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»فرصت امروز« راهکارهای دستیابی به دیپلماسی اقتصادی 
کارآمد برای جذب سرمایه گذاری خارجی را بررسی می کند

 دیپلماسی اقتصادی
گلوگاه توسعه

 مفهوم دیپلماس��ی اقتصادی، سیاس��ی و دیپلماسی تجاری دارای حوزه های مشترک مفهومی زیادی است و 
بر وجود و تعامل دو نهاد بازار و دولت با یکدیگر با هدف تامین نیازهای مشخص و رفاه اجتماعی در چارچوب 

ایجاد قدرت خرید و بازار تاکید دارد. تنظیم و پیشبرد سیاست های مرتبط با تولید، انتقال و ...

اتاق تهران در حمایت از وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد بیانیه داد

24 خواسته بخش خصوصی
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حذف و اضافه مقررات خودرویی

لزوم گسترش کسب وکارهای الکترونیکی در کشور 
تلفیق آموزش های نوین با فناوری های سه بعدی

روی موارد کامال ضروری تمرکز کنید
هنگامی که بحث گره می خورد

اندازه گیری میزان اثربخشی تیم فروش
باید ها و نباید های شعار تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

رقابت فیس بوک و اسنپ
داغ تر می شود

یادداشت

یادداشت

مرتضی ایمانی راد
 اقتصاددان و رئیس موسسه 

مطالعات اقتصادی بامداد

 توسعه ایران
و دولت دوازدهم

ما همیشه توس��عه کشور را به 
عق��ب می  اندازیم، چون معتقدیم 
که توسعه، مس��ئله ای بلندمدت 
است و مسائل و مشکالت فعلی ما 
چون کوتاه مدت است، بنابراین در 
اولویت هستند. عوامل دیگری هم 
وجود دارند که مانع توسعه کشور 
ش��ده اند ولی فعال بح��ث ما این 
نیست. بحث فعلی این است که ما 
از دیدگاه درست توسعه، در کجا 
ایستاده ایم و وظیفه و تعهد دولت 
دوازدهم در قبال توس��عه کشور 
چیس��ت؟ قب��ال ه��م در مباحث 
دیگ��ری به تعریف قاب��ل قبول از 

توسعه و پیشرفت کشور 
پرداخته بودم...

مجموعه ه��ای  از  یک��ی 
زنجی��ره ای معتب��ر در کش��ور 
است؛   Waitrose انگلس��تان، 

زنجی��ره ای که با بیش 
از 100 سال...

علیرضا جعفری
  مشاور

برنامه های وفاداری

11

 یک برنامه وفاداری
ساده و متفاوت! 

2
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بنـا به اعالم بانـک مرکـزی، نقدینگی در پایـان خردادماه 

امسـال، به بیـش از یک هزار و 314 هـزار میلیارد 
تومان رسیده است که نسبت به اسفندماه ...

 گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه امسال
از سوی بانک مرکزی منتشر شد

 رشد 4.9درصدی نقدینگی
در بهار

شریعتمداری، وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت: 
مقررات دست وپاگیر، سرمایه گذاری خارجی را تحت تأثیر قرار داده است

گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم می گوید: مقررات دست و پاگیر، معطلی ها و نامشخص 
بودن برخی ریسک های احتمالی سیاسی، بالیای طبیعی و نامطلوب بودن ضمانتنامه های صادره، سرمایه گذاری خارجی 
را در کشور تحت تأثیر قرار داده است. محمد شریعتمداری روز یکشنبه در بیست  ونهمین نشست هیأت نمایندگان اتاق 
تهران، با حضور گزینه های پیشنهادی وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در محل این اتاق 
افزود: از سیستم بانکی توقع و انتظاری بیشتری داریم و امیدواریم با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک 
مرکزی این رویه اصالح شود. وی مشکل ترازنامه ای و نبود کفایت سرمایه را از جمله مشکالت نظام بانکی برشمرد و 
افزود: باید در جهت رفع آنها گام های عملی برداشته شود. شریعتمداری افزود: به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ 
داریم و تالش می کنیم تا اتاق ها با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی اداره شود. وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم مهم ترین مشکل بخش صنعت را مسائل برون زایی و تعداد زیاد قوانین و مقررات 
عنوان کرد. به گفته شریعتمداری، سه کتابچه از پیشنهادات اصالحی اتاق های بازرگانی درباره اصالح قوانین و مقررات 
به دست ما رسیده است که فقط باید به اندازه دو دولت زمان صرف اصالح آنها شود. گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت ادامه داد: به واگذاری مسائل اجرایی از دولت به خارج از دولت اعتقاد دارم و از جمله در زمان تصدیگری 
وزارت بازرگانی 6.4 میلیارد دالر واردات مس��تقیم دولت را با مش��ارکت مردم به 500 میلیون دالر کاهش دادیم. وی 
تصریح کرد: اگر به دنبال واگذاری تصدی گری های دولتی هس��تیم، باید واگذاری ها واقعی باش��د و به بخش خصوصی 
واقعی محول شود. شریعتمداری بر لزوم استفاده از توانایی های اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله 
اتاق اصناف با بیش از 2.5 میلیون واحد صنفی ثبت شده تأکید کرد و افزود: اگر این مجموعه ها اراده کنند، از تولید 
ملی حمایت می شود. وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا دولت و اتاق های بازرگانی استانی و شهرستانی تقسیم کار 

روشنی داشته و حتی از سوی دولت ماموریت هایی را بر عهده بگیرند. 
مخالفت شریعتمداری با تفکیک وزارتخانه ها

وزی��ر پیش��نهادی صنعت، مع��دن و تجارت درباره ادغ��ام و تفکی��ک وزارتخانه ها گفت: اگر قرار باش��د دولت 
بنگاهداری کند باید چندین و چند وزارتخانه داش��ته باش��د در این صورت باید وزارت صنایع و معادن و بازرگانی 
را احیا کرد، درحالی که این هدف نیست بلکه می خواهیم امور دولتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کنیم نه 

اینکه بنگاه ها را از وزارت صنعت بگیریم و به وزارت دفاع یا وزارت رفاه بدهیم. 
برنامه ششم در صورت نیاز به تغییر بررسی می شود

همچنین محمد ش��ریعتمداری روز یکشنبه در نشس��ت هم اندیشی وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت با 
روس��ای اتاق های اصناف سراسر کشور گفت: اصناف می توانند همچون کشورهای دیگر برندهای معروف را برای 
تولید وارد کش��ور کنند و دس��ت به کارآفرینی بزنند. شریعتمداری گفت: اصناف باید بدانند که مسیر باز است و 
می توانند با ارائه برنامه های عملیاتی هر آنچه را که توانایی انجام دارند از دولت طلب کنند و دولت دوازدهم نیز 
از آنها حمایت می کند. وی افزود: ٨5هزار واحد تولیدی در کشور فعالیت می کنند که از میان آنها ٨0 هزار واحد، 
کوچک و متوس��ط به ش��مار می روند که در بخش تولید فعالیت می کنند و در بحث اشتغال بسیار اهمیت دارند. 
معاون اجرایی رئیس جمهوری موضوع تولید را دغدغه دولت اعالم کرد و گفت: بیش��ترین جایگاه تولید ملی در 
صنایع کوچک و متوس��ط اس��ت که همواره دغدغه دولت بوده است و اصناف نیز باید محور آن حرکت کنند. وی 

افزود: تولید جزو ضروریات اصناف است، بنابراین باید برنامه مدونی در این زمینه داشته باشند. 
 

کرباسیان، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی: 

نگاه منفی به صادرات برچیده شود
گزینه پیش��نهادی وزارت ام��ور اقتصادی و دارایی 
می گوی��د: صادرات ام��ر جدی کش��ور و مثبت ترین 
وج��ه اقتصاد اس��ت، اما ن��گاه منفی نس��بت به آن 
وج��ود دارد.  مس��عود کرباس��یان روز یکش��نبه در 
بیست ونهمین نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق تهران 
افزود: فضای کس��ب و کار کش��ور باید به سمت ایجاد 
تقاضا، تولید و صادرات س��وق داده ش��ود، اما به نظر 
می رس��د نس��بت به مقوله صادرات که موضوع اصلی 
اقتصاد است، نگاه منفی وجود دارد. این مقام مسئول 
با اش��اره به ترکیه که محص��والت و تولیدات خود را 
ب��ا دور زدن فضای س��رزمینی کش��ورمان به عراق و 
افغانس��تان صادر می کند، تأکید ک��رد: در این زمینه 
و س��ایر زمینه ها فقط حرف های کلی مطرح می شود، 
اما در عمل ش��اهد اتفاقات پیرامونی خود نیس��تیم. 
وی تصری��ح کرد: در این زمینه بای��د به تجارت آزاد 
بهای بیش��تری بدهیم. کرباس��یان همچنین با اشاره 
به اهمی��ت س��رمایه گذاری خارج��ی، آن را فقط بر 
عه��ده وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی ندانس��ت و 
گفت: هم��ه دس��تگاه ها و س��ازمان ها در این زمینه 
مس��ئولند. وی ادامه داد: تواف��ق برجام )برنامه جامع 
اقدام مش��ترک( امیدواری و تحول زیادی در جامعه 
ایجاد ک��رده و اقتصاد متاثر از ای��ن تغییرات خواهد 
شد. گزینه پیش��نهادی رئیس جمهوری برای تصدی 
وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: همه برنامه هایی 
ک��ه برای حض��ور در وزارت امور اقتص��ادی و دارایی 
عنوان کرده ام، همگی برمبنای برنامه های فرادس��تی 
نظام اس��ت که تحق��ق آنها با همدل��ی، هماهنگی و 
به کارگیری خرد جمعی میس��ر خواهد شد. این مقام 
مس��ئول به طور نمونه با اش��اره به برخ��ی اقدام های 
انجام ش��ده در گمرک، ی��ادآوری کرد: در گذش��ته 
برای س��ر و شکل دادن به موضوع واردات باید با 22 
س��ازمان هماهنگی و کار می شد، اما امروز همه آن را 

در قالب پنجره واحد گمرکی سیستمی کرده ایم. وی 
بیان داش��ت: دولت در برخی زمینه ها و در اس��تفاده 
از یک س��ری اظهارنظرها محدودی��ت دارد، اما باید 
س��عی کنیم دانش فکری مان را نسبت به حل مسائل 
افزای��ش دهیم، به همین دلیل ش��ورای مش��ورتی با 
حضور بخش خصوصی شکل خواهد گرفت. کرباسیان 
با تأکید ب��ر اینکه برای بهبود گ��ردش مالی بنگاه ها 
باید بازار س��رمایه بیش از بانک ها فعال ش��ود، ادامه 
داد: در خصوص مسائل بانکی، وزارت اقتصاد در کنار 
بانک مرکزی خواهد بود، اما این بانک مرکزی اس��ت 
که ناظر بر سیس��تم بانکی کش��ور اس��ت. وی گفت: 
الیحه اص��الح نظام بانکی مورد طلب مجلس اس��ت 
و پیگیری این موضوع را در دس��تور کار قرار خواهم 
داد. گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی 
با انتقاد از اجرایی نش��دن کامل خصوصی س��ازی در 
کش��ور اظهار داشت: فقط یک محور این قضیه بحث 
واگ��ذاری بوده ک��ه آن هم در قال��ب رد دیون دیده 
شده است. وی همچنین با اشاره به قانون رفع موانع 
تولید و بهبود مستمر فضای کسب و کار، تصریح کرد: 
مجلس شورای اسالمی زحمت زیادی برای این قانون 
متقبل شده، اما آیین نامه های آن باید از سوی دولت 
تصویب می ش��د و به همین دلیل به این آیین نامه ها 

نقد جدی داریم. 

تولید داخل افتخار کشور است و باید اصناف به 
آن توجه کنند

گزینه پیش��نهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
تولید داخل را افتخار کش��ور دانست و افزود: اصناف 
به عن��وان رابط بی��ن دولت و ملت بای��د به آن توجه 
ویژه داش��ته باشند.  مسعود کرباس��یان روز یکشنبه 
در نشست هم اندیشی وزیر پیشنهادی امور اقتصادی 
و دارایی با رؤس��ای اتاق های اصناف مراکز اس��تان ها 

افزود: ن��گاه به اصناف نگاه تولیدکنن��ده و محور آن 
نی��ز تولی��د داخل اس��ت و باید تولی��د داخل ارزش 
باش��د و کیفیت در تولیدات داخل م��ورد توجه قرار 
گی��رد. رؤس��ای اتاق های اصناف مراکز اس��تان ها در 
این نشست با اش��اره به قانون مالیات برارزش افزوده 
به عنوان دغدغه اصلی اصناف از وزیر پیشنهادی امور 
اقتصادی و دارایی خواس��تند با توج��ه به رکود بازار 
در ای��ن مورد اقدامات الزم انجام ش��ود. کرباس��یان 
در پاس��خ به این درخواس��ت گفت: مالیات بر ارزش 
افزوده قانونی در مجلس اس��ت و تالش ش��ده برای 
شفاف س��ازی و سرعت بخش��ی اقداماتی انجام شود 
و م��ا نیز هم��ه تالش خ��ود را در این زمین��ه انجام 
می دهیم. وی درباره درخواس��ت اصناف برای بهبود 
فض��ای کس��ب و کار گفت: ای��ن موضوع هم��واره در 
دستور کار دولت یازدهم و دوازدهم بوده و از اعضای 
ات��اق اصناف می خواهیم ک��ه دیدگاه های خود را در 
اختیار ما قرار دهند. وزیر پیش��نهادی امور اقتصادی 
و دارایی دولت دوازدهم در ادامه به تش��کیل شورای 
گفت وگو اشاره کرد و گفت: همواره بین بخش تولید 
و اصن��اف تعارض وجود داش��ته اس��ت که برای حل 
این مس��اله و به حداقل رس��اندن این آسیب ها، باید 
ش��ورای گفت وگو تشکیل ش��ود. کرباس��یان درباره 
مش��کل نقدینگی اصناف نیز گف��ت: بانک مرکزی به 
دنب��ال حبس پول نیس��ت، بلکه ب��ا محدودیت هایی 
روبه رو اس��ت و نباید انتظار داش��ته باشیم که ایجاد 
س��رمایه گذاری کند، با این ح��ال، قانون اصالح نظام 
بانکی را به مجلس ارائه می کنیم. وی با بیان اینکه با 
معرفی ش��ریعتمداری به عنوان وزیر صنعت، معدن و 
تجارت همدل��ی و هماهنگی بین دو وزارتخانه ایجاد 
خواهد ش��د، گفت: باید این موض��وع را به فال نیک 
بگیریم و ثمره آن به کارآفرینان می رس��د. کرباسیان 

در پایان از اقدامات علی طیب نیا قدردانی کرد. 
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 مفهوم دیپلماسی اقتصادی، 
سیاس��ی و دیپلماس��ی تجاری 
مش��ترک  حوزه ه��ای  دارای 
مفهومی زیادی است و بر وجود 
و تعامل دو نهاد بازار و دولت با 
یکدیگر با هدف تامین نیازهای 
مش��خص و رف��اه اجتماعی در 
چارچ��وب ایجاد ق��درت خرید 
و ب��ازار تاکی��د دارد. تنظیم و 
پیش��برد سیاس��ت های مرتبط 
با تولید، انتق��ال و مبادله کاال 
در  س��رمایه گذاری  خدمات،  و 
دیگ��ر کش��ورها را می توان در 
چارچوب دیپلماس��ی اقتصادی 
و تج��اری دانس��ت. فی الواقع، 
کارک��ردی نمودن دیپلماس��ی 
با ثبات اقتصادی و سیاس��ی و 
به کارگی��ری توانایی های بالقوه 
و بالفع��ل دیپلماس��ی پوی��ا و 
هدفمن��د برای تحق��ق اهداف 
ب��رای جلب  کش��ور  اقتصادی 
سرمایه خارجی ضروری است. 

ج��ذب  ب��رای  الزم  ش��رط 
خارج��ی  مس��تقیم  س��رمایه 
برق��راری  س��رمایه گذاری،  و 
بلندمدت  تضمی��ن مناس��بات 
جهانی از سوی دولت است که 
منعکس کننده منفعت و نظارت 
پایدار برای اشخاص حقیقی یا 
مستقیم  س��رمایه گذار  حقوقی 
در یک کشور سرمایه پذیر و دور 
س��رمایه گذاری  است.  وطن  از 
خارج��ی می توان��د به ص��ورت 
کسب و کار و تملک دارایی های 
غیرفیزیک��ی )اوراق به��ادار در 
و  تعریف  س��رمایه پذیر(  کشور 
حاضر شود. نوع میزبانی توسط 
کشور س��رمایه پذیر یک عامل 
مهم در پیشبرد رشد اقتصادی 
در کش��ورهای در حال توسعه، 
کامال به اثبات رس��یده اس��ت. 
سرمایه گذاری خارجی مستقیم 
در کشور میزبان، این توانایی را 
به سرمایه گذار داخلی می دهد 
را  س��رمایه گذاری ها  که سطح 
فرات��ر از پس اندازه��ای داخلی 
موج��ب  و  بخش��یده  ارتق��ا 
هم افزایی و افزایش فرصت های 
تولیدات  ارتقا کیفیت  ش��غلی، 
و افزای��ش ق��درت رقابت��ی و 
ت��وان صادرات��ی و همچنی��ن 
و  تکنول��وژی  انتق��ال  ام��کان 
مهارت های  و  فناوری  توس��عه 
مدیریتی و تس��هیل در فرآیند 
رش��د اقتص��ادی می ش��ود. از 
دیدگاه سازمان تجارت خارجی 
ری  یه گذا ما WTO(»س��ر (
زمانی محقق  مستقیم خارجی 
می ش��ود که س��رمایه گذار یک 
کش��ور مبدا )کش��ور م��ادر و 
صاحب س��رمایه( ی��ک دارایی 
را در کش��ور دیگر )میزبان( با 
هدف مدیریت بر آن و کس��ب 
منفع��ت بلندم��دت به دس��ت 

آورد.«
موان�ع موجود در مس�یر 
ج�ذب  ب�رای  کارآم�دی 
مس�تقیم  س�رمایه گذاری 

خارجی در کشور
 س��اختار اقتص��ادی ای��ران 
به رغ��م برخورداری از ش��رایط 
بالقوه، فاق��د پویایی، تحرک و 
انعطاف پذی��ری الزم ب��ا هدف 
پیون��د س��نجیده و کارآم��د با 
اقتصادهای جهانی و منطقه ای 
و جذب س��رمایه گذار خارجی 
اس��ت. این امر مس��تلزم تغییر 
بین��ش نخبگان سیاس��ت گذار 
و  سیاس��ی  و  اقتص��ادی 
سیاس��ت  در  تصمیم گی��ری 
خارج��ی و توج��ه ب��ه اهمیت 
عوامل اقتص��ادی و حقوقی در 
عص��ر حاض��ر و فراه��م کردن 
قانونی،  س��اختارهای  اص��الح 
امنیت��ی و اعتب��ار اقتصاد ملی 
در بخش ه��ای مختلف اقتصاد 

و تولید است. از جمله موانع: 
راه  در  حقوق��ی  موان��ع   -1
خارجی:  س��رمایه های  ج��ذب 
»منع امتیاز دادن به خارجی ها 
در اص��ل 81 قانون اساس��ی« 

است. 
2- منع اس��تخدام بیگانگان 
توس��ط دولت: اصل 82 قانون 
کارشناس  »اس��تخدام  اساسی 
خارج��ی از طرف دولت ممنوع 

است«. 
3- محدودیت سازش نسبت 
به دعاوی با ارجاع آن به داوری: 
اصل 139 قانون اساسی، »صلح 
دعاوی راجع به اموال عمومی و 
دولتی با ارجاع آن به داوری در 
هر م��ورد، موکول ب��ه تصویب 
هیأت وزیران و با اطالع مجلس 

شورای اسالمی میسر است«. 
موانع حاصل از شرایط 

اقتصادی
 یکی از مهم ترین معیارهای 
برای س��رمایه گذاری  ارزیاب��ی 
مس��تقیم توس��ط خارجی ه��ا، 
تم��ام  از  اقتص��ادی  ش��رایط 
ج��نب��ه ه��ای با اه�می��ت در 
کش��ور میزبان اس��ت. برطبق 
ج��دول آنکت��اد در رابط��ه ب��ا 
بین المللی  ش��رکت های   FDI
س��رمایه گذار و صاحب سرمایه 
فیزیک��ی و دارای دان��ش فنی 
و تکنولوژی و مدیریت به س��ه 

گروه تقسیم می شوند: 
در  ک��ه  ش��رکت هایی   -1

جست وجوی بازارند. 
در  ک��ه  ش��رکت هایی   -2
جس��ت وجوی منابع و منافع و 

امتیازند. 
3- شرکت هایی که به دنبال 

بازده و تاثیر هستند. 
 ای��ران با توجه ب��ه موقعیت 
ممتاز جغرافیایی و استراتژیکی 
ک��ه دارد، به دلی��ل مجاورت با 
آس��یای میانه و خلیج فارس و 

با داشتن ثروت عظیم نفت، گاز 
و معادن و جمعیت جوان دارای 
تحصیالت و رشد بازار و درآمد 
س��رانه قابل خرید ب��ا توجه به 
یارانه های مس��تقیم )آش��کار( 
و غیرمس��تقیم )پنه��ان(، یک 
بالقوه خ��وب و دارای  گزین��ه 
مزی��ت نس��بی قابل قب��ول به 
ش��مار می رود. لیک��ن به دلیل 
و  زیرس��اخت ها  در  ضع��ف 
پراکندگ��ی قدرت سیاس��ی و 
از نظ��ر ضع��ف در تکنولوژی و 
نوآوری های نوی��ن و خالقیت، 
ب��رای س��رمایه گذار خارج��ی 
در ب��ازار غیر رقابت��ی، چن��دان 
مناسب نیست. هزینه تولید در 
ایران بسیار باال است )به عنوان 
مث��ال، طبق آم��ار مأخوذ، هر 
هزار تن تولید ف��والد در ژاپن 
توس��ط یک نفر تولید می شود. 
در حال��ی ک��ه همی��ن میزان 
تولید ف��والد در ایران توس��ط 
10 نفر تولید می ش��ود(. ایران 
ش��رکت های خارج��ی ک��ه به 
دنب��ال ب��ازار یا بازده هس��تند 
در گ��روه ی��ک و س��ه ق��رار 
 می گیرد. لذا شناس��ایی جدول 
)input, output( در اقتصاد 
و تمرکز بر اصالح قوانین و رفع 
موان��ع تولید، با ح��ذف موانع 
کس��ب و کار ب��ا رونق بخش��ی 
ب��ه فعالیت های ثروت س��از و 
س��رمایه پذیر برای سرمایه گذار 
داخل��ی و خارجی الزم اس��ت. 
همچنین توجه و شناس��ایی و 
مزیت های  به  شفافیت بخش��ی 
نس��بی امروز کشور ضروری به 

نظر می رسد. 
بنی�ادی  راهکاره�ای 
دیپلماس�ی  ب�ه  دس�تیابی 
و  کارآم�د  اقتص�ادی 

دیپلماسی تجاری کاربردی
و  راهکاره��ای حقوقی  الف- 
قانون��ی: 1- اص��الح ممنوعیت 
قوانی��ن ب��ر مالکی��ت خارجی 
ب��ر اموال غیرمنق��ول در حوزه 

فعالیت مرتبط. 
2- اص��الح م��اده 19 قانون 
س��رمایه گذاری  و جذب  جلب 
خارج��ی در ای��ران. در رابط��ه 
ب��ا حل اخت��الف می��ان دولت 
با سرمایه گذاری خارجی  ایران 
درخص��وص تعهدات دوس��ویه 
اس��ت که طرفی��ن را ملزم به 
مراجع��ه به دادگاه ه��ای ایران 
می نمای��د. در صورت پیوس��ت 
ای��ران ب��ه مرکز ح��ل اختالف 
س��رمایه گذاری  ب��ه  مرب��وط 
بانک  ب��ه  وابس��ته   )ICSID(
جهانی و لغو م��اده 19 نگرانی 
را  خارج��ی  س��رمایه گذاران 

برطرف خواهد ساخت. 
بای��د  ب-راه��کار سیاس��ی: 
چالش های بین ای��ران و غرب 
ح��ل و فص��ل ش��ود و باید از 
رواب��ط  در  تش��نج  هرگون��ه 

در  و  ش��ود  پرهی��ز  خارج��ی 
سیاست داخلی مفاهمه داخلی 
بین مسئولین الزمه تنش زدایی 
داخل��ی و نش��ان دادن اقتدار 
سیاس��ی ایران در دنیا خواهد 
س��ازمان های  نق��ش  ب��ود. 
بین المللی و منطقه ای و توجه 
ب��ه ش��رکت های چن��د ملیتی 
و چگونگ��ی تعامل ب��ا آنان از 
اهمیت خاصی برخوردار است. 
ج-راهکارهای اقتصادی:

 فق��دان اس��تراتژی پوی��ا و 
عملگ��رای اقتص��ادی، ات��کای 
بی��ش از ح��د اقتصاد کش��ور 
و  نفت��ی  درآمده��ای  ب��ه 
فق��دان هماهنگ��ی در اجرای 
سیاست های اقتصادی و اقتصاد 
ع��وارض  موج��ب  مقاومت��ی، 
بازدارنده  متعددی ش��ده ک��ه 
جلب س��رمایه خارجی و ثبات 
و امنیت اقتصادی ش��ده است. 
ض��رورت اصالح��ات اقتصادی 
و رف��ع موان��ع تولی��د و رونق 
بخشیدن به کس��ب و کار ثروت 
س��از و ایج��اد فض��ای رقابت 
مشروع در بازار از اهم واجبات 
برای خروج از تنگناهای اقتصاد 

فعلی به نظر می رسد. 
همچنین اجرای سیاست های 
اقتص��ادی  مناس��ب  پول��ی 
می توان��د ت��ورم را کنت��رل و 
از پ��ول مل��ی حفاظ��ت کند و 
سیاس��ت های مال��ی منطق��ی 
می تواند نظام بخش��ی مناسب 
ب��ر ارائه یارانه های مس��تقیم و 
غیرمس��تقیم ب��ه طور ش��فاف 
و  کارآ  قوانی��ن  تدوی��ن  و 
فراهم سازی امکانات و ابزارهای 
الزم ب��رای جلوگی��ری از فرار 
مالیاتی و قاچاق می تواند نقش 
موثری در جذب سرمایه گذاری 

خارجی داشته باشد. 
سخن پایانی

ح��ال  در  کش��ورهای  در   
ای��ران،  جمل��ه  از  توس��عه 
به ویژه  ناکافی  زیرس��اخت های 
ع��دم  و  روس��تاها  س��طح  در 
وج��ود س��رمایه گذاری الزم و 
کافی در بخش ه��ای زیربنایی، 
رشد اقتصادی را محدود کرده 
اس��ت. رش��د اقتص��ادی باالی 
8 درص��د در س��ال تنه��ا در 
پرتو یک دیپلماس��ی اقتصادی 
اقتصاد  از  کارآمد عملگرا ملهم 
مقاومتی محقق می ش��ود. این 
دیپلماسی خود نیازمند اصالح 
قوانی��ن و اتخاذ سیاس��ت های 
مناسب برای کس��ب اطمینان 
س��رمایه گذاران ب��رای ورود به 
بخش ه��ای زیربنای��ی جه��ت 
س��رمایه گذاری است. مطالعات 
صورت گرفته نش��ان می دهند 
ک��ه ای��ن سیاس��ت ها باید به 
طور سیستمیک در سه حیطه 
اقتص��ادی، سیاس��ی و حقوقی 
با مدیری��ت کارآ و تجربه اندوز 

صورت پذیرد. 
 ه��ر چن��د تمام��ی ابع��اد 
ذک��ر ش��ده در فرآین��د ایجاد 
دیپلماس��ی اقتص��ادی کارآمد 
مبتنی بر س��از و کار بازارهای 
بین الملل��ی و در نتیجه جذب 
مس��تقیم  س��رمایه گذاری 
خارج��ی موثر هس��تند، لیکن 
بعد سیاس��ی و به ط��ور ویژه 
سیاس��ت خارجی کش��ورها از 
اهمی��ت بیش��تری برخ��وردار 
اس��ت. در مقایس��ه ابعاد فوق، 
از  پ��س  ک��ه  اس��ت  آش��کار 
پی��روزی انقالب اس��المی در 
ایران و ایج��اد تنش در روابط 
ایران و غ��رب، تحمیل جنگ 
توس��ط قدرت ه��ای ب��زرگ و 
حمای��ت غربی ه��ا و عرب ها از 
آن در آغاز انقالب و مس��ائلی 
از  و  بش��ر  حق��وق  همچ��ون 
هم��ه مهم تر برنامه هس��ته ای 
آن،  متعاق��ب  تحریم ه��ای  و 
و  سیاس��ی  ان��زوای  موج��ب 
اقتص��ادی ای��ران در منطقه و 
جهان شده، به گونه ای که بعضا 
در نشس��ت های بین المللی در 
رابطه با مس��ائل منطقه نقش 
ایران کمرنگ یا نادیده انگاشته 
شده یا از حضور بازمانده است. 
همین ام��ر عرصه ج��والن را 
کش��ورهای  قدرت نمایی  برای 
رقی��ب در منطق��ه همچ��ون 
ترکیه، عربس��تان س��عودی و 
در  متحد  کش��ورهای کوچک 
جن��وب ح��وزه خلی��ج فارس 
هم��وار ک��رد و ت��داوم روابط 
تنش زای غرب موجب شده که 
آمریکا ستیزه جویانه با تحمیل 
تحریم های ظالمانه و بازدارنده 
جلوی رشد و توس��عه اقتصاد 
منطق��ه ای  همکاری ه��ای  و 
را مح��دود و خنث��ی کن��د. از 
آن جمل��ه مخالف��ت آمری��کا 
با گذر مس��یر خط��وط انتقال 
انرژی آس��یای میانه از طریق 
خاک ای��ران یا انتق��ال گاز از 
طری��ق خط لوله صلح به هند، 
س��رمایه گذاری  فرصت ه��ای 
مهمی روی مزیت نسبی ایران 

را از ما گرفته است. 
با این ح��ال، با دیپلماس��ی 
و  مس��المت آمیز  و  مماش��ات 
مدبرانه با کش��ورهای متخاصم 
عرب��ی  کش��ورهای  جمل��ه  از 
ک��ه تح��ت حمای��ت و هدایت 
کشورهای باج خواه قرار دارند، 
رعایت همبس��تگی  با  می توان 
سیاس��ت ورز  گروه های  تم��ام 
داخل��ی ب��ا تکی��ه بر س��رمایه 
اجتماع��ی و مل��ی از تنگناها و 
جریان های س��خت ب��ر مبنای 
میث��اق ملی و نزدیک��ی ارکان 
حاکمیت ب��ا ملت بر تنگناهای 
اقتص��اد بیمار فائ��ق آمد و به 
س��المت از ای��ن گ��ذر زمان با 

عزت عبور کرد. 

»فرصت امروز« راهکارهای دستیابی به دیپلماسی اقتصادی کارآ و کارآمد برای جذب سرمایه گذاری خارجی را بررسی می کند

دیپلماسی اقتصادی، گلوگاه توسعه
اقتصاد کالن

SMEها، موتور محرکه اقتصاد
صنایع کوچک و متوسط چه 

جایگاهی در اقتصاد ایران دارند؟ 
به روش های مختلفی می توان صنایع را تقس��یم بندی 
ک��رد که یک��ی از آنها، تقس��یم بندی بر حس��ب تعداد 
اشتغال اس��ت که صنایع را به سه گروه تقسیم می کند: 
اشتغال های کمتر از 50 نفر تحت عنوان صنایع کوچک، 
از 50 تا 150 نفر صنایع متوسط و باالی150 نفر صنایع 

بزرگ نامیده می شوند. 
به گ��زارش پایگاه خبری اتاق ایران، طبق آمار موجود 
بیش از 90درصد صنایع ایران را صنایع کوچک و متوسط 
تش��کیل می دهد. همان طور که آمار نشان می دهد سهم 
بس��یار باالیی از کش��ور به این صنایع اختصاص دارد که 
این موضوع را بسیار حائز اهمیت می کند. صنایع کوچک 
و متوس��ط دارای ویژگی های بسیار زیادی هستند که از 
آن جمله می توان به انعطاف پذیری این صنایع در مقابل 
نوسانات اقتصادی، سالیق متغیر بازار، تنوع تولید، تغییر 
محص��ول تولی��دی در حداقل زمان و... ن��ام برد و دلیل 
ای��ن ویژگی ها کم ب��ودن تعداد کارکن��ان، حجم پایین 
سرمایه گذاری، چابک بودن و... است. همچنین این صنایع 
حد واسط بین صنایع خانگی و صنایع بزرگ هستند که 
در برخی موارد با برون سپاری بخشی از فعالیت های خود 
به بنگاه های اقتصادی خانگ��ی به عنوان پیمانکار فرعی 

سهم موثری در اقتصاد خانواده و اشتغال دارند. 
حمای��ت از صنایع کوچک و متوس��ط یعنی حمایت 
از تولید ملی، در راس��تای تحقق اهداف اقتصادی ایران. 
هنگامی که یک صنعت در کشور با سرمایه گذاری نسبتا 
پایینی ش��روع ب��ه فعالیت می کند، ی��ک زنجیره عظیم 
اقتص��ادی را در راس��تای فعالیت خود ب��ه حرکت وادار 
می کند. بدین معنی که هر بنگاه اقتصادی برای ش��روع 
احتیاج به مکانی برای اجرای طرح دارد. پس خواه ناخواه 
برای استقرار دفتر مرکزی و محل کارخانه وارد بازار ملک، 
زمین و مس��کن می ش��ود تا محل مناسبی را تهیه کند. 
پس از آن به منظور تجهیز واحدها و دفاتر احتیاج به تهیه 
ادوات کاری و اداری اس��ت که از تولیدات داخلی تامین 
می شود. گام بعدی اجرای نظام استخدام طبق فرآیند از 
پیش تعریف ش��ده ای است که تاثیر مستقیمی بر بحث 

اشتغال می گذارد. 
بعد از این مرحله، احتیاج به تامین مواد اولیه مباحث 
مربوط به حمل ونقل کاال از طریق راه های زمینی، ریلی، 
هوایی و دریایی است. سپس عرضه محصول مورد نظر به 
مشتریان و موضوعاتی پیرامون زنجیره تامین کاال و انبار 
محصول مطرح می شود. مدتی که از زمان فعالیت واحد 
صنعتی گذشت نیاز به توس��عه و رشد دارد پس به بازار 
آموزش در جهت افزایش سطح دانش و مهارت کارکنان 
روی می آورد که این آموزش می تواند دوره های آموزشی 
کوتاه مدت ضمن خدمت باش��د یا آموزش دانشگاهی که 
در نهایت مدرکی تحت عنوان یک مقطع تحصیلی اعطا 

می شود. 
نیاز به تبلیغات در راس��تای جذب مش��تریان بیشتر 
از دیگر مواردی اس��ت که تحت الش��عاع قرار می گیرد. با 
توس��عه واحد صنعتی، قدرت صادرات محصول تولیدی 
بیش از پیش احس��اس می ش��ود و این قابلیت به وجود 
می آید که محصول از شهری به شهر دیگر، از استانی به 
استان دیگر یا حتی به کشورهای دیگر صادر شود. طبق 
آمار موجود در کشور حدود 88 هزار واحد صنایع کوچک 
و متوسط در کشور موجود است که با حمایت این صنایع 
به عنوان سرپنجه های تولید می توان سهم موثر، مستقیم 
و غیرمس��تقیمی بر تولید داخلی، اشتغال و اقتصاد ایران 

گذاشت. 

مرکزپژوهش های مجلس گزارش داد
رونق تجاری سازی از طریق نظام 

مالیاتی اختراع
 مرکز پژوهش های مجلس ش��ورای اسالمی چگونگی 
تجاری سازی از طریق نظام مالیاتی اختراع را بررسی کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، مرکز پژوهش های مجلس 
با بیان اینکه در س��ال های اخیر دانش و فناوری به عنوان 
مهم ترین فاکتورهای رش��د و توس��عه اقتصادی مطرح 
شده اس��ت، افزود: در همین راس��تا دولت ها با توجه به 
قابلیت ها و امکانات خود، ابزارهای مختلفی برای حمایت 
از توس��عه دانش و فناوری ارائه کرده اند و به موازات آن، 
تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات نیز اهمیت بیشتری 
یافته اس��ت. از این رو، ابزارهای حمایت از تجاری سازی 
نیز مورد توجه سیاس��ت گذاران قرار گرفته است. یکی از 
این ابزارها، مشوق های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از 
اختراعات است. این مشوق ها به شکل کاهش یا معافیت 

مالیاتی برای درآمد حاصل از اختراعات ارائه می شوند. 
در این گزارش آمده است: در ایران موضوع معافیت های 
مالیات��ی اختراعات و اکتش��افات در م��اده )1۴۴( قانون 
مالیات های مستقیم مطرح شده که به موجب آن، درآمد 
حاصل از اختراعات ثبت شده به مدت 10 سال از پرداخت 
مالیات معاف است. عدم شفافیت در دامنه شمول قانون 
یعن��ی عدم تصریح مخترعین حقیقی یا حقوقی، نادیده 
گرفتن ان��واع دارایی های فکری مانن��د طرح ها و عالئم 
تجاری در متن قانون، شفاف نبودن تعریف درآمد ناشی 
از فعالیت های پژوهش��ی و تحقیقاتی از سایر درآمدها و 
عدم توجه به بخش کسب و کارخصوصی و تعاونی در کنار 
مراکز پژوهشی و تحقیقاتی، درآمدهای حاصل از فروش 
دارایی ه��ای فکری و بهره مالکانه، فعالیت های تحقیق و 
توس��عه در خارج از کشور و سقف سود شرکت از جمله 
مواردی است که می توان در اصالح ماده 1۴۴ و آیین نامه 

اجرایی آن مدنظر قرار داد. 

