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افزایش 18.5درصدی معامالت مسکن تهران در آبان ماه نشان می دهد

رونق در بازار 
خانه های کوچک و ارزان

فرصت امروز:  تعداد معامالت آپارتمان های مس��کونی ش��هر تهران در آبان ماه امس��ال 14 هزار و 800 هزار 
واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 18.5 درصد افزایش نشان می دهد. براساس گزارش جدید 
بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالت ملکی ش��هر تهران در ماه آبان 48.9 میلیون ریال بود که نس��بت به ماه مش��ابه سال قبل 10.9 درصد 

افزایش نشان می دهد. گزارش تحوالت بازار مسکن شهر تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت ...

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

 باید صنعت لوازم خانگی را
در کشور گسترده کنیم 
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به دستور رئیس کل بانک مرکزی، کمیته بانکی مناطق زلزله زده تشکیل شد

اشتغال در اولویت نظام بانکی

6 نکته کلیدی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک 
افراد موفق چگونه اهداف خود  را تعیین می کنند

بحران روابط عمومی و طرح و نقشه فائق آمدن بر آن
آشنایی با ژئومارکتینگ و بازاریابی مجاورت

گشت وگذار در سرزمین عجایب
هدایای تبلیغاتی برند شما  را محبوب می کنند

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

این روبات های خطرناک
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 )Black Friday(  »جمعه سیاه« یا »حراج جمعه«

روز بعـد از عیـد شـکرگزاری در آمریکا 
است که عمال آخرین جمعه ماه نوامبر به...

  »فرصت امروز« از تجربه  »بلک فرایدی«
در ایران گزارش می دهد

جمعه سیاه ایرانی

یادداشت

یادداشت

نقدی بر دیدگاه طرفداران 
افزایش نرخ ارز

بان��ک  مان��ع  مهم تری��ن 
 مرکزی برای اج��رای طرح ارز 
تک نرخی، کافی نبودن منابع 
ارزی اس���ت ک��ه در ص��ورت 
تک نرخ��ی  سیاس��ت  اعم��ال 
ش��دن ارز، نمی تواند از افزایش 
شدید و در نتیجه ایجاد شوک 
منفی در بازار ارز و سایر بازارها 
جلوگیری کند. در واقع، بیشتر 
از آنک��ه قیم��ت فعل��ی ارز یا 
پایین ب��ودن نرخ ارز به فعاالن 
بخش تجارت آسیب وارد کند، 

انتظ��ار  و  بی ثبات��ی 
نسبت به...

بازار، طی هفته گذشته شاهد 
تحرکات خوبی بود و نکته قابل 

5توجهی که...

 چرخش نقدینگی
به سمت بورس
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مع��اون اول رئیس جمهوری گفت امیدواریم در جلس��ه ای 
که با حضور نیم��ی از اعضای هیأت دولت برگزار می ش��ود، 
تصمیم های خوبی برای برگش��ت زندگی به روال عادی، کار 
و تولید در مناطق زلزله زده کرمانش��اه اتخاذ کنیم. اس��حاق 
جهانگی��ری، مع��اون اول رئیس جمه��وری در ب��دو ورود به 
کرمانش��اه در مصاحبه با خبرنگاران افزود: هدف از این سفر 
بازدید از مناطق زلزله زده و رسیدگی به وضعیت مردم در این 
مناطق است. وی با اشاره به اینکه در 15 روز گذشته اقدام های 
گسترده توسط دولت و سایر نیروها برای امدادرسانی به مناطق 
زلزله زده انجام شده است، گفت: تالش ها برای کمک و اسکان 
مردم در مناطق زلزله زده بیشتر خواهد شد. دکتر جهانگیری 
با اشاره به اینکه ابتدا قرار بود برای اسکان موقت مردم وجوه 
نقد پرداخت ش��ود تا آنها خانه اجاره کنند، اظهار داش��ت: با 
توجه به مش��کالت موجود تصمیم گرفته شد به کسانی که 
تمایل دارند کانکس تحویل ش��ود. وی اظهار کرد: هم اکنون 
هر دو راهکار برای اسکان موقت زلزله زدگان پیش بینی شده 
اس��ت و مردم می توانند در این خصوص تصمیم گیری کنند. 
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه همزمان کار اس��کان 
دائم نیز آغاز شده، گفت: منابع مالی برای اسکان دائم تامین 
شده، آواربرداری به سرعت در حال انجام است و مراحل بعدی 
نیز به س��رعت پیش خواهد رفت. وی اظه��ار امیدواری کرد 
با برنامه ریزی های انجام ش��ده مردم سریع تر به خانه های دائم 
بروند و کار مهم تر دیگر یعنی برگش��ت ب��ه کار و زندگی در 
مناطق زلزله زده انجام شود. جهانگیری با اشاره به حضور وزرا 
و معاونان رئیس جمهوری در این س��فر، گفت: آنها ماموریت 
دارند حرکت اقتص��ادی در مناطق زلزله زده را آغاز کنند و با 
تصمیم گیری واحدهای کشاورزی، دامداری و خدماتی را برای 
تداوم فعالیت آماده کنند تا آنها ادامه کار دهند. جهانگیری را 
در این سفر وزرای راه و شهرسازی، صنعت، معدن و تجارت، 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، نی��رو، رئیس کل بانک 
مرکزی، رئیس س��ازمان برنامه و بودجه، معاون امور مجلس 
رئیس جمهوری، رئیس جمعیت هالل احمر و رئیس س��تاد 

مدیریت بحران کشور همراهی می کنند. 
مع��اون اول رئیس جمهوری در جمع مردم زلزله زده ش��هر 
ازگله گفت: دولت تمام تالش خود را به کار خواهد بس��ت تا 
آثار زلزله را از زندگی مردم برطرف کرده و مش��کالت آنان را 
کاه��ش دهد و در این مس��یر تا آخرین لحظه در کنار ش��ما 
خواهیم بود. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در جریان سفر به 

استان کرمانشاه، در شهر ازگله از توابع ثالث باباجانی در میان 
مردم این شهر حضور یافت و ضمن بازدید از برخی خانه های 
تخریب ش��ده و چادرهای اسکان موقت، با مردم این منطقه به 
گفت وگو پرداخت. جهانگیری با اش��اره به برنامه ریزی ها برای 
احداث کانکس و برپایی چادرهای اسکان موقت که هم اکنون 
در دستور کار قرار دارد، گفت: ما در تالش هستیم تا سرپناهی 
مطمئن برای مردم فراهم کنیم و قراردادهایی با دستگاه های 
مرتبط منعقد ش��ده و کارها با س��رعت در دست انجام است. 
جهانگیری همچنین با اش��اره به برنامه ریزی انجام شده برای 
اعط��ای وام قرض الحس��نه به م��ردم آس��یب دیده در زلزله، 
خاطرنشان کرد: این تسهیالت به صورت قرض الحسنه و بدون 
سود است و دوره بازپرداخت آن بسیار طوالنی است به گونه ای 
که هیچ فشاری بر مردم وارد نشود. معاون اول رئیس جمهوری 
ادام��ه داد: به صورت جدی در تالش هس��تیم تا امور زندگی 
مردم را به وضعیت پیش از زلزله بازگردانیم و کشاورزی، تولید، 
صنعت و دامداری مردم که در جریان زلزله دچار مشکل شده، 
دوباره احیا شود و تالش خواهیم کرد که وضعیت زندگی مردم 

به وضعیت بهتر از قبل از وقوع زلزله تبدیل شود. 
مع��اون اول رئیس جمه��وری تاکید کرد: دول��ت تالش دارد 
در اس��رع وقت ش��رایط م��ردم را ب��ه حالت ع��ادی برگرداند، 
مردم زلزله زده در خانه های بازسازی ش��ده خود ساکن شوند و 
فرزندان ش��ان نیز به مدرسه رفته و کار، کش��اورزی و تولیدات 
آنان نیز احیا شود. اسحاق جهانگیری در جریان سفر به استان 
کرمانش��اه، در روستای زلزله زده ناوفره شهرستان سرپل ذهاب 
حضور یافت و ضمن سرکشی به چادرهای اسکان موقت مردم 
این روستا، پای درد دل آنان نشست و از دغدغه ها و نیازهای شان 
مطلع شد. معاون اول رئیس جمهوری اظهار داشت: با تجربیاتی 
که در کشور وجود دارد، در دو هفته گذشته کارهای خوبی برای 
کمک به زلزله زدگان انجام ش��ده، البته همه این کارها وظیفه 
مس��ئوالن بوده و خود مردم نیز با جوانم��ردی پای کار آمدند 
و در کنار ارتش، س��پاه، نیروهای مس��لح و مسئوالن در صحنه 
حضور یافتند و همه تالش ما این است که شرایط را به گونه ای 
ساماندهی کنیم که وضعیت مردم از دوران قبل از وقوع زلزله نیز 
بهتر شود. وی با اشاره به مطالبات مردم روستای ناوفره مبنی بر 
افزایش تسهیالت و کمک های بالعوض دولت افزود: هیچ مسئله 
و مشکلی از چشم دولت و دست اندرکاران پنهان نخواهد ماند و 
چنانچه کمبودهایی وجود داشته باشد، در جلسات تصمیم گیری 

برنامه ریزی های الزم صورت خواهد گرفت. 

معاون اول رئیس جمهور اعالم کرد 
اتخاذ تصمیم های مهم برای برگشت زندگی، کار و تولید در مناطق زلزله زده 

تقوی��ت تولید ملی بحثی اس��ت که به ویژه در س��ال 
اقتصاد مقاومتی، اش��تغال و تولید بس��یار پررنگ ش��ده 
و نس��خه های مختلف��ی در جه��ت نیل به ای��ن موضوع 
توس��ط افراد مختلف پیچیده می شود. با گسترده شدن 
رک��ود در بازار کش��ور از پنج س��ال گذش��ته تاکنون و 
همچنی��ن واردات بی رویه محص��والت خارجی، صنایع 
و تولیدکنندگان کوچک نتوانس��تند کاالهای شان را در 
بازار به فروش برس��انند و این موضوع موجب شد دامنه 
رکود به حوزه تولید نیز وارد شود؛ در این شرایط چطور 
می توانس��تیم از تولیدکننده ای که توانایی فروش کاالی 
خود را در داخل نداش��ت، توقع داش��ته باش��یم که این 
کاال را در بازارهای خارجی به فروش برساند. به گزارش 
باش��گاه خبرنگاران جوان، بسیاری از صاحب نظران امر و 
کارشناس��ان تجارت معتقدند که تش��کیل هلدینگ ها و 
مجموعه های س��رمایه گذاری بهترین راهکار برای نجات 
صنایع کوچک و تولیدات داخلی هر کش��ور به ویژه ایران 
اس��ت. هلدینگ ش��رکتی اس��ت که یک یا چند شرکت 
دیگ��ر را در خود تجمیع ک��رده و آنها را کنترل می کند. 
درواقع هر ش��رکتی که سهام ش��رکت دیگری را جهت 
اعم��ال مدیریت در آن خریداری می کند، یک ش��رکت 
هلدینگ است. سهام مدیریتی تعاریف متفاوتی دارد اما 
معموال بین 16 تا 50درصد و بیش از 33 درصد را سهام 
مدیریتی می دانند. اکثر شرکت های سرمایه گذاری که در 
ایران تأسیس ش��ده اند، در بخشی از سرمایه گذاری های 
خ��ود به عنوان هلدینگ عمل می کنن��د. هلدینگ ها هم 
مانند فعالیت های تجاری مش��ابه خ��ود مزایا و معایبی 
دارن��د؛ فعالیت مجموعه ه��ا و تولیدکنندگان کوچک در 
یک هلدینگ بزرگ موجب می شود یک زنجیره تولیدی 
تشکیل ش��ود که هر کسی در آن باید وظایف مشخصی 
را انج��ام دهد. به عنوان مث��ال تولیدکننده قطعات لوازم 
خانگی یا مونتاژکار همان محصول دیگر مجبور نیستند 
به بازاریابی و چگونگی ف��روش خود در بازار یا صادرات 
بیندیش��ند، اما در کنار این مزیت و بس��یاری از مزایای 
دیگر، اداره کردن هلدینگ ها هم کار آس��انی نیس��ت و 
مدیری��ت مجموعه ای از مدیران بخش خصوصی، نیازمند 
توانایی باالیی در این حوزه اس��ت، همچنین هزینه های 
س��ربار هلدینگ ها باال بوده و احتمال ورشکس��تگی آنها 

بیشتر است. 

هلدینگ ها اگر دولتی باشند محکوم به شکستند
عب��داهلل رضی��ان، عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس اظهار کرد: تشکیل هلدینگ ها و کنسرسیوم های 
تجاری زمانی موفق خواهد بود که توسط بخش خصوصی 
انجام ش��ود و دولت در آن نقش��ی نداشته باشد. وی در 
ادامه افزود: با وجود رانت های مختلف از جمله رانت های 
اطالعات��ی که پش��ت س��ر دولت ق��رار دارد، تش��کیل 
هلدینگ ه��ای دولتی نه تنها موج��ب تحول جدیدی در 
ب��ازار داخلی و خارج��ی محصوالت ایرانی نش��ده، بلکه 
فس��اد را در این حوزه گسترش می دهد. رضیان با اشاره 
ب��ه توانایی ب��االی بخش خصوصی، تصریح ک��رد: اگر به 
بخش خصوصی میدان دهیم، قابلیت انجام کارها و ایجاد 
تحوالت بزرگ در اقتصاد کشور را دارد. عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس تأکید کرد: در بسیاری از صنایع 
داخلی توانسته ایم به استانداردهای جهانی دست یابیم، 
ام��ا صنایع��ی مانند صنعت خودروس��ازی که همیش��ه 
وابس��ته به دولت بوده اند، با استانداردهای جهانی فاصله 
زی��ادی دارند. وی ب��ا تأکید بر عدم وج��ود منابع مالی 
الزم در دول��ت، بیان ک��رد: باید برنامه مش��خصی برای 
جذب س��رمایه بخش خصوصی و تزریق آن به طرح های 
توس��عه ای و زیربنایی در کش��ور داشته باشیم تا بتوانیم 
رکود فعلی در اقتصاد کش��ور را از بی��ن برده و به رونق 

اقتصادی دست پیدا کنیم. 

کاالی صادراتی بی کیفیت، ضربه به تولید داخل
حسین گروسی، کارشناس تجارت اظهار کرد: تقویت 
کنسرس��یوم هایی که در خ��ود، ش��رکت های تجاری و 
برندهای کوچک را جا داده اند، به معنای تقویت صادرات 
اس��ت. وی با بیان این موضوع که بسیاری از شرکت ها یا 
افراد کوچک، با صادرات کاالی نامرغوب باعث بی کیفیت 
نش��ان دادن کاالی ایرانی در بازار جهانی شده اند، افزود: 
با تشکیل هلدینگ های بزرگ در سطح کشور دیگر یک 
تولیدکننده یا تاجر کوچ��ک برای صادرات کاالی خود، 
اقدام نکرده و این کار را به ش��رکت مادر خواهند سپرد 
ک��ه تخصص الزم را در این حوزه دارد. گروس��ی تصریح 
کرد: در صورتی که این کنسرسیوم ها به صورت تخصصی 
تش��کیل ش��ده و هر کدام موظف به فروش یک سری از 
کاال از ی��ک صن��ف خاص مانند مواد غذایی یا کاش��ی و 

س��رامیک شوند، شاهد نتیجه نهایی بهتری خواهیم بود. 
وی همچنین اضافه کرد: با روش تجمیع کاالهای مشابه 
در یک هلدینگ می توانیم صنایع معدنی و فوالد را گرد 
ه��م آورده و مش��کالت تأمین زنجیره ف��والد را برطرف 
کنی��م. عضو کمیس��یون صنایع و مع��ادن در دوره نهم 
مجلس گفت: با محقق شدن تجمیع صنایع مختلف، امر 
آموزش های تجاری نیز با سهولت بیشتری انجام خواهد 
گرفت، همچنین می توانیم دس��ت بخش خصوصی کشور 
را برای جهانی ش��دن گرفته و به سمت رشد و پیشرفت 

هدایت کنیم. 

تشکیل هلدینگ های تجاری، راهکار نجات تولید 
کشور

موید حس��ینی صدر، کارش��ناس تج��ارت اظهار کرد: 
برای کسب موفقیت در تولید و رونق بازار کشور، نیازمند 
توجه به بازارهای بین المللی هس��تیم و این اتفاقی است 
که در تمام کشورهای پیشرفته دنیا افتاده است. وی در 
ادامه افزود: در صورتی که بتوانیم در کشور هلدینگ های 
ب��زرگ تش��کیل داده که صاحب برند مش��خص و قوی 
باش��ند، ش��رکت ها و تولیدکننده های کوچک می توانند 
ق��درت گرفت��ه و در بازار رقاب��ت داخل��ی و خارجی با 
پش��توانه کافی وارد ش��وند. حس��ینی صدر اضافه کرد: 
برندس��ازی می تواند در عین جلوگیری از زمین خوردن 
تولیدکننده ه��ای کوچ��ک، موجب اطمین��ان و اعتماد 
بیشتر مردم برای خرید کاالی مورد نیازشان شود. عضو 
کمیسیون صنایع و معادن دوره نهم مجلس تصریح کرد: 
تجمیع تولیدکننده ه��ای کوچک در قالب هلدینگ های 
ب��زرگ صاحب برند، نه تنها به تولید ملی کمک می کند، 
بلکه موجب اش��تغال زایی و افزایش صادرات نیز خواهد 
ش��د. وی با بیان اینکه توجه به تشکیل این هلدینگ ها 
در کش��ور م��ا مغفول مانده اس��ت، گف��ت: در برخی از 
کش��ورهای دنیا این هلدینگ ها و ش��رکت های بزرگ با 
دو ن��ام تجاری، یکی ب��رای فعالیت و ف��روش داخلی و 
دیگری برای جذب مش��تری در خارج فعالیت می کنند. 
حس��ینی صدر در پایان تأکید ک��رد: امیدواریم با توجه 
بیشتر مس��ئوالن و برنامه ریزان کشور به مبحث تجمیع 
تولیدکننده ها، ش��اهد رونق تولید ملی در آینده نزدیک 

باشیم. 

تشکیل هلدینگ تجاری؛ راهکار نجات تولید ملی

تجمیع صنایع کوچک، افق صادراتی را افزایش می دهد



»جمع��ه  ام�روز:  فرص�ت 
س��یاه« ی��ا »ح��راج جمع��ه«  
بع��د  روز   )Black Friday(
از عی��د ش��کرگزاری در آمریکا 
اس��ت که عمال آخری��ن جمعه 
ماه نوامبر به شمار رفته و شروع 
آیین خرید برای کریس��مس به 
حس��اب می آید. ای��ن روز، یک 
روز تعطی��ل نیس��ت، ام��ا اکثر 
ش��رکت ها ب��ه کارکن��ان خود 
اج��ازه می دهند ک��ه این روز را 
مرخصی گرفته و به خرید سال 
نو برون��د. گ��زارش اینترفاکس 
نش��ان می دهد که ش��هروندان 
آمریکا در جمعه س��یاه امس��ال 
و در مدت ۲۴ س��اعت، بیش از 
۵ میلیارد دالر در فروشگاه های 
آنالین خرید کردند. این میزان 
روز  ای��ن  در  آنالی��ن   خری��د 
ب��ا  ۱۶.۹ درص��د در مقایس��ه 
مدت مش��ابه در س��ال گذشته 
رشد داشته است؛ بهره گیری از 
نرم افزاره��ای تخفیف که امکان 
دسترسی به ۱00 سایت بزرگ 
آنالی��ن را در اینترن��ت ب��رای 
کارب��ران فراهم کرده، مهم ترین 
عام��ل در افزای��ش ف��روش در 

جمعه سیاه آمریکا بوده است. 
ام��ا در کن��ار افزایش فروش 
مس��تقیم  خریدهای  اینترنتی، 
از فروش��گاه ها نی��ز در این روز 
در مقایس��ه با س��ال گذش��ته، 
یک درصد کاهش داشته است. 
در حقیق��ت، ح��راج اینترنت��ی 
جایگزین  اخی��ر  س��ال های  در 
حراج ب��زرگ »بل��ک فرایدی« 
ش��ده و به نظر می رس��د که در 
س��ال های آینده حضور فیزیکی 
در فروش��گاه ها در روز »جمعه 
سیاه« به حداقل ممکن برسد. 

ام��ا افزایش ف��روش اینترنتی 
»جمعه س��یاه« تنها نکته جالب 
این ماجرا نبود و مس��ئله مهم تر 
و جذاب ت��ر ب��رای م��ا ایرانی ها 
این بود که برخی از فروش��گاه ها 
در ته��ران و برخ��ی ش��هرهای 
بزرگ کشور در نخستین جمعه 
آذرم��اه در همراه��ی ب��ا حراج 
بازاره��ای بین المللی موس��وم به 
»بلک فرای��دی« اق��دام به حراج 
اجناس فروشگاه های خود کردند. 
نش��ان  بررس��ی ها  اینکه  ب��ا 
می دهد که اجناسی که در این 
روز در ای��ران ح��راج خوردند، 
عمدت��ا کااله��ای ارزان قیمت و 
بی کیفیت بودند و گاه تا دو سال 
در انبار ش��رکت ها مانده بودند، 
اما در این میان، دو استارت آپ 
مهم ایرانی نیز همزمان با جهان  
»جمعه سیاه« را با تخفیف های 
ویژه در ایران برگزار و نخستین 
جمعه آذرماه امسال را به روزی 
خاطره انگی��ز ب��دل کردن��د. دو 
فروش��گاه اینترنت��ی »دی جی 
کاال« و »بامیل��و« برگزار کننده 
»جمع��ه س��یاه« ایران��ی بودند 
و ب��ا ش��عارهای »حراجمعه« و 
»جمعه ب��ه خرید« پا به میدان 

گذاش��تند و ت��الش کردند که 
مشتریان بسیاری جذب کنند. 

سبقت دوشنبه از جمعه؛ 
»سایبر ماندی« به جای  

»بلک فرایدی«
ب��ه گ��زارش مان��ی مگزین، 
اگرچه در بل��ک فرایدی ۲0۱۷ 
هم فروش��گاه های سراس��ر دنیا 
مثل همیش��ه شلوغ و پرازدحام 
 ب��ود، ام��ا حت��ی امس��ال ه��م

 »بل��ک فرای��دی« تنه��ا برای 
جمعه س��وم آذر نب��ود و حدود 
یک هفته اس��ت که حراج های 
فوق العاده فروش��گاه های بزرگ 
بس��ت بای،  وال م��ارت،  مانن��د 
آغ��از  توی��زارآس  و  تارگ��ت 
ش��ده اس��ت. با اینکه برخی از 
خریداران هیج��ان زده از روزها 
قب��ل در نزدیک��ی فروش��گاه ها 
چادر زده و در انتظار آغاز حراج 
فوق العاده بودند، اما بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که در سال های 
ای��ن  از  اخی��ر ح��راج برخ��ی 
به صورت  بزرگ  فروش��گاه های 
و  برگ��زار می ش��ود  اینترنت��ی 
به ط��ور کلی، حراج اینترنتی در 
س��ال های اخیر جایگزین حراج 
ب��زرگ »بل��ک فرایدی« ش��ده 

است. 
آم��ازون  ش��رکت  چنانچ��ه 
ب��ه مناس��بت ای��ن روز، حراج 
و  برگ��زار ک��رد  فوق الع��اده ای 
توانس��ت درآمد خالص خود را 
افزایش  چش��مگیری  به صورت 
حراج��ی  همچنی��ن   ده��د، 
»بل��ک فرای��دی« دارایی مالک 
آم��ازون را ب��ا ثبت رش��د ۲.۴ 
میلیارد دالری به ۱00 میلیارد 
دالر رس��اند و از س��وی دیگر، 
س��هام ش��رکت آمازون در پی 
عب��ور از ح��راج روز  =»بل��ک 
فرایدی« ب��ا افزایش ۲درصدی 
همراه بود. سایت آمازون امسال 
با رشد ۵۸درصدی رو به رو شده 
و دارای��ی ۱00میلی��ارد دالری 
این شرکت باعث شده که جف 
میلیاردری  نخس��تین  ب��زوس، 
باش��د که نسبت به سال ۱۹۹۹ 
دارایی اش از ۱۲ رقم فراتر رفته 

است. 
خری��داران روز،  ای��ن   در 

 »بلک فرایدی« تا ش��نبه ۳۳.۲ 
آنالی��ن  خری��د  دالر  میلی��ارد 
کردند که ۱۸درصد نس��بت به 
سال گذش��ته بیشتر بوده است. 
فروش  خریداره��ا،  گفت��ه  ب��ه 
اینترنت��ی به لح��اظ کیفی��ت و 
تن��وع اجن��اس بس��یار بهتر از 
حضور فیزیکی اس��ت. حاال این 
احتم��ال ق��وت گرفت��ه که در 
س��ال های آتی »بلک فرایدی« 
جای خود را به »سایبر ماندی« 
)دوشنبه آنالین( بدهد؛ »سایبر 
ماندی« همان خریدهای آنالین 
است که در روز دوشنبه و برای 
از س��وی  مدت زمان مش��خص 
فروشگاه هایی که فروش آنالین 

دارند، برگزار می شود. بررسی ها 
نش��ان می دهد که ب��ا توجه به 
کاهش حراج ه��ا و تخفیف های 
فرایدی«  »بل��ک  در  گس��ترده 
در فروش��گاه ها »سایبرماندی« 
با اس��تقبال بیشتر مشتریان رو 

به رو شده است. 
آن ط��ور که اعالم ش��ده قرار 
اس��ت دوش��نبه پ��س از عی��د 
ش��کرگزاری ب��ا ن��ام »س��ایبر 
ماندی« حراج  های فروشگاه  های 
خریداران��ی  ب��رای  اینترنت��ی، 
ک��ه فرصت ی��ا تمای��ل حضور 
را  فیزیک��ی  فروش��گا ه  های  در 
ندارند، برگزار شود تا خریداران 
بتوانند به ص��ورت آنالین خرید 
کنند. »س��ایبر ماندی« در حال 
حاضر ب��ه یک روز مه��م برای 
تبدیل  اینترنتی  فروش��گاه های 
شده اس��ت. دوش��نبه خرید از 
توسط شرکت های  سال ۲00۵ 
آنالین��ی کار خ��ود را آغاز کرد 
و امس��ال وارد دوازدهمین سال 
فعالیت خود می ش��ود. این روز 
خرید برای افرادی اس��ت که در 
دفت��ر و خانه تصمی��م به خرید 

دارند. 
به دلی��ل مس��افرت هایی ک��ه 
م��ردم در زم��ان ش��کرگزاری 
می روند، احتمال از دست دادن 
ح��راج »بلک فرای��دی« وجود 
دارد، ام��ا ب��ا »س��ایبر ماندی« 
ک��ه  هرجای��ی  در  می توانن��د 
هستند اینترنتی خرید کنند. در 
حال حاضر، این حراج به گونه ای 
گس��ترده شده که در حراج این 
برخ��ی  آم��ازون  س��ایت  روز، 
کاالهای خود از جمله تلویزیون 
را ۸00 دالر تخفیف داده است. 
ش��رکت دل نیز لپ تاپ خود را 
۷0۴ دالر ارزان ت��ر ب��ه فروش 
می رس��اند. کش��ورهای دیگ��ر 
نیز عالق��ه خود را ب��ه این کار 
نش��ان داده اند و حاال به غیر  از 
آمریکا، کشورهای کانادا، آلمان 
و انگلیس نیز  »س��ایبرماندی« 

مخصوص خود را دارند. 

جمعه بنجل فروشی به جای 
بلک فرایدی

خریدوفروش های  بزرگ ترین 
روز  در  آمری��کا   س��ال 
 »بل��ک فرای��دی« رخ می دهد 
و م��ردم در ای��ن روز از ش��ب 
قبل جل��وی فروش��گاه ها صف 
می بندن��د یا حت��ی می  خوابند 
که ش��اید بتوانن��د کاالی مورد 
نظرش��ان را با تخفی��ف خوبی 
تهی��ه کنند. هرچن��د آمریکای 
ش��مالی محل اصلی رخداد این 
سنت است، اما همچون بسیاری 
از س��نت های دیگر این منطقه، 
ای��ن س��نت نیز به کش��ورهای 
دیگر س��رایت کرده اس��ت. این 
روز به ق��دری اهمیت دارد که 
فروشگاه ها قبل از ساعت ۴صبح 
کار خ��ود را آغاز ک��رده و مردم 
از هم��ان زمان ب��رای خرید به 

فروشگاه هجوم می آورند و باید 
تا قبل از آغاز ش��ب خرید کرده 
باش��ند. در این روز، فروشگاه ها 
حراج خود را به مناسبت نزدیک 
بودن سال جدید آغاز می کنند 
و شهرت این روز به تخفیف های 

شگفت انگیز فروشگاه ها است. 
در  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  به 
این میان، مدتی اس��ت که چند 
فروشگاه اینترنتی و مجازی در 
ایران نی��ز همزمان ب��ا »جمعه 
س��یاه« اقدام به برگ��زاری این 
حراج همزم��ان با س��ایر نقاط 
جه��ان کرده ان��د. با ای��ن حال، 
جمعه س��یاهی که در ایران به 
موازات کش��ورهای دیگر اتفاق 
افت��اده، به اعتقاد کارشناس��ان، 
یک نوع تقلید ناش��یانه اس��ت، 
چراک��ه ب��ه نظ��ر می رس��د نه 
فروش��نده حاض��ر ب��ه تخفیف 
گس��ترده اس��ت و نه با مشتری 

راه می آید. 
از  یک��ی  حاض��ر  ح��ال  در 
»جمع��ه  در  ک��ه  مش��کالتی 
 س��یاه« در ای��ران وج��ود دارد، 
تنوع نداش��تن کاالهای حراجی 
است و به نظر می رسد کاالهایی 
که برای عرضه اعالم می شوند، 
تبلیغ��ی دارند  بیش��تر جنب��ه 
و ب��ه نوع��ی می ت��وان این طور 
برداش��ت کرد که »ک��ی داده و 
کی گرفته؟! « نه کیفیت خوب 
است و نه کسی حاضر به خرید. 
می ده��د  نش��ان  بررس��ی ها 
اجناس��ی که در »بلک فرایدی« 
در فروش��گاه های ایران��ی حراج 
خورن��د، اکث��را اجن��اس خیلی 
ارزان و ش��ناخته ش��ده نبودند. 
آنچه ه��م تحت عن��وان مارک 
عرضه ش��د، در بخش پوش��اک 
تک س��ایزها و در بخ��ش لوازم 
خانگی برندهای ناش��ناخته بود 
ک��ه در روزه��ای عادی س��ال 
ندارن��د. در حقیقت،  مش��تری 
مش��تری هایی که روز جمعه به 
بالک فرایدی ایرانی رفته بودند، 
فروشگاه های  که  داشتند  گالیه 
خالی  ب��رای  عمدت��ا  حراج��ی 
کردن انبار خود در این حراج ها 

شرکت کرده بودند. 

ویژگی های »بلک فرایدی« 
در ایران

در بخ��ش ح��راج آنالین هم 
کاربران  افت��اد.  دیگ��ری  اتفاق 
می گفتند ک��ه قیمت ها به جای 
آنک��ه ارزان ش��ود، ی��ا تف��اوت 
گران تر  ی��ا  نداش��ت  چندان��ی 
تمام می شد، ضمن اینکه وقتی 
تعداد س��فارش ها باال می رفت، 
ای��ن  پ��ردازش  در  ش��رکت ها 
خریدها و ارس��ال و پش��تیبانی 
به مش��کل برخ��ورد می کردند. 
به این مس��ائل، این نکته را نیز 
می ت��وان اضافه کرد که کاربرها 
اعتقاد داشتند شرکت ها قبل از 
اینکه حراج ها را ش��روع کنند، 
افزایش  مق��داری  را  قیمت ه��ا 

داده و بعد در حراج قیمت ها را 
در همان مح��دوده قیمتی قبل 

از حراج نگه می داشتند. 
س��عید اش��تیاقی، عضو اتاق 
بازرگان��ی و صنای��ع و مع��ادن 
ایران در گفت وگو با خبرآنالین 
درباره »جمعه س��یاه« در ایران 
معتقد اس��ت: »من این موضوع 
را در ای��ران پیگی��ری ک��ردم و 
اعالم حراج  که  فروش��گاه هایی 
ک��رده بودند، از چن��د روز قبل 
تبلی��غ  و  می دادن��د  پیام��ک 
می کردند، اما نکته اینجاست که 
زمانی که این فروش��گاه ها برای 
حراج اعالم کردند، اصال درست 
نیس��ت. اگر در کشورهای دیگر 
این زمان را برای »بلک فرایدی« 
یا »جمعه سیاه« اعالم می کنند، 
به دلیل این اس��ت که س��ال نو 
میالدی نزدیک است و به دلیل 
عید، جنب وج��وش برای خرید 
در کش��ورهای آنها باال می رود. 
همانط��ور که در عی��د نوروز در 
ایران این گونه اس��ت. نکته دوم 
این اس��ت که چنی��ن کارهایی 
نیاز ب��ه ایجاد زیرس��اخت دارد 
و کااله��ا باید تخفیف اساس��ی 
آنک��ه  ح��ال  باش��ند؛  داش��ته 
کاالهای��ی ک��ه در بلک فرایدی 
ایرانی حراج  شد، گاهی دو سال 
در انبار شرکت ها مانده یا بنجل 

بود.«
او با بی��ان اینک��ه تخفیف ها 
باید واقعی باش��د، متذکر ش��د: 
تخفیف هایی که در حراج ها در 
بلک فرای��دی ای��ران می دیدیم، 
واقعی نبود. شرکتی که اقدام به 
حراج می کند، باید زیرساخت ها 
را در نظر بگی��رد، به طوری که 
به این مشکل دچار نشود که نه 
بتوان��د کاال را ارس��ال کند و نه 
اینکه س��فارش بگیرند. این در 
حالی است که ما وقتی به سراغ 
فروش��گاه های اینترنت��ی که در 
ایران حراج را اعالم کرده بودند، 
می رفتیم، شاهد بودیم که اصال 
آنها  وارد سایت  نمی توانس��تیم 

شویم.«
عضو ات��اق بازرگانی و صنایع 
و مع��ادن ای��ران با بی��ان اینکه 
به نظر می رس��ید در حراج هایی 
که اعالم ش��ده، بیش��تر توجه 
ش��رکت ها به تبلیغ��ات اجناس 
خود بوده است، ادامه داد: »این 
کار ب��ا فرهن��گ م��ا همخوانی 
ن��دارد؛ اگ��ر ه��م ق��رار اس��ت 
چنین ش��یوه هایی اجرا ش��ود، 
بای��د کاری کنیم ک��ه از جیب 
ب��ه جی��ب خریدار  فروش��نده 
بدهی��م و تخفیف ها اس��تثنایی 
باشد. از س��وی دیگر، بررسی ها 
نش��ان م��ی داد ک��ه کاالیی که 
می ش��د،  اع��الم  حراج ه��ا  در 
قیمت هایی باالتر از هفته یا ماه 
قبل از حراج داشتند. همچنین 
نش��ده  عرضه  مرغوب  کاالهای 
بود و بیش��تر کاالهای بنجل در 

حراج ها دیده می شد.« 

 »فرصت امروز« از تجربه  »بلک فرایدی« در ایران گزارش می دهد

جمعه سیاه ایرانی
دریچه

حراج  »جمعه سیاه« به ایران رسید
»جمعه سیاه« 2 استارت آپ 

ایرانی
»جمع��ه س��یاه« در نخس��تین جمع��ه آذرماه 
امس��ال به ای��ران رس��ید و دو اس��تارت آپ مهم 
ایرانی با ش��عار  »حراجمعه« و »جمعه به خرید« 
س��ردمدار این حرکت جدید بودند؛  »دیجی کاال« 
و  »بامیلو« که مهم ترین فروش��گاه های اینترنتی 
کش��ور محس��وب می ش��وند و بیش از ۹0 درصد 
سهم بازار خرده فروشی کاال در اینترنت را به گفته 
مدیران شان به عهده دارند و در آخرین جمعه ماه 
نوامبر، همزمان با بس��یاری از کش��ورها  »جمعه 
س��یاه« را ب��ا تخفیف ه��ای ویژه در ای��ران برگزار 

کردند. 
به گ��زارش پایگاه خبری ات��اق تهران،  »جمعه 
س��یاه« یا همان  »Black Friday« که حاال در 
ایران هم مش��تاقان بس��یاری پیدا کرده است، در 
واقع به روز بعد از »جشن شکرگزاری« بازمی گردد 
ک��ه در آمری��کا و برخ��ی از کش��ورهای اروپایی، 
برندهای مشهور برای یک روز تخفیف های اساسی 
روی کااله��ای خود می گذارن��د؛ اتفاقی که باعث 
می ش��ود فروش��گاه ها مملو از خریدارانی باشد که 
گاه ب��ا هم ب��رای خرید یک کاال دع��وا می کنند و 

اجناس را به قول معروف روی دست می برند. 
ام��ا حاال این جمعه س��یاه به ایران هم رس��یده 
اس��ت؛ از دو س��ال پیش برخی فروش��گاه ها این 
موض��وع را ش��روع کردن��د، ولی امس��ال رنگ و 
ش��کلی متف��اوت و گس��ترده یاف��ت. از چند روز 
قبل دو ش��رکت بزرگ فروش اینترنتی در کش��ور 
با تبلیغات گس��ترده اعالم کردن��د که روز جمعه 
س��وم آذر چوب حراج به کااله��ای خود خواهند 
زد و اق��دام به ف��روش کاالهای روی سایت ش��ان 
با تخفیف ه��ای باورنکردنی )حتی ت��ا ۹0درصد( 
خواهند کرد. ش��رکت های فروش اینترنتی که در 
اصل، دو استارت آپ مهم کشور محسوب می شوند 
و می خواهند که پیش��رو باش��ند و از هر موقعیتی 
برای افزایش فروش خود اس��تفاده کنند. نکته ای 
که با استقبال بسیاری هم رو به رو شد و به حدی 
رس��ید که در ط��ول روز جمعه بارها س��ایت این 
دو ش��رکت از دسترس خارج ش��دند و توان ارائه 
خدمات را به مشتریان خود نداشتند؛ موضوعی که 
البته با انتقادهایی هم از سوی کاربران رو به رو شد 
و حتی تعدادی از کاربران در شبکه های اجتماعی 
نوش��تند که اگر این ش��رکت ها توان اجرایی الزم 
را ندارن��د و از نظر فنی ضعیف هس��تند، چرا اصال 
اقدام ب��ه برگزاری »جمعه س��یاه« کرده اند و چرا 

پیش بینی های الزم را نداشته اند؟ 

قیمت ها شفاف نبود
 ام��ا مهم تری��ن انتقادها به جمعه س��یاه ایرانی از 
س��وی بس��یاری از کاربران، متوج��ه قیمت ها بود؛ 
کاربران بس��یاری که ب��ا مراجعه به این دو س��ایت 
اینترنتی قصد خرید داش��تند و در فضای مجازی با 
گالیه نوشتند که قیمت ها به جای تخفیف ویژه چند 
برابر اعالم ش��ده و بعد به آن تخفیف خورده اس��ت 
و در واق��ع هیچ اتفاق خاصی نیفتاده اس��ت. یکی از 
کاربران در توییتر خود نوشته بود: »قیمت ها را دوال 
پهنا حس��اب کرده اند و بعد ب��ه آن تخفیف زده اند. 
برادر من، اگر شهامت فروش با تخفیف را نداری چرا 
مردم را سرکار می گذاری؟« یکی دیگر از مشتریانی 
هم که به یکی از سایت ها مراجعه کرده ولی خریدی 
نکرده بود، با تعجب می گوید: »قیمت شلوار زنانه را 
۸00هزار تومان اعالم کرده اند و بعد تخفیف ۹0درصد 
روی آن زده اند و قیمت فروش ش��ده است ۸0هزار 
تومان؛ بابا این چه شلواری است که ۸00هزار تومان 
قیمت دارد! مگه نخش از طالست؟« یکی از کابران 
 توییتر هم نوشته بود: »کالهی که سر ملت ایران تو 
»بل��ک فرایدی« رفت، بیش��تر از ه��وای موجود تو 
چیپ��س ب��ود، المصبا جن��س بنج��ل رو دوبله رد 

کردند.«

کسب وکارهای جدید را جدی بگیرید
دو فروشگاه اینترنتی »دی جی کاال« و »بامیلو« 
برگزار کنن��ده جمع��ه س��یاه ایران��ی بودن��د و با 
ش��عارهای»حراجمعه« و»جمعه ب��ه خرید« پا به 
میدان گذاش��تند و از چند روز قبل تالش کردند 
که مش��تریان بسیاری برای خود جذب کنند؛ آنها 
بار دیگر نش��ان دادند ک��ه در جامعه ای��ران باید 
کس��ب و کارهای جدی��د را جدی گرف��ت؛ اگرچه 
که ای��ن دو س��ایت در برگزاری »جمعه س��یاه« 
ضعف ه��ای پررنگی داش��تند و کاربران بس��یاری 
درباره آن در فضای مجازی و غیرمجازی نوشتند، 
ول��ی نکته مهم این بود که آنها توانس��تند موجی 
گس��ترده از خری��د اینترنت��ی را در بخش هایی از 
جامع��ه ب��ه راه بیندازند و افراد بس��یاری را برای 
خرید وسوس��ه کنن��د؛ اتفاقی که نش��ان می دهد 
این اس��تارت آپ ها تأثیرگذاری بسیاری در جامعه 
دارند. ش��اید در روزهای آینده مدیران دو س��ایت 
»بامیل��و« و »دیجی کاال« از می��زان بازدیدی که 
در سایت های ش��ان در روز »جمعه سیاه« صورت 
گرفت��ه و می��زان خریدهای��ی ک��ه انجام ش��ده، 
آمارهایی اعالم کنند و در آن شرایط حتما تصویر 
بهتری نسبت به تأثیرگذاری استارت آپ ها و تغییر 

رفتار مردم در خرید می توان ارائه کرد. 

