتباه 
کرده اس��ت و ای��ن نی��از در صورتی که 
چارچوبی صحیح برای آن تعریف ش��ود 

می تواند باعث وحدت بیشتر شود. 
روحانی منافع مش��ترک را باعث ایجاد 
و تقوی��ت امنی��ت در منطقه برش��مرد و 
ادام��ه داد: اگر همه کش��ورهای منطقه 
به ه��م متصل باش��ند و منافع مش��ترک 
با هم داش��ته باش��ند، این منافع موجب 

همبستگی و تقویت امنیت خواهد بود. 
رئیس جمهور خاطرنش��ان کرد: چابهار 
نقطه درخشان در منطقه است و می تواند 
ملت های منطقه را هرچه بهتر و بیش��تر 
به یکدیگر متصل کرده و منافع مشترک 
را برای کش��ورهای منطق��ه تعریف کند. 
اهمیت چابهار به واسطه امنیت و وحدتی 

است که توس��ط مردم استان سیستان و 
بلوچس��تان به وجود آمده و این در سایه 
همبس��تگی قومی و مذهبی حاصل شده 

است. 
او با اشاره به اینکه هماهنگی، همفکری 
و اتحاد مردم اس��اس امنیت را در منطقه 
به وجود آورده اس��ت، گفت: کش��ورهای 
منطقه س��ابقه دیرینه روابط دوستانه را 
تجربه کرده اند و س��ال های طوالنی است 
که ایران با کش��ورهای همس��ایه شرقی 
داشته  مس��المت آمیزی  خود همزیستی 
است و این پایه اصلی و بزرگ در امنیت 

منطقه است. 
از  یک��ی  را  ترانزی��ت  رئیس جمه��ور 
مسیرهای اصلی اتحاد و ارتباط ملت های 
منطقه با هم دانس��ت و گفت: اولین گام 
در راس��تای اتصال همس��ایگان شرقی و 
کش��ورهای آفریقای��ی از طری��ق جنوب 
ایران به آس��یای مرکزی و اروپای شرقی 
این بود که بن��در چابهار ظرفیت الزم را 
برای تردد بار و مس��افر پیدا کند و امروز 
ای��ن اتفاق افتاده و ظرفی��ت این بندر از 
۲.۵ میلی��ون ت��ن ب��ه 8.۵ میلی��ون تن 

افزایش یافته است. 
روحان��ی با اش��اره ب��ه ل��زوم پیگیری 
مس��ئوالن برای تکمیل و افتتاح فازهای 
بع��دی این بن��در و اتص��ال آن از طریق 
جاده و ریل به کش��ورهای منطقه گفت: 
جاده اصلی چابهار ب��ه زاهدان باید ابتدا 
ترمی��م و پ��س از آن تبدیل ب��ه بزرگراه 

ش��ود. همچنی��ن باید چابهار به ش��بکه 
ریلی سراس��ری کشور متصل شود. امروز 
۲7درص��د پ��روژه راه آهن چابه��ار انجام 
ش��ده و بای��د ب��رای تکمی��ل آن تالش 
بیش��تری کنی��م. او با اش��اره ب��ه اینکه 
بهره ب��رداری از این بندر در مجموع برای 
اس��تان سیستان و بلوچس��تان نیز حائز 
اهمیت اس��ت، ادامه داد: در طراحی این 
بندر، پنج پس��ت اس��کله به بهره برداری 
می رس��د و بی��ش از ۲00هکت��ار زمین 
استحصال ش��ده که می تواند برای مردم 
این اس��تان اشتغال زایی ایجاد کند و هم 
می تواند ارتباط ایران با دیگر کش��ورها را 

نزدیک تر کند. 
روحان��ی با اش��اره ب��ه انتق��ال اولین 
محموله میان هند و افغانس��تان از طریق 
چابه��ار گف��ت: از طری��ق بن��در چابهار 
می توانی��م ب��ه منطقه آس��یای مرکزی، 
دریای سیاه و اروپای شرقی متصل شویم 
و ای��ن ترانزیت می تواند تحولی بزرگ در 

تجارت و اقتصاد منطقه ایجاد کند. 
رئیس جمه��ور ب��ا اش��اره ب��ه اینکه از 
توس��عه و پیش��رفت بندر گوادر استقبال 
می کنیم، گفت: ما بای��د به دنبال رقابت 

سازنده باشیم. 
وی رعایت مس��ائل زیست محیطی در 
تکمیل فاز اول بندر ش��هید بهش��تی را 
بس��یار مهم دانس��ت و گفت: انسان ها با 
توس��عه صنعت و تکنول��وژی در طبیعت 
مداخله می کنند و هرچه آثار س��وء این 
دخال��ت کمتر باش��د، به نفع انس��ان ها 
خواهد ب��ود و امروز خوش��حالیم که در 
این پروژه و در جابه جایی کلونی مرجانی 
مسائل زیس��ت محیطی به خوبی رعایت 

شده است. 
رئیس جمهور در نظ��ر گرفتن تخفیف 
ب��رای پهلوگیری کش��تی ها و انبارداری 
کاالها را در ترغیب کش��ورها در استفاده 
از ای��ن بندر مهم دانس��ت و گفت: امروز 
خوش��حالی ما تنها برای افتتاح یک بندر 
و توسعه یک استان نیست، بلکه به خاطر 
وحدت و تعامل میان کش��ورهای منطقه 
بوده و اینکه کشورهای منطقه بتوانند از 

این طریق به هم متصل شوند. 
او تاکید کرد: تنه��ا راه تقویت امنیت، 
توسعه روابط و اتصاالت علمی و فرهنگی 

میان کشورهای منطقه است. 

نخستین فاز بندر شهید بهشتی چابهار با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید

رونمایی دروازه ملل

وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه در 
آینده ای نزدیک ش��هر چابه��ار به قطب 
تج��اری بزرگ ای��ران تبدیل می ش��ود، 
جزیی��ات س��رمایه گذاری در این بندر را 
تش��ریح ک��رد و با اعالم ای��ن مطلب که 
بهس��ازی جاده چابهار- زاهدان همزمان 
ب��ا افتت��اح در دس��تور کار ق��رار گرفت، 
گف��ت: بندر ش��هید بهش��تی چابهار در 
ش��بکه حمل و نقل جهانی قرار می گیرد 
و توس��عه ری��ل و وصل ریل ب��ه بندر از 

برنامه های آتی است. 
ب��ه گزارش پایگاه خب��ری وزارت راه و 
شهرس��ازی، عباس آخوندی در حاش��یه 
افتتاح فاز نخس��ت بندر ش��هید بهشتی 
چابه��ار گفت: ام��روز اتف��اق بزرگی در 
چابه��ار در جن��وب ش��رقی ترین نقط��ه 
کشور رخ داده اس��ت. افتتاح فاز نخست 
بندر شهید بهش��تی چابهار؛ دروازه ملل 
و مسیری به سمت شبه قاره هند و سایر 
کش��ورهای پیرامون دریای عمان و آغاز 
کری��دوری به س��مت ش��مال اس��ت که 
می تواند جنوب را به ش��مال و کشورهای 
پیرامون ش��مال ایران همچون روس��یه، 

چین و آسیای میانه و اروپا وصل کند. 
او ب��ا تاکید بر اینکه افتتاح فاز نخس��ت 
بندر ش��هید بهش��تی چابهار ی��ک اتفاق 
ب��زرگ برای اقتصاد ایران به ش��کل ملی و 
منطقه ای اس��ت، گفت: چابهار شهر بسیار 
کوچکی است و با این اتفاق قطعا در چند 
سال آینده این شهر به قطب بزرگ تجاری 
ایران تبدیل خواهد ش��د. همچنان که اگر 
امروز بندرعباس را با سه دهه پیش مقایسه 
کنید، رش��د چندین برابری داشته است و 
قطعا چابهار نیز در آینده یکی از قطب های 

جاذب جمعیت خواهد شد. 
وی خط��اب ب��ه جوانان ای��ران گفت: 
چابه��ار فرص��ت بزرگ��ی برای ه��ر نوع 
فعالیت ش��غلی و تجاری اس��ت. جوانان 
و  اس��تارت آپ ها  ح��وزه  در  می توانن��د 

حوزه های مختلف، صادرات، شرکت های 
حمل و نقلی و شرکت هایی که می توانند 
به ش��رکت های حمل و نقلی و همچنین 
صادراتی پش��تیبانی دهند فعالیت داشته 
باش��ند. در هر صورت افتتاح فاز نخست 
بندر ش��هید بهش��تی چابهار و آغاز دیگر 
فازه��ای آن اتف��اق بس��یار بزرگی برای 

اقتصاد ایران و اقتصاد منطقه است. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی اف��زود: فک��ر 
می کن��م چابهار و جنوب  ش��رق کش��ور 
تنه��ا جایی برای کار کردن نیس��ت بلکه 
جایی برای زندگی کردن اس��ت. چابهار 
منطقه ای با چند هزار سال سابقه تمدنی 
است که خودش کانون توسعه و فرهنگ 
اس��ت. به همین دلیل به اف��رادی که به 
سمت تهران کوچ می کنند می گویم شهر 
شلوغ تهران با مهاجرت ها در حال حاضر 
دچ��ار مش��کالت عدیده ای اس��ت برای 
همین نیز شاید چابهار جایی زیباتر برای 

زندگی باشد. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی درب��اره میزان 
هزینه کرد، اعتبار و نقشی که بندر شهید 
بهشتی چابهار در اقتصاد منطقه و کشور 
ایفا می کند، گف��ت: چابهار یکی از بنادر 
بس��یار استراتژیک ایران است. چیزی که 
ما انتظار داریم این اس��ت که بندر شهید 
بهشتی چابهار چیزی معادل بندر شهید 
رجای��ی بندرعباس ش��ود. ل��ذا ظرفیت 
نهای��ی ک��ه برای بندر ش��هید بهش��تی 
چابهار در نظر داریم چیزی در حدود 80 

میلیون تن در سال است. 
او ادامه داد: در فاز نخست توسعه بندر 
ش��هید بهش��تی چابهار، ظرفیت بندر را 
از ۲.۵ میلی��ون تن ب��ه 8.۵ میلیون تن 
رس��انده ایم و تاکنون نی��ز بیش از ۳۵0 
میلیون دالر س��رمایه گذاری شده و این 
سرمایه گذاری تا 8۵0 میلیون دالر ادامه 
پیدا خواهد کرد. همچنین عالوه بر بحث 
بندر، مهم آن اس��ت ک��ه بتوانیم در این 

منطق��ه، پش��تیبانی های الزم را داش��ته 
باش��یم. لذا چابهار باید ش��هری باشد که 
بتواند از این بندر پش��تیبانی کند یا این 
بندر چیزی باش��د ک��ه بتواند به ش��هر 

چابهار خدمات ارائه کند. 
وزی��ر راه و شهرس��ازی گف��ت: نکت��ه 
 مهم این اس��ت که این بندر جزو ش��بکه 
حمل و نقل جهانی قرار بگیرد. لذا ارتباط 
ریلی بندر با شبکه ریلی ایران که پس از 
آن این منطقه را به شبکه ریلی آسیا و تا 
شبکه ریلی اروپا وصل می کند نکته مهم 

دیگری است. به همین دلیل نیز همزمان 
ب��ا بحث بندر چابهار ما بحث ریل چابهار 
به س��مت زاهدان را در دست اجرا داریم 
که خوشبختانه زیرسازی ریلی چابهار تا 
ایرانشهر ۵0درصد پیشرفت کرده است و 
بخش چابهار به سمت زاهدان نیز شروع 
ش��ده با ح��دود ۴ تا ۵درصد پیش��رفت 
فیزیکی و با سرعت کار را پیش می بریم. 
آخون��دی ادامه داد: فک��ر می کنم این 
بندر می تواند دروازه کریدور مهمی باشد 
که جنوب را به شمال و غرب وصل کند. 

وزیر راه و شهرسازی در افتتاح فاز 1 بندر شهید بهشتی چابهار اعالم کرد

چابهار به قطب بزرگ تجاری ایران تبدیل می شود

دریچه

شرکت های جذاب و خطرناک به روایت 
اکونومیست

سود و زیان های میلیاردی
اکونومیست در گزارشی به شرکت هایی پرداخته 
که ساالنه باالی یک میلیارد دالر از دست می دهند 
ب��ا این هدف که به س��ودهای کالن��ی در ادامه راه 
خود دست پیدا کنند؛ شرکت هایی که تعداد کمی 
از آنها به غول های بزرگی تبدیل می ش��وند، اما رمز 
موفقیت آنها چیس��ت؟ در این گزارش اکونومیست 

به نقل از آینده نگر می خوانیم: 
 ای��وس س��ینت الرن��ت، دیوید ب��ووی. برخی از 
افراد مطابق قواعد و قوانی��ن بقیه رفتار نمی کنند. 
آیا این قضیه در مورد ش��رکت ها هم صادق است؟ 
اکثر روس��ای ش��رکت ها مدام گالی��ه می کنند که 
برده س��ودهای کوتاه مدت ش��ده اند. شرکت تسال 
را به عنوان ش��رکت تولیدکننده خودروهای برقی 
در نظر بگیرید. امس��ال تاکن��ون اهداف تولید خود 
را از دس��ت داده  اس��ت و در این بی��ن یک میلیارد 
و 800میلی��ون دالر پول نقد )پولی که ش��رکت ها 
بعد از کسر سرمایه اولیه به دست می آورند( باخته 
 اس��ت. اهمیتی ندارد. اگر ایالن ماسک موسس این 
شرکت زیاد درباره خودروهای بدون راننده صحبت 
کند، س��هامش به س��رعت افزایش پی��دا می کند. 
تس��ال تنها یکی از صدها ش��رکتی اس��ت که حتی 
اگر میلیاردها دالر از دست بدهد رویای خودش را 
دنبال می کند. عجیب و غریبی این شرکت ها دقیقا 
مثل عجیب وغریبی همان س��تاره ها و طراحان مد 

و لباس است. 
امروز س��رمایه گذاری کنید، فردا س��ود به دست 
بیاورید؛ این تمام چیزی اس��ت که کاپیتالیس��م و 
س��رمایه داری می گوید. کاپیتالیس��م همین است. 
آمازون در فاصله سال های ۲01۲ تا ۲01۴ حدودا 
۴میلیارد دالر از دس��ت داد، اما حاال امپراتوری ای 
س��اخته که از طری��ق آن همان پول را به دس��ت 
م��ی آورد. به ندرت پی��ش می آید که ش��رکت های 
بزرگ و غول ها تحمل ضررهای هنگفت را داش��ته  
باش��ند و به س��رعت توس��عه پیدا کنند. بررسی ها 
نش��ان می دهد تنها ۳.۳درصد از کل ش��رکت های 
آمریکایی در س��ال ۲016 بیش از یک میلیارد دالر 
پول نقد از دست داده اند. در سال ۲007 سهم آنها 
1.۴درصد و در سال 1997 زیر یک درصد بود. اکثر 
بازنده ه��ای میلیارددالری این روزها، ش��رکت های 
حوزه انرژی هستند که به خاطر سقوط قیمت نفت 
به خاک سیاه نشسته اند، اما ضرر و زیانی که به بار 

آورده اند، کامال تصادفی است. 
البت��ه ش��رکت هایی هم وجود دارن��د که زندگی 
را با س��رعت تند دوس��ت دارن��د. نتفلیکس، اوبر و 
تس��ال جزو شرکت های حوزه تکنولوژی هستند که 
معتقدن��د مدل کس��ب وکار آنها صنای��ع را متحول 
خواهد کرد. دو ش��رکت فعال در ح��وزه انرژی نیز 
در کن��ار آنها قرار دارند. این پنج ش��رکت روی هم 
رفت��ه در یک دهه گذش��ته بی��ش از 100میلیارد 
دالر س��وزانده اند، ام��ا ارزش آنه��ا در ب��ازار حدود 
۳00میلیارد دالر اس��ت. ترکیب ارزش های کالن با 
ضررهای هنگفت نش��ان می دهد کارآفرینی، کاری 

بسیار گیج کننده و پیچیده است. 
اس��تیو جابز، موس��س ش��رکت اپل یک��ی از آن 
کارآفرین ه��ای پیچی��ده بود. می گفتن��د او »حوزه 
تحری��ف حقیق��ت« دارد یعن��ی نوعی ش��خصیت 
کاریزماتی��ک که می توان��د در این فض��ای کاری، 
کارآفرین��ی کن��د. در دنیای کاری ام��روز، حضور 
رهبری کاریزماتیک تقریبا اجباری و الزامی اس��ت. 
این رهبر رویاهایی در سرش دارد و می داند چطور 
آنها را عملی کند. مثل رهبر بس��یاری از شرکت ها 
که رویاهای خودش��ان را محقق می کنند. در واقع 

آن رویا یا خیال، موتور محرک شرکت می شود. 

فناوری اطالعات

مهم ترین انتقاد به تعرفه های جدید اینترنت
 تکلیف کاربران کم مصرف

 چه می شود؟ 
در میان تمام��ی اعتراض ها ب��ه تعرفه های جدید 
اینترن��ت، از قیم��ت باال گرفته تا گذاش��تن س��قف 
محدود، یکی از مواردی که ش��اید به آن توجه نشده 
کاربران کم مصرف هستند که شاید بخواهند اینترنت 
با سرعت باال و حجم کم داشته باشند، اما باید همان 
هزین��ه مصرف منصفان��ه را بپردازن��د؛ موضوعی که 

اعتراض این کاربران را سبب شده است. 
به گ��زارش ایس��نا، در ش��رایطی ک��ه صحبت از 
اینترنت غیرحجمی جایگزین در حوزه ثابت از اواخر 
دوره وزارت محم��ود واعظی در دولت یازدهم مطرح 
و حتی تعرفه هایی هم پیش��نهاد ش��د ک��ه به دلیل 
اعتراض مش��ترکان نس��بت به حجم های ارائه ش��ده 
اجرای��ی نش��د، محمدج��واد آذری جهرم��ی، وزی��ر 
ارتباطات و فناوری اطالع��ات در نهایت ۲۳ آبان ماه 
مصوبه جدید س��رویس های پرسرعت غیرحجمی را 

اعالم کرد. 
آذری جهرم��ی همانطور که پیش از این هم عنوان 
ک��رده ب��ود تعرفه های جدی��د نه تعرفه های��ی تماما 
نامح��دود بلکه مبتنی بر سیاس��ت مصرف منصفانه 
)Fair Usage Policy(  هستند، گفته بود: سقف 
مص��رف منصفانه در بین 18 ش��رکت فعال در ارائه 
س��رویس به رقابت گذاش��ته خواهد ش��د. شرکت ها 
موظفند جزییات مص��رف منصفانه خود را به اطالع 
مش��ترکین برس��انند. طبیعتا فض��ای رقابتی به نفع 

مصرف کننده نهایی فراهم است. 
وزی��ر ارتباطات ب��ا بیان اینکه در قی��اس با تعرفه 
قبل��ی، حداق��ل ح��دود ۳0درصد کاه��ش هزینه با 
اج��رای این طرح برای کاربران پیش بینی می ش��ود، 
گف��ت: حتی با وجود مفهوم مص��رف منصفانه بیش 
از 80درص��د کاربران دیگر نی��ازی به خرید حجم یا 

پرداخت هزینه اضافه نخواهند داشت. 
بنابراین در ابت��دای اجرای طرح اینترنت نامحدود و 
زمان اعالم تعرفه ها، مشخص شد این اینترنت، آن طور 
که کاربران تصور می کردند نامحدود نیست. همچنین 
یکی از اعتراضات کاربران از همان ابتدای مشخص شدن 
تعرفه های جدید که در ابتدا از آن تحت عنوان اینترنت 
نامحدود نام برده می ش��د اما پس از مدتی به اینترنت 
غیرحجم��ی تغییر یافت، این بود ک��ه طرح های قبلی 

بسیار به صرفه تر از اینترنت کنونی است. 
البته در نهای��ت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در واکنش به این اعتراضات اعالم کرد اگر تعرفه های 
ارائه شده توسط شرکتی هزینه های مشترک نهایی را 
افزایش دهد و باعث گران ش��دن سرویس های ثابت 
شده باشد، از طرف سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 

مردود شناخته خواهد شد. 
ب��ه همین دلیل درحالی که مقرر بود این مصوبه از 
تاریخ دهم آذرماه اجرایی شود، جهرمی از نهایی شدن 
تعرفه همه ش��رکت ها تا پایان 11 آذر و اجرایی شدن 
آنها تا یکش��نبه خبر داد و اظهار کرد: انطباق تعرفه 
اعالمی ش��رکت ها با مصوبه ۲66کمیس��یون تنظیم 
مقررات ارتباطات بررسی شده و تاخیر حادث شده در 
اجرای مصوبه به دلیل احقاق حقوق مصرف کنندگان 

بوده است. 
جهرم��ی همچنی��ن درب��اره تفاوت ه��ای نظ��ام 
تعرفه ای س��ابق و جدید گفته ب��ود: در مدل جدید، 
ش��رکت های ارائه دهنده موظف به تضمین س��رعت 
خریداری ش��ده به مش��ترکین خود هستند. در مدل 
س��ابق برای س��رویس دو مگابیت بر ثانیه با س��قف 
مصرفی 10گیگابایت بای��د ۳۵ هزار تومان پرداخت 
می ش��د. اکنون برای س��رویس دو مگابیتی با حجم 
مص��رف عادالن��ه ۲0 گیگابایت��ی، ۲۵ ه��زار تومان 
پرداخت خواهد ش��د که عم��ال ۳0درصد کاهش در 
هزینه و 100درصد رش��د در می��زان مصرف خواهد 
داشت. در س��رویس 16 مگابیتی هرچند پرداخت با 
رشد 60درصدی مواجه شده، اما میزان مصرف رشد 

1۲00درصدی را نشان می دهد. 
اما در شرایطی که خود وزیر ارتباطات هم اذعان دارد 
ح��دود 70درصد کاربران، مص��رف 7 تا 10گیگابایتی 
را در م��اه تجربه می کنند، ظاهرا به کاربران کم مصرف 
بی توجهی ش��ده است. شاید این تعرفه ها برای کاربری 
ک��ه به گفته خود در طول م��اه مصرف اینترنت باالیی 
دارد، منصفانه باش��د، همانطور که یک کاربر می گوید: 
»تقریبا به نفع منه که اینترنت زیاد مصرف می کنم. من 
االن چهار مگ رو دارم دو ماهی ۳00هزار تومن میدم!« 
اما کاربری دیگر می گوید: »تکلیف کسانی که به حجم 
کم دانلود ولی س��رعت باال نیاز دارند چه می شود؟ این 

نرخ ها بسیار گران است و قطعا استقبال نخواهد شد.«
انتقادات��ی که ب��ه تعرفه های جدید واردش��ده، از 
هزینه ه��ای ب��االی تعرفه ه��ای جدید تا ق��رار دادن 
س��قف را ش��امل می ش��ود ک��ه وزی��ر ارتباط��ات و 
فن��اوری اطالع��ات هم به ای��ن موارد توجه داش��ته 
اس��ت. از طرفی اظهار کرده اگر تعرفه های ارائه شده 
هزینه های مش��ترک نهایی را افزایش دهد، توس��ط 
رگوالت��وری پیگیری خواهد ش��د و از ط��رف دیگر 
س��قف مصرف منصفانه را بین ش��رکت ها به رقابت 
گذاشته اس��ت. اگرچه تعرفه های ارائه شده  در دولت 
یازدهم با واکنش های ش��دیدی روبه رو شد، اما شاید 
نقطه قوت این تعرفه ها این بود که برای کم مصرف ها 
ردیف جداگانه ای در نظر گرفته ش��ده بود اما به نظر 
می رسد در شرایط کنونی چندان توجهی به کاربران 

کم مصرف نشده است. 
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بانک مس��کن خبر داده که فعاالن بازار 
مس��کن از افزایش ورود متقاضیان جدید 
به بازار مس��کن ب��رای خری��د واحدهای 
مس��کونی »کوچک« و »متوس��ط متراژ« 

خبر داده اند. 
 به گ��زارش ایس��نا، بنابر اع��ام بانک 
مس��کن، واس��طه   های ف��روش مس��کن و 
فعاالن بازار معامات اماک شهر تهران با 
بی��ان اینکه طی روزهای اخیر موج تازه   ای 
از متقاضیان خرید مس��کن وارد بازار شده 
و هم اکن��ون در مرحل��ه تحقیق��ات اولیه 
برای اطاع از س��طح قیمت ها و جزییات 
مربوط به نحوه خرید واحدهای مس��کونی 
در اس��تطاعت و مورد نیاز خود هستند، از 
تأثی��ر تصویب پرداخت تس��هیات جدید 
مس��کن طی روزهای گذش��ته بر افزایش 

تقاضا برای خرید مسکن خبر دادند. 
درحالی ک��ه هفته گذش��ته مدیران این 
بان��ک ش��رایط دریافت تس��هیات جدید 
برای متقاضیان خرید واحدهای مسکونی 
را اع��ام کردند، برخ��ی متقاضیان بالقوه 
خرید مس��کن به جم��ع متقاضیان حاضر 
در ب��ازار ملک برای خری��د آپارتمان   های 
مسکونی اضافه ش��دند. تعداد عمده   ای از 
این دس��ته متقاضیان افرادی هس��تند که 
فاقد مس��کن ملکی ب��وده و قصد خرید از 
بازار مسکن داشتند و حتی قبل از تصویب 
و اباغ س��قف   های قبلی وام خرید مسکن 
قب��ل از راه   اندازی صندوق پس انداز یکم یا 
افزایش سقف تس��هیات خرید مسکن از 
محل اوراق در صندوق های دیگر پس   انداز 

بانک مس��کن ب��رای دریافت تس��هیات 
تومانی س��پرده گذاری کرده  ۲۰میلی��ون 
بودن��د، اما ب��ه دلیل از بی��ن رفتن میزان 
مطل��وب اثربخش��ی مبلغ این تس��هیات 
برای خرید آپارتمان، عما این تس��هیات 
را دریافت نکرده و موفق به خرید مس��کن 

نشده بودند. 
بانک مس��کن هفته گذش��ته اعام کرد 
ب��رای حمایت از ای��ن گ��روه متقاضیان، 
امتی��از تس��هیات ۲۰میلیون  صاحب��ان 
در  س��پرده گذاری  مح��ل  از  تومان��ی 
بان��ک مس��کن  صندوق   ه��ای پس   ان��داز 
می توانند عاوه بر تس��هیات ۲۰میلیون 
تومان��ی ناش��ی از س��پرده   گذاری در این 
صندوق   ه��ا، ۲۰میلی��ون توم��ان دیگر به 
صورت آنی و بدون نیاز به س��پرده   گذاری 
و ی��ا خرید اوراق حق تقدم، تس��هیات از 
بانک مس��کن دریافت کنند، این درحالی 
اس��ت که در صورت تمای��ل متقاضیان به 
دریافت تسهیات ۶۰میلیون تومانی، این 
گروه از افراد قادرند مابه التفاوت تسهیات 
۴۰میلیون تومانی با تسهیات ۶۰میلیون 
تومان��ی )۲۰میلی��ون تومان دیگ��ر( را با 

خرید اوراق تأمین کنند. 
به ای��ن ترتیب این گ��روه از متقاضیان 
که به دلیل بی   اثر ش��دن مبلغ تس��هیات 
۲۰میلیون تومانی که سال   های قبل برای 
دریافت آن در بانک مسکن سپرده گذاری 
کرده بودند، عما این تسهیات را دریافت 
نک��رده بودند با حف��ظ امتیازش��ان برای 
 دریاف��ت تس��هیات، می  توانند به س��قف 

۶۰ میلیون تومانی تسهیات خرید مسکن 
دسترسی داشته باشند. 

ای��ن در حالی اس��ت که مدی��ران بانک 
مس��کن هفته گذش��ته همچنی��ن اعام 
کردند س��قف تس��هیات خرید مسکن از 
محل اوراق حق تقدم تس��هیات مس��کن 
نی��ز افزایش یافت. بر این اس��اس س��قف 
از  انف��رادی خری��د مس��کن  تس��هیات 
محل اوراق به ۹۰میلی��ون تومان )مرکب 
ازتسهیات ۶۰میلیونی به اضافه تسهیات 
۲۰میلی��ون تومانی جعال��ه و ۱۰میلیون 
تومان تسهیات بدون سپرده و بدون نیاز 
به خرید اوراق( و سقف تسهیات زوجین 
از این محل به ۱۴۰میلیون تومان )مرکب 
از تس��هیات ۱۰۰میلیون تومانی زوجین 
به ع��اوه ۲۰میلی��ون تومان تس��هیات 
جعاله و ۲۰ میلیون تومان تسهیات بدون 

سپرده بدون نیاز به خرید اوراق( رسید. 
برآورده��ا نش��ان می ده��د ب��ا توجه به 
اینک��ه در ح��ال حاض��ر متوس��ط قیمت 
ه��ر مترمرب��ع واحد مس��کونی در ش��هر 
توم��ان  و۷۰۰ه��زار  ۴میلی��ون  ته��ران 
اس��ت، متقاضیان به پوش��ش مناسبی از 
تسهیات برای خرید آپارتمان در مناطق 
معمول��ی و مصرف��ی پایتخت دسترس��ی 
پیدا کرده اند. بر این اس��اس و درحالی که 
متقاضیان خرید مس��کن برای خرید یک 
واحد مس��کونی معمولی ۵۰مت��ر مربعی 
باید مبلغی در ح��دود ۲۳۵میلیون تومان 
)با احتس��اب ۴میلی��ون و۷۰۰هزار تومان 
ب��ه ازای هرمترمرب��ع مس��کن( پرداخت 

کنند، تس��هیات انفرادی خرید مس��کن 
بیش از ۱۹مترمربع و تس��هیات زوجین 
خرید مسکن با اس��تفاده از اوراق نزدیک 
به ۳۰مترمربع از هزین��ه خرید این واحد 
۵۰متری را پوش��ش می ده��د. همچنین 
متقاضیان خری��د واحدهای ۷۰مترمربعی 
درحالی به طور متوس��ط باید ۳۲۹میلیون 
تومان��ی برای خرید واحد مورد نظرش��ان 
پرداخت کنند که تس��هیات جدید سهم 
مناس��بی از پوش��ش کمکی را برای خرید 

آپارتمان مورد نظر تأمین می   کند. 
بان��ک مس��کن،  درحالی ک��ه مدی��ران 
پیش  ت��ر از این تس��هیات به عنوان عامل 
تسهیل   کننده و تسریع   کننده جریان رونق 
در بازار معامات واحدهای مس��کونی یاد 
کرده بودند و یکی از اهداف تصویب سقف 
جدید تس��هیات خرید مس��کن را عاوه 
برکم��ک ب��ه متقاضیان، »سرعت بخش��ی 
ب��ه جریان رون��ق« در بازار مس��کن اعام 
کردند، فعاالن واس��طه   های خریدوفروش 
واحدهای مس��کونی در مناطق مصرفی و 
معمولی پایتخت اعام کرده اند که اگرچه 
تقاضا تح��ت تأثیر تصویب س��قف جدید 
وام مس��کن افزایش یافته اس��ت و انتظار 
می   رود در روزهای آینده تعداد بیشتری از 
متقاضیان مشمول دریافت این تسهیات 
وارد بازار مسکن ش��وند، اما در عین حال 
به هیچ وج��ه این افزایش تقاضا به معنای 
ورود تقاض��ای هجوم��ی به بازار مس��کن 
و انتظ��ار ب��رای افزایش نامتعارف س��طح 

قیمت   ها نیست. 