یادداشت

توسعه ایران و دولت دوازدهم

ما همیشه توسعه کش��ور را به عقب می  اندازیم، چون 
معتقدیم که توسعه، مس��ئله ای بلندمدت است و مسائل 
و مش��کالت فعلی ما چون کوتاه مدت اس��ت، بنابراین در 
اولویت هس��تند. عوامل دیگری ه��م وجود دارند که مانع 
توس��عه کشور شده اند ولی فعال بحث ما این نیست. بحث 
فعلی این اس��ت که ما از دیدگاه درس��ت توسعه، در کجا 
ایستاده ایم و وظیفه و تعهد دولت دوازدهم در قبال توسعه 
کشور چیست؟ قبال هم در مباحث دیگری به تعریف قابل 

قبول از توسعه و پیشرفت کشور پرداخته بودم. 
خالصه این بحث ها این است که توسعه یک کشور: 

اول، منوط است به توسعه دانش 
ضمن��ی دان��ش  دان��ش،  از  منظ��ور   دوم، 

 tacit knowledge است. 
س��وم، تبلور دانش ضمن��ی در تولید اس��ت، بنابراین 
وزارتخانه کلیدی در کشور وزارت علوم نیست، بلکه وزارت 

صمت است. 
چهارم، این تولیدات موقعی نش��انگر توس��عه اند که در 
درجه اول متنوع باش��ند و در درج��ه دوم قابلیت رقابت 

جهانی داشته باشند. 
پنج��م، این تولیدات موقعی قابلی��ت رقابت بین المللی 
دارن��د که تراکم دانش ضمنی در آنها حاصل یک ش��بکه 

گسترده علمی-تخصصی در داخل کشور باشد. 
وقت��ی خودمان را به ارزه��ای حاصله از صادرات نفت و 
تولید خودرو و فوالد و صنایع اساسی دلخوش نکنیم، آن 
وقت متوجه خواهیم شد که از قافله توسعه به شدت عقب 

افتاده ایم. 
براساس محاس��بات همکاری مشترک دانشگاه هاروارد 
و ام آی تی، که توس��عه را براساس گسترش دانش ضمنی 
تولید و قابلیت رقابت بین المللی تعریف کرده اند، ایران در 
س��ال 2012 از میان 12۴ کشور مورد مطالعه رتبه 110 
را کسب کرده است و در سال 2015، با استقرار عقالنیت 
نس��بی در اقتصاد کش��ور از میان همان 12۴ کشور مورد 
مطالعه رتبه 95 را به دس��ت آورده است. به رغم اینکه در 
دولت یازدهم رتبه توسعه کشور 15 واحد بهبود پیدا کرده 
ولی کماکان رتبه ایران در میان کش��ورهای توسعه نیافته 

طبقه بندی شده است. 
متاس��فانه رتب��ه ای��ران بی��ن 1۶ کش��ور خاورمیانه و 
ش��مال آفریقا 15 اس��ت که نش��ان می ده��د از نظر این 
ش��اخص در منطق��ه هم جای��گاه خوب��ی نداری��م. این 
ش��اخص ب��ه نظ��رم یک��ی از معتبرترین ش��اخص های 
بین المللی برای س��نجش پیش��رفت یک کش��ور است. 
 ن��ام ای��ن ش��اخص، ش��اخص هم تافتگ��ی اقتص��ادی 
Economic Complexity Index اس��ت و م��دت 
زمان زیادی اس��ت که توسط دانش��گاه هاروارد و ام آی تی 
به طور مشترک محاسبه و منتشر می شود. مهم ترین یافته 
این مطالعه این است که کشورهایی که دارای رتبه باالیی 
در هم تافتگی اقتصادی هس��تند، در نرخ های رش��د آتی 
اقتصاد جهانی سهم باالیی را به خود اختصاص می دهند. 

از این رو براس��اس این شاخص هندوس��تان، اندونزی، 
پاکس��تان، ترکیه، فیلیپین و ویتنام، براس��اس رتبه های 
باالی هم تافتگی اقتصادی، در س��ال های آتی از نرخ های 
رش��د باالتری در آس��یا برخوردارند. در میان کش��ورهای 
خاورمیانه و ش��مال آفریقا، اردن دارای باالترین پتانسیل 
رشد اقتصادی است. براساس این مطالعه و اطالعات بسیار 
گسترده آن، الزم است همان طور که تغییر مثبت و بهبود 
نس��بی در توس��عه مبانی علمی تولید در کشور در دولت 
یازدهم برداش��ته شده است، دولت دوازدهم هم با استناد 
به این ش��اخص ارزش��مند بین المللی )که در یک محیط 
آکادمیک و غیرسیاس��ی محاسبه می شود( تمام هم خود 
را مصروف عملیاتی کردن این ش��اخص برای س��نجش 

پیشرفت کشور کند. 
در این صورت، دولت دوازدهم بهتر اس��ت کمتر به نرخ 
رشد تکیه کند و بیش��تر شاخص موفقیتش را در کیفیت 
علم��ی )تراکم دانش ضمن��ی در تولی��د( و قابلیت رقابت 
بین المللی آن جست وجو کند. در این صورت، ممکن است 
شاخص های عوامگرای اقتصادی )همانند نرخ رشد اقتصادی 
و تولید سرانه( در دولت دوازدهم خیلی رضایت بخش نباشد، 
ولی پایه های یک تولید توسعه ای و یک جامعه قدرتمند در 

سطح بین المللی پی ریزی خواهد شد. 

معاون رئیس جمهور اعالم کرد
دولت از تفکیک وزارتخانه ها 

منصرف نشده است
در حالی برخی مقامات مسئول اعالم کرده اند که به ظاهر 
دولت از تفکیک وزارتخانه ها منصرف شده که در این رابطه 
رئیس سازمان اداری و استخدامی عنوان می کند که دولت 

تصمیمی در این باره نگرفته و منصرف نشده است. 
ب��ه گزارش ایس��نا، چندی پیش بود ک��ه دولت الیحه 
تفکیک س��ه وزارتخانه و یک سازمان را به مجلس تقدیم 
کرد. اما بعد از چندی بحث و بررس��ی در کمیسیون های 
مربوطه در مجلس به ویژه کمیسیون اجتماعی و انتظاراتی 
که ب��رای به نتیجه رس��یدن این موضوع وجود داش��ت، 
رئیس اتاق تهران در اظهارات خود اعالم کرده که با وجود 
پیگیری های انجام ش��ده دولت از این کار منصرف ش��ده 
اس��ت. این در حالی است که پیگیری موضوع از انصاری، 
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی 
با این توضیح همراه شد که دولت تصمیمی در این رابطه 
نگرفت��ه و الیحه ای را از مجلس پ��س نگرفت؛ به عبارتی 

دولت از این موضوع منصرف نشده است. 
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شماره 855

فرصت امروز: هیات نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
تهران طی بیانیه ای با حمایت از وزیران 
اقتصاد و صنعت، خواستار  پیش��نهادی 
برنامه ری��زی برای خروج اقتصاد کش��ور 
از ش��رایط رک��ود اقتصادی ش��دند. به 
گ��زارش »فرص��ت امروز«، ب��ر پایه این 
بیانیه با رویکرد جلوگیری از بروز تورم، 
اقدامات��ی نظی��ر توانمندس��ازی بخش 
خصوص��ی، بهب��ود محیط کس��ب و کار، 
تس��هیل دسترسی به منابع مالی و ورود 
ب��ه بازاره��ای جهانی م��ورد تاکید قرار 
گرفته اس��ت. براساس این بیانیه که روز 
یکشنبه در پایان بیست ونهمین نشست 
هیأت نمایندگان اتاق تهران و با حضور 
رئیس جمهوری  پیش��نهادی  گزینه های 
ب��رای تص��دی وزارتخانه ه��ای صنعت، 
مع��دن و تج��ارت و ام��ور اقتص��ادی و 
دارایی قرائت ش��د، آمده است: در سایه 
حضور پرش��کوه ملت ایران در انتخابات 
29 اردیبهش��ت 96 ریاس��ت جمهوری 
و تنفی��ذ حک��م مربوطه توس��ط رهبر 
معظم انقالب، ترکیب پیشنهادی دولت 
دوازدهم که به مجلس ش��ورای اسالمی 
ارائه ش��ده، امی��د فع��االن اقتصادی به 
بهبود فضای کسب و کار افزایش بخشیده 
اس��ت.  معرفی »محمد شریعتمداری« 
به عنوان وزیر صنع��ت، معدن و تجارت 
و »مس��عود کرباس��یان« به عنوان وزیر 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی، ب��ا کوله باری 
از تجربیات اجرای��ی، تداعی گر آینده ای 
پررون��ق ب��رای اقتص��اد ملی کش��ور و 
نشانی برای دستیابی به منویات اقتصاد 
مقاومت��ی اس��ت. در ادام��ه بیانیه آمده 
اس��ت: اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کش��اورزی تهران، با استقبال از انتخاب 
گزینه ه��ای پیش��نهادی ب��رای تصدی 
فعاالن  مطالبات  یادشده،  وزارتخانه های 
بخش خصوصی را به این شرح ارائه و با 
جلب توجه وزیران پیش��نهادی به موارد 

زیر، امید دارد رای مثبت نمایندگان در 
مجلس شورای اسالمی، همکاری بخش 
خصوص��ی ب��ا وزرا را امکانپذیر و اهداف 
ذیل را برای توس��عه اقتص��اد ملی و نیز 
اه��داف بخش خصوصی کش��ور محقق 

سازد: 
1- توج��ه و تاکی��د بر اج��رای کامل 
ماده 2 و 3 قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب و کار مبنی ب��ر اس��تفاده موثر از 
نظ��رات بخ��ش خصوصی در پیش��نهاد 

قوانین و تدوین آیین نامه ها. 
2- توجه خاص و اس��تفاده حداکثری 
از ظرفیت موجود در شورای گفت وگوی 
دول��ت و بخش خصوص��ی در چارچوب 
بخ��ش  پی��ش  از  بی��ش  نقش آفرین��ی 

خصوصی. 
3- برنامه ری��زی ب��رای خ��روج فضای 
اقتصادی کشور از شرایط رکود اقتصادی 
ب��ا رویک��رد جلوگی��ری از بروز ت��ورم با 
اقدامات��ی نظی��ر توانمندس��ازی بخ��ش 
خصوص��ی، بهب��ود محیط کس��ب و کار، 
تسهیل دسترس��ی به منابع مالی و ورود 

به بازارهای جهانی. 
روی��ه  در  رویک��رد  تغیی��ر  -4
خصوصی س��ازی و رعایت اصل واگذاری 

به بخش خصوصی موثر. 
5- برنامه ری��زی وزرای اقتص��ادی ب��ه 
منظور شفاف س��ازی حداکثری در حوزه 
عملکرد خود، مبارزه هوش��مند با فس��اد 
ب��ا رویکرد اس��تقرار حاکمیت ش��رکتی 
در بنگاه های ب��زرگ اقتصادی متعلق به 
دولت، اجرای قانون انتش��ار و دسترسی 
آزاد ب��ه اطالع��ات در ح��وزه اقتصادی، 
انتشار صحیح اطالعات و آمار اقتصادی و 

افزایش شفافیت مالیاتی و گمرکی. 
6- تمرکز بر توس��عه بازار س��رمایه با 
هدف تس��هیل تامی��ن مال��ی بنگاه های 
اقتص��ادی و کم��ک ب��ه ارتق��ای رش��د 

اقتصادی کشور. 
7- تدوی��ن برنام��ه ای ب��ا اولویت آنی 

ب��رای مقابله با مش��کالت نظ��ام بانکی 
کشور مش��تمل بر به کارگیری روش های 
پیاده س��ازی  و  پیش��گیرانه  کارآمدت��ر 
راهبردهای کاراتر در رویارویی با بحران. 
8- ارتب��اط نزدیک تر مقام های ناظر بر 
بازاره��ای پول و س��رمایه با هدف انتقال 
دیدگاه ه��ا، اص��الح بازار مالی و توس��عه 

متوازن آنان. 
عادی س��ازی  ب��رای  برنامه ری��زی   -9
مناس��بات بانکی با نظام بین المللی برای 
کاهش ریس��ک و افزایش مبادالت ارزی 
 ،LC با اس��تفاده از ابزارهای بانکی نظیر

یوزانس و. . . . 
10- ارائه برنامه مش��خص با زمانبندی 
اجرای��ی برای الحاق کش��ور به س��ازمان 
انعق��اد  ب��ا مکانی��زم  تج��ارت جهان��ی 
قراردادهای تجاری دوجانبه در چارچوب 

 .FTA و به صورت WTO مقررات
11- لزوم آزادس��ازی قیمت ها و حذف 

تدریجی کنترل قیمت و نرخ گذاری. 
12- تک نرخ��ی ش��دن ارز مبتن��ی بر 
حقای��ق اقتصادی و مس��تند ب��ه قوانین 
برنامه ه��ای چهارم، پنجم و احکام دائمی 

برنامه ششم توسعه. 
13- هدفمندی پرداخت مش��وق های 
صادرات��ی با رویک��رد افزای��ش صادرات 
غیرنفت��ی با ارزش افزوده ب��اال در حوزه 

کاال و خدمات. 
14- مدیری��ت تعادل مح��ور در حوزه 
تنظی��م واردات و صادرات با هدف تعادل 
ب��ازار داخل ب��ا اجتناب از اعم��ال موانع 

تعرفه ای یا غیرتعرفه ای. 
15- تعدی��ل تعرف��ه واردات ب��ا هدف 

کاهش قاچاق کاال. 
16- انتش��ار کتاب مق��ررات صادرات 
و واردات پیش از آغاز س��ال شمس��ی و 
تثبی��ت تعرفه، دس��ت کم ب��ه مدت یک 
سال با هدف ایجاد شفافیت در معامالت 

تجاری. 
تصدی گرایانه  موض��وع  واگذاری   -17

مدیریت نمایش��گاه های تجاری به بخش 
خصوصی کشور. 

18- تمرک��ز بر موض��وع کمیت تولید 
دارو با توجه به مس��ئولیت قانونی وزارت 
صنعت، مع��دن و تج��ارت در وزارتخانه 
یادش��ده و ابقای مقول��ه کیفیت صنعت 
دارو، در حوزه عملکرد وزارت بهداش��ت، 

درمان و آموزش پزشکی. 
در  تج��اری  اختی��ارات  تمرک��ز   -19
حوزه ه��ای مختل��ف در وزارت صنع��ت، 

معدن و تجارت. 
20- برنامه ری��زی هدفمن��د به منظور 
تجمیع تقاضا با هدف افزایش بهره وری و 
نیز ارتقای توان رقابتی نزد تولیدکنندگان 

داخلی. 
21- برنامه ریزی و ایجاد بستر مناسب 
ب��رای تش��ویق س��رمایه گذاران خارجی 
برای طرح های تولید مش��ترک با اولویت 
بهره گیری از تولیدات واحدهای یادشده 
در طرح ه��ای توس��عه ای و مناقصه های 

دولتی. 
22- ضرورت تدوین استراتژی توسعه 
صنعتی کش��ور با هدف توس��عه متوازن 
اقتصاد ملی و رش��د پای��دار و چندجانبه 

کشور. 
23- جوانگرای��ی در انتخاب معاونان و 
اس��تفاده از نیروهای تازه نفس و صاحب 

ایده. 
24- توجه ویژه به مشکالت و وضعیت 
ش��رکت های اس��تارتاپی و اس  ام ای ه��ا 
)بنگاه های کوچک و متوسط( به خصوص 

در حوزه مالیاتی. 
اتاق تهران در خاتمه این بیانیه افزوده 
است: تش��کیل کمیته ای متشکل از وزرا 
و نماین��دگان اتاق تهران به منظور حفظ 
تماس دائم و مس��تمر با هدف بررسی و 
حل مش��کالت موجود، موضوعی اس��ت 
ک��ه می تواند دولت دوازدهم را به الگویی 
مثال زدن��ی از تعامل بخ��ش خصوصی و 

دولتمردان مبدل سازد. 

وزی��ر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی 
دول��ت دوازدهم گفت نظ��ام حمل و نقل 
خودرومح��ور باید به س��مت حمل و نقل 
ریلی حرکت کند و تعادلی در این زمینه 

ایجاد شود.
از  ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش  ب��ه   
روابط عمومی ش��رکت راه آه��ن ایران؛ 
عباس آخوندی، وزیر پیش��نهادی راه و 
شهرسازی در نشست فراکسیون نظارت 
ب��ر اج��رای برنامه های توس��عه کش��ور 
اظه��ار داش��ت: پروژه ه��ای حمل و نقل 
گران قیمت هس��تند و باید در این حوزه 
س��رمایه گذاری های زیادی انجام ش��ود. 
تمرک��ز برنامه شش��م نیز بر این اس��ت 
که صندوق توس��عه حمل و نقل تشکیل 
ش��ود. وی اف��زود: دارایی های��ی که در 
ح��وزه حمل و نق��ل داری��م، دارایی های 
ارزش��مندی هستند. برای مثال ایستگاه 
راه آه��ن ته��ران می تواند ب��ه یک مرکز 
توس��عه تبدی��ل ش��ود. با این ش��رایط 
تمرک��ز بر حمل و نق��ل ریلی هدف دیگر 
م��ا بود. آخون��دی ادام��ه داد: در تهران 

روزانه 2میلیون سفر انجام می شود و در 
کش��ور نیز یک میلیارد و 700 میلیون 
سفر انجام می ش��ود که همه روی جاده 
اس��ت و انتقال 40 درصد این سفرها از 
جاده به ریل نیازمند اتفاق بسیار بزرگی 
اس��ت که باید رخ دهد. وزیر پیشنهادی 
راه و شهرس��ازی دولت دوازدهم با بیان 
اینکه نظام حمل و نقل خودرومحور باید 
به سمت حمل و نقل ریلی حرکت کند و 

تعادلی در این زمینه ایجاد ش��ود، گفت: 
حمل و نقل حومه ای نیز در برنامه ششم 
آمده اس��ت که این موضوع برای عمده 
کالنش��هرها است و صرفا به تهران تعلق 
ن��دارد. الزم به ذکر اس��ت از جاده کرج 
ب��ه تهران بی��ش از 100 ه��زار ترافیک 
داری��م. وی تصری��ح کرد: باید ش��بکه 
مویرگ��ی ریلی را به بن��ادر وصل کنیم 
به ط��وری که پش��ت هر اس��کله، ریل 

وجود داشته باشد تا جرثقیل کانتینرها 
را روی ری��ل قرار دهد که با این ش��یوه 
صرفه جویی نیز محقق می ش��ود. تحقق 
اه��داف ما به زیرس��اخت ها و نوس��ازی 
ناوگان مرتبط اس��ت. آخون��دی افزود: 
حدود 6 ه��زار واگن ریلی را با همکاری 
روسیه در ایران تولید می کنیم. از جمله 
برنامه های ما این اس��ت ک��ه روی ریل 
تمرکز ویژه ای داشته باش��یم تا بتوانیم 
از موقعی��ت جغرافیایی ایران اس��تفاده 
کنیم که البته این موضوع در حوزه های 
هوایی، دریایی و ریلی اس��ت. وی افزود: 
قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان را 
به صورت بین المللی تامین مالی کرده و 
در ق��راردادی دیگر ب��رای تامین ریل با 
هندی ه��ا قراردادی را منعقد س��اختیم 
زیرا در این حوزه باید از منابع بین المللی 
اس��تفاده کنیم. وزیر پیش��نهادی راه و 
شهرسازی دولت دوازدهم گفت: ایران را 
به 10 کریدور توس��عه تقسیم کرده ایم، 
به طوری که این کریدورها همه ایران را 

پوشش می دهند. 

وزیر راه و شهرسازی در نشست فراکسیون نظارت بر اجرای برنامه های توسعه کشور: 

تمرکز وزارت راه و شهرسازی روی توسعه حمل و نقل ریلی است

اتاق تهران در حمایت از وزرای پیشنهادی صنعت و اقتصاد بیانیه داد

24 خواسته بخش خصوصی
دریچه

علی طیب نیا در حاشیه جلسه هیأت دولت: 
تغییر در وزارت اقتصاد برای 
انسجام و هماهنگی بین تیم 

اقتصادی دولت است
علی طیب نیا در حاش��یه جلسه هیأت دولت در 
جم��ع خبرنگاران، گفت: در ابتدای دولت یازدهم 
ش��رایط اقتصادی کشور بسیار خطیر بود و ما در 
برق��راری ثبات و آرامش و در اقدامات کوتاه مدت 
در دولت موفق بوده ایم و توانستیم ثبات و آرامش 
را به ایران برگردانیم. به گزارش ایلنا، وزیر اقتصاد 
و امور دارای��ی با بیان اینکه امروز ش��رایط برای 
اصالحات س��اختاری و نه��ادی در اقتصاد ایران 
فراه��م ش��ده اس��ت و ما ب��ا چالش ه��ای جدی 
مواجهی��م، گفت: در ح��وزه نظ��ام بودجه ریزی،  
بودج��ه و ع��دم تع��ادل، منش��أ بی نظم��ی در 
سیاس��ت گذاری اقتص��ادی در ایران اس��ت و در 
ح��وزه نظام تامین مال��ی و به ویژه در نظام بانکی 
به اصالحات اساسی در کشور نیاز داریم. او ادامه 
داد: بدهی های دولت که از گذشته به ارث رسیده 
بود در شرایط نابسامانی قرار داشت و صندوق های 
بازنشس��تگی با مش��کالت فراوان و ع��دم تعادل 
و کس��ری های متعدد مواجه اس��ت و مش��کالت 
محی��ط زیس��تی و محدودی��ت آب را هم باید به 
این مش��کالت اضافه کنیم. طیب نی��ا با تاکید بر 
اینکه مقابله با این شرایط و حل و فصل مشکالت 
کشور مس��تلزم داشتن یک برنامه منسجم و یک 
تیم کاری هماهنگ است، اظهار داشت: امیدوارم 
دول��ت دوازدهم همانند دولت یازدهم به خصوص 
در زمینه اصالحات ساختاری و نهادی در اقتصاد 
ایران موفق باش��د چراکه شرایط، شرایط سختی 
اس��ت و مدیریت این شرایط مس��تلزم این است 
که همه ارکان نظام با هم هماهنگ باش��ند و این 
هماهنگی، همدل��ی و همراهی که مردم با دولت 
داش��تند، ادام��ه پیدا کند و مطمئن��م ادامه پیدا 
خواهد کرد. او بیان کرد: مجموعه دولت هم باید 
بتواند با انس��جام و تمام قوا تالش کند تا بتوانیم 
این مش��کالت را ح��ل و فصل کنیم ت��ا اقتصاد 
ایران در یک مس��یر هماهنگ و پرشتاب حرکت 
کند. وزیر اقتصاد و دارایی، اظهار داش��ت: وزارت 
اقتصاد وزارتخانه بزرگی است و حدود50 سازمان 
مستقل در این وزارتخانه وجود دارند که هر کدام 
از آنها مانند گمرک و س��ازمان خصوصی س��ازی، 
بیمه مرکزی و . . . به مثابه یک وزارتخانه هستند. 
مجموعه ه��ای بزرگی در این خانواده وجود دارند 
که همه با چالش جدی مواجه هستند و در حوزه 
خصوصی س��ازی و در زمینه اجرای سیاست های 
اصل 44 ب��ا مش��کالت و محدودیت هایی مواجه 
بودی��م. او با بیان اینکه البته توفیقاتی به دس��ت 
آوردی��م و تلخی ها و ش��یرینی های خاص خود را 
داش��ت، افزود: در زمینه بهبود محیط کسب و کار 
که یک��ی از اولویت های اصلی من بود، در وزارت 
اقتصاد و دارایی سعی کردم همکاری نزدیکی در 
بخ��ش خصوصی برقرار کنم و س��خنگوی بخش 
خصوصی در دولت باشم که در این حوزه توفیقاتی 
داشتیم اما به نظر من کافی نبود. او درباره اینکه 
چه نمره ای به عملکرد خ��ود می دهد، گفت: اگر 
توفیقی به دست آمد نتیجه کار دسته جمعی بود 
و ش��اید کمترین نقش را من حقیر در این زمینه 
داش��تم و آنچ��ه می توانم بگویم این اس��ت که از 
تمام توان خود اس��تفاده کردم و حتی زمانی که 
ش��ب در خواب بودم به مسائل کاری و اقتصادی 
فک��ر می کردم و هی��چ گاه ف��ارغ از آن نبودم، اما 
اینک��ه نتیجه کار ما چ��ه بود و چه نمره ای به آن 
می دهیم باید مردم قضاوت کنند. طیب نیا درباره 
سوالی مبنی بر اینکه تورم مهم ترین میراث شما 
ب��ود و وزی��ر اقتصاد بعدی قرار اس��ت رونق را به 
تولید برگرداند به نظر ش��ما سرنوشت مهار تورم 
به کجا می انجامد؟ بیان کرد: در دولت یازدهم هم 
هدف اصلی من رشد اقتصادی بود و فکر می کنم 
از بین اهدافی که دولت دنبال می کند، مهم ترین 
آن رش��د و افزای��ش توان تولید اس��ت. او با بیان 
اینک��ه اگر بخواهیم ایجاد اش��تغال کرده و با فقر 
مقابله کنیم یا دارای ق��درت اقتصادی در عرصه 
جهانی باش��یم نیازمند رشد هس��تیم، بیان کرد: 
در سیاست های ابالغی، مقام معظم رهبری هدف 
اصل��ی را رش��د اقتصادی مس��تمر و پایدار اعالم 
کردند که البته با توزیع عادالنه دس��تاوردها هم 
همراه باش��د. وزیر اقتصاد گف��ت: اگر روی ثبات 
و مقابل��ه با ت��ورم تاکید کردیم، برای این اس��ت 
که مقابله با تورم را ش��رط الزم برای دس��تیابی 
به رشد اقتصادی می دانم. در جامعه ای که تالطم 
و بی ثباتی وج��ود دارد، نرخ ارز و قیمت ها تغییر 
می کند، بنابراین یک سرمایه گذار نمی تواند نتیجه 
کارش را با اطمینان پیش بینی کند که در نتیجه 
س��رمایه گذاری انجام نمی شود. او تاکید کرد: اگر 
می خواهیم سرمایه گذاری و تشویق به آن داشته 
باش��یم، ثبات در اقتص��اد کالن و قوانین خوب و 
محیط کسب و کار مناسب الزم است که امیدواریم 
ش��رایطش در دولت دوازدهم به نحو مناسب تری 
فراهم ش��ود. طیب نی��ا درباره اینک��ه تغییر وزیر 
اقتصاد در دولت دوازدهم ناش��ی از تغییر رویکرد 
اس��ت یا تغیی��ر تاکتیک��ی در تصمیم گیر ی های 
کشور، اظهار داشت: شاید به دلیل ایجاد انسجام 

و هماهنگی بین تیم اقتصادی باشد. 

یادداشت

همفکری با بخش خصوصی، ضامن 
موفقیت وزیر پیشنهادی صنعت

تش��کل های بخ��ش خصوص��ی نق��ش مهم��ی در 
تصمیم س��ازی دولت ه��ا دارن��د. اکن��ون در جمهوری 
اسالمی ش��مار زیادی از این تشکیالت مردم نهاد شکل 
گرفته اس��ت و انتظار م��ی رود دولت دوازده��م از این 
 مجموعه ها مشورت الزم را بگیرد. جامعه بدون قانون به 
هرج ومرج می رسد و قوانینی که شکل اجرایی پیدا نکنند، 
ارزشی نخواهند داشت، بنابراین خواسته دست اندرکاران 
بخش های مختلف از وزیران پیشنهادی به ویژه صنعت، 
معدن و تجارت عمل به قوانین و آیین نامه های اجرایی 
آنهاست. چنانچه قانونی در اجرا با مشکل روبه رو است، 
باید با فوریت ضمن بهره گیری از نظر بخش خصوصی، 
نس��بت به اصالح مق��ررات و آیین نامه اجرای��ی اقدام 
ش��ود؛ زیرا فرصت سوزی، مانع دستیابی به اهداف سند 
چشم انداز 1404 است. اکنون 19 کمیسیون تخصصی 
ب��ا قابلیت ارائه مش��اوره الزم در بخش عملکردی همه 
وزارتخانه ها در اتاق ایران فعالیت می کنند و در واقع به 
منزله مشاوران امین محسوب می شوند. کمیسیون های 
تخصصی ات��اق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی 
ایران در پانزدهم اسفند 1369 به عنوان اتاق فکر بخش 
خصوصی ش��کل گرفتند. اتاق ای��ران در دولت یازدهم 
نس��بت به رویدادهای مختلف واکنش الزم را داشت و 
بیانیه هایی در زمینه خام فروش��ی، ارزان فروش��ی، مواد 
اولیه، زنجیره تامی��ن و . . . صادر کرد، اما چندان مورد 
توج��ه قرار نگرفت. اکنون که دول��ت دوازدهم در چهار 
سال پیش رو همه امور اجرایی کشور را عهده دار است، 
انتظ��ار می رود به دیدگاه اتاق ایران که در واقع پارلمان 
بخش خصوصی اس��ت، توجه الزم را داشته باشد. برای 
وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت در دول��ت دوازدهم 
انتخ��اب اصلح صورت گرفته که ضام��ن موفقیت وی، 
همفکری و مشاوره با تشکل ها و بخش خصوصی است. 
تجربه چهار سال گذشته نشان داد بخش خصوصی برای 
برخی مشکالت خود باید انرژی زیادی را صرف کند تا 
دولت )وزارت صنعت، معدن و تجارت( نس��بت به رفع 
مانع های تولید اقدام کند، اما اکنون پیشنهاد این است 
که بازوهای تخصصی تعریف شود و با مشارکت دولت و 
بخش خصوصی در قالب کارگروه های تخصصی بتوانند 

به راحتی موانع را برطرف سازند. 
منبع: ایرنا

تجربه های اجرایی؛ نقطه قوت وزیر 
پیشنهادی اقتصاد

وزیر پیش��نهادی از دو جهت قابل بررسی است؛ ابتدا 
اینک��ه وی تجربه اجرایی قابل قبول��ی دارد. همان طور 
که اعالم ش��ده وی پیش تر معاون وزی��ر اقتصاد، نفت 
و بازرگانی بوده و به این ترتیب تجارب ارزش��مندی را 
در س��طح معاونت کسب کرده است، ولی نکته کلیدی 
این اس��ت که وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با عنوان 
متولی سیاس��ت های مالی و بخش��ی از سیاس��ت های 
پولی به یک اقتصادخ��وان و حتی اقتصاددان نیاز دارد. 
طبیعتا هر وزیر اقتصادی که معرفی می ش��ود و بعدها 
وقت��ی عملک��رد آن در بوته نقد قرار می گی��رد، با وزیر 
قبلی مقایسه می شود. از این جهت می توان گفت نکته 
قوت علی طیب نیا در برابر مس��عود کرباس��یان این بود 
ک��ه وی نه تنها اقتصادخوان بود و مقاطع کارشناس��ی، 
کارشناس��ی ارش��د و دکترای خود را در رشته اقتصاد 
گذران��ده بود و ج��زو برترین های دانش��گاه بود بلکه از 
نظ��ر تئوری های اقتصادی نی��ز وی یک اقتصاددان بود 
و از نظ��ر تئوریک در بخش سیاس��ت گذاری های مالی 
و بخ��ش سیاس��ت گذاری های پولی روی��ه علمی را در 
اقتصاد حاکم کرد. پی��ش از طیب نیا نیز وزارت اقتصاد 
معم��وال به وزی��ری اقتصاددان یا اقتصادخوان س��پرده 
 می شده است، مثال داود دانش جعفری، مرحوم نوربخش 
و . . . البته کرباسیان این نقطه قوت را دارد که تجربه های 
اجرایی متعددی داشته و در دولت یازدهم نیز چهار سال 
به عن��وان رئیس کل گمرک ایران مش��غول به کار بوده 
اس��ت، ولی به هر حال ضعف اقتصاددان نبودن مسعود 
کرباس��یان غیرقابل کتمان است و این امیدواری وجود 
دارد ک��ه این ضعف با اس��تفاده از تی��م اقتصادی قوی 
توس��ط دولت دوازدهم جبران ش��ود. ما امیدواریم که 
تجارب کرباس��یان به کمک او  آی��د و وی بتواند تجربه 
موفقی در وزارت اقتصاد رقم بزند. با این حال نکته ای که 
الزم است یادآوری شود این است که بعضی از معضالت 
اقتصادی ای��ران مانند تورم های دورقم��ی یا بهره وری 
پایین و . . . فقط مربوط به یک دوره نیست و این موارد 
مش��کالت بلندمدت اقتصاد ایران هستند که برای حل 
آنها به تی��م اقتصادی توانمند و هماهن��گ نیاز داریم. 
دولت یازدهم در شرایط بحرانی سال 1392 بر سر کار 
آم��د؛ یادمان نرود که آن زمان هم تورم باالی 30درصد 
بود، هم رش��د منفی بود و هم بازارهای ارز متالطم بود 
و ای��ن دولت یازدهم بود که موفق ش��د ثبات را بر بازار 
شاخص های کالن برقرار کند و دولت دوازدهم نیز باید 

بتواند ادامه روند اصالحات را پیش گیرد. 
منبع: ایسنا
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بن��ا ب��ه اع��ام بان��ک مرکزی، 
نقدینگی در پایان خردادماه امسال، 
به بی��ش از یک ه��زار و ۳۱۴ هزار 
میلیارد تومان رس��یده اس��ت که 
نسبت به اس��فندماه سال گذشته 
۴.۹درصد و نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل )خرداد ۹۶ نس��بت به 
خ��رداد ۹۵( ۲۴.۱درص��د افزایش 

نشان می دهد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز«، 
در  اقتص��ادی  آماره��ای  گزی��ده 
خردادماه امس��ال از س��وی بانک 
مرکزی منتشر شد و بر این اساس، 
میزان دارایی های خارجی سیستم 
بانکی در خردادماه امسال ۵۸۰۴.۸ 
هزار میلیارد ریال اعام ش��ده که 
نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل 
۲.۲درصد افزایش یافته اس��ت. در 
عی��ن حال، بدهی بخش دولتی در 
دوره مورد بررس��ی ۲۲۹۹.۵ هزار 

میلیارد ریال بوده است که نسبت 
به خردادماه س��ال ۹۵ ب��ه میزان 
۲۰.۶درصد رشد یافته است. حجم 
پ��ول در ای��ن دوره ۱۶۴۷.۱ هزار 
میلیارد ریال با ۲۰.۷درصد نسبت 
به خردادماه سال قبل بوده و حجم 
ش��به پول نیز با ۲۴.۶درصد رشد، 
۱۱۵۰۲ هزار میلیارد ریال اس��ت. 
طب��ق اعام بان��ک مرکزی، بدهی 
بخ��ش غیردولت��ی ۹۳۰۲.۳ هزار 
میلیارد ریال است که نشان دهنده 
۲۲.۵درصد رش��د نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل بوده و نس��بت 
به اس��فندماه س��ال گذش��ته نیز 

۱.۴درصد رشد نشان می دهد. 
خالصه دارایی ها و بدهی های 

بانک مرکزی
بانک  دارایی های خارجی  میزان 
مرک��زی در خردادم��اه امس��ال به 
۵۲۴۶.۷ هزار میلیارد ریال رسیده 

که نسبت به مدت مشابه سال قبل 
۴.۲درصد افزایش نش��ان می دهد. 
همچنین بدهی بخ��ش دولتی به 
بانک مرکزی در دوره مورد بررسی 
نی��ز ۶۲۷ هزار میلی��ارد ریال بوده 
اس��ت که نش��ان دهنده ۶.۳درصد 
رشد اس��ت. بدهی های ارزی بانک 
مرکزی نیز در خردادماه سال جاری 
۱۵۵۶.۰ هزار میلی��ارد ریال اعام 
شده که نسبت به مدت مشابه سال 

قبل۲.۲درصد رشد داشته است. 
وضعیت دارایی ها و 
بدهی های بانک ها و 

موسسات اعتباری غیربانکی
براس��اس ای��ن گ��زارش، میزان 
دارایی ه��ای خارجی در این بخش 
با ۰.۳ درصد رش��د نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال گذش��ته به ۳۴۰۹ 
هزار میلیارد ریال رس��یده و حجم 
اسکناس و مسکوک نیز با ۱۲درصد 

رشد، ۷۰.۸هزار میلیارد ریال بوده 
است. س��پرده بانک ها و موسسات 
اعتب��اری غیربانکی نی��ز نزد بانک 
مرک��زی ب��ا ۲۰.۱درصد رش��د به 
۱۳۸۷.۵هزار میلیارد ریال رسیده 
و همچنین بدهی بخش غیردولتی 
نیز در دوره خردادماه س��ال ۹۶ با 
۲۲.۸درصد رشد به ۹۲۲۰.۶ هزار 

میلیارد ریال رسیده است. 
 خالصه دارایی ها و 

بدهی های بانک های تجاری
دارایی های  می��زان  همچنی��ن 
بانک های تجاری کش��ور  خارجی 
در خردادم��اه امس��ال ۳۵۰۰ هزار 
میلیارد ریال بوده است که نسبت 
ب��ه مدت مش��ابه س��ال گذش��ته 
نش��ان می دهد.  ۱۹.۹درصد رشد 
سپرده بانک های تجاری نزد بانک 
مرکزی نیز ۲۷۹.۲ ه��زار میلیارد 
ریال ب��وده که ۳۸درص��د افزایش 

یافته اس��ت. جمع کل دارایی های 
بانک ه��ای تج��اری در دوره مورد 
بررسی، ۳۹۵۴.۵ هزار میلیارد ریال 
بوده که به نس��بت خرداد ماه سال 
۹۵ نشان دهنده ۲۵.۵ درصد رشد 

است. 
وضعیت دارایی ها و 
بدهی های بانک های 

تخصصی
ب��ر پای��ه ای��ن گ��زارش، میزان 
دارایی ه��ای خارج��ی بانک ه��ای 
تخصص��ی در خردادم��اه امس��ال 
۵۷۲.۸ ه��زار میلیارد ری��ال بوده 
اس��ت که نس��بت به دوره مشابه 
سال گذشته ۱۱.۷درصد رشد یافته 
است. همچنین جمع کل دارایی ها 
و بدهی های بانک های تخصصی در 
این دوره رقم ۴۵۰۰.۳هزار میلیارد 
ریال بوده اس��ت ک��ه ۱۳.۲درصد 

رشد را نشان می دهد. 

در حالی روز گذش��ته مهل��ت آخر برای 
مراجعه سپرده گذاران تا سقف ۲۰۰میلیون 
تومان تعاونی منحله فرشتگان بود که فعا 
پایانی برای آن تعریف نش��ده و مش��مولین 
می توانند به روال مراجعه خود ادامه دهند. 

به گزارش ایس��نا، در فرآین��د مرحله ای 
تعیین تکلی��ف حس��اب های تعاونی منحله 
فرش��تگان به عن��وان یک��ی از زیرمجموعه 
موسسه کاس��پین از روز دوازدهم مردادماه 
تا مهلت ۱۰ روزه تعیین و قرار بر این ش��د 
تا سپرده گذاران تا سقف ۲۰۰میلیون تومان 
مراجعه کرده و وضعیت حساب های خود را 

مشخص کنند. 
در ش��رایطی روز یکش��نبه ۲۲مرداد ماه 
آخرین فرصت برای مراجعه بود که اطاعات 
دریافتی حاکی از آن است که سپرده گذاران 
همچن��ان این فرص��ت را دارا هس��تند که 
بتوانند با مراجعه به ش��عب کاسپین تعیین 
وضعیت شوند. البته اینکه تا چه زمانی مهلت 
وجود خواهد داشت مشخص نیست و به نظر 
می رسد به اعتباری که در اختیار کاسپین و 
منابعی که در آن وجود دارد بستگی خواهد 

داشت. 
این در حالی است که جریان تعیین تکلیف 
حس��اب های تعاون��ی منحل��ه زیرمجموعه 
کاس��پین به ویژه فرش��تگان براساس خط 
اعتباری ک��ه بانک مرک��زی در اختیار این 
موسس��ه قرار می دهد و بخش��ی از منابعی 
که از س��رمایه خود برداشت می کند انجام 
می شود. البته خط اعتباری بانک مرکزی با 
در رهن رفتن اموال و دارایی های فرشتگان 
انجام خواهد ش��د و باید این مبالغ به بانک 

مرکزی برگردد. 
طب��ق آخرین گزارش اعام��ی تاکنون و 
طی چند مرحله خط اعتباری به کاس��پین 
اختص��اص داده ش��ده و در مجموع مبلغی 

حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان بوده است. 
اما مش��کل دیگری که ای��ن روزها برای 
موسسه کاس��پین ایجاد شد مسدود شدن 
حساب های ۲۰ شعبه از آن بود که این اتفاق 
با حک��م قضایی صورت گرف��ت، به طوری 
که به ظاهر گروهی از سپرده گذاران درشت 
تعاونی فرش��تگان با پیگیری هایی که انجام 
دادند توانس��تند عاملی برای مسدود شدن 
برخی حساب های کاسپین باشند و البته این 

مشکل هنوز در تعدادی از شعب حل نشده 
و این شعب توان پرداخت ندارد. 