یادداشت

اقتصاد کالن

نقدی بر دیدگاه طرفداران افزایش 
نرخ ارز

مهم تری��ن مانع بانک مرکزی برای اجرای طرح ارز 
تک نرخ��ی، کافی نبودن منابع ارزی اس���ت که در 
صورت اعمال سیاست تک نرخی شدن ارز، نمی تواند 
از افزایش ش��دید و در نتیجه ایجاد شوک منفی در 
بازار ارز و سایر بازارها جلوگیری کند. در واقع، بیشتر 
از آنک��ه قیم��ت فعلی ارز یا پایین ب��ودن نرخ ارز به 
فعاالن بخش تجارت آس��یب وارد کن��د، بی ثباتی و 
انتظار نسبت به تغییرات احتمالی نرخ آن در آینده، 

آسیب وارد کرده است. 
 ب��ه عقیده من، مطلوب آن اس��ت ک��ه قیمت ارز 
همچون سایر کاالها در بازار و از محل برخورد عرضه 
و تقاض��ای ارز تعیین ش��ود. با این وص��ف، به دلیل 
نقش��ی که قیمت ارز بر سایر متغیرها و شاخص های 
اقتصادی و اجتماعی کش��ور دارد دولت ها در بیشتر 
سال های گذش�ته نرخ آن را به صورت مدیریت ش�ده 
و در حالت شناور، کنترل کرده اند. به نظر می رس��د 
با توجه به ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

موجود، این سیاست کماکان مطلوب ترین باشد. 
در اینجا الزم است دلیل طرفداران افزایش قیمت 
ارز را تحلی��ل و نقد کن��م. منتقدان مدیریت نرخ ارز 
توسط دولت معتقدند که این سیاست موجب پایین 
ماندن نرخ ارز در مقایس��ه با نرخ تورم طی سال های 
گذش��ته شده اس��ت که نتیجه آن کاهش صادرات و 
افزایش واردات بوده اس��ت. آنها معتقدند دولت باید 
با افزایش قیمت ارز، زمینه افزایش صادرات کش��ور 
را بی��ش از ۵0درص��د فراهم کند. ب��ه دو دلیل این 
فرض صحیح نیست؛ نخست آنکه صادرات غیرنفتی 
کش�ور که طی سال های گذشته ادعا می شود از مرز 
۵0میلیارد دالر عبور کرده اس���ت، مواد خام معدنی 
یا محصوالت خام و نیمه خام کش��اورزی هستند که 
صدور آنها نه تنها مفید نیس��ت، بلکه در میان مدت و 

بلندمدت مضر نیز خواهد بود. 
حدود ۵0درصد باقیمان��ده صادرات غیرنفتی طی 
س��ال های اخیر نیز محصوالت پتروش��یمی است که 
اگرچه در کوتاه مدت و میان مدت ممکن است مفید 
باش���د، ام��ا در بلندمدت نه مفید و ن��ه قابل تفاخر 
است، بنابراین بازی کردن با نرخ ارز با هدف افزایش 
ای��ن ترکیب از ص��ادرات غیرنفتی به زیان کش���ور 
است، زیرا در میان مدت و بلندمدت منجر به تخلیه 
مواد خام و معدنی کشور خواهد شد و همان ایرادی 
را دارد که سال هاست در مورد صدور نفت خام بیان 

می شود. 
ای��ن درحالی اس��ت ک��ه تولیدکنن��دگان و تجار 
داخلی م��ا این ظرفی��ت را دارند که ب��ه جای مواد 
خام، محصوالت ساخته شده و نهایی را صادر کنند، 
اما موانع بس��یار زیاد و متعدد باعث ش��ده است که 
تولیدکننده داخلی نتواند از استعدادها و ظرفیت های 
خ��ود بهره ببرد و به ناچار به ص��دور مواد خام روی 
آورد. همچنین هنوز بخش های کش��اورزی، صنعت، 
خدمات و نفت کش��ور به واردات م��واد خام و نیمه 
خام یا کاالهای واس��طه ای و سرمایه ای نیاز دارند و 
همچنی��ن با افزایش بی رویه قیمت ارز، تورم وارداتی 
به شدت به قدرت خرید مردم لطمه وارد خواهد کرد. 
بنابراین در انتخاب سیاس��ت مناسب برای تعیین 
ن��رخ ارز همه این جوانب باید در نظر گرفته ش��ود و 
از اقدامات احساس��ی و فاق��د مبانی عملی به صورت 
جدی بای��د پرهیز کرد. ثبات قیم��ت همه کاالها از 
جمله قیمت ارز برای بخش تولید، آنچه تهدیدکننده 
تولید و تجارت و مصرف است، به شدت ضروری است. 
منبع: خبرآنالین

تورم همچنان تک رقمی ماند
تورم ۹.۹ درصدی آبان ماه

ن��رخ تورم در ۱۲ م��اه منتهی ب��ه آبان ماه ۱۳۹۶ 
نس��بت به ۱۲ ماه منتهی ب��ه آبان ماه ۱۳۹۵ معادل 

۹.۹ درصد است. 
به گزارش »فرصت امروز« به نقل از بانک مرکزی، 
خالصه نتایج به دس��ت آمده از شاخص بهای کاالها 
و خدمات مصرفی در مناطق ش��هری ایران براساس 

سال پایه ۱00=۱۳۹۵ به این شرح است: 
* ش��اخص بهای کااله��ا و خدم��ات مصرفی در 
مناط��ق ش��هری ای��ران در آبان م��اه ۱۳۹۶ به عدد 
۱0۹.۸ رس��ید که نس��بت به ماه قب��ل ۱. ۳ درصد 

افزایش یافت. 
* ش��اخص مذکور در آبان ماه ۱۳۹۶ نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است. 
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معامللات  تعللداد  ام�روز:   فرص�ت 
آپارتمان های مسللکونی شهر تهران در آبان 
مللاه امسللال 14 هللزار و 800 هللزار واحد 
مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال 
قبللل 18.5 درصد افزایش نشللان می دهد. 
براسللاس گللزارش جدیللد بانللک مرکزی، 
متوسط قیمت خریدوفروش یک متر مربع 
زیربنای واحد مسکونی معامله شده از طریق 
بنگاه های معامات ملکی شهر تهران در ماه 
آبان 48.9 میلیون ریال بود که نسبت به ماه 
مشابه سال قبل 10.9 درصد افزایش نشان 
می دهد. گزارش تحوالت بازار مسللکن شهر 
تهران برگرفته از آمارهای خام سامانه ثبت 
معامات اماک و مسللتغات کشللور است 
و توسللط اداره بررسللی ها و سیاسللت های 
اقتصللادی بانللک مرکللزی تهیه و منتشللر 
می شللود. این آمار در آبان ماه نشانگر ورود 

بازار مسکن به مرحله پیش رونق است. 
حجم معامالت مسکن

در آبللان مللاه امسللال تعللداد معامات 
 آپارتمان هللای مسللکونی شللهر تهللران به

 14 هزار و 800 واحد رسید که در مقایسه 
با ماه مشللابه سال قبل 18.5 درصد افزایش 
نشان می دهد. بررسی توزیع تعداد واحدهای 
مسکونی معامله شده به تفکیک عمر بنا در 
آبان ماه سللال 1396 حاکی از آن است که 
واحدهای تا 5سللال سللاخت با سهم 47.2 
درصد بیشترین سهم از واحدهای مسکونی 
معامله شده را به خود اختصاص داده اند. این 
سهم در مقایسه با آبان ماه سال قبل 5درصد 
کاهش یافته و در مقابل به سهم واحدهای با 
قدمت 6تا 10 سال و بیش از 15 سال افزوده 
شده است. توزیع تعداد معامات انجام شده 
برحسللب مناطق مختلف شللهر تهران در 
 آبان حاکی از آن اسللت که از میان مناطق

 بیست و دوگانه شهر تهران منطقه 5 با سهم 
16.5 درصدی از کل معامات،  بیشللترین 
تعللداد قراردادهای مبایعه ناملله را به خود 
اختصاص داده اسللت؛ همچنین مناطق 4 و 

2 به ترتیب با سهم های 11.6 درصد و 10.1 
درصللد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. در 
مجموع 74.8درصللد از کل تعداد معامات 
انجام شللده در شللهر تهران مربللوط به 10 
منطقه شهر  )به ترتیب فراوانی شامل مناطق 
5،  4،  2،  8،  10،  14،  7،  1،  3 و 15( 
بوده و 12 منطقه باقی مانده 25.2درصد از 

معامات را به خود اختصاص داده اند. 
تحوالت قیمت مسکن

در آبللان ماه میانگین قیمللت یک مترمربع 
زیربنللای واحللد مسللکونی معامللله شللده از 
 طریللق بنگاه های معامات ملکی شللهر تهران

 48.9 میلیون ریال بود که نسللبت به ماه قبل 
و ماه مشابه سللال قبل به ترتیب 2.1 درصد و 
10.9 درصد افزایش نشللان می دهد. بیشترین 
رشللد میانگین قیمللت در این ماه نسللبت به 
 ماه مشللابه سللال قبل بلله منطقلله 5 معادل 
17.1 درصد و کمترین میزان رشللد به منطقه 
3 معللادل 4 درصد تعلق دارد. در میان مناطق 
بیشللترین  تهران  بیسللت و دوگانه شللهرداری 
میانگین قیمللت یک مترمربللع زیربنای واحد 
مسکونی معامله شللده معادل 102.7 میلیون 
ریللال به منطقه یللک و کمتریللن آن با 23.7 
میلیون ریال به منطقه 18 تعلق داشللته است 
که نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 5.5 

درصد و 10.8 درصد افزایش نشان می دهند. 
تحوالت هشت ماهه معامالت مسکن

در هشللت ماهه نخسللت امسللال تعداد 

معامات آپارتمان های مسکونی شهر تهران 
به 113 هزار و800 واحد مسکونی رسید که 
در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش 
7.7 درصدی را نشان می دهد. در این مدت 
متوسللط قیمت یک مترمربع بنللای واحد 
مسللکونی معامله شللده از طریق بنگاه های 
معامات ملکی در شهر تهران 46.5 میلیون 
ریال بوده اسللت که نسللبت به مدت مشابه 
سال قبل 7.1 درصد افزایش نشان می دهد. 

دامنه های قیمتی مورد تقاضا
توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسللکونی 
معامله شللده بر حسب قیمت یک مترمربع 
بنا در آبان ماه سللال 96 حاکی از آن اسللت 
که واحدهای مسکونی در دامنه قیمتی 30 
تللا 35 میلیون ریال به ازای هر مترمربع بنا 
با سهم 10.6 درصد بیشترین سهم از تعداد 
معامات شللهر تهران را بلله خود اختصاص 
داده و دامنه هللای قیمتی 35 تا40 میلیون 
ریللال و 25 تا 30 میلیون ریال به ترتیب با 
سللهم های 10 درصللدی و 9.6 درصدی در 
رتبه هللای بعدی قرار گرفته انللد. در این ماه 
توزیع حجم معامات به گونه ای بوده اسللت 
که 56.5 درصد واحدهای مسکونی با قیمتی 
کمتر از متوسللط قیمت هر مترمربع واحد 

مسکونی شهر تهران به فروش رفته اند. 
متراژهای پرطرفدار

توزیع فراوانی تعداد واحدهای مسللکونی 
معامله شللده بر حسب سللطح زیربنای هر 

واحد مسکونی در آبان ماه نیز نشان می دهد 
بیشللترین سللهم از معامات انجام شده به 
واحدهایللی با زیربنای 60 تللا 70 مترمربع 
معادل 14.8 درصد اختصاص داشللته است. 
واحدهللای دارای زیربنای 50 تا 60 و 70 تا 
80 مترمربللع به ترتیب با سللهم های 13.5 
درصد و 13درصللد در رتبه های بعدی قرار 
دارنللد. در مجمللوع در این مللاه واحدهای 
مسللکونی با سللطح زیربنای کمتللر از 80 
مترمربع 50.7 درصد از معامات انجام شده 

را به خود اختصاص داده اند. 
ارزیابی قدرت خرید مردم

توزیللع فراوانی تعداد واحدهای مسللکونی 
معامله شللده بر حسب ارزش هر واحد حاکی 
از آن اسللت که در میللان دامنه های قیمتی 
مورد بررسی واحدهای مسکونی با ارزش 1.5 
تللا 2 میلیارد ریال با اختصللاص 10.6 درصد 
بیشترین سللهم از معامات انجام شده را به 
خود اختصاص داده اند. واحدهای دارای ارزش 
2 تا 2.5 میلیللارد ریال و یک تا 1.5 میلیارد 
ریللال نیز هر کدام با اختصاص 10.4 درصد و 
9.7 درصد در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. 
در مجمللوع در این ماه حدود 49.8 درصد از 
معامات به واحدهای مسکونی با ارزش کمتر 

از 3.5 میلیارد ریال اختصاص داشت. 
وضعیت اجاره بهای مسکن

در آبان ماه شللاخص کرایه مسکن اجاری 
در شهر تهران و در کل مناطق شهری نسبت 
به ماه مشابه سال قبل به ترتیب 9.6 درصد 
و 8.5 درصد رشللد نشللان می دهد. ماهیت 
قراردادهای اجاره مسکن که اغلب یک ساله 
تنظیم می شللوند و نیز اثرپذیری شللاخص 
اجاره بهای مسللکن از سیاست های کنترل 
و مهار تورم سللبب تغییر متناسب اجاره بها 
با تحوالت نرخ تورم در کشللور شللده است. 
سهم هزینه مسکن شامل اجاره بهای مسکن 
اعم از شللخصی و غیرشخصی در محاسبات 
شاخص کل بهای کاال و خدمات مصرفی بر 
پایه سللال 100=1395 معادل 33.1 درصد 

است. 

وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش 
به خبر  »استقراض 10هزار میلیارد تومانی 
دولللت از بانک مرکزی در نیمه نخسللت 
امسللال« تصریح کللرد:  وزارت اقتصاد از 
سللال 1392 تاکنللون یک ریللال از بانک 
مرکزی استقراض نکرده است.  وزارت امور 
اقتصادی و دارایللی در این اطاعیه افزود:  
در سللال های 1392   )آغللاز به کار دولت 
یازدهم( تاکنون در دولت دوازدهم، ریالی 
از بانک مرکزی ایران اسللتقراض نشللده،  
هر چنللد دولت برای تأمیللن اعتبارات بر 
با مشللکات عدیللده ای روبه رو  عهده اش 
بوده اسللت.  در این اطاعیه آمده اسللت: 
دولت یازدهللم و دوازدهم تللا این تاریخ،  
هیچ گونه کسللری بودجه ای نداشته است 
که به اسللتقراض از سیسللتم بانکی اقدام 
کند.  در این زمینه بهتر اسللت به قوانین 
بودجلله سللنواتی، به طور خللاص بندهای 
منللدرج در تبصره   )5( ماده واحده قانون 
بودجلله سللال 1396 کل کشللور مراجعه 
شللود.  وزارت امللور اقتصللادی و دارایی 
تأکید کرده اسللت:  یکللی از ظرفیت های 
مفید قانون بودجه سال 1396،  با رعایت 
قانون انتشار اوراق مشارکت مصوب سی ام 
شللهریور 1376 یا قانون بازار اوراق بهادار 
ایران مصوب یکللم آذر 1384 بهره مندی 
دولت از انتشار اسناد خزانه برای طرح های 
دارای توجیه فنی،  اقتصادی و مالی است 
که با اجازه قانون انجام می شود.  به نوشته 
ایللن وزارتخانلله،  در مفللاد تبصللره  )5( 
قانون سللال 1396 کل کشللور این موارد 
پیش بینی شللده اسللت. در ایللن اطاعیه 

تأکید شللده اسللت: مرجع ارقام ذکر شده 
در آن روزنامه  )کیهان( معلوم نیسللت از 
کجللا بوده و هیچ کدام از اقام مذکور قابل 
تأیید نیسللت و جای تأمللل دارد.  در این 
اطاعیه با تفکیک واژه های  »اسللتقراض 
دولللت« و »تنخللواه گللردان خزانلله« به 
ماده 24قانون محاسللبات عمومی کشللور 
اسللتناد شللده اسللت که  »تنخواه گردان 
خزانلله عبارت اسللت از اعتبللار بانکی در 
حسللاب درآمد عمومی کشللور نزد بانک 
مرکزی ایران که بلله موجب قانون اجازه 
استفاده از آن به میزان معین در هر سال 
مالللی برای رفع احتیاجللات نقدی خزانه 
در همان سللال بلله وزارت امور اقتصادی 
و دارایللی داده می شللود و منتها تا پایان 
سال واریز می شود.« همچنین در تبصره 
ماده  )1( قانون تنظیم بخشی از مقررات 
مالی دولت رقم تعیین شللده در ماده 24 
قانللون محاسللبات عمومی کشللور را به 
این شللرح مشخص کرده اسللت:  میزان 
تنخللواه گللردان خزانه 3درصللد بودجه 
عمومی دولت تعیین می شللود.  بنابراین 
اسللتفاده خزانه از ظرفیت تنخواه گردان 
با اجازه قانون بوده و مبلغ آن نیز شللفاف 
و به میزان 3درصد بودجه عمومی دولت 
است.  در ادامه این اطاعیه یادآوری شده 
اسللت:  استفاده از این مزیت قانونی برای 
رفع احتیاجات نقدی خزانه در سال مالی 
و به طور مستمر انجام می شود و این مبلغ 
در پایان هر سللال مالی به حسللاب بانک 
مرکزی جمهوری اسللامی ایران واریز و 

تسویه می شود.  

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعالم کرد

 دولت یازدهم و دوازدهم
کسری بودجه نداشته است

افزایش 18.5درصدی معامالت مسکن تهران در آبان ماه نشان می دهد

رونق در بازار خانه های کوچک و ارزان
نگاه

حمل و نقل ریلی

در تشریح نشست مشترک اعضای کمیسیون 
اقتصادی با نوبخت عنوان شد

بررسی رویکردهای اصلی الیحه 
بودجه سال 97

سللخنگوی کمیسللیون اقتصادی مجلس از بررسی 
رویکردهللای اصلی و نوین الیحه بودجه سللال آینده 
در نشست مشترک کمیسللیون متبوعش با مسئوالن 
سللازمان برنامه و بودجلله خبر داد. به گللزارش خانه 
ملللت، رحیللم زارع درباره نشسللت مشللترک اعضای 
کمیسللیون اقتصادی مجلللس با محمللد باقر نوبخت 
رئیس سازمان برنامه و بودجه و مسئوالن این سازمان 
گفت: رویکردهای اصلی و نوین در الیحه بودجه سال 
آینده بر بودجه ریزی بللر مبنای عملکرد تأکید دارد و 
یکی از موضوعات مهم که لحاظ شده بحث ساماندهی 
صندوق های بازنشستگی کشللوری است. زارع تصریح 
کرد: اسللتفاده از توان بخش غیردولتللی برای اجرای 
طرح هللای عمرانی و ایجاد صندوق رفاه اجتماعی امید 
از دیگللر مباحث مهم در الیحه بودجه سللال 97 کل 
کشللور است. گفتنی اسللت در این نشست نمایندگان 
عضو کمیسللیون اقتصللادی دغدغه ها و نظرات خود را 
در خصللوص الیحه بودجه سللال 97 بیللان کردند که 
محورهللای آن عبارت بود از لللزوم توجه به هم ترازی 
حقللوق بازنشسللتگان، تخصیص به موقللع ردیف های 
بودجلله ای، توجه به انجام کارهای عمرانی در کشللور، 
کنترل انتشللار اوراق در الیحلله بودجه، اعمال نظارت 
مؤثر بللرای مصارف بودجه ای و اتخاذ تدابیر مناسللب 
برای مهار بازار سوداگری و جلوگیری از افزایش قیمت 

کاالها به صورت کاذب. 

تقویت خطوط ریلی آستارا در 
جهت دستیابی به بازار های جهانی

ناظر گمرکات استان گیان گفت آستارا، دروازه 
دستیابی به بازار های جهانی است، به همین منظور 
فعالیت این گمرک 24 ساعته شده و خطوط آهن 
بللرای تقویللت حمل و نقللل این مللرز، ریل گذاری 
شده است. به گزارش باشللگاه خبرنگاران، محمد 
شهبازی ناظر گمرکات استان گیان گفت: توافق 
ریلی آسللتارا- آسللتارا فرصت های بیشتری را در 
معامللات تجار ایجللاد می کند و مزیللت افزایش 
ساعت مرز به واسطه این ریل دوچندان می شود. 

اقتصاد کالن

رشد 60درصدی سرمایه گذاری 
خارجی با برجام

قائم مقام سللازمان سرمایه گذاری و کمک های فنی 
و اقتصادی ایران اعام کرد مرحله نخسللت سللامانه 
پنجره واحد سرمایه گذاری خارجی از ابتدای مهرماه 
عملیاتی شده است. »سللیدجمال فرج اهلل حسینی« 
روز یکشنبه در نشست تخصصی همایش فرصت های 
اقتصادی و سللرمایه گذاری ایران اظهار داشت: همه 
سللرمایه گذاران خارجی از این پللس می توانند برای 
تسللهیل در روند صللدور مجوزهللای الزم از طریق 
این سللامانه اقدام کنند. به گفته وی،  راه اندازی این 
سللامانه سبب می شود سللازمان های مرتبط با صدور 
مجوز برای سللرمایه گذاران خارجللی در کوتاه ترین 
زمللان ممکن مجوز الزم را صللادر کنند.  وی با بیان 
اینکه یکی از راه های ارتقای بهره وری در ایران حضور 
شللرکت های خارجی در اقتصاد ایران اسللت، گفت:  
توصیه ما به همه سرمایه گذاران خارجی این است که 
برای برخورداری از تضمین های دولتی و تسللهیات 
و تخفیفاتی که قانون معیللن کرده، از طریق پنجره 
واحد سللرمایه گذاری اقللدام کنند. حسللینی درباره 
دغدغه برخی سرمایه گذاران برای خارج کردن سود 
حاصل از سللرمایه گذاری خود از ایران اظهار داشت:  
سرمایه گذارانی که مجوز سللازمان سرمایه گذاری را 
دارند، پس از تصویب سود در این سازمان می توانند 
بللا مجوز بانک مرکللزی پول خللود را از ایران خارج 
کنند. وی تأکید کرد:  معتقدیم حل مشکل بیکاری 
در ایران با سللرمایه گذاری خارجی امکان پذیر است 
و در این زمینه ایران با داشللتن شللاخص های باالی 
توسعه انسللانی در منطقه خاورمیانه یکی از بهترین 
گزینه هللا بللرای سللرمایه گذاران خارجی به شللمار 

می رود.  

وضعیت سرمایه گذاری در جهان
قائم مقللام سللازمان سللرمایه گذاری و کمک های 
فنللی و اقتصادی ایران در ادامه با اشللاره به گزارش 
کنفرانللس توسللعه و تجارت سللازمان ملللل متحد 
)آنکتاد( از وضعیت سرمایه گذاری در جهان در سال 
2016 اظهار داشللت:  براسللاس این گللزارش ایران 
در بیللن کشللورهای خاورمیانه با رشللد 60درصدی 
جذب سرمایه گذاری خارجی،  بیشترین میزان رشد 
را در منطقه ثبت کرده اسللت. وی افللزود:  از میان 
50 کشللور جهان نیز بیشللترین میزان رشللد جذب 
سللرمایه گذاری خارجی مربوط به ایران است که در 
سللایه اجرای برجام به دسللت آمده است.  حسینی 
حجم سللرمایه گذاری جذب شللده به ایران در سال 
گذشللته را 10 میلیارد دالر اعام کرد و گفت:  یکی 
از ویژگی هللای جللذب سللرمایه خارجللی در دوران 
پسللابرجام،  توزیللع ایللن سللرمایه ها در بخش های 
مختلللف اقتصللادی و نیللز مشللارکت اسللتان های 
مختلف اسللت. قائم مقام سللازمان سللرمایه گذاری و 
کمک های فنی و اقتصادی ایللران بهره وری و بهبود 
فضای کسللب و کار را از دیگر عوامللل مؤثر در جذب 
سللرمایه های خارجی عنللوان کرد و گفللت:  دولت 
بلله دنبال رفع موانللع تولید و بهبود رتبلله ایران در 
رتبه بندی فضای کسللب و کار است.  وی گفت:  طبق 
برنامه ششللم توسللعه باید 25 درصد از منابع مورد 
نیاز برای رشد کشور از طریق سرمایه گذاری خارجی 
تأمین شود که سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی 
از ایللن عللدد 15میلیللارد دالر و سللهم روش هللای 
مشارکتی حدود 20 میلیارد دالر است و بقیه باید از 

طریق فاینانس جذب شود.  

امکان استفاده بخش خصوصی از فاینانس ها 
وجود دارد

   »سللعید خانی اوشللانی« مدیللر کل دفتر وام ها،  
مجامع و موسسات بین المللی سازمان سرمایه گذاری 
و کمک های فنی و اقتصادی ایران نیز در این نشست 
با تشللریح روش های ایران برای جللذب منابع مالی 
خارجی و نحوه اسللتفاده از این منابع توسللط بخش  
خصوصللی و دولتی اظهار داشللت:  در کنار وام هایی 
کلله از بانک جهانی،  بانک توسللعه اسللامی و بانک 
زیرساخت آسیا می توان گرفت،  می توان از اعتبارات 
موسسللات اعتباری و بانک های تجاری نیز در قالب 
فاینانللس اسللتفاده کرد اما از نظللر دوره بازپرداخت 
و نللرخ بازگشللت آن تفاوت هایی وجللود دارد.  وی 
افزود:  برای نمونه برخی تسللهیاتی که از موسسات 
اعتباری دریافت می شود،  باید بخش عمده خریدها 
برای اجرای پروژه از همان کشللوری باشد که اعتبار 
اختصاص می دهد. اوشللانی با بیان اینکه تفاوتی بین 
بخش  خصوصی و دولتی در استفاده از منابع خارجی 
وجود ندارد،  گفت:  البته بخش دولتی برای استفاده 
از این تسللهیات ابتدا پروژه هللای اولویت دار خود را 
شناسللایی و مجوز آن را از شورای اقتصاد اخذ کند.  
این مسللئول در سازمان سللرمایه گذاری ایران ادامه 
داد:  بخش غیردولتی نیز می تواند پس از آنکه پروژه 
آن جزو طرح های اولویت دار شناسایی شد،  به میزان 
اصل و فرع تسهیات مورد نیاز نزد بانک وثیقه گذاری 
کند و تضمین های الزم را ارائه دهد تا از تسللهیات 
مورد نظر بهره بگیرد. به گزارش ایرنا، نشست معرفی 
فرصت های اقتصادی و سللرمایه گذاری ایران از عصر 
چهارم آذرماه در مرکز همایش های صدا و سیما آغاز 
شد؛  قرار است در قالب این همایش که تا هفتم آذر 
برپاسللت،  380 طرح سرمایه گذاری از 26 استان در 

قالب 9 میزگرد تخصصی ارائه شود.  



در جریان س��فر هیات بانکی 
ب��ه مناطق زلزله زده به دس��تور 
ول��ی اهلل س��یف، کمیت��ه ای به 
بانک  ریاس��ت معاون نظارت��ی 
مرک��زی و ب��ا حض��ور رئی��س 
بانک های  هماهنگ��ی  ش��ورای 
دولتی و رئیس کانون بانک های 
و  پیگی��ری  ب��رای  خصوص��ی 
تصمیم��ات  ش��دن  عملیات��ی 
نظام بانکی تش��کیل می ش��ود. 
ای��ن کمیته وظیف��ه نظارت بر 
تخصیص بهینه منابع بانکی در 
مناطق زلزله زده را برعهده دارد 
نیازها،  اولویت بندی  براساس  تا 
منابع به صورت بهینه تخصیص 

داده شود. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
از بانک مرکزی، ولی اهلل س��یف 
که ب��ه همراه هی��أت بانکی، به 
مناط��ق زلزله زده غرب کش��ور 
س��فر کرده اس��ت، در جلسه با 
مقام��ات اس��تانی تأکی��د کرد: 
اگرچه در لحظات ابتدایی وقوع 
حادثه، شوک بزرگی به منطقه 
و کشور وارد شد لیکن در همان 
نخستین س��اعات شاهد کمک 
و همی��اری هم��ه هموطنان با 
مش��ارکت و عزم��ی مثال زدنی 
در کن��ار تصمیم��ات و اقدامات 
و  بودیم  دولت��ی  دس��تگاه های 
خوش��بختانه امروز ش��اهد این 
هس��تیم که با اتحاد و مشارکت 
م��ردم و دولت، مش��کالت این 
مناط��ق به مرور رفع می ش��ود. 

ضم��ن آنکه نظ��ام بانک��ی نیز 
تمام تالش خود را برای جبران 
خس��ارت های وارده ب��ه مناطق 
زلزله زده در غرب کش��ور به کار 
خواهد بست و امیدواریم بتوانیم 

تا حدی از آالم مردم بکاهیم. 
از  دیگ��ری  بخ��ش  در  وی 
س��خنان خ��ود ب��ه کمک های 
نظ��ام  هم��کاران  خودج��وش 
بانکی پرداخ��ت و گفت: عالوه 
بر تصمیمات رسمی نظام بانکی 
برای حمایت از آس��یب دیدگان 
زلزل��ه، هم��کاران بانک مرکزی 
و بانک ها و موسس��ات اعتباری 
در اقدام��ی خداپس��ندانه ک��ه 
شایس��ته تقدیر و تش��کر است، 
نقدی  کمک های  جمع آوری  به 

و غیرنقدی اقدام کردند. 
وی اف��زود: ای��ن صمیمیت و 
همی��اری هموطن��ان در حادثه 
زلزل��ه غ��رب کش��ور، بارها در 
در ش��رایط مختل��ف به صورت 
یکپارچ��ه دیده ش��ده اس��ت و 
خوش��بختانه حضور م��ردم در 
کن��ار اخذ تصمیم��ات فوری و 
از  صحیح مس��ئوالن جل��وه ای 
نوع دوستی ایرانیان در جهان را 

به نمایش گذاشت. 
رئیس ش��ورای پول و اعتبار 
با اش��اره ب��ه تصمیم��ات نظام 
بانک��ی در نخس��تین س��اعات 
پ��س از حادث��ه زلزل��ه تصریح 
کرد: بانک ه��ا، وام های پرداخت 
ش��ده در ای��ن مناط��ق را برای 

دو س��ال، بدون بهره و س��ود و 
هزین��ه امه��ال کردن��د و برای 
وام گیرن��دگان فرصت دوس��اله 
درنظ��ر گرفتند. ع��الوه بر این 
با پیش��نهاد همکاران، برای هر 
واح��د مس��کونی آس��یب دیده، 
وام توم��ان   10میلی��ون 

 قرض الحسنه پرداخت می شود. 
سیف با اشاره به مصوبه هیأت 
دولت ب��رای اعطای مبلغ ٧ هزار 
و ٦٧٥ میلیارد ریال تس��هیالت 
به مناطق زلزله زده توس��ط نظام 
بانکی خاطرنشان کرد: با تشکیل 
نخستین جلسه هیأت دولت پس 
از این حادثه، تکالیفی از س��وی 
هیأت محت��رم وزیران برای نظام 
بانکی تعیین شد که براساس آن، 
بازسازی اماکن مسکونی روستایی 
به تعداد 11 هزار واحد و با سقف 
تس��هیالت برای هر فق��ره ۲٥0 
میلیون ریال ب��ا دوره بازپرداخت 
1٥ س��اله، بازسازی ۴٥00 واحد 
اماکن مس��کونی شهری تا سقف 
هر فقره ۳٥0میلیون ریال با دوره 
تعمیر  پانزده س��اله،  بازپرداخت 
1٥ هزار واحد از اماکن مسکونی 
ش��هری و روس��تایی و تجاری تا 
سقف تسهیالت 1۲0میلیون ریال 
برای هر فقره و با س��ود و کارمزد 
٥ درصد و بازپرداخت هفت ساله 
و نی��ز تأمی��ن 1٥ ه��زار و ٥00 
فقره تس��هیالت قرض الحسنه تا 
س��قف 100 میلی��ون ریال برای 
تأمی��ن هزین��ه ل��وازم خانگی و 

س��ایر هزینه های ضروری با دوره 
بازپرداخ��ت پنج س��اله برعه��ده 

شبکه بانکی گذاشته شد. 
رئی��س کل بانک مرک��زی با 
تأکید ب��ر اینکه ت��الش دولت و 
نظام بانکی برای تسهیل و تسریع 
در بازسازی هاست، گفت: سازمان 
 برنام��ه و بودج��ه نی��ز بی��ش از

 ۲ ه��زار و ٨00 میلی��ارد ری��ال 
کم��ک بالعوض برای بازس��ازی 
مناط��ق مس��کونی و ش��هری و 
تعمی��رات خدماتی درنظر گرفته 
اس��ت که در اختیار م��ردم این 
مناط��ق ق��رار خواه��د گرف��ت. 
امیدواریم ب��ا پرداخت این مبالغ 
و تسهیالت شبکه بانکی، به زودی 
شرایط زندگی مردم آسیب دیده 

به حالت عادی بازگردد. 
سیف ضمن بیان این نکته که 
تمرکز نظ��ام بانکی باید به بحث 
اشتغال باش��د، خاطرنشان کرد: 
موضوع تأمین مالی س��رمایه در 
گ��ردش بنگاه ه��ای کوچ��ک و 
متوس��ط تجربه موفق��ی بود که 
می تواند در این مناطق نیز مورد 
استفاده قرار گیرد. بر این اساس، 
اقدام نظام بانکی در این مس��یر 
ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم 
اقتصاد کشور را در مسیر حرکت 

به سمت توسعه قرار دهد. 
رئیس ش��ورای پ��ول و اعتبار، 
برنام��ه نظ��ام بانکی برای س��ال 
تس��هیالت  اعط��ای  را  ج��اری 
۲0ه��زار میلیارد تومان��ی برای 

گ��ردش  در  س��رمایه  تأمی��ن 
تس��هیالت  و  بنگاه های کوچک 
متوسط و 10هزار میلیارد تومانی 
برای نوس��ازی واحد های تولیدی 
عن��وان ک��رد و اف��زود: ۲0هزار 
میلیارد تومان تس��هیالت نیز به 
موضوع اش��تغال اختصاص پیدا 
کرده اس��ت. مجموع ارقام درنظر 
گرفت��ه ش��ده بالغ ب��ر ٥0 هزار 
میلیارد تومان اس��ت که در کنار 
روند ع��ادی اعطای تس��هیالت 
بانکی به بخش های اقتصادی به 
صورت ویژه به موضوع اشتغال و 

تولید اختصاص می یابد. 
رئیس کل بان��ک مرکزی در 
بخش دیگری از س��خنان خود 
گفت: باید تالش کنیم مس��ئله 
»اشتغال« را در استان کرمانشاه 
ح��ل کنیم، تمرکز دولت بر این 
از  بس��یاری  ل  ح��الاّ موض��وع، 
مش��کالت خواهد ب��ود و نظام 
بانک��ی ب��رای انجام ای��ن مهم 

آمادگی خدمت دارد. 
در ای��ن جلس��ه، تأمین مالی 
ب��رای س��اخت مس��کن، کمک 
به س��اخت مراکز بهداش��تی و 
بیمارس��تان، ساخت و بازسازی 
م��دارس و اعط��ای تس��هیالت 
مناط��ق  ب��رای  اش��تغال زایی 
زلزله زده از مهم ترین محورهای 
گفت وگ��وی هی��أت بانک��ی در 
فرمان��داری قصر ش��یرین برای 
از مردم آس��یب دیده  حمای��ت 

منطقه بود. 

به دستور رئیس کل بانک مرکزی، کمیته بانکی مناطق زلزله زده تشکیل شد

اشتغال در اولویت نظام بانکی تقدیر از بانک تجارت در جشنواره 
تکریم مدیران اشتغال زا 

هش��تمین جشنواره تجلیل و تکریم از کارآفرینان 
و مدیران اش��تغال زای کش��ور با اه��دای تندیس و 
لوح تقدیر از محمدابراهی��م مقدم، مدیرعامل بانک 
تجارت قدردان��ی کرد.   به گ��زارش روابط عمومی 
بان��ک تج��ارت، ل��وح تقدی��ر جش��نواره تقدی��ر از 
مدیران اش��تغال زا به خاطر حمایت بانک تجارت از 
صنعتگران و واحده��ای صنفی کارآفرین و خدمات 
نوی��ن بانکداری الکترونیک به امضای دکتر علی اکبر 
صالح��ی، مع��اون رئیس جمه��ور ب��ه محمدابراهیم 
مق��دم، مدیرعام��ل بان��ک تج��ارت اعطا ش��د.  در 
بخش��ی از این لوح تقدیر آمده اس��ت: »کارآفرینان 
نقشی اساس��ی و محوری در توسعه فناوری و ایجاد 
توانمندی های تکنولوژیک کش��ورها داشته و یکی از 
بهترین پیامدهای مبارک آن، اشتغال زایی در جوامع 
اس��ت که قادر خواهد بود رش��د اقتصادی کشورها 
را شتاب بخش��د.« عباس عراقچی، معاون وزیر امور 
خارجه در ای��ن همایش که پنجش��نبه دوم آذرماه 
در س��الن همایش های صدا و س��یما برگزار شد، با 
تش��ریح تغییرات س��اختاری این وزارتخانه و تمرکز 
بر اقتصاد بین المللی گفت: اگر یک ش��رکت توانمند 
نتواند تولیدات خود را در بازار به فروش رساند و آن 
را تبدی��ل به ثروت کند هر چقدر هم تولید داش��ته 
باش��د، موفق نیس��ت؛ بنابراین نیاز به یک بازاریاب 
ب��رای تبدیل ق��درت به ث��روت دارد ک��ه دیپلمات 
ای��ن کار را انجام می دهد. باید ب��ا عنایت به اقتصاد 
مقاومتی از فرصت های طالیی به وجود آمده استفاده 
کرد تا بتوانیم به لحاظ اقتصادی نیز توانمند شویم. 
وی با بیان اینکه روحیه بس��یجی، تالش و نتیجه 
کار را مضاعف می کند، این راه را مس��یر سریع تری 
ب��رای رس��یدن به هدف عن��وان کرد و ب��ا تقدیر از 
کارآفرینان کش��ور گفت: اتکای مذاکره کنندگان به 
وج��ود افرادی همچون کارآفرینان و تالش��گران در 
راستای توس��عه اقتصادی کشور است؛ موضوعی که 
باعث می ش��ود با قدرت از مواضع مان در عرصه های 
بین الملل��ی دفاع کنی��م.  همچنین منصوری معاون 
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز با اشاره به فراهم 
ش��دن زمینه حضور کارآفرینان ایرانی در بازارهای 
جهانی به تنگناهای اقتصادی در کش��ور اشاره کرد 
و گفت: در این فضای سخت، کارآفرینانی بودند که 
خودش��ان را حفظ کردند و الگوی خوبی از بازارهای 

منطقه ای ارائه دادند. 

نصب یک میلیون نسخه همراه بانک 
جدید از سوی مشتریان بانک ملت

تعداد نس��خه های همراه بانک جدید نصب ش��ده 
روی گوشی های تلفن همراه مشتریان بانک ملت از 

یک میلیون نسخه عبور کرد. 
به گ��زارش روابط عموم��ی بانک مل��ت، تاکنون 
بیش از یک میلیون نس��خه همراه بانک جدید روی 
 IOS تلفن های همراه با سیس��تم عام��ل اندروید و

نصب و راه اندازی شده است. 
براس��اس این گزارش، در نس��خه جدی��د همراه 
بانک خدماتی به مش��تریان بانک ملت ارائه شده که 
برخی از آنها منحصر به فرد اس��ت. خرید با استفاده 
از گوش��ی تلفن همراه مجهز ب��هNFC یکی از این 
خدمات است که مشتری می تواند با واردکردن رمز 
دوم و بدون استفاده از کارت، از طریق کارتخوان های 
فروش��گاهی خرید خود را انجام دهد. در عین حال، 
نسخه جدید همراه بانک ملت ضمن افزایش الزامات 
امنیت��ی، ورود به حس��اب کاربری را با اس��تفاده از 

فناوری اثر انگشت، امکان پذیر کرده است. 
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شماره 939

خبرنــامه

بانک مرکزی هشدار داد
مؤسسه قرض الحسنه خاتم االنبیا 

فاقد مجوز است
بانک مرکزی اعالم کرد که مؤسسه قرض الحسنه 
خاتم االنبیا فاقد هرگونه مجوز بوده و فعالیت تمام 
واحدهای آن تحت هر عنوانی غیرقانونی اس��ت و 
از همی��ن رو درباره س��پرده گذاری یا همکاری با 
این مؤسسه به هموطنان هشدار داد. در اطالعیه 
بانک مرکزی آمده اس��ت ک��ه موضوع جلوگیری 
از ادامه فعالیت مؤسس��ه خاتم االنبی��ا به نیروی 
انتظامی نیز منعکس ش��ده و همچنین نسبت به 
طرح ش��کایت از این مؤسس��ه نزد مرجع قضایی 

اقدام شده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، با وجود اینک��ه فعالیت تمامی 
موسس��ات بزرگ غیرمجاز به پایان رسیده و می توان 
گفت که هیچ یک از موسس��ات مالی و اعتباری که 
قب��ال به طور گس��ترده ای فعالی��ت می کردند اکنون 
هیچ گونه فعالیتی در ب��ازار پول ندارند، اما همچنان 
هستند موسسات یا صندوق های قرض الحسنه ای که 
به طور غیرمجاز و بدون مجوز فعالیت در بازار رسمی 

پول به کار خود ادامه می دهند. 
در م��دت اخی��ر بانک مرکزی ط��ی اطالعیه هایی 
فهرس��ت چند مؤسس��ه اعتباری غیرمجاز را اعالم و 
نسبت به س��پرده گذاری در آنها هشدار داده بود. در 
تازه ترین اعالم بانک مرکزی از مؤسسه قرض الحسنه 
خاتم االنبیا نام برده ش��ده و ظاهرا این مؤسس��ه در 
برخی مناطق اقدام به انتشار غیرقانونی اوراق گواهی 
سپرده سرمایه گذاری می کند. این در حالی است که 
مؤسسه قرض الحسنه خاتم االنبیا هیچ گونه مجوزی 
از بانک مرکزی نداشته و تمام واحدهای آن تحت هر 

عنوانی غیرقانونی است. 
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شماره 939

ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
روز یکش��نبه ب��ا 186 واح��د رش��د به 
جای��گاه 90 هزار و 655 واحدی رس��ید. 
این ش��اخص که روز ش��نبه م��رز روانی 
90 هزار واحدی را پش��ت سر گذاشته و 
س��ه رکوردشکنی را به ثبت رسانده و در 
باالترین سطح تاریخی خود ایستاده بود 
روز یکشنبه نیز توانست به روند صعودی 
خود ادام��ه ده��د. عواملی مانند رش��د 
قیمت کاالها در بازار جهانی، افزایش نرخ 
دالر و همچنین کاهش نرخ س��ود بانکی 
مهم ترین دالیل رکوردش��کنی ش��اخص 
ب��ورس تهران محس��وب می ش��وند. در 
بازار روز یکش��نبه ملی صنایع مس ایران 
همچنان بیش��ترین اثرگذاری را در رشد 
شاخص کل بورس در کانال جدید داشت. 
بر این اساس، نماد ملي  صنایع  مس  ایران  
با 124، نماد توسعه  معادن وفلزات با 57 
واحد، نماد س��رمایه گذاری نفت و گاز و 
پتروشیمي تأمین با 46 واحد، نماد فوالد 
مبارکه اصفهان با 41 واحد، نماد صنایع 
پتروشیمي خلیج فارس با 36 واحد، نماد 
مخاب��رات ایران با 27 واح��د، نماد فوالد 
خوزستان با 20 واحد و نماد پتروشیمي 
جم با 16 واحد افزایش بیش��ترین تاثیر 
مثب��ت را در رش��د ش��اخص کل بورس 
تهران داش��تند. در مقاب��ل، نماد پاالیش 
نف��ت بندرعب��اس ب��ا 42 واح��د، نماد 
پاالیش نف��ت تهران ب��ا 40 واحد، نماد 
گس��ترش نف��ت و گاز پارس��یان ب��ا 38 
واحد، نماد معدن��ي و صنعتي گل گهر با 
36 واحد، نماد پاالی��ش نفت اصفهان با 
35 واح��د، نماد گروه مپن��ا با 16 واحد، 
نماد معدني وصنعتي  چادرملو با 15 واحد 
و نماد سایپا با 14 واحد کاهش بیشترین 
تاثیر منفی را در جلوگیری از رشد بیشتر 

نماگر بورس داشتند.

