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رشد اقتصادی 7درصدی در بهار امسال به ثبت رسید

 عزم دولت
برای رونق اقتصادی

فرصت امروز: محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت با اعالم اینکه در 
بهار س��ال جاری رش��د اقتصادی کشور مثبت 7 درصد بود، اظهار داشت این آمار بدون نفت است و با نفت به 
6.5 درصد رسیده است. محمدباقر نوبخت ادامه داد: برای نخستین بار در کشور رشد اقتصادی بدون نفت در 
کش��ور بیشتر از رشد اقتصادی با نفت شده که نشان می دهد ما می توانیم بدون نفت نیز رشد باالی اقتصادی 

را تجربه کنیم. وی افزود: رشد سرمایه گذاری در کشور در بهار امسال نیز رشد 7.1 درصدی داشته است...

اولویت های توسعه دریامحور ایران به روایت عباس آخوندی

ریل ها به ساحل می رسند
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واردات خودروهای خارجی زیر تیغ

دردسرهای شغل جدید
مدیریت ریسک

با نشانه های کارآفرینان موفق  آشنا شوید
ارزیابی ایده های روابط عمومی

چگونه ایده های تبلیغاتی خالق ایجاد کنیم
شاخص های ارزیابی ایده های تبلیغاتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 BMW از لوگوی جدید
رونمایی شد

یادداشت

یادداشت

علی دینی ترکمانی
اقتصاددان

شرط رونق کامل در اقتصاد

در س��ال 1394 دامنه رشد 
منف��ی در بخش ه��ای اقتصاد 
کش��ور تا 35درصد نیز ارزیابی 
می شد. رکود مسکن سبب شد 
بخش هایی ک��ه منجر به ایجاد 
رکود در اقتصاد کشور و به ویژه 
صنایع ش��ده، تقاضا را به شکل 
چش��مگیری ب��رای تولی��دات 
بنگاه ها کاهش دهند. نرخ رشد 
منفی درآمد ملی س��ال 1391 
و 1392 ب��ه منف��ی 19درصد 
رسید؛ رقمی که نشان می دهد 
قدرت خری��د مصرف کنندگان 
از آن زم��ان کاهش یافت و در 

طرف تقاض��ا تولیدات 
صنایع کارخانه ای با...

بزرگ ترین جذب کننده  ایران 
فاینان��س دنی��ا در میان مدت و 
بلند م��دت بوده اس��ت. ب��ر این 

تجارت  حجم  اس��اس 
جهانی بالغ بر 16هزار...

سیدکمال سیدعلی
مدیرعامل صندوق 

ضمانت صادرات
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ایران بزرگ ترین جذب کننده 
فاینانس دنیا 
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 تعداد باالی حسـاب بانکی و عابـر کارت به ازای هر نفر در 

کشور موجب شده بسـیاری از این حساب ها راکد 
و بدون گردش مالی باشند و از این جهت بانک...

از 400 میلیون حساب بانکی بیش از 30 میلیون حساب راکد 
و بدون گردش مالی است

معضل حساب های راکد بانکی



تش��کیل معاون��ت ریل��ی در 
س��ازمان بنادر با هدف افزایش 
سهم ریل در بنادر به ۴۵درصد، 
ت��اش ب��رای ارتق��ای ق��درت 
رقابت پذی��ری ایران در س��طح 
منطقه و جهان، رسیدن قطار به 
تمام بنادر کشور، بهره برداری از 
ظرفیت دریایی ایران از س��وی 
سازمان بنادر، نقش  آفرینی دریا 
در توس��عه تج��ارت و . . . اینها 
اقتصاد  اولویت ه��ای  از جمل��ه 
دریامحور ایران است که عباس 
آخوندی در مراس��م روز جهانی 
از  و  ک��رد  اع��ام  دریان��وردی 
مدیریت جدید س��ازمان بنادر و 
دریانوردی خواس��ت تا با هدف 
افزایش س��هم ریل در بنادر به 
تاسیس معاونت ریلی در درون 

سازمان بنادر اقدام کنند. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
امروزه تن��وع دامنه فعالیت های 
دریای��ی بال��غ بر 100 رش��ته 
ش��ده و حجم اقتصاد دریامحور 
س��االنه بیش از ه��زار میلیارد 
دالر گ��زارش ش��ده اس��ت، اما 
سهم ایران در این زمینه همواره 
در س��ال های اخیر کمتر از یک 
درصد این رقم بوده اس��ت؛ این 
در حال��ی اس��ت که ای��ران به 
لحاظ برخورداری از دریای خزر 
در شمال و خلیج فارس و دریای 
عمان در جنوب و دسترس��ی به 
آب های آزاد و دارا بودن بیش از 
۵ هزار و 800 کیلومتر ساحل، 

از نعمت دریا  کشوری بهره مند 
با س��ابقه تاریخی بوده اس��ت؛ 
از همی��ن رو، تغیی��ر جدی در 
نگرش به مفاهیم توسعه دریایی 
از جمل��ه اولویت هایی بوده که 
عباس آخوندی از ابتدای حضور 
شهرس��ازی  و  راه  وزارت  در 
هم��واره بر آن تاکید داش��ته و 
مراس��م روز جهانی دریانوردی 
مجالی بود ت��ا او گریز دوباره ای 
به بحث توس��عه دریامحور بزند 
و با توج��ه به تغیی��ر مدیریتی 
که در س��ازمان بنادر به دستور 
او اتف��اق افت��اده، از مدیری��ت 
بخواهد  مجموع��ه  ای��ن  جدید 
تا با تاس��یس معاونت ریلی در 
س��ازمان بنادر به هدف افزایش 
سهم ریل در بنادر از 1۴درصد 

به ۴۵درصد دست یابند. 
عباس آخوندی روز گذش��ته 
در مراسم روز جهانی دریانوردی 
در جم��ع نماین��دگان مجلس، 
سازمان  مسئوالن  و  دریانوردان 
بن��ادر و دریان��وردی گفت: »با 
توجه به دوره جدید در سازمان 
بنادر چن��د نکته مهم و کلیدی 
را مط��رح می کنم؛ موضوع اول، 
ایران  بنادر  رقابت پذیری  قدرت 
با جه��ان اس��ت. م��ا در ایران 
آبراهه نداری��م آنچه داریم دریا 
است و بنابراین موضوع دریا در 
محی��ط جهانی صورت می گیرد 
و لذا باید ق��درت رقابت پذیری 
ای��ران را در س��طح منطق��ه و 

جهان باال ببریم.«
او موض��وع دیگ��ر را ارتب��اط 
س��ازمان بن��ادر با ش��هربندرها 

دانس��ت و گف��ت: »تقریبا تمام 
کس��انی که درباره دریا صحبت 
می کنند سوال ش��ان این اس��ت 
که آیا ایران از ظرفیت های خود 
در دریا استفاده می کند یا خیر؟ 
ظرفیت های ما فقط حمل و نقل 
ظرفیت های  بلک��ه  نیس��ت  بار 
گردشگری  توریستی،  مسافری، 
و ورزشی را هم شامل می شود. 
این در حالی اس��ت ک��ه نحوه 
ش��کل گیری س��ازمان بنادر به 
ش��کلی ب��وده که این س��ازمان 
هم��واره ب��ه س��مت تمرکز در 
ح��وزه تخلیه و بارگی��ری کاال 
و ب��ار رفته و فرهنگ س��ازمانی 
س��ازمان بنادر نسبت به توسعه 
ام��ر دریا خ��ود را کمتر متعهد 

دانسته است.«
بهره برداری از ظرفیت دریایی 

ایران توسط سازمان بنادر
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: 
»ب��ه هیأت عام��ل جدید تاکید 
دارم که ظرفی��ت دریایی ایران 
را م��ورد بهره برداری جدی قرار 
دهد و تحقی��ق کند که چگونه 
رابطه ش��هربندر با س��ازمان را 
ایج��اد کند. این مه��م به عنوان 
اجتماعی س��ازمان  مس��ئولیت 

بنادر اهمیت زیادی دارد.«
وارد  »وقت��ی  داد:  ادام��ه  او 
در  می ش��ویم  ش��مالی  بن��ادر 
ن��گاه اول متوجه ای��ن موضوع 
می شویم که ما نیاز به بازنگری 
در ماموریت ه��ا داری��م، چراکه 
ظرفی��ت م��ا بیش��تر از میزان 
حمل و نق��ل دریایی اس��ت و در 
نهایت باید به این نقطه برس��یم 

که چگونه از مازاد ظرفیت برای 
اس��تفاده  جانبی  فعالیت ه��ای 
کنی��م. همی��ن موض��وع را در 
جنوب نی��ز داری��م؛ وقتی وارد 
دریای عمان می شویم این دریا 
یک محل بکر با هزاران ظرفیت 
است، اما در نهایت نتوانسته ایم 
از ظرفیت ای��ن دریا و مجموعه 
س��واحل آن در عرص��ه زندگی 
مردم اس��تفاده کنی��م و دریا را 
مح��دود ب��ه تجارت ب��ار و کاال 

کرده ایم.«
آخون��دی همچنی��ن گف��ت: 
»اکن��ون س��هم دری��ا در نظام 
آموزش��ی و کتب درسی کمتر 
از 8دهم درصد اس��ت به همین 
دلیل از س��ازمان بنادر و هیأت 
عام��ل جدید توق��ع دارم که با 
از  برنامه ریزی در پی اس��تفاده 
ظرفیت های دریا و ایجاد رابطه 
س��ازمان با محی��ط اجتماعی و 

شهربندرها باشند.«
وزی��ر راه و شهرس��ازی بن��در 
ش��هید رجایی را مورد مثال قرار 
داد و گف��ت: »از روزی ک��ه برای 
توس��عه بندر رجایی در دهه ۵0 
برنامه ریزی ش��ده اس��ت، کاما 
مشخص است که موضوع عمرانی 
بوده است. همزمان با توسعه بندر 
شهید رجایی سایر بنادر جنوب از 
بین رفته، اکنون بندر لنگه، پیاپ 
و میناب افول کرده و مش��خص 
اس��ت که هن��گام تصمیم گیری 
برای توسعه بندر شهید رجایی به 
شبکه بندری توجه نشده است.«

رش��د  ضرورت  به  آخون��دی 
کیفی ش��هرهای بندری اش��اره 

کرد و گف��ت: »اکنون جمعیت 
بندرعب��اس ب��ه ۵۵ ه��زار نفر 
رس��یده، ام��ا ۴0درص��د ای��ن 
جمعیت حاشیه نش��ین هستند، 
بنابراین مهم است که اگر کانون 
توسعه ای ایجاد می کنیم فقط از 
منظر کاال و تجارت نباش��د و به 
کیفیت زندگی س��اکنان آن نیز 

