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دِر تولید روی پاشنه خروج از رکود می چرخد

نوید بازگشت رونق 
به اقتصاد

ثبت رشد 10.7 درصدی شاخص بهای تولید کننده  )تورم تولید( در شهریورماه امسال در مقایسه با ماه مشابه 
پارسال، از تالش اقتصاد ایران برای خروج از رکود حکایت دارد و گویا  »در« تولید این بار روی  »پاشنه« خروج 
از رکود به گردش درآمده اس��ت. در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به س��مت رشد متمایل شود، 
نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن کشور است که مروری بر تغییر ماهانه شاخص کل تورم تولید در نیمه نخست 

امسال این موضوع را تأیید می کند. بررسی روند نقطه به نقطه این شاخص اقتصادی براساس آمارهای ...
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 وضعیت بغرنج تسهیالت
صنایع تولیدی صادرات  محور

چگونه رهبری شایسته برای تیم کاری خود باشید
نشانه های مدیریت اشتباه زمان

فروش واقعا چیست؟ 
مشتری یعنی زندگی

ترسناک تر از اسباب بازی از کار افتاده چیست؟ 
شروع کمپین تبلیغاتی با گوگل

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

تیم کوک:   اگر آیفون 10 را معرفی 
نمی کردیم ما را فریبکار می خواندند
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ثروتمندتریـن  از  یکـی  بازنشسـتگی کشـوری  صنـدوق 

صندوق هـای بازنشسـتگی در ایران اسـت که در 
سال های اخیر همواره پرحاشیه و خبرساز ...

گمانه زنی ها درباره قضیه دیمیتریس

پشت پرده استعفای مدیرعامل 
صندوق بازنشستگی کشوری

یادداشت
 مصائب پروژه های غلط

 در شهرسازی

 حرکت ملی
باحمایت دولت می تواند 

ایران را آباد کند

ساخته شده  س��اختمان های 
در ش��هر، مح��ل تالق��ی س��ه 
س��رمایه گذاران  اس��ت؛  مولفه 
و حت��ی س��رمایه داران، منافع 
سیاست گذاران و سیاستمداران 
مناف��ع  اجتماع��ی  ح��وزه  و 
س��ه  کنید  تصور  ش��هروندان. 
دای��ره ب��ا مس��احت مس��اوی 

ب��ه ش��کل متناس��ب 
همدیگر را ...

ه��ر زمانی که ن��ام صنعت به 
گوش ما می رسد به یاد انقالب 
صنعت��ی می افتی��م. مهم ترین 
مس��ئله در انقالب صنعتی نیاز 
شدید به نیروی کار بوده است 
که باعث شده تا مهاجرت افراد 

روس��تایی به ش��هرها 
افزایش یابد...
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پیروز حناچی
معاون فنی و عمرانی 

شهرداری تهران

حسام حسینی
کارشناس فروش و 

مدیرعامل ایران استیل

هر زمانی که نام صنعت به گوش ما می رسد به یاد انقالب 
صنعتی می افتیم. مهم ترین مس��ئله در انقالب صنعتی نیاز 
شدید به نیروی کار بوده است که باعث شده مهاجرت افراد 
روستایی به ش��هرها افزایش یابد. بعد از انقالب، تحریم ها و 
جنگ باعث شد به سمت استقالل در صنعت برویم و به دلیل 
همین مسئله پیشرفت های بزرگی در صنعت ایران ایجاد شد 
که از جمله آنها می توان به کسب رتبه اول پزشکی هسته ای 
در غرب آس��یا، پیشرفت های گسترده  در زمینه الکترونیک، 
کس��ب رتبه12 نانوتکنولوژی و پرتاب ماهواره بر امید اشاره 
داش��ت. با این حال هزینه باالی نرخ های سود بانکی، رشد 
صعودی قیمت ها، ع��دم حمایت از اتحادیه های صنفی، باال 
بودن هزینه های مالیاتی، عدم وجود نیروی انس��انی دلسوز، 
دانش پایین مدیران و واردات کاال به خصوص کاالهای دارای 
نمونه داخلی باعث شده اند تا صنعت ایران درگیر مشکالت 
گس��ترده و جدی باش��ند. یکی از مهم ترین مسائل، حضور 

فعال بخش خصوصی و س��رمایه گذاری این شرکت ها است 
که می تواند تأثیر بزرگی در صنعت ایران داش��ته با شد. در 
حال حاضر باید شرایط برای هم افزایی شرکت های کوچک 
با شرکت های بزرگ فراهم شود. تکنولوژی موجود در خیلی 
از ش��رکت ها مربوط به س��ال های خیلی دور اس��ت و باید 
شرکت ها در حوزه تکنولوژی های مورد استفاده به روز شوند. 
اگر بخواهیم کسب و کار و صنعت موفقی داشته باشیم باید از 
روان شناسی در صنعت استفاده کنیم. حرکت ملی، باحمایت 
دول��ت می تواند ای��ران را آباد کند. صنعت چ��وب با 4000 
س��ال قدمت یکی از صنایع مهم است. برخی کارخانجات با 
بهره گیری از کاالهای وارداتی اقدام به تولید ورق های  ام دی 
اف ب��ا روکش مالمینه می کنند. در حال حاضر 30 درصد از 
سود تجارت جهانی از مبلمان و صنایع چوبی است که سهم 
بازار ایران 2درصد و کاالهای چینی 20درصد اس��ت، البته 
این در حالی است که سرانه مصرف مبل در ایران کمی باالتر 
از متوس��ط جهانی است و همین مسئله باعث شده صنعت 
مبلمان فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
باشد.                                                     منبع: ایلنا 

معاون بازاریاب��ی مرکز ملی فرش ایران گفت پس از توافق 
برجام، صادرات فرش ایرانی طی سال گذشته 23.8 درصد و 
در 6 ماه نخست امسال 13.3 درصد رشد داشته است. مجتبی 
فیض اللهی روز دوش��نبه در مراسم تجلیل از فعاالن صنعت 
فرش اس��تان زنجان افزود: فرش یکی از بهترین مصادیق در 
حوزه اشتغال، اقتصاد مقاومتی، افزایش تولید ناخالص ملی و 
کاهش بیکاری است. وی یادآور شد: با کمترین میزان سرمایه 
و در کمترین فضا در حوزه فرش می توان اشتغال ایجاد کرد و 
در زمینه کاهش نقدینگی و افزایش بهره وری از سرمایه ملی 
گام برداش��ت. فیض اللهی با بیان اینکه ص��ادرات فرش ایران 
دچار بحران 10 ساله شده بود، اظهار کرد: درحالی که صادرات 
فرش ایران در سال 80 به بیش از یک میلیارد دالر می رسید، 
این میزان در س��ال های 90 و 91 ب��ه حداقل رقم خود افول 
کرد. معاون بازاریابی مرکز ملی فرش ایران گفت: جنبش های 
جهانی و از سوی دیگر تحریم ها تأثیر قابل توجهی بر صادرات 
فرش ایران گذاش��ت ولی این رون��د پس از توافق برجام روند 
صعودی یاف��ت. وی افزایش 23.8 درصدی صادرات فرش در 
س��ال 95 و 13.3 درص��دی در 6 ماهه امس��ال را قابل قبول 
اما غیر مطلوب خواند و خاطرنش��ان کرد: ایران باید به جایگاه 
حقیق��ی خود که همان صادرات 50 درصدی فرش مورد نیاز 
جهان بود دس��ت یاب��د. فیض اللهی با بیان اینکه مش��کالت 
بس��یاری در زمینه فرش کشور وجود دارد، بیمه نبودن اغلب 
بافندگ��ان، مالیات و مالیات بر ارزش افزوده را نمونه ای از این 
مشکالت خواند. معاون بازاریابی مرکز ملی فرش ایران گفت: 
درحالی ک��ه هم اکنون فقط 320 ه��زار نفر از بافندگان فرش 
 در کش��ور بیمه هس��تند، یک میلیون نفر بافن��ده و بیش از 

700 ه��زار نفر فعال تمام وق��ت در این زمینه وجود دارد که 
اغل��ب آنان بیمه تامین اجتماعی ندارن��د. وی به اجرای طرح 
پایش بافندگان فرش بیمه شده اشاره کرد و بیمه بودن 320 
هزار نفر را نتیجه این پایش برشمرد. فیض اللهی به تالش این 
مرکز ب��رای معاف کردن فرش از مالی��ات و مالیات بر ارزش 
افزوده اش��اره کرد و تحق��ق این ه��دف را نیازمند همراهی 
استان ها و نمایندگان مجلس برشمرد. معاون بازاریابی مرکز 
مل��ی فرش ایران بر لزوم تالش برای حفظ بازارهای صادراتی 
موجود و یافتن بازارهای جدید تأکید کرد و مهم ترین مشکل 
فرش ایران در بازارهای جهانی را باال بودن قیمت تمام ش��ده 
خوان��د که تحقق معافیت حوزه ف��رش از پرداخت مالیات بر 
ارزش افزوده منجر به کاهش 10درصدی قیمت تمام ش��ده 
می ش��ود. وی با بیان اینکه یک سوم فرش های تولیدی کشور 
در داخل مصرف و دو س��وم باقی مانده صادر می شود، بر لزوم 
تالش برای کاهش قیمت تمام شده این محصول برای عرضه 
درون و برون مرزی تأکید کرد. یکی از اس��اتید طراحی فرش 
ایران��ی هم در ادامه این همایش گفت: فرش پرچم دوم ایران 
است و باید برای حفظ این برند جهانی کشور تالش کرد. کریم 
میرزایی با بیان اینکه طراحی و بافت فرش از عالقه مندی های 
شخصی من محسوب می ش��ود، خواستار ارائه بهترین طرح، 
بافت، مواد فرش��بافی و عرضه برجسته ترین کار در این حوزه 
شد. وی بر لزوم آسیب شناسی حوزه فرش تأکید کرد و الزمه 
دستیابی به بیشترین صرفه اقتصادی در زمینه بافت فرش را 
رفع مشکالت این حوزه برشمرد. میرزایی فرش زنجان را یکی 
از بهترین فرش های ایرانی معرفی کرد و طراحی فرش در این 

استان را کاری دشوار برشمرد. 

حرکت ملی، باحمایت دولت می تواند ایران را آباد کند

افزایش 23.8 درصدی صادرات فرش ایران پس از برجام

رئیس مرکز توس��عه صادرات و پش��تیبانی صنایع آب 
و ب��رق گفت ش��رکت های آب و برق ایران هم اکنون 58 
پروژه ب��ه ارزش 6 میلی��ارد و 134 میلیون دالر در 25 
کش��ور جهان در دست اجرا دارد.  »حمیدرضا تشیعی« 
روز دوشنبه در حاش��یه هفدهمین نمایشگاه بین المللی 
ب��رق، در جمع خبرن��گاران افزود: تع��داد 50 پروژه به 
ارزش 5 ه��زار و 674 میلیون دالر مربوط به بخش برق 
اس��ت. وی با اشاره به سهم حداکثری صنعت آب و برق 
در ص��ادرات خدمات فنی و مهندس��ی، گفت: هم اکنون 
52 درصد از صادرات خدمات فنی و مهندس��ی کش��ور 
مرب��وط به بخش نیرو اس��ت و مابقی به س��ایر حوزه ها 
مربوط می شود. رئیس مرکز توسعه صادرات و پشتیبانی 
صنای��ع آب و برق اضافه ک��رد: در صنعت آب و برق، به 
خودکفایی رس��یده ایم و هم اکنون 95 درصد نیاز کشور 
در ای��ن زمینه، از مح��ل تولید داخل تأمین می ش��ود. 
تش��یعی افزود: در صنع��ت آب و برق، ع��الوه بر تأمین 
نیاز بازارهای داخلی، ظرفیت مناس��بی نیز برای توسعه 
صادرات خدمات فنی و مهندس��ی و تجهیزات به خارج 
از کشور فراهم شده است. وی، احداث سد و نیروگاه در 

کش��ور سریالنکا، برق رسانی به یک هزار روستا در کشور 
سریالنکا، احداث سد و نیروگاه سنگ توده تاجیکستان، 
خط سوم انتقال برق ارمنستان را از مهم ترین پروژه های 
در دست اجرای ش��رکت های ایرانی در کشورهای دیگر 
ذک��ر ک��رد. رئیس مرکز توس��عه صادرات و پش��تیبانی 
صنایع آب و برق در پاسخ به سوال ایرنا در مورد دریافت 
مطالبات از کش��ورهای هدف، گفت: یکی از مشکالت ما 
در صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات، دریافت 
مطالبات پیمانکاران در کشورهای دیگر است. وی ادامه 
داد: در ای��ن ارتباط با هم��کاران در وزارت امور خارجه 
و سیس��تم بانکی به طور جدی پیگیر هس��تیم تا بتوانیم 
مطالبات ش��رکت ها را وصول کنیم. تشیعی همچنین از 
تدوین یک چارچوب نقش��ه راه برای توسعه صادرات در 
بخ��ش آب و برق خب��ر داد و گفت: این س��ند با هدف 
بررسی وضعیت ش��رکت های ایرانی، تحلیل نقاط ضعف 
و ق��وت و همچنین رتبه بندی ش��رکت های صادراتی در 
دس��تور کار قرار گرفته اس��ت و امیدواریم از این طریق 
بتوانیم س��هم صادرات را در صنع��ت آب و برق بیش از 

گذشته افزایش دهیم. 

امضای قرارداد احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 
در منطقه آزاد ارس 

قرارداد احداث نیروگاه س��یکل ترکیبی کالس اف،  
)F( می��ان گروه صنعتی مپنا و گروه بین المللی مانی 

آسیا در نمایشگاه صنعت برق به امضا  رسید. 
براساس این قرارداد، بلوک نیروگاه سیکل ترکیبی 
کالس اف ارس، ب��ه ظرفی��ت 451 مگاوات، ش��امل 
ی��ک واحد گ��از و یک واحد بخ��ار، بویل��ر بازیاب با 
آتش اضافی، سیس��تم خنک کن اصلی و پست 400 
کیلوولت، در اس��تان آذربایجان ش��رقی، منطقه آزاد 
ارس احداث می ش��ود. عبدالرحی��م کاظمی، معاون 
بازاریابی و فروش بخش برق مپنا، ارزش این قرارداد 
را ح��دود 250 میلی��ون یورو ذکر ک��رد و گفت: این 
قرارداد - که به طور کامل س��اخت داخل است – قرار 

است در طول 40 ماه در جلفا احداث شود.
 براس��اس این گزارش، این قرارداد توس��ط عباس 
عل��ی آبادی مدیرعامل گروه صنعتی مپنا و محس��ن 
رحمانی مدیرعام��ل گروه بین المللی مانی آس��یا به 

امضا رسید. 

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با اعالم 
صدور 116 ضمانت نامه به ارزش 890 میلیارد ریال در 
ش��ش ماهه نخست امسال، از رشد 126درصدی مبلغ 
ضمانت نامه های ص��ادره و تمدیدی در این مدت خبر 
داد. به گزارش »فرصت امروز« از ش��بکه اطالع رسانی 
تجارت )ش��اتا(، ضمانت نامه های صادرش��ده در شش 
ماهه نخست پارس��ال، 97 فقره به ارزش حدود 393 
میلیارد ریال بود که این میزان در شش ماهه امسال با 
رشد 18درصدی تعداد و 119درصدی مبلغ، به 114 
فقره به ارزش 863 میلیارد ریال افزایش یافته اس��ت. 
همچنی��ن ضمانت نامه ه��ای تمدیدی در ش��ش ماهه 
نخس��ت امس��ال با 31درصد رش��د تعداد و 68درصد 
رش��د مبلغ، از 52 فقره ب��ه ارزش 228 میلیارد ریال 
به 68 فق��ره به ارزش 382 میلیارد ری��ال ارتقا یافته 
اس��ت. مجم��وع ضمانت نامه های ص��ادره و تمدیدی 
در س��ال 96، با رش��د تعداد 22درصدی و رشد مبلغ 
100درصدی از 149 فقره به ارزش 621 میلیارد ریال 

ب��ه 182 فقره به ارزش یک هزار و 245 میلیارد ریال 
نسبت به مدت مشابه سال 95 رشد داشته اند. 

صدور یک هزار و 58 ضمانت نامه از ابتدای 
تاسیس تا شهریور امسال

یک ه��زار و 58 ضمانت نامه ب��ه ارزش 5هزار و 118 
میلیارد ریال از ابتدای تاسیس تا پایان شهریورماه امسال 
صادر ش��ده است که این تعداد در سال 1393، 57 فقره 
به ارزش 201 میلیارد ریال، در س��ال 1394، 252 فقره 
ب��ه ارزش 983 میلی��ارد ریال و در س��ال 1395، 233 
فقره به ارزش یک هزار و 286 میلیارد ریال بوده اس��ت. 
همچنین ضمانت نامه های تمدیدشده از ابتدای تاسیس 
تا پایان ش��هریورماه امسال 409 فقره به ارزش 2هزار و 
322 میلیارد ریال بوده است و در مجموع 7هزار و 440 
ضمانت نامه در این مدت صادر و تمدید ش��د. براس��اس 
این گزارش، تعداد ضمانت های تمدیدشده در سال های 
1393 ت��ا 95 به ترتیب 17 فق��ره به ارزش 88 میلیارد 

ریال در س��ال 1393، 25 فقره ب��ه ارزش 117 میلیارد 
ریال در سال 94 و 117فقره به مبلغ 557 میلیارد ریال 
در سال 95 بوده است. در این زمان 48 فقره سرمایه در 
گردش به ارزش 356 میلیارد ریال با نسبت 41درصدی 
تعداد به مجموع و 40درصدی مبلغ به کل صادر ش��ده 
است. همچنین مجموع ضمانت نامه ها اعم از سرمایه در 
گردش، ایجادی، توسعه ای، حسن انجام تعهدات، اعتبار 
خری��دار، مناقص��ه و پیش پرداخ��ت 116 فقره به ارزش 

890 میلیارد ریال است. 

صدور 116 ضمانت نامه در 30 استان کشور در 
6ماهه نخست 96 

در مجم��وع 116 ضمانت نامه در 30 اس��تان کش��ور 
ب��ه ارزش ح��دود 890 میلی��ارد ری��ال در ش��ش ماهه 
نخس��ت امسال صادر شده اس��ت که این میزان با رشد 
126درصدی مبلغ به نسبت مدت مشابه سال پیش خود 

همراه بوده است. 

رشد 126درصدی مبلغ ضمانت نامه های صادره و تمدیدی در 6ماهه نخست امسال

اجرای 6.1 میلیارد دالر پروژه آب و برق توسط شرکت های ایرانی در 25 کشور جهان
حسام حسینی

کارشناس فروش و مدیرعامل ایران استیل
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با تعیین تکلیف تعاونی »فرشتگان«

 تکلیف ۷ تعاونی
 دیگر »کاسپین«

چه می شود؟ 



بازنشس��تگی  صن��دوق 
کش��وری یکی از ثروتمندترین 
بازنشس��تگی در  صندوق ه��ای 
ای��ران اس��ت که در س��ال های 
و  پرحاش��یه  هم��واره  اخی��ر 
خبرساز بوده و حاال با استعفای 
محمود اسالمیان، مدیرعامل آن 
دوباره به صدر خبرهای رسانه ها 
استعفای  خبر  اس��ت.  بازگشته 
یکش��نبه  روز  را  اس��المیان 
و  روابط عمومی  رئی��س مرک��ز 
اعالم  کار  وزارت  اطالع رس��انی 
ک��رد و گف��ت ک��ه مدیرعامل 
بازنشس��تگی کشوری،  صندوق 
اس��تعفای خ��ود را تقدیم علی 
ربیعی، وزیر تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی کرده است. 
دو  در  دی��روز  نی��ز  ربیع��ی 
تویی��ت متوالی درباره ش��رایط 
و  بازنشس��تگی  صندوق ه��ای 
وضعی��ت بازنشس��تگان به این 
و  داد  نش��ان  واکن��ش  ماج��را 
ابت��دا نوش��ت:  »صندوق ه��ای 
بازنشستگی با شرایط بحرانی به 
دولت روحانی رسید. ساماندهی 
و افزایش بهره وری آنها را دنبال 
کردم و با جدیت ادامه می دهم« 
و سپس در توییت دیگری ادامه 
داد: »در ه��ر تصمیم و تغییری 
مصالح گروه های ذی نفع به ویژه 
بازنشس��تگان در اولویت است« 

این در حالی اس��ت که همزمان 
زمزمه ه��ای  ماج��را،  ای��ن  ب��ا 
استیضاح ربیعی نیز در مجلس 
ش��نیده می ش��ود و همین یک 
م��اه پیش ب��ود که او از س��وی 
زرد  کارت  مجل��س  نمایندگان 

دریافت کرده بود. 
اما نکته جال��ب  در این میان، 
خبرهایی اس��ت که یک روز پس 
از استعفای اسالمیان در رسانه ها 
مطرح ش��ده و دلیل اس��تعفا را 
قضیه دیمیتریس عن��وان کرده 
اس��ت، اما دیمیتریس کامبیس 
کیس��ت و نق��ش او در ماجرای 
صندوق  مدیرعام��ل  اس��تعفای 

بازنشستگی کشوری چیست؟ 

جنگنفتکشها
ن��ام دیمیتری��س کامبیس در 
حافظ��ه تاریخ��ی جامع��ه ایران 
چندان غریبه نیست و نخستین بار 
نام این تاج��ر یونانی در ماجرای 
خرید هش��ت فروند نفتکش در 
دول��ت احمدی نژاد مطرح ش��د. 
از آنجا که ش��رکت ملی نفتکش 
ای��ران از س��ال 2012 ب��ه خیل 
پیوسته  تحریم شده  شرکت های 
بود، بنابراین قرار شد دیمیتریس 
250 میلیون دالر از شرکت ملی 
نفتکش دریافت کند و در مقابل، 
هشت فروند نفتکش برای ایران 
خری��داری کن��د، اما ای��ن غول 
کشتی ساز یونانی تنها چند فروند 
نفتکش به ایران تحویل می دهد 

و از انجام تعهد و برگرداندن بقیه 
پول سر باز می زند. 

این اتف��اق در زم��ان وزارت 
دول��ت  در  بهبهان��ی  حمی��د 
احمدی ن��ژاد اتف��اق افت��اد و با 
روی کار آم��دن دول��ت یازدهم 
و دس��تگیری باب��ک زنجان��ی، 
رس��یدگی ب��ه این پرون��ده در 
دس��تور کار قرار گرفت. سپس 
در اواخر مهرماه س��ال گذشته 
دیمیتری��س ب��ه ای��ران  آمد و 
توس��ط وزارت اطالع��ات و قوه 

قضاییه بازداشت شد. 
محم��ود  می��ان،  ای��ن  در 
اس��المیان به عن��وان مدیرعامل 
کشوری  بازنشس��تگی  صندوق 
که ش��رکت ملی نفتکش ایران 
آن  زیرمجموعه ه��ای  از  یک��ی 
اس��ت، از جمله پیگیرکنندگان 
ای��ن پرون��ده ب��ود و باره��ا در 
ط��ول س��ه س��ال ریاس��تش و 
به ویژه با دستگیری دیمیتریس 
ابراز امی��دواری ک��رده بود که 
پرون��ده هرچه س��ریع تر   ای��ن 
تعیی��ن تکلی��ف ش��ود و مبلغ 
مربوطه به شرکت ملی نفتکش 
ایران عودت داده ش��ود؛ اتفاقی 
که البته هرگز رخ نداد و در ادامه 
دیمیتری��س از ایران فرار کرد و 
اکن��ون بن��ا ب��ه گمانه زنی های 
رس��انه ها ب��ه نظر می رس��د که 
اسالمیان  استعفای  اصلی  دلیل 
یا یکی از دالیل اصلی او همین 

بوده است. 

اس��المیان در نشس��ت خبری 
ش��هریورماه س��ال گذشته گفته 
ب��ود: »در گذش��ته منابع��ی از 
ش��رکت خارج ش��ده ب��ود که از 
س��وی دادس��تانی تهران مجددا 
بازگش��ت که آخرین م��ورد آن 
مربوط به فردی یونانی اس��ت که 
در جریان معامله ای، 28 میلیون 
دالر از منابع شرکت ملی نفت را 
در اختیار داشت که تحویل نداده 
بود، اما س��ه هفته پیش از سوی 
دادستانی تهران این فرد بازداشت 
ش��د. این در حالی است که طی 
سه سال گذشته از پرداخت این 
مبلغ خودداری کرده بود و باید به 

بیت المال بازگردد.« 

کارنامهمدیریت3ساله
بر  کماکان  دیمیتریس  قضیه 
جای خود باقی اس��ت و پرونده 
نفتکش ها  هنوز باز اس��ت، اما از 
کامبیس  دیمیتری��س  که  آنجا 
از ایران گریخت��ه و این پرونده 
ب��وده ک��ه  هم��ان پرون��ده ای 
محمود اسالمیان بارها به عنوان 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
تعیین تکلیف  خواهان  کشوری، 
آن بوده، حاال ب��ا فرار این تاجر 
بس��یاری  گمانه زنی های  یونانی 
مطرح ش��ده که دلیل استعفای 
با پرونده  اس��المیان، بی ارتباط 
دیمیتریس کامبیس و گریختن 
او از ای��ران نبوده اس��ت. البته 
برخ��ی نی��ز در ای��ن می��ان بر 

این باور هس��تند که اس��تعفای 
بازنشستگی  صندوق  مدیرعامل 
کشوری هیچ ارتباطی به پرونده 
دیمیتری��س نداش��ته اس��ت و 
همانط��ور که وزی��ر کار مطرح 
کرده احتماال دلیل این اس��تعفا 

خستگی بوده است. 
اس��المیان  این هم��ه،  ب��ا 
ب��ا  خداحافظ��ی اش  نام��ه  در 
به  اشاره ای  هیچ  بازنشس��تگان 
دلیل اس��تعفایش نک��رد و تنها 
با اش��اره به کارنامه سه ساله اش 
بازنشس��تگی  صن��دوق  در 
وام های  افزای��ش  از  کش��وری، 
قرض الحسنه، سفرهای زیارتی-

خ��ودرو  واگ��ذاری  س��یاحتی، 
و س��اخت خانه ه��ای امی��د در 
س��طح کش��ور س��خن گف��ت؛ 
او به خری��د س��هام بیمه ملت 
نیز اش��اره ک��رد و بازپس گیری 
تومان  و 100میلی��ارد  2ه��زار 
از ام��وال ازدس��ت رفته صندوق 
ب��ا حمای��ت دس��تگاه قضای��ی 
دوره  در  خ��ود  خدم��ات  از  را 
مدیریت س��ه ساله اش برشمرد. 
اگرچ��ه او بس��یار امی��دوار بود 
ت��ا در کارنام��ه مدیریت��ش بر 
بازنشس��تگی کشوری،  صندوق 
نفتکش  مل��ی  مبل��غ ش��رکت 
ایران نی��ز بازگردانده می ش��د؛ 
اتفاق��ی که ش��اید بعدها بیفتد، 
حتی اگر اس��المیان در صندوق 
حضور  کش��وری  بازنشس��تگی 

نداشته باشد. 

گمانهزنیهادربارهقضیهدیمیتریس

پشت پرده استعفای مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری

ایرانی  ه��ر  ام�روز:  فرصت
 2.۶ ت��ا   2.5 روز  ط��ول  در 
دقیقه خاموش��ی دارد و به طور 
متوس��ط میزان خاموش��ی های 
هر ایرانی در طول سال ۷00 تا 
800دقیقه اس��ت. از همین رو، 
تومان  سالی ۳000میلیارد  اگر 
برای اصالح شبکه فرسوده برق 
س��رمایه گذاری ش��ود، می توان 
میزان خاموش��ی را به زیر 2.5 

دقیقه رساند. 
این آمار را مع��اون هماهنگی 
توزیع ش��رکت توانیر در حاشیه 
بین المللی  نمایشگاه  هفدهمین 
صنع��ت ب��رق ای��ران در جمع 
رس��انه ها بی��ان کرد. ب��ه گفته 
محمودرضا حقی فام، اس��تاندارد 
مش��خصی در میزان خاموشی ها 
در س��طح جهان وج��ود ندارد و 
کامال این موضوع به گستردگی 
پهنه هر کش��ور و نوع تجهیزات 
ب��رق بس��تگی دارد. در واق��ع، 
استاندارد بین المللی تعریف شده 
برای خاموش��ی در هر کش��وری 

متفاوت اس��ت و به طور مثال، در 
آمریکای شمالی میزان خاموشی 
پنج برابر هلند اس��ت که این به 
معنای عدم رعایت اس��تانداردها 
در صنع��ت ب��رق نیس��ت، چرا 
این مس��ئله  اندازه گی��ری  ک��ه 

پارامترهای گوناگونی دارد. 
توزی��ع  هماهنگ��ی  مع��اون 
شرکت توانیر با اشاره به میزان 
گف��ت:  ای��ران  خاموش��ی های 
براس��اس آمارهای س��ال ۹5 و 
۹۶ میزان متوس��ط خاموش��ی 
به ازای هر مش��ترک در بخش 
و  روز  در  دقیق��ه   1.8 توزی��ع 
در باالدس��ت 0.۷ تخمین زده 
شده است. به گفته محمودرضا 
حقی فام، هر مشترک در کشور 
2.5 دقیقه خاموش��ی را در روز 
تجرب��ه می کن��د که براس��اس 
برنامه ریزی ه��ای صورت گرفته 
بای��د ای��ن عدد ب��ه 1.5 دقیقه 

کاهش یابد. 
او در پاس��خ به این سوال که 
می��زان خاموش��ی چه  کاهش 

می��زان هزین��ه دارد، گفت: اگر 
تومان  در س��ال ۳000میلیارد 
برای اصالح ش��بکه فرسوده در 
نظر گرفته شود، می توان میزان 
خاموش��ی را در کش��ور کاهش 
داد، اما متأس��فانه برای س��ال 
۹۶چشم انداز مناسبی برای این 
موضوع وجود ن��دارد. در پایان 
برنامه شش��م هدفگذاری شده 
که میزان خاموش��ی به زیر دو 
دقیقه به ازای هر مش��ترک در 
روز برسد، بنابراین برای تحقق 
این برنامه، ساالنه نیاز به ۳000 
میلیارد تومان سرمایه است که 
برای بودجه س��ال ۹۷ پیشنهاد 

آن را به دولت خواهیم داد. 
حقی فام با بی��ان اینکه برای 
س��ال آین��ده نیز ط��رح جامع 
آم��اده  را  مص��رف  مدیری��ت 
س��رفصل های  ک��ه  کرده ای��م 
متنوعی دارد، ادامه داد: صنعت 
ب��رق عالوه ب��ر اینک��ه باید به 
س��مت ایجاد تأسیسات جدید 
و نص��ب نیروگاه ها پیش برود، 

باید به موضوع افزایش راندمان 
انرژی و کاهش پیک نیز توجه 
کند. یکی از مسائلی که در این 
برنامه به درس��تی به آن اشاره 
ش��ده، بحث مدیریت تقاضا و 
مصرف است و با توجه به اینکه 
طب��ق پیش بینی ه��ای صورت 
گرفته در س��ال آینده ش��اهد 
۷ ت��ا 8درص��د افزایش مصرف 
خواهی��م ب��ود، قطع��ا نیازمند 
اجرایی شدن این برنامه به طور 

کامل هستیم. 
او همچنین در پاس��خ به این 
س��وال که 1۷نی��روگاه مقیاس 
کوچ��ک و تولی��د پراکن��ده به 
دلیل اینکه وزارت نفت سوخت 
آنه��ا را قط��ع ک��رده و موجب 
تعطیل��ی این نیروگاه ها ش��ده 
است، آیا وزارت نفت با شرکت 
توانی��ر در این مس��ئله صحبت 
کرده است، گفت: طی جلسه ای 
که با مسئوالن وزارت نفت برای 
ای��ن مس��ئله برگزار ش��د، قرار 
شده تا مشکل سوخت رسانی به 

نیروگاه ه��ای کوچک مقیاس و 
برطرف  به زودی  پراکنده  تولید 

شود. 
توزی��ع  هماهنگ��ی  مع��اون 
ش��رکت توانیر در پایان با اشاره 
تابس��تان  عملکرد  گ��زارش  به 
امس��ال ب��رای مدیریت مصرف 
برق گفت: ش��رکت توانیر چند 
ماموریت در بخش توزیع داشت 
که یکی از این برنامه ها مدیریت 
مصرف بود، چراکه برای کمبود 
تولید و حل مش��کالت ش��بکه 
انتقال باید در سال ۹۶، ۳500 
مگاوات میزان مصرف را کاهش 
می دادیم، اما به رغم مش��کالتی 
که ب��ر ای ای��ن مس��ئله وجود 
داش��ت، توانس��تیم با موفقیت 
این موض��وع را مدیریت کنیم، 
به ط��وری ک��ه ۴0۷0م��گاوات 
کاهش مصرف اتف��اق افتاد که 
این مق��دار کاهش پیک معادل 
جلوگی��ری از 12ه��زار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری در صنعت 

برق بود. 