استراحت کوتاه در نمادهای پیشرو
ب��ورس تهران در حالی ش��اهد تقویت 
دوب��اره نماگرهای منتخ��ب خود بود که 
غلبه عرضه بر تقاضای س��هام از س��وی 
معامله گران اغلب حقوقی به ویژه در گروه 
پاالیش��ی ها و فلزات اساس��ی باعث شد 
ش��اخص کل هم وزن نمایانگر استراحتی 

کوت��اه برای ب��ازار پس از رکوردش��کنی 
قدرتمند نماگرهای منتخب بازار باش��د. 
با این  همه روند معامالت س��هام در بازار 
نش��ان می دهد گروه معدنی ه��ا و فلزات 
اساس��ی همچن��ان ب��ا اقب��ال خریداران 
روبه رو هس��تند و این در حالی است که 
سایر سهم های عموما برخوردار از سرمایه 
کوچک در بازار با عطش نقدینگی روبه رو 

هستند.

نسبت P/E و ارزش بازار بورس 
تهران

طب��ق آمار منتش��ر ش��ده ارزش بازار 
ناش��ران بورس تهران در پای��ان آبان ماه 
به بی��ش از 354 ه��زار میلی��ارد تومان 
بال��غ ش��د. از میان 326 ش��رکت که در 
ب��ورس ته��ران فعالیت دارن��د رتبه اول 
تا س��وم  از نظ��ر ارزش بازار ب��ه صنایع 
پتروش��یمی خلی��ج فارس ب��ا 240350 
میلی��ارد ریال، فوالد مبارک��ه اصفهان با 
189375 میلیارد ریال، ارتباطات س��یار 
ایران با 164726 میلیارد ریال اختصاص 
اس��ت. همچنی��ن ش��رکت های  یافت��ه 
مخابرات ایران، مل��ی صنایع مس ایران، 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامین، پاالیش نفت بندرعباس، گسترش 
نفت و گاز پارسیان، سرمایه گذاری غدیر  
و پترش��یمی جم به ترتیب با 132240 
میلی��ارد ری��ال، 112260 میلیارد ریال، 
99349 میلیارد ریال ، 94144 میلیارد 
ری��ال ، 90923 میلی��ارد ریال، 82728 
میلیارد ری��ال و 82186 میلی��ارد ریال 
رتبه ه��ای چهارم تا ده��م را به نام خود 

ثبت کردند. از س��ویی دیگر شرکت های 
ن��وش مازن��دران، ماشین س��ازی نی��رو 
محرکه، آلومراد، تولیدی گرانیت بهسرام، 
درخش��ان تهران،  پارس س��رام، صنایع 
جوش��کاب یزد، تولیدی لنت ترمز ایران، 
صنایع ش��یمیایی س��ینا، س��ایپا شیشه، 
مهندس��ی تکنوتار و فرآورده های نس��وز 
پارس ب��ه ترتیب در انته��ای این جدول 
ق��رار دارن��د. الزم ب��ه ذک��ر اس��ت بین 
شرکت هایی که در تابلوهای بورس تهران 
   P/E معامله می شوند، 83 شرکت دارای
بیش از 20 مرتبه هستند. همچنین 61 
شرکت دارای P/E بین 10 تا 20 مرتبه 
و 159 ش��رکت دارای P/E  کوچک تر از 
10 هس��تند. این درحالی اس��ت که 23 
ش��رکت با پیش بینی زی��ان،P/E  منفی 
دارند. گفتنی اس��ت قیمت ب��ه ازای هر 
سهم برای 35 ش��رکت بیش از 10000 
ریال است. قیمت هر سهم  125 شرکت  
نی��ز بین  3000 تا 10000 ریال اس��ت.  
138 شرکت هم  با قیمتی مابین 1000 
تا 3000 ریال  در تابلوی بورس مشاهده 
می ش��ود و قیمت س��هم 28 شرکت نیز 
کمتر از 1000 ریال داد و ستد می شود.

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز معامالت��ی هفته گروه 
فل��زات اساس��ی رون��د کاهش��ی را در 
تعدادی از س��هم ها تجربه کرد و دو سهم 
آلومینیوم ای��ران، ملی صنایع مس ایران 
و ش��رکت آهن و فوالد ارفع شاهد رشد 
بیش از 4درصدی بودند. مابقی س��هم ها 
عمدت��ا کمت��ر از یک درص��د در قیمت 
پایانی نوس��ان به س��مت باال ی��ا پایین 

داش��تند. در گ��روه فرآورده ه��ای نفتی 
کک و س��وخت هسته ای نیز روند قیمت 
س��هم ها عمدتا کاهشی بود. در این گروه 
بیش از 30 میلیون سهم به ارزش حدود 
13میلیارد و 600 میلی��ون تومان مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. در گروه استخراج 
کانه ه��ای فل��زی نی��ز ب��ه ج��ز معدود 
س��هم هایی روند قیمتی در سایر سهم ها 
کاهش��ی بود.  همچنین خودرویی ها نیز 
ش��اهد افت قیمت سهام ش��ان در حدود 

نیمی از نمادها بودند.

افت 12 واحدی فرابورس 
مبادالت فرابورس ای��ران در پنجمین 
روز آذرم��اه با نقل و انتقال 270 میلیون 
ورق��ه به ارزش یک ه��زار و 581 میلیارد 
ریال پایان یافت و ش��اخص فرابورس نیز 
پ��س از چند روز صع��ود بی وقفه، با افت 
همراه ش��د. در معامالت روز یکش��نبه، 
فرآورده های  ش��رکت  معامالت��ی  نم��اد 
غذای��ی و قن��د چهارمحال، ب��ا توجه به 
اطالع��ات دریافت��ی مبنی ب��ر تعدیل با 
اهمی��ت پیش بینی عملکرد س��ال مالی 
1396 متوقف و نماد معامالتی ش��رکت 
قاس��م ای��ران پ��س از ارائ��ه اطالع��ات 
پیش بینی بازگش��ایی ش��د. شاخص کل 
فراب��ورس پس از چند روز رش��د، با افت 
12 واحدی همراه شد که عمده بار منفی 
بر این نماگر از جانب نمادهای پاالیشی، 
پتروش��یمی و یک نماد از گ��روه فلزات 
اساس��ی رقم خ��ورد.  همچنین 87 هزار 
ورقه اوراق تس��هیالت مس��کن به ارزش 
بیش از 65 میلیارد ریال داد و ستد شد. 
قیم��ت اوراقی ک��ه در این تابل��و معامله 
ش��د به دور از نوس��ان محسوس نسبت 
به روزهای گذش��ته در ب��ازه 743 هزار 
تا 759 هزار ریال قرار داش��ت. همچنین 
تس��ه آبان م��اه 96 باالترین حجم و ازش 
معامالت��ی را به خود اختص��اص داد. در 
بازار اوراق ب��ا درآمد ثابت نیز 984 هزار 
ورقه ب��ه ارزش حدود 896 میلیارد ریال 
مبادله شد و »اخزا611« که به تازگی در 
این بازار عرضه اولیه شده بیشترین حجم 
و ارزش معامالت��ی را در اختی��ار گرفت. 
اکنون نرخ موثر بازده تا سررس��ید اسناد 
خزانه  در نمادهای س��خاب3 تا سخاب 7 
و اخزا611 از 15.09 تا 19.29 درصد در 
بازار اوراق با درآمد ثابت در نوسان است. 

با وجود عرضه سهام از طرف شرکت های حقوقی صورت گرفت

شاخص کل بورس در مسیر صعود

بازار طی هفته گذشته شاهد تحرکات 
خوبی ب��ود و نکته قابل توجهی که اخیرا 
در معامالت مش��اهده می ش��ود، افزایش 
رونده��ای  اس��ت.  آن  ارزش  و  حج��م 
بلندمدت بازار عمدتا زمانی اتفاق می افتد 
که ش��اهد چرخش نقدینگی به س��مت 
بورس باش��یم و ب��رای نقدینگ��ی پایدار 
باید برآین��د بازارهای م��وازی به گونه ای 
باش��د که موض��وع هدای��ت نقدینگی به 
س��مت ب��ورس را توجی��ه کند. ش��واهد 
نش��ان می ده��د انضب��اط در رعایت نرخ 
س��ود بانکی در چند ماه گذش��ته وجود 
داشته است؛ بنابراین نقدینگی به سمت 
یک مقصد جدید در حرکت اس��ت و این 
مس��ئله،  خود را در بازارهای متفاوتی از 
جمله بازار سکه، ارز و بورس در یکی دو 
هفته گذش��ته قوی تر نش��ان داده است.  

وضعیت عملکرد ش��ش ماهه ش��رکت ها 
مطلوب بوده و تا حدی به سرمایه گذاران 
این امید را داده اس��ت که ش��اهد بهبود 
در پیش بینی س��ود ش��رکت ها باش��یم. 
همچنین به نظر می رس��د برخی صنایع 
مث��ل پاالیش��ی ها که در هفته گذش��ته 
رشد کردند با تعدیل های مطلوبی همراه 
باشند.   گروه فلزات اساسی و معدنی هم 
به همین ترتیب از ابتدای س��ال روند رو 
به بهبود خود را داشته اند. این صنایع که 
از دید سرمایه گذاران صنایع مطلوب تری 
به حس��اب می آیند، رشد کرده و از آنجا 
ک��ه نقدینگی هم به دنبال آن اس��ت که 
جایگاهی برای س��ود بیش��تر پیدا کند، 
طبیعتا وارد این صنایع خواهد شد. بازار، 
ش��اخص 89 هزار و پانصد را که به عنوان 
باالترین ش��اخص بورس در تاریخ تجربه 
ک��رده بودیم، با ق��درت رد ک��رد و این 
مسئله ش��روع یک روند افزایشی خواهد 
بود. بنابراین پیش بینی ها این اس��ت که 
با عبور ش��اخص از س��قف تاریخی خود 

و اثراتی که بر بازار گذاش��ته و همچنین 
انتظار گزارش های مطلوبی که ما به ویژه 
در صنعت پاالیش��ی داریم، شاخص روند 
رو به رشد خود را شروع کرده که طبیعتا 
یک دوره افزایشی میان مدت را در بازار 
ش��اهد خواهی��م ب��ود.   نقدینگی ه��ای 
بیش��تری نی��ز به س��مت بازار س��رمایه 
حرکت می کند و تحرک بیشتری در بازار 
ایجاد خواهد ش��د که اینها همه می تواند 
عامل تداوم روند افزایش��ی بازار در چند 
ماه مانده به پایان س��ال باشد و گزارش 
ش��رکت ها هم آن را تأیی��د خواهد کرد. 
در چن��د روز گذش��ته، ارزش معامالت 
خرد ب��ازار به طور چش��مگیری افزایش 
پیدا کرده است. بزرگ ترین فاکتوری که 
ما عمدت��ا می توانیم روی ورود نقدینگی 
ارزیاب��ی کنی��م،  همین موض��وع ارزش 
معامالت است که بعضاً به صورت مقطعی 
رشد می کند؛ثباتی که در افزایش ارزش 
معامالت در این چند روز ش��اهد بودیم، 
نشان می دهد که نقدینگی در حال ورود 

به بازار است. همچنین ما شاهد افزایش 
قیم��ت نفت در یکی دو هفته گذش��ته 
بودی��م. قیمت ه��ای فلزات اساس��ی نه 
چن��دان زیاد اما با روند با ثباتی س��طح 
فعلی خود را تأیید کرده اند که می تواند 
منجر به س��ودآوری ش��رکت ها ش��ود.   
نکته اساس��ی که ما در چند وقت آینده 
با آن روبه رو هستیم و بر بازار تاثیزگذار 
خواه��د بود، نرخ ارز اس��ت ک��ه آن نیز 
ب��ه آرامی رو به افزایش اس��ت. در مورد 
قیمت ه��ای جهانی هم پیش بینی ها این 
است که س��طوح فعلی خود را از دست 
ندهن��د و ثب��ات خ��ود را حف��ظ کنند. 
س��طح تورمی و افزایش قیمت کاالهای 
مصرف��ی در بعضی صنایع و اتخاذ برخی 
تصمیم��ات در دولت نش��ان دهنده آن 
اس��ت که افزایش نس��بی قیمت ها را در 
برخی محصوالت ش��اهد باش��یم و این 
مس��ئله بر درآمدزای��ی صنایع مصرفی، 

تأثیر مثبت خواهد گذاشت.   
منبع:  سنا

شاخص کل بورس از هفته گذشته در 
مجم��وع روند صع��ودی در پیش گرفته 
اس��ت و نکته مثبتی که به چشم می آید 
اینک��ه بخش��ی از نقدینگ��ی م��ورد نیاز 

بخش تولید از طریق بازار سرمایه تأمین 
می ش��ود.   حجم مبادالت انجام شده در 
ب��ورس و مثبت بودن بخش��ی از نمادها 
باعث شده تعداد متقاضیان خرید سهام با 
رشد روبه رو شود که این موضوع در رشد 
ش��اخص بورس تأثیرگذار است. افزایش 
قیم��ت دالر در رش��د ارزش دارایی های 
ش��رکت های بورس��ی تأثیر گ��ذار بوده و 

بدیهی است این موضوع در روند افزایش 
بهای س��هام در بازار سرمایه،  مؤثر بوده 
اس��ت. اتخاذ تدابیر بان��ک مرکزی برای 
عرضه س��که طال در بازار، به طور طبیعی 
باعث می شود بس��یاری از کسانی که به 
قصد س��رمایه گذاری اقدام به خرید سکه 
کرده بودند س��که ها را در بازار به فروش 
برس��انند و حداقل بخشی از نقدینگی را 

وارد بازار سهام کنند. توجه صندوق های 
بیشتر  به س��رمایه گذاری  سرمایه گذاری 
در ب��ورس نیز در رش��د ش��اخص بورس 
مؤث��ر بوده، در هر صورت باید ش��رایطی 
فراهم کرد که بورس روند منطقی داشته 
باش��د تا با رونق این ب��ازار از رونق بازار 

سوداگری جلوگیری شود.   
منبع: خانه ملت 

چرخش نقدینگی به سمت بورس

دالیل ورود شاخص کل بورس به کانال 90 هزار واحدی

خبر

مدیر پذیرش بورس تهران اعالم کرد
شرایط فعلی »آکنتور« و »های وب«

مدیر پذیرش بورس تهران آخرین وضعیت کنتورسازی 
را تش��ریح ک��رد و از هدف گ��ذاری پذی��رش و عرض��ه 
2میلی��ارد دالر اوراق مش��ارکت ارزی خبر داد. به گزارش 
فارس، اس��ماعیل درگاهی درباره ادغام شرکت های )های 
 وب(، )پارس آنالین( و )آس��یا تک( گفت: س��هام شرکت
 آس��یا تک در آستانه عرضه اولیه بوده و آخرین اطالعاتی 
که وجود دارد، مبنی بر عرضه عمومی س��هام این شرکت 
در اولین فرصت موجود است. وی موضوع ادغام )آسیا تک( 
با )های وب( را به دلیل مباحث قیمتی منتفی دانس��ت و 
گف��ت: البته در این زمینه بورس تهران اختیار کامل را به 
س��هامداران عمده هر دو ش��رکت داده تا بر اساس منافع 
بنگاه تصمیم بگیرند و مجاز هستند، یا عرضه اولیه سهام و 
یا ادغام در یکدیگر را در دستور کار قرار دهند. درگاهی با 
بیان اینکه ادبیات موضوع ادغام و تملیک شرکت ها امروزه 
در اقتصاد ایران تعریف ش��ده، عنوان ک��رد: برای افزایش 
تجربه بیشتر باید چندین مجموعه عملیاتی وجود داشته 
باش��د که بتوان ادغام و تملیک را به درستی در بنگاه های 
اقتصادی پیاده کرد. مجموعه بورس تهران از موضوع ادغام 
شرکت ها در های وب با شرط حفظ منافع عموم سهامدارانی 
که در عرضه اولیه آن شرکت کرده اند و همچنین ارزش افزا 
بودن این ادغام حمایت می کند. مدیر پذیرش بورس تهران 
گفت: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و وزارت 
ارتباطات به عنوان نهادهای ناظر بر این بخش وقتی موافق 
با ادغام ش��رکت های مخابراتی و اینترنتی باشند، به تبع 
آن رس��الت بورس تنها از زاویه رصد مباحث مالی و ارائه 
ساختار مشخص بر اس��اس رعایت دستورالعمل های این 
دو نهاد خواهد بود، هم اکنون نیز ادغام شرکت )پارس لین 
ارتباطات( با ش��رکت بورس��ی  )های وب( انجام شده و در 
حال ارائه اطالعات به سازمان بورس هستند. وی با اشاره 
به شکسته شدن سقف تاریخی شاخص بورس تهران نیز 
گفت: بازار س��هام هم اکنون از کشش مناسبی برخوردار 
است و سه شرکتی که معارفه آنها برگزار شده، در اولویت 
عرضه اولیه قرار دارند که به طور مش��خص تأمین سرمایه 
امید در آینده ای نزدیک عرضه اولیه س��هام خواهد شد و 
سپس شرکت آسیاتک و شرکت توسعه نفت و گاز پرشیا 
باید عرضه ش��وند. این مقام مس��ئول با اشاره به ترافیک 
شرکت های پذیرش شده برای عرضه اولیه در بورس تهران 
به کش��ش بازار برای استقبال از سهام جدید اشاره کرد و 
گفت: در خصوص اوراق مش��ارکت ارزی چند نهاد ناظر از 
جمله بانک مرکزی، س��ازمان بورس و وزارت اقتصاد باید 
اظهار نظر کنند. ناش��ران اگر چه از این موضوع استقبال 
می کنند، اما بازار ارز را نیز باید در نظر داش��ت. هم اکنون 
پذیرش و عرضه اولیه 2میلیارد دالر اوراق مشارکت ارزی 
به ط��ور جدی در برنامه های بورس تهران ق��رار دارد و در 
مورد این موضوع جلس��ات کارشناس��ی متع��ددی انجام 
می ش��ود. درگاهی با بیان اینکه تنه��ا در یک دوره زمانی 
تأمین مالی ارزی ازطریق حوزه بانکی در بازارهای جهانی 
انجام ش��ده، گفت: در بورس و بازار س��هام تاکنون چنین 
اقدام��ی نب��وده در حالی که در حال حاضر ش��رکت های 
بورس��ی به این ابزار نیاز دارن��د. از طرفی بورس نیز برای 
این موضوع برنامه جدی داش��ته و تا حد زیادی جلو رفته 
است. به گفته وی، به نظر می رسد با کمی تعدیل نسبت به 
مدل های بین المللی اوراق مشارکت ارزی طی سال جاری 
نهایی شود و بر اساس زمان بندی که وجود دارد، اقدام های 
جدی برای انتشار اوراق مش��ارکت ارزی و تأمین مالی از 
طریق بازارهای بین المللی به شیوه های دیگری از جمله 
پذیرش سهام در بورس های خارجی صورت خواهد گرفت. 
درگاه��ی در مورد آخرین اقدام های صورت گرفته ناش��ر 
کنتور سازی گفت: بر اس��اس آخرین اطالعاتی که وجود 
دارد، هیات مدیره نسبت به تعیین مدیر عامل جدید اقدام 
کرده و قرار ش��ده با بازگشایی نماد معامالتی این ناشر در 

آینده ای نزدیک بازارگردان نیز تعیین شود.

به میزبانی بورس کاال برگزار شد
هم اندیشی برای حل مشکالت 

صادرات پسته
نشست هم اندیش��ی بورس کاالی ایران با حضور محمد 
اسکندری معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاال، 
اکبر میرزاپور سرپرست مدیریت توسعه بازار فیزیکی و رئیس 
اداره انبارها و محمد حسنی س��عدی مدیر روابط عمومی و 
امور بین الملل این بورس به همراه جمعی از صادرکنندگان و 
فعاالن بازار پسته برگزار شد. به گزارش بورس کاالی ایران، 
طی این جلس��ه که در محل بورس کاالی ایران برگزار شد، 
ش��رایط و چالش های صادراتی محصول پسته مورد بررسی 
قرار گرف��ت و درباره راهکارهای حل این چالش ها از طریق 
عرضه در بس��تر بورس، تبادل نظر ش��د. یکی از مهم ترین 
موضوعاتی که در این جلس��ه مطرح شد، بحث تامین مالی 
صادرکنن��دگان و فعاالن بازار پس��ته از طری��ق امکانات و 
ابزارهای موجود در ب��ورس کاال و با بهره گیری از ابزارهایی 
همچون صندوق های کاالیی و همچنین لزوم آشنایی فعاالن 
این حوزه با سازوکار استفاده از ابزار اختیار معامله بود. افزون 
بر این، در این نشس��ت هم اندیش��ی که با محوریت بررسی 
مشکالت و چالش های بازار صادراتی پسته برگزار شد، پایین 
بودن کیفیت پس��ته صادر شده به عنوان یکی از مهم ترین 
مش��کالت بازار صادراتی این محصول کشاورزی مطرح شد. 
بدین ترتیب، مقرر شد از طریق راهکارهای موجود در بورس 
و استانداردهای تعریف شده در آن، به منظور ارتقای سطح 
کیفی این محصول صادراتی اقدام ش��ود تا صادرکنندگان، 
پس��ته ممتاز ایرانی با درجه کیفیت مرغ��وب را به صورت 

مستقیم از تولیدکننده خریداری کنند. 

نگاه

یادداشت

عرضه سهام شرکت ملی نفت 
ابوظبی در امارات

ش��رکت ملی نفت ابوظبی تصمیم دارد با عرضه 
اولیه بخشی از سهام خود در حدود 2 میلیارد دالر 
تأمین مالی کند. ش��رکت ملی نفت ابوظبی تصمیم 
دارد بخش��ی از س��هام واحد فروش سوخت خود را 
به ص��ورت عرضه اولیه ارائه کند ت��ا دوباره یکی از 
بزرگ ترین عرضه های اولیه خاورمیانه را به نام خود 
ثبت کند. بر اساس این گزارش، این شرکت قیمت 
پیش��نهادی عرضه س��هام این واحد خود را بین هر 
س��هم 2.3 تا 2.3 درهم اعالم کرده اس��ت. ارزش 
این بخش از سهام واگذار شده در بازار در حدود 8 
تا 10 بیلیون دالر خواهد بود. آدنوک)ش��رکت ملی 
نفت ابوظبی( مس��ئولیت استخراج بیشتر دکل های 
نفت��ی را بر عهده دارد و تصمیم دارد تا 8 دس��امبر 
تمامی شرایط عرضه اولیه و میزان سهام ارائه شده 
و قیمت تعیینی را اعالم کند. این ش��رکت در هفته 
گذش��ته اعالم کرد که قص��د دارد از 1.25 تا 2.5 
میلیارد س��هم را در بازار به صورت عرضه اولیه ارائه 
کن��د. مدیر اجرایی ش��رکت ملی نف��ت ابوظبی در 
این خصوص اظهار داش��ت: شرکت آدنوک تصمیم 
داش��ت س��هام دیگر واحدهای خود را برای تأمین 
مال��ی عرضه کند. این ش��رکت در ماه گذش��ته در 
حدود 3بیلیون دالر اوراق مش��ارکت منتش��ر کرد. 
طبق داده های ویکی پدیا، شرکت ملی نفت ابوظبی 
با در اختیار داشتن 137 میلیارد بشکه نفت جهان، 
از نظ��ر مالکیت ذخایر نفت خام و گاز طبیعی یکی 
از بزرگ تری��ن ش��رکت های نفتی جهان به  ش��مار 
می آید. ش��رکت ادنوک در سال 1971 تاسیس شد 
و هم اکنون به طور متوس��ط مع��ادل 3.1 میلیون 
بشکه در روز تولید می  کند. کلیه سهام این شرکت 
متعلق به دولت ابوظبی است و دفتر مرکزی آن در 
ساختمان مرکزی ادنوک، ش��هر ابوظبی قرار دارد. 
ادنوک، یکی از شرکت های پیشرو در صنایع نفت و 
گاز جهان، از نظر ذخایر اثبات شده نفت است. این 
ش��رکت، مالک دو پاالیش��گاه به نام های پاالیشگاه 
ام النار و پاالیشگاه الرویس، در کشور امارات متحده 
عربی است. شرکت ادنوک، دارای 14 شرکت تابعه 
اس��ت و در هر دو بخش؛ باالدس��تی و پایین دستی 
صنعت نف��ت، فعالیت می کند. ش��رکت ادنوک در 
حال توس��عه میدان های گازی این کش��ور، در هر 
دو بخش خش��کی و دریایی است. درصد زیادی از 
گاز طبیعی تولید شده توس��ط ادنوک، در فرم گاز 
مایع  )ال ان جی( صادر می ش��ود و درصد باقی مانده 
آن برای تأسیسات تولید برق و خوراک مجتمع های 
پتروش��یمی، همچنین برای تزریق به مخازن نفتی 
به منظور افزایش فش��ار چاه ه��ا و بهبود تولید نفت 

خام و میعانات گازی عرضه می شود.

»اوان« 93 درصد سود را افزایش داد
ش��رکت مبی��ن وان کیش با س��رمایه ثبت ش��ده 
100.000 میلی��ون ری��ال اطالع��ات و صورت های 
مال��ی می��ان دوره ای ش��ش ماهه منتهی ب��ه پایان 
ش��هریور امس��ال برای س��ال مالی منتهی به پایان 
اس��فند 96 را منتشر کرد. شرکت مبین وان کیش 
در دوره ش��ش ماهه منتهی به پایان شهریور امسال 
به ازای هر س��هم 266 ریال سود خالص شناسایی 
کرد. گفتنی اس��ت »اوان« در دوره شش ماهه سال 
مالی قبل به ازای هر س��هم 138 ریال سود محقق 
ک��رد که در مدت مش��ابه امس��ال 93 درصد آن را 
افزای��ش داد. همچنی��ن این ش��رکت در 12 ماهه 
س��ال مالی قبل به ازای هر س��هم 443 ریال سود 
کنار گذاشت. شرکت مبین وان کیش سود انباشته 
پایان دوره را در ش��ش ماهه امس��ال 27 میلیارد و 
106 میلیون ریال شناسایی کرد که نسبت به مدت 

مشابه سال قبل 33 درصد افزایش یافت.

 ارزش بازار »خبهمن«
 623 میلیارد ریال  افزایش یافت

ش��رکت گ��روه بهمن ص��ورت وضعی��ت پرتفوی 
سرمایه گذاری ها در دوره یک ماهه منتهی به 30 آبان 
ماه 96 را با س��رمایه 10 میلیون ریال منتش��ر کرد. 
ش��رکت گروه بهمن در ابتدای دوره یک ماهه منتهی 
به پایان آبان ماه امسال تعدادی از سهام چند شرکت 
بورس��ی را با بهای تمام شده 5 هزار و 631 میلیارد و 
221 میلیون ریال و ارزش بازار 8 هزار و 711 میلیارد 
و 279 میلیون ریال در سبد سهام خود داشت. بهای 
تمام شده سهام بورسی این شرکت در دوره یک ماهه 
یاد شده 13 میلیارد و 140 میلیون ریال افزایش یافت 
و ب��ه رقم 5 ه��زار و 644 میلیارد و 361میلیون ریال 
رس��ید. همچنین ارزش بازار این شرکت طی همین 
دوره 623 میلی��ارد و 206 میلیون ریال افزایش یافت 
و در پای��ان دوره معادل 9 هزار و 334 میلیارد و 485 
میلیون ریال محاسبه ش��د. »خبهمن« در دوره یک 
ماهه منتهی به 30 آبان 96 سهام یک شرکت بورسی 
را با بهای تمام شده 6میلیارد و 58میلیون ریال واگذار 
کرد و از این محل 2میلیارد و 346 میلیون ریال زیان 
شناسایی کرد. این شرکت در دوره یک ماهه یاد شده 
تعدادی از س��هام چند شرکت بورسی را با بهای تمام 

شده 13 میلیارد و 140میلیون ریال خریداری کرد. 

بورس بین الملل

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist.com

بورس کاال

شرکت ها و مجامع

زهرا سعیدی مبارکه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

محمودرضا خواجه نصیری
مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن
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وزیر صنعت، مع��دن و تجارت گفت 
باید صنعت لوازم خانگی را در کش��ور 
گس��ترده کنیم تا مص��رف محصوالت 
پای��ه مانند مس، آلومینیوم و فوالد نیز 

افزایش یابد. 
به گزارش ایلنا، محمد شریعتمداری 
نمایش��گاه  هفدهمی��ن  حاش��یه  در 
بین الملل��ی لوازم خانگ��ی در گفت وگو 
با خبرن��گاران ارزش تولی��دات داخلی 
لوازم خانگی در کشور را حدود 10هزار 
میلیارد تومان اعالم کرد و افزود: ارزش 
کل تولی��دات ل��وازم خانگی موجود در 
بازار کش��ور ح��دود 16ه��زار میلیارد 
تومان برآورد می شود و به همین خاطر 
باید حمایت های خود را از تولید لوازم 
خانگی در کشور از سطح کنونی کمی 
باالتر ببریم تا قدرت رقابت بیشتری را 
ب��رای تولیدکنندگان ایران��ی به وجود 

بیاوریم. 
وی با اشاره به برنامه ریزی برای ایجاد 
شرکت های مشترک ایرانی و خارجی و 
ورود فناوری روز دنیا به کش��ور با این 
هدف تصری��ح کرد: تحقیق و توس��عه 
مش��ترک می��ان ش��رکت های ب��زرگ 

تولید کنن��ده ل��وازم خانگ��ی جهان با 
ایران و تولید بعضی برندهایی که برای 
صادرات در منطقه می تواند مفید واقع 
شود در داخل کشور از برنامه ریزی های 
م��ورد تأکید دول��ت یازدهم بود که در 

این دولت نیز ادامه می یابد. 
ش��ریعتمداری ب��ا ط��رح اینک��ه در 
ب��ازار داخل��ی ای��ران نام ه��ای تجاری 
مشهوری را مش��اهده می کنیم، گفت: 
به لحاظ صرفه جوی��ی و ذخیره انرژی 
در صنعت لوازم خانگی قدم های خیلی 
خوبی برداشته ش��ده است. بسیاری از 
محصوالت صنعتی این نمایشگاه دارای 
برچس��ب مص��رف انرژی A هس��تند 
ک��ه ای��ن ن��گاه در تولی��د محصوالت 
خانگی ارزش��مند است. همچنین تنوع 
محص��والت در این نمایش��گاه بس��یار 
چشمگیر است و گام های خوبی در این 

عرصه برداشته می شود. 
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعالم 
اینک��ه صادرات لوازم خانگی داخلی در 
بازارهای کشورهای همجوار آغاز شده 
اس��ت، ادامه داد: صنعت لوازم خانگی 
یک��ی از صنایعی اس��ت ک��ه در تولید 

ناخال��ص داخل��ی، اش��تغال و مصرف 
صنایع پایه کش��ور مانند مس و فوالد 
می تواند نقش مؤث��ری ایفا کند و باید 
صنای��ع الکترونیک و ل��وازم خانگی را 
در کش��ور گس��ترده کنیم ت��ا مصرف 
محصوالت پای��ه مانند مس، آلومینیوم 
و فوالد نیز در کشور نیز افزایش یابد. 

کرد:  تصریح  شریعتمداری همچنین 
امیدواریم این مس��یری که کش��ور در 
گام چه��ارم صنعت��ی ش��دن جهان به 
لطف الهی در این ایام برداشته است به 
همت ایرانیان و با شعار »ما می توانیم« 
مس��تحکم تر در آینده ادامه پیدا کند و 
تولیداتی ارزش��مندتر و قابل رقابت در 
س��طح بازارهای جهانی را در مجموعه 

صنایع کشور مشاهده کنیم. 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تج��ارت در 
بخش دیگری از س��خنان خود با تأکید 
بر اینک��ه در حوزه قاچ��اق باید تالش 
برای کنترل مرزها بیش��تر شود، افزود: 
س��تاد مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز در 
دولت دوازدهم با اس��تحکام بیش��تری 
ب��ا هماهنگی همه نیروه��ای نظامی و 
انتظامی در کنترل مرزها اقدام خواهد 

کرد. 
ش��ریعتمداری ب��ا اش��اره ب��ه برخی 
فعالیت ه��ا در حمای��ت از مرزنش��ینان 
مانن��د واردات از طری��ق ته لنج��ی ی��ا 
بازارچه های مرزی گفت: دولت دوازدهم 
ت��الش دارد ب��رای حمای��ت از تولی��د 
داخلی، با س��اماندهی ای��ن فعالیت ها، 
می��زان کاالهای��ی را که ب��ا تعرفه صفر 
و به ص��ورت قاچاق از ای��ن طریق وارد 
می ش��وند کنت��رل کن��د. وی ب��ا اعالم 
اینکه سیاست حمایت تعرفه ای را ادامه 
خواهی��م داد، تصریح ک��رد: دیوارهای 
تعرفه ای ایران را از ترس افزایش قاچاق 
کاال، کوت��اه نمی کنیم و تالش می کنیم 
این سیاس��ت رقابت��ی و هدفمند دنبال 
ش��ود، به گون��ه ای ک��ه تولیدکنندگان 
داخلی همواره خود را در معرض رقابت 
احساس کنند. ش��ریعتمداری در پایان 
یادآور ش��د: گزارش های مس��ئوالن در 
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز حکایت 
از ورود بس��یار محدود کاالی قاچاق به 
داخل و کم شدن آن در سال های اخیر 
دارد، اما واردات قانونی با حقوق ورودی 

کم نیز باید محدود شود. 

ش��اخص بهای کاالهای صادراتی ایران 
در مهر ماه امس��ال نس��بت ب��ه ماه قبل 
4.7درص��د رش��د ک��رد و در ای��ن میان 
محصوالت پتروش��یمی ایران توانس��تند 
نس��بت به مهر ماه پارس��ال 30.1درصد 
افزایش قیمت داش��ته باشند.  به گزارش 
ایرن��ا، نگاهی به ش��اخص بهای کاالهای 
صادرات��ی ایران ک��ه بان��ک مرکزی آن 
را محاس��به می کند، نش��ان می دهد که 
این ش��اخص در مهر ماه امس��ال به عدد 
261.1 رسید که نسبت به ماه قبل از آن 
)شهریور( معادل 4.7درصد افزایش یافت 
و به مراتب بیشتر از 3.7درصد ترقی این 
شاخص در شهریور ماه بود.  این شاخص 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قب��ل برابر 
22درصد و در هفت ماهه نخست امسال 
نسبت به دوره مشابه پارسال 15.3درصد 
رش��د نش��ان می دهد. همچنین شاخص 
یاد ش��ده در 12 ماهه منتهی به مهر 96 
نس��بت به 12 ماهه منته��ی به مهر 95 
معادل 12.1درصد افزایش داشته است. 

کاالهایی که بیشترین افزایش قیمت 
را داشتند

در مهر ماه امس��ال ترقی شاخص بهای 
برخ��ی اق��الم از جمل��ه متان��ول، پروپان 
مایع ش��ده، بوتان مایع ش��ده، پلی اتیلن 
سنگین، گس��ته، آهن کالف گرم؛  شمش 
روی، آمونیاک، کش��مش و س��بزه، میگو، 
روغن صنعتی، فرش پش��می دس��تباف، 
تیرآهن، م��س کاتد، ش��مش آلومینیوم، 
اس��تیرن، خرما، م��وم پارافین، س��یمان، 
قیر، ماس��ت، ش��مش س��رب، س��االمبور 
 گوسفندی، شیش��ه جام فلوت، کود اوره، 
رب گوج��ه فرنگ��ی، بیس��کویت و ویفر، 
اکس��یدمولیبدن، پلی وینیل کلراید، پودر 
عصاره شیرین بیان، کیک، کابل، بستنی، 
کاش��ی و سرامیک، ش��یلنگ پالستیکی، 
انواع ماهی منجمد، چیپس سیب زمینی، 
شکالت سفید بدون کاکائو، کنسانتره مس، 
پوردها و مایعات شوینده و فرش ماشینی 
منج��ر به افزایش ش��اخص بهای کاالهای 
صادراتی در ایران نسبت به ماه شهریور شد. 

در این ماه ش��اخص به��ای تعدادی از 
اق��الم نظیر تراکتور و زعفران نس��بت به 

ماه قبل کاهش داشت. 

محصوالت پتروشیمی با جهش 
قیمتی در یک سال

نگاه��ی ب��ه وضعی��ت قیم��ت ف��روش 
محصوالت پتروشیمی در مهر ماه گذشته 
نش��ان می دهد که این گروه اختصاصی در 
مهر ماه گذشته نسبت به ماه شهریور امسال 
7.8درص��د و در مقایس��ه با مهر پارس��ال 

30.1درصد رشد را تجربه کرده است. 

محصوالت نباتی
در مه��ر م��اه ش��اخص به��ای گ��روه 
محصوالت نباتی در مقایس��ه ب��ا ماه قبل 
مع��ادل 2.9درص��د افزایش داش��ت؛  این 
افزایش به طور عمده در اثر ترقی ش��اخص 
قیمت پس��ته برابر 3.5درصد، »کشمش و 
س��بزه« 8.5درصد، خرما 4.6درصد و پودر 
عصاره ش��یرین بیان 7.6درصد بود.در این 
ماه ش��اخص به��ای »زعفران« ب��ه میزان 
6درصد کاهش داشت. شاخص بهای گروه 
یاد شده در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 

معادل 14.9درصد افزایش داشته است. 

محصوالت معدنی
در مه��ر ماه ترقی ش��اخص بهای برخی 
از اقالم مانن��د پروپان مایع ش��ده معادل 
7.4درص��د، بوتان مایع ش��ده 7.1درصد، 
روغن صنعت��ی 2.2درصد، م��وم پارافین 
قی��ر  س��یمان 1.5درص��د،  4.5درص��د، 
2.2درص��د و کنس��انتره م��س 0.5درصد 
س��بب ش��د ت��ا ش��اخص قیم��ت گروه 
محصوالت معدنی به میزان 5درصد نسبت 
به ماه قبل افزایش یابد. در مقایس��ه با مهر 
ماه پارسال شاخص قیمت در این گروه برابر 

26.6درصد افزایش داشت. 

محصوالت صنایع شیمیایی و صنایع 
وابسته

در م��اه مورد گزارش ش��اخص قیمت 
گ��روه محص��والت صنایع ش��یمیایی و 

صنایع وابسته با افزایش��ی برابر 8درصد 
مواجه ش��د. ای��ن افزایش بیش��تر تحت 
تأثیر ترقی شاخص بهای تعدادی از اقالم 
به وی��ژه متان��ول به می��زان 19.5درصد، 
2.2درصد،  استیرن  4.1درصد،  آمونیاک 
ک��ود اوره ی��ک درصد، اکس��یدمولیبدن 
17.6درصد و پودرها و مایعات ش��وینده 

2.2درصد بوده است. 
ش��اخص بهای گ��روه مذکور نس��بت 
به ماه مش��ابه پارس��ال معادل 36درصد 

افزایش یافت. 

مواد پالستیک و کائوچو و مصنوعات 
آنها

در مهرماه 1396 ش��اخص بهای گروه 
مواد پالس��تیک و کائوچ��و و مصنوعات 
آنه��ا نس��بت ب��ه م��اه گذش��ته معادل 
6.5درص��د افزایش داش��ت. این افزایش 
 بیش��تر ناش��ی از ترقی ش��اخص قیمت 
پلی اتیلن س��بک به می��زان 6. 7درصد، 
10.2درص��د،  س��نگین  اتیل��ن   پل��ی 
پلی وینیل کلراید 13.8درصد و شیلنگ 

پالستیکی 2.2درصد بود. 
ش��اخص بهای این گروه نسبت به ماه 
مشابه سال گذش��ته معادل 17.3درصد 

افزایش نشان می دهد. 

مواد نسجی و مصنوعات از این مواد
در این ماه ترقی شاخص بهای اقالمی 
مانن��د فرش پش��می دس��تباف و فرش 
ماش��ینی هر ک��دام مع��ادل 2.2درصد 
موجب ش��د تا ش��اخص بهای گروه مواد 
نس��جی و مصنوعات از این مواد نس��بت 
به ماه مرداد برابر 2.1درصد افزایش یابد. 
ش��اخص بهای گروه مزبور ب��ه میزان 
13درصد باالتر از عدد شاخص ماه مشابه 

سال قبل بود. 

فلزات معمولی و مصنوعات آنها
در ماه مورد بررسی شاخص بهای گروه 
فلزات معمولی و مصنوعات آنها نسبت به 
ماه قبل به میزان 4.5درصد ترقی داشت. 
افزایش مذکور به طور عمده در اثر افزایش 

ش��اخص قیمت برخی اقالم به ویژه آهن 
کالف گرم معادل 8.8درصد، شمش روی 
8درصد، تیرآهن 12.5درصد، مس کاتد 
2.4درصد، شمش آلومینیوم 3.6درصد و 

شمش سرب 9.7درصد بود. 
شاخص قیمت گروه فوق نسبت به ماه 
مشابه سال گذش��ته معادل 29.5درصد 

افزایش داشته است. 