توجه کنیم.«
حمل ونق��ل  همچنی��ن  وی 
ترکیب��ی و موقعیت ترانزیتی را 
کاری  برنامه  س��ومین  به عنوان 
هیأت عامل جدید سازمان بنادر 
مورد اش��اره ق��رار داد و گفت: 
»برای عملیاتی کردن این مهم 
باید یک ش��بکه ریلی گسترده 

در بنادر کشور داشته باشیم.«
او با طرح این سوال که اکنون 
چقدر ری��ل در س��ازمان درونی 
بنادر نف��وذ کرده، گف��ت: »این 
نکته بس��یار مهم اس��ت که باید 
ش��بکه ریل مثل شبکه جاده در 
بنادر نف��وذ پیدا کن��د و ریل به 
تمام سکوهای پهلوگیری برسد و 
امکان تخلیه و بارگیری از ریل به 
کشتی و کشتی به ریل به صورت 
مستقیم وجود داشته باشد در این 
صورت توانسته ایم مفهوم ترانزیت 

را عملیاتی کنیم.«
داد: »خواسته  ادامه  آخوندی 
م��ن از هیأت عامل این اس��ت 
که در نخستین فرصت معاونت 
ریلی را در درون س��ازمان بنادر 
تش��کیل دهد و ما بتوانیم مرکز 
کنترل ریلی سازمان بنادر را در 
دادوس��تد و هم��کاری با مرکز 

ریلی راه آهن داشته باشیم.« 

اولویت های توسعه دریامحور ایران به روایت عباس آخوندی

ریلهابهساحلمیرسند

پس از ماه ها بحث و بررس��ی 
درب��اره کنار رفت��ن مدیرعامل 
س��ابق بن��ادر و دریان��وردی از 
جای��گاه خود، س��رانجام عباس 
آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
ک��ردن  نهای��ی  ب��ه  تصمی��م 
جابه جایی در این سازمان مهم 
اقتص��ادی گرف��ت. ب��ه گزارش 
ایس��نا، محم��د س��عیدنژاد که 
از ابت��دای دول��ت یازده��م و با 
کن��ار رفت��ن فت��ح اهلل ص��در با 
عن��وان رئیس س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی ای��ران کار خود را 
آغاز کرده بود، پس از یک دوره 
تقریبا چهار س��اله به ماموریت 
خود در این س��ازمان پایان داد 
ت��ا محمد راس��تاد ک��ه تاکنون 
به عنوان معاون دریایی سازمان 
بنادر فعالیت می کرد، جایگزین 

او شود. 
محمد راس��تاد که در کارنامه 
خ��ود حض��ور فع��ال در بن��در 
دوره  دو  در  و  دارد  را  بوش��هر 
مدی��رکل  به عن��وان  مختل��ف 

بنادر و دریانوردی این اس��تان 
فعالیت ک��رده از امروز به عنوان 
رئی��س جدی��د س��ازمان بنادر 
و دریان��وردی مش��غول به کار 

خواهد شد. 
راس��تاد در ماه ه��ای پایان��ی 
دولت احمدی نژاد از سمت خود 
در بن��ادر و دریانوردی بوش��هر 
کن��ار رف��ت و به عنوان مش��اور 
رئیس وقت این س��ازمان فعال 
شد، اما پس از آغاز به کار دولت 
یازدهم ب��ار دیگر به عنوان مدیر 
دریانوردی بوشهر به این استان 

اعزام شد. 
او ک��ه در ط��ول س��ال های 
گذشته س��مت معاونت دریایی 
سازمان بنادر را برعهده داشته، 
در ش��رایطی به عن��وان رئی��س 
جدید این س��ازمان کار خود را 
آغاز کرد که با توجه به اجرایی 
برنامه های  از  بس��یاری  ش��دن 
اقتص��ادی در چارچ��وب برجام 
این س��ازمان وظای��ف جدی ای 
را پی��ش روی خ��ود می بین��د؛ 

موضوع��ی که در حکم رس��می 
وزیر راه و شهرسازی در انتصاب 

راستاد نیز مشخص می شود. 
آخوندی در این متن، هش��ت 
اولوی��ت مهم دریایی کش��ور را 
برش��مرده که س��ازمان بنادر و 
دریان��وردی باید ب��رای آنها نیز 
باشد.  داشته  برنامه ریزی جدی 
نخس��تین اولویت که از س��وی 
آخون��دی به عن��وان مهم تری��ن 
عام��ل مط��رح ش��ده، ت��اش 
برای وض��ع و اج��رای مقررات 
اطمینان،  افزای��ش  منظ��ور  به 
رفاه، بهب��ود کیفیت خدمات و 
حفاظ��ت از حقوق ش��هروندان 
اس��ت. در کنار آن، بحث ایمنی 
و اس��تاندارد قوانین در عملیات 
دریان��وردی، حمل و نقل دریایی 
آزادس��ازی، توس��عه  بر  مبتنی 
رقابت و بیش��ینه کردن س��هم 
همچنی��ن  و  بخش خصوص��ی 
نقش  آفرین��ی دریا در تس��هیل 
و  ص��ادرات  توس��عه  تج��ارت، 
اصلی تری��ن  تولی��د  افزای��ش 

اولویت های این سازمان خواهند 
بود.  آخوندی در حکم خود بار 
دیگر ب��ه موقعیت اس��تراتژیک 
ای��ران در منطق��ه و آس��یا نیز 
اشاره کرده و دسترسی گسترده 
کش��ور به آب های آزاد و دریای 
خ��زر را عل��ت اهمی��ت زندگی 
دریایی در آینده اقتصادی ایران 

در نظر گرفته است. 
آخوندی همچنی��ن از رئیس 
جدید س��ازمان بن��ادر و معاون 
برنامه ریزی های  خواس��ته  خود 
دقیق در زمین��ه مصرف انرژی، 
افزای��ش  و  ایمن��ی  افزای��ش 
بهره وری در ش��رایط حمل و نقل 
را ب��ه وجود آورد تا با اس��تفاده 
از مدیری��ت دقی��ق و راهب��ری 
خط��وط در بنادر ب��ا هماهنگی 
حمل و نق��ل  ام��کان  راه آه��ن 
یکپارچه بین دریا و ریل فراهم 

شود. 
افزایش توان مل��ی در جهت 
ج��ذب فناوری ه��ای جدی��د و 
اس��تفاده از ای��ن فناوری ها در 

صنعت دریایی دو اولویت دیگر 
وزی��ر راه و شهرس��ازی در این 

حوزه به حساب می آید. 
شهرس��ازی  و  راه  وزی��ر 
همچنی��ن در احکامی جداگانه 
سه مسئول دیگر سازمان بنادر 
را منص��وب کرد تا بدین ترتیب 
به عن��وان  حق ش��ناس  ه��ادی 
معاون ام��ور دریایی، محمدرضا 
مهندسی  معاون  به عنوان  اله یار 
و  زیربنای��ی  ام��ور  توس��عه  و 
محمدعلی حس��ن زاده محمدی 
به عن��وان مع��اون ام��ور بندری 
و مناط��ق وی��ژه از این پس کار 
خود را برای یک مدت سه ساله 

آغاز کنند.
راه  وزی��ر  تصمیم��ات جدید 
و شهرس��ازی به خوبی نش��ان 
می ده��د در برنامه ه��ای کان 
خود تغییر جدی شرایط دریایی 
ایران را مدنظ��ر دارد و تغییر و 
تح��والت جدی��د نش��ان دهنده 
میزان اهمیت این موضوع برای 

دولت دوازدهم خواهد بود. 

وزیر راه و شهرسازی تحوالت دولت دوازدهم را از دریا کلید زد
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گزارش2

دریچه

رابطه میان ثروت و ادراک خوشبختی
آیا رشد GDP موجب خوشبختی 

جامعه می شود؟! 
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت در پژوهشی 
ک��ه در 17 کش��ور توس��عه یافته، 9 کش��ور در حال 
توسعه، 11 کشور در حال گذار، 17 کشور آمریکای 
التین و کش��ور چین انجام ش��د، مش��اهده شد که 
ارتباط بین ثروت و اقتصاد رشدیافته با میزان ادراک 
خوش��بختی مثبت اس��ت، ولی هرچه زمان بیش��تر 

سپری می شود این ارتباط منفی می شود. 
سیدمحس��ن طباطبایی مزدآب��ادی در گفت وگو با 
ایس��نا با اشاره به اینکه ارتباط بین اقتصاد رشدیافته 
و ث��روت ب��ا ادراک خوش��بختی یک ارتب��اط قوی 
اس��ت، گفت: این ارتباط مخصوص��ا در جوامع کمتر 
توس��عه یافته قوی تر و پررنگ تر به نظر می رس��د، اما 
وقتی به صورت طولی مورد مطالعه قرار می گیرد این 

ارتباط کمی پیچیده تر و کم رنگ تر می شود. 
او گفت: به عنوان مثال طی چهار دهه اخیر اگر تولید 
ناخالص داخلی به عنوان یک ش��اخص توسعه و ثروت 
در نظر گرفته ش��ود، رشد قابل قبولی داشته است، اما 
متاسفانه طی این مدت احس��اس رضایت از زندگی و 
احساس خوشبختی رشد چندانی نداشته است؛ هرچند 
در برخی مطالعات ممکن است رابطه معناداری بین این 

دو متغیر مشاهده شده باشد. 
این مدرس دانش��گاه ادامه داد: طی بررس��ی های 
طول��ی که در مورد ارتباط تولی��د ناخالص داخلی با 
احس��اس خوشبختی مردم طی س��ال های 19۵6 تا 
196۴ میادی و س��پس تا 1967 انجام شد، میزان 
تولید ناخالص داخلی با احس��اس شادکامی مردم در 
ارتباط بود اما پس از سال 1970 این ارتباط کم رنگ 
ش��د و تا ح��دودی می توان گفت ارتب��اط معناداری 

وجود نداشت. 