اثر آنی تسهیالت جدید مسکن بر بازار 

موج تازه خریداران مسکن
گزارش

نتایج آمارگیری نیروی کار نشان می دهد 
بازار کار ایران مردانه است

۴8.۱درص��د از زنان و ۲۱.۶ درصد از مردان ش��اغل 
کشور دارای تحصیات عالی دانشگاهی هستند اما بازار 
کار ایران همچنان مردانه است. نتایج آمارگیری نیروی 
کار س��ال ۱۳۹۵ که مرکز آمار ایران آن را منتشر کرده 
اس��ت،  نشان می دهد  در س��ال ۱۳۹۵ تعداد شاغان 
کش��ور ۲۰میلی��ون و ۶۵۴ هزار و ۷۵۰ نف��ر بود که از 
این میزان 8۳.8درص��د را مردان و ۱۶.۲درصد را زنان 
به خود اختصاص می دهند.  مقایس��ه آمارهای یاد شده 
حاکی از آن اس��ت که ب��ازار کار ایران مردانه اس��ت و 
موقعیت های ش��غلی بیش��تر برای مردان طراحی شده 
اس��ت.  این نس��بت نام��وزون در حالی اس��ت که زنان 
متقاضی��ان تحصیات عالی در کش��ور بیش از دو برابر 
مردان هستند، اما با وجود تحصیات دانشگاهی باز هم 

نمی توانند جذب بازار کار کشور شوند. 
تحصیالت مردان شاغل 

نتای��ج این آمارگیری نش��ان می دهد  مردان ش��اغل 
۲۴.۵درص��د دارای تحصی��ات ابتدای��ی،  ۲۶.۵درصد 
راهنمایی،  ۰.۶درصد متوس��طه،  ۲۵.۷درصد دیپلم و 
پیش دانش��گاهی، ۱۷.۲درصد فوق دیپلم و لیس��انس، 
۴.۴درصد فوق لیسانس و باالتر و ۱.۲درصد سواد آموزی 
هس��تند.  به عبارتی ۵۱درصد از مردان ش��اغل دارای 

مدرک تحصیلی ابتدایی و راهنمایی هستند. 
تحصیالت زنان شاغل 

همچنین نتایج این بررس��ی در خصوص زنان شاغل 
حاکی اس��ت ک��ه ۱۹.۴درص��د از زنان ش��اغل دارای 
تحصیات ابتدایی، ۱۰.8درص��د راهنمایی، ۰.۳درصد 
پیش دانش��گاهی،  و  دیپل��م  ۱۷.۹درص��د  متوس��طه، 
۳۷.8درص��د فوق دیپلم و لیس��انس، ۱۰.۳درصد فوق 
لیس��انس و باالتر و ۳.۵درصد س��وادآموزی هس��تند.  
ش��اغان زن دارای تحصی��ات ابتدای��ی و راهنمای��ی 
۳۰.۲درصد از کل زنان ش��اغل را تشکیل می دهند که 
حدود ۲۰درصد کمتر از مردان شاغل در این رده سواد 
قرار دارند. بررسی ها نشان می دهد حدود ۷ میلیون نفر 
در بازار کار غیررسمی اشتغال دارند که نزدیک به ۱.۵ 

میلیون نفر آن زن هستند. 
 نیروی انسانی توانمند؛  

بزرگ ترین توانمندی کشور
بارها کارشناسان توسعه و برنامه ریزان تأکید می کنند 
که یک��ی از بزرگ تری��ن توانمندی های کش��ور نیروی 
انس��انی جوان و تحصیلکرده اس��ت. رئیس کانون زنان 
بازرگان ایران پیشتر اعام کرده بود: ما به دنبال توسعه 
متوازن کش��ور در تمام ابعاد هس��تیم که در این زمینه 
زنان به عنوان نیمی از بزرگ ترین س��رمایه های کش��ور 
هس��تند و توس��عه متوازن بدون بهره من��دی از توان و 
تخصص زنان ناممکن اس��ت.   »سیده فاطمه مقیمی« 
معتقد اس��ت: حض��ور زنان در اقتصاد ایران،  توانس��ته 
تغییرات��ی را ایج��اد کند،  اما هیچ گاه جای��گاه کافی را 
برای زنان حاصل نکرده اس��ت؛  این در حالی است که 
بی��ش از ۶۰ درص��د از ورودی های دانش��گاهی را زنان 
تش��کیل می دهند و بنابراین  این امیدواری وجود دارد 
که طی س��ال های آین��ده،  نقش زنان پررنگ تر ش��ود.  
تردیدی نیس��ت  توسعه بدون حضور زنان میسر نیست 
و مس��یر توس��عه در کش��ور تنها زمانی محقق می شود 
که شاخص های اشتغال و مش��ارکت اقتصادی زنان در 

جامعه افزایش یابد.  

اقتصاد کالن

عمران

در دیدار کرباسیان با وزیر اقتصاد مجارستان 
صورت گرفت 

امضای 3 تفاهم نامه اقتصادی بین 
ایران و مجارستان

مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصاد و دارایی در دیدار با 
میهالی وارگا، وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری مجارس��تان 
پای میز مذاکره نشست و س��ه تفاهم نامه برای همکاری 
در زمینه های دارویی،  حمل و نقل زمینی و ایجاد خطوط 
هوایی مس��تقیم امضا کردند. طی این دیدار کرباسیان با 
اشاره به اینکه سابقه همکاری ایران و مجارستان به بیش 
از ۶۰ س��ال پیش برمی گردد،  اظهار کرد:  دیدار بس��یار 
سودمندی با هیأت مجارستانی داشتیم که بنابر توافق های 
ش��کل گرفته،  تصمی��م بر انتقال تکنول��وژی و همکاری 
در حوزه تولید اتوبوس با مش��ارکت ش��رکت ایکاروس از 
جمهوری مجارس��تان و گروه توسعه صنایع شهر از ایران 
ش��د. وی یادآور ش��د:  دیگر تفاهم نامه امضا شده در این 
دیدار مبنی بر همکاری هایی در زمینه تجهیزات پزشکی 
و دارویی بود که هدف س��رمایه گذاری برای ارتقای سطح 
امنیت غذایی و دانش دانشجویان ایرانی را دنبال می کند. 
کرباس��یان با اش��اره به اینکه در گذش��ته خطوط هوایی 
مستقیمی برای پرواز به مجارستان وجود نداشت، تصریح 
کرد:  آخرین توافقی که در مذاکره با هیأت مجارستانی به 
تصویب رسید در رابطه با ایجاد خطوط هوایی مستمری از 
ایران به مجارس��تان است که به زودی آماده خدمات دهی 
به ش��هروندان می ش��ود. کرباس��یان ادامه داد:  این اواخر 
دو هیأت بانکی از مجارس��تان به ای��ران آمدند که نتیجه 
این س��فر  برقراری دو کارگزاری و همچنین فراهم آوری 
ی��ک نوع اعتبار صادراتی بوده اس��ت که بخش  خصوصی 
هر دو کشور می توانند از آن بهره مند شده و ظرفیت های 
تجاری- صنعتی را گس��ترش دهند. وزی��ر امور اقتصاد و 
دارایی مجارستان هم در ادامه سخنان کرباسیان در جمع 
خبرنگاران نسبت به تفاهم نامه های به امضا رسیده است،  
اب��راز امیدواری کرد و گفت:  مجارس��تان پذیرای بیش از 
دو هزار دانش��جو ایرانی اس��ت که با ایجاد خطوط هوایی 
مستقیم، می توانند از این ظرفیت بهره مند شوند، همچنین 
پس از فارغ التحصیلی امکان سفری آسوده به مجارستان 
برای آنها فراهم می ش��ود و این موضوع اهمیت بس��یاری 
برای کشور مجارستان دارد.  میهالی وارگا در پایان گفت:  
مذاکرات امروز بس��یار س��ودمند بود و تصمیم گرفتیم از 

ارتقای همکاری های دو کشور حمایت کنیم. 

معاون شهردار تهران:  
تکمیل خط 7 مترو 370 میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد
مع��اون حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری تهران گفت 
 که تکمیل و بهره برداری کامل از خط ۷ مترو پایتخت به 
۳۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.  محسن پورسیدآقایی 
روز یکش��نبه در بیست و شش��مین جلس��ه علنی شورای 
اس��امی ش��هر تهران در جمع اعضا افزود:  با برنامه ریزی 
انجام ش��ده و در صورت تأمین اعتب��ار امیدواریم تا پایان 
خرداد س��ال آینده این خ��ط تکمیل و به به��ره برداری 
برسد.  وی اظهار کرد:  هماهنگی هایی با بانک شهر در این 
خصوص انجام شده تا با واگذاری قطعه زمینی به این بانک 
۱۰۰میلیارد تومان ب��رای تأمین اعتبار مورد نیاز تکمیل 

پروژه خط ۷ مترو دریافت کنیم. 



پرداخت سود ۸۹ درصدی به سپرده ها 
روی دیگ��ر از انحراف��ات »ثامن الحجج« 
به عنوان منحله بزرگ بازار غیرمتش��کل 
پول��ی اس��ت؛ مؤسس��ه ای که ب��ا وجود 
پرونده س��نگین تخلفات خ��ود در زمان 
فعالیت بارها از س��وی مقامات مس��ئول 
وقت از رئیس کل بانک مرکزی گرفته تا 
معاون اول رئیس جمهوری مورد تقدیر و 

حمایت قرار گرفته بود. 
به گزارش ایسنا، ولی اهلل سیف، رئیس 
کل بانک مرکزی در س��خنان اخیر خود 
در ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی در رابطه با 
فعالی��ت موسس��ات غیرمجاز ب��ه نحوه 
جذب سپرده گذاران اشاره داشته و گفته 
وقتی که س��ود پرداختی در موسس��ات 
غیرمجاز به طرز عجیبی باالتر از بانک ها 
و موسس��ات مجاز بود، عاملی ش��د برای 
حرکت مردم برای دریافت س��ود بیشتر 

در این موسسات. 
او در گفته هایش به برخی از این ارقام 
سود اشاره داش��ته و از نرخ های عجیبی 
که در یک مؤسس��ه غیرمج��از پرداخت 
می شد سخن گفته است. »ثامن الحجج« 
همان مؤسس��ه ای است که سیف، به آن 
اش��اره داش��ته و می گوید در مواردی تا 
۸۹درصد به سپرده گذاران سود پرداخت 

کرده اس��ت، به گونه ای که در این میان 
هستند سپرده گذارانی که به فاصله کمتر 
از دو س��ال ب��ا نرخ ۸۹درصد س��ودی تا 
۲۲ میلیارد توم��ان دریافت کردند یا در 
مواردی که در این فاصله زمانی سودهای 
۱۵، ۱۱ و ۵میلی��ارد تومانی نیز پرداخت 
ش��ده اس��ت. البته نحوه تأمی��ن هزینه 
پرداخت این سودها نیز قابل توجه است، 
چون در جریان رکودی که طی سال های 
گذش��ته بر اقتصاد حاک��م بود، در حالت 
عادی بازده کاره��ا و طرح های اقتصادی 
بی��ش از ۸۹درص��د نبود که قرار باش��د 
از مح��ل آن چنین س��ودهایی پرداخت 
ک��رد، موضوع��ی ک��ه رئی��س کل بانک 
مرک��زی می گوید این مؤسس��ه و امثال 
آن با دریافت س��پرده از مشتریان آن را 
به عنوان س��ود به س��پرده گذاران دیگر 

پرداخت می کرده اند. 
 »ثامن الحجج« که اکنون حدود س��ه 
س��ال از فروپاش��ی و اتم��ام فعالیت آن 
می گذرد یک��ی از بزرگ ترین تعاونی های 
اعتبار فعال در بازار غیرمتشکل پولی بود 
ک��ه از اوایل دهه ۱۳۸۰ ش��کل گرفته و 
شروع به رشد کرد، اما در نهایت با توجه 
به مشکالت مدیریتی و تخلفات سازمانی 
و مالی که در آن اتفاق افتاد در دو س��ال 

گذش��ته فعالیت آن پای��ان یافته و انجام 
تعه��دات آن از کانال بانک پارس��یان در 
دستور کار قرار گرفت. در زمان فروپاشی 
ثام��ن الحج��ج بی��ش از ی��ک میلیون و 
۲۵۰ه��زار فق��ره حس��اب و ت��ا ۱۲هزار 

میلیارد تومان جذب سپرده داشت. 
ای��ن تعاون��ی پرون��ده ای س��نگین از 
تخلفات با خ��ود به همراه دارد، به طوری 
ابراز  ک��ه حساب س��ازی های گس��ترده، 
بیش از ۲۰۰۰میلی��ارد تومان موجودی 
س��اختگی و موهوم، پرداخت های وجوه 
کالن ب��ه اف��راد خ��اص و صاحب منصب 
ب��ا هدف همراه  کردن آنها در سرنوش��ت 
تعاونی، انتصابات سفارش��ی اف��راد فاقد 
س��مت های  در  حرف��ه ای  صالحی��ت 
حس��اس، واریز مبال��غ دریافتی از طریق 
دستگاه های کارتخوان)POS( به حساب 
مدیران ش��عب تنها بخش��ی از تخلفات 

مدیران ثامن الحجج است. 
 ب��ا ای��ن ح��ال در پیش��ینه فعالی��ت 
ثامن الحجج با وجود تخلفات س��نگینی 
که در ش��کل گیری و ادام��ه فعالیت آن 
وج��ود دارد، می توان رد پای تش��ویق و 
تقدیرهای محمود بهمن��ی و محمدرضا 
رحیمی را دید، به طوری که ثامن الحجج 
مجوزی از بانک مرک��زی دریافت نکرده 

و غیرقانون��ی فعالیت می ک��رد و در کنار 
گس��ترش فعالیت مورد حمایت نیز قرار 
می گرف��ت، زمانی که درویش��ی – مدیر 
نظ��ارت بان��ک مرک��زی – در نام��ه ای 
مدی��ران عام��ل بانک ه��ای خصوصی و 
دولتی را مکلف کرده بود تا به مؤسس��ه 
ثامن الحجج خدم��ات بانکی ارائه کنند و 
یا محم��ود بهمنی-رئیس کل وقت بانک 
مرک��زی- در س��ال ۱۳۹۰ از میرعلی به 
عنوان مدیرعام��ل تعاونی ثامن الحجج به 
دلیل همکاری در ساماندهی شرکت های 
تعاونی آزاد و صندوق های قرض الحس��نه 
تقدیر کرد. حتی در موردی دیده می شود 
که رحیمی، مع��اون اول رئیس جمهوری 
دول��ت ده��م مدیرعام��ل ثامن الحجج را 

مورد تقدیر قرار می دهد. 
اما با وج��ود تخلفات گس��ترده ای که 
هزینه ه��ای  و  داد  رخ  ثامن الحج��ج  در 
س��نگینی که برای نظام بانکی به همراه 
داش��ت، هیچ گاه مقامات مسئول وقت به 
ابهامات موجود درباره ثامن الحجج پاسخ 
نداده و اقدام برای تقدیر و حمایت از این 
تعاونی درحالی  که هیچ مجوزی از بانک 
مرکزی نداش��ت و مملو از تخلف بود و یا 
مدیرعامل آن را که در نهایت بازداش��ت 

شد توجیه نکردند. 

رونمایی از تخلفی دیگر در مؤسسه غیرمجاز بزرگ

سودعجیب۸۹درصدی»ثامنالحجج« در چهاردهمین دوره  جشن نفس
نشان ویژه حامیان اهدای عضو به 
مدیرعامل بانک پاسارگاد اهدا شد

در چهاردهمی��ن دوره  جش��ن نف��س ب��ه دلی��ل 
حمایت های بانک  پاس��ارگاد از امر انسان دوس��تانه  
اهدای عضو، نش��ان وی��ژه حامیان اه��دای عضو به 

مدیرعامل این بانک اهدا شد. 
به گزارش روابط  عمومی بانک پاسارگاد، چهاردهمین 
دوره جش��ن نفس با حضور دکتر قاضی زاده هاش��می 
وزیر بهداشت، محمدعلی نجفی شهردار تهران، دکتر 
نوبخت س��خنگوی دولت، دکتر عل��ی نوبخت رئیس 
کمیسیون بهداشت و درمان، عضو هیأت مدیره انجمن 
اهدای عضو، رئیس نظام پزشکی، نمایندگان مجلس، 
مدیرعام��ل بانک پاس��ارگاد و جمع��ی از خانواده های 
اهداکننده و پذیرنده عضو برگزار ش��د.  در این مراسم 
که به منظور تقدیر از فرهنگ سازان اهدای عضو برگزار 
ش��د، به دکتر مجید قاسمی مدیرعامل بانک پاسارگاد 
به پاس تأثیرگذاری چشمگیر بر نهادینه سازی فرهنگ 
اهدای عضو در کشور از طریق حمایت های کالن مالی 
و معنوی از فعالیت های انجمن اهدای عضو ایرانیان و 
همچنین از دکتر شهاب جوانمردی مدیرعامل شرکت 
فناپ از شرکت های گروه مالی پاسارگاد، به پاس ارتقای 
فرهنگ سازی و پیشبرد اهداف پیوند عضو با اهدای لوح 

تقدیر و تندیس، قدردانی شد. 
بانک پاس��ارگاد در راس��تای ایفای مسئولیت های 
اجتماع��ی خود، ب��ا حمایت از انجم��ن اهدای عضو 
ایرانیان، س��عی در نهادینه س��ازی فرهن��گ اهدا و 
همچنین کمک به نجات جان بیماران نیازمند دارد. 
در همین راستا پیش از این مدیران و بانکداران این 
بانک ب��ا دریافت کارت اهدای عضو، آمادگی خود را 
برای شرکت در این عمل خداپسندانه اعالم کرده اند. 

کارمزد بانک های ایرانی از 
ارزان ترین کارمزدهای بانکی است

یک کارش��ناس مس��ائل بانکی با تأکی��د بر اینکه 
دریافت کارمزد بابت خدمات بانکی در تمام کشورها 
انجام می ش��ود، گفت: کارمزد بانک های ایرانی جزو 

ارزانترین نرخ های کارمزد در دنیاست. 
اهلل وردی رجای��ی سلماس��ی در گفت وگو با روابط 
عموم��ی بان��ک ملی ایران ب��ا تأکید ب��ر اینکه ارائه 
ه��ر خدمتی ب��ا دریافت هزینه همراه اس��ت، افزود: 
بانک یک مؤسس��ه مالی اس��ت که باید برای تأمین 
هزینه های خود در ازای خدم��ات قابل ارائه، هزینه 
و کارمزد دریافت کن��د.  وی تصریح کرد: به عنوان 
مث��ال زمانی که ب��رگ چکی برای وص��ول به بانک 
می رس��د، کارمند بانک باید آن را به حس��اب واریز 
کند یا در صورت نبود موجودی در حساب، برگشت 
بزند که این پروس��ه هم هزین��ه زمانی و هم نیروی 
انسانی دارد و باید به صورت کارمزد از سوی مشتری 

تأمین شود. 
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بانکنامه

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران: 
حساب بانکی ایرانیان مقیم امارات، 

چین و ترکیه بسته نیست
نایب رئی��س کمیس��یون بازار پول و س��رمایه اتاق 
تهران توضیح داد که بس��ته ش��دن حس��اب بانکی 
ایرانی��ان در امارات، چین، ترکی��ه و انگلیس مربوط 
ب��ه افراد »غیرمقیم« می ش��ود و اف��راد »مقیم« این 

کشورها مشکل بانکی ندارند. 
سیدحس��ین س��لیمی در گفت وگو ب��ا ایبنا گفت: 
بس��ته شدن حساب ایرانیان در شارجه، ترکیه، چین 
و انگلیس خبر جدیدی نیست و شاید حدود یک ماه 

است که این اتفاق افتاده است. 
وی توضیح داد: البته این موضوع ش��امل ایرانیان 
مقی��م نمی ش��ود و ایرانی��ان غیرمقیم ک��ه در این 
کشورها دارای حس��اب بانکی هستند، با این مشکل 
روبه رو ش��ده اند که دلیل آن نیز سختگیری کشورها 
در اجرای FATF و همچنین قوانین پولشویی است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

4.۱۵۲دالر آمریکا

۵.۰۲۸یورو اروپا

۵.7۰۸پوند انگلیس

۱.۱4۹درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵6۳.۹۰۰مثقال طال

۱۳۰.۱۸۵هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۳46.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۹6.۵۰۰سکه طرح جدید

6۹۹.۰۰۰نیم سکه

۳۹7.7۰۰ربع سکه

۲6۵.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

نشست تخصصی آخرین تحوالت طرح 
بانک��داری اس��المی و اث��رات نقش جدید 
ش��ورای فقهی بانک مرکزی در س��ومین 
همایش انجم��ن مالی اس��المی با حضور 
علی دیواندری رئیس پژوهش��کده پولی و 
بانکی، علی صالح آب��ادی مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات، حجت االسالم سیدعباس 
موسویان عضو کمیته فقهی بانک مرکزی 
و حجت االسالم حسین زاده بحرینی عضو 

کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. 
به گزارش ایبنا، رئیس پژوهشکده پولی 
و بانکی در این نشس��ت استقالل را ستون 
فقرات بانک مرکزی دانس��ت و با اشاره به 
تالش ها ب��رای تصویب ط��رح قانون بانک 
مرک��زی در مجل��س گف��ت: امیدواری��م 
مجل��س در قانون بانک مرک��زی با دیدگاه 
مدرن س��ازی، کار را به گون��ه ای جلو ببرد 
که اس��تقالل و اقتدار کافی در اختیار بانک 
مرک��زی باش��د.  او با بیان اینک��ه با قانون 
فعلی، بانک مرک��زی توان کمی در نظارت 
دارد، افزود: اس��تقالل س��تون فقرات بانک 
مرکزی اس��ت و بخش نظارت باید تقویت 
شود و امیدواریم این مسائل در قانون جدید 
دیده شود.  رئیس پژوهشکده پولی و بانکی 
با اش��اره به مطالعات تطبیقی انجام ش��ده 
در این پژوهش��کده گفت: قانون ما ضعیف 

است و کش��ورهای اطراف ما قوانین بانک 
مرکزی شان اصالح ش��ده است. در برخی 
از کشورهای اطراف ما در ۲۰ سال گذشته 
۱۸ بار قانون بانک مرکزی شان اصالح شده 
اس��ت.  وی گفت: موض��وع اصلی تری که 
باید درباره آن بحث ش��ود، قبل از ش��ورای 
فقهی و وجود آن در بانک مرکزی، نظارت 
شرعی است.  او قانون پولی و بانکی ۱۳۵۱ 
را قانونی کهن��ه و قدیمی توصیف کرد که 
ابع��اد مختلف آن از جمله اس��تقالل بانک 
مرکزی نی��از به اصالح دارد و دس��تور کار 
اصلی بان��ک مرکزی را صیانت از س��پرده 
گذاران اعالم کرد که در موضوع اس��تقالل 
باید به آن توجه ش��ود.  دیواندری اقدامات 
گذش��ته برای اصالح قانون بانکداری بدون 
ربا را غیرمنس��جم دانست و افزود: در تمام 
کش��ورها یک قانون بان��ک مرکزی و یک 
قانون پولی و بانکی وجود دارد و بهتر است 
تا زمان تصویب قانون بانک مرکزی، قانون 
بانکی اصالح نش��ود زیرا مراد اصلی حاصل 
نخواهد ش��د و مشکالت جدیدی به وجود 
خواهد آمد.  وی با اش��اره به روند طراحی 
طرح جدید بانک مرکزی در مجلس گفت: 
امروز ای��ن کار در کمیس��یون اقتصادی و 
مرکز پژوهش های مجلس با رویکرد علمی 
در مس��یر خوبی قرار دارد و به همین دلیل 

قانون بانک مرکزی اول در دستور کار قرار 
دارد.  رئیس پژوهش��کده پولی و بانکی به 
یکی از مطالعات اخیر انجام شده توسط وی، 
دکتر نجف پور و حجت االس��الم موسویان 
اشاره کرد و ادامه داد: باید برای هر قانونی، 
مدل اس��تقرار تدوین کنی��م و برای قانون 
فرآیند اجرایی باید ساختار اجرایی و الزامات 
درون نظام بانکی را تدوین کنیم. همچنین 
برای تصویب قانون های جدید باید ابزارهای 

الزم و سیس��تم فناوری اطالع��ات الزم در 
اختیار داشته باشیم تا ببینیم عقود صوری 
نیس��ت.  وی تصریح کرد: ما در بحث های 
مربوط به ش��ورای فقهی و نظارت ش��رعی 
و برخ��ی از زیرس��اخت های الزم از جمله 
تدوی��ن صورت های مالی اقدام��ات الزم را 
انجام نداده ایم و هر قانون دیگری هم بیاید، 
از آنجایی که مش��کل در اجراست، مشکل 

حل نخواهد شد. 

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در سومین همایش انجمن مالی اسالمی اعالم کرد

استقالل، ستون فقرات بانک مرکزی است
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نماگر ب��ورس اوراق بهادار تهران دومین 
روز کاری هفت��ه را از همان دقایق ابتدایی 
با رون��د نزولی آغاز کرد و در نیم س��اعت 
پایانی به کانال پایین تر سقوط کرد. بدین 
ترتیب ش��اخص کل نیز در پایان معامالت 
روز یکشنبه 12 آذرماه 96 با کاهش 344 
واحدی مع��ادل 0.38 درصد ت��ا رقم 90 
ه��زار و 951 واحد اف��ت کرد. در معامالت 
روز یکش��نبه نماد فوالد مبارکه اصفهان، 
پاالی��ش نفت بندرعب��اس و پاالیش نفت 
اصفهان هر یک به ترتیب با 86، 5۷ و 5۷ 
واحد تأثیر، بیشترین تأثیر کاهنده را روی 
دماسنج بازار س��هام داشتند، اما در طرف 
مقابل سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی 
تأمی��ن، ایران خودرو و ش��رکت ارتباطات 
س��یار ایران، 36، 21 و 20 واحد در رش��د 

دماسنج بازار سهام نقش داشتند. 
عقبگرد نماگرهای منتخب بازار سهام

در دومی��ن روز معامالت بورس تهران 
ای��ن هفت��ه رون��د قیمتی س��هم ها در 
گروه ه��ای فلزات اساس��ی و نفت عموما 
کاهش��ی بود، اما خودرویی ها توانس��تند 
رون��د رو ب��ه رش��دی را تجرب��ه کنند. 
بدی��ن ترتیب بورس ته��ران در حالی با 
عقبگرد اغلب نماگره��ای منتخب خود 
ش��اهد غلبه عرض��ه بر تقاضای س��هام 
در گروه ه��ای پیش��روی ب��ازار از جمله 
پاالیش��ی ها، فلزات اساس��ی و معدنی ها 
ب��ود که گ��روه خودرویی ها با بازگش��ت 
دوباره خری��داران س��هام، تعدیل دامنه 
نوسان قیمتی از منفی به مثبت را تجربه 
کرد و به عنوان گروه پیشرو بازار معرفی 
شد، هر چند روند متعادل عرضه و تقاضا 
مانع از ش��کل گیری هرگونه صف خرید 

پایدار پرحجم در این گروه ش��ده است. 
ب��ر این اس��اس در گروه فلزات اساس��ی 
اکثری��ت نمادها ش��اهد اف��ت در قیمت 
پایانی بودن��د. در این گروه 120میلیون 
سهم به ارزش بیش از 25میلیارد تومان 
مورد داد و س��تد ق��رار گرفت. همچنین 
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای نیز اکثرا با کاه��ش قیمت ها 
هم��راه بودند. دراین گ��روه 33 میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 15 میلی��ارد و ۷00 
میلیون تومان مورد دادوستد قرار گرفت. 
در گروه خودرو نیز 11۷ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش نزدیک ب��ه 14 میلیارد تومان 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. در این گروه 
مخال��ف فلزی ها و نفتی ها روند قیمت ها 
عموم��ا افزایش��ی ب��ود هرچن��د درصد 

افزایش آن چندان چشمگیر نبود. 

افت 2.7 واحدی شاخص کل فرابورس
دادوس��تدهای دومی��ن روز معامالتی 
هفت��ه فراب��ورس ایران درحال��ی خاتمه 
یاف��ت که نس��بت ب��ه روز ش��نبه حجم 
معام��الت کاهش ام��ا ارزش آن افزایش 
مرابح��ه  اوراق  پذیره نویس��ی  و  یاف��ت 
کرم��ان موتور با س��ود 1۷ درصد در روز 
آغازین آن خاتم��ه یافت. در جریان بازار 
روز یکش��نبه 12 آذرم��اه پذیره نویس��ی 
مرابح��ه  اوراق  ورق��ه  میلی��ون   ی��ک 
کرمان موتور با نرخ 1۷درصد که هر سه 
ماه یکبار پرداخت می ش��ود، آغاز شد که 
در همان روز نخس��ت از مهلت سه روزه 
پایان یافت. بدین ترتیب یک میلیون ورقه 
»کرم��ان98« به ارزش ح��دود یک هزار 
میلیارد ریال پذیره نویس��ی شد. در بازار 
اوراق با درآم��د ثابت نیز در مجموع یک 

میلیون و 850 هزار ورقه به ارزش حدود 
یک هزار و ۷۷5 میلیارد ریال معامله شد 
و اس��ناد خزانه در نماد »سخاب۷« پس 
از اوراق مرابح��ه کرمان موتور بیش��ترین 
حج��م و ارزش معامالت��ی را در اختی��ار 
گرف��ت. در جری��ان ب��ازار روز یکش��نبه 
س��هامداران بیش از 89 میلیون سهم به 
ارزش بالغ بر 269 میلیارد ریال را دست 
به دس��ت کردن��د و به ترتی��ب دو نماد 
»ذوب« و »کپرور« موفق شدند باالترین 
حج��م و ارزش معامالت��ی را در اختی��ار 
بگیرند. همچنین نماد معامالتی ش��رکت 
پتروش��یمی زاگرس، با توجه به اطالعات 
دریافتی مبنی بر تعدیل با اهمیت س��ود 
س��ال مالی 1396 متوقف شد. نگاهی به 
دادوس��تدهای انجام شده در مجموع سه 
تابلو ب��ازار پایه نیز نش��ان می دهد 114 
میلیون س��هم ب��ه ارزش بی��ش از 109 
میلی��ارد ریال در این بازار معامله ش��ده 
است. در تابلو اوراق تسهیالت مسکن ۷9 
هزار ورقه به ارزش 59 میلیارد ریال نقل 
و انتقال یافت و تسه آبان ماه 96 با معامله 
4۷ هزار ورقه به ارزش 35 میلیارد ریال 
در صدر ایس��تاد. همچنی��ن قیمت این 
اوراق در ب��ازه ۷21 ه��زار ت��ا ۷50 هزار 
ریال در نوس��ان بود. در نهایت در پایان 
بازار بیش از 219 میلیون ورقه به ارزش 
ح��دود 2 هزار و 31۷ میلی��ارد ریال در 
بازارهای نه گانه فرابورس ایران دادوستد 
ش��د. شاخص کل نیز با افت 2.۷ واحدی 
همراه شد که عمده بار منفی بر آیفکس 
از جان��ب نمادهای»ش��اوان«، »ش��راز«، 
»ش��پاس«، »میدکو« و »حس��ینا« رقم 
خ��ورد. در مقابل نماده��ای »مارون« و 
»ذوب« تا نزدیک 0.۷ واحد تأثیر مثبت 
بر این نماگر داش��ته و مانع از افت بیشتر 

آن شدند. 