آن طور که پیش تر مدیر عامل کاسپین 
اعام کرده است صدور این حکم قضایی در 
حالی انجام شده که خردادماه امسال رئیس 
قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای در زمینه 
رس��یدگی به ش��کایات علیه شرکت های 
تعاونی و موسسات اعتباری، دادستان های 
سراس��ر کش��ور را مکلف کرده بود که در 
رس��یدگی به ش��کایات علیه شرکت های 
تعاون��ی اعتب��ار و موسس��ات اعتب��اری با 

دادستان کل کشور هماهنگ باشد. 
این در حالی اس��ت ک��ه آملی الریجانی، 
دادستان کل کشور را مسئول این بخشنامه 
اع��ام کرده و وی خواس��ته ب��ود گزارش 
موردی درباره اقدام ه��ای به عمل آورده را 

به حوزه قوه قضاییه ارسال کند. 
تعاون��ی  بزرگ تری��ن  فرش��تگان 
زیرمجموع��ه کاس��پین در کن��ار هفت 
تعاونی منحل شده دیگر است که بعد از 
مس��ائل پیش آمده برای این موسسه در 
فرآیند تعیین تکلیف سپرده گذاران قرار 
گرفت��ه و به طور مرحله ای این کار انجام 
می شود. یکی از مشکات سپرده گذاران 
عدم پرداخت سودهای معوق حساب های 
آنهاس��ت که رسما از سوی بانک مرکزی 
اعام شد، با نظر مرجع قضایی پرداختی 
در این رابطه انجام نشده و تنها اصل پول 
آنها پرداخت خواهد شد. البته اصل پول 
نیز ب��ه طور کامل پرداخت نمی ش��ود و 
بعد از حسابررسی الزم تا ۹۰درصد قابل 
پرداخ��ت و ۱۰ درصد دیگر باقی مانده و 
منوط به پاسخگویی اموال و دارایی های 

تعاونی فرشتگان است. 
در حال��ی به دنبال عدم اس��تقبال کافی 
س��پرده گذاران ب��رای مراجعه ب��ه منظور 
تعیین تکلیف حس��اب های خ��ود، تصمیم 
بر این ش��د تا برای تمامی مش��مولین در 
هر مرحله حس��ابی نزد کاسپین باز شده و 
مبالغی به صورت علی الحس��اب واریز شود 
که چندی پیش کاس��پین اع��ام کرد اگر 
سپرده گذاران برای تعیین وضعیت حساب 
مراجعه کنن��د و مبالغ در کاس��پین باقی 
بماند، مشمول سود سپرده متعارف خواهد 

شد. 

گزیده آمارهای اقتصادی خردادماه امسال از سوی بانک مرکزی منتشر شد

رشد 4.9درصدی نقدینگی در بهار بانکداری الکترونیک در صدر تبلیغات 
بانکی

عوامل موثر در انتخاب یک بانک 
توسط مشتریان چیست

بررس��ی توزی��ع هزین��ه تبلیغات��ی بانک ها و 
موسس��ات مالی نش��ان می دهد بیشترین تمرکز 
در تبلیغ��ات متعلق به ح��وزه خدمات بانکداری 

الکترونیک بوده است.
 ب��ه گزارش ایِبن��ا، مطالعه و بررس��ی بانک ها 
از منظر مصرف کننده و تبلیغات نش��ان می دهد 
ک��ه ط��ی ۱۲ ماه گذش��ته جمعیت ب��االی ۱۵ 
سال ساکن ۱۷ مرکز اس��تان ۷۵درصد مراجعه 
حضوری به بانک ها داشته اند. همچنین ۳۶درصد 
م��ردم از خدمات بانکداری الکترونیک اس��تفاده 

کرده اند. 
  emrc براس��اس مطالعه ش��رکت پژوهش��ی
واریز و دریافت وجه با ۵۷درصد بیشترین عامل 
مراجع��ه حضوری اف��راد به بانک ها بوده اس��ت، 
ه��دف ۳۲ درصد افراد از مراجعه به بانک انتقال 

وجه و ۲۰ درصد نیز افتتاح حساب بوده است.
 همچنین ۱۱درصد اف��راد به دلیل اطاع یابی 
از موجودی حس��اب به بانک ها مراجعه کرده اند. 
۲۱درصد نیز برای انجام سایر خدمات به بانک ها 

مراجعه حضوری داشته اند. 
بانک ه��ای غیردولت��ی تج��اری ۷۰درصد در 
بی��ن مراجعی��ن بانکی نف��وذ دارن��د، همچنین 
نفوذ بانک های دولت��ی تجاری در بین مراجعین 
و  تخصص��ی  دولت��ی  بانک ه��ای  و  ۳۷درص��د 

توسعه ای ۱۹درصد است.
 موسس��ات مال��ی و اعتب��اری نیز ب��ا ۴درصد 

کمترین نفوذ را در بین مراجعین داشته اند. 
مطالعه عوامل مهم در انتخاب بانک ها نش��ان 
می دهد که گس��تره خدمات مهم ترین عامل در 
انتخاب یک بانک اس��ت، پس از گستره خدمات 
که ۲۱درصد آرا را به خود اختصاص داده اس��ت، 
ش��هرت و س��ابقه بانک با ۱۹درصد، دسترس��ی 
راح��ت با ۱۳درص��د، کیفیت خدمات رس��انی با 
۱۲درصد، تجربه گذشته و توصیه دیگران با ۱۰ 
درصد و تبلیغات با ۴ درصد آرا دیگر عوامل مهم 

در انتخاب یک بانک توسط مشتریان هستند. 
در بخ��ش دیگری از این پژوهش که در س��ه 
مورد رس��انه تلویزیون، مجله و روزنامه اس��ت و 
در آن تخفیف��ات در نظر گرفته نش��ده مجموعه 
۳۶ بان��ک و موسس��ه دارای فعالیت تبلیغاتی در 
نشریات و تلویزیون بوده اند و ۹۹درصد از هزینه 
تبلیغات بانک ها در تلویزیون صرف شده است که 
از این میزان بانک ها بیشترین بودجه تبلیغاتی را 

در زمستان صرف کرده اند.
 بر این اساس هزینه تبلیغات صنعت بانکداری 
در زمستان سال ۹۵ حدود ۵۴درصد کل هزینه 
در این س��ال اس��ت، این رقم ۶.۳ برابر متوسط 
هزینه فصلی تبلیغات ای��ن صنعت در ایام دیگر 

سال ۹۵ بوده است. 
در تقس��یم بندی هزین��ه تبلیغ��ات براس��اس 
نوع بان��ک مطالعات نش��ان می ده��د بانک های 
غیر دولت��ی تجاری با س��هم ۸۲ درصدی از کل 
هزین��ه بیش��ترین تبلیغ��ات را انج��ام داده اند، 
موسس��ات اعتباری ۱۴درصد، بانک های دولتی 
تج��اری ۲درص��د و بانک های دولت��ی تخصصی 
و توس��عه ای ی��ک درصد از مجم��وع کل هزینه 

تبلیغات را به خود اختصاص داده اند. 
همچنی��ن با بررس��ی توزیع هزین��ه تبلیغاتی 
بانک ها و موسس��ات مالی مش��خص می شود که 
بیش��ترین تمرک��ز در تبلیغات متعل��ق به حوزه 

خدمات بانکداری الکترونیکی بوده است.
 بع��د از خدم��ات بانک��داری الکترونی��ک ب��ا 
۳۲درص��د، رواب��ط عمومی ۱۶درصد، حس��اب 
پس انداز ۱۳درصد، کارت بانکی ۸درصد، حساب 
سپرده و برندینگ هر کدام ۶ درصد، اعطای وام 
و تسهیات و خدمات دستگاه خودپرداز هرکدام 
۳ درصد و س��ایر خدمات بانکی ۱۳درصد هزینه 

تبلیغاتی را به خود اختصاص داده اند. 
توزی��ع هزین��ه تبلیغاتی بانک ها و موسس��ات 
مالی ب��ه تفکیک بانک ها نیز نش��ان می دهد که 
۹۰ درص��د کل هزینه تبلیغات صنعت بانکداری 
برای ۱۰ برند بوده است و بانک شهر با اختصاص 
۲۵ درص��د آن به خود بیش��ترین هزینه را برای 

تبلیغات انجام داده است.
 بان��ک صادرات ب��ا ۱۸درصد و موسس��ه ملل 
ب��ا ۱۲درصد رتبه ه��ای دوم و س��وم را به خود 

اختصاص داده اند. 
بانک پاسارگاد ۱۰درصد، بانک انصار ۸درصد، 
بانک مل��ت ۴درصد، بانک س��ینا ۳درصد، بانک 
تجارت ۳درصد، بانک پارس��یان ۲درصد و سایر 
بانک ه��ا نیز ۱۰درصد کل هزین��ه تبلیغات را به 

خود اختصاص داده اند. 
برندهای فعال ش��یوه متفاوتی را در تخصیص 
بودجه ب��ه آگه��ی تلویزیونی ب��ه کار گرفته اند. 
۴۲درصد از تبلیغات بانک ش��هر آگهی بوده که 
تنه��ا ۶ درصد از هزین��ه کل تبلیغات تلویزیونی 

این بانک را داشته است. 
در حالی که بانک ص��ادرات ۶ درصد تبلیغات 
خ��ود را تیزر تلویزیونی ق��رار داده که ۶۶درصد 

بودجه کل به آن تخصیص یافته است. 
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گزارش

بازگشت قیمت طال و سکه به حالت عادی
نرخ ها واقعی شد

رئی��س اتحادیه ط��ا و جواهر با اش��اره ب��ه توقف اثر 
تنش های سیاس��ی بر قیمت طا و سکه گفت: نرخ ها در 
این بازارها به حالت قبل بازگش��ته و واقعی ش��ده است. 
محمد کش��تی آرای درباره تغییرات قیمت طا و سکه در 
ب��ازار داخلی گفت: با توجه به اتفاق و ش��وک ۳۰ دالری 
قیمت طا در صبح روز شنبه، وضعیت نرخ ها در بازار طا 
و س��که التهابی و معامات و دادوستدها با افزایش همراه 
ش��د، اما در ادامه روز روند قیمت ارز، طا و س��که تعدیل 
شد، به گونه ای که از التهاب نرخ ها در طول روز کاسته شد. 
رئیس اتحادیه طا و جواهر افزود: اما با گذش��ت زمان 
تقاضایی در بازار طا و سکه ایجاد نشد؛ این در حالی است 
که پیش بینی ها به نحو دیگری بود. وی بیان کرد: ش��نبه 
قیمت سکه تا یک میلیون و ۲۳۳ هزار تومان هم افزایش 
یافت و دادوستد شد؛ اما دوباره ۷ هزار تومان کاهش یافت 

و به نرخ واقعی خود بازگشت. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۱۲دالر آمریکا

۴.۵۶۰یورو اروپا

۴.۹۵۰پوند انگلیس

۱.۰۴۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۶.۳۰۰مثقال طا

۱۱۹.۱۹۶هر گرم طای ۱۸ عیار

۱.۱۸۹.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۲.۳۰۰سکه طرح جدید

۶۳۶.۰۰۰نیم سکه

۳۷۶.۰۰۰ربع سکه

۲۵۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

ادامه پرداخت وجوه تا ۲۰۰ میلیون فرشتگان

برخی حساب ها همچنان مسدود است
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ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران 
روز یکش��نبه افت 101 واحدی 
ش��اخص کل را به خ��ود دید و 
نماگ��ر ب��ازار س��هام در پای��ان 
 22 یکش��نبه  روز  معام��ات 
مردادماه 96 با کاهش��ی معادل 
0.12 درص��د تا رق��م 81 هزار 
و 661 واح��د اف��ت ک��رد. در 
معامات روز یکشنبه گروه های 
و  خ��ودرو  اساس��ی،  فل��زات 
فرآورده های نفتی با بیش��ترین 
در  معام��ات  ارزش  و  حج��م 
صدر برتری��ن گروه های صنعت 
ق��رار گرفتن��د. در دومی��ن روز 
معامات بورس ته��ران در این 
هفته ف��والد مبارک��ه اصفهان، 
کشتیرانی ایران و البراتورسازی 
دکتر عبیدی هر یک به ترتیب 
۳۴، 29 و 9 واح��د تاثیر مثبت 
س��هام  ب��ازار  دماس��نج  روی 
داشتند. در طرف مقابل پاالیش 
پاالی��ش  بندرعب��اس،  نف��ت 
نف��ت اصفه��ان، بان��ک انصار و 
پتروش��یمی ج��م ب��ه ترتیب با 
2۵، 16، 1۵ و 10 واح��د تاثیر 
بیش��ترین نقش کاهنده را روی 

دماسنج بازار سهام داشتند. 
گروه فلزات اساسی مورد 

توجه معامله گران
و  یکش��نبه  روز  معام��ات 
شرایط کلی بورس تهران نشان 
می دهد که شاخص کل روند رو 
ب��ه اص��اح را در پیش گرفته و 
بدی��ن ترتیب ش��اهد معاماتی 
چنانک��ه  بودی��م،  کم حج��م 
نمادهای��ی از گروه پاالیش��ی و 
نفتی تاثیر کاهنده بر دماس��نج 
بازار س��هام داش��تند. همچنین 
در دومی��ن روز معاماتی هفته 
ب��ورس تهران در حالی ش��اهد 
معامات��ی آرام و کم حج��م در 
اغل��ب نماده��ای معاماتی بود 
که ل��زوم اصاح قیمت س��هام 
برای اغلب نمادها باعث ش��د تا 
بازار سهام با عقبگرد نماگرهای 

باش��د.  منتخ��ب خ��ود مواجه 
این در حالی اس��ت ک��ه انتظار 
برای رش��د قیمت در بازارهای 
جهان��ی همچنان نگاه ه��ا را به 
گ��روه فل��زات اساس��ی دوخته 
اس��ت. در این بی��ن جابه جایی 
در  بل��وک 16میلیون س��همی 
جریان بازار نقدی روی س��هام 
ف��والد مبارکه می��ان حقوقی ها 
جالب توجه بود. بر این اس��اس 
افزایش انگیزه فروش از س��وی 
معامله گ��ران اغل��ب حقیقی در 
گ��روه پاالیش��ی ها نی��ز انگیزه 
اغل��ب مدیران س��رمایه گذاری 
ب��رای تنظی��م عقربه دماس��نج 
بازار س��هام با گروه پاالیشی ها 
را کاه��ش داد. یک��ی دیگ��ر از 
چالش ه��ای این روزه��ای بازار 
سهام بازار بدهی با اوراق اسناد 
خزانه بانکی اس��ت که نرخ موثر 
بی��ش از ۳۵درص��دی را برای 
دارندگان این اوراق دربر داشته 
است و همین مسئله باعث کوچ 
نقدینگی به این بازار شده است. 

با گروه های بازار سهام
در دومی��ن روز معامات این 
هفت��ه در گ��روه فرآورده ه��ای 

نفتی کوک و س��وخت هسته ای 
ش��اهد اف��ت قیمت س��هام در 
تمامی ش��رکت ها ب��ه جز یک 
نماد بودیم، به طوری که در این 
بندرعباس  نف��ت  پاالیش  گروه 
بیش��ترین تاثیر منف��ی را روی 
در  گذاش��ت.  ب��ازار  دماس��نج 
ای��ن نماد بی��ش از 6۷درصد از 
عرضه ها را س��هامداران حقیقی  
را  خریده��ا  از  درص��د   ۴8 و 
حقوقی ها انجام دادند. در گروه 
خودرو قیمت سهام شرکت هایی 
همچون پارس خ��ودرو و زامیاد 
که از حج��م نس��بتا باالیی در 
بودند،  برخ��وردار  دادوس��تدها 
چن��دان تغیی��ری نداش��ت اما 
نوس��انات آنها رو به مثبت بود. 
در عین حال دیگر نمادها روند 
رو به کاهشی را در قیمت پایانی 
از خود نش��ان دادن��د و معدود 
نمادهای��ی مانند نی��رو محرکه، 
موتورسازان تراکتورسازی ایران 
و آهنگری تراکتورس��ازی ایران 
توانستند از رش��د نسبتا باالیی 
برخوردار باش��ند. در نماد فوالد 
مبارک��ه اصفهان که بیش��ترین 
تاثیر افزاینده را روی دماس��نج 

ب��ازار س��هام داش��ت ۳8درصد 
عرضه ه��ا توس��ط س��هامداران 
حقیق��ی و 61.8 درصد خریدها 
را حقوقی ه��ا برعه��ده گرفتند. 
در گ��روه فلزات اساس��ی دیروز 
ارزش  ب��ه  س��هم  ۵۳میلی��ون 
بیش از 12میلیارد تومان مورد 

دادوستد قرار گرفت. 
آیفکس در محدوده سبز

ایران در  فراب��ورس  معامات 
دومی��ن روز کاری این هفته با 
دادوس��تد 210 میلی��ون ورقه 
به��ادار ب��ه ارزش 9۴۴میلیارد 
س��هامداران  ش��د.  دنبال  ریال 
دادوس��تدهای روز یکش��نبه را 
همچنین با رش��د یک واحدی 
آیفک��س و بازگش��ایی ۴ نم��اد 
معاماتی پشت س��ر گذاشتند.  
ب��ر ای��ن اس��اس ش��اخص کل 
فرابورس با افزایش یک واحدی 
ب��ه پل��ه 92۴ واحدی رس��ید 
و در جری��ان ب��ازار نماده��ای 
معاماتی شرکت سرمایه گذاری 
تدبیرگران فارس و خوزس��تان، 
جن��وب،  هرم��زگان  ف��والد 
کارخانج��ات کابل س��ازی ایران 
و ش��رکت پرمی��ت بازگش��ایی 

ش��دند. همچنین سهامداران به 
معامل��ه 1۴۳میلیون س��هم به 
ارزش ۳۴۴ میلی��ارد ری��ال در 
مجم��وع بازاره��ای اول و دوم 
نی��ز پرادختند و نماد ش��رکت 
ریل پرداز س��یر با نقل و انتقال 
26 میلیون س��هم به ارزش ۴۷ 
میلی��ارد ریال بیش��ترین حجم 
و ارزش معامات��ی را در ای��ن 
دو بازار تجربه ک��رد. نگاهی به 
تابلوی نمادهای پربازدید نشان 
»ذوب«،  نماده��ای  می ده��د 
ص��در  در  »اوان«  و  »بمپن��ا« 
ایس��تادند و نماده��ای »اوان«، 
»قچ��ار« و »حری��ل« در حالی 
بیش��ترین افزای��ش قیم��ت را 
نمادهای  تجرب��ه کردن��د ک��ه 
و  »حس��یر«  »کمرج��ان«، 
قیمتی  افت  باالترین  »قش��یر« 
را ش��اهد بودن��د. معامله گ��ران 
بازار پایه نیز 6۴ میلیون س��هم 
ب��ه ارزش 1۳1 میلی��ارد ریال 
را در تابلوه��ای معامات��ی این 
ب��ازار دس��ت به دس��ت کردند 
و ب��ه ترتی��ب نم��اد معاماتی 
اوره  شیمیایی  کود  شرکت های 
لردگان و صنایع و معادن احیای 
سپاهان بیشترین حجم و ارزش 
معاماتی را ب��ه خود اختصاص 
دادند. در سوی دیگر بازار شاهد 
جابه جایی نزدیک به 102 هزار 
ورقه تسهیات مسکن به ارزش 
حدود 80 میلی��ارد ریال بودیم 
که اوراق تس��ه اردیبهش��ت ماه 
96 بیش��ترین حج��م و ارزش 
معاماتی را در مقایس��ه با سایر 
تسه ها به ثبت رساند. این اوراق 
در دامنه قیمت��ی ۷68 تا 800 
ه��زار ریال م��ورد مبادل��ه قرار 
گرفتند. معام��ات بازار اوراق با 
درآمد ثابت نیز با خریدوفروش 
۳68 ه��زار ورقه به ارزش ۳6۳ 
میلیارد ریال پیگیری ش��د. در 
این ب��ازار اس��ناد خزانه مرحله 
نه��م در صدر این بازار ایس��تاد 
ارزش  و  حج��م  بیش��ترین  و 

معاماتی را تجربه کرد. 

حجم معامالت در گروه های برتر کاهش یافت

عقبگرد قیمت سهام در بورس تهران

ب��ورس اوراق به��ادار با توج��ه به بهبود 
نسبی گزارش های سه ماهه ناشران، روند رو 
به رش��دی را آغاز کرده است، به طوری که 
می توان از رش��د 2.۵درصدی شاخص کل 
در تیرماه به عنوان گواه این مس��ئله سخن 
گفت. این روند افزایش��ی همچنان در ماه 
جاری هم ادامه داش��ته است.  اکثر ناشران 
بورسی دارای سال مالی منتهی به اسفند، 
در مجام��ع عموم��ی س��االنه گزارش های 
عملک��رد و پیش بینی های مناس��بی برای 
دوره سه ماهه نخست سال 96 ارائه دادند. 
افزایش قیمت فوالد و سایر فلزات در گروه 
فوالدی تاثیری بسزایی داشته و با توجه به 
مناسب بودن وضعیت جهانی کامودیتی ها 
در گروه فلزات اساسی، شاهد شرکت هایی 
بودیم که موفق به پوش��ش بودجه شدند. 
ع��اوه ب��ر آن، گزارش ه��ای پیش بینی را 
همراه با تعدیل منتشر کردند. همچنین این 
گروه در مقایسه با دوره زمانی مشابه سال 

قبل، رشد قابل توجهی را تجربه کرده است. 
گروه سیمانی نیز عاوه بر پوشش بودجه در 
گزارش های سه ماهه، نسبت به سال گذشته 
شاهد رشد قابل توجهی بوده و با فرارسیدن 
فصل تابستان و شروع ساخت و ساز، انتظار 
می رود وضعیت این گروه با بهبود بیشتری 
همراه شود. گروه واسطه گری های مالی نیز 
گزارش های مناس��بی ارائه داده که در بین 
آنها بیش��ترین تغییر سود عملیاتی مربوط 
به لیزینگ ایرانیان اس��ت. در گروه رایانه و 
فعالیت های وابسته، شاهد گزارش های قابل 
قبول شرکت های خدمات پرداخت و رشد 
مناسب س��ود عملیاتی شرکت هایی نظیر 
همکاران سیستم بوده ایم. گروه شیمیایی 
در گزارش ها معقول عمل کرده و شرکت ها 
متناس��ب با بودج��ه پیش رفته ان��د. گروه 
حمل و نقل نیز گزارش ه��ای متعادلی ارائه 
داده است. در گروه دارویی بیشتر شرکت ها 
موفق به پوش��ش بودج��ه پیش بینی خود 
نش��دند و بس��یاری از نمادهای این گروه 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل نه تنها 

رش��د نداش��ته اند، بلکه با کاهش درآمد و 
سودآوری نیز همراه بوده اند. البته این نکته 
را نباید فراموش کرد که اصوال شرکت های 
دارویی در نیمه دوم سال عملکرد به مراتب 
بهتری نس��بت به نیمه ابتدای سال دارند. 
در برخ��ی گروه ها نیز ش��اهد گزارش های 
ناامیدکننده بوده ایم و از این دسته می توان 
به گ��روه خودرو و مواد غذایی اش��اره کرد. 
گزارش های سه ماهه میل به سرمایه گذاری 
در صندوق های س��رمایه گذاری را افزایش 
داده و اغل��ب در هم��ه ج��ای دنیا بورس 
از مهم تری��ن مراک��ز تمای��ل اف��راد برای 
سرمایه گذاری است. با توجه به اینکه همه 
اف��راد دانش و زمان کاف��ی برای حضور در 
ای��ن بازار را ندارند، مطمئن ترین و بهترین 
گزین��ه انتخابی ب��رای آنه��ا صندوق های 
سرمایه گذاری است که طی سال های اخیر 
در ب��ازار ایران نیز جایگاه ویژه خود را پیدا 
کرده اند و س��رمایه گذاری از این طریق در 
حال افزای��ش اس��ت. ارزش صندوق های 
سرمایه گذاری تا پایان خردادماه به بیش از 

1۳2 هزار میلیارد تومان رسیده و افزایش 
حجم س��رمایه گذاری در این صنعت طی 
سه ماهه ابتدای سال بالغ بر 2 هزار میلیارد 
توم��ان بود که نش��ان می ده��د این نهاد 
مالی به عنوان یکی از ارکان بازار س��رمایه 
جای��گاه وی��ژه ای در بین س��رمایه گذاران 
یافت��ه و با توجه ب��ه مدیریت حرفه ای این 
صندوق ها، قابلیت نقدشوندگی باال و تنوع 
س��بد دارایی ها، امر دور از ذهنی نیس��ت. 
صندوق های سرمایه گذاری طی چهارماهه 
اخی��ر بازده��ی قاب��ل توجهی به دس��ت 
آورده اند، به طوری که میانگین بازدهی 10 
صندوق برتر حدود 12درصد اعام ش��ده 
اس��ت. این صنعت نسبت به بازدهی سایر 
بازارهای رقیب، عدد بسیار باالتری را نشان 
می ده��د. این آمار و اع��داد گویای کارنامه 
مناسب این صنعت در مقایسه با بازارهای 
رقیب است و س��رمایه گذاران می توانند با 
خیال آسوده سرمایه خود را به تحلیلگران 

حرفه ای مدیران این صندوق ها بسپارند. 
منبع: بورس پرس

با مصوبه هیأت پذیرش بورس کاالی 
ایران، امکان ورود اش��خاص حقیقی در 
خری��د محص��والت پتروش��یمی که در 
بورس کاال با مازاد عرضه روبه رو هستند، 
فراهم ش��د. مدیرعامل ش��رکت بورس 
کاالی ای��ران گفت: در راس��تای بهبود 
رون��د معامات محصوالت پتروش��یمی 
و فرآورده ه��ای نفت��ی در بورس کاالی 
ایران، افزایش شفافیت معاماتی، عرضه 
منظ��م و تعادل هر چه بیش��تر عرضه و 

تقاض��ا، برخ��ی محدودیت های��ی که از 
س��ال 1۳89 تاکنون ب��رای خریداران و 
حقیقی جهت  خ��رد  مصرف کنن��دگان 
خرید محص��والت و فرآورده های عرضه 
ش��ده در ای��ن ب��ازار اعمال ش��ده بود، 
به تدریج با توجه به ش��رایط بازار حذف 
خواهد ش��د. حامد س��لطانی نژاد اظهار 
کرد: با توجه به اینکه در خصوص برخی 
کااله��ا در بورس کاال مازاد عرضه وجود 
دارد، ب��ا مصوبه هی��أت پذیرش بورس 

کاالی ای��ران تصمی��م ب��ر این ش��د تا 
خریداران حقیقی محصوالت پتروشیمی 
و فرآورده ه��ای نفتی که اطاعات ش��ان 
در س��ایت بهین ی��اب ثب��ت نش��ده و 
س��همیه ای برای آنها لحاظ نمی ش��ود، 
ول��ی مصرف کنن��ده محص��والت عرضه 
شده در بورس کاال هستند نیز بتوانند از 
کانال رینگ پتروشیمی بورس کاال نیاز 
مصرفی خود را تامین کنند. سلطانی نژاد 
اف��زود: در گام اول در عرضه هایی که در 

انجام می ش��ود  روزه��ای غیر بهین یابی 
خری��داران حقیقی می توانن��د اقدام به 
ثبت س��فارش و خرید محص��ول کنند. 
مدیرعامل ب��ورس کاالی ایران در ادامه 
گفت: اف��زون بر این موارد، مقرر ش��ده 
در م��ورد کاالهایی مثل گوگرد و برخی 
فرآورده ه��ای نفتی نی��ز محدودیت های 
خرید برداش��ته ش��ده و ام��کان حضور 
حقیقی ها به عنوان متقاضیان این کاالها 

فراهم شود. 

روند رو به رشد بازار پس از گزارش های سه ماهه ناشران

امکان ورود خریداران حقیقی به معامالت پتروشیمی بورس کاال فراهم شد

خبر

13 هزار میلیارد ریال ارزش 
صندوق های ETF  در بازار 

سرمایه
ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی اوراق به��ادار و 
تس��ویه وجوه)س��مات( ارزش صندوق ه��ای قاب��ل 
معامله )ETF(  در بازار س��رمایه را بیش از 1۳هزار 
میلیارد ریال اعام کرد. بر اساس جدیدترین آمارها، 
ارزش صندوق های قابل معامله درتیرماه امس��ال به 
رقم 1۳هزار و ۳۵ میلیارد ریال رسید. درحال حاضر 
26 صندوق قابل معامله در بازار سرمایه ایران فعال 
هس��تند و صندوق اعتماد آفرین پارسیان با ارزشی 
مع��ادل ۵۳6۳ میلی��ارد ری��ال بزرگ ترین صندوق 
ETF است. صندوق های قابل معامله صندوق امین 
1۳۵9 میلیارد ریال، صندوق پایدار س��پهر با 111۳ 
میلیارد ریال، توس��عه 1006 میلیارد ریال، صندوق 
کی��ان ب��ا 8۴2 میلیارد ریال و صن��دوق آرمان آتی 
کوثر با 6۳۵میلیارد ریال به ترتیب در رتبه های دوم 
تا ششم بزرگ ترین صندوق های ETF  بازار سرمایه 

قرار دارند. 

عرضه انواع مس در تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی

روز یکش��نبه، تاالر محص��والت صنعتی و معدنی 
ب��ورس کاالی ایران عرضه 12تن کنس��انتره فلزات 
گرانبه��ا را تجرب��ه کرد. تاالر محص��والت صنعتی و 
معدنی بورس کاالی ایران روز یکشنبه 22 مردادماه 
میزبان عرض��ه 260 تن مس مفتول، 600 تن مس 
کات��د و 20 هزار تن مس کم عی��ار بود. این گزارش 
حاکی اس��ت 9۳ هزار و 1۷2 ت��ن گندم خوراکی و 
1۴2 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی در 
تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. افزون بر این، 
8۴ هزار قطعه جوجه یک روزه، 2۵0 تن جو دامی، 
۳00 تن روغن خام، 2 هزار و ۴۷۵ تن ش��کر سفید، 
۵2 ه��زار و ۵00 ت��ن گندم خوراک��ی و ۴ هزار تن 
گندم دوروم نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه 
شد. تاالر صادراتی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
شاهد عرضه 12هزار و 800 تن قیر و 100 تن عایق 
رطوبتی بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 69 
هزار و ۳۴۴ ت��ن انواع قیر، مواد ش��یمیایی، وکیوم 
بات��وم و مواد پلیمری بود. ب��ازار فرعی بورس کاالی 
ای��ران نیز در این روز ش��اهد عرض��ه ۷0هزار قطعه 
جوج��ه ی��ک روزه  و 209 تن ان��واع ضایعات فلزی، 

آنیلین و متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات بود. 

نخستین عرضه های فصلی در 
تابلوی برق بازار فیزیکی 

بورس انرژی روز یکش��نبه شاهد نخستین عرضه 
کاالی برق نیروگاه س��یکل ترکیبی خوی و دومین 
عرض��ه کاالی ب��رق نیروگاه س��یکل ترکیبی قم در 
تابل��وی برق ب��ازار فیزیکی به ترتی��ب به میزان ۷۵ 
و 100 هزار کیلووات و ب��ه قیمت پایه هر کیلووات 
۴۵0 ری��ال بود. این عرضه ها نخس��تین عرضه های 
فصلی برق با دوره تحویل فصل پاییز در تابلوی برق 

بازار فیزیکی بورس انرژی ایران است. 

پوشش 36 درصدی پیش بینی 
»گکوثر«

ش��رکت هتل بین المللی پارس��یان کوثر اصفهان 
پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مال��ی منتهی به 
29 اس��فندماه 96 را با س��رمایه 110 میلیارد ریال 
به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. شرکت هتل 
بین المللی پارس��یان کوثر اصفهان پیش بینی درآمد 
هر سهم سال مالی 96 را مبلغ یک هزار و 2۳ ریال 
برآورد و اعام کرد در دوره سه ماهه نخست این سال 
مالی با اختصاص ۳68 ریال س��ود به ازای هر سهم 
به ۳6درصد از پیش بینی هایش رسید. »گکوثر« در 
دوره سه ماهه نخست سال مالی 9۵ مبلغ 280 ریال 
س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاشت و ۳2درصد از 

پیش بینی هایش را پوشش داد. 

افزایش 172درصدی پیش بینی های»تایرا«
ش��رکت تراکتور س��ازی ایران پیش بین��ی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی منتهی به 29 اس��فندماه 96 
را حسابرس��ی نش��ده و با س��رمایه یک هزار و 800 
میلیارد ریال منتشر کرد. شرکت تراکتور سازی ایران 
پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی منتهی به 29 
اس��فندماه 96 را حسابرسی نش��ده مبلغ ۳۴۷ ریال 
اعام کرده است و طی دوره سه ماهه مبلغ 8۷ ریال 
سود به ازای هر سهم کنار گذاشت و به 2۵درصد از 
پیش بینی هایش رسید که در مقایسه با دوره مشابه 
س��ال مالی قبل معادل 1۷2درص��د افزایش یافت. 
»تایرا« در سه ماهه نخست سال مالی 9۵ مبلغ ۳2 
ریال س��ود به ازای هر سهم اختصاص داد و ۷درصد 

از پیش بینی هایش را محقق کرد. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
موتورس��ازان تراکتورسازی ایران در حالی عنوان نخست 
جدول بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که معادن 

منگنز ایران در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۵.902۵خموتور

2.۳۵۷۴.9کمنگنز

9.6۵۵۴.81لخزر

2۳.1۳۴۴.۷۷قشرین

۳.۴18۴.۴۳خاهن
16.2۷۴۴.۳8سصفها
11.062۴.29چافست

 بیشترین درصد کاهش
لنت ترمز ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
سیمان هگمتان در رده دوم این گروه ایستاد. تکنوتار هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.9۵(۴.881خلنت
)۴.88(2.۴16سهگمت

)۴.۷9(2.899تکنو

)۴.۷6(2.۷۴۳غشهد

)۴.6۷(۳.16۷ثاباد
)۴.۵۵(2.916وبیمه
)۴.۴۴(2.088ثامان

پرمعامله ترین سهم
فوالد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین سهم بازار بورس شناخته 
ش��د. حق تقدم بین المللی توس��عه س��اختمان در رده دوم این 

گروه ایستاد. پارس خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

26.۵۷۳ 1۷96فوالد

18.86۵ ۵۳ثاختح
1۵.228 901خپارس
1۳.191 ۵2۴شپلي

12.۴2۷ 2۵69شتران
12.192 ۷22وخارزم
10.86۷ 2۳۵۷کمنگنز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان به خود اختصاص داد. آهنگری تراکتورسازی ایران 
رتبه دوم را به دست آورد. پاالیش نفت تهران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۴۷.۷18 1۷96فوالد
۳۳.82۴ ۳۴18خاهن
۳1.929 2۵69شتران
2۵.610 2۳۵۷کمنگنز
22.۷26 ۵260شبریز
21.۵96 ۳0۷6کترام
19.۵۷۷ 188۵فملي

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که آهنگری تراکتورسازی ایران 

در این گروه دوم شد و پارس خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

1۷9619۷۷فوالد
۳۴1811۷9خاهن
90110۴۵خپارس
2۵69102۷شتران
۳0۷6902کترام
۳2۷08۵8ثاژن

219۴1۷96پرداخت

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۵122102۴ددام
1۷2۷86۴کساپا

222۵۵۵6خمحور
90۳۴۵2خکمک
11۳2۳۷۷خریخت
۴881۳۴9خلنت
16۵8۳۳2قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

۷221.9۳وخارزم
۴۳9۳2.08کگاز

1۳982.۵9واعتبار
1098۳.29پردیس
1۷۴۴۳.۳6وبانک
1022۳.۴1ورنا
161۳۳.۵8ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

سیدجواد جمالی
مدیر سرمایه گذاری سبدگردان آسمان
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شماره 855

ش��ورای عالی فضای مجازی 
ب��رای س��اماندهی  را  طرح��ی 
پیام رس��ان های اجتماع��ی ب��ه 
تصویب رسانده که براساس آن، 
ش��بکه های اجتماع��ی خارجی 
باید برای فعالیت در ایران مجوز 

بگیرند. 
مرکز مل��ی فض��ای مجازی، 
منظ��ور  ب��ه  را  مصوب��ه ای 
داخلی  پیام رسان های  فراگیری 
پیام رس��ان های  س��اماندهی  و 
دس��تگاه های  ب��ه  خارج��ی 
ذی ربط ابالغ ک��رد. این مصوبه 
از جلس��ه های 36 تا 40 شورای 
عال��ی فض��ای مج��ازی حاصل 
ش��ده و جزیی��ات آن توس��ط 
روابط عمومی مرکز ملی فضای 
مجازی کش��ور منتش��ر ش��ده 
است. در این مصوبه، سیاست ها 
و اقدامات مرتبط به ساماندهی 
ش��بکه های پیام رسان اجتماعی 
در 2 ماده، 11 الزام و 7 تبصره 
تعریف ش��ده اس��ت و براساس 
آن، در صورت��ی ک��ه بی��ش از 
50درصد س��هام پیام رسانی به 
شخص ایرانی تعلق داشته باشد 
و میزبان��ی آن صرف��ا در داخل 
کش��ور انجام ش��ود، پیام رسان 
اجتماعی داخلی در نظر گرفته 

می شود. 
از جمله سیاس��ت های مدنظر 
در این مصوبه می توان به حفظ 
و صیانت از هویت ملی و دینی، 
قابلی��ت پیش��گیری از جرایم و 
مدیری��ت و اعم��ال مق��ررات و 
قوانین کش��ور، اعتمادس��ازی و 
صیان��ت از حقوق ش��هروندی، 
حری��م خصوص��ی، امنیت ملی 
و  ذخیره س��ازی  عموم��ی،  و 
پردازش داده های عظیم مرتبط 

پیام رسان  شبکه های  فعالیت  با 
اجتماع��ی در داخ��ل کش��ور و 
ممانعت از دسترس��ی غیر مجاز 
به آنها، توس��عه و تسهیل تولید 
ارتباطات  و  داخل��ی  محت��وای 
س��الم اجتماع��ی و اقتص��ادی 
براس��اس نیازمندی های داخلی 
و ارزش ه��ای ایران��ی اس��المی 
از  حمای��ت  و  بسترس��ازی  و 
اش��اره  داخلی  پیام رس��ان های 
ک��رد. طبق بن��د الف م��اده 2 
این مصوب��ه، وزارت ارتباطات و 
برای مدیریت  اطالعات  فناوری 
پیام رس��ان های  س��اماندهی  و 
اجتماعی بای��د در کارگروهی با 
عضویت نماین��دگان یا معاونان 
فن��اوری  و  ارتباط��ات  وزارت 

و  فرهن��گ  وزارت  اطالع��ات، 
ارشاد اسالمی، وزارت اطالعات، 
معاونت علمی و فناوری ریاست 
جمهوری، دادستانی کل کشور، 
سازمان تبلیغات اسالمی، نیروی 
انتظامی جمهوری اسالمی ایران  
پاس��داران  فتا(، س��پاه  )پلیس 
انقالب اس��المی و سازمان صدا 
و س��یمای جمهوری اس��المی 
ایران، ش��رایط و ضوابط اعطای 
پیام رسان های  به  فعالیت  مجوز 
اجتماع��ی داخل��ی و خارج��ی 
را تدوی��ن کند. ای��ن وزارتخانه 
باید حداکثر ت��ا یک ماه آینده، 
ای��ن آیین نامه را ب��رای تطبیق 
با سیاس��ت های مصوب شورای 
عال��ی فضای مج��ازی به مرکز 

ملی فضای مجازی ارائه دهد. 
تبص��ره  طب��ق  همچنی��ن 
2 ای��ن م��اده، پیام رس��ان ها و 
ش��بکه های اجتماع��ی خارجی 
بای��د ب��رای فعالی��ت در ایران 
اق��دام ب��ه انجام ذخیره س��ازی 
و پ��ردازش داده ه��ا در داخ��ل 
کش��ور و معرفی نماینده رسمی 
حق��وق تام االختیار داخلی کند. 
به این ترتیب، ص��دور و تعلیق 
ی��ا لغو مجوز فعالی��ت و نظارت 
بر فعالیت دارن��دگان مجوز در 
چارچ��وب ضواب��ط و ش��رایط 
مجوزه��ای صادر ش��ده صورت 

خواهد گرفت. 
براس��اس این مصوبه، فرآیند 
اعط��ای مج��وز توس��ط پنجره 

تنظیم می شود  به گونه ای  واحد 
ک��ه کل زمان اعط��ای مجوز به 
ش��بکه های اجتماع��ی خارجی 
از زم��ان تکمی��ل درخواس��ت، 
کمت��ر از 45 روز کاری ب��وده و 
وظیفه  ذی رب��ط  دس��تگاه های 
ب��ه  دادن  پاس��خ  در  دارن��د 
اس��تعالم های مربوطه همکاری 
کنن��د. در همی��ن ح��ال، ثبت 
اطالع��ات پیام رس��ان اجتماعی 
داخل��ی در پنج��ره واح��د ب��ه 
ش��روع  و  راه ان��دازی  معن��ای 

فعالیت رسمی خواهد بود. 
همچنی��ن وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات برای توس��عه 
دارای  داخل��ی  پیام رس��ان های 
مج��وز و همین طور ایجاد مزیت 
پیام رسان های  به  نسبت  رقابتی 
خارج��ی، بای��د در زمینه ه��ای 
زیرس��اختی، فنی، تسهیالتی و 
اطالع رسانی، حمایت های الزم را 
به عمل آورد. اعطای تس��هیالت 
توس��عه دهندگان  برای  کم بهره 
داخل��ی، ام��کان عرضه خدمات 
الکترونیکی عمومی مانند دولت 
الکترونی��ک و خدم��ات بانک��ی 
پیام رس��ان های  در  ش��هری  و 
کاه��ش  و   داخل��ی  اجتماع��ی 
مصرف  ب��ا  مرتبط  هزینه ه��ای 
پهن��ای باند از جمل��ه اقداماتی 
اس��ت که در راس��تای حمایت 
از پیام رس��ان های داخلی انجام 
خواهد ش��د. ای��ن حمایت ها در 
سه سطح ابتدایی، میانی و ملی 
ابتدایی ،  صورت می گیرد. سطح 
ابتدای فعالیت پیام رسان، سطح 
میانی، رس��یدن به تعداد 3تا 5 
میلی��ون کارب��ر و س��طح ملی، 
داش��تن بیش از 5میلیون کاربر 

عنوان شده است. 