ب��ه گفته وی، تجزیه و تحلی��ل داده های حاصل از 
پژوهش در کش��ورهایی با اقتصادهای مختلف نشان 
می ده��د ارتباط بین ثروت و تولید ناخالص داخلی با 
خوش��بختی و احس��اس رضایت از زندگی یک الزام 
نیست و هیچ شواهد قاطعی وجود ندارد که نرخ رشد 
اقتصادی باالتر با احساس خوش��بختی باالتر همراه 
باش��د. دوبرابر ش��دن نرخ رش��د اقتصادی به معنای 
دوبرابر ش��دن خوشبختی و احس��اس رفاه ذهنی و 
رضایت از زندگی نیست، هرچند  در کوتاه مدت و در 
دوران گذار ممکن اس��ت ارتباطی بین این دو وجود 
داشته باش��د و پژوهش هایی هم این مسئله را تایید 
کنن��د، اما ای��ن ارتباط در بلند م��دت حتی می تواند 

نزولی باشد. 
او به تجربه کش��ور چین در این رابطه اشاره کرد و 
گفت: این کش��ور طی دو دهه اخیر دارای یک رشد 
اقتصادی بس��یار مثبت و صعودی بوده است و تولید 
ناخالص داخل��ی آن در مقیاس جهان��ی موفق و در 
صنعت خودروس��ازی به یک کش��ور پیش��رو تبدیل 
ش��ده، اما رضایت از زندگی و احس��اس خوشبختی 
ادراک ش��ده توسط مردمان این کش��ور رشد زیادی 

نداشته است. 
طباطبایی ادامه داد: آکادمی علوم اجتماعی آمریکا 
در سال 2011 طی تجزیه و تحلیل شش نظرسنجی 
به این نتیجه رس��ید که رش��د اقتص��ادی نمی تواند 
ضامن احساس خوشبختی باشد، زیرا انتظار می رفت 
ح��ال که ط��ی دو دهه اخی��ر درآمد س��االنه واقعی 
چهاربراب��ر افزایش یافته اس��ت، به همان نس��بت یا 
حتی کمی کمتر، احساس خوشبختی ادراک شده نیز 
رش��د داشته باش��د، اما طی نظرسنجی های به عمل 
آم��ده هیچ افزایش قابل توجه��ی که انتظار می رفت 

اتفاق نیفتاد. 
او با بی��ان اینکه مطالعات علم��ی اندکی راجع به 
ارتباط بی��ن وضعیت اقتصادی بد، بی��کاری و رکود 
ب��ا احس��اس ناامیدی و عدم احس��اس خوش��بختی 
انجام ش��ده اس��ت و داده های اندک��ی در این زمینه 
وجود دارد، گفت: احساس خوشبختی و رفاه ذهنی، 
س��ازه های پیچیده هس��تند که نمی ت��وان آنها را با 
یک متغیر س��نجید و تبیین کرد بلکه همانند س��ایر 
ویژگی های انسانی دارای ابعاد گسترده ای هستند که 

الزم است به صورت کلی مورد بررسی قرار گیرند. 
نایب رئی��س انجم��ن علمی اقتصاد ش��هری ایران 
تاکید کرد: اقتصاد، ثروت و پول ش��اید بتوانند انسان 
را از رنج نجات دهند و به عنوان یک مفروضه بس��یار 
مهم، حیاتی، تاثیر گذار و کلیدی در احساس رضایت 
انس��ان ها عمل کنند، اما هیچ داده و پشتوانه علمی 
وجود ندارد که نشان دهد این عوامل می توانند باعث 

خوشبختی انسان شوند. 
وی در پای��ان گف��ت: براس��اس مطالب ذکرش��ده 
می توان نتیجه گیری کرد که باید تاش شود اقتصاد 
در مس��یری ق��رار گیرد که بتواند ب��ا ایجاد یک رفاه 
عمومی باعث آرامش محیط زندگی فرد ش��ود و این 
امنی��ت، آرامش و رفاه عمومی منتقل ش��ده به فرد، 
بتواند احس��اس رفاه ذهنی و احساس خوشبختی را 

ایجاد کند. 

یادداشت

سوخت

شرط رونق کامل در اقتصاد

در س��ال 139۴ دامنه رش��د منف��ی در بخش های 
اقتصاد کش��ور تا 3۵درصد نیز ارزیابی می ش��د. رکود 
مسکن سبب شد بخش هایی که منجر به ایجاد رکود 
در اقتصاد کش��ور و به ویژه صنایع ش��ده، تقاضا را به 
شکل چشمگیری برای تولیدات بنگاه ها کاهش دهند. 
 نرخ رش��د منفی درآمد ملی سال 1391 و 1392 
به منفی 19درصد رس��ید؛ رقمی که نشان می دهند 
ق��درت خری��د مصرف کنن��دگان از آن زمان کاهش 
یاف��ت و در طرف تقاضا تولی��دات صنایع کارخانه ای 

با مشکل فروش روبه رو شدند. 
در چنی��ن ش��رایطی دولت یازدهم سیاس��ت های 
کنت��رل تورم را در دس��تور کار قرار داد که از عوامل 
ماندگاری رکود در کشور محسوب می شود. همزمان 
با کنترل تورمریال نقدینگی رشد کرده است، هرچند 
در حدود 120 تا 130 هزار میلیارد تومان آن مربوط 
به موسس��ات پولی و مالی است که از سال های قبل 
هم وجود داش��تند، ولی در شمار نقدینگی کشور به 

حساب نمی آمدند اما اکنون محاسبه می شوند. 
در شروع به کار دولت دوازدهم شاهد تغییرات نرخ 
تورم بودیم. اگرچه احتمال بازگش��ت تورم دورقمی 
وجود دارد، اما حتما این تورم در س��طح س��ال های 
گذشته نخواهد بود؛ یعنی اگر تورم دورقمی شود، در 
دامنه 10 تا 1۵درصد خواهد بود زیرا سیاس��ت های 
اقتصادی دولت به گونه ای اس���ت که از این موضوع 
جلوگیری می کند. اگرچه عوامل بس��یاری در س�طح 
عموم��ی قیمت ها اثرگذار هس����تند، اما دولت برای 
ادامه سیاس��ت کاهش رکود طی س��ال جاری قطعا 
سیاس���ت های انقباض��ی خ��ود را کاه��ش خواهد 
داد و سیاس��ت خود را انبس��اطی تر می کند که این 
موضوع تا حدودی موجب افزایش نرخ تورم می شود. 
نمونه این سیاس��ت ها را می توان به اختصاص منابع 
تازه ای از محل صندوق توس��عه ملی برای طرح های 

اشتغال زایی روستایی اشاره کرد. 
در واقع تاش دولت از بین بردن رکود اس��ت، اما 
مس��ئله اساسی آن اس��ت که رکود به آسانی از بین 
نم��ی رود. در صورت��ی که اقتصاد کش��ور چند دوره 
پیاپ��ی رش��د را تجربه کند، به معنای آن اس��ت که 
رونق اقتصادی ش��کل گرفته اس���ت ی��ا آنکه دولت 
بتواند به جذب س��رمایه بپردازد و بنگاه های تولیدی 
ب��ار دیگ��ر در مدار ق��رار بگیرند قطعا رک��ود از بین 

خواهد رفت. 
سیاس��ت دول��ت در کنترل تورم بس��یار خوب به 
اجرا گذاش��ته ش��د، اما ادامه این مس��یر در گرو به 
ثمر رس��یدن مذاکرات جذب سرمایه گذاری خارجی 
است که پس از توافق برجام شروع شده است. حتما 
ورود س��رمایه های جدید در زمینه های بس��یاری اثر 
مثبت خواهد گذاشت، بنابراین در صورتی که اقتصاد 
کشور توانایی الزم را برای تبدیل امکانات تولیدی به 
ظرفیت های تولیدی داش��ته باش��د با جذب سرمایه 
ضم��ن کنترل ت��ورم می توان ش��اهد رونق و رش��د 

اقتصادی باشیم. 
 

رکورد مصرف بنزین شکسته شد
مدیر تامین و توزیع شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی از رکوردشکنی مصرف بنزین در سال جاری در 
16 شهریورماه با میزان 10۴.7 میلیون لیتر خبر داد. 
به گفته سیدمحمدرضا موس��وی خواه، تمهیدات الزم 
در راس��تای تامین سوخت برای بازگش��ت حجاج، آغاز 
س��ال تحصیلی و ماه محرم در نظر گرفته ش��ده اس��ت.  
او در مورد میانگین مصرف بنزین در س��ال جاری گفت: 
میانگین مصرف روزانه بنزین در سال جاری 81 میلیون 
و 200 ه��زار لیتر ب��وده که این میزان نس��بت به مدت 
مشابه سال گذشته )7۴.9 میلیون لیتر( 8.۴ درصد رشد 
داش��ته است. رش��د مصرف بنزین در شهریورماه امسال 

نسبت به شهریورماه گذشته 9.6 درصد بوده است. 
وی اف��زود: پیش بینی می ش��د میزان مص��رف بنزین 
در س��ال جاری ۵.۵درصد رش��د داش��ته باش��د، اما این 
می��زان به 8.۴درصد رس��ید که عوامل زی��ادی از جمله 
گش��ایش های پ��س از برج��ام، افزایش تولی��د و واردات 
خودرو، ارتقای س��طح مالی مردم و . . . در افزایش میزان 
مصرف تاثیر داشته اند.  مدیر تامین و توزیع شرکت ملی 
 پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی در ادامه با اش��اره به ظرفیت
 سی ان جی در کشور، گفت: در کشور بیش از ۴0 میلیون 
مترمکعب در روز ظرفیت سی ان جی وجود دارد که فقط 
۵0درصد آن یعنی حدود 21 میلیون مترمکعب سی ان 

جی در روز مورد استفاده قرار می گیرد. 
موس��وی خواه در مورد بیش��ترین می��زان مصرف 
بنزین در سال 1396 گفت: میزان مصرف بنزین در 
ش��انزدهم ش��هریورماه با 10۴.7 میلیون لیتر رکورد 
زد. پیش از این بیش��ترین می��زان مصرف بنزین در 
12فروردین ماه و به میزان 102.۴ میلیون لیتر بود. 
او با اشاره به بازگشت حجاج به کشور گفت: از امروز 
شاهد بازگشت حجاج به کشور خواهیم بود که در این 
راستا سوخت هوایی تامین شده است. میانگین مصرف 
س��وخت هوایی از ابتدای س��ال ۵.2 میلیون لیتر و در 