بازار سهام قرمزپوش شد

عقبنشینیشاخصکلدرروزپیشرویخودروییها

رون��د رو ب��ه رش��د نماگره��ای بازار 
س��هام طی چند وقت اخی��ر به چندین 
سقف ش��کنی ش��اخص کل در بورس و 
فراب��ورس انجامی��ده و بازده��ی این دو 
بازار را بر مدار سودآوری قرار داده است. 
افزایش قیمت ه��ا در بازاره��ای کاالیی 
جهان��ی به وی��ژه محصوالت پاالیش��ی، 
پتروش��یمی و فلزات اساس��ی، رشد آرام 
ن��رخ ارز در بازار داخلی و سیاس��ت های 
س��ختگیرانه بان��ک مرک��زی در کاهش 
نرخ س��ود س��پرده ها از جمله مهم ترین 
دالیلی هس��تند که منجر به س��ودآوری 
صنایع متناظر بورسی و فرابورسی که از 
این عوامل تاثیر می پذیرند ش��ده است؛ 
ضمن آنکه اقبال سهامداران را به حضور 
بیشتر در بازار سهام تشویق کرده، اقبال 
به نمادهایی را ک��ه دارای P/E پایین تر 
و بنیادی ت��ر هس��تند نی��ز افزایش داده 
است. ارزش بازاری زیاد شرکت هایی که 
مس��تقیما از تغییرات قیمت های جهانی 

تاثیر می پذیرند، موجب می ش��ود که در 
زمان رش��د و ریزش قیمت های جهانی، 
بازده��ی اینگونه ش��رکت ها تاثیر زیادی 
بر ش��اخص ب��ورس و فرابورس داش��ته 
باش��د. نه تنها مش��کل بازار سرمایه بلکه 
مش��کل اقتص��اد کش��ور تکیه زی��اد بر 
ش��رکت های کاالمحور اس��ت که اگر به 
س��مت خدمات مح��وری حرک��ت کنیم 
IT،توریسم مانند شرکت های خدماتی، 

محور، دانش بنیان، خدمات مالی و . . . ، 
رشد متعادل و پایداری در بستر اینگونه 
فعالیت ه��ا برای اقتصاد محقق می ش��ود 
و ب��ه  تبع آن می توانیم بازار س��رمایه ای 
با عمق بیش��تر نیز داش��ته باش��یم؛ به 
گونه ای که تاثیرپذیری آن از متغیرهای 
برون زای��ی همچون قیمت ه��ای جهانی 
کاالها، کاهش یابد. از اقدامات موثری که 
طی چند سال اخیر به منظور تامین مالی 
فعالیت ها و امور نوآورانه و دانش بنیان در 
فض��ای ب��ازار س��رمایه ص��ورت گرفته 
اس��ت، می توان به راه اندازی بازار دارایی 
س��رمایه گذاری  صندوق ه��ای  فک��ری، 
جس��ورانه و تابل��و دانش بنی��ان در بازار 
SME در فرابورس ایران اش��اره کرد که 

زمینه را برای بارورس��ازی هرچه بیشتر 
فعالیت ه��ای دانش بنی��ان و حرک��ت به 
س��مت تجاری س��ازی آنها فراهم کرده 
اس��ت. تاکنون ارزش معام��الت در بازار 
دارای��ی فک��ری فراب��ورس ب��ه بیش از 
50 میلی��ارد ری��ال رس��یده و از طریق 
پذیره نویسی سه صندوق سرمایه گذاری 
جس��ورانه در فراب��ورس 120 میلی��ارد 
توم��ان منابع مالی برای امور دانش بنیان 
جذب ش��ده اس��ت که از افق روشنی در 
مسیر جذب منابع مالی برای شرکت های 
طرح ه��ای  اختراع��ات،  دانش بنی��ان، 
صنعت��ی و . . . حکایت می کند. برگزاری 
فین اس��تارز توس��ط فرابورس ایران نیز 
که از س��ال گذش��ته رقم خورده اس��ت 
تس��هیلگر ارائه خدمات دوس��ویه میان 
بازار س��رمایه و استارت آپ های فعال در 
حوزه مالی اس��ت. بازار سرمایه به عنوان 
یک بخ��ش خدمات��ی باید پاس��خگوی 
طی��ف مختلف نهادها و آحاد در س��طح 
داخلی و بین المللی باش��د و ش��فافیت، 
گزارش��گری، امنیت و حراس��ت از اسرار 
از جمل��ه وظای��ف آن به ش��مار می رود 
ک��ه کوتاهی در هر ی��ک از این زمینه ها 

منجر به بروز چالش هایی خواهد شد، اما 
استارت آپ ها و ش��رکت های دانش بنیان 
ب��ا ارائ��ه راهکاره��ای دقیق، س��ریع و 
ارزان قیم��ت می توانن��د در زمینه ه��ای 
مورد نظر به حل مش��کالت بازار سرمایه 
کم��ک کنند. تالش فرابورس ایران برای 
توسعه بازار بدهی را نیز که به مدد رشد 
و راه ان��دازی ابزاره��ای مال��ی مبتنی بر 
بده��ی در حال رقم خوردن اس��ت یکی 
از اقدامات فرابورس طی 9 سال گذشته 
این رکن بازار س��رمایه اس��ت. این مهم 
همس��و با رشد بازار س��هام تامین مالی 
دولت و طیف وسیعی از ناشران مختلف 
را رقم خواهد زد. با پیش��برد برنامه ها و 
اهداف ترسیم ش��ده برای افزایش دامنه 
دانش بنیان،  ش��رکت های  مال��ی  تامین 
توسعه بازار بدهی و جذب هرچه بیشتر 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی در فراب��ورس اعم 
از بازاره��ای اصلی یا بازار ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط نه تنها ش��اهد تعمق 
بازار سرمایه باش��یم بلکه رشد و توسعه 
اقتصادی کشور نیز از این طریق بیش از 

پیش محقق شود. 
منبع: سنا

سومین همایش مالی اسالمی با حضور 
رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق بهادار و 
جمعی از مدی��ران بازار س��رمایه برگزار 
ش��د. ش��اپور محمدی، رئیس س��ازمان 
ب��ورس و اوراق به��ادار ضم��ن تقدیر از 
فعالیت کمیته فقهی تصریح کرد: امسال 
دهمین سال فعالیت کمیته فقهی است. 
به گفته وی، در قانون اساس��ی قید شده 
اس��ت تمام معامالت بازار س��رمایه باید 
منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در 
بازار س��رمایه معرفی نمی شود مگر اینکه 
در کمیته فقهی س��ازمان بورس از لحاظ 
ش��رعی بررسی شود و منطبق با شریعت 
باش��د. به گفت��ه دکتر محم��دی، بعد از 
تصوی��ب قانون توس��عه ابزاره��ا فرصتی 
پیش آمد که ابزاره��ای متنوعی به بازار 
سرمایه معرفی شوند. سخنگوی سازمان 

ب��ورس و اوراق بهادار با اش��اره به اینکه 
در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار 
س��رمایه معامله می ش��ود، گفت: در بازار 
س��رمایه برای ش��رکت ها مج��وز حضور 
اوراق مش��ارکت صادر می شود. همچنین 
در ح��ال حاض��ر اوراق مرابح��ه م��ورد 
استقبال بازار س��رمایه قرار گرفته است. 
سال گذش��ته سازمان بورس برای تامین 
مالی دارو مجوز انتش��ار اوراق مرابحه را 
برای وزارت بهداش��ت صادر ک��رد. دبیر 
ش��ورای عالی بورس با اش��اره ب��ه اینکه 
اسناد خزانه اسالمی ابزار بسیار کارآمدی 
اس��ت، تاکید کرد: اولین بار در حاش��یه 
جلسه هیأت دولت انتشار این ابزار مطرح 
شد و پس از بررسی در قانون رفع موانع 
تولید معرفی شد. رئیس سازمان بورس با 
تاکید بر اینکه صکوک اجاره ابزار دیگری 

اس��ت که در بازار سرمایه در حال توسعه 
اس��ت، گفت: اس��تصناع نیز ابزار مهمی 
اس��ت که مجوز انتش��ار آن صادر ش��ده 
و بخش خصوص��ی از این ابزار اس��تفاده 
می کند. وی با اشاره به اینکه بحث اوراق 
منفع��ت در کمیته فقهی مطرح ش��د و 
مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در 
حال حاضر امکان اس��تفاده از این اوراق 
وجود دارد. س��خنگوی سازمان بورس به 
ابزار اختیار خرید و فروش اش��اره کرد و 
گف��ت: در حال حاضر کمیت��ه فقهی در 
حال بررس��ی انتشار اوراق ارزی و فروش 
ریالی است. در این حوزه بحث های جدی 
و طراحی مناس��ب در حال بررسی است. 
وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: 
بررس��ی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد 
و در ح��ال حاضر اب��زار آماده و بس��یار 

خوبی برای تامین مالی اس��ت. محمدی 
رشد بازار س��رمایه در حوزه تامین مالی 
را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال 
94 پنج هزار میلی��ارد تومان اوراق برای 
تامین مالی در بازار س��رمایه منتشر شد. 
در س��ال 95 این رقم با رش��دی جهشی 
به 35هزار میلیارد تومان رسید. به گفته 
س��خنگوی س��ازمان ب��ورس، پیش بینی 
می ش��ود در سال 96 سقف قانون بودجه 
برای انتش��ار اوراق دولتی که 34 هزار و 
500 میلیارد تومان اس��ت اجرایی شود. 
دکتر محمدی دو سال اخیر بازار سرمایه 
را س��ال هایی طالیی در ح��وزه ابزارهای 
مالی اس��المی دانس��ت و گفت: سازمان 
ب��ورس در راه توس��عه ابزاره��ای مال��ی 
اسالمی پیگیری های الزم را انجام و این 

مسیر را ادامه می دهد. 

مصون سازی بازار سهام با خدمات محوری و امور دانش بنیان

سال های طالیی ابزارهای مالی اسالمی

خبر

جلوگیری از رونق بازار سوداگری با 
تاکتیک تقویت بازار سرمایه

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس 
بر لزوم س��وق نقدینگی به بازار سرمایه تاکید کرد. به 
گزارش خانه ملت، سیدمهدی فرشادان درباره وضعیت 
بورس گفت: می توان عنوان کرد که نوسانات بورس در 
ماه های گذشته به طور نسبی معقول بوده است چراکه 
سودآوری شرکت های بورسی در رشد شاخص بورس، 
تاثیر قابل توجهی داشته است. عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس شورای اسالمی ادامه داد: 
کاهش نرخ س��ود بانکی در ماه های گذش��ته از سوی 
بانک مرکزی و اتفاقاتی که برای س��پرده گذاران برخی 
از موسس��ات مالی و اعتباری افتاد، باعث ش��د انگیزه 
سرمایه گذاری در بازارهای دیگر افزایش یابد، که یکی 
از این بازارها، بازار سرمایه بوده و بخشی از نقدینگی به 
این بازار، س��وق داده شده است. فرشادان تصریح کرد: 
با توجه به اینکه بخش��ی از محصوالت تولیدی صادر 
می شود و نرخ ارز در ماه های اخیر با رشد روبه رو شده 
به طور طبیعی این موضوع نیز روی س��ودآوری برخی 
از ش��رکت های بورس��ی تاثیر گذار بوده است. نماینده 
مردم س��نندج، دیواندره و کامی��اران در مجلس دهم 
ادام��ه داد: در هر صورت باید از س��وی تیم اقتصادی 
دولت، شرایطی در اقتصاد کشور فراهم شود که سوق 
نقدینگی به بازار س��رمایه بیشتر صورت گیرد چراکه 
انجام این مهم، در جلوگیری از رونق بازار س��وداگری 
تاثیرگذار اس��ت. عضو کمیس��یون برنام��ه، بودجه و 
محاس��بات مجلس یادآور شد: در هر صورت باید رشد 
ش��اخص بورس براس��اس مولفه های اقتصادی باش��د 
و از رش��د کاذب بازار جلوگیری ش��ود در حال حاضر 
قیمت های مواد خام و برخی فلزات در س��طح جهان 
با افزایش روبه رو ش��ده است و بخشی از روند صعودی 

شاخص بورس به دلیل موضوع مذکور بوده است. 

عرضه مس مفتول، کاتد و کم عیار در 
تاالر محصوالت صنعتی و معدنی

ت��االر محص��والت صنعت��ی و معدنی ب��ورس کاالی 
ایران روز یکش��نبه 12 آذرماه میزب��ان عرضه 300 تن 
مس مفتول، ۷20 تن س��بد مس کات��د و 20 هزار تن 
مس کم عیار بود. همچنین 140 تن س��ولفور مولیبدن، 
12 تن کنس��انتره فلزات گرانبها، 550 تن سبد میلگرد 
32تا A3-10، 110 تن میلگرد A3-10 و 10 کیلوگرم 
شمش طال نیز در این تاالر عرضه شد. این گزارش حاکی 
است، 13 هزار و ۷10 تن قیر و عایق رطوبتی و 31 هزار 
و ۷00 تن برنج نیز در تاالر صادراتی بورس کاالی ایران 
عرضه ش��د. عالوه بر این، 191 هزار تن گندم خوراکی، 
100 تن روغن خام سویا، 100 تن روغن خام آفتابگردان 
و 4۷2هزار قطعه جوجه ی��ک روزه در تاالر محصوالت 
کشاورزی عرضه شد. همچنین 186 تن ذرت دانه ای نیز 
در قالب طرح قیمت تضمینی در این تاالر عرضه ش��د. 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی ایران 
در این روز ش��اهد عرضه 96 هزار و 851 تن انواع مواد 
پلیمری، مواد شیمیایی، قیر، وکیوم باتوم و لوب کات بود. 
بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 

100 تن روغن از کشور مالزی بود. 

انتشار نخستین پیش بینی سال 
مالی 97 سخت آژند

ش��رکت س��خت آژند نخس��تین پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 31 شهریورماه 9۷ را 
حسابرسی نشده و با سرمایه معادل 400 میلیارد ریال 
اعالم کرد. ش��رکت سخت آژند نخس��تین پیش بینی 
درآمد هر س��هم س��ال مالی منتهی به 31شهریورماه 
9۷ را حسابرسی نشده مبلغ 648ریال اعالم کرده است 
که در مقایس��ه با دوره مشابه س��ال مالی قبل معادل 
40درصد افزایش یافت. گفتنی است »ثاژن« پیش بینی 

سال مالی 96 را مبلغ 462ریال اعالم کرده بود. 

 نگاهی بر عملکرد 6ماهه
داروسازی اکسیر

شرکت داروسازی اکسیر پیش بینی درآمد هر سهم 
سال مالی منتهی به 31 شهریورماه 96 را حسابرسی 
شده و با س��رمایه معادل 450 میلیارد ریال منتشر 
کرد. ش��رکت داروس��ازی اکس��یر پیش بینی درآمد 
هر س��هم برای س��ال مالی منتهی به 29 اسفندماه 
96 را حسابرس��ی ش��ده مبلغ 823 ریال اعالم کرد 
و طی ش��ش ماه با اختصاص مبلغ 339ریال سود به 
ازای هر س��هم معادل 41درصد از پیش بینی هایش 
را محقق کرد که در مقایس��ه با دوره مش��ابه س��ال 
مال��ی قبل معادل 1۷درصد کاهش داش��ت. گفتنی 
اس��ت این ش��رکت در دوره مشابه س��ال مالی قبل 
مبلغ 290 ریال سود به ازای هر سهم کنار گذاشت 
و به 3۷درصد از پیش بینی هایش رس��ید. داروسازی 
اکسیر دالیل تغییر اطالعات پیش بینی سال منتهی 
به 29 اس��فندماه 96 را حسابرس��ی شده نسبت به 
اطالعی��ه قبلی منتش��ر کرد. عدم وص��ول مطالبات 
سررسیدش��ده از ش��رکت های پخش در شش ماهه 
اول موجب افزایش هزینه های مالی ش��رکت نسبت 

به اولین پیش بینی ارائه شده، شده است. 

دریچه

یادداشت

شرکت ها و مجامع

بیشترین درصد افزایش
رین��گ س��ازی مش��هد در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که گروه صنعتی 

بارز در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

9524.85خرینگ
3.2۷84.۷6پکرمان
1.3814.62خمهر

2.2014.51شفارس
9.8434.41قصفها

1.5094.21تمحرکه
۷504.1۷وملت

 بیشترین درصد کاهش
نیروکلر صدر نش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد. 
پاالیش نفت تبریز در رده دوم این گروه ایستاد. بیمه پارسیان 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.95(3.860شکلر
)4.۷9(۷.1۷4شبریز

)4.۷4(1.54۷پارسیان
)4.48(2.۷28کنور
)4.28(3.693فمراد

)3.62(5.58۷کمنگنز
)3.49(4.954مرقام

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته شد. آلومینیوم 
ای��ران در رده دوم این گروه ایس��تاد. فوالد مبارکه اصفهان 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

544.512 1۷1تاپیکوح
63.495 1592فایرا
32.882 2692فوالد
30.۷84 1096خزر

23.۷66 1300تاپیکو
18.288 32۷8پکرمان
1۷.۷59 4098شپنا

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را آلومینیوم ایران 
به خود اختصاص داد. حق تقدم س��رمایه گ��ذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین رتبه دوم را به دست آورد. فوالد مبارکه اصفهان 

هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
101.108 1592فایرا

93.22۷ 1۷1تاپیکوح
88.524 2692فوالد
۷2.۷۷6 4098شپنا

59.944 32۷8پکرمان
48.2۷5 9843قصفها
33.۷54 1096خزر

۷1۷433.050شبریز

بیشترین سهام معامله شده
حق تقدم سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام معامله شده 
را به دس��ت آورد که فنرس��ازی زر در این گروه دوم شد و 

آلومینیوم ایران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1۷116300تاپیکوح

10962549خزر
15921916فایرا
26921901فوالد
13001453تاپیکو
40981194شپنا
12021128فاراک

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته تولید محور 
خودرو به دست آورد. سایپا شیشه در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
22051102خمحور
1364682کساپا
3325665کحافظ
1038519خکمک
1936484شپارس
309938۷سیالم
1913383قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسبت P/E ایستاد. بیمه پارسیان جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

85۷2.29وخارزم
154۷3.31پارسیان
11383.41پردیس
10۷53.56وصنا
19903.80وبانک

10133.90وصنعت
66424.15دکیمی

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

بورس کاال

مهرداد نعمتی
معاون سرمایه گذاری و امور شرکت های 

گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
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درحالی که بعد از حوادثی که 
در معادن زغال س��نگ از جمله 
معدن زغال سنگ یورت رخ داد، 
وزیر صنعت، معدن و تجارت از 
صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری  
فعالیت ه��ای معدنی خواس��ت 
در تس��هیالت دهی ب��ه معادن، 
معادن زغال سنگ را در اولویت 
ق��رار دهد، ام��ا مدیرعامل این 
صندوق معتقد اس��ت که عمال 
ب��رای  مع��ادن  اولویت بن��دی 
دریاف��ت تس��هیالت ب��ا وزارت 
صنعت، معدن و تجارت است. 

محمدرضا عربی مزرعه شاهی 
در گفت وگ��و با ایس��نا، درباره 
اظهار  معادن  به  تسهیالت دهی 
ک��رد: وزی��ر صنع��ت، معدن و 

تجارت معتقد اس��ت ک��ه باید 
با توجه به ش��رایط پیش آمده 
ب��رای زغال س��نگ آنه��ا را در 
اولوی��ت تس��هیالت دهی ق��رار 
دهیم ک��ه البته نظر درس��تی 
اس��ت و ما س��عی خواهیم کرد 
تا با توجه به ش��رایطی که این 
معادن دارند و اش��تغال زایی که 
می توانند در منطقه خود داشته 
باش��ند، نهایت همکاری خود را 
داشته باشیم، ولی عمال بخشی 
از ای��ن همکاری باید از س��وی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت 
باشد. وی با بیان اینکه ضمانت 
تس��هیالتی که صن��دوق صادر 
می کند از منابع وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت اس��ت، گفت: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اس��ت که افراد را برای دریافت 
تس��هیالت به صن��دوق معرفی 
می کن��د و اولویت  بن��دی برای 
معادن زغال س��نگ نیز قبل از 
اینکه به صندوق برس��د، باید از 
طرف وزارتخانه صورت بگیرد. 

عربی مزرعه شاهی همچنین 
با اش��اره به عملکرد صندوق در 
خص��وص پرداخت تس��هیالت 
ضمان��ت  صن��دوق  گف��ت: 
فعالیت ه��ای  س��رمایه گذاری  
معدنی در هش��ت ماه گذش��ته 
نزدیک ب��ه ۱۴۰ میلیارد تومان 
ب��رای  تس��هیالت  بیمه نام��ه 
کرده  ص��ادر  معدنی  واحدهای 
و ح��دود ۱۱۰ میلی��ارد تومان 

نیز تسهیالت مصوب از بانک ها 
برای واحدهای متقاضی دریافت 
کرده ایم که بخش زیادی از آنها 

نیز پرداخت شده است. 
مدیرعام��ل صن��دوق بیم��ه 
فعالیت ه��ای  س��رمایه گذاری  
معدن��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
عملکرد صندوق در این هش��ت 
س��ال های  در  رک��وردی  م��اه 
تأس��یس آن به ش��مار می رود، 
گفت: از جمل��ه علت های ثبت 
اعتبار  افزایش  رکوردی،  چنین 
صندوق ب��وده و البته امس��ال 
بانک ها همکاری بهتری داشتند 
و مانند سال قبل قفل نبودند. 

ضمن  مزرعه ش��اهی  عرب��ی 
بی��ان اینکه س��ه بان��ک رفاه، 

بانک مل��ت و بان��ک صنعت و 
مع��دن بانک ه��ای عام��ل این 
صندوق هس��تند، افزود: امسال 
روابط صندوق با بانک ها بهبود 
پی��دا کرده اس��ت و ب��ا وجود 
اینک��ه همچنان رون��د طوالنی 
از  مدرک ب��ازی  و  کاغذب��ازی 
جانب بانک ه��ا وجود دارد ولی 
تعامالتی در ای��ن زمینه ایجاد 
شده و نس��بت به سال گذشته 

بهبود داشته است. 
به گزارش ایسنا، امسال اعتبار 
صن��دوق بیمه س��رمایه گذاری 
به  نس��بت  معدنی  فعالیت های 
س��ال گذش��ته ۱۰ برابر ش��ده 
اس��ت و تا ۱۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار دریافت کرده اند. 

جزییات پرداخت وام های معدنی اعالم شد
نگاه

جزییاتسرمایهگذاری
برایکشتفراسرزمینیدرغنا

مدیرکل ام��ور بین الملل وزارت جهاد کش��اورزی 
اع��الم ک��رد در ف��از نخس��ت ۶۰۰۰ هکت��ار زمین 
حاصلخی��ز از غنا دریافت کرده ایم تا در آنجا کش��ت 
فراس��رزمینی انجام دهیم و سرمایه گذاران می توانند 
با مراجعه به این وزارتخانه از ش��رایط اجاره ۴۹ ساله 
این اراضی مطلع ش��وند. هومن فتحی در گفت وگو با 
ایسنا اظهار کرد: در غنا با توافق صورت گرفته ۶۰۰۰ 
هکتار زمی��ن دریافت کرده ایم که بس��یار حاصلخیز 
بوده و در ۱۰۰ کیلومتری پایتخت این کش��ور )آکرا( 
و مجاورت رودخان��ه ولتا قرار دارد. وی با بیان اینکه 
میانگین بارندگی در این کشور ۹۰۰ میلی متر است، 
اف��زود: زمین هایی که برای کش��ت فراس��رزمینی از 
غنایی ها تحویل گرفته ایم آنقدر حاصلخیز اس��ت که 
دو ب��ار در آنج��ا در هر فصل زراعی می توان کش��ت 
ی��ک محص��ول را انج��ام داد که اولویت در ش��رایط 
کنون��ی ب��ا ذرت اس��ت. مدی��رکل ام��ور بین الملل 
وزارت جه��اد کش��اورزی ادامه داد: بر اس��اس توافق 
صورت گرفته هیچ محدودیت��ی برای دریافت زمین 
و کش��ت فراس��رزمینی در غنا وجود ندارد و ۶۰۰۰ 
هکتار مورد نظر در فاز نخس��ت از این کشور دریافت 
ش��ده است. س��رمایه گذاران بخش حقیقی و حقوقی 
می توانند با مراجعه به دفت��ر بین الملل وزارت جهاد 
کش��اورزی از جزییات کش��ت فراس��رزمینی در این 
کشور مطلع شوند. فتحی گفت: برای واگذاری زمین 
به س��رمایه گذاران اولویت های��ی مدنظر وزارت جهاد 
کش��اورزی قرار دارد که می تواند به تأمین س��رمایه، 
توان تولید در س��طح وسیع از نظر فنی و لجستیکی 
اش��اره کرد که در این صورت باید سابقه و رزومه آن 
را داشته باشند. وی با بیان اینکه کشت فراسرزمینی 
به هیچ وجه جایگزین تولید داخلی و سرمایه گذاری 
داخل��ی نخواه��د ش��د، تأکی��د ک��رد: وزارت جهاد 
کش��اورزی خود به این مس��ئله ورود پیدا نمی کند و 
تنها بسترس��از برای بخش خصوصی است که تمایل 
دارد تولی��د را در دیگر کش��ورها راه ان��دازی کند اما 
برای جلوگیری از بروز مشکالتی که در دولت گذشته 
)نهم و دهم( برای سرمایه گذاران ایرانی عالقه مند به 
کشت فراس��رزمینی به وجود آمده بود، همه جوانب 
این مس��ئله از نظر حقوقی، اقتصادی و بین المللی در 
تفاه��م با غنا مدنظ��ر قرار گرفته و دول��ت به عنوان 
فراهم کننده این بس��تر کاماًل کش��ت فراسرزمینی و 

شرایط آن را برای سرمایه گذاران تنظیم می کند. 

دریچه

پوشاکایرانی
درتنگنایبرندهایترکوچینی

با شروع فصل سرما، رفت و آمدها در بازار پوشاک زیاد 
ش��ده و تا حدودی رونق نسبی پیدا کرده است. هر چند  
همچنان محصوالت خارجی اعم از پوشاک ترک و چینی 
عرصه را بر تولید پوشاک داخلی تنگ کرده و امکان رقابت 

را برای پوشاک ایرانی تحت تأثیر قرار داده است. 
به گزارش ایسنا، در میان پوشاک مختلف از کشورهای 
چین، تایلند، کره جنوبی، پاکس��تان و س��نگاپور در بازار 
داخلی، پوش��اک ترک به دلیل کیفیت مناسب و مطلوب 
جایگاه خاصی در بازار دارند و البته به دلیل گران تر بودن 
نسبت به س��ایر برندها مش��تریان خاص خود را دارد. از 
طرف دیگر، پوش��اک چینی به دلی��ل قیمت های پایین  
مورد استقبال زیادی قرار دارند و سهم باالیی در تقاضای 
بازار پوشاک ایران به خود اختصاص داده اند. در این میان 
پوشاک چینی و ترک پوشاک داخلی هم سعی می کنند 
ب��ا س��ایر برندها رقابت کنن��د و جایگاه خ��ود را در بازار 
داشته باش��ند، هر چند کار سختی دارند. به گفته برخی 
از کارشناسان و فعاالن صنعت پوشاک، هرچند لباس های 
ایرانی جایگاه مناسبی در بازار ندارند و عمال تولیدکنندگان 
داخلی امکان رقابت با پوش��اک ترک را ندارند و پوش��اک 
چینی هم با قیمت پایین ش��ان عرصه را به پوشاک ایرانی 
تنگ کرده است. پوشاک شرق آسیا عموما کیفیت پایینی 
دارند و حتی نسبت به تولیدات داخلی مرغوبیت چندانی 
ندارند، اما امروز حجم قابل مالحظه ای از بازار را در اختیار 
دارند؛ پوش��اکی که بخش قابل توجه��ی از آن به صورت 
قاچاق وارد می ش��ود.  در همین راس��تا با توجه به اینکه 
صنعت نس��اجی داخلی امکان رقابت با پوش��اک ترکیه و 
پوش��اک چینی را ندارد باید با اقدام��ات نظارتی، تدوین 
تعرفه های مناس��ب و جلوگیری از قاچاق به تولید داخل 
کمک شود. برخی فعاالن صنعت پوشاک با توجه به عدم 
امکان رقابت پوشاک ایرانی با برندهای ترکیه بر این باروند 
که حذف تعرفه  ترجیحی واردات پوش��اک از ترکیه اقدام 
مثبتی بود، چرا ک��ه در مدتی که این تعرفه ها برقرار بود 
پوش��اک داخل آس��یب دید و اگر این وضعیت ادامه پیدا 
می کرد پوش��اک داخلی با بحران جدی مواجه می شد. با 
توجه به اینکه ترکیه در صنعت پوشاک جایگاه ویژه دارد و 
حتی بخش زیادی از پوشاک کشورهای اروپایی را تأمین 
می کند اگ��ر تعرفه های واردات از این کش��ور پایین آید، 
مطمئنا بازار داخلی ضرر می کند و بازار در قبضه پوشاک 
ترک قرار می گیرد و تولیدکننده داخلی هم امکان رقابت 

با تولیدکنندگان مطرح پوشاک ترک را نخواهد داشت. 
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اخب��ار رس��یده حاکی از این اس��ت که 
احتماال دولت برنامه ای در دس��ت دارد تا 
با آن خودروس��ازان خارجی را تشویق به 
تولی��د خودرو در ایران کند.  مدت زیادی 
اس��ت که ثبت س��فارش خ��ودرو متوقف 
شده است و عمال واردات خودرویی انجام 
نمی ش��ود،  قیمت خودروهای وارداتی نیز 
به ش��دت افزایش پیدا کرده که نارضایتی 
مش��تریان و واردکنن��دگان را ب��ه همراه 

داشته است. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، ام��ا در پس این 
توق��ف واردات گویا برنام��ه ای وجود دارد 
و دول��ت در حال اتخاذ تصمیماتی اس��ت 
که می توانند ش��رایط حاکم بر بازار ایران 
را تغیی��ر دهند.  به گفت��ه منابع خبری، 

وزارت صنع��ت، مع��دن و تجارت در حال 
تدوین دستورالعمل جدیدی برای واردات 
خودرو اس��ت که طب��ق آن واردکنندگان 
در صورت��ی ک��ه زیرس��اخت های تولی��د 
خودرو در ایران را فراهم کنند، می توانند 

امتیازاتی دریافت کنند. 
البته دولت خیلی وقت است که درگیر 
انجام تغییرات در قوانین مربوط به واردات 
خودرو است که البته فعال ثمره ای نداشته 
اس��ت.  اما آنچه بس��یاری روی آن اتفاق 
نظ��ر دارند این اس��ت که تعرف��ه افزایش 
خواهد یافت و در س��مت دیگر نیز تولید 
خودرو توسط برند هایی که در حال حاضر 
خودروهای خ��ود را به صورت وارداتی به 
بازار ایران عرضه می کنند در دس��تور کار 

قرار خواهد گرفت. 
از س��وی دیگر با افزایش قیمت تمامی 
خودروه��ای وارداتی، فاصل��ه قیمتی بین 
خودروه��ای داخلی و وارداتی نیز بیش از 
پیش خواهد ش��د و از این شکاف می توان 
برای ترغیب و تشویق شرکت های خارجی 
ب��ه ایجاد خطوط مونتاژ در داخل کش��ور 

استفاده کرد. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، در ص��ورت افزایش 
 تعرف��ه واردات خودرو کامل ب��ه بیش از
 ۵۵ درص��د،  دول��ت می تواند زمینه الزم 
ب��رای ایج��اد خطوط مونتاژ را در کش��ور 
ایجاد کن��د و برندهای خارجی که تمایل 
به تولید خودرو در ایران داش��ته باش��ند 
می توانند از تخفیف ۵۰ درصدی استفاده 

کنند. 
البته چنی��ن راهکاری نیز تنها در مورد 
برخ��ی خودروهای محب��وب و پرطرفدار 
اجرای��ی خواه��د ب��ود و مس��لما ایج��اد 
خطوط مونت��اژ برای برخ��ی خودروهای 
بس��یار کم تیراژ نمی تواند توجیه اقتصادی 
داشته باش��د. چنین استراتژی ای حاال به 
ش��کل رس��می توس��ط وزارت صنعت یا 
س��ایر نهاد های مربوطه اعالم ش��ده است 
و از ای��ن رو پس از مونتاژی ش��دن چند 
محصول هیوندای توس��ط کرمان موتور و 
ثبت قرارداد برای ش��روع به کار کارخانه 
رن��و،  احتماال ش��اهد ایجاد خ��ط مونتاژ 
خودروهای��ی نظیر تویوتا، میتسوبیش��ی،  

کیا و حتی مرسدس بنز خواهیم بود. 