تغییر قیمت دیگر کاالهای صادراتی
براس��اس جداول بانک مرکزی، در ماه 
مهر نسبت به ماه شهریور امسال قیمت ها 
در گروه »محصوالت حیوانی« 3.3درصد، 
»چربی ه��ا و روغن های حیوانی و نباتی« 
غذایی،  صنایع  »محصوالت  12.9درصد، 
نوش��ابه و توتون« 2.4درصد، »پوس��ت، 
چرم و محص��والت چرمی« 10.3درصد، 
»چ��وب و اش��یای چوب��ی« 9.1درصد، 
»ان��واع کفش« 1.3درص��د، »مصنوعات 
ساخته ش��ده از انواع سنگ« 2.9درصد، 
»ماش��ین آالت مکانیکی و ادوات برقی« 
2.2درص��د رش��د داش��ته و در مقاب��ل، 
نقلی��ه زمین��ی و تجهی��زات  »وس��ایل 

ترابری« 19درصد افت کرده است. 
همچنین در ماه یاد ش��ده قیمت ها در 
گروه »محصوالت حیوان��ی« 9.7درصد، 
»چربی ه��ا و روغن های حیوانی و نباتی« 
غذایی،  صنایع  »محصوالت  11.8درصد، 
نوش��ابه و توتون« 9.2درص��د، »چوب و 
اشیای چوبی«10.5درصد، »انواع کفش« 
16.5درصد، »مصنوعات س��اخته شده از 
انواع س��نگ« 11.9درصد، »ماشین آالت 
مکانیک��ی و ادوات برق��ی« 11.8درصد 
نسبت به مهرماه پارسال افزایش یافته و 
در مقاب��ل گروه »وس��ایل نقلیه زمینی و 
تجهیزات ترابری« 8.8درصد و »پوست، 
چرم و محص��والت چرم��ی« 0.9درصد 

کاهش داشته است. 
نکت��ه اینکه ش��اخص به��ای کاالهای 
صادراتی در ایران بر حسب ریال و برابری 
آنها با نرخ ارز آزاد است و در مهر ماه نرخ 
دالر و یورو به ترتیب معادل 2.2درصد و 

0.8درصد افزایش داشت. 

در یک سال منتهی به پایان مهر 96

قیمت محصوالت پتروشیمی ایران 30درصد رشد کرد

وزیر صنعت، معدن و تجارت: 

باید صنعت لوازم خانگی را در کشور گسترده کنیم 
اخبار

در دیدار شریعتمداری با وزیر اقتصاد ترکیه 
مطرح شد

بار دیگر بحث برقراری تعرفه 
ترجیحی میان ایران و ترکیه

وزیر صنعت ایران و وزیر اقتصاد ترکیه در خصوص 
برداش��تن دیوارهای تعرف��ه ای و کاه��ش تعرفه ها،  
برداش��تنsafe card، مق��ررات گمرک��ی طرفین،  
برق��راری تعرفه های ترجیحی بین دو کش��ور و نیز 
مشکالت ش��رکت های فعال بخش خصوصی طرفین 
برای فعالیت در کشور مقابل بحث و گفت وگو کردند.  
به گزارش ایس��نا، محمد ش��ریعتمداری در دیدار 
ب��ا وزیر اقتصاد ترکیه و هیات همراه او متذکر ش��د:  
معتقدم با توجه به اراده مس��تحکم رهبران دو کشور 
ایران و ترکیه به گس��ترش هم��ه جانبه روابط،  باید 

قدم های مان را سریع تر برداریم.  
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با ابراز خرس��ندی 
از اینک��ه در کنار س��ند کمیس��یون مش��ترک یک 
پیش نوی��س توافقنام��ه هم��کاری در زمینه صدور 
خدمات فنی و مهندسی و نیز همکاری های مشترک 
ب��رای این فعالیت ها در کش��ور ثالث بین دو کش��ور 
آماده امضا ش��ده، اظهار ک��رد: امیدوارم آغازی برای 
فعالیت ه��ای گس��ترده و همکاری ه��ای مش��ترک 
خدمات فنی و مهندسی بین دو کشور ایران و ترکیه 
و س��رآغاز ارزشمندی برای فعالیت های بزرگ آینده 
باش��د. ش��ریعتمداری تصریح کرد: مناسب است در 
مفاد پیش نویس صورت جلس��ه کمیسیون مشترک 
برخ��ی نکات عملیاتی تری را در متن صورت جلس��ه 
کمیس��یون مش��ترک همکاری های هم��ه جانبه دو 
کش��ور وارد کنیم و اجرایی ت��ر و عملیاتی تر در حل 

مشکالت دو کشور وارد شویم.  
وی با اشاره به س��فرهای ایرانیان به ترکیه افزود:  
واقعیت این اس��ت که مردم م��ا هم مثل دولتمردان 
نس��بت به ترکیه احساس برادری و نزدیکی و اخوت 
دارند و س��فرهای قابل مالحظ��ه ایرانی ها به ترکیه 
نشانگر این اس��ت. البته امیدواریم با ایجاد پایه های 
مناسب گردشگری شاهد حضور اتباع کشوردوست و 

برادر ترکیه بیش از پیش در ایران باشیم.  
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اش��اره به مذاکرات 
رؤس��ای جمه��ور دو کش��ور تصریح ک��رد: در این 
مذاکرات دو طرف بس��یار عملیات��ی صحبت کردند 
و در ش��ورای عالی همکاری های دو کش��ور، رؤسای 
جمهور دو کش��ور و نیز معاون اول رئیس جمهور ما 
و نخس��ت وزیر ترکیه با هم مذاکرات بس��یار روشنی 
داش��تند. در ادامه وزی��ر اقتصاد ترکی��ه نیز در این 
نشس��ت دو س��اعته با وزیر صنعت، معدن و تجارت 
کش��ورمان ب��ر تامین مناف��ع دو کش��ور در امضای 
قراردادها و اسناد تأکید کرد. نیهات زیبکچی افزود: 
معتقدم راه درس��ت در نظر گرفتن منافع مش��ترک 
دو ط��رف اس��ت. وی تصری��ح کرد: روابط��ی که در 
چارچ��وب آن فقط مناف��ع یک طرف تامین ش��ود 
روابط پای��داری نخواهد بود. زیبکچ��ی افزود: متنی 
که قرار اس��ت امروز )یکشنبه( در خصوص خدمات 
متقابل مهندس��ی رایزنی و مشاوره و امضا شود متن 

فوق العاده مهمی است و ارزش نمادینی دارد.  
وی یادآور ش��د: قطعا ای��ن جایگاهی که االن قرار 
داریم نقطه ایده آل ما نیست و باور داریم که کارهای 

بسیاری هست که می توانیم با هم انجام دهیم.  
زیبکچی تصری��ح کرد: این واقعیتی اس��ت که ما 
بعض��ا با اتفاق��ات نه چندان مثبت ب��رای حل موانع 
و مش��کالت زمان زیادی را هزینه می کنیم و فرصت 
را از دس��ت می دهیم و گاهی با تمرکز روی جزییات 
قراردادها و وسواس��ی که به خرج می دهیم گامی به 

عقب برداشته و در واقع فرصت سوزی می کنیم.  
وی افزود: رؤس��ای جمهور دو کش��ور ب��ا دیدگاه 
بلندنظرانه اهدافی را که برازنده دو کش��ور اس��ت با 
ایده های ب��زرگ مطرح می کنند و امی��دوارم ما نیز 

هرچه زودتر اقدامات ملموس را شروع کنیم.  
وزی��ر اقتصاد ترکی��ه ادام��ه داد: ای��ران و ترکیه 
مکم��ل هم برای همکاری ها هس��تند و ب��ا در کنار 
 ه��م قرار گرفتن این دو کش��ور و ایج��اد هم افزایی، 

قدرت فوق العاده ای پیدا می کنند.  

در جلسه فراکسیون مستقلین انجام شد
قول مساعد وزیر صنعت برای 

حمایت از صنایع خانگی
نایب رئیس فراکس��یون مستقلین مجلس شورای 
اس��المی با اش��اره به حضور وزیر صنعت در نشست 
صب��ح روز یکش��نبه این فراکس��یون  گفت که وزیر 
صنع��ت در این نشس��ت برای کمک ب��ه واحدهای 
صنعتی و حمایت از صنایع خانگی قول مساعد داده 
اس��ت. غالمعلی جعفرزاده ایمن آب��ادی در گفت وگو 
با ایس��نا با اشاره به نشس��ت روز یکشنبه فراکسیون 
مس��تقلین والیی با وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، 
گفت: در این جلسه نمایندگان در خصوص ضرورت 
توجه به حوزه صنعت و معدن نکاتی را مطرح کردند 
و درباره اصلی ترین مش��کل کشور که اشتغال است 

مواردی مطرح شد.  
وی با اشاره به تأکید نمایندگان بر ضرورت حمایت 
از واحدهای تولیدی و صنعتی از سوی دولت،  گفت: 
موضوع اجرای اص��ل 44، کاهش تصدیگری دولت، 
واگذاری شرکت های دولتی به مردم و دخالت مردم 
در رش��د اقتص��ادی از دیگر نکاتی بود ک��ه در این 

جلسه مطرح شد.  

تجارت

میزان صادرات کاهش و میزان 
واردات افزایش یافت 

مجم��وع تجارت خارج��ی ایران طی هش��ت ماهه 
امس��ال با 8درصد رشد به 60 میلیارد و 907 میلیون 
دالر رس��ید و نسبت به مدت مش��ابه پارسال، میزان 
ص��ادرات کاهش و می��زان واردات افزای��ش یافت. به 
گزارش مهر به نق��ل از گمرک ایران، کارنامه عملکرد 
تجارت خارجی کشور در هشت ماهه سال جاری نشان 
می دهد مجم��وع تجارت خارجی ای��ران با 4 میلیارد 
 و 486 میلی��ون دالر افزای��ش و 8درص��د رش��د ب��ه 
60 میلیارد و 907 میلیون دالر رسید و ارزش صادرات 
غیرنفتی ایران در آبان ماه سال جاری نسبت به مهرماه 
ی��ک درصد بهبود یافت.  بر این اس��اس حجم تجارت 
خارجی ایران در س��ال جاری تا ابتدای آذر ماه نسبت 
به مدت مشابه سال قبل 8 درصد بزرگ تر شده است. 
همچنین در هش��ت ماهه اول س��ال جاری تشریفات 
گمرک��ی 102 میلی��ون و 381 ه��زار ت��ن کاال در 
گمرکات کشور تماما به صورت الکترونیکی و با کنترل 
 کامل به روش هوش��مند انجام ش��ده که از این مقدار 
 23 میلیون و 569 هزار تن سهم واردات و 78 میلیون و
 812 ه��زار تن س��هم کااله��ای صادرات��ی غیرنفتی 
بود. مجموع ارزش ص��ادرات و واردات ایران در مدت 
یادش��ده به 60 میلیارد و 907 میلیون دالر رسید که 
این رقم 8 درصد بیش��تر از مدت مش��ابه سال 1395 
اس��ت. مجموع تجارت خارجی ایران در هش��ت ماهه 

سال گذشته 56 میلیارد و 421 میلیون دالر بود.  
افزایش ۱۷.۵ درصدی واردات

این گزارش می افزاید: در هشت ماهه اول سال جاری 
به می��زان 32 میلیارد و 419 میلی��ون دالر انواع کاال 
وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
17 و 52 صدم درصد افزایش نشان می دهد.  این رقم 
در ماه گذش��ته 14 و 89صدم درصد بود.  عمده ترین 
دالیل افزای��ش واردات به کاالهای اساس��ی،  قطعات 
منفصله خودرو،  خودرو و کاالهای س��رمایه ای مربوط 
می ش��ود. همچنین در مدت یادش��ده متوسط قیمت 
 کاالهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و

 361 دالر افزایش یافت که در مقایس��ه با پارسال 6 و 
80 صدم درصد افزایش داشته است.  

 کاهش صادرات غیرنفتی
مجم��وع ص��ادرات غیرنفتی ایران در هش��ت ماهه 
س��ال جاری به 28 میلیارد و 488 میلیون دالر رسید 
 که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به میزان یک و 
21 صدم درصد کاهش داش��ته اس��ت. این رقم در ماه 
گذش��ته 2 و 17 صدم درصد بود. همچنین متوس��ط 
قیمت هر تن کاالی صادراتی نیز در مدت یادش��ده به 
363 دالر رسید که 8 و 4 صدم درصد افزایش داشت.  
در مجموع صادرات کاالهای ایرانی به چین در هش��ت 
 ماهه نخس��ت امسال نس��بت به سال گذش��ته 13 و

 51 درص��د افزای��ش یافته اس��ت. در ب��ازار عراق هم 
عملکرد بهتری داش��تیم و رشد 6 و 51 صدم درصدی 
ثبت ش��د. ص��ادرات غیرنفتی ایران ب��ه کره جنوبی و 
افغانستان به ترتیب با افزایش 28 و 12 صدم درصدی 
و 12 و 11 صدم درصدی همراه شد و تنها شاهد افت 
18 و 70 صدم درصدی صادرات کش��ورمان به امارات 

متحده عربی بوده ایم.  
عمده ترین کاالهای صادراتی

اقالم عمده صادراتی کش��ورمان در مدت یادشده به 
ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش 4 میلیارد و 586 
میلیون دالر،  پروپان مایع شده به ارزش 897 میلیون 
دالر،  سایر روغن های سبک و فرآورده ها به جز بنزین 
با 764 میلی��ون دالر، متانول ب��ا 752 میلیون دالر و 

پلی اتیلن گرید فیلم با 750 میلیون دالر بوده است.  
اقالم عمده وارداتی

اق��الم عمده وارداتی در هش��ت ماهه س��ال جاری 
نیز به ترتیب ش��امل برنج ی��ک میلیارد و 6 میلیون 
دالر،  ذرت دام��ی ب��ه ارزش 980 میلی��ون دالر، 
قطع��ات منفصله جه��ت تولید خودروی س��واری با 
972 میلیون دالر، لوبیای سویا با 669 میلیون دالر 
و وس��ایل نقلیه موتوری با حجم س��یلندر 1500 تا 
2000 س��ی س��ی به ارزش 643 میلیون دالر بوده 
است. واردات برنج در این مدت با مجوز تعاونی های 

مرزنشین صورت گرفته است.  
عمده ترین خریداران کاالهای ایرانی

عمده ترین خری��داران کاالهای ایرانی در هش��ت 
 ماهه س��ال جاری به ترتیب ش��امل چی��ن به ارزش

 5 میلیارد و 748 میلیون دالر، عراق با 4 میلیارد و 
351 میلیون دالر، امارات متحده عربی با 3 میلیارد 
و 893 میلی��ون دالر، جمه��وری کره ب��ا 2 میلیارد 
 و 747 میلیون دالر و افغانس��تان ب��ا یک میلیارد و

 849 میلیون دالر بوده است.  
کشورهای عمده صادرکننده کاال به ایران

کش��ورهای عمده صادرکننده کاال ب��ه ایران در مدت 
یادش��ده به ترتیب شامل کشورهای چین با 7میلیارد و 
951 میلی��ون دالر، امارات متح��ده عربی با 5میلیارد و 
749 میلی��ون دالر، ترکیه ب��ا 2 میلیارد و 221 میلیون 
دالر، جمهوری کره با یک میلیارد و 844 میلیون دالر و 
آلمان با یک میلیارد و 792 میلیون دالر بوده اس��ت. در 
حال حاضر تمامی کاالهای وارداتی به گمرکات سراس��ر 
کش��ور به کمک س��امانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تج��ارت فرامرزی رصد می ش��ود و کنترل 100درصدی 
کاالهای وارداتی با استفاده از فناوری اطالعات به صورت 
هوش��مند صورت می گیرد و جزئی تری��ن اطالعات این 
کاالها در سامانه های گمرک قابل دسترسی بوده و امکان 
جس��ت وجوی هوش��مند هر کاال با 40 آیتم در سامانه 

جامع گمرکی فراهم شده است.  
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مسئول دفتر خاورمیانه یک 
ش��رکت خودروس��از چینی با 
بیان اینکه ای��ران می تواند به 
بزرگ ترین ش��ریک خودرویی 
ای��ن کش��ور تبدی��ل ش��ود، 
گف��ت: صنعت خودروس��ازی 
چی��ن در چند دهه گذش��ته 
توانس��ته از نداشتن به داشتن 
و س��پس به فناوری باال ارتقا 
یابد و این مهم را مدیون اخذ 
فناوری های برت��ر از برندهای 
معتبر و برتر خودرویی جهان 

است. 
به گزارش »عص��ر خودرو« 
ب��ه نقل از ایرن��ا، »جیاندونگ 
  -Jiandong Han-»ه��ان
روز  دوشنبه در نخستین روز از 
بین المللی خودروی  نمایشگاه 
تهران  اف��زود: چینی ها موفق 
ش��دند در پنج دهه گذشته به 

این سمت و سو حرکت کرده 
و در نهای��ت به جایگاه کنونی 
خود برسند؛ امری که در آغاز 
با انتقال تدریجی فناوری ها به 
شرکت های سازنده چینی آغاز 
شد و به تدریج توانستند آن را 

توسعه دهند. 
چین��ی  مس��ئول  ای��ن 
خاطرنش��ان کرد: در یک دهه 
اخی��ر نیز چی��ن توانس��ته با 
رشدی چش��مگیر بر برندهای 
خودرویی خود تمرکز کرده و 
آنه��ا را توانمند کند و امروز از 
طریق همان ه��ا وارد بازارهای 

جهانی شود. 
مس��ئول دفت��ر خاورمیان��ه 
ش��رکت »بایک موتور چین« 
با اش��اره ب��ه برنامه ریزی این 
ش��رکت برای توس��عه حضور 
در بازار ب��زرگ ایران، تصریح 

ک��رد: از نظر چینی ها، فناوری 
خودروی��ی در ای��ران کام��ل 
اس��ت و ایرانی ه��ا از س��ابقه 
و توانمن��دی باالی��ی در ای��ن 

صنعت برخوردارند. 
وی گف��ت: ای��ن ش��رکت و 
بس��یاری دیگر از شرکت های 
ب��ا  ت��ا  درصددن��د  چین��ی 
از  انجام هم��کاری مش��ترک 
مهندس��ان  باالی  توانمن��دی 
و خودروس��ازان ایران��ی برای 
حضور در ب��ازار بیش از 400 
میلیونی اطراف و همس��ایگان 
ای��ران نیز به��ره ب��رده و این 
کش��ور را ب��ه ه��اب صادراتی 
محصوالت خود تبدیل کنند. 

جیاندونگ هان تصریح کرد: 
استراتژی ما، ارتقای تحقیق و 
توسعه، افزایش تولید و فروش، 
تولید خودرو در  بومی س��ازی 

ایران، اعمال مدیریت محلی بر 
تولید و انتقال فناوری ها است 
تا به این ترتیب ضمن افزایش 
تولی��د و اش��تغال زایی، ایران 
را ب��ه هاب خدمات رس��انی به 
کشورهای منطقه بدل کنیم. 

موقعی��ت  گف��ت:  وی 
اس��تراتژیک ای��ران در منطقه 
و ب��ازار ب��زرگ خودرویی آن، 
عام��ل اصل��ی حضورم��ان در 
ایران و این نمایش��گاه اس��ت؛ 
ب��ازار ایران قوی و نوپاس��ت و 
می تواند به بزرگ ترین شریک 

خودرویی چین تبدیل شود. 
همچنین  چین��ی  مقام  این 
بین المللی خودروی  نمایشگاه 
تهران را نمایش��گاهی مهم در 
منطقه برای عرضه خودروهای 
ب��ا فن��اوری ب��اال و روز جهان 

توصیف کرد. 

ب��ه گ��زارش ایرن��ا، دومین 
بین المللی خودروی  نمایشگاه 
تهران روز گذشته با مشارکت 
48 ش��رکت داخلی و خارجی 
از 16 کشور در محل نمایشگاه 
آفت��اب  ش��هر  بین الملل��ی 

گشایش یافت. 
در این نمایشگاه شرکت های 
خودرویی از کش��ورهایی نظیر 
آلمان، فرانس��ه، چی��ن، هند، 
اتریش، ک��ره جنوب��ی، ژاپن، 
ترکیه، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا، 
تایوان و. . . در کنار شرکت ها و 
خودروسازان ایرانی به عرضه و 
ارائه تولیدات خود پرداخته اند. 
این نمایش��گاه در فضایی به 
وسعت 6 هزار و 500 مترمربع 
از تا جمعه آینده - 10 آذرماه- 
همه روزه از ساعت 10 تا 18 

پذیرای عالقه مندان است. 

مع��اون وزی��ر صنعت الزم��ه حضور 
خودروسازان ایرانی در بازار های جهانی 
را توج��ه وی��ژه ب��ه تحقیق و توس��عه 
اعالم کرد و گفت: همه ش��ش قرارداد 
خودرویی تنظیم ش��ده در پسابرجام با 
توجه وی��ژه به این مهم تنظیم ش��ده 

است. 
به گ��زارش خبرگزاری صداوس��یما، 
منصور معظمی در حاش��یه گش��ایش 
دومین نمایش��گاه بین المللی خودروی 
ته��ران اف��زود: اولوی��ت هم��کاری با 
خارجی ها، با ش��رکت هایی اس��ت که 
س��رمایه گذاری  ای��ران  در  بخواهن��د 
کنن��د و اکث��ر ش��رکت های حاضر در 
این نمایشگاه نیز یک همکار یا شریک 

ایرانی دارند. 

وی که رئیس هیأت عامل س��ازمان 
توس��عه و نوسازی صنایع ایران )ایدرو( 
است، تاکید کرد: درهای کشور به طور 
کامل ب��ه روی خودروهای خارجی باز 
نشده اس��ت و محدودیت هایی در این 

راستا قائل شده  ایم:  
»به هم��ه ش��رکت های صاحب برند 
م��ورد تایی��د خارج��ی که حض��ور در 
ب��ازار ای��ران را خواس��تارند خوش آمد 
می گویی��م، ام��ا اگ��ر فقط ب��ه دنبال 
صادرات باش��ند برای ش��ان محدودیت 

قائل می شویم«. 
وی ی��ادآوری کرد: برای خودروهایی 
ک��ه ب��ه تازگ��ی پیش فروش ش��ده و 
محصول مشترک با خارجی ها هستند، 
بیش از 16 هزار تقاضا در نیم س��اعت 

ارائ��ه ش��د، بنابراین اگ��ر همه کمک 
کنیم و باور داش��ته باشیم، خودروساز 

می شویم. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
ادامه داد: همه قراردادهای منعقدشده 
ب��ا خارجی ها با ش��رط داخلی س��ازی 
40درصدی آغاز ش��ده است و حداکثر 
در س��ه س��ال ب��ه 70 ی��ا 80درص��د 
داخلی سازی می رسند، اما قطعه سازان 
کش��ور نیز باید متناس��ب با قراردادها 

توسعه یابند. 
وی تصری��ح ک��رد: س��رمایه گذاری 
ما در صنع��ت قطعه س��ازی به ویژه در 
زمین��ه نیروی انس��انی و فن��اوری در 
س��ال های گذش��ته اندک بوده و جای 
کار بس��یار دارد. معظم��ی ی��ادآوری 

 کرد: در آن قراردادها تاکید شده است
 60 شرکت قطعه سازی ایرانی از جانب 
شرکت خارجی ارتقا یابند و محصوالت 
تولیدی شان در بازار جهانی قابل رقابت 

باشد. 
به گفته وی، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بر مقوله کیفیت تاکید ویژه ای 

دارد. 
مع��اون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درب��اره ق��رارداد نفتی ش��رکت توتال 
تصریح ک��رد: تا امروز توتال در قرارداد 
خود با شرکت نفت ایران هیچ تغییری 

نداده است. 
وی تاکید ک��رد: باید خارجی ها را به 
حضور در ایران تش��ویق کنیم و کاری 

کنیم احساس ناامنی و ترس نکنند. 

داخلی سازی خودروهای مشترک تولیدی 
بین خودروسازان ایرانی و شرکت های خارجی 
از جمله مس��ائلی است که هرچند مسئوالن 
دولت��ی و مدیران خودروس��از باره��ا بر لزوم 
رعایت آن تاکید کرده اند، اما در عمل، چندان 
ب��ه این موضوع پایبند نبوده و وزارت صنعت 

هم نظارت دقیقی بر این مسئله ندارد. 
به گزارش پدال نی��وز، رونمایی از محصول 
جدی��د س��یتروئن در ای��ران که قرار اس��ت 
با همکاری س��ایپا به تولید برس��د از جمله 
جدیدتری��ن اقدامات انجام ش��ده در صنعت 
خ��ودرو اس��ت. ب��ر این اس��اس قرار اس��ت 
خودروی C3 با همکاری دو خودروساز ایرانی 
و فرانس��وی در نیمه اول سال آینده به تولید 

برسد. 
فریبرز ش��هباز، مدیرعامل ش��رکت سایپا 
سیتروئن در مراسم رونمایی C3 از آغاز تولید 
این خودرو با داخلی سازی 20درصد خبر داد. 
این در حالی است که طبق مصوبه وزارت 
صنعت، تولید خودروهای خارجی مش��ترک 
باید حداقل با داخلی سازی 40درصدی آغاز 

ش��ود اما با ای��ن وجود، س��یتروئن به نصف 
می��زان داخلی س��ازی تعیین ش��ده در ای��ن 
مصوبه اکتفا کرده و بیش��تر به فکر کس��ب 
سود از محل مونتاژکاری محصوالت شان در 
ایران هس��تند. این در حالی است که ظاهرا 
خودروساز داخلی نیز عالقه زیادی به تقویت 
داخلی سازی قطعات خودروی جدید نداشته 
و بیش��تر به فکر رفع تکلیف برای تولید یک 

محصول جدید است. 
توجیه وزارت صنعت برای سرپیچی 
خودروسازان از مصوبه داخلی سازی

پی��ش از ای��ن نی��ز انتقاداتی نس��بت به 
پایین ب��ودن میزان داخلی س��ازی پژو 2008 
مطرح شد؛ زمانی که مدیران خودروساز تابوی 
مصوبه وزارت صنعت برای آغاز تولید خودرو 
با داخلی س��ازی 40درصدی را شکس��تند و 
از ش��روع تولید این محصول با داخلی سازی 
30درص��دی خبر دادند. هرچن��د این اقدام 
ایران خ��ودرو با حمایت مع��اون صنایع وزیر 
صنعت روبه رو ش��د و صالحی نی��ا اعالم کرد 
که »موض��وع داخلی س��ازی 40درصدی در 

همه قراردادها مدنظر است اما ما باید طوری 
عمل کنیم که تولی��د راه بیفتد، نمی توانیم 
تولید را متوقف کنیم بلکه باید با یک برنامه 

زمان بندی، داخلی سازی را افزایش دهیم.«
وی ب��ا بیان اینکه »تاکید بر اجرای مصوبه 
وزارت صنعت درباره داخلی س��ازی خودروها 
جفا در حق تولید است«، به فارس گفته بود: 
مغایرتی بین تولید پژو 2008 با داخلی سازی 
30درصدی و تاکید مصوبه وزارت صنعت بر 

داخلی سازی 40درصدی وجود ندارد. 
ب��ه این ترتی��ب، وزارت صنعت ب��ا وجود 
مصوبه خودش، سعی در توجیه سطح پایین 
داخلی س��ازی خودروهای خارجی و مغایرت 

آن با مصوبه این وزارتخانه داشته است. 
سیاست های تشویقی برای 

مونتاژکاران چینی 
از س��وی دیگ��ر، وزارت صنع��ت اخی��را 
از مهلت ده��ی باب��ت عب��ور داخلی س��ازی 
خودروهای چینی از مرز 20درصد خبر داده 

است. 
به گفته صالحی نیا، الزام به داخلی س��ازی 

40درص��دی خودروهای چینی از س��ال 97 
اعمال خواهد ش��د. در نتیجه ش��اهد تاخیر 
یک س��اله در رسیدن به حداقل داخلی سازی 
40درصدی در خودروه��ای چینی خواهیم 
بود. در عین حال، اگر امس��ال داخلی سازی 
خودروهای چینی تا 30درصد نیز انجام شود، 
مشمول دریافت مزیت 5درصدی خواهند شد 
و ب��ه این ترتیب، چینی ها حتی در وضعیتی 
که حداقل داخلی س��ازی را رعایت نمی کنند 
باز هم مشمول سیاست های تشویقی خواهند 

شد. 
همچنی��ن طبق گفت��ه صالحی نی��ا، اگر 
چینی ها به داخلی س��ازی ب��االی 40درصد 
برسند، مزیت بیشتری را نیز دریافت خواهند 
ک��رد. ای��ن مهلت ده��ی وزارت صنع��ت به 
مونتاژکاری چینی ها در شرایطی اتفاق افتاده 
که آنها سال هاس��ت در ب��ازار خودروی ایران 
حضور دارند و در این مدت تنها به کسب سود 
از بازار پرعطش خودروی ایران فکر کرده اند و 
هیچ دستگاهی به طور جدی آنها را به افزایش 

داخلی سازی ملزم نکرده است. 

همه قرارداد های خودرویی پسابرجام، صادرات گراست

حلقه گم شده قراردادهای جدید خودرویی کجاست؟ 

خودروسازان چینی:

 ایران می تواند بزرگ ترین شریک خودرویی ما باشد
اخبار

دولت باید پای خود را از روی ترمز 
توسعه صنعت خودرو بردارد

نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس شورای 
اس��المی معتقد اس��ت در حال حاضر دولت بزرگ ترین 
مانع ایجاد قطب س��وم خودروس��ازی در کش��ور اس��ت، 
بنابرای��ن در صورتی که دولت پای خ��ود را از روی ترمز 
بردارد بخش خصوصی قطب سوم خودروسازی را در کشور 
ایجاد خواهد کرد. فریدون احمدی اظهار داشت: در شرایط 
کنونی باید قطب سوم خودروسازی در کشور ایجاد شود و 

اصوال دولت نباید در این ارتباط دخالت کند. 
وی با اش��اره ب��ه توانمندی ب��االی بخش خصوصی در 
کش��ور خاطرنشان کرد: در صورتی که دولت دست از سر 
خودروس��ازی بردارد و از بوروکراسی اداری در این بخش 
بکاهد و به تعهداتش عمل کند، مطمئنا خودروسازی در 
کش��ور توس��عه خواهد یافت. به گزارش خبر خودرو، وی 
با توج��ه به طرح تولید خودروهای برقی در قطب س��وم 
خودروس��ازی خاطرنش��ان کرد: با توجه ب��ه اینکه تولید 
برقی ه��ا زمانبر بوده و نیازمند ایجاد زیرس��اخت هایی در 
ش��هرهای کشور اس��ت، به نظر طرح خوبی نیست و باید 
همزمان در قطب سوم، خودروهای بنزینی نیز تولید شود. 
نماین��ده زنجان و طارم در مجل��س دهم تصریح کرد: 
امروز ایجاد قطب س��ومی صرفا براساس تولید محصوالت 

برقی توجیه اقتصادی ندارد. 
احمدی با توجه به قرارداد همکاری ایدرو و رنو و موضوع 
ایجاد قطب س��وم به واسطه همکاری این دو بخش، افزود: 
هر کجا که دولت انگش��ت بگذارد معتقدم به ایجاد قطب 

خودروسازی منتج نخواهد شد. 
وی تاکید کرد: در صورتی که ایجاد قطب سوم به واسطه 
همکاری رنو و بخش خصوصی، صورت گیرد راهکار خوبی 
خواهد بود البته اینکه کدام ش��رکت اقدام به ایجاد قطب 

سوم کند با حکم و دستوری ممکن نخواهد شد. 
وی اظهار داش��ت: چنانچه دولت پای خ��ود را از ترمز 
بردارد قطب های جدید خودروسازی شکل خواهد گرفت 
و با ایجاد رقابت پذیری، بخش خصوصی نیز در این جریان 

عملکرد مناسب تری خواهد داشت. 
وی ب��ا توجه به حمایت وزیر صنع��ت و معدن از ایجاد 
قط��ب جدید در صنعت خودرو، تصریح کرد: وزیر صنعت 
و معدن به درستی به مشکالت موجود در این صنعت پی 
بردند و متاسفانه امروز مکانیزم ها برای توسعه این صنعت 

بازدارنده است. 
وی افزود: در صورتی که دولت ها دخالت کنند هرگونه 
حرک��ت جدی��دی در صنعت خودرو به س��رانجام خوبی 
نخواهد رسید، بنابراین در صورتی که موانع توسط دولت 
از سر راه برداشته شود بخش خصوصی قطب سوم را ایجاد 

خواهد کرد. 

۴۰ هزار خودروی تاکسی در تهران 
نیازمند تعویض کاتالیست هستند

مدیرکل محیط زیس��ت اس��تان تهران ب��ا بیان اینکه 
40هزار تاکسی در تهران نیازمند تعویض کیت کاتالیست 
برای کاهش آلودگی هوا هس��تند، گفت: اگ��ر این اقدام 
صورت نپذی��رد بنزین یورو4 برای آنه��ا تفاوتی با یورو2 

ندارد. 
کیومرث کالنتری در حاش��یه سومین جلسه کارگروه 
کاهش آلودگی هوای اس��تان تهران در جمع خبرنگاران 
افزود: این جلسه با حضور همه اعضای کارگروه برگزار شد 
و طبق روال گذش��ته دستگاه های اجرایی به ارائه گزارش 
عملکرد خود پرداختند و همچنین در خصوص توس��عه 

فضای سبز بحث و بررسی شد. 
به گ��زارش خبرخودرو، وی اضافه کرد: قرار ش��د اداره 
کل منابع طبیعی استان تهران در خصوص توسعه فضای 
س��بز در حد استانداردهای تعریف ش��ده در برنامه جامع 
شهرس��تان ها زمین اختصاص دهد و درب��اره تولید نهال 
نی��ز دو مرکز تولید نهال در دماوند و مالرد نهال های الزم 
و کاف��ی در فصول درختکاری در اختیار ش��هرداری ها و 

دهیاری ها قرار گیرد. 
وی با بیان اینکه تامین منابع مالی توسعه فضای سبز از 
محل عوارض آالیندگی یا ارزش افزوده یا از محل کمک های 
دولت به ش��هرداری ها خواهد بود، گفت: ش��هرداران باید 
فضای سبز شهر خود را به حد استاندارد برسانند. مدیرکل 
محیط زیس��ت استان تهران مس��ائل مربوط به خودرو و 
حمل و نق��ل عمومی را نیز از جمله موارد مطرح ش��ده در 
سومین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران 
دانست و افزود: روند جایگزینی موتورسیکلت های برقی و 
ایجاد زمینه برای ورود خودروهای برقی بررسی و مقرر شد 
وزارت صنعت، معدن و تج��ارت احداث یک واحد مونتاژ 
یا تولید خودرو و موتورس��یکلت برقی را در داخل ش��عاع 
120 کیلومتری تهران پیگیری کند تا زمینه جایگزینی با 
اولویت موتورسیکلت های برقی به جای موتورسیکلت های 

موجود انجام شود. 
کالنتری تصریح کرد: جایگزینی و تعویض تاکسی های 
فرسوده و نیز تعویض کاتالیس��ت خودروهای تاکسی در 
حال تردد در کالنش��هر تهران با حضور نماینده ش��هردار 
تهران بررس��ی شد، براساس مصوبه هیأت وزیران در سال 
93، شهرداری ها موظف هستند کاتالیست های خودروهای 
عموم��ی در حال تردد در ش��هرها را تعویض کنند تا بار 

آالیندگی خودروها کاهش پیدا کند. 
دبیر کارگروه کاهش آلودگی هوای استان تهران افزود: 
چنانچه تعویض کاتالیست ها انجام نشود، اگر بنزین یورو4 
هم به تاکسی ها تحویل داده شود و خودرو فاقد کاتالیست 
کاهش دهن��ده آالیندگی باش��د، تفاوتی ب��ا بنزین یورو2 

نخواهد داشت. 

اخبار

اطالعیه گروه خودروسازی سایپا 
در خصوص پیش فروش کوییک

ب��ا توج��ه ب��ه تاکی��د مدیرعام��ل جدی��د گروه 
خودروس��ازی س��ایپا در خصوص کسب حداکثری 
رضایت مشتریان، فروش خودروی کوییک به جهت 
بازنگری در فرآیندهای تولید و شاخص های کیفی به 

زمان دیگری موکول شد. 
رضا تقی زاده ماکویی، معاون بازاریابی و فروش گروه 
خودروسازی س��ایپا ضمن عذرخواهی از مشتریان 
محترم در این خصوص گفت: پس از بازدید مهندس 
جه��رودی، مدیرعام��ل جدید گروه خودروس��ازی 
س��ایپا از خطوط تولید کوییک و فرآیند تولید این 
خودرو و تاکید ایش��ان بر کسب رضایت حداکثری 
مش��تریان و بررسی ارتقای آپشن های کوییک مقرر 
شد پیش فروش این محصول به زمان دیگری موکول 
شود. وی افزود: به زودی زمان پیش فروش خودروی 
کوییک از طریق رسانه ها به اطالع مشتریان محترم 

خواهد رسید. 

نکات تازه قرارداد جدید خودرویی ایران با رنو
دو دستی بازار را تقدیم 

فرانسوی های کردیم
رئیس دانش��کده خودروی دانشگاه علم و صنعت 
از فجایع ق��رارداد جدید خودرویی ای��ران با »رنوی 

فرانسه« پرده برداشت. 
به گزارش پدال نی��وز، »خودروس��ازان در قرارداد با 
فرانسوی ها ذوق زده شده اند، ولی عالوه بر ارائه امتیازاتی، 
بازار را دو دستی تقدیم آنها کرده اند. در قرارداد جدید 
ایدرو با رنو تولید دو خودرو در کشور آن هم به صورت 
مشترک مورد توافق قرار گرفته است. جالب اینجاست 
که پایه دو خودروی داس��تر و س��یمبل همان ال 90 
اس��ت. خوب خودروس��ازان کشور، ش��ما که چندین 
س��ال است روی پلتفرم ال 90 کار کرده اید چرا امتیاز 
تولید فقط آپرِش��ل را با رنو منعقد کرده اید مگر فقط 
اتاق این خودروها عوض نشده؟«  این جمالت بخشی 
از صحبت های شجاعی فرد، رئیس دانشکده خودروی 
دانش��گاه علم و صنعت اس��ت که دل پری از وضعیت 

صنعت خودروسازی کشور داشت. 
محمدحسن شجاعی فرد با بیان اینکه خودروسازان 
در قرارداده��ای خودرویی با ش��رکت های خارجی 
چشم خود را بسته و ذوق زده می شوند، اظهار داشت: 
می گویند بارک  اللهّ پژو آمد و قرارداد بس��ت اما اعالم 
نمی کنند مبنای این قراردادها چه بود؟ به اعتقاد من 
هر ش��رکتی با عالقه شدید مایل به امضای این گونه 
قراردادهاس��ت زیرا خودروساز ایرانی سرمایه و بازار 
ایران را می ده��د از آن طرف الزامی هم به صادرات 
محصوالت مشترک نیست. خوب طبیعی است که 

هر کسی آماده انعقاد قرارداد باشد. 
وی ب��ا بی��ان اینکه با این ش��رایط اگ��ر متقاضی 
همکاری با »بی ام و« هم باشیم خواهند آمد، افزود: 
البته قیمت BMW گران اس��ت و خودروسازان به 

دنبال آن نمی روند. 
رئیس دانش��کده خودروی دانشگاه علم و صنعت 
با اعالم اینکه 17 س��ال پیش ق��رارداد ال 90 قبل 
از تصویب به دستم رس��ید، گفت: آن زمان متوجه 
شدم که این قرارداد فاجعه است. در چندین مناظره 
تلویزیونی در این مورد شرکت کردم و مصاحبه  های 
مختلفی را انج��ام دادم تا باالخ��ره در یک مناظره 
تلویزیونی که با حض��ور آقای جهانگیری وزیر وقت 
صنع��ت برگزار ش��د ایرادات و اش��کاالت ق��رارداد 
به ص��ورت مفصل بیان ش��د، در آن جلس��ه آقای 
جهانگیری گف��ت می  توانیم این مش��کالت را رفع 
کنی��م. به نحوی که از 13 م��ورد ایراد حدود هفت 
م��ورد، مورد موافقت قرار گرف��ت اما تاکید کرد که 

صادرات دست من نیست. 

گره ترافیکی پایتخت باز نمی شود
فرمانده انتظامی تهران بزرگ گفت گره ترافیکی 
پایتخت را نمی توان باز کرد مگر با همکاری س��ایر 
بخش ه��ا و دس��تگاه ها، چراکه ترافیک ش��هر یک 

موضوع بین  بخشی است. 
 سردار حس��ین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ اظهار ک��رد: تعداد خودرو ها در ش��هر تهران 
بی شمار اس��ت و همین امر باعث ش��ده که معابر و 
خیابان ه��ای پایتخت ظرفیت این تع��داد خودرو را 

نداشته باشند. 
وی افزود: پلیس در شرایط کنونی تنها کاری که 
می تواند انجام دهد، مدیریت ترافیک اس��ت چراکه 
نمی توان این گره ترافیکی را باز کرد مگر با همکاری 
سایر بخش ها و دستگاه ها، چراکه ترافیک شهر یک 
موضوع بین  بخشی است از این رو باید هر دستگاهی 

به وظایف خود عمل کند. 
فرمانده انتظامی تهران بزرگ بیان کرد: پلیس در 
ساعات پیک ترافیک سعی دارد ترافیک را مدیریت 
کند و بر حسب وظیفه ذاتی، ترافیک و عبور و مرور 
ش��هروندان را تس��هیل کند تا مردم دچار مش��کل 

نشوند. 
س��ردار رحیمی در پایان گفت: برای حل مشکل 
ترافیک ش��هر تهران باید بستر مناسبی فراهم شود 
که امیدواریم با هم افزایی سایر دستگاه ها این اتفاق 

رخ دهد. 



به گزارش آی دی سی، اندازه بازار اینترنت اشیا تا سال ۲۰۲۰ به رقم ۱.۲۳ 
تریلیون دالر خواهد رسید. به گزارش زومیت، مطابق پیش بینی آی دی سی 
بازار اینترنت اش��یا در آینده ای نزدیک، تریلیون دالری خواهد ش��د و سهم 

بخش س��خت افزار از این بازار ب��ه حدود ۴۰۰ 
میلی��ارد دالر می رس��د. این موسس��ه تحلیلی 
همچنین در گزارش خود با اش��اره به تس��لط 
نس��بی بخش س��خت افزار در هزینه های کلی 
دس��تگاه های IoT در حال حاضر، خاطرنشان 
کرده که این رون��د در درازمدت ادامه نمی یابد 
و ورق ب��ه نف��ع بخش خدم��ات و نرم افزارهای 
عمومی برخواهد گشت. انتظار می رود خدمات و 
محصوالتی که مستقیم با کاربر سر و کار دارند، 
بیش��ترین سهم از رشد فزاینده  اینترنت اشیا را 
به خود اختصاص دهند. عالوه بر این، پیش بینی 
می ش��ود در آینده ای نزدیک بخش های بیمه، 
خرده فروش��ی و خدمات درمان��ی دس��ت ب��ه 

س��رمایه گذاری های هنگفتی در اینترنت اشیا بزنند. از آنجا که اینترنت اشیا 
گس��تره ای وسیع از راهکارها را دربر می گیرد، انتظار می رود صنایع مختلف 
برای س��رمایه گذاری در این بخش، رویکردی هم افزایانه و هماهنگ را اتخاذ 

کنند و احتماال بخش س��اخت و تولید هم پیشگام این تالش ها خواهد بود. 
بسیاری از بخش هایی که از قابلیت تبدیل شدن به موتورهای رشد اینترنت 
اش��یا  برخوردارند، هنوز مراحل آغازین رش��د خود را سپری می کنند که از 
جمله آنها می توان به وس��ایل نقلیه خودران 
اش��اره ک��رد. راهکارهای مدیریت هوش��مند 
ساختمان نیز ممکن است سهمی قابل توجه 
از رش��د ارزش بازار اینترنت اش��یا را به خود 
اختصاص دهد. برخی از غول های بزرگ دنیای 
فناوری مانند سامس��ونگ هم در حال حاضر 
مناب��ع قابل توجهی را برای توس��عه خدمات 
مرتبط با مدیریت هوشمند در نظر گرفته اند. 
آی دی سی نتیجه گرفته اثراتی که این صنایع 
روی اینترنت اش��یا می گذارند، طی دو تا سه 
س��ال آینده برای کارب��ران نهایی ملموس تر 
خواهد ش��د. آی دی س��ی همچنی��ن در این 
گزارش ضمن اذعان به آینده روشن اینترنت 
اشیا، تصریح کرده که به دلیل گسترش همه جانبه این فناوری و بازشدن پای 
آن ب��ه تمامی محصوالت، دنبال کردن ردپای آن به طور مس��تقل تبدیل به 

کاری دشوار و پیچیده شده است. 

طب��ق تصمیم دولت، وزارت ارتباطات موظف ش��ده که ب��ه منظور اتصال 
یکپارچه دستگاه های دولتی به شبکه دولت و پایش امنیت آن و انطباق شرایط 
فنی آن با سند تبیین الزامات شبکه ملی اطالعات برای صدور مجوز الزم برای 

کارور )اپراتور( شبکه دولت الکترونیکی از طریق 
کمیس��یون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اقدام و دستورالعمل های الزم به این امور را تهیه 

و ابالغ کند. 
به گزارش ایس��نا، هیأت وزیران به پیش��نهاد 
مشترک س��ازمان اداری و اس��تخدامی کشور و 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و به اس��تناد 
اص��ل یکصد و س��ی و هش��تم قانون اساس��ی 
جمهوری اس��المی ای��ران تصویب ک��رد که به 
منظ��ور ایجاد هماهنگی بین دس��تگاهی، کلیه 
دس��تگاه های اجرایی مکلفند ب��ه منظور تحقق 
برنامه عملیات��ی )با اولوی��ت پروژه های مالیات 
الکترونیکی، معامالت دولتی الکترونیکی، سالمت 

الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، استعالم مدرک تحصیلی، تکمیل پایگاه هویتی 
اطالعات نسبی سببی، خزانه داری الکترونیکی و مدیریت الکترونیکی خدمات( 
نس��بت به ارائه اطالعات، وب سرویس های برخط، استعالم های الکترونیکی و 

برنامه های تلفن همراه، خدمات خود را جهت بهره برداری در مرکز ملی تبادل 
اطالعات، کارپوش��ه ملی ایرانیان، سامانه دولت همراه، سامانه پایش اطالعات 
کالن کش��ور )پاک(، س��امانه یکپارچه صدور مجوزهای کس��ب وکار، سامانه 
مدیریت خدمات، س��امانه مدیریت س��اختار 
دس��تگاه های اجرایی، س��امانه کارمند ایران و 
سایر درگاه های )پورتال های( یکپارچه، حسب 

مورد به متولی مربوط ارائه کنند. 
 بر این اس��اس کلیه دس��تگاه های اجرایی 
مکلفن��د قب��ل از ارائ��ه هرگونه پیش��نهاد به 
مراج��ع قانونی ذی ربط، برای ایجاد و توس��عه 
زیرس��اخت های الزم جهت توس��عه سامانه ها، 
درگاه ه��ا )پورتال ها( و پایگاه های داده موافقت 
شورای اجرایی فناوری اطالعات را کسب کنند. 
 در این راس��تا س��ازمان فن��اوری اطالعات 
ایران موظف اس��ت زیرس��اخت های فنی الزم 
برای توس��عه دولت الکترونیکی را فراهم کرده 
و توس��عه دهد. دس��تگاه های اجرایی موظفند صرفا از بستر فنی ایجادشده از 
س��وی سازمان مذکور، در انجام فعالیت های خود بهره برداری کرده و از ایجاد 

زیرساخت های فنی موازی پرهیز کنند. 

 آیا ش��رکت های بزرگ تجارت الکترونیک، ماهیت حراج های پایان سال 
را برای همیش��ه تغییر داده اند؟ مهم ترین علت حضور مردم در این رویدادها 

چیست؟ 
ب��ه گزارش زومیت، چهار س��ال پیش برخی 
کارشناس��ان مبحث��ی را به نام »دام رس��انه ای 
خرده فروش��ان« مطرح کرده بودند. در روزهای 
نزدیک به عید ش��کرگزاری، رس��انه ها به شدت 
تالش می کنند همه مردم را در ش��لوغ ترین و 
ناخوشایندترین روز حراج سال، به خرید هرچه 
بیش��تر تش��ویق کنند. آنها برای ای��ن پویایی 
اجتماعی، میلیون ها دالر خرج کرده اند تا مردم 
را به س��مت این دریای خوش��گذرانی »خرید 

کردن و هزینه کردن« سوق بدهند. 
شاید، این آمازون است که ماهیت حراج آخر 

سال را برای همیشه تغییر داده است. 
درحالی که در سراس��ر دنیا بازارهای فیزیکی 

رو به افول می روند و خرده فروش��ان تالش می کنند ب��رای مردم دلیل های 
بیشتری بیاورند که چرا باید وقت و پول بیشتری را به بازدید از فروشگاه های 
آنها اختصاص دهند، پویایی انفجاری بلک فرایدی، در حال محوشدن است. 

چرا؟ وقتی  که می توانید در خانه خود بنشینید و به مانیتور خیره شوید، چرا 
باید از خانه بیرون بروید و در همهمه فروش های آخر فصل شرکت کنید؟ 

به نظر می آید والمارت و دیگر خرده فروشانی که برای جذب بیشتر مردم با 
هم رقابت می کنند، علت اصلی عالقه مردم به 
حضور در فروشگاه ها را فراموش کرده اند: اینکه 
چرا مردم دوس��ت دارند ب��ا یکدیگر به خرید 
برون��د. مردم از حضور در ب��ازار لذت می برند 
چراکه تمایالت اجتماعی، روابط و معاش��رت 
با افرادی که می شناسند و نمی شناسند، یک 
نیاز انسانی است، صرف حضور در فروشگاه ها 
لذت بخش اس��ت. زی��را گش��ت زدن در بازار، 
صرف نظر از خرید کردن یا نکردن، خوشایند 
اس��ت: ما انس��ان ها به ارتباط با یکدیگر نیاز 

داریم. 
حاال مس��ابقه خریدکردن به پایان رسیده 
اس��ت. آمازون، برنده میدان ب��ود. با این  حال 
ش��اید در رقابت های فروش آتی، ش��اهد باش��یم که بازیگران اصلی تالش 
می کنند تجرب��ه ای برای مردم فراهم کنند ک��ه ارزش پولی را که پرداخت 

می کنند داشته باشد، این تنها آغاز راه است. 

قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری با اشاره به نقش دانشگاه ها در توسعه 
جوامع، گفت که نیاز امروز جامعه ما داش��تن دانشگاه کارآفرین و نسل جدید 
است به همین دلیل پایان نامه های دانشجویی باید به سوی رفع نیازها و حل 

مشکالت س��وق داده شوند.  »عبدالرضا باقری« 
ضمن بازدید از طرح های عمرانی و خوابگاه جدید 
دانشگاه آیت اهلل حائری میبد با اشاره به ضرورت 
تربیت نیروی انس��انی متناسب با نیاز جامعه در 
بخش های مختل��ف، اظهار کرد: بای��د قدری از 
کمیت گرایی فاصله بگیریم و به کیفیت بپردازیم. 
وی اس��تفاده از فرصت ها و زمینه ها در راستای 
ارتقای کیفی ظرفیت های علمی و آموزش��ی در 
دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی را ضروری دانست 
و افزود: دانشجویان باید وارد فضای صنعت شوند 
تا در آینده کارآفرین باش��ند، بنابراین نباید صرفا 
به کالس درس اکتفا کنن��د. قائم مقام وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری یکی از مزیت های استان یزد و 

شهرستان میبد را نیروی انسانی عنوان کرد و گفت: ایجاد مراکز رشد و تقویت 
آنه��ا در مراکز آموزش عالی از دیگر ویژگی های اس��تان ی��زد در حوزه آموزش 
است. این مقام مسئول تصریح کرد: مراکز آموزش عالی باید مشکالت مختلف 

شهرس��تان را مرتفع کنند تا ش��هر میبد برای استان و کشور الگو باشد. باقری، 
عدم نقش آفرینی دانش��گاه ها در راس��تای رفع مشکالت شهری را نشان دهنده 
نبود پیوند دانش��گاه با جامعه دانس��ت و ادامه داد: دانش��گاه ها نقش مهمی در 
توس��عه و مدیری��ت هرچه بهتر جوام��ع دارند. 
رئی��س هیأت امنا و هیأت ممی��زه وزارت علوم 
در بخش دیگری از س��خنان خ��ود گفت: نیاز 
امروز جامعه ما، دانشگاه کارآفرین و نسل جدید 
اس��ت به همین دلیل پایان نامه های دانشجویی 
باید به س��مت رفع نیازها و حل مشکالت سوق 
داده شوند. وی با بیان اینکه امروز هیچ مشکلی 
بدون راه حل علمی قابل رفع شدن نیست،  افزود: 
ب��ا توجه به ثبت جهانی یزد دانش��گاه ها باید از 
فرصت به وجود آمده برای ایجاد رشته های جدید 
و تقویت همکاری با دانشگاه های جهان استفاده 
کنند.  »کمال دهقانی فیروزآبادی« نماینده مردم 
تفت و میبد در مجلس شورای اسالمی گفت: با 
توجه به اینکه میبد ۲۲ س��ال رتبه اول کنکور را داش��ته و خوشبختانه در این 
شهرستان دانشگاه های مختلف وجود دارد، لذا میبد مینیاتوری از کشور است که 

باید بعد از قطب فرهنگی و صنعتی به قطب علمی تبدیل شود. 

تصمیماتجدیددولتبرایتحققدولتالکترونیکیبازاراینترنتاشیاتاسال۲۰۲۰،تریلیوندالریمیشود دانشگاهکارآفریننیازامروزجامعهماآمازون،پیروزواقعیجمعهسیاه

راهکارهایی عملی وجود دارند که به شما کمک می کنند با سرعت بیشتری به 
سرمایه مورد نظر خود برسید، استرس ناشی از بی نظمی را کم کنید و مهارت های 
س��ازمانی را افزای��ش دهید. به گزارش زومیت، س��رمایه گذاران زی��ادی در دنیا 
وجود دارند که به دنبال موقعیت های خوب برای س��رمایه گذاری هستند و اکثر 
کارآفرینان نیز دوست دارند که سهمی از سرمایه آنها داشته باشند. اما تعداد کمی 
از آنها قادرند سرمایه گذاران را قانع کنند که استارت آپ شان ارزش سرمایه گذاری 
دارد. هوش مصنوعی، ماش��ین های پرنده و بیوتک تنها موضوعات داغی نیستند 
که این روزها مورد توجه س��رمایه گذاران قرار می گیرند. به عنوان مثال ش��رکت 
Clutter  را که در زمینه راه حل های ذخیره سازی فعالیت می کند در نظر بگیرید. 
این ش��رکت که در سیلیکون ولی فعالیت می کند، توانست بیش از ۱۰۰ میلیون 
دالر سرمایه جذب کند. عالوه بر این، شرکت هایی مانند کالتر تمام سرمایه خود 
را برای طراحی مدل های کسب و کار خرج نمی کنند. بنیانگذاران باید طرح کامل 
و جامعی از اهداف خود نشان دهند تا بتوانند نظر مثبت سرمایه گذاران را جذب 
کنند. مش��کل اینجاس��ت که اغلب بنیانگذاران با فرآیند های جذب سرمایه در 
کشمکش هستند و گاهی نمی توانند هزینه های خود را پرداخت کنند. درنتیجه 
نمی توانند کسب و کار خود را رشد بدهند و شور و اشتیاق خود را برای کار کردن 
از دس��ت می دهند. استراتژی های متفاوتی برای جذب س��رمایه وجود دارد؛ اما 
مهم ترین آنها این است که با فرآیند جذب سرمایه مانند فرآیند فروش رفتار کنید. 
زمانی که بنیانگذاران اس��تارت آپ استراتژی فروش طراحی می کنند، فاکتورهای 
متنوعی از جمله پرس��ونای خریدار و کانا ل ها را در نظر می گیرند. آنها از نرم افزار 
مدیریت روابط مشتری استفاده می کنند تا میزان ترافیک هدایت شده و کیفیت 
آن را زیر نظر داشته باشند. با استفاده از این روش ها می توان میزان فروش را تا 
حدی پیش بینی کرد و افزایش داد. س��والی که پیش می آید این است که چرا از 
همین روش برای جذب سرمایه استفاده نمی شود؟ در ادامه این مقاله به بررسی 

شش استراتژی جذب سرمایه برای استارت آپ ها می پردازیم. 
۱-مفاهیممالیرادرککنید

س��رمایه گذاران قب��ل از آماده ش��دن محصول ی��ا نمونه اولی��ه، عالقه ای به 
شنیدن س��خنرانی ش��ما ندارند. در عوض به عنوان یک بنیان گذار قبل از اینکه 
وقت س��رمایه گذاران را بگیرید، اطالعات جامعی در مورد حداقل نیازمندی های 
اقتصادی کسب کنید. پیش از صحبت کردن با سرمایه گذاران شرکت شما باید به 
حداقل درآمد رسیده باشد. در سیلیکون ولی معموال حداقل درآمد مقدار ۱۰ هزار 
دالر در ماه در نظر گرفته می شود و زمانی که مبلغ درآمد ساالنه به یک میلیون 
دالر در سال رسید، می توان برای جذب سرمایه گذاری جدی وارد مذاکره شد. این 
رقم در مناطق و کشورهای مختلف تفاوت دارد، اما هدف در تمامی شرکت ها یکی 
است و آن هم رسیدن به حداقلی از درآمد است. تا آن زمان به هر طریق ممکن 
سعی کنید میزان درآمد خود را افزایش دهید. خبر خوب این است که این روزها 
تعداد سرمایه گذاری روی استارت آپ ها نسبت به چند سال گذشته بسیار بیشتر 

شده و روند رشد آن صعودی است. 
۲-مشکلاسنادومدارکسخنرانیخودراحلکنید

س��خنرانی یا ارائه های موفقیت آمیز، نقش��ه مس��یر کار را به شنوندگان نشان 
می دهن��د و بع��د از توضی��ح هر بخش و ارائ��ه یک خالصه به پایان می رس��ند. 
س��رمایه گذاران از کارآفرینانی خوش شان می آید که دقیقا می دانند به چه مقدار 
س��رمایه احتیاج دارند، چگونه می خواهند این مق��دار پول را جمع آوری کنند و 
در چه راهی می خواهند از آن اس��تفاده کنند. همچنین برای سوال های از پیش 
تعیین شده مانند  »خودتان را در ۱۰ سال آینده کجا می بینید؟ « آماده باشید. 
سرمایه گذاران به پرسیدن چنین سوال هایی عالقه دارند و می خواهند ببینند فرد 
مورد نظر بین ۷ تا ۱۰ س��ال آینده در کجا قرار خواهد گرفت. ش��رکت هایی که 
نتوانند به این قبیل سوال ها پاسخ مناسب ارائه دهند، مورد توجه سرمایه گذاران 
قرار نخواهند گرفت. س��رمایه گذاران ترجیح می دهند با تاجران و افراد روشنفکر 

وارد معامله ش��وند تا اینکه تنها بخواهند پول خود را روی یک ایده بزرگ خرج 
کنند. بس��یاری از س��رمایه گذاران تحت تأثیر بینش و تفکر کارآفرینی افراد قرار 
می گیرند و حاضر می شوند س��رمایه خود را در اختیار یک بنیانگذار قرار دهند، 

زیرا می دانند که چنین فردی می تواند موفقیت خود را در آینده تضمین کند. 
۳-برایسرمایهگذارانپرسونایمشابهخریدارانتهیهکنید

برای سرمایه گذاران از پرسونای مشابه با پرسونای فروش استفاده کنید و قادر 
باش��ید به تمام س��واالت جزئی مربوط به آن پاسخ دهید. اینکه چه سابقه کاری 
دارند، کجا زندگی می کنند، چه غذاهایی می خورند، اوقات فراغت خود را چگونه 
می گذرانند و به چه چیزهای اهمیت می دهند. پاسخ دادن به برخی از این سوال ها 
س��اده و برخی دیگر مش��کل اس��ت. اگر می خواهید در زمینه جذب سرمایه به 
موفقیت برسید باید اطالعات کاملی از فرد یا شرکت سرمایه گذار جمع آوری کنید. 
کتاب های زیادی در این رابطه وجود دارند که اطالعات خوبی به شما می دهند. 

۴-سرمایهگذارانموردنظرراشناساییکنید
بعد از تهیه پرس��ونای مورد نظر، سعی کنید س��رمایه گذاران واجد شرایط را 
ترغیب کنید. در شبکه خود جست وجو کنید و ببینید آیا شخصی را پیدا می کنید 
که فرد مورد نظر را بشناس��د و بتواند ش��ما را به او معرفی کند یا خیر. معموال 
رویدادهای تخصصی و خیریه ها و ش��تابدهنده ها محل مناسبی برای پیدا کردن 
سرمایه گذاران هستند. بسیاری از سرمایه گذاران وقت خود را تنها در شرکت های 
سیلیکون  ولی سپری نمی کنند و در دیگر شهرهای اصلی یک کشور نیز فعالیت 
می کنند. طبق گزارش س��ایت PwC حدود ۷۵ درصد سرمایه گذاران یک سال 
اخیر خود را در استارت آپ های کالیفرنیا، نیویورک و ماساچوست سپری کرده اند. 

۵-قیفجذبسرمایهطراحیکنید
قی��ف فروش را در نظر بگیرید و س��رمایه گذاران بالق��وه را مرحله بندی کنید. 
شناس��ایی افراد، جدا کردن افراد واجد ش��رایط، نخس��تین قرار مالقات، بررسی 
ش��رایط معامله، اسناد فرستاده ش��ده و پایان معامله از مراحل این قیف هستند. 
در هر مرحله نیاز سرمایه گذاران را در نظر بگیرید و مدارک و محتوای خود را با 

توجه به آنها تهیه کنید. 
۶-سیستموبرنامهریزیمناسبداشتهباشید

درس��ت کردن یک سیستم جذب سرمایه مناس��ب به شما کمک می کند در 
وقت و هزینه های خود صرفه جویی کنید. افراد نامناسب را از لیست سرمایه گذاران 
مناس��ب کنار بگذارید زیرا پول زی��اد، ارزش خطر کردن و برقراری همکاری های 
نامناس��ب را ندارد. طبق گزارش های رس��می، نیمی از کسب و کارها در پنج سال 
ابتدایی خود شکس��ت می خورند، بنابراین انتخاب ش��ریک تجاری مناسب همان 
چیزی اس��ت که می تواند موفقیت شما را تضمین کند. پس یک لیست مرتب از 
سرمایه گذاران مناسب تهیه و تمام مراحل کار را یادداشت کنید. زمانی که داده های 
مورد نظ��ر را جمع  آوری کردید، راحت تر می توانید زم��ان خود را مدیریت کنید 
و وارد مراحل بعدی ش��وید. مهم ترین نکته ای که در جذب س��رمایه باید به یاد 
داش��ته باشید این است که بعد از شنیدن جواب منفی ناامید نشوید. از تمام این 
اتفاق ها استقبال کنید و به چشم فرصت مناسبی برای شبکه سازی حتی با افراد 
غیر عالقه مند ببینید. ارتباط خود را با همه آنها حفظ کنید تا ش��اید در آینده با 
فرصت های مناسبی برای همکاری روبه رو شوید. جذب سرمایه تنها یکی از راه های 
رشد دادن استارت آپ نیست، بلکه یکی از ابزارهای قدرتمند شبکه سازی و داشتن 
مکالمات تأثیرگذار با افراد موفق به ش��مار می رود. به یاد داش��ته باشید در همان 
صحبت های اولیه حرف پول را به میان نیاورید. این کار فرصت جذب سرمایه را از 
بین می برد. ابتدا روابط مستحکم برقرار و سپس شرایط مالی خود را مطرح کنید. 
تهیه سیس��تم جذب سرمایه به اندازه تهیه سیستم فروش اهمیت دارد و باید در 
دستور کار بنیانگذاران قرار بگیرد. این کار نه تنها از شدت استرس می کاهد بلکه 

قدرت برنامه ریزی شما را تقویت و مسیر رسیدن به موفقیت را هموار می کند. 
ENTREPRENEUR:منبع

اعتقاد بس��یاری بر این اس��ت که خالقیت، امری منحصر به فرد، 
درونی و دشوار بوده و فقط تعداد محدودی از افراد از آن برخوردار 
هس��تند. امروزه ما حتی دشوارترین فرآیندها را می توانیم تجزیه و 
تحلی��ل و درک  کنیم. این تجزیه و تحلیل  ها به ما نش��ان می دهد، 
ذهنیت  ها و رفتارهای خاصی وجود دارند که هر کس��ی می  تواند از 
آنها برای رس��یدن به نتیجه  ای مطلوب استفاده کند. در اغلب افراد 
خالق رفتارها و ذهنیت های مشترک بسیاری وجود دارد. در ادامه 
به نقل از مدیر اینفو، شش رفتار بنیادین افراد خالق را با هم مرور 

می کنیم. 
۱-ایدههاراهنرمندانهکشفکنید

حقیقت این اس��ت که فردی خالق و مشتاق، ابتدا باید ایده  ها را 
تشخیص دهد. ما باید یاد بگیریم که تمام کارهای خالقانه براساس 
کاره��ای قبلی انجام می ش��وند. هیچ چیزی به ط��ور کامل، اصیل و 
ابتکاری نیست. فرد باید این را درک کند که ایده و الهام هر کاری، 
ممکن اس��ت یک ب��اره از منابع مختلفی به ذهنش برس��د. هر ایده 

جدید، فقط ترکیبی از ایده  های قبلی است. 
هنرمن��د خوب، ت��ا جایی که می  تواند از س��بک دیگ��ران تقلید 
می کن��د، بخش  هایی از کارهای دیگران را انتخاب کرده و آنها را با 
کار خ��ودش ادغام می کند و ای��ن کار را آنقدر خوب انجام می  دهد 
که کار جدید، با اینکه اصالت اولیه را ندارد ولی منحصر به فرد بوده 

و مختص خودش است. 
۲-هموارهدرحالجستوجوباشید

برای اینکه بدانید چیزی ارزش تقلید را دارد یا نه، باید در جاهای 
مناس��ب به دنبال تقلید باش��ید. ورودی ها، خروجی ها را تس��هیل 
می کنن��د. به عبارت دیگر کیفیت اطالعات مورد اس��تفاده، کیفیت 
کار تولیدشده را تعیین می کند. در این دنیای پر از نویز و اختالل، 
یافتن بهترین ایده اغلب دش��وار اس��ت. البته روش هایی برای این 
کار وجود دارد. یک روش، روش شاخه  ای یا انشعاب است که برای 
بررسی تغییرات یک ایده مفید است. این روش بدین صورت است: 
متفک��ری را در نظر بگیرید. درم��ورد هر آنچه که درباره آن متفکر 
وجود دارد مطالعه کنید تا اطالعات بیشتری به دست آورید. سپس 
س��ه نفر را که این متفکر عاش��ق آنهاست بیابید و سعی کنید همه 
چیز را در مورد آنها بفهمید. این کار را تا جایی که می  توانید تکرار 
کنید. تا جایی که می توانید شاخه  های این درخت را گسترش داده 

و از درخت باال بروید. 
این روش، تنها روش غربال ایده  های ارزش��مند نیس��ت. معموال 
چیزی اصالت دارد که قبال هرگز مشاهده نشده باشد. فقط مشاهده 
اطراف کافی نیست. فرد خالق به طور فعاالنه در هر جایی به دنبال 

بهترین ایده می  گردد و همواره در حال جست وجو است. 
۳-واردحوزههایجدیدبشوید

هر چقدر که در محل کارمان تخصص و تجربه بیش��تری کس��ب 
 کنی��م، به هم��ان اندازه ن��گاه خاص ما نس��بت به دنی��ا تقویت و 
کارایی  مان بیش��تر می شود، به طوری که دیگر برای انجام کارهای 
حوزه تخصصی خودمان نیازی به تفکر نداریم ولی از س��وی دیگر، 
جنب��ه منفی آن هم این اس��ت که کمتر پذی��رای ایده  های جدید 

خواهیم بود و کمتر به تغییرات واکنش نشان می دهیم. 
مث��اًل حض��ور فراگیر گ��وگل در دنیای ام��روز را در نظر بگیرید. 
موتورهای جست وجو از مدت ها پیش و قبل از گوگل وجود داشتند 
ولی کاربردشان محدود بود. گوگل با استفاده از رویکردی جدید، به 
موفقیت دس��ت یافت و تصمیم گرفت به جای محبوبیت و شهرت، 
روی کیفیت تمرکز کند. انتش��ارات علمی و دانشگاهی، الهام  بخش 
این تغییر بود. در دنیای دانش��گاهی ی��ا آکادمیک، فرد به راحتی با 
بررس��ی میزان نقل قول مطلبی، می  توان��د کیفیت مقاله را تعیین 
کند. بهترین مقاالت پژوهشی در باالی صفحه نشان داده می شوند. 
درحال��ی که مقاالت محدودتر، به پایی��ن صفحه یا صفحات بعدی 

منتقل می شوند. 
راه  حل  ه��ای اصل��ی و خالقان��ه همواره ب��ا روش  ه��ای جدید و 
غیرضروری حاصل نمی ش��وند، بلکه با توسعه برنامه   های کاربردی 
نوآورانه می  توان به این راه  حل  ها دست یافت. نیازی نیست مفاهیم 
کام��ال جدی��دی را در نظر بگیرید. ش��ما می  توانی��د دو ایده کامال 

متفاوت را یافته و آنها را با هم ترکیب کنید. 
۴-پرکارترباشید

ادیس��ون و بسیاری از دانش��مندان دیگر آزمایش  های بی  وقفه و 
فراوان��ی انجام دادند که اکثر آنها هرگ��ز موفقیت  آمیز نبودند، بلکه 
آثاری بودند که حتی ف��ردی عادی در خیابان هرگز نگاهی هم به 
آنها نمی انداخت. هی��چ یک از ما نمی  توانیم دقیقا پیش  بینی کنیم 
که کدام ایده  ها موفق خواهند ش��د و کدام  یک با شکس��ت مواجه 

می شوند. 
راه  حل این اس��ت که آنقدر کار تولید کنی��م که به ناچار یکی از 
آنه��ا خوب از آب درآید. اگر در ه��ر ۱۰ ایده، فقط یک ایده خوب 
باشد بدین معنی است که شما باید روی ۱۰۰ ایده کار کنید تا ۱۰ 
تا از آنه��ا خوب از آب دربیاید. وقتی چیزی را تولید می کنید مهم 
نیس��ت که چقدر خوب باش��د، حتی اگر هم بد باشد تمرینی است 

برای ایجاد موردی بهتر. 
۵-محدودیتهارابپذیرید

موانع زیادی وجود دارند که می  توانند ما را از ایجاد یک کار خوب 
باز دارند ولی جوهره خالقیت این است که ما با هر چیزی که داریم 
کار خود را انجام دهیم. بهترین روش برای خالقیت این اس��ت که 
به راحتی محدودیت  هایی را برای خودمان قائل شویم. محدودیت  ها 
دش��من ما نیستند. بس��یاری از افراد خالق با وجود محدودیت  ها، 
ش��اهکارهای خیلی خوبی تولید کردن��د و به محدودیت  ها توجهی 

نکردند. 
۶-روالیبرایتوسعهفرآیندخالقیتایجادکنید

خالقیت به راحتی به دست نمی  آید و اغلب فرآیندی ناامیدکننده 
اس��ت. الزم است روالی را ایجاد کنیم که بتوانیم به  آن تکیه کنیم. 
خالقیت فرآیند اس��ت. سیس��تمی وجود دارد که ف��رد می  تواند با 

استفاده قاعده  مند از آن، ایده  های خوب تولید کند. 
این حوزه، محرمانه و خصوصی نیست و تنها حوزه نبوغ محسوب 
می شود. صرف  نظر از اینکه یک کار چقدر دشوار است، فرد باید آن 
کار را انجام دهد. یادتان باش��د، تنها در صورتی که س��فت و سخت 
به کاری بچسبید و آن را با پشتکار دنبال کنید، می  توانید به جایی 

برسید.
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دریچهیادداشت

ظاهرا استیو جابز، مدیرعامل مرحوم شرکت اپل تا بدان حد محبوبیت دارد 
که می توان با س��اخت عروسک وی با امکانات متنوع به کسب درآمد امیدوار 
بود. به گزارش فارس به نقل از ورج، عروس��ک یادشده توسط شرکت دم تویز 
و در ابعاد واقعی خود اس��تیو جابز س��اخته شده و به همراه آن ۱۰ مدل لوازم 
جانبی و سه دست قابل تعویض هم عرضه می شود. یکی از این دست ها باز و 
دو مدل دیگر کم و بیش بسته هستند و با افزودن آنها به عروسک استیو جابز 
می توان وی را در حاالت مختلفی بازس��ازی کرد. عروسک یادشده به کاربران 
امکان می دهد تا لحظات مهم زندگی جابز را بازس��ازی کنند که از جمله آنها 
می توان به مراس��م رونمایی نخستین آی پد، یا کار کردن وی با رایانه ای مک 
و . . .  اش��اره ک��رد. همراه با این عروس��ک یک مدل کوچ��ک و خاطره انگیز 

عروسکی از رایانه مک بوک ایر هم عرضه می شود. 

عروسکاستیوجابزهمازراهرسید

نشس��ت س��رمایه گذاری فن��اوری )TIM 2017( با حض��ور صندوق های س��رمایه گذاری 
مخاطره پذیر کشورهای عضو دی-هشت آذرماه سال جاری به میزبانی ایران برگزار خواهد شد. 
ب��ه گزارش امتداد نیوز به نقل از پارک فناوری پردیس، مهدی صفاری نیا، دبیر ش��بکه انتقال و 
تبادل فناوری دی-هش��ت )D-8 TTEN(، گفت: با برنامه ریزی انجام ش��ده، نشست سال ۹۶ 
با حضور صندوق های سرمایه گذاری مخاطره پذیر از کشورهای مختلف و متخصصین این حوزه 
در پارک فناوری پردیس برگزار خواهد ش��د. رئیس پارک فناوری پردیس افزود: این نشس��ت با 
رویکرد هم افزایی بین صندوق های مخاطره پذیر کشورها طراحی شده است و بخش های نشست 
شامل سخنرانی های کلیدی، پنل های بحث و گفت وگو، ارائه تجربیات و مدل های سرمایه گذاری 
مخاطره پذیر برگزیده، ارائه داستان تعامل استارت آپ های منتخب با سرمایه گذاران، جلسه ارائه 

فرصت های سرمایه گذاری توسط شرکت های نوپا )Pitch Deck( و کارگاه های آموزشی است.

نشستصندوقهایسرمایهگذاری
مخاطرهپذیربرگزارمیشود

طاهرهمنیریشریف
MBAکارشناسارشد



همه ما از نخس��تین ساعت های 
روز تا نیمه های ش��ب مورد هجوم 
برندها و استراتژی های بازاریابی شان 
هس��تیم.  به هر سو که نگاه کنیم،  
ردپایی از حضور فعالیت های جانبی 
کس��ب وکار خواهی��م یاف��ت.  از 
بیلبوردهای اتوبان ها به عنوان مدل 
سنتی تبلیغات گرفته تا آگهی های 
موج��ود در اپ های موبایل همگی 
ی��ک هدف واح��د دارند؛ توس��عه 
کسب وکار شرکت ش��ان.  با اندکی 
مس��امحه توس��عه کس��ب وکار را 
می توان به معنای برندسازی مورد 
استفاده قرار داد.  اگرچه این تعریف 
بسیار ساده و دارای ایرادهایی است،  
با این حال به منظور پیشبرد بحث، 

مناسب به نظر می رسد.  
بس��یاری از ش��رکت ها فرآین��د 
برندس��ازی را به گون��ه ای مرتب��ط 
ب��ا حوزه داخلی ش��رکت تفس��یر 
می کنن��د.  این به معنای تالش در 
راس��تای برندسازی با اس��تفاده از 
امکانات موجود در داخل س��ازمان 
اس��ت. بر همین اساس معموال در 
یک ش��رکت ب��ا بودجه متوس��ط، 
خب��ری از کارش��ناس های ح��وزه 
برندسازی و حتی بازاریابی نیست.  
شاید در کشورهای در حال توسعه 
هنوز مشاوره کسب وکار به معنای 
علمی و دقیق رواج نداش��ته باشد،  
اما در مقیاس وسیع کسب وکارهای 
کارش��ناس های  بین الملل��ی 
ش��اخه های مختل��ف کس��ب وکار 
نقشی فعال در شکل گیری برندها 
و توس��عه هرچه بهترش��ان دارند. 
بی توجهی به همکاری با آژانس های 
برندسازی از یک سو و نقش مهمی 
که این آژانس های مش��اوره ای در 
دارند  س��ازماندهی کس��ب وکارها 
دالی��ل کافی را به ماری��ون داده تا 
به عنوان بنیانگذار ژورنال برندسازی 
قلم به دست شود.  در ادامه برترین 
آژانس ه��ای حوزه برندس��ازی را با 
یکدیگر مورد بررسی قرار خواهیم 

داد.  
Bellwether،  جادوی عربی

ش��اید تا همین 20 س��ال پیش 
صحبت از توس��عه کسب وکارهای 
غیرنفتی در کشورهای عربی شوخی 
بی مزه ای به نظر می رس��ید.  با این 
حال کشورهای حاشیه خلیج فارس 
در چند س��ال اخیر به شدت در پی 
ایجاد کسب وکارهای غیر نفت محور 
هستند.  برهمین اساس و با توجه 
ب��ه موفقیتی که ام��ارات در جذب 
توریس��ت داش��ته اس��ت،  آژانس 
Bellwether در پ��ی ارائه تجربه 
به سایر شرکت ها افتاده است.  اگر 
مانند من گمان کرده اید این آژانس 
تنها در زمینه توریس��م مش��غول 
فعالیت اس��ت،  نگاهی به لیس��ت 
خدمات ارائه شده در سایت رسمی 
شرکت شما را متعجب خواهد کرد.  
در نوامب��ر س��ال 2016 پیامی 

به این ش��کل در خروجی س��ایت 
Bellwether ق��رار گرف��ت؛ »ما 
تمایل زیادی به کم��ک در زمینه 
طراح��ی برنامه،  ارائ��ه راهکارهای 
کمپین ه��ای  و  لوگ��و  طراح��ی 
بازاریابی و همچنین نحوه استفاده 
تج��اری از تکنولوژی های نوین به 
ش��رکت های مصمم داریم.  هدف 
ما به طور مشخص شرکت هایی که 
عزم خود را برای کسب موفقیت و 
ش��هرت در عرصه بین المللی جزم 
کرده اند،  هستند. دفتر مرکزی ما 
در ش��هر زیبای دوبی ق��رار دارد و 
در صورت نیاز از محل کس��ب وکار 
طرف ه��ای قرارداده��ای خود نیز 

بازدید خواهیم کرد.  
پیام��ی ک��ه در ب��اال نقل ش��د،  
یک معنای روش��ن دارد.  در واقع 
را  هدف��ش  ب��ازار   Bellwether
به طور مشخص تعیین کرده است.  
در همین راس��تا ت��الش زیادی به 
منظ��ور دوری از ارائه س��خنان پر 
زرق و برق نیز صورت گرفته است.  
به طور کلی در اینجا ما با آژانس��ی 
مواجه هستیم که حرف های خود 
را به طور واضح با مشتریان در میان 
می گذارد و همین نکته مزیتش در 

مقابل رقبا محسوب می شود.  
Bluemarlin،  اصالت در 

برندسازی
هنگام��ی ک��ه از ش��رکت های 
انگلیسی صحبت به میان می آید،  
اغل��ب مردم محص��والت لوکس و 
باکیفیت��ی را مدنظر قرار می دهند.  
صنع��ت  مه��م  دس��تاورد  ای��ن 
کسب وکار انگلستان در مقایسه با 
سایر کشورهای پیشرفته محسوب 
خدم��ات  ح��وزه  در  می ش��ود.  
برندس��ازی نیز Bluemarlin به 
خوبی از این ش��هرت بهره جسته 

اس��ت.  اگ��ر نگاه��ی به لیس��ت 
قیمت های این آژانس بیندازید،  در 
مقایسه س��ایر رقبا،  لیست قیمت 
بس��یار باالی��ی دارد.  ب��ا این حال                          
یک��ی   Bluemarlin همچن��ان 
از پردرآمدتری��ن مش��اوران حوزه 
کس��ب وکار در دنیاست.  به راستی 
دلی��ل این موفقیت چیس��ت؟ اگر 
بخواهیم به طور خالصه بیان کنیم،  
س��ابقه عملکرد فوق الع��اده موفق 
و اس��تفاده از کادر مج��رب دالیل 
اصلی این آژانس گران قیمت است.  
موفقیت های این آژانس راه تأسیس 
نمایندگی در نیویورک و سنگاپور 
را نی��ز هموار کرده اس��ت.  به این 
ترتیب این شرکت از مزیت حضور 
مس��تقیم در بازاره��ای پرف��روش 

برندسازی برخوردار است.  
هنگامی که با مرکز پش��تیبانی 
Bluemarlin تم��اس گرفت��ه و 
دالیل موفقیت ش��ان را جویا شدم،  
پاسخ دهنده در عرض چهار دقیقه 
تاریخچه مختصری از موفقیت های 
20 س��اله این برند ارائه کرد.  نکته 
جال��ب هم��کاری ای��ن آژانس با 
بس��یاری از ش��رکت ها و نهادهای 
دولتی انگلس��تان است که اهمیت 
برندسازی حتی در نهادهای دولتی 

را بیان می کند.  
Brand house،  ترکیب 

استراتژی و خالقیت
Brand house یک ش��رکت 
مش��اوره  زمین��ه  در  چن��دکاره 
کسب وکار اس��ت.  از ارائه خدمات 
تبلیغ��ات گرفت��ه تا برندس��ازی و 
نح��وه مدیری��ت منابع انس��انی و 
فیزیک��ی همگی در حوزه تخصص 
این آژانس هس��تند.  در راس��تای 
انجام هرچ��ه بهتر وظایف مختلف 
ای��ن آژان��س ب��ر ایجاد احس��اس 

مشترک میان ش��رکت و مخاطب 
 تأکی��د دارد.  به بی��ان مدیرعامل

 Brand house  هیچ ش��رکتی 
بر  احساس��ی  تأثیرگذاری  ب��دون 
مخاطب قادر به ارائه سیمای آرمانی 
از برن��د خویش نیس��ت. برهمین 
اساس ش��اید دوره های برندسازی 
چنین مرکز مش��اوره ای طوالنی تر 
از نمونه های مش��ابه باشد اما آمار 
78.2 درصد موفقیت در همکاری 
با مش��تریان به این شرکت قدرت 
مانور بسیار باالیی روی عملکردش 

را داده است.  
اگر به دنبال برندس��ازی مبتنی 
بر جل��ب احس��اس های مخاطب 
هستید،  نگاهی هرچند مختصر به 
مطالب ارائه ش��ده در سایت اصلی 
این مؤسسه خالی از لطف نخواهد 

بود.  
Brand image، تصویر 

خود را به ما بسپارید
اغل��ب مؤسس��ه های فع��ال در 
زمینه مش��اوره برندسازی حاصل 
ط��رح و برنامه برخی از کارآفرینان 
بازنشس��ته هس��تند. ب��ا این حال 
Brand image تمرک��ز خود را 
روی تهی��ه تیم��ی از متخصصان 
آکادمیک حوزه کسب وکار و به طور 
مشخص برندسازی قرار داده است. 
شاید به همین دلیل دفترهای این 
آژانس در شهرهای مختلفی نظیر 
سینسیناتی، پاریس،  هنگ کنگ، 
شانگهای و کشور سنگاپور مشغول 
به فعالی��ت و ج��ذب متخصصان 
برتر حوزه های گوناگون کسب وکار 

هستند.  
این آژانس محصول همکاری دو 
پژوهش��کده الگا و گوب در زمینه 
نظری  پژوهش های  کاربرد  توسعه 
در ح��وزه برندس��ازی محس��وب 

می شود. بر این اساس ساالنه حجم 
قابل توجهی از مق��االت علمی به 
منظور به کارگی��ری در حوزه های 
عمل��ی برندس��ازی در اختیار این 
آژانس قرار می گی��رد. در کنار این 
عوامل اگر نگاهی به تجربه فعالیت 
طوالنی مدت این مؤسس��ه از سال 
1971 بیندازی��م،  تالقی تجربه و 
تخص��ص در زمینه برندس��ازی را 

مشاهده خواهیم کرد.  
Brand me، کوچک اما ماهر

برخی از مؤسس��ه ها شاید چندان 
ب��زرگ ی��ا پ��رآوازه نباش��ند اما در 
فعالیت ش��ان  کوچ��ک  حوزه ه��ای 
دارن��د.  خیره کنن��ده ای  تخص��ص 
ای��ن  از  یک��ی    Brand me
ش��رکت های کوچک اما ماهر است. 
ای��ن آژان��س به ص��ورت مس��تقل و 
ب��دون وابس��تگی به پژوهش��کده یا 
ش��رکت مادر فعالی��ت دارد. همین 
ام��ر باعث ش��ده در رقابت با س��ایر 
مؤسسه ها جهت گیری اش بیشتر به 
باشد.  سوی حوزه های دست نخورده 
برندسازی شخصی یکی از مولفه های 
نس��بتا جدید در حوزه کس��ب وکار 
است. در مقام تعریف این مفهوم باید 
به برندهای شخصی که پیرامون نام 
افراد مشهور ش��کل می گیرد، اشاره 
کرد. به عنوان مث��ال برند CR7 که 
متعلق به س��تاره مش��هور پرتغالی، 
کریس��تیانو رونالدو است، یک مثال 
خوب در این زمینه محسوب می شود.  
Brand me ب��ه اف��راد کمک 
می کند با توجه به شهرت و جایگاه 
اجتماعی شان در راستای تأسیس 
برندی مطلوب فعالیت کنند. به این 
ترتیب مشتریان اصلی این آژانس 
افرادی سرش��ناس هستند. باید به 
این نکته توجه داش��ت که اگرچه 
مخاطب هدف Brand me افراد 
سرشناس هستند اما در طول سال 
ش��اید تنها یک یا دو ستاره به این 
مؤسسه مراجعه کنند. البته با توجه 
به عواید مطلوب این حوزه فعالیت 
همین مش��تریان اندک نیز س��ود 
مطلوبی برای این آژانس به ارمغان 

می آورد.  
Brandopus،  برندسازی به 
سبک اهالی سرزمین کانگروها

دس��ته  آن  از   Brandopus
مؤسس��ه هایی اس��ت ک��ه پس از 
کس��ب موفقیت در زمین مشاوره 
کس��ب وکار به س��وی حوزه خرد 
و خاص تر گرای��ش پیدا می کنند.  
برهمین اس��اس طراحی استراتژی 
س��ازمانی تخص��ص ای��ن آژانس 
استرالیایی اس��ت. به طور دقیق تر،  
ت��الش در راس��تای ایج��اد هویت 
مستقل برای شرکت ها عمده ترین 
 Brandopus تخصص و خدمت
را تشکیل می دهد. برهمین اساس 
ای��ن آژانس در دو ش��هر ملبورن و 

لندن به ارائه خدمات می پردازد.  
منبع:  
Thebrandingjournal.com

با برترین آژانس های برندسازی دنیا آشنا شوید

گشت وگذار در سرزمین عجایب
کلید

 105 ترفند بازاریابی و تبلیغات
 برای کسب و کارها )قسمت پایانی(

در ش��ماره های قب��ل به نقل از س��ایت بازده به 
99 ترفند بازاریابی و تبلیغات برای کس��ب و کارها 
پرداختیم. در این شماره به شش مورد آخر از این 

راهکارها اشاره خواهیم کرد. 
100- دارایی های معنوی

دارایی ه��ای معن��وی در وب ب��ه ای��ن صورت 
تعریف می شود: نرم افزار، جواز، کتاب ها، ویدئوها، 
موسیقی، عکس ها، نشان های تاری، شخصیت های 
داس��تانی، ح��ق کپی رای��ت و صفح��ات وب. از 
وب س��ایت و اطالعات تان در این موارد محافظت 

کنید. 
یادتان باش��د حق کپی رای��ت در مورد ایده ها یا 
روش های انجام کار صدق نمی کند. شاید بهترین 
مثال آن خاک گربه باش��د. کسی که آن را اختراع 
ک��رد یک ایده خوب داش��ت که نتوانس��ت از آن 
محافظت کند. ش��رکت های تهیه وسایل حیوانات 
خانگ��ی، فراخوانی برای تحقیق و پیش��رفت این 
ایده دادند و پرسیدند از چند فرمول می توان برای 
ساخت خاک گربه اس��تفاده کرد؛ شاید 10/000 

نوع مواد و فرمول های مختلف. 
101- بچه ها را فراموش نکنید

ش��اید گاهی اوقات پروژه خاصی داش��ته باشید 
ک��ه نیازمن��د کمک موقتی اس��ت. ی��ک کمپین 
پاکس��ازی، یک پس��ت خانگی یا کمک در انتقال 

کسب وکارتان به مکانی دیگر. 
به جای اس��تخدام کارگران پاره وقت، س��ری به 
دبیرستان یا دانشگاه محل بزنید. همیشه گروهی 
جوان قابل اطمینان و داوطلب هس��تند که برای 
پروژه های مدرسه ای خود کسب درآمد می کنند. 

با این کار دو اتفاق می افتد: 

1- هیچ مالیات بر دستمزدی در کار نیست. 
2- به کس��ب وکارتان یک کسری مالیات اعطا 

می شود )دلیل آن را از حسابدارتان بپرسید(. 
102- از تیم ها حمایت مالی کنید

ی��ک راه عالی ب��رای درگیر ش��دن در جامعه، 
حمای��ت مال��ی از یک تیم ورزش��ی اس��ت. قطعا 
والدین اعضای تیم نیز از کسب وکار شما حمایت 

می کنند. 
فراموش نکنید که آدرس وب س��ایت تان را روی 

تمام اموال تیم یا عالئم آن درج کنید. 
103- بار کاری غیریکنواخت

برخی کس��ب وکارها در اوقات خاصی از س��ال 
واقعا تحت فش��ار قرار می گیرند و گاهی کارکنان 

تمام وقت خیلی زیادی استخدام می کنند. 
به جای این کار برای س��اعات کمتری، کارکنان 
پاره وقت با دستمزد باالتر بگیرید. با عدم پرداخت 
مزایا ب��ه کارکن��ان پاره وقت و همچنی��ن نیاز به 
کارکن��ان تمام وق��ت کمت��ر، در هزینه های خود 

صرفه جویی کنید. 
نتیج��ه: کارکنان پاره وقتی ب��ا کیفیت باالتر که 

مدت طوالنی تری با شرکت می مانند. 
104- مطمئ�ن ش�وید کارکنان ت�ان هدف 

اصلی را می بینند
برای ش��رکت های کوچک و رو به رش��د سخت 
اس��ت که به اندازه ش��رکت های بزرگ تر دستمزد 
پرداخت کنند. هزینه بیمه و س��ایر مزایا باال است 
و کارکنان معموال هزینه پرداخت دستمزدشان را 

درک نمی کنند. 
مطمئن ش��وید کارمندی استخدام می کنید که 
به امور واقف اس��ت. اگر حقوق پایه آنها 2۵،000 
دالر است، به آنها بگویید این مبلغ با بیمه و مزایا 

ممکن است به ۳6،7۵0.00 برسد. 
وقت��ی نوب��ت ب��ه افزای��ش می رس��د، افزایش 
11درصد ممکن اس��ت برابر ب��ا 4درصد حقوق و 

7درصد افزایش مزایا باشد. 
ب��ه این ترتیب کارکنان ش��ما درآم��د واقعی و 
فداکاری شرکت را بیشتر و بهتر لمس می کنند. 

105- اگر کم�ک کردند، به آنها دس�تمزد 
بدهید

بسیاری از ش��رکت ها احس��اس می کنند نباید 
ب��ه کارکنان پاره وق��ت هیچ گون��ه امتیاز خاصی 

بپردازند. 
یادتان باش��د که این افراد به مشتریان، تولید و 
حمل ونق��ل، کمک کردند و ب��ه صورت خصوصی 

درباره کسب و کارتان با آنها صحبت کنید. 
اگر در لیست پرداخت دستمزدتان هستند پس 
باید طوری با آنها رفتار کنید که همین احس��اس 

را کنند. 
smalltownmarketing :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 هدایای تبلیغاتی برند شما
 را محبوب می کنند

همه  ما عاش��ق دریافت هدیه هستیم و تخفیف و هدایایی 
که دریافت می کنیم، حال مان را خوش می کند! همین حس 
است که بازاریابان را به سمت تهیه و تدارک هدایای تبلیغاتی 
می برد. آیا می دانید هدایای تبلیغاتی چیست و چه تأثیری بر 
جلب مش��تری دارد؟ قبول کنید که همه  ما عاش��ق دریافت 
هدیه هس��تیم. تخفی��ف و هدایایی که دریاف��ت می کنیم، 
حال مان را خوش می کند. همین حس است که بازاریابان را به 
سمت تهیه و تدارک هدایای تبلیغاتی می برد. آنها از احساس 
ما نس��بت به هدایای تبلیغاتی بهره می برند و کاری می کنند 
که بیشتر درباره  محصول و برندشان صحبت کنیم. به گزارش

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

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

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

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

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

گاهی  اوقات نیز ش��رکت ها با ارائه  بن تخفیف یا کاالهایی 
به ش��کل نمونه و رایگان، باعث جذب مش��تری به س��مت 
فروشگاه ها می شوند. وقتی مخاطب با پای خودش به فروشگاه 
بیاید، کارکنان بخش فروش به آنها محصوالت دیگری را نیز 
پیش��نهاد می کنند و مش��تریان را با اقالم مرتبط دیگر آشنا 
می کنند. مثال فروشگاهی که به مشتریان بن تخفیف خرید 
لوسیون خاصی را پیش��نهاد می دهد با حضور مشتری برای 
دریافت این هدیه تبلیغاتی در فروشگاه، پیشنهادهای متنوع 
دیگ��ری نیز در اختیارش می گ��ذارد یعنی به کمک هدایای 
تبلیغاتی، بازاریابان اقدامی مهم را به ثمر می رسانند؛ باز کردن 

پای مشتری تا آخرین مقصد فروش. 
افزایش حسن شهرت

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

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

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

اجتماعی این تداوم رابطه را تضمین کنید. 
- به کم��ک هدایای تبلیغات��ی می توانید ب��ا مخاطبان و 
مش��تریان بالق��وه ارتباط برقرار کنید و ب��رای ادامه  ارتباط و 
تعامل روی آنها حس��اب کنی��د. - هدایای تبلیغاتی در عین 
حال که روشی بسیار مؤثر در جذب مخاطب هستند، هزینه  
اندکی دارند و مدیریت فرآیند پیشبرد اقدامات بازاریابی الزم 

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

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

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

وقت و دانش ویژه ای ندارد. 
- همه از دریافت هدیه و جایزه و از آن مهم تر برنده شدن 
در قرعه کش��ی و… ل��ذت می برند. پس با اه��دای جوایز و 
برگزاری قرعه کشی ها می توانید نقش مهمی در ایجاد جاذبه 
و هیجان میان مخاطبان تان داشته باشید. - با دادن هدایای 
تبلیغاتی میان مشتریان تان حرف و ارتباطی مشترک ایجاد 
خواهید کرد و آنها را به هم پیوند می دهید. با این کار شبکه 

تعامالت شما با مشتریان بزرگ و بزرگ تر خواهد شد. 

ترجمه:  علی آل علی 
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 ش��اید بحران روابط عمومی پیش آمده 
برای برن��د فولکس واگن در چند س��ال 

گذشته را به یاد بیاورید. 
در آن زم��ان پیش بین��ی می ش��د که 
به زودی ای��ن بحران فراموش می ش��ود، 
چراک��ه بحران های متع��دد دیگری برای 

برندهای دیگر رخ می دهد. 
امروز با یک بررس��ی کوت��اه می توانید 
ببینید ک��ه از آن تاریخ تاکنون برندهای 
اوب��ر، امریک��ن ایرالین، پپس��ی یا حتی 
فاک��س نیوز تالش هایی ب��رای اثبات این 

ادعا داشته اند. 
به گزارشibazaryabi، اینکه وضعیت 
ش��ما چطور باشد و چقدر برند شما مورد 
اعتماد باش��د، مهم نیس��ت. چراکه به هر 
حال هی��چ برندی برای همیش��ه از یک 

بحران روابط عمومی در امان نیست. 
اما با نظارت صحی��ح، حتی در صورت 
رخ��داد چنی��ن بحران��ی می توانید بدون 
ایج��اد تغییرات زیاد در برند جان س��الم 

از آن به در ببرید. 
در ادام��ه راهکار فائق آم��دن بر بحران 
رواب��ط عموم��ی را ب��ه اعتق��اد مارتین 

لیندستورم برای شما آورده ایم: 

1- به مسئله اذعان داشته باشید
شناس��ایی و اذعان به مس��ئله و بحران 
رخ داده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار 

است. 
س��کوت اختیار کردن یا سس��ت بودن 
نسبت به مس��ئله بیش از سود داشتن به 

ضرر برند تمام می شود. 
خیل��ی روش��ن و واض��ح ب��ه مش��کل 
بپردازید و این گون��ه از رخداد هر بحران 
مجدد دیگ��ری برای برند خود جلوگیری 

کنید. 

2-زمان عکس العمل را کوتاه کنید
همچنان که روش��ن شدن زوایای دیگر 
بحران می تواند س��رعت عمل شما نسبت 
ب��ه واکنش را افزایش ده��د، یک کمیته 
تحقیق مس��تقل در رابطه با آن تش��کیل 

دهید. 
همچنی��ن باید یک کارگ��روه عملیاتی 

– حداکث��ر ش��امل چهار نف��ر – با تمام 
اختیارات نسبت به برند انتخاب کنید. 

این کارگروه باید بتواند با س��رعت باال 
و بدون هیچ بوروکراس��ی داخلی نس��بت 
به هماهنگ��ی با ش��بکه های اجتماعی و 

رسانه های خبری اقدام کند. 
با جست وجوی کلمات کلیدی، مقاالت 
و ش��بکه های اجتماعی لحظ��ه به لحظه 
از دیدگاه مردم نس��بت ب��ه خودتان آگاه 

شوید. 
ب��دون ای��ن کار برن��د ش��ما نمی تواند 
تش��خیص دهد که بر چه اخب��اری باید 

تمرکز کند و از کدام یک دوری کند. 

3- دوستان خود را شناسایی کنید
قان��ون 1- 9 – 90 را در ش��بکه های 

اجتماعی فراموش نکنید. 
براس��اس این قانون یک نف��ر 9 نفر از 
نزدیکان خود و آن 9 نفر 90 نفر از عموم 

را مطلع می کنند. 
هدف ش��ما باید آغاز گفت وگو با آن 9 

نفر باشد. 
ارتشی از نمایندگان برند تشکیل دهید. 
آنها را مجهز به هر مجوز و ابزاری برای 
آغاز گفت وگ��و با عموم مردم و مخاطبان 

خود بکنید. 
دوستان، طرفداران و ارتباط کاری خود 
)حتی بن��گاه خودروی نزدی��ک دفتر( را 

شناسایی کنید. 
در صورتی که می دانید ارتباط با اخبار 
در ش��رف انتشار دارند، یک به یک با آنها 

گفت وگو کنید. 
به طور خالصه باید ارتشی از نمایندگان 
برند تش��کیل دهید و آنها را مجهز به هر 
مج��وز و ابزاری ب��رای آغ��از گفت وگو با 

عموم مردم و مخاطبان خود بکنید. 

4- نس�بت به مس�ئله هم حس�ی 
داشته باشید

تبلیغ��ات را فرام��وش کنی��د، چراکه 
اکن��ون دیگر هیچ ش��خصیتی به ش��ما 

اعتماد ندارد. 
در ع��وض، بی��ش از انتظار نس��بت به 

خواسته های مشتری پاسخگو باشید. 

این کار ش��اید هزینه ه��ای گزافی را به 
ش��ما تحمیل کند، اما نتای��ج کوتاه مدت 

خالف آن قابل ارزیابی نیست. 
از خود بپرس��ید این برن��د چه چیزی 
را بای��د عرضه کند تا ه��ر مصرف کننده 
– حت��ی رقبا و مس��موم کنندگان فضای 
آنالین به عن��وان جبران خس��ارت از آن 

راضی باشند. 
ای��ن مخالفی��ن باید در پاس��خ بگویند 
»آنها اش��تباه کردند، اما تالش��ی بیش از 

توان برای اصالح آن پیش گرفته اند.« 
اگر در جبران مافات صرفه جویی کنید، 
همانند جبران 50 ه��زار یورویی لوفتانزا 
برای ه��ر قربانی پ��رواز 9525، تصویری 
منف��ی را از ابتدا در ذهن مخاطبان حک 

کرده اید. 
ای��ن رویک��رد در واقع حتی ریش��ه در 

علوم اعصاب هم دارد: 
ش��ما باید چن��ان اثر طبیع��ی و مادی 
– ی��ک نش��ان روانی – از خ��ود به جای 

بگذارید، که هرگز فراموش نشود. 

5- ش�رایط را 180 درج�ه تغیی�ر 
دهید

اگ��ر رقیب برند دچارش��ده ب��ه بحران 
رواب��ط عمومی بودید، چ��ه عکس العملی 

نشان می دادید؟ 
نی��ازی به گفتن نیس��ت که این را یک 

فرصت برای خود می دانستید. 
در واقع برمال شدن یک بحران روابط 
عمومی، به دلیل برداشته ش��دن قدمی 
از س��وی رقیب برای آش��کارکردن آن 

است. 
در حقیقت، در این مرحله رقبای ش��ما 
برای جلب مشتریان شما آماده می شوند. 
اگر به س��رعت اقدام نکنی��د، درآمد و 
س��ودآوری آینده ش��ما در معرض خطر 

نابودی قرار می گیرد. 
بنابراین، یک کارگروه دوم فقط و فقط 
با هدف توق��ف خونریزی رخ داده ش��ده 

تشکیل دهید. 
به مانند یک رقیب بیندیش��ید، سپس 
برای معکوس ک��ردن آن طرح و برنامه ها، 

برنامه ریزی کنید. 

6- اعتبار خود را دوباره بسازید
درحالی که برای مدیریت کوتاه مدت 
مس��ئله تالش می کنید، برای بازسازی 
اعتب��ار بلند م��دت خ��ود برنامه ریزی 

کنید. 
اکن��ون  باش��ید،  ی��اد داش��ته  ب��ه 
باارزش ترین دارایی برند خود – اعتماد 

– را از دست داده اید. 
بنابرای��ن هر چیزی که از این به بعد 
ب��ر زبان بیاورید می تواند مورد س��وال 

واقع شود. 
ببینی��د در معرف��ی خ��ط محصول 
بعدی برای کس��ب اعتم��اد باید با چه 

کسی تشکیل تیم دهید؟ 
چ��ه ویژگی هایی را باید عرضه کنید 

که »اعتماد« را فریاد بزند. 
رقب��ای ش��ما ب��رای بیش��تر کردن 
بی اعتمادی به خودت��ان چه کارهایی 

ممکن است انجام دهند؟ 
از تبلیغات،  ه��ر فعالی��ت دیگ��ری 
محص��ول جدی��د و … باید در س��ایه 
بی اعتم��ادی مش��تری م��ورد ارزیابی 

مجدد قرار گیرد. 
از ام��روز به بع��د دیگر س��ودآوری 
ندارید، بلکه س��ودآوری ش��ما کس��ب 

اعتماد از دست رفته است. 

7- رویکردی انسانی اتخاذ کنید
بخش��ی از تالش ه��ای ش��ما بای��د 
متمرکز بر ارتباط انسان با انسان باشد، 
نه شرکت با شرکت یا شرکت با انسان. 
فراموش نکنید که مش��تریان ش��ما، 
پیش از هر چیز انس��ان بوده و خانه و 

خانواده ای برای خود دارند. 
آنه��ا می خواهن��د پی��ش از هر چیز 
برخوردی انسانی از سوی شما ببینند. 
با اختیار دادن به بخش های مختلف 
س��ازمان، غی��ر  از واح��د ف��روش، در 
انتخاب وجه انس��انی نس��بت به … ، 

رویکردی انسانی اتخاذ کنید. 
و به یاد داشته باشید که: 

برند شما هم همانند هر برند دیگری 
که پیش��تر دچار بحران روابط عمومی 
بوده، این دوران را پشت سر می گذارد.

نایک و دیزنی از چه نکاتی در بحران روابط عمومی و طرح و نقشه فائق آمدن بر آن
بازاریابی برند استفاده می کنند

مطمئنا نمی توان اس��تارت آپ های تازه تاس��یس 
را با برندهای مطرح مقایس��ه ک��رد، اما می توان از 
نکاتی که آنها برای بازاریابی برند استفاده می کنند 
درس های ارزش��مندی گرفت. این روزها بازاریابی 
برند معنای متفاوتی نسبت به گذشته پیدا کرده و 
حتی به معنای استفاده از ایده های دیوانه وار است. 
مطمئن��ا اندازه برن��د نیز مهم اس��ت و تفاوت های 
زیادی بین استارت آپ شما و برندهایی مانند نایک 
و دیزنی وج��ود دارد، اما یک نکت��ه در میان تمام 
برندها مش��ترک اس��ت؛ »همیش��ه حق با مشتری 
است.« بنابراین سوالی مطرح می شود که برندهای 
کوچک و مخصوصا اس��تارت آپ های تازه تاس��یس 
چگون��ه بای��د در براب��ر تغیی��ر رفتار مش��تری ها 
مقاومت کنند و به رش��د خ��ود ادامه دهند؟ جین 
پی. جکس��ون، تجربه رهب��ری بخش های مختلف 
ش��رکت های بزرگ را دارد و به عنوان مدیر تجارت 
جهانی ش��رکت دیزنی، رئیس هیأت مدیره نایک و 
عضو هیأت مدیره هواپیمایی دلتا، کار کرده اس��ت. 
در ادامه این مقاله  به نقل از زومیت، به بررسی پنج 

توصیه او برای بازاریابی برند می پردازیم. 

1- تجربه خوبی برای مصرف کننده رقم بزنید
دسترسی به محصول، تجربه و قیمت سه موضوع 
اساسی هستند که باید در فضای خرده فروشی مورد 
توجه قرار بگیرند. مطمئنا شرکت آمازون در فضای 
رقابتی بر س��ر قیمت برنده است و برندهای مشابه 
بای��د در مورد تعیین قیمت اجن��اس خود احتیاط 
کنند، زیرا در غیر  این صورت مش��تری های خود را 
به آمازون می بازند. این یک بازی تجربی اس��ت که 
استارت آپ ها فرصت ها دارند در آن پیشرفت کنند 
و برنده ش��وند. گسترش تجربه آنالین برند یکی از 
کارهایی است که با فضای کاری برند رابطه دارد و 

باعث موفقیت یا شکست آن خواهد شد. 

2- اس�تراتژی های بلندم�دت را جایگزین 
اهداف کوتاه مدت کنید

جکس��ون ب��ر اهمی��ت فاش نک��ردن اطالع��ات 
مشتری های یک برند تاکید می کند. تفاوت زیادی 
بی��ن اطالعات و داده ه��ا وجود دارد. هر ش��رکتی 
اطالع��ات زیادی در مورد مش��تری های خود دارد، 
ام��ا تحلیل کردن آنها و به دس��ت آوردن داده های 
ارزش��مند کار هر کسی نیست. جکسون از شرکت 
هواپیمایی دلتا به عنوان ش��رکتی یاد می کند که از 
رفتار مش��تری ها برای اعم��ال تغییر در محصول و 
خدمات خود اس��تفاده می کند. برای استارت آپ ها 
این نکته بسیار مهم است که برای خودشان اهداف 
بلندمدت تعریف کنند؛ همانطور که شرکت دلتا در 
طی چندین دهه عملکرد پایدار و مداومی داشت. 

3- بازاریابی سببی را تمرین کنید
 Cause related(  بازاریابی سببی یا علت محور
marketing(  نوع��ی بازاریابی اس��ت که از یک 
دلیل حمایت می کند. جکسون روی موضوع اصالت 
نام تجاری تاکید می کند و معتقد اس��ت زمانی  که 
برن��د از ارزش هایی مانند جلوگیری از گرس��نگی 
حمایت می کند، ارزش خود را باال می برد. استفاده 
از چنی��ن فرصت هایی مخصوصا به اس��تارت آپ ها 
فرص��ت می دهد که خودش��ان را از دیگران متمایز 
کنند. استارت آپ ها انعطاف پذیر هستند و می توانند 
از خدم��ات بی همت��ای خ��ود برای کمک رس��انی 
استفاده کنند و اصالت برند خود را افزایش دهند. 

4- فضا را برای ایده های دیوانه وار باز بگذارید
به ط��ور میانگی��ن تنها ی��ک م��ورد از ۳0 پروژه 
برن��د نایک به تبلیغات مربوط می ش��ود، اما با این 
حال آزمایش��گاه خالقیت و ن��وآوری نایک یکی از 
بخش های حیاتی برند اس��ت. جکس��ون می گوید 
این قسمت از سایر بخش های کسب و کار جدا شده 
است و هر ایده دیوانه واری در آن امتحان می شود. 
مانند بازی مجازی با بسکتبالیست معروف، مایکل 
ج��ردن که در نهایت منجر ب��ه طراحی یک جفت 
کفش جدید می شود. حتی در برخی موارد سرعت 
نوآوری بسیار باال اس��ت. امروزه شرکت های بزرگ 
اس��تارت آپ ها را مخصوصا در ح��وزه نوآوری های 
دیجیت��ال خری��داری می کنن��د زی��را می خواهند 

چیزهای جدیدی از آنها یاد بگیرند. 

5- همیش�ه به یاد داش�ته باشید که حق با 
مشتری است

هی��چ چی��زی نمی توان��د می��زان تاثیرگ��ذاری 
ش��بکه های اجتماعی را کم کند؛ بلک��ه تنها نحوه 
اس��تفاده از آن می تواند با گذشت زمان دچار تغییر 
ش��ود. اس��تفاده از اینفلوئنس��رها برای تبلیغات و 
تبلیغات ویروس��ی از جمل��ه مثال هایی برای تغییر 
نحوه اس��تفاده از ش��بکه های اجتماعی هس��تند. 
کیفیت محص��ول و آگاهی مش��تری از چیزی که 
محص��ول را خاص ک��رده اس��ت، دو فاکتور اصلی 
هس��تند ک��ه برنده��ا باید هم��واره تح��ت کنترل 
داش��ته باش��ند. با همه اینها جکسون معتقد است 
که مش��تری ها نقش مهمی در بازار ایفا می کنند و 

همیشه حق با آنها است. 
INC: منبع

آشنایی با ژئومارکتینگ و بازاریابی 
مجاورت

ژئومارکتین��گ ب��ا  کوت��اه  مقال��ه  ای��ن   در 
 GEO MARKETING  و بازاریابی مجاورت 
آش��نا شده و اهداف و راهکارهای ژئومارکتینگ و 

بازاریابی مجاورت را می آموزید. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریابی ایران، پیش��رفت 
تکنول��وژی و امکان��ات ارتباط��ی به ش��ما اجازه 
می ده��د ت��ا بتوانی��د از راحت ترین راه ه��ا برای 
ارتب��اط با مش��تریان خود اس��تفاده کنید و هیچ 
فرصتی را از دست ندهید. از جمله این روش های 
نوین می ت��وان به بازاریابی مجاورت اش��اره کرد. 
راهکارهای بازاریابی مجاورت به ش��ما این اجازه 
و ام��کان را می ده��د ک��ه بتوانید سیس��تم های 
شخصی خود مانند موبایل و تبلت تان را به عنوان 
کارکن��ان و منش��ی های خود اس��تفاده کنید. در 
واقع ش��ما ب��ا اس��تفاده از این راه��کار می توانید 
ی��ک محدوده مکانی مش��خصی را تعیین کنید و 
در این محدوده ها، اف��رادی را که حضور دارند از 
طریق موبایل و تبلت خود راهنمایی کنید، تبلیغ 
ک��رده و آنها را در جری��ان فعالیت های خود قرار 
دهید. در این روش، ش��ما می توانید با سریع ترین 
روش ممک��ن بی��ن خودتان و اف��رادی که در آن 
محدوده جغرافیایی تعیین ش��ده توس��ط خودتان 
عبور می کنند ارتب��اط برقرار کنید و برند خود را 
معرفی کنید. از جمله مکان هایی که اس��تفاده از 
بازاریاب��ی مجاورت و ژئومارکتینگ می تواند مفید 
باشد، نمایش��گاه ها، همایش ها و محل هایی است 
که تعداد زی��ادی افراد برای یک هدف خاصی در 
آنجا جمع ش��ده اند. شما می توانید در این مواقع، 
پروفایل هایی را برای خودتان بس��ازید و اطالعات 
تماس خود را در آن قرار دهید تا مشتریان با شما 

تماس بگیرند. 
این روش می تواند به ش��ما کمک کند که حتی 
به صورت سیار از این روش برای بازاریابی استفاده 
کنید. همچنی��ن می توانید با افرادی که به داخل 
ش��رکت ش��ما مراجعه می کنند و چه افرادی که 
از محدوده جغرافیایی شرکت شما عبور می کنند 
ارتب��اط برقرار کنی��د. با اس��تفاده از این تکنیک 
می توانی��د برای افرادی که در این مکان ها حضور 
دارند پیام های تبلیغاتی، SMS  و ایمیل ارس��ال 
کنید. حتی می توانید پیام ها را متناسب با مکانی 
که افراد در آنجا حضور دارند ارسال کنید. به بیان 
دیگ��ر، مش��تریان و مخاطبانی ک��ه در هر محلی 
حض��ور دارند می توانن��د خواس��ته های متفاوتی 
داش��ته باش��ند که ش��ما از اطالعات جغرافیایی 
آن محل اس��تفاده می کنید و پیام های متناس��ب 
با مش��تریانی را که در این مکان ها ممکن اس��ت 

حضور داشته باشند ارسال می کنید. 
در کل می توانی��د از بازاریاب��ی مج��اورت برای 

اهداف زیر استفاده کنید:
 

1- افزایش میزان فروش
و  تکنولوژی ه��ا  از  بتوانی��د  بیش��تر  هرچ��ه 
فناوری های پیش��رفته برای ارتباط با مش��تریان 
اس��تفاده کنی��د می توانید میزان ف��روش خود را 
افزایش دهید و با استقبال مشتریان مواجه شوید. 

2- تبلیغ
بازاریابی مجاورتی، بهترین ابزار برای تبلیغ های 
شماس��ت. می توانید تبلیغ کاال و خدمات خود را 
در هر مکانی ک��ه حضور دارید از طریق موبایل و 
تبلت ت��ان انجام دهید و افرادی را که در مجاورت 
ش��ما هس��تند در جریان فعالیت ه��ای خود قرار 

دهید. 

3- ایجاد گروه ها و کمپین ها
شما می توانید با استفاده از این روش، برای افراد 
بومی یک منطقه کمپین هایی را ایجاد کنید و در 
آنجا اقدام به تبلی��غ و فعالیت های بازاریابی خود 
کنید. بسیاری از کارشناسان و مشاوران بازاریابی 
که در زمینه ژئومارکتینگ برنامه ریزی می کنند از 
ایجاد این کمپین ها در بازاریابی مجاورت استفاده 

و حمایت می کنند. 

بازاریابی نوینایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق



  افراد موفق چگونه اهداف خود 
را تعیین می کنند

 »حتما ش��انس خوبی داش��ته اس��ت... «، »نه 
احتماال پش��تش به س��رمایه پدرش گرم بوده...«؛ 
حتما ش��ما هم تاکنون با افرادی برخورد کرده اید 
که مواردی از این دس��ت را دلی��ل موفقیت افراد 
می دانند اما مس��ئله به این سادگی نیست و حتی 

محققان هم در این زمینه با هم اختالف دارند.  
به گ��زارش دیجیاتو، با وج��ود اختالف نظرهای 
موجود، بس��یاری از محققان حوزه رفتارشناس��ی 
عل��ت اصلی موفقی��ت افراد را نه ش��رایط یا نبوغ 

ذاتی بلکه برنامه ریزی صحیح می دانند.  
افراد موفق برای مش��خص کردن اهداف ش��ان 
از رویکرده��ای روش��مند اس��تفاده می کنند که 
با تعریف موفقیت آغاز ش��ده و با تهیه نقش��ه راه 
دنبال می شود.  این روش مستلزم صبر و استقامت 
زیادی است اما در نهایت به نتایج فوق العاده ختم 

می شود.  
مدیرعامل شرکت Aha که نرم افزار تهیه نقشه 
راه م��ورد اس��تفاده بیش از 150 هزار ش��رکت را 
توس��عه داده، می گوید: هنگامی ک��ه مردم از من 
درباره برنامه ریزی س��وال می کنند پاس��خ من به 
آنها یک چیز است؛ باید ابتدا هدف تان را مشخص 

کنید.

این هدف می تواند کامال مشخص بوده یا دامنه  
گسترده تری را دربرگیرد،  برای مثال ممکن است 
پاس��خ شما »ایجاد اپلیکیش��نی برای تعامل بهتر 
بین پزش��کان و بیماران« بوده یا به صورت کلی تر 
»ایجاد فرصت های آموزش��ی مناس��ب برای افراد 

محروم از تحصیل« باشد.  
پ��س از این تعیین هدف هی��چ فرمول جادویی 
برای رس��یدن به موفقیت وجود ندارد و باید برای 
رس��یدن به آن پشتکار داشته باشید.  با این حال 
مرحل��ه اول یعنی تعیین ه��دف نیازمند توجه به 

نکات زیر است.

واقع گرایی
تعیین اهداف واقعی و قابل سنجش در رسیدن 
ب��ه مقصد تأثیر بس��زایی دارند.  ع��الوه بر این با 
مش��خص کردن معیارهای موفقیت می توانید در 
هر مرحله میزان پیشرفت خود را بررسی کنید.  

اهداف چالش برانگیز
مس��یر رس��یدن به هدف نباید مثل پیاده روی 
در ب��اغ و بوس��تان باش��د، بلک��ه باید مس��یری 
چالش برانگیز را ترس��یم کن��د.  اگر اهداف تعیین 
ش��ده شما را به چالش نمی کش��ند بهتر است در 

آنها تجدیدنظر کنید.  

یادداشت برداری
در مطالع��ات بس��یاری به ارتباط بین نوش��تن 
اهداف و رس��یدن به آنها اش��اره ش��ده است.  اگر 
هن��گام توضی��ح دادن هدف در یک ی��ا دو جمله 
با مش��کل مواجه ش��ده اید به احتم��ال زیاد هنوز 

نمی دانید از زندگی چه می خواهید.  

به اشتراک گذاری برنامه
ش��اید این حقه کمی ناجوانمردانه به نظر برسد 
اما اگر برنامه های آتی را برای دوستان نزدیک تان 
بیان کنید به نوعی خود را به آنها پایبند کرده اید 
و در ص��ورت دنبال نکردن برنام��ه عذاب وجدان 

خواهید داشت.  

تجسم موفقیت
تجس��م موفقیت یکی از بهترین راه های ارتقای 
انگی��زه به وی��ژه در مورد اهداف بلند مدت اس��ت. 
بس��یاری از ورزش��کاران موف��ق تأکی��د کرده اند 
که همیش��ه خود را بر س��کوهای افتخار و هنگام 

باالبردن مدال قهرمانی تصور کرده اند.  
همانطور که گفتیم تعیی��ن هدف تنها اول گام 
برای رس��یدن به موفقیت است و پس از آن همه 
چیز به تالش و اراده ش��ما بستگی دارد.  فراموش 
نکنی��د که تعیین معیاره��ای موفقیت،  نظارت بر 
مسیر طی ش��ده و انگیزه الزم برای حرکت رو به 

جلو را در شما فراهم می کند.  
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الزم نیس��ت حتما یکی از 500 
یا حت��ی 500هزار ش��رکت برتر 
به لح��اظ میزان فروش باش��ید تا 
بتوانی��د از ن��کات گفته ش��ده در 
 chetor ای��ن مقاله ب��ه نق��ل از
برای دستیابی به عملکرد تجاری 
خوب بهره ببری��د.  درواقع بعضی 
بس��یار  کوچک  کس��ب و کارهای 
خ��وب هم،  ب��ا اج��رای برخی از 
ای��ن اصول،  پیش��رفت کرده و به 
موفقیت رس��یده اند. اگر شما نیز 
صاح��ب کس��ب و کاری هس��تید 
و ب��رای موفقی��ت در آن ت��الش 
می کنید،  می توانید در ادامه با ما 
همراه باشید و با استفاده از اصول 
و نکات مدیریت کس��ب و کارهای 
کوچ��ک که در ای��ن مقاله مطرح 
ش��ده اس��ت،  در مس��یر رشد و 
پیشرفت تجارت خود گام بردارید.  
در بخش های مختلف این مقاله 
به مثال هایی فرض��ی و خیالی از 
صنعت رس��توران اشاره می کنیم.  
البته باید توجه داش��ته باشید که 
اصول بیان ش��ده در اینجا درمورد 
تم��ام صنعت ه��ا کارب��رد دارد و 
مختص صنعت رس��توران نیست.  
شاید در اطراف خود رستوران هایی 
سراغ داشته باشید که از این اصول 
پی��روی نمی کنن��د و ب��ه همین 
دلیل برای حفظ کس��ب و کار خود 
به س��ختی تالش می کنند.  البته 
درنهایت نیز به علت رعایت نکردن 

این نکات بسته می شوند.  
1-  دان�ش به تنهای�ی کافی 

نیست
اگ��ر در رش��ته و زمین��ه کاری 
خ��ود متخصص هس��تید،  نباید 
تصور کنید همین برای شما کافی 
اس��ت و از ویژگی ه��ای ض��روری 
 صاحبان کس��ب و کار برخوردارید. 
 وقت��ی در روز اول،  کار خ��ود را 
شروع می کنید،  نباید انتظار داشته 
باش��ید مش��تریان فورا به س��مت 
شرکت شما هجوم بیاورند،  آن هم 
فقط به این دلیل که از دانش کافی 
برای کارت��ان برخوردارید.  در گام 
نخست،  به بازاریابی و مدیریت نیاز 
دارید تا چرخ های کسب و کار خود 

را روغن کاری و آماده کنید.  
چند سرآشپز یا عاشق آشپزی 
می شناسید یا دیده اید که به دلیل 
عش��قی ک��ه ب��ه آش��پزی و غذا 
داش��ته اند، رس��تورانی باز کرده و 
چند ماه یا چند سال بعد به دلیل 
استقبال اندک مشتریان،  مجبور 
شده اند آن را ببندند؟  تهیه غذای 
خوب به تنهایی کافی نیست؛  مردم 
باید درمورد غذاهای ش��ما بدانند 
تا س��راغش بیایند. به ع��الوه باید 
کسب و کارتان را به شیوه ای منظم 
و موثر اداره کنید.  برای این کار به 
توصیه های کارشناسان مالیاتی و 
مالی نیاز دارید و درنهایت نیز باید 
مدیر کلی باتجربه،  سکان امور را 

در دست بگیرد.  
2-  افراد مناسب را استخدام 

کنید
اگر از نظر فنی در رش��ته خود 

متخصص هس��تید ول��ی مثال از 
دانش و تجرب��ه کافی در بازاریابی 
برخ��وردار نیس��تید،  بای��د افراد 
مناسبی را برای انجام امور مربوط 
ب��ه بازاریاب��ی اس��تخدام کنی��د.  
بازاریاب��ی موجب می ش��ود مردم 
برای مراجعه به ش��ما تمایل پیدا 
کنند.  ترفند بعدی این اس��ت که 
کاری کنید مردم دوباره به شرکت 
ش��ما برگردند و ش��رکت تان را به 

دوستان خود نیز توصیه کنند.  
۳-  دوستان تان را استخدام 

نکنید
ش��اید این مسئله بدیهی به نظر 
برس��د،  ولی بارهاوبارها شاهد آن 
بوده ای��م که افراد برای اس��تخدام 
 سراغ دوس��تان و آش��نایان خود 
رفته ان��د. ای��ن کار عالوه بر اینکه 
می تواند به دوس��تی شما آسیب 
برساند و حتی گاهی دوستی ها را 
از بین ببرد،  به کسب و کار شما نیز 
آسیب می زند.  البته گاهی ممکن 
است این کار سودمند باشد،  ولی 
باید با احتیاط بس��یاری دوس��ت 
خود را اس��تخدام کنی��د و حتما 
حیطه دوس��تی و حیط��ه کاری 
خ��ود را به طور ش��فاف ب��رای او 
مش��خص کنید تا بداند در محیط 
کار،  ش��خص دیگ��ری خواهی��د 
بود.  این کار ممکن است نیازمند 
گفت وگوی بس��یاری بین شما و 
دوست تان باش��د.  به طورکلی در 
صورت اس��تخدام دوس��تان خود،  
بای��د در زم��ان کار و پ��س از آن 
رفتاره��ا و برخورده��ای متفاوتی 
داش��ته باشید و مسائل کاری را با 

روابط دوستانه قاتی نکنید.  
ناگهان�ی  ۴-تصمیم ه�ای 
نگیرید؛ استراتژی برنامه ریزی 

اهمیت زیادی دارد
ف��ردی را در نظ��ر بگیری��د که 
اخیرا به عنوان صاحب بخش��ی از 
یک رس��توران ش��روع به فعالیت 
ک��رده اس��ت.  این رس��توران در 
مکان خوبی قرار گرفته و درنهایت 
رستوران موفقی خواهد بود،  ولی با 
توجه  به کاهش رونق کسب و کارها 
در آن منطقه،  صاحبان رستوران 

بای��د بیش��تر ت��الش کنن��د که 
مشتریان به رس��توران آنها جذب 
ش��وند و همچنین با رضایت آنجا 

را ترک کنند.  
در ش��بی بس��یار آزاردهن��ده،  
بسیاری از مردم شهر برای صرف 
غذا به این رستوران محلی مراجعه 
کرده بودند.  در رس��توران خدمه 
کافی وجود نداش��ت و از س��وی 
 دیگ��ر،  در پاس��یو رس��توران نیز 
باران ش��دیدی می باری��د.  در این 
 می��ان،  یک��ی از سرآش��پزها نیز 
رستوران را ترک کرد.  پس  از آن،  
تصمیم هایی  رس��توران  صاحبان 
نسنجیده و ناگهانی گرفتند:  یکی 
از تصمیم ه��ای آنها دوبرابر کردن 
تع��داد خدمه رس��توران در تمام 
ش��یفت های کاری ب��ود.  به نظ��ر 
می رس��ید آنها پیش از اجرای این 
ایده از عواق��ب آن آگاه نبودند.  با 
ای��ن کار تعداد خدمه آنها بس��یار 
بی��ش از ح��د الزم افزایش یافت.  
درنتیجه دستمزدهای ساعتی  که 
باید پرداخ��ت می کردند،  به طور 
تصاع��دی و غیرض��روری افزایش 
یافت و س��هم هر پیش��خدمت از 
انعام ها نیز به می��زان قابل توجهی 
کاهش پیدا کرد.  اغلب،  تعدادی 
از خدمه پیش از آنکه شب به پایان 
برسد،  رستوران را ترک می کردند 
و به همین دلیل رستوران بهترین 
کارکنان خود را از دست می داد.  

ش��اید با خود بگویی��د: »خب،  
اینک��ه مش��کلی نیس��ت؛  خدمه 
بیشتری اس��تخدام کنند«،  ولی 
خدم��ه رس��توران به منزل��ه خط 
مقدم اند و استفاده از خدمه ای که 
به خوبی آموزش ندیده اند و تجربه 
کافی ندارن��د،  به معنی پایان کار 
است.  بنابراین حفظ خدمه خوب 
اهمیت زی��ادی دارد.  درواقع این 
تصمیم ناگهانی صاحبان رستوران،  

تصمیمی بسیار زیان آور بود.  
۵-  ارتق�ا و ج�ذب نی�رو از 
درون س�ازمان همیشه خوب 

نیست
ارتقای کارکنان مش��غول به کار 
در سازمان موجب می شود بیشتر 

تالش کنند و این روش به بعضی 
کارکنان انگیزه  بیشتری برای کار 
ک��ردن می ده��د.  در این ش��کی 
نیس��ت.  ولی هرگ��ز نباید نیروی 
م��ورد نیاز خود را صرف��ا از درون 
س��ازمان جذب کنید،  زیرا گاهی 
مجموعه  مهارت های الزم در پایگاه 

کارکنان موجود،  وجود ندارد.  
ب��رای مث��ال رس��تورانی را در 
نظر بگیرید که متصدیان قسمت 
نوش��یدنی ها را صرف��ا از می��ان 
اس��تخدام  رس��توران  کارکن��ان 
می کند.  اگر پیشخدمتی با تالش 
و پشتکار،  توانایی های خود را ثابت 
کند،  می تواند به متصدی قسمت 
نوش��یدنی ها ارتقا  پیدا کند.  البته 
پیشخدمت ها و متصدیان قسمت 
نوش��یدنی ها یکس��ان نیستند و 
مهارت های آنها قابل  انتقال نیست.  
همچنی��ن هم��ه پیش��خدمت ها 
ظری��ف  ن��کات  درک  توانای��ی 
کارکردن در قس��مت نوشیدنی ها 
را ندارن��د،  آن هم در رس��تورانی 
ش��لوغ.  بنابراین طبیعی است که 
متصدیان قس��مت نوشیدنی ها در 
این رستوران معموال مهارت کافی 
نداشته باشند و برای کارکردن در 
این موقعیت به اندازه کافی آماده 
نباشند.  آنها از دانش کافی درمورد 
ترکیب کردن نوشیدنی ها برخوردار 
نیس��تند،  نمی توانند نوشیدنی ها 
را به س��رعت آماده کنند و از ریتم 
و سرعت مناس��ب برای مدیریت 
قسمت نوش��یدنی ها در زمان های 
شلوغ نیز برخوردار نیستند. درواقع 
با واگ��ذار کردن مس��ئولیت های 
سنگین تری که از عهده این افراد 
خارج است،  آنها را به درون آتش 
پرت��اب کرده اید و آنه��ا مجبورند 
با آزمون و خطا ب��رای بقای خود 
تالش کنند  یا در میان شعله های 
آتش پایی��ن بروند و درنهایت کار 
خود را رها کنند ی��ا اینکه اخراج 

شوند.  
صاحبان این رستوران درنهایت 
دس��ت  از  را  خ��ود  کس��ب و کار 
خواهن��د داد،  زی��را اص��رار دارند 
متصدیان��ی  اس��تخدام  به ج��ای 

حرف��ه ای از خ��ارج از رس��توران،  
پیش��خدمت های رستوران را ارتقا 
دهن��د و آنه��ا را ب��ه متصدیانی 
بی کفای��ت و ناشایس��ته تبدی��ل 
کنند.  وقتی رس��توران شلوغی را 
اداره می کنید،  به کارگیری نیروی 
کار خوب،  عنصری ضروری برای 

درست پیش رفتن کارهاست.  
۶-  کس�ب و کار خوب یعنی 
هماهنگی و ثبات داشته باشید

هماهنگی کلید اصلی داش��تن 
کس��ب و کاری خوب است.  حتی 
اگ��ر هیچ ی��ک از م��وارد دیگر را 
رعای��ت نمی کنی��د،  حتم��ا باید 
هماهنگی و ثبات داش��ته باشید.  
هماهنگ��ی همان نکته ای اس��ت 
که فرنچایزه��ا براس��اس آن کار 
می کنند.  برای نمونه،  مک دونالد 
پیشگام و تجسم عینی هماهنگی 
و ثبات اس��ت.  وقتی ب��ه یکی از 
ش��عبه های مک دونالد در هرجای 
دنیا وارد ش��وید،  دقیقا می دانید 
پاون��در کوارت��ر  همبرگ��ر   اگ��ر 

 )quarter pounder( سفارش 
دهی��د،  چ��ه چی��زی دریاف��ت 
را  ویژگی ه��ا  می کنی��د؛  هم��ه 
می دانید؛  از مواد تش��کیل دهنده 
گرفت��ه تا حجم غ��ذا و همچنین 

چاشنی ها و مخلفات آن.  
در مقابل،  رس��توران تازه کاری 
را در نظ��ر بگیرید که صاحبان آن 
تصور می کنند رستوران شان بسیار 
رؤیایی و فانتزی اس��ت. سرآشپز 
رس��توران نیز همیش��ه در نحوه 
ارائه و مواد تشکیل دهنده غذاهای 
اصلی رستوران تغییراتی می دهد 
و فک��ر می کند با این کار می تواند 
غذاهای متنوع��ی عرضه کند که 
کیفیت آنها هر روز بهتر می شود.  
ولی مثال وقتی در این رس��توران 
ماهی قزل آال س��فارش می دهید،  
هرگز نمی دانید غذای شما چقدر 
ادوی��ه دارد،  چه چیزهایی همراه 
آن ِس��رو می ش��ود و غذا چگونه 
درست شده است.  با ناهماهنگی 
و بی ثبات��ی نمی توانید مش��تریان 
وفاداری داشته باشید که دوباره به 
شما مراجعه کنند؛  برای رسیدن 
به این هدف باید مطمئن و باثبات 

باشید.  
باثبات  بودن،  حرفه ای گری،  
برنامه ری��زی مناس��ب ب��رای 
اس��تراتژی ها و هم��کاری ب��ا 
کارشناسان و استفاده از نظرات 
آنها رمز داش��تن کسب و کاری 
درجه  یک و موفق است.  نباید 
چ��رخ را از نو اخت��راع کنید و 
باخود بگویید کسب و کار من با 
دیگران متفاوت است و مجبور 
نیس��تم از این قوانین پیروی 
کنم.کارایی چرخ پیش  از این 
ثابت ش��ده و متاس��فانه باید 
بگویم کس��ب و کار شما تفاوت 
چندان��ی ب��ا کس��ب و کارهای 
دیگر ن��دارد. اگ��ر به خوبی از 
کس��ب و کارتان  مدیریت  پس 
بربیایید،  کارتان رونق خواهد 

گرفت، همین و بس.  

دریچه۶ نکته کلیدی برای مدیریت کسب و کارهای کوچک   کارآفرینی

 موفقیت در رهبری با استفاده 
از سبک های متنوع مدیریت

رهب��ران موف��ق،  مدیران��ی بوده اند که با اس��تفاده از 
روش های متنوع مدیریت و رهبری،  موقعیت های مختلف 

را به سود خود به پایان رسانده اند.  
مدی��ران در روند کاری خود با موقعیت ها و مش��کالت 
متنوعی مواجه می ش��وند.  مسائلی که وظیفه حل کردن 
آنه��ا به عهده مدیران اس��ت،  بس��یار متنوع تر از وظایف 
کارمندان در س��طوح مختلف اس��ت.  ب��ه همین دلیل،  
ش��رایط کاری ای��ن افراد م��دام در حال تغییر اس��ت.  با 
ای��ن توصیف،  مدیرانی موفق خواهند ش��د که بتوانند از 
مهارت ها و س��بک های متنوع مدیریت در موقعیت های 
مختلف اس��تفاده کنند و از مرحل��ه مدیریت به رهبری 
برس��ند.  در ادامه این مطلب به نقل از زومیت به معرفی 
هفت سبک و روش رهبری می پردازیم که در موقعیت های 

مختلف کارآمد خواهند بود.  
1- دستورالعملی

در این سبک از مدیریت که عموما توسط کارآفرینان به 
کار گرفته می شود،  مسیر و دستورالعمل به کارمندان داده 
می شود.  مدیران در این روش،  وظیفه،  هدف و چگونگی 
انج��ام آن را به طور کامل توضیح می دهند و در زمان مقرر 
منتظ��ر نتیجه می مانند.  این نوع از مدیریت در زمان هایی 
که با کمبود وقت برای انجام پروژه روبه رو هستید،  مناسب 
است. در این زمان ها اگر تصمیم سریع گرفته نشود شکست 
خواهید خورد.  از طرفی اگر بخواهید گزینه های مختلف را 
امتحان کنید،  سرمایه پولی و زمانی شما هدر خواهد رفت.  
البته اس��تفاده بیش از حد از ای��ن روش،  اپیدمی معمول 

مدیران است که باید از آن پرهیز شود.  
2- پشتیبانی کننده

مدیران در این روش تنها نقش پشتیبان را ایفا می کنند.  
آنها به تیم اجازه می دهند که روش و مس��یر حل مسائل 
را خودش انتخاب کند.  مدیران پش��تیبانی کننده،  منابع 
زیرس��اختی،  مال��ی،  اطالعاتی و اعتب��اری را در اختیار 
کارمندان قرار می دهند.  آنها آزادی را به کارمندان هدیه 
می دهند تا کاری را انجام دهند که دوس��ت دارند.  نقطه 
احتیاط در این روش این است که باید از آن تنها در تیمی 
استفاده کنید که انگیزه کافی را دارد و مسیر کلی شرکت 
را شناخته است.  استفاده خطرناک از این روش نیز زمانی 
است که نمی دانید چه کاری باید انجام شود و انتخاب آن 

را بر عهده کارمندان می گذارید.  
۳- پرسشگر

در این روش با پرس��یدن س��وال از کارمن��دان،  آنها را 
به طور غیر مس��تقیم با فرصت ها و تهدیدهای پروژه آشنا 
می کنید. ش��ما سوال هایی را از کارمندان می پرسید که با 
جواب دادن به آنها می توانند روش صحیح حل مسائل را 
پیدا کنند.  در اس��تفاده از این روش باید محتاط باشید و 
از آن به عنوان پوششی برای روش دستورالعملی استفاده 
نکنی��د.  به بیان دیگر اگر می خواهید مس��یر را به صورت 
کامل به کارمندان بگویید،  نباید با س��وال کردن منظور 
خود را برسانید و بهتر است مستقیما دستور را اعالم کنید.  

۴- مشوق
برخی اوقات تیم ش��ما برنامه مناسب،  اطالعات الزم و 
ساختار مورد نیاز برای انجام پروژه را دارد،  اما سوختی که 
آنها را به حرکت دربیاورد در شرکت موجود نیست.  نیروی 
محرکه تیم ها،  انگیزه و اش��تیاق کاف��ی برای انجام کارها 
اس��ت. مدیران مش��وق با یادآوری موفقیت های گذشته و 
امید دادن به تیم در مورد موفقیت های آتی،  نیروی الزم را 
به آنها منتقل می کنند.  البته اگر شما مدیری هستید که به 
سرعت ناامید می شوید، از این نوع رهبری خودداری کنید.  

۵- توانمندساز
در ای��ن نوع از رهبری،  ش��ما به تیمی که صالحیتش 
را ش��ناخته اید،  قدرت تصمیم گی��ری داده و اعتبار آن را 
افزایش می دهید.  اعضای این تیم می توانند بدون کسب 
اج��ازه از مقامات باالتر،  در پروژه ها تصمیم گیری و اقدام 
کنن��د.  این روند می تواند بس��یار مفید باش��د و عالوه بر 
موفقیت در پروژه ها،  اعضایی را پرورش دهد که در آینده 
بتوانند به عنوان مدیر در شرکت فعالیت کنند.  البته این 
نوع از مدیریت نی��ز احتیاط خاص خود را طلب می کند.  
باید مراقب باش��ید افرادی را که صالحیت الزم ندارند به 
قدرت نرس��انید،  چراکه ممکن است دیگر نتوانید قدرت 

را از آنها پس بگیرید.  
۶- بازتابنده

در این س��بک از رهبری که شباهت زیادی به رهبری 
پرسش��گر دارد،  ش��ما تی��م را با اتفاق��ات و تصمیم های 
گذشته آشنا می کنید.  مدیریت در این سبک از کارمندان 
می خواه��د که با توج��ه به اتفاقات و تجربیات گذش��ته ،  
تصمیمات صحیح را برای پیشبرد پروژه های کنونی اتخاذ 
کنند.  این روش را می توان قوی ترین و البته دش��وارترین 
روش رهبری نامید؛ چرا که باید تمامی دیدگاه های خود 
را کنار بگذارید و تنها به فکر درس گرفتن از موقعیت های 

پیشین باشید.  
۷- چشم اندازی

اس��تفاده از نوع رهبری به نوعی کلیش��ه ش��ده است؛  
اما کارب��رد صحیح آن می تواند موفقیت بلندمدت ش��ما 
را تضمین کند.  با ترس��یم چش��م اندازی روشن از آینده 
شرکت،  مسیر کلی را به اعضای تیم نشان داده و سپس 
به راهنمایی بپردازید.  رهبران سیاسی و تجاری موفق در 

گذشته،  استفاده زیادی از این نوع سبک کرده اند.  
در نهای��ت ب��رای تبدیل ش��دن ب��ه یک رهب��ر عالی،  
مهارت های ذاتی خود را پیدا کرده و آنها را تقویت کنید.  
در کن��ار ای��ن کار،  ضعف ها را ش��ناخته و در جهت رفع 
آنها اقدام کنید.  مهم تر از همه،  همیشه در تالش باشید 
تا بهترین س��بک مدیریتی وابسته به وضعیت شرکت را 

انتخاب کرده و به آن عمل کنید.  
INC :منبع

پیشنهاد کسب وکار 

ساخت زیورآالت سنتی و دستی و و آماده کردن انواع بدلیجات- تهیه مواد اولیه برای بدلیجات بسیار ساده و ارزان است. مهم ذوق 
شما در تهیه بدلیجات زیبا است. حاشیه سود این کار بسیار باالست. شما می توانید تولیدات خود را از طریق شبکه های اجتماعی یا 

سایت بفروشید.
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این روزها همه جا صحبت از موفقیت ها 
و جذابیت های کاری اس��تارت آپ ها است. 
اما بیایید با کمی واقع بینی، نگاه متفاوتی 

به دنیای آنها داشته باشیم. 
در سال های اخیر، اس��تارت آپ ها توجه 
سرمایه گذاران را در زمینه های مختلف به 
خ��ود جلب کرده اند؛ از س��رمایه گذاری در 
زمینه نرم افزار تا ش��کار نهنگ! مهم نیست 
در ک��دام حیطه فعالی��ت می کنید، حتما 
آنج��ا هم یک اس��تارت آپ تازه ب��ا ایده ای 
ناب پدیدار خواهد شد و این حس در شما 
ایجاد می ش��ود که دوست دارید بخشی از 

آن تیم جذاب باشید. 
ش��انس با ش��ما همراهی می کند و یکی 
از این اس��تارت آپ ها دنب��ال نیروی کاری 
می گردد که از قضا با توانمندی های ش��ما 
همخوان��ی دارد. ش��ما به ای��ن موضوع که 
همکاری با اس��تارت آپ ها چالش بر انگیز و 
سخت اس��ت، آگاهی دارید، اما به نظرتان 
ایده آنها خوب است و آینده درخشانی در 

انتظار آنها است. 
ب��ه ملح��ق ش��دن به ای��ن اس��تارت آپ 
هیجان انگیز فکر می کنید که احتماال آینده 
حرفه ای و شخصی ش��ما را تحت تأثیر قرار 
می ده��د، اما بیایید پی��ش از اتخاذ تصمیم 
نهایی به این سوال پاسخ دهید که »آیا واقعا 
الزم اس��ت به یک اس��تارت آپ بپیوندید؟« 
ممکن اس��ت این موقعیت شغلی، پتانسیل 
بسیاری برای رشد کردن داشته باشند، اما در 
عین حال احتمال بیشتری وجود دارد که به 
شما حقایق بسیاری را نگفته باشند یا آنها را 

به خوبی برای شما وصف نکرده باشند. 
پیش از آنکه ه��ر تصمیمی بگیرید، این 
۱۰ دلی��ل که ش��ما را از ملحق ش��دن به 
استارت آپ منع می کنند به نقل از زومیت 
بخوانید، ش��اید در پایان تصمیم متفاوتی 

بگیرید. 

1. ممکن است حقوقی به شما پرداخت 
نشود

بسیاری از کارمندان کسب و کارهای نوپا 
می دانند که از یک حقوق خوب صرف نظر 
می کنند تا از امتیاز برابری در کس��ب و کار 
بهره مند ش��وند. آنها با این پیش فرض کار 
می کنند که برای چند سال حقوق دریافتی 
کمی دارند، اما وقتی استارت آپ پا گرفت و 
به مرحله نتیجه دهی و سود رسید، آنها نیز 

به سهم خوبی دست خواهند یافت. 
ام��ا چنی��ن فرضی��ه دو حفره اساس��ی 
دارد: اول، یک اس��تارت آپ ممکن اس��ت 
هرگز موفق نش��ود. اگر چنی��ن فرضیه ای 
به نتیجه برس��د، برابری در یک کسب و کار 
شکس��ت خورده ی��ا رو ب��ه زوال اهمی��ت 
چندانی نخواهد داشت. دوم، استارت آپ ها 
به خاطر روش صرفه جویی و کم هزینه ای 
ک��ه در پیش می گیرند به  خوبی - ش��اید 
هم به بدنامی - ش��ناخته ش��ده اند. پول و 
س��رمایه اولیه ای که دارند باید برای مدت 
طوالنی که معلوم نیست تا کی ادامه یابد، 

ماندگار بماند. 
پس اگر با این فرض با یک اس��تارت آپ 

همکاری می کنی��د که در نهایت دارندگان 
کسب و کار در برابر شما احساس مسئولیت 
کنند و حقوق یا افزایش حقوق اساسی در 

نظر بگیرند، سخت در اشتباهید. 
در حقیقت اگر شما از محل کاری فعلی 
خود رضایت نسبی دارید و قصد دارید آن 
را ب��رای حقوق بهتر ترک کنی��د، باید در 
مورد موقعیت ش��غلی که در استارت آپ به 
شما پیشنهاد شده است تجدید نظر کنید. 

۲. ممکن است هیچ موقعیت شغلی در 
بخش اجرایی برای شما در نظر گرفته 

نشود
یکی از دالیلی که افراد بسیاری به سمت 
اس��تارت آپ ها گرایش پی��دا می کنند این 
است که احتمال و شرایط دسترسی به یک 
جایگاه و مقام مدیریتی بیش��تر و آسان تر 
اس��ت، اما چند استارت آپ می شناسید که 
جایگاه ه��ای ب��اال و رتب��ه مدیریتی آن در 

دست مؤسسان نباشد؟ 
موقعیت ه��ای  پیش��نهاد  معم��وال 
ب��ه  اولی��ه  مصاحبه ه��ای  در  مدیریت��ی 
درخواس��ت کنندگان کار داده می ش��ود تا 
جبران حق��وق کمی که ب��ه آنها پرداخت 
می ش��ود، باش��د. اما یک پس��ت مدیریتی 
فقط یک عنوان است که به درآمد آنچنانی 
ختم نخواهد شد. یادتان باشد که مؤسسان 
استارت آپ ها دقت بسیاری در خرج کردن 

پول دارند. 

3. استارت آپ ها عموما شکست 
می خورند

وقتی به یک استارت آپ ملحق می شوید 
این را در نظر داش��ته باش��ید که احتمال 
شکست آن باال است. به بیان دیگر احتماال 
این ش��رکت نتواند به نتیج��ه مطلوب در 
زم��ان مقتضی دس��ت یابد. ای��ن واقعیت 
تلخی اس��ت که گاهی گفته نمی شود یا به 

دست فراموشی سپرده می شود. 

در نشریه وال اس��تریت در سال ۲۰۱۲ 
گزارش��ی منتشر شد که نش��ان می داد از 
هر چهار اس��تارت آپ س��ه م��ورد ناموفق 
هس��تند. این گزارش، تحقیق��ی بود روی 
اس��تارت آپ هایی ک��ه از س��ال ۲۰۰۴ تا 
۲۰۱۰ فعالیت خ��ود را آغاز کرده بودند و 
شامل ۲۰۰۰ ش��رکتی بود که حداقل یک 
میلیون دالر سرمایه دریافت کرده بودند. 

۴. باید سخت کار کنید
احتماال ش��ما قصد کم کاری ندارید و در 
هر شغلی که مشغول شوید برای به دست 
آوردن نتیج��ه م��ورد نظر ت��اش خواهید 
کرد، اما در مورد استارت آپ ها قضیه کمی 

متفاوت است. 
از  بیش��تر  اس��ت  اس��تارت آپ الزم  در 
س��اعت های کاری ک��ه انتظ��ار دارید کار 
کنید، به عبارتی الزم اس��ت دیوانه وار کار 
کنید ت��ا بتوانید از زم��ان جلوتر حرکت و 
پی��ش از آنک��ه پول ش��رکت تمام ش��ود، 

خدمات یا محصول خود را ارائه کنید. 
اگر از این نوع کار کردن و فش��ار کاری 
لذت می برید، حتماً س��راغ کار استارت آپی 
بروید. )بیش��تر افراد دوس��ت دارند فش��ار 
خون و ضربان قلب ش��ان را در حد سامت 
نگ��ه دارند!( اگر می خواهید بیش��تر از ۱۲ 
س��اعت در روز برای حقوق کم - یا ش��اید 
هیچ - کار کنید، در پیوستن به استارت آپ 

تردید نداشته باشید. 

۵. لیست مسئولیت های شما ممکن 
است کمی طوالنی باشد

عاوه بر اس��ترس، س��اعت کار طوالنی 
و حق��وق کم، در یک اس��تارت آپ وظایف 
و مس��ئولیت های بس��یاری نیز ب��ر عهده 
داری��د. ممکن اس��ت الزم باش��د چند کار 
را با ه��م انجام دهید. برخی اف��راد از این 
روند احس��اس رضایت می کنند، اما برخی 
دوس��ت دارند دقیقا وظایف مش��خص و از 

پیش تعیین ش��ده ای داشته باشند. شما در 
کدام دس��ته قرار می گیرید؟ براس��اس آن 
درب��اره ملحق ش��دن به تیم اس��تارت آپی 

تصمیم گیری کنید. 
این را نیز به خاطر بس��پارید که ش��اید 
برخی از مس��ئولیت های کار استارت آپی، 
آن چنان که انتظار دارید جذابیت نداش��ته 

باشد و حتی کمی ناامیدکننده باشد! 

۶. همه چیز بسیار سریع تغییر می کند
در استارت آپ ها همیشه همه چیز تحت 
کنترل ش��ما نیس��ت. اگر س��رمایه گذارها 
تصمیم بگیرند پول شان را خارج کنند چه؟ 
اگر رقابت، کس��ب و کار ش��ما را خراب کنه 
چه؟ اگر یک رقیب بزرگ مانند گوگل وارد 
کارزار ش��ود چه؟ اگر یک رکود اقتصادی 
دیگ��ر رخ دهد چه؟ فاکتورهای بس��یاری 
وجود دارن��د که می توانن��د روی موفقیت 
یا شکست یک اس��تارت آپ تأثیر بگذارند. 
وقتی ش��رایط تغییر کند، همه چیز تغییر 
می کند. یک روز شما برای یک استارت آپ 
با آینده ای درخشان فعالیت می کنید، روز 

دیگر باید دنبال کار تازه ای باشید. 

۷. استارت آپ بی نظم است
اس��تیو بانک، پروفس��وری از دانش��گاه 
اس��تنفورد و مؤس��س چندی��ن ش��رکت، 
می گوی��د پی��ش از ملح��ق ش��دن به یک 
اس��تارت آپ از خودتان بپرسید »چقدر با 
بی نظمی کنار می آیید؟« اگر اس��تارت آپی 
ک��ه مدنظر دارید ب��ا آن کار کنید کمتر از 
۱۰ نف��ر کارمند دارد، ه��ر روز باید انتظار 
یک ه��رج و مرج تازه را داش��ته باش��ید. 
این موض��وع گاهی ممکن اس��ت بس��یار 

خسته کننده و ناامیدکننده باشد. 

۸. همچنان رئیس )یا رئیس هایی( 
خواهید داشت

یکی از باورهای مجذوب کننده که درباره 

اس��تارت آپ ها وج��ود دارد این اس��ت که 
س��رانجام شغلی به دست خواهید آورد که 
زیر دست کسی نیستید، درحالی که چنین 
نیست. استارت آپ ها هم مدیر، مدیرعامل 
و س��رمایه گذار دارن��د. اگر خوش ش��انس 
باش��ید مدیر خوبی خواهید داش��ت و این 
موضوع اصا بد نیس��ت. این شخص تیم را 
در کن��ار ه��م نگه می دارد و ب��رای به ثمر 
رسیدن کارها نقش مؤثری خواهد داشت. 
سرمایه کاری اس��تارت آپ از طرف یک 
ش��رکت یا س��ازمان س��رمایه گذار ریسک  
)Venture capital( تهی��ه می ش��ود و 
ب��ه همین دلیل باید نتای��ج مورد نظر آنها 
در تاریخ های احتماال از پیش تعیین ش��ده، 
آماده شود؛ چراکه پول از طرف آن سازمان 
تهیه ش��ده است. ش��اید ندانید، اما دالیل 
ناموف��ق ب��ودن و شکس��ت خ��وردن یک 
استارت آپ می تواند به دلیل ناهماهنگی یا 
ناس��ازگاری بین رهبران تیم استارت آپ و 

شرکت سرمایه گذار باشد. 

۹. باید یک شرکت را شکل دهید و 
بسازید

فرض کنید که یک مهندس یا توسعه دهنده 
نرم افزار هستید و یک استارت آپ توجه شما 
را به خود جلب کرده اس��ت. اگر کار را قبول 
کردید باید این را بدانید که انتظار ش��رایط 
ش��غل و کار مشخص پیشین اشتباه است و 
باید یک شرکت بس��ازید. این موضوع شاید 
به یک چالش جذاب ش��بیه باشد، اما کاری 
نیست که ش��ما برای آن درخواست داده اید. 
دیوید بلوم، به عنوان یک کارآفرین می گوید 
همه اعضای یک استارت آپ باید سازندگان 
کسب و کار باشند و عاوه بر کاری که بر عهده 
دارند از اصول توسعه و پیشرفت کسب و کار 

نیز آگاهی داشته باشند. 

1۰. شاید الزم باشد خودتان نیز هزینه 
کنید

مهمان ش��دن و پذیرایی شدن از طرف 
اس��تارت آپ ها را فراموش کنی��د. احتماال 
اس��تارت آپ ج��وان ش��ما ام��کان چنین 
هزینه های��ی را نداش��ته باش��د و وقت��ی 
بخواهید یک س��رمایه گذار یا مش��تری را 
تح��ت تأثیر ق��رار دهید و ب��ه صرف قهوه 
یا ش��ام دعوت کنید، الزم اس��ت از جیب 
خودت��ان هزین��ه کنی��د، حتی اگ��ر این 
میهمانی بخشی از وظایف کاری شما باشد 
که از طرف س��ازمان تعیین شده است. به 
عاوه شاید الزم باش��د برخی تجهیزات و 
وسایل ش��رکت )حتی وسایل شست وشو( 

نیز از طرف کارمندان تهیه شود! 
در نهای��ت، هدف از این نوش��ته این بود 
که با آگاهی و دانش بیش��تری نس��بت به 
مح��ل کاری ک��ه می خواهید ب��رای خود 
انتخاب کنید، تصمیم بگیرید. هر ش��رکت 
و اس��تارت آپی مزایا و معایب خود را دارد. 
خوب اس��ت که پی��ش از تصمیم گیری از 
همه آنها آگاهی داش��ته باش��ید تا بهترین 

نتیجه را به دست آورید. 
ENTREPRENEUR :منبع

شاید تصور کنید مدیران ارشد به سادگی 
می توانن��د آماده تغییر ش��وند، اما به دالیل 
مختلف این موضوع به ندرت اتفاق می افتد. 
این مدی��ران قدرت قابل توجهی دارند، زیرا 
طب��ق الگوهای قدیمی موف��ق بوده اند و در 
واقع عملکرد قبلی ش��ان، آنها و شرکت شان 
را موفق ساخته اس��ت، آنها با شیوه قدیمی 
راحت هس��تند نه با شیوه جدید که معموال 
به اثبات نرسیده اس��ت. بسیاری از رهبران 
نگ��ران هس��تند از آنچه می دانن��د منحرف 
شوند یا اشتباه کنند. آنها بیشتر روی شیوه 
قدیمی س��رمایه گذاری  و از سرمایه گذاری 

روی نوآوری ها خودداری می کنند. 
ب��ه گ��زارش وی��وان نی��وز، پیت��ر دراکر، 
نظریه پرداز بزرگ و نام��دار دنیای مدیریت 
در پرس��یدن س��وال از کس��انی که به آنها 
مش��اوره می داد -که به عن��وان یک تکنیک 
مدیریت به ش��مار می رفت- شهرت داشت. 
یکی از این افراد »جک ولش« رئیس سابق 
»جن��رال الکتریک« بود که وقتی در ۱98۱ 
به ریاس��ت رسید، ارزش بازار آن شرکت در 
ح��دود ۱۲میلیارد دالر بود که وقتی آنجا را 

ترک کرد، بیش از ۲5برابر آن رشد کرد. 
دو پرس��ش س��اده دراکر کمک کرد او به 

این موفقیت برس��د. سوال اول این بود »اگر 
مش��غول این کار نب��ودی، آیا ب��از وارد آن 
می ش��دی؟« و س��وال دوم که دشوارتر بود:  
»تو در این شرکت چه کاری انجام می دهی 
ی��ا می خواهی چه کاری انجام دهی؟« ولش 
با توجه به پرس��ش های دراکر مشاغل فاقد 
سوددهی را رها کرد و جنرال الکتریک را به 

موفقیت فوق العاده اش رساند. 
اجازه دهی��د تصور کنیم که م��ا مدیران 
هواپیمای��ی  و  مس��افربری  ش��رکت های 
هس��تیم. چه س��واالتی را بای��د از خودمان 
بپرس��یم؟ س��وال اول ش��اید این باشد: چه 

چیزی س��بب الزام آور شدن انجام سفر های 
تجاری می ش��ود؟ پاسخ مشخص است: نیاز 
ب��ه انجام مب��ادالت تجاری رودررو. س��وال 
بعدی: آیا جایگزینی برای انجام سفر رودررو 
وجود دارد؟ البته ش��اید فردی فقط با تلفن 
صحب��ت نکن��د، بلکه می توان��د اطاعات را 
فکس یا ایمیل کن��د، با رایانه ارتباط برقرار 
کند یا حتی ویدئو کنفرانس داش��ته باش��د. 
ای��ن روش ه��ا س��ریع تر و ارزان تر از س��فر 
هوایی هس��تند. پس چرا سفر تجاری برای 
تجارت ترجیح داده می ش��ود؟ سفر تجاری 
زمانی الزامی خواهد بود که جلسات رودررو 

ضروری باش��ند و س��ایر ابزار ارتباطی تأثیر 
چندانی در پیشبرد کارها نداشته باشند. 

پرس��ش بعدی این اس��ت: آیا راه دیگری 
وجود دارد که ماقات رودررو را جدا از سفر 
ص��ورت دهد؟ ما به ویدئو کنفرانس اش��اره 
کردی��م، ام��ا محدودیت های��ی مانند تأخیر 
زمانی، تصاویر مبهم و سایر موضوعات وجود 
دارد. فناوری هنوز در حال پیش��رفت است. 
ش��اید دو شرکت در مراحل نهایی مذاکرات 
باشند، اما در دو نقطه از جهان. پس از چند 
روز مذاکره ج��دی، هیچ مدیری از دوطرف 
ش��هر محل اقامت خود را ترک نکرده است. 

یک مدیر از ش��رکتی اس��ناد را در دستگاه 
فک��س روی می��ز قرار می ده��د و در همان 
لحظه اسناد به ماشین فکس روی میز مدیر 
شرکتی دیگر با هزاران مایل فاصله می رسد. 
این کار به اندازه رد و بدل کردن اس��ناد در 

پشت یک میز طول می کشد. 

چگونه آینده را بشناسیم
دراکر معتقد بود که نمونه سازی تاکتیکی 
یک موقعیت کاربردی و راهبردی است، اما 
چطور می توانیم بروز دگرگونی های محیطی 
عظی��م را شناس��ایی کنیم و ب��رای تغییر و 

تحوالت مربوط به آنها آماده باشیم؟ 
برای این کار، اجرای م��وارد زیر ضروری 

است: 
- ت��اش کنی��د بفهمید چ��ه چیزی در 
جریان اس��ت نه فق��ط در صنعت خود بلکه 
در جه��ان پیرامون. عاوه بر ای��ن نه تنها با 
محص��والت جدید، بلکه ب��ا روندهای غالب 
موجود در محیط ک��ه می توانند بر عملکرد 
آتی ش��ما اثرگذارند، آشنا ش��وید آن هم از 
طری��ق خواندن مجات، روزنامه ها، اینترنت 
و س��ایر رس��انه های مرتبط و تفکر در مورد 
معنای آن در زمان حال و آینده و هرگز این 
فرآین��د را متوقف نکنید. - براس��اس موارد 
موجود از خود درباره آنچه می تواند رخ دهد 
س��وال کنید: بازی  »چه می شد اگر« را در 

چرا اغلب مدیران از تغییر و تحول گریزانند؟ 

استفاده استیو جابز از امور دالیلیبرایملحقنشدنبهاستارتآپها
خسته کننده برای دستیابی به موفقیت

یکی از رموز موفقیت استیو جابز در کار خود، توجه به 
مسائل خس��ته کننده و حفظ سادگی بود. تمرکز و ثبات 
جزو رویه اصلی او در کار بود.  به گزارش زومیت، تامی ملو، 
موس��س A1 garage Doors در این مقاله، به بررسی 
اهمیت رفتارهای خس��ته کننده و حفظ یک رویه ساده و 
ثابت در شخصیت کارآفرینان موفقی همچون استیو جابز 
می پ��ردازد:  همه ما محو موارد پر زرق و برق می ش��ویم. 
یک برنامه کسب و کار، یک هک بازاریابی نوآورانه، صدمین 
هدفی که باید به آن دست یابیم و غیره. در واقع، بسیاری 
از کارآفرینان عاشق گفتن این جمله هستند که: هیچ دو 

روزی شبیه به هم نیستند.
ای��ن موضوع تا حدی درس��ت اس��ت، ام��ا در نهایت 
کارآفرینی باال و پایین دارد، شما این طور فکر نمی کنید؟ 

با این حال من طی گذش��ت سال ها متوجه شده ام که 
اش��خاص هوش��مند به طرز عجیبی از هر چیز پر زرق و 
برق دوری می کنند. آنه��ا متوجه اهمیت تمرکز و ثبات 
می شوند. به عبارت دیگر، آنها سادگی را حفظ می کنند، 
حتی خس��ته کننده بودن مس��ائل را نیز به خوبی درک 
می کنن��د. همین رویه به آنها کم��ک می کند به نتایجی 
دس��ت یابند که بیش��تر مردم آرزوی آنها را در سر دارند. 
اس��تیو جابز اگر تنه��ا ۱۰۰ محصول را طراح��ی و روانه 
بازار می کرد، می توانس��ت خیلی بیش��تر خوش بگذراند، 
اما او به جای این کار، روی چند محصول اساس��ی تر مانند 
iPhone دو برابر کار کرد. پس اگر می خواهید کسب و کار 
موفق��ی  راه بیندازید ی��ا می خواهید به هر هدف دیگری 
دس��ت یابید، از »خس��ته کننده« ظاهر ش��دن در موارد 

اساسی زیر غافل نشوید: 
1- به فرصت بزرگ کاری بعدی نه بگویید

اگر ش��غل اصلی تان هنوز آنقدرها سودده نیست، به کار 
ک��ردن در ج��ای دیگر فکر نکنید. به کار در ش��رکت های 
جدید و بخش های دیگر شرکت، نه بگویید. اصا به هر نوع 
تغییر رویه ای، بدون داش��تن دلیل موجه نه بگویید. وقتی 
کارها به خوبی پیش نروند، طبیعی است که مضطرب شوید، 
ام��ا اگر هدف بزرگی دارید، باید تنها به کار کردن روی آن 
هدف فکر کنید. ب��ه عبارت دیگر، روی کار اصلی خودتان 
تمرکز کنید.  برای درگیر شدن کار، ابتدا خودتان را تحت 
نظر و کنترل بگیرید و به خطرات کار آگاهی پیدا کنید. یا از 
شخصی که به او اعتماد دارید بخواهید که شما را تحت نظر 
بگی��رد و تعادل  را در کارهایتان برقرار کند. برای خود من، 
تیمم این وظیفه را بر عهده گرفتند و هر زمانی که به یک 

نقطه ثابت می رسیدم به من گوشزد می کردند. 
۲- در هر زمان فقط به صعود به یک قله فکر کنید

صده��ا راه برای صعود به هر قل��ه ای )برای مثال برای 
دستیابی به هر هدف( وجود دارد، اما نکته اینجا است که 
شما در هر مرتبه تنها می توانید به یک قله صعود کنید. هر 
چقدر پربازده باشید و ساعات کمی بخوابید، باز هم فرقی 
ایجاد نمی کند. شما فقط و فقط یک نفر هستید. شما ۲۴ 
س��اعت زمان در اختیار دارید. پس تنها روی یک هدف، 
به سختی تمرکز کنید و آن را به جایی برسانید.  من برای 
یادداشت کردن تنها یک هدف کاری ام که ۱۰۰ میلیون 
دالر سود را در سال ۲۰۲ نصیبم کند، از یک ماژیک رنگی 
روی آینه حمامم اس��تفاده کردم؛ به این ش��کل، هر روز 
صبح به یاد آن می افتم. وقتی به هدف تان فکر می کنید، 
به عقب برگردید تا گام های مورد نیاز برای رسیدن به آن 

هدف را بشناسید. سپس دست به عمل بزنید. 
3- تلفن و خودکار را در دست بگیرید

رویدادهای ش��بکه ای باش��کوه، عالی هستند )خودم هم 
این ش��ور و حال را دوست دارم(. اما وقتی به یک دورهمی 
ش��بکه ای می روی��د، تنه��ا یک دس��ته کارت ن��ام از مردم 
نصیب تان می شود که سام و خداحافظی می کنند. راه های 
بهتری هم برای ارتب��اط برقرار کردن وجود دارد. مثا هیچ 
چیز نمی تواند جایگزین یک مکالمه رو در روی مفید شود. من 
ترجیح می دهم تلفن را بردارم و ش��ماره کسی را در شبکه 
خودم بگیرم.  راهکار دیگر، نوش��تن پیام های تش��کر است. 
یادداش��ت کردن کلمات کوتاهی مثل »من از شما خوشم 
می آید« یا »ش��ما عالی هستید« نیز تأثیر بس��زایی دارند. 
یک تم��اس تلفنی یا یک کارت دس��ت نویس نیاز به کمی 
تاش بیش��تر دارند، اما مردم به این خاطر، ش��ما را بهتر به 
یاد می سپارند. در نهایت، انجام این کار بهتر از این است که 

بگذارید ایمیل تان در این باکس مخاطبان تان خاک بخورد. 
۴- دیگر رنگ جوراب های تان را انتخاب نکنید

انتخاب نهایی یک نوع لباس فقط باعث نمی ش��ود که 
صبح ها زودتر از خانه بیرون بزنید )مثل مارک زاکربرگ و 
سوییشرت کاه دار معروفش(. این انتخاب همچنین باعث 
می شود که تصمیمات بهتری بگیرید. هر تصمیم کوچک 
یا بزرگی که می گیرید، شما را از نظر ذهنی تخلیه می کند. 
پس تفکرتان را روی وظایف مهم تری که بر عهده دارید، 
متمرکز کنید.  خود من به پوشیدن تنها جوراب های سیاه 
یا س��فید رضایت داده ام. این موضوع نیاز نیست لزوما در 
مورد لباس هم باش��د. شما باید فکرتان را تنها روی یک 
نقطه از زندگی تان متمرکز کنید تا بتوانید انتخاب های تان 
را مح��دود کنید. برای مث��ال، اگر زمان زی��ادی را برای 
انتخاب محل بعدی غذا خوردن تان صرف می کنید، س��ه 
م��کان مورد عاقه تان را انتخاب کنی��د و آنها را به عنوان 

گزینه های پیش فرض خود در نظر بگیرید. 
همه ما انس��ان ها، از هیجان زده شدن لذت می بریم. اما 
هیجان زده شدن دقیقا به معنای موفق شدن نیست. من 
هنوز هم از ایده های کس��ب و کاری هوش��مندانه به وجد 
می آی��م، اما در طول س��ال ها یاد گرفته ام که روی نتیجه 
نهایی تمرکز کنم چون به این طریق، موفق خواهم ش��د. 

شما هم با انجام دادن همین کار، موفق خواهید شد. 
INC منبع

دریچه

نویسنده: جیمز کولینز
مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
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اخبار

اهواز – ش�بنم قجاوند- مدیر ام��ور بهره برداری ناحیه جنوب 
ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان در بازدید مدی��ر روابط عمومی 
این شرکت ، مهمترین اقدامات انجام شده دراین ناحیه را در جهت 
پایداری شبکه برق تشریح کرد. رضا جعفری گفت: این ناحیه شامل 
شهرهای آبادان، خرمشهر، شادگان، اروند، چوئبده، مینوشهر و شلمچه 
است که شلچمه در سال های اخیر رشد وتوسعه قابل توجهی بویژه 
در بخش اقتصادی داش��ته و محلی برای عبور زائران عتبات عالیات 
ب��وده اس��ت ، همین امر نیاز به مصرف ب��رق را افزایش داده و باعث 
گردید که این منطقه به شکل یک قسمت در ناحیه دیده شودونسبت 
به س��الهای گذشته رشد انرژی قابل توجهی داشته است . وی ادامه 
داد: منطقه اروند نیز در سال های اخیر گسترش چشمگیری داشته و 
متناسب با آن مصرف برق نیز افزایش پیدا کرده است و بدلیل جذب 
بیشتر سرمایه گذاری نیاز به توسعه واحداث شبکه برق در این منطقه 
می باشد . مدیرامور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای 
خوزستان اضافه کرد: این افزایش پست های برق در دیگر شهرهای 
ناحیه هم بویژه در ش��هرهای خرمشهر ، شادگان وآبادان انجام شده 
است . جعفری در خصوص طرح های توسعه برق در این ناحیه گفت: 
با رایزنی های انجام شده کار تملک زمین جهت احداث چند پست 
مهم برق در منطقه تمام شده که پس از انجام مراحل قانونی آنها ، اجرا 
می گردد . وی ادامه داد: با توجه به شرایط اقلیمی منطقه کلنگ زنی 
بزرگترین نیروگاه بادی خاورمیانه درخرمشهر در سال گذشته توسط 

شرکت توانیر وبا حضور مسئوالن استانی و محلی به زمین زده شد و 
در آینده نیزتوسعه پیدا می کند و به یک مزرعه انرژی ترکیبی تجدید 
پذیر در منطقه تبدیل خواهد شد.  مدیر ناحیه جنوب معاونت بهره 
برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان مهمترین اقدامات انجام شده 
جهت پایداری ش��بکه را در ناحیه برشمرد و افزود: در دو سال اخیر 
اقدامات خوبی در ناحیه صورت گرفته که از جمله می توان به تعویض 
تع��دادی از بریکرهای معیوب قدیمی در ناحیه، مرمت و بازس��ازی 
باسبارهای قدیمی پست های ناحیه در سطح انتقال، مرمت و بهینه 
س��ازی لوله باسبارها درپست اصلی آبادان که عمری طوالنی داشته 
اس��ت ، تعویض تعدادی سکس��ونرها در ناحیه، تعویض برقگیرهای 
قدیمی در س��طح ولتاژهای انتقال وفوق توزیع احداث بی جدیدی 
در پس��ت اصلی آبادان جهت بهینه سازی توسط متخصصان بومی 

منطقه، ازجمله مهم ترین این اقدامات اس��ت. جعفری در خصوص 
مزیت احداث این بی جدید در ناحیه گفت: با احداث این بی جدید، 
بی های خطوط خروجی پس��ت 230کیلو ولت اصلی آبادان افزایش 
پیدا کرده و به تبع آن توانستیم انتقال و جابجایی چهار خط 132 کیلو 
ولت اصلی آبادان را بدون کوچکترین خاموشی به مشترکان به پست 
های دیگر انجام دهیم. همزمان با آن نیز بهینه سازی کامل پست برق 
پاس��ارگاد را که 20 س��ال به صورت تیاف و پاور فیوزی بود را انجام 
داده و با تکنولوژی جدید ایمنی و پایداری پس��ت و خط در منطقه 
را افزایش دهیم. وی اضافه کرد: همزمان با انجام این پروژه، تعویض 
هادی پرظرفیت روی خطوط انتقال نیروگاه آبادان به پس��ت اصلی 
آبادان به طول حدود هشت کیلومتراجرا شدکه با انجام این عملیات 
مهم توان انتقال نیروگاهی به پس��ت های انتقال افزایش پیدا کرده 
و همزم��ان با آن اقدامات تقویت واصالح پایانه انتقال انرژی خطوط 

مذکور در پست اصلی آبادان انجام گردید.
مدیر ام��ور بهره برداری ناحیه جنوب ش��رکت ب��رق منطقه ای 
خوزستان انجام عملیات تعویض سیم های قدیمی باظرفیت پایین 
با سیم های جدید با ظرفیت باال ) هادی پرظرفیت( را یکی از سخت 
ترین مانورهای معاونت بهره برداری این شرکت بدون کمک گرفتن از 
نیروهای خارجی دانست و افزود: این پروژه مهم وحساس با تالش و 
نظارت شبانه روزی بهره برداران پست اصلی آبادان وناحیه از آذر ماه 

سال 95 شروع و اواخر دی ماه همان سال به پایان رسید .

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گ�زارش روابط عمومي 
اداره کل راه���داري و حم���ل ون�قل ج�اده اي اس����تان داری�وش 
باق���ر ج�وان گ�ف��ت : در آبان ماه 1396 تع��داد 10615190 تردد 
در ج��اده هاي اس��تان صورت گرفته که 29  درص��د از کل ترددها 
مربوط به وسایل نقلیه سنگین بوده که بیشترین حجم تردد در محور 
بندرعباس- بندرش��هید رجایي با 263057 وسیله نقلیه ، بیشترین 
تردد وسایل نقلیه سنگین را داشته است.  مدیرکل راهداري و حمل 
ونقل جاده اي اس��تان گفت : متوسط نرخ جریان ترافیک در سطح 
جاده هاي اس��تان معادل 218 وس��یله نقلیه در ساعت بوده، ضمن 
اینکه بیشترین نرخ این جریان ترافیکي مربوط به بندرعباس-بندر 
ش��هید رجایي با نرخ جریان تردد1044 وسیله نقلیه در ساعت بوده 
است و س��رعت متوسط تردد در ش��بکه راههاي داراي تردد شمار 
اس��تان در مدت مذکور را 72کی�لومت�ر در س���اعت ع�نوان ک��رد 

و اف��زود : بیشترین س�����رعت متوسط در این مدت 98 کیلومتر 
درس��اعت مربوط به محورسه راهي چارك – بندرلنگه  بوده است. 
وي خاطر نشان کرد : کمترین نرخ جریان ترافیک در این ایام با 25 

تردد وسیله نقلیه در ساعت مربوط به محور المرد- سه راهي چهوو 
بوده و گفتني است که 10 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان 
فاصله طولي مجاز بین دو خودرو را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف 
عدم رعایت فاصله طولي مجاز مربوط به محور بندرش��هید رجائي-

بندرعباس با 169150 وس��یله نقلیه به ثبت رسیده است. قابل ذکر 
است از مجموع کل تردد 8 درصد وسایل نقلیه در جاده هاي استان 
سرعت مجاز را رعایت نکرده اند و بیشترین تخلف عدم رعایت سرعت 
مجاز مربوط به محور درگهان –قشم با 50464 وسیله نقلیه به ثبت 
رس��یده است. داریوش باقر جوان با تاکید براینکه درتمام محورهاي 
استان دوربین هاي تردد شمار وکنترل سرعت این اداره کل درطول 
شبانه روز بر تردد و فعالیت رانندگان نظارت مي کنند بیان داشت : 
اطالعات متخلفین سرعت غیرمجاز بصورت آنالین ومستقیم جهت 

اعمال قانون به پلیس راهور ارسال مي شود.

سمنان-لشنی - رئیس ایمنی، بهداشت، محیط زیست 
و پدافندغیرعامل شرکت گاز استان سمنان گفت:  با توجه 
به ضرورت عملیاتي و در راستاي بازنگري مجموعه مقررات 
پروانه هاي انجام کار، س��ومین جلس��ه کارگروه تخصصي 
 بازنگ��ري با حض��ور علیرضا ش��کوهیان رئی��س ایمنی و 
آتش نشانی شرکت ملی گاز و نمایندگانی از شرکتهاي گاز 
استان س��منان، تهران، خراسان شمالي، آذربایجان شرقي، 
پاالیش فجر جم، مجتمع پارس جنوبي SPGC، مناطق 
عملیاتي 6 و 9 انتقال گاز و ستاد شرکت ملي گازایران طي 

دو روز به میزباني شرکت گاز استان سمنان برگزار گردید. 
بهزاد خلیلی افزود: این کمیته در راس��تاي رویکرد شرکت 
ملي گاز جهت کاهش حوادث صنعت گاز، پوشش و تکمیل 
دستورالعملهاي قبلي و استانداردهاي به روز جهاني بوده و 
با بررس��ي علل بروز حوادث، پیامدها و هزینه هاي ناشي از 
حوادث با درس آموزي از حوادث گذشته اقدام به بازنگري 
مجموع��ه مقررات صدور مجوزهاي انجام کار نموده اس��ت 
و قطعاً دس��تاوردهای این کمیته تأثیر بس��زایي در کنترل 

حوادث صنعت گاز خواهد داشت.

قزوین- خبرن�گار فرصت امروز- ب��ه منظور ترمیم 
خطوط و ش��بکه های آبرسانی مناطق آسیب دیده از زلزله 
در اس��تان کرمانشاه، ش��رکت آب و فاضالب استان قزوین 
مبادرت به ارس��ال 60 فقره اتص��االت "کلمپ" برای این 
منظور نمود. به گزارش روابط عمومی شرکت آبفای استان 
قزوین، مهندس "قربانی" مدیردفتر بحران این ش��رکت با 
اعالم مطلب فوق افزود: ین تعداد کلمپ در سایزهای 150 
تا 300 میلیمتر از نوع آزبس��ت بوده که در اختیار شرکت 
آبفای روستایی استان کرمانشاه قرار گرفته شد تا در ترمیم 

ش��بکه توزیع آب شرب روستاهای شهرستان سرپل ذهاب 
مورد استفاده قرار گیرد. وی همچنین خاطرنشان کرد: در 
ساعات ابتدایی وقوع زلزله، یک دستگاه تانکر آبرسانی 12 
هزار لیتری بالفاصله به اس��تان کرمانش��اه اعزام و در شهر 
س��رپل ذهاب مس��تقر گردید. "قربانی" سپس با اشاره به 
ارسال بیش از 1100 باکس آب معدنی به شهر قصرشیرین 
تصری��ح کرد: در اقدام خودجوش همکاران ش��رکت آبفای 
استان، کمکهای نقدی و غیرنقدی نیز جهت امدادرسانی به 

زلزله زدگان استان کرمانشاه ارسال شد.

ساری - دهقان - روابط عمومي شهرداري ساري موفق 
به کسب رتبه برتر رشته مدیریت راهبردي در سیزدهمین 
سمپوزیوم بین المللي روابط عمومي کشور شد. به گزارش 
فرصت امروز از س��اری و به نق��ل از  روابط عمومي و امور 
 بین الملل ش��هرداري س��اري، س��یزدهمین س��مپوزیوم 
بی��ن الملل��ي روابط عمومي ب��ا موضوع رواب��ط عمومي و 
توس��عه پایدار، همزمان با چهاردهمین جش��نواره برترین 
هاي روابط عمومي ای��ران در مرکز همایش هاي کتابخانه 
اس��ناد ملي ایران در تهران برگزار ش��د. گفتني اس��ت در 
این همای��ش که با حضور نمایندگان کش��ورهاي خارجي 

، سازمان جهاني یونس��کو و معصومه ابتکار، معاون رییس 
جمهور در امور بانوان و خانواده برگزار ش��د، از برترین هاي 

روابط عمومي ایران تجلیل ش��د.  شایان ذکر است پس از 
ارزیابي هیات داوران، روابط عمومي ش��هرداري س��اري به 
دلیل رعایت اس��تاندارهاي حرف��ه اي ) علمي و صنفي( و 
همچنین خالقیت در کار و داشتن کیفیت و کمیت مناسب 
فعالیت ها، موفق به کس��ب رتبه نخست در رشته مدیریت 
راهبردي گردیده اس��ت.  برگزاري کارگاه ها و چندین پنل 
علمي- تخصصي ب��ا موضوعات مختلف توس��عه پایدار بر 
مبناي مس��ائل زیست محیطي و با تاکید بر مدیریت منابع 
آب در کشور از برنامه هاي سیزدهمین دوره سمپوزیوم بین 

المللي روابط عمومي بوده است.

مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرکت برق منطقه ای خوزستان:
اقداماتمهمواساسیدرراستایپایداریشبکهبرقدرناحیهجنوبخوزستانصورتگرفتهاست

مدیرکل راهداري وحمل و نقل جاده اي استان خبر داد

اعالم حجم تردد وسایل نقلیه در جاده هاي هرمزگان در آبان ماه1396

شرکت گاز استان سمنان میزبان سومین جلسه کارگروه تخصصی بازنگری 
مقررات صدور پروانه های انجام کار شرکت ملی گاز

اقدامات شرکت آبفای استان قزوین برای کمک به مناطق زلزله زده غرب کشور

نتیجه کار تیمي

روابط عمومي شهرداري ساري رتبه برتر را در رشته مدیریت راهبردي کسب کرد 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به مناس��بت س��الروز 
رحلت پیامبر مهر، حضرت محمد مصطفی )ص(، ش��هادت 
امام حس��ن مجتبی)ع( و ش��هادت امام رضا)ع(، مراسمی با 
حضور کارکنان نیروگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، حجت االسالم و 
المسلمین قریش موسوی، مس��ئول ستاد اقامه نماز استان 
قزوین در تش��ریح هدف بعثت پیامبر گرامی اس��الم گفت: 
اعتقادات، احکام و اخالق، 3 رکن دین اسالم است که پیامبر 
عظیم الش��ان اسالم، این 3 جزء را در ماموریت رسالت خود 
به مردم ابالغ نمود. مس��ئول س��تاد اقامه نماز استان افزود: 

اخالق، خلق و خوی رفتار انس��ان است و 2 رکن اعتقادات و 
احکام، در این رکن جلوه یافته است که صداقت، امین بودن، 

عفو و گذش��ت، حلم و بردباری و ... مصادیق اخالق اس��ت و 
خداوند، مومنان را برای دستیابی و اتصاف به این صفات، به 
پیروی از ش��یوه رفتاری پیامبر بزرگوار اسالم، توصیه نموده 
اس��ت. حجت االسالم و المسلمین قریش موسوی، در ادامه 
به خصایل اخالقی حضرت امام حسن مجتبی)ع( و حضرت 
امام رضا)ع( اشاره نمود و به ذکر نمونه هایی از ویژگی های 
اخالقی و رفتاری آن امامان همام پرداخت. مس��ئول س��تاد 
اقامه نماز استان در پایان از تالش ها و فعالیت های مدیریت 
و کارکنان نیروگاه شهید رجایی برای کمک به پایداری شبکه 

و استمرار تولید برق، تشکر و قدردانی نمود.

برگزاری مراسم سوگواری پیامبر)ص(، امام حسن)ع( و امام رضا)ع( توسط برق شهید رجایی

کمک 50 میلیون ریالی کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان به زلزله زدگان کرمانشاه
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- کارکنان شرکت آب منطقه ای گلستان به زلزله زدگان کرمانشاه 50 میلیون ریال کمک نقدی 
و غیرنقدی داشته اند.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، این کمک ها شامل کمک های نقدی، آب معدنی، پتوی 
مسافرتی، مواد غذایی کنسرو شده، لوازم بهداشتی و دیگر اقالم مورد نیاز بوده است.گفتنی است این کمک ها که در قالب هدایای 
نقدی و غیر نقدی از کارکنان شرکت جمع آوری شده است از طریق مبادی ذیربط در اختیار زلزله زدگان قرار گرفت.همچنین بسیاری 
از کارکنان شرکت عالوه بر مشارکت در این اقدام خدا پسندانه که به صورت  گروهی انجام گرفت در خارج از سازمان )شرکت( نیز 

هدایای نقدی و غیر نقدی خود را به زلزله زدگان غرب کشور اهداء کردند.

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

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور آبفار شهرس��تان گنبد کاووس از آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه آب شرب در 
روستای کرند از مجتمع آبرسانی نوار مرز وبا اعتباری بالغ بر 3478 میلیون ریال خبر داد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی 
شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان سید مهدی حسینی مدیر امور آبفار شهرستان گنبد کاووس با اعالم این خبر افزود: 
با توجه به اینکه تامین آب ش��رب مردم روس��تای کرند از طریق ناوگان آبرسانی صورت می گرفت این مدیریت در جهت رفع این 
مشکل با آغاز عملیات حفاری 2 حلقه چاه در این روستا و آغاز اجرای تصفیه خانه در آن منطقه و با اجرای خطوط انتقال از چاه های 
مذکور تا تصفیه خانه و به مخازن روستای هوتن و کرند به طول 8 کیلومتر مشکل آب شرب در این روستاها برطرف خواهد شد.وی 
اظهار داشت :با تخصیص به موقع اعتبارات 2166 خانوار با جمعیتی بالغ بر 9747 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند 
می گردند.الزم به ذکر است  با اتمام عملیات حفر چاه و احداث تصفیه خانه و نصب شیر برداشت آب در روستا عالوه بر رفع مشکل 
آب آشامیدنی روستاهای هوتن و کرند ، از طریق ناوگان آبرسانی سیار مسافت کوتاهتری را برای آبرسانی به 12 روستای نوار مرز 

خواهند داشت.

تولید 230 هزار اصله نهال در نهالستان های دهلران
ایالم- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرس��تان دهلران گفت: در یک س��ال گذشته 230 
هزار اصله نهال در نهالستان های گرمسیری دهلران و سردسیری میمه تولید شده است.  سید علی حسینی اظهار کرد: حفاظت از 
پارك های جنگلی و عرصه های ملی احیاء شده قبلی در سطح حدود چهار هزار و 250 هکتار، مراقبت و آبیاری طرحهای نهالکاری 
اجرا شده مربوط به سالهای 95و94 در بخش جنگل کاری وتوسعه فضای سبز و بیابانزدایی، جمعاً در سطح حدود یک هزار و 700 
هکتار، مسدود کردن راههای غیر ضروری دسترسی به عرصه های جنگلی و اجرای عملیات آتش بر در سطح پارك های جنگلی و 
حاشیه جاده به طول 100 کیلومتر از جمله اقدامات صورت گرفته در حوزه اقدامات حفاظتی و پیشگیری ازتخریب عرصه های ملی 
بوده است. وی ادامه داد:  همچنین جمع آوری و امحای نشانه گذاری های انجام گرفته توسط افراد سودجو و متخلف برای تصرف 
مراتع ملی درحوزه بخش مرکزی و برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت پیشگیری و اطفای حریق در عرصه های ملی با حضور مدیران 
دستگاه های اجرایی، مجریان طرحهای مرتعداری و مدیران عامل شرکتهای تعاونی بهره برداری از محصوالت فرعی جنگل، عشایر، 
همیاران طبیعت و سازمانهای مردم نهاد، به منظور جلب مشارکت حداکثری برای حفاظت از عرصه های ملی و پیشگیری از حریق 
از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است. وی با اشاره به تولید 230 هزار اصله نهال در نهالستان های دهلران و میمه اضافه 
کرد: احداث حوض جدید ذخیره آب)باظرفیت70 مترمکعب( برای نهالستان گرمسیری، اجرای عملیات ذخیره نزوالت )کپه کاری(به 
میزان 74 هکتار در مناطق میمه،گوراب و خربزان و همچنین انجام عملیات پیتینگ توأم با بذرپاشی در سطح طرح های مرتعداری 

بخش موسیان به میزان 41 هکتار از جمله اقدامات احیایی و اصالحی در یک سال گذشته است.

نشست صمیمی مدیرکل بهزیستی با مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران
صدا و سیما در موضوع فرهنگ سازی ها بسیار موثر است

ساری - دهقان - دکتر آرام با اشاره به نقش سازنده صدا و سیما 
در پذیرفتن معلوالن و نقش آن ها در جامعه بیان کرد: در سال های 
اخیر به وی��ژه در دولت دوازدهم میزان پذیرا بودن جامعه از معلوالن 
بس��یار افزایش یافته و نقش صدا و سیما در این رابطه بی نظیر بوده 
است. بهزیستی برنامه هایی با همکاری صدا و سیما تدوین کرده که 
ن��گاه مردم ب��ه آن برنامه ها خاص بوده به گونه ای که ش��اهد تغییر 
گسترده نگرش مردم به این قشر هستیم. دکتر سید سعید آرام مدیرکل بهزیستی مازندران به همراه معاونین با دکتر علی صادق 
مقدسی مدیرکل صدا و سیمای مرکز مازندران دیدار کرد . مدیرکل بهزیستی مازندران در دیدار و نشسست صمیمی با مدیرکل 
صدا و سیمای مرکز مازندران با اشاره به تعامل مثبت و سازنده صدا و سیمای مرکز مازندرا با اداره کل بهزیستی، گفت:.صدا و سیما 
در هر مناسبت و ویژه برنامه ای با بهزیستی همراه بوده و پاسخ مثبت داده است. دکتر آرام ، تصریح کرد: صدا و سیما در موضوع 
فرهنگ سازی ها بسیار موثر است و ما عالقه مند هستیم همه معضالت و مشکالت جامعه هدف بهزیستی از جمله توانمند سازی و 
بهبود اوضاع اقتصادی آنها از این رسانه نیز انعکاس داده شود. مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به نقش سازنده صدا و سیما در 
پذیرفتن معلوالن و نقش آنها در جامعه بیان کرد: در سال های اخیر به ویژه در دولت دوازدهم میزان پذیرا بودن جامعه از معلوالن 
بسیار افزایش یافته و نقش صدا و سیما در این رابطه بی نظیر بوده است. بهزیستی برنامه هایی با همکاری صدا و سیما تدوین کرده 
که نگاه مردم به آن برنامه ها خاص بوده به گونه ای که شاهد تغییر گسترده نگرش مردم به این قشر هستیم. دکتر آرام با بیان اینکه 
معلول شهروند ماست و مثل آحاد مردم حق دارد در جامعه زندگی کند و از همه امکانات اجتماعی بهره مند باشد، گفت: این بحث در 
دنیا بسیار مطرح است که هر جامعه ای که نتواند امکانات معلوالن و زمینه های حضور آنها در جامعه را فراهم کند خود معلول است.  

با وجود کشف اشیای تاریخی، عملیات گازرسانی ادامه دارد 
 رشت- زینب قلیپور- در جریان گازرسانی به روستای گاوکلی بخش اطاقور از توابع شهرستان لنگرود، مقادیری اشیای عتیقه 
که از نظر کارشناسان متعلق به دوره اشکانیان است در زیرتخت سنگی بزرگ کشف شد.این اشیای شامل مقادیری شمشیر و چند 
قطعه فلزی و سفالی می باشد که توسط کارشناسان میراث فرهنگی استان در دست بررسی می باشد.الزم به توضیح است که عملیات 
گازرسانی به روستای گاوکلی در قالب خوشه خرما در راستای بهره مندسازی 12 روستای بخش اطاقور در حال انجام می باشد و هم 

اکنون نیز گازرسانی به روستای مذکور با نظارت کارشناسان میراث فرهنگی در حال انجام است.

شهردار اهواز خبر داد
پاکسازی محالت به صورت هفتگی در سطح شهر در حال انجام است

اهواز- ش�بنم قجاوند- منصور کتانباف شهردار اهواز از اجرای طرح پاکسازی محالت به صورت هفتگی در سطح شهر اهواز 
خبر داد. وی با اعالم این مطلب افزود: این طرح بصورت خدمت جهادی و هفتگی در سطح محالت شهر آغاز شده است و طی آن 
شهرداری های مناطق موظفند نسبت به پاکسازی فضای سبز، خیابانها و معابر از نخاله ها و پسماندها اقدام کنند. منصور کتانباف 
گفت: این طرح به منظور ارائه خدمات اولیه شهری و پاکیزگی محل سکونت و تردد شهروندان و رسیدگی به وضعیت ظاهری محالت 
در روز جمعه هر هفته بصورت کلی و در هر محله از سطح نواحی منطقه  درحال اجراست. شهردار اهواز  به تشریح اقدامات انجام شده 
پرداخت و افزود:  به همین منظور صبح امروز همکاران ما در خدمات شهری مناطق  با بکارگیری نیروی انسانی و کلیه تجهیزات،کار 
پاکسازی گروهی،شست وشوی جداول، جمع آوری زباله و نخاله ساختمانی،جمع آوری مازاد هرس کاری و جمع آوری نخاله ها و 
زواید ی چون پایه های فرسوده برق و ماشین های فرسوده را آغاز کردند. کتانباف تصریح کرد: در اجرای این طرح مجموعه شهرداری 
اهواز در تالش است ضمن ارتقا کیفیت محیط شهری،   آراستگی و نظافت شهری،ارائه خدمات مطلوبتر و همچنین حفظ سالمت 
عمومی و نشاط اجتماعی را در فضای عمومی سطح  مناطق به شهروندان هدیه دهد. وی ضمن یادآوری این مطلب که طرح پاکسازی 
محالت به شکل مستمر هر هفته در یک محله ادامه خواهد داشت، از شهروندان درخواست کرد تا پس از پاکسازی های کلی هر محله  

با حفظ نظم عمومی،شهرداری را برای داشتن شهری زیبا و پاکیزه یاری کنند.

شهردار قدس در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد اسالمی شهرقدس:
ظرفیت علمی دانشگاه آزاد در خدمت توسعه و آبادانی شهر باشد

شهرقدس- محبوبه ابوالقاسمی - شهردار قدس در دیدار با رئیس دانشگاه آزاد 
اسالمی شهر قدس، این دانشگاه را چشم امید شهرداری در تهیه طرح های مطالعاتی 
و تحقیقاتی عنوان کرد و خواس��تار مش��ارکت دانش��گاه آزاد در توسعه شهر قدس 
شد. مس��عود مختاری در دیدار با دکتر مهدی فتح اهلل، رئیس دانشگاه آزاد اسالمی 
ش��هرقدس با اشاره به جایگاه ویژه این دانش��گاه در شهر، اظهار داشت: چشم امید 
شهرداری در برنامه ریزی ها و مسائلی که نیاز به تحقیق و تهیه طرح های مطالعاتی 
دارد به دانشگاه آزاد است و آمادگی داریم که نشست های هم اندیشی با مدیرگروه های شهرسازی، معماری و عمران دانشگاه آزاد جهت 
تعامالت بیشتر برگزار کنیم. شهردار قدس افزود: همچنین بخشی از پایان نامه های دانشجویان این مرکز در مقطع کارشناسی ارشد 
می تواند به مسائل و مشکالت شهر قدس سمت وسو پیدا کند. عالوه  بر این سعی خواهیم کرد یکی،دو سمینار تخصصی با حضور 
اس��اتید هیات علمی به صورت منطقه ای در حد اس��تان تهران در رابطه با حوزه های شهرسازی و نوسازی و بهسازی بافت فرسوده 

طراحی و برنامه ریزی کنیم. 



شرکت های امروزی برای آشنا کردن فروشندگان 
خود با هنر فروش��ندگی صدها میلی��ون دالر خرج 
می کنند. همه س��اله بیش از میلیون ها نسخه کتاب، 
کاس��ت و ن��وار ویدئوی��ی درباره ف��روش خریداری 
می ش��وند ک��ه عناوی��ن بس��یاری از آنه��ا بس��یار 
وسوس��ه انگیز اس��ت. یکی از بهترین کتاب هایی که 
در این زمینه به رش��ته تحریر درآمده اس��ت کتاب 
مع��روف دی��ل کارنگی به ن��ام آیین دوس��ت یابی و 
 how to win friends(  تأثیرگ��ذاری بر م��ردم

and influence people( است. 
به گزارش هورموند، سعی تمام  رویه های آموزشی 
در زمین��ه ف��روش بر این اس��ت که فروش��نده را از 
حال��ت انفعال��ی و دریافت کنن��ده س��فارش به یک 
فروش��نده فع��ال و گیرنده س��فارش تبدی��ل کنند. 
دریافت کنندگان سفارش مفروضاتی را در سر دارند 
از قبیل مش��تریان از نیازهای خود بااطالع هستند. 
آنه��ا از کوش��ش هایی که باه��دف تأثیر ب��ر آنها به 
عمل می آید رنجیده خاطر می ش��وند و اینکه آنها از 
فروشندگان متواضع بیشتر خوش شان می آید. مثالی 
در م��ورد خلق وخ��وی یک دریافت کننده س��فارش 
مورد فروش��نده ش��رکت فولر-برش است که هرروز 

زن��گ 12-10من��زل را به صدا درم��ی آورد و خیلی 
مؤدبانه می پرسد آیا به ماهوت پاک کن نیازی هست. 
ب��رای اینکه ب��ه کمک آم��وزش از فروش��ندگان، 
گیرن��دگان س��فارش س��اخته ش��ود دو روش وجود 
دارد؛ یک��ی روش متمایل به فروش اس��ت و دیگری 
ش��یوه ای است که به مشتری توجه می کند. در شیوه 
متمایل به فروش، به فروش��ندگان آموخته می ش��ود 
ت��ا ب��ا فراگی��ری تکنیک های ف��روش با فش��ار زیاد 
فروش کنند، درس��ت همانند رویه هایی که درفروش 
دایره المعارف یا اتومبیل اعمال می شود. این تکنیک ها 
مس��تلزم مبالغه در بیان مزایا و امتیازات کاال، انتقاد 
ش��دید از محصوالت رقبا، توسل به چرب زبانی، خود 
را صادق و درس��تکار معرفی ک��ردن و اعطای بعضی 
تخفیفات است با این هدف که سفارش درجا دریافت 
ش��ود. در این گونه فروش فرض بر این اس��ت که اوال 
مشتریان چیزی نمی خرند مگر تحت فشار قرار گیرند، 
با چرب زبانی با آنها گفت وگو ش��ود و دیگر اینکه بعد 
از خری��د هم چندان از کرده خود پش��یمان نخواهند 

شد و اگر هم بشوند چندان مهم نیست. 
در ش��یوه توجه به مشتری به فروشندگان آموزش 
داده می ش��ود در اندیشه حل مشکل مشتری باشند. 

در ای��ن ش��یوه فروش��نده می آم��وزد چگونه گوش 
فرا ده��د و پرس��ش های خود را مطرح س��ازد با این 
ه��دف که نیازهای مش��تری را به خوبی درک کند و 
در این زمین��ه راه حل هایی را برای مش��کل او ارائه 
کند. قابلیت ه��ای عرضه و نمایش، پ��س از قابلیت 
در تجزیه وتحلیل نیاز مش��تری و در مرتبه دوم قرار 
دارد. در این ش��یوه فرض این است مشتریان دارای 
نیازهای پنهانی هس��تند که موجد فرصت اس��ت و 
ایش��ان قدر پیش��نهاد های خوب را به درستی درک 
می کنند و دیگر اینکه آنها فروش��ندگانی را به خاطر 
می س��پارند و به ایش��ان وفادار می مانند که منافع و 
عالئ��ق بلندمدت مش��تری را در ذه��ن خوددارند. 
براس��اس مفهوم مارکتینگ، فروش��نده باید بیشتر 
نقش مشکل گش��ایی داشته باش��د و نه اینکه صرفا 
فروش��نده ای باش��د که با جدیت کاال می فروشد یا 

اینکه گیرنده سفارش باشد. 
هی��چ روی��ه فروش��ی وجود ن��دارد ک��ه در تمام 
اوضاع واح��وال کارس��از باش��د. بااین وج��ود اکث��ر 
برنامه های آموزش فروش بر س��ر مراحل و اقدامات 
اصلی ک��ه در فرآیند فروش مؤثر وج��ود دارد باهم 

موافق هستند. 

دانش حرفه ای فروش

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 842 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارشناس: با توجه به رکود چند ساله بازار 
مس��کن در ایران فرصت مناسبی است تا از میان انبوه 
گزینه ها،  آپارتمانی را برای س��رمایه گذاری بلند مدت 
بخرید.  اگر به این پول در مدت کوتاه نیاز ندارید این 
شیوه از س��رمایه گذاری می تواند مناسب باشد، اما اگر 
به فکر خریدوفروش هستید طبعا در بازار راکد مسکن 
شما نمی توانید به راحتی ملک یا آپارتمان را بفروشید.  
ش��ما اگر برای خرید اطالع��ات کافی در زمینه امور 
ملکی،  ام��ور حقوقی،  امور ثبت��ی و مالیاتی و اصول 

و مق��ررات ش��هرداری داری��د می توانید ب��ا اعتماد به 
اطالع��ات خود در هر نقطه از ای��ران آپارتمان بخرید،  
اما اگر ش��ما فقط پول مازادی دارید و هیچ اطالعاتی 
در ای��ن زمینه ندارید الزم اس��ت ب��رای خرید به یک 
مش��اور واقعی امالک مراجعه کنید تا اطالعات دقیق 
ملک��ی، حقوقی، مالیاتی و ثبتی را به ش��ما بدهد تا با 

آرامش خرید کنید.  
مث��ال ام��ور مربوط به قراردادها بس��یار مهم اس��ت 
و اگر ش��ما به ای��ن ن��وع قرارداده��ای خریدوفروش 
اش��راف ندارید حتما با یک کارش��ناس خبره مشورت 
کنید زی��را گاهی یک جمله یا کلم��ه در قراردادهای 

اینچنینی موجب خسارت های زیادی به شما می شود 
و کل س��رمایه ش��ما را بر باد می ده��د.  همانطور که 
ش��ما برای عمل جراحی یا مشکالت روحی و روانی یا 
آموزش��ی نیاز به مش��اور دارید در زمینه خرید امالک 
و س��رمایه گذاری بلند مدت نیز نیاز به مش��اور ملکی، 
حقوقی، ثبتی و مالیاتی دارید تا با دقت بر همه جوانب 

با آرامش خاطر سرمایه گذاری کنید.  
نکته آخر اینکه با توجه به میزان س��رمایه اولیه شما 
الزم اس��ت با یک مشاور بانکی در امور وام مسکن نیز 
مش��ورت کنید تا درصورت لزوم برای س��رمایه گذاری 

بلند مدت از وام بانکی نیز استفاده کنید.  

سرمایه گذاری در مسکن 

مدی�ر یک ش�رکت خصوصی هس�تم و حدود 100میلی�ون پول مازاد دارم و دوس�ت دارم آپارتمان بخ�رم و در صنعت 
ساختمان سرمایه گذاری کنم.  شما چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید.   کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )74(
 کسب و کار بدون سرمایه 

برای کس��ب درآمد از طریق یک کس��ب و کار حالل 
حتما نیاز به سرمایه اولیه نیست. شاید این سوال برای 
ش��ما هم مطرح ش��ود که آیا امکان دارد بدون سرمایه 
کس��ب و کاری را راه ان��دازی کرد و به درآمد مناس��ب 

رسید. 
اگ��ر به کس��ب و کارهای زیادی که در گوش��ه و کنار 
ش��هر انجام می شود به دقت نگاه کنی متوجه می شوی 
که برخی از این کارها در ابتدا نیاز به س��رمایه ندارند و 
شاید برای رشد و توسعه الزم باشد شما سرمایه گذاری 

کنید. 
ارتباط س��ازی،  کار  مهم تری��ن  ام��روز  دنی��ای  در 
اعتماد سازی و مذاکره است. هیچ کدام از این سه عنصر 
اصلی کس��ب و کار نیاز به سرمایه ندارند. برای روشن تر 
شدن موضوع چند مثال عرض می کنم. تو اگر از دل و 
جان عالقه مند به کار کردن باش��ی می توانی با یکی از 
شرکت ها در خصوص فروش محصوالت او صحبت کنی 
و  پورس��انت مناس��بی از این راه به دست بیاوری. مثال 
برخی از ناش��ران کتاب ه��ای تخصصی خوبی در حوزه 
مدیریت و کس��ب و کار منتش��ر می کنند. این کتاب ها 
برای برخ��ی مدیران به خصوص مدیران ش��رکت ها و 
بنگاه های اقتصادی بس��یار مهم اس��ت. تو می توانی با 
یک ناش��ر صحبت کنی و یک ی��ا دو نمونه از کتاب ها 
را ب��رداری و ب��ه ش��رکت های اقتص��ادی و بنگاه های 
کسب و کار مراجعه کنی. طبعا از میان انبوه شرکت های 
فعال تعدادی از آنها حاضرند نس��خه های زیادی از آن 
کت��اب را ب��رای کارکنان و مدی��ران و مهمانان خود از 
ش��ما خریداری کنند یا اینکه شما می توانید با داشتن 
مهارت های الزم با یک��ی از بنگاه های امالک معتبر در 
زمنیه خریدوفروش امالک همکاری کنی و  پورس��انت 

خوبی از این راه به دست آوری. 
همچنین بازاریابی و فروش محصوالت ش��رکت های 
تولی��دی و تجاری می تواند س��ود و درآمد خوبی برای 
ت��و فراه��م کند. مثال بس��یاری از ش��رکت های پخش 
موادغذای��ی فقط خدمات عرضه و ف��روش را بر عهده 
دارند و شاید در ابتدا برای این کار الزم نباشد سرمایه ای 
داش��ته باش��ی. دوس��تی دارم که کارش خریدوفروش 
اس��ت. او به هر ش��هری که س��فر می کند از نزدیک با 
تولید محصوالت بومی آنجا آش��نا می شود و بعد برای 
آنها مش��تری پیدا می کند. به تازگی به ش��هرکرد رفته 
بود و با همان ارتباط سازی و اعتماد سازی توانست چند 
تخته فرش دس��تباف زنان روستایی را با خود به تهران 
بیاورد. برای فروش آنها به مراکز فروش فرش دستباف 
مراجعه کرد و جال��ب اینکه با آوردن حدود پنج تخته 

فرش چند میلیون سود خالص داشت. 
مهم ترین عنصر در بازار فروش اس��ت. برخالف تصور 
بس��یاری از اف��راد که درصدد این هس��تند تا به مردم 
شیوه های تولید را آموزش دهند من بر این باورم که ما 
در زمینه تولید با مشکل مواجه نیستیم، بلکه در عرضه 

محصول نمی توانیم موفق باشیم. 
در ح��ال حاضر بس��یاری از ش��رکت های تولیدی با 
حداق��ل ظرفی��ت کار می کنند و همه فک��ر می کنند 
که این ش��رکت ها به دلیل نبود س��رمایه نمی توانند از 
حداکثر ظرفیت اس��تفاده کنند و این اش��تباه را دولت 
 هم مرتکب ش��ده اس��ت و در س��ال های گذشته برای 
رونق بخش��ی بنگاه های کوچک حدود 16هزار میلیارد 
وام ب��ه آنها تزریق ک��رد. در صورتی ک��ه هیچ اتفاقی 
در صنعت ما رخ نداده اس��ت. بنابرای��ن اگر تو توانایی 
ارتباط س��ازی، اعتماد س��ازی و مذاکره داشته باشی به 
راحتی می توانی صاحب همه کارخانه های ایران باش��ی 
زیرا همه اینها نیاز به کس��ی دارند تا محصوالت آنها را 
بفروشد. حتی کس��انی که از آن سوی آب ها کاالهایی 
وارد بازار ایران می کنند با مشکل فروش مواجه هستند 
و تو اگر در این زمینه توانمند هس��تی ش��ک نکن که 
می توانی بدون س��رمایه کسب و کاری راه اندازی کنی و 

ده ها و صدها نفر را به استخدام خود درآوری. 
یک مثال خیل��ی کوچک توانمندی زنان خانه دار در 
تولید محصوالت خانگی اس��ت. این زنان، قدرت تولید 
دارند اما نمی توانند محصوالت خود را بفروش��ند؛ شما 
می توانید با ایجاد یک شبکه بزرگ فروش تولیدات آنها 
را به دس��ت مشتری برس��انید و از این راه پول خوبی 
به دس��ت بیاورید. این ن��وع از فعالیت اقتصادی نیاز به 
ه��وش مدیریت��ی و هوش مالی دارد. مث��ال خانمی در 
ایران س��ایتی را ب��ه نام مامان پز راه ان��دازی کرد. او با 
مدیری��ت درس��ت توانس��ت تع��دادی از بهترین زنان 
خانه دار را پیدا کند و با آنها قرارداد پخت و پز ببندد و 
از طریق سایت برای غذاهایی که آنها درست می کنند 
مش��تری پیدا می کند. ایش��ان ضمن اینکه کارآفرینی 
کرده اند توانستند به درآمدی خوبی دست پیدا کنند. 

تو هم اگر به دنبال کسب درآمد هستی بیش از آنکه 
به فکر سرمایه باشی به فکر کسب و کارهایی با ایده های 

نو و خالقانه باش. 
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تخته سیاه

آیا بین میز کار نامرتب و خالقیت 
ارتباطی وجود دارد؟ 

اگر در فیلم های سینمایی به اتاق کار دانشمندان یا هکرهای 
خالق دقت کرده باشید متوجه نامرتب بودن آنها شده اید. این 
مس��ئله ممکن اس��ت کمی در فیلم ها اغراق شده باشد اما تا 

حدودی واقعیت دارد. 
به گزارش دیجیاتو، تاکنون مطالعات بسیاری در مورد معایب 
ب��ه هم ریختگی در محیط کار ص��ورت گرفته و اغلب آنها بر 
نکاتی منفی مانند محدود ش��دن بازدهی ذهنی، عدم تمرکز، 
افزایش اضطراب و کارایی پایین در چنین محیط هایی تأکید 

کرده اند. 
بر این اساس بسیاری از شرکت ها کارکنان خود را به حفظ 
نظم و پرهیز از شلختگی در محیط و حتی میز کارشان تشویق 
می کنند، با این حال مطالعات محدودی نیز روی دیگر سکه را 
نش��ان داده و از افزایش خالقیت در چنین محیط هایی سخن 
گفته اند. نتایج این تحقیقات نشان داده که یک محیط نامرتب 
به تفکر خارج از چارچوب های متداول کمک کرده و احتمال 

دستیابی به راه حل های خالقانه را افزایش می دهد. 
 »جوزف ردن« استادیار بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه 
»کارلسون مینه س��وتا« که در این زمینه تحقیق کرده است 
می گوی��د: اگرچه یک محیط کاری مرت��ب باعث پیدا کردن 
س��اده تر لوازم شده و فضای بیش��تری را برای کارکنان فراهم 

می کند اما از طرف دیگر به کاهش خالقیت منجر می شود. 
خالقیت مستلزم خارج شدن از قراردادها و سنت های جاری 
اس��ت و محیط های به هم ریخته با عب��ور از قالب های فکری 

متداول به ایجاد بینش های تازه کمک می کنند. 
با توجه به مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که کار کردن 
در ه��ر ی��ک از این محیط ه��ا از مزایا و معای��ب خاص خود 
برخ��وردار اس��ت. برای مثال در صورتی ک��ه وظایفی از قبیل 
پر کردن فرم های حس��ابداری یا برآورد هزینه ها را که نیازمند 
دقت باال اس��ت پیش رو دارید، بهتر است ابتدا میز کار خود را 

مرتب کنید. 
از طرف دیگر اگر به دنبال تغییر پروسه های جاری و راه های 
افزایش کارایی هستید یا قرار است برای چالش های پیش روی 
شرکت راه حلی پیدا کنید، ممکن است محیط کاری نه چندان 

مرتب برای شما بهتر باشد. 
گفتنی است پیش از این نیز دانشگاه »خرونیخن« هلند با 
انجام تحقیقاتی به این نتیجه رسیده بود که محیط های شلوغ 

و نامرتب به افزایش خالقیت افراد منجر می شوند. 
اگر شما هم جزو افرادی هستید که همیشه به خاطر نامرتب 
بودن میزکار مورد شماتت مدیر و همکاران تان قرار می گیرید، 
از این به بعد می توانید افزایش خالقیت را بهانه این کار کنید. 
INC :منبع

تبلیغات هوشمند
نام استارتاپ: تب رو

tabro.ir :وب سایت
سال تأسیس: 1۳۹6

موضوع: تبلیغات هوشمند مبتنی بر مکان در وسایل 
نقلیه

توضیح بیش�تر: ت��ب رو یک س��امانه تبلیغات درون 
وس��ایل نقلیه اس��ت. این سامانه با اس��تفاده از موقعیت 
جغرافیایی وس��یله نقلیه، محتوای مناس��ب را براساس 

شرایط داخلی سامانه برای کاربر نمایش می دهد. 
تبلیغات در تب رو در انواع زیر است: 

1- عکس
2- متن

۳-  فیلم
4-   نمایش تبلیغات پویا.

معرفی استارت آپ

نوشدارو

بازاریابی خالق
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