شبکه های اجتماعی خارجی باید برای فعالیت در ایران مجوز بگیرند
خـبر

برای پیاده سازی دولت الکترونیک 
نیازمند کمک مجلس هستیم

وزیر پیش��نهادی ارتباطات دولت دوازدهم تصریح کرد 
برای پیاده س��ازی دولت الکترونیک نیازمند کمک مجلس 
هس��تیم؛ متأس��فانه مجموعه قوانی��ن مربوط ب��ه دولت 
الکترونیک کامل اجرا نش��ده و نیاز اس��ت به این موضوع 
توجه شود. به گزارش خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی 
وزیر پیشنهادی ارتباطات عصر شنبه 21 مرداد در نشست 
فراکس��یون نظارت بر اجرای برنامه های توس��عه کشور با 
بیان اینکه در حوزه برنامه ششم توسعه تالش زیادی برای 
تصویب برنامه های مرتبط داشتیم، افزود: تمامی تالش من 
این بود که برنامه های ارائه ش��ده مبتنی بر برنامه شش��م 
توس��عه باش��د و نگاه و سند کالن برنامه شش��م را در این 
حوزه داش��ته باشیم. این وزیر پیش��نهادی دولت دوازدهم 
ادامه داد: اصلی ترین بند ما در حوزه برنامه شش��م توسعه 
بند 67 است؛ به لحاظ اقتصادی ماموریت مهمی را مجلس 
بر عه��ده وزارت ارتباطات گذاش��ت و ش��رکت ارتباطات 
زیرساخت ظرفیت ترانزیت بین الملل را به 60 برابر ظرفیت 
فعلی توس��عه داد. وی افزود: این به معنای این اس��ت که 
مفاهی��م در حوزه حمل ونقل هوایی یا ریلی ترانزیت برای 
کش��ور درآمدزا و امنیت زاس��ت. آذری جهرمی ادامه داد:  
امروزه 600گیگابیت بر ثانیه ترانزیت داریم که ش��امل 70 
درصد ظرفیت اینترنت عراق، 30درصد ظرفیت افغانستان 
و بخشی هم در رابطه با ارتباطات بین آذربایجان و بخشی 
در حوزه ترکمنستان اس��ت که بزرگ ترین مشتری ما در 
حوزه ترانزیت مربوط به کش��ور عراق است. وی یادآور شد: 
شرکت زیرساخت که متولی ترانزیت دیده شده، بنابر ماده 
2 قانون اجرای سیاس��ت های کلی اصل 44 قانون اساسی، 
اساس��نامه زیرس��اخت در هیأت دولت مصوب شده است. 
در ای��ن چارچوب ش��رکت مادر مخابراتی س��رمایه گذاری 
و توس��عه و نگهداری 100درصد با وزارت ارتباطات اس��ت 
و اج��ازه واگ��ذاری به بخش خصوص��ی نداری��م. این وزیر 
پیش��نهادی دولت دوازدهم تصریح کرد: برای پیاده س��ازی 
دولت الکترونیک نیازمند کمک مجلس هستیم؛ متأسفانه 
مجموع��ه قوانین مرب��وط به دولت الکترونی��ک کامل اجرا 
نش��ده و نیاز است به این موضوع توجه شود. آذری جهرمی 
گفت: استاندارد مشخصی باید برای دولت الکترونیک وجود 
داش��ته باشد. در واقع وظیفه شورای عالی فناوری اطالعات 
این موضوع بود اما متأسفانه به شورای اجرایی تبدیل شد و 
دامنه مسئولیت های آن محدود و در حال حاضر اختیارات را 
ندارد و این مشکل قانونی را در دولت الکترونیک داریم و باید 

با حمایت های مجلس در برنامه ششم آن را پوشش دهیم.

خـبر

 اجرای پروژه فیبر نوری کشور
 MTN با همکاری شرکت 

همانطور که می دانید، در روزهای اخیر بحث تعرفه 
اینترنت و تغییر روش محاس��به هزینه آن به سر تیتر 
خبرها تبدیل شده و وزارت ارتباطات نیز در واکنش به 
اعتراضات مردم نس��بت به طرح جدید، مصوبه تغییر 

تعرفه ها را لغو کرده است. 
اما در کنار هزینه، عامل بس��یار مهم دیگر، سرعت 
برقراری ارتباط و پهنای باند اتصال به ش��بکه جهانی 
اینترنت ب��وده که ب��رای کاربران از اهمی��ت ویژه ای 
برخوردار اس��ت. یک��ی از راه های افزایش س��رعت و 
پهنای باند برای دسترس��ی به اینترنت نیز استفاده از 
فناوری هایی مانند فیبر نوری است که در ایران به جز 
چند مورد آزمایشی، هنوز به صورت فراگیر در اختیار 

کاربران قرار نگرفته است. 
اما حاال وزارت ارتباطات از مذاکرات خود با ش��رکت  
»MTN« آفریقای جنوبی خبر داده و گفته مقدمات 
حضور این ش��رکت به عن��وان س��رمایه گذار خارجی 
در کنار ش��رکت های داخلی و برای راه اندازی ش��بکه 
فیبر نوری در هش��ت کالنشهر کش��ور فراهم شده و 
موافقت نامه صاحبان سهام نیز به زودی نهایی می شود. 
براس��اس گفته های وزی��ر ارتباط��ات، موافقت نامه 
مذکور طی یک یا دو هفته آینده جمع بندی ش��ده و 
سند نهایی آن نیز کامل می شود. واعظی همچنین از 
س��رمایه گذاری 750 میلیون دالری MTN در پروژه 
فیبر نوری کش��ور خبر داد و گف��ت: نزدیک به 300 
میلی��ون دالر از این مبلغ به صورت مس��تقیم و 450 
میلیون دالر آن به صورت غیر مستقیم سرمایه گذاری 

خواهد شد. 
وزیر ارتباطات همچنین با اش��اره به عدم موفقیت 
پروژه قبلی )که در اختیار یک اپراتور ایرانی بود( اظهار 
داش��ت که پیمانکار پروژه، در برآورد هزینه ها اشتباه 
کرد و این امر موجب تأخیر در اجرای برنامه ها شد. اما 
حاال مذاکرات با ش��رکت خارجی 90 درصد پیشرفت 
داش��ته و پس از انعقاد قرارداد، فاز عملیاتی پروژه آغاز 

خواهد شد. 
 گفتنی اس��ت گروه MTN به عنوان یک ش��رکت 
چن��د ملیتی ارتباط��ات از راه دور ب��ا فعالیت در 21 
کشور محدوده آفریقا و خاورمیانه، 11 سال پیش برای 
پروژه اپراتور دوم به ایران آمد و طی شراکت با شرکت 
گسترش الکترونیک ایران، صاحب 49درصد از سهام 

ایرانسل شد
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سکاندار جدید وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت در ش��رایطی 
معرفی خواهد ش��د ک��ه به نظر 
می رس��د ب��ا توجه ب��ه مقررات 
ط��ی  وضع ش��ده  خودروی��ی 
چهار س��ال گذش��ته )در وزارت 
صنع��ت(، وزیر آین��ده روزهای 
پرمش��غله ای را برای اصالح آنها 
در پی��ش دارد. نگاهی به قوانین 
در  صنع��ت  وزارت  خودروی��ی 
دولت یازدهم، به وضوح نش��ان 
می دهد مسئوالن این وزارتخانه 
تمرک��ز اصلی خود را روی س��ه 
مسئله مهم یعنی »قیمت گذاری 
خ����ودرو«، »س��رم��ایه گذاری 
و   خودروس��ازی«  در  خارج��ی 
و  گذاش��ته  خ��ودرو«  »واردات 
س��عی کردند ب��ا در نظر گرفتن 
اصالحات��ی  جدی��د،  مقررات��ی 
را در ای��ن م��وارد انج��ام دهند. 
نامه ن��گاری ب��ا ارکان اقتصادی 
کش��ور ب��رای ح��ذف ش��ورای 
رقاب��ت از پروس��ه قیمت گذاری 
خودرو، در نظر گرفتن ش��روطی 
سختگیرانه و بعضا غیر قابل اجرا 
برای س��رمایه گذاران خارجی و 
همچنین زیر و رو کردن قوانین 
مرب��وط ب��ه واردات خ��ودرو، از 
جمل��ه مهم ترین اقدامات وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
دولت یازدهم است که هر کدام 
حواش��ی خاص خود را به دنبال 

داشته و هنوز هم دارند. 
ب��ه گزارش پرش��ین خ��ودرو، 
هرچن��د به نظر می رس��د قصد و 
نی��ت وزارت صنع��ت از اعم��ال 
قوانین جدی��د در حوزه خودرو، 
اصالح روش قیمت گذاری خودرو 
خارجی  سرمایه گذاری  تقویت  و 
بهبود خدمت رسانی  همچنین  و 

واردکنندگان خودرو به مشتریان 
بوده، با این حال گذر زمان نشان 
داد مقررات وضع شده، از کارایی 
الزم برخوردار نیستند. بخشی از 
این قوانین، جدای از ناکارآمدی، 
س��بب بروز حواشی زیادی شده 
و حتی گاهی مانع حضور برخی 
خودروس��ازان ب��زرگ دنی��ا در 
ایران جهت س��رمایه گذاری شد. 
در این ش��رایط، به نظر می رس��د 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
بعدی، ب��ا چالش هایی در اجرای 
قوانین وضع ش��ده مواجه خواهد 
ش��د و به احتمال فراوان به این 

نتیجه خواهد رس��ید که بخشی 
از قوانی��ن و مق��ررات موردنظر 
را اص��الح کند. به عب��ارت بهتر، 
با توج��ه به ناکارآمدی بخش��ی 
از قوانی��ن خودروی��ی در وزارت 
صنعت دولت یازدهم و همچنین 
حواشی ایجاد شده از ناحیه آنها، 
دولت  صنع��ت  وزارت  احتم��اال 
جدی��د چاره ای جز اص��الح آنها 
نخواهد داشت و اینکه اصالحات 
چگون��ه و در چه جهت��ی انجام 
خواهد ش��د، پرسش��ی است که 
برای پاس��خ آن ماه ه��ا باید صبر 

کرد. 

تعیین تکلیف قیمت خودرو 
یکبار برای همیشه

ب��ه  بیندازی��م  نگاه��ی  ام��ا 
معدن  وزارت صنعت،  اقدام��ات 
و تج��ارت دولت قب��ل در حوزه 
خ��ودرو، تا مش��خص ش��ود چه 
حواشی ای دامان آنها را گرفت و 
کدام شان با توجه به ناکارآمدی 
و حاش��یه های رخ داده، نیازمند 
اصالح هس��تند. اگر ب��ه ترتیب 
اتفاق��ات رخ داده پی��ش برویم، 
»قیمت گذاری خودرو« نخستین 
موضوعی ب��ود که وزارت صنعت 
ب��رای اصالح،  دول��ت یازده��م 

دست روی آن گذاشت و عزمش 
را ب��رای ایجاد تغییری بزرگ در 
ای��ن ماجرا جزم ک��رد. از همان 
آغازین روزهای��ی که محمدرضا 
به عن��وان  نام��ش  نعم��ت زاده 
وزارت  س��کانداری  کاندی��دای 
صنعت، مع��دن و تجارت مطرح 
ش��د، وی در چندی��ن مصاحبه 
 عن��وان ک��رد ک��ه روش فعل��ی 
قیمت گ��ذاری خ��ودرو و حضور 
ش��ورای رقاب��ت در رأس ای��ن 
ماجرا، مورد قبول وی نیس��ت و 
شورا باید از پروسه قیمت گذاری 

کنار برود. 
مس��ئوالن  رو،  همی��ن  از 
یازدهم،  دول��ت  وزارت صنعت 
روزه��ای  آغازی��ن  هم��ان  در 
ش��روع فعالیت، اقداماتی را در 
راس��تای حذف ش��ورای رقابت 
از قیمت گ��ذاری خ��ودرو انجام 
و در مهم ترین آنها، به ش��ورای 
اقتصاد نامه نوش��ته و خواستار 
از لیس��ت  خ��روج »خ��ودرو« 
کاالهای انحصاری ش��دند. نظر 
مس��ئوالن وزارت صنع��ت این 
بود که به دلی��ل وجود چندین 
خودروس��از داخلی و همچنین 
آزاد ب��ودن واردات، انحصار در 
بازار خ��ودرو محل��ی از اعراب 
ندارد؛ بنابراین نباید خودروهای 
داخل��ی را در لیس��ت کاالهای 
انحصاری نگه داش��ت. در واقع 
وزارت صنع��ت به دنب��ال ای��ن 
ب��ود ک��ه ب��ا اثب��ات انحصاری 
رقابت  ش��ورای  خودرو،  نبودن 
را از پروس��ه قیمت گذاری کنار 
بگ��ذارد زیرا اگر ثابت می ش��د 
نیس��ت،  انحصاری  »خ��ودرو« 
ش��ورا دیگ��ر نمی توانس��ت در 

تعیین قیمت دخالت کند. 

چند روز قبل، خبرگزاری های رس��می به 
نقل از س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان، 
پیش ف��روش محص��والت اوپل در ای��ران را 
غیر قانونی اعالم کردند. روز گذش��ته رئیس 
هیأت مدی��ره س��اپرا موتور، ای��ن موضوع را 

تکذیب کرد. 
در فاصله ی��ک هفته از اع��الم خبر ورود 
محصوالت اوپل به ایران و آغاز پیش فروش این 
خودروها، سازمان حمایت از مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان طی اطالعیه ای اعالم کرد: 
پیش فروش خودروهای شرکت آلمانی اوپل 
در ایران توس��ط شرکت ساپرا موتور به علت 
نداشتن مجوز رسمی از طرف وزارت صنعت، 

معدن و تجارت غیر قانونی است.
در ادامه این اطالعیه، س��ازمان حمایت از 
مصرف کنن��دگان اعالم کرده اس��ت که این 
س��ازمان جهت جلوگیری از تضییع حقوق 
هموطن��ان و همچنین در راس��تای وظایف 

نظارتی، افزایش س��طح آگاهی و پیشگیری 
از بحران ه��ا در ب��ازار خ��ودروی کش��ور، بر 
غیر قانونی بودن پیش فروش خودروهای اوپل 
در ایران توس��ط شرکت های فاقد نمایندگی 

رسمی تاکید می کند. 
در این اطالعیه آمده است: 

پیرو اطالع رسانی های قبلی، مجددا تاکید 
می شود که شرکت های عرضه کننده خودرو به 
استناد ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان خودرو که در تاریخ 
9۵/۱۰/28 را توسط هیأت محترم وزیران به 
تصویب رسیده  اس��ت؛ مکلف به اخذ مجوز 
پیش فروش خودرو از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت هستند، لذا از هموطنان گرامی تقاضا 
می ش��ود در صورت تمایل ب��ه خرید خودرو 
در قال��ب طرح ه��ای »پیش ف��روش«، فقط 
ش��رکت هایی که دارای نماینده رسمی بوده 
و مشخصات آنها در سایت مرکز امور اصناف 

و بازرگانان ایران درج ش��ده و نسبت به اخذ 
مجوز پیش فروش از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اقدام کرده اند و در آگهی پیش فروش 
به آن اش��اره شده اس��ت انتخاب کرده و از 
ثبت نام در ش��رکت هایی که فاقد نمایندگی 
هستند، هرچند تبلیغات گسترده ای از طریق 
چاپ آگهی در روزنامه ها و س��ایر رسانه های 
عمومی داشته باش��ند به دلیل جلوگیری از 
مش��کالت آتی اکیدا خ��ودداری کنند. این 
س��ازمان به همه هموطنان توصیه می کند 
در زمان مراجعه به شرکت های عرضه کننده 
خودرو جهت خرید محص��والت آنها، مجوز 
پیش فروش و ش��ماره مجوز مربوطه را که از 
ط��رف وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر 
شده است، جهت اطمینان خاطر، از شرکت 

مربوطه مطالبه کنند. 
س��ازمان حمای��ت از مصرف کنن��دگان و 
تولیدکنندگان به این نکته نیز اش��اره کرده 

است که با توجه به عدم امکان ثبت سفارش 
جدید خودرو با توجه به بس��ته ش��دن این 
سامانه توسط وزارت صنعت و از سوی دیگر 
پایان اعتبار ثبت سفارش های قبلی، تعهدات 
شرکت های غیر رسمی واردکننده خودرو به 
خریداران قطعا بدون پاس��خ خواهد ماند. در 
همین راستا فروش محصوالت اوپل در ایران 
توسط س��اپرا موتور به دلیل نداشتن مجوز 
رس��می از وزارت صنعت و معدن غیر قانونی 
اس��ت و این شرکت قادر به ورود خودروهای 

اوپل به ایران نخواهد بود. 
از  حمای��ت  س��ازمان  عموم��ی  رواب��ط 
از  تولیدکنن��دگان  و  مصرف کنن��دگان 
متقاضیان درخواس��ت کرده است تا هرگونه 
ش��کایت و گزارش در خصوص پیش فروش 
غیرقانونی خودرو یا دیگر تخلفات اقتصادی 
را از طریق س��امانه ۱2۴ با این س��ازمان در 

میان بگذارند. 

غیرقانونی بودن پیش فروش محصوالت اوپل، تکذیب شد

حذف و اضافه مقررات خودرویی
اخبار

داتیس خودرو مجوز واردات ولوو به 
ایران را ندارد

با توجه به اینکه ش��رکت هیکو اس��پورتیو یک شرکت 
تیونینگ است، وزارت صنعت با درخواست داتیس خودرو 
مبنی بر اج��ازه واردات خودروی ولوو از طریق نمایندگی 

هیکو رسما مخالفت کرده است. 
براس��اس آمار گمرک جمهوری اسالمی ایران در چهار 
ماهه نخست سال جاری، بیش از 2۶ هزار دستگاه خودرو 
به ارزش ۷۵2 میلیون و ۶89 هزار و ۵۳ دالر به کشور وارد 
شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش قابل 
توجهی را نش��ان می  دهد که این آمار از جمله نشانه های 

رشد قابل توجه فروش این خودروها در کشورمان است. 
یکی از روش های مرس��وم در ب��ازار خودرو، پیش خرید 
اس��ت که پ��س از بروز مش��کالت مختلفی ک��ه در این 
زمین��ه رخ داد، وزارت صنعت، معدن و تجارت براس��اس 
س��ند اهداف و سیاس��ت های توس��عه صنعت خودرو در 
اف��ق ۱۴۰۴ که مکلف به اقداماتی برای حمایت از حقوق 
مصرف کنن��دگان خودروه��ای داخلی و خارجی ش��ده، 

مقرراتی برای پیش فروش خودرو وضع کرد. 
به گزارش پدال نیوز، یک��ی از مهم ترین مقررات وضع 
ش��ده در این خص��وص، اطالعیه و ال��زام وزارت صنعت 
و س��ازمان حمای��ت تولیدکنن��دگان و مصرف  کنندگان 
اس��ت که در دی ماه س��ال 9۵ با صدور بیانیه ای رسمی 
و با اس��تناد به م��اده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از 
حقوق مصرف کنندگان خودرو که فروردین  ماه آن س��ال 
به تصویب هیأت وزیران رسید، تاکید کردند: پیش فروش 
خودرو صرفا در قالب اخذ مجوز مربوطه از وزارت صنعت، 
مع��دن و تجارت امکان پذیر خواهد بود و انتش��ار هرگونه 
آگهی و تبلیغات مبن��ی بر پیش فروش خودرو بدون اخذ 

مجوز مربوطه ممنوع است. 
در ادام��ه این اطالعیه آمده اس��ت: اش��خاص حقیقی 
و حقوقی فاقد نمایندگی رس��می ب��ه هیچ وجه مجاز به 
عرض��ه خودرو در قالب پیش فروش نیس��تند و س��ازمان 
حمایت مصرف کنندگان از تمام متقاضیان خرید خودرو 
درخواس��ت می کند از هرگون��ه انعقاد ق��رارداد در قالب 
پیش ف��روش خودرو یا پرداخت وجه به ش��رکت هایی که 
فاقد مجوز پیش ف��روش صادره از وزارت صنعت، معدن و 

تجارت هستند، اکیدا خودداری کنند. 

تبلیغات رنگارنگ پیش فروش و ابهام خریداران
اگرچ��ه اطالعی��ه س��ازمان حمای��ت تولیدکنندگان 
و مصرف کنن��دگان، واض��ح و ب��ه ص��ورت گس��ترده در 
رس��انه ها منعکس ش��د، اما برخی تبلیغات و آگهی های 
مبهم منتش��ره توس��ط تعدادی از ش��رکت های فعال در 
حوزه خ��ودرو، ابهاماتی را برای عالقه من��دان به خرید یا 
پیش خری��د خودروهای خارجی ایجاد کرده بود. برخی از 
کاربران صبحانه با ارسال نمونه هایی از آگهی ها و تبلیغات 
شرکت های فعال در حوزه فروش خودروهای خارجی، این 
س��وال را مطرح می کردند که آیا با وجود چنین تبلیغات 
متعدد و متنوعی، این ش��رکت ها مجوز پیش فروش را از 
وزارت صنعت و سازمان حمایت مصرف کنندگان دریافت 

کرده اند یا خیر؟ 

 رنو رتبه نخست بازار ایران را
 از آن خود کرد

بررس��ی آمار واردات در چهار ماهه نخست سال جاری 
نشان می دهد رنو همچنان پیشتاز بازار خودروهای وارداتی 

است و توانسته رقبای کره ای خود را پشت سر بگذارد. 
در حالی که این روزها گروه رنو-نیسان توانسته عنوان 
بزرگ ترین گروه خودروسازی جهان را از آن خود کند، رنو 
نیز در ایران ش��اهد رکوردش��کنی است و محصوالت این 
شرکت توانسته اند رتبه نخس��ت واردات را در چهار ماهه 
نخس��ت س��ال جاری از آن خود کنند. براساس گزارش 
منتشرشده از سوی بخش مطالعات بازار خودروی امروز، 
طی چهار ماه نخس��ت س��ال جاری در مجموع 2۶,۵9۳ 
دس��تگاه انواع خ��ودروی س��واری )ش��امل خودروهای 
شاسی بلند و کراس اوور( وارد کشور شده است که نسبت به 
مدت مشابه سال پیش رشد ۴۴درصدی را نشان می دهد. 
در این میان رنو با واردات نزدیک به ۶هزار دس��تگاه انواع 
خودروها، رتبه نخس��ت بازار خودروهای وارداتی به کشور 
را از آن خود کرده است و توانسته به سلطه طوالنی مدت 
هیون��دای بر این بخش از بازار خاتمه دهد. براس��اس این 
گزارش، در چهار ماهه نخس��ت س��ال جاری در مجموع 
۵,98۱ دستگاه انواع محصوالت رنو وارد کشور شده است 
که نس��بت به مدت مشابه س��ال گذشته رشد نزدیک به 
۱2۰درصدی را نشان می دهد و به این ترتیب رنو توانسته 
با کس��ب س��هم بازار 22,۵درصدی، رتبه نخس��ت بازار 
خودروهای وارداتی کشور را از آن خود کند. کپچر، داستر، 
سیمبل، تلیس��مان و کولئوس به ترتیب بیشترین شمار 
واردات در محص��والت رنو را به خود اختصاص داده اند. به 
گ��زارش پدال نیوز، پس از رنو، هیوندای با واردات ۵,۴29 
دس��تگاهی در رتبه دوم ایستاده است و پس از آن شاهد 
حضور تویوتا هستیم که در مدت مورد بررسی در مجموع 
2,9۶۶ دس��تگاه خودرو وارد کشور کرده و به این ترتیب 
با اختالف قابل توجه نس��بت به دو رقیب خود، رتبه سوم 
را به دس��ت آورده است. در چهار ماهه نخست سال کیا با 
واردات 2,8۰۶ دستگاهی رتبه چهارم واردات را به دست 
آورده اس��ت که نش��ان از افول روند کاری این شرکت در 

سال جاری دارد. 
الزم ب��ه یادآوری اس��ت گزارش بخ��ش مطالعات بازار 
خودروی امروز براساس اطالعات خام منتشرشده توسط 
گمرک ایران اس��تخراج می ش��ود و به ای��ن ترتیب تنها 
خودروهایی که به شکل قطعی از گمرکات کشور ترخیص 

شده باشند در این آمار منظور شده است. 

اخبار

 تسریع خروج فرسوده ها با تولید
 20 خودروی پرمصرف

بنابر تازه ترین مصوبه هیات دولت، خودروهای پرمصرف 
داخلی نیز از ابتدای سال آینده مشمول اسقاط خودروهای 

فرسوده می شوند. 
براساس این مصوبه خودروس��ازان با تولید خودروهای 
س��واری داخلی با مصرف س��وخت 8 لیتر، بین 8 تا ۵/ 8 
لیتر، 8/۵ لیتر و بیش��تر در ۱۰۰کیلومتر باید یک دستگاه 
خودروی فرس��وده اسقاط کنند. بررسی  »دنیای اقتصاد« 
از مش��خصات فنی و رتبه انرژی خودروهای داخلی نشان 
می دهد که مصرف س��وخت 2۰ خودروی تولیدکنندگان 
داخلی، باالتر از هشت لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ بنابراین 
خودروس��ازان باید به ازای تولید هر یک از این خودروها 

یک خودروی فرسوده را اسقاط کنند. 
به گزارش پرش��ین خودرو، بر این اس��اس خودروهای 
 J5 سمند س��ورن، س��اندرو اتومات، جک ،LX س��مند
اتومات، جک S5 دس��تی و اتومات، لیف��ان ۶2۰، لیفان 
X50، لیف��ان X60، آس��ا، لندمارک، آری��زو ۵ اتومات، 
تیگو دس��تی و اتومات، پ��ژو GLX 405، پژو ۴۰۵، پژو 
GLX 405 دوگانه س��وز، پ��ژو ELX 405، پ��ژو پارس 
 MVM ،پ��ژو پ��ارس، پژو پ��ارس دوگانه س��وز ،ELX
MVM530 ،550 دس��تی و اتومات شامل این مصوبه 
جدید هیأت دولت می ش��وند؛ چراکه مصرف سوخت این 
خودروها باالی هشت لیتر در ۱۰۰کیلومتر است؛ بنابراین 
خودروسازان در سال آینده باید به ازای تولید هر یک از این 

محصوالت یک خودروی فرسوده اسقاط کنند. 
حال ب��ا توجه به اینک��ه تولید کنن��دگان نیز همچون 
وارد کنندگان ب��ا در نظر گرفتن میزان مصرف س��وخت 
محصوالت ش��ان ملزم به خروج خودروی فرس��وده شدند 
پیش بینی می ش��ود که هزینه این کار بر دوش مش��تری 
قرار گیرد و خودروهای تولیدی سال آینده از این ناحیه با 

افزایش قیمت مواجه شوند. 
اما یکی از نکات قابل توجه در مصوبه دولت آن است که 
خودروهای دارای مصرف س��وخت بیش از هشت لیتر را 
عمدتا خودروهای قدیمی، ملی و چینی تشکیل می دهند. 
آنگونه که به نظر می رسد هدف دولت از ورود خودروسازان 
داخلی به چرخه خروج فرسوده ها در راستای افزایش نقش 
خودروس��ازان در رویه های مربوط به کاهش آلودگی هوا 
اس��ت؛ موضوعی که محصوالت داخل��ی یکی از متهمان 

ردیف اول آن به حساب می آیند. 
در این زمینه چندی پیش نیز علیرضا احمدی، معاون 
حمل و نقل س��تاد مدیریت مصرف س��وخت در برنامه ای 
تلویزیونی اظهار امیدواری کرده بود س��ال آینده براساس 
مصوبه جدید حدود ۱۴۰هزار خودروی فرس��وده از سوی 
خودروس��ازان داخلی اس��قاط ش��ود؛ رقمی که می تواند 

موجب خروج هرچه سریع تر فرسوده ها شود. 
 

تبعات منفی عدم تولید موتورهای 
انژکتوری و توقف کاربراتوری ها بر 

صنعت موتورسیکلت کشور
نایب رئیس سندیکای قطعه سازان موتورسیکلت کشور 
می گوید نب��ود سیاس��ت گذاری های مناس��ب در تولید 
موتورس��یکلت های انژکتوری در کش��ور موجب ش��ده با 
وجود مصوبه دولت تاکنون امکان تولید موتورسیکلت های 

انژکتوری در کشور فراهم نشود. 
حبی��ب اهلل محم��ودان اظهار داش��ت: ع��دم تدبیر در 
تصمیمات ص��ورت گرفته، متاس��فانه جری��ان تولید به 
خصوص صنعت موتورس��یکلت را به مرز نابودی رسانده 

است. 
وی با اشاره به وضعیت تولید موتورسیکلت در پنج ماهه 
اول امسال، گفت: صنعت موتورسیکلت از ابتدای امسال با 
توقف تولید مواجه ش��ده است و متاسفانه هیچ راهکاری 

برای خروج از این شرایط وجود ندارد. 
وی اف��زود: عدم تولی��د موتورهای انژکت��وری و توقف 
شماره گذاری موتورهای کاربراتوری، نگرانی زیادی را برای 
فعاالن و تولیدکنندگان و آینده ش��غلی این صنعت ایجاد 

کرده است. 
ب��ه گ��زارش خب��ر خ��ودرو، نایب رئیس س��ندیکای 
قطعه سازان موتورسیکلت کش��ور در ادامه به سهم باالی 
چینی ها از بازار موتورسیکلت در ایران اشاره کرد و یادآور 
شد: در ش��رایطی که انتظار می رود برنامه ای برای بهبود 
جریان تولید در این صنعت ارائه ش��ود، متاس��فانه نه تنها 
حرکتی ص��ورت نمی گی��رد  بلک��ه بخش خصوصی نیز 
تضعیف می ش��ود؛ به طوری که امروز ای��ن بخش نیز در 

شرایط بسیار بد و نگران کننده ای قرار دارد. 
محمودان افزود: در صورتی که برنامه و الزامات قانونی و 
دقیقی توسط دولت برای این صنعت تدوین و ارائه شود، 
مس��لما صنعت موتورسیکلت و قطعه سازی در این بخش 
توس��عه  یافته و با رش��د کیفی تولیدات، امکان رقابت در 

بازارهای داخلی و خارجی فراهم خواهد شد. 
وی همچنین به مش��کل نقدینگ��ی و میزان مطالبات 
قطعه سازان موتورسیکلت پرداخت و گفت: توقف تولید و 
عدم شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری مشکالت 
زیادی را در بازپرداخت مطالبات قطعه سازان موتورسیکلت 
ایجاد کرده اس��ت.وی در ادامه ب��ا توجه به لزوم توجه به 
تولید و اشتغال داخلی به تالش تولیدکنندگان در جهت 
بومی سازی در صنعت موتورس��یکلت اشاره کرد و یادآور 
ش��د: امروز در راستای روند بومی س��ازی در تولید حدود 
۶۰درص��د قطعات در این صنع��ت در داخل و ۴۰درصد 
نیز به واسطه واردات تامین می شود اما بی شک در صورت 

بی توجهی این درصدها تغییر خواهد یافت. 

تازه های خودرو

رونمایی نسخه مخصوص تویوتا اوانزا 



مدیرعام��ل فراب��ورس با اش��اره به جزیی��ات حمایت های بازار س��رمایه از 
س��رمایه گذاری های جسورانه گفت که توسعه تجاری سازی دارایی های فکری 
در دستور کار قرار گرفت. امیر هامونی با اشاره به تأمین مالی به عنوان یکی از 

برنامه های اصلی وزیر پیشنهادی اقتصاد در دولت 
دوازدهم گفت: س��رمایه گذاری جسورانه، منبع 
بسیار مهمی برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا 
و شرکت های کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت 
است که توان دسترسی به منابع تأمین مالی رایج 
مانن��د بانک را ندارند. به گزارش آریا بازار به نقل 
از مهر، مدیرعامل فرابورس ایران با اشاره به اینکه 
این منابع ریس��ک زیاد و به تبع آن بازدهی مورد 
انتظار باالیی برای سرمایه گذار به دنبال دارد، در 
خص��وص اقدامات فرابورس در راس��تای تقویت 
س��رمایه گذاری جس��ورانه افزود: در س��ال های 
اخیر، ع��اوه بر برنامه ها و اقداماتی که در دولت 
به  منظور توسعه اقتصاد دانش بنیان انجام شده، 

چندین برنامه توسعه ای نیز در فرابورس ایران برای حرکت در این مسیر آغاز 
شده که یکی از مهم ترین آنها رونمایی از صندوق های سرمایه گذاری جسورانه 
در دی ماه سال گذشته بوده است. وی، هدف از این اقدام را گسترش کارآفرینی 

و به کارگیری ایده های جوان و خاق در کشور و در نتیجه تأمین مالی اقتصاد 
دانش بنیان و افزایش نقش مؤثر آن در رش��د اقتصادی کشور عنوان و تصریح 
کرد: اهمیت این صندوق ها از آنجا نمایان می ش��ود که اتکا بر وام بانکی برای 
تأمین مالی راه اندازی یا رشد و توسعه شرکت، 
ممکن است مس��ائل و مشکات بی شماری را 
به وجود آورد که از آشکارترین آنها می توان به 
تحمیل ش��دن عارضه کوتاه مدت گرایی اشاره 
کرد. مدیرعامل فرابورس در توضیح این عارضه 
و ل��زوم بهره گی��ری از ظرفی��ت صندوق های 
جس��ورانه در بازار س��رمایه گفت: س��رمایه به 
دست آمده از بدهی، سرمایه متعهد و شکیبایی 
نیس��ت، ضمن آنکه این امکان برای وام وجود 
دارد ک��ه در براب��ر دارایی های کس��ب و کار یا 
دارایی های مالک تضمین ش��ود، بنابراین مدل 
مش��ارکت از طریق س��اختار حقوقی شفاف و 
نظارت پذیر صندوق سرمایه گذاری جسورانه که 
شرایط، مسئولیت ها و تعهدات سرمایه گذاران و مدیران در اساسنامه و امیدنامه 
آن به خوبی تش��ریح شده است، شیوه مناس��بی برای تأمین مالی و راهبری 

شرکت های دانش بنیان خواهد بود. 