ب��رای تحقق برنامه های کالن در کاهش 
مص��رف س��وخت، کاه��ش آلودگی ه��ا و 
در نهای��ت ارتقای کیفیت س��طح زندگی 
تعرفه ه��ای ورود خودروه��ای هیبری��دی 
به حداقل رس��یده اس��ت و سیاست دولت 
در این م��ورد حمای��ت از واردات این نوع 
خ��ودرو به بازار داخلی اس��ت.  هرچند که 
سیاست های دولت در جهت رشد و ارتقای 
صنعت خودروس��ازی داخلی است و از این 
رو تعرفه های سنگینی برای واردات این کاال 
اعمال می ش��ود، اما برای تحقق برنامه های 
کالن در کاهش مصرف س��وخت، کاهش 
آلودگی ه��ا و در نهای��ت ارتق��ای کیفیت 
س��طح زندگی تعرفه های ورود خودروهای 
هیبریدی به حداقل رسیده است و سیاست 
دول��ت در این م��ورد حمای��ت از واردات 
ای��ن نوع خودرو به بازار داخلی اس��ت.  در 
نمایشگاه چند روز گذشته خودروی تهران 
ه��م از چند خ��ودروی هیبری��دی جدید 
رونمایی ش��د تا بلکه این خودروهای برقی 
به مذاق بازار ایران خوش بیاید و جایگزین 

درصدی از خودروهای بنزینی شود. 
درحالی که بنزین در ایران دومین سوخت 
پرمص��رف اس��ت و از س��وی دیگ��ر طبق 
مطالعات انجام ش��ده عمر متوس��ط بیش از 
17درصد خودروهای موجود در کشور باالتر 
از حد اس��تاندارد است که این خود موجب 
باالرفتن میزان مصرف س��وخت می ش��ود، 
بهترین گزینه - برای حل مش��کالت ناشی 
از ت��ردد خودروهای پرمص��رف بنزینی که 
آلودگی هوا مهم ترین آن محسوب می شود 
- ورود خودروهای برقی اس��ت.  با توجه به 
اینکه تولی��د خودروی هیبری��دی در ایران 
قدم ه��ای اول خود را برمی دارد، سیاس��ت 
دولت حمای��ت از واردات ای��ن خودروهای 
برق��ی اس��ت و ب��ه همی��ن دلی��ل واردات 
خودروه��ای س��واری هیبریدی مش��مول 
4درصد حقوق ورودی به ازای هر دستگاه، بر 
مبنای ارزش سیف )بهای خرید کاال در مبدا 
به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل( اس��ت 
که ای��ن رقم در مقابل تعرفه واردات س��ایر 
خودروها بسیار اندک بوده و می تواند مزیت 
رقابتی ایجاد کند.  با تمام حمایت هایی که 
دولت از افزایش تعداد خودروهای هیبریدی 
در س��طح خیابان ه��ا و جاده ه��ای کش��ور 
می کن��د، اما هنوز هم بازار روی خوش��ی به 

این خودروها نشان نمی دهد که طبق گفته 
کارشناسان این سردی بازار به دو علت عمده 
ترس از نبود خدمات پس از فروش و مسئله 
س��رعت خودروه��ای هیبریدی نس��بت به 
خودروهای بنزینی بازمی گردد این در حالی 
است که تجربه استفاده از خودروهای جدید 
هیبری��دی در دنیا نش��ان داده، خودرو های 
برقی جدی��د نه تنه��ا از خودروهای بنزینی 
پیش��رفته از نظر سرعت و شتاب کم ندارند 
بلکه از بس��یاری جهات دس��ت خودروهای 
بنزینی را از پش��ت می بندند.  به گفته یک 
ش��هروند ایرانی- کانادایی که امیدوار است 
بتواند خودروی برقی تسال ایکس خود را وارد 
ایران کند، می گوید: این خودروها می توانند 
نقش بس��یار موثری در کاهش آلودگی هوا 
داشته باشند.  وی که خودرو را به قیمت 7۰ 
هزار دالر آمریکا خری��داری کرده، می گوید 
اتومبیلش ارجحیت های بی نظیری نس��بت 
به خودرو های بنزینی با قیمت مش��ابه دارد 
و فاقد هر نوع آلوده س��ازی اس��ت.  به گفته 
این ش��هروند ایرانی- کانادای��ی این خودرو 
نیازی به بنزین و سایر سوخت های فسیلی 
ن��دارد، تعویض روغ��ن نمی خواهد و حتی 
به دلیل برقی بودن سیس��تم ترمز نیازی به 
تعوی��ض لنت آن نیس��ت.  وی به هیچ وجه 
نگران خدمات پس از فروش خودروی خود 
نیس��ت چرا که به نظر وی ای��ن خودرو به 
دلیل نداشتن قطعه متحرک موتوری خراب 
نمی شود و باتری آن نیز تا 1۰ سال گارانتی 
است. وی می گوید: ایران از لحاظ شارژ بهتر 
از کاناداست چرا که در ایران برق ٢٢۰ ولت 
همه جا هس��ت، اما در کانادا برق 11۰ ولت 
اس��ت و اتومبیل وی با برق ٢٢۰ ولت ظرف 
هفت ساعت شارژ کامل می شود و این زمان 
برای برق 11۰ ولت 1۰ برابر بیش��تر است. 
خودروی وی با یک بار ش��ارژ کامل تا 4۵۰ 
کیلومتر مسافت را طی می کند. هزینه برق 
برای ش��ارژ خودرو تنها ی��ک دالر برای هر 

1۰۰ کیلومتر شارژ است.«
با نگاهی به عقب درمی یابیم که در ایران 
تغیی��ر ذائقه مردم و بازار را در اس��تفاده از 
خ��ودرو تجرب��ه کرده ای��م، در اواخر دهه 
8۰ با س��همیه بندی بنزین بازار به سمت 
خودروه��ای گازس��وز تغییر مس��یر داد از 
این رو، این بار هم با اطالع رس��انی درست 

می توان سلیقه مردم را تغییر داد. 

حمایت دولت از ورود خودروهای سبز به بازار

 فشار برای ایجاد خط مونتاژ خودروهای خارجی
 با استفاده از تخفیف گمرکی

خبر

حسینی کیا: 
 مدیرعامل جدید می تواند سایپا 

را با نگاه صادرات محور متحول کند
عضو هیأت رئیس��ه کمیسیون صنایع و معادن مجلس، 
گفت مدیرعامل جدید س��ایپا با توجه به سابقه حضور در 
ایران خ��ودرو و تجربه مدیران موجود در س��ایپا می تواند 
با یک ن��گاه صادرات محور این مجموعه خودروس��ازی را 

متحول کند. 
 به گزارش س��ایپا نیوز به نقل از خانه ملت، سیدجواد 
حس��ینی کیا درخص��وص تغیی��رات مدیریت��ی در گروه 
خودروسازی سایپا، اظهار داشت: با توجه به سابقه حضور 
و فعالی��ت آقای جهرودی در ایران خودرو و تجربه مدیران 
موجود در س��ایپا مدیری��ت جدید می تواند ب��ا یک نگاه 

صادرات محور سایپا را متحول کند.
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
شورای اس��المی، با بیان اینکه همانگونه که ایران خودرو 
از یک ش��رایط ورشکس��تگی نجات پیدا کرد و توانس��ت 
یک بخش��ی از مجموعه خود را به روزرس��انی کند، سایپا 
نی��ز می تواند با توجه به ظرفیت هایی که دارد یک گام به 
جلو ب��ردارد، گفت: تا زمانی که خودروی تولیدی کش��ور 
صادرات محور نباشد شرایط تغییر نمی کند. نماینده مردم 
س��نقر در مجلس شورای اس��المی، با اشاره به اینکه 4 تا 
۵درصد از درآمد سایپا باید به بخش تحقیق و توسعه آن 
تعلق پیدا کند، ادامه داد: عملکرد ضعیف در حوزه تحقیق 
و توس��عه باعث بروز مشکالت در این س��ال ها بوده و در 
این مجموعه روی یک خودرو که از حیث کیفی، ظاهری 

و پلتفرم شتابی به پیشرفت سایپا بدهد کار نشده است.
تغییر مدیریت می تواند یک گام به سمت جلو باشد

وی با بیان اینکه امیدواریم با انجام برخی اقدامات شاهد 
جهش خوبی در مسیر حرکتی سایپا باشیم، تصریح کرد: 
گردش و تغییر مدیریت می تواند یک گام به س��مت جلو 
باش��د زمانی که یک مدیر تمام توان خود را برای پیشبرد 
اهداف اس��تفاده می کند ب��ه وجود یک نی��روی جوان و 

جایگزین نیاز است. 
ظرفیت تولید یک خودروی صادرات محور در سایپا 

وجود دارد
عضو هیأت رئیسه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
ش��ورای اس��المی در پایان در خصوص اینکه آیا س��ایپا 
می توان��د با تولید یک محص��ول صادرات��ی در بازارهای 
منطقه حرفی برای گفتن داش��ته باشد، خاطرنشان کرد: 
حوزه پژوهش اگر کار خود را در بخش تحقیق و توس��عه 
به خوبی انجام دهد، می تواند یک خودروی صادرات محور 
در خاورمیانه داشته باشد و این ظرفیت وجود دارد اما به 

دلیل کم کاری به آن دست پیدا نکرده ایم. 

اخبار

افزایش حبابی قیمت خودروهای 
وارداتی

این هفته قیمت بیش��تر خودروهای وارداتی با افزایش 
همراه بوده اس��ت. البته به گفته کارشناسان این قیمت ها 

غیرواقعی و حبابی بوده و باید کاهش یابد. 
به گزارش پایگاه خبری »عصر خودرو« به نقل از ایس��نا، 
قیمت س��وناتا هیبری��د 8میلیون تومان، توس��ان ۵میلیون 
تومان، النترا ۵میلیون تومان، سراتو 4میلیون تومان، اپتیما 
3میلیون تومان،RAV4 معادل 1۰ میلیون تومان، یاریس 
هاچ ب��ک ٢میلیون تومان، کم��ری هیبرید ۵میلیون تومان، 
کروال GLI معادل 4میلیون تومان، لکس��وس NX معادل 
1۰میلی��ون تومان، کولئوس 1۰ میلیون تومان، تلیس��مان 
۵میلیون تومان و نیسان ایکس تریل ۵میلیون تومان افزایش 
یافته اس��ت. این افزایش قیمت ها در حالی است که فعاالن 
ب��ازار خودرو این قیمت ها را حبابی و غیر واقعی دانس��ته و 
معتقدند س��ودجویی برخ��ی دالالن و واردکنندگان خودرو 
دلیل این افزایش قیمت ها بوده اس��ت. این کارشناس��ان به 
مصرف کنندگان توصی��ه می کنند تا زمان ترکیدن حباب و 
کاهش قیمت ها از خرید خودروهای وارداتی خودداری کنند. 

 مدل های متنوع بنز
 در مسیر بازار ایران

مدیرعامل ستاره ایران گفت این شرکت در سال جاری 
تعداد 3۰۰ دستگاه از هر یک از مدل های سری C200 و 
E200 وارد بازار خواهد کرد. برای س��ال آینده نیز عرضه 
۵هزار دس��تگاه مدل های مورد تقاضای بازار برنامه ریزی 
شده اس��ت. به گزارش ایکوپرس، غالمرضا رزازی با اعالم 
این خبر گفت: برنامه س��تاره ایران با ش��ریک خود یعنی 
دایملر کامال روش��ن و طبق برنامه در حال اجرا است. وی 
در عین حال تاکید کرد: در انتظار تصویب و تثبیت قوانین 
در زمینه ثبت س��فارش محصوالت برای اجرای قرارداد و 
تامین نیاز و تقاضای بازار هس��تیم. وی افزود: مقدمات از 
سوی ستاره ایران و دایملر فراهم شده و در صورت ایجاد 
شرایط قانونی اقدام برای واردات انجام خواهد شد. رزازی 
درخصوص قرارداد تولید محصول نیز اظهار کرد: آمادگی 
برای تولید داخل محصوالت وجود دارد و پس از بررس��ی 
تولی��د مدل های محص��والت بنز از نظ��ر اقتصادی بودن، 
سالن ها برای ظرفیت ٢۵۰۰دستگاه تولید ساالنه در بازه 
زمانی ٩ ماه بازسازی و تجهیز خواهد شد. وی تصریح کرد: 
آغاز تولید با ٢۰درصد داخلی سازی پیش بینی شده است 
که با افزایش تیراژ داخلی سازی محصوالت افزایش خواهد 
یافت. مدیرعامل ستاره ایران از توسعه شبکه خدماتی این 
شرکت خبر داد و گفت: در حال حاضر 1۰نمایندگی فعال 
در کشور وجود دارد و 3 نمایندگی نیز در حال راه اندازی 
است. افزایش آن به 3۰ نمایندگی طبق استانداردهای بنز 
در دس��تور کار قرار دارد. رزازی افزود: تجهیزات مورد نیاز 
برای شبکه خدمات بنز خریداری شده و نیروها نیز آموزش 
الزم را از سوی بنز دریافت کرده اند. وی ادامه داد: خدمات 
در نمایندگی ه��ای بنز به کلیه محصوالت این برند بدون 
توجه به عمر آن ارائه می ش��ود. مدیرعامل س��تاره ایران 
افزود: فروش اقساطی محصوالت برای سال آینده متناسب 

با مدل و قیمت پیش بینی شده است. 

 
ایجاد مجتمع های منطقه ای تحویل 

خودروهای سایپا به مشتریان
سایپایدک در راستای اس��تراتژی های کالن سایپا و با 
هدف افزایش رضایت مش��تریان، ارتقای س��طح کیفیت 
خدم��ات و نظ��ارت بر ارائ��ه خدمات در ح��وزه فروش و 
خدمات پ��س از ف��روش، طرح مجتمع ه��ای منطقه ای 
تحویل خودرو به مشتریان را راه اندازی می کند. به گزارش 
پرشین خودرو، رضا تقی زاده با بیان مطلب فوق اظهار کرد: 
مجتمع های منطقه ای با هدف تس��ریع در تحویل خودرو 
به مشتریان و تمرکززدایی فعالیت ها در حوزه های توزیع 
محصول، جمع آوری قطع��ات داغی و کاهش هزینه های 
حمل و نقل اجرا می ش��ود. وی گفت: بخش��ی از مراحل 
این طرح ش��امل: دریافت تمامی خودرو های فروش رفته 
در منطقه تحت پوش��ش، کنترل کیفی نهایی انجام امور 
مرب��وط ب��ه تحویل خ��ودرو، توزیع تمام��ی خودرو ها به 
نمایندگی های تحت پوشش و نظارت بر فرآیند لجستیک 
خودروهای ارسال شده است. تقی زاده تصریح کرد: دریافت 
و تجمی��ع قطعات داغ��ی در منطقه، تسهیل س��ازی در 
فرآیند مدیریت تعویض قطعات معیوب در ش��بکه، انجام 
فرآیند کارشناسی خودرو و قطعه و تعیین تکلیف قطعات 
برگشتی بین تامین  کننده و نمایندگی از بخش های دیگر 
این طرح است. سرپرست سایپایدک در ادامه افزود: ارتقای 
رضایت مندی مشتریان با هدف حذف فرآیند ارائه مجوز و 
انتقال این فرآیند از مرکز به دفاتر منطقه ای، تسهیلگری 
فرآیندهای نمایندگی با گروه س��ایپا و مشتری به منظور 
تسریع و اثربخش کردن فعالیت های فی مابین، نظارت بر 
حسن انجام فعالیت های شبکه و ارائه خدمات مطلوب به 

شبکه نمایندگی ها از آثار مطلوب این طرح خواهد بود. 
وی خاطرنش��ان کرد: مطالعه و بازاریابی جهت فروش 
قطعات و افزایش س��هم بازار در فروش قطعات یدکی در 
این طرح در حال انجام اس��ت ک��ه در صورت اجرا، باعث 
تسریع در رس��یدگی به امور مشتریان به منظور افزایش 
رضایت آنان خواهد شد. تقی زاده به بخش های دیگر طرح 
مجتمع های منطقه ای تحویل خودرو اش��اره کرد و گفت: 
برنامه ریزی و اجرای برخی از دوره های آموزشی در منطقه، 
اجرای طرح توسعه نمایندگی ها، توسعه کسب و کارهای 
فروش قطعات و بس��ته های خدمات پس از فروش شامل: 
آپشن، بیمه، فروش قطعات برند 1 و ٢، امداد، خدمات در 

محل و. . . در دستور کار این طرح قرار دارد. 



 ب��ا حمای��ت وی��ژه هم��راه اول، مراس��م تقدی��ر از برگزی��دگان جای��زه
 مصطفی )ص( برگزار ش��د. به گزارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات 
سیار ایران، برندگان جایزه مصطفی)ص(، معتبرترین جایزه علمی جهان اسالم، 

یکش��نبه ۱۲ آذرم��اه با حض��ور وحید صدوقی 
مدیرعامل همراه اول، دکتر سورنا ستاری معاون 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، دکتر علی اکبر 
صالحی رئیس س��ازمان انرژی اتمی ایران، دکتر 
عبدالس��الم المجالی رئیس آکادمی علوم جهان 
اس��الم، پروفسور مورنس��ی رئیس فرهنگستان 
عل��وم جه��ان، دکتر علیرض��ا مرن��دی رئیس 
فرهنگستان علوم پزشکی ایران، پروفسور مجید 
س��میعی پزش��ک و جراح مغز و اعصاب ایرانی، 
دکت��ر محمدمهدی زاهدی رئیس کمیس��یون 
آموزش مجلس، دکتر غالمعلی حدادعادل رئیس 
فرهنگس��تان زبان و ادب فارسی ایران و جمعی 
از دانشمندان و ش��خصیت های برجسته جهان 

اسالم در تاالر وحدت مورد تقدیر قرار گرفتند. همراه اول در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود و با رویکرد حمایت از علم و نوآوری، به صورت ویژه از این جایزه 
حمایت کرده است.  »پروفس��ور محمد امین شکراللهی« و »پروفسور سامی 

ارول گلنب��ه« برندگان دومین دوره جایزه مصطفی بودند که جایزه ۵۰۰ هزار 
دالری خود را دریافت کردند. محمدامین شکراللهی مدرک دکترای خود را در 
رش��ته علوم کامپیوتر و ریاضیات از دانش��گاه بن آلمان دریافت کرده و عنوان 
تز دکت��رای وی »کمک به نظریه کدگذاری و 
پیچیدگ��ی از طریق زمینه ه��ای تابع جبری« 
است. ش��کراللهی به دلیل ابداع پیشرفته ترین 
کدهای تخصیص خط��ای مخابراتی به نام کد 
رپت��ور، برنده دومی��ن دوره از جایزه مصطفی 

)ص( شده است. 
س��امی ارول گلنب��ه دانش��مند کامپیوت��ر، 
مهندس الکترونیک و ریاضیدان کاربردی اهل 
ترکیه، عضو انجمن علمی ترکیه )انجمن بیلیم( 
اس��ت و مقام اس��تادی گبور دنیس در رشته 
مهندسی برق و الکترونیک دانشگاه سلطنتی 
لندن دارد. وی به دلیل ارائه مدل و روش هایی 
ب��رای ارزیابی و بهب��ود عملکرد ش��بکه های 
کامپیوتری به نام شبکه گلنبه، برگزیده این جایزه شده است. هدف از برگزاری 
این جایزه، معرفی و تقدیر شایس��ته از برترین های عل��م و فناوری در جهان 

اسالم، ترویج و تشویق به علم  آموزی و پژوهش در جوامع اسالمی است. 

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور با تأکید بر اینکه امروزه با تعداد زیادی از 
جوانان باسواد و تحصیلکرده که کارآفرینی را بلد هستند، مواجهیم، گفت این 
وظیفه ما است که به این جوانان ایمان آوریم، چون آنچه غیر قابل ارزش گذاری 

است، نوآوری بشر است. به گزارش ایسنا، دکتر 
س��ورنا ستاری در مراس��م اعطای دومین جایزه 
مصطف��ی )ص( با بیان اینکه ام��روز به نام نامی 
پیامبری گرد هم آمده ایم که خدای متعال او را 
رحمت آدمیان نام نه��اد، افزود: این پیامبر از ما 
به ما مش��فق تر و دلس��وزتر بوده و در مهربانی و 
تواضع از همه جلوتر بوده است. تعلیم و تعلم را بر 
پیرامون خود فرض کرد و در زندگی و در دوران 
نبوتش دشمنی را سرسخت تر و پلیدتر از جهل 
و جهالت ندانست. وی اضافه کرد: اما شرمنده ایم 
در مقابل چه��ره نورانی این پیامب��ر که در این 
روزگار به واس��طه جنگ و ترور، خش��ونت، فقر، 
نادانی و ارعاب اکثر مسلمانان در مضیقه هستند. 

ستاری با بیان اینکه در دوران اسالمی، دوره هایی ظهور کرد که ما به خود 
می بالیدیم، ادامه داد: این دوران محل رجوع بسیاری از علوم و فنون بوده که 

از بیت الحکمه در بغداد تا دانشگاه جندی شاپور جهانی را سیراب ساختیم. 

معاون علمی وفناوری رئیس جمهور با تأکید بر اینکه مسلمانان هیچ گاه در 
دوران طالیی علم سالحی نساختند برای کشتار انسان، یادآور شد: مسلمانان 
به دنبال کیمیایی برای تس��خیر روح و جسم مردمان نبودند و راه های علمی 
برای اس��یر کردن ذهن ه��ا، روان ها و کالبدها 
نیافتند و هی��چ گاه این را نخواس��تند. چرا که 
عقی��ده آنها بر برابری و برادری اس��توار بوده و 
هیچ گاه علم نافه از آنها دور نشد، حتی آنگاه که 

گرفتار سلطه گران و زورگویان بودند. 
س��تاری اضافه کرد: اما حاال بار دیگر تاریخ 
به نظاره نشسته است تا بر آنچه خواهیم کرد، 
قضاوت کند. باید بار دیگر هم پیمان ش��ویم تا 
تمدن نوین را پایه گذار باش��یم و نظریه پردازی 
علم و فناوری را مؤمنانه بر تارک جهان بنشانیم. 
وی با تأکید بر اینکه بی ش��ک قدرت، عزت 
و مرجعیت جهان اس��الم به واسطه علم میسر 
خواه��د ب��ود، ادام��ه داد: علمی که منش��اء و 
خاس��تگاه آن همانند دوران طالیی اسالمی در کالبد جهان اسالم نقش بسته 
باشد، آن علم از مغزهایی متفکر و با استعداد جوشیده و حاصل آن رفاه عمومی 

بر پایه توسعه فناوری های نوین است. 

هزینه مسلمانان در بخش های غذا و نوشیدنی و سبک زندگی، به ۲تریلیون 
دالر در سال ۲۰۱۶ رسیدکه ۱۱.۹درصد از کل مخارج جهانی به حساب آمد. 
به گزارش ایس��نا به نقل از »عربین بیزینس«، صنایع نوش��یدنی و غذایی 

باالترین میزان فروش را در سال ۲۰۱۶ داشته اند 
و پس از آن پوشاک، رسانه و سرگرمی، مسافرت 
و لوازم آرایشی قرار گرفتند. بر اساس طبقه بندی، 
مس��لمانان ۱.۲۴ تریلی��ون دالر در بخش غذا و 
نوش��یدنی هزینه کرده اند، درحالی که در بخش 
پوش��اک ۲۵۴ میلیارد دالر، رس��انه و سرگرمی 
۱۹۸ میلی��ارد دالر، س��فر ۱۶۹ میلی��ارد دالر و 
 دارو و محصوالت آرایشی به ترتیب ۸۳ میلیارد و

 ۴. ۵7 میلیارد دالر هزینه شده است. 
این آمار توسط »مرکز توسعه اقتصاد اسالمی 
دوبی« در گزارش خود با عنوان »اقتصاد اسالمی 
جهان��ی ۲۰۱۸-۲۰۱7« که با هم��کاری بنیاد 

تامسون رویترز منتشر شده، آمده است. 
بر اس��اس یافته ه��ای این گ��زارش، صنعت غ��ذای ح��الل، بزرگ ترین و 

متنوع ترین بخش در اقتصاد اسالمی بوده است. 
این گزارش به این نکته اشاره کرده است که »انجمن بین المللی اعتباربخشی 

حالل« که در سال ۲۰۱7 در دوبی تأسیس شد و بر ۱۹ گواهینامه بین المللی 
نظ��ارت می کند، تحول مثبت دیگری برای این صنعت اس��ت. انتظار می رود 
میزان مخارج مس��لمانان در بخش غذا و نوش��یدنی دو برابر نرخ جهانی رشد 
کرده و تا س��ال ۲۰۲۲ ب��ه ۱.۹۳ تریلیون دالر 
برسد. بخش محصوالت آرایشی و دارویی حالل 
)به ویژه محصوالت آرایشی حالل( نیز با سرعت 
در حال حرکت به رسیدن جایگاه مناسب خود 
اس��ت. شرکت های چند ملیتی اکنون در حال 
به رس��میت شناختن پتانسیل های این بخش 
هستند. شرکت »اورلی« مستقر در آمریکا نیز 
در همین راستا، با همکاری یک پایگاه اینترنتی 
اس��المی قص��د دارد ش��ش الک ناخن حالل 

مناسب ماه رمضان تولید و عرضه کند. 
می��زان مخارج مس��لمانان در بخ��ش دارو، 
۸۳ میلیارد دالر در س��ال ۲۰۱۶ بوده است و 
پیش بینی می شود این میزان تا سال ۲۰۲۲ به 
۱۳۲ میلیارد دالر برسد. این در حالی است که میزان خرید محصوالت آرایشی 
۵7.۴ میلیارد دالر در سال ۲۰۱۶ بوده است که تا سال ۲۰۲۲ به ۸۲ میلیارد 

دالر خواهد رسید. 

رئیس دانش��گاه ته��ران بر ض��رورت توانمند س��ازی فارغ التحصیالن برای 
ایجاد کس��ب و کار جدید تأکید کرد و گفت ایجاد کس��ب و کار جدید برای 
فارغ التحصیالن که ما آن را کارآفرینی می نامیم یک در خواست کامال صحیح 

اس��ت و دانش��گاه تهران در این باره برنامه های 
متعددی دارد. به گزارش روابط عمومی دانشگاه 
تهران، دکتر محمود نیلی احمدآبادی، در سومین 
گردهمایی دانش��جویان بورس��یه بنیاد حامیان 
دانش��گاه تهران با اشاره به نزدیکی روز دانشجو، 
گفت: روز دانش��جو به گونه ای با دانشگاه تهران 
و دانشکده فنی گره خورده است، لذا این روز در 

دانشگاه تهران جلوه ای دیگر دارد. 
وی در ادام��ه در پاس��خ به اینک��ه چرا جایزه 
بنیاد حامیان دارای اهمیت است، گفت: موضوع 
پیامبری حضرت محمد )ص( را اگر مرور کنیم 
مش��اهده می کنیم که یک��ی از عقب مانده ترین 
جوامع بش��ری در آن روز شبه جزیره عربستان 

بوده است و در آن زمان پیامبری مبعوث می شود و مهم ترین کاری که می کنند 
این اس��ت که توانمندی های ناشناخته مردمی را که در عصر جاهلیت به سر 
می بردند با شعار اینکه من آمده ام تا اخالق را تکمیل و از شما یک انسان الهی 

بس��ازم، مورد شناسایی قرار می دهند که این کار نه تنها چهره آن شبه جزیره 
بلکه چهره سیاسی- اجتماعی دنیا را تغییر می دهد. 

رئیس دانشگاه تهران افزود: بزرگ ترین کاری که حضرت رسول اکرم )ص( 
انج��ام می دهند این اس��ت که انس��ان ها را به 
فطرت خود برمی گردانند. کار پیامبران تربیت 
انسان است و اگر این اتفاق بیفتد تمام خوبی ها 
و نیکی ه��ا به دنبال آن خواهد آمد. دانش��گاه 
وآم��وزش و پرورش ه��م در واقع همین کار را 
می کنند؛ وظیفه این دو تحقق توانمندی های 
انس��ان ها و اخالقی تر کردن آنهاست و اگر این 

اتفاق بیفتد آینده کشور تضمین خواهد شد. 
دکتر نیل��ی احمدآبادی با ی��ادآوری اینکه 
سابقه و اعتبار دانشگاه تهران از کسانی می آید 
که در آن درس خوانده یا تدریس کرده اند و هر 
جا علم و عالم حضور داش��ته باشد خطا کمتر 
است، تصریح کرد: آنچه بنیاد حامیان دانشگاه 
تهران که من آن را جایزه بورس��یه می نامم انجام می دهد، کمک به توانمندتر 
شدن دانشجویان دانشگاه تهران است که از نخبگان کشور هستند تا بتوانند در 

یک مسیر صحیح قدم بردارند. 