شهریورماه ۵.6 میلیون لیتر بوده است. 
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نوبخت  محمدباق��ر  ام�روز:  فرصت 
روز سه شنبه در نشست خبری هفتگی 
س��خنگوی دول��ت ب��ا اع��ام اینکه در 
بهار سال جاری رش��د اقتصادی کشور 
مثب��ت 7 درص��د ب��ود، اظهار داش��ت 
 ای��ن آمار بدون نفت اس��ت و با نفت به 
6.5 درص��د رس��یده اس��ت. محمدباقر 
نوبخ��ت ادام��ه داد: برای نخس��تین بار 
در کشور رش��د اقتصادی بدون نفت در 
کش��ور بیشتر از رش��د اقتصادی با نفت 
ش��ده که نش��ان می دهد م��ا می توانیم 
بدون نفت نیز رش��د باالی اقتصادی را 
تجربه کنیم. وی افزود: س��رمایه گذاری 
 در کش��ور در به��ار امس��ال نیز رش��د
 7.1 درصدی داش��ته است. سخنگوی 
دولت گفت: سرمایه گذاری در دو فصل 
زمستان پارسال و بهار امسال مثبت شد 
که در بهار امس��ال رشد سرمایه گذاری 
ب��ه مثب��ت 7.1 درصد رس��ید. نوبخت 
در خصوص رشد س��اختمان نیز افزود: 
براس��اس این گزارش در بهار امس��ال و 
زمس��تان سال گذش��ته رشد ساختمان 
هم به مثبت 7.1درصد رسید که نشانگر 
این اس��ت که تمام طرح ه��ای عمرانی 
س��ال گذش��ته که برای آنه��ا 42 هزار 
میلی��ارد تومان پرداخت ش��د، اثر خود 
را روی رش��د اقتصادی گذش��ته است. 
وی ادامه داد در بخش گروه کش��اورزی 
در بهار امس��ال 3.1 درصد رشد اقتصاد 
مثب��ت بود و در گ��روه صنعت و معدن 
این رش��د ب��ه 4.9درصد مثبت رس��ید 
و در گ��روه خدمات مثب��ت 8.8 درصد 
رشد را نشان می دهد. سخنگوی دولت 
اظهار کرد براس��اس این گزارش هزینه 
مصرف نهایی خصوصی در بهار امس��ال 
6.9درص��د و هزین��ه مص��رف دول��ت 
6.5درصد رش��د پیدا کرده اس��ت و در 
ح��ال حاضر بی��ش از 300 پ��روژه در 
بخ��ش اقتصاد مقاومتی در دس��ت اجرا 
داریم که در سال جاری ماهانه گزارش 

آن از دستگاه ها دریافت می شود. 

طرح نوآورانه در بودجه سال آینده
نوبخ��ت با بی��ان اینکه دول��ت مصمم 
اس��ت در راس��تای مطالبات و انتظارات 
مردم برای رون��ق اقتصادی فعالیت کند، 
تصری��ح کرد: البت��ه ما نس��بت به وضع 
مطل��وب هنوز فاصله داریم ولی نس��بت 
ب��ه زمانی که دولت اقداماتش را آغاز کرد 
از رش��د منفی نزدیک به هفت به رش��د 
مثبت هفت رس��ید، اقدامات افتخار آمیز 
اس��ت. وی گفت: در بخش امنیت غذایی 
تا 21 ش��هریورماه سال جاری، 8میلیون 
و 854 ه��زار تن گندم از کش��اورزان به 
ارزش 11 ه��زار و 571 میلی��ارد تومان 
خریداری ش��د که 7هزار و 790 میلیارد 
تومان به کش��اورزی پرداخت شد. رئیس 
س��ازمان برنام��ه و بودجه گف��ت که در 
بخش نوسازی ناوگان شهری تا تاریخ 19 
ش��هریور ماه سال جاری 54 هزار و 683 
دس��تگاه خودرو جایگزین تاکس��ی های 
فرس��وده ش��د. نوبخت خاطرنش��ان کرد 
با توجه به به روز رس��انی س��امانه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، آم��ار، پس از 
به روز رس��انی پایگاه، اطاع رسانی خواهد 
شد. وی درباره تنظیم بودجه سال آینده 
نیز یادآور شد از آنجا که برخی دستگاه ها 
تعداد ماموریت ش��ان تقلیل داشته است، 
این مس��ئله در بودجه سال آینده لحاظ 
خواهد شد، البته سازمان برنامه و بودجه 
به دنبال کاهش بودجه هیچ دس��تگاهی 
نیس��ت و در سال جاری طرح نوآورانه ای 
را در بودجه سال آینده در دست بررسی 

و اجرا داریم.
 

دالیل کسری بودجه دولت در سال 
جاری

س��خنگوی دولت همچنین درباره کم 
بودن اختیارات س��تاد اقتص��اد مقاومتی 
نیز اظهار داش��ت: چون محدوده فعالیت 
اجرایی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
فقط قوه مجریه نیس��ت و س��ایر قوا هم 
هس��تند، انتظارات س��تاد این اس��ت از 

اختیاراتی اس��تفاده کند که فراتر از قوه 
مجری��ه نافذ باش��د. وی همچنین درباره 
کس��ری بودجه دولت در سال جاری نیز 
تصریح کرد: دولت قیمت نفت را براساس 
50دالر و 55 دالر در بودج��ه س��ال 96 
بسته است و اساسا بودجه ریزی پیشرفته 
55 دالر درصورت��ی اجرایی می ش��د که 
قیم��ت نفت در این می��زان بود اما چون 
قیم��ت نفت کمتر از 50 دالر اس��ت 10 
ه��زار میلیارد تومان��ی را که از این محل 
برای توس��عه شبکه آبرس��انی، ریزگرد و 
محیط زیس��ت باید تخصی��ص می دادیم 
کن��ار گذاش��تیم. نوبخت تصری��ح کرد: 
بنابراین بودجه کش��ور براساس نفت 50 
دالر ح��دود 309 ه��زار میلی��ارد تومان 
اس��ت که محقق ش��ده و قول می دهیم 
کسری بودجه نداشته باشیم. وی درباره 
انتصاب ف��ردی به عنوان مع��اون اجرایی 
نیز خاطر نش��ان کرد: در جلس��ات بعدی 
در ای��ن زمینه صحبت می کنم. ش��اید تا 
جلسه بعد احتیاجی به پاسخگویی نباشد 
و ای��ن س��وال نیز حل ش��ود. وی درباره 
حذف برچس��ب قیمت از اقام نیز اظهار 
داشت: حذف برچس��ب از تمامی کاالها 
نیس��ت، بلکه عمدتا کاالهای بهداش��تی 
را درب��ر می گیرد و م��ن از وزیر صنعت، 
مع��دن و تجارت می خواهم ک��ه در این 

زمینه توضیحات کافی ارائه دهند. 

تأکید رئیس جمهوری بر ثبات بازار ارز
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه س��والی درباره 
ت��ک نرخی ش��دن ارز نیز اظهار داش��ت: 
یکسان س��ازی ارز به معن��ای پذیرش نرخ 
رس��می بازار به عنوان مبنا نیس��ت و سال 
گذش��ته حت��ی یکب��ار دولت به س��مت 
یکسان سازی پیش رفت ولی بازار نشان داد 
که التهاب دارد. وی گفت: ما نمی خواهیم 
به قیمت کاهش ارزش پول ملی این کار را 
انجام دهیم. رئیس جمهوری سال گذشته 
با این اق��دام مخالفت کردند و بر این نظر 
هس��تند تا ثبات��ی در بازار ایجاد نش��ود، 

یکسان س��ازی ارز صورت نگی��رد. نوبخت 
تصری��ح کرد اگر برخی فکر می کنند که با 
یکسان سازی و افزایش قیمت دالر میزانی 
ریالی به جیب دولت خواهد رفت، اش��تباه 
می کنند زیرا به همان میزان نیز باید برای 
رشد اقتصادی هزینه کنیم و دولت معتقد 
نیس��ت که شناورس��ازی ارز به هر قیمتی 
صورت گی��رد، بلکه می خواهد قیمت دالر 

را مدیریت کند. 

برنامه های دولت برای رفع ناکارآمدی 
صندوق های بازنشستگی

نوبخت در پاس��خ به اینکه دولت برای 
ناکارآمدی صندوق های بازنشس��تگی چه 
برنام��ه ای دارد، گفت: در ای��ن زمینه دو 
بحث وجود دارد؛ یکی مطالبات و انتظارات 
بازنشس��تگان ک��ه باید احترام گذاش��ته 
ش��ود و دولت برای اجاب��ت انتظارات این 
مجموعه انسان های ش��ریف تاش دارد. 
وی اظه��ار ک��رد: ب��ه همین منظ��ور در 
قانون برنامه شش��م ج��زو تعهدات دولت 
دانستیم که در طول برنامه اصاح حقوق 
بازنشس��تگان انجام شود و اگر نتوانستیم 
خواس��ته های آنها را به نحو احسن انجام 
دهی��م، به دلی��ل محدودیت ه��ای دولت 
اس��ت. س��خنگوی دولت افزود: از طرف 
دیگ��ر صندوق ها دارای تع��دادی واحد و 
بخش ه��ای اقتصادی هس��تند که باید با 
کسب و کار از سود حاصل از آن مستمری 
بازنشس��تگان را پرداخ��ت کنند و انتظار 
دولت از صندوق ها فعالیت بیش��تر است. 
س��خنگوی دولت گفت: برای این منظور 
اجتماع��ی  رف��اه  و  کار  تع��اون،  وزارت 
ب��ا بهره من��دی از کارشناس��ان داخل��ی 
و خارج��ی در ح��ال بازبین��ی وضعی��ت 
صندوق ها اس��ت تا از ای��ن پس به بدهی 
آنها افزوده نش��ود. نوبخت تصریح کرد: از 
بازنشس��تگان هم می خواهیم که با توجه 
به محدودیت های دولت ما را درک کنند 
و م��ا خان��واده بزرگی هس��تیم و باید به 

همدیگر کمک کنیم. 

دفت��ر آمار و ف��رآوری داده های وزارت 
صنعت، معدن و تجارت رش��د بخش های 
صنع��ت و بازرگان��ی در س��ه ماه��ه اول 
س��ال 96 را به ترتی��ب 5.8 و 8.8درصد 
اع��ام ک��رد. رون��د منفی رش��د بخش 
معدن که در س��ه ماهه چهارم سال 95 
متوقف ش��ده بود، در سه ماهه اول سال 
ج��اری به مثبت 4.2 درص��د ارتقا یافت. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« از ش��بکه 
اطاع رس��انی تجارت ایران )شاتا(، دفتر 
آمار و ف��رآوری داده های وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اعام کرد رشد محصول 
ناخال��ص داخلی و ارزش اف��زوده بخش 
 معدن که در س��ه ماهه اول سال 1395 
منف��ی 6.4 درصد بود، در س��ه ماهه اول 
1396 به مثبت 4.2 درصد رس��ید. رش��د 
منف��ی این ش��اخص ب��ا برنامه ریزی های 
صورت گرفته در س��ال گذش��ته به تدریج 

متوقف شد به طوری که در سه ماهه چهارم 
س��ال 95 به مثبت 3.1 درصد رسیده بود. 
رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده 
بخش معدن در س��ه ماهه های دوم و سوم 
س��ال 1395 به ترتیب منفی 3.6 درصد و 

منفی 2.8 درصد شده بود. 
بخش صنعت

از سوی دیگر رشد تولید ناخالص داخلی 
و ارزش اف��زوده بخش صنعت نیز در س��ه 
ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذش��ته روندی افزایشی داشت. این 
شاخص که در س��ه ماهه اول سال 1395 
مثبت 2.7درصد بود در س��ه ماهه نخست 
امسال به مثبت 5.8 درصد ارتقا پیدا کرد. 
رشد تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده 
بخش صنعت در س��ه ماهه های دوم، سوم 
و چهارم س��ال 1395 به ترتیب 5 درصد، 
6.5 درص��د و 11.7 درص��د ب��ود. وزارت 

صنعت، معدن و تجارت روند منفی رش��د 
تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده گروه 
خدم��ات را نی��ز متوقف ک��رد و به رقمی 
مثبت رساند. این شاخص که در سه ماهه 
نخست س��ال 1395 رقم منفی 0.9درصد 
بود با پیگیری ه��ای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در همان س��ه ماهه دوم پارسال 
مثبت 3.3درصد ش��د و در بهار امسال به 
رق��م قابل توج��ه 8.3 درص��د ارتقا یافت. 
ش��ایان ذکر اس��ت رش��د تولید ناخالص 
داخلی و ارزش افزوده گروه خدمات در سه 
ماهه های س��وم و چهارم پارسال به ترتیب 
مثبت 5.7درصد و مثبت 15.7 درصد شده 
بود. گزارش دفت��ر آمار و فرآوری داده های 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از ارتقای 
رش��د محصول ناخال��ص داخل��ی )بدون 
نفت( در س��ه ماهه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. 