یک کارش��ناس ارش��د بازار کار طرح کارورزی را علمی، دقیق و قابل دفاع 
می داند. او می گوید نظام دانش��گاهی در ایران باید به بازار کار متصل ش��ود تا 
دانش��جویان قبل از فارغ التحصیلی با فضای کس��ب و کار مرتبط با رشته خود 

آشنا شوند. 
به گزارش ایس��نا، این کارش��ناس در ارزیابی 
طرح کارورزی  اظهار کرد: این طرح که در برنامه 
جامع اشتغال فراگیر است علمی و قابل اجراست 
و تجربه خوبی در ایران نسبت به آن وجود دارد 
منتها از سال ۱۳۸۷ به بعد به دلیل کمبود منابع 
مالی اجرای آن به تأخیر افتاد تا اینکه در س��ال 
۱۳۹۶ ب��ا توجه ب��ه دغدغه اش��تغال و مباحث 
مطرح ش��ده در خصوص بازار کار، دولت مصمم 
شد این طرح را اجرایی کند. وی افزود: براساس 
مطالعات صورت گرفته بیش از ۶۶ درصد افرادی 
ک��ه در بنگاهاه به عنوان کارورز پذیرفته ش��دند 
جذب بازار کار ش��دند. مش��اور ارشد کارآفرینی 

و کس��ب و کار با اش��اره به چالش های پیش روی طرح کارورزی، ادامه داد: با 
توجه به اینکه در تمام کش��ورهای توسعه یافته دنیا، موضوع تعامل دانشگاه و 
بازار کار عملیاتی ش��ده و ارتباط دانشگاه با کسب و کار و شهرک های صنعتی، 

کارآفرینان و صاحبان ایده به یک رویه عملیاتی تبدیل ش��ده اس��ت، از این 
رو کارشناس��ان تأکید دارند که در ایران هم باید نظام دانش��گاهی به بازار کار 
متصل ش��ود و دانشجویان پیش از فراغت از تحصیل در حوزه های مختلف با 
کسب و کار مرتبط با رشته خود آشنا شوند. وی 
وجود ستاد یا شورای عالی مدیریت سرمایه های 
انسانی در کشور را ضروری دانست و افزود: در 
این ستاد که باید زیر نظر رئیس جمهوری اداره 
ش��ود، وزارتخانه های علوم، تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، 
ورزش و جوانان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
و نهادهایی که به نوعی با منابع انس��انی س��رو 
 کار دارن��د بای��د ب��ه عضویت درآین��د تا روی

 آینده پژوهی بازار کار ایران متمرکز شوند. این 
کارش��ناس عالی بازار کار متذکر شد: به عنوان 
مثال اگر قرار اس��ت برای س��ال ۱۴۱۰ جذب 
دانشجو کنیم باید ببینیم چند نفر کارشناس 
در چه رش��ته ها و در کدام مناطق نیاز داریم و براساس آن برنامه ریزی کنیم، 
لذا اگر خأل آینده پژوهی ملی احس��اس می ش��ود بعضا ب��ه دلیل نبود برخی 

همسویی ها و هماهنگی ها در حوزه بازار کار است. 

طی ۲۴ ساعت اخیر ارزش بیت کوین روندی صعودی به خود گرفته و پس 
از عبور از ۳۵۰۰ دالر، حاال ارزش این پول رمزنگاری ش��ده ۴۰۰۰ دالر را نیز 

پشت سر گذاشته است. 
ب��ه گزارش زومیت، ارزش بی��ت کوین از مرز 
۴۰۰۰ دالر گذش��ت و به نظر نمی رس��د به این 
زودی ها خیال توقف داشته باشد. در حال حاضر 
)در زم��ان ن��گارش این مقال��ه(، ارزش هر بیت 
 کوین بیش از ۴۱۳۵ دالر اس��ت. هفته گذشته 
بیت کوین موفق شد برای نخستین بار در تاریخ 

خود از مرز ۳۰۰۰ دالر عبور کند. 
بس��یاری از افراد این س��وال را در ذهن دارند 
که چ��را ارزش بیت  کوین در ۲۴ س��اعت اخیر 
تا این حد افزایش پیدا کرده اس��ت. تحلیلگران 
بازار دالیل مختلفی را برای این افزایش پرشتاب 
ارائه کرده اند که در ادامه به شماری از آنها اشاره 
می کنیم. دو هفته پی��ش بیت کوین تجربه تلخ 

تقس��یم به دو بخش را تجربه کرد. نکته جالب در مورد تقس��یم بیت کوین به 
دو بخش، عدم تأثیر منفی این سیاست بر پول رمزنگاری شده بود. بیت کوین 
کش  )Bitcoin Cash(  نام شاخه جدیدی است که از دل بیت کوین مشتق 

ش��ده است. چند روز پس از این اشتقاق، بیت کوین بخشی از کد خود را که 
SegWit  نام دارد، از دور خارج کرد و فضای زیادی در باگ ها آزاد شد تا از 
این طریق، ظرفیت بیت کوین برای انجام تراکنش های بیشتر آزاد شود. دلیل 
دیگر را باید افزایش حساس��یت وال اس��تریت 
نسبت به پول رمزنگاری شده بدانیم. این روزها 
می توان به وف��ور در کانال های تلویزیونی نظیر 
CNBC حضور کارشناس��ان و تحلیلگرانی را 
مش��اهده کرد که در مورد بیت کوین و آینده 
آن سخن می گویند. همین افزایش حساسیت 
وال استریت باعث شده اس��ت سرمایه گذاران 
بیش��تری به س��وی پول رمزنگاری شده جذب 
ش��وند و از این رو حتی شماری برای نخستین 

بار اقدام به خرید این پول کنند. 
ب��ا وجود افزای��ش خارق الع��اده ارزش بیت 
کوین، مشخص نیست که  آینده برای این پول 
چگون��ه رقم خواهد خورد. ش��اید در طول ۲۴ 
س��اعت آینده ارزش بیت کوین سقوط ۵۰ درصدی را تجربه کند و ارزش آن 
به ۲۰۰۰ دالر برسد؛ یا شاید بیت کوین رشد بیشتری داشته باشد و ارزش آن 

به باالی ۵۰۰۰ دالر برسد. 

گمرک ایران اعام کرد بخش بزرگی از افزایش ریسک باال در اقتصاد ایران 
در نتیجه تحریم ها حاصل ش��ده بود، که در ش��رایط جدید انتظار این اس��ت 

که رتبه ریسک پذیری ایران در گزارش های آتی 
کاهش یابد. 

به گ��زارش مهر به نقل از گم��رک، بازارهای 
پرریس��ک، معموال چن��دان طرف��دار ندارند. در 
ادبی��ات مال��ی، ریس��ک را می توان ب��ه صورت 
رویداده��ای غیرمنتظره که معم��وال به صورت 
تغییر در ارزش دارایی ها یا بدهی ها خود را نشان 
می ده��د، تعریف کرد؛ مش��کلی که اقتصادهای 
پیش��رفته ب��ا تغییر قوانی��ن و مق��ررات و البته 
اس��تفاده از ابزارهای نوین تج��ارت میزان آن را 
کاهش داده اند. گزارش نهادهای مالی بین المللی 
مثل صندوق بین المللی پول یا بانک جهانی در 
سال های گذشته، از افزایش درجه ریسک پذیری 

اقتصاد ایران حکایت داشت. 
البته بخش بزرگی از این ریسک باال در نتیجه تحریم ها حاصل شده بود، که 
در شرایط جدید انتظار این است که رتبه ریسک پذیری ایران در گزارش های 

آتی کاهش یابد. به جز تحریم ها تسهیل شرایط کسب و کار با تغییر قوانین و 
مقررات و ابزارهای نوین تجارت می  تواند ریسک پذیری اقتصاد ایران را کاهش 

دهد. 
یکی از پن��ج عاملی که اقتصاد ایران را برای 
تجار ریسک پذیر کرده، به حوزه تجارت مربوط 
است. سرمایه گذارانی که قصد ورود به ایران را 
دارن��د، می خواهند اطمینان پیدا کنند که چه 
نوع س��رمایه گذاری ای در اقتصاد ایران ریسک 
کمت��ری دارد. برای تج��ار و تولید کننده های 
داخلی هم دسترس��ی به اطاعاتی که ریسک 
س��رمایه گذاری را کاهش می دهد، بسیار حائز 

اهمیت است. 
در گذش��ته به دلیل آنکه اطاعات واردات و 
صادرات به صورت دستی طبقه بندی می شد، 
زمان زیادی طول می کش��ید که هر دو بخش 
تج��ارت و تولید از میزان کاالی واردات��ی و صادراتی، ارزش های گمرکی، نوع 
کاالها، قیمت گمرکی مواد اولیه، اطاعات تجار و بازرگانان و . . . مطلع شوند، 
اما با راه اندازی سامانه جامع گمرکی، دسترسی به اطاعات آسان شده است. 

تشکیل شورای عالی مدیریت سرمایه های انسانیتوسعه تجاری سازی دارایی های فکری در دستور کار کاهش ریسک پذیری اقتصاد ایران با تسهیل شرایط کسب و کارارزش بیت کوین از مرز ۴۰۰۰ دالر عبور کرد

در عصر حاضر رشد کسب وکارهای الکترونیکی و مبادالت تجاری 
در بس��تر اینترنت یکی از مصادیق پیشرفت و توسعه جوامع است. 
به همین خاطر در س��ال های اخیر تاش شده است با فراهم آوری 
زیرس��اخت های الزم در این حوزه به افزایش نفوذ کس��ب وکارهای 
الکترونیک کمک شود؛ به طوری که امروزه می توان گفت در تمامی 
ش��هرهای کش��ور امکان دسترسی به اینترنت و ش��بکه های تلفن 

همراه فراهم است.
 با توجه به وجود کسب وکارهای سنتی در شهرها باید شاهد ایجاد 
و رشد کسب وکارهای اینترنتی باشیم زیرا روند به وجود آمدن این 
کسب وکارها بدین گونه است، یعنی ابتدا زیرساخت های دسترسی 

ب��ه اینترن��ت فراهم 
س��پس  و  می ش��ود 
ش��عبه های مج��ازی 
ی  ها ر کا کس��ب و
وج��ود  ب��ه  س��نتی 
می آیند. اما آنچه که 
هستیم  آن  شاهد  ما 
نام��ت��وازن  رش���د 
ی  ها ر ک��ا کس��ب و
نی��ک��ی  و ل���کت�ر ا
ام����روزه  اس����ت. 
رهای  ک���ا کس��ب و
فناوری  ب��ر  مبتن��ی 
اینترنت فقط در چند 
نظیر  کانشهر کشور 
تهران، اصفهان و. . . 
بیشتر فعال هستند. 

ک��ه  همان��ط��ور 
پی��ام��د  می دانی��م 
ع���دم ح���ض����ور 
ه�ای  ر ک��ا کس��ب و
اینترنت��ی در س��ایر 
کش��ور  ش��هره��ای 
ب��ر  تمرکزش��ان  و 
باع��ث  کانش��هرها 
اش��باع ب��ازار و عدم 

نیل ب��ه اهداف و انتظارات فروش و. . . صاحبان خود می ش��ود. به 
همین دلیل الزم اس��ت این کس��ب وکارها در سایر نقاط کشور نیز 
حضور داشته باشند و خدمات خود را مانند کانشهرها ارائه دهند. 
از س��وی دیگر عدم حضور این کسب وکارها در سایر شهرها سبب 
عدم ش��کل گیری و رشد فرهنگ الزم برای خرید اینترنتی می شود 
که مانع از توسعه مورد نظر در این حوزه می شود. بنابراین صاحبان 
این کسب وکارها باید برای دسترسی به بازاری با وسعت کل کشور 
در س��ایر ش��هرها نیز اقدام ب��ه فعالیت کنند. در ابتدا ش��اید ورود 
به بازارهای کوچک شهرس��تان ها در کوتاه مدت سودآور و به صرفه 

نباش��د، اما اگر این فرآیند به صورت بلندمدت نگاه شود و اتفاقاتی 
که برای این گونه کس��ب وکارها در کانشهرها در آینده رخ می دهد 
)اش��باع بازار( به نظر می رس��د تصمیمی الزم و صحیح است. یکی 
از مهم ترین موارد برای اس��تفاده افراد از کسب وکارهای اینترنتی و 

خرید از آنها موضوع اعتماد است. 
گاهی مشاهده می شود در برابر حضور در سایر شهرها این توجیه 
آورده می  شود که خدمات ما بر بستر اینترنت هست و امروزه همه 
به اینترنت دسترس��ی دارند و می توانند از م��ا خرید کنند اما باید 
توجه داشت حضور در سایر شهرها صرف دسترسی مشتریان بالقوه 

نیست.
 همانطور که ذکر ش��ده موضوع اعتماد بسیار حائز اهمیت است 
ک��ه این موضوع صرفا با حضور کس��ب وکار در فض��ای مجازی در 
تامی��ن  شهرس��تان ها 
ب��ه همین  نمی ش��ود 
اس��ت  بهت��ر  خاط��ر 
این گون��ه  صاحب��ان 
کسب و کارها به صورت 
دوره ای در ش��هرهای 
برگ��زاری  با  مدنظ��ر 
حراجی ه��ا ی��ا حضور 
در مراک��ز علمی نظیر 
مدارس  و  دانش��گاه ها 
سعی در ایجاد اعتماد 
الزم  فرهنگ  انتقال  و 
اینترنتی  برای خری��د 
کنند. ع��اوه بر موارد 
ذک��ر ش��ده یک��ی از 
مهم ترین دس��تاوردها 
در  مزی��ت حض��ور  و 
س��ایر ش��هرها ب��رای 
ی  ه�ا ر ک���ا کس��ب و
پیشگام شناخته شدن 
و اعتباری است که به 
واس��طه پیشگام بودن 
ب��ه دس��ت می آید که 
س��رمایه اج��تماع��ی 
ارزش��مندی محسوب 

می شود. 
ب��ا توجه به م��وارد فوق پیش��نهاداتی ب��ه منظور حض��ور موثر 

کسب وکارهای اینترنتی در سایر شهر ها ارائه می شود؛ 
۱-حضور در مراکز دانش��گاهی و علمی به دلیل به روز بودن این 

مراکز و فضای مساعدتر برای حضور
۲-برگ��زاری مس��ابقات و رویدادهای مرتبط با کس��ب وکارهای 

اینترنتی
۳-ایج��اد کارگاه های آموزش��ی و خریدوف��روش آناین در میان 

اقشار مختلف
۴-برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی جهت معرفی خدمات.

ه��ر زم��ان که از تکنول��وژی و نقش و ارتباط آن با آموزش س��خنی به 
میان می آید، اس��تفاده از آموزش مجازی و سی دی های آموزشی به ذهن 
افراد متبادر می شود. آشناترین و متداول ترین شیوه استفاده از تکنولوژی 
برای افراد جامعه، استفاده از البراتوارهای زبان، هدفون ها و کامپیوتر است. 
درحالی که در جوامع صنعتی، استفاده از پدیده نسبتاً نوظهور شبیه سازی 
)Simulation( گام را فراتر نهاده و به جای آموزش نظری صرف، افراد را 

با محیط کار و اتفاقات واقعی آن آشنا می سازد. 
این نوع آموزش برای مخاطب یادآور صفحه داشبورد آموزش خلبانان یا 
ایج��اد فضای خاء و بی وزنی برای فضان��وردان بوده و درک آن ملموس تر 
است. دیگر مورد متداول استفاده از مانکن های منعطف و دارای قابلیت های 
نسبتاً زیاد در آموزش امور پزشکی و درمانی )پرستاری، مامایی و کمک های 

اولیه( است که امر آموزش را تسهیل و اثربخش تر کرده است. 
در واقع این نحوه آموزش، آموختن تئوری از پش��ت میز و صندلی را به 
آموزش عملی و کاربردی نزدیک تر کرده و در مقایس��ه با آموزش س��نتی 
برای یک فرد در ش��رایط یکسان، اثربخش��ی آموزش را به مراتب افزایش 

داده است. 
ش��یوه آموزش��ی که تاکنون در خصوص آن صحبت کردیم، استفاده از 
ابزارهای فیزیکی مشابه موجود در محیط کار بود که در سال های اخیر کم 

و بیش از آنها استفاده شده است. 
امروزه آموزش جهش چش��مگیر دیگری به جلو داش��ته و اس��تفاده از 
ابزارهای شبیه سازی نیز به کمک شیوه های آموزشی موجود آمده است. در 
این راستا، تیمی از محققان و متخصصان شاخه های مختلف الزم است تا 
بتوانند شرایط را به گونه ای بسیار نزدیک به واقعیت شبیه سازی کنند. این 
آموزش ها، شبیه سازی سه بعدی محیط کار را برای کارآموز فراهم آورده و 
به او این امکان را می دهند که پیش از قرار گرفتن در فضای واقعی محیط 
کار، با ابزارهای کار آشنا شده و هرگونه مهارت فیزیکی مورد نیاز را تمرین 
 ک��رده، کن��ش و واکنش حرکات در محیط کار را مش��اهده کرده و اثرات 
هر گونه فعالیت فیزیکی در این محیط را به طور کامل درک و لمس کند. 

 
برای طراحی محیط شبیه سازی شده حداقل به همکاری متخصصان از 
شاخه های ۱( شغل و پیشه مورد نظر، ۲( رشته کامپیوتر و ۳( متخصصان 
شبیه س��ازی نیاز اس��ت که اولی بتواند نس��بت به بیان و توصیف شرایط 
مختلف هر وظیفه و نتایج آن اقدام کرده و تحلیلگر و کد نویس و متخصص 
شبیه س��ازی، محیط را به زبان و در محیط نرم افزاری مناسبی طراحی و 
مستقر سازند. در این شیوه یادگیری، کارآموز با لباس کار و شرایط منطبق 
با محیط کار در مقابل مانیتورهای بزرگ قرار گرفته و با استفاده از دکمه ها 
یا فرمان و دنده ها، وظایفی را که در محیط کار به او محول می شود انجام 
می دهد.  پیاده سازی این رویه آموزشی منافع و دستاوردهای بسیاری دارد 
که از آن جمله می توان به کاهش صدمات جس��می حاصل از اش��تباهات 
انس��انی، افزایش ایمن��ی محل کار، کاهش هزینه ه��ای ضایعات، اتاف و 
شکس��ت های ناشی از خطا در انجام وظیفه و... اشاره کرد. صدمات انسانی 
در بس��یاری از مشاغل به هزینه های جبران ناپذیر معنوی و مادی منتهی 
می شود که این گونه آموزش ها تا حدود زیادی قادر به پیشگیری و کنترل 
آن می شوند. گرچه تنها پیشگیری از هزینه های معنوی و کاهش صدمات 
به سرمایه انسانی، می تواند دلیل کافی برای اجرای این نوع آموزش ها باشد. 

ب��ا توجه ب��ه مزایای این ن��وع آموزش، تمرکز مؤسس��ات آموزش��ی و 
س��ازمان های مختلف بر آموزش س��ه بعدی محیط کار، مس��ئله ای است 
ک��ه نباید از چش��م  مدیران و تصمیم س��ازان پنهان بمان��د. از این رو، باید 
نس��بت به این نوع آموزش برنامه ریزی های جدید و متناسبی انجام گیرد. 
تأمین زیرساخت های الزم برای اجرای این خدمات آموزشی، از مهم ترین 
برنامه های قابل بررسی است. از این دست برنامه ریزی ها می توان به موارد 

زیر اشاره کرد. 
* طراح�ی و تأمی�ن تجهی�زات س�خت افزاری و نرم اف�زاری:  
آموزش های سنتی و حتی مجازی اصوالً در مجهزترین شکل به کامپیوتر 
و اس��پیکر و هدفون نیازمند اس��ت، درحالی که تجهیزات سخت افزاری و 
نرم افزاری مورد نیاز این قبیل آموزش ها به پیش��رفته ترین دس��تاوردهای 
فناوری روز وابسته بوده و هزینه تأمین آن به مثابه سرمایه گذاری بلند مدتی 
محس��وب می شود که کارکنان تازه وارد اما کارآزموده، مجرب و ماهر را به 
سازمان وارد ساخته و در طول همکاری نیز ایشان را همواره با جدیدترین 

تغییرات محیط کار همگام و سازگار می سازد. 
* پیش بین�ی و تأمین مکان فیزیکی اس�تقرار تجهیزات: محل 
اس��تقرار تجهیزات س��خت افزاری و نرم اف��زاری با توجه به ن��وع آموزش 
قابل بررس��ی و تنظیم اس��ت. به طور مثال، شبیه سازی کار در یک کارگاه 
س��اختمانی و عملیات خاکبرداری مستلزم فراهم آوردن صندلی و جایگاه 
مش��ابه ف��رد در همان حالت فیزیکی اس��ت که دچ��ار تکان ها و تنش ها 
می شود، بنابراین فراهم ساختن مکان و فضای استقرار تجهیزات به اندازه 

تجهیزات حائز اهمیت است. 
* ام�کان اس�تفاده از اف�راد متخص�ص و خب�ره: طراحی محیط 
مجازی منطبق بر واقعیت، نیازمند مشاوره و نظارت کارشناسانه خبرگان 
و متخصصانی اس��ت که عاوه بر ش��ناخت کامل از محیط کار و وظایف 
مورد نظر، توان پیش بینی و شناس��ایی اتفاقات ناشی از خطاها و نتایج هر 
یک از پیشامدهای مختلف را داشته باشند. از این رو، شناسایی و استخدام 
متخصص��ان هر حرفه از گام  ه��ای مقدماتی طرح ری��زی آموزش مجازی 

سه بعدی است. 
* تأمین هزینه آموزش: برای کلیه گام های فوق هزینه های نسبتاً سنگینی 
الزم است، بنابراین ضروری است تا پیش از برنامه ریزی برای اجرا، هزینه های 
مورد نیاز پیش بینی و کانال های تأمین آن شناس��ایی شود. گرچه این هزینه 
نیز نوعی سرمایه گذاری در ارتقا و توانمندسازی سرمایه انسانی سازمان است. 

* زمان بن�دی آموزش ها: این دس��ته از آموزش ها معم��والً به دلیل 
محدودیت فضا و امکانات به صورت تک نفره برگزار می شود، لذا زمان بندی 

آموزش افراد متعدد مستلزم زمان بندی دوره آموزشی است. 
به طور کلی، در آینده ای نه چندان دور، سیس��تم های آموزشی به سمت 
آموزش های جدید مجازی و سه بعدی سوق داده شده و مکان های آموزشی 
در بسیاری از مشاغل از حالت کاس های سنتی و فاقد تجهیزات فناورانه 
همراه با ارائه نظری و تئوریک خارج ش��ده و به آموزشی تبدیل می شوند 
که فرد به طور فعاالنه در آن درگیر خواهد بود. این تغییر رویه در آموزش، 
نیازمند پیش بینی امکانات و زیرساخت های گوناگون برای مشاغل مختلفی 
اس��ت  که قابلیت اس��تفاده و اجرای این جنس آموزش ها را دارا هستند. 
همچنین آموزش و پرورش متخصصان در دو حوزه نیازس��نجی آموزشی 
مشاغل و طراحی آموزش سیستمی مقوله ای است که سازمان ها باید نسبت 
به تقویت آن بی تفاوت نبوده و برای بهبود فعالیت های آموزشی آتی خود 

اقدام کنند. 

تعداد کاربران فعال روزانه اسنپ چت در سه ماهه دوم 
۲۰۱۷ به ۱۷۳ میلیون نفر رسیده است که اکثر آنها 
اهل آمریکای شمالی هستند. اسنپ چت اعالم کرد که 
توانسته است در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷، تعداد کاربران 
فعال روزانه خود را به ۱۷۳ میلیون نفر برساند. این رقم 
در مقایسه با بازه مشابه سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش 
داشته است؛ در بازه مشابه سال ۲۰۱۶، تعداد کاربران 
فعال روزانه اسنپ چت، ۱۴۳ میلیون نفر بود. با وجود این 
پیشرفت چشمگیر، اسنپ چت نتوانست به پیش بینی 
وال استریت در این بازه زمانی که ۱۷۵ میلیون نفر بود، 
دست پیدا کند. 
بیشترین استقبال از اپلیکیشن اسنپ چت مربوط به 
آمریکای شمالی است. با اینکه در اروپا هم استقبال 
خوبی از اسنپ چت می شود، ولی میزان رشد کاربران در 
آمریکای شمالی بهتر از اروپا ارزیابی می شود، اما خارج از 
این دو منطقه، اسنپ چت طرفداران زیادی ندارد. یکی از 
دالیل این موضوع به مشکالت نسخه اندروید اسنپ چت 
بازمی گردد. خارج از آمریکا، اندروید از محبوبیت 
بیشتری در مقایسه با iOS برخوردار است و اپلیکیشن 
اندروید اسنپ چت هم مشکالت زیادی دارد؛ بنابراین 
واضح است که چرا این اپلیکیشن نتوانسته محبوبیت 
زیادی در خارج از آمریکا و اروپا داشته باشد. 
ایوان اشپیگل، مدیر عامل اسنپ چت، در جریان جلسه 
خبری روز پنجشنبه اعالم کرد که در تالش است تمام 
ایرادات نسخه اندروید این اپلیکیشن را برطرف کند، 
ولی این موضوع تا سال ۲۰۱۸ طول خواهد کشید. 
 

لزوم گسترش کسب وکارهای الکترونیکی در کشور  تلفیق آموزش های نوین با فناوری های سه بعدی

اسنپ چت ۱۷۳ میلیون کاربر فعال روزانه دارد

رقابت فیسبوک و اسنپ
داغ تر می شود
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یادداشـتیادداشت

مایکروسافت در حال گسترش همکاری های خود با BMW برای کار گذاشتن 
اس��کایپ درون خودروهای دارای iDrive این کمپانی است. BMW نخستین 
کمپانی خودرو سازی بود که Office 365 را درون خودروهای خود تعبیه کرد. 
این قابلیت جدید هم به صاحبان خودرو این امکان را می دهد که از درون خودرو 

جلسات اسکایپی خود را برگزار کنند. 
به گزارش  ام بی ای نیوز، این سیس��تم با هدف اعام نوتیفیکیشن ها به صاحب 
خودرو و امکان گرفتن تماس بدون وارد کردن دستی شماره به وجود آمده است. 
همین طور BMW با کمک برنامه تعاملی خدمات مایکروس��افت به یکپارچگی 
لیست مخاطبان، لیست کارهای برای انجام و لیست قرارهای کاری کمک شایانی 
کرده اس��ت. BMW در نظر دارد ابتدا از طرح بیزینسی اسکایپ در کشورهای 

فرانسه، آلمان و بریتانیا رونمایی و سپس آن را برای کشورهای دیگر فعال کند. 

همکاری اسکایپ با بی ام و

اپلیکیش��ن مس��تقل و کاربردی Anytime برای گوش��ی های هوشمند، 
تبلت ها، کامپیوترهای ش��خصی و ساعت های هوش��مند ارائه خواهد شد. این 
اپلیکیش��ن به کاربران امکان چت کردن از طریق تایپ کردن پیام و ویدئو را 
می ده��د، همچنین امکان بازی کردن را فراهم م��ی آورد و البته میان خود و 
س��رویس های خدماتی دیگ��ر آمازون مانند خرید کردن از طریق وب س��ایت 

تعامل برقرار می کند. 
این س��رویس جدید یک راه ارتباطی از طریق Alexa  برای تماس گرفتن 
ارائ��ه می ده��د و می تواند از طریق دس��تگاه Echo آم��ازون هم تماس های 
مس��تقیم بین کاربران ایجاد کند. این بدان معنی است که مردم می توانند از 

طریق گوشی های همراه و وسایل دیگر با یکدیگر در تماس باشند. 

آمازون از اپلیکیشن پیام رسان خود 
رونمایی می کند

سیدرشید شاهچراغ
دانش آموخته مدیریت کارآفرینی دانشگاه تهران

شیده سادات هاشمی
 مشاور ارشد و تحلیلگر مدیریت 



حقیقت همین اس��ت! اگر از ابزار های 
تبلیغاتی برای شناس��اندن هرچه بهتر 
کس��ب و کار خود به م��ردم بهره برداری 
نکنی��د، ب��ه زودی از می��دان رقابت با 
س��ایر کس��ب و کار های موف��ق ح��ذف 
خواهید شد. مهم ترین ویژگی های قابل 
توجه یک آژان��س تبلیغاتی »تجربه« و 

»تخصص« است. 
به گ��زارش پول نیوز، چندین س��ال 
است که رش��د رس��انه های اجتماعی، 
برنامه ه��ای موبایل��ی مرتب��ط ب��ا این 
برنامه ها یا هر بس��تر اجتماعی آنالین 
دیگری با س��رعت باور نکردنی جریان 
و  بازاریاب��ی  ح��وزه  طرف��ی  از  دارد. 
تبلیغ��ات بیش��تر از هر زم��ان دیگری 
دچار تحول و دگرگونی ش��ده اس��ت. 
با مثالی س��اده می ت��وان متوجه نقش 
مه��م و حیات��ی آژانس ه��ای تبلیغاتی 
در موفقی��ت کس��ب و کار های امروزی 
ش��د. کس��ب و کاری را فرض کنید که 
هیچ اعتقادی به اس��تفاده از ابزار های 
بازاریاب��ی و تبلیغات��ی ن��دارد. این در 
حالی اس��ت که می دانیم رس��انه های 
اجتماع��ی به موقعیت ارزش��مندی در 
زندگی تک تک اف��راد روی کره زمین 
کس��ب و کار  ش��انس  یافته اند.  دس��ت 
مذکور به منظور پیشرفت و گستردگی 
بیش��تر را تا چه اندازه ب��اال می دانید؟ 
حقیقت همین اس��ت! اگ��ر از ابزار های 
تبلیغاتی برای شناس��اندن هرچه بهتر 
کس��ب و کار خود به م��ردم بهره برداری 
نکنید، به زودی از میدان رقابت با سایر 
کس��ب و کار های موفق ح��ذف خواهید 

شد. 
اما یک آژانس تبلیغاتی قابل اطمینان 
نیز ملزم به رعایت چارچوب هایی است 
که در قالب س��واالتی مش��خص به آنها 
خواهی��م پرداخ��ت. در واق��ع چه خود 
مال��ک چنین آژانس��ی باش��ید و چه از 
خدم��ات یک��ی از آنها اس��تفاده کنید، 
پرس��ش هایی اساس��ی وج��ود خواهد 
داشت تا بتوان آن را به خوبی محک زد. 

- سوال نخست: آژانس مذکور چه 
تجربه یا تخصصی در کارنامه خود 

دارد؟ 
اصلی ترین دلیلی که یک کس��ب و کار 
باید تیمی متخصص در زمینه بازاریابی 
و تبلیغات در اختیار داش��ته باشد، این 
اس��ت که از آن پ��س می تواند بر دیگر 
حیطه های مهم ش��غل خ��ود متمرکز 
ش��ده و نگرانی ای در مورد نحوه جلب 
نظر مردم نداش��ته باش��د. این موضوع 
برای ه��ر مدی��ری یک مزی��ت بزرگ 
محسوب می شود، چرا که فرصت کافی 
را ب��رای وی ب��ه ارمغ��ان آورده و از بار 
فکری او کم خواهد کرد. اما الزم اس��ت 
در انتخاب آژانسی که قرار است بخشی 

از بودجه خود را 
اختصاص  آن  به 
دقت  ب��ا  دهید، 
بسیار وارد عمل 
مهم ترین  شوید. 
ی  گی ه��ا یژ و
قاب��ل توجه یک 
تبلیغاتی  آژانس 
»تجرب��ه«  نی��ز 
»تخص��ص«  و 
دو  این  بر  است. 
فاکت��ور متمرکز 

ش��وید. آیا آژانس مذکور به اندازه کافی 
با رسانه های اجتماعی، فضای مجازی و 
بازاریابی آنالین آشنا است؟ تا چه اندازه 
می تواند در جلب نظر مخاطب حرفه ای 

عمل کند؟ 
- سوال دوم: وسعت ارائه خدمات 

به چه صورت است؟ 
توانای��ی برنامه ریزی و س��ازماندهی، 
عناص��ری حیات��ی ب��رای موفقیت در 
هر زمینه ای هس��تند و این مس��ئله در 
خص��وص آژانس های تبلیغات��ی نیز به 
خوبی صدق می کند. توانایی برنامه ریزی 
به طور مس��تقیم با گس��تردگی فعالیت 
یک آژانس در ارتب��اط خواهد بود. این 
سیس��تم تا چه حد می تواند پاسخگوی 

نیاز های تبلیغاتی شما باشد؟ با دید باز 
تصمیم گیری کنید و این دید مس��تلزم 
آگاهی از تمام جزیی��ات و فعالیت های 
شرکتی اس��ت که قصد همکاری با آن 

را دارید. 
- سوال سوم: استراتژی اصلی 

آژانس چیست؟ 
آژانس��ی  »ب��ا  طالی�ی:  توصی�ه 
همکاری کنی��د که از یک اس��تراتژی 
انعطاف پذی��ر پی��روی می کن��د.« اگ��ر 
به دنبال ش��رکتی هس��تید ک��ه بتواند 
کسب و کار ش��ما را در تمام طول مسیر 
پی��روزی تبلیغاتی به س��المت هدایت 
کند، باید انتخابی انعطاف پذیر داش��ته 
 باش��ید. هر مؤسسه ای از یک استراتژی 
فرد  به  منحصر 
کرده  حمای��ت 
براس��اس آن  و 
رفت��ار می کند، 
همکاری ای  اما 
خواه��د  مؤث��ر 
بتواند  ک��ه  بود 
ش��رایط خود را 
بر شرایط متغیر 
شما  کسب و کار 
س��ازد.  منطبق 
است  بهتر  پس 
از هم��ان ابتدای کار درباره این موضوع 
مهم با آژان��س تبلیغاتی منتخب خود، 
بحث و گفت وگو کنید. تنها در صورتی 
ش��راکت را ادامه دهی��د که اصول کلی 
مدنظر آنها به خط مش��ی ش��ما نزدیک 
باشد. در غیر این صورت متحمل دردسر 

بسیار خواهید شد. 
- سوال چهارم: تعریف آژانس از 

نحوه اندازه گیری موفقیت چیست؟ 
این س��وال را ش��اید بتوان مهم ترین 
پرس��ش در می��ان تمامی م��وارد این 
لیست به ش��مار آورد. اگر با طرفی سر 
و کار داش��ته باش��ید که نتواند نتیجه 
فعالیت خ��ود را محک بزند، شکس��ت 
تضمین شده  کس��ب و کارتان  تبلیغاتی 

خواه��د بود! یک ش��رکت حرف��ه ای از 
تمام��ی ابزار ها و امکان��ات اندازه گیری 
راس��تای  در  دارد،  اختی��ار  در   ک��ه 
آگاهی بخش��ی به شما اس��تفاده کرده 
و تح��ت هر ش��رایطی دس��ت از تالش 
نمی کشد. ش��فافیت اصلی مهم است و 
اگر رابطه تبلیغاتی ش��ما بر این اساس 
بنا نشود، هیچگونه نتیجه مثبتی رویت 
نخواهید کرد. عالوه بر این اندازه گیری 
باید کاماًل مس��تدل بوده و بتوان به آن 
اس��تناد کرد. آمار و ارقامی که پشتوانه 
محکم��ی ندارند، قابل اعتم��اد نبوده و 

ارزشی نخواهند داشت. 
- سوال پنجم: فواصل زمانی بررسی 

نتایج به چه صورت است؟ 
یک��ی دیگر از ن��کات مهم ک��ه باید 
توس��ط هر آژانس تبلیغاتی مش��خص 
ش��ود، فواصل زمانی بررسی نتایج کار 
خواهد ب��ود. آیا این فاصل��ه به صورت 
ماهانه اس��ت؟ هفتگی چطور؟ جلسات 
حضوری برگزار می ش��ود ی��ا ارتباط از 
طری��ق دیگری همچون ایمی��ل برقرار 
می ش��ود؟ آیا داده های به دس��ت آمده 
به خوبی طبقه بندی می شوند؟ تأثیر هر 
داده بر موفقیت یا تضعیف کس��ب و کار 
چطور؟ اینها موارد بسیار مهمی هستند 
که باید همگی توس��ط شرکت نام برده 
عنوان شده و پیش از هر گونه عقد قرار 

داد و همکاری مشخص شوند.
 در واق��ع آژانس تعهدی نس��بت به 
بررس��ی نتایج و تجزیه و تحلیل آنها بر 
عه��ده خواهد گرفت که وی را به انجام 

هرچه بهتر وظایف خود قادر سازد. 
پنج  پرسش��ی که مطرح و به صورت 
خالص��ه در م��ورد هر یک بحث ش��د، 
اصلی تری��ن نکات��ی هس��تند ک��ه یک 
آژانس تبلیغاتی باید به آنها توجه کند. 
شما نیز به عنوان مدیر یک کسب و کار با 
در اختیار داش��تن آگاهی کافی از آنها، 
می توانید گام هایی استوار تر در راستای 
پیش��رفت کاری خ��ود و کل مجموعه 

بردارید. 