تأکید معاون علمی رئیس جمهور بر توجه به جوانان تحصیلکرده و کارآفرینتقدیر از برندگان جایزه مصطفی )ص( رئیس دانشگاه تهران: فروش ۲تریلیون دالری اقتصاد حالل در سال ۲۰۱۶

ضرورت توانمند سازی فارغ التحصیالن برای ایجاد کسب و کار جدید

مگاترنده��ا نیروهای فوق العاده ای هس��تند که جامعه و جه��ان کار را تغییر می دهند. 
روندهایی مانند تغییرات اقتصادی که قدرت، ثروت، رقابت و فرصت را در سراسر جهان 
توزیع می کنند، نوآوری ها، مدل های جدید کسب و کار و کمبود منابع که بر هر بخشی 
تأثیرگذارند.  برخی از این نیروها مش��خص هس��تند، اما س��رعت آنها در حال گسترش است.  همچنین زمانی که بسیاری از نیروهای پیچیده در 

بازی هستند، پیش بینی سخت است. این نیروهای فوق العاده پایه و اساس همه سناریوهای ما را شکل می دهند. 
چگونه به چالش ها و فرصت های این نیروها پاسخ می دهیم؟ 

نیروهایی که آینده را شکل می دهند
- تغییرات جمعیت شناختی: اندازه، توزیع و مشخصات سنی جمعیت جهان

- افزایش سرعت شهرک سازی ها: افزایش تمایل به زندگی در شهرها
- تغییرات در جهان: تغییر قدرت اقتصادی بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه

- کمبود منابع و تغییرات اقلیمی: کاهش ذخایر سوخت های فسیلی، تغییرات شدید آب و هوایی، افزایش سطح دریا و کمبود آب
- پیشرفت های سریع تکنولوژیکی و هوش مصنوعی: اتوماسیون و ماشین آالت توانایی جایگزینی هر کسی در هر شغلی را خواهند داشت.

 چهار جهان کار در آینده
در گزارش منتش��ر ش��ده توس��ط PwC  در خصوص آینده دنیای کاری، چهار جهان بس��یار متفاوت برای سال ۲۰۳۰ پیش بینی شده است. 

نیروهای که این چهار جهان را شکل می دهند نمی توانند توسط دولت ها، سازمان ها یا افراد نادیده گرفته شوند. 
هیچ کدام از ما نمی توانیم با اطمینان بگوییم که جهان در س��ال ۲۰۳۰ چگونه خواهد بود، اما احتمال دارد که جنبه هایی از چهار جهان زیر 
به نحوی و در برخی زمان ها مش��خص ش��وند. برخی کس��ب و کارها در حال حاضر عناصر جهان آبی و سبز را نمایش می دهند؛ اما جهان زرد و 
سرخ، کمتر مشاهده می شوند. سازمان هایی که آینده بالقوه و آنچه را که در هر کدام از این جهان ها اهمیت دارند بهتر درک می کنند، می توانند 

با برنامه ریزی پویاتر، سناریوهای متفاوتی را براساس شرایط مختلف تعریف کنند. 

 پیام هایی برای رهبران
- همین االن عمل کن: تغییرات با شتاب در حال اتفاق است و به آینده دور برنمی گردد.

- برنامه ریزی پویا مبتنی بر سناریو: برای آینده ای پویا نه استاتیک
- پیشرفت جهشی: خود را به نقطه شروع محدود نکن، ممکن است تغییری بنیادی نیاز باشد تا بهبودی کوچک

- درک عمیق از تغییرات در فناوری
- چابکی سازمان، سازگاری و کسب مهارت مجدد: سازمان ها نمی توانند شغل هایی را که توسط تکنولوژی به کنار می روند حفظ کنند

- تصویری روشن ایجاد کنید: آشفتگی اعتماد به نفس و تمایل به نوآوری را از بین می برد.

در ای��ن مطلب به نقل از مدیراینفو، س��ه درس و تجرب��ه ای را که در حوزه 
نوآوری در شرکت اپل آموختم در اختیارتان قرار می دهم. 

۱- در مسیر نوآوری همیشه اجماع  نظر یا توافق عمومی، به صالح نیست: 
هیچ چیزی مثل انتظار برای کس��ب توافق عموم افراد، س��رعت کار را کند 
نمی کند. من از این لحاظ در ش��رکت اپل خوش  ش��انس بودم و آزادی عمل 
زیادی داش��تم. من کاماًل با صالحدید خودم، روابط با هنرمندان و اش��خاص 

برجسته درون شرکت را مدیریت می   کردم. 
مدیریت اپل به من اعتماد کرده و اجازه داد تالش  هایم را در جهتی که باعث 
شادی و خوشحالی همه خواهد شد پیش ببرم. شرکت  ها ابتدا باید تا این حد 
به رهبران تیم شان استقالل بدهند تا بتوانند نوآوری داشته باشند. بعد از اینکه 
به شما بودجه و اختیار داده شد، باید از این دو به خوبی استفاده کنید. البته در 
مورد روشی که به کار می برید سعی کنید توافق عموم افراد را به دست آورید و 

به  تخصص همدیگر احترام متقابل بگذارید. 
۲- برای نوآوری های تان منتظر تأیید دیگران نباشید: 

هیچ یک از هنرمندان خالقی که می شناس��م برای ن��وآوری به دنبال اجازه 
نبودند. شما برای آزمایش و عملی کردن ایده  های خالقانه تان نیازی به تأیید 
ندارید و نباید هم داشته باشید. شرکت  هایی که به تأیید موقت و گزارش  های 
پیش��رفت مداوم نیاز دارند نوآوری را مختل می کنند. توجه داشته باشید اگر 
دائماً در میانه راه، نتیجه کارتان را بررس��ی نکنید، نمی  توانید به پیشرفت های 
واقعی دس��ت یابید. این کار مستلزم فرهنگی اس��ت که در آن، به افراد خالق 
اعتماد می ش��ود تا در میانه راه، کار خودش��ان را مشاهده کنند. من وقتی در 
اپل کار می  کردم وظیفه خودم می  دانستم که با همکارانم در شرکت مشورت 
کن��م، ول��ی فقط در حد دریاف��ت بازخورد در مورد مطال��ب خاص مربوط به 
تخصص شان. این نوع رفتار در آن زمان-این نوع همکاری در شرکت اپل رایج 
نبود- باعث می شد همکارانم فقط به این خاطر که می توانستند رأی و نظرشان 

را ارائ��ه کنند، هیجان زده و پرانگیزه ش��وند. این تالش  ها نه تنها باعث تقویت 
کمپین  ها شد، بلکه باعث شد روابط طوالنی  مدت من با همکارانم عمیق  تر شود. 
به عنوان مثال کمپینی در صنعت فیلم، تلویزیون و موسیقی راه  انداختم و در 
تیم  های مهندسی و بازاریابی ، از نسخه  های پیش   نویس مطالب فعلی خودمان 
اس��تفاده کردم. آنها از این خوش��حال بودند که در این امر مشارکت داشته و 
سهمی در موقعیت  یابی محصول دارند. من از قبل به دنبال تأیید مدیریت نبودم، 
با این حال ابتکار به خرج داده و از قضاوت خودم استفاده کردم که در نهایت 

توسط همه افراد، مورد قدردانی قرار گرفت. 
 ۳- به دانش رایج روز توجه داشته باشید: 

اگر تیم تان مایل نیست دانش رایج را زیر سوال ببرد، وظیفه شماست که آنها 
را وادار به این کار کنید. متقاعد کردن افراد برجسته در شرکت اپل برای اینکه 
بپذیرند موزیک و سرگرمی، بازارهای کلیدی هستند، برای من چالشی واقعی 

بود. مبارزه با وضعیت موجود در محیط کاری می  تواند پیچیده باشد. 
اگر دیدید در تیمی قرار دارید که به نوآوری های تان عالقه  ای نشان نمی  دهد، 

سعی کنید این استراتژی  ها را به کار ببندید: 
نشان دهید که گام  های پیشنهادی تان چطور می  توانند به افزایش بازگشت 
س��رمایه )ROI( کمک کنند، یادتان باش��د که الزم است ROI را به گونه  ای 

تعریف کنید که با مدیریت باالتر هماهنگ باشد. 
تردیده��ا و بی  تصمیمی  های موج��ود در تیم را مورد توجه ق��رار داده و به 
هم  تیمی  ه��ا کمک کنید بتوانند با اطالعات ناقص، راحت  تر اقدام کنند. از آنها 

بپرسید که ما قبل از گرفتن تصمیم، واقعاً به  چقدر اطالعات نیاز داریم؟ 
اختالف های جدی را که باعث س��ردرگمی و پسرفت شرکت می شوند حل 
کنید. به جای اینکه رقیب خارجی یک مزیت به دست آورد، بهتر است بخش 

داخلی نوآوری انجام دهد. 
شرکت  ها نمی  توانند راکد بمانند، یعنی باید در تشخیص نوآوری و عمل به 
آن، روز به روز بهتر ش��وند. ما بدون نوآوری نخواهیم توانس��ت تحول بعدی را 

ایجاد کنیم. 

دیج��ی کاال که در س��ال ۲۰۱۴ از س��وی نش��ریه »Economist«  حدود 
۱۵۰میلی��ون دالر ارزش گذاری ش��ده بود اکنون ارزش��ی بالغ بر ۵۰۰ میلیون 
دالر دارد. ب��ه گ��زارش دیجیات��و، دو ماه پیش در جریان نخس��تین نشس��ت 
خبری دیج��ی کاال، »حمید محم��دی« مدیرعامل این فروش��گاه عنوان کرد 
که در س��ال جاری، دیجی کاال موفق به جذب س��رمایه  ۱۰۰میلیون دالری از 
س��وی یک شریک خارجی شده است. از سوی دیگر به تازگی کتاب »عملکرد 
یکصد روزه دولت دوازدهم« منتش��ر ش��ده است که در بخش »سرمایه گذاری 
خارج��ی« آن )صفح��ه ۱۰7( می توان ب��ه جزییات انتقال ای��ن ۱۰۰ میلیون 
دالر ب��ه دیجی کاال پی برد که در ازای دریافت ۲۱درصد از س��هام دیجی کاال، 
به ش��ریک ایرانی پرداخت ش��ده اس��ت. بر اس��اس آنچه در کتاب مورد بحث 
 منتشر شده، ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه  از سوی یک شریک هلندی موسوم به 
»International Internet Investment Coöperatief U. A« )ب��ه 
اختصار: IIIC( به این ش��رکت ایرانی انتقال یافته اس��ت. نکته مورد توجه اما 
ارزش دیجی کاالس��ت که بر اساس س��هم ۲۱ درصدی و سرمایه گذاری ۱۰۰ 
میلیون دالری، بیش از ۵۰۰ میلیون دالر از سوی شریک خارجی تخمین زده 
شده است. اما آیا دیجی کاال واقعاً ۵۰۰ میلیون دالر ارزش دارد و می تواند تبدیل 
به نخس��تین شرکت یک میلیارد دالری ایرانی شود؟ روابط عمومی دیجی کاال 

نیاز به زمان بیش��تری برای پاسخگویی به س��واالت دیجیاتو دارد اما »محسن 
مالیری«، بنیانگذار مرکز ش��تاب دهنده اس��تارت آپ های ایران که بیش از سه 
سال پیش تخمین ارزش ۱۵۰ میلیون دالری دیجی کاال را در اختیار مجموعه 
»Startup World«  قرار داده بود و اکونومیس��ت هم از همین آمار استفاده 
کرد، به دیجیاتو می گوید: »ارزش ۵۰۰ میلیون دالری دیجی کاال دور از واقعیت 
نیست. دستاوردهای دیجی کاال مثل Market Place و مرکز پردازش کاالی 
عظیمی که اخیراً ش��روع به کار کرده روی درآمد این ش��رکت تأثیر گذار بوده 
است و این شرکت می تواند ارزش باالتری را نیز به دست آورد.«اما امروز دوباره 
صحب��ت از یک حب��اب تکنولوژی مانند حباب دوره دات کام در میان اس��ت و 
عده ای از کارشناسان عقیده  دارند که در یک حباب هستیم. همین مسئله سبب 
شده شرکتی مانند آمازون، دوبرابر درآمد ساالنه اش ارزش گذاری شود. مالیری 
معتقد اس��ت بخش زی��ادی از این ارزش گذاری، به آینده ش��رکت هایی مانند 
آمازون یا حتی دیجی کاال مرتبط اس��ت: »والمارت شرکتی است که سابقه ای 
بس��یار باالتر از آمازون در زمینه خرده فروشی دارد. حتی درآمد آمازون بسیار 
کمتر از والمارت است اما ارزش باالتری نسبت به والمارت دارد چراکه با استفاده 
از تکنولوژی، به شکل بهینه تری فروش خود را انجام می دهد. در ایران می توان 

همین مقایسه را میان دیجی کاال و فروشگاه شهروند یا هایپراستار انجام داد.«

همانطور که می دانید ارزش بیت کوین در سال های 
گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده و حاال بسیاری 
از افرادی که چند سال پیش در این معدن ارزشمند 
سرمایه گذاری کرده اند، دارایی هنگفتی را به هم زده اند. 
به گزارش دیجیاتو، در این میان نخستین کسانی که 
از طریق سرمایه گذاری روی ارزهای رمز پایه میلیاردر 
شده اند، برادران دوقلو، کمرون و تایلر وینکلوس هستند. 
جالب اینجاست که آنها سرمایه ابتدایی خود را که ۶5 
میلیون دالر بود، در سال ۲۰۰8 و از طریق شکایت از 
مارک زاکربرگ به خاطر سرقت ایده راه اندازی فیس بوک 
به دست آوردند. 
آنها چهار سال قبل ۱۱ میلیون دالر از این سرمایه را 
صرف خرید بیت کوین ۱۱۰ دالری کردند و حاال به لطف 
افزایش ۱۰ هزار درصدی ارزش بیت کوین،  سرمایه آنها 
به یک میلیارد دالر رسیده است. 
تایلر وینکلوس سال گذشته در مصاحبه با نشریه  
»تلگراف« تأکید کرده بود که بیت کوین نسخه ای بهتر از 
طالست و به نظر می رسد که نظر وی درست باشد چرا که 
ارزش آن در ماه های اخیر شاهد رشد چند هزار دالری 
بوده است. 
برخی کارشناسان عقیده دارند که این دو برادر با هدف 
راه اندازی یک مرکز داد و ستد بیت کوین سرمایه خود 
را طی چهار سال در این ارز دیجیتالی حفظ کرده اند اما 
برادران وینکلوس این نظر را تأیید نمی کنند. 
تعداد افرادی که ارزش دارایی بیت کوین آنها به یک 
میلیارد دالر می رسد، از انگشتان دست فراتر نمی رود و 
یکی از آنها مخترع مرموز این ارز رمزپایه با نام مستعار 
»ساتوشی ناکاموتو« است که تاکنون هویت واقعی وی 
مخفی مانده است. 

آینده کاری چگونه است؟ 

۳ درس در مورد نوآوری

آیا ارزش دیجی کاال به 5۰۰ میلیون دالر رسیده است؟ 

 دوقلوهایی که
با خرید بیت کوین 

میلیاردر شدند
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یادداشت

یادداشـت

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان با اش��اره به اینکه رتبه باالی صد کس��ب و کار 
ایران در جهان یک هشدار است، گفت نیازمند اسنادی هستیم که نگرانی های 
فعاالن اقتصادی را رفع کند، به طوری که آنان بدانند برای دو تا سه دهه اصول 
اقتصادی رعایت می ش��ود. به گزارش ایمنا، سیدعبدالوهاب سهل آبادی با اشاره 
به اینکه در کل کش��ور گرایش به موضوع صادرات افزایش یافته و این موضوع 
در سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری نیز بارها تأکید ش��ده است، اظهار 
داش��ت: توجه به صادرات در بحث های مطرح ش��ده اقتصادی وجود دارد و در 
ادبیات سیاس��ی و اقتصادی در این زمینه به این بلوغ رس��یده ایم که اگر قصد 
ایجاد تحول در اقتصاد کشور وجود دارد، باید صادرات به عنوان یک محور مهم 

جای خود را نشان دهد و این در اسناد باالدستی نیز بیان شده است. 

شاخص رتبه کسب و کار ایران 
هشداردهنده است

دکتر مجید نامه گشای فرد 
تحلیلگر کسب و کار

طاهره منیری شریف
MBA کارشناس ارشد 



امروزه تبلیغات به شکل شگفت انگیزی 
تغییر ک��رده و به ابزاری مهم برای ایجاد 
ارتباط��ات ب��ا مش��تری و مصرف کننده 
بدل شده اس��ت. 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 
به مدد اینترن��ت و فضای مجازی، باعث 
شده است دست افرادی که در این حوزه 
فعالیت می کنند، به ش��دت باز شود. حاال 
دیگر ان��واع روش های تبلیغ��ات محدود 
ب��ه روش ه��ای قدیم��ی نیس��ت. امروز 
ویدئوهای ویروس��ی یا همه گیر در سطح 
ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات بنری در 
س��ایت ها، فضاهای گفت وگ��وی کاربران 
درباره برندها و… شکل انواع روش های 
تبلیغ��ات را دگرگ��ون کرده اس��ت. با ما 
همراه باش��ید ت��ا به نق��ل ازchetor، با 
تغیی��رات رس��انه های ام��روزی و ان��واع 

روش های تبلیغات بیشتر آشنا بشوید.

تبلیغات دیجیتالی
اینترنت��ی  تبلیغات��ی ک��ه در س��طح 
می بینی��د، در حوزه تبلیغ��ات دیجیتالی 
قرار می گیرند. در بس��یاری از س��ایت ها 
تبلیغ��ات مختلف��ی وج��ود دارد و ای��ن 
تبلیغات یکی از روش های عمده کس��ب 
درآمد برای وب س��ایت نمایش دهنده آن 

هستند. 
ش��یوه دیگر تبلیغات جدی��د، تبلیغات 
بومی هس��تند. این روش از تبلیغات نیز 
راه دیگری برای کسب درآمد وب سایت ها 
است و از طریق محتوایی مربوط به برند 
و محصول، متن ی��ا 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… باعث می شوند تبلیغات 
در سطح وسیعی از مخاطبان دیده شود. 

تبلیغات موبایلی و تلفنی
از میان انواع روش های تبلیغات جدید، 
تبلیغ��ات تلفنی و موبایلی ی��ا به عبارت 
کلی تر تبلیغات در س��طح دس��تگاه های 

کوچک و قابل حملی ک��ه قابلیت اتصال 
ب��ه اینترنت را دارند، به ش��دت رواج پیدا 

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

آزار مخاطبان شود. 
ه��ر ی��ک از ای��ن روش ه��ای جدی��د 
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 ترین ابزار در دستان صنعت تبلیغات 
ب��ود، اما ام��روز ب��ا وج��ود فناوری های 
کم��ی  چاپ��ی  تبلیغ��ات  گوناگ��ون، 
عقب نشینی کرده اس��ت. تنها موضوعی 
که همچن��ان باعث اثرگ��ذاری تبلیغات 
چاپی می شود، تمایز و تفاوت آن است. 

اگ��ر تبلیغات چاپی برای هر محصول به 
شکلی متفاوت و چشمگیر طراحی و اجرا 
ش��ود، می تواند مخاطبی را که از هجوم و 
گستردگی دنیای دیجیتال دچار دلزدگی 
ش��ده، تحت تأثی��رات مثبت ق��رار دهد. 
تبلیغات چاپی دارای سه زیرمجموعه است: 

1- تبلیغات تناوبی
وقتی تبلیغ��ات 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 متم��ادی ای��ن روش، یکی از 
مهم تری��ن انواع روش ه��ای تبلیغات بود 
و به واسطه آن میلیون ها مخاطب تصویر 
تبلی��غ چاپ��ی را در پش��ت مجل��ه یا در 

صفحات میانی آن شاهد بودند. 

بروشورها، برگ نامه ها و تبلیغات در 
نقطه فروش

این نوع از تبلیغات که در قالب برگه های 
تبلیغاتی، بروشورها و… منتشر می شوند، 

گاهی به ش��کل جداگان��ه و گاهی نیز در 
می��ان صفحات روزنامه ها و مجالت توزیع 
می ش��وند. این تبلیغات می تواند در قالب 
بروش��ورهایی ش��کیل و با جنس مرغوب 
روی پیش��خوان بخش ارتباط با مش��تری 
و… نیز قرار بگی��رد. در این صورت عمر 
طوالنی تری نس��بت به برگه های کاغذی 
که در خیابان ها توزیع می ش��وند، خواهند 
داش��ت. نکته دیگر این است که این نوع 
آگهی ها نس��بت به تبلیغات چاپی، امکان 
ارائه اطالعات بیشتری 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. 
ای��ن روش نیز می تواند بس��یار خوب و 
مؤثر واقع بش��ود، البته ت��ا جایی که مورد 
سوءاس��تفاده آژانس ه��ای بازاریاب��ی قرار 
نگی��رد. اگر در ای��ن روش، از تکنیک های 
خالقانه و جذاب استفاده شود، تأثیر خوبی 
بر مخاطب خواهد داش��ت و او را بیشتر با 

برند و محصول و… آمیخته خواهد کرد. 

تبلیغات چریکی
 ای��ن روش تبلیغات��ی تم��ام قواعد را 
در ه��م می ش��کند. در طول ۲۰ س��ال 
گذش��ته از آن اس��تفاده ش��ده است و با 
روش ه��ای غیرمرس��وم و تکنیک ه��ای 
خالقان��ه، خواه��ان ج��ذب مخاط��ب و 
مش��ارکت بیش��تر او در روند بازاریابی و 

تبلیغات است. 
در این شیوه از تبلیغات، زمان و مکان 
اهمیت زیادی دارد. برای اجرای بازاریابی 
چریکی الزم نیس��ت بودج��ه ای هنگفت 
در دس��تان ش��ما باش��د، تنها چیزی که 
نی��از داری��د، ایده ه��ای بک��ر و خالقانه 
تبلیغات��ی ب��رای جل��ب توج��ه مخاطب 
اس��ت. ابزار در دس��ت ای��ن کمپین های 
تبلیغاتی، ش��بکه های اجتماعی، تبلیغات 

دهان به دهان مخاطبان است. 

تبلیغات رادیویی و تلویزیونی
تبلیغات تلویزیونی و رادیویی از مهم ترین 
نوع تبلیغات در دهه های گذشته بودند، اما 
به مرور زمان و با توسعه فناوری های مختلف 
در سطح اینترنت و ش��بکه های اجتماعی، 
به تدریج از اهمیت و اثربخش��ی آنها کاسته 
شده اس��ت. این رس��انه ها قادر بودند جمع 
زی��ادی از مخاطبان را با خود همراه س��ازند. 
البته هنوز هم در ساعت های پربیننده مانند 
س��اعت پخش بازی های ورزشی پرمخاطب، 

اثرگذاری این رسانه ها بسیار باال است. 

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

دسته جای می گیرد. 

تبلیغات خدمات عمومی
ای��ن دس��ته از تبلیغات ب��رای آگاهی و 
اطالع رس��انی به عموم منتشر می شوند و 
جنبه تجاری ندارند. در گذش��ته، بس��تر و 
رسانه اصلی این دسته از تبلیغات، تلویزیون 
و رادیو بود ولی امروز در س��ایر بس��ترهای 

تبلیغاتی دیجیتالی نیز دیده می شوند. 

تبلیغات نامشهود
یکی از انواع روش های تبلیغات، تبلیغاتی 
اس��ت که به طور غیرمستقیم و زیرپوستی 
در فیلم ها و برنامه ها صورت می گیرد. مثال 
اگر در فیلمی ش��اهد اس��تفاده چشمگیر 
ش��خصیت ها از یک برند خ��اص اتومبیل 
یا نوش��یدنی بودید، باید متوجه بشوید که 
تبلیغات نامشهود در حال وقوع است.  این 
روش از تبلیغات نیز اثرگذاری خوبی دارد 
و به تبلیغ کننده اجازه می دهد بر اس��اس 
اطالعات و خواس��ته های جمعیت شناختی 

مخاطبان را هدف بگیرد. 
thebalance :منبع

روش های تبلیغات رایج در دنیای امروز
کلید

هدایای تبلیغاتی چیست و چه 
تأثیری بر تبلیغات دارد؟ 

آیا می دانید هدایای تبلیغاتی چیست و چه تأثیری بر جلب 
مش��تری دارد؟ قبول کنید که همه ما عاشق دریافت هدیه 
هستیم. تخفیف و هدایایی که دریافت می کنیم، حال مان را 
خوش می کند. همین حس اس��ت که بازاریابان را به سمت 
تهی��ه و تدارک هدایای تبلیغاتی می برد. آنها از احس��اس ما 
نسبت به هدایای تبلیغاتی بهره می برند و کاری می کنند که 
بیش��تر درباره محصول و برندشان صحبت کنیم. به گزارش

chetor، فرق��ی نمی کند که بازاریاب س��ایت معتبر آمازون 
باشید یا این وظیفه را در فروشگاهی خواروبارفروشی عهده دار 
هستید، در هر حال باید بدانید هدایای تبلیغاتی چیست و به 
کمک آنها افزایش فروش و جذب مشتریان تازه را رقم بزنید. 

هدایای تبلیغاتی قبل از فروش
وقتی شرکت های مختلف برای نخستین بار محصولی تازه 
را روانه بازار می کنند، معموال نمونه هایی از محصول را به طور 
رایگان در اختیار مشتریان قرار می دهند. فرقی نمی کند که 
این محصول جدید پیتزا باش��د یا عط��ر؛ این ایده برای تمام 
محصوالت مصرفی اجرایی است. واقعیت این است که همه ما 
محصوالت رایگان را دوست داریم و وقتی شرکت ها در قالب 
هدایای تبلیغاتی، محصولی را رایگان در اختیارمان می گذارند، 
برای یک بار هم که شده آن را امتحان می کنیم. اگر خوش مان 
بیای��د مصرف و خرید را تکرار می کنیم و اگ��ر نه، دور آن را 
خط می کشیم. پس این فکر بازاریابان در اهدای تبلیغات قبل 
از فروش بس��یار هوشمندانه است. شرکت ها معموال هدایای 
تبلیغاتی شان را در اختیار مشتریانی که هدف گذاری کرده اند، 
قرار می دهند. این مش��تریان در فروشگاه های مقصد و مورد 
نظر بازاریابان مشغول به خرید هستند و با اهدای نمونه رایگان 

و سایر انواع هدایای تبلیغاتی با محصوالت آشنا می شوند. 
بسته های کامال رایگان از محصول

در بعض��ی محدوده های زمانی، برخی فروش��گاه ها مانند 
آمازون، بسته ای رایگان از محصوالت مانند کتاب به مشتریان 
پیشنهاد می کنند. شاید به نظر برسد که این پیشنهاد پیش 
از آنکه تبلیغی برای فروش بیش��تر باش��د، باعث ضرر ناشر، 
نویسنده و سایت می شود، ولی باید بگوییم که اصال این طور 
نیس��ت. تجربه نشان داده اس��ت که چنین ترفند تبلیغاتی  
موجب می ش��ود مخاطبان با مطالعه بس��ته رای��گان درباره 
سایر آثار نویسنده کنجکاو شوند و به دنبال تهیه محصوالت 
بیشتری باشند. این عالقه شکل گرفته در مخاطب، درنهایت 
باعث می ش��ود  مشتریان به سمت خریدهای بعدی و بعدی 
پی��ش بروند. ب��رای مثال در آم��ازون این ش��یوه از هدایای 
تبلیغاتی معموال برای کتاب های پرفروش انجام می ش��ود و 
مخاطبان به دلیل جاذبه این آثار حتی پس از خروج ش��ان از 

حالت هدیه و رایگان، آن را می خرند. 
فروش کاالی جانبی

گاهی  اوقات نیز ش��رکت ها با ارائه بُن تخفیف یا کاالهایی 
به ش��کل نمونه و رایگان، باعث جذب مش��تری به س��مت 
فروشگاه ها می شوند. وقتی مخاطب با پای خودش به فروشگاه 
بیای��د، کارکنان بخش فروش به آنها محص��والت دیگری را 
نیز پیش��نهاد داده و مش��تریان را با اقالم مرتبط دیگر آشنا 
می کنند. مثال فروشگاهی که به مشتریان بُن تخفیف خرید 
لوس��یون خاصی را پیشنهاد می دهد با حضور مشتری برای 
دریافت این هدیه تبلیغاتی در فروشگاه، پیشنهادهای متنوع 
دیگری نیز در اختی��ارش می گذارد، یعنی به کمک هدایای 
تبلیغاتی، بازاریابان اقدامی مهم را به ثمر می رسانند؛ باز کردن 

پای مشتری تا آخرین مقصد فروش. 
افزایش حسن شهرت

با استفاده از برگزاری کمپین های تبلیغاتی و اهدای جوایز 
و هدایا در ش��کلی عام و گس��ترده، شرکت ها حسن شهرت 
پیدا می کنند. همه درباره آنها صحبت خواهند کرد و بر س��ر 
زبان ها خواهند افتاد. باید بدانید که هدایای تبلیغاتی چیست 
و چگونه باید فرآیندهای آن را مدیریت کنید. اهدای جوایز، 
تخفیف ه��ا و… در قالب حمایتگری برنامه های تلویزیونی و 

رادیویی و… باعث افزایش روزافزون شهرت برند می شود. 
نکات تأمل برانگیز

- اگ��ر بدانی��د هدای��ای تبلیغاتی چیس��ت و چه کمکی 
به ش��ما می کند، به یاری آن ش��بکه های ارتباطی خود را با 
مخاطب گسترده خواهید کرد و می توانید از طریق شبکه های 

اجتماعی این تداوم رابطه را تضمین کنید. 
- ب��ه کمک هدای��ای تبلیغاتی می توانید ب��ا مخاطبان و 
مش��تریان بالقوه ارتباط برقرار کرده و ب��رای ادامه ارتباط و 

تعامل روی آنها حساب کنید. 
- هدایای تبلیغاتی در عین حال که روش��ی بس��یار مؤثر 
در جذب مخاطب هس��تند، هزینه اندک��ی دارند و مدیریت 
فرآیند پیش��برد اقدامات بازاریابی الزم برای آنها بسیار ساده 

و قابل پیش بینی است. 
- هدایای تبلیغاتی باعث می شوند حول وحوش محصول تان 
هیج��ان و تبلیغات صورت بگیرد. مخاط��ب از آن به هیجان 

می آید و بر سر زبان ها می افتید. 
- ع��الوه بر جذب مخاطبان، هدای��ای تبلیغاتی می توانند 
روش مناس��بی برای قدردانی از مشتریان و همراهان برند و 

محصول تان باشد. 
- برخالف سایر روش های تبلیغاتی و بازاریابی، ساختار این 
نوع بازاریابی در فروش بس��یار ساده است و لزومی به صرف 

وقت و دانش ویژه ای ندارد. 
- همه از دریافت هدیه و جایزه و از آن مهم تر برنده شدن 
در قرعه کش��ی و… ل��ذت می برند. پس با اه��دای جوایز و 
برگزاری قرعه کشی ها می توانید نقش مهمی در ایجاد جاذبه و 

هیجان میان مخاطبان تان داشته باشید. 
- با دادن هدایای تبلیغاتی میان مشتریان تان حرف و ارتباطی 
مش��ترک ایجاد خواهید کرد و آنها را به هم پیوند می دهید. 
با این کار ش��بکه تعامالت شما با مشتریان بزرگ و بزرگ تر 

smallbusinessrafflecopter :خواهد شد.     منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

پربیننده ترین عکس دنیا، آغازگر 
همکاری لوفتانزا با عکاس آن

از والپیپره��ای رایگان لوفتان��زا با کمک مردی که 
پربیننده ترین عکس دنیا را گرفت، رونمایی شد. 