3000میلیاردتومانبرایکاهشهردقیقهخاموشی

هرایرانیسالی۷00تا۸00دقیقهخاموشیدارد

گزارش2

دریچه

فروشگاههایشهریچطوربهشهرهای
فروشگاهیتبدیلمیشوند؟

برایخریدبهمیدانبیایید
آنچه بس��یاری از برندهای بزرگ به دنبالش هس��تند 
ای��ن اس��ت ک��ه فروش��گاه های خ��ود در ش��هرها را به 
شهرهای فروش��گاهی تبدیل کنند، مثل محوطه وسیع 
میدان مانن��دی که مش��تری در تمام ح��ول و حوش آن 
می تواند از امکانات مختلف مربوط به آن برند بهره ببرد. 
در ای��ن گ��زارش »آتالنتیک« ب��ه نق��ل از آینده نگر، 
می خوانی��م: همین چند وقت پیش ک��ه یکی از مدیران 
ارشد اپل داش��ت درباره بزرگ ترین فروش��گاه این برند 
صحبت می کرد به این نکته اشاره کرد که این نوع جدید 
از فروشگاه ها را دیگر نمی توان فروشگاه نامید، بلکه آنها 

نوعی »میدان شهری« هستند. 
اپ��ل و بس��یاری از برنده��ای دیگ��ر ح��اال می گویند 
برنامه ش��ان ای��ن اس��ت ک��ه فروشگاه های ش��ان را ب��ه 
مکان هایی برای جمع ش��دن عالقه من��دان تبدیل کنند؛ 
جایی که راهروی میان قفسه ها به خیابان تبدیل می شود 
و در هر گوش��ه، کالسی برای کدنویسی و کارهای دیگر 

در جریان است. 
ام��ا ای��ن تنها بحث��ی نبوده ک��ه در خص��وص آینده 
فروش��گاه ها در جریان اس��ت. واقعیت این اس��ت که در 
عصر خرید آنالین، فروش��گاه های مج��ازی دیگر قادر به 
س��ودآوری از طریق روش های متعارف نخواهند بود. به 
همین جهت فروش��گاه ها قرار است به یک تجربه تبدیل 
شوند؛ تجربه لذت بردن از حضور در یک مکان. در همین 
راس��تا فروشگاه نوردس��تروم هم اعالم کرده که به زودی 
فروشگاهی در غرب هالیوود در لس آنجلس افتتاح خواهد 
کرد که برخالف دیگر فروشگاه های نوردستروم، لباس یا 
وسایل دیگر نخواهد فروخت بلکه مجهز به خدماتی مثل 

خیاطی، آرایشگاه و کافه های مختلف خواهد بود. 
آنچه فروش��گاه های خرده فروش��ی از ای��ن رویکرد در 
ذهن دارند این اس��ت که به خصوص در فروش��گاه های 
شهرهای بزرگ دنیا، توجه مشتری را به خود جلب کنند. 
این رویکرد واکنش��ی است به این مسئله که حاال خرید 
را می ش��ود در ه��ر لحظه و هر جایی ب��ه صورت آنالین 
نی��ز انج��ام داد. اگ��ر توجیهی برای حضور مش��تری در 
فروش��گاه های فیزیکی وجود نداشته باشد، چه چیزی از 

صنعت خرده فروشی باقی خواهد ماند؟ 
در همی��ن راس��تا ب��ود ک��ه برن��دی مث��ل کافه های 
اس��تارباکس، مرک��زی به مس��احت 1۴00 متر مربع در 
سیاتل آمریکا راه انداخت که در واقع تمام مراحل تولید 
قهوه در آن برای مشتری قابل مشاهده است. استارباکس 
که در سال های اخیر با رقابت سنگینی در عرصه قهوه از 
سوی برندهای جدیدتر مثل استامپ تاون و بلوباتل مواجه 
بوده، حاال قصد دارد مش��تری قه��وه را از جنبه دیگری 

جذب خود کند. 
همچنین یک فروش��گاه خرده فروشی در فیالدلفیای 
آمریکا امتیاز ش��عبات یک رس��توران زنجی��ره ای را نیز 
خری��ده و کار خ��ود را این طور توجیه کرده اس��ت: اگر 
می خواهید کاناپه تان را اینترنتی سفارش دهید مشکلی 
نیس��ت. ولی اگر می خواهی��د از خانه بیرون بزنید و یک 
جای خوب بنش��ینید و غذا بخورید، به همین فروشگاه 

بزرگ که رستوران هم دارد بیایید. 
آنچه بسیاری از برندهای بزرگ به دنبالش هستند در 
واقع این اس��ت که فروش��گاه های خود در ش��هرها را به 
شهرهای فروش��گاهی تبدیل کنند، مثل محوطه وسیع 
میدان مانن��دی که مش��تری در تمام ح��ول و حوش آن 
می تواند از امکانات مختلف مربوط به آن برند بهره ببرد. 
کارشناس��ان می گویند رویکرد کلی بازار به این سمت 
اس��ت که مش��تری حتما در راحت ترین حالت خود قرار 
داشته باشد. مثال راحتی در خرید آنالین در گذشته این 
بود که الزم نبود برای س��فارش کاالی مورد نظر از خانه 
خارج شوید، اما راحتی در خرید آنالین امروزی این است 
که کاالیی که سفارش داده اید با سرعت هرچه تمام تر به 
دست تان برسد. این فشار روی فروشندگان آنالین باعث 
شده که رساندن سریع سفارش ها به هر نقطه ای، اولویت 
آنها شود. مسئله راحتی مشتری در فروشگاه های فیزیکی 
نیز در همین راستا باید مورد توجه قرار داشته باشد. یک 
ش��هر فروشگاهی که مهدکودک یا رس��توران و امکانات 

دیگر دارد، تمام نیازهای مشتری را پاسخ خواهد داد. 
تجربه خرده فروشی آینده ممکن است تا حدی شبیه 
به تجرب��ه مال های بزرگ در قرن بیس��تم به نظر بیاید. 
در آن زمان، قرار بود مشتریان برای مجموعه خریدهای 
خود به یک مرکز خرید جذب شوند و دیگر در سایر نقاط 
ش��هر به دنبال اجناس مورد نیاز خود نگردند، اما تجربه 
برندهایی که می خواهند فروشگاه های فیزیکی آینده خود 
در شهرها را به شهرهای فروشگاهی بدل کنند، سخت تر 
است. این برندها با رقابت سنگینی در عرصه های آنالین 
و غیرآنالین مواجهند و هدف ش��ان از تاسیس شهرهای 
فروشگاهی این است که در ایده آل ترین حالت، مشتریان 
را چنان در تجربه خوبی غرق کنند که او به برند مذکور و 
خرید از آن وفادار بماند، حتی اگر مسئله بر سر نوشیدن 
یک فنجان قهوه باش��د و هم زمان، ه��زاران گزینه دیگر 

پیش روی مشتری قرار داشته باشد. 
جالب اینجاس��ت که در اواس��ط قرن بیستم و بعد از 
جنگ های جهانی که مسئله تاسیس مراکز خرید بزرگ 
در آمریکا مورد توجه قرار گرفت، طراحان ایده در واقع به 
دنبال این بودند که مکان هایی عمومی برای حضور مردم 
ایج��اد کنند و بعد تجاری قضی��ه در مرحله بعدی مورد 
توجه قرار داشت، اما به تدریج بعد تجاری مراکز خرید بر 
تمام جنبه های دیگر سایه انداخت. حاال باید منتظر ماند 
و دید که شهرهای فروشگاهی آینده چطور جنبه تجربه 

انسانی خود را حفظ می کنند. 

یادداشت

اقتصاد کالن

مصائبپروژههایغلط
درشهرسازی

س��اختمان های ساخته شده در ش��هر، محل تالقی 
سه مولفه است؛ س��رمایه گذاران و حتی سرمایه داران، 
و ح��وزه  و سیاس��تمداران  مناف��ع سیاس��ت گذاران 
اجتماعی منافع ش��هروندان. تصور کنید س��ه دایره با 
مس��احت مساوی به شکل متناس��ب همدیگر را قطع 
ک��رده باش��ند، یک مثلث وس��ط ایجاد می ش��ود. آن 
مثلث فضای ساخته ش��ده در ش��هر اس��ت. هر فضای 
ساخته ش��ده ای اعم از پروژه عمرانی به این سه حوزه 
مرتبط است. هر عارضه ای در شهر رخ دهد به این سه 
حوزه مرتبط است و باید به سه سوال متعادل و معقول 
جواب دهد. اگرچنین باش��د جای نگرانی برای وجود 

آن ساختمان وجود نخواهد داشت. 
اگ��ر متع��ادل برخ��ورد کنی��م، معم��وال جایی که 
س��اختمان ها به دست سرمایه داران ساخته شوند، آنجا 
سیاس��ت گذاران با س��رمایه گذاران همراه هستند و به 
دایره س��وم جواب نمی دهند. پروژه ه��ای ناهنجار در 
ش��هر ناش��ی از عدم رعایت تعادل در این س��ه حوزه 
اس��ت. هر فضایی ساخته می ش��ود، یا هر طرحی که 
اجرا می شود اگر به این سه حوزه به طور متعادل پاسخ 

دهد، جای نگرانی نیست. 
مانن��د  می��ان  ای��ن  در  سیاس��ت گذاران  نق��ش 
تعمیرکارانی اس��ت که باید ماشین روشنی را در حین 
حرکت تعمیر کنند. اج��رای طرح های عمرانی چنین 
وضعیتی دارد. این طرح ها باید درس��ت تعریف شوند، 
فرآیند طراحی ش��ان را درس��ت طی کنند، از حداکثر 
خرد جمعی و خرد تخصصی اس��تفاده کنند، به شکل 
حرفه ای مدیریت و اجرا ش��وند و به ش��کل مناس��بی 
بهره برداری شود. اگر این فرآیند به درستی طی شود، 

خروجی آن قابل قبول خواهد بود. 
باید از خ��رد جمعی برای تعریف پروژه ها اس��تفاده 
کنی��م. با این مناب��ع محدود ناچار هس��تیم به نحوی 
درس��ت و با بهره برداری باال از منابع اس��تفاده کنیم. 
پس اج��ازه نداری��م پ��روژه ای را غلط تعری��ف کنیم 
و پروژه های��ی ک��ه تعری��ف می کنیم باید ب��ا حداکثر 

بهره وری به نتیجه برسانیم. 
حتم��ا باید تالش ش��ود، باتوج��ه به اینک��ه عمده 
پروژه ها در ش��هرها اجرا می ش��ود، دو الیه خالقیت و 
جذابیت را داشته باشد. اینکه چیزی که می سازیم زیبا 
نیز باشد، ارزش دیگری است که خلق می شود. به طور 
مث��ال پلی مانن��د پل طبیعت چگونه به روحیه ش��هر 
تاثیر می گذارد. پل طبیعت ناش��ی از تعریف درس��ت 
پروژه، اس��تفاده حداکثر از خالقیت و جذابیت اس��ت. 
نتیجه یک مس��ابقه معماری اس��ت. روند اجرا درست 

طی شده و خروجی قابل قبولی ایجاد شده است. 
بنا به گفته ش��هردار س��ابق تهران بازدید کننده پل 
طبیعت 10 برابر برج میالد است؛ این یک طرح موفق 
هنری-شهری است. یک دهم هزینه شد، 10برابر بهره 
به دس��ت آمد. تمام پروژه ها که در شهر اجرا می شوند، 
می توانن��د از این جنس باش��ند. فقط الزم اس��ت این 
الیه هم به الیه تصمیم ها اضافه ش��ود. بنابراین تالش 
می کنی��م با باال ب��ردن کیفیت حوزه مش��اورمان این 

مشکالت را هم حل کنیم. 
منبع:خبرآنالین

صندوقبینالمللیپولپیشبینیکرد
رشدبخشنفتیایران2.5درصد
رشدبخشغیرنفتی3.۷درصد

صن��دوق بین المللی پ��ول در تازه ترین گزارش خود 
پیش بین��ی کرد رش��د بخش غیرنفتی ایران در س��ال 
جاری به ۳.۷درصد برس��د و کل تولید ناخالص داخلی 
کشور نسبت به سال قبل 2۳میلیارد دالر افزایش یابد. 
ب��ه گزارش تس��نیم، صن��دوق بین الملل��ی پول در 
گزارش��ی از سلسله گزارش های چش��م انداز اقتصادی 
منطق��ه خاورمیان��ه پیش بینی کرده اس��ت که تولید 
ناخال��ص داخل��ی ای��ران در س��ال جاری ب��ا افزایش 
ح��دود 2۳ میلی��ارد دالری نس��بت به س��ال قبل به 
۴2۷.۷میلیارد دالر برسد. ارزش تولید ناخالص داخلی 
ایران در سال قبل ۴0۴.۴ میلیارد دالر اعالم شده بود. 
براس��اس این گزارش، رش��د اقتص��ادی ایران که 
در س��ال 201۶ بال��غ بر 12.5درصد بوده در س��ال 
201۷ به ۳.5درصد می رس��د. نرخ تورم در ایران نیز 
از ۹درصد در س��ال قبل به 10.5درصد طی امس��ال 
می رس��د. صندوق بین المللی پول، رشد بخش نفتی 
ایران در س��ال ج��اری را 2.5درصد و رش��د بخش 
غیرنفتی را ۳.۷درصد پیش بینی کرده اس��ت. بخش 
نفتی ایران در س��ال 201۶ و در پ��ی رفع تحریم ها 
رش��د ۶1.۶درص��دی را تجرب��ه ک��رده ب��ود. بخش 
غیرنفتی ایران نیز در سال قبل ۳.۳درصد رشد کرده 
بود که براس��اس پیش بینی صندوق بین المللی پول، 
وضعیت این بخش در سال جاری نسبت به سال قبل 

اندکی بهتر خواهد شد. 
بر این اس��اس، تراز حساب های جاری ایران در سال 
جاری به 21.۶ میلیارد دالر خواهد رسید که این رقم 
نسبت به س��ال قبل 5.2 میلیارد دالر افزایش خواهد 
داشت. تراز حساب های جاری ایران در سال قبل 1۶.۴ 

میلیارد دالر اعالم شده بود. 
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ثبت رشد 10.7 درصدی شاخص بهای 
تولید کننده  )تورم تولید( در ش��هریورماه 
امس��ال در مقایسه با ماه مش��ابه پارسال، 
از تالش اقتصاد ایران برای خروج از رکود 
حکای��ت دارد و گوی��ا  »در« تولید این بار 
روی  »پاش��نه« خروج از رکود به گردش 
درآمده اس��ت. در ارزیابی ه��ای بلندمدت 
هرچه عقربه تورم تولید به س��مت رش��د 
متمایل ش��ود، نوی��د بازگش��ت رونق به 
اقتصاد آن کش��ور اس��ت که م��روری بر 
تغییر ماهانه ش��اخص کل تورم تولید در 
نیمه نخست امس��ال این موضوع را تأیید 
می کند. بررس��ی روند نقط��ه به نقطه این 
ش��اخص اقتصادی براساس آمارهای بانک 
مرکزی نشان می دهد نرخ رشد تورم تولید 
در فروردین ماه امسال به 0.4 درصد نسبت 
ب��ه ماه قبل  )اس��فند 95( رس��ید، اما در 
اردیبهش��ت ماه تحت تأثیر فضای سیاسی 
و انتخاباتی کش��ور ق��رار گرفت و تغییری 
نداشت و بار دیگر در خرداد ماه 0.4 درصد 
رش��د کرد. به گزارش ایرنا، ت��ورم تولید، 
تابستان را با رشد 1.1 درصدی در تیرماه 
آغاز کرد و در ماه مرداد 1.7 درصد به پیش 
رفت و در نهایت در شهریورماه 1.4 درصد 
دیگر رش��د ک��رد. نگاهی به می��زان تورم 
تولید در نیمه نخس��ت امسال در ماه های 
فروردین، اردیبهش��ت و خرداد نسبت به 
ماه های مشابه سال قبل به ترتیب از رشد 
9.2 درصدی، 8.5 درصدی و 8.7 درصدی 
در سه ماهه فصل بهار حکایت دارد که در 
تی��ر ماه 8.9 درصد، در مرداد 10 درصد و 
در شهریور 10.7 درصد نسبت به ماه های 
مشابه پارسال رش��د داشته است. در یک 
ب��ازه زمانی بلندمدت تر که 12 ماه منتهی 
به هر ماه نس��بت به 12 ماه منتهی به ماه 
مشابه سال قبل محاس��به می شود یعنی 
دو س��ال متوالی در نظر گرفته می ش��ود 
نی��ز این روند رو به رش��د بوده اس��ت؛ در 
12 م��اه منتهی به فروردین امس��ال تورم 

تولید 5.4 درصد نسبت به 12 ماه منتهی 
به فروردین 95 رشد داشته و این شاخص 
برای ماه های اردیبهشت و خرداد به ترتیب 
5.9 درصد و خرداد 6.5 درصد اعالم شده 
است. در تیرماه نیز این شاخص بلندمدت 
بر مدار رش��د بوده اس��ت به شکلی که در 
تیرم��اه 7 درص��د، م��رداد 7.6 درص��د و 
شهریورماه 8.2 درصد رشد را در آمارهای 
بانک مرکزی به ثبت رس��انده اند. بنابراین 
میزان رش��د تورم تولید در نیمه نخس��ت 
امس��ال 9.4 درصد بوده اس��ت که اندکی 
با نرخ ت��ورم مصرف کننده  )10.1 درصد( 
تفاوت دارد. نگاهی به 9 گروه اصلی مورد 
بررسی در محاس��به تورم تولیدکننده نیز 
نشان می دهد همه گروه های نه گانه مورد 
محاس��به در تیر و مرداد امسال روند رو به 
رش��د را طی کرده اند که این امر می تواند 

نویدگر آغاز خروج از رکود بخش مس��کن 
و ساختمان در شاخص های رشد اقتصادی 

باشد. 
تورم تولید در سالی که گذشت

روند خروج تورم تولید از رش��د منفی از 
سال گذشته شکل گرفت؛ درحالی که این 
ش��اخص در س��ال 94 در چهار ماه سال 
یعنی تیر، شهریور، دی و بهمن منفی بود 
و در آبان ماه تغییری نداشت اما از فروردین 
95 بر مدار رش��د قرار گرف��ت و تغییرات 
نقط��ه به نقطه آن در س��ه ماه تابس��تان 
ب��ه ترتیب 0.5 درص��د، 0.9 درصد و 1.2 
درصد بود. در فصل تابستان تورم تولید در 
تیرم��اه 0.8 درصد، در مرداد 1.1 درصد و 
در شهریورماه 0.7 درصد رشد داشت تا در 
نیمه نخست پارس��ال به طور متوسط 8.1 
درصد رش��د کند. با ای��ن حال در ماه های 

پاییزی سال تورم تولید رشد اندکی داشت 
و به ترتیب رشد 0.4 درصد، 0.6 درصدی 
و 1.4 درص��دی را در ماه های مهر، آبان و 
آذر ثب��ت کرد؛ در فصل تابس��تان نیز این 
روند رو به رشد حفظ شد و به ترتیب 0.8 
درصد در ماه دی، 1.1 درصد در ماه بهمن 
و 2 درصد در ماه اس��فند رسید تا متوسط 
نرخ تورم در اسفند 95 در مقایسه با سال 
94 به عدد 9 درصد برس��د. کارشناس��ان 
اقتصادی، رش��د تورم تولید را ناشی از به 
ثمر رسیدن سیاس��ت های دولت تدبیر و 
امید در خروج از رکود بنگاه های اقتصادی 
تعبیر می کنند که از س��ال 93 در دستور 
کار ق��رار گرفته و پارس��ال ش��اهد برنامه 
نظام بانکی در تخصی��ص منابع بانکی به 
بخش های تولیدی بودیم که امس��ال نیز 

استمرار یافت. 
رفتار تورم مصرف در مقابل افزایش 

تورم تولید
ب��ا وجود آنکه ت��ورم تولید رون��د رو به 
رش��د خود را آغاز کرده ت��ا چرخ تولید به 
حرکت درآید، تورم مصرف کننده که انتظار 
می رود با افزای��ش قیمت نهاده های تولید 
روند شتابانی به خود بگیرد، اما حرکت آن 
آرام بوده، هرچند ک��ه در ماه های خرداد، 
تیر و مرداد از تورم تک رقمی اندکی فاصله 
گرفت. آهنگ تغییرات نقطه به نقطه تورم 
مصرف در فصل بهار به ترتیب 1.1 درصد، 
0.2 درص��د و 0.5 درص��د بوده اس��ت اما 
در تیرم��اه 0.1درصد کاه��ش یافت و در 
ماه های مرداد و شهریور 0.2 درصد و 0.3 
درصد رشد کرد. به این ترتیب نرخ تورم در 
فروردین، اردیبهشت و خردادماه به ترتیب 
9.5 درصد، 9.8 درصد و 10.2 درصد بوده 
ک��ه در م��اه تیر به اوج خ��ود یعنی 10.3 
درصد رسید ولی در ماه مرداد روند نزولی 
خود را آغاز کرد و به 10 درصد بسنده کرد 
و در نهایت شهریور ماه بار دیگر تک رقمی 

شد و 9.9 درصد را ثبت کرد. 

شاخص های اقتصادی حاصل شده در سال 
95 فراتر از پیش بینی بود به طوری که در اکثر 
این ش��اخص ها رقم به دست آمده فراتر بوده 
است. بر اس��اس گزارش فصلی اقتصاد ایران 
برای بهار س��ال 1396 که از سوی مرکز آمار 
ایران انتشار یافته است، متوسط رشد ساالنه 
محصول ناخالص داخلی 8درصد پیش بینی 
ش��ده بود که در سال 95 به 11درصد رسید. 
متوس��ط نرخ ت��ورم پیش بینی ش��ده برای 
سال های برنامه 8.8درصد است. این شاخص 
در س��ال 95 رقم 6.9درصد را نشان می دهد. 
نرخ بیکاری متفاوت از شاخص های دیگر است 
به طوری که برای نرخ بیکاری متوسط 10.3 
درصد در طول برنامه پیش بینی شده بود اما 
این ش��اخص در سال 95 رقم 12.4درصد را 
نشان می دهد. پیش بینی ضریب جینی برای 
س��ال آخر برنامه ششم توس��عه 0.34 است. 
این ش��اخص در س��ال 95 به 0.39 رس��ید. 
نس��بت مالیات به محص��ول ناخالص داخلی 
در س��ال 1395 رقم 25.3 درصد پیش بینی 
ش��ده بود. این شاخص در س��ال 1395 رقم 
26.1 را نشان می دهد. همچنین برای نسبت 
درآمده��ای مالیاتی به کل مناب��ع دولت در 
سال 95 رقم 35.3درصد پیش بینی شده بود. 
این ش��اخص در سال 95 رقم 35.9 را نشان 
می دهد. تردیدی نیست همه این شاخص ها 
در س��ایه انضب��اط مالی که از س��وی دولت 
یازدهم اتخاذ ش��ده بود حاصل ش��ده است. 
کاهش نرخ بیکاری مس��تلزم سرمایه گذاری 
اس��ت و این در حالی اس��ت که در سال های 
اخیر ب��ا خیل انبوه جمعیت��ی مواجه بودیم 
که در س��ال های گذشته به دلیل ناامیدی از 
بازار کار کشور رهسپار دانشگاه ها شده بودند. 

»عل��ی طیب نی��ا« وزیر اقتص��اد و دارایی در 
دولت یازدهم در همان روزهای شروع دولت 
تدبیر و امید پیش بینی کرده بود که بازار کار 
کشور به زودی با خیل جمعیت فارغ التحصیل 
از دانش��گاه های کش��ور مواجه خواهد ش��د. 
تع��داد جمعیت فع��ال )جمعیت ش��اغال و 
بیکار( در س��ال 92 در کش��ور 23میلیون و 
824ه��زار و 551 نفر بود که در بهار س��ال 
96 ب��ه 26میلی��ون و 983 ه��زار و 250نفر 
افزایش یافته است. تردیدی نیست که برخی 
شاخص های اقتصادی در کشور بهبود یافته 
اس��ت اما اقتصاد ایران هنوز ب��ا چالش های 
بی شماری مواجه اس��ت. همه این چالش ها 
سبب شده است در جدیدترین گزارش بانک 
بین المللی بازسازی و توسعه در مورد سهولت 
کس��ب وکار در کشورهای عضو بانک جهانی، 
رتبه کسب و کار در ایران که در گزارش سال 
گذشته با کسب 56.22 امتیاز در رتبه 120 
جه��ان قرار گرفت��ه بود، در گ��زارش جدید 
به رغم افزایش اندک امتیاز ایران و رس��یدن 
آن به 56.48، با چهار پله سقوط در رتبه، در 
جایگاه 124 جهان قرار گرفته است؛ رتبه ای 
که نازل ترین رتبه ایران در سه سال اخیر به 
ش��مار می رود. تعامل سازنده با دنیا، توجه به 
تولید و صادرات، رونق صنعت گردش��گری، 
حمایت از طرح های اشتغال زا و مهم تر از همه 
آش��تی با طبیعت برای حفظ محیط زیست 
می تواند بهبود شرایط اقتصادی، اجتماعی و 
سیاسی را به دنبال داشته باشد. تمامی رشد 
اقتص��ادی، کاهش نرخ ت��ورم، تثبیت قیمت 
نس��بی ارز، بهبود شرایط کسب و کار را زمانی 
مردم حس می کنند که ای��ن تغییرات را در 

شرایط عینی زندگی خود ببینند. 

رشد 11 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 95

شاخص های اقتصادی فراتر  از پیش بینی حاصل شد

دِر تولید روی پاشنه خروج از رکود می چرخد

نوید بازگشت رونق به اقتصاد
حمل و نقل ریلی

ریل گذاری 145 کیلومتر از راه آهن 
رشت – قزوین

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان گی��الن گفت 145 
کیلومت��ر از راه آه��ن رش��ت - قزوین ریل گذاری ش��ده و 
زیرسازی آن نیز افزون بر 98درصد پیشرفت فیزیکی دارد. 
علی خ��اوری در گفت وگو با ایرنا با یادآوری اینکه مس��یر 
خط آهن رشت - قزوین 164 کیلومتر است، اظهار داشت: 
امس��ال برای راه آهن اس��تان 380 میلی��ارد تومان اعتبار 
پیش بینی شده که تحقق آن و حتی بخشی از آن در سال 
جاری، بهره برداری از این خط ریلی را س��رعت می بخشد. 
وی به خطوط ریلی رشت - انزلی و رشت - آستارا نیز اشاره 
و بیان کرد: یک فاز خط ریلی رش��ت - انزلی به طول 41 
کیلومتر درحال انجام و فازهای 2 و 3 آن به مناقصه گذاشته 
شده است. مدیرکل راه و شهرسازی گیالن ادامه داد: برای 
تامین اعتبارات خط ریلی رش��ت - آستارا باید از فاینانس 
اس��تفاده ش��ود ضمن آنکه اکنون برای تکمیل پروژه های 
راه آهن گیالن، اهتمام بر آن اس��ت تا هرچه سریع تر خط 
ریلی قزوین - رشت به بهره برداری برسد. خاوری همچنین 
با اش��اره به پروژه راه آهن آستارا - آس��تارا افزود: از سمت 
آس��تارای جمهوری آذربایجان تا مرز کشورمان، این مسیر 
ریل گذاری شده اما شرایط در مسیر تعهد ما، متفاوت است 
با این توضیح که در این مس��یر، باید بارانداز، ساختمان و 
تاسیسات ایجاد شود درحالی که مسیر مورد تعهد جمهوری 
آذربایجان، فق��ط ریل گذاری بوده اس��ت. وی اضافه کرد: 
بخش مورد تعهد ایران در مس��یر آس��تارا، هم اکنون بیش 
از 80 درصد پیش��رفت فیزیک��ی دارد و بهره برداری از آن، 
تا پایان س��ال جاری پیش بینی شده اس��ت. پروژه راه آهن 
رش��ت - قزوین از سال 1386 آغاز ش��ده و این مسیر در 
قالب هشت قطعه کار می شود. تکمیل پروژه این خط ریلی 
تا پایان س��ال جاری و فازهای بعدی آن، یکی از مصوبات 
سفر رئیس جمهوری به استان گیالن است. این خط ریلی 
قادر خواهد بود ساالنه 10 میلیون تن بار و 3میلیون مسافر 
را جابه جا کند. ایران و جمهوری آذربایجان در ابتدای سال 
گذش��ته به منظور توسعه همکاری های اقتصادی، به ایجاد 
ارتباط ریلی دو کشور متعهد شدند و جمهوری آذربایجان 
با احداث هشت ونیم کیلومتر خط ریلی، قطار خود را به مرز 
ایران در آس��تارا رس��اند و ادامه این طرح با امتداد دوونیم 
کیلومتر و بارانداز، در آستارای ایران اجرا می شود. خط آهن 
آس��تارا - آستارا، اسفندماه پارس��ال در سفر الهام علی اف، 
رئیس جمهوری آذربایجان به تهران، با ورود آزمایشی قطار 
آذربایجان به ایس��تگاه آستارا در ایران افتتاح شد و مرحله 
نهایی ریل گذاری این خط آهن در خاک کشورمان نیز در 

حال انجام و تکمیل است. 

انرژی

مسکن 

اقتصاد کالن

دفتر توتال در ایران رسما شروع به 
کار کرد

با موافقت اشتغال کارشناس��ان شرکت نفتی توتال در 
هیأت فنی اش��تغال اتباع خارجی، توتال رس��ما کار خود 
در ایران را آغاز کرد. درخواس��ت ش��روع به کار مدیران و 
کارشناسان شرکت نفتی توتال ایران »بی وی« روز یکشنبه 
14 آبان  م��اه در هیأت فنی اش��تغال اتباع خارجی مطرح 
ش��ده و مورد موافقت این هیأت قرار گرفته است. شرکت 
نفت��ی توتال ایران بی وی در مهرماه س��ال جاری در اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات تجاری ایران به ثبت رسیده و 
در زمینه سرمایه گذاری پروژه های باالدستی، میان دستی 
و پایین دستی نفت و گاز فعالیت خواهد داشت. نخستین 
قرارداد جدید نفتی در پس��اتحریم دوازدهم تیرماه امسال 
بین شرکت ملی نفت و کنسرسیوم بین المللی به رهبری 
ش��رکت نفتی توتال فرانس��ه برای توس��عه فاز 11 پارس 
جنوبی امضا ش��د. ارزش قرارداد توس��عه ف��از 11 پارس 
جنوبی 4 میلیارد و 800 میلیون دالر اس��ت که با به ثمر 
رسیدن آن، روزانه 56 میلیون مترمکعب )معادل 2 میلیارد 
فوت مکعب( به ظرفیت برداش��ت ای��ران از میدان گازی 
پارس جنوبی مشترک با قطر افزوده می شود. وزارت نفت، 
در مدل جدید قراردادهای نفتی، شرکت های بین المللی را 
ملزم به شراکت با یک شرکت ایرانی و همچنین استفاده از 

ساخت داخل کرده است. 

70درصد معامالت مسکن در تهران 
برای واحدهای 70 متری بوده است

مدیرکل دفتربرنامه  ریزی و اقتصاد مس��کن وزارت راه و 
شهرسازی گفت در پنج سال گذشته 70 درصد معامالت 
مسکن در شهر تهران برای واحدهای مسکونی 70 متری 
یا کمتر بوده اس��ت. به گزارش »فرصت ام��روز« از پایگاه 
خبری وزارت راه و شهرس��ازی، عل��ی چگنی افزود: با این 
حال مساحت کمتر از 20 درصد واحدهای مسکونی ساخته 
شده کمتر از 70 متر مربع بوده است. به گفته وی، وزارت 
راه و شهرسازی در سال های گذشته، اقدامات متعددی در 
حوزه توسعه مالی بخش مسکن و افزایش قدرت وام دهی 
بانک مسکن با همکاری دستگاه های مربوطه انجام داده که 
از جمله این اقدامات می توان به راه اندازی بازار رهن ثانویه، 
راه اندازی صندوق های زمین و ساختمان، افزایش سرمایه 
بانک مس��کن، راه اندازی صندوق پس انداز مس��کن یکم، 
راه اندازی انواع حس��اب ها از جمله حس��اب امانی، ضمانت 
فروش اقس��اطی مسکن اش��اره کرد. وی خاطرنشان کرد: 
برخی از این ابزارها عملکرد و تاثیرات قابل  قبولی در حوزه 
مسکن داشتند ولی برخی به دلیل شرایط کالن اقتصادی 
به خصوص نرخ باالی س��ود بانکی، عملکردشان متناسب 
با انتظار نبوده اس��ت. مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد 
مس��کن همچنین در این باره که الگوی غالب تقاضا برای 
بخش مسکن چیست؟ و در این باره با توجه به اینکه الگوی 
تقاضا تغییر کرده و عرضه نیز از س��مت حاشیه شهرها به 
درون ش��هرها آمده اس��ت، گفت: در حال حاضر در کشور 
حدود 3 میلیون واحد مسکونی نسبت به کل خانوار، مازاد 
اس��ت، از طرف دیگر حدود یک میلیون و 200 هزار واحد 
مسکونی نسبت به واحدهای مسکونی مورد استفاده توسط 
خانوارها کمبود داریم که بخشی از دالیل این رخداد به عدم 
تطبیق الگوی عرضه و تقاضا مربوط است. چگنی گفت: در 
س��ال های گذشته بخش قابل  توجهی از ساخت و سازها در 
واحدهای مسکونی بزرگ  متراژ و گران  قیمت انجام شده در 
حالی که عمده تقاضای خانوارها به خصوص در کالن شهرها 
و خانوارهای کم درآمد برای واحدهای با متراژ متوس��ط و 
کوچک بوده است. چگنی اظهارداشت: در حال حاضر عمده 
تقاضای مس��کن برای واحدهای 50 تا 70 متری است در 
حالی که در س��ال های گذشته واحدهای 100 متر به باال 
ساخته شدند که عمال نش��ان داد عرضه و تقاضا همسو و 
هم جهت نیستند. چگنی افزود: تاکنون بیش از 280 هزار 
نفر در صندوق پس انداز خانه یکم حساب افتتاح کرده اند و 
همه آنها تقاضاهای بالقوه ای هستند که به تدریج وارد بازار 
مسکن خواهند شد و تقاضا را در این بازار تقویت خواهند 
ک��رد، اما اجرای آن منوط ب��ه تامین منابع مالی و تقویت 
سیس��تم بانکی است. زوجین و دارندگان حساب پس انداز 
مسکن خانه یکم می توانند در صورت وجود شرایط الزم تا 
160 میلیون تومان تس��هیالت از بانک مسکن برای خرید 

مسکن دریافت کنند. 

سرمایه گذاری 9هزارمیلیارد تومانی 
بخش خصوصی در بنادر

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریان��وردی گفت تاکنون 
بیش از 9 هزار میلیارد تومان سرمایه  گذاری توسط بخش 
خصوصی در بنادر کش��ور انجام شده است. محمد راستاد 
افزود: عالوه بر این س��رمایه گذاری 3هزار میلیارد تومانی 
توسط بخش خصوصی در بنادر کشور در دستور کار قرار 
گرفته است. راستاد مدیریت صاحب خانه ای را رویکرد این 
سازمان در سرمایه گذاری در بنادر کشور اعالم کرد و افزود: 
در این مدل زیرساخت های بندری، حوضچه های آرامش، 
موج  شکن  و اسکله توسط بخش دولتی و در مقابل روبناها، 
تجهیزات و پس کرانه ها برای توس��عه مراکز لجس��تیکی، 
توزیع و فعالیت های دربرگیرنده ارزش  افزوده توسط بخش 
خصوصی انجام می ش��ود. راستاد اظهار داشت: حمایت از 
هرگونه سرمایه گذاری توسط بخش خصوصی سبب شده 
تاکنون بیش از 9 هزار میلیارد تومان در بنادر کشور توسط 

بخش خصوصی سرمایه گذاری شود. 