5 پرسش اساسی برای انتخاب آژانس تبلیغاتی
کلید

جنبه های مثبت و منفی تبلیغات 
اینترنتی

تبلیغات اینترنتی ش��بیه تبلیغ در مطبوعات است 
چون با وجود آنکه این تبلیغ روی س��ایت می رود باز 
هم حاش��یه و مرز مش��خص و معینی دارد. می توان 
اینطور ب��ه قضیه نگاه کرد؛ وقت��ی روزنامه ای را ورق 
می زنی��د هیچ وقت برای تش��خیص مقال��ه از تبلیغ 
مش��کلی نداری��د چ��ون آگهی ه��ای روزنام��ه کادر 
مش��خصی دارند و اغلب اوقات این آگهی ها کوچکند 
و ی��ک صفحه بزرگ را اش��غال نمی کنند. آگهی های 
اینترنت هم همین طورند. بیش��تر این آگهی ها داخل 
چیزی به نام بنر قرار می گیرند، بعضی از آگهی ها نیز 

ممکن است داخل چیزی به نام دکمه قرار گیرند. 
به گ��زارش هورمون��د، البته آگهی ه��ای اینترنتی 
شبیه آگهی های بازرگانی تلویزیونی هم هستند چون 
تبلیغات اینترنتی نیز با انیمیشن و فیلم توجه بیننده 
را جلب می کنند. آگهی اینترنتی شبیه تابلوی آگهی 
نیز اس��ت چون ه��ر دو این نوع تبلیغ��ات باید توجه 
بیننده را به خود جل��ب کند و درمورد اتفاقی که در 
ش��رف وقوع است اطالعاتی بدهند. تبلیغ در اینترنت 
مانند رس��انه های دیگ��ر، جنبه های مثب��ت و منفی 
خاص خ��ود را دارد. اینجا به بعضی جنبه های مثبت 

تبلیغ در اینترنت اشاره می کنیم. 
خیل��ی راحت می توان ب��ازار را آزمای��ش کرد. اگر 
بخواهید بروش��ور تهیه کنی��د مجبورید قبل از اینکه 
بفهمید این برنامه تبلیغی مفید است یا نه آن را چاپ 
و توزیع کنید. پاسخ مثبت یا منفی به تبلیغ از طریق 

اینترنت خیلی سریع تر مشخص می شود. 
تبلیغات اینترنتی ارزان تر تمام می شوند. از آنجا که 
در ای��ن تبلیغات هزینه ای ب��رای چاپ و توزیع صرف 
نمی ش��ود، هزینه کل تبلیغ نس��بتا ب��ه صرفه از آب 

درمی آید. 
تبلیغ��ات اینترنت��ی ۲۴س��اعت روز، ۷ روز هفته و 

۳۶۵ روز سال در معرض دید هستند. 
تعویض آگهی در اینترنت خیلی آسان تر از تعویض 
آگهی در رس��انه های دیگر است. اگر الزم باشد آگهی 
اینترنتی عوض ش��ود نی��از به چ��اپ و ضبط مجدد 
نیس��ت فقط باید کد تبلیغ اینترنتی را عوض کرد تا 

در عرض چند دقیقه آگهی تغییر کند. 
مش��تریان می توانند بدون ترک خانه آگهی و مغازه 
شما را ببینند و از شما خرید هم بکنند. دسترسی به 

این درجه از راحتی خیلی آسان نیست. 
بس��یار راحت می توان به مخاطبان دسترس��ی پیدا 
کرد. راز موفقیت این کار هم در این اس��ت که آگهی 
را جایی بگذارید که مش��تریان آن را ببینند. اگر قرار 
است چای خارجی بفروشید تبلیغ را در سایت فروش 
نان فانتزی و شیرینی بگذارید تا در سایتی که موتور 
س��یکلت و دوچرخه می فروشد. س��عی کنید خود را 
در جای مشتری بگذارید و حتی االمکان حدس بزنید 
این مشتری ها از چه سایت هایی دیدن می کنند. این 
س��ایت ها جای مناس��ب برای تبلیغات شما هستند. 
حال می خواهی��م به نکات منفی تبلیغ��ات اینترنتی 

اشاره کنیم. 
آم��ار و ارق��ام تبلیغ��ات اینترنت��ی را خیلی راحت 
می ت��وان ثبت ک��رد. ف��رد بازدیدکننده ب��ه راحتی 
می تواند آمار و اطالعات موردنظر را کس��ب کند و از 
آن بدتر قطع شود، تعداد کلیک های هر صفحه خیلی 
پایین و در حدود ۲ درصد اس��ت و این نشان می دهد 
کس��انی که آگهی را می بینند ندرت��ا روی آن کلیک 
می کنند تا از س��ایت بازدید ی��ا خرید کنند. تبلیغات 
اینترنت��ی هن��وز کامال ج��ا نیفتاده اس��ت. هیچ کس 
درس��ت نمی داند کدام آمار ارزش بیشتری دارد. چند 
س��ال قبل تبلیغاتچی ها فک��ر می کردند هرچه تعداد 
بیننده های تبلیغی بیش��تر باش��د آم��ار فروش باالتر 
می رود. توجیه آنها این بود که هزاران چش��م ناظر بر 
تبلیغ تبدیل به صدها خریدار می ش��ود؛ لزوما چنین 
نیس��ت. کمی بعد تصور می شد هرچه تعداد کلیک ها 
بیش��تر باش��د آمار فروش باالتر م��ی رود اما این هم 
درس��ت از آب درنیامد. امروزه تبلیغاتچی ها معتقدند 
تنها راه صحیح برای سنجش موفقیت تبلیغ، شمارش 
افرادی اس��ت که واقعاً کاالی تبلیغ شده را می خرند. 
نکته در این اس��ت که چون مردم درس��ت نمی دانند 
چ��ه چیزی خوب اس��ت از هرجایی که بتوانند آمار و 
اطالعات جمع آوری می کنند،؛ البته هر آماری هم به 

دردبخور نیست. 
تالش برای جلب و حفظ مشتری از طریق اینترنت 
خیلی عالی است. مشکل عمده در این زمینه شلوغی 
بیش از ح��د بعضی صفحات اس��ت. اطالعات خیلی 
زی��ادی ناگهان پی��ش روی خواننده ق��رار می گیرد. 
به همین دلیل بیش��تر خوانن��دگان ترجیح می دهند 
تبلیغ��ات را نادیده بگیرند و ای��ن دلیل اصلی درصد 
پایین پاسخ های مثبت است. اما با وجود نکات منفی 
اش��اره ش��ده، اینترنت دارد تبدیل به ابزاری می شود 
که حتی از حد تص��ور طراحان و مدیران اجرایی نیز 

خارج است. 
اینترن��ت یک فناوری اجتماعی و مردمی اس��ت. با 
گسترش سایت می توان پیشنهاد مکالمات اینترنتی و 
ارس��ال خبرنامه داد. گروه های الکترونیکی هم جالب 
و نتیجه بخشند. مردم جوامع کوچک را دوست دارند 
و اینترن��ت امکان ش��رکت در چنین جوامعی را برای 
آنها فراهم می کند. خالصه تمام این ارتباطات به این 
معنی اس��ت که می توان آنچه را که مردم الزم دارند 
به م��ردم فروخت. نه تنها این نکته مفید اس��ت بلکه 

صحیح هم است. 
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آگهی باال که برای شرکت فولکس واگن طراحی شده، شاهکاری از ترفندهای بصری است. این تصویر که روی سطحی دوبعدی قرار گرفته است، 
سه بعدی به نظر می رسد و با بینایی و دید فرد بازی می کند و فیزیک را به چالش می کشد.

ایستگاه تبلیغات

باید ها و نباید های شعار تبلیغاتی

1- ش�عار تبلیغاتی باید به آسانی به خاطر سپرده 
شود 

شعار تبلیغاتی باید به  آس��انی به خاطر سپرده شود و 
دیر از ذهن ها فراموش شود. برای به خاطر سپاری آسان 
یک ش��عار می توان از کلمات موزون و جناس و شعرگونه 

استفاده کرد.
به همین دلیل اس��ت که اکثر شرکت ها در آگهی های 
تبلیغاتی خ��ود از واژه های ش��عرگونه و تصاویر متحرک 

استفاده می کنند. 
2- شعار تبلیغاتی تا حد امکان کوتاه باشد 

هرچه شعار تبلیغاتی کوتاه تر باشد، تبلیغ مؤثرتر خواهد 
بود و تأثیر بیش��تری بر مش��تری می گذارد و بهتر به یاد 

می ماند. 
به یاد داشته باشید بهترین شعارهای دنیا معموال پنج 

کلمه بیشتر نیستند. 
3- شعار تبلیغاتی باید عامیانه باشد 

اگ��ر مردم عادی مش��تریان ش��ما هس��تند از کلمات 
تخصصی و حرفه ای استفاده نکنید، همچنین بهتر است 
ش��عار شما احساسی باشد تا منطقی زیرا بیشتر خریدها 

احساسی هستند تا منطقی.
4- شعار تبلیغاتی باید حداقل یک مزیت و برتری 

را نسبت به رقبا بیان کند 
باید با شنیدن شعار تبلیغاتی پی به مزیت رقابتی برد، 
همچنین نیازی از مش��تری را ک��ه می تواند برطرف کند 

مشخص کرد. 
به ش��عاری که تاژ برای خود انتخاب کرده و بر کیفیت 
محصول اشاره دارد دقت کنید؛ »همیشه کیفیت، همیشه 
تاژ.« درحالی که رقیبش شامپو پرژک این شعار را انتخاب 

کرده »طبیعت منشأ پاکیزگی.«
5- ش�عار تبلیغاتی باید باورپذیر باش�د و دور از 

ذهن نباشد 
اگر یک شعار آنقدر دور از واقع باشد که تمسخر شنونده 
را برانگیزد و در او احس��اس منفی ایجاد کند، در فروش 
تأثی��ر منفی ایجاد می کند. برای مثال می توان به ش��عار 
قبلی چس��ب رازی اش��اره کرد؛ »چس��ب رازی، بهترین 

چسب دنیا.«
آیا به نظر شما چسب رازی بهترین چسب دنیاست؟ 

به همین منظور چس��ب رازی شعار خود را تغییر داده 
اس��ت، به طوری که دور از ذهن نباشد و همچنین موزون 
بودن خود را حفظ کند. به دو کلمه متناسب رازی و راضی 

دقت کنید؛ »همه راضی، از چسب رازی.«
مثال دیگر ش��رکت هواپیمایی مالزی که چندی پیش 
یکی از هواپیمای ش��رکت ناپدید شد و هیچ خبری از آن 
نش��د. پس  از این ماجرا شرکت جهت افزایش مشتریان 
خود ش��عار زی��ر را انتخاب کرد؛ »اگ��ر نمی دانید به کجا 
می خواهید سفر کنید، پروازهای مالزی را انتخاب کنید.«

انتش��ار این ش��عار باعث خش��م بازمان��دگان قربانیان 
هواپیمای ناپدید ش��ده مالزی ش��د که در نهایت شرکت 

مجبور شد شعار خود را حذف کند.
6- شعار تبلیغاتی باید متمایزکننده محصول یا 

خدمات باشید 
شعار تبلیغاتی باید تفاوت یک محصول با محصول های 
شرکت رقیب را به  روشنی نشان دهد. برای مثال می توان 

شعار زیر را ذکر کرد. 
بس: با بس تفاوت را احساس کنید. 

پورشه: جایگزینی نیست.
فولکس واگن: کوچک فکر کنید.

آی مکس: بزرگ فکر کن.
7- ش�عار تبلیغاتی قابل  اس�تفاده توس�ط رقبا 

نباشد 
ش��عار تا حد امکان به گونه ای طراحی شود که نام برند 
را در خود داش��ته باش��د و برای دیگر رقبا قابل  استفاده 

نباشد. مثاًل: 
- سن ایچ و دیگر هیچ

- مهنام، خوشمزه و خوشنام
- فقط بیک مثل بیک می نویسد.

و در نقطه مقابل می توان به ش��عار تبلیغاتی ش��رکت 
یخچال سازی امرسان اشاره کرد؛ »زیبا جادار مطمئن.«

یا ش��رکت پاکس��ان و چرخ  خیاطی کاچی��ران که از 
یک ش��عار تبلیغات��ی اس��تفاده کرده ان��د؛ »کاچیران به 
اقتصاد خانواده می اندیش��د و پاکسان به  سالمت خانواده 

می اندیشد.«
در این ش��عار اصال به نام برند و ویژگی متمایز اش��اره 
نش��ده است، همچنین ش��عار تبلیغاتی شامپوهای سان 

سیلک »سان سیلک یعنی زندگی منتظر نمی ماند.«
این ش��عار با محصول هیچ مرتب��ط نبوده و همچنین 
حس بی تفاوتی یا حتی منفی را در شنونده القا می کند. 

8- شعار تبلیغاتی باید احساسات یا حس غرور را 
در مشتریان تشدید کند 

مصرف کننده پس از شنیدن شعار تصور کند در صورت 
استفاده از محصول احساس خوبی خواهد داشت. مثاًل: 

- بانک کارآفرین: دانش جهانی راه حل ایرانی
صابون پیرس: آماده شوید تا به بانوی زیبا تبدیل شوید

لورئال: چون شما ارزشش را دارید
شامپو بچه جانسون: اشک بس است.

و در نقطه مقابل ش��عارهایی هستند که خنثی بوده و 
هیچ ارزش حس��ی ندارند. مثالً تبلیغ پوشاک هاکوپیان؛ 

»همگام با پیشگامان صنعت پوشاک جهان.«
9- شعار تبلیغاتی باید مشتری را به عمل و کاری 

دعوت  کند
مثال شرکت اپل از مخاطبش می خواهد که متفاوت فکر 
کنند یا شرکت کوکاکوال؛ »کوکاکوال بنوشید، متفاوت فکر 

کنید.«

اصلی ترین دلیلی که یک 
کسب و کار باید تیمی متخصص 
در زمینه بازاریابی و تبلیغات در 
اختیار داشته باشد، این است 
که از آن پس می تواند بر دیگر 

حیطه های مهم شغل خود متمرکز 
شده و نگرانی ای در مورد نحوه 

جلب نظر مردم نداشته باشد
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یک��ی از مجموعه های زنجیره ای 
انگلس��تان،  کش��ور  در  معتب��ر 
Waitrose است؛ زنجیره ای که با 
بیش از 100 سال قدمت، به فروش 
مایحتاج روزانه مردم مشغول است. 
از می��وه و خوراکی ه��ای ارگانیک 
گرفته تا انواع نوشیدنی ها و غذاهای 
آم��اده س��رد و گ��رم؛ از خدم��ات 
خشکش��ویی تا انتش��ار مجالت و 
برگزاری کالس های آش��پزی، همه 
و هم��ه در این مجموع��ه بی نظیر 
ارائه می ش��وند. در سال 1904، سه 
 Wallace شریک تجاری به نام های
و   Waite، Arthur Rose
خرده فروش��ی   David Taylor
را   Taylor &  Waitrose
تأس��یس کردند. بعد از چند س��ال 
فعالی��ت، تیلور از دو ش��ریک خود 
جدا ش��د. از آن تاریخ ب��ه بعد، در 
سراسر بریتانیا، این خرده فروشی با 
نام Waitrose ش��ناخته می شود؛ 
خرده فروش��ی ای که تا ب��ه امروز با 
بیش از 338 ش��عبه در انگلستان و 
امارات متحده عربی مشغول به کار 
اس��ت. تعه��د Waitrose بر ارائه 
محص��والت با کیفیت و قیمت های 
رقابتی است. بنا بر گفته مدیرعامل 
مجموعه، آقای Mark Priceاین 
خرده فروشی با سایر خرده فروشی ها 
دنی��ا  در  حت��ی  و  انگلس��تان  در 
تف��اوت دارد، چراک��ه ما به کیفیت 
محص��والت و صد البته مش��تریان 
خود می اندیش��یم. شاید به همین 
دلیل باشد کهWaitrose، انتخاب 
همیشگی پرنس چارلز و خانواده اش 
برای خریدهای روزانه ش��ان اس��ت. 
در اواخر س��ال 2011، این زنجیره 
بریتانیایی، برنامه وفاداری خود را با 
نام My Waitrose به عموم مردم 
معرفی ک��رد؛ یک برنام��ه وفاداری 
س��اده و متفاوت! تفاوت این برنامه 
وفاداری با سایر برنامه های وفاداری 
دیگر خرده فروش��ان در عدم تأکید 
و تمرکز بر به دس��ت آوردن امتیاز 
اس��ت. به گفته مارک پرایس، دیگر 
زمان جمع آوری امتیاز و امتیازبازی 
به س��ر آم��ده اس��ت. مش��تریان 
خواهان هدایا و پیش��نهادهای آنی 
و در لحظه هس��تند. آنه��ا دیگر از 
جمع ک��ردن امتیازهای بی مصرف 
خس��ته ش��ده اند. امتیاز مربوط به 
گذشته است و ش��رکت ما به حال 
و آین��ده توج��ه دارد. مبن��ای این 
برنامه وفاداری بس��یار ساده است. 
مش��تریان با ثب��ت نام در س��ایت 
ش��رکت، به عضویت این مجموعه 
در می آین��د و از هم��ان ابتدای کار 
می توانند از هدایا و پیش��نهادهای 
جال��ب فروش��گاه اس��تفاده کنند. 
مش��تریان از کارت موق��ت خ��ود 
پرینتی تهیه ک��رده و با مراجعه به 

فروشگاه های این زنجیره از خدمات 
مجموع��ه اس��تفاده می کنند. تنها 
بعد از مدت دو تا س��ه هفته، کارت 
عضوی��ت مش��تری ب��ه آدرس وی 
فرس��تاده می ش��ود. امتیازهایی که 
 Waitrose دارندگان کارت ه��ای
از آنها برخوردارند ش��امل 10درصد 
تخفی��ف روی کاالهای مش��خص، 
دریافت نوش��یدنی )چای یا قهوه( 
رای��گان تا ه��ر اندازه که مش��تری 
بخواه��د، مج��الت و روزنامه ه��ای 
رای��گان، خدم��ات خشکش��ویی با 
تخفی��ف ویژه، 10درص��د تخفیف 
ش��رکت در کالس ه��ای آش��پزی 
مجموع��ه، 20درص��د تخفیف در 
اس��تفاده از خدم��ات کافی ش��اپ، 
20درصد تخفیف بر هر کاالیی که 
مش��تری انتخاب کند، ارائه روزانه 
100 قلم کاالی مصرفی به صورت 
رایگان، تخفیف های باورنکردنی در 
س��فارش های آنالین، ش��رکت در 
قرعه کش��ی ماهانه به ارزش5000 
پون��د برای ی��ک نف��ر و 500 پوند 
ب��رای 10نف��ر و جلس��ات رایگان 
آش��پزی برای 10نفر به ارزش 100 
پوند، تورهای آموزش��ی و تفریحی 
به مزارع ارگانیک فروش��گاه، انجام 
خرید به صورت س��لف س��رویس 
و. . . اس��ت. بنا ب��ر گفته مدیرعامل 
ای��ن زنجیره بزرگ، فراه��م آوردن 
قهوه رایگان برای مش��تریان )بدون 
اینکه از فروشگاه خریدی انجام داده 
باش��ند(، Waitrose را به دومین 
تأمین کننده بزرگ قهوه در بریتانیا 
تبدیل کرده است. مشتریان وفادار
Waitrose، از ای��ن امکان جالب 
برخوردارن��د که در هر س��اعتی از 
ش��بانه روز، بدون انج��ام هیچ گونه 
خریدی به فروشگاه بیایند و تا آنجا 
که میل دارن��د از قهوه و چای های 
خ��وش طع��م و رایگان فروش��گاه 
اس��تفاده کنند؛ امکانی که با وجود 
مزایای بسیار، دردسرهایی نیز برای 

این شرکت به همراه داشته است! 
عضویت در ای��ن برنامه وفاداری، 
ب��ه رده و دس��ته بندی احتیاج��ی 

ندارد. مشتریان از ابتدا تا انتها، فقط 
مش��تری وفادار فروشگاه می مانند. 
ای��ن ویژگی ه��م می توان��د مثبت 
باشد و هم منفی! البته باید دیدگاه 
مسئوالن مجموعه را در این زمینه 
ب��ه دقت جویا ش��د. آنها می گویند 
»شاید در نظر شما روزنامه، مجله، 
قهوه یا هر محص��ول رایگان، برای 
یک برنامه وفاداری جذاب نباش��د، 
اما ما مطمئن هستیم کاری را انجام 
می دهیم که خواسته قلبی مشتریان 
اس��ت. م��ا مش��تریان خ��ود را به 
خریدهای بعدی موکول نمی کنیم. 
به آنها نمی گوییم بروید امتیاز جمع 
کنی��د و بعد بیایی��د. می گوییم در 
لحظ��ه از خرید خ��ود و از بودن در 
کنار ما لذت ببرید، با فروش��ندگان 
مؤدب و خوش روی ما برخورد کنید 
و از نظم مجموعه شگفت زده شوید. 
در کنار نوش��یدن یک فنجان قهوه 
خوش طعم، از خوان��دن روزنامه و 
مجالتی که متعلق به ش��ما است، 
لذت ببرید. تمام اینها دالیل خوبی 
برای دوباره آم��دن و حضور مجدد 
شما در این مجموعه خواهد شد.« 

قوانین برنامه وفاداری: 
-اس��تفاده از کارت وفاداری، تنها 
مختص به ش��خص دارن��ده کارت 
اس��ت، یعنی شخصی که در سایت 
شرکت ثبت نام کرده و نامش روی 
کارت درج ش��ده اس��ت. اس��تفاده 
دیگ��ر اف��راد از ی��ک کارت از نظر 
شرکت پذیرفته نیست و در صورت 
مش��اهده، برخورد ج��دی صورت 

می گیرد. 
- مش��تریان در ه��ر لحظ��ه که 
بخواهن��د می توانن��د از عضوی��ت 
باش��گاه، خ��ارج ش��وند. تنها کافی 
اس��ت به س��ایت ش��رکت مراجعه 
کرده و حس��اب کاربری کارت خود 

را غیرفعال کنند. 
-Waitrose در قبال گم شدن، 
خراب��ی و س��رقت کارت وف��اداری 
مشتریان هیچ گونه مسئولیتی ندارد. 
مشتریان سرقت کارت خود را باید 

به شرکت اطالع دهند. 

- زمانی ک��ه ش��رکت، تخفیف و 
هدایایی ب��رای خریده��ای آنالین 
خ��ود در نظ��ر می گی��رد، صرفاً به 
همین منظور اعالم می شود و شامل 
خرید ه��ای حضوری در فروش��گاه 

نیست. 
- مش��تریان ب��ه هن��گام خرید 
حض��وری، مل��زم ب��ه ارائ��ه کارت 
وفاداری خود هس��تند. در غیر  این 
صورت از مزایای مش��تریان وفادار 
بی به��ره می مانن��د. در خریدهای 
اینترنتی، به دلیل استفاده از حساب 
کارب��ری، اعالم کد وف��اداری کافی 

است. 
 ،Waitroseرایگان قهوه های   -
تنها ش��امل الته، اسپرس��و، موکا و 
کاپوچینو خواهد بود اما نوش��یدن 
هر نوع چای، رایگان است. مشتریان 
وف��ادار در صورت س��فارش س��ایر 
نوشیدنی ها، ملزم به پرداخت هزینه 

هستند. 
- امکان ارائه خدمات خشکشویی، 
خدمات پم��پ بنزین و کالس های 
آشپزی در هر شعبه ای مهیا نیست. 
هر ش��عبه متناس��ب با ش��رایط و 
موقعیت جغرافیایی خود به خدمت 

مشغول است. 
ارائ��ه  رای��گان  روزنامه ه��ای   -
 Daily ش��ده در مجموعه ش��امل
 Telegraph، Daily Mail،
 The Guardian، The Times
و Scottish Daily Mail خواهد 
بود. س��ایر روزنامه ه��ای باالتر از 5 
پوند، بسته به میزان خرید مشتری 
در آن روز، با تخفیف در اختیار وی 

قرار خواهد گرفت. 
- مجالت رایگان، بیشتر در حوزه 
خوراک و آموزش آش��پزی اس��ت. 
اس��تفاده از آنها ارتباط��ی با خرید 

مشتری ندارد. 
- دریافت کلیه خدمات و کاالهای 
رایگان منوط به ارائه کارت وفاداری 
از طرف مش��تری به فروش��ندگان 
حاضر در فروش��گاه یا دستگاه های 

کارتخوان است. 
- مش��تریان وفادار، با هر رس��ید 

خری��د خ��ود از فروش��گاه، از یک 
شانس برای شرکت در قرعه کشی 
برخ��وردار   Waitrose ماهان��ه 
خواهن��د ش��د. خریده��ای آنالین 
در صورت��ی که با حس��اب کاربری 
مش��تری و ارائه کد وفاداری صورت 
پذیرد، جزو شانس های قرعه کشی 
محس��وب خواهد ش��د. خرید آزاد 
)مشتریان عادی(، شامل قرعه کشی 

نیست. 
- اف��راد دارن��ده کارت وف��اداری 
باید سن شان حداقل باالی 18سال 

باشد. 
مزایای برنامه وفاداری 

از جمل��ه مزیت های ب��زرگ این 
برنامه وف��اداری، می توان به تفاوت 
ساختار و اجرای برنامه با برنامه های 
وفاداری س��ایر خرده فروشان نظیر 
Tesco اشاره داشت؛ تفاوتی که در 
آن، حرفی از امتیاز و جمع آوری آن 
به میان نمی آید. مزایا در لحظه در 
اختیار مشتریان وفادار قرار می گیرد 
و مش��تریان تنها شانس شرکت در 
قرعه کشی ماهانه را خواهند داشت. 

معایب برنامه وفاداری 
برنامهMy Waitrose، با وجود 
مزایا، جذابیت ها و تفاوت های بسیار، 
معایبی نیز دارد که قابل چشم پوشی 
نیس��ت؛ اول آنک��ه در ای��ن برنامه، 
طبقه بندی مش��تریان وفادار معنا و 
مفهومی ندارد. مش��تریان یا عادی 
و گذری هس��تند یا وفادار. تفاوتی 
ندارد که مش��تری یک س��ال است 
که وفادار مانده یا س��ه س��ال. نوع 
خریدهای آنها نیز در طوالنی مدت 
تأثیر چندانی بر هدایای آنها نخواهد 
داشت. هر مشتری در لحظه تطمیع 
می شود و تمام. البته از حق نگذریم 
که ب��رای ایج��اد ح��س پیگیری، 
شرکت از قرعه کشی های ماهانه نیز 
بهره برده اس��ت. این روش ممکن 
اس��ت بعد از مدتی برای مش��تری 
تکراری و خس��ته کننده باشد. باید 
دید ش��رکت Waitrose در آینده 
چه تغییرات��ی را در برنامه وفاداری 

خود اعمال خواهد کرد. 
نکته دیگر آنکه شرایط عضویت در 
 Waitrose باشگاه مشتریان وفادار
نیازی به س��ابقه خرید ندارد. با این 
ش��یوه مش��تریان وفادار به معنای 
واقعی قابل تش��خیص نیستند. در 
ضمن، پیشنهاد ش��گفت انگیز این 
ش��رکت ب��رای ارائه قه��وه و چای 
رای��گان بدون وج��ود خرید ممکن 
اس��ت برای این زنجیره هزینه های 
اضاف��ی ب��ه ب��ار آورد. مش��تریان 
فرصت طلب کم نیستند که با تهیه 
یک کارت س��اده وف��اداری، در هر 
روز بارها و بارها به این فروش��گاه ها 
مراجعه کنن��د و ب��دون هیچ گونه 
خریدی به نوشیدن مشغول شوند. 

ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari.com

My Waitrose نگاهی به چگونگی برنامه وفاداری

چگونه می توان مشتریان بالقوه را به یک برنامه وفاداری ساده و متفاوت! 
مشتریان واقعی تبدیل کرد؟ 

یکی از اهدافی که در بازاریابی و کسب و کارهای 
مختلف مورد توجه قرار می گیرد، تبدیل مشتریان 

بالقوه به مشتریان بالفعل است. 
ب��ه گزارش پ��ارک بازاریاب��ی ایران، ع��الوه بر 
اینکه اغلب ش��رکت ها و برنده��ا تالش می کنند 
ت��ا مش��تریان دائم��ی خود را داش��ته باش��ند و 
ان��رژی زیادی را صرف نگهداری مش��تریان ثابت 
خ��ود می کنند، بلکه در کن��ار آن تالش می کنند 
مش��تریان جدید را نیز جذب کنن��د. در این نوع 
از بازاریابی که به بازاریابی مصرف کننده ش��ناخته 
شده اس��ت، بازاریابان سعی می کنند اکثر افرادی 
را ک��ه برای خرید مراجع��ه می کنند به خریداران 
بالفعل تبدیل کنند. به بیان دیگر، افراد را ترغیب 
به خرید کنند. برای رسیدن به این هدف، اقدامات 

مختلفی از جمله موارد زیر انجام می شود. 

1- در نظر گرفتن تخفیف بازاریابی
مطاب��ق تجربیات مش��اوره بازاریاب��ی و فروش، 
برخ��ی از ش��رکت ها ت��الش می کنن��د برگه های 
تخفیفی را طراحی کنند که مش��تریانی که از این 
برگه ها اس��تفاده می کنند، بتوانند با تخفیف هایی 
که در نظر گرفته شده است محصوالت مورد نیاز 
خ��ود را تهیه کنند. این تخفیف ها برای بس��یاری 
از مش��تریان و افراد، یک نیروی برانگیزاننده برای 
خرید اس��ت. بنابراین، ممکن است با اینکه قصد 
خری��د ندارند، ول��ی اقدام به تهیه ای��ن برگه ها و 
اس��تفاده از تخفیف ها کنن��د. از آنجا که صاحبان 
ش��رکت ها و کس��ب و کارها از این تمای��ل افراد و 
ترغیب کننده مشتریان و خریداران آگاهی دارند، 
س��عی می کنند از این اب��زار برای ایج��اد انگیزه 
در مش��تریان اس��تفاده کنند و بر رفتار آنها تأثیر 

بگذارند. 

2- برگزاری نمایشگاه ها
به نظر مشاوره بازاریابی، نمایشگاه هایی که هر از 
چند گاهی برگزار می شود یکی از ابزارهایی است 
که شرکت ها می توانند به نمایش، معرفی و فروش 
محصوالت خود بپردازند. بنابراین، شرکت ها اقدام 
به برگزاری نمایش��گاه ها می کنند و قصد دارند از 
این طری��ق، به معرفی کاالهای خ��ود پرداخته و 
انگیزه کافی برای خرید در بازدیدکنندگان ایجاد 

کنند. 

3-توج�ه ب�ه ویژگی ه�ای فیزیک�ی محل 
فروش

ممکن اس��ت ش��رکت ها از فضاه��ای مختلفی 
ب��رای معرفی و ف��روش کاالهای خود اس��تفاده 
کنن��د. این فضاها هم می توان��د فضاهای واقعی و 
واحدهای فروش باش��د و ه��م می تواند از طریق 
فضاهای مجازی و س��ایت ها انجام شود. شرکت ها 
از هر فضایی که برای معرفی و فروش محصوالت 
خود استفاده می کنند باید به ویژگی های فیزیکی 
و ظاه��ری این فضاه��ا توجه کنن��د. در صورتی 
که ش��ما از فضاه��ای واقع��ی و واحدهای فروش 
اس��تفاده می کنی��د باید ویترین ه��ا و ظاهر محل 
فروش خ��ود را به گونه ای طراحی کنید که بتواند 
توجه مش��تریان را به خود جلب کند. ویترین ها و 
محصوالتی که در ویترین قرار می گیرند می توانند 
نقش مهمی در جذب مش��تریان داشته باشند. در 
صورتی که شما از طریق اینترنت و فضای مجازی 
به تبلیغ، معرفی و فروش کاالهای مورد نظر خود 
می پردازی��د، بای��د در طراحی س��ایت خود دقت 
الزم را داشته باش��ید. برای رسیدن به این هدف 
باید در س��ایت خود به بخش ه��ای مختلف توجه 
داش��ته باش��ید. از جمله این بخش ها می توان به 
عکس ها و تصاویر کاال و محصوالت، قیمت کاالها، 
نحوه خرید، نحوه ارتباط با ش��رکت، پرداخت های 
اینترنتی و . . . اش��اره کرد. عالوه بر این بخ ش��ها 
باید طراحی ظاهری س��ایت ش��ما جذاب باشد و 
بتواند مش��تریان را زمان بیشتری در سایت شما 

نگه دارد. 

اندازه گیری میزان اثربخشی تیم 
فروش

 فروش بخش اصلی یک کسب وکار است. در واقع همه  
بخش های دیگر کار می کنن��د تا بخش  فروش بتواند کار 
را به درس��تی پیش بب��رد. از همین رو فرآیند فروش باید 
به درس��تی و دقت اجرا شود. آخرین مرحله از این فرآیند 
به اندازه گیری اختصاص یافته اس��ت. در واقع، ش��ما باید 
بدانید که میزان اثربخشی تیم فروش شما چقدر بوده و چه 

کارهایی را برای بهبود بیشتر آن باید انجام داد. 
آیا فرآیند فروش شما مؤثر است؟ 

تاکنون صدها روش ب��رای اندازه گیری عملکرد فروش 
طراحی ش��ده است، اما خود را درگیر راهکارهای پیچیده 

نکنید. 
در ادامه یک روش بس��یار س��اده و مؤثر ب��رای ارزیابی 

فروش شما آورده شده است. 
تعداد سرنخ های بازاریابی که تبدیل به فرصت شده اند. 

فرصت هایی که به فروش منجر شده اند. 
قبل از اینکه میزان اثربخش��ی تیم ف��روش را با این دو 
معی��ار اندازه گیری کنید، اجازه دهی��د چرخه فروش را با 

هم بررسی کنیم. 
مراحل چرخه عمر فروش

اگ��ر به چرخ��ه عمر  ف��روش توجه کنی��د، می توانید 
مخاطبان خود را براساس موقعیتی که دارند، دسته بندی 

کنید. 
س��ه دسته اصلی وجود دارد: 1( سرنخ  های بازاریابی 2( 

فرصت ها 3( مشتریان
س�رنخ های بازاریابی: این مرحل��ه در مورد چگونگی 
ج��ذب مش��تری اس��ت. به عن��وان مث��ال، ش��ما صاحب 
کس��ب وکاری در حوزه طراحی وب هس��تید. ش��ما اغلب 
مشتریان خود را از لینکدین می یابید و آدرس ایمیل  آنها را 
یافته و تالش می کنید نخستین ارتباط را با آنها برقرار کنید. 
فرصت ها: بعد از اینکه سرنخ های بازاریابی را یافتید، به 
آنها ایمیل می زنید. اگر یکی از آن س��رنخ های بازاریابی به 
ایمیل شما پاسخ مثبت داد و از شما خواست که در مورد 
نحوه  همکاری بیشتر صحبت کنید، او را می توانید در گروه 

فرصت ها قرار دهید. 
مشتریان: همه آن افرادی هستند که بعد از صحبت با 
تیم ف��روش، به محصوالت تیم عالقه مند بوده و ارتباط با 

کسب وکار شما را شروع می کنند. 
در واقع مشتریان کسانی هستند که به کسب وکار شما 

از طریق خرید محصول، درآمد ارائه می کنند. 
چه تعداد از س�رنخ های بازاریابی ش�ما به فرصت 

تبدیل می شوند؟ 
این نرخ به ش��ما اطالعات زیادی راجع  ب��ه بازاریابی و 

فروش تان می دهد. 
آیا فروشندگان قادر هستند س��رنخ های بازاریابی را به 
فرصت تبدیل کنند؟ آگاهی از این موضوع بس��یار مهم و 
ارزش��مند است، زیرا اگر متوجه ش��وید که مشکل از این 
بخش است یا نیست، می توانید استراتژی های درست تری 
را اتخاذ کنید. شاید تیم فروش در بخش تبدیل سرنخ های 
بازاریابی ب��ه فرصت خوب عمل می کند، اما تیم بازاریابی 

سرنخ های کافی را در اختیار تیم فروش قرار نمی دهد. 
دوم اینکه آیا فروشندگان شما به طور مؤثری سرنخ های 
بازاریاب��ی را پیگی��ری می کنن��د؟ در صورتی ک��ه تعداد 
س��رنخ های بازاریابی مناس��بی در اختیار تیم فروش قرار 
می گیرد، اما آنها نمی توانند فرصت های کافی را به دست 
آورند؛ باید روش ها را مورد بررس��ی قرار دهید. در چنین 

وضعیتی دو مشکل ممکن است وجود داشته باشد. 
1- تیم بازاریابی س��رنخ های مناسبی را در اختیار تیم 

فروش قرار نمی دهد. 
2-تیم فروش به خوبی پیگیر فروش نیست. 

چه تعداد از فرصت ها به فروش نهایی منجر می شوند؟ 
شما باید تعداد کل فرصت هایی را که به دست آوردید با 

تعداد کل فروش های نهایی مقایسه کنید. 
اگر اختالف بزرگی بین آنها وجود دارد، نخستین کاری 
که باید انجام دهید، یافتن دلیل عدم خرید اس��ت. اینکه 

چرا فرصت های شما به فروش تبدیل نمی شوند. 
همیش��ه اش��تباه از س��وی تیم فروش نیس��ت، شاید 

قیمت گذاری های شما به درستی انجام نشده است. 
شاید برند شما به اندازه کافی قدرتمند نیست. باید دلیل 

اصلی را یافته و سپس استراتژی صحیحی را اتخاذ کرد. 

یک نکته بسیار مهم در اثربخشی تیم فروش
البته باید به صنع��ت خود توجه کنید، زیرا نرخ تبدیل 

فرصت به فروش در صنایع مختلف متفاوت است. 
براس��اس تجزیه و تحلیل هایی ک��ه تیم تحقیقات بازار 
هاب اس��پات از 8900 ش��رکت در 28 صنعت انجام داده 
اس��ت، متوس��ط نرخ تبدیل فرصت به ف��روش در صنعت 
گردش��گری 11درصد است، درحالی که برای صنعت هنر 
حدود 28درصد است. به همین دلیل در این بخش بیشتر 
باید خودتان را با رقبا مقایس��ه کنید. اگر رقبا بهتر از شما 
عمل می کنند، احتماال مشکلی در کسب وکار شما وجود 

دارد که باید آن را برطرف کنید. 
اگر به نتایجی مش��ابهی با رقبا دس��ت می یابید، باید با 

استراتژی های تمایز خودتان را از رقبا متمایز کنید.
در واقع بیشتر روی برندینگ کار کنید. 

نتیجه گیری
اندازه گیری همواره به عملکرد بهتر منجر ش��ده است. 
بدون اندازه گیری نتایج فروش تان نمی توانید مشکل اصلی 
را ک��ه در کس��ب وکارتان وجود دارد بیابی��د. بنابراین دو 
معیاری را که در این مطلب به آنها اشاره شد به دقت دنبال 
و سعی کنید برای بهبود نتایج، استراتژی های صحیحی را 

اتخاذ کنید. 
hubspot :منبع

مشتریان ابدیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

کتاب های الکترونیکی بنویسید - کتاب ها از انواع دیگر محتوا ارزش بیشتری دارند و تخصص شما را تأیید می کنند. شما می توانید 
 آنها را بفروشید یا به صورت رایگان در ازای گرفتن آدرس ایمیل کاربران ارائه دهید.

علیرضا جعفری
 مشاور برنامه های وفاداری



روی موارد کامال ضروری تمرکز 
کنید

فرصت امروز: انس��ان به علت محدودیت هایی 
ک��ه در ح��وزه توانایی های خ��ود دارد، نمی تواند 
همزم��ان روی چن��د هدف متمرکز باش��د و اگر 
بخواهد چندین هدف را با هم به جلو سوق دهد، 
این امکان وجود دارد که از کیفیت کار به ش��دت 
کاسته ش��ود. به همین خاطر معموال مدیران در 
تالش برای ترتیب بندی و اولویت بخشی به اهداف 

خود هستند. 
چیزی که مس��لم اس��ت این است که هر هدف 
نیازمن��د هزینه هایی اس��ت. در رابط��ه با هزینه، 
تنه��ا بحث مالی مطرح نیس��ت و زمانی که صرف 
آن می ش��ود نیز از اهمیت بسیار باالیی برخوردار 
اس��ت. به همین خاطر در صورت��ی که به نتیجه 
مطل��وب نرس��د، ضرر بزرگی را متحمل ش��رکت 
خواهد س��اخت. تصور غالب افراد این اس��ت که 
انجام چندکار همزمان باعث جلو افتادن نس��بت 
به سایرین خواهد شد، با این حال فراموش نکنید 
که در ابتدا باید بدانید که به چه کاری مش��غول 
هس��تید و اهمیت انجام آن تا چه میزان اس��ت. 
برای مثال ممکن اس��ت در برنامه یک ساله خود 
موارد متعددی را ذکر کنید که ممکن است حجم 
آن چندین برابر س��ایر رقبای ش��ما باشد، با این 
ح��ال در صورتی که در انتخ��اب آنها دقت عمل 
کافی را نداش��ته باش��ید، بیش��تر کار کردن شما 
منجر به پیش��ی گرفتن از س��ایرین نخواهد شد. 
علت این امر هم به این خاطر اس��ت که ش��ما به 
علت آنکه در عرصه پر سرعت رقابت با محدودیت 
زمانی مواجه هس��تید، بای��د روی مواردی تمرکز 
کنی��د که واقعا مهم و حیاتی هس��تند و از انجام 
م��وارد بیهوده جلوگیری کنید. درواقع ش��ما باید 
وقت و هزینه خود را روی مواردی خرج کنید که 

نیاز شرکت است. 
ب��ا نگاهی عمیق به این واقعیت پی  خواهید برد 
ک��ه کار تمامی ندارد و زمان به س��رعت از مقابل 
چش��مان ش��ما گذر خواهد کرد. به همین خاطر 
بای��د در انجام کارهای خود ابت��دا به موارد کامال 
ض��روری و مهم بپردازید. با این کار این توانایی را 
پیدا خواهید کرد که حتی برخی از کارهای خود 
را از لیستی که تهیه کرده اید، حذف کنید که این 

خود امری بسیار سودمند و مفید است.
 