این شاخص در س��ه ماهه ابتدایی پارسال 
مثب��ت 1.1 درص��د بود که در س��ه ماهه 
نخست امس��ال به 7 درصد افزایش یافت. 
رشد محصول ناخالص داخلی )بدون نفت( 
در بازه های سه ماهه های دوم و سوم سال 
1395 به ترتی��ب 4 و 6.2 درصد بود و در 
سه ماهه چهارم 1395 به بیشترین میزان 

خود یعنی 13.8درصد رسید. 
بازرگانی 

همچنی��ن در بخ��ش بازرگانی )عمده 
و خرده فروش��ی، هتل و رستوران( رشد 
منف��ی 8 درص��دی س��ه ماهه نخس��ت 
پارسال متوقف شد و در سه ماهه ابتدای 
96 ب��ه رقم مثبت 8.8 درصد ارتقا یافت. 
این شاخص در سه ماهه های دوم و سوم 
پارسال به ترتیب 4 درصد و 10.6 درصد 
شد و در سه ماهه چهارم 95 به باالترین 

میزان یعنی 16.2درصد رسیده بود. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد 

رشد5.8 درصدی صنعت، 8.8 درصدی بازرگانی و 4.2درصدی معدن در بهار امسال

رشد اقتصادی 7درصدی در بهار امسال به ثبت رسید

عزم دولت برای رونق اقتصادی
گمرک

گمرک ایران اعالم کرد 
روزانه ۱۰ هزار محموله در گمرک 

توقیف و استعالم می شود
گم��رک ای��ران اعام ک��رد ک��ه روزان��ه حدود 
10ه��زار محموله به ظ��ن قاچاق توقی��ف و مورد 
اس��تعام ق��رار می گی��رد. اطاعات ثبت ش��ده در 
س��امانه های گمرک نش��ان می دهد؛ روزانه به طور 
محموله در سراس��ر کشور به ظن  میانگین10هزار 
قاچ��اق توقیف و از طریق پنج��ره واحد گمرکی و 
س��امانه جام��ع گمرکی جه��ت اطمین��ان از ورود 
رس��می از طریق گمرکات به ص��ورت الکترونیکی 
اس��تعام می ش��ود. ب��ر این اس��اس پنج��ره واحد 
گمرکی و س��امانه جامع گمرک��ی در کمتر از یک 
دقیق��ه پاس��خ هر اس��تعام را از طری��ق پیامک و 
بدون دخالت عوامل انس��انی و به صورت اتوماتیک 
در اختی��ار واحد اس��تعام کننده ق��رار می دهد که 
بخ��ش عمده ای از این محموله ها به ظن قاچاق در 
بررسی کنترل تردد حامل ها توقیف و جهت تعیین 
تکلی��ف، مأموران نیروی انتظام��ی از طریق پنجره 
واحد گمرکی و س��امانه جام��ع گمرکی موضوع را 

استعام می کنند. 
قبل از راه اندازی س��امانه جامع گمرکی و پنجره 
واحد تجارت فرامرزی فرآیند استعام محموله هایی 
که به ظن قاچاق توقیف می شدند به صورت دستی 
و کاغذی انجام می ش��د که این موض��وع عاوه بر 
زمان بر بودن، امکان جعل و سوء اس��تفاده از اسناد 
کاغذی را فراهم می کرد. یکی از مهم ترین خدمات 
سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی 
مربوط به امر مبارزه با قاچاق کاال، حذف پروانه های 
کاغذی و جایگزینی پروانه های الکترونیکی بود و با 
این اقدام احتمال جعل و سوء استفاده از پروانه های 
گمرکی به صفر رس��یده اس��ت. ثب��ت الکترونیکی 
تمام��ی فرآینده��ا از جمل��ه اظهار صاح��ب کاال، 
مجوزهای س��ازمان های همجوار، اظهارنظر ارزیاب، 
کارش��ناس، ارزش گ��ذاری، تعرف��ه کاالیی و حتی 
مقصد بارگیری، پاک کامیون، مشخصات راننده و 
انبار مقصد از دیگر قابلیت های این سامانه است که 
حتی پس از ترخیص محمول��ه نیز امکان پیگیری 
سیستمی تخلفات احتمالی را فراهم می کند. برخی 
قاچاقچیان برای منحرف کردن مس��یر پرونده ها و 
دستگاه کاشف اعام می کنند که از طریق گمرکات 
کاال را وارد کرده ان��د ام��ا این اقدام��ات بدون ارائه 
شماره کوتاژ اظهارنامه مورد ادعا و پته الکترونیکی 
فاقد اعتبار است. یکی از شگردهای قاچاقچیان این 
است که بخش��ی از کاال را با پرداخت کامل حقوق 
و عوارض گمرکی و کاما قانونی از گمرک خارج و 
پ��س از خروج کاالی قاچاق از همان نوع کاال را به 
عمق کش��ور وارد می کنند که البته وظیفه گمرک 
صرفا در ارتباط با کاالیی است که به گمرک اظهار 
و اطاعات آن در سامانه جامع گمرکی ثبت و کوتاژ 

برای همان کاال ثبت شده است. 
با توجه به اینکه فرآیند گمرک کاما الکترونیکی 
ش��ده و حتی عدل بن��دی، بارنام��ه و فاکتور خرید 
ه��م ب��ه روش الکترونیکی در س��امانه گمرک ثبت 
می ش��ود، گم��رک اس��ناد مثبته گمرک��ی و کوتاژ 
کااله��ای ورودی را در خصوص چگونگی ورود این 
کاالها درخواست می کند که نمونه عینی آن قاچاق 
80 تن پوش��اک ط��ی هفته های اخیر بوده اس��ت، 
اما هیچ س��ندی ارائه نش��ده و اعام می شود روش 
ورود کاالها از طرق دیگری صورت گرفته است. در 
صورتی که قاچاقچیان اس��نادی مبن��ی بر ورود این 
کاالها با اظه��ار غیر واقعی ارائه می کردند گمرک به 
صورت الکترونیکی صحت و سقم  این ادعا را بررسی 
می کرد، اما با توجه به اینکه هیچ گونه سند گمرکی 
از س��وی قاچاقچیان ارائه نشده و در پرونده موجود 
نیست، بنابراین قاچاق این کاالها محرز شده و باید 

عاوه بر جرایم قاچاق، کاالها توقیف شود. 
گم��رک ای��ران آمادگ��ی دارد در ص��ورت ارائه 
ش��ماره کوتاژ یا پته الکترونیک��ی هر گونه محموله 
ادعای��ی مبنی بر اظه��ار غیر واقعی موض��وع را به 
کمک س��امانه های الکترونیکی در سریع ترین زمان 
ممک��ن پیگیری کن��د و با اعام جزیی��ات اظهار و 
ارزیاب��ی کارشناس��ان به س��ازمان کاش��ف، کاالی 
اظهاری، می��زان اخذ حقوق و ع��وارض پرداختی، 
ن��وع اظهار، نوع کامی��ون بارگی��ری و روز و حتی 
س��اعت حرکت را به منظور تنویر افکار عمومی در 
اختیار رس��انه ها قرار دهد. اطاع��ات کامل تمامی 
محموله ه��ای خروجی از گمرکات در س��امانه های 
گمرک موجود اس��ت و هرگونه ادعای��ی در رابطه 
ب��ا محموله های خروجی از گم��رکات، بدون وجود 
اطاعات��ی از محموله در س��امانه جامع گمرکی و 
پنجره واحد تجارت فرامرزی فاقد اعتبار اس��ت. در 
خصوص پرونده اخیر قاچاق پوشاک نیز قاچاقچیان 
در اظهارات اولی��ه ادعا می کنند از طریق گمرکات 
جنوب��ی محموله را ب��ا اظهارنام��ه غیر واقعی وارد 
کرده اند و اظهارنظر مسئوالن سازمان کاشف نیز در 
مرحله مقدماتی و بر پایه ادعاهای قاچاقچیان بوده 
که در بررسی های بعدی مشخص شد نه تنها اظهار 
غیر واقعی در کار نبوده بلکه اساس��ا پته یا کوتاژی 
هم در اختیار نداش��ته اند که نوبت به بررس��ی های 
بعدی برسد. بنابراین این ادعاها کذب محض بوده و 
گمرک ایران آمادگی دارد در صورت ارائه هر گونه 
سند گمرکی س��ریعا پرونده را بررسی کند و نتایج 

را در اختیار رسانه ها قرار دهد. 

یادداشت

نفت

ایران بزرگ ترین جذب کننده 
فاینانس دنیا 

ای��ران بزرگ تری��ن جذب کنن��ده فاینان��س دنیا در 
میان مدت و بلند مدت بوده اس��ت. بر این اساس حجم 
تج��ارت جهانی بالغ بر 16هزار میلیارد دالر بوده که از 
این میزان، 11درصد را پوش��ش های صندوق ضمانت 
صادرات تش��کیل می دهد؛ از سوی دیگر در سال های 
گذشته واردات خدمات فنی و مهندسی ایران با استفاده 
از فاینانس به 35میلیارد دالر رسیده، بنابراین می توان 
ادعا کرد که ایران بزرگ ترین جذب کننده فاینانس دنیا 
بوده اس��ت. ایرانی ها حتی در تمام��ی دوران تحریم ها 
اقس��اط فاینانس های خود را پرداخت کرده و به ضمن 
موسس��ات بیمه دنیا ایران به عنوان یک مشتری قابل 
اعتماد مطرح می ش��ود. نیازمند آن هس��تیم تا فضای 
ریسک پذیری در کشور تصحیح شود. بیش از 70درصد 
از فاکتورهای ریس��ک ایران اقتصادی بوده که از جمله 
آنها می توان به میزان ذخایر انرژی و فضای کسب و کار 
اش��اره کرد، ضمن آنکه رتبه ریسک اعتباری ایران در 
دنی��ا در گ��روه 6 قرار گرفته و این در حالی اس��ت که 
طبق انتظارات باید به گروه س��وم برسیم همانطور که 
در س��ال های منتهی به آغاز تحریم ه��ا در رده چهارم 
این رتبه بندی قرار داش��تیم. اغلب ریسک هایی که در 
اقتصاد دنیا وجود دارد مرتبط با کشورهای گروه 6 و 7 
هستند، چرا که در اروپا نمی توانند فعالیت های صنعتی 
را انج��ام دهن��د، البته در کش��ورهایی همچون عراق، 
س��ریانکا، تاجیکستان و س��ودان پروژه هایی داشتیم 
که با ارتباطات خوب سیاس��ی و اقتصادی این صندوق 
توانس��ته پوشش ریس��ک این پروژه ها را داشته باشد. 
ای��ن صندوق در تاش بوده تا پ��ول را با نرخ زیر 18 و 
16درصد به صادرکنندگان وام بدهد این در حالی است 
که تاکنون بانک های خصوصی نتوانسته اند تسهیاتی را 
با این نرخ به صادرکنندگان اعطا کنند اما آن دسته از 
بانک هایی که با صندوق توسعه ملی قرارداد دارند با نرخ 
12 تا 13درصد هم پول را به صادرکنندگان اختصاص 
داده اند. فعال سازی مجدد خطوط اعتباری بار دیگر در 
دستور کار قرار گرفته است و این در حالی است که در 
سال های گذشته امکانات اعتباری خریدار در کشورهای 
دیگر محدود ش��ده بود اما اکن��ون بار دیگر احیای این 
موضوع در دستور کار قرار گرفت که بر این اساس دولت 
200میلیون دالر در اختیار صندوق گذاشته که از این 
رقم 180میلیون دالر آن به پیمانکاران پرداخت ش��ده 
است. وصول مطالبات در صندوق ضمانت صادرات ایران 
ب��ا رونق همراه بوده زیرا 40 تا 50درصد مبالغ ایران از 
ونزوئا و کوبا باز پرداخت ش��د البته برخی از کشورها 
تمایل به پرداخت ندارند اما ما درصدد هس��تیم تا این 
پرداخت ها را انجام دهیم.                         منبع: آنا

یک کنسرسیوم بین المللی میدان 
آزادگان را توسعه می دهد

معاون ش��رکت ملی نفت ای��ران از امضای قرارداد 
توسعه میدان نفتی آزادگان در قالب یک کنسرسیوم 
بین المللی خبر داد. غامرضا منوچهری درباره زمان 
امضای قرارداد نهایی میدان نفتی آزادگان و احتمال 
امضای آن تا پایان س��ال 2017 گفت: برای امضای 
ای��ن قرارداد، یک برنامه زمانبندی یک س��اله وجود 
دارد. س��یدنورالدین شهنازی زاده، مدیرعامل شرکت 
مهندس��ی و توسعه نفت که مسئولیت توسعه میدان 
نفتی آزادگان را عهده دار است، می گوید: 59شرکت 
برای حضور در می��دان آزادگان اعام آمادگی کرده 
بودند که با شرکت های دارای صاحیت مکاتبه شده 
اس��ت. وی افزوده اس��ت: با تکمیل اس��ناد مناقصه، 
ش��اهد دریافت پیش��نهادهای فنی و مالی شرکت ها 
خواهیم بود و س��پس یک کنسرس��یوم برای توسعه 
ای��ن می��دان، تش��کیل خواهد ش��د. ب��ه گفته وی 
برای مطالع��ه میدان آزادگان با ش��رکت هایی مانند 
توت��ال، ش��ل، اینپکس ژاپ��ن و نفت و گاز پرش��یا، 
تفاهمنامه هایی امضا ش��ده که برخ��ی از آنها نتیجه 
مطالعات خ��ود را ارائه کرده اند. مدیرعامل ش��رکت 
مهندس��ی و توسعه نفت با بیان اینکه از شرکت های 
متقاضی درخواس��ت کرده ایم پیش��نهادهای خود را 
برای تشکیل کنسرس��یوم ارائه کنند، یادآور شد: به 
تدری��ج مراحل انجام مناقصه انجام و اس��ناد الزم در 
اختیار آنها قرار خواهد گرفت. ش��هنازی زاده با اشاره 
به اینکه فرآیند اجرای مناقصات، زمان بر است، گفت: 
ش��رکت ها پس از تحویل اطاعات، م��دارک فنی و 
مالی را ارائه خواهند کرد. وی درباره وضعیت کنونی 
تولید از میدان آزادگان ش��مالی گفته اس��ت: میزان 
تولید نفت از میدان آزادگان ش��مالی نیز به 75 هزار 
بشکه در روز رسیده است؛ تاکنون 1.5 میلیارد دالر 
از این میدان نفتی درآمدزایی برای کشور داشته ایم، 
این در حالی است که 2. 2 میلیارد دالر برای توسعه 
آن س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. مدیرعامل شرکت 
مهندسی و توسعه نفت درباره میدان آزادگان جنوبی 
نیز یادآور ش��ده اس��ت: میزان تولید میدان آزادگان 
جنوبی روزانه 83هزار بش��که اس��ت ک��ه تاکنون از 
میدان نفتی آزادگان 1.2 میلیارد درآمد عاید کش��ور 

شده است. 
 

سیدکمال سیدعلی
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات



 تع��داد باالی حس��اب بانک��ی و عابر 
کارت ب��ه ازای هر نفر در کش��ور موجب 
ش��ده بس��یاری از این حس��اب ها راکد 
و ب��دون گردش مال��ی باش��ند و از این 
جه��ت بانک مرکزی در بخش��نامه اخیر 
 خ��ود به بانک ه��ا به دنبال شناس��ایی و

 تعیی��ن تکلی��ف حس��اب های مطالب��ه 
نش��ده و مازاد برای کاه��ش زمینه های 

سوءاستفاده از آنهاست. 
به گزارش آنا، گش��ایش حساب بدون 
هزینه افتتاح و نگهداری برای صاحب آن 
یکی از عللی است که موجب شده تعداد 
حس��اب های بانکی هر ایرانی در مقایسه 
با دیگ��ر کش��ورها از میانگی��ن باالتری 
برخوردار باش��د. این در حالی اس��ت که 
در برخ��ی کش��ورها نه تنه��ا س��ودی به 
حساب های بانکی و سپرده های مشتری 
تعل��ق نمی گیرد، بلک��ه ماهان��ه مبلغی 
هم به عنوان نگهداری حس��اب از س��وی 

بانک ها دریافت می شود. 
اما براس��اس آم��ار س��ال 95 بیش از 
400میلی��ون حس��اب بانکی در کش��ور 
وجود دارد. یعنی هر نفر به طور میانگین 
بیش از پنج حس��اب بانک��ی دارد که در 
شرایط معمولی شاید یک یا دو مورد آن 
بتواند پاس��خگوی نیاز فرد باش��د با این 
حال برخی ترجی��ح می دهند از کارت ها 
بانک ها  رنگارنگ  دفترچه حس��اب های  و 

آرشیو درست کنند. 
اکن��ون 42 بانک و مؤسس��ه اعتباری 
تح��ت نظ��ارت بانک مرکزی در کش��ور 
فعال است که با مراجعه به هر یک از این 
موسس��ات و بانک ها می توان یک حساب 
بانک��ی و عابر کارت دریافت کرد اما واقعا 

این تعداد حساب به چه کاری می آید؟ 
هدف برخی افراد از افتتاح حساب های 
متع��دد اس��تفاده از خدم��ات گوناگون 
بانک هاس��ت ک��ه برای جذب س��پرده و 
مشتری بیش��تر اکنون به شدت با هم در 
رقابت هس��تند و هر روز گزینه جدیدی 
را رونمای��ی می کنند. برخی هم به دنبال 
س��ود بانکی اند که البته بانک مرکزی در 
بخشنامه اخیر خود که تأکیدی بر مصوبه 
تیرماه س��ال گذش��ته هم بود، نرخ سود 
سپرده های بانکی را پایین کشید. عده ای 
از حساب های راکد و بدون گردش مالی 
ه��م می تواند برای آن دس��ته از افرادی 
باش��د که ی��ا مدت ه��ا از زم��ان افتتاح 
حساب ش��ان در بانک ها گذش��ته و آن را 
فراموش کرده اند یا افرادی که فوت شده 
و وراث نتوانس��ته اند م��دارک الزم برای 
تعیین تکلیف حساب را به مراجع قضایی 

و بانک ارائه کنند. 
البت��ه صرف نظ��ر از این م��وارد، علت 
دیگر باال بودن تعداد حس��اب های بانکی 
ب��رای برخی اف��راد هم می توان��د فراهم 
ش��دن زمینه ه��ای سوءاس��تفاده  مالی و 
در برخی ش��رایط فرارهای مالیاتی باشد. 
مصداق این امر هم بارها در گزارش هایی 
مشاهده ش��ده که بانک مرکزی یا دیگر 
نهادهای نظارتی از فس��اد مالی، اختالس 
و... ب��ا افتتاح چندین حس��اب متعدد از 
س��وی یک نفر و جابه جایی پول در بین 
این حساب ها داده اند. همچنین پولشویی 

را نیز نمی توان نادیده گرفت. 
موضوع��ی ک��ه ح��اال اداره مطالع��ات 
و مق��ررات بانک��ی بانک مرک��زی برای 
جلوگی��ری از آن دس��تورالعمل اجرایی 
شناس��ایی و تعیین تکلیف حس��اب های 
مطالبه نش��ده و م��ازاد  )ریالی( را صادر 

کرده است. 
این دستورالعمل طبق بند ب ماده 11 
و بن��د 8 م��اده 14 قانون پول��ی و بانکی 
کش��ور مص��وب س��ال 1351 و با هدف 
تعیین س��ازوکار مناس��ب ب��رای تعیین 
تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد 
موسس��ات اعتباری، کاهش سوءاستفاده 
از وج��وه حس��اب های مذک��ور، ارتقای 
ش��فافیت های مال��ی و ایج��اد روی��ه ای 
یکسان در دفترداری موسسات اعتباری و 
همچنین صیانت از منافع سپرده گذاران 
و صاحبان وجوه از س��وی بانک مرکزی 
به همه بانک ها ابالغ ش��ده و براساس آن 
حساب س��پرده قرض الحس��نه پس انداز 
فاقد گردش مالی برای مدت حداقل سه 
سال، حساب سپرده قرض الحسنه جاری 
فاقد گردش مال��ی از تاریخ ارائه آخرین 
برگ چ��ک به مؤسس��ه اعتب��اری برای 
مدت حداقل یک س��ال و حساب سپرده 
فاقد  ع��ادی  کوتاه مدت  س��رمایه گذاری 
گردش مالی برای مدت حداقل دو س��ال 

جزو حساب های راکد تلقی می شوند. 
همچنی��ن مؤسس��ه اعتب��اری و بانک 
مکلفن��د حداقل هر ش��ش م��اه یک بار 
گزارش��ی از حساب های س��پرده ای راکد 
در حس��اب های س��پرده قرض الحس��نه 
پس انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر 
از 100.000 ریال، حس��اب های سپرده 
س��رمایه گذاری کوتاه مدت عادی راکد با 
موج��ودی معادل یا کمت��ر از 400.000 
ریال و حس��اب های سپرده قرض الحسنه 
پس انداز راکد با موجودی معادل یا کمتر 
از 200.000 ری��ال اخذ کنن��د تا بدین 
ترتیب این اقالم به سرفصل حساب های 

مطالبه نشده منتقل شوند. 
در این ش��رایط هم بانک و موسس��ات 
اعتب��اری موظ��ف هس��تند ت��ا صاحبان 
حس��اب را شناس��ایی و جهت مراجعه و 
تعیین تکلیف مرات��ب را از طریق تماس 
تلفنی، ارس��ال پیام��ک، مکاتب��ه و... به 
آنها اعالم و در صورت مراجعه مش��تری، 

حساب ها را تعیین تکلیف کنند. 
بانک در صورت عدم شناسایی صاحبان 
وجوه، شناس��ایی و ع��دم مراجعه یا عدم 
شناسایی حس��اب های فعال مشتری هم 
باید وجوه حس��اب های مطالبه نش��ده را 
پس از گذش��ت حداقل دو سال از انتقال 
به این س��رفصل، به سرفصل حساب های 

بالتکلیف منتقل کند. 
بر این اساس حساب های قرض الحسنه 
پس انداز پس از سه سال راکد، با گذشت 
دو سال دیگر مطالبه نشده و پس از طی 
دو س��ال بعد یعنی مجموعا هفت س��ال 
به عنوان حساب بالتکلیف تلقی می شوند. 
قرض الحس��نه  حس��اب های  همچنی��ن 
جاری پس از یک س��ال راکد، یک سال 
دیگر مطالبه نشده و دو سال دیگر یعنی 
مجموع��ا چهار س��ال به عنوان حس��اب 

بالتکلیف شناسایی می شوند. در صورتی 
که حساب کوتاه مدت عادی هم پنج سال 
شناس��ایی نشود، به سرفصل حساب های 

بالتکلیف منتقل خواهد شد. 
از آنجایی که گفته می شود حساب های 
راکد هزینه های بس��یاری را برای بانک ها 
به همراه دارند بنابراین به نظر می رس��د 
بانک ها ب��رای اجرای این دس��تورالعمل 

بانک مرکزی ابراز تمایل کنند. 
محمدرض��ا جمش��یدی، دبی��ر کانون 
بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در 
این باره معتقد است: قصد بانک مرکزی 
از این بخشنامه شناخت صاحبان حساب 
برای جلوگیری از پولشویی است، چراکه 
بس��یاری از این حساب ها به نام اشخاص 

دیگر افتتاح می شوند. 
وی تأکی��د ک��رد: برخی از اف��راد امور 
بازرگان��ی خود را با حس��ابی ک��ه به نام 
ش��خص دیگری اس��ت، انجام می دهند 
ت��ا در نهایت بتوانند از زی��ر بار پرداخت 

مالیات شانه خالی کنند. 
جمش��یدی با بیان اینکه براساس این 
بخش��نامه هر فرد می تواند در هر بانکی 
تنها یک حس��اب بانکی داش��ته باش��د، 
گفت: موسس��ات اعتباری و بانک ها باید 
طی ش��ش ماه تمامی حساب های مازاد 
مش��تریان خود را پس از اطالع رس��انی 
عمومی و س��ه مرحله مکاتبه اعالم کنند 
که در صورت عدم مراجعه مش��تری هم 
می توانند به صورت مس��تقل نس��بت به 
تعیین حس��اب های مازاد اق��دام و وجوه 
آنها را به حسابی با همان ماهیت منتقل 

و حساب های مازاد را مسدود کنند. 
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی بیان کرد: وجوه حس��اب های 
راکد و مطالبه نش��ده بعضا می تواند مورد 
سوءاس��تفاده پرس��نل بانکی هم باشد و 
از ای��ن رو بانک مرکزی ب��ه دنبال ایجاد 
ش��فافیت و مبارزه با پولش��ویی اس��ت. 
هر کس��ی ک��ه تجارت��ی دارد باید مورد 
شناسایی باشد و مالیاتش را نیز بپردازد. 
وی اب��راز ک��رد: به ط��ور مث��ال دیده 
می ش��ود ک��ه ف��ردی میلیارده��ا بدهی 
مالیات��ی دارد ام��ا اقدام ب��ه پرداخت آن 
نمی کند. در زمان شناسایی این فرد هم 
می بینی��م که یک روس��تایی در یکی از 

مناطق دورافتاده ایران مورد سوءاستفاده 
قرار گرفته و حس��ابی بدون اطالع به نام 

وی باز شده است. 
نگهداری  جمشیدی درباره هزینه های 
حس��اب های بدون گ��ردش مالی و راکد 
ک��ه عموما مانده موج��ودی آنچنانی هم 
ندارن��د، تأکی��د کرد: بانک باید بررس��ی 
کند ک��ه آیا س��ودی به این حس��اب ها 
تعل��ق می گیرد یا خی��ر؟ اقداماتی از این 
دست برای حساب های راکد زمانبر بوده 
و هزینه ه��ای کاربری و پرس��نلی دارد و 
از ای��ن جهت این حس��اب ها برای بانک 

هزینه بر هستند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه هر چ��ه تعداد این 
حساب ها کمتر باشد هزینه های پرسنلی 
ه��م کمتر خواه��د بود، گف��ت: ارزش و 
موجودی برخی حساب ها با گذشت زمان 
و به علت تورم عمومی بس��یار کم ش��ده 
و در واق��ع موجودی چندان��ی ندارد، اما 

حساب در بانک باید نگهداری شود. 
جمش��یدی گفت: باید برای نگهداری 
حس��اب های راک��د هزینه نگه��داری و 
کارمزد در نظر گرفته ش��ود تا موجودی 
این حس��اب ها ب��ه تدریج صفر ش��ده و 
از سیس��تم بانکی ح��ذف ش��وند. البته 
در بخش��نامه جدی��د آمده ک��ه بانک ها 
می توانند از وجوه هر یک از حس��اب های 
راکد، مطالبه نش��ده یا بالتکلیف با مبالغ 
معادل یا کمت��ر از 50هزار تومان مطابق 
ضوابط مبلغی را به عنوان کارمزد برداشت 

و به حساب درآمد خود منظور کنند. 
حس��اب های  سرنوش��ت  درب��اره  وی 
بالتکلیف هم خاطرنشان کرد: دارایی های 
بدون سرپست باید تحت سرپرستی ستاد 
اجرایی فرمان امام ق��رار گیرند تا از نظر 

حقوقی تعیین تکلیف شوند. 
اما در پایان سال 94 بیش از 30میلیون 
حس��اب راک��د از مجم��وع 400 میلیون 
حس��اب بانکی در کشور وجود داشت که 
یقینا این آم��ار تاکنون هم افزایش یافته 
اس��ت. هرچند ش��اید بانک مرکزی باید 
زودتر به موضوع حساب های راکد و مازاد 
ورود می ک��رد، اما با این حال بخش��نامه 
اخیر هم می تواند گره گش��ای این معضل 
سیس��تم بانکی باشد، به ش��رطی که به 

درستی اجرایی شود. 

از 400 میلیون حساب بانکی بیش از 30 میلیون حساب راکد و بدون گردش مالی است

معضل حساب های راکد بانکی  جوالن دالالن سپرده
در خأل قانون

یکی از موسسات اعتباری غیرمجاز که مدتی است 
نمی تواند پاس��خگوی درخواست سپرده گذاران خود 
باش��د، اکنون س��پرده های آن به محلی برای داللی 
و س��ودآوری عده ای تبدیل ش��ده اس��ت؛ جایی که 
در س��ویی از آن برخی س��پرده گذاران ناچارند برای 
رهای��ی از تنگن��ای مالی و وضعیتی ک��ه گرفتارش 
ش��ده اند به وسوس��ه خریداران پاسخ داده و سرمایه 
خود را با قیمت پایین تر بفروش��ند. در سویی دیگر 
نیز خریدارانی با هویت نامشخص قرار دارند و معلوم 
نیس��ت که با چه تضمینی ریسک خرید سپرده های 
گ��زاف را می پذیرند. در این بی��ن ظاهرا قانونی هم 

برای مقابله با این جریان مبهم وجود ندارد. 
به گزارش ایس��نا، مدتی است که سپرده های یک 
مؤسس��ه با درج آگه��ی در فروش��گاه های اینترنتی 
و حت��ی محل های دیگ��ر مورد خریدوف��روش قرار 
می گیرد و البته این صاحبان س��پرده نیس��تند که 
تقاض��ای فروش را مطرح می کنند، بلکه عمدتا برای 

خرید آن سپرده ها تقاضا وجود دارد. 
این مؤسس��ه که مدتی است درگیر حواشی شده 
توان پاس��خگویی کامل به مش��تریان و بازگرداندن 
وجوه سپرده گذاران را از دست داده است و همچنان 
تکلیف مش��خصی ب��رای آینده آن وج��ود ندارد. در 
این فضا که س��پرده گذارانی با شرایط متفاوت وجود 
داش��ته و حتی به نقد ش��دن چن��د میلیون آن نیاز 

دارند، داللی سپرده رواج یافته است. 
این خریدوفروش  سپرده ها در حالی انجام می شود 
که مش��خص نیس��ت خری��داران با چ��ه هدفی و با 
چه تضمینی نس��بت به پرداخت ارق��ام کالن برای 
س��پرده ها ورود کرده اند. در عین حال با وجود اینکه 
این معامالت چندان طبیعی هم به نظر نمی رس��د، 

مرجعی برای پایان دادن به آن وارد نشده است. 
پرس وج��وی ماجرا از برخی مدیران ارش��د نظام 
بانک��ی و همچنین مس��ئوالن س��ابق بانک مرکزی 
در رابطه با اینکه پش��ت پرده خریدوفروش سپرده 
چ��ه می گ��ذرد، نظ��رات متف��اوت ام��ا نزدیک به 
یکدیگری را به همراه داشت. عنوان می شود که این 
خریدوفروش عمدتا در قالب چند مورد اس��ت؛ اول 
اینکه کس��ی که به مؤسس��ه بدهکار است و قدرت 
بازپرداخ��ت ندارد به طور طبیعی و به مرور زمان به 
بده��ی آن جریمه تأخیر و س��ود تعلق می گیرد. در 
این حالت ش��خص ترجیح می ده��د بدهی خود را 
با شخصی که س��پرده گذار در مؤسسه است، تهاتر 
کن��د. در این حالت بدهی وی با س��پرده ش��خصی 
که حاضر به فروش وجوه خود اس��ت در مؤسس��ه 
مبادله می ش��ود. به عبارتی فرد بدهکار س��پرده را 
ب��ا مبلغی برای چند ماه بع��د خریداری می کند که 
در این ش��رایط هم بدهی خ��ود را پرداخت کرده و 
هم سپرده گذار مطمئن می ش��ود که وجوه خود را 
دریاف��ت خواهد کرد و هم اینکه بدهکار بدهی خود 

را پرداخته است. 
ام��ا م��ورد دیگر اف��راد س��ودجویی هس��تند که 
مانند ش��رخرها عمل می کنند. ب��ه عبارتی از فضای 
موج��ود و ناتوان��ی س��پرده گذاران از دریافت مبالغ 
خود سوء اس��تفاده کرده و با توجه به نیازی که آنها 
برای دریافت منابع دارند نس��بت به تحریک صاحب 
حساب و خرید سپرده اقدام می کنند. مثال سپرده ها 
را با نرخی پایین ت��ر از ارزش واقعی خریداری کرده 
و منتظ��ر می مانند تا وقتی که وضعیت مؤسس��ه به 
حالت عادی برگش��ت بتوانند آن را وصول و به طور 

مشخص ارقام باالتری را دریافت کنند. 
ب��ا این حال عنوان می ش��ود عملکرد کس��انی که 
خریدار س��پرده ها هستند و به ویژه برای سپرده های 
کالن ارقام باال پرداخت می کنند تأمل برانگیز است، 
چرا که وقتی یک مؤسس��ه در اوضاع نامناسبی قرار 
داش��ته و هر آن ممکن اس��ت پرداخت کامل وجوه 
س��پرده گذاران ی��ا س��ودهای متعلق ب��ه آن با اما و 
اگر مواجه ش��ود، خرید سپرده ها می تواند دو حالت 
داشته باشد؛ اول اینکه خریدار به هر طریقی ریسک 
ب��االی خرید چنی��ن س��پرده هایی را می پذیرد که 
احتمال آن ضعیف خواهد بود و دوم اینکه خریداری 
که آگهی خرید س��پرده را منتش��ر می کند، باید با 
اطمینان نسبت به اینکه سپرده ها وصول خواهد شد 
و امکان هدررفت آن حداقل اس��ت، ریسک این کار 
را بپذیرد. به عبارتی برای او وصول سپرده ها تضمین 

شده است! 
ای��ن در حالی اس��ت ک��ه در این رابط��ه یکی از 
مس��ئوالن بانکی عنوان می کند که در کنار شرخرها 
و دالالن، این اطمینان نسبت به وصول سپرده های 
چن��د صد میلیونی و حتی میلی��اردی باید از طریق 
افراد فعال در خود مؤسس��ه به این افراد داده ش��ده 
باشد که در این حالت بعید نیست کارکنان مؤسسه 
ب��ه هر صورت��ی در خریدوفروش س��پرده ها دخالت 

داشته باشند. 
ام��ا اینکه چ��را در داللی س��پرده هیچ دس��تگاه 
نظارت��ی ورود نکرده و مانع از آن نش��ده، موضوعی 
اس��ت که دلی��ل آن نب��ود راه��کار قانون��ی عنوان 
می ش��ود. در حالی براس��اس مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار در سال 1381 فقط امکان انتقال سپرده های 
س��رمایه گذاری بلندم��دت به پدر، مادر، همس��ر و 
فرزن��دان س��پرده گذاران با رعایت مق��ررات بالمانع 
اس��ت که در رابطه با خریدوفروش آن قانون سکوت 

کرده است. 
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بانکنامه

جذاب ترین مراکز مالی دنیا کجاست؟ 
تازه ترین بررس��ی ها نشان می دهد که لندن به عنوان 
جذاب ترین مرکز مالی در جهان باقی مانده و برگزیت 
تاکن��ون تأثیری ب��ر جایگاه این ش��هر در حوزه جذب 
فاینانس نگذاش��ته است.  به گزارش رویترز، با توجه به 
بررسی های انجام گرفته از سوی کارشناسان اقتصادی 
از مراکز مالی جهان مش��خص ش��د که به رغم درگیر 
ب��ودن بریتانیا با موضوع برگزیت، لن��دن همچنان در 
باالترین فهرس��ت جذاب ترین مرک��ز مالی جهان قرار 
دارد. این در حالی اس��ت که نیویورک در رتبه دوم قرار 
گرفته، اما نکته قابل توجه این اس��ت که فاصله این دو 
شهر به لحاظ امتیازی 24 است و بیشترین اختالف از 
س��ال 200۷ میالدی به بعد تلقی می ش��ود.   از جمله 
مالک ه��ای در نظر گرفته ش��ده برای ای��ن ارزیابی به 
مسئله زیرساخت ها و دسترسی به نیروی کار ماهر در 
شهرهای مختلف جهان بر می گردد. شهرهای نیویورک، 
هنگ کنگ و سنگاپور بعد از لندن به ترتیب حائز رتبه 
دوم تا چهارم ش��دند. نکته قابل توجه در این رده بندی 
این است که برخالف نگرانی برخی از سیاستمداران و 
کارشناسان اقتصادی از آینده بازار مالی بریتانیا در دوره 
پس��ابرگزیت، همچنان لندن در صدر فهرست »مرکز 

هاب مالی« جهان قرار گرفته است. 

توقف ارائه ارز مسافری تأثیری بر 
بازار ندارد

رئیس کانون صرافان ایرانیان درباره متوقف شدن فروش 
ارز مسافری گفت این کار تأثیر چندانی بر بازار ندارد.  به 
گزارش مهر، با اصالح مقررات ارزی ناظر بر ارز مسافرتی، 
بانک ه��ا می توانند ضمن تس��هیل فرآیندهای مرتبط با 
فروش ارز مسافرتی اعم از سیاحتی و زیارتی، برای فروش 
این ارز به ن��رخ بازار آزاد در مقابل ارائه گذرنامه، بلیت و 
ویزای کش��ور مقصد اقدام کنند.  در همین رابطه سعید 
مجتهدی معتقد اس��ت: با توجه به اختالف ریالی اندکی 
که ارز مس��افرتی با ارز بازار آزاد داشت و مقدار ناچیزی 
)300 دالر( که پرداخت می ش��د و همین طور تشریفاتی 
که مس��افران باید برای دریافت این ارز می گذراندند که 
شامل حضور در بانک تا دریافت حواله و مراجعه به شعبه 
ف��رودگاه را در بر می گرفت، در حال��ت عادی هم اغلب 

مسافران اقدام به خریداری این ارز نمی کردند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.913دالر آمریکا

4.۷60یورو اروپا

5.1۷0پوند انگلیس

1.0۷4درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

543.200مثقال طال

125.380هر گرم طالی 18 عیار

1.23۷.000سکه بهار آزادی

1.261.300سکه طرح جدید

656.000نیم سکه

36۷.000ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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روز سه شنبه بورس اوراق بهادار تهران 
ش��اهد ورود ش��رکت جدی��دی در گروه 
ساخت محصوالت فلزی بود. در این روز 
شاخص کل با ۱۰۰ واحد رشد مواجه شد 
و به رقم ۸۳ هزار و ۴۶۹ واحدی رس��ید. 
صنایع پتروش��یمی خلیج ف��ارس، فوالد 
مبارکه اصفه��ان و پاالیش نفت اصفهان 
ه��ر یک به ترتیب با ۵۳، ۲۸ و ۱۷ واحد 
بیش��ترین تأثیر مثبت را روی دماس��نج 
بازار س��هام داشتند. در طرف مقابل نماد 
گروه پاکش��و، بانک ملت و حفاری شمال 
نی��ز به ترتیب با ۱۵، ۸ و ۷ واحد س��عی 
کردند نگذارند شاخص کل روند افزایشی 

خود را ادامه دهند. 
بورس تهران نیازمند محرک های قوی

با نزدیکی به پایان ماه شهریور که موعد 
اتمام س��ال مال��ی نیمی از ش��رکت های 
کارگزاری است، شاهد فروش های سنگین 
خری��داران اعتب��اری س��هام و بدهکاران 
کارگزاری ه��ا بودیم، گرچه فش��ار فروش 
بدهکاران و خریداران اعتباری س��هام به 
قدری نیس��ت که بتواند ارکان و پایه های 
ب��ورس تهران را متزلزل س��ازد. چنان که 
اگر فشاری از این ناحیه متوجه بازار سهام 
باشد، در هفته آخر شهریور رخ خواهد داد 
و قابل تعمیم به کل ماه ش��هریور نخواهد 
بود. بورس تهران برای ادامه رش��د بیشتر 

و طی س��یر صعودی، نیاز به محرک های 
قوی از جمله ادامه دار ش��دن روند رش��د 
قیمت��ی کامودیتی ها دارد ی��ا اینکه نرخ 
ارزها در بازار باال برود. روز س��ه شنبه نیز 
بورس ته��ران در حالی معامالت کم حجم 
را به نظاره نشست که حمایت حقوقی های 
حامی ش��اخص کل در نمادهایی همچون 
هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس و برخی 
تک س��هم های پراقبال بازار باعث ش��د تا 
نماگرهای بازار س��هام همچنان سبزپوش 
باق��ی بمانند. با ای��ن هم��ه معامله گران 
حرفه ای بازار س��هام به دنبال س��هم های 
کوچک و نوس��انی با هدف شناسایی سود 

کوتاه مدت بودند. 

چهارمین عرضه نخستین سال با 
طعم چدن

در جریان چهارمین عرضه اولیه امسال 
بازار س��هام، هر س��هم ش��رکت تولیدی 
چدن سازان در روز سه شنبه ۱۹۵۰ریال 
در بورس اوراق بهادار کش��ف قیمت شد. 
بدی��ن ترتیب ۱۰درصد س��هام ش��رکت 
تولیدی چدن سازان ش��امل ۸۰میلیون 
س