بعد از اینکه در روزهای اخیر 
تا  تعاونی فرش��تگان  وضعی��ت 
حدی مشخص و روال پرداختی 
وجوه از س��رگرفته شد، اکنون 
سپرده گذاران هفت تعاونی دیگر 
زیرمجموعه کاس��پین در انتظار 
تکلیف حساب های خود  تعیین 
هستند. تازه ترین خبرها از این 
حکایت دارد که ظاهرا مش��کل 
خاص��ی در رابطه ب��ا آنها وجود 
نداش��ته و ب��ه زودی وضعی��ت 
نیز  این تعاونی ها  سپرده گذاران 

مشخص می شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، نزدیک 
به یک س��ال اس��ت درگیری ها 
در مؤسسه کاس��پین که مجوز 
پای��ان  در  را  خ��ود  فعالی��ت 
س��ال۱۳۹۴ از بان��ک مرک��زی 
دریافت کرده بود می گذرد. عام 
حسنات  مازندران،  کش��اورزان 
اصفهان، دامداران و کش��اورزان 
مش��هد،  الزه��رای  کرمانش��اه، 
بدر ت��وس، پیون��د، امید جلین 
گرگ��ان و فرش��تگان، هش��ت 
تعاونی منحله ای بودند که بانک 
مرک��زی در جریان س��اماندهی 
بازار غیرمتشکل پولی آنها را در 
مجموعه کاس��پین گرد آورده و 
مسئولیت تعهدات و دارایی ها و 
بدهی های آنها را به هیأت مدیره 
کاسپین و طبق برنامه مشخص 
مح��ول کرد. اما طولی نکش��ید 
ک��ه وضعیت کاس��پین به دلیل 
مس��ائل داخلی و برخی حواشی 
خ��ارج از آن ب��ه ه��م ریخت و 
س��پرده گذاران  هج��وم  جریان 
تجمعات  وج��وه،  دریافت  برای 
پی در پ��ی و حواش��ی خاص آن 

آغاز شد. 
در ای��ن بی��ن فرش��تگان ب��ا 

نزدیک به ۵۰۰هزار سپرده گذار 
بزرگ ترین زیرمجموعه کاسپین 
ب��ود ک��ه عمده حواش��ی پیش 
آمده برای این مؤسسه به دلیل 
مش��کالت و بدهی  کالن در این 
تعاون��ی رقم خ��ورد. به هرحال 
وج��ود ح��دود ۸۶۰۰میلی��ارد 
توم��ان بدهی که ۳۰۰۰میلیارد 
آن س��ود شناسایی نش��ده بود 
حداق��ل  ب��ه  را  آن  بده��ی  و 
۵۶۰۰میلیارد تومان می رس��اند 
معضل��ی بود ک��ه در مقابل آن 
دارای��ی نق��د چندان��ی وج��ود 
نداشته و آنچه در اختیار بود به 
وجود امالکی که شناس��ایی آن 
زمان خاص خ��ود را می طلبید 

محدود می شد. 
ب��ه ه��ر ص��ورت در نتیج��ه 
مذاکراتی که بین بانک مرکزی 
و دس��تگاه قض��ا ش��کل گرفت 
تصفیه  هیات ه��ای  نهای��ت  در 
تعاونی ه��ا به وی��ژه فرش��تگان، 
بررسی وضعیت دارایی و بدهی 
تعاونی ه��ا در دس��تور کار قرار 

گرف��ت و در اهم آن شناس��ایی 
و انتق��ال ام��الک به مؤسس��ه 
کاس��پین آغاز ش��د. ج��دای از 
مشکالتی که در این بین وجود 
داشت در مراحل ابتدایی اعالم 
ش��د که ح��دود ۳۱۰۰میلیارد 
فرش��تگان  دارای��ی  از  توم��ان 
شناس��ایی ش��ده و پس از این 
مرحله ب��ود که بان��ک مرکزی 
تعیی��ن تکلیف س��پرده گذاران 
تعاونی را از اواخر اردیبهشت ماه 
و به ط��ور مرحله ای آغ��از کرد، 
به گونه ای که از سقف ۳میلیون 
ش��روع و تا ۲۰۰ میلیون تومان 
پی��ش رف��ت، ول��ی در اوای��ل 
مردادم��اه و در آس��تانه تعیین 
تکلیف س��پرده گذاران تا سقف 
۲۰۰ میلیون جری��ان پرداخت 
انس��داد حس��اب های  دلیل  به 
کاس��پین که به دستور قضایی 

بود متوقف شد. 
در نهایت ط��ی مذاکرات اخیر 
بین سران قوا و شناسایی بیشتر 
امالک به بیش از ۶۷ مورد رسیده 

بود تقسیم بندی اموال فرشتگان 
در دس��تور کار ق��رار گرفته بود 
و ب��ا تزریق خط اعتب��اری بانک 
مرکزی به کاس��پین که تاکنون 
به ۲۰۰۰میلیارد تومان رس��یده 
است تعیین تکلیف سپرده گذاران 
مجددا ش��روع ش��د و ش��رایط 
قبلی نیز تا ح��دودی تغییر کرد 
به طوری که از ش��نبه همزمان با 
۲۰آبان ماه سپرده گذاران تا سقف 
۲۰۰میلی��ون توم��ان می توانند 
با مراجع��ه به ش��عب ۱۰درصد 
باقی مان��ده از وجوه خ��ود را که 
در مرحل��ه اول در حس��اب آنها 
نگه داشته بود دریافت کنند و از 
سوی دیگر مبالغ تا ۲۰۰میلیون 
نی��ز این امکان را دارند که تا این 
مبلغ فعال دریافتی داشته باشند. 

اوض��اع  ش��رایطی  در  ام��ا 
فرشتگان تا حدی در روال قرار 
گرفت و می تواند گره های قبلی 
را ب��از کند ک��ه وضعیت هفت 
تعاونی دیگر برای سپرده گذاران 
آنها چندان مش��خص نیست و 

گرچه تعداد آنها قابل مقایسه با 
فرشتگان نخواهد بود، ولی این 
دریافت  منتظر  س��پرده گذاران 
وجوه و مشخص شدن وضعیت 

خود هستند. 
پیگیری ها  و  تازه ترین خبرها 
از  حاک��ی  ام��ر  مس��ئوالن  از 
آن اس��ت ک��ه در تعاونی ه��ای 
باقی مانده ظاهرا مشکل چندانی 
وجود ندارد. شناس��ایی و انتقال 
به  تعاونی ها  ای��ن  دارایی ه��ای 
کاس��پین همچن��ان در جریان 
بوده، ولی شواهد از این حکایت 
دارد ک��ه دارایی ه��ا و بدهی ها 
یکدیگر  پاس��خگوی  می توان��د 
باش��د به عبارتی کس��ری قابل 
توجهی مثل فرش��تگان در آنها 
وجود ن��دارد. از این رو با پیش 
ب��ردن مراح��ل الزم و ب��ا نظر 
مرجع قضای��ی و بانک مرکزی 
اگر مشکل خاصی وجود نداشته 
باش��د به زودی تعیی��ن تکلیف 
تعاونی عام  سپرده گذاران هفت 
حسنات  مازندران،  کش��اورزان 
اصفهان، دامداران و کش��اورزان 
کرمانش��اه، الزهرای مشهد، بدر 
توس، پیوند، امید جلین گرگان 
و فرش��تگان در دستور کار قرار 

خواهد گرفت. 
با این حال پیش تر مؤسس��ه 
از  متفاوت��ی  اخب��ار  کاس��پین 
تعیی��ن وضعیت هف��ت تعاونی 
دیگر اع��الم کرده بود؛ زمانی که 
اعالم ش��ده ب��ود شناس��ایی و 
برخی  در  دارایی ه��ای  انتق��ال 
تکمیل شده و حتی پرداخت ها 
در تعاونی های��ی همچون الزهرا 
مش��هد یا بدر توس ابهر شروع 
ش��ده بود ک��ه در ادامه متوقف 

شد. 

با تعیین تکلیف تعاونی »فرشتگان«

تکلیف ۷ تعاونی دیگر »کاسپین« چه می شود؟  قائم مقام بانک مرکزی: 
مسیر اصالح نظام پولی ایران در 

حال طی شدن است
بانک مرکزی در طول سال های اخیر با تقویت انضباط 
پولی، انتظام بخشی به بازار پول، ثبات بخشی به بازار ارز 
و هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی، حمایت از 
تولید و اشتغال و جذب سرمایه گذاری را در اولویت قرار 
داد.  ب��ه گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر اکبر 
کمیجانی در »دهمین همایش دوساالنه اقتصاد اسالمی؛ 
اش��تغال و س��رمایه گذاری در اقتصاد اسالمی و اقتصاد 
ایران« که دیروز در دانش��گاه الزهرا )س( برگزار شد به 
تبیین نقش نظام بانکی در تامین مالی تولید و اشتغال 
پرداخت.  این مقام مسئول بانک مرکزی، ثبات بخشی به 
اقتصاد با تاکید بر کاهش تدریجی نرخ تورم به س��طوح 
یک رقم��ی و ت��داوم آن را رویکرد کلی سیاس��ت های 
بانک مرکزی خواند و گفت: در بخش سیاست پولی که 
وظیفه اصلی بانک مرکزی است، تقویت انضباط پولی با 
همکاری دولت و اس��تفاده از روش های غیردستوری در 

تعیین نرخ سود بانکی، در دستور کار قرار گرفت. 
به گفت��ه کمیجان��ی، در بخش سیاس��ت نظارتی؛ 
انتظام بخشی به بازار پول و گسترش چتر نظارتی بانک 
مرکزی، در بخش سیاست  ارزی؛ ثبات بخشی به بازار 
ارز و زمینه سازی برای یکسان سازی نرخ ارز و در بخش 
سیاست اعتباری؛ هدایت منابع به سمت فعالیت های 
تولیدی، تامین س��رمایه در گردش واحدهای تولیدی 
و بهبود تامین مالی خرد خانوارها به عنوان اولویت های 
بانک مرک��زی در دولت یازدهم و دوازدهم قرار گرفته 
اس��ت.  قائم مقام بان��ک مرکزی جهت گی��ری اصلی 
سیاست های اعتباری سیستم بانکی در سال های اخیر 
به عنوان عامل اصلی تحریک و تشویق تقاضای کل را  
عمدتا بر حفظ اشتغال موجود و استفاده از ظرفیت های 
خال��ی اقتصاد معرفی و عنوان کرد: این امر از مس��یر 
جهت دهی تسهیالت به تامین مالی سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی انجام ش��ده است. همچنین شبکه 
بانکی از طریق تس��هیل دسترسی به تسهیالت جدید 
بانکی توس��ط بنگاه های بزرگ تولیدی که به دالیلی 
خارج از اراده خود، از جمله تشدید تحریم های ناعادالنه 
در سال های ۱۳۹۰- ۱۳۹۲، در بازپرداخت بدهی خود 
به شبکه بانکی دچار مشکل شده بودند، به یاری تولید 
آمد. همچنین طی این س��ال ها تامین مالی بنگاه های 
کوچک و متوس��ط با همکاری وزارت صنعت، معدن و 
تجارت در س��ال ۱۳۹۵ و سال جاری مورد توجه قرار 

گرفته است. 
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دریچــه

مدیرعامل بانک صنعت و معدن اعالم کرد
 سقف تسهیالت معدنی

برداشته شد
مدیرعامل بان��ک صنعت و مع��دن از کاهش یک 
درصدی نرخ س��ود وام در بخش مع��دن خبر داد و 
گفت: سقف تخصیص تسهیالت معدنی برداشته شد. 
به گ��زارش پای��گاه اطالع رس��انی بان��ک صنعت 
و مع��دن، عل��ی اش��رف افخم��ی در مراس��م انعقاد 
تفاهمنام��ه همکاری تأمین مال��ی طرح های معدنی 
فیمابین ایمیدرو و بانک یاد ش��ده که با حضور وزیر 
صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، گفت: طی چهار 
سال گذش��ته طرح های متوقف تأمین مالی شده اند 
و هف��ت طرح فوالدی را نیز تأمی��ن اعتبار کرده ایم؛ 
ضم��ن اینکه پنج طرح دیگر حوزه گندله س��ازی در 
مجموع به ارزش ۳میلیارد دالر تأمین مالی شده که 
ظرفیت تولید فوالد کشور را ۷میلیون اضافه خواهد 

کرد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.۰۷۵دالر آمریکا

۴.۷۸۳یورو اروپا

۵.۴۰۹پوند انگلیس

۱.۱۱۸درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۹.۵۰۰مثقال طال

۱۲۴.۴۸۲هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۸۱.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۳۳۸.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۸۲.۰۰۰نیم سکه

۳۸۷.۷۰۰ربع سکه

۲۵۲.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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اوراق  ب��ورس  ش��اخص کل 
 به��ادار ته��ران پ��س از اف��ت 
133 واحدی در نخس��تین روز 
کاری آبان م��اه، روز دوش��نبه 
دومی��ن قرمزپوش��ی ای��ن ماه 
را تجرب��ه کرد. بدی��ن ترتیب 
ش��اخص کل قیم��ت و ب��ازده 
به��ادار  اوراق  ب��ورس  نق��دی 
تهران در پای��ان معامالت روز 
آبان م��اه پانزده��م   دوش��نبه 
 96 ب��ا کاه��ش 61 واح��دی 
 مع��ادل 0.07 درص��د ت��ا رقم 
واح��د   843 و  ه��زار   87
اف��ت ک��رد. در س��ومین روز 
معامالتی هفته در بازار سهام، 
 نم��اد ماشین  س��ازی اراك ب��ا

 49 واح��د، نم��اد ملی  صنایع  
م��س  ایران  ب��ا 46 واحد، نماد 
ایران  س��یار  ارتباطات  شرکت 
ب��ا 38 واح��د، نم��اد پاالیش 
نفت بندرعباس ب��ا 34 واحد، 
نماد فوالد مبارک��ه اصفهان با 
28 واح��د، نم��اد پاالیش نفت 
تهران با 19 واحد، نماد س��ایپا 
ب��ا 14 واح��د، نم��اد پاالیش 
نفت اصفه��ان ب��ا 12 واحد و 
نماد کش��تیرانی ای��ران با 11 
تاثیر  واحد کاهش، بیش��ترین 
منفی را در افت ش��اخص کل 
بورس داشتند. در مقابل، نماد 
بان��ك ملت ب��ا 45 واحد، نماد 
پتروش��یمی جم ب��ا 44 واحد، 
نم��اد گروه مپنا ب��ا 35 واحد، 
نماد پتروش��یمی مبین با 30 
واحد و نم��اد مخابرات ایران با 
28 واح��د افزایش، بیش��ترین 
تاثی��ر مثب��ت را در جلوگیری 
از اف��ت بیش��تر ش��اخص کل 
ب��ورس داش��تند. آیفکس نیز 
روز دوش��نبه ح��دود 4 واحد 

افت کرد و به رقم 968 رسید. 
ارزش معامالت فرابورس ایران 
به رق��م 96 میلیارد تومان بالغ 
شد که این رقم ناشی از دست 
به دست ش��دن 256 میلیون 
سهم و اوراق مالی قابل معامله 
ط��ی 41 ه��زار و 94 نوب��ت 

دادوستد بود. 

فرصت خرید برای 
سهامداران حقیقی

در سومین روز معامالت تاالر 
شیش��ه ای قیم��ت س��هم ها در 
تعداد زیادی از گروه ها روند رو 
به کاهش��ی را تجربه کردند. بر 
این اساس روند قیمتی در اکثر 
گروه ها رو به کاهش بود و تعداد 
زی��ادی از نمادهای خودرویی و 
فل��زی در قیم��ت پایان��ی روند 
منف��ی را تجرب��ه کردند.  بدین 
ترتی��ب ش��اخص کل ک��ه در 

آس��تانه تص��رف قل��ه 88 هزار 
واحدی قرار داشت با فشارهای 
فروش��ندگان  س��وی  از  وارده 
سهام و ریس��ك های موجود در 
آن، در کان��ال 87 هزار واحدی 
درج��ا زد. این در حالی  اس��ت 
که ریس��ك های جدید و مهمی 
نیز طی ماه های اخیر به فضای 
بورس تهران وارد شده و رویکرد 
ترام��پ و ح��زب جمهوریخواه 
علی��ه ایران روزبه روز بیش��تر و 
بیش��تر می ش��ود و عام��ل فوق 
به عنوان ریس��کی بنیادی بر جو 
روانی بازار س��هام تاثیر گذاشته 
است. چنانکه روز دوشنبه بازار 
سهام شاهد اصالح قیمت سهام 
همس��و ب��ا اس��تراحت مقطعی 
نماگره��ای منتخب خود بود. با 
ای��ن حال و با توجه به کاس��ته 
شدن از تعداد فروشندگان طی 
روزهای آینده در بازار س��هام و 

همچنین انتظار برای روش��ن تر 
اغلب  دورنمای س��هام،  ش��دن 
معامله گ��ران بر ای��ن باورند که 
س��قف تاریخ��ی ش��اخص کل 
ب��ورس تهران شکس��ته خواهد 
ش��د.  در ای��ن بی��ن، انتظ��ار 
برای افزایش قیمت س��هم های 
افزایش  از  صادرات محور ناشی 
تعدیل های  موض��وع  دالر،  نرخ 
با اهمیت س��ود ب��رای این نوع 
ش��رکت های ارزآور را افزای��ش 
داده است.  همچنین خبرهایی 
مبنی بر تغییر مدیرعامل بانك 
ملت در حال��ی در کانون توجه 
قرار  بانک��ی  گروه  س��هامداران 
گرف��ت که با توجه به ش��ایعات 
موجود در تاالر شیشه ای، انتظار 
می رود مدی��ران عامل دو بانك 
بورس��ی دیگر نیز طی روزهای 
آینده دستخوش تغییر و تحول 
باشند.  در کل روز دوشنبه بازار 

س��هام بازاری کم حجم بود که 
لزوم اص��الح قیمت��ی در اغلب 
نماده��ای معامالتی باعث ش��د 
تا نماگرهای منتخب بازار سهام 
کوتاه مدت  اس��تراحت  ف��از  در 
ف��رو رون��د؛ ب��ازاری ک��ه برای 
برای  فرصتی  حقیقی ه��ا  اغلب 

جمع آوری سهام بود. 

معامالت درون گروهی زیر 
ذره بین

گ��روه  در  دوش��نبه  روز 
در  ایران خ��ودرو  خودروی��ی، 
حالی نظاره گر معامالت کد به 
کد در جریان بازار نقدی سهام 
ب��ود که صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری طی روزهای گذشته 
حج��م زی��ادی از معامالت کد 
به کد در این نم��اد را به خود 
اختص��اص داده بود. همچنین 
بی��ش از 15 میلی��ون س��هم 
پاکس��ان ب��ه ارزش بیش از 6 
میلی��ارد توم��ان ب��ا معامالت 
انتقالی میان سهامداران عمده 
همراه بود. در توسعه اقتصادی 
آرین نیز 10 میلیون س��هم به 
ارزش بی��ش از 800 میلی��ون 
تومان به کدهای درون گروهی 
س��هامدار عمده انتق��ال یافت.  
همچنین 6 میلیون حق تقدم 
خرید س��هام ملی صنایع مس 
ای��ران ب��ه ارزش 500 میلیون 
تومان کد به کد ش��د.  در عین 
حال بیش از 5 میلیون س��هم 
ملی صنایع مس ایران به ارزش 
کمت��ر از یك میلیارد تومان به 
سهامدار  درون گروهی  کدهای 
عمده انتقال یافت و در صندوق 
اعتمادآفری��ن  معامل��ه  قاب��ل 
پارسیان نیز بیش از 3 میلیون 
 واحد س��رمایه گذاری به ارزش
 300 میلی��ون توم��ان کد به 

کد شد.

شاخص کل از فتح قله تاریخی باز ماند

بازار سهام در فاز استراحت

فدراس��یون  کاری  کمیت��ه  جلس��ات 
بورس ه��ای اروپایی-آس��یایی )فی��اس( با 
حض��ور 18 عضو کامل و وابس��ته در ایروان 
ارمنستان برگزار ش��د که طی آن فرابورس 
ایران به عنوان نایب رئیس این کمیته کاری 
انتخاب شد. رقابت تنگاتنگی میان فرابورس 
و ب��ورس ابوظبی برای کس��ب عنوان نایب 
رئیس کمیته کاری فیاس در جریان بود که 
با توجه به سابقه خوب و فعال بودن فرابورس 
طی سال های گذشته، بورس ابوظبی به نفع 
فرابورس کنار کشید؛ بدین ترتیب فرابورس 
ایران نایب رئیس کمیته کاری فدراس��یون 
بورس ه��ای اروپایی-آس��یایی ش��د. در این 
مجمع مقامات ارش��د فرابورس ایران عالوه 
بر معرفی بازارها و ابزارهای جدید فرابورس 
و اش��اره به دستاوردهای اخیر این رکن بازار 
سرمایه کشور، ویژگی ها و پتانسیل های بازار 
بدهی را نیز تشریح کردند. همچنین ناندینی 
سوکومار، رئیس فدراسیون جهانی بورس ها، 

چشم انداز و برنامه های آتی WFE را تشریح 
و در خص��وص اینک��ه فدراس��یون جهانی 
بورس ها و فیاس چه همکاری هایی می توانند 
با  هم داشته باشند، صحبت کرد. وی رسما 
از بورس ه��ای عضو فیاس نی��ز دعوت کرد 
در اجالس س��االنه WFE که در سپتامبر 
2018 در یون��ان برگ��زار می ش��ود حضور 
یابند. در ادامه کنستانتین سارویان، دبیرکل 
فیاس نیز ضمن ارائه گزارشی درباره کارایی 
بورس ه��ای عض��و فدراس��یون بورس های 
اروپایی-آس��یایی، به بررس��ی مقایس��ه ای 
بورس های عضو این فدراسیون با بورس های 
مطرح و بزرگ جهان از نظر مش��خصه هایی 
همچون تعداد پرس��نل و میزان درآمدها و 
هزینه ها پرداخ��ت. در بخش دیگری از این 
کمیته کاری، نیکوس تریپاتساس مدیرعامل 
MiFID بورس قبرس به تشریح استاندارد 
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ک��ه به گفت��ه وی این اس��تاندارد باید از دو 
ماه آینده ب��رای بورس های عض��و اتحادیه 
اروپا اجرایی ش��ود؛ از آنجا که قرار است این 
اس��تانداردها روند س��رمایه گذاری خارجی 
اروپایی ها در بورس های غیراروپایی را تغییر 
دهند، الزم است کشورهایی که عضو اتحادیه 
اروپا نیس��تند نیز این استانداردها را با دقت 
مطالعه و بررس��ی کنند. فراب��ورس ایران و 
بورس مسقط نیز آخرین دستاوردهای خود 
را پرزن��ت کردند که این ارائه ها، اس��تقبال 

حاضران را در پی داشت. 
اصالح اساسنامه فدراسیون 
بورس های اروپایی-آسیایی

در کمیته کاری ایروان، اساس��نامه فیاس 
اصالح ش��د که هدف از این بازنگری، ارتقای 
حاکمی��ت ش��رکتی فدراس��یون بورس های 
اروپایی-آسیایی بود و در راستای آن کمیته 
حسابرس��ی داخلی فیاس نیز تش��کیل شد. 
عالوه بر این در کمیته کاری فیاس پیشنهاد 

تعام��ل س��پرده گذاری های عض��و فیاس با 
همدیگر مورد تایید ق��رار گرفت ضمن آنکه 
مس��ائلی از جمل��ه تب��ادل دیتا، محاس��به 
کامپوزی��ت بورس های عضو فی��اس و تبادل 
تکنول��وژی، دان��ش و آموزش نی��ز از جمله 
مباحث مطرح شده در کمیته کاری فدراسیون 

بورس های اروپایی-آسیایی بود. 
ارتقای سطح برگزاری جلسات فیاس

پی��ش از این، بیست وس��ومین نشس��ت 
فدراسیون بورس های اروپایی-آسیایی موسوم 
به فیاس در تاریخ 25 اردیبهش��ت ماه 96 به 
میزبان��ی فراب��ورس ایران برگزار ش��د که به 
گفته حاضران نقط��ه عطفی در تاریخ فیاس 
محس��وب می شود؛ چراکه به دنبال مذاکرات 
صورت گرفت��ه در ته��ران، س��طح برگزاری 
جلس��ات در ایروان ارتقا یافت، به گونه ای که 
اختالف سطح معناداری در کیفیت گزارش ها 
مش��اهده ش��د و پرزنتیش��ن های کاری نیز 

علمی تر بود. 

با توجه به افزایش تعداد شعب بانك های 
س��رمایه گذاری  واحده��ای  صادرکنن��ده 
و همچنی��ن تع��داد و مبل��غ صندوق های 
س��رمایه گذاری، نظارت مس��تقیم سازمان 
ب��ورس و اوراق بهادار ب��ر عملکرد مدیران 
ثبت صندوق ها به منظور حمایت از حقوق 
س��رمایه گذاران ض��روری ب��ود و بر همین 
اساس صدور و ابطال الکترونیکی واحدهای 
سرمایه گذاری در دستور کار سازمان بورس 
و اوراق به��ادار قرار گرفت. علی س��عیدی، 
عضو هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار در گفت وگو با سنا، ضمن بیان مطلب 
فوق، گفت: گس��تردگی حوزه جغرافیایی و 
تعداد ش��عب بانك ها و نظارت غیرمستقیم 

سازمان بر آن شعب، از دالیل اصلی اجرای 
این برنامه بود. وی با بیان اینکه در گذشته 
مدیران صندوق های سرمایه گذاری  برخی 
که بی��ش از نیم��ی از دارایی ه��ای تحت 
مدیریت کل صندوق ه��ا را اداره می کنند، 
الکترونیکی جهت صدور  زیرس��اخت های 
و ابطال، ب��دون نیاز ب��ه مراجعه حضوری 
ب��ه دفتر مدی��ر صندوق یا ش��عب بانك را 
فراهم کردند، افزود: این امر باعث تس��هیل 
در صدور و ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
و امکان نظارت مناس��ب تر برای سازمان بر 
عملکرد مدیران را فراهم کرده است. معاون 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار، افزود: 
در ح��ال حاضر بی��ش از 50 درصد تعداد 

صدور و ابطال توسط مدیران صندوق های 
سرمایه گذاری صورت می گیرد که از طریق 
زیرس��اخت الکترونیکی تهیه ش��ده برای 
این منظ��ور انجام می ش��ود. وی ادامه داد: 
مش��تریان این صندوق ها نیازی به حضور 
در شعب بانك یا مراجعه حضوری به مدیر 
را ندارن��د و دریاف��ت و پرداخ��ت از طریق 
زیرس��اخت الکترونیکی ایجاد شده توسط 
مدیران س��رمایه گذاری ص��ورت می گیرد. 
معاون رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
تاکید کرد: پیش بینی سازمان این است که 
الباقی مدیران صندوق های سرمایه گذاری 
نیز از این زیرس��اخت الکترونیکی استفاده 
کنن��د. علی س��عیدی با اش��اره ب��ه اینکه 

در ح��ال حاضر ام��کان ابط��ال واحدهای 
س��رمایه گذاری توسط ش��عب بانك میسر 
اس��ت، گفت: ای��ن امر در جهت تس��هیل 
شرایط برای ابطال واحدهای سرمایه گذاری 
برای سرمایه گذاران که از طریق شعب بانك 
صورت گرفته در نظر گرفته ش��ده اس��ت. 
عضو هیات مدیره س��ازمان ب��ورس و اوراق 
به��ادار تصریح کرد: با مذاکراتی که با بانك 
مرکزی انجام می ش��ود، در ص��ورت ایجاد 
مکانیزم نظارتی مناس��ب، ص��دور و ابطال 
از طریق بانك ها و ش��عب منتخب آنها که 
زیرساخت الکترونیکی الزم را برای صدور و 
ابطال فراهم و توسط بانك مربوطه معرفی 

شده اند، امکان پذیر خواهد شد. 

در جلسات کمیته کاری فدراسیون بورس های اروپایی-آسیایی

فرابورس ایران نایب رئیس کمیته کاری فیاس شد

عضو هیات مدیره سازان بورس و اوراق بهادار تشریح کرد 

دالیل حذف بانک ها از چرخه صدور واحدهای سرمایه گذاری

اخبار

پرداخت بیش از 5۶ هزار میلیارد 
ریال سود اوراق به سرمایه گذاران

مدیرمالی ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی گفت مبلغ 
56 ه��زار و 12 میلی��ارد ریال س��ود ان��واع اوراق مهرماه 
امسال به حس��اب 10 هزار و 520 سرمایه گذار واریز شد.  
سیدکیومرث بزرگی نهاد افزود: تسویه باقیمانده اوراق اسناد 
خزانه اس��المی با نماد )ذاخزا10( و )ذاخزا11( مهرماه ماه 
96رق��م 56 هزار و 12 میلیارد ریال بود که ماه گذش��ته 
به طور کامل پرداخت ش��د. وی اظهار داشت: سود اوراق 
صکوك ش��رکت معدنی و صنعتی چادرمل��و، گروه مپنا، 
فوالد مبارکه اصفهان، پترو امید آسیا، گروه صنعتی بوتان، 
مخابرات ایران، دانا پتروریگ، سیمان شرق، مادر تخصصی 
بازرگان��ی دولت��ی، وزارت اقتصاد و دارای��ی، وزارت علوم، 
لوتوس پارس��یان، س��ایپا یدك، فوالد کاوه جنوب کیش، 
توسعه ملی، خدمات ارتباطی رایتل، بانك مسکن به مبلغ 
6 هزار و 635 میلیارد ریال به حساب 3671 سرمایه گذار 
واریز ش��د. بزرگی نهاد ادامه داد: ش��رکت س��پرده گذاری 
مرکزی در ماه گذش��ته س��ود 1232 س��رمایه گذار اوراق 
مش��ارکت هلدینگ خاورمیانه، ش��رکت ملی نفت ایران، 
لیزینگ امید، نفت و گاز پرش��یا و پتروشیمی گچساران، 
صندوق بازنشستگی صنعت نفت، شهرداری های مشهد، 
ش��یراز و قم را به مبلغ 674 میلیارد و 916 میلیون ریال 
به حس��اب آنها واریز کرد. مدیر مالی س��مات خاطرنشان 
کرد: س��ود اوراق گواهی سپرده بانك پارسیان، بانك رفاه 
کارگ��ران، صندوق ه��ای س��رمایه گذاری گنجینه آینده 
روش��ن، پارند پایدار سپهر، توس��عه یکم، سپهر خبرگان 
نفت، س��رمایه گذاری کمند و امین یکم فردا و سود سهام 
ش��رکت های س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه و فرابورس ایران به س��رمایه گذاران پرداخت ش��د. 
هم اکنون سود 88 مورد اوراق شامل اوراق اجاره، مرابحه، 
مشارکت، گواهی سپرده و صندوق های سرمایه گذاری که 
دارای سررس��ید ماهانه یا سه ماهه هستند، توسط شرکت 

سپرده گذاری مرکزی پرداخت می شود. 

عرضه   انواع  فرآورده های  پاالیشگاهی 
در رینگ بین الملل بورس انرژی

روز دوش��نبه م��ورخ 15 آب��ان96، معام��الت ثانوی��ه 
گواهی ه��ای س��رمایه گذاری صن��دوق س��رمایه گذاری 
پ��روژه آرمان پرند مپنا و همچنی��ن عملیات بازارگردانی 
گواهی های مذکور توس��ط شرکت تامین سرمایه امین از 
طریق کارگزاری امین آوید در بازار سایر اوراق بهادار قابل 
معامله آغاز شد. طی روز کاری دوشنبه همچنین کاالهای 
ریفورمیت پتروش��یمی بوعلی، برش سنگین پتروشیمی 
شازند، متانول پتروشیمی زاگرس، برش سنگین و سوخت 
کوره سبك پتروشیمی تبریز و حالل 402 پاالیش نفت 

کرمانشاه در رینگ داخلی بازار فیزیکی عرضه شدند. 

رشد چشمگیر شاخص ها در ژاپن 
طی نخستین روز معامالتی

بازار ژاپن که پس از گذش��ت تعطیالت طوالنی دوباره 
معام��الت نخس��تین روز کاری هفته را آغ��از کرد در پی 
تضعیف ین با رش��د شاخص ها همراه شد. شاخص نیکی 
در این کش��ور با رشد 0.04 درصدی همراه شد در حالی 
که در صنعت بانکداری، قیمت سهم موسسه خدمات مالی 
میتسوبیش��ی با رش��د یك درصدی همراه شد و موسسه 
خدمات مالی میتس��وئی کاه��ش 0.2 درصدی را به ثبت 
رساند. در صنایع خودروسازی، تویوتا با رشد 0.6 درصدی 
قیمت س��هم همراه ش��د و قیمت س��هام هوندا نیز رشد 
2درصدی را از آن خود کرد. ش��رکت های صادراتی نیز با 
رش��د قیمت سهم همراه ش��دند که در این میان شرکت 
سونی با رشد 2 درصدی قیمت سهم رو به رو شد و شرکت 
میتسوبیشی الکترونیك نیز 1درصد افزایش سهم را از آن 
خود کرد. قیمت س��هام کانن 0.1 درصد مثبت ش��د در 
حالی که سهام پاناسونیك 0.2 درصد افت کرد. اما بهترین 
عملکرد را در بازار این کش��ور شرکت تولیدکننده صنایع 
سنگین هیتاچی زوسن با رشد 7 درصدی داشت در حالی 
که قیمت سهام ش��رکت شیشه سازی نیپون شیت گلس 
رش��د 7درصدی را از آن خود کرد. قیمت س��هام شرکت 

شیمیایی توکویاما نیز رشد 4 درصدی را به ثبت رساند. 

»فپنتا« 272 ریال سود خالص 
شناسایی کرد

شرکت صنعتی س��پنتا با سرمایه ثبت شده 54میلیارد و 
173میلیون ریال اطالعات و صورت های مالی میان دوره ای 
ش��ش ماهه منتهی به پایان شهریور امس��ال را منتشر کرد. 
ش��رکت صنعتی س��پنتا گزارش6  ماهه سال مالی منتهی با 
پایان اسفند امسال را اعالم کرد. »فپنتا« برای دوره شش ماهه 
امسال به ازای هر سهم 272 ریال سود خالص شناسایی کرد. 
این شرکت برای دوره 6 ماهه سال گذشته به ازای هر سهم 
361 ریال س��ود شناسایی کرده بود و برای امسال این سود 
را در ش��ش ماهه 25درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل 
کاهش داد. این ش��رکت در پایان دوره 12 ماهه س��ال مالی 
قبل به ازای هر سهم یك هزار و 302 ریال سود محقق کرد. 
همچنین س��ود انباش��ته پایان دوره برای شش ماهه امسال 
368میلیارد و 846 میلیون ریال اعالم ش��ده است. این رقم 
نسبت به مدت مشابه سال قبل 5 درصد افزایش داشته است. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
صنایع ش��یمیایی س��ینا در حالی عنوان نخست جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که رادیاتور ایران 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

10.6254.99شسینا
3.1874.94ختور

3.2774.93خشرق
7184.82وملت

4.1534.4شپاکسا
1.6454.38دامین
10.6243.99شبهرن

 بیشترین درصد کاهش
ماشین سازی اراك صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
کش��ت و صنعت چین چین در رده دوم این گروه ایس��تاد. کمك فنر 
ایندامین هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)17.38(1.507فاراك
)5(7.600غچین
)4.83(1.340خکمك
)4.49(2.446حفاري
)4.22(2.679کهرام
)4.13(7.606قشهد

)4.11(3.799پدرخش

پرمعامله ترین سهم
ماش��ین س��ازی اراك پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. آلومینیوم 
گرف��ت. ق��رار  ب��اال  رده ه��ای  در  ه��م  ای��ران 

تعداد دفعهقیمتنام

59.860 1507فاراك
32.326 1088خساپا
27.751 1470فایرا
26.571 2304فوالد
18.608 2203قثابت
17.208 1016وبملت
16.108 2740خودرو

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را ماشین سازی 
اراك به خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. کنترل خوردگ��ی تکین کو هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

90.203 1507فاراك
61.230 2304فوالد
45.715 12146رتکو

44.142 2740خودرو
40.998 2203قثابت
40.799 1470فایرا
39.984 4176مبین

بیشترین سهام معامله شده
ماشین سازی اراك در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که سایپا در این گروه دوم 

شد و قند ثابت خراسان در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

15073785فاراك
10882030خساپا
22031868قثابت
21741739کاوه

27401709خودرو
28931402کسرا
14781348وپترو

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیشه به دست آورد. کمك فنر ایندامین در جایگاه بعدی 

قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

1481740کساپا
1340670خکمك
3161632کحافظ
2272568خمحور
1991498شپارس
2203441قثابت
3277298خشرق

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

37491.58کگاز
7492.00وخارزم
15092.79واعتبار
10003.31وصنا

11493.44پردیس
18473.52وبانك

16723.57پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس انرژی

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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به رغم گذش��ت ح��دود هش��ت ماه از 
س��ال ۱۳۹۶ تنه��ا ۵۸۰میلی��ارد تومان 
تولیدی صادرات گرا  واحدهای  تسهیالت 
تعلق گرفته که این رقم معادل ۱۲.۶ کل 
تسهیالت ۴۶۰۰ میلیارد تومانی در سال 

جاری است. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، به رغ��م وعده و 
وعیده��ای مختل��ف در حمایت دولت از 
واحده��ای تولیدی صادرات گرا در س��ال 
جاری و با ابالغ بس��ته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی که به پیش��نهاد قانون 
اقتصاد  برنامه ملی پیش��برد برون گرایی 
)توس��عه ص��ادرات غیرنفتی( در س��تاد 
فرمانده��ی اقتصاد مقاومت��ی به تصویب 
رس��ید، تص��ور بر ای��ن بود که در س��ال 
جاری اوضاع ارائه تسهیالت به واحدهای 
تولیدی صادرات گرا بهبود یابد؛ مسئله ای 
که تاکنون و با گذش��ت حدود هشت ماه 
از س��ال ۱۳۹۶ عملی نشده و تنها حدود 
۱۳درصد از تس��هیالت مربوط��ه به این 

واحدها اختصاص یافته است. 
در  ش��ده  اتخ��اذ  تصمی��م   براس��اس 
توم��ان  ۴۶۰۰میلی��ارد  ج��اری  س��ال 
تس��هیالت ب��رای حمای��ت از واحدهای 
تولی��د صادرات گرا در نظر گرفته ش��ده 
ک��ه ۲۳۰۰میلیارد توم��ان آن متعلق به 
صندوق توس��عه ملی و مابقی آن متعلق 
به بانک هایی اس��ت که ب��ا این صندوق 

مشارکت دارند. 
ای��ن در حال��ی اس��ت که نرخ س��ود 
تس��هیالت مربوطه در س��ال گذشته ۱۱ 
و ۱۶درص��د ب��ود که در س��ال جاری با 
نرخ��ی متوس��ط ۱۳.۵ درصد به تصویب 
ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی رسید تا 
در اختیار واحدهای تولیدی صادرات گرا 
ق��رار گیرد، ع��الوه بر ای��ن ۲۲۰میلیارد 
تومان منابع در بودجه س��ال آینده برای 
پرداخت مابه التفاوت تس��هیالت اعطایی 
به واحدهای تولیدی صادرات گرا در نظر 

گرفته شده است. 

ش��ایان ذکر اس��ت که در بسته حمایت 
از توس��عه ص��ادرات غیرنفتی س��ه ردیف 
اعتباری شامل منابع صندوق توسعه ملی، 
منابع بانک��ی و منابع بودج��ه جهت ارائه 
تسهیالت به واحدهای تولیدی صادرات گرا 
در نظر گرفته و دولت دوازدهم بر نوسازی 
صنعتی برای صادرات گ��را کردن صنعت 

کشور تأکید کرد. 
بنابراین ط��رح رونق تولی��د به همراه 
بس��ته حمای��ت از ص��ادرات غیرنفت��ی 
در س��ال ج��اری نیز کلید خ��ورد و قرار 
بر این ش��د ت��ا در طرح رون��ق تولید در 
س��ال ۱۳۹۶، ۳۰هزار میلی��ارد تومان به 
واحدهای صنعتی تعلق گیرد. تسهیالتی 
ک��ه ۲۰هزار میلی��ارد توم��ان آن جهت 
پرداخت ب��ه ۱۰هزار واح��د صنعتی در 
راس��تای بهب��ود وضعی��ت فعل��ی و نیز 
۱۰هزار میلی��ارد تومان ب��رای پرداخت 
به ۵۰۰۰واحد صنعتی کوچک، متوس��ط 
و بزرگ به منظور نوس��ازی و بهس��ازی 

صنایع تعریف ش��د. طرحی که در مورد 
آن هم باید اعالم کرد با گذشت شش ماه 
از آغاز س��ال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از 
تسهیالت ۳۰هزار میلیارد تومانی مربوط 
به آن عملیاتی ش��ده و با توجه به فرصت 
باقی مانده تا پایان س��ال نگرانی بسیاری 
را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم 

مذکور ایجاد کرده است. 
از  ۱۳درص��دی  ح��دود  پرداخ��ت 
تس��هیالت ۴۶۰۰میلیارد تومانی در نظر 
گرفته ش��ده ب��رای واحده��ای تولیدی 
صادرات گ��را ب��ا گذش��ت هش��ت ماه و 
نی��ز پرداخ��ت تنه��ا ح��دود ۴ درصد از 
تس��هیالت ۳۰هزار میلیارد تومانی طرح 
رونق تولید با گذش��ت ش��ش ماه از سال 
ج��اری نگرانی های مختلف��ی را در مورد 
محقق ش��دن وعده ها و تصمیمات اتخاذ 
ش��ده به منظور بهبود وضعیت صنعتی و 
صادراتی کشور در بخش غیرنفتی ایجاد 

کرده است. 

//////

///////

وضعیت بغرنج تسهیالت صنایع تولیدی صادرات  محور
خبـر

فرزاد خلفی: 
مردم مبلغان مهمی برای حمایت از 

تولید ملی هستند
رئیس مرک��ز روابط عمومی و اطالع رس��انی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت م��ردم را مبلغان مهمی برای 
حمایت از تولید ملی دانست و گفت: باید تصویری امید 
بخش و شفاف از فعالیت های خود به مردم ارائه دهیم. 
ب��ه گزارش ش��اتا، فرزاد خلف��ی در دومین همایش 
مدیران روابط عمومی ش��رکت ش��هرک های صنعتی 
کشور در کرمانشاه، تصریح کرد: همه ما در این جامعه 
و هر کدام در ش��رایطی جمع شده ایم تا توانمند شویم 
و به تعبیر اس��المی به کمال برس��یم، جامعه به کمال 
و توس��عه یافتگی نمی رسد مگر هرکس نقش و وظیفه 
خ��ود را به درس��تی ایف��ا کند.  وی با اش��اره به نقش 
ارتباطات و رس��انه در توس��عه، افزود: دلیل پیشرفت و 
توسعه دنیای غرب حل مش��کالت جامعه بوده است، 
نباید پشت درهای بسته تصمیم گیری شود و در چرخه 
تکرار گرفتار ش��د، باید با مردم همواره در تماس بود و 
نقطه نظرات و نیازمندی های جامعه را دانست و به آنها 

احترام گذاشت. 
خلفی در بخش دیگری از س��خنان خود با تأکید بر 
ضرورت داش��تن اقتصاد صنعتی دانش بنیان نه اقتصاد 
مونتاژی، ادامه داد: باید به تولید ملی در سطح جهانی 
برسیم و محصوالت ما بتواند با تولیدات جهانی رقابت 
کنند.  رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: کشورهای هدف 
صادراتی باید توسعه یابند. همچنین وزیر صنعت، معدن 
و تجارت نیز بر ضرورت داشتن صنعتی صادرات گرا که 
نقش مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا می کند، تأکید 
دارند.  خلف��ی، مردم را مبلغان مهمی برای حمایت از 
تولی��د ملی دانس��ت و تصریح کرد: براس��اس آنچه در 
سیاس��ت های ارتباطی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
وجود دارد باید سعی کنیم تصویری امید بخش، شفاف، 
واقعی و عینی از این وزارتخانه و فعالیت ها و وظایفش به 
مردم ارائه دهیم و با اصحاب رسانه نیز ارتباطات خوب، 

منسجم و هم دالنه برقرار کنیم. 
وی در پایان سخنان خود گفت: شبکه های اجتماعی 
ظرفیت عظیم��ی دارند که باید جدی گرفته ش��وند. 
اخب��ار موضوع محور ش��وند و نباید ش��خصیت محور 
باش��د، اولویت امروز ما تولید و اش��تغال است و دکتر 
ش��ریعتمداری نیز به صراحت اعالم کرده اند که باید بر 
دست کس��انی که برای تولید و اشتغال کشور فعالیت 

می کنند، بوسه زد. 

خبـر

جزییات برنامه وزارت صنعت برای 
حقوق دولتی معادن در سال ۹۷

وزی��ر صنعت، معدن و تجارت با تش��ریح جزییات 
برنام��ه وزارت صنع��ت برای دریاف��ت حقوق دولتی 
معادن در س��ال آینده گفت تمام عواید این پرداخت 

را صرف معادن می کنیم. 
به گزارش مهر، محمد ش��ریعتمداری در حاش��یه 
امضای تفاهمنام��ه تأمین مالی طرح های معدنی در 
جمع خبرنگاران گفت: دولت حقوق دولتی معادن را 
از معدن داران کس��ب ک��رده و آن را در همان حوزه 
هزینه می کند. این درست یک مالیات است که خرج 
مردم می شود، پس نگرانی در این زمینه وجود ندارد. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاس��خ به س��وال 
خبرن��گار مهر اف��زود: نگرانی موردی ن��دارد و همه 
تالش ما این اس��ت که این حقوق به صورت عادالنه 
و به نس��بت مناس��ب در اختیار ق��رار گیرد و صرف 
ام��ور خود معادن ش��ود.  وی در خص��وص واردات 
کاالهای مصرفی از آمریکا تصریح کرد: در مورد تمام 
کاالهایی که در داخل کش��ور ب��ه اندازه کافی تولید 
می شود، نظام تعرفه و در مواردی ممنوعیت واردات 
در دستور کار قرار می گیرد و هم اکنون نیز در حدود 
۳۸۰ قل��م کاال برای تغییر تعرفه و به منظور حمایت 
از تولید داخل��ی، تقدیم هیأت وزیران کرده ایم و در 
جلس��ات کارشناس��ی مختلف با حض��ور معاون اول 
رئیس جمهور، مورد بحث قرار گرفته ایم و در جلس��ه 

چهارشنبه دولت احتماال به تصویب خواهد رسید. 
ش��ریعتمداری ادام��ه داد: به ای��ن ترتیب حمایت 
بیش��تری از تولید داخل��ی در مقابل رقبای مختلفی 

که در دنیا هستند، به عمل خواهیم آورد. 
وی در خص��وص پیمان های دوجانب��ه پولی بین 
ایران و س��ایر کش��ورهای دنیا نیز گفت: پیمان های 
پولی مش��ترک، منافعی برای هر دو طرف به ارمغان 
خواهد آورد و به تازگی نیز پیمان مش��ترک پولی با 
ترکیه به امضا رس��یده است که امیدواریم همه تجار 
بتوانن��د در فعالیت های خود اس��تفاده کنند، ضمن 
اینکه تم��ام تجار فعال در تجارت ای��ران با ترکیه و 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، می توانند از 

پول ملی در تبادالت خود استفاده کنند. 
وزی��ر صنع��ت نی��ز اظهار داش��ت: این س��هولت 
فعالیت های تجاری را در پی خواهد داشت و حرکت 
توریست از ایران به سایر کشورها و سایر کشورها به 
ایران را در پی خواهد داشت و در نهایت، منافع ملی 

کشور تأمین می شود. 

تازه های فنــاوری

////////
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دبیر سابق انجمن قطعه سازان 
واردات  از  جلوگی��ری  گف��ت 
وزارتخانه  تصمی��م  ن��ه  خودرو 
اس��ت و نه دولت، بنابراین باید 
واردات خ��ودرو ص��ورت گیرد، 
چراک��ه امس��ال یک میلی��ارد و 
200 میلیون دالر هزینه ش��ده 
اس��ت که ب��رای جلوگی��ری از 
باید س��امانه  هزینه های اضافی 

ثبت سفارش باز شود. 
محمدرض��ا نجفی منش، عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق تهران 
ایس��کانیوز  ب��ا  گفت وگ��و  در 
گف��ت: زمانی که از دنی��ا تقاضا 
داش��تیم به بازار خودروی ایران 
نیز نیم نگاهی داش��ته باش��ند، 
پا پیش  فرانس��وی  شرکت های 
گذاش��تند و هیچ عمدی در کار 
نبوده است که فقط بخواهیم در 
حوزه خودرو با فرانسه یا آلمان 
تعام��ل داش��ته باش��یم، چون 
فعالیت این شرکت ها بین المللی 

است. 
دبیر سابق انجمن قطعه سازان 
گفت: از آنجایی که شرکت های 
فرانس��وی تمایل بیشتری برای 
ج��ذب ب��ازار خ��ودروی ایران 
داشتند، نس��بت به رقبا پیشی 
س��هم  توانس��تند  و  گرفتن��د 
بیش��تری از ب��ازار را از آن خود 
کنند، االن هم خودروسازان ما 
با فولکس واگن در حال مذاکره 

هستند. 
کل  در  ک��رد:  تصری��ح  او 
بای��د گفت ش��رکت های بزرگ 
ورود  برای  آمریکایی عالق��ه ای 
به ب��ازار ایران نش��ان ندادند و 
با این وجود، برای ش��رکت های 
فرانسوی رقیبی وجود نداشت. 

نجفی منش افزود: از سوی رنو 
نداریم،  سراغ  بدعهدی  هیچ گاه 

چ��ون در زمان تحریم و فش��ار 
آمریکا که تم��ام حرف هایش را 
هم عملی می کرد، ش��رکت رنو 
مقاومت ک��رد و زیر ب��ار نرفت 
که بازار ای��ران را ترک کند، اما 
پژو با فش��ارهای آمری��کا ناچار 
ش��د بازار ایران را ت��رک کند، 
چ��ون پ��ژو در ایران اق��دام به 
س��رمایه گذاری نک��رده بود، اما 
رنو که سرمایه گذاری کرده بود، 
مان��د و محصوالت��ش را عرضه 

کرد. 
اتاق  نمایندگان  عضو هی��أت 
ته��ران گف��ت: االن پ��ژو نی��ز 
تجربه  و  می کند  سرمایه گذاری 
نشان داده اس��ت که اگر کسی 
کن��د،  س��رمایه گذاری  جای��ی 
دیگ��ر با ه��ر حرکت��ی جابه جا 

نمی ش��ود و پ��ژو، هم اکنون با 
در  خ��ود  س��رمایه گذاری های 
ای��ران خ��ودرو و س��ایپا زمینه 
حض��ور دائم��ی خ��ود را فراهم 

کرده است. 
خص��وص  در  نجفی من��ش 
گفت:  مل��ی  پلتف��رم  اهمی��ت 
اصطالح پلتفرم ملی اصال وجود 
ندارد. اگر به جای آن گفته شود 
پلتف��رم ایرانی س��ایپا یا پلتفرم 
ایران خودرو اصطالحات  ایرانی 
چ��ون  هس��تند،  درس��ت تری 
پلتفرم برای کارخانه است و این 
کارخانه ه��ا مدل های فراوانی را 
سوار می کنند و انجام می دهند. 
او تصری��ح ک��رد: اینک��ه م��ا 
داش��ته  را  خودم��ان  پلتف��رم 
باشیم بس��یار خوب است و در 

این راه می توان از ش��رکت های 
باتجربه بین المللی استفاده کرد، 
همچنین می توان از شرکت های 
داخل��ی ه��م به عنوان مش��اور 
به ط��وری که  اس��تفاده ک��رد، 
شرکت های داخلی صاحب برند 
و مالک آن باشند و در بازارهای 

بین المللی هم ارائه شود. 
نجفی من��ش گف��ت: از نظ��ر 
تع��داد بی��ن 3 ت��ا 10درص��د 
خودروه��ای منطق��ه را تولی��د 
می کنی��م، ام��ا از نظر ارزش��ی 
خودروه��ا  قیم��ت  30درص��د 
هس��تند و نبای��د برای کس��ی 
هزینه  توم��ان  600میلیون  که 
خ��ودرو می پردازد نگ��ران بود، 
چون عمده مردم از خودروهای 
ارزان قیمت استفاده می کنند و 

افزایش قیمت��ی در خودروهای 
زی��ر 50میلی��ون توم��ان اتفاق 

نمی افتد. 
دبیر سابق انجمن قطعه سازان 
رهبری  معظ��م  مق��ام  اف��زود: 
امسال را س��ال تولید و اشتغال 
نام گ��ذاری کردن��د و یک��ی از 
آفت ه��ای تولید واردات اس��ت، 
کاالهای��ی  واردات  به خص��وص 
که در داخل س��اخته می ش��ود 
اگر واردات برای تکمیل وسایل 
داخلی باش��د، خیلی هم خوب 
اس��ت، اما واردات وس��ایلی که 
نمونه مش��ابه داخل��ی دارند، به 
خاط��ر ارزانی ی��ا گرفتن امتیاز 

پسندیده نیست. 
او خاطر نشان کرد: جلوگیری 
از واردات خ��ودرو ن��ه تصمیم 
وزارتخان��ه اس��ت و ن��ه دولت، 
واردات خودرو  بای��د  بنابرای��ن 
صورت گی��رد چرا که امس��ال 
میلی��ون   200 و  یک میلی��ارد 
دالر هزینه ش��ده است که برای 
جلوگی��ری از هزینه های اضافی 
باید س��امانه ثبت س��فارش باز 

شود. 
البته  داد:  ادام��ه  نجفی منش 
پیش��نهاد متفاوتی ه��م وجود 
دارد ک��ه واردات را ب��ه تولی��د 
وصل کنند و ش��رکت هایی که 
تولی��د دارن��د بتوانن��د واردات 
داش��ته باش��ند، اما مش��کالتی 
وجود دارد، مث��ال تویوتا حاضر 
نیس��ت حتی یک ریال در ایران 
سرمایه گذاری کند. باید پرسید 
آیا درس��ت است ش��رکتی که 
آمادگ��ی همکاری ن��دارد، بازار 
ای��ران را در اختی��ار گیرد و ما 
باید خودروها را از شرکت اصلی 
بگیریم نه اینکه از واسطه ها در 
دوبی به دست متقاضیان برسد. 

دبیرسابقانجمنقطعهسازان:

 برای جلوگیری از هزینه های اضافی باید سامانه ثبت سفارش باز شود
خبـر

۴۰مدلخودرویوارداتیگواهی
تأییدنودریافتکردند

 معاون سازمان ملی استاندارد از صدور گواهی تأیید نو 
برای ۴0 مدل - برند خودرو از ابتدای سال جاری تاکنون 
خبر داد که بر این اساس می توانند به ایران واردات خودرو 
داشته باش��ند. به گزارش کارپرس، جهانبخش سنجابی 
ش��یرازی با اشاره به اینکه تا پایان سال گذشته ۹۷ مورد 
تأیید گواهی نو برای خودروهای وارداتی صادر شد، اظهار 
ک��رد: با توجه به صدور گواهی تأیی��د نو برای ۴0 مدل- 
برند خودروی دیگر از ابتدای س��ال جاری، تاکنون بیش 
از 130 مورد خ��ودروی وارداتی گواهی تأیید نو دریافت 
کردند که تا ابتدای دی ماه سال جاری یا ابتدای دی ماه 
سال آینده می توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند. 
وی ادام��ه داد: عالوه بر این چند مدل خودرو بوده که به 
صورت مشروط گواهی تأیید نو اخذ کردند که باید اصالح 
برخی استانداردها را مدنظر قرار دهند. همچنین یک مدل 
خودرو به دلیل اینکه نتوانست حداقل استاندارد اجباری 
در مورد دو ایربگ سرنش��ین جل��و را رعایت کند، موفق 
به دریافت گواهی تأیید نو نش��د. معاون ارزیابی کیفیت 
س��ازمان ملی استاندارد ایران با اش��اره به اینکه در مورد 
خودرو براس��اس اس��تاندارد ملی 6۴2۹، استانداردهایی 
ک��ه اج��رای آن در حوزه خودرو در کش��ور باید اجباری 
باش��د، لیست شده اس��ت؛ بنابراین در حال حاضر تعداد 
استانداردهای اجباری در این رابطه 53مورد است و پس 
از مصوبه صد و هفتمین اجالس ش��ورای عالی استاندارد 
 مق��رر ش��ده از ابت��دای دی ماه س��ال جاری ت��ا ابتدای 
دی ماه س��ال 13۹۷ ای��ن تعداد اس��تاندارد به ۸5مورد 
افزایش یاب��د. وی افزود: ارتقای این اس��تانداردها از 53 
بر ۸5 مورد براس��اس زمان بندی صورت می گیرد که به 
تصویب شورای سیاست گذاری خودرو رسیده و از ابتدای 
دی ماه سال 13۹۷ هر خودرویی که نتواند این ۸5مورد 
استاندارد خودرویی را رعایت کند، مجوز واردات و تولید 
را در ایران دریافت نخواهد کرد.به گفته سنجابی شیرازی، 
این ۸5مورد اس��تاندارد در مورد استانداردهای سازه های 
اصلی خودرو و اس��تانداردهای کاربری و ویژگی هاس��ت 
که معطوف بر ایمنی و س��المت مردم می ش��ود و شامل 
اس��تانداردهایی از جمله کیس��ه های هوا، انوع ترمز، نوع 
سیستم تعلیق و فرمان و سایر استانداردهای این چنین 

است. 
معاون ارزیابی کیفیت س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران 
همچنی��ن تصریح کرد که در مجموع یک خودرو بیش از 
6000قطعه و 500سیستم دارد که باید تعدادی از آنها از 

یک نظم و منطق خاص برخوردار باشند. 

نگاه

راهکارهاییبرایتنوعبخشیتولیدات
خودروسازان

کیفیت صنعت خودرو این روزها به یکی از اصلی ترین 
خواس��ته های مصرف کنندگان صنعت خ��ودرو تبدیل 
ش��ده و برای اینکه بتوان کیفی��ت خودروهای داخلی را 
به سطح قابل قبول بین المللی رساند، باید استراتژی های 
مهمی در صنعت خودرو پیاده س��ازی ش��ود. به گزارش 
پ��دال نیوز، به طور قطع خودروس��ازان با هدف توس��عه 
استانداردها و در نهایت ارتقای کیفیت نیازمند تعامل با 
شرکت های خارجی هستند و در این مسیر دستیابی به 
فن��اوری و دانش روز منجر به تولید محصوالتی منطبق 
ب��ا اس��تانداردهای جدید خواهد ش��د. در این ش��رایط 
س��رمایه گذاری در صنعت قطعه و مشارکت فعاالن این 
حوزه در قالب ش��رکت های س��رمایه گذاری مشترک با 
همتایان معتبر بین المللی می تواند منجر به تولید قطعات 
جدید و ارتقای استانداردها شود. امروز برای توسعه تولید 
خودروهایی با س��طح فناوری ب��اال راهکارهایی پیش رو 
اس��ت که شاید بتوان نخس��تین راهکار را توسعه تولید 
خودرو با نشان داخلی دانست که این امر مستلزم تقویت 
مراکز تحقیق و توس��عه در داخل کش��ور است. از دیگر 
راهکارهای توس��عه تولید خودروهای جدید، حرکت در 
مس��یر تولید خودروهای تحت لیسانس با نشان تجاری 
خارجی است، اما نکته ضروری این است که نوع تعامل ها 
باید به گونه ای باش��د که انتقال فناوری هنگام تولید این 
خودروها انجام ش��ود. در واقع بای��د فرآیندهای تولید و 
اس��تانداردی که در خطوط مونت��اژ و فرآیندهای تولید 

انجام می شود در این شرکت ها طی شود. 
در صورت عملی ش��دن این راهکارها در کنار یکدیگر 
ش��اهد موفقیت در تولید و توس��عه خودروهای جدید و 
ارتقای کیفیت و اس��تاندارد هس��تیم در غیر  این صورت 
نتیجه مورد نظر و نیاز مصرف کنندگان تامین نخواهد شد. 
توجه به این نکته ضروری است که دستیابی به بخشی از 
استانداردها نیازمند الزاماتی است که بخشی از آن تغییر و 
بازنگری در طراحی محصوالت داخلی بوده و البته برخی از 
محصوالت با بازنگری در طراحی، امکان اجرای استاندارد 
جدید را فراهم می کند. برخی نیز نیازمند تغییرات اساسی 

است. 
 با توجه به افزایش الزامات استاندارد در تولید پیش بینی 
می ش��ود حجم تغییرات در برخ��ی از تولیدات داخلی به 
قدری زیاد باشد که سال آینده ناگزیر به حذف از جریان 
تولید باشند. هرچند پیش بینی می شود با توجه به شرایط 
موج��ود در تولید، دولت فرصت بیش��تری ب��رای ارتقای 

استانداردها به خودروسازان دهد.



مسابقات فینوکمپ در حوزه مدیریت مالی از روز 28 آبان ماه 
به مدت چهار روز برگزار می شود. 

مخف��ف ک��ه   )Finnova( فین��ووا  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
  Fintech Innovation Nova  
اس��ت، به عنوان یکی از زیرمجموعه های 
یک��ی از ش��رکت های فن��اور اس��ت که 
روی��داد فینوکم��پ را در محل صندوق 

نوآوری و شکوفایی برگزار می کند. 
ف��ینوکم��پ روی��دادی اس��ت ک��ه 
ب����رن��ام��ه نویس��ان،  ای�ده پ��ردازان، 
ت���وس��عه ده���ندگان ک���سب و کار و 
عالقه من��دان به حوزه فینتک را گردهم 
م��ی آورد تا ایده های خ��ود را در زمینه 

مدیریت مالی شخصی ارائه دهند. 
ش��ع�ار  ب��ا  ف���ینوکم��پ  روی��داد 
»رقاب��ت در ن��وآوری« ب��ا تمرک��ز ب��ر 

کس��ب و کارهای فینتک��ی به م��دت ۱۴ روز برگزار می ش��ود و 
 عالقه مندان از ۱۴ آب��ان تا 25 آبان فرصت دارند در این رویداد 

ثبت نام کنند. 

شرکت کنندگان پس از پذیرش ایده های برتر توسط داوران در 
مرحله نخست، برای س��اخت محصول به تیم سازی می پردازند. 
تیم ه��ای ش��رکت کننده در روی��داد فینوکم��پ می توانن��د در 
دوره ه��ای آموزش��ی و مربیگری که از 
29 آب��ان ت��ا 2 آذر برگزار می ش��وند، 

شرکت کنند. 
داوران پ��س از این دوره چهار روزه، 
تیم ه��ای برتر برای ادام��ه فعالیت در 

کمپ انتخاب خواهند شد. 
برنامه ریزی ه��ای   براس��اس 
ص��ورت گرفته تیم ه��ا از 7 تا ۱3 آذر 
اقدام به س��اخت محصول در خارج از 

کمپ خواهند کرد. 
فینوکم��پ در روز ۱۴ آذر با داوری 
محصوالت و معرفی تیم های منتخب و 
اهدای جوایز به کار خود پایان خواهد 

داد. 
جوای��ز فینوکمپ به ترتیب برای تی��م اول 20 میلیون تومان، 

تیم دوم ۱0 میلیون تومان و تیم سوم 5 میلیون تومان است. 

ثبت ن��ام چهارمین روی��داد هم آفرینی همراه اول ک��ه با موضوع 
بازی های آنالین موبایلی برگزار می شود، آغاز شد. 

ب��ه گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات س��یار ایران، 
ای��ن رویداد ب��ا رویکرد انتخ��اب طرح یا 
کس��ب و کارهای نوپ��ا و ن��وآور در ح��وزه 
بازی های آنالین موبایلی، بهمن ماه س��ال 

جاری در شهر تهران برگزار خواهد شد. 
رویداده��ای هم آفرینی هم��راه اول، با 
رویک��رد رویدادهای متداول در این حوزه 
و انتخ��اب کس��ب و کارهای نوپ��ا برگ��زار 

می شود. 
ای��ن رویدادها با نگاه حمایت همراه اول 
از کس��ب و کارهای نوپا و نوآور و همچنین 
ایجاد فضای کارآفرینی به نام رویدادهای 

»هم آفرینی« نامگذاری شده است. 
موضوع طرح های نوآورانه این رویداد در 

چهارمین دوره خود که با مش��ارکت ش��رکت »پردیس اول کیش« 
برگزار می شود، بازی های آنالین موبایلی است. 

تیم های عالقه مند می توانند جهت ش��رکت در رویداد از ۱5 آبان 

 www. mci. ir/hamafarini تا 20 آذر م��اه از طریق نش��انی
ثبت نام کنند. 

 ارزیابی اولیه طرح ها توس��ط کمیته تخصصی انجام شده و تیم ها 
جهت ش��رکت در رویداد انتخاب و پس 
از داوری، طرح ه��ای برگزی��ده انتخاب 

می شوند. 
در روز اختتامیه، سه طرح برتر معرفی 
و جوای��ز ارزن��ده )تی��م اول ۱5میلیون 
توم��ان، تی��م دوم ۱0 میلی��ون تومان و 
تیم س��وم 5 میلیون تومان( به برندگان 
اهدا می شود. همچنین عالوه بر حمایت 
از س��ه تیم برتر، فرصت حمایت س��ایر 
تیم ها نیز توسط شرکت های تابعه همراه 
اول وجود خواهد داش��ت. پیش رویداد 
 این روی��داد در دی م��اه و اختتامیه در 

بهمن ماه برگزار می شود. 
ش��ایان ذکر اس��ت همراه اول حام��ی اول ن��وآوری، در مجموع 
رویدادهای هم آفرینی، پذیرای ۶۱2 تیم بوده است که از این تعداد 

۱۴۶ تیم به مرحله داوری راه یافته اند. 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور استارت آپ ها را پایه گذار حوزه 
جدیدی در ارائه خدمات همچون توزیع محصوالت غذایی دانس��ت که 

این ورود گام بزرگی برای حل مشکالت جامعه است. 
به گ��زارش مهر به نق��ل از معاونت علمی 
و فناوری ریاس��ت جمهوری، س��ورنا ستاری 
در نشست مش��ترک با وزیر صنعت، معدن و 
تجارت با اش��اره به اینکه استارت آپ ها حوزه 
جدیدی در ارائه خدمات ایجاد کرده اند، اظهار 
کرد: با حمایت وزارت صنعت، معدن و تجارت 
ش��رکت های دانش بنیان و فناورانه در حوزه 
توزی��ع کاال می توانند اتفاق های خوبی را رقم 
بزنند و ب��ه پلتفرمی برای تنظیم بازار تبدیل 
شوند.  معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری 
حضور شرکت های دانش بنیان در حوزه توزیع 
کاال را اتفاق��ی مناس��ب دانس��ت و ابراز کرد: 
بوروکراس��ی اداری و سیستم تأمین مالی دو 

مش��کل شرکت های دانش بنیان و کس��ب و کارهای فناورانه است که باید 
مورد توجه بیشتری قرار گرفته و برای رفع آن اقداماتی انجام شود. در دو 
سال گذشته شاهد سرمایه گذاری قابل توجهی در استارت آپ های خدماتی 

هس��تیم که این مس��ئله نشان دهنده توسعه فعالیت ش��رکت های فناور 
خدماتی است.  رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به حمایت وزارت صنعت، 
معدن و تجارت از شرکت های فناور گفت: کاهش هزینه ها و ورود فناوری 
روز دنیا به صنایع، دو مزیت استارت آپ ها و 
کسب و کارهای نوین است. در کشورمان نیز 
با حمایت وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
در حوزه خودرو می توان فعالیت های خوبی 
برای حل مشکالت زیست محیطی انجام داد.  
ستاری وضعیت ش��رکت های دانش بنیان و 
فناورانه در حوزه فناوری مانند بیوتکنولوژی 
و تجهیزات پزش��کی را مناسب ارزیابی کرد 
و گفت: این ش��رکت های فناور ممکن است 
زمان طوالنی تری برای شکوفایی اقتصادی 
نیاز داش��ته باش��ند، اما همانطور که شاهد 
هستیم توانسته اند گام های بزرگی همچون 

صدور دارو به روسیه را بردارند. 
وی همچنی��ن انجام پروژه های ویژه همچ��ون تولید خودروی برقی 
و اینترنت اش��یاء با محوریت بخش خصوصی را در دستور کار معاونت 

علمی اعالم کرد. 

انتش��ار گ��زارش مالی فیس بوک نش��ان از این دارد که درآمد این ش��بکه 
اجتماعی از تبلیغات، ۱0 میلیارد دالر را پشت سر گذاشته است. 

ب��ه گزارش زومیت، براس��اس گزارش مالی فیس ب��وک، درآمد بزرگ ترین 
ش��بکه اجتماعی جهان از م��رز ۱0میلیارد دالر 
عبور کرده است. اطالعات ارائه شده نشان از این 
دارد که درآمد فیس بوک با افزایش ۴9درصدی 
طی س��ه ماهه س��وم س��ال جاری می��الدی، به 
بی��ش از ۱0.۱۴ میلی��ارد دالر افزای��ش پی��دا 
کرده اس��ت. همچنین باید به س��ود کسب شده 
توسط فیس بوک اش��اره کرد که شاهد افزایش 
79درصدی بوده است. فیس بوک اعالم کرده که 
بیش از 88درصد این درآمد تبلیغاتی برگرفته از 
کاربرانی اس��ت که از گجت های موبایل استفاده 
می کنن��د. تحلیلگران وال اس��تریت پیش بینی 
کرده بودند که درآمد فیس بوک در تابستان سال 

جاری میالدی، 9.7۱ میلیارد دالر خواهد بود. 
در جریان س��ه ماهه سوم س��ال جاری میالدی، فیس بوک عالوه بر نمایش 
تبلیغات در فید خبری، برای نخستین بار امکان پخش تبلیغات در ویدئو را نیز 
امکان پذیر ساخته است. این استراتژی بسیار موفقیت آمیز و در افزایش درآمد 

تبلیغاتی فیس بوک تأثیرگذار بوده اس��ت. فیس بوک اعالم کرده که تبلیغات 
ویدئویی یک موفقیت بزرگ برای کمپانی بوده؛ به طوری که بیش از 70 درصد 
افرادی که به تماشای ویدئو پرداخته اند، ۱5 ثانیه تبلیغات ابتدایی را به صورت 
کامل مشاهده کرده اند. فیس بوک اعالم کرده 
که میزان فروش تبلیغاتش بیش از ۴9 درصد 
افزایش پیدا کرده اس��ت. هزین��ه تبلیغات در 
فیس ب��وک نیز بیش از 35 درصد افزایش پیدا 

کرده است. 
فیس ب��وک افزایش درآمدش در مقایس��ه با 
مدت مشابه سال گذشته را بیش از 3.3 میلیارد 
دالر عن��وان کرده که این رقم بیش از مجموع 
درآمد ساالنه کسب ش��ده توسط اسنپ چت و 
توییتر اس��ت. فیس بوک تع��داد کاربران فعال 
ماهان��ه خ��ود را بی��ش از 2.07 میلی��ارد نفر 
عنوان کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذش��ته، بیش از ۱۶ درصد افزایش پیدا کرده 
است. سود خالص این کمپانی ۴.7۱ میلیارد دالر یا ۱.59 دالر به ازای هر سهم 
این کمپانی اس��ت که در مقایسه با 2.۶3 میلیارد دالر تابستان سال گذشته، 

افزایش زیادی را شاهد است. 

آغاز ثبت نام چهارمین رویداد هم آفرینی همراه اولرقابت ایده های مدیریت مالی در یک رویداد کارآفرینی ستاری مطرح کرد 

درآمد تبلیغاتی فیس بوک از مرز ۱۰ میلیارد دالر عبور کردحل مشکالت جامعه با استارت آپ ها

نسل جوان برخالف نسل گذشته خود، به کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار 
ش��خصی تمایل دارد، اما گاهی دچار تصمیمات مالی و شغلی اشتباه در این 
مسیر می شود. اگر شما متولد نسل Y  )ابتدای سال ۱3۶0 تا ابتدای ۱380( 
و در رؤیای راه اندازی کس��ب وکار هستید، باید بدانید که چندان ساده نیست 
و برای کسب موفقیت، به مهارت های مدیریتی و کنترلی نیاز دارید. برپایی و 
رشد ایده هایی مانند فیس بوک، اسنپ، اینستاگرام و... نشان  دهنده موفقیت و 
توانمندی کارآفرینان جوان است، اما شرکت های دیگری نیز وجود داشته اند 
که توسط جوانان راه اندازی شدند، اما به دلیل اشتباهات اساسی، موفق نبودند. 
در ادام��ه به نقل از زومیت، اش��تباهات عمده مدیریت مالی و اس��تراتژی در 

کسب وکار را عنوان می کنیم: 
اشتباه اول: کار نکردن با یک کارشناس مالی

قطعا در شروع کار به شرایط متفاوتی برخورد می کنید که احتیاج به حضور 
کارشناس��ی با تجربه در تیم کاری خود دارید تا در زمینه های مدیریت مالی، 

پرداخت مالیات و برنامه ریزی های آینده با مشورت و همفکری اقدام کنید. 
اشتباه دوم: سبک زندگی نادرست

اینکه چه شیوه ای برای رفتارهای شخصی و مالی زندگی تان انتخاب کنید، 
تماما به تصمیم شما بستگی دارد. خرج کردن آگاهانه و دوری از هزینه های 
مازاد، تنش  مالی ناشی از بدهی ها را به حداقل می رساند. به عالوه داشتن نظم 

و برنامه ریزی، ذهن تان را برای خالقیت در کار و پیشرفت باز می کند. 
اشتباه سوم: عدم ارائه ارزش واقعی

مطمئ��ن ش��وید محصول و خدمتی ک��ه ارائه می دهید نی��از واقعی مردم 
است. ۴2درصد از کسب وکارهای شکست خورده برای فروش خدماتی تالش 
می کنند که اولویت مخاطب ش��ان نیست و این موضوع تنها انرژی و سرمایه 

مالی و زمانی شان را هدر می دهد. 
اشتباه چهارم: نداشتن طرح کسب وکار

بسیاری از جوانان برای شغل خود طرح نویسی نمی کنند. یعنی مقدمه چینی، 
امکان س��نجی و برنامه ریزی دقیقی برای رسیدن به اهداف کاری خود ندارند. 
این روند هیچ گونه تخمین و پیش بینی برای بررسی میزان خطا و موفقیت به 
شما نمی دهد و نمی توانید مقدار هزینه و درآمدی که الزم دارید، برآورد کنید. 

اشتباه پنجم: نداشتن صندوق پول نقد
براس��اس مطالعه یک بانک آمریکایی، 82درصد از شرکت های بزرگ به دلیل 

نداش��تن پول نقد شکست خورده اند. این موضوع را به خاطر داشته باشید که در 
روند مدیریت مالی نمی توان روی سود حاصل از محصول و خدمات سرمایه گذاری 
کرد. شما نیاز به پول  نقدی دارید که در مواقع اورژانسی شما را از خطر نجات دهد. 

اشتباه ششم: شروع کار با بودجه کم
77 درصد از صاحبان مش��اغل در ش��روع کار تنها بر بودجه شخصی خود 
متک��ی هس��تند و 29 درصد از آنها به دلیل نداش��تن پول نق��د کافی ناکام 
می مانند. پس بس��یار حائز اهمیت اس��ت که بدانید چه کاری را می خواهید 
ش��روع کنید و به چه س��رمایه اولیه ای احتیاج دارید. اگر پول کافی ندارید از 

اهداف کم ریسک تر شروع کنید.
اشتباه هفتم: ترک شغل اولیه

یکی دیگر از اصول راه اندازی کار شخصی این است که شما کارآفرینی 
و اجرای ایده های تان را در کنار ش��غل اولیه  خود داش��ته باش��ید تا در 
صورت بروز مش��کل بتوانید روی حقوق دریافتی تان حساب باز کنید. 
ترک شغل اول ریسک بسیار بزرگی برای زندگی شخصی و شغلی شما 

خواهد بود. 
اشتباه هشتم: نداشتن صبر کافی

رونق کس��ب وکار و رسیدن به رؤیاهای تان نیازمند صبوری و پشتکار است. 
الزم است چشم انداز ساالنه داشته باشید، نه اینکه هرروز منتظر معجزه شوید 
و ناامیدانه روزهای کاری  را پشت سر بگذارید. از بازاریابی و معرفی خدمات و 

شرکت تان، به خصوص در شبکه های اجتماعی غافل نشوید. 
اشتباه نهم: تیم کاری نامناسب

هرچ��ه ایده پ��رداز و مدیر توانگری باش��ید، یک تیم کاری بد ش��ما را به 
پایین می کش��د و موجب شکست تان می ش��ود. 23درصد از کسب وکارهای 
شکست خورده در این دسته بوده اند. تیم کاری معرف افکار و فرهنگ شغلی 

شما هستند. 
اشتباه دهم: مدیریت ضعیف

وقتی کس��ب وکارتان را ش��روع کردید باید هدف تان را مشخص کنید و از 
رفت��ن به بی راهه بپرهیزید. اعضایی را به عنوان هیأت مدیره برگزینید تا برای 
تصمیم گیری ها و هدایت و مدیریت کار شما را یاری کنند. این اعضا می توانند 

شامل کارشناس مالی، مشاوران و بنیانگذاران شرکت باشند. 
INC :منبع

دبیر مرکز ملی پایش محیط کس��ب و کار کش��ور گفت عوامل محیطی 
اثرگذار بر محیط کسب و کار بسیار متعدد و غیر قابل نظارت و پایشند. 

به گزارش کارگر نیوز، فیروزیان در جلسه هماهنگی در خصوص کمیته 
پاسخگویی مرکز ملی پایش کس��ب و کار در سمنان با اشاره به راه اندازی 
پایگاه ه��ای اطالع رس��انی مجوزهای کش��ور اظهار ک��رد: در حال حاضر 
یک هزار و 570 مجوز به صورت مصوب ش��ده و رس��می روی پایگاه های 

اطالع رسانی مجوزهای کشور وجود دارد. 
 وی با ابراز خرسندی از اقدامات استان سمنان و تعامل بین دستگاهی 
در ای��ن اس��تان خاطرنش��ان ک��رد: کمتر اس��تانی همچون س��منان در 
همبس��تگی مدیران و مس��ئوالن دس��تگاه های اجرایی در انجام یک کار 

واحد تعامل و همراهی دارند و این اتفاق در کشور کم نظیر است. 

 دبیر مرکز ملی پایش محیط کس��ب و کار کش��ور با بی��ان اینکه دولت 
برای بهبود کس��ب و کار اقدامات زیادی انجام داده اس��ت، افزود: با وجود 
اقدامات انجام شده، اگر از مردم بپرسیم آیا شما در جامعه بهبود ملموسی 
در محیط کس��ب و کار احساس می کنید؟ پاس��خ منفی است، زیرا عوامل 
محیطی اثرگذار بر محیط کس��ب و کار بس��یار زی��اد و غیر قابل نظارت و 

پایش هستند. 
 وی گف��ت: راهکارهای علمی و تجربه ش��ده در مقی��اس جهانی برای 
تس��هیل در ص��دور مجوزها، ایجاد س��اختار سیس��تماتیک، قابل پایش، 
نظارت و رصد به صورت هوش��مند و با اس��تفاده از فن��اوری اطالعات و 
ارتباطات اس��ت که امکان وقوع تخلف و ایجاد مش��کل در صدور مجوزها 

را به صفر نزدیک می کند. 

هیچ انکاری وجود ندارد که کارآفرینی اجتماعی طی چند س��ال گذش��ته 
رش��د قابل توجهی در جهان داشته است. حتی بسیاری از مؤسسات اجتماعی 
کوچک با نیروی انس��انی کمتر از ۱00 نفر- به طور متوسط- و با بودجه هایی 
کم هزینه  همچنان به کار خود ادامه می دهند. در صنعتی که انگیزه اصلی، قبل 
از حاشیه سود، ایجاد تغییر اجتماعی باشد، می توان در مورد پایدار ماندن آن 

کمی تعجب کرد. 
اما دالیلی وجود دارد که نش��ان می دهد شرکت های اجتماعی همچنان به 

رشدشان ادامه خواهند داد. این دالیل به نقل از مدیراینفو عبارتند از: 
۱- تأثیر اقتصادی مثبت کسب و کارهای اجتماعی بر جامعه

شرکت های اجتماعی، زندگی میلیون ها نفر در سراسر جهان را تحت تأثیر 
قرار داده  است، گاهی با ارائه محصولی که زندگی  افراد را نجات داده یا با ایجاد 

کسب و کاری که فرصت های درآمدی برای مردم محلی فراهم کرده است. 
نتایج به دس��ت آمده از مطالعه ای نش��ان می دهد کسب وکارهای اجتماعی 
فرصت اش��تغال را تا س��ه برابر افزایش می دهند، موجب وابس��تگی کمتر به 
دولت و تقویت بخش خصوصی می ش��وند، همچنین کیفیت زندگی کارکنان 
را به طور قابل مالحظه ای بهبود می بخشند. به عالوه شرکت های اجتماعی سود 
خالص بزرگی را ایجاد می کنند )هرچند هدف اصلی این نیست(. این مطالعه 
نشان دهنده تأثیر اقتصادی قابل توجهی است که کسب وکارهای اجتماعی برای 

جامعه ایجاد می کنند. 
2- کسب و کارهای اجتماعی تغییر قابل مالحظه ای در راستای بهبود 

اقدامات تجاری ایجاد می کند 
در دوران تغیی��ر و عدم اطمین��ان اقتص��ادی و سیاس��ی انگیزه بیش��تری 
ب��رای ش��رکت ها، جوامع و مردم وج��ود دارد تا به طور مؤثر ب��ا یکدیگر برای 
س��رمایه گذاری های اجتماع��ی و تج��اری هم��کاری کنن��د. ام��روزه، انتظار 

مصرف کنندگان از ش��رکت ها بسیار بیشتر شده است. تنها داشتن شرکتی با 
حاشیه سود باال کافی نیست؛ کسب وکارهای امروز باید از مسئولیت اجتماعی 

برخوردار باشند. 
اگر به صفحات اجتماعی ش��رکت های س��نتی بزرگ و مطرح جهان توجه 
داش��ته باشید، می بینید که آنها به صورت آگاهانه با کسب وکارهای اجتماعی 
در پروژه های ویژه ای همکاری می کنند و از این طریق ارزش مشترک ش��ان را 
افزایش می دهند. حتی بعضی از ش��رکت های بزرگ، شرکت های کوچک تر و 
با نام تجاری کمتر ش��ناخته شده را به عنوان بخشی از برند معتبر خود، راهی 
بازار می کنند و به این صورت برای بهبود تأثیر اجتماعی شرکت ش��ان، تالش 

می کنند. 
3- کسب و کارهای اجتماعی قدرت هزارساله دارند

هیچ ک��س نمی تواند این موض��وع را انکار کند که هزاره ه��ا توانایی بزرگی 
برای نفوذ دارند. هزاره هایی همچون کس��ب وکارهای اجتماعی، رهبران آینده 
دنیای کسب وکار هستند. آنها کارهای متفاوتی انجام می دهند. ارزش های این 
ش��رکت ها همان ارزش های انسانی اس��ت و با اطمینان می توان گفت در هر 
عصری، مردم به وجود انسان ها و شرکت هایی برای بهبود کیفیت زندگی شان 
نیاز دارند. بس��یاری از رهبران جوان کسب وکار در حال راه اندازی شرکت های 
جدید و ایجاد کسب و کارهای اجتماعی هستند. حتی کسانی که مسیر تجاری 
سنتی تر را پیش می گیرند، با انرژی بیشتری به بخش خصوصی نفوذ می کنند. 
هزاره ها می دانند که داش��تن تأثیر مثبت اجتماعی یک انتخاب نیست، بلکه 

یک ضرورت است. 
اینکه دقیقاً در مورد چگونگی چش��م انداز کس��ب وکار در س��ال های آینده 
صحبت کنیم، کمی دش��وار اس��ت، اما نتایج اقدامات ش��رکت های اجتماعی 
ت��ا به امروز نش��ان می دهد که آنها -چه در قالب تی��م 20نفره چه در جایگاه 
س��ازمان های بزرگ- عملکرد خوبی داش��ته و درحال رشد و توسعه روزافزون 

هستند. 

رئیس دانش��کده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت کارآفرینی های فرصت گرا 
)کارآفرینی های تثبیت ش��ده( در کش��ور در حال افزایش است و کارآفرینان 
با انگیزه بیش��تری در این زمینه فعالیت می کنند. به گزارش ایرنا، محمدرضا 
زالی روز دوشنبه در همایش ملی دانشگاه کارآفرین، تعامل با صنعت و جامعه 
که در سرس��رای امام رضا)ع( دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار شد، اظهار 
داشت: دانش��گاه ها باید به سمت و س��وی کارآفرینی و ایجاد کسب و کارهای 
نوی��ن برای فراهم کردن فرصت های اش��تغال در جامعه پیش بروند. وی بیان 
کرد: کارآفرینی به دو بخش تقسیم می شود؛ کارآفرینی فرصت گرا و کارآفرینی 

اجباری که خوشبختانه کارآفرینی فرصت گرا در کشور رو به افزایش است. 
وی اف��زود: کارآفرینی که بیش از ۴2 ماه فعالیت داش��ته باش��د تبدیل به 
کسب و کار ثابت، یعنی کارآفرینی فرصت گرا می شود. وی تصریح کرد: با ایجاد 
کس��ب و کارهای فرصت گرا در جامعه می توان میزان بیکاری را تا حدود زیادی 
کاهش داد. رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران گفت: کارآفرینی به طور 
معمول در میان س��نین 20 تا 25 سال مش��اهده می شود. زالی اظهار داشت: 
کسب و کارهای نوین به هر تعداد در جامعه افزایش یابد میزان بیکاری به طور 

چش��مگیری در جامعه کاهش پیدا می کند، بنابراین دانشگاه ها ایجاد فضای 
کسب و کارهای نوین را از اولویت های مهم خودشان قرار دهند. وی افزود: تهی 
ش��دن جامعه از کارآفرین از مهم ترین نگرانی های تمامی کش��ورهای جهان 
اس��ت. وی با بیان اینکه کارآفرینی رش��ته علمی جدیدی است اظهار داشت: 
توسعه کشور مدیون انسان هایی است که با راه اندازی شرکت های نوآور و خالق 
در تولید ناخالص داخلی نقش آفرینی می کنند. رئیس دانش��گاه سیس��تان و 
بلوچس��تان نیز در این همایش گفت: توسعه دانش های نوین به سرعت جای 
خودش را در میان مردم به خوبی باز کرده است. علیرضا بندانی اظهار داشت: 
شرایطی ایجاد شده که علم و فناوری و اقتصاد دانش بنیان به یک گفتمان در 
سطح جامعه تبدیل شده است. وی بیان کرد: راهکارهای تولید ثروت از علم، 
امروزه مبنای سیاست گذاری های سیاس��تمداران در کشورها شده است. وی 
افزود: دانشگاه کارآفرین براساس توانمندی تخصصی خود نهادهای کارآفرین را 
در جامعه ایجاد می کند. وی تصریح کرد: دانشگاه ها خودشان را با ماموریت های 
جدید از جمله ایجاد فضای کسب و کارهای نوین آشنا کرده تا بتوانند در جامعه 

ایجاد شغل کنند. 

بسیاری از کارشناسان حوزه  آی تی عدم عرضه آیفون ۱۰ 
همراه با آیفون های 8 و 8 پالس را یک راهکار تبلیغاتی برای 

فروش دو محصول دیگر می دانند، با این حال تیم کوک نظر 
دیگری دارد: »متأسفانه امکان عرضه آیفون ۱۰ همراه با دو 

موبایل دیگر وجود نداشت وگرنه این کار را می کردیم. ما برای 
نشان دادن حسن نیت خود این محصول متمایز را همراه با 

آیفون های 8 و 8 پالس معرفی کردیم.« 
به گزارش دیجیاتو، او در بخش دیگری از مصاحبه ای که 

با شبکه »CNBC« داشته به دلیل معرفی همزمان این 
سه موبایل در ماه گذشته اشاره کرده است: »اگر ما ابتدا 

آیفون های 8 و 8 پالس را معرفی و عرضه و سپس آیفون ۱۰ را 
رو می کردیم، بسیاری از مشتریان ما را فریبکار می خوانند.« 
گفتنی است آیفون های 8 و 8 پالس ۱۰ روز پس از رونمایی 

عرضه شدند اما آیفون ۱۰ در هفته گذشته و به تعداد بسیار 
محدود به بازار راه پیدا کرد. 

کوک دلیل کمبود آیفون ۱۰ را تقاضای باالی مشتریان 
می داند اما به زمان تکمیل موجودی آن اشاره نمی کند: »ما 

تمام تالش خود را در این زمینه انجام می دهیم اما نمی توان 
زمان مشخصی را برای آن تعیین کرد.« 

محبوبیت باالی آیفون ۱۰ در روز عرضه بسیاری را 
شگفت زده کرد، تا جایی که خود تیم کوک هم اعالم کرد که 

اپل انتظار چنین استقبالی را نداشته است. 
شایان ذکر است که استقبال باالی مشتریان از محصول 

جدید اپل باعث افزایش چشمگیر ارزش سهام کمپانی 
کوپرتینویی شده است. 

 

اشتباهاتی که عمر کارآفرینی  را کوتاه می کند

دبیر مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور: 

عوامل اثرگذار بر محیط کسب و کار غیرقابل نظارتند

3 دلیل که نشان می دهد، رشد کسب و کار های اجتماعی 
متوقف نمی شود

رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران: 

کارآفرینی های فرصت گرا در کشور در حال افزایش است

تیم کوک: 
 اگر آیفون 10 را معرفی نمی کردیم 

ما را فریبکار می خواندند
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دریچهیادداشت

گردهمایی کارشناس��ان مراکز اس��تانی مرکز توانمندس��ازی و تسهیلگری 
کس��ب وکارهای نوپای فاوا با هدف انج��ام خدمات در زمینه فناوری اطالعات 
و رش��د و توسعه اس��تارت آپ ها برگزار می ش��ود. به گزارش ایسنا، نخستین 
گردهمایی کارشناس��ان مراکز اس��تانی مرکز توانمندس��ازی و تس��هیلگری 
کس��ب وکارهای نوپای فاوا شامل کارشناسان پارک های علم و فناوری سراسر 
کش��ور و اداره های کل فناوری اطالعات اس��تان ها، سه ش��نبه ۱۶ آبان ماه در 
س��الن اجتماعات مرکز توانمندس��ازی و تس��هیلگری کس��ب وکارهای نوپای 
ف��اوا برگزار می ش��ود. در این برنامه، مدیر و کارشناس��ان ای��ن مرکز به ارائه 
مطالبی درباره چگونگی فعالیت هر یک از بخش های مرکز خواهند پرداخت و 

برنامه های فاز بعدی مرکز را در سراسر کشور مرور می کنند. 

برگزاری گردهمایی توسعه 
کسب وکارهای نوپای فاوا

نخستین جشنواره کارآفرینی با هدف شناسایی کسب و کارهای نوآورانه آموزشی 
و تش��ویق دانش��جویان و جامعه به سوی کارآفرینی آموزش��ی در دانشگاه شهید 
بهش��تی برگزار می شود. به گزارش مهر، نخستین جشنواره کارآفرینی آموزشی با 
ش��عار »یاددهی نوآورانه، یادگیری کارآفرینانه و هم آفرینی ارزش��ی« در روزهای 
۱5 و ۱۶ آبان ماه ۱39۶، در سالن همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی 
با هدف شناس��ایی کسب و کارهای نوآورانه آموزشی و تشویق دانشجویان و جامعه 
به س��وی کارآفرینی آموزشی برگزار می ش��ود. کارآفرینی آموزشی، کسب و کاری 
است که در فرآیندها، محصوالت، خدمات، مشتریان، منابع و ساختارهای رسمی 
و غیررس��می آموزشی دارای نوآوری است و معموال در بخش خصوصی و شرایطی 

که به تقاضاها در حوزه آموزش پاسخ داده نشده است، راه اندازی می شود. 

 جشنواره کارآفرینی آموزشی
 برگزار می شود

مارال مختارزاده
کارشناس ارشد کارآفرینی



تبلیغ��ات  از  اس��تفاده  ام��روزه  اگرچ��ه 
اینستاگرامی و تبلیغات آنالین رو به گسترش 
اس��ت، ولی با وجود میلیاردها بیننده وفادار 
در سراس��ر جهان، بس��یاری از متخصصان، 
تبلیغ��ات تلویزیونی را بهتری��ن پلتفرم برای 
تبلیغات هدفمند در نظر می گیرند. یک تبلیغ 
تلویزیونی ۳۰ یا ۶۰ ثانیه ای در هنگام پخش 
رویدادی مانند بازی ه��ای المپیک، می تواند 
توجه میلیاردها مش��تری بالق��وه را به خود 
جلب کن��د. تبلیغات تلویزیونی در مقایس��ه 
با دیگر انواع تبلیغ��ات هزینه تولید و پخش 
بیش��تری دارد، ام��ا این قابلی��ت را نیز دارد 
ک��ه به طور هم زمان با مجموعه بیش��تری از 
بیننده ه��ا ارتباط برقرار کند. در این مقاله به 
نقل از chetor می آموزید تبلیغات تلویزیونی 
چیست و چگونه می توان تبلیغات تلویزیونی 

اثرگذار ساخت. 
تبلیغات تلویزیونی از این نظر که به صورت 
یک بسته زمانی کوتاه مدت فروخته می شوند، 

به تبلیغات رادیویی شباهت دارند. 
بیش��تر تبلیغ��ات تلویزیون��ی ۱۵ ت��ا ۶۰ 
ثانیه طول می کش��ند. این زمان برای انتقال 
اطالعات کافی به مشتری یا ایجاد یک تفکر 
خاص درباره یک محصول یا خدمات، مناسب 
اس��ت و آن قدر طوالنی نیست که بیننده را 

خسته کند. 
تبلیغات تلویزیونی در زمان های استراتژیک 
مث��ال قب��ل از ش��روع برنامه  ه��ا ی��ا در بین 
برنامه های اصلی پخش می ش��وند. شرکت ها 
و کس��ب وکارهای کوچک ک��ه نمی خواهند 
)یا نمی توانند( هزینه زی��ادی برای تبلیغات 
بپردازند، معموال تبلیغات شان در ساعات آخر 
شب یا بعدازظهر )زمان های کم بیننده( پخش 
می شود. هزینه تبلیغات تلویزیونی به ازای هر 
یک ثانیه می تواند از چن��د هزار تومان برای 
ش��بکه های استانی و برنامه های کم بیننده تا 
چند میلیون تومان برای برنامه های پربیننده 

)مثال فینال جام جهانی( متغیر باشد. 
چگونه تبلیغات تلویزیونی 

به یادماندنی بسازیم؟ 
در تبلیغ��ات تلویزیون��ی جذابیت بصری 
به اندازه جذابیت صوتی اهمیت دارد. به جای 
اینکه بازیگری اس��تخدام کنید که روی یک 
موس��یقی پس زمینه  متن تبلیغ��ات را از رو 
بخواند، می توانید از تصویر بازیگرانی استفاده 
کنید که باعث جذابیت بیشتر تبلیغ می شوند. 
از آنجا که بیننده های تلویزیونی به راحتی 
می توانن��د تبلیغات��ی را که ب��ا هزینه کم و 
به صورت غیرحرفه ای تولید شده اند تشخیص 
بدهن��د، بس��یاری از آژانس ه��ای تبلیغاتی 
نویسنده ها، کارگردان ها و بازیگران حرفه ای را 
برای تولید تبلیغات شان به خدمت می گیرند 
تا چیزی که درنهایت پخش می ش��ود، برای 

مدتی طوالنی در ذهن بیننده باقی بماند. 
حت��ی اگ��ر تصوی��ری ک��ه درون تبلیغ 
گنجانده می ش��ود ارتباط بس��یار کمی با 
محصول یا خدمات موردنظر داش��ته باشد، 
بیننده ه��ا معم��وال تصاویر ش��وکه کننده، 
نوس��تالژیک یا خن��ده داری را که در تبلیغ 
وج��ود دارد، به خاطر می س��پارند. یکی از 
تبلیغات تلویزیونی مشهور در آمریکا که در 
دهه ۱۹۷۰ ساخته ش��ده بود این گونه بود 
که یک بازیکن خش��ن راگبی به نام  »مین 
جو گرین« یک نوشیدنی را از یک طرفدار 
ج��وان می گرف��ت. با وجود اینک��ه بازیکن 
مش��هور فقط چند ثانی��ه در تبلیغ حضور 
داش��ت، تصویر او احساس خوبی نسبت به 

نوشیدنی ایجاد کرد. 

گام های ساخت تبلیغات تلویزیونی چیست
هرگاه به این نتیجه رسیدید که تلویزیون 
ابزار مناس��بی برای جذب مش��تری های تان 
است، الزم است یک ایده عالی ایجاد و آن را 
آن قدر اصالح کنید تا به چیزی تبدیل ش��ود 
که مردم عالقه داشته باشند تماشایش کنند 
یا به س��ختی بتوانند آن را نادیده بگیرند. در 
ادامه با گام های س��اخت تبلیغات تلویزیونی 

آشنا می شوید. 
گام اول: ایده اصلی را مشخص کنید

تبلی��غ کردن در تلویزی��ون، هزینه زیادی 
به همراه دارد. از خری��د زمان تا تولید کردن 
محتوای باکیفیت، باید هزینه بس��یار زیادی 
ص��رف کنی��د. درنتیجه ایده اصل��ی که قرار 
اس��ت مردم را به محصول یا خدمات ش��ما 
جذب کند، بس��یار مهم اس��ت. اگر یک ایده 
خارق العاده داش��ته باش��ید، حتماً می توانید 

مردم را به سمت خود جذب کنید. 
گام دوم: یک متن عالی بنویسید

اکنون شما ایده فوق العاده  ای دارید و زمان 
آن اس��ت که مت��ن مربوط ب��ه تبلیغ تان را 
بنویسید. الزم نیست که نابغه تبلیغات باشید 
ت��ا ایده خیلی خوبی ایجاد کنی��د. اما دیدن 
تبلیغاتی که ش��بیه ایده موردنظر شماست، 

می تواند کمک بزرگی باشد. 
شما برای جذب مشتری زمان بسیار کمی 
در اختیار دارید و باید خیلی سریع پیام تان را 
به مش��تری منتقل کنید. از جمالت طوالنی 
استفاده نکنید، کوتاه و مؤثر سخن بگویید تا 
حت��ی افرادی که تلویزیون را نگاه نمی کنند، 
بفهمند محصول شما چیس��ت. متن تبلیغ 
را چندی��ن بار با صدای بلن��د بخوانید، آن را 
اج��را کنید و هر جا را که الزم اس��ت، تغییر 
بدهید. می توانید از برترین جمالت تبلیغاتی 

هم کمک بگیرید. 
گام س�وم: آیا می خواهید از بازیگران 

استفاده کنید؟ 
تبلیغات مؤثر، مهیج و جذاب بسیاری وجود 
دارند ک��ه در آنها از هیچ بازیگری اس��تفاده 
نشده است، اما انسان ها بهتر می توانند با هم 
ارتباط برقرار کنن��د. افراد به ویژه اگر از میان 
جامعه هدف تان انتخاب ش��وند، می توانند به 

جذب جامعه هدف کمک زیادی کنند. 
شما نمی خواهید تبلیغ تان مصنوعی به نظر 
برسد، درنتیجه باید دقت کنید که می خواهید 

بازیگران ت��ان در مقابل دوربین حرکت کنند 
یا بایس��تند و لبخند بزنند؟ ابت��دا به دنبال 
بازیگران حرفه ای باشید، اما اگر می خواهید از 
دوستان یا خانواده تان استفاده کنید، مطمئن 

شوید که به خوبی از عهده آن برمی آیند. 
گام چهارم: یک شرکت تبلیغاتی را به 

خدمت بگیرید
اگر می خواهید تبلیغ ت��ان کامال حرفه ای 
باش��د، باید با افراد حرفه ای مشورت کنید یا 
یک ش��رکت تبلیغاتی را به خدمت بگیرید. 
آنه��ا می توانند همه جنبه های تبلیغ  ش��ما 
ازجمله نوش��تن متن، فیلمبرداری و تدوین 
را برعه��ده بگیرند. برای بررس��ی قیمت ها، 
ب��ازار را خوب بگردید. برخی از ش��رکت های 
تولیدی می توانند بسته های تبلیغاتی ارزان تر 
و عکس های باکیفیت تری در اختیارتان قرار 
بدهن��د، اما هرقدر که پ��ول بدهید، کیفیت 

تبلیغ تان نیز به همان اندازه خواهد بود. 
فیلمب�رداری  ب�رای  پنج�م:  گام 

برنامه ریزی کنید
اکن��ون ش��ما مت��ن، بازیگ��ران و محل 
فیلمب��رداری را آم��اده کرده ای��د و زم��ان 
برداشت تصویر فرا رس��یده است. اما برای 
هر صحنه ای ک��ه می خواهید ضبط کنید، 
بای��د برنامه ری��زی کنید. ب��رای مثال یک 
مغازه فروش مبلمان را در نظر بگیرید. شما 
ممکن است ۱۰ نوع مبل راحتی مختلف، 
هشت دست مبل نشیمن و شش سرویس 
برای اتاق خواب داشته باشید، اما نمی توانید 
همه آنها را در یک تبلیغ ۳۰ تا ۴۵ ثانیه ای 
ی��ا حتی یک تا دو دقیق��ه ای بگنجانید. با 
قراردادن محصوالت متعدد در یک تبلیغ، 
مش��تری های بالقوه شما احساس خواهند 
کرد ک��ه درون یک توفان ق��رار گرفته اند. 
باید تنها از چند مورد محدود تصویربرداری 

کنید. 
یک نمای باز از فروش��گاه، روش خوبی 
برای نمایش تنوع فروشگاه است. پس از 
آن می توانی��د چند گزینه  را برای نمایش 
بیشتر انتخاب کنید. بسیار مهم است که 
مجموعه زی��ادی از ویدئوها را درون یک 
تبلیغ کوتاه قرار ندهید. ویدئوی شما باید 
داستان چیزی را که تبلیغ می کنید، بیان 
کند حتی اگر مشتری صدای تلویزیونش 

را کم کند. 

گام ششم: تصاویر و مفاهیم باید با هم 
هماهنگ باشند

به نظر می رسد این مورد بدیهی است، اما 
در فرآیند تدوین، موارد بسیار ساده ای ممکن 
است فراموش شوند. زمانی که درباره مدل های 
جدید خودرو صحبت می کنید، نباید تصویر 
خودروهای��ی را ک��ه هم اکنون وج��ود دارند، 
پخش کنید. زمانی که درباره فروشگاه بزرگ 
مبلمان ت��ان صحبت می کنی��د، نباید نمای 
فروشگاه را از خیابان نمایش بدهید. مفاهیم و 
تصاویرتان را با هم ترکیب کنید تا ابزار فروش 
قدرتمندی خلق کنید. البته اگر مفهومی در 
ذهن دارید که مس��تلزم ناهماهنگی اس��ت، 

می توانید از این قانون پیروی نکنید. 
گام هفتم: به زمان بندی پایبند باشید

فرض کنید که یک بس��ته ۳۰ تایی تبلیغ 
خریداری کرده اید. ممکن است وسوسه شوید 
ک��ه چند ثانیه به تبلیغ ت��ان اضافه کنید، اما 
چنین چیزی ممکن نیست. تبلیغ شما باید 
درست به موقع به اتمام برسد. اگر از زمانی که 
برای تان درنظر گرفته شده است فراتر بروید، 
مهم تری��ن بخ��ش تبلیغ یعن��ی  »دعوت به 
عمل« را از دس��ت می دهی��د، چراکه اضافه 

تبلیغ شما از انتهای آن حذف می شود. 
گام هشتم: همیشه مشتری را به عمل 

دعوت کنید
اگر نمی خواهید ک��ه تبلیغ تان فقط برای 
برند سازی استفاده ش��ود، باید مشتری را به 
عمل دعوت کنید. زمانی که برای نخس��تین 
ب��ار محصول یا خدمات تان را به مش��تری ها 
معرف��ی می کنید، بای��د از آنه��ا بخواهید از 
ش��ما خرید کنند. پپسی و نایکی مثال هایی 
از ش��رکت هایی هس��تند که میلیون ها دالر 
صرف تبلیغات برند س��ازی می کنند. اما شما 
به ان��دازه آنها ثروتمند نیس��تید و به فروش 

محصوالت تان از طریق تبلیغات نیاز دارید. 
دع��وت به عمل ب��ه این معنی اس��ت که از 
مش��تری ها بخواهید محصول یا خدمات شما 
را بخرن��د یا کاری انجام بدهند. در پایان تبلیغ 
حتم��ا دعوت به عمل را قرار بدهید و بدون آن 
تبلی��غ را به پایان نرس��انید. برای مثال ممکن 
است به مشتری های تان بگویید همین امروز به 
وب سایت شما بروند و اطالعاتی از جمله شماره 

تماس، محل فروشگاه و… را دریافت کنند. 
برنام�ه زمان بن�دی  گام نه�م: ی�ک 

استراتژیک برای تبلیغ تان ایجاد کنید
زمان پخش تبلیغ اهمیت بسیار زیادی دارد. 
این عامل مشخص می کند که چه کسانی تبلیغ 
ش��ما را می بینند و چه میزان پول برای پخش 
آن باید پرداخت کنید. اگر تبلیغ تان را در ساعت 
۳ صبح پخش کنی��د، پول زیادی صرفه جویی 
کرده اید اما اگر نتوانید هیچ مش��تری ای جذب 

کنید پول تان را هدر داده اید. 
گام ده�م: برای بیش�ترین اثرگذاری، 

تبلیغ را تکرار کنید
تک��رار تبلیغات در تلویزیون در مقایس��ه 
ب��ا رادی��و کمتر اس��ت ام��ا ارزش دارد که 
تبلیغ تان را بیش��تر از یک بار پخش کنید. 
اگر می خواهید تبلیغ ت��ان در هنگام فینال 
جام  جهان��ی فوتبال پخش ش��ود ش��رایط 
متف��اوت اس��ت، ام��ا در موارد ع��ادی باید 
زمان ه��ای کلی��دی پخ��ش تبلیغ ت��ان را 
مش��خص و زم��ان کافی ب��رای پخش آن 
خریداری کنید تا بتوانید مشتری هایتان را 
جذب کنید. تبلیغ هرچه بیشتر پخش شود، 
برای معرفی محصول بهتر خواهد بود. به یاد 
داشته باشید که از تبلیغ تان پشتیبانی کنید. 
thebalancewisegeekمنبع

تبلیغات تلویزیونی چیست و چگونه می توان یک تبلیغ اثر بخش ارائه کرد؟ 
کمپین

شروع کمپین تبلیغاتی با گوگل
 شروع کمپین تبلیغاتی با گوگل یکی از مهم ترین 
و راحت تری��ن راه ها برای س��اخت کمپین تبلیغاتی 

است. 
هدف ساخت چنین کمپینی افزایش میزان کلیک 
خوردن س��ایت، باالتر آمدن رتبه سایت و در نهایت 

افزایش فروش است. 
اصلی ترین معیار کلیدی برای موفق شدن کمپین 

گوگل تعیین کلمه کلیدی است. 
مزیت ادوردز این اس��ت که با یک لیس��ت نش��ان 
می دهد چه کس��انی پرداخت داشته اند و چه کسانی 
مجانی هس��تند.  یعنی اگر کس��ی در جست وجوی 
گوگل کلمه مناس��ب را جس��ت وجو کند به راحتی 

می تواند به شما برسد. 
ام��ا چه کلمه ای را باید انتخ��اب کنیم. باید دقیقا 
برای خود مش��خص کنید چه چیزی را می خواهید 
بفروشید. به این ترتیب می توانید به مشتری ایده آل 

خود دسترسی پیدا کنید. 
در اینجا به نقل از ibazaryabi، چهار توصیه ای 
را آورده ای��م ک��ه به ش��ما کمک می کنن��د کمپین 

تبلیغات گوگل خود را راه اندازی کنید. 
1- مشتریان ایده آل خود را تعریف کنید

ما توصیه می کنیم کار را در همینجا متوقف کرده 
و در یک جمله مشتری دست به نقد خود را تعریف 

کرده و بنویسید. 
ای��ن مش��تری احتماال بای��د اطالعات��ی در مورد 
محصول داش��ته باش��د ول��ی چیزی در مورد ش��ما 

نمی داند. 
بنابراین پای اینترنت آمده و ش��روع به جست وجو 

کرده تا محصول مورد نظر خود را پیدا کند. 
توصیف شما ممکن است شبیه اینها باشد: 

-مش��تری ایده آل من کس��ی اس��ت که به دنبال 
دارویی برای میگرن می گردد که ش��یمیایی نباش��د 

و کاماًل طبیعی تهیه شده است. 
- مش��تری ایده آل من کس��ی اس��ت که به دنبال 

محصوالت سفالی در اینترنت می گردد. 
- مشتری بالقوه من کسی است که دنبال خدمات 
پرداخت براس��اس کلیکی می گ��ردد و فعاالنه دنبال 

کسی برای کار با او است. 
وقتی دنب��ال کلمات کلیدی می گردی��د باید این 
توصیف از مشتری را جلوی ذهن خود داشته باشید. 
2-کلمات کلیدی ای را که مشتری بالقوه  شما 
برای جست وجوی محصوالت استفاده می کند 

تعیین کنید 
به Google keyword tool بروید و عباراتی را 
که فکر می کنید در ذهن مشتری است وارد کنید. 

برای مثال »درمان های طبیعی برای میگرن«، چرا 
که احتماال منعکس کننده ذهنیت کس��انی است که 

دنبال درمان طبیعی برای میگرن هستند. 
»میگ��رن« را به عنوان یک کلم��ه عمومی در نظر 
گرفت��ه و کلمه »درم��ان« مرتبط با میگرن اس��ت. 
براساس جس��ت وجوی شما یک لیس��ت مناسب از 

کلمات مورد جست وجو را می دهد. 
می توانیم در میان تمام کلمات لیس��ت جست وجو 
ک��رده و آن را ک��ه با توصیف مش��تری م��ا بهترین 

تطبیق را دارد انتخاب کنیم. 
ش��ما در نهایت باید با ۱2-۱۰ تا کلمه کلیدی کار 

خود را تمام کنید. 
3 -تعداد کسانی را که دنبال آن کلمه 

به خصوص می گردند تعیین کنید 
این ۱2-۱۰ کلمه ای ک��ه انتخاب کرده اید، باید با 

کلماتی که گوگل به شما داده منطبق باشد. 
ی��ا اینکه می توانی��د تک تک این کلم��ات را دوباره 
جست وجو کرده و یک لیست کامل تر را استخراج کنید. 
س��پس این لیس��ت کامل تر را با توصیف مشتری 
را  جدی��د  کلم��ه   ۱۰-۱2 و  داده  تطبی��ق   خ��ود 

در بیاورید. 
تعداد کلمات جست وجو را نیز برای تطبیق کلمات 

در نظر داشته باشید. 
4- بفهمید که تبلیغ کننده به ازای هر کلمه 

کلیدی چقدر پول می گیرد 
این را می توانید با این بفهمید که هر کلمه کلیدی 

چقدر می ارزد. 
شما باید جایی دنبال پول بگردید که پول آنجاست. 
ب��ازار روش خودش را برای پاس��خ به این س��وال 

خواهد داشت. 
هر چقدر بابت هر کلیک مردم پرداخت می کنند، 
بیانگر این است که همان پول بیشتری در آن است. 
ب��ه  می توانی��د  مطل��ب  ای��ن  فهمی��دن   ب��رای 
Google traffic estimator بروی��د تا اطالعات 

کامل تری در این مورد بگیرید. 
می توانی��د در اینجا کلمات مرتب��ط را پیدا کنید و 
مقایس��ه ای منطقی بین آنها کنید تا بتوانید براساس 
پروفایل مشتریان خود بهترین همخوانی را پیدا کنید. 
می توانید در نهایت ۶ تا ۱2 کلمه را پیدا کرده. 

مس��ئله مهمی که بای��د در م��ورد کمپین گوگل 
بدانیم این اس��ت که این گونه نیست که آن را یکبار 

برای همیشه انجام بدهید. 
قدرت ادوردز به این اس��ت که ش��ما هرچند روز 
یکب��ار باید الگین ک��رده و بهینه س��ازی هایی انجام 
دهید تا ترافیک خود را ۵ تا ۱۰ برابر افزایش بدهید. 
تع��داد بازدیدکننده ه��ا حت��ی اگ��ر ش��ما هزینه 
اضاف��ی ای را بابت ه��ر کلیک پرداخ��ت نکنید هم 

افزایش پیدا خواهد کرد. 
 enterpreneur :منبع
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ایستگاه تبلیغات

 ترسناک تر از اسباب بازی 
از کار افتاده چیست؟ 

 Duracell هفت��ه گذش��ته ب��ا ی��ک تغیی��ر 
هالووین��ی در قال��ب کمپی��ن کنون��ی »اعتم��اد 
 ق��درت م��ی آورد« و از طری��ق آژان��س تبلیغاتی

 Wieden & Kennedy نیویورک، اخیرا نقطه 
عطفی را به وجود آورده است. 

به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، یک��ی از آگهی های 
تبلیغات��ی قبلی برند پیش از این نش��ان داد که عدم 
اس��تفاده پدر از ی��ک باتری قابل اعتم��اد در روبات 
اس��باب بازی فرزندش چه اتفاق��ی را رقم می زند: در 
ادام��ه بچه خان��ه را خراب می کند، ب��ه پلیس زنگ 
می زن��د و کارد و چنگال را در توس��تر قرار می دهد، 
اما این بار، یک پس��ر بچه بی گناه به شکلی عجیب و 
شگفت انگیز می خواهد با پیانو گربه اسباب بازی خود 
بازی کند. فقط یک پیشنهاد آشکار و مشخص وجود 
دارد ک��ه در صورت ناکارآمد ب��ودن باتری، او ممکن 
اس��ت ماهیت پنهانی خود را افش��ا کن��د و در قالب 
یک اتفاق واضح و روش��ن ش��خصیت اصلی خویش 
را به عنوان یک موجود خوب یا بد به همگان نش��ان 

دهد. 
عالقه مندان به س��ینما قبل از فیلم های ترسناکی 
از قبیل »آن«، »روز مرگ ش��اد« و »Jigsaw« این 
آگهی ه��ای تبلیغاتی را خواهند دی��د. در ادامه این 
 Duracell آگهی ها از طریق کانال ه��ای اجتماعی

نیز تبلیغ خواهند شد.  

بررسی یک کمپین
 ایموجی ها زبان کودکان آزاردیده

یک س��ازمان مردم نهاد سوئدی است که یک خط 
تلفن مخصوص ک��ودکان راه انداخت��ه بود. همه در 
س��وئد Bris را می ش��ناختند، اما تنها عده کمی از 
آن اس��تفاده می کردند. یکی از بزرگ ترین مشکالت 
ای��ن بود که وقتی کودکان مورد آزار قرار می گرفتند 
و تجربه بدی داش��تند، درباره اش سکوت می کردند. 
این سازمان خیریه می خواست با روشی که نوجوانان 
مس��تقیما درک کنن��د، به آنها بگوید ک��ه بیان این 

اتفاق ها همیشه خوب است. 
ب��ه گزارش  ام ب��ی ای نیوز، تصور کل��ی Bris این 
بود که س��ازمان خوبی برای کمک به بچه هاست، اما 
به قدیمی بودن روش هایش آگاه بود. س��ال های قبل 
این سازمان، خدماتش را با تلفن ارائه می کرد، اما در 
حال حاضر کودکان می توانند در تاالرهای گفت و گو 
ب��ا Bris چت کنند یا اینکه به جای تماس تلفنی، از 

ارسال پیام کوتاه هم استفاده کنند. 
ای��ن س��ازمان در س��ال 2۰۱۵ تصمی��م گرف��ت 
راهکاری برای ترغی��ب کودکان و نوجوانان به حرف 

زدن، پیدا کند. 

استراتژی
ایموجی ها خیلی زود در ارتباطات بچه ها ارزش��ی 
براب��ر با ح��روف الفبا پیدا کرد. دامن��ه ایموجی ها از 
خوش��حال ت��ا ناراحت متغی��ر اس��ت. ایموجی های 
م��ورد آزار ق��رار گرفت��ه، در واقع هم��ان مجموعه 
ایموجی های موجود را کامل می کردند با این توضیح 
که نش��انه هایی برای نمایش م��ورد آزار قرار گرفتن، 
کتک خوردن یا داش��تن فکره��ای تلخ به آنها اضافه 

شده بود. 
آژان��س Garbergs می خواس��ت به ک��ودکان و 
نوجوانان نشان دهد که Bris قادر است به زبان آنها 
حرف بزند. یک اپلیکیش��ن ایموجی می توانست پیام 
درس��ت را منتقل کند:  »بدون در نظر گرفتن عمق 
مسئله، همیش��ه بهتر است با کس��ی حرف بزنید.« 
چون Bris همیشه آماده شنیدن است. اطالع رسانی 
در مورد اپلیکیشن با یک کمپین اینستاگرامی انجام 

شد. 

اجرا
برنامه رسانه براس��اس دو فرضیه صورت گرفت: 
اگ��ر آژانس می توانس��ت ب��ه س��راغ خبرنگارهای 
مناس��ب در وب س��ایت های مناس��ب برود و آنها 
در مورد کمپین بنویس��ند، اخب��ار کمپین به طور 

خودکار پخش می شد. 
و از ط��رف دیگ��ر اگ��ر می توانس��ت اکانت ه��ای 
مناس��بی را در اینس��تاگرام برای تبلیغ اپلیکیش��ن 
بیابد، در نهایت تمام نوجوانان س��وئدی با اپلیکیشن 
آش��نا می ش��دند. پس Garbergs به جست و جوی 
وب س��ایت های مع��روف فن��اوری ای پرداخ��ت که 
در م��ورد پروژه ه��ای مش��ابه مطلب نوش��ته بودند، 
به وی��ژه آ نهایی ک��ه از ایموجی های تن��وع نژادی در 
IOS نوش��ته بودند. سپس سراغ ش��بکه اکانت های 
اینفلوئنس��رها با نام  »GoSnap«، که چیزی بیش 

از یک میلیون فالوئر داشتند، رفت. 

نتیجه
در مقی��اس داخلی، کمپی��ن در معرض دید بیش 
از ۸۵ درصد س��وئدی ها قرار گرفت و بین مخاطبان 
ه��دف نی��ز ضریب نف��وذ بیش��تری داش��ت. تعداد 
فالوئر ه��ای Bris ه��م ۷۰ برابر ش��د. مهم تر از همه 
اینک��ه بعد از این کمپی��ن ۵۶ درصد تماس جدید با 

Bris برقرار شد.  



فروش واقعا چیست؟ 

معنا و مفهوم واقعی فروش یعنی متقاعد کردن 
یک یا چن��د نفر جهت انجام ی��ک کار و فعالیت 
که این فعالیت می تواند ترغیب یک کودک جهت 
انج��ام تکالی��ف ش��ب، ازدواج یک نفر با ش��ما یا 
مبادل��ه یک خدمت یا کاال و ه��زاران مثال دیگر 

باشد. 
به طور کلی همه انس��ان ها به خصوص در قرنی 
که در حال حاض��ر در آن زندگی می کنیم روزانه 
بارها و بارها درگیر فروش هس��تند، بی آنکه به آن 

فکر کرده باشند. 
ما از زمان تولد تا زمان مرگ ناخواس��ته درگیر 

خریدوفروش هستیم. 
من در ای��ن مطلب تالش ک��رده ام واژه فروش 
و فروش��نده را از معنای ترس��ناکی که این روزها 
پی��دا کرده، دور کرده و کارب��رد آن را در زندگی 
اجتماعی و فردی افراد نمایان س��ازم و روش های 
فروش مؤثر ی��ا بهتر بگویم ارتب��اط مؤثر را بیان 

کنم. 

زمانی ک��ه روی این کلم��ه و مفهوم آن دقیق و 
ریز می شویم، متوجه می شویم از زمانی که متولد 
می ش��ویم درگی��ر خریدوفروش هس��تیم؛ درگیر 
متقاع��د کردن اطرافیان خود ب��ه انجام کاری که 
ما می خواهیم، این درحالی  اس��ت که کمتر کسی 
در جامعه به دنبال یادگیری این امر مهم و کسب 
مهارت های فروش و مذاکره است، درحالی که تنها 
یک غارنش��ین می تواند ادعا کند این تکنیک ها و 
مهارت ه��ای مذاک��ره و ارتباط مؤث��ر در جریان 

زندگی به او کمکی نمی کند.
 اگ��ر آقای جری ریچاردس��ون عن��وان معجزه 
ارتباط مؤث��ر را برای این امر انتخ��اب کرد نباید 
بگوییم که مبالغه ای صورت گرفته زیرا بس��یاری 
از انسان ها در قرون مختلف در ساده ترین مسائل 
و موضوع��ات روزمره زندگی خود از جمله ارتباط 
با همس��ر، فرزندان، خانواده، دوستان، کارمندان، 
مدیر و حتی مشتری خود با مشکالتی مواجه بوده 
و هستند، پس مسلما روش و تکنیک هایی که این 

مشکالت را حل کند کمتر از معجزه نیست. 
دانش��گاه ش��یکاگو و اتحادیه م��دارس جوانان 
مس��یحی در سراس��ر آمریکا تحقی��ق کرده اند تا 
ببینن��د جوانان در حقیقت به آموختن چه چیزی 
بیشتر اشتیاق دارند. این تحقیق طی دو سال و با 

هزینه 250هزار دالر صورت پذیرفت.
 نتیجه این تحقیق بسیار جالب بود؛ بیش از هر 
چیزی برای مردم س��المتی مهم بوده است و در 
مقام دوم عالقه ب��ه رابطه برقرار کردن با دیگران 
و طریقه ای که آنه��ا بتوانند بهتر دیگران را درک 
کنند و بیش��تر توس��ط اطرافیان دوس��ت داشته 

شوند برای شان مهم بوده است. 
اما متأس��فانه هیأت مدیره ای��ن تحقیق متوجه 
ش��دند هیچ کتابی تا آن زمان که متناسب با این 
خواسته باشد به چاپ نرسیده و حتی کالسی در 

مدارس و دانشگاه ها برگزار نشده است. 
متأس��فانه به تناس��بی که انس��ان ط��ی قرون 
در زمینه ه��ای مختلف رش��د و پیش��رفت کرده 
اس��ت در موضوع ارتباط مؤث��ر مذاکره، فروش و 

تکنیک هایش کودک مانده است.
 ما باید بدانیم هر لحظه با هر فردی که به عنوان 
ط��رف مقابل ارتباطی برقرار می کنیم در جلس��ه 
فروش هستیم و باید مانند یک فروشنده حرفه ای 

عمل کنیم. 
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ج��ذب مش��تری در ح��وزه کس��ب وکار 
موضوع��ی جذاب و دش��وار اس��ت. در واقع 
مشکل اصلی تنها یافتن مشتری نیست، بلکه 
تبدیل شان به مخاطب های همیشگی شرکت 
است. آمارهای رسمی از اهمیت و سودآوری 
فروش محصوالت به مشتریان ثابت حکایت 
دارد. بر این اس��اس یک��ی از اهداف اصلی در 
بازاریابی، ایجاد بس��تر مناس��ب در راستای 
نگهداری طوالنی مش��تریان اس��ت. در این 
مقاله به قلم » کارن لاِلند«  این هدف با تکیه 
بر تجرب��ه و نحوه فعالیت تجاری برند گوگل 

مورد بررسی قرار گرفته است. 
به عنوان پژوهش��گر و روزنامه نگار در حوزه 
بازاریاب��ی و تبلیغات آگاهی از حس��رت های 
پرش��مار مدیران س��ابق و فعل��ی برندهای 
بزرگ خاطره ای پرتکرار محس��وب می شود. 
اغلب اوقات ط��رف مقابل با چنین جمله ای 
پش��یمانی اش را اظه��ار می کن��د: »توجه به 
مشتری بس��یار مهم است. مش��تری دقیقا 
همان چیزی را که می خواهد به زبان می آورد، 
نه کمتر و نه بیش��تر.« برهمین اساس نوع و 
کیفیت خدمت رس��انی هر ش��رکتی باید بر 

همین درخواست ها استوار شود. 
اگرچه رس��انه ها و نشریات تخصصی روی 
اهمیت درک نیازهای مشتریان تأکید زیادی 
دارند، با این حال هنوز هم بسیاری از مدیران 
از همی��ن نقطه ضربه می خورند. در بیش��تر 
مواق��ع افراد هنگامی به فک��ر نیازهای اصلی 
مش��تریان می افتند که باید وسایل شان را از 
دفتر کار جمع کرده و به فکر ش��غل تازه ای 
باش��ند. با اطالع از این دش��واری ها در حوزه 
بازاریابی معطوف به مشتری مداری هنگامی 
که م��اه گذش��ته در یک کنفران��س با دوتا 
س��اتادیپ، مدیر بخش خدمات مش��تریان 
گوگل در آمریکا مالقات داشتم، موضوع مقاله 

جدیدم را پیدا کردم. 
هنگامی که زمان مصاحبه با دوتا را تنظیم 
کردم، انتظار یک مصاحبه طوالنی و تخصصی 
را داشتم. با این حال مدیر خدمات مشتریان 
گ��وگل از همان ابتدا بحث خ��ود را در قالب 
چند گفتار به هم پیوسته مطرح کرد. برهمین 
اساس تصمیم گرفتم مقاله ام را به طور مختصر 
و براس��اس آنچه وی گفت به نگارش درآورم. 
در ادامه، گفتار و نظر دوتا ساتادیپ در مورد 
نحوه جذب مشتری و مش��تری مداری برند 

گوگل را بررسی خواهیم کرد. 
درک روند جذب مشتری 

س��اتادیپ بحث خ��ود را این گونه ش��روع 
می کند: »به عنوان کس��ی که درصدد ایجاد 
تغییر در اوضاع شرکت هستید، گام نخست، 
فه��م دقیق چرایی انتخاب محصول ش��ما از 
سوی مشتریان است. البته اینکه آنها پس از 
خرید چه احساسی دارند نیز اهمیت زیادی 

دارد.«
یک��ی از بهتری��ن راه ها ب��رای درک هدف 
مش��تریان از خری��د محصول یک ش��رکت، 
اس��تفاده از سیس��تم های ارس��ال پیام��ک 
 ی��ا ایمی��ل جمعی اس��ت. ابزارهای��ی مانند 
Survey Monkey ام��کان ارس��ال حجم 
وس��یعی از ایمیل و پیامک با هزینه اندک را 
فراهم می کند. برهمین اس��اس پرسش هایی 
مانند میزان تطابق کیفیت محصول با آنچه 
در تبلیغات بیان شده و هدف اصلی از انتخاب 
برند موردنظر موارد مناس��بی به منظور فهم 

انتظار مشتریان از شماست. 
هدف اصلی از اج��رای چنین پروژه هایی، 
اندازه گیری رضایت خاطر مش��تریان اس��ت. 
در این مورد تمرکز اصلی باید روی مشتریان 
تازه  وارد باش��د. در مرحله بعد با اس��تفاده از 
اطالعات به دس��ت آمده می توان در راستای 
بهبود خدم��ات اقدام کرد. با این حال چنین 
شیوه ای به منظور طراحی سیستم ارزشیابی 
بلندمدت مش��تریان چندان کارآمد نیست. 
س��اتادیپ روش جایگزینی را توصیه می کند 
که امکان بیش��تری به مش��تری برای بیان 
راح��ت و صمیمانه نظرات��ش می دهد. بحث 
دوت��ا پیرام��ون ناکارآمدی  پرسش��نامه های 
اینترنتی است: »این پرسشنامه ها امکان بحث 
بیش��تر در مورد عملکرد ش��رکت را ندارند. 
گاهی اوقات ش��ما پرس��ش را طرح و پاسخ 
را از مش��تری می خواهی��د و گاهی هر دو را 
به مشتری واگذار می کنید تا هرچه در ذهن 
دارد برای ش��ما رو کند.« راهکار اخیر، شیوه 
مخصوص گوگل در برخورد با مشتریان است. 

استفاده هوشمندانه از اطالعات
گردآوری اطالعات مش��تریان یک مسئله 
اس��ت و سودمندس��ازی آنها نیز مس��ئله ای 
دیگر. در واقع ش��ما بای��د از این اطالعات در 
راستای فهم وجوه پنهان رابطه تان با مشتریان 

استفاده کنید. 
س��اتادیپ معتقد اس��ت که وجوه پنهان 
رابطه شرکت با مشتری گاهی اوقات مربوط 

به کیفیت خدمات و در موارد پیچیده تر هم 
کیفی��ت خدمات و هم نوع محصول اس��ت: 
»هنگامی که درمورد مشکالت پرسشنامه های 
مرسوم حوزه خدمات مشتریان بحث می کنم، 
منظ��ورم درهم آمیختگی اطالعات حاصل از 
این روش هاس��ت. در فرآیند برندهای بزرگ 
تفکیک اطالعات از هم��ان ابتدا مورد توجه 
قرار می گیرد تا در مراحل بعدی اس��تفاده از 
آنها در بخش های تخصصی راحت تر باشد.« 

به طور کلی آنچه مدیر سابق بخش خدمات 
مش��تریان گوگل مطرح می کند، استفاده از 
روش شناس��ی مناسب به منظور دستیابی به 
ارزیابی های معتبر در حوزه خدمات مشتریان 
اس��ت. به این ترتیب بس��یاری از هزینه های 

اضافی شرکت قابل حذف خواهد بود. 
همه مجراهای ارتباطی تأثیر یکسان ندارند

تبدیل مشتریان تازه به خریداران ثابت یک 
ش��رکت فرآیندی یک طرفه نیست. در واقع 
همانطور که ش��رکت ها در تکاپو برای یافتن 
اطالعات هرچه بیش��تر از نیازهای مشتریان 
هس��تند، خریداران نیز اطالع��ات متنوعی 
می خواهند. البت��ه در اینجا وظیفه گردآوری 
و ارائه اطالعات موردنیاز هم بر عهده شرکت 
است. به گفته دوتا، این فرآیند باید به گونه ای 
باش��د که در نهایت اطالعات به راحتی و در 
کمترین زمان ممکن در دس��ترس مخاطب 
قرار گیرد: »بزرگ ترین چالش یک شرکت در 
زمینه امور مش��تریان ارائه اطالعات موردنیاز 
آنها براس��اس یک زمان بندی دقیق اس��ت.« 
در ای��ن میان کانال های ارتباطی ش��رکت با 
مش��تریان اگرچه بس��یار متنوع هستند، اما 
کاربرد یکس��انی ندارند: »کاری که گوگل به 
خوبی انج��ام داد، فه��م مهم ترین مجراهای 

ارتباطی و تأکید بر آنها بود.« 
س��اتادیپ در مورد تقسیم بندی مجراهای 
ارتباطی یک شرکت به گوگل ارجاع می دهد: 
»هن��گام فعالیت در این ش��رکت کانال های 
ارتباطی مهمی در دس��ترس مان بود. با این 
حال ماهیت فعالی��ت آنالین گوگل تأکید و 
بهبود گزینه ه��ای آنالین را ایجاب می کرد.« 
در مورد س��ایر کس��ب وکارهایی ک��ه مانند 
گوگل آنالین نیس��تند، به طور کلی می توان 

تقسیم بندی زیر را انجام داد: 
- کس��ب وکاری مانن��د اداره ی��ک هت��ل 
متضمن معاشرت رو در رو با مشتریان است. 
برهمین اساس بهترین کانال ارتباطی چنین 
کسب وکاری کارمندانش هستند. گزینه هایی 

مانن��د ارتباط تلفن��ی یا آنالین ب��ا ماهیت 
فیزیک��ی و رو در روی این ن��وع بازارها جور 

در نمی آید. 
معم��وال  بین الملل��ی  کس��ب وکارهای   -
حضور گسترده ای در شبکه های اجتماعی و 
اینترنت دارند. گ��وگل بهترین نمونه چنین 
کس��ب وکارهای بین المللی اس��ت. در مورد 
این دسته از شرکت ها ارائه حداقل اطالعات 
موردنیاز مشتریان در سایت رسمی ضروری 
به نظر می رس��د. بخش ارتباط با ش��رکت یا 
تاریخچ��ه که در اغلب س��ایت ها وجود دارد، 
مهم ترین مجرای اطالع رس��انی این مدل از 

کسب وکارها محسوب می شود. 
- باتوجه به نوع کسب وکار، زمان گفت وگو 
با مش��تری چ��ه در م��ورد ارائه ی��ا دریافت 
اطالع��ات باید س��ازماندهی ش��ود. به عنوان 
مثال یک فروش��گاه زنجی��ره ای نباید انتظار 
مصاحبه ای طوالنی با مش��تریانش را داشته 
باش��د. برعک��س برن��دی مانن��د مازراتی به 
دلیل اهمیت محصول فروخته ش��ده امکان 
مصاحبه های بین 30 دقیقه تا یک ساعت را 

خواهد داشت. 
ارزیابی و پیشرفت مستمر

اگر ت��ا اینجای کار به خوب��ی پیش آمده 
باش��ید، خطر اصلی تازه ش��روع می شود. به 
گفته ساتادیپ، بس��یاری از کسب وکارها در 
اس��تفاده عملی از نتایج اطالعات شان ناکام 
هس��تند. این شکس��ت غیرمنتظره به گفته 
س��اتادیپ، به دلیل تمرکز مدیران روی رفع 
تمام مش��کالت اس��ت: »اگر به طور همزمان 
خود را با چندین مشکل درگیر کنید، احتمال 
حل همه آنها به شدت کاهش خواهد یافت. در 
گوگل فرآیند به گونه ای بود که در یک زمان 
مش��خص تنها روی سه مس��ئله مهم تمرکز 
می کردیم.« براین اساس انجام موفقیت آمیز 
سه مسئله مهم محتمل تر از حل تمام مسائل 
به نظر می رسد. تجربه گوگل و ساتادیپ این 

موضوع را تضمین کرده است. 
هنگامی که مصاحبه ام با س��اتادیپ تمام 
شد، وی در مورد امکان های عرصه کسب وکار 
اینترنتی صحبت ک��رد. او همکاری با گوگل 
را بهتری��ن تجرب��ه کاری اش دانس��ته و ب��ر 
جابه جای��ی مرزهای مدیری��ت و تجارت در 
این حوزه تأکید داش��ت. توصی��ه پایانی وی 
ورود همه کس��ب وکارها به عرصه اینترنت و 

راه اندازی بخش امور مشتریان آنالین است. 
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جذب مشتری ثابت به شیوه گوگل 

مشتری یعنی زندگی دنیای جدید بازاریابی برای 
فروشگاه ها

در دنیای بازارهای متفاوت کنونی بیشتر توجه مدیران 
بازاریاب��ی ب��ر افزایش کارای��ی و اثربخش��ی فرآیندهای 
تبلیغات��ی و بازاریابی در راس��تای فروش متمرکز ش��ده 
اس��ت، همچنین بازاریابان در جست وجوی راه حل های 
ابت��کاری و خالقانه بازاریابی جه��ت انجام روش هایی در 
راستای کاهش هزینه ها و افزایش ارزش برند محصوالت 

و خدمات خویش هستند. 
به عنوان مثال، اخیرا برند آدیداس ویترین هایی طراحی 
کرده با صفحه لمس��ی که به محض انتخاب کاالی مورد 
نظر این محصول به شکل واقعی نشان داده شده و تصاویر 
این محصول به گوش��ی یا گجت های ش��ما انتقال پیدا 
می کند. همچنین شما می توانید این محصوالت را تغییر 
داده و محصول مورد نظر را با خواسته های خود منطبق 
کرده یا آن را برای دیگران ارسال کنید و نظر آنها را نیز 
جویا شوید. اما این یک نمونه از فعالیت هایی است که در 
این راستا انجام می گیرد و نمونه های دیگر این فرآیندها 

به نقل از پارک بازاریابی ایران، شامل موارد زیر است. 
1- فروشگاه های دوستدار خریدار 

مشتریان در بازارهای جدید عالقه بسیاری جهت خرید 
محصوالت دست ساز و با قیمت مناسب دارند؛ محصوالتی 
که هر یک داستانی پشت سر خود دارند و از آن به عنوان 
هوی��ت محصول یاد می کنند. مش��تریان به نکات  ریزی 
از قبیل س��ازنده ای��ن محصوالت، چگونگ��ی ایجاد این 
محصول، چگونگی ش��کل گیری ایده محصول، دانستن 
داستان محصول و … توجه دارند،  بنابراین نکته ای که از 
این فروشگاه ها می تواند دریافت کرد این است که برندها 

نیز می توانند محصوالتی با این شرایط ایجاد کنند. 
یک خرده فروشی در ایران با درک این موضوع توانسته 
است با تولید محصوالت دست ساز و همچنین متمایز از 
رقبا، چه از نظر طراحی و چه از نظر قیمتی فاصله خود را 
با رقبا افزایش دهد و حتی شما نیز می توانید محصوالت 
دست س��از خ��ود را به این فروش��گاه ارائه و ب��ه اقتصاد 
 خانواده خود کمک کنید. بنابراین فروشگاه ها را می توان 

مردم دوست و دوستدار مشتری دانست. 
۲- فروش�گاه های ب�ا بازاریاب�ی و محص�والت 

دوستدار محیط زیست یا سبز
امروزه محیط زیست به شکل چشمگیری به مسئله ای 
مهم برای مردم دنیا مبدل ش��ده اس��ت. اهداف مدیران 
بازاریاب��ی بهینه کردن مصرف اس��ت، حتی به واس��طه 
کاهش برخی مشتریان. این مدیران بازاریابی اعتقاد دارند 
که ش��رکت ها باید بتوانند زندگی روزمره مشتریان خود 
را ارتقا بخش��ند، چه از لحاظ کمی و چه از لحاظ کیفی 
و همچنین از نظر حفاظت از محیط زیس��ت. این افکار 
به مبحثی به نام بازاریابی س��بز انجامید که نمونه آن را 
می توان در پارک بازاریابی ایران در قالب یک جایزه، که به 
شرکت های دوستدار محیط زیست ارائه می شود، یافت. 

نیاز روزاف��زون مش��تریان به اس��تفاده از محصوالت 
ارگانیک و دوس��تدار محیط زیست، شرکت ها را وادار به 
ورود به این عرصه کرده اس��ت. در این میان ش��رکت ها 
و فروش��گاه هایی پیدا شده و طرفداران بسیاری را جذب 
کرده اند. بحران های زیست محیطی تأثیر بسزایی بر شدت 
و رکود اقتصادی گذاش��ته و ش��رکت های پیشرو جهت 
دوری از این رکود بس��یار تالش می کنند که به بازاریابی 

سبز پناه بیاورند. 
۳- فروشگاه های اینترنتی

به اش��تراک گذاری کاالها نیز از دیگر انواع فروشگاه در 
عصر بازاریابی نوین و برندسازی مدرن هستند. امید است 
بنگاه های اقتصادی در ایران نیز خود را از دیگر کشورهای 
فع��ال در این حوزه ها دور نگ��ه دارند و از منافع این نوع 

بازاریابی بهره جویند. 

کارگاه فروشایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی

ترجمه: علی آل علی 



توصیه عجیب ایالن ماسک به 
کارآفرینان 

امروزه تب داغ اس��تارت آپ هم��ه را فرا گرفته 
است ولی به نظر ایالن ماسک، اشتیاق به تنهایی 

برای موفقیت در این زمینه کافی نیست. 
به گزارش زومیت، ایالن ماس��ک مرد کم حرفی  
اس��ت. او در مواجه��ه با منتق��دان اغلب ترجیح 
می دهد نتایج و دس��تاورد هایی که کسب می کند 

به جای او حرف بزنند.
 به نظر می رسد ایالن به جای زبان مادری تکلم 

به زبان نتیجه را برگزیده است.
 با این حساب هر پند مختصری از این کارآفرین 

بزرگ ارزش زیادی خواهد داشت. 
بنیانگذار تس��ال و اس��پیس ایکس بسیار بیشتر 
از آنچه حق او اس��ت در مع��رض انتقاد قرار دارد. 
ناظران و منتقدان از هیچ تالش��ی برای ترساندن 
و مأی��وس ک��ردن ای��ن کارآفری��ن آینده نگر کم 
نگذاش��ته اند، اما ایالن ترجیح می دهد جواب آنها 
را با موفقیت هایش بده. نتایج غیر ممکنی که زبان 
منتقدان را کوتاه می کند و آنها را انگشت به دهان 

می گذارد. 
اگ��ر به دنبال پند و اندرز از چنین ش��خصیتی 
هستید، آیا می توان انتظاری جز توصیه شکستن 
مرز ها و دس��ت و پنجه نرم کردن با ش��رکت های 

بزرگ از او داشت؟
 در دنیایی ک��ه هر لحظه محصولی آن را تکان 
می دهد، مبارزه خس��تگی ناپذیر، شخصیت اصلی 

ایالن ماسک است. 
در مراس��می که به منظور بازدید دانش��جویان 
دانشگاه دراپر از کارخانه تسال برپا شده بود، یکی 
از دانش��جویان از ماس��ک به عنوان یک کارآفرین 
بزرگ، پرس��ید چ��ه توصیه ای ب��رای این جوانان 

مشتاق به کارآفرینی دارد؟
 او چنین پاسخ داد: »به نظر من راه اندازی یک 
اس��تارت آپ بس��یار مشکل اس��ت. این کار کامال 

زجرآور است. 
یکی از دوستانم اصطالح خوبی برای استارت آپ 
دارد؛ راه اندازی استارت آپ مانند خوردن شیشه و 

ایستادن لبه پرتگاه است.
 فق��ط در صورتی به دنبال آن بروید که مجبور 
باش��ید، در غیر ای��ن صورت اگ��ر نصیحت من را 

بخواهید، بهتر است فراموشش کنید.« 
در نگاه اول این جواب پاس��خ سرکوب  کننده ای 
برای ذوق  و  ش��وق این جوانان است، ولی این طور 

نیست.
 اگر با دقت به حرف های او توجه کنیم، مطالب 

بیشتری دستگیرمان خواهد شد.
 یکی از دانش��جویان حاضر پاس��خ ماس��ک را 
چنی��ن تعبی��ر می کن��د: »ش��کوه کارآفرینی در 

رسانه ها بیش از حد اغراق شده است.
 اکثر مواقع اداره یک ش��رکت نوپا بسیار سخت 
و طاقت فرس��ا است. بس��یاری از ما هنوز برای آن 
آماده نیس��تیم. از کارآفرینی بیشتر رؤیای آن را 
در س��ر می پرورانیم تا اینک��ه برنامه و عزم جدی 

داشته باشیم.«
فضای واقعی کارآفرینی متش��کل از سختی ها و 

شکست های بسیاری است. 
تالش ه��ای  و  ب��زرگ  ریس��ک های  پذی��رش 
خس��تگی ناپذیر برای نتیجه ای که حداقل تا یک 
س��ال آینده قابل درک نیس��ت، نیاز ب��ه اراده ای 

آهنین دارد. 
بس��یار از افراد ق��ادر به تحمل چنین فش��ار و 
س��بک زندگی نیس��تند و در این مسیر به سرعت 

ناامید می شوند. 
برادن موسکا، کارآفرین و بنیانگذار نادیمو، نظر 
ماس��ک را تأیید می کن��د. او می گوید زرق  و برق 
کارآفرینی باعث کور ش��دن بسیاری از افراد شده 
و یک تفکر س��اده انگاری شکل گرفته است: »من 
هم��واره کارآفرینان را تش��ویق و از آنها حمایت 

می کنم.
 این انگیزه ها به دلیل مش��کالتی اس��ت که از 
هم��ان ابتدای کار گل��وی آنها را خواهد فش��رد. 
بس��یاری از اف��راد تمایل��ی ب��ه ب��اور آن ندارند. 
کارآفرینی یک جنگ همیش��ه در جریان اس��ت. 
کارآفرینان موفق از مش��کالت روزمره اس��تقبال 

می کنند و با آگاهی در آن غرق می شوند.«
دانش��جوی مذکور، در ادامه توصیه ماسک را به 
یک فیلتر تش��بیه می کند. اگر قرار اس��ت شما با 
موج های منفی اطرافیان دلسرد شوید و راه اندازی 
کس��ب و کار را ب��ه زم��ان دیگری موک��ول کنید، 
نش��ان می دهد که هن��وز آماده  نیس��تید و بهتر 
اس��ت به سری که درد نمی کند دستمال نبندید. 
کارآفرین��ان راس��خ و بزرگ هم��واره ذخایری از 
انگیزه های درونی دارند که مانع تسلیم شدن آنها 
با دلسردی دیگران می شود. برای کارآفرینی ابتدا 

باید شخصیت مناسب آن را داشته باشید. 
 اگر ش��ما کس��ی هس��تید که واقعاً انگیزه های 
درونی برای راه اندازی کس��ب و کار خودتان دارید، 
اتفاقا این توصیه باید ش��ما را تحریک کرده باشد 
که ثابت کنید ایالن ماس��ک اش��تباه می کند. در 
واقع پاسخ ایالن خدمتی برای کارآفرینان بود که 
خودش��ان را برای مش��کالت بزرگ آماده کنند و 

بی گدار به آب نزنند. 
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در رابط��ه با مدیری��ت همواره 
دو دی��دگاه اصل��ی وج��ود دارد؛ 
برخی بر این باور هستند که تنها 
اف��رادی قادر به دس��تیابی به این 
جایگاه هستند که از توانایی ذاتی 
برخوردار باشند. با این حال برخی 
دیگر نظری کامال متفاوت از گروه 
اول داشته و بر این باور هستند که 
مدیریت امری اکتسابی بوده و هر 
ف��ردی با تمرین و تالش می تواند 
به آن دست پیدا کند. با این حال 
در این رابطه افراد چندان توجهی 
به کیفی��ت کار نداش��ته و صرفاً 
دس��تیابی به موقعیت را موفقیت 
تلق��ی می کنند. با ای��ن حال باید 
می��ان مدی��ران خوب و ب��د نیز 
تفاوتی قائل شد. به همین خاطر 
بهتر اس��ت در ای��ن رابطه نظرات 
مطل��ق خ��ود را کنار گذاش��ته و 
ف��ردی را رهبری ای��ده آل بدانیم 
که از هردو ویژگی یعنی استعداد 
و پشتکار برخوردار باشد. در رابطه 
با مورد اول راهکار و پیش��نهادی 
وجود ن��دارد و تنها افرادی خاص 
از آن برخوردار خواهند بود. با این 
حال در رابطه با مورد دوم همواره 
حرف هایی برای گفتن وجود دارد 
ک��ه در ادامه به معرفی مواردی از 

آن خواهیم پرداخت. 
1-هم�واره رفتاری ت�وام با 

مثبت اندیشی داشته باشید
هم��واره یک مدیر خ��وب باید 
رهب��ر تیم کاری خود نیز باش��د. 
ب��دون تردید رهبر ش��رکت باید 
هم��واره انگیزه افراد را در س��طح 
مطلوب نگه دارد تا راندمان کاری 
آنها با کاهش مواجه نشود. با این 
حال ای��ن امر تنها زمانی میس��ر 
خواهد شد که رفتار شما به افراد 
ان��رژی الزم را منتقل س��ازد. در 
این رابطه توصیه می شود همواره 
مثب��ت اندی��ش ب��وده و آن را در 
رفتار خود نیز نشان دهید. این امر 
باعث افزایش محبوبت ش��ما نزد 
پرسنل شده و شما را در رسیدن 
به خواسته های خود کمک خواهد 

کرد. بدون ش��ک این امر در ابتدا 
مش��کل ب��وده و ب��ا این ح��ال با 
گذشت مدتی به اخالق ثابت شما 
تبدیل خواهد ش��د. توجه داشته 
باش��ید که ش��ما به نوعی الگوی 
ثابت س��ایرین محسوب می شوید 
به همی��ن خاطر ضروری اس��ت 

الگوی شایسته ای باشید. 
2- فروتنی را یاد بگیرید

بدون تردید ش��ما در باالترین 
جایگاه ممکن ق��رار دارید و هیچ 
کس نمی تواند منکر این امر شود. 
با این حال فخرفروشی نسبت به 
آن و رفت��ار توام با غ��رور و تکبر 
باع��ث خواه��د ش��د در بهترین 
 حالت از ارتباط دوس��تانه با شما 
صرف نظر کنند. بدون تردید این 
امر با مشکالتی همراه خواهد بود؛ 
نخس��ت آنکه باعث خواهد ش��د 
افراد شمار را فردی فاقد صالحیت 
و به اصطالح تازه به دوران رسیده 
تلقی کنند که خود نشان از رفتار 
غیر حرفه ای شما است. به همین 
خاطر الزم اس��ت هم��واره الگوی 
رفتاری خ��ود را فارغ از جایگاهی 
ک��ه دارید ش��کل داده و روی آن 

استوار بمانید. 
را  خ�ود  ارتباط�ات   -3

مدیریت کنید
ب��دون  مدیری��ت  در جای��گاه 
تردید ش��ما بیش از هر فرد دیگر 
در ش��رکت با مشکل کمبود وقت 
مواجه خواهید ش��د. ب��ه همین 
ارتباطات  برق��راری  امکان  خاطر 
م��داوم با همه اف��راد وجود ندارد. 
در همین راستا الزم است لیستی 
در این رابطه تهی��ه کرده و صرفاً 
اف��رادی را در آن ق��رار دهید که 
بای��د با آنها در ارتباط باش��ید. در 
این رابطه توصیه می شود کارکنان 
شرکت را حتماً در این لیست قرار 
داده و ب��رای هریک هرچند زمان 
محدودی را ق��رار دهید. فراموش 
نکنید که تیم کاری شما مهم ترین 
بخش ارتباطی ش��ما بوده و باید 
در اولوی��ت قرار گیرد. با این حال 
الزم است میان هریک از آن ها نیز 
تفاوت هایی قائل شوید. علت این 

ام��ر به این خاطر اس��ت که همه 
اف��راد به یک اندازه برای ش��رکت 

شما با اهمیت نیستند. 
4- ب�رای خ�ود ی�ک مربی  

باتجربه بیابید
بس��یاری از مدی��ران همواره بر 
آموزش پرسنل خود تأکید دارند. 
با این ح��ال این امر را در رابطه با 
خود فراموش می کنند که آنها نیز 
نیاز ب��ه یادگیری دارند. تصور این 
امر که رسیدن به پست مدیریت 
نقطه پایانی اس��ت، بیشتر به یک 
توهم شبیه است تا یک واقعیت، 
به همین خاطر الزم است همواره 
در مسیر پیش��رفت باشید. با این 
حال در این رابطه توصیه می شود 
از فردی ب��رای بهبود نقاط ضعف 
خود استفاده کنید. وجود چنین 
ف��ردی در ش��رکت می توان��د در 
شرایط حساس ش��ما را در اتخاذ 
بهتری��ن تصمی��م یاری کن��د. با 
ای��ن ح��ال فرام��وش نکنید که 
ف��رد منتخب عالوه ب��ر دارا بودن 
توانایی های الزم باید مورد اعتماد 
نیز باش��د زیرا الزم اس��ت ش��ما 
اطالعات��ی را در اختی��ار وی قرار 
دهید که ممکن اس��ت جزو اسرار 
شرکت محس��وب شود. به همین 
خاطر بهتر اس��ت ابت��دا به دنبال 
چنین فردی از میان کارمندان با 

سابقه باشید. 
5- به احساس�ات خود نیز 

بها دهید
همواره این جمله را ش��نیده اید 
که مدیریت بای��د صرفاً بر منطق 
خ��ود اتکا کن��د. این ام��ر اگرچه 
تا حدودی درس��ت اس��ت با این 
ح��ال فرام��وش نکنید ک��ه تیم 
کاری و مشتریان شما را انسان ها 
تش��کیل می دهند نه روبات ها. به 
همین خاطر الزم اس��ت همواره 
در اقدام��ات و تصمیم��ات خود 
جنبه احساس��ی قضی��ه را نیز در 
نظر بگیرید تا بتوانید عاقالنه ترین 
تصمی��م را از می��ان گزینه ه��ای 
پیش رو انتخاب کنید. همچنین 
فرام��وش نکنید ک��ه در تعامالت 
افراد این احساس��ات هستند که 

حرف اول را می زنند. 
را گس�ترش  6- خالقی�ت 

دهید
بس��یاری از افراد بر این عقیده 
هستند که هر فرد باید فکری برای 
ق��وه خالقیت خود کن��د. در این 
رابطه توج��ه به این نکته ضروری 
است که شما درست مانند مربی 
یک تیم فوتبال هس��تید که باید 
به هر بازیکن خواسته های خود را 
اب��الغ کند. با این حال در صورتی 
که بازیکن مورد نظر نتواند مطابق 
انتظارات ش��ما پیش ب��رود، الزم 
اس��ت به برداش��تن موانع پیش 
روی وی بپردازید. در شرکت نیز 
ممکن است افراد موانعی را پیش 
روی خود حس کنند که خود به 
تنهای��ی قادر به رفع آن نباش��ند. 
تحت این ش��رایط الزم اس��ت در 
قالب مربی و رهبر تیم خود عمل 
و از تجرب��ه و دانش بیش��تر خود 

برای رفع آن استفاده کنید. 
7- هم�واره در رابطه با کار 

خود پرشور باشید
در م��وارد قبل��ی به ای��ن نکته 
اشاره شد که ش��ما در شرکت به 
نوعی الگوی س��ایر افراد محسوب 
می ش��وید. به همی��ن خاطر الزم 
اس��ت ش��ور و حرارت خاصی در 
کار خود داش��ته باش��ید. درواقع 
و متعهدترین  پرکارتری��ن  بای��د 
فرد ش��رکت تلقی ش��وید تا افراد 
نیز در تالش ب��رای الگوبرداری از 
شما باش��ند. بدون تردید افراد به 
عملکرد ش��ما نم��ره خواهند داد 
و به هر می��زان که بهتر و فعال تر 
باشید، به همان میزان سطح کاری 

شرکت افزایش پیدا خواهد کرد. 
8- تیم خود را بشناسید

در راس��تای تعامل مناس��ب با 
کارمن��دان خود الزم اس��ت تک 
تک آنه��ا را به خوبی بشناس��ید. 
نخس��تین گام در ای��ن رابطه به 
خاطر سپردن نام و نام خانوادگی 
آنهاست. بدون ش��ک این امر که 
اف��راد حس کنند ش��ما آنها را به 
خاط��ر می آورید باع��ث به وجود 
آمدن حسی خوب در آنها خواهد 

شد که به تقویت روابط شما کمک 
شایانی خواهد کرد. با این حال این 
امر تنها نقطه ش��روع بوده و برای 
ش��ناخت بیش��تر تیم خود الزم 
اس��ت برای هری��ک از آنها زمانی 
مناس��ب را اختصاص داده و حتی 
در رابطه با زندگی شخصی آنها و 
اطالعاتی  مشکالت شان  خصوصاً 
داشته باش��ید. بدون تردید به هر 
میزان که رفتار مناسب تری با تیم 
خود داشته باشید، میزان تعهد و 
تعلق به شرکت را در آنها افزایش 
خواهی��د داد. این ام��ر در نهایت 
باعث خواهد ش��د حتی با وجود 
ارائه پیشنهادات جذاب تر از سایر 
ش��رکت ها آنه��ا حاضر ب��ه ترک 
محیط و فض��ای فوق العاده ای که 
شما برای آنها ساخته اید، نباشند. 

9- مدی�ران قب�ل از خود را 
مورد بررسی قرار دهید

ب��دون تردی��د هر مدی��ری از 
برخوردار  ویژگی های خاص خود 
بوده که می تواند برای شما حاوی 
نکات ارزشمندی باشد، به همین 
خاطر بهتر است همواره از همان 
ابت��دای کار مدیری��ت خ��ود، به 
بازبین��ی عملکرد مدی��ران پیش 
از خ��ود بپردازی��د. در این رابطه 
اس��تفاده از خاطرات کارمندان یا 
اطالعات موجود می تواند در بیان 
رابطه کامال مفید و کارساز باشد. 
10- افراد را به چالش بکشید
انجام کاره��ای روزانه و تکراری 
در درازمدت افراد را خسته خواهد 
ک��رد. ای��ن امر بدون ش��ک روی 
عملکرد آنها تأثی��ر منفی خواهد 
گذاش��ت، به همی��ن خاطر الزم 
اس��ت همواره چیزی جدید برای 
کارمندان خود داش��ته باش��ید تا 
از یکنواختی اقدامات آنها کاسته 
ش��ود. با این حال این ام��ر الزاما 
نباید کاری جدید باش��د و حتی 
یک تفریح کوچ��ک نیز می تواند 
به خوبی خستگی افراد را برطرف 
ک��رده و اوضاع را به حالت ایده آل 

برگرداند. 
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کارآفرینیچگونه رهبری شایسته برای تیم کاری خود باشید کلید

نشانه های مدیریت اشتباه زمان
مدیری��ت صحیح زم��ان می تواند تأثی��رات مثبت 
فراوان��ی بر زندگی روزمره داش��ته باش��د و در نهایت 
موجب ش��ادی و رضایت بیش��تر ش��ما ش��ود، ولی 
زمانبندی اشتباه نیز می تواند همه چیز را خراب کرده 
و حتی موقعیت ش��غلی یا روابط ش��ما با س��ایرین را 
تحت تأثیر قرار دهد. در ادامه به نقل از دیجیاتو، قصد 
داریم به هفت موردی که نشان می دهد زمان خود را 

به درستی مدیریت نمی کنید، اشاره کنیم. 
1- بی دقتی در زمانبندی

آیا ش��ما از آن دسته افرادی هستید که همواره دیر 
سر قرار حاضر می ش��وید؟ آیا نمی توانید فعالیت های 
خود را براس��اس زمانبندی که از قبل مشخص شده 
انج��ام دهید؟ احتم��االً دلیل آن تع��داد وظایف زیاد 
شما اس��ت یا به درستی نمی توانید زمان خود را بین 
کارهای مختلف تقس��یم کنید. دلیل اینها، بی دقتی 
است و این مسئله می تواند بر اطرافیان شما نیز تأثیر 
بگذارد یا حتی ارتباطات شما با دیگران را مختل کند. 
به عنوان نمونه، دیر حاضر ش��دن س��ر قرار، موجب 
می ش��ود به صورت ناخودآگاه به دیگران بی احترامی 
کنید. برای اینکه دقت زمانبندی خود را بهبود دهید، 
پیشنهاد می شود چهار راهکار زیر را مدنظر قرار دهید. 
- یاد بگیرید زمان فعالیت ها را محاسبه کنید: 
به عنوان مثال اگر صبح ها دیر سر کار می رسید، ابتدا 
زم��ان دوش گرفتن، صرف صبحانه، لباس پوش��یدن 
و در نهای��ت رفت��ن به محل کار خ��ود را رصد کنید. 
پس از یک هفته محاس��به و اصالح زمانبندی مداوم، 

می توانید وقت خود را دقیق تر مدیریت کنید. 
- ی�ک فاصله زمانی امن را در فعالیت های تان 
لحاظ کنید: به عنوان نمونه اگر س��اعت 9 صبح قرار 
مالقاتی را تنظیم کرده اید، به گونه ای برنامه ریزی کنید 
که س��اعت 8:45 سر قرار حاضر باشید؛ به این ترتیب 
شما یک زمان امن 15 دقیقه ای را در زمانبندی خود 

لحاظ کرده اید. 
- سازمان یافته عمل کنید: براساس آمار ها همواره 
45درص��د از فعالیت های روزانه ما، از روی عادت و به 
عبارتی سازمان یافته انجام می شوند؛ از مسواک زدن 
و لباس پوش��یدن اول صبح گرفت��ه تا رفتن به محل 
کار. افراد منظم همواره در امور اینچنینی برنامه ریزی 
و زمانبن��دی دقیق��ی دارند تا وقت اضاف��ه ای در این 

فعالیت های روتین روزمره تلف نکنند. 
- از زمان امن خود لذت ببرید: افرادی که زودتر 
از موعد س��ر قرار حاضر می ش��وند، زمان کافی برای 
آرامش یافت��ن و لذت بردن از تنهای��ی را دارند. آنها 
می توانند در این مدت ایمیل های خود را چک کنند، 
یادداشت های ش��ان را بخوانند یا از تنهایی خود لذت 

ببرند. 
2- خود را در اولویت قرار نمی دهید

آیا ش��ما همزم��ان با پیش رفتن طب��ق زمانبندی 
خود، وظایف اضافه تری قبول می کنید؟ این مس��ئله 
ممکن است موجب شود که از برنامه کاری خود عقب 
بمانی��د. برای جلوگیری از این مس��ئله، ابتدا وظایف 
زمانبندی ش��ده خود را انجام دهی��د و در نهایت اگر 
زمان اضافه تری داش��تید، فعالیت ه��ای جدید را نیز 
پذیرا باشید. اگر طبق برنامه صحیح خود پیش نروید، 
ب��ه زودی جدول فعالیت های تان با اولویت های س��ایر 

افراد پر خواهد شد. 
3- عدم اولویت بندی فعالیت ها

آیا لیست فعالیت هایی را که قرار است انجام دهید 
فرام��وش می کنی��د؟ در این صورت لیس��ت کارهای 
پیش رو )To do list( می تواند به ش��ما کمک کند 
که وظایف خود را از یاد نبرید، ولی در عین حال باید 
حواس تان باش��د که گاهی این روش موجب می شود 
لیست های طویلی از وظایف برای خودتان ایجاد کنید 
که مشاهده آنها در طول روز شما را به وحشت اندازد. 
برای جلوگیری از این اتفاق، هر روز صبح حداکثر دو 
یا سه وظیفه را به عنوان موارد اصلی که باید تا انتهای 
روز حتماً انجام ش��وند، مش��خص کنید. هنگام انجام 
وظایف نیز ابتدا این فعالیت ها را در اولویت قرار دهید 

و سپس به سراغ موارد کم اهمیت تر بروید. 
4- دائم می گویید »من وقت ندارم«

تا به حال چند بار گفته اید من وقت ندارم؟ در واقع 
اگر احس��اس کمبود وقت می کنید، باید بدانید همه 
ما انس��ان ها به طور مساوی، 24 س��اعت در طول روز 
وقت داریم و ش��ما هم از این قاعده مستثنی نیستید؛ 
مش��کل از قابلیت های ت��ان در مدیریت صحیح زمان 
اس��ت. به منظور زمانبندی صحیح باید مواردی را که 
موجب تلف ش��دن وقت شما می شوند بیابید و آنها را 

از فعالیت های خود حذف کنید. 
5- ترس از تصمیم انتخاب یک گزینه از میان 

چندین مورد
آی��ا تا ب��ه حال برای ت��ان پیش آمده ک��ه به دلیل 
انتخاب های بیش از حد روش های انجام یک فعالیت، 
نتوانی��د بهترین گزینه را انتخاب کنی��د و در نهایت 
زم��ان زیادی را از دس��ت بدهی��د؟ در این صورت به 
یاد داشته باشید که نیازی نیست انرژی خود را بیش 
از ح��د، ب��رای تصمیم گیری هدر دهید. بس��یاری از 
تصمیمات در واقع اهمی��ت چندانی ندارند و معموالً 
می توانید تصمیم خود را س��ریع بگیرید و ش��روع به 
انجام فعالی��ت مربوطه کنید. نگران نباش��ید زیرا در 
حین طی مس��یر در صورت نیاز می توانید جهت خود 
را ع��وض کرده و کار را به گونه دیگری پیش ببرید. به 
یاد داشته باشید که معموالً تصمیم گیری سریع بهتر 

از این است که هرگز تصمیمی نگیرید. 
BUSI :منبع

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

سایت حقایق و شگفتی ها درباره ورزشکاران - کمی با اخبار تفاوت دارد. به دنبال حقایق جالب درباره ی ورزشکاران، زندگی آن ها و 
بازی شان باشید. اگر این کارا را به خوبی انجام دهید این گونه محتوا می تواند به سرعت همه گیر شود. 



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

شماره 925



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

شماره 925



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

شماره 925

اخبار

تبریز - فالح- مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با استاندار استان 
سیونیک جمهوری ارمنستان دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه 
آزاد ارس، مهندس محسن خادم عرب باغی ضمن اشاره به تصمیمات 
اتخاذ شده در دیدارهای گذشته با مسئوالن ارمنستان، گفت: باتوجه 
به سیاست های جمهوری اسالمی ایران مبنی بر گسترش همکاری با 
کشور های همسایه و به خصوص جمهوری ارمنستان، در صدد توسعه 
همکاری های فی مابین هستیم. وی تصریح کرد: تجربه های موفق 
ایران در زمینه ایجاد و توسعه مناطق آزاد، می تواند زمینه ساز همکاری 
های بیشتر با ارمنستان برای ایجاد منطقه آزاد در مرز دو کشور باشد. 
عرب باغی ایجاد منطقه آزاد مغری ارمنس��تان را مثبت ارزیابی کرد 
و افزود: یقین داریم که ایجاد و توس��عه منطقه آزاد مغری باتوجه به 
حمایت ها و همکاری دو طرف، باعث ش��کوفایی مناطق آزاد هر دو 
کشور خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: عضویت ارمنستان در اتحادیه 
اوراس��یا می تواند باعث افزایش صادرات از مناطق آزاد ارس و مغری 
شود و همکاری دو طرف در صنعت و تجارت نیز بدون شک زمینه ساز 
رشد و توسعه ایران و ارمنستان خواهد شد. رئیس هیات مدیره سازمان 
منطقه آزاد ارس با اشاره به آثار تاریخی ثبت جهانی شده در منطقه 
آزاد ارس، تاکید کرد: هم اکنون آثار تاریخی مربوط به کلیساهای این 
منطقه باعث ورود گردش��گران خارجی به ارس می شود و در صورت 
ایجاد گردشگری حالل در ارمنستان، می توانیم با همکاری های مثبت 
در این زمینه به تبادل گردشگر بپردازیم. عرب باغی اظهار کرد: امکان 
گسترش همکاری در حوزه های دانشگاهی و آموزشی نیز وجود دارد 

و دانشگاه های بین المللی مس��تقر در منطقه آزاد ارس این امکان را 
برای همکاری فراهم کرده اند. وی بازدید تورهای کشور ارمنستان از 
منطقه آزاد ارس را زمینه ساز آشنایی با این منطقه عنوان کرده و بر 
افزایش تورهای رسانه ای هر دو کشور برای آشنایی با پتانسیل ها و 
زمینه های همکاری تاکید کرد. عرب باغی همچنین گفت: پیشنهاد 
می کنیم که دفتر مش��ترک همکاری منطقه آزاد ارس و منطقه آزاد 
مغری در ارس تاس��یس شده و برنامه های همکاری بین دو طرف، با 
جدیت بیش��تری پیگیری شود. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، 
ضمن اش��اره به اینکه سهم اجناس ایرانی باید در بازارهای ارمنستان 
افزای��ش پیدا کند، عنوان کرد: این آمادگ��ی وجود دارد که اتاق های 
بازرگانی ایران و ارمنستان در این زمینه همکاری های بیشتری داشته 
 باشند و منطقه آزاد ارس آماده هر گونه همکاری در این زمینه است. 
عرب باغی در پایان از اس��تاندار استان سیونیک و سایر مسئوالن این 

اس��تان، برای س��فر به منطقه آزاد ارس، دعوت کرد. استاندار استان 
س��یونیک نیز در ای��ن دیدار، گفت: از تمام پیش��نهادهایی که باعث 
افزایش همکاری بین دوکشور دوس��ت و همسایه ایران و ارمنستان 
شود، استقبال می کنیم. هاکوبیان افزود: در تالش هستیم تا با ایجاد 
منطقه آزاد مغری، زمینه های همکاری دو طرف افزایش پیدا کند و 
به دنبال ایجاد مرکز ایران شناس��ی و مراکزی برای گردشگری حالل 
در استان سیونیک هستیم. وی تاکید کرد: ارمنستان جزو کشورهای 
اوراسیا محس��وب می شود و این کش��ور توان باالیی برای ارتباط 
تجاری با س��ایر کشورها دارد که می تواند در نهایت به نفع اقتصاد 
دو کشور باشد. هاکوبیان با اشاره به اینکه زمینه های همکاری دو 
طرف باید خیلی زودتر فراهم می ش��د، از امکان دایر شدن دفتری 
برای همکاری های دو طرف در استان سیونیک و تا آغاز سال آینده 
میالدی خبر داد. استاندار استان سیونیک ارمنستان ضمن تشکر از 
دعوت مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، از قبول دعوت و حضور 
تیم ارمنستانی در هفته های آتی در منطقه آزاد ارس خبر داد. الزم 
به ذکر است هیات ایرانی منطقه آزاد ارس به سرپرستی مدیرعامل 
سازمان منطقه آزاد ارس و با همراهی امام جمعه منطقه آزاد ارس، 
معاونین اقتصادی و سرمایه گذاری و فرهنگی اجتماعی و گردشگری 
و برخی دیگر از مسئوالن این سازمان از استان سیونیک ارمنستان 
و منطقه آزاد مغری بازدید کرده و جلسه مشترکی را با استاندار این 
استان و مسئوالن منطقه آزاد مغری برگزار کردند. بازدید از اقدامات 
انجام شده در منطقه آزاد مغری و بازدید از کلیسای شهر مغری نیز 

بخش دیگری از این دیدار بود.

اصفهان - قاسم اسد - محس��ن مهرعلیزاده در مراسم تکریم 
و معارفه اس��تاندار اصفهان که با حضور مسئولین کشوری، لشکری، 
قضایی و اس��تانی، نمایندگان مجلس شورای اس��المی و...در سالن 
همای��ش های ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی اصفهان 
برگزار شد، گفت: استان اصفهان می تواند در زمینه اقتصاد مقاومتی 
ک��ه مورد تاکید رهبر معظم انقالب و دولت اس��ت، با بهره گیری از 
پتانس��یل های موجود و استفاده از بخش خصوصی توانمند خود، به 
سرمش��ق و الگویی برای اس��تان های دیگر تبدیل شود.  به گزارش 
روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان در این مراسم عبدالرضا رحمانی 
فضلی، وزیر کشوربا بیان اینکه جاری شدن مجدد زاینده رود و رفع 
بحران کم آبی یکی از مهمترین خواست های مردم شریف اصفهان و 
مسئولین این استان از دولت بوده و به همین منظور تا کنون حداقل 
سه جلسه شورای عالی آب، چهار جلسه شورای امنیت در سطح ملی 
به غیر از جلسات متعدد با وزارت نیرو و... تشکیل شده است، گفت: 
دولت تمامی تالش خود را برای تحقق وعده رییس جمهور برای حل 
مش��کل آب اصفهان به کارگرفته است. وی افزود: مهرعلیزاده فردی 

توانمند، مومن و از لحاظ سیاسی معتدل است. 
استان خاص اصفهان نیاز به توجه ویژه دولت دارد

در ادامه آیت اهلل سید یوسف طباطبایی نژاد ، نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه اصفهان نیزضمن تقدیرازخدمات مثبت استاندار 
س��ابق اصفهان تا حد امکان، یکی از اولویت های اس��تان اصفهان را 
ح��ل بحران آب بی��ان کرد وگفت: ب��ا وجود تالش های اس��تاندار 
 س��ابق در خصوص حل مش��کل آب اصفهان به دلیل عدم حمایت 

دول��ت ها از این موضوع همچنان با بحران آب مواجه هس��تیم. وی 
تصریح کرد: حل مش��کل آب اصفهان موجب اشتغالزایی در استان 
خواهد شد. امام جمعه اصفهان با بیان اینکه الزم است بودجه بیشتری 
از طرف دولت برای حل بحران صنعتی ترین اس��تان کشور، استان 
شهیدپرورو همچنین استان پیشرو در پرداخت مالیات،تخصیص یابد، 
تاکید کرد: الزمه پیش��رفت کش��ور و عملی شدن وعده های رییس 
جمهور، به کارگماردن مدیران متخصص، مومن و دلس��وز مردم در 
پست های مختلف صرف نظر از جناح سیاسی و همچنین حمایت 
از س��وی بخش خصوصی ودولتی است. آیت اهلل طباطبایی نژاد حل 
بحران زاینده رود و حل مشکل مسیر آب را یکی از اولویت های اصلی 
استان عنوان و اظهار امیدواری کرد: استاندار جدید بتواند با حمایت 

دولت این خواسته را عملی کند. 
به بخش خصوصی بها دهیم

حجت االسالم سیدناصر موسوی الرگانی، رییس مجمع نمایندگان 

استان اصفهان در مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه درخواست ما 
از وزیر کشور واستاندار جدید اصفهان به عنوان نماینده عالی دولت، 
پیگیری مشکل زاینده رود و تشکیل ستاد احیاء زاینده رود و پیگیری 
و حل مش��کل این حوضه آبریز اس��ت،اتخاذ تصمیمات درست و به 
موقع درباره بحران زاینده رود را مانع تشکیل تجمعات مردمی دانست. 
استقرار منطقه ویژه علم و فناوری، توسعه صنعت توریسم 

و ارتقاء هنر اولویت های بیست ساله استان
رس��ول زرگرپور، استاندار س��ابق اصفهان نیز در ادامه این مراسم 
مطالبه اصلی مردم اصفهان را امنیت و آرامش و ایجاد فضایی مناسب 
برای کاربیان کرد و افزود: استقرار منطقه ویژه علم و فناوری و توسعه 
صنعت توریسم و ارتقاء هنراز اولویت های بیست سال آینده استان 

می باشند. 
زاینده رود ستون فقرات استان اصفهان است 

محس��ن مهرعلیزاده، اس��تاندار جدید اصفهان نی��ز در ادامه این 
مراس��م ضمن ابراز امیدواری از اینکه بتواند با بکارگیری تمامی توان 
و پتانس��یل های اس��تان و تجارب خود خدمتگزاری صادق و امین 
باش��د، گفت: استان اصفهان استانی صنعتی و دارای مردمی متدین 
اس��ت. مهرعلیزاده، تصریح کرد: اس��تان اصفهان می تواند در زمینه 
 اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید رهبر معظم انقالب و دولت است، با 
بهره گیری از پتانس��یل های موجود و اس��تفاده از بخش خصوصی 

توانمند، به سرمشق و الگویی برای استان های دیگر تبدیل شود. 
در پایان این مراسم از زحمات رسول زرگرپور تقدیر و طی حکمی 

محسن مهرعلیزاده به سمت استاندار اصفهان منسوب شد.

ارومی�ه- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- ب��ه گ��زارش 
خبرنگارفرص��ت امروز :  س��هندی مدی��رکل   کمیته امداد 
امام خمینی)ره( با حضور در دفتر مدیر ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه ارومیه از کارکنان نیکوکار منطقه 
قدردان��ی نمود. مجرد مدیر منطقه ارومیه در این باره گفت: 
هزینه ضیافت افطاری بالغ بر ۵۰۰ نفر از ایتام برگزار ش��ده 
در م��اه مبارک رمض��ان ۹۶ از محل جم��ع آوری نذورات و 
مش��ارکت کارکنان ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 

منطقه ارومیه، برخی از مالکین جایگاهها و شرکتهای حمل 
و نق��ل فرآورده های نفتی ب��وده و در این خصوص از منابع 
مالی دولتی اس��تفاده نشده است. سهندی مدیر کل کمیته 
امداد  ضمن قدردانی از همه نیکوکاران این س��نت حس��نه 
اعم از کارکنان، مالکین جایگاهها و ش��رکتهای حمل و نقل 
ف��رآورده های نفتی با اهدای لوح تقدی��ر و تندیس از همه 
نیک��وکاران منطقه به جهت مش��ارکت در برگزاری ضیافت 

افطاری قدردانی کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون پشتیبانی و نیروی 
انسانی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان از راه اندازی سیستم 
قرائت از راه دور کنتورهای آب مش��ترکین روستایی در جزیره قشم 
خبر داد. خلیل یکتا پرس��ت توضیح داد: سیستم هوشمند قرائت از 
راه دور می تواند فرآیند قرائت کنتور هر یک از مش��ترکان خانگی یا 
صنعت��ی را به صورت آنالین انجام ده��د. وی افزود: همچنین از این 
طریق می توان نسبت به صدور قبض توسط قرائت کنتور و پرداخت 
از دور مش��ترکان در محل اقدام کرد. این مقام مسئول هدف از ارائه 

ای��ن خدمات را این گونه بیان کرد: هدف اصلی از راه اندازی س��امانه 
هوش��مند قرائت کنتور استفاده بهینه از امکانات و تجهیزات نوین و 
گامی مؤثر برای تأمین نیازها با توانمندسازی نیروی انسانی است. یکتا 
پرست تصریح کرد: در فرآیند مأمور قرائت، کارکرد کنتور در برنامه 
کاربردی که روی گوشی نصب شده ثبت می شود که این اطالعات پس 
از پردازش اولیه از طریق شبکه اینترنت به سیستم مرکزی ارسال شده 
و پس از محاسبه هزینه آب بها توسط نرم افزارهای مورد تائید شرکت 
مبلغ موردنظر با استفاده از یک چاپگر حرارتی پرتابل اقدام به صدور و 

چاپ قبض در محل می نماید. وی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای نوین 
برای تسهیل ارائه خدمات به مشترکین از راهبردهای مهم این شرکت 
در اجرای برنامه های راهبردی تدوین ش��ده است. معاون پشتیبانی و 
نیروی انسانی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان خاطرنشان 
س��اخت: شهرستان قشم با 38 روس��تا و جمعیتی بالغ بر 1۵ هزار و 
88۵ خانوار تحت پوشش شرکت آب و فاضالب روستایی هستند که 
بر اساس برنامه ریزی های انجام شده در صورت تأمین اعتبار موردنیاز 

قریب به 2۶ روستای دیگر نیز تحت پوشش قرار می گیرند.

 رشت- زینب قلیپور-  جلسه معارفه سرپرست جدید اداری و 
منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن با حضور مهندس آموئی مدیر 
منطقه، در سالن اجتماعات مخابرات برگزار گردید.مهندس آموئی با 
حضور در جمع کارکنان و روسای ادارات حوزه مدیریت اداری و منابع 
انسانی ،با تشریح وضعیت عملکردی مخابرات منطقه گیالن طی 8 ماه 
گذشته ،از اقدامات صورت گرفته ابراز رضایت کرد و نیروی انسانی را 
یکی از سرمایه های پایدار و مداوم مخابرات برشمرد.وی در خصوص 
وضعیت مالی شرکت،با اش��اره به تسویه 12 میلیارد تومانی اقساط 
بانکی گفت: مبالغ سنگینی از بانک ها، تسهیالت گرفته شده بود که 
برای بازنشستگان هزینه شده است.مهندس آموئی افزود:خوشبختانه 
تاکنون در پرداخت حقوق کارکنان ،مش��کل جدی نداشتیم این در 
حالی اس��ت که در بعضی از اس��تان ها ،حقوق پرسنل را هر 1۵ روز 

یکبار پرداخت می کنند یعنی امکان پرداخت حقوق بصورت یکپارچه 
برای آنها میسر نیست.مدیر مخابرات گیالن با اشاره به تغییرات صورت 
گرفته در مخابرات افزود:تغییر، عامل ارتقاء و رشد است . باید تالش 
کنیم در مقابل تغییر،کمترین آسیب را ببینیم ولی بدون تغییر،ادامه 
حیات مقدور نیست.تغییرات مشکالت خودش را دارد ،ولی مخالفت 
در برابر آن،هیچ توجیهی ندارد.وی ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران 
را در تمام سطوح بسیار مهم ارزیابی کرد و اظهار داشت:ارزیابی بهترین 
ش��اخص عملکرد است و در این مس��یر می توان نیروهای جوان را 
استعدادیابی کرد و با آموزش صحیح و اصولی ،آینده شرکت را تضمین 
نمود.مهندس آموئی با اشاره به اولویت قرار دادن در ساماندهی حوزه 
های نگهداری ،توسعه،آموزش و نظام پیشنهادات افزود:مدیریت منابع 
انسانی باید به تمام امور شرکت حاکمیت داشته باشد. مهندس آموئی 

در ادامه با معرفی مهندس توفیقی بعنوان سرپرست جدید مدیریت 
اداری و منابع انسانی ، ایشان را فردی متعهد ،پیگیر با پشتکار بسیار 
باال و همسو معرفی کرد و اظهار امیدواری نمود:ساماندهی وضعیت 
نیروی انسانی در حوزه های نگه داری ،شبکه ،آموزش و برنامه ریزی به 
منظور اجرای صحیح نظام پیشنهادات در اولویت های کاری مدیریت 
جدید قرار گیرد.وی همچنی��ن از زحمات مهندس طیبه خدادادی 
تقدیر و تشکر بعمل آورد.در ادامه مهندس توفیقی ضمن ابراز تشکر 
از اعتم��اد مدیریت محترم منطقه گفت:همه امور در مدیریت منابع 
انسانی ،بر این است که برای عموم همکاران آسایش و آرامش روانی 
ایجاد شود و اعتقاد دارم که منابع انسانی ،حافظ منافع کارکنان است 
و هم��کاران نیز باید برای نیل به این هدف مهم ،همراهی و همدلی 

داشته باشند.

دفتر مشترک همکاری ایران و ارمنستان در ارس و مغری تاسیس می شود

 عرب باغی: عضویت ارمنستان در اتحادیه اوراسیا می تواند 
باعث افزایش صادرات از مناطق آزاد ارس و مغری شود

در مراسم تکریم و معارفه استاندار اصفهان عنوان شد

استان اصفهان می تواند در اجرای اقتصاد مقاومتی الگوی تمام کشور باشد

مدیر منطقه ارومیه:

از کارکنان نیکوکار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه تقدیر به عمل آمد 

برای نخستین بار در بخش روستایی استان هرمزگان:

سیستم قرائت از راه دور کنتور آب در روستاهای جزیره قشم راه اندازی شد

معرفی سرپرست جدید مدیریت اداری و منابع انسانی مخابرات منطقه گیالن

مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان :
کیفیت نمایشگاه ساخت تجهیزات ساخت داخل صنعت نفت افزایش 

چشمگیری داشته است
اهواز - شبنم قجاوند - مدیرعامل شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان از کیفیت برگزاري نهمین نمایشگاه ساخت 
داخل تجهیزات صنعت نفت تمجید و آن را نقطه قوتي در راستاي تحقق اقتصاد مقاومتي دانست . مهندس قباد ناصري این مطلب را 
در حاشیه بازدید از نمایشگاه مذکور بیان داشت و در ادامه اظهار نمود : در بازدیدي که از غرفه هاي مختلف نمایشگاه داشتم دریافتم 
که بیش از ۶۰ درصد غرفه ها را سازندگان قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت تشکیل مي دهند و این جاي بسي افتخار و 
مایه  مباهات اس��ت . وي افزود : نمایش��گاه ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت یک نمونه  کامل براي عمل به فرمان مقام معظم 
 رهبري مبني بر تقویت اقتصاد مقاومتي است و شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان در عمل به این فرمان از مدتها پیش 
برنامه ریزي هاي الزم را بعمل آورده است . مهندس ناصري در تشریح این مطلب چنین اظهار داشت : هم اکنون تمامي نیاز این 
شرکت به خرید خدمات یا تأمین کاال با رویکرد اقتصاد مقاومتي ؛ تولید و اشتغال ، از پیمانکاران ایراني تهیه مي گردد و براي این 

منظور در نیمه  نخست سالجاري بیش از 2۵ میلیارد تومان هزینه صرف شده است . 

79 دستور کار در نهمین جلسه کارگروه امور زیر بنایي و شهرسازي گلستان بررسي شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- دبیر کارگروه تخصصي امور زیر بنایي و شهرسازي استان گلستان از برگزاري نهمین جلسه این 
کارگروه در سالجاري و بررسي  7۹ دستور کار در آن خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي راه و شهرسازي استان گلستان : مهندس 
"حسین محبوبي "سرپرست اداره کل راه وشهرسازي استان گلستان در گفتگو با پایگاه خبري این اداره کل گفت : در نهمین جلسه 
کارگروه امور زیر بنایي و شهرسازي استان  موارد ارسالي از سوي شهرداریهاي استان به دبیر خانه این کار گروه شامل تعیین کاربري 
احداث بناهاي واحدهاي صنعتي ، خدمات رفاهي،دامداري وتولیدي و افزایش سطح اشتغال و تغییر کاربري در داخل حریم و خارج از 
حریم شهرهاي استان بررسي شد.دبیر کارگروه تخصصي امور زیر بنایي و شهرسازي استان افزود: در ادامه این جلسه مغایر تهاي طرح 
هادي شهرهاي گالیکش ، مینودشت ،مزرعه نیز با حضور شهرداران شهرهاي ذکر شده بررسي  و برخي از موارد با توجه به تصمیمات 
اخذ شده در کارگروه هاي کارشناسي و قوانین و بخشنامه هاي موجود مصوب و با مابقي نیز مخالفت گردید.کارگروه تخصصي امور 
زیربنایي و شهرسازي استان گلستان با ریاست معاونت عمراني استانداري و دبیري مدیر کل راه و شهرسازي استان گلستان در طول 

سال بصورت مستمر برگزار مي گردد.

حضور کارکنان شرکت توزیع نیروی برق گلستان در مراسم راهپیمایی روز 13 آبان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گلس��تان در این مراسم که در 
شهرستان گرگان از میدان وحدت به سمت خیابان شهدا و مصلی وحدت نماز جمعه برگزار شد مدیرعامل، هیات مدیره و کارکنان 
 ش��رکت توزیع نیروی برق استان گلستان همگام با آحاد مردم و مس��ئوالن در راهپیمایی یوم اهلل 13 آبان و با سر دادن شعارهای       
" مرگ بر استکبار "، " مرگ بر آمریکا "، " مرگ بر اسرائیل " بار دیگر با آرمان های امام)ره(، مقام معظم رهبری و شهدای انقالب 
اسالمی تجدید میثاق کردند. در حاشیه این راهپیمایی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در 
گفتگو با پایگاه خبری شرکت گفت: روز 13 آبان ماه را روز تبلور شعار عاشورایی هیهات منا الذله است که به عنوان روز ایستادگی در 
مقابل استعمارگران در ایران اسالمی شناخته شده است.علی اکبر نصیری ادامه داد: سیزدهم آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، 
روزی ماندگار در تاریخ ملت بزرگ ایران است که پیام استکبارستیزی این ملت برای بشریت تحت ظلم طاغوتیان و مبارزه و اقدام 

عملی علیه استکبار جهانی است.

دکترسید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران:
موانع طرح توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده باید رفع شود

ساری - دهقان - دکترسید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران با 
اشاره کوتاهی به تاریخچه طرح توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده گفت:  
در روزهای آغازین این طرح، حجم زیادی از متقاضیان افراد پش��ت نوبت 
مراکز شبانه روزی بودند، اما امروز توفیقات زیادی حاصل شد و نیاز است 
به فکر ارتقای این طرح باش��یم تا اعتماد خانواده ها را در اجرای کیفی تر 
این طرح افزایش دهیم.  به گزارش خبرنگار مازندران، نشس��ت تخصصی 
مدیرکل بهزیستی استان مازندران با مسئوالن مراکزغیر دولتی توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده در سالن کنفرانس این اداره کل 
برگزار شد. مدیر کل بهزیستی مازندران با بیان اینکه در ابتدای اجرا، با مشکالتی چون عدم اعتماد برخی خانواده ها مواجه بودیم، 
گفت: به دلیل تازگی طرح و عدم شناخت کافی خانواده ها از آن، مراحل سختی را پشت سر گذاشتیم تا نتایج امروز حاصل شد. 
اگرچه هنوز هم نیاز است در خصوص معرفی و شناخت این طرح به خانواده ها کار کنیم تا نتایج مطلوب تری حاصل شود. دکتر آرام 
با بیان اینکه باید موانع طرح توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده رفع شود گفت : گام نخست برای رسیدن به نتایج مطلوب، داشتن 
چشم انداز و برنامه صحیح است و اینکه اقدامات و برنامه های انجام شده هر ۶ ماه ارزیابی و نتایج آن بررسی شود.  در ادامه مهندس  
قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران، با ارائه آماری اظهار کرد: در استان مازندران ۶ شهرستان )ساری، قائمشهر، جویبار، 

سیمرغ، نوشهر و چالوس( طرح توانبخشی مراقبتی مبتنی بر خانواده اجرا می شود .  

استاندار قزوین خواستار تسریع در پیگیری احداث بندرخشک شد
برگزاری سی وهفتمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش 

خصوصی استان قزوین
قزوی�ن- خبرنگار فرصت امروز- اس��تاندار قزوی��ن گفت: پیگیری های مرب��وط به احداث 
بندرخشک در قزوین باید توسط مدیران دستگاه ها و نمایندگان استان در مجلس با سرعت بیشتری 
دنبال شود. عبدالمحمد زاهدی درسی وهفتمین  نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
که در استانداری قزوین برگزار شد، افزود: مطالعات احداث بندر خشک در قزوین و مکان یابی برای این 
طرح براساس نظر کارشناسان و مشاوران انجام شده و ما نیز نظر مشاوران را در خصوص جانمایی و 
مکان های معرفی شده می پذیریم. وی اضافه کرد: احداث بندر خشک را به سرعت با کمک نمایندگان 
مجلس پیگیری می کنیم چون هر گونه کوتاهی در این زمینه موجب از دست رفتن این فرصت خواهد شد. زاهدی ادامه داد:باید 
سرمایه گذاران این طرح نیز مشخص باشد تا امور مربوط به آن هرچه سریع تر پیش برود. استاندار قزوین همچنین گفت: بحث 
مالکیت بنادر خشک قانون خاص خود را دارد که باید رعایت شود و براین اساس سرمایه گذاران نیز باید در قالب یک شرکت که در 
آیین نامه ایجاد بندر خشک وجود دارد، جذب بشوند. زاهدی افزود: باید هر چه زودتر شرکت و هسته اولیه برای احداث بندر خشک 

در قزوین ایجاد شود و بعد از آن سرمایه گذاران نیز با تعامل مدیران دستگاه های اقتصادی جذب شوند. 

چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی بندر بوشهر برگزار شد
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی، 
برگزار شد. به گزارش روابط عمومی ، سید محمد رضا فرهی ، معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر دراین باره 
گفت: با توجه به الزام تشکیل کمیته های پنج گانه نقشه راه اصالح نظام اداری ، چهاردهمین جلسه کمیته سرمایه انسانی اداره کل 
بنادر و دریانوردی استان بوشهر با حضور مدیرکل، معاونین و روسای ادارات مربوطه ، برگزار شد. وی افزود: بر اساس پروژه انجام شده 
ما بین  اداره کل بنادر و دریانودی استان و  دانشگاه خلیج  فارس بوشهر که از یکسال و نیم گذشته با حضور اساتید توانمند و با تجربه 
در این حوزه  صورت گرفت ، 1۵ دستور العمل مشخص شد که برخی از آنان در چهاردهمین جلسه این کمیته با حضور مدیرکل 
بنادر و دریانوردی استان مورد بررسی قرار گرفت. معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر، اضافه کرد: بخشی 
از این دستور العمل ها شامل، دستورالعمل ارزیابی عمل کرد، دستور العمل اضافه کار، دستورالعمل پاداش، دستور العمل گردش 
شغلی، دستورالعمل مدیریت استعداد و کمیته صالحیت حرفه ای  می باشد که با توجه به اینکه  تعدادی از این مصوبات نیازمند  
جایگزینی بجای برخی از دستور العمل های ناقص موجود می باشد مقرر شد دستور العمل ها طی نامه ای  به مدیرعامل سازمان بنادر 

و دریانوردی ارسال شود تا درصورت تایید بصورت یک رویه واحد برای تمامی بنادر مورد استفاده قرار گیرد.

مدیرکل استاندارد استان مرکزی: 
۶55 واحد تولیدی در استان مرکزی تحت نظارت اداره استاندارد قرار دارد 
اراک- مینو رستمی- مدیرکل استاندارد استان مرکزی گفت: ۶۵۵ واحد تولیدی در استان مرکزی تحت نظارت اداره استاندارد 
قرار دارد.  ساحل سها در دیدار نماینده مجلس با کارکنان اداره استاندارد اظهار داشت: ۶۵۵ واحد تولیدی این استان تحت نظارت اداره 
استاندارد قرار دارند که از این تعداد ۶۰2 واحد فعال و مابقی در حال بازسازی و به روزرسانی امکانات و تجهیزات هستند. وی افزود: 
در حال حاضر هزار و 4۰4 فرآورده استان با نظارت استاندارد مدیریت و نشان استاندارد اجباری دریافت کردند. مدیرکل استاندارد 
استان مرکزی تصریح کرد: این سازمان در استان از ساختار قوی و مطلوبی برخوردار است و بر همین اساس 11 آزمایشگاه تخصصی 
مکانیک، فلزشناسی، خودرو و نیروی محرکه، مهندسی پزشکی، نساجی، غذایی، میکروبیولوژی، عمران، شیمی، برق و لوازم خانگی در 
آن مشغول فعالیت هستند، در حال حاضر هزار و 4۰4 فرآورده استانی تحت نظارت کامل استاندارد استان است که نشان استاندارد 
ملی و اجباری دریافت کرده اند. سها بیان کرد: ۶8 جایگاه سوخت در استان مرکزی وجود دارد که تعداد 28 جایگاه به منظور افزایش 

ایمنی بعد از تذکر شفاهی به دستگاه قضا معرفی شده اند. 



ش��ما و هریک از کارکنان تان ت��ا چه حد کفایت 
و کارای��ی دارید؟ آیا تفاوت بی��ن کارآمد و کافی را 
می دانی��د؟ قطعا می دانید و بای��د آن را به کارکنان 
خود نش��ان دهید و تأکید کنید ک��ه همواره به آن 
عم��ل کنند! این امر یک��ی از اقدامات اولیه الزم در 
مدیریت به موقع در دسته بندی تقدم های اضطراری 
و مهم و نیز تعیین آنهاس��ت. ب��ه گزارش هورموند، 
تفاوت در بین دو حداکثر وجود دارد که ریش��ه آنها 
در قدمت گم ش��ده است. آنها عبارتند از کار درست 
را انج��ام دهید… و… کار را درس��ت انجام دهید. 
کفایت شمارا این مسئله تعیین می کند که چگونه و 
ب��ه چه خوبی هر وظیفه ای را که به عهده می گیرید 
انجام می دهید، اما به عنوان مدیر الزم اس��ت هر روز 
چندی��ن وظیفه مختلف را به عهده بگیرید، بنابراین 
برای مدی��ر کارآمد بودن مجبوری��د نه تنها تک تک 
وظایف را به نحوی کارآم��د انجام دهید، بلکه ابتدا 

باید تضمین کنید که از نظر اهمیت، فوریت و تقدم 
روی وظیفه درستی کار می کنید. 

بنابرای��ن اول برای اینکه واقعا کارآمد باش��ید کار 
درست را انجام دهید. با انتخاب کار درست، سپس 
کار را درس��ت انجام دهید، یعنی به نحوی کارآمد. 
اطمینان حاصل کنید که کارکنان شما روش مشابه 
را اتخ��اذ می کنن��د در غی��ر  این ص��ورت نتایج کار 
ش��ما از بین خواهد رفت. برای مثال ممکن اس��ت 
متوجه ش��وید که برخی از کارکنان شما از نوشتن 
گزارش ه��ای حجی��م ل��ذت می برند. ب��دون تردید 
گزارش ه��ای بس��یار خوبی را تهی��ه می کنند. حال 
س��وال این اس��ت که آیا آنها بخش اعظمی از وقت 
باارزش خ��ود را برای انجام ای��ن وظیفه اختصاص 
می دهند که ب��ه قیمت پیگی��ری و »فروش« تمام 
اوقات مجبور هس��تید نس��بت به تخصیص نیروی 
فروش خ��ود، راهنمای��ی و به کارگی��ری، نظارت و 

اصالح آنان، در صورت لزوم، تصمیم گیری کنید. 
این ش��غل شماس��ت، مهم نیس��ت که ش��ما در 
سلس��له  مراتب چند مرحله باالتر قرار دارید و مهم 
نیس��ت که چند رده از مدیری��ت را می توانید مأمور 
ای��ن امر کنید. باید بدانید ک��ه افراد تحت مدیریت 
شما مشغول چه کاری هس��تند. افسوس که کلیشه 
قدیم��ی هنوز همراه مااس��ت و به ط��وری معکوس 
بس��یاری از نتایج فروش را تحت تأثیر قرار می دهد. 
آن کلیش��ه پاس��خ به این سوال اس��ت، »چرا وارد 
کار فروش ش��دید؟ « جواب، »س��فر کردن به نقاط 
مختلف و مالقات با مردم را دوس��ت دارم.« ممکن 
اس��ت کامال حقیقت داشته باش��د، اما احتمال دارد 
که کیلومترهای زیادی س��فر کنیم، افراد زیادی را 
مالقات و فروش بس��یار کمی کنی��م. این واگذاری 
غلط وقت و تالش از خطاهای مدیر رده باالس��ت، نه 

خطای شخص فروشنده. 

کفایت و کارایی کارکنان فروش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 828 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: اس��تارت آپ شما در زمینه حمل و نقل 
برون شهری اس��ت، اما چون اطالعات دقیقی ندادید پاسخ ما 
نمی تواند کامال جزیی و کاربردی باش��د با این وصف می توان 
به چند نکته اش��اره کرد. اول: از نیروهای متخصص و باتجربه 
اس��تفاده کنید. کس��انی ک��ه در زمینه آی ت��ی و حمل و نقل 

اطالعات دارند و می توانند بیشتر به شما کمک کنند. 
 دوم: ارتباط س��ازی در زمینه حمل و نقل را فراموش نکنید 

و با تمامی ش��رکت ها و سازمان های برای حمل و نقل، ارتباط 
سازمانی دقیقی برقرار کنید.

س��وم: ب��ا ن��وآوری در زمین��ه س��رویس های حمل و نقل 
برون ش��هری ماندگاری ش��ما تضمین می ش��ود، سعی کنید 
همواره با ایده ها نو مشتریان خود را غافلگیر و آنها را به ادامه 

همکاری امیدوار کنید. 
چهارم: با مش��تریان هم��واره در ارتباط باش��ید، زیرا اینها 
سرمایه اصلی هستند. تلفنی با تک تک آنها در ابتدا صحبت و 

نیازها و خواسته ها یا انتقادهای آنها را یادداشت کنید. 

پنج��م: موضوع اس��تارت آپ ش��ما در زمین��ه حمل و نقل 
برون شهری است و نشان می دهد که شتاب و سرعت پیشرفت 
نباید زیاد باش��د، بنابراین صبوری یک��ی از عوامل موفقیت و 

ماندگاری شماست. 
شش��م: به اس��تارت آپ خود باور داش��ته باش��ید. اگر ایده 
 حمل و نق��ل برون ش��هری را تازه و کارب��ردی می دانید و فکر

می کنید می توانید عاشقانه این راه را ادامه بدهید از هیچ چیز 
نترس��ید و با مقاومت و پش��تکار و صبوری کار خود را برای 

رسیدن به قله های موفقیت ادامه دهید. 

استارت آپ حمل و نقل برون شهری

پرس�ش: چندی قبل با دوستان اس�تارت آپی در زمینه حمل و نقل برون شهری راه اندازی کردم و خیلی امید به رشد و 
توسعه آن داریم. شما چه پیشنهادهایی برای ماندگاری این استارت آپ دارید؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )60(
اهمیت باور و سرمایه 

هر کسب و کاری نیاز به سرمایه دارد. گاهی الزم است 
ش��ما با چند میلیون تومان کسب و کار خود را راه اندازی 
کنی و زمانی نیاز به صدها میلیون تومان س��رمایه نقدی 
است، اما هیچ گاه برای اینکه کسب و کاری را شروع کنی 
از ابت��دا به فکر س��رمایه نباش، زیرا ب��اور تو بزرگ ترین 

سرمایه کسب و کار توست. 
ش��اید این سوال مطرح ش��ود که مگر با باور می توان 
کس��ب و کاری را راه ان��دازی ک��رد. با قاطعی��ت می توان 
گفت بل��ه. با باور می توان کس��ب و کار را راه اندازی کرد. 
اگ��ر تو ب��ه کاری عالقه مندی و به موفقی��ت در آن باور 
داری، زمینه ه��ا برای س��رمایه گذاری فراهم می ش��ود. 
ش��اید در ابتدا س��رمایه مختصری داش��ته باشی یا اصال 
هیچ س��رمایه ای نداش��ته باش��ی، اما وقتی در کار خود 
جدی و مصمم باشی تالش های تو برای راه اندازی باعث 
می ش��ود تا سرمایه نیز فراهم شود. این سرمایه می تواند 
وام بانکی باشد یا شریک تجاری، اما به هرصورت باور تو 
به کس��ب و کارت می تواند انگیزه های الزم و قوی را برای 
راه اندازی فراهم کند، زیرا بس��یاری از افراد سرمایه های 
زیادی در بانک دارند، اما هیچ گاه با آن سرمایه های مالی 

کسب و کاری را راه اندازی نکردند. 
باور به کس��ب و کار مقدم بر هر چیز دیگری اس��ت. تا 
زمانی ک��ه باور در ذهن و ضمیر ش��کل نگیرد میلیاردها 
تومان س��رمایه مالی هم نمی تواند عاملی برای راه اندازی 
یا حتی موفقیت کس��ب و کاری ش��ود. بس��یاری از افراد 
کارآفری��ن موف��ق در ای��ران و جهان کس��انی بودند که 
سرمایه الزم را برای کسب و کار خود نداشتند، اما امروزه 

میلیاردها دالر سرمایه دارند. 
ت��و اگر ایده ای در ذهنت داری و به تحقق ایده ات باور 
قلبی داری می توانی کار را شروع کنی. شاید این پرسش 
در ذهن تو باش��د که من ایده های زیادی در ذهنم دارم 
ک��دام را اجرایی کنم؟ طبیعی اس��ت برخی افراد خالق 
ایده های زیادی برای کس��ب و کار دارند. تو از میان انبوه 
ایده های ذهن��ی، با ایده ای که محقق ش��دن آن را باور 
داری ش��روع کن و ش��ک نکن در زمان کوتاهی سرمایه 
آن ایده برای اجرا ش��دن و راه اندازی کس��ب و کار فراهم 
می ش��ود. افرادی چون بیل گیت��س، مایکل دل، ریچارد 
برانس��ون و حتی در ایران اح��د عظیم زاده صاحب فرش 
عظی��م زاده، ایوب پایداری مالک برن��د میهن و ده ها تن 
دیگر بدون س��رمایه مالی توانستند موفقیت های بزرگی 

به دست بیاورند. 
نکت��ه مه��م اینکه اگر به کس��ب و کارت ب��اور داری و 
می خواه��ی کارآفرین بزرگی ش��وی هی��چ گاه به پول و 
س��رمایه فکر نکن. پول و سرمایه بعد از باور مطرح است. 
تو باید اول به موفقیت باور داش��ته باش��ی، آنگاه به فکر 

راه اندازی کسب و کار باشی. 
وقت��ی کس��ب و کارت را راه انداخت��ی و موفق ش��دی 
خیلی ها برای رشد و توسعه کسب و کارت به تو پیشنهاد 
سرمایه گذاری بیشتر می دهند و تو می توانی با آسودگی 
خیال از میان چندین و چند پیشنهاد یکی را به انتخاب 
خود برگزینی یا با س��ود به دست آمده از فعالیت در دور 

اول به سرمایه گذاری بیشتر اقدام کنی. 
ای��ن روزها وقتی با جوانان صحبت می کنم نخس��تین 
حرف آنان این اس��ت ک��ه پول نداریم، س��رمایه نداریم 
تا کاری را ش��روع کنیم. وقتی ب��ه آنها می گویم من اگر 
برای ش��ما همین فردا صبح س��رمایه کار را فراهم کنم 
چ��ه کس��ب و کاری را راه می اندازی س��کوت می کنند و 
حرفی برای گفتن ندارند یا به کس��ب و کارهایی که ظاهر 
بی دردس��ر دارند اش��اره می کنند و طبعا هیچ برنامه ای 

برای راه اندازی آن ندارند. 
ت��و اگر به فکر کس��ب و کار باش��ی و ب��ه موفقیت باور 
داشته باشی طرح خود را همه جا مطرح می کنی و سعی 
می کنی کس��ان دیگری را برای راه اندازی طرحت دعوت 

به همکاری کنی. 
به صاحب کاله کس��ی پول و س��رمایه ن��داد تا بتواند 
محص��والت گوش��تی و لبنیاتی تولید کن��د. زندگینامه 
غالمعلی س��لیمانی را بخوان متوجه می شوی که او آرام 
آرام بزرگ ش��د و در ابتدا برای راه اندازی یک خط تولید 
معمولی همبرگر هیچ پولی نداشت و با تدریس ریاضی و 
فیزیک به صورت خصوصی پول در می آورد و آن را برای 

راه اندازی کار خود هزینه می کرد. 
تو هم باید آهس��ته و پیوس��ته کار کنی. اگر قرار است 
بزرگ ترین تولید کننده میز و صندلی در ایران باش��ی یا 
دوس��ت داری که بزرگ ترین تولید کننده اسباب بازی یا 
ل��وازم خانگی یا الکترونیکی یا هر چیز دیگر باش��ی باید 
گام اول را آهس��ته ب��رداری و برای ای��ن کار اگر مصمم 
باش��ی و به کارت طبق برنامه باور داش��ته باش��ی پس 
از دوره ای کوت��اه س��رمایه ها برای تو فراهم می ش��ود و 

می توانی با آسودگی خیال آن را گسترش بدهی. 
ذهن و فکر خودت را از ابتدا درگیر مسائل مالی نکن. 
سعی کن ابتدا ایده ای را در ذهنت پرورش بدهی و وقتی 
به مرحله باور رسید آن را اجرایی کنی. برای موفقیت در 

کسب و کار، باور مقدم بر سرمایه مالی است. 

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

 »تفکر بیش از حد« را شکست دهید
نشانه های مشکل »تفکر بیش از حد« را بشناسید و با 

راهکارهای برطرف کردن آن آشنا شوید. 
آیا ش��ما هم در طول روز به موضوع��ات مختلف فکر 
می کنی��د و همه چی��ز را از جنبه های مختلف بررس��ی 
می کنی��د؟ تفکر بیش از حد یک بیماری ش��ایع اس��ت 
ک��ه البته در افراد پرمش��غله و با مس��ئولیت زیاد مانند 

کارآفرینان این بیماری بیشتر دیده می شود. 
تفک��ر بیش  از حد اس��ترس را افزایش می دهد و حتی 

ممکن است در فرد افسردگی ایجاد کند. 
در نوش��تار زیر چند مورد آورده ش��ده است که نشان 
می دهد فردی به مشکل »تفکر بیش از حد« دچار است. 

رها نکردن افکار حتی در تختخواب
به گزارش نوپانا، بی خوابی، مش��کل رایج در این افراد 
اس��ت؛ زیرا نمی توانند نگرانی های خود را رها کنند. این 
کمبود خواب احتمال بروز افسردگی را افزایش می دهد. 
باید س��عی کنید قبل از رفتن ب��ه تختخواب ذهن تان را 
آرام و اف��کار مختلف را از خود دور کنید. می توانید افکار 
خود را روی کاغذ بنویس��ید، نقاشی بکشید یا هر کاری 

که به آن عالقه دارید انجام دهید. 

ترس از اتفاقات پیش رو
خیل��ی از افراد به ج��ای زندگی در حال، به آینده فکر 
می کنند و از آن می ترس��ند. این موضوع زندگی را برای 
خودشان و اطرافیان شان سخت می کند. بهترین راه برای 
حل این مشکل مواجه شدن با این افکار است. باید چند 
دقیقه در روز را ب��رای فکر کردن به این موضوعات قرار 

دهید تا در کل روز مزاحم شما نباشند. 

ترس از شکست
به نظر می رسد افرادی که بیش از حد فکر می کنند و 
نگران هستند، به توانایی های خود شک دارند. این افراد 
نگران طرز فکر دیگران نس��بت به خودش��ان هستند. به 
تفک��ر دیگ��ران اهمیتی ندهید و هر کاری از دس��ت تان 
بر می آید انج��ام دهید، اما از خودت��ان انتظار نامعقولی 

نداشته باشید تا نگرانی های تان بیشتر نشود. 
 

معرفی استارت آپ

نوشدارو

با مشتریان تان گفت وگو کنید
نام استارت آپ: در اینترنت

darinternet. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳۹۶

موض�وع: گفت وگوی آنالی��ن و مدیری��ت ارتباطات 
مشتریان

توضیح بیشتر: 
به کمک »در اینترنت« می توانید از داخل وب س��ایت 
خودتان با مش��تریان گفت وگو کنید و سریع و راحت به 
سواالت فروش یا پشتیبانی مشتریان پاسخ بدهید. عالوه 
بر این، اطالعات مش��تریان را برای رهگیری ارتباطات با 

آنها ثبت کنید.

 بسته بندی خالق
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