ایده
نویس��نده،  تعلیم دهن��ده،  کاوی،  اس��تفان 
تاجر و  س��خنران انگیزش��ی آمریکایی اس��ت که 
محبوب ترین کت��اب او هفت عادت مردمان مؤثر 
ن��ام دارد. )کتاب  »هفت ع��ادت مردمان مؤثر« 
بی��ش از ۲۵ میلی��ون نس��خه در سراس��ر جهان 
فروخته اس��ت و نسخه صوتی آن نخستین کتاب 
صوتی بود که بیش از یک میلیون نسخه فروخت. 
بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت آمریکا در س��ال 
۱۹۹۴، پس از رایزنی و مشاوره با استیفان کاوی 
گفت که بهره وری آمریکا بس��یار افزون تر خواهد 
ش��د اگر افراد راهنمایی ه��ای کاوی را پی بگیرند 

و دنبال کنند.( 
اگر می خواهید در زندگی و روابط ش��خصی تان 
تغیی��رات جزیی به وجود آوری��د، به گرایش ها و 
رفتارت��ان توجه کنید، اما اگ��ر دل تان می خواهد 
قدم های کوانتوم��ی بردارید و تغییرات اساس��ی 
در زندگی ت��ان ایج��اد کنی��د، بای��د نگرش ها و 
برداش��ت های تان را ع��وض کنی��د. در راس��تای 
موفقیت الزم است نگرش خود را تغییر دهید. در 
رابطه با اهداف نیز همین طور است و باید بتوانید 
اهدافی را برای خود تعیین کنید که س��ایرین از 
درک و انجام آن عاجز هستند. حقیقت این است 
که به محض تغییر برداش��ت، هم��ه چیز ناگهان 

عوض می شود. 
اس��تفان کاوی بی��ان می کند که در راس��تای 
موفقیت الزم اس��ت اهداف خود را به نهایت س��ه 

مورد کاهش دهید. 
به محض ش��روع  شناس��ایی س��ه هدف کامال 
ض��روری، به ترتیب پی به این امر خواهید برد که 
برخی دغدغه های ش��ما ابدا مهم نبوده و می توان 
حتی آنها را نادیده گرفت. بدون شک هر شرکتی 
برای پیش��رفت نیاز به هدفی دارد و این هدف به 
هر میزان که روشن تر باشد، نتایج مطلوب تری را 

در پی خواهد داشت. 
کارآفری��ن انگلیس��ی »مارتا لی��ن فاکس« نیز 
هم��واره به اهمی��ت تمرکز روی اه��داف، تأکید 
دارد. درواقع وی با بیان اینکه جزییات زیاد باعث 
می ش��ود از اصل دور ش��ویم، به س��ایرین توصیه 
می کند تمرکز خود را خرج مواردی کنند که واقعا 
از اهمیت باالیی برخوردار هستند. وی علت اصلی 
ای��ن امر را ک��ه افراد در پای��ان روز نمی توانند به 
موفقیت چش��مگیری دست پیدا کنند، شناسایی 
ناقص آنها که منجر به افزایش تعداد خواس��ته ها 

خواهد شد می داند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- س��عی کنید اهداف ضروری و مهم خود را به 

سه عدد کاهش دهید.
 این امر بدون ش��ک شما را در موقعیت بهتری 
قرار خواهد داد و باعث خواهد شد کاری را انجام 

دهید که واقعاً برای شما سودمند است. 
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اگ��ر از صحبت ه��ای صمیمانه 
با دوس��تان و برخ��ی از همکاران 
بگذریم، گفت وگ��وی تأثیرگذار و 
ثمربخش یکی از کارهای دش��وار 
حوزه کسب وکار محسوب می شود. 
در ای��ن مقال��ه مونیک��و والکور از 
مؤسسه هارواد بیزینس به بررسی 
راهکارهای بازگرداندن گفت وگو به 

مسیر اصلی پرداخته است. 
چند ماه پیش یکی از دوستانم 
به نام دیوید مدیریت بخش تجاری 
مدرسه ای در کالیفرنیا را بر عهده 
گرفت. وی ابتدا برنامه خود را تهیه 
و در راستای آن اقدام به استخدام 
و همکاری با نیروه��ای مورد نیاز 
کرد. پیش از ش��روع به کار دیوید 
با همه کارمن��دان گفت وگویی در 
مورد اهداف مدرسه و وظایف شان 
داش��ت. قصد وی از این گفت وگو، 
عالوه بر آگاه س��اختن کارمندان، 
ایجاد احساس تعلق و وفاداری به 
اهداف تعیین شده بود. با این حال 
پس از گذش��ت یک سال از شروع 
آن پ��روژه هنوز اهداف ابتدایی که 
قرار بود در عرض س��ه ماه محقق 
شود، نیمه کاره باقی مانده است. 

هنگام��ی ک��ه ب��ا وی در مورد 
علت شکس��ت آن پروژه صحبت 
ک��ردم، نکته جالبی در س��ازوکار 
گفت وگوی دیوید ب��ا همکاران و 
کارمندان��ش یافتم. لیال مس��ئول 
بخش خدمات آنالین مدرس��ه ای 
بود که دیوی��د در آن کار می کرد. 
هنگام��ی که دیوید طرح برگزاری 
امتحانات به صورت آنالین را ارائه 
داد، لیال به دلیل وجود مش��کالت 
س��خت افزاری با آن مخالفت کرد. 
مش��اجره میان آن دو بدون اینکه 
نتیجه خاصی در بر داش��ته باشد، 
پایان یاف��ت. البت��ه دیوید گمان 
می کرد که لیال را متقاعد کرده تا 
پروزه پیشنهادی را انجام دهد، اما 
ای��ن تنها آن چیزی بود که دیوید 

گمان می کرد. 
واقعی��ت آن اس��ت ک��ه اگر در 
فرآیند مذاکره و گفت وگو با طرف 

مقابل وی را به طور کامل متقاعد 
نکنید، تعه��د و باورش به پروژه یا 
پیش��نهادتان را جل��ب نکرده اید. 
این درست همان مشکلی بود که 
دیوید را در دس��تیابی به اهدافش 
ناکام س��اخت. در حقیقت دیوید 
گمان می کرد که اگر به هر شیوه 
ممکن در مشاجره برطرف مقابل 
پیروز ش��ود، معن��ای آن پذیرش 

طرح و ایده اش خواهد بود. 
اگر با مش��کلی مانن��د آنچه در 
باال شرح داده ش��د، دست وپنجه 
ن��رم می کنید، این مقاله به ش��ما 
کمک خواهد کرد ت��ا خالقیت و 
ه��وش بیش��تری را در گفت وگو 
به کار برید. به طور خالصه، ش��ما 

نیازمن��د تحت تأثی��ر قرار 
دادن طرف مقابل و استفاده 
از خالقیت در پیشبرد بحث 
هستید. در ادامه شیوه های 
مؤثر به منظور دستیابی به 
این هدف را بررسی خواهیم 

کرد. 

ذهنیت خود و طرف 
مقابل را تغییر دهید

در اغلب مشاوره هایی که 
ب��ه منظور کمک ب��ه افراد 

برقراری گفت وگوی  راس��تای  در 
موفق تجاری برگزار می ش��ود، بر 
اهمیت تغییر دیدگاه خود و طرف 
مقابل نسبت به بحث جاری تأکید 
می شود. به طور خالصه، این بدان 
معناس��ت که در بیشتر بحث های 
گره خورده، طرفین به یکدیگر به 
چشم رقیب نگاه می کنند. این امر 
ناشی از خصلت طبیعی کسب وکار 
اس��ت، اما اگ��ر می خواهید بحث 
مؤث��ری داش��ته باش��ید و تجربه 
دیوی��د برای ت��ان تک��رار نش��ود، 
چشم انداز خود و طرف مقابل را از 
بحث دو رقیب به بحث دو همکار 
ارتقا دهید. حقیقت آن اس��ت که 
هن��گام بحث هر دو طرف بر س��ر 
یک مش��کل گفت وگو کرده و به 

نوعی همکار به حساب می آیند. 
همکاری برای حل یک مشکل 
مشترک نیازمند دستیابی به یک 

زبان مشترک نیز اس��ت. در واقع 
ش��ما بای��د در عین ت��الش برای 
فه��م تأکیدهای ط��رف مقابل بر 
انتق��ال منظور و اه��داف خود نیز 
همت گمارید. بر این اساس دیگر 
گفت وگو با یک ش��ریک تجاری، 
س��هامدار یا کارمن��د مانند تالش 
برای نفوذ به یک قلعه مس��تحکم 
نخواهد ب��ود. گاردهای خود را باز 
ک��رده و به طرف مقابل نیز کمک 
کنید تا ای��ن کار را انجام دهد. در 
این راس��تا بهتر اس��ت از کاربرد 
راهکارهای کلیشه ای یا تهییج جو 
مکالمه خ��ودداری کنید. اگر قرار 
است نتیجه ای حاصل شود، تنها از 
دل یک گفت وگوی دوستانه و آرام 

بیرون خواهد آمد. 

اهمیت تعدیل درخواست ها
پژوهش کالس��یکی  براس��اس 
ک��ه در حوزه روابط می��ان افراد از 
سوی پژوهشگران دانشگاه هاروارد 
صورت گرفته، در 70درصد مواقع 
هنگام��ی ک��ه یک��ی از طرفی��ن 
گفت وگو و مذاکره در تالش برای 
به کرسی نشاندن دیدگاه یک جانبه 
خود است، روند گفت وگو با مشکل 
و بن بست مواجه می شود. در واقع 
هنگامی که م��ا قصد داریم به هر 
قیمتی دیگران را وادار به مشاهده 
وضعیت از نقطه نظر شخصی مان 
کنیم، مقاومت طرف مقابل امری 
بدیهی اس��ت. در چنی��ن مواقعی 
ایستایی بحث همه را کالفه خواهد 
کرد. فرقی ن��دارد که ما در بحث 
چق��در منطق��ی و خوش صحبت 

باش��یم؛ ت��ا زمانی که نس��بت به 
دیدگاه طرف مقابل به بحث آگاه 
نشویم، امکان حصول توافق بعید 
به نظر می رس��د. در مثالی که در 
ابت��دای بح��ث از دیوی��د آوردم، 
هنگام مصاحبه با لیال متوجه شدم 
که یکی از مشکالت اساسی دیوید 
همین بوده است. لیال در این مورد 
بر بی تفاوتی طرف مقابل نس��بت 
به تجربه وی و س��ایر همکارانش 
تأکید می کند: »دیوید هرگز تالش 
نکرد نسبت به دیدگاه ما عالقه ای 
نش��ان دهد. در واق��ع به ندرت به 
صحبت ه��ای م��ا گوش م��ی داد. 
همچنی��ن وی فقط به فکر پرتاب 
کردن پروژه هایش به سمت ما بود. 
م��ن یک متخص��ص حوزه 
نیس��تم،  س��ازمانی  روابط 
ام��ا گمان می کن��م تفاوت 
آشکاری میان رفتار دیوید و 
همکاری در یک کسب وکار 

وجود دارد.« 
ت��الش ب��رای آگاه��ی از 
دی��دگاه ط��رف مقاب��ل به 
خودی خود ه��دف چندان 
مؤثری نیس��ت. بدین معنا 
پس از آگاهی متقابل از زاویه 
دید باید در راستای دستیابی 
به یک یا چند هدف منس��جم گام 
برداشت. این مرحله نیازمند تعدیل 
دوطرفه خواس��ته هایی اس��ت که 
در ابتدای بحث فاصله ش��گرفی از 

یکدیگر داشتند. 

اهمیت بیان صریح احساس 
و نظر

در رون��د گفت وگو هر دو طرف 
احس��اس و نظر خاص��ی در مورد 
ه��ر ی��ک از بخش ه��ای م��ورد 
مذاک��ره دارند. تأثیرگ��ذاری این 
احساس های درونی تنها هنگامی 
محقق خواهد ش��د که به صورت 
درست و روشمند در قالب جمالت 
بیان ش��ود. به منظور دس��تیابی 
س��ریع به این مرحله بهتر است از 
جمالت��ی نظیر »دوس��ت دارم در 
این بح��ث نگرانی های مان را کنار 
گذشته و فارغ از اینکه نتیجه کار 

چه می شود به گفت وگو بپردازیم. 
می توانیم مطمئن باش��یم که در 
ص��ورت مغای��رت نتیج��ه نهایی 
بح��ث با اه��داف اولیه م��ان آن را 
کنار خواهیم گذاش��ت« یا »پیش 
از ش��روع گفت وگو در مورد موارد 
اصلی مایل هستم نظر یا پیشنهاد 
ش��ما را در مورد نح��وه همکاری 
برای دس��تیابی به یک نقطه نظر 
مش��ترک به منظور ش��روع بحث 

بدانم« استفاده کنید. 

خود ایرادیابی
یافت��ن اش��تباه های دیگران کار 
بس��یار ساده ای اس��ت. با این حال 
اگر بنا بر یافتن ایرادهای خودمان 
باشد، همین کار ساده و تفریح گونه 
به یکی از مش��کل ترین مشغله ها 
تبدی��ل می ش��ود. این بخ��ش از 
کار دش��واری زی��ادی دارد، اما اگر 
به درس��تی صورت گی��رد بر روند 
گفت وگو تأثیر انکارناپذیری خواهد 
داشت. اعتراف به اشتباهاتی که در 
جریان گفت وگو مرتکب ش��ده اید، 
دیگ��ران را نیز ترغیب خواهد کرد 
تا ایرادهای خ��ود را راحت تر بیان 
کرده و بپذیرند. به عنوان نمونه اگر 
بدون مقدمه به طرف مقابل تاخته 
و درخواس��ت وی را غیرمنطق��ی 
خطاب کنی��د، با مب��ارزی مواجه 
خواهید ش��د که گاردهای خود را 
به روی ش��ما بسته است. حال اگر 
همی��ن نکته را با اعت��راف به یکی 
از اش��تباه های تان در فرآیند بحث 
گوش��زد کنید، رون��د ادراک طرف 

مقابل به کلی تغییر خواهد کرد. 
همه ما تصاوی��ری از خود داریم 
که براس��اس بازخوردهای دیگران 
تغییر می یابد. این تصاویر شخصی 
ارتب��اط مس��تقیمی ب��ا اعتماد به 
نف��س و واکنش های م��ا در برابر 
محرک های بیرونی دارد. بر همین 
اس��اس اگر در فرآیند گفت وگو به 
این تصاویر و الگوهای ذهنی توجه 
شود، احتمال توافق و یافتن نقطه 
نظر مشترک افزایش خواهد یافت. 
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راهکارهای بازگرداندن بحث به جریان اصلی در مالقات های کاری

هنگامیکهبحثگرهمیخورد
کارتابل کلید

معرفی گام به گام بخش های اصلی 
یک طرح کسب وکار

مایک تایس��ون، یکی از قهرمانان مش��ت  زنی س��ابق، 
هنگامی که از او در مورد برنامه  هایش پرسیده شد، اذعان 
داشت که هر برنامه ای دقیقا به هنگام تصمیم گیری در 
ذهن ش��کل می گیرد. نظریه او دقیقا مشابه نظریه های 
جدید در مدرسه های کارآفرینی است که معتقدند بداهه 
عمل کردن باعث خالقیت و نوآوری می شود. آنها بر این 
باورن��د که می توانید زمان خ��ود را به جای صرف کردن 
برای نوش��تن یک ط��رح ۲0صفحه ای، ص��رف کارهای 

متفاوت تری کنید. 
ب��ه گ��زارش ibazaryabi در مقاب��ل ای��ن نظری��ه 
رویک��ردی با عن��وان برنامه ریزی هدفمند وج��ود دارد 
که اغل��ب تحقیقات و پژوهش ها موفقی��ت آن را اثبات 
کرده اند. یکی از بهترین برنامه ریزی ها برای کسب وکارها، 
نوش��تن یک طرح کس��ب وکار خوب و کارا است که در 
آن مش��خص می کنند ما »هم اکن��ون در چه وضعیتی 
هس��تیم«، »می خواهیم از کجا به کجا برسیم« و اینکه 

»چگونه می  توانیم به آنجا برسیم.«
۷ بخش اصلی از یک طرح کسب وکار یا 

بیزینس پلن
یک طرح کسب وکار شامل اهداف یک کسب وکار است؛ 
دالیلی که نش��ان می دهد آن اهداف و راه های رس��یدن 
به آنها قابل دس��تیابی اس��ت. طرح کسب وکار به کسب 
وکارها در جلوگیری از شکس��ت کمک می کند. هدف از 
طراحی این طرح درک روش��نی از نق��اط ضعف و قوت 
است. در ادامه بخش های اصلی را که یک طرح کسب وکار 

یا بیزینس پلن باید داشته باشد مطرح می کنیم. 
خالصه اجرایی

خالصه اجرایی، خالصه ای از اهداف یک کس��ب وکار 
اس��ت که جنبه های مختلف یک کسب وکار در آن مورد 
بررسی قرار می گیرد. گاهی اوقات شما نیاز دارید که طرح 
کسب وکار یا بیزینس پلن خود را به سرمایه گذاران نشان 
دهید. بنابراین باید مطمئن شوید که توضیحاتی درباره 
کسب وکار شما، محصوالت، خدمات ارائه شده و نیازهای 

مالی تان به صورت کامل در طرح آورده شده است.
شرح کسب وکار

این جایی است که ش��ما خوانندگان را به کسب و کار 
معرف��ی می کنی��د؛ توصیف محص��والت و خدماتی که 
کس��ب و کار ش��ما در قبال ارائه و کجا و چگونه شما در 
ارائه آن به مش��تریان بالقوه خ��ود برنامه ریزی کنید. در 
حال حاضر، ش��ما باید یک ایده روشن را در مورد کدام 
صنع��ت با کس��ب و کارتان مطرح کنید و مش��تری های 
مورد نظر خود را انتخاب کنید. همچنین ش��امل تجزیه 
و تحلیل صنعت و کس��ب و کار خود را متناس��ب است. 
همچنین چش��م انداز آینده را شامل می شود. چگونگی 
پیشرفت های بیش��تر در صنعت شما را تحت تأثیر قرار 
می دهد که ممکن است روی کسب و کار شما تأثیر بگذارد 

و واقعیت ها را به اثبات برساند. 
تجزیه و تحلیل بازار و رقبا

یک تحلیل کامل از بازار برای کسب وکارها بسیار مهم 
و حیاتی است. این تحلیل باید چرخه خرید، عادت های 
خری��د مش��تریان، آمادگی ب��رای پذی��رش محصوالت 
و م��واردی از این قبیل را تجزی��ه و تحلیل کند. به طور 
خالص��ه در این مرحله، ش��ما باید ثابت کنی��د که بازار 
مناس��بی برای محصوالت و خدمات ش��ما وجود دارد. 

همچنین باید راجع به رقبای خود تحقیق کنید. 
این یافته ها به ش��ما کم��ک خواهد کرد تا یک مزیت 
رقابت��ی واقعی نس��بت به رقبای خود داش��ته باش��ید. 
استراتژی هایی که برای این بخش تهیه کرده اید باید در 

طرح کسب وکار شما گنجانده شوند. 
بازاریابی و فروش

بازاریابی و فروش یکی از اصلی ترین ارکان کسب وکارها 
اس��ت، لذا اختصاص دادن یک مرحله مهم به این بخش 
ضروری به نظر می رسد. این بخش شامل استراتژی های 
بازاریابی و ترویج محصوالت شما است؛ تبلیغات، ترویج 
محصوالت و روابط عمومی. در این بخش تمامی راهکارها 
برای افزایش تعداد سرنخ های بازاریابی، افزایش تبدیل ها 
و حفظ مش��تری آورده می شود. تمامی موارد ذکر شده 

باید واقعی و مبتنی بر حقایق باشند. 
مدیریت و عملیات تجاری

این بخش به برنامه ریزی کسب وکار شما بستگی دارد 
که اغلب ش��امل تدارکات و الزامات توسعه کسب وکارها 
اس��ت. زیرس��اخت ها، تجهیزات��ی همچ��ون وای فای و 
مسئولیت های تیم مدیریت در این بخش نوشته می شود. 

وضعیت مالی
موفقیت یا شکس��ت کس��ب وکارها را میزان س��ود آنها 
مشخص می کند،  بنابراین طبیعی است که یکی از بخش های 

اساسی طرح کسب  وکار شما به آن اختصاص یابد. 
جنبه های اصلی: 

- گزارشی کامل از منابع درآمدزای کسب وکار
- پیش بینی هزینه ها

- طرح ه��ای ج��ذاب ب��رای افزای��ش درآمد و رش��د 
کسب وکار.

مدیریت ریسک و پلن های پیشنهادی
حتی اگر برنامه ش��ما بسیار کامل و بی نقص باشد، باز 

هم ممکن است اشتباهاتی رخ دهد. 
طرح ش��ما باید ش��امل اس��تراتژی هایی باشد که در 

صورت بروز اشتباهات راهکارهایی را پیشنهاد دهد. 
به عنوان مثال، یک��ی از اس��تراتژی ها می تواند تغییر 
استراتژی های بازاریابی باشد، در صورتی که نتایج دلخواه 
رخ ندهد. تحقیقات ثابت کرده اند تیم هایی که برای خود 
بیزین��س پلن دارند، اغلب موفق تر هس��تند و در مقابل 

مشکالت با برنامه تر رفتار می کنند. 
smallbiztrends :منبع

همه ما تصاویری از خود داریم که 
براساس بازخوردهای دیگران تغییر 
می یابد. این تصاویر شخصی ارتباط 

مستقیمی با اعتماد به نفس و واکنش های 
ما در برابر محرک های بیرونی دارد. بر 
همین اساس اگر در فرآیند گفت وگو به 
این تصاویر و الگوهای ذهنی توجه شود، 
احتمال توافق و یافتن نقطه نظر مشترک 

افزایش خواهد یافت

ترجمه: علی آل علی  

کسب وکار خالق

سئو و توسعه  وب سایت - این روزها سئو و توسعه  وب سایت اهمیت بسیار زیادی پیدا کرده اند. بسیاری از کارآفرینان از وارد شدن به این حوزه ها 
احساس امنیت نمی کنند؛ زیرا تکنولوژی آن با سرعت زیادی در حال تغییر کردن است. بیش از 2۰۰ فاکتور در الگوریتم های رتبه بندی وجود دارد 

و به همین دلیل بسیاری از صاحبان کسب و کار ترجیح می دهند که سئوی خود را به افراد متخصص بسپارند. اگر تخصص خوبی در این زمینه 
داشته باشید، از هر کجای دنیا می توانید مشتری داشته باشید و درآمد کسب کنید.
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اخبار

تبریز – اسد فالح: نشست هم اندیشی روابط عمومی شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و مناطق ش��مالغرب کشور با 
هدف بررس��ی چالش های حوزه رواب��ط عمومی با حضور رئیس 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و هیات 
هم��راه و رؤس��ای روابط عمومی های مناطق آذربایجان ش��رقی، 
ارومیه، اردبیل، زنجان و میاندوآب در تبریز برگزار شد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، ابوالفضل روح اللهی 
مدیر منطقه در آغاز نشست هم اندیشی چالش های حوزه روابط 
عمومی مناطق، با اش��اره به رویداد تبریز 2018 ضمن خیرمقدم 
به  رؤس��ای روابط عمومی های شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران و مناطق ارومیه، اردبیل، زنجان، میاندوآب و روس��ای 
واحدهای روابط عمومی ستاد جهت حضور در پایتخت گردشگری 
جهان اسالم، به بیان اهمیت و نقش روابط عمومی و شرح وظایف 
آن در سازمان پرداخت و گفت: روابط عمومی نقش میانجی، حفظ 
و ارتق��ای روابط بین درون س��ازمانی و برون س��ازمان با مدیریت 
را داش��ته و مدافع برآیند عملکرد س��ازمان با ارائه تصویر روشن و 
مبین از آن می باشد. مدیر منطقه آذربایجان شرقی درادامه ضمن 
تأکید بر بهره مندی از نکته نظرات مردم و افکار مثبت س��ازمان 
و ذینفعان در راس��تای ش��کوفایی و دس��تیابی به اهداف سازمان 
با انجام ش��یوه های علمی در حوزه رواب��ط عمومی، افزود: حیات 

سازمان مس��تلزم فعالیت پویا و بدون وقفه روابط عمومی هاست 
و روابط عمومی خوب باید آینده نگر و آس��یب ش��ناس باشد تا با 
انج��ام پیش بینی الزم و کمک ب��ه مدیریت جهت کنترل بحران 
های احتمالی مایه اعتبار س��ازمان باش��د. در ادامه این نشس��ت، 

کاه��ی رئیس روابط عمومی ش��رکت ملی پخش ف��رآورده های 
نفتی ایران نیز ضمن تش��کر از میزبانی منطقه آذربایجان ش��رقی 
و توصیف ش��هر تبریز بعنوان شهری پاکیزه و نظام مند با مردمان 
قانون مدار، گفت: روابط عمومی چش��م و گوش و زبان س��ازمان 
ب��وده و مغز متفکر و بانک اطالعاتی آن می باش��ند. رئیس روابط 
عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفت��ی ایران همچنین 
با اش��اره به ش��رایط و وظایف امروزه روابط عمومی  بر حساسیت 
عملکرد این حوزه نس��بت به گذشته تأکید کرد و افزود: آنچه کار 
روابط عمومی را بیش از پیش حس��اس تر نموده بحث تکنولوژی 
های نوین و فناوری روز می باش��د که بار ش��بکه های مجازی و 
سیس��تم های الکترونیکی رابه این حوزه اضافه کرده است. فاطمه 
کاهی بحث مس��ئولیت های اجتماعی و حقوق ش��هروندی و نیز 
مقوله پاسخگویی به نیازهای مخاطبین را در کنار کار اطالع رسانی 
و آگاهی بخش��ی به جامعه مخاطب از چالش ها و وظایف خطیر 
روابط عمومی ها عنوان نمود. درادامه نشست روابط عمومی های 
مناطق ) آذربایجان شرقی-اردبیل- ارومیه-زنجان – میاندوآب ( 
نیز با ارائه گزارشی از عملکرد سال 95، نظرات و پیشنهادات خود 
را جه��ت ارتقاء و بهبود عملکرد و وضعیت این حوزه بیان کردند. 
در جمع بندی این نشست، پیشنهادات و چالش های عنوان شده 
مورد بررس��ی قرار گرفت و برآیند آن جهت پیگیری و اقدام الزم 

طی صورتجلسه ای مدون و تنظیم گردید.

اصفهان – قاس�م اس�د : نای��ب رئیس کمیس��یون آموزش 
،پژوه��ش و توانمندس��ازی ات��اق بازرگانی اصفهان با  اش��اره به  
هدفگ��ذاری ات��اق بازرگانی  بر احیا و ایجاد عناصر اکوسیس��تم 
کارآفرینی در اس��تان اصفهان گفت:  تشکیل و برگزاری جلسات 
منظم باش��گاه مدیران و مش��اوران نمونه ای از  این فعالیت است 
. کوروش خس��روی در چهارمین جلسه کمیسیون آموزش اتاق 
بازرگانی اصفهان ضمن اش��اره بر اهمیت میزان قدرت یک شهر 
در تربیت نیروی انس��انی توانمند در حوزه کس��ب وکار به عنوان 
یکی از مهم تری��ن فاکتورهای موردنظر مجامع بین المللی جهت 
ارزیابی س��طح توس��عه محیط کس��ب وکار گفت: لزوم توجه به 
پرورش اس��تادان  این عرصه در سطح بین الملل تشکیل کمیته 
تربیت مدرسین در سطح بین الملل می تواند اقدامی موثر از سوی 
کمیسیون باشد. وی افزود: این کمیته با انتخاب مدرسین سطح 
اس��تان با توجه به پتانس��یل و ظرفیت متقاضی��ان و موضوعات 
موردنیاز طرح معرفی ش��ده را طی سه مرحله پیشنهادی اجرایی 

خواه��د ک��رد.وی کمک ب��ه منتخبی��ن در  تدریس و توس��عه 
توانمندی ارایه در س��طح اس��تان،بهره مندی از اساتید تراز ملی 
جهت ارتق��ا توانمندی ه��ای منتخبین و بهره مندی از اس��اتید 
بین المللی جهت دس��تیابی به اس��تانداردهای مط��رح در حوزه 
تدریس در س��طح بین المل��ل ازجمله فعالیت ه��ای این کمیته 
برشمرد .سید عبدالحسین ساسان استاد اقتصاد دانشگاه در این 

جلسه بر لزوم توجه به تفاوت های موجود در دو جز اصلی ادبیات 
کارآفرینی، یعنی شخص نوآفرین و کارآفرین و مدیران این عرصه 
اشاره کرد. علی نادری مشاور عالی اتاق بازرگانی اصفهان در این 
جلس��ه با ارایه  طرح چارت س��ازمانی صد شرکت کارآفرین برتر 
جهان در سطوح  CEO، CFO، CTO،CIF، بر نقش هریک 
از این عناوین در یاری رساندن به کارآفرین در جهت پیاده سازی 
آینده ترسیمی تاکید کرد.وی  بر لزوم توجه  به آموزش و تربیت 
م��درس در ح��وزه کارآفرینی جهت چاره یاب��ی و رفع معضالت 
مط��رح در آن  تاکید کرد.محمدعلی نادی عضو کمیس��یون در 
این جلس��ه به معرفی و بررسی موضوع آموزش آسیب زا پرداخت 
و گفت: آموزش  همانند یک مشاور  است،مشاوری که میتواند در 
جامعه نقش  هدایتگر و یا آسیب زا  را ایفا نماید.وی افزود:آموزش 
آس��یب زا به عنوان یک آموزش یکنواخ��ت، بی حرکت، غیرفعال، 
بی هدف و عاری از یادگیری هدفمند اس��ت و باعث ایجاد نگرش 

منفی برای  فراگیر نسبت به آموزش میشود. 

س�اری – دهقان : از ابتدای س��ال 95 اح��داث 100 پروژه 
بهداشتی آغاز شده اس��ت که برای ساخت این پروژه ها بالغ بر 
2۶ میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه ش��د. دکتر قاسم جان 
بابایی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در حاشیه مراسم 
افتتاح همزمان 100 پروژه بهداشتی در سراسر استان مازندران 
که در بندر نوشهر برگزار خواهد شد به طرح تحول سالمت اشاره 
کرد و گف��ت: با اجرای طرح تحول س��المت اقدامات خوبی در 
حوزه بهداشتی انجام شده است.وی با بیان اینکه حوزه سالمت 
اولویت دولت است، افزود:از ابتدای سال 95 احداث 100 پروژه 
بهداش��تی آغاز شده است که برای ساخت این پروژه ها  بالغ بر 
2۶ میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه شده که از این رقم 21 
میلیارد تومان براي احداث بنا و مابقي براي خریداري تجهیزات 

هزینه ش��ده است.رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با بیان 
اینک��ه  زمین های این واحدهای بهداش��تی توس��ط خیرین و 
دهیاران اهدا ش��ده اس��ت،گفت: پروژه هاي واحدهاي بهداشتي 

20 مرکز جامع س��المت روستایي و 80 خانه بهداشت مي باشد 
ک��ه اعتب��ارات این پروژه ها ، کش��وري و از مح��ل طرح تحول 
س��المت تامین ش��ده اس��ت.جان بابایی به احداث 18کلینیک 
ویژه دندانپزشکی در اس��تان اشاره کردو گفت: یکی از اقدامات 
صورت گرفته مراجعه به مدارس توس��ط دندانپزش��کان و ارائه 
خدمات دندانپزش��کی به دانش آموزان بوده است.وی به احداث 
111 پایگاه اورژانس جاده ای اش��اره کرد و افزود: در چند سال 
اخیر ۴۴ دس��تگاه آمبوالنس نیز به پایگاه های اورژانس افزوده 
ش��ده است.وی با اشاره به مش��کالت بیماران در بحث هتلینگ 
بیمارس��تانی اش��اره کرد و گفت: یک��ی از برنامه ه��ای وزارت 
بهداش��ت ارتقای هتلینگ بیمارس��تاني بوده است که تا کنون 
۴۴0 میلیارد ریال براي هتلینگ بیمارستاني هزینه شده است.

بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- مدیرکل بن��ادر و 
دریان��وردی هرمزگان از تخلی��ه و بارگیری رقمی بال��غ بر 900هزار 
TEU کانتین��ر و افزایش 35 درصدی این بخش از عملیات در بندر 
شهید رجایی به عنوان پیشرفته ترین بندر کانتینری ایران طی چهار 
م��اه اخیر خب��ر داد.به گزارش واحد اطالع��ات و اخبار روابط عمومی 
اداره کل بن��ادر و دریان��وردی هرمزگان، »اله م��راد عفیفی پور« در 
این رابطه اظهار داش��ت: بندر ش��هید رجایی به عن��وان بزرگترین و 
پیش��رفته ترین بندر کانتینری ایران محس��وب می شود که تخلیه و 
بارگی��ری بی��ش از 80 درصد کاالهای کانتینری درس��طح کل بنادر 
کش��ور را پش��تیبانی می کند.وی افزود: طی چهار ماه نخس��ت سال 

9۶، در مجم��وع 905 ه��زار TEU کانتینر در بندر ش��هید رجایی 
تخلیه و بارگیری ش��د که در همس��نجی با مدت مشابه سال گذشته 

35 درصد افزایش داش��ته اس��ت.به گفته عفیفی پ��ور، از تعداد ۶32 
 TEU کانتینر پر جابجا ش��ده طی این مدت، 1۶0 هزار TEU هزار
مربوط به محموله های ترانزیتی بوده اس��ت که رشد 27 درصدی در 
این زمینه به ثبت رسید.وی اضافه کرد: طی چهار ماهه نخست سال 
ج��اری، نزدیک به 128هزار TEU کانتین��ر مربوط به محموله های 
صادراتی با رشد 2درصدی و 250هزار TEU کانتینر حامل کاالهای 
وارداتی با افزایش 28 درصدی بوده است.مدیرکل بنادر و دریانوردی 
هرمزگان در پایان تعداد کانتینرهای ترانشیپی در بندر شهید رجایی 
را نی��ز رقم��ی حدود 93 ه��زار TEU اعالم کرد و اف��زود: جابجایی 

اینگونه کاالها در چهارماهه اخیر 115 درصد افزایش داشته است.

اراک – مینورس�تمی : مدیرعام��ل ش��رکت پاالیش نفت 
امام خمینی )ره( گفت: تولیدات پاالیش��گاه امام خمینی )ره( 
پارس��ال 15 درصد از برنامه پیش بینی ش��ده فراتر رفت. به 
گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت مل��ی پاالیش و پخش، 
علی جمش��یدی در حاشیه نمایش��گاه بین المللی نفت کوتاه 
ک��ردن برنام��ه زمانبندی اوره��ال، افزای��ش ظرفیت ها بدون 
اضاف��ه ک��ردن تجهی��زات و بهینه ش��دن فعالیت پاالیش��گاه 
را از عوامل رش��د اج��رای برنامه های این پاالیش��گاه عنوان 

ک��رد.وی همچنین به آغاز تعمیرات اساس��ی پاالیش��گاه امام 
خمینی)ره( از دوم اردیبهش��ت ماه امس��ال خبر داد و گفت: 
تعمی��رات واحدهای RCD جدید و واحده��ای تقطیر قدیم 
در دو مرحل��ه انجام خواهد ش��د ک��ه با توجه به مش��کالت 
تعویض کاتالیس��ت در س��ال 93، با انتخاب پیمانکار با تجربه 
و متخص��ص در س��ال جدید پی��ش بین��ی 25 روز تعمیرات 
تحق��ق یافت.وی افزود: مرحله دوم ای��ن تعمیرات پس از ماه 

مبارک رمضان و در ش��هریور ماه صورت خواهد پذیرفت.

چالش های حوزه روابط عمومی در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی بررسی شد

نشست هم اندیشی روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
و مناطق شمالغرب کشور در منطقه آذربایجان شرقی

در کمیسیون آموزش اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد
احیا و ایجاد عناصر اکوسیستم کارآفرینی در استان اصفهان مورد تاکید قرار گرفت

با حضور وزیر بهداشت و درمان در نوشهر

افتتاح همزمان 1۰۰ پروژه بهداشتی در سراسر استان مازندران

عفیفی پور اعالم کرد

جابه جایی کانتینر در بندر شهید رجایی شتاب گرفت

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره(: 

تولیدات پاالیشگاه امام خمینی )ره( از برنامه ساالنه پیشی گرفت 

تبریز – اس�د ف�الح: معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان شرقی با اشاره به ایجاد فضای باز رسانه ای در دولت یازدهم گفت: 
ایجاد این فضا، در راستای احقاق و اجرای حقوق شهروندی در جامعه انجام 
شده است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدحسن چمیده فر در مراسم 
تجلیل از خبرنگاران و فعاالن عرصه اطالع رسانی مراغه افزود: تسهیل صدور 
مجوز برای نشریات و رسانه ها نیز در جهت اجرای این سیاست بوده است. 
وی اضافه کرد: ساماندهی و الکترونیکی کردن سوابق رسانه ها و مطبوعات 
و نیز سهولت در درخواس��ت مجوز رسانه ای، از اقدامات انجام شده در این 
 راس��تا بوده و از افتخارات دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و رس��انه اس��ت. 
چمیده فر ادامه داد: فضای باز رس��انه ای ایجاد شده برای رسیدن به هدف 
ترسیم شده باید از سوی رسانه ها و مطبوعات مورد نقد و بررسی مناسبی 
قرار گیرد. وی با انتقاد از عدم توجه برخی دس��تگاه ها و نهادها به مس��ائل 
فرهنگی در جامعه گفت: متاسفانه هم اکنون 85 درصد از بودجه فرهنگی 
کشور در مسائل غیرفرهنگی صرف و هزینه می شود و با وجود اینکه بخش 
کوچکی از اعتبارات فرهنگی به فرهنگ و ارشاد اسالمی تخصیص می یابد 
لیکن این دستگاه باید پاسخگوی تمام مسائل فرهنگی باشد. وی با اشاره به 
رسالت خبرنگاری به عنوان کاری فرهنگی در جامعه، ادامه داد: کار رسانه ای، 
فعالیتی مضاعف و ایثارگرانه در عرصه فرهنگی است. وی اضافه کرد: رسانه و 

خبرنگاران چشم بیدار و زبان گویای جامعه ای هستند که در مسیر توسعه و 
رشد در حال حرکت است. وی با تاکید بر لزوم مخاطب شناسی در رسانه ها 
و مطبوعات گفت: با توجه به وجود رقیبی قدرتمند و سرسخت چون فضای 
مجازی، مطبوعات و رسانه ها باید با مخاطب شناسی و شناسایی ذائقه مردم 
به رقابت برای جلب نظر مردم بپردازند. چمیده فر با اشاره به تصویب قانون 
دسترسی آزاد به اطالعات، افزود: اجرای این قانون می تواند موجب تسهیل 
در دسترس��ی مردم به اطالعات و پاسخگویی دستگاه ها به مطالبات مردم 
و رس��انه ها ش��ود. رئیس اداره مطبوعات و رسانه ادراه کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: هم اکنون این استان از 

نظر تعداد رسانه ها، رتبه سوم کشوری و از نظر پایگاه های خبری با 82 پایگاه 
و رسانه در رتبه نخست کشوری قرار دارد. حسینی با اشاره به فعالیت های 
رسانه ای در مراغه به عنوان دومین شهر فعال در این عرصه افزود: 1۴ رسانه 
و نش��ریه هم اکنون در این شهرستان در حال فعالیت بوده و ۶ درخواست 
نش��ریه نیز در نوبت بررس��ی در هیات نظارت بر مطبوعات کشور قرار دارد. 
وی با تاکید بر لزوم ثبت الکترونیکی مجوز فعالیت برای نشریات محلی ادامه 
داد: این نش��ریات برای ادامه فعالیت رس��انه ای خود در راستای ساماندهی 
امور رسانه ای، در سامانه جامع رسانه ای کشور ثبت نام کنند. رئیس اداره 
فرهنگ و ارش��اد اسالمی مراغه در این نشست با اشاره به تعدد رسانه ها و 
مطبوعات در این شهرستان گفت: هم اکنون 10 عنوان نشریه محلی دارای 
مجوز، سه نمایندگی نشریات سراسری، پنج سرپرستی نشریات منطقه ای، 
2 نماینده خبری نشریات و نیز سه خبرگزاری و پایگاه خبری دارای مجوز در 
این شهرستان فعالیت می کنند. احمد دادرس فیاض افزود: این شهرستان 
از ظرفیت های بسیار مناس��بی در عرصه فرهنگ و رسانه برخوردار بوده و 
این امر مس��ئولیت بزرگی را متوجه خبرنگاران، فعاالن رسانه ای و متولیان 
امر فرهنگی می کند. وی با اشاره به ایجاد انجمن صنفی خبرنگاران در این 
شهرستان ادامه داد: ایجاد این انجمن فرصتی مناسبی برای رسیدگی و رفع 

مشکالت صنفی این قشر فرهنگی و رسانه ای را فراهم می کند.