آی��ا والپیپر معروف  Bliss)خوش��بختی( را به یاد 
می آوری��د؟ این والپیپر به هر کامپیوتر PC مجهز به 
ویندوز XP زیبایی می بخشید. حاال لوفتانزا با کمک 

عکاس این عکس، آن را تازه می کند. 
به گزارش  ام بی ای نی��وز، چارلز او ریر، این عکس 
معروف و منحصر به فرد را در کالیفرنیا زمانی گرفت 

که در راه رسیدن به نامزدش بود. 
با نگاهی به این گوهر نوستالژیک، به تحسین تمام 
جلوه های لطیف و شگفت انگیز آن خواهید پرداخت. 
ع��کاس بازنشس��ته نش��نال جئوگرافی��ک، چارلز 
)چ��اک( اوریر ای��ن عکس را ۲1 س��ال پیش در راه 
 Sonoma County رس��یدن به نامزدش در شهر
ایالت کالیفرنیا گرفت و از آن زمان تاکنون تبدیل به 

پربیننده ترین عکس در سرتاسر جهان شد. 
با توجه به اشتیاق ش��ما نسبت به تماشای بیشتر 
این عکس، احتماال از شنیدن خبر دسترسی لوفتانزا 
به این عکاس برای ثبت س��ه والپیپر نفسگیر دیگر، 
این بار برای گوشی های هوشمند خوشحال می شوید. 

آیا او از آن پس با اسم خود عکاسی کرد؟ 
این والپیپره��ای مخصوص کمپین »زوایای جدید 
آمریکا«، مناظر طبیعی کش��ور آمریکا را با جزییات 
ش��اد، پرجن��ب و ج��وش و ش��فاف آن ب��ه تصویر 

می کشند.  

  قبل از ناپدید شدن
 سریع کاال را بخرید

فرم��ت تبلیغات��ی )pre-roll(  چیزی اس��ت که 
بس��یاری از تبلیغ کنن��دگان اخی��را درص��دد تبلیغ 
میان برنامه ای از طری��ق آن برآمده اند. این در حالی 
اس��ت که بینن��دگان معم��وال در صورت ام��کان از 

ویدئو های کوتاه فوق می گذرند. 
اخیرا خرده فروش دنیای مد، YOOX، با همکاری 
گوگل و شرکت تبلیغاتیStink Studios، یک سری 
آگهی ه��ای تبلیغاتی غیرعادی را اک��ران کرد که به 
مصرف کنندگان تک ش��انس خرید تعداد محدودی 
از محص��والت لوکس منحصر ب��ه فرد ترین مجموعه 
موج��ود را می ده��د. ه��ر ک��دام از ای��ن آگهی های 
تبلیغاتی یک آیتم جذاب را به تصویر خواهد کش��ید 
که به سبک هایی خالقانه نابود می شوند. برای مثال، 
 چند ثانیه پس از نمایش یک جفت کفش پاشنه بلند
 Dolce and Gabbana قرم��ز، دیگ��ر اث��ری از 
آنه��ا را نمی توان یافت. بیننده فق��ط 15 ثانیه زمان 
برای کلیک ک��ردن روی آیتم مورد نظر و نجات آن 
از نابودی در اختیار دارد. در صورت از دس��ت دادن 
این فرصت طالیی و خرید فوری محصوالت موجود، 
امکان تماش��ای مجدد این آگهی تبلیغاتی خریدنی 
یا پی��دا کردن آن روی وب س��ایت YOOX فراهم 
نخواهد ش��د. چنین آگهی های تبلیغاتی چشمگیری 
ب��ا کمک فناوری »RTA« به ش��کلی مؤثر و فوری 
دس��ت به ارائ��ه ویدئو های مختل��ف می زنند که این 
اق��دام خود به معنای منحصر ب��ه فرد بودن هر یک 
از آنها اس��ت. آگهی های تبلیغاتی فوق تا اواسط ماه 
دسامبر سال ۲۰17 در ایاالت متحده آمریکا، ایتالیا، 

ژاپن و کره جنوبی اکران خواهند شد.  
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توصیه هایی از جانب افراد س��رآمد در 
دنیای تجارت می تواند برای فروشندگان 

بسیار مفید و کارگشا باشد. 
اگ��ر خریداران ب��ه ما بگوین��د چگونه 
فروش��ندگی کنیم، چه اتفاقی می افتد؟ 
ای��ن موض��وع، ه��دف این مقاله اس��ت. 
در اینجا ب��ه نقل از زومیت، به بررس��ی 
باتجربه )رئیس ها،  گفته های خری��داران 
مدیران عامل و بنیانگذاران( می پردازیم. 
اگ��ر  اف��راد  ای��ن  طب��ق صحبت ه��ای 
فروش��ندگان رفتاری خ��اص یا صحبتی 
خاص در فرآیند فروش داشته باشند، در 

خرید موفق تر خواهند بود. 

شناساییسریعچالشها
اگر ش��ما در وضعیتی قرار بگیرید که 
از مش��کالت آن از قب��ل آگاه��ی دارید، 
بسیار به نفع شما خواهد بود. طبق گفته 
کریس��توفر ون دکار، مدیرعامل هومیک 
هاروس��ت، درک کامل چالش های پیش 
رو و نحوه حل آنها، اعتمادبه نفس ش��ما 
را باال می برد. اعتمادبه نفس چیزی است 
ک��ه هم از طری��ق تلفن و ه��م از طریق 
مکالمه رو دررو قابل درک اس��ت و یکی 
از مهم تری��ن عناص��ر فروش محس��وب 

می شود. 
اینه��ا همگ��ی ب��ه آمادگی بس��تگی 
دارن��د. ص��رف زم��ان و کس��ب آمادگی 
نق��اط  ب��رای کس��ب وکار و شناس��ایی 
ضع��ف، می توان��د بس��یار مفید باش��د و 
باعث می ش��ود ش��ما از ش��روع تا پایان 
کار برای هر ش��رایطی آماده باش��ید. اگر 
می خواهید بیش��تر تالش کنید، س��عی 
کنید مش��کالت، چالش ه��ا و هزینه های 
مربوط به مشتری ها را بررسی کنید. اگر 
راه حل ش��ما هزینه ها را کاهش یا درآمد 
را افزای��ش ده��د، آنها راحت تر به ش��ما 

جواب مثبت می دهند. 

سراغکسیبرویدکهبرایشرکت
خریدارتصمیممیگیرد

اکثر کس��ب وکارها کارکنانی دارند که 
س��واالت ورودی و پیشنهادات را بررسی 

و تنه��ا پیش��نهادهایی را قبول می کنند 
که ب��ا معیاره��ای اولیه ش��رکت تطابق 
داش��ته باش��د، وقتی پیش��نهادی مورد 
قبول آنه��ا قرار گرفت، آن پیش��نهاد به 
دست تصمیم گیرندگان می رسد. مشکل 
اینجا است که تصمیم نهایی خرید با این 
کارکنان نیست، بنابراین اگر می خواهید 
نس��بت ف��روش ش��ما ب��اال رود، از این 
کارکنان چشم پوش��ی کنید و مس��تقیما 
س��راغ افرادی بروید که تصمیم نهایی را 

می گیرند. 
اگ��ر زمان ت��ان را ص��رف برخ��ورد با 
کارکن��ان بررس��ی کنی��د، در واقع وقت 
خودتان را تل��ف کرده اید. برایان گووین، 
مدیرعامل ش��رکای سرمایه گذاری گرین 
وی��و، می گوی��د: بس��یاری از نمایندگان 
ف��روش وق��ت خ��ود را ص��رف اف��رادی 
می کنند ک��ه هیچ مس��ئولیتی در قبال 
تصمیم گیری ندارند. اگر ش��ما مستقیما 
با تصمیم گیرندگان نهایی مالقات کنید، 
وقت کمتری صرف خواهید کرد و فروش 

بیشتری خواهید داشت. 

اگرقیمتمحصوالتراباالبردهاید،
پایقیمتخودباقیبمانید

هی��چ گاه در مقاب��ل قیمتی ک��ه ارائه 
می دهید، تس��لیم نش��وید. اگر ش��ما به 
ش��رکتی راه  حل��ی پیش��نهاد کنی��د که 
پول آن ش��رکت ذخیره ش��ود، آیا تصور 
می کنید آن ش��رکت ب��رای اینکه کمی 
بیش��تر پول های��ش را صرفه جویی کند، 
گزینه های دیگری را بررسی می کند؟ در 
این صورت قیمت پایین ش��ما مشکلی را 

حل نخواهد کرد. 
معم��وال مش��تری ها از ش��ما انتظ��ار 
راه  حل��ی دارند که احتیاجات ش��ان را به 
بهترین نحو پاس��خ دهد. اگ��ر نکته اولی 
را که در باال به آن اش��اره کردیم، به یاد 
بیاورید )اگر خودتان را برای چالش های 
مش��تری ها از پیش آماده کرده باشید(، 
متوجه می ش��وید ک��ه می توانید با توجه 
ب��ه چالش ه��ا قیمت تعیی��ن کنید. مت 
استیس��ی، مؤس��س ش��رکت کف پوش 

هوس��تون، می گوید: بس��یار بعید اس��ت 
که یک کس��ب وکار تنها خواس��تار تغییر 
قیمت شما ش��ود. اگر شما یک سرویس 
یا محصول برتر را ارائه می دهید، س��فت 
و محکم روی قیمت آن پافش��اری کنید. 
شرکت های موفق و پرسود، تنها به دنبال 
راه  حلی هستند که شما به آنها می دهید. 
اگر ش��ما در قبال قیمت��ی که تعیین 
کرده ای��د کوتاه بیایی��د و تخفیف دهید، 
تنها به شرکت خودتان آسیب رسانده اید، 
چراکه مش��تری ها دیگر به ش��رکت شما 

اعتماد نمی کنند. 

گزارهارزشتانرادرککنید
گ��زاره ارزش وس��یله ای اس��ت که از 
طریق آن مش��تری را ج��ذب می کنند. 
یکی از دالیل اصلی شکس��ت در فروش 
این است که نمایندگان فروش به دنبال 
این باش��ند که در رقابت با رقبا، خود را 

کامال از آنها جدا کنند. 
ه��ر می��زان ک��ه درک ش��ما از گزاره 
ارزش تان بیش��تر ش��ود، ام��کان فروش 
یک محصول یا س��رویس به یک شرکت 
بزرگ برای ش��ما بیشتر خواهد شد. این 
امر می تواند در ش��رایط مختلف دیگری 
ه��م صدق  کند. با این حال قرار نیس��ت 
که گ��زاره ارزش برای همه مش��تری ها 
یکسان باش��د. بلیک براس��من، مؤسس 
پتکی��ر آرایکس، ب��ر این باور اس��ت که 
نرخ فروش به اندازه اعتماد ش��ما به گزاره 
ارزش برای ایجاد تغییرات سریع، افزایش 

پیدا خواهد کرد. 
اگر راهی پیدا کنید که گزاره ارزش در 
آن متناسب با چشم انداز های هر مشتری 
تعریف ش��ود، خواهید توانست بر نیروی 

فروش کلی تأثیر بگذارید. 

درآمدهایفروش
بهترین فروش��ندگان کس��انی خواهند 
ب��ود که اکثر وقت خ��ود را صرف تمرکز 
بر درآمدی کنند که یک شخص می تواند 
انتظار داش��ته باش��د. این همان چیزی 
اس��ت که کسب وکارها بیش��ترین عالقه 

را ب��ه آن دارند و لزوم��ا خود محصول یا 
س��رویس اصلی موضوع مورد عالقه آنها 
نیست. جان استیسی، مدیرعامل شرکت 
کف پ��وش داالس، می گوی��د: انتظار یک 
کسب وکار از ش��ما این است که بگویید 
کدام مش��کل آنها را می توانید حل کنید. 
اگر ش��ما ب��ه کس��ب وکاری بگویید نیاز 
نیست موادش��ان را تا چند سال آینده با 
محصول دیگری جایگزین کنند، بیش��تر 
برای آنها جذاب اس��ت ت��ا اینکه درصدد 
ارائه لیس��تی بلندباال در مورد مشخصات 

محصول آنها برآیید. 

تاحدامکانمالقاتحضوری
داشتهباشید

مالق��ات رودررو و حض��وری، ش��انس 
معامله ش��ما را باالتر خواه��د برد. رایان 
هالن��د، رئی��س ن��ت فل��ور در آمری��کا، 
می گوید: بس��یاری از فروشندگان چنین 
گم��ان می کنن��د ک��ه ف��روش حضوری 
کاری نش��دنی اس��ت؛ مگر اینکه ش��ما 
دقیقا در ش��هری باش��ید که می خواهید 
در آنجا فروش��ندگی کنید. موضوع اصال 
این نیست. ش��ما بهتر است با ماشین به 
آنج��ا بروید، اگر نش��د ب��ا هواپیما بروید 
یا هرکاری می توانی��د بکنید که مالقات 
حضوری داشته باش��ید. این به نفع شما 

است. 
اگر س��رویس ی��ا محصولی ک��ه ارائه 
می دهی��د، ارزش باالی��ی دارد و نیازمند 
سرمایه گذاری زیاد و روابط طوالنی مدت 
اس��ت، باید ب��رای ایجاد اعتم��اد متقابل 
پ��ا را فراتر بگذاری��د و مالقات حضوری 
داش��ته باشید. س��فر کردن به جایی که 
می خواهید ب��ه آن محصولی ارائه دهید، 

تفاوت ها را رقم خواهد زد. 
مشخصا فهرست تهیه شده باال در مورد 
نکته های فروش، مناسب هر نوع فروشی 
نیست و ممکن است شما هنوز در فروش 
مش��کل داشته باش��ید، ولی با این وجود 
رعایت آنها خواهد توانست به فروش شما 

بیشتر کمک کند. 
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برایبازاریابیموثردرمنزلافزایش فروش با توصیه هایی از مدیران پیشتاز
بهچهاستراتژیهایینیازمندید؟

کار ک��ردن در منزل مزایای زیادی داش��ته و هر 
کس��ی که در منزل کار می کند دلیل خاص خودش 
را دارد. برخی به دلیل اینکه می توانند از فرزندشان 
مراقبت کرده و پرس��تار بچه استخدام نکنند )با این 
کار پول شان را نیز پس انداز می کنند( یا چون دیگر 
مجبور نیستند روزانه برای رفتن به کار در رفت و آمد 
باش��ند، کار ک��ردن در منزل را ترجی��ح می دهند. 
برخی نیز دوس��ت دارن��د رئیس دیگ��ری جز خود 

نداشته باشند. 
اگر ش��ما نیز به هر دلیلی در منزل کار می کنید، 
بای��د دیگران را از آن باخب��ر کنید. در زیر به نقل از 
دیجیاتو، اس��تراتژی هایی که می تواند در این کار به 

شما کمک کند آورده شده است. 

-شبکههایاجتماعی
ش��بکه های اجتماعی مانند فیس ب��وک، توییتر و 
اینس��تاگرام می توانند به راحتی کار ش��ما را به همه 
معرف��ی کنند. ب��رای درک اثر آنها کافی اس��ت به 
این توجه کنید که اگر دوس��تان ی��ا فالوئرهای تان، 
پس��ت های ش��ما را برای دیگران بفرس��تند به چه 

سرعتی می توانید در ذهن ها نقش ببندید. 

-وبالگ
حتما برای کس��ب و کارتان وبالگ ایجاد کنید و 
در آن کارت��ان را به ش��کلی توضیح دهید که توجه 
دیگ��ران را جلب کند. می توانید در وبالگ داس��تان 
ش��روع کارتان را بگویید یا محصوالت تان را معرفی 
کنید. مردم از دیرباز به ش��نیدن داستان عالقه مند 

بودند و هستند. 

-خبرنامه
اگر به دلی��ل وقت کم نمی توانید وبالگ داش��ته 
باش��ید، می توانی��د همه اطالعات گفته ش��ده را در 
قال��ب خبرنامه بنویس��ید. مثال اگ��ر در کار گیاهان 
دارویی هس��تید، خبرنامه ای درب��اره محصوالتی که 
در آینده خواهید داش��ت منتشر کنید. اگر کارهای 
هنری دس��تی انجام می دهی��د اطالعات مختصری 
درباره آن را در خبرنامه بنویسید. با این کار مردمی 
ک��ه به حوزه کاری ش��ما عالقه مندند به س��مت تان 

جذب می شوند. 

-تبلیغ
ب��ا معرفی صحی��ح لینک های دیگر س��ایت ها در 
صورتی که دیگران نی��ز در عوض همین کار را برای 
ش��ما کنند، می توانید توجه زیادی را به خود جلب 
کنی��د. با دادن درصد کم��ی از فروش تان برای این 

تبلیغ به راحتی در دید مردم ظاهر شوید. 

-تخفیف
تخفی��ف یک��ی از بهترین راه های جلب مش��تری 
اس��ت. تخفیفاتی ب��رای محصوالت ت��ان بگذارید اما 
ب��رای آن زمان تعیین کنید. اگر ای��ن کار را به طور 
مداوم انجام دهید مردم به بازدید از سایت تان عادت 

می کنند. 

-کارتبازرگانی
روشی قدیمی اما مؤثر است. می توانید کارت های 
بازرگانی خودتان را به راحتی در مراس��م ها، اتوبوس 
یا همایش ها پخش کنید. اگر کارت شما به درستی 
طراحی شده باش��د حتما می تواند توجه مردم را به 

خود جلب کند. 
حتم��ا اطالع��ات مربوط ب��ه کار ی��ا محصوالت، 
وب س��ایت و لوگوی خودتان را روی آن درج کنید. 
فکر نکنید ک��ه این کار از مد افتاده زیرا هنوز مردم 
ب��ه دلیل راحتی حمل، این کارت ها را در کیف پول 

خود نگه می دارند. 
کار کردن در منزل چالش برانگیز و البته انگیزشی 
است، از این رو امیدواریم مواردی را که در باال گفته 
ش��د به کار گیری��د و بتوانید کار ی��ا محصول تان را 

معروف کنید. 
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افزایشفروشباترویجمحصولیا
خدمات

هدف ترویج، افزایش فروش در مدت زمانی کوتاه با 
ارائه پیشنهاد هایی به مشتری است که انگیزه خرید 
را در او به وج��ود آورد. به گزارش هورموند، این کار 

به دالیل زیادی صورت می گیرد مانند: 
- افزایش فعالیت مشتریان موجود

- جلب توجه مشتریان جدید
- ترغیب مشتریان به پذیرش الگوهای جدید خرید، 
مانند صرف حجم مالی بیش��تر در هر خرید با دفعات 

بیشتر با استفاده از روشی خاص برای پرداخت. 
- ایجاد انگیزه خرید در مشتری در فصل هایی که 
مشتری کاهش می یابد با استفاده از قیمت دهی های 
خ��اص که ویژه ای��ن دوره های زمانی اس��ت یا ارائه 

پیشنهادات جدید برای این دوره ها. 
ایجادانگیزه

هدف کلی ترویج، ایجاد کنش مطلوب در مشتری 
در زمانی کوتاه است. با ایجاد یکی از انگیزه های زیر 

در مشتری می توان به این مهم دست  یافت: 
- صرفه جوی��ی در هزین��ه: تخفیف ه��ای درصدی، 
پیش��نهادات یکی بخر دوتا بب��ر و کاهش قیمت های 
دیگر ازجمله این موارد است. هرچه انگیزه قوی تر باشد 
توجه مشتری را بیشتر جلب می کند، اما مواظب باشید 

پیشنهادی بدهید که خودتان ضرر نکنید. 
- ارائه نمونه محصول: کسب وکارهایی که محصوالت 
جدی��د معرف��ی می کنند ی��ا آنهایی ک��ه می خواهند 
مش��تریان رقبای خود را به دس��ت آورند، نمونه هایی 
رای��گان از محصول را به مش��تری هدی��ه می دهند تا 
محصوالت شان شناخته شود. برای این کار اول مطمئن 
ش��وید محصول شما در مقایسه های رقابتی در جایگاه 
مناسبی قرار خواهد گرفت، دوم اینکه نمونه رایگان را 
همراه با یادداشتی به مشتری ارائه دهید تا اگر از نمونه 
راضی بود برای خرید اقدام کند. )مثال برای پیوستن به 

خبرنامه از او دعوت کنید.( 
 - رویداده��ا و تجارب: برگزاری رویدادها جمعیت 
را جذب می کند و ف��روش را افزایش می دهد، حتی 

گاهی رسانه ها را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. 
 - کوپن ه��ا و برگه ه��ای تخفیف: ای��ن برگه ها به 
مش��تری پیش��نهادی می دهند ک��ه می تواند هنگام 
خری��د قبول کند. برای مثال مش��تری می تواند بعد 
از خری��د با تکمیل و ارس��ال فرم از تخفیف بهره مند 
شود. مش��تریان معموال کمتر از ۲ درصد کوپن ها را 
قب��ول می کنند، اما همچنان ای��ن ابزار نقش مهمی 
در تروی��ج محصول ایفا می کند. آنها توجه مش��تری 
را جل��ب می کنن��د و راهی منطقی ب��رای پاداش به 
مش��تریان با ارائه تخفیف هستند. هنگام استفاده از 
کوپن ها با اج��رای محدودیت زمانی و همچنین قید 
این موضوع که نمی توانند هم از کوپن استفاده کنند 
و هم از تخفیف های دیگر، سود خود را حفظ کنید. 
استفاده از ترویج مخصوصا برای رستوران ها، هتل ها، 
خرده فروش ها و کسب وکارهای مصرف محور مفید است. 
آنها برای کسب وکارهای خدمات حرفه ای یا مارکترهای 
شرکت به ش��رکت در حوزه کالن چندان فایده ای ندارد 

زیرا باعث کاهش اعتبار کاری آنها می شود. 
ترویجبااستفادهازمارکتینگتعاونی

هرچه جمعیت بیشتر باشد ترویج بیشتر کارایی خواهد 
داش��ت. به همین دلیل کس��ب وکارها کن��ار هم جمع 
می ش��ود تا با مارکتینگ تعاونی ای��ن کار را انجام دهند. 
به این ترتیب بودجه های رسانه ای، برنامه های ایجاد انگیزه 

خرید در مشتری و انرژی کارکنان افزایش می یابد. 
قب��ل از انج��ام مارکتین��گ تعاونی ب��رای ترویج 
محص��ول یا خدم��ات، مطمئن ش��وید جواب تان به 

سؤاالت زیر مثبت است: 
- آیا شرکت های شما در رقابت مستقیم باهم نیستند؟ 
- آیا شرکت های شما به مشتریانی با خصوصیت های 

یکسان یا کامال یکسان خدمات می دهند؟ 
- آیا ش��رکت های شما نزد مشتریان به یک اندازه 

اعتبار دارند؟ 
- آیا مدیریت شرکت دیگر را قبول دارید؟ 

- آی��ا راهبرده��ا، بودجه ها، مس��ئولیت ها و برنامه 
زمان��ی را مدون کرده ای��د؟ آیا اعضا ب��ا آن موافقت 

کرده اند؟ 
- آی��ا می توانید ای��ن فعالیت ترویج��ی را در یک 
جمله ط��وری خالصه کنید که برای مش��تری معنا 
داش��ته باشد و به او انگیزه بدهد؟ آیا همه طرفین با 

تعریف شما موافق  هستند؟ 
بررسیفهرستبرنامهریزیترویجی

هن��گام اقدام ب��ه ترویج محصول، مقص��د خود را 
بدانی��د. مقصد، ه��دف نهایی ک��ه می خواهید به آن 
دس��ت  یابید و همچنین چگونگ��ی تعریف موفقیت 
را شامل می ش��ود. هنگام برنامه ریزی از فهرست زیر 

استفاده کنید: 
- بازار هدفی را ک��ه می خواهید با ترویج روی آن 

اثر بگذارید بشناسید. 
- بدانی��د می خواهید چه انگی��زه ای ایجاد کنید و 
مطمئن ش��وید آن انگیزه می تواند مشتریان شما را 

به کنش وادارد. 
- ب��ه هم��ه کارکنان خ��ود خبر دهی��د. هیچ چیز 
بدتر از این نیس��ت که یک مش��تری به محل رویداد 
ترویجی ش��ما بیاید و افراد آن س��ازمان خودش��ان 

ندانند قضیه از چه قرار است. 
توصیف اقدام ترویجی خود را ساده ارائه دهید. اگر 
نمی توانی��د ترویج و انگی��زه را در یک جمله توضیح 

دهید، احتماال ایده شما موفق نخواهد بود. 

ایستگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق



راهکارهای عملی برای ریکاوری 
اقتصادی پس از رکود

ریکاوری ه��ای پ��س از رک��ود اقتصادی، ش��امل 
اقدامات و انتظاراتی اس��ت که در ش��رایط جدید به 
وجود می آی��د . موضوع بازاریاب��ی در دوران رکود را 
در گذشته گفتیم . هم اکنون به بازاریابی پس از این 
دوره می پردازی��م . به گزارش پ��ارک بازاریابی ایران، 
اقداماتی که الزم است پس از دوره رکود انجام دهید 
و انتظاراتی که از ش��ما می رود، با آنچه قبل از رکود 
بوده، متفاوت است . ریکاوری مجدد، یک تغییر پیش 
پا افتاده و س��اده نیس��ت، بلکه الزم اس��ت اقدامات 
س��نجیده و اضطراری انجام داده تا بتوانید به حیات 
خ��ود ادامه دهید . از جمله راهکارهایی که می توانید 

در این شرایط اتخاذ کنید شامل موارد زیر است.

1- اولویت های خود را تغییر دهید
از نظ��ر مش��اور بازاریاب��ی، در ش��رایط بحرانی و 
ش��رایطی که پ��س از رکود فعالی��ت می کنید، برای 
اینک��ه بتوانید در بازار باق��ی بمانید باید اولویت های 
خود را تغییر دهید . س��عی کنید اولویت هایی را که 
برای بقای شما حیاتی هستند، حفظ کرده و بقیه را 

تا روبه راه شدن اوضاع به تعویق اندازید .

2- کاستن از فعالیت های اقتصادی
ب��رای اینکه ض��رر زیادی را متحمل نش��وید الزم 
اس��ت برخی از فعالیت های اقتص��ادی قبل از رکود 
خ��ود را رها کنید و به بخش��ی از آنها بپردازید، زیرا 
پیگیری تمامی فعالیت های اقتصادی قبلی شما نیاز 
به سرمایه زیاد و حمایت های فراوانی دارد که در این 

شرایط امکان آن برای شما وجود ندارد .

3- از کارکنان خود برای همکاری و همدلی 
کمک بخواهید

ارتب��اط همدالنه و دلس��وزانه در ه��ر مجموعه ای 
می توان��د آن مجموعه را نجات دهد . بهتر اس��ت در 
ای��ن ش��رایط کارکنانی که برای ش��ما کار می کنند 
احس��اس مس��ئولیت و همدلی بیش��تری را با شما 
داشته باش��ند . به عنوان مثال، برخی از شرکت های 
معتبر و صاحبان مش��اغل مش��هور، پس از اینکه از 
دوره رکود خارج شدند برای اینکه بتوانند توان قبلی 
خود را پیدا کنند، از کارکنان شان خواستند به مدت 
نیم س��ال یا یک فصل، حقوق آنها با فاصله و تأخیر 

یک هفته ای واریز شود .

4- تحقیق و توسعه را گسترش دهید
در هر مجموعه و شرکتی، یکی از بخش های مهم 
و حس��اس آنها، بخش تحقیق و توس��عه است . بهتر 
اس��ت این بخش از ش��رکت خ��ود را فعال تر از قبل 
اداره کنید و سرمایه کافی برای تحقیق را در اختیار 
آنها قرار دهید . ش��ما می توانی��د برخی از بخش های 
نه چندان ضروری خ��ود را به حالت تعلیق در آورید 
تا س��رمایه الزم برای اداره این قس��مت را به دست 
آورید، ولی همیش��ه باید به خاطر داش��ته باشید که 
این قسمت از فعالیت های ش��ما بسیار حیاتی است 
و همچن��ان باید با انرژی چند براب��ر به حیات خود 

ادامه دهید .

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

برای ریکاوری های بعد از رکود بهتر است از برخی 
فعالیت ها حمایت بیش��تری داشته باشید . به عنوان 
مث��ال، فعالیت های بازاریابی جدید در ش��رایط پس 
از رکود می تواند ش��ما را از حالت رکود به س��رعت 
خارج کند. همچنین اس��تقبال از تفکرات و ایده های 
نو و خالقانه که مناسب این دوران باشند، می توانند 
ابزاره��ای مفیدی برای نجات ش��ما از این ش��رایط 

باشند .

6- کمتر خطر کنید
در ش��رایط پ��س از رک��ود و زمانی ک��ه در حال 
ری��کاوری اقتص��ادی هس��تید، بهتر اس��ت دس��ت 
از برنامه ه��ای پرخط��ر و ریس��ک های ب��اال بردارید 
زی��را تجربه ریس��ک در این ش��رایط در صورتی که 
موفقیت آمیز نباش��د، می توان��د عواقب منفی زیادی 
برای ش��ما داش��ته باشد . بهتر اس��ت در این دوران، 
بس��یار س��نجیده و ب��ا برنامه ری��زی عم��ل کنید و 
فعالیت هایی که کمترین خطر و ریس��ک را دارند در 

اولویت قرار دهید .
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شماره 944

از  پ��ر  و  س��الم  کس��ب وکار 
هیج��ان اس��تارت آپی، اکن��ون 
مهم تری��ن انگیزه ب��رای ماندن 
نخبگان در کش��ور ش��ده است، 
اما کارشناس��ان و مسئوالن چه 
نظری درب��اره این موضوع مهم 

دارند؟ 
یک��ی از مهم ترین چالش های 
کشور در چند سال اخیر، خروج 
بیش از اندازه نخبگان از کشور 
و فرار مغزها بوده است؛ مشکلی 
و  اقتص��ادی  آس��یب های  ک��ه 
اجتماع��ی فراوان��ی را در پ��ی 

داشته است. 
بررس��ی های  اعت��راف  ب��ه 
کارشناسی دقیق، استارت آپ ها 
توانس��ته اند خیلی خوب از حل 
بخش��ی از این چال��ش برآیند. 
حت��ی آمارهای��ی از بازگش��ت 
دارای  یا  تحصیلک��رده  نخبگان 
س��ابقه کاری و فن��ی در خارج 
کشور به ایران به بهانه راه اندازی 
اس��تارت آپ یا همکاری در این 
نوع کس��ب وکارها وج��ود دارد. 
کسب وکار سالم و پر از هیجان 
اس��تارت آپی اکن��ون مهم ترین 
انگیزه ب��رای ماندن نخبگان در 

کشور شده است. 
ب��ا توجه ب��ه اهمی��ت آنچه 
گفت��ه ش��د، در ای��ن مطلب به 
نظرات کارشناس��ان و مسئوالن 
درباره حمایت از اس��تارت آپ ها 
با هدف کاهش خروج نخبگان، 
در گفت وگو با نوپانا می پردازیم. 
رنان�ی،  انص�اری  قاس�م 
مدیرعام�ل و نای�ب  رئی�س 
سازمان  هیأت مدیره  س�ابق 

ملی بهره وری ایران: 
 »متأسفانه بعضی از ایده های 
نمی ش��وند  اجرای��ی  نخب��گان 
ب��ا  س��ودجویان  از  برخ��ی  و 
سوءاس��تفاده از آنه��ا، به س��ود 
می یابن��د؛   دس��ت  سرش��اری 
بنابراین الزم است بر کپی رایت 
و ثب��ت نوآوری ها به ن��ام افراد 
تأکید بیش��تری ش��ود و دولت 
با حمایت بیش��تر از کارآفرینان 
در ای��ن زمینه ب��ه آنها دلگرمی 

دهد.«
پروانه مافی، رئیس کمیته 
الکترونیک  کس�ب وکارهای 

مجلس شورای اسالمی: 
دانش بنی��ان  »ش��رکت های   
آی��ن��ده  ب��رای  تضم���ین��ی 
س��رمایه های علم��ی و نخبگان 
کش��ور هس��تند. ام��روزه اکثر 
ب��ه  توس��عه یافته  کش��ورهای 
دنبال بهره مندی از سرمایه های 
بوم��ی بالقوه موجود در کش��ور 
خود و عالوه ب��ر آنها، به دنبال 
س��رمایه های انس��انی و اف��راد 
متخصص و آم��وزش  دی��ده از 
سایر کشورها به ویژه کشورهای 
در ح��ال توس��عه هس��تند. در 
کش��ور ما تعداد افراد نخبه کم 
نیس��تند،  ل��ذا چنانکه نخبگان 

کش��ور در داخل مرزهای خود 
مورد حمایت ق��رار نگیرند، این 
س��رمایه های مهم را از دس��ت 

خواهیم داد.«
محمدقلی یوس�فی، استاد 
دانش�کده اقتصاد دانش�گاه 

عالمه طباطبایی:  
 »درس��ت اس��ت ک��ه هی��چ 
نیروی��ی نمی تواند پدی��ده فرار 
مغزه��ا از کش��ور را به ص��ورت 
کام��ل مه��ار کن��د،  ام��ا اگ��ر 
ب��رای رش��د  زمینه ه��ای الزم 
کس��ب وکارهای نوپا در کش��ور 
فراهم شود، بسیاری از نخبگان 
و فارغ التحصیالن��ی که تا امروز 
مجال کافی برای رشد نداشتند 
قادر خواهند بود از فرصت های 
پیش  رو استفاده کنند و ماندن 
را به رفتن ترجیح خواهند داد.«
هوش�نگ فاخر، عضو اتاق 

بازرگانی: 
 »چنانچه زمینه برای فعالیت 
داخل کشور  در  اس��تارت آپ ها 
مهیا شود، آمار مهاجرت مغزها 
به خارج از کشور کاهش خواهد 
یافت. از مهم تری��ن عواملی که 
می تواند نخبگان را به ماندن در 
کشور تشویق و برای آنها ایجاد 
انگیزه کن��د، موفقیت در کار و 
س��ودآوری در این گونه مشاغل 

است.«
نماینده  غالمرضا حیدری، 

مردم حوزه تهران: 
 »چنانچه از کس��ب وکارهای 
نوپ��ا حمای��ت ش��ود، خ��روج 
نخبگان به وضوح کاهش می یابد 
و کس��انی که تا پیش از این به 
امید اش��تغال از کش��ور خارج 
می ش��دند، اکن��ون انگیزه الزم 
برای خدمت به کش��ور خود را 

دارند.«
عل�ی آقا محم�دی، عض�و 
مصلحت  تش�خیص  مجم�ع 

نظام: 

 »توسعه کسب وکارهای نوپا 
ماندگاری  زمینه س��از  می تواند 
به خص��وص  انس��انی،  نی��روی   
نیروی انس��انی نخبه در کشور 
ش��ود و چنانچه زیرساخت های 
الزم برای مش��اغل دانش بنیان 
در داخل کش��ور فراهم ش��ود 
و م��ورد حمای��ت دول��ت قرار  
بگیرن��د، مش��کلی به ن��ام فرار 
مغزها نخواهیم داش��ت. در این 
تنها  صورت، جوانان خوش فکر 
به انگیزه کس��ب دانش جدید 
جهت توسعه کس��ب وکار خود 
از کش��ور خارج خواهند ش��د 
و مج��ددا ب��ه آن بازخواهن��د 

گشت.«
علی یقطی�ن، رئیس مرکز 
مطالعات تکنولوژی دانشگاه 

شریف:  
فض��ای  ش��کل گیری  »ب��ا   
ب��ا  جوان��ان  اس��تارت آپی، 
س��رمایه های ان��دک ب��ه ای��ن 
روی  نوپ��ا  کس��ب وکارهای 
آورده ان��د و همی��ن ام��ر باعث 
ایج��اد فضای تکاپ��و و امید در 
ش��ده  فارغ التحصی��الن  بی��ن 
اس��ت. از س��وی دیگر بسیاری 
از نخبگانی که ب��ه دلیل فراهم 
نبودن بسترهای الزم، تمایل به 
خروج از کشور داشتند، تجدید 
نظ��ر کرده ان��د و در بس��تر کار 
استارت آپی ایران که مانند یک 
زمی��ن بکر اس��ت، تجارت های 

خود را شکل داده اند.«
ابراهیم رزاقی، عضو هیأت 
اقتص�اد  دانش�کده  علم�ی 

دانشگاه تهران:  
 »یک��ی از مش��کالت ما این 
اس��ت که دالر ارزان قیمت برای 
واردات خارجی ها ارائه می شود، 
تولیدکنن��دگان  درحالی ک��ه 
داخلی از هیچ حمایتی برخوردار 
نیس��تند. به همین دلیل است 
ک��ه اغلب هی��چ تولیدکننده ای 

ت��وان رقابت با کاالهای وارداتی 
را ن��دارد. مس��ئله اساس��ی این 
است که بس��یاری از مشاغل با 
پرداخ��ت نکردن به موقع حقوق 
شاغالن، بسیاری از فعاالن را به 
جمع کثیر بیکاران اضافه کرده 
است؛  درحالی که استارت آپ ها 
ک��ه اغلب با تکیه بر نبوغ فکری 
نخب��گان ش��کل می گیرن��د، تا 
به حال توانس��ته اند بسیاری از 
جوان��ان را ب��دون حمایت های 
وارد  کار  چرخ��ه  ب��ه  دولت��ی 

کنند.«
محمدحس�ین برخ�وردار، 
عضو هی�أت نمایندگان اتاق 

بازرگانی تهران: 
 »معاف ک��ردن از مالیات ه��ا 
می توان��د ب��ه نخب��گان عرصه 
اس��تارت آپ انگی��زه الزم برای 
ش��روع کار را بدهد. دولت برای 
پیش��گیری از تضیی��ع حق��وق 
نخبگان با حمایت های قانونی و 
تس��هیالت مالی می تواند انگیزه 

را به جوانان نخبه برگرداند.«
مش�اور  فرن�ام،  حام�د 
کمیسیون انرژی اتاق ایران: 
 »حمای��ت از اس��تارت آپ ها 
از  نخب��گان  خ��روج  کاه��ش 
کش��ور را در پی خواهد داشت 
و بین حمایت از کسب وکارهای 
نوپ��ا و ع��دم خ��روج نخب��گان 
از کش��ور همبس��تگی وج��ود 
دارد،  ام��ا نمی ت��وان گفت که 
ارتب��اط مس��تقیمی بی��ن این 
دو عام��ل وج��ود دارد، لذا باید 
ب��ا برنامه ریزی ه��ای داخل��ی و 
برای  مؤثر  تقاضای  فراهم کردن 
دانش بنی��ان  کس��ب وکارهای 
خروج  مان��ع  بخش خصوص��ی، 

نخبگان از کشور شد.«
دکتر آلبرت بغزیان، استاد 

اقتصاد دانشگاه تهران: 
 »آنچه در دانشگاه ها تدریس 
 می ش��ود و به نوعی سال هاست 

ک��ه در آنج��ا خ��اک  می خورد، 
ایده ه��ای  واس��طه  ب��ه  بای��د 
نوآوران��ه نخب��گان ک��ه نیاز به 
دارن��د  مال��ی  س��رمایه گذاری 
تجاری سازی شده و در راستای 
خدمت رس��انی ب��ه م��ردم قرار 
گیرن��د. در حقیقت این جوانان 
خوش فکر اس��تارت آپی هستند 
که س��رمایه های دانش��گاهی را 
با صنع��ت پیون��د  می زنند و به 
همین دلی��ل نیازمند حمایت و 

پشتیبانی دولت هستتند.«
س�تاری،  س�ورنا 
فن�اوری  و  علم�ی  مع�اون 

ریاست جمهوری: 
 »دس��تاوردهای بس��یاری در 
دول��ت یازده��م حاص��ل ش��ده 
اس��ت. بی��ش از 3هزار ش��رکت 
دانش بنی��ان، زمین��ه ص��ادرات 
محص��والت داروی��ی داخلی به 
کش��ورهای همس��ایه و آمار رو 
ب��ه  رش��د بازگش��ت نخب��گان، 
دستاوردهاست،  این  از  بخش��ی 
اما مهم ترین دستاورد زیست بوم 
اقتصاد دانش بنیان، حفظ نیروی 
انس��انی خالق و کارآمد اس��ت. 
با گس��ترده تر کردن این فضای 
مح��دود، می توان به پیش��رفت 
اقتص��اد و حف��ظ و مان��دگاری 
سرمایه های انسانی امیدوار بود.«
حمیدرض�ا ترق�ی، عض�و 
شورای مرکزی حزب موتلفه 

اسالمی: 
 »تاکن��ون یک��ی از دالی��ل 
عم��ده خروج بی روی��ه نخبگان 
از کشور، عدم وجود فرصت های 
ش��غلی ب��رای آنه��ا، در داخل 
مرزه��ای کش��ور ب��وده اس��ت 
توس��عه  از طری��ق  و چنانک��ه 
شرکت های دانش بنیان و کمک 
ب��ه اس��تارت آپ ها، فرصت های 
ش��غلی مناس��ب ب��رای جوانان 
با استعداد کش��ور فراهم شود، 
حضور  نیز  کارآفرین��ان  بالطبع 
و  مل��ی  تولی��د  در  مؤثرت��ری 
اقتصادی کش��ور خواهند  رشد 

داشت.«
محمدحسین برخوردار، عضو 

سابق اتاق بازرگانی تهران: 
 »خوش��بختانه کش��ور ما از 
لحاظ تعداد نیروی تحصیلکرده 
و خوش فک��ر وضعی��ت بس��یار 
خوبی دارد و چنانچه نخبگان را 
در داخل مرزهای کشور حمایت 
کنی��م، از فرار مغزها به خارج از 
می ش��ود،  جلوگی��ری   کش��ور 
چرا ک��ه تا ب��ه ام��روز به دلیل 
الزم  حمایت ه��ای  کمب��ود 
از نخب��گان، بس��یاری از آنه��ا 
ب��ه خ��ارج از مرزه��ا مهاجرت 
کرده اند و باع��ث ارتقای علم و 
صنعت کشورهای دیگر شده اند؛  
این در حالی  اس��ت که اگر آنها 
در کش��ور خود م��ورد حمایت 
قرار گیرند، می مانند و به جامعه 

خود خدمت می کنند.«

از نگاه کارشناسان و مسئوالن

حمایتازاستارتآپها،خروجنخبگانراکاهشمیدهد
نگاه استارتآپ

اصول داستان نویسی را پیش از 
راه اندازی استارت آپ یاد بگیرید

آشنایی با اصول داستان نویسی کمک می کند که 
مهارت های کارآفرینی تقویت ش��وند. یک داس��تان 
قوی و جالب مخاطبان را افزایش می دهد و موفقیت 

کسب و کار را تضمین می کند. 
ب��ه گ��زارش زومیت، نبت��ان کنتن��ی، مدیرعامل 
ش��رکت نرم افزاری Highrise اس��ت. او از س��ال 
۲۰۰۵ کس��ب و کار خودش را داش��ته و س��ابقه دو 
  Y Combinator بار همکاری ب��ا ش��تاب دهنده
را در کارنام��ه فعالیت ه��ای خ��ود دارد. او در مورد 
اخب��ار،  روان شناس��ی، علم و تجارب ش��خصی که 
به عنوان کارآفرین دارد مطالب گوناگونی می نویسد. 
آخرین مقاله او در مورد موضوعات مهمی اس��ت که 
ه��ر اس��تارت آپی باید پیش از راه ان��دازی آنها را یاد 
بگیرد.  در ادامه این مقاله زومیت مطلب او را از زبان 

خودش می خوانیم. 
 اس��تارت آپی ک��ه در س��ال ۲۰۱۱ و ب��ا همکاری

 Y Combinator راه اندازی کرده بودم با شکست 
مواجه شد زیرا نتوانس��ت به سطح مورد نظر برسد.  
بنابرای��ن پیش خودم فکر ک��ردم از این به بعد باید 
چه کاری انجام دهم؟ چگونه باید از تکرار اش��تباهم 

اجتناب کنم؟ 
چند هفته پیش همس��رم برای انجام کاری به شهر 
دیگری مس��افرت کرد و من و دختر س��ه ساله ام آخر 
هفته را با یکدیگر س��پری کردیم. تصمیم گرفتیم به 
سینما برویم و انیمیشن My Little Pony را تماشا 
کنیم. فیلم داس��تان جالبی داش��ت و هنرپیش��ه های 
معروفی صدای شخصیت های فیلم را اجرا کرده بودند. 
داس��تان فیلم به  اندازه ای جالب ب��ود که دخترم تمام 
مدت روی صندلی نشست و نگران این بود چه اتفاقی 
برای اسب های کوچک فیلم خواهد افتاد. داستان فیلم 
به ان��دازه ای ب��رای او مهیج بود که بع��د از مدتی دیگر 
چشم های خود را با دست نمی پوشاند و با اینکه ترسیده 
بود همه چیز را با دقت نگاه می کرد تا ببیند چه اتفاقی 
خواهد افتاد.  چه چیزی باعث شده بود توجه او تا این 

اندازه به فیلم جذب شود؟ 
راب��رت مک ک��ی، فیلم نامه نویس محبوبی اس��ت 
 Story:  Substance,(  و کت��اب جالبی ب��ه ن��ام
 Structure, Style and the Principles of
Screenwriting( در مورد اصول فیلم نامه نویسی 
نوش��ته اس��ت که خواندن آن را به همه پیش��نهاد 
می کن��م. در ای��ن کت��اب در مورد نکات��ی صحبت 
ش��ده اس��ت که توانایی داستان س��رایی را افزایش 
می ده��د و کمک می کند که مهارت وبالگ نویس��ی 
خود را تقویت کنید. او در کتاب خود نوش��ته است: 
رویدادهای داستان،  تغییرات معنی داری در زندگی 
یک ش��خصیت ایج��اد می کنن��د؛ رویدادهایی که با 
یک برخورد ایجاد می ش��وند و به طور کامل در طول 

داستان شرح داده می شوند. 
این هم��ان چیزی اس��ت که پایه و اس��اس همه 
داس��تان های خوب را تش��کیل می دهد. طبق گفته 
مک کی، داس��تان ه��ر فیل��م از ۴۰ ت��ا ۶۰ رویداد 
داس��تانی تشکیل ش��ده اس��ت، اما هدف از این کار 
چیست؟ این داس��تان ها همان محرک هایی هستند 
که باعث ایجاد احساس��ات مثبت و منفی در انسان 
می ش��وند. یک ش��خص ب��ا دیدن فیلم احساس��ات 
متفاوت��ی از جمله عش��ق، نف��رت، عصبانیت، صلح،  
ترس و آرامش را تجربه می کند. داستان سرایی یعنی 
نش��ان دهید که یک فرد چگونه با اتفاقات داس��تان 
درگیر می شود و از آنها عبور می کند.؛ اتفاق هایی که 
با عش��ق آغاز و به نفرت ختم می ش��وند؛ اتفاق هایی 
که با ورشکس��تگی آغاز و بعد از تالش های س��خت 
به ثروت ختم می ش��وند. این همان چیزی است که 

بیننده را روی صندلی میخکوب می کند. 
فیلم داستان اسباب بازی )Toy Story( این نکته 
را به خوبی رعایت کرده اس��ت. در هر دقیقه از فیلم 
اتفاق ه��ای جالبی رخ می ده��د و ارزش فیلم عوض 
می شود. شخصیت های فیلم خوشحال هستند و بعد 
از وقوع یک حادثه ناراحت می شوند. احساس امنیت 
می کنند و چند دقیقه بعد ش��رایط بحرانی می شود.  
پش��ت تمام فیلم های موفقی که س��اخته می شوند،  
نویس��ندگانی قرار دارند که با اصول داستان س��رایی 

و جلب توجه مخاطب آشنایی دارند. 
زمانی که به صحبت های دوس��ت و همکارتان گوش 
می دهید و حوصله تان س��ر می رود، به این دلیل است 
که هیچ برخورد یا اتفاق جالبی در طول داس��تان رخ 
نمی ده��د. یا همه چیز به خوبی پیش رفته یا ش��رایط 
همچنان بد و ناراحت کننده است. درست است که برای 
داستان  س��رایی به مهارت ه��ا و تمرین های زیادی نیاز 
است، اما یاد گرفتن همین یک نکته کوچک از مک کی 
ش��ما را ۱۰ پل��ه جلوتر می برد. من شکس��ت بدی در 
استارت آپم خوردم و متوجه شدم قبل از سرمایه گذاری 
بعدی باید تالش بیش��تری برای جذب مخاطب انجام 
دهم. بنابراین مهارت های نویسندگی و داستان سرایی را 
تقویت کردم و هفته ای یک مقاله نوشتم؛ مقاله هایی که 
داستان یک برخورد را تعریف می کردند و در طول آن، 
خودم یا دیگران مشکل را حل می کردیم. بعد از گذشت 
مدتی مخاطبان بیشتر شدند و زمینه حمایت از پروژه 
بعدی ام را تأمین کردند. پروژه بعدی من موفقیت خوبی 
داشت و حتی پیشنهاد خوبی از طرف یکی از مخاطبان 
دریافت ک��رد. درنهایت یاد گرفتم که چگونه از طریق 
داستان س��رایی توجه دیگران را جلب و موفقیتم را در 

کسب و کار تضمین کنم. 
FORBES  :منبع

پیشنهادکسبوکار

 خشک کردن و بسته بندی میوه جات – بسته بندی اینجا نقش مهمی دارد. اگر بتوانید میوه های خشک را با یک طرح خالقانه
 بسته بندی کنید و به صورت آنالین بفروشید به احتمال زیاد مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
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اخبار

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- نمایندگان خط کشتیرانی 
فرانسوی CMA CGMبه عنوان سومین شرکت کشتیرانی بزرگ 
جهان در جریان سفر به استان هرمزگان، از دروازه طالیی اقتصاد ایران 
بازدید و آمادگی خود را برای سرمایه گذاری در بزرگترین بندر تجاری 
کش��ور اعالم کردند. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان هرم��زگان، پنج نفر از مدیران و 
نمایندگان شرکت کشتیرانی فرانسویCMA CGM با همراهی 
هفت نفر از مدیران و نمایندگان یک شرکت بخش خصوصی ایرانی با 
حضور در بندرشهید رجایی از امکانات و قابلیت های این منطقه ویژه 
اقتصادی، پایانه ها و تجهیزات تخلیه و بارگیری کاال در بزرگترین بندر 
تجاری ایران بازدید کردند. ترمینال دو کانتینری بندر شهید رجایی 
به عنوان بزرگترین و پیشرفته ترین پایانه تخلیه و بارگیری محموله 
ه��ای کانتینری در ایران از جمله مهم ترین بخش های منطقه ویژه 
اقتصادی بندر ش��هید رجایی بود که مورد بازدید اعضای این هیأت 
 CMAخارجی قرار گرفت. نمایندگان شرکت کشتیرانی فرانسوی
CGM در یک نشست مشترک با مدیران ارشد حوزه عملیاتی بندر 

ش��هید رجایی به بحث وتبادل نظر پرداختند و از نزدیک با ظرفیت 
های موجود در این بندر به منظور یافتن نقاط همکاری و س��رمایه 
گذاری آش��نا ش��دند.  در این نشس��ت، "محمد علی اصل سعیدی 
پ��ور" معاون امور بندری و منطقه وی��ژه اداره کل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان گزارش��ی مبس��وط از ظرفیت ها و توانمن��دی های بندر 
شهید رجایی و همچنین آخرین دستاوردهای عملیاتی این بندر را 

به نمایندگان این خط کش��تیرانی اروپایی ارائ��ه کرد. وی در بخش 
دیگری از اظهارات خود فرصت های س��رمایه گذاری در این منطقه 
ویژه اقتصادی را تش��ریح کرد و ضمن تبیین اولویت های مشخص 
ش��ده در این رابطه به س��واالت اعضای هیات فرانسوی پاسخ گفت. 
س��عیدی پور با بیان اینکه بندر شهید رجایی در فهرست 100 بندر 
برتر دنیا قرار دارد، گفت: با س��رمایه گذاری های انجام ش��ده در این 
منطقه ویژه اقتصادی و به دنبال گشایش تعامالت تجارت بین المللی 
با ایران پس از برجام، بزرگترین و معتبرترین خطوط کشتیرانی خط 
مستقیم)الینر( جهان به بندر شهید رجایی به عنوان اصلی ترین بندر 
ایران بازگشته اند و حتی متقاضی سرمایه گذاری در پسکرانه این بندر 
نیز هس��تند.  در بخش جمع بندی این نشست، نمایندگان سومین 
شرکت کشتیرانی بزرگ جهان آمادگی خود را برای سرمایه گذاری 
در پس��کرانه بزرگترین بندر تجاری ایران اعالم کردند. گفتنی است 
ش��رکت فرانسوی”CMA CGM ” با مالکیت بیش از 492 فروند 
کش��تی و ظرفیت حمل حدود 2.5 میلیون TEU کانتینر در رتبه 

سوم کشتیرانی های برتر جهان قرار دارد.

س�اری – دهقان - دکتر س��ید عباس موسوی در نشست با 
خبرنگاران با بیان اینکه حوزه سالمت بسیار گسترده و تاثیر آن بر 
زندگی افراد زیاد است،اظهار داشت: در دولت یازدهم برنامه تحول 
سالمت بر برنامه های بهداشتي و درماني تمرکز داشته است. وی 
با اش��اره به افزایش 110 تخت ویژه در طول برنامه تحول سالمت 
اس��تان مازندران افزود: با توجه به ش��رایط و گذر بیماری ها، نیاز 
ما به تخت های ویژه در حال افزایش اس��ت. رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی مازندران مجموع تخت های ویژه در اس��تان مازندران را 
۶۷2  تخ��ت اعالم کرد و گفت: در مجموع دو هزار و ۸20  تخت 
فعال در استان در وجود دارد  که از این تعداد  ۸50  تخت مربوط 
به بخش خصوصی و تامین اجتماعی اس��ت. وی شمار تخت های 
 وی��ژه را ۶۷2 تخت عنوان ک��رد و افزود: تخت های ویژه ش��امل
 آی سی یو، سی سی یو است و با اعالم اینکه توسعه ویزیت هاي 
سرپایي و خدمات س��رپایي از دیگر اقدامات ما به شمار مي رود . 
دکتر موس��وی به طراحی 1۳ کلینیک ویژه اشاره کرد و ادامه داد: 
تاکنون ۷ پروژه افتتاح شده و ۶ پروژه باقی مانده است. وی، ترویج 
زایمان طبیعی را از دیگر برنامه های تحول سالمت عنوان ویکی از 
مشکالت موجود در این طرح را  نبود مکان هاي و زیرساخت هاي 
س��اختماني عنوان کرد و افزود:در جهت تحق��ق این امر۸ بلوک 

زایماني با متراژ چهار هزار و 500 مترمربع در استان طراحي شده 
است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران از اورژانس ها به عنوان 
پیشانی خدمات دانشگاه علوم پزشکی نام برد و گفت:  اورژانس ها 
عمدتا با مش��کالت فراوانی مواجه هستند بنابراین توسعه کمی و 
کیفی بخش هاي اورژانس از جمله برنامه هاي ما  به شمار مي رود 
تا به استانداردسازي الزم برسیم. دکتر موسوی هتلینگ بیمارستان 
را از اقدام��ات دیگر دولت یازدهم برش��مرد و گفت :این اتفاق در 
دولت دوازدهم نیز ادامه خواهد داشت و اینکه تاکنون 52 میلیارد 
تومان براي هتلینگ بیمارستان هاي استان هزینه شده است. رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیشگیری را بهتر از درمان دانست و 

گفت: در جهت تحقق این امر تمرکز بر حوزه درمانی و بیمارستانی 
بیش��تر ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه قدمهای موثری در حوزه 
بهداش��ت و درمان صورت گرفته است افزود: طبق سیاست های 
وزارت بهداشت برنامه تحول سالمت تداوم می یابند و تمرکز در این 
دولت بر حوزه بهداشت و آموزش پزشکي خواهد بود. دکترموسوی 
توجه به بیماریهای غیر واگیر را امری مهم دانست و گفت: مازندران 
رتبه اول در چاقی،رتبه پنجم در فش��ار خون باال و رتبه هفتم در 
دیابت را دارد. وی با اشاره به طب سنتی گفت: طب ایرانی و آنچه 
که منطبق با اصول اس��المی است باید گسترش یابد ضمن اینکه 
پژوهشکده طب سنتی در دانش��گاه علوم پزشکی مازندران براي 
گس��ترش این امر وجود دارد. دکترموسوی به مرگ ۳ مورد مادر 
باردار در ابتدای امسال تاکنون خبر داد و گفت: سال گذشته 4 مورد 
مرگ مادران باردار در استان ثبت شده بود. وی درباره وضعیت مالی 
بیمارستان های استان با اشاره به وجود مشکالتی در حوزه بیمه ها 
و تامین نش��دن منابع،افزود: در حال حاضر ۶00 میلیارد تومان از 
بیمه ها طلب داریم و بیش از 500 میلیارد تومان نیز بابت ملزومات 
پزشکي، داروها، پرسنلي و غیره بدهي داریم. رئیس دانشگاه علوم 
پزشکی مازندران ادامه داد: اگر دیدگاه سالمت محور نداشته باشیم 

دچار مشکل مي شویم. 

اصفهان -  نشس��ت مشترک کمیس��یون بهبود مستمر محیط 
کس��ب و کار با مدیران عامل شرکت ش��هرک های صنعتی استان 

اصفهان برگزار شد . 
گلوگاه های کس�ب و کار استان اصفهان باید شناسایی شود

 مرتضی بیشه رییس کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان  در این نشس��ت گفت:رتبه کسب و کار ایران 
 در جدول جهانی با 4 پله تنزل به 124 رس��یده اس��ت و بایستی با 
آسیب شناسی و تسهیل امور مربوطه به جایگاه های باالتری ارتقا یابد. 
وی با اشاره به راه اندازی مدیریت راهبردی بهبود محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان گفت:این دفتر با سنجش شاخص های  کسب 
و کار و تجزیه و تحلیل داده ای اطالعاتی  خواستار پایش فضای کسب 

و کار استان است.   
میز محوری به جای کارمند محوری در استان اصفهان 

نهادینه شود
مصطفی رناسی نایب رییس اتاق بازرگانی اصفهان در این نشست 
گفت:متاسفانه در فضای کشور همه چیز به جز اقتصاد اولویت دارد و 

این شیوه باعث تنزل جایگاه ایران در رتبه بندی فضای کسب و کار 
جهانی می ش��ود.  وی ایجاد پنجره واحد را گامی موثر برای تسهیل 
فضای کسب و کار برشمرد و گفت:میزمحوری به جای کارمند محوری 

می تواند نقش مهمی در بهبود  فضای کسب و کار داشته باشد. 
اصالح آیین نامه  شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی
محمد جواد بگی رییس ش��رکت ش��هرک های صنعتی اس��تان 
اصفهان در این نشست گفت:اصالح آیین نامه  شرکت های خدماتی 
ش��هرک های صنعتی می تواند به ارائه خدم��ات بهتر به واحدهای 

تولیدی  مس��تقر در شهرک ها منجر ش��ود.  وی تصریح کرد: قرار 
گرفتن این اصالحیه در شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی می 
تواند به تقویت این ش��رکت ها کمک کند. وی اختصاص بخشی از 
درآمد ش��هرک ها به ش��رکت های خدماتی را  عامل توانمند شدن 
آنان دانست و گفت:ایجاد درآمد پایدار  برای این شرکت ها  می تواند  
نقش موثری در تسریع  خدمات  به واحدهای تولیدی داشته باشد.    
برداشت سلیقه ای از قوانین،بی ثباتی سیاست ها  ومالیات 

سه  چالش پیش روی فضای کسب و کار
امیرحسین  زمانی مدیر دفتر راهبردی  بهبود محیط کسب و کار 
اتاق بازرگانی اصفهان در این نشس��ت گفت:بر اساس نظرسنجی از 
فعاالن اقتصادی اس��تان اصفهان س��ه موضوع اصلی شامل برداشت 
سلیقه ای ماموران دولتی از قوانین ،بی ثباتی سیاست ها و رویه ها و 
مسائل مالیاتی مهمترین چالش پیش روی بهبود فضای کسب و کار 
اس��ت.  وی افزود:این در حالی  است که چندی پیش  مسائل بانکی 
،مالیات و بی ثبات قیمت ها س��ه چالش اصل��ی پیش روی فعاالن 

اقتصادی بود .   

اردبی�ل- خبرنگار فرصت ام�روز- مدیر عامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبیل گفت: امس��ال به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی روند گازرسانی به روستاهای استان اردبیل با سرعت 
بیشتری پیگیری می شود.  فیروز خدایی در جریان بازدید از پروژه های 
گازرس��انی اس��تان اردبیل در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال به 
مناسبت چهلمین س��الگرد پیروزی انقالب اسالمی روند گازرسانی 
به روستاهای استان اردبیل با سرعت بیشتری پیگیری می شود. وی 
ضمن بازدید از پروژه های فعال، تأسیسات، ایستگاه های تقلیل فشارگاز 
و س��اختمان های اداری، با تش��ریح اقدامات صورت گرفته در زمینه 
گازرسانی به روس��تاها، گفت: رعایت نکات و اصول ایمنی و زیست 
محیطی و شتاب در امر پروژه های گازرسانی از مهم ترین اولویت های 
ما اس��ت. مدیرعامل شرکت گاز اس��تان اردبیل با اشاره به اهتمام و 
تأکید همکاران به حفظ حریم های قانونی در پروژه های گازرس��انی 
تصریح کرد: با احس��اس مسئولیت موجود و تعامل خوب مسئوالن 

مجموعه، به زودی شاهد افزایش ضریب نفوذ گاز طبیعی در حداقل 
زمان و حداکثر کیفیت در سطح روستاهای این منطقه خواهیم بود.  
خدایی ادامه داد: با افتتاح پروژه های گازرسانی در دهه فجر امسال و 
نیز مدیریت مصرف ایمن و بهینه گاز طبیعی ، شاهد بهره مندی اهالی 
مناطق بیش��تری از این نعمت خدادادی خواهیم بود. وی با اشاره به 

تسریع در گازرسانی به صنایع عمده استان اردبیل با تحقق ماده 12 
قانون رفع موانع تولید اضافه کرد: 4۳۷ هزار مشترک در بخش های 
مختلف اعم از خانگی، عمومی، صنایع و نیروگاه ها در استان اردبیل 
به شبکه سراسری گاز متصل هستند. مدیرعامل شرکت گاز استان 
اردبی��ل بیان ک��رد: از ابتدای دولت یازدهم تعداد مش��ترکان بخش 
صنعتی در اس��تان اردبیل از 9۶۷ مشترک به هزار و ۳05 مشترک 
صنعتی و عمده افزایش یافته که حاکی از رش��د ۳4 درصدی بوده و 
با عملیاتی شدن مصوبه شورای اقتصاد در خصوص تخصیص یارانه 
گازرسانی به مصرف کنندگان س��وخت مایع و اتصال آن صنایع به 
شبکه توزیع گاز شاهد کاهش۳0 میلیون لیتری سوخت مایع از سبد 
انرژی استان خواهیم بود. خدایی همچنین به اهمیت توزیع گاز در 
استان اشاره کرد و گفت: هدف ما توزیع و ارائه خدمات به هموطنان 
است، بنابراین باید ارتباط با مشترکان در سطح عالی باشد و در همه 

بخش ها خدمات درجه یک به آنان ارائه دهیم. 

اه�واز- ش�نم قجاوند- به مناس��بت هفته پژوهش س��مینار 
طراحی و ساخت سلول های خورشیدی بهینه با استفاده از فناوری 
سیلیکون آمورف با همکاری شرکت برق منطقه ای استان خوزستان 
و معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید چمران باحضور مدیرعامل 
وس��ایرمدیران این ش��رکت و نیز پژوهش��گران عالقه مند در سالن 
اجتماعات نمایشگاه های بین المللی اهواز برگزار شد. نبی اله کوثریان 
مجری طرح تحقیقاتی فناوری ساخت سلول های خورشیدی در این 
سمینار گفت: سلول های خورشیدی فتوولتاییک که انرژی نوری را 
به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل می کنند، جایگزینی آِینده 
دار برای تولید انرژی می باش��ند. عضو هیات علمی دانشگاه چمران 
اهواز قابل دس��ترس بودن ابزار و امکانات این روش در کشور را یکی 
از دالی��ل انتخاب این نوع فناوری دانس��ت و اف��زود: از مزایای مهم 
سلول های خورشیدی که سبب شده توجه بسیاری از پژوهشگران 

و سیاستگذاران به این زمینه جلب شود را می توان قابلیت جایگزینی 
با انرژی فس��یلی، امکان استفاده در مناطق دور افتاده، کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای، کاهش دی اکسید کربن و باران اسیدی نام برد. 
وی ادامه داد: ساخت آنها  روی زمینه های بسیار ارزان و انعطاف پذیر 
مانند شیشه و پالستیک که در دمای باال عملکرد بهتری نسبت به 
سیلیکون های کریس��تالی دارند، باال بردن  راندمان آنها در دماهای 

باال و س��ازگار با محیط بویژه در مناطق گرمسیری و وجود ابزارهای 
الزم آن در کش��ور جهت بومی سازی و امکان س��اخت آن در ابعاد 
بزرگ از مزایای دیگر این  نوع س��لول ها  هس��تند. کوثریان اضافه 
کرد: مطالعات انجام این پروژه در ایران همسطح با مطالعات جهانی 
است و از نظر فناوری و دانش کار در سطح مناسبی قرار دارد که تنها 
برای رسیدن به تولید انبوه نیازمند برطرف شدن کمبودهای جانبی 
از جمله محدودیت در ابزار و دستگاهها و سیستم متناسب با نیاز این 
صنعت است که توجه بیشتری طلب می کند. گفتنی است این پروژه 
ارزش��مند، حاصل چندین سال تالش بی وقفه است که در معاونت 
علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری به ثبت رسیده و دارای کد ملی 
است، این طرح با حمایت های مادی و معنوی شرکت برق منطقه ای 
خوزستان و تجهیز آزمایشگاه تحقیقاتی سلول های خورشیدی در 

دانشگاه شهید چمران اهواز به سرانجام رسیده است. 

بازدید نمایندگان سومین خط کشتیرانی بزرگ جهان از بندر شهید رجایی

دکتر سید عباس موسوی مدیر کل دانشگاه علوم پزشکی در نشست خبری :

حوزه سالمت بسیار گسترده و تاثیر آن بر زندگی افراد زیاد است

نشست مشترک کمیسیون بهبود مستمر محیط کسب و کار با شهرک های صنعتی اصفهان  برگزار شد

مدیر عامل شرکت گاز اردبیل خبر داد

تسریع روند گازرسانی به روستاهای استان اردبیل 

به مناسبت هفته پژوهش

سمینار طراحی و ساخت سلول های خورشیدی بهینه با استفاده از فناوری سیلیکون آمورف برگزار شد

تقدیر استاندار سابق قزوین از مدیر عامل شرکت آب منطقه ای قزوین
قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- دکتر همتی اس��تاندار س��ابق قزوی��ن از زحمات 
 و تالش��های مهن��دس پویا مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای قزوین در راس��تای جذب 
سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث تصفیه خانه و مخازن تعادل طرح آبرسانی از سد 

طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین تشکر و قدردانی بعمل آورد.   
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین، در این تقدیرنامه آمده است:

جناب آقای حمید پویا
مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای قزوین

تالش و خدمت صادقانه به منظور توسعه همه جانبه و اعتالی ایران اسالمی کاری است 
بزرگ و ستودنی و بدون تردید اگر این تالش زمینه ساز مهرورزی و عدالت گستری در بین 
عموم این سرزمین گردد توأم با رضایت و خشنودی مضاعف خداوند متعال نیز خواهد بود. با عنایت به خدمات و تالشهای 
ارزنده جنابعالی در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی جهت احداث تصفیه خانه و مخازن تعادل طرح آبرسانی از سد 
طالقان به شهرها و روستاهای استان قزوین که در سال اقتصاد مقاومتی، تولید-اشتغال صورت پذیرفت، مراتب تقدیر و 
سپاس خود را ابراز داشته و امیدوارم با لطف پروردگار متعال در عرصه سازندگی و آبادانی میهن عزیز اسالمی منشأ خدمات 

روز افزون و ارزنده باشید.

همایش آموزشی نقش بانوان در بهینه سازی و مدیریت مصرف برق
سمنان- خبرنگار فرصت امروز- همایش آموزشی "نقش بانوان در بهینه سازی و 
مدیریت مصرف برق" با حضور جمعی از بانوان شاغل دستگاه های اجرائی ، در شرکت 
توزیع برق استان س��منان برگزار شد. کارشناس مدیریت مصرف برق شرکت توانیردر 
این همایش آموزشی با بیان ویژگی های یک مدیر انرژی در منزل گفت: فعالیت های 
فرهنگی و اطالع رسانی ، یکی از مهم ترین بخش ها برای نهادینه کردن مصرف بهینه 
محسوب می شود . دکتر شقایق یوسفی با عنوان این که بانوان تاثیرگذاری شایسته ای در 
منزل برای مصرف بهینه برق دارند افزود: زنان نقش حمایتگر و آموزش دهنده و مربی را در محیط خانواده ایفا می کنند که زحمات 
آنان در این عرصه نیز قابل تقدیر است . وی اظهار داشت : اهتمام خانواده ها در مصرف صحیح انرژی الکتریکی، می تواند مدیریت 
هزینه ها را در پی داشته و هر چه در مصرف ، تغییرات بار نوسانات بیشتری داشته باشد ، منحنی مصرف نیز افزایش خواهد یافت. 
دکتر یوسفی تصریح کرد : هدف روشهای مدیریت مصرف در زمان اوج بار این است که مصرف را کاهش داده و در زمان کم باری، از 

وسایل برقی پرمصرف نظیر؛ ماشین لباسشوئی ، ماشین ظرفشوئی،اتو و لوازمی نظایر آن بهره گیری شود. 

آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب در روستای کرند از مجتمع 
آبرسانی فجر نوار مرز گنبد کاووس

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس از آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب در روستای 
کرند از مجتمع آبرسانی نوار مرز وبا اعتباری بالغ بر ۳4۷۸ میلیون ریال خبر داد .به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب روستایی استان گلستان سید مهدی حسینی مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس با اعالم این خبر افزود : با توجه به اینکه 
تامین آب شرب مردم روستای کرند از طریق ناوگان آبرسانی صورت می گرفت این مدیریت در جهت رفع این مشکل با آغاز عملیات 
حفاری 2 حلقه چاه در این روستا و آغاز اجرای تصفیه خانه در آن منطقه و با اجرای خطوط انتقال از چاه های مذکور تا تصفیه خانه و 
به مخازن روستای هوتن و کرند به طول ۸ کیلومتر مشکل آب شرب در این روستاها برطرف خواهد شد.وی اظهار داشت :با تخصیص 

به موقع اعتبارات 21۶۶ خانوار با جمعیتی بالغ بر 9۷4۷ نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند می گردند.

رئیس روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان:
ارتباط مستقیم مهندس "حسین محبوبي" سرپرست راه و شهرسازي 

گلستان با هم استاني ها در مرکز سامد استانداري گلستان 
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان :"حمید رضا خراساني 
"رییس اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي گلستان گفت: حسب دستور و تأکید ویژه استاندار محترم مبنی بر حضور مدیران 
کل دستگاه های اجرایی در مرکز سامد استانداری گلستان و پاسخگویی مستقیم به موارد و مسائل مردمی با هدف تکریم ارباب 
رجوع، برنامه ارتباط مردمی مسئولین در بستر سامددر هفته جاري برگزار می شود.وي ادامه داد : در راستای اجرای این برنامه، روز 
سه شنبه از ساعت 9 الي 11 صبح  مورخ 1۳9۶/09/014 مهندس "حسین محبوبي " سرپرست اداره کل راه وشهرسازي استان 
گلستان میهمان مرکز سامد استان خواهند بود و از طریق شماره تماس 111 به درخواستها ،انتقادات، پیشنهادات ، شکایات و موارد 
مطروحه هم استانی های گرامی پاسخ خواهند داد.رییس اداره روابط عمومي این اداره کل بیان داشت : برنامه مذکور که در قالب 
سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت استان برگزار می گردد ، گامی در جهت برنامه های دولت الکترونیک بوده که ارتباط بین 

مردم و مسئوالن را تسهیل نموده و به روند رسیدگی به درخواستهای مردمی سرعت می بخشد.

برگزاری جلسه کمیسیون»توسعه مدیریت« در شرکت آب و فاضالب ایالم
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیرعامل شرکت، معاونین و  مهندس دوستمحمدی رئیس گروه پژوهش و آینده 
سازمان مدیریت برنامه ریزی استان جلسه کمیسیون »توسعه مدیریت« در شرکت آب و فاضالب شهری ایالم برگزار شد. به گزارش 
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم، در این جلسه ابتدا معاون برنامه ریزی شرکت به عنوان دبیر کمیسیون گزارشی 
از پیگیری مصوبات جلسات گذشته ارائه نمودند و بر پیاده سازی صیانت از حقوق شهروندی در سطح شرکت و ادارات تابعه تاکید 
کردند. وی افزود: پیگیری مصوبات این جلسات می تواند عالوه بر افزایش جایگاه سازمانی، گام موثری در افزایش کارآیی و ارائه به 
هنگام و موثر خدمات به مردم و مراجعان باشد. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان نیز در این جلسه ضمن 
تشکر و قدردانی از زحمات تمامی معاونین و همکاران در تشریک مساعی در برگزاری کنگره عظیم اربعین حسینی بیان داشتند: در 
اربعین امسال کوچکترین مشکلی به جهت خدمات دهی وجود نداشت . وی با تاکید بر آموزش نیروهای انسانی مخصوصا در مواجهه 
احتمالی با بحرانهایی  از قبیل زلزله و سیل  بیان داشت:  آموزش دهی درست باید باعث ایجاد توانمندی موثر نیروها و تجهیز امکانات 

موجود و ساماندهی با هدف مقابله و کاهش سردرگمی در برنامه ریزیها شود.

مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر:
200 میلیارد ریال مطالبات به موسسات طرف قرارداد پرداخت شد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بیمه سالمت استان بوشهر گفت: در آبان ماه سالجاری 
بیش از 200 میلیارد ریال از مطالبات مربوط به سال 95 و بخشی از هزینه های سال 9۶ مؤسسات 
و مراکز تش��خیصی درمانی طرف قرارداد بیمه س��المت در استان بوشهر پرداخت شد. دکتر پرویز 
رمضانی افزود: این اداره کل با توجه به تعهدی که در ارائه خدمات بیمه ای دارد، مکلف است مطالبات 
مراکز و موسسه های تشخیصی درمانی را به موقع پرداخت کند و در همین راستا مطالبات تمامی 
داروخانه ها تا خرداد ماه سال جاری، بیمارستانها تا دی ماه سال 95 و همچنین مطالبات مربوط به 
سایر موسسات درمانی طرف قرارداد از جمله پزشکان و دندانپزشکان، آزمایشگاه ها و مراکز تصویر برداری تا پایان سال 95 تسویه 
شده است. وی گفت: امیدواریم با توجه به پیگیریهای انجام شده توسط مدیرعامل محترم سازمان و حمایتهای ارزشمند کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس ، اعتبار الزم تخصیص یافته و سایر مطالبات مربوط به ماههای اخیر مؤسسات و مراکز تشخیصی درمانی 

طرف قرارداد نیز پرداخت شود.

طی احکامی از سوی شهردار رشت؛ انتصابات جدیدی در شهرداری رقم خورد
 رشت-مهناز نوبری- طی احکامی از سوی دکتر مسعود نصرتی، شهردار رشت، انتصابات جدید شهرداری رشت صورت گرفت. 
مهناز استقامتی به عنوان معاون شهرسازی و معماری منصوب و مجید نوروزی معاون سابق شهرسازی و معماری به عنوان مشاور 
شهرسازی و معماری شهردار فعالیت خواهد کرد. حامد اخوان نیز به عنوان معاون برنامه ریزی و توسعه جانشین مرتضی شریفی 
شد و شریفی به عنوان معاون هماهنگی مناطق و سازمان ها منصوب شد. همچنین فرامرز جمشیدپور به عنوان معاون حمل و نقل 
و ترافیک و رئیس هیات مدیره سازمان حمل ونقل بار و مسافر شهرداری رشت منصوب شد و علی بهارمست معاون سابق خدمات 
ش��هری نیز به عنوان معاون عمرانی و امور زیربنایی و رئیس هیات مدیره س��ازمان عمران و بازآفرینی منصوب و علی مقصودی به 
جای علی بهارمست معاون خدمات شهری شد.در شهرداری منطقه 1 رشت، ناصر عطایی جایگزین محمد پورناصرانی شد و محمد 
پورناصرانی نیز به عنوان مدیر منطقه 4 ش��هرداری رش��ت منصوب شد و متین عاشوری نیز به عنوان مدیر نوسازی و تحول اداری 
منصوب شد. رضا کحالی به عنوان مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت جانشین طیبه بینا شد و بینا به عنوان مدیر ستاد محیط زیست 
شهری و عضو شورای سازمان پسماند فعالیت خواهد کرد.ساسان مهدی زاده به عنوان مدیر منطقه 5 شهرداری جانشین رضا عاشری 
شد و عاشری نیز به عنوان عضو کارگروه امالک و رییس اداره ارزیابی منصوب شد. مرتضی عاطفی به عنوان مدیر منطقه 2 شهرداری 
رشت به فعالیت خود ادامه خواهد داد.همچنین طی حکمی از سوی شهردار رشت فرشاد عرب به عنوان مشاور عالی حقوقی شهردار 
رشت منصوب شد و سرهنگ یداهلل حسینی به عنوان مشاور شهردار در قرارداد بنیاد تعاون ناجا و علیرضا محمدی به عنوان مشاور 

گردشگری منصوب شدند.



 فرام��وش نکنیم که طرح کس��ب و کار طرحی 
نیست که یکبار نوشته و بایگانی شود. 

به گزارشibazaryabi ، طرح کس��ب  وکار یک 
س��ند زنده س��ازمانی اس��ت. پس توجه کنید که 
این س��ند هم همواره تکامل پیدا کند و بازتابی از 

صنعت و شرکت شما باشد. 
موارد زیر دالیل بسیار مهمی برای به روزرسانی 

طرح کسب وکار هستند:
سرمایه گذاری مجدد یا جذب کمک مالی

سرمایه گذاران و وام دهندگان می خواهند همواره 
تمای��ل دارن��د در ارتباط با دو موض��وع اطالعات 

به روزی داشته باشند: 
- چالش ها و موانع فعلی در کسب وکار و صنعت 

شما
- نگاهی دقیق و به  روز بر هزینه ها و فرصت هایی که 
پیش بینی رخداد آنها در آینده دور یا نزدیک را دارید. 

عرضه یک محصول یا خدمت جدید
یک جریان درآمدی جدید بر چگونگی مدیریت 

منابع شما تأثیر مستقیمی خواهد داشت. 
البت��ه این جری��ان درآمدی به ش��دت بر میزان 

سودآوری شما هم مؤثر خواهد بود. 
اجازه دهید ش��رکا و سرمایه گذاران از چشم انداز 

شما به خوبی اطالع داشته باشند. 
اینگون��ه تمای��ل آنها برای خرید س��هام ش��ما 
افزایش یافته و به شما در اجرای چشم انداز کمک 

می کنند. 
ورود به بازارهای جدید

با ورود شما به بازار ش��هرها و کشورهای دیگر، 
چگونگی اختصاص یافتن منابع مالی و غیرمالی به 

شدت تغییر می کنند. 
یک طرح کس��ب و کار به روزرس��انی ش��ده در 
تعیین اه��داف واقع گرایان��ه و انتق��ال آن به تیم 

خودتان بسیار مفید است. 
تغییر رقبای شما

نیمی از نبرد اداره کردن یک کس��ب و کار موفق 
آگاه مان��دن از فعالیت های دیگر فعاالن موجود در 

صنعت است. 
اگر رقبای اصلی ش��ما چرخش��ی در کس��ب و 
کار و فعالیت خود داش��ته باش��ند، یا قرار باش��د 
س��رمایه گذاری جدی��دی در این زمین��ه صورت 

بگیرد، حتما آن را در طرح کس��ب و کار خود وارد 
کنید. 

تغییر فناوری یا عرضه کنندگان
تغیی��ر زنجیره عرضه می توان��د در موارد زیر به 

نفع شما باشد: 
- کاستن از هزینه فعلی شما

- ایج��اد جایگاه ذهنی بهتر در ذهن مش��تریان 
مبن��ی ب��ر تبدیل ش��دن به ی��ک برند دوس��تدار 

محیط زیست
همچنین تغییر زیرس��اخت فناوری کس��ب وکار 
ش��ما می توان��د مزیت رقابت��ی قابل توج��ه برای 

سرمایه گذاران شما باشد. 
تغییر مشتریان

اگر مش��تری هدف ش��ما تغییر ک��رده، احتماال 
ش��ما هم بای��د مجموعه جدیدی از خواس��ته ها و 
نیازه��ا را تعریف کنید. در نتیجه باید به روش��نی 
در طرح کس��ب و کار خود شرح دهید که چگونه 

می خواهید بازار اصلی خود را پیدا کنید. 
و از آن مهم ت��ر اینکه پس از پیدا کردن آن چه 

برنامه ای برای حفظ این بازار دارید. 

6 دلیل برای به روزرسانی طرح کسب و کار خودتان

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 847 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: باید در نظر داش��ته باشید که 
مهم ترین هزینه های ش��رکت های مختل��ف با یکدیگر 
تفاوت دارد، اما اگر به صورت کلی بخواهیم به پرس��ش 
ش��ما پاس��خ بدهیم، بای��د بگویم ک��ه یک ب��ار دیگر 
هزینه های س��ربار ش��رکت خودتان را بررس��ی کنید. 
هزینه های��ی مانند پیک، غ��ذا، لوازم التحریر و... معموال 
این هزینه ها قابل مالحظه هس��تند و ح��ذف آنها ضرر 

چندان��ی به ش��رکت نمی زند. به عنوان مث��ال، با حذف 
غ��ذای پرس��نل با ذک��ر دلی��ل و به ص��ورت محترمانه 
مشکل چندانی پیش نمی آید و هزینه های شما کاهش 
قابل توجه��ی خواهد یافت. صرفه جویی در لوازم التحریر 
و مصرف انرژی هم موثراس��ت، اما چن��دان قابل توجه 
نیس��ت. در صورتی که فضای اجاره ای در اختیار دارید، 
کوچک کردن فضا می تواند راهگش��ا باشد، اما اگر قصد 
تغییر مکان ندارید، می توانید یک اتاق از فضای خود را 
اجاره دهید و یک درآمد اضافی وارد ش��رکت کنید. در 

این صورت کمی افراد شرکت شما فشرده تر می نشینند، 
ولی حداقل تعدیل نمی شوند.  اگر با وجود این کارها باز 
هم نیاز به کاهش هزینه ها دارید، تعدیل نیروی انسانی 
تنها راه حل اس��ت. افرادی را که مشاغل حیاتی ندارند، 
انتخ��اب کنید و کارهایی را که االن مش��غول انجامش 
هس��تند، به سایر کارمندان بس��پارید. خروج این افراد 
از ش��رکت فش��ار روی دیگر نیروها را افزایش می دهد، 
اما در برخی ش��رایط برای حفظ ش��رکت هیچ راه حل 

دیگری وجود ندارد.

کاهش هزینه ها

پرس�ش: یک ش�رکت بازرگانی دارم با حدود 30 نفر کارمند. به دلیل مشکالت مالی تصمیم دارم هزینه های سازمان را 
کاهش بدهم، اما نمی دانم کدام هزینه ها را باید در اولویت قرار بدهم و کدام یک از آنها جزو هزینه های ضروری اس�ت 

که حذف آنها مشکل ساز می شود. لطفا مرا راهنمایی کنید. 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )79(
قدرت کالم معجزه می کند

هی��چ چیز ب��ه ان��دازه انگیزه های درون��ی نمی تواند 
انقالبی در زندگی و کسب و کار ما ایجاد کند. به همین 
دلیل بزرگان از گذش��ته به قدرت کالم پی برده بودند 
و می دانس��تند که یک کلمه ی��ا جمله می تواند معجزه 

بیافریند و زندگی یک فرد را متحول کند. 
همه ما در برابر کلمات و جمالت واکنش های درونی 
و بیرون��ی داری��م و طبعا اگر کلمات بار منفی داش��ته 
باش��ند ما را از مس��یر موفقیت باز می دارند و بر عکس 
اگر کلمات بار مثبت داش��ته باش��ند ام��کان موفقیت 
م��ا را دو چندان می کنند. داس��تان اخراج ادیس��ون را 
حتما ش��نیدید. وقتی ادیس��ون به مدرس��ه می رفت، 
معلم کالس��ش نامه ای را به ادیس��ون داد و گفت: بده 

به مادرت.
مادر ادیسون نامه را خواند و دید در نامه نوشته شده: 
خانم با کمال تاس��ف باید بگم کودک تان کودن است و 
هیچ اس��تعدادی جهت ادامه تحصیل و درس خواندن 

ندارد، مدرسه ما نیز جای ابلهان و کودن ها نیست! 
ولی مادر ادیس��ون نامه را جور دیگری برای ادیسون 
خواند. او نامه را اینگونه خواند: فرزند ش��ما نابغه است. 
مدرسه ما توان آموزش به فرزند شما را به جهت هوش 
بس��یار ندارد! شما باید ش��خصا خودتان به او آموزش 
دهید و اینگونه ش��د که مادر ادیس��ون شروع به درس 

دادن به او در منزل کرد. 
ادیسون در 13س��الگی اولین اختراع خود را به ثبت 
رس��اند. مدتی پس از فوت مادر ادیس��ون، او در جشن 
تولدش صندوقچه م��ادرش را می آورد و نامه را جلوی 
هم��ه باز می کند تا به همه ثاب��ت کند از کودکی نابغه 
بوده و معلم ش��ان اولین کس��ی بوده که این مسئله را 
فهمی��ده! ول��ی با دیدن اص��ل نامه ش��روع می کند به 
گریه ک��ردن و تازه می فهمد که نوش��ته های معلمش 
چیز دیگری بوده! ادیسون در آنجا می فهمد که چطور 
مادرش از یک کودک کودن یک ادیسون نابغه ساخته 
است! این افتخار مادر ادیسون و این قدرت کالم است 
که می تواند معجزه کند، بنابراین تو برای موفقیت نیاز 
به ش��نیدن کلمات مثبت داری و اگر کسانی دراطراف 
ت��و موج منف��ی می دهند و با کلم��ات منفی ذهنت را 
مش��وش می کنند س��عی کن از آنه��ا دوری کنی، زیرا 
همین کلمات می توان��د موفقیت یا عدم موفقیت تو را 

رقم بزند. 
ش��اید بهتر باش��د در ابتدا درباره ایده کسب و کارت 
زی��اد با افراد صحبت نکنی، بلکه به جای حرف زدن یا 
مش��ورت های بی مورد کارت رو شروع کنی و اعجازت 
را در موفقیت نش��ان دهی. زیرا اف��راد معمولی قدرت 
ای��ن را ندارند که بتوانند دنیای ت��و را درک کنند، به 
همین دلی��ل در برابر ایده ها و خواس��ته هایت واکنش 
مثبت نش��ان نمی دهند و مثال اگر به دوستانت بگویی 
م��ن می خواهم بزرگ تری��ن کارخانه فرش جهان را در 
ته��ران راه اندازی کنم به ت��و می خندند و می گویند تو 
ب��رای اتاقت یک تخته فرش بخر بعد به فکر راه اندازی 
کارخانه فرش باش. این طرز نگاه بسیاری از افراد است، 
اما تعداد اندکی از افراد تو را برای رسیدن به کسب وکار 
کمک می کنند. داس��تان زندگی آق��ای ناصری فرد را 
بخوانید که با یک تش��ویق س��اده و جای��زه یک ریالی 

مسیر زندگی اش عوض می شود: 
آقای ناص��ری یکی از میلیاردر های ایرانی اس��ت. او 
بزرگ ترین نخلستان خصوصی جهان را که در آن بیش 
از 200000 نخ��ل وجود دارد وق��ف خیریه کرده و از 
خرماهای این نخلستان است که در افطاری ماه رمضان 
از تمام بوش��هری ها پذیرایی می شود. او داستان جالبی 
از زمانی  که در فقر زندگی کرده است بازگو می کند. او 
می گوید: من در خانواده ای بسیار فقیر زندگی می کردم، 
به حدی که هنگامی از بچه های مدرس��ه خواستند که 
برای رفت��ن به اردو یک ریال بیاورند خانواده ام به رغم 
گریه های ش��دید من از پرداخت آن عاجز ماندند. یک 
روز قبل از اردو در کالس به یک س��وال درست جواب 
دادم و معلم من که برازجانی بود به عنوان جایزه به من 
یک ریال داد و از بچه ها خواست برایم کف بزنند. غم و 
غصه من تبدیل به شادی شد و به سرعت با همان یک 
ریال در اردوی مدرس��ه ثبت نام کردم. دوران مدرسه 
تمام ش��د و من بزرگ شدم و وارد زندگی و کسب وکار 
ش��دم و به فضل پروردگار ثروت زیادی به دست آوردم 
و بخشی از آن را وارد اعمال خیریه کردم. در این زمان 
ب��ه یاد آن معلم برازجانی افتادم و با خود فکر می کردم 
که آیا آن یک ریالی که به من داد صدقه بود یا جایزه. 
به جواب این س��وال نرس��یدم و با خ��ود گفتم نیتش 
هرچه بود من را خیلی خوشحال کرد و باعث شد دیگر 
دانش آموزان هم نفهمند که دلیل واقعی دادن آن یک 
ریال چه بود. تصمی��م گرفتم که او را پیدا کنم و پس 
از جس��ت وجوی زیاد او را یافتم، درحالی که در زندگی 
س��ختی به س��ر می برد و قصد داش��ت که از آن مکان 
کوچ کند. بعد از س��الم و احوالپرسی به او گفتم استاد 
عزی��ز تو دین بزرگی به گردن من داری. او گفت: اصال 
به گردن کسی دینی ندارم. من داستان کودکی خود را 
برایش بازگو کردم و او به س��ختی به یادآورد و خندید 
و گفت الب��د آمده ای که آن یک ری��ال را پس بدهی. 
م��ن گفتم آری و با اصرار زیاد او را س��وار بر ماش��ین 
خود کرده و به س��مت یکی از ویالهایم حرکت کردم. 
هنگامی که به ویال رسیدم به استادم گفتم: استاد این 
ویال و این ماش��ین را باید به جزای آن یک ریال از من 
قبول کنی و مادام العمر حقوق ماهانه ای نزد من داری. 
اس��تاد خیلی شگفت زده شد و گفت اما این خیلی زیاد 
اس��ت. من گفتم به اندازه آن ش��ادی و سروری که در 
کودکی در دل من انداختی نیس��ت. من هنوز هم لذت 

آن شادی را در درون خود احساس می کنم. 
و این قدرت کالم است. 

پارسا  امیری
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تخته سیاه

 چرا همکاری خالقیت
 را کاهش می دهد؟ 

معموال در دنیای کسب وکار این گونه تصور می شود 
که همکاری، به واس��طه خرد جمعی، موجب خالقیت 
بیش��تر انس��ان ها می ش��ود، ول��ی در کم��ال تعجب، 
براس��اس پژوهش های محققان، در مورد افراد باهوش 
یا اجتماع گریز دقیقا عکس این موضوع صادق است. 

به گزارش دیجیاتو، بر اس��اس تحقیقی با مشارکت 
15هزار داوطلب 18 تا 28 س��اله مش��خص شد افراد 
باه��وش وقت��ی ارتباطات اجتماع��ی محدود تر دارند، 
خوشحال تر هس��تند. این افراد همچنین هنگامی که 
در تنهایی کار می کنند، خالقیت بیشتری از خود بروز 

می دهند. 
همچنی��ن مطالع��ات پژوهش��گران مش��خص کرد 
افرادی که خجالتی، گوش��ه گیر و مردم گریز هستند، 
معم��وال از س��وی دیگ��ران پذیرفته نمی ش��وند، ولی 
همی��ن خصوصیات می تواند موجب خالقیت بیش��تر 

آنها نسبت به سایرین شود. 
دلیل افزایش خالقیت در تنهایی س��اده اس��ت؛ ما 
انس��ان ها هنگامی ک��ه در جمع هس��تیم، نقش های 
متع��ددی از جمله دانش آموز، هم��کار، کارمند، پدر، 
م��ادر یا ... را ب��ر عهده داری��م، درحالی که در تنهایی 
از بسیاری از این وظایف و نقش ها ]حداقل به صورت 
موق��ت[ دور می ش��ویم و می توانی��م خالقانه تر تفکر 

کنیم. 
ب��ر اس��اس ای��ن پژوهش ها، اگ��ر تعداد زی��ادی از 
کارمن��دان یک ش��رکت از ه��وش باالی��ی برخوردار 
باش��ند، در محیط ه��ای جمعی )از جمل��ه دفاتر کار 
جمعی( خالقیت آنها نس��بت ب��ه زمانی که در تنهایی 

کار می کنند، کاهش می یابد. 
Inc :منبع

 تحلیل رفتار کاربران
 در برنامه ها موبایلی

نام استارت آپ: دیتابین
databeen. ir :وب سایت

سال تأسیس: 13۹۶
موضوع: تحلیل رفتار کاربران در برنامه ها و بازی های 

موبایلی
توضیح بیشتر: 

اولین سرویس تحلیل داده های موبایلی در ایران
دانلود کن، پیاده س��ازی کن، با تحلیل داده ها درآمدت 

رو افزایش بده

معرفی استارت آپ

نوشدارو

تصویر امروز
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