معاون فرهنگی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی عنوان کرد

ایجاد فضای باز رسانه ای در راستای احقاق حقوق شهروندی

بازسازی 2 دستگاه خودروی آتش نشانی با همت پرسنل شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
اهواز – ش�بنم قجاوند : رئیس اداره H.S.E   ش��رکت بهره برداري نفت و گاز مسجدس��لیمان از تعمیر و بازسازي 2 
دستگاه خودروي اطفاي آتش با همت پرسنل این اداره خبر داد .  سهراب ترکیان اظهار داشت : 2 دستگاه خودروي اطفاي 
آتش این اداره به دلیل س��الها کارکرد دچار نقایص و مش��کالتي در سیس��تم تأسیسات مکانیکي شده بودند که در راستاي 
استفاده بهینه از منابع و بهره وري صحیح و افزایش راندمان کار با تأکید بر اصل اقتصاد مقاومتي ، تعمیر و بازسازي شدند.

وي با اشاره به اقدامات صورت گرفته روي این 2 خودروي عملیاتي و استراتژیک گفت : تعویض مخزن آب و فوم – تعویض 
و اصالح پایپینگ – اصالح سیستم بارگیري و لوله کشي فوم به همراه انجام تعمیرات اساسي پمپ از جمله مواردي بودند 
که با صرف صدها نفر ساعت زمان به همت پرسنل این مجموعه و با کمترین هزینه ممکن صورت گرفت .این مقام مسئول 
در حوزه HSE شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان افزود : با توجه به هزینه بسیار زیاد خریداري یک خودروي 
اطفاي آتش ، بازسازي و تعمیرات اساسي خودروهاي فعلي ضمن عملیاتي نگه داشتن آنها موجبات صرفه جویي اقتصادي 
فراوان و تس��ریع در ارایه خدمات در هنگام حادثه را موجب ش��ده اس��ت .ترکیان ادامه داد : با این اقدامات بار دیگر این 
خودروها که طي س��الهاي اخیر در مواقع بس��یار حساس و آتش س��وزي هاي بزرگ وارد عمل شده اند و شراره هاي آتش 
را خاموش کرده اند ، عملیاتي باقي ماندند تا توان این مجموعه در آن هنگام همچنان پابرجا و اس��توار باقي بماند .الزم به 
ذکر اس��ت ش��رکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان که در گستره اي وسیع به طول ۴10 کیلومتر و وسعت 27000 
کیلومتر مربع فعالیت مي نماید با دارا بودن دهها تأسیسات صنعتي و غیر صنعتي ضمن ایجاد شرایط و ضوابط فعالیت ایمن 
و بدور از هرگونه حادثه ، در مواقع بروز بحران هایي همچون آتش سوزي هاي مراتع و جنگل ها و از این قبیل با استمداد 
 HSE مراجع ذیصالح  با مش��ارکت فعال و حضور در کوتاه ترین زمان ممکن که نش��ان از آمادگي نیروهاي عملیاتي اداره
دارد نقش مهم و اساسي در اطفاي آتش و بازگشت آرامش ایفا مي نماید و طي سالهاي اخیر آتش سوزي هاي بسیاري که 
در س��طح مراتع و جنگل هاي واقع در حوزه عملیاتي وس��یع این شرکت خصوصاً در فصل تابستان و گرماي سوزان منطقه 

بوقوع پیوسته با مشارکت و حضور پرسنل و ناوگان اطفاي آتش این شرکت به سردي گراییده است .  

بازدید از پایانه مرزی مهران و محورهای مواصالتی استان
ایالم-ه�دی منصوری-مهن��دس نوروزی مدیرکل دفتر نگهداری راههای روس��تای و فرع��ی و هیات همراه و مهندس 
دلخواه مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان ایالم از س��ایت پایانه مرزی مهران و محورهای مواصالتی استان به 
ص��ورت میدانی بازدید به عمل آوردند. در این بازدید مهندس دلخواه ضمن عرض خوش آمد گویی اهم فعالیت های انجام 
گرفته در پایانه مرزی را تش��ریح و بیان نمود. وی گفت: در س��ال 9۶ به نس��بت سال قبل تمهیدات بیشتری در جهت رفاه 
حال زوار ابا عبد اهلل الحسین )ع( صورت گرفته و در تالش هستیم با توجه به نزدیک شدن به ایام اربعین سردرب ورودی 
پایانه مرزی را به اتمام برسانیم.در ادامه این بازدید مهندس نوروزی مدیرکل دفتر نگهداری راههای روستای و فرعی با بیان 
اینکه استان ایالم از لحاظ راه روستای و فرعی از استان های کم برخوردار است اظهار داشت :با توجه به حجم باالی تردد 
در محور های مواصالتی اس��تان در ایام خاص از نگاه ویژه س��ازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به این استان از کشور 
خبر داد و ضمن  تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی پرسنل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایالم تاکید 

کرد: اعتبارات ویژه ای برای بعضی از پروژه های راه روستای و فرعی  در نظر گرفته شده است.         .

بازدید سرزده مهندس رسول آموئی از مرکز پاسخگویی 118 شهرستان رشت
رشت- مهناز نوبری- مدیر مخابرات منطقه گیالن با حضور در مرکز پاسخگویی 118 رشت از 
تالش های ش��بانه روزی همکاران این مرکز تقدیر بعم��ل آورد. مهندس آموئی ضمن بازدید از این 
مرکز، با تاکید بر حفظ حرمت مش��تریان و ارائه خدمت مطلوب گفت: مرکز پاسخگویی 118، یکی 
از مراکز خدماتی و رایگان مخابرات گیالن اس��ت که علیرغم هزینه های س��نگین آن، شامل تامین 
امکانات سخت افزاری، رفاهی و پرداخت به موقع حقوق پرسنل، تالش داریم تا این خدمات همچنان 
برای خانواده ها، رایگان ارائه شود. وی در خصوص ارائه خدمات ویژه به مشتریان خاص، اظهار داشت: 
این مرکز در نظر دارد برای مش��تریان ویژه و VIP اعم از هتل ها،رس��توران ها، داروخانه ها،مطب پزشکان، بنگاه های تجاری و 
اقتصادی و فروش��گاه های بزرگ از طریق تبلیغات و بازاریابی ،بسترهای مناسب تجاری را فراهم سازد. مهندس آموئی با اشاره 
به اینکه اکثر پرس��نل مرکز 118 را خانم ها تش��کیل می دهند افزود: طرح دورکاری همکاران 118 در دس��ت بررسی است و 
ان شاءهلل پس از نهایی شدن طرح و ایجاد راهکارهای الزم ،همکاران 118 بعنوان مادران نسل آینده در محیط خانواده و در کنار 
فرزندان و سایر اعضای خانواده می توانند وظایف شغلی و اداری خود را نیز انجام دهند. مدیر مخابرات منطقه گیالن با اشاره به 
حجم باالی تماس های روزانه با مرکز 118 گفت: روزانه بطور متوسط قریب به ۴0 هزار نفر با این مرکز تماس می گیرند، باید 
سازوکاری فراهم کنیم تا از میزان تماس با مرکز 118 کاسته شود. وی افزود:در شرایط فعلی هر اتفاق ناخواسته ای که در سطح 
استان بیافتد،میزان تماسها با مرکز 118 بشدت افزایش می یابد، کوچکترین اتفاقی که در خصوص قطعی آب، برق، گاز یا بارش 
برف و باران رخ دهد، س��یل تماس ها به س��مت 118 جاری می شود. ما اعتقاد داریم با همفکری و تعامل می توانیم نسبت به 
اصالح روش مذکور و ایجاد ساز و کارهای مناسبتر، برای کاهش نگرانی، اضطراب و استرس در جامعه را  فراهم سازیم. شایان 

ذکر است در پایان این دیدار با اهداء هدایایی از زحمات پرسنل مرکز 118 قدردانی بعمل آمد.

 39 روستای آسیب دیده در سیل اخیر گلستان در کمتر از 48 ساعت از نعمت
 آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شدند 

گرگان- نادر کرمی: رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایي استان گلستان گفت: 39 روستا در 
شهرستان های ، آزادشهر رامیان ، علی آباد، کالله، مینودشت ،گنبد و گالیکش که در سیل مورخ 10 مرداد ماه دچار قطعي 
آب شده بودند در کمتر از ۴8 ساعت از نعمت آب شرب سالم و بهداشتي بهره مند شدند. به گزارش روابط عمومي شرکت 
آب و فاضالب روس��تایي استان گلستان، مهندس ش��کیبافر ضمن اعالم خبر فوق افزود: حجم خسارات وارده به تاسیسات 
آبفار در س��یل اخیر 3.3 کیلومتر خط انتقال، 1.۶ کیلومتر ش��بکه توزیع، 2 باب مخزن ذخیره، 12دهنه بهسازی چشمه ، 
2 باب حوضچه و ش��یرآالت و 7 مورد تاسیس��ات برقي میباشد. وي ادامه داد: با تالش شبانه روزي پرسنل و کارکنان ستاد 
و مدیریت امور شهرس��تانها و با توجه به حجم خس��ارات وارده عملیات اجرایي بازسازي تاسیسات در کمترین زمان ممکن 
انجام گردید و 1022۶ مش��ترک از نعمت آب ش��رب سالم و بهداشتي بهره مند ش��دند. مهندس شکیبافر میزان خسارات 
وارده بر تاسیسات آبرساني را 8370 میلیون ریال عنوان کرد. وي در پایان افزود: در زمان وقوع حادثه و قطع آب عالوه بر 
روستاهاي تحت پوشش این شرکت، سایر روستاها نیز از خدمات آبرساني از طریق ناوگان آبرسانی سیار بهره مند گردیدند.

سرپرست روابط عمومی گازگلستان برکنترل سیستم لوله کشی داخلی منازل 
تاکیدکرد

گرگان- نادر کرمی: مهدی مقدسی با بیان اینکه  گاز طبیعی موجب آسایش  است و در مصرف آن توصیه های ایمنی 
را باید جدی بگیرید گفت: در حال حاضر که در فصل گرم سال قرار داریم و مشترکین گرامی همچنان مبادرت به  سفرهای 
تابس��تانه  می کنند  بنابراین نیاز اس��ت نکاتی را مورد توجه قراردهند. وی افزود:هم اس��تانیهای عزیز توجه داش��ته باشند 
چنانچه برای مدت طوالنی قصد مس��افرت یا ترک منزل را دارند حتماً وس��ایل گازس��وز را خاموش کرده وشیرهای مصرف 
بویژه ش��یراصلی گاز بعد ازکنتور را ببندند.مقدس��ی تصریح کرد: با توجه به شرایط آب وهوایی استان گلستان که با درصد 
رطوبت باال  همراه است،این امر باعث زنگ زدگی و خوردگی فلزات بویژه لوله های فلزی و تاسیسات گاز می شود بنابر این 
شایسته است سیستم لوله کشی داخلی منازل را در طول سال هر چند وقت یکبار کنترل نمایند . سرپرست روابط عمومی 
گاز گلستان  در ادامه  گفت: مشترکین گرامی توجه داشته باشند درصورت زنگ زدگی یا خوردگی فوراً زنگ زدائی و محل 

مورد نظر مرمت و رنگ آمیزی شود وچنانچه بازسازی نشود منجر به نشت گاز و بسیار خطرآفرین است.

معاون برنامه ریزی آبفاي هرمزگان خبر داد
جذب سربازان نخبه در آبفاي هرمزگان

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- "منصور توس��لي"معاون برنامه ریزی و بهبود مدیریت آبفاي 
هرم��زگان از جذب و به کارگیري س��ربازان نخبه در این ش��رکت خبر داد.توس��لي گفت: این ش��رکت 
براس��اس دس��تورالعمل وزارت نیرو در خصوص استفاده از سربازان نخبه در قالب طرح پژوهشي؛ نسبت 
به جذب دانش آموختگان مقطع کارشناس��ی ارش��د و دانش��جویان دکترای با معدل باالتر از 1۶ اقدام 
مي نماید.  وي افزود: آبفاي هرمزگان، 1۶ س��رباز نخبه را از بین واجدین ش��رایط در 10 رشته مکانیک 
)سیاالت(، عمران )تمامي گرایش ها(، برق) الکترونیک ، قدرت(، مهندسي صنایع، شیمي، حقوق، روابط 
بین الملل،حس��ابداري، مدیریت منابع انس��اني و کامپیوتر نرم افزار جذب خواهد کرد.  توسلي تصریح کرد: افراد متقاضی بایستی از 
چهارشنبه 18 مرداد ماه 9۶ به مدت دو هفته، در خواست خود را شخصا به بنیاد نخبگان استان واقع در چهار راه گفتگوی تمدن ها 
ارائه دهند تا  ارزیابی  این  افراد جهت مکاتبات الزم با نیروهای مس��لح انجام گیرد.الزم به ذکر اس��ت؛ کلیه هماهنگي ها بایس��تي 
از طریق بنیاد نخبگان اس��تان صورت گیرد و پس از ارزیابي نهایي انجام ش��ده توس��ط این بنیاد، افراد واجد شرایط به شرکت آب و 

فاضالب استان هرمزگان معرفي خواهند شد.   

رتبه برتر استان بوشهر از نظر کشف سرقت ها
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز: فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر  گفت : در بخش کشفیات 
مواد مخدر  از ابتدای سال تاکنون 2 تن کشفیات مواد مخدر در استان وشهرستان ها داشته ایم که 
این میزان نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل 117 درصد افزایش داشته است.وی ادامه داد:  با تالش 
همکاران ما در پلیس مبارزه با مواد مخدر روز گذشته  یک محموله 150 کیلو گرم  تریاک در جاده 
ش��هید موسوی  شهرستان عسلویه  نیزکشف شده است.عباس زاده  به کشفیات کاالهای قاچاق در 
استان اشاره کرد و بیان داشت:  در 5 ماهه نخست امسال  100 میلیارد و 893 میلیون تومان کاالی قاچاق در استان کشف شده 
است  که  این مورد نسبت به مدت مشابه سال قبل، 53 درصد افزایش داشته است.وی در ادامه به افزایش 211 درصدی برخورد 
پلیس با خودرو های ش��وتی در س��طح استان اش��اره کرد: ۶ هزار و 121 دستگاه خودرو شوتی  اعمال قانون و توقیف شده است 
که بعد از تغییر وضعیت در اختیار صاحبان قرار گرفته اس��ت.عباس زاده عنوان کرد:  نیروی انتظامی متولی تولید امنیت نیست 
بلکه حافظ و پاسدار امنیت  است و تالش می کند که این امنیت را به بهترین شکل در استان بوشهر ایجاد کند .وی ادامه داد: در 
حوزه امر به معروف و نهی از منکر  برابر مصوبه شورای فرهنگ عمومی برای 2۴ دستگاه در کشور، 310  راهکار اجرایی  پیش 
بینی شده است که متاسفانه برخی از این دستگاه ها به وظایف خود توجه نمی کنند.    وی با بیان اینکه استان بوشهر در سه سال 
متوالی رتبه برتر کشور را از نظر کشف سرقت ها داشته، افزود: از هر هزار سرقت، 9۶5 مورد کشف شده که رتبه برتر در کشور، 
نش��ان از  اش��راف اطالعاتی و آمادگی عملیاتی پلیس دارد.رئیس پلیس استان بوشهر با بیان اینکه قتل های به وقوع پیوسته در 
کوتاه ترین زمان کشف می شود گفت: در قتل اخیر در برازجان قاتل و همدست وی شناسایی شده که بزودی دستگیر و تحویل 

مقامات قضایی استان بوشهر می شوند.



مهم تری��ن مس��ئله در فرآیند تبدی��ل بازدید کننده به 
مش��تری و تکمیل فرآیند خرید انجام گفت وگوی آنالین 
با بازدید کننده برای پاس��خگویی به سواالت و راهنمایی 
بیش��تر اس��ت. در واقع مهم تری��ن مس��ئله در بازاریابی 

اینترنتی، تعامل با مخاطب است.
 اگر به تمام کارهایی ک��ه در حوزه بازاریابی اینترنتی 
انج��ام می دهی��م دقت کنی��د، متوجه خواهید ش��د که 
تمام هدف ما رس��یدن به یک تعامل درس��ت و سازنده 

با مخاطب است. 
به همی��ن منظور در این مقاله قصد دارم ابزار بس��یار 
حرفه ای در زمینه گفت وگوی آنالین را به ش��ما دوستان 

عزیزم معرفی کنم. 

Tawk. to
به عن��وان ی��ک اب��زار رایگان به ش��ما اج��ازه صحبت با 
بازدید کننده از طریق یک صفحه کامال سفارشی را می دهد. 
اگر چه قابلیت های کمتری نسبت به بقیه ابزار گفت وگوی 
آنالین دارد، اما دارای کیفیت باالیی اس��ت. ش��ما بس��یار 
س��اده می توانید Tawk. to را در سایت خود نصب کنید. 
همچنین می توانید تشخیص دهید که بازدیدکننده از کدام 
کشور و با چه آدرس ISP و IP  با شما تماس گرفته است. 
بنابراین شما به راحتی می توانید منطقه جغرافیایی او را پیدا 
کنید. از قابلیت های دیگر این ابزار انجام گفت وگوی آنالین 

به صورت همزمان با چند بازدید کننده است. 
ویژگی های کلیدی: 

- نمایش بازدید کنندگان سایت به صورت لحظه ای
- انجام گفت وگو از طریق موبایل

- سفارشی کردن سایت با نصب ابزارک های مختلف
- ترجمه و محلی سازی خوشامدگویی ها

- نصب یک دقیقه ای
- تعامل با مخاطب از طریق محرک ها.

Liveperson
یک ابزار غیر رایگان که به شما اجازه نظارت و برقراری 
ارتباط مس��تقیم با مش��تریان را می دهد. همچنین شما 
اجازه پیدا می کنید که در زمان تصمیم گیری برای خرید 
یک محصول یا س��رویس با مشتری ارتباط برقرار کنید. 
این ابزار در افزایش بازگشت سرمایه و اعتماد و وفاداری 
مشتری بس��یار کارآمد اس��ت. به همین دلیل هم است 
که Liveperson بس��یار مورد توجه قرار گرفته است. 
همچنی��ن باید بدانید ک��ه این ابزار کام��ال با فیس بوک 

سازگار است. 

بهترین ابزار گفت وگوی آنالین

مدرسه مدیریت

شرکت ال جی، فبلت وی 30 را به همراه وی 30 پالس عرضه خواهد کرد

 راه هایی برای تقویت
 قدرت تصمیم گیری

هرچقدر گزینه های بیش��تری ب��رای انجام یک 
کار وجود داش��ته باش��ند، تصمیم گیری سخت تر 
می شود. بسیاری از افراد باور دارند زندگی  در زمان 
گذش��ته، از برخی جهات راحت ت��ر از حال حاضر 
بوده است. در آن زمان تنوع محصوالت و خدمات 
به ان��دازه امروز نبود و درنتیجه مردم تصمیم گیری 
راحت تری داشتند. این روزها همه چیز به  اندازه ای 
زیاد و متنوع شده اس��ت که مردم باید مدت زمان 
زیادی ب��رای انتخاب میان آنها ص��رف کنند. این 
تصمیم گیری ه��ا نه تنه��ا زمان زی��ادی از ما هدر 
می ده��د، بلکه س��رمایه باارزش ما نی��ز برای این 

تصمیم گیری های بی اهمیت از بین می رود. 
متخصص��ان عل��وم اعص��اب معتقدن��د ش��بکه 
تصمیم گی��ری مغز ما قادر ب��ه اولویت بندی کردن 
نیست. ما هرروز با اطالعات زیادی سروکار داریم و 
بای��د بهترین آنها را انتخاب کنیم. این یعنی انرژی 
زی��ادی برای گرفت��ن تصمیم های مه��م نخواهیم 
داش��ت. این موضوع ارتباطی با تعداد تصمیم هایی 
ک��ه می گیریم ندارد، بلکه ب��ه میزان فکر کردن ما 

درباره یک موضوع بستگی دارد. 

همه ما از پشیمانی می ترسیم
گاه��ی اوق��ات حت��ی انتخاب ک��ردن یک طعم 
بس��تنی نیز می تواند چالش بزرگی باش��د. ش��اید 
ای��ن موضوع س��اده ب��ه نظر برس��د؛ ام��ا ترس از 
انتخاب نامناس��ب باعث می ش��ود که انس��ان ها به 
پیش پاافتاده تری��ن تصمیم ه��ا نی��ز به��ای زیادی 
بدهن��د. در چنین ش��رایطی، بدتری��ن حالت این 
اس��ت که طعم بستنی را دوس��ت نخواهید داشت 
و مقدار کم��ی از پول های تان ه��در خواهد رفت. 
از آنجایی که ریس��ک این تصمیم ها باال نیس��ت، 
بع��د از گذش��ت مدت��ی با حس��رت به آنه��ا فکر 
نخواهید کرد. اس��تفاده از پن��ج راهی که در ادامه 
این مقاله آمده اس��ت، به ش��ما کمک می کند که 
تفاوت میان تصمیم گیری ه��ای مهم و غیر مهم را 
تشخیص دهید. سعی کنید تمام تمرکز خود را بر 
تصمیم های مهم و ریس��کی بگذارید و انرژی خود 

را برای تصمیم های غیر مهم هدر ندهید. 
۱- رضایت خود را در اولویت قرار دهید

یکی از س��اده ترین راه ها این اس��ت که همواره 
دنبال رضایت خود باش��ید. به عن��وان مثال اگر به 
دنبال وس��یله ای برای نوشتن هس��تید، نخستین 
خودکاری را که می بینید، بردارید و امتحان کنید؛ 
اگر توانس��ت رضایت ش��ما را جلب کند، همان را 
انتخاب کنید. انسان های خوشحال کسانی هستند 
از داش��ته های خود احس��اس رضایت می کنند، نه 
کسانی که بیشتر دارند. شاید شما نتوانید بهترین 
خودکار ممکن را داش��ته باش��ید، ام��ا همین که 
از داش��تن خ��ودکار فعلی خود احس��اس رضایت 
می کنی��د کاف��ی اس��ت. این ط��رز تفک��ر یکی از 

مشکالت تصمیم گیری را حل می کند. 
۲- گزینه های خود را محدود کنید

فرض کنید می خواهی��د به صورت آنالین کفش 
بخرید. س��ایت های ف��روش آنالی��ن معموال بیش 
از ۱۰ صفح��ه محص��ول متنوع به کاربران نش��ان 
می دهن��د. در نگاه اول تع��داد کفش های انتخابی 
بسیار زیاد و گمراه کننده به نظر می رسد. بنابراین 
بهتر اس��ت از ان��واع فیلترها ب��رای محدود کردن 
انتخاب ه��ای خود اس��تفاده کنی��د. قیمت، مدل، 
س��ایز، رن��گ و... از جمل��ه م��واردی هس��تند که 
انتخاب های ش��ما را محدود می کنند. گاهی اوقات 
پیش می آید که یک نفر قصد داشته باشد دو مدل 
کف��ش را به طور هم زمان خریداری کند. در چنین 
ش��رایطی نیز بهتر اس��ت که کارها جداجدا انجام 
ش��وند. ابتدا یک��ی از کفش ها را انتخ��اب کنید و 
سپس س��راغ انتخاب کفش دیگر بروید. هرچقدر 
مدل ها محدودتر باش��ند، قدرت تحلیل و انتخاب 

مغز نیز بیشتر می شود. 
۳-  نظر دیگران را جویا شوید

اگر می خواهید برای ات��اق خواب تان رنگ کاغذ 
دیواری مناس��ب انتخاب کنید. بهتر اس��ت با یک 
طراح داخلی مشورت کنید. البته سلیقه شما حرف 
اول را می زند، اما زمانی که انتخاب ها محدود شدند، 
می توانی��د نظر دیگران را نیز جویا ش��وید. اعضای 
خانواده، دوس��تان ی��ا یک فرد باتجرب��ه می توانند 

راهنمایی خوبی در این زمینه به شما بدهند. 
4- زمان خود را محدود کنید

یکی دیگر از راه های تس��ریع تصمیم گیری این 
اس��ت که برای خودتان محدودی��ت زمانی تعیین 
کنید. هر چقدر زمان بیش��تری ب��ه تصمیم گیری 
اختصاص دهید، گزینه های بیش��تری را بررس��ی 
می کنی��د و انتخاب خودتان را س��خت تر خواهید 
کرد. زمان مش��خصی را به تصمیم گیری اختصاص 
دهید و خودتان را مجبور کنید که در همان مدت ، 

بهترین تصمیم را بگیرید. 
5- از تجربیات گذشته درس بگیرید

هرچقدر گزینه های بیشتری برای تصمیم گیری 
وجود داش��ته باش��ند، میزان اضطراب و صداهایی 
که در ذهنمان می پیچند نیز بیشتر می شود. همه 
انس��ان ها در انتخ��اب میان خوب و بد احس��اس 
س��ردرگمی خواهند کرد. بهترین کار این است که 
اتفاقات گذشته و تجربیات آن را در ذهن مرور و از 

آنها به عنوان راهنما استفاده کنید. 
دفعه بعد که خواس��تید تصمی��م مهمی بگیرید، 
م��وارد گفته ش��ده در این مقال��ه را در ذهن مرور 
کنی��د. این کار کمک می کن��د که بهترین تصمیم 

را در کوتاه ترین زمان ممکن بگیرید. 
 INC :منبع

مدرسه کسب وکار

خدمتچی که در زمینه ارائه خدمات در محل برای مش��تری 
فعالیت دارد و از اردیبهشت سال ۱۳۹۳ کار خود را آغاز کرده 
اس��ت. خدمتچی دس��ته بندی های متنوعی از خدمات را در 
اختی��ار کاربر قرار می دهد، اما در حال حاضر به جهت تمرکز 
بیش��تر روی کس��ب وکار، در زمینه خدمات منزل، خدمات 
خودرو و خدمات تعمیرات ادوات کامپیوتری س��رویس دهی 
می کند، البته به گفته اعضای اس��تارتاپ خدمتچی، خدمات 
ای��ن اس��تارتاپ به تدریج افزایش خواهد یاف��ت. طبق ادعای 
خدمتچی، س��المت روان افرادی که از طرف این اس��تارتاپ 
جهت ارائه خدمات به مش��تری اعزام می شوند، با استفاده از 
تست هایی سنجیده می ش��ود. اپلیکیشن خدمتچی برای دو 
پلتفرم اندروید و iOS ارائه  ش��ده است و عالوه  بر این، امکان 

استفاده از نسخه تحت وب آن نیز وجود دارد. 

سرویس اینترنتی ارائه  خدمات در محل

معرفی استارتاپ

مناب��ع مطلع در کره جنوبی از معرفی و عرضه فبلت 
ال ج��ی وی ۳۰ ب��ه هم��راه مدل پ��الس آن در اوایل 

شهریور خبر می دهند. 
ش��رکت ال جی الکترونیکس مدتی پیش تایید کرد 
که فبلت پرچم  دار جدیدش را ۳۱ آگوست )۹ شهریور( 
معرفی می کند، اما اش��اره ای نشد که قرار است نسخه 
دیگری از ال جی وی ۳۰، پیش از برگزاری نمایش��گاه 

IFA در برلین معرفی ش��ود. بااین حال چندان دور از 
ذهن نبود که ش��رکت س��ازنده، نسخه های مختلفی از 
وی ۳۰ را ب��رای عرضه در بازار های مختلف راهی بازار 

کند. 
اطالعات فاش ش��ده، به این موضوع اش��اره دارد که 
یک م��دل کامال متفاوت از ال ج��ی وی ۳۰ اواخر ماه 
آگوس��ت و پیش از اینکه به همراه مدل اس��تاندارد در 

۲۴ شهریور وارد بازار شود، معرفی خواهد شد. 
مدل پایه ال جی وی ۳۰ نزدیک به ۷۰۰ دالر قیمت 
خواهد داش��ت، درحالی که نسخه پالس آن با برچسب 
قیمتی ۸۷۵ دالر عرضه خواهد ش��د. نسخه استاندارد 
ال جی وی ۳۰ ب��ه ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی از نوع 
فلش مجهز ش��ده است و البته از قابلیت شارژ بی سیم 

پشتیبانی نخواهد کرد. 

برای مطالعه 759 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: در استارتاپ ایده های خالقانه و نوآورانه 
بسیار مهم هستند. گرچه اسنپ نیز کپی استارتاپ اوبر است، 
اما ایده های نو موفق ترند.  نکته دوم اینکه ش��ما می توانید از 
تجربیات اسنپ و تپسی و کارپینو و... برای راه اندازی استارتاپ 
حمل و نقل آنالین استفاده کنید، اما این را فراموش نکنید که 
ش��ما برای موفقیت باید با ش��رکت های بزرگ رقابت کنید. 
ش��اید گام اول و مهم ش��ما مطالعه و تحقیق باشد. شما باید 

براس��اس آمار و ارقام بدانید که شهر شما دارای چه ظرفیتی 
برای استفاده از سیستم آنالین حمل و نقل دارد. میزان استفاده 
مردم از تاکسی تلفنی چه قدر است؟ هزینه ها و تعرفه ها چگونه 
است؟ مس��افت ها و ترافیک های شهری چگونه است؟ سطح 
درآمد مردم به چه میزان اس��ت؟ امکانات زیرس��اختی مانند 
اینترنت در چه موقعیتی اس��ت؟ میزان مشارکت مسئوالن و 
ادارات به چه نحوی اس��ت؟ اتومبیل های شما در چه سطحی 

است؟ رانندگان آیا آمادگی همکاری در این زمینه را دارند؟ 
این نکته را فراموش نکنید که استارتاپ هایی مانند اسنپ 

و تپسی برای شهرهای بزرگ طراحی شده اند و بخش زیادی 
از رانندگان کسانی هستند که در وقت اضافه به این سیستم 
حمل و نقل اضافه می شوند. عالوه بر این میزان مسافت مبدا و 
مقصد در کالن شهرها نسبت به شهرهای کوچک نیز متفاوت 
است. همین طور عادت به زندگی شهرنشینی در کالن شهرها 
یک ضرورت است. آیا شهر کوچک شما دارای شرایط برابری 
با شهرهای بزرگ ایران است. برای راه اندازی استارتاپ حتما 
مطالعه و تحقیق را فراموش نکنید و به جزییات با دقت پاسخ 

دهید تا بتوانید استارتاپی موفق راه اندازی کنید. 

الگو برداری از استارتاپ های موفق

پرسش: من در حال راه اندازی استارتاپی مانند اسنپ در یکی از شهرهای شمالی هستم چه راهکارهایی برای راه اندازی 
و موفقیت من پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار

زنان روستاهای شمال
این هم هدیه من به شما! 

هوای مه آلود و خنک جاده دیلمان به س��یاهکل 
همیشه تو خاطرم هست. درختان سبز و آبشارهای 
کوچ��ک ک��ه هرازگاهی ت��و جاده دیده می ش��د و 
دره های کوچک مه آلود لذت وصف ناشدنی داشت. 
 در کناره های جاده زنان روستایی بساط کوچکی 
په��ن کرده بودن��د. به اصرار همس��رم کنار یکی از 
این بس��اط ها ایس��تادیم. به محض ایستادن دختر 
کوچولوی زیبایی به اس��تقبال ما آم��د و به همان 
لهجه شیرین گیلکی سالم داد و ما را به کنار بساط 

خود دعوت کرد. 
مادرش که حدود ۴۰ سالی سن داشت به محض 
دیدن ما از جایش بلند شد و با همان شرم و حیای 
روس��تایی با ما احوال پرس��ی کرد و رو به خانم من 
گفت: اینها همه کار خودمه. ش��ب ها می ش��ینم و 
اینها رو درس��ت می کنم. تو بس��اط اون همه چیز 
بود از ترش��ی بادمجان و س��یر تا مربای بهارنارنج و 
تمشک وحشی. داخل برخی از قوطی های شیشه ای 
س��بزیجات معطر ش��مال بود که ب��وی خوش آنها 
س��اعت ها حال آدم را خوب می ک��رد. در کنار این 
بس��اط زنبیل های حصیری خوش رنگی بود که به 
جای کیس��ه های پالستیکی ترش��ی و مربا رو توی 

اون می ذاشت و به مردم می داد. 
و  صداق��ت  کن��ار  در  روس��تایی  زن  مهربان��ی 
راس��ت گفتاری اون که از چشمانش پیدا بود باعث 
ش��د تا ب��ه خانمم بگم چند تا مرب��ا ازش بخره. اما 
چون می خواس��تم قیمت اونا رو بدونم از همس��رم 
خواس��تم قیمت ها رو ازش س��وال کنه. همس��رم 
نگاه��ی ب��ه من کرد و ب��ه آرامی گف��ت: واقعا باید 
قیمت بپرس��م؟ گفتم: یعنی اشکالی داره؟ همسرم 
لبخندی زد و گفت: اش��کال که نداره اما ما وظیفه 
داریم از اینها خرید کنیم؟ س��رم را بلند کردم و با 
تعجب گفتم: وظیفه؟! همس��رم درحالی که دستی 
به روسری اش می کش��ید مرا به کناری کشاند و به 
آرامی گفت: ببین محمد ما وظیفه داریم از کسانی 
ک��ه کار می کنن��د حمایت کنیم. ای��ن زنان نان آور 
خانه هستند و حتما چند تا فرزند تو خونه منتظرند 
تا مادرشان برای شان خرجی ببره. ما وقتی مسافرت 
می ریم کل��ی هزینه می کنیم. چه اش��کالی داره از 
اینها خرید و از کسب و کارهای خانگی زنان شمالی 

حمایت کنیم. 
 من ک��ه کامال موافق حرف های همس��رم بودم، 
گفتم: من همین جوری سوال کردم. همسرم کمی 
بلندت��ر خندید و گف��ت: حاال قیاف��ه آدم مظلوم و 
محب��وب رو به خودت نگی��ر و در حالی که لبخند 
روی لب های��ش بود، گفت: می دونی خرید کردن از 
اینها چه قدر حس��ن داره؟ قیافه ای به خود گرفتم 
و گفتم خب بله خیلی حس��ن داره. همس��رم بدون 
توجه به ج��واب من ادام��ه داد: محص��والت اینها 
همگی خانگی اس��ت. یعنی ارگانیک هست و مواد 
ش��یمیایی توش نیس��ت. ب��ه عالوه کام��ال تمیز و 
بهداشتی هستند. همانطور که لباس های این خانم 

زیبا و تمیز هستند. 
در حالی که آستین پیراهنم را تا می کردم، گفتم: 
قب��ول دارم. راس��ت می گ��ی ما که ای��ن همه ادعا 
می کنیم کس��ب و کارها نیاز به حمایت دارند خوب 
اول خودم��ون از این کس��ب و کارها حمایت کنیم. 
مشغول گپ و گفت بودیم که زن فروشنده با همان 
لهجه ش��یرین گیلکی رو کرد به همس��رم و گفتم: 
خانم جان ترش��ی بادمجان حرف نداره. لیته رو هم 
با مادرم درست کردم، خیلی خیلی خوشمزه است. 
براتون کنار بذارم؟ همس��رم درحالی که لبخندی بر 
لب داشت رو به فروشنده کرد و گفت: من می خوام 
از همه محصوالت ش��ما یکی یه دون��ه بردارم. زن 
شمالی درحالی که برق چش��مانش نشان از شادی 
داشت گفت:  ای به چشم خانم جان. من که کناری 
ایس��تاده بودم و ای��ن صحنه رو ن��گاه می کردم به 
همس��رم گفتم: به نظرت برای سوغاتی از همین ها 
بگیریم بهتر نیست؟ همسرم بی درنگ گفت: عالیه. 

و به زن فروشنده گفت: از هر کدوم دو تا بذار. 
در حال��ی که زنبی��ل مربا ها و ترش��ی ها رو توی 
صندوق عقب ماش��ین می گذاش��تم از زن مهربان 
فروش��نده خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم 
تا به سمت س��یاهکل حرکت کنیم. دختر کوچولو 
س��یاهکلی دوان دوان ب��ا یک عروس��ک پارچه ای 
به س��مت ماش��ین ما آمد و درحالی که بسیار ذوق 
زده بود عروس��ک را به دس��تم داد و گفت: این هم 
هدیه من به ش��ما. درحالی که از این همه مهربانی 
و صمیمیت اش��ک شوق در چشمان من و همسرم 
جمع ش��ده بود در میان انبوه��ی از مه های زیبا به 

سمت سیاهکل حرکت کردیم. 

آداب کسب و کار 

امیر قمصری

پارسا امیری
کارشناس فروش روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میرزای شیرازی-نبش کوچه چهار- پالک68- واحد4 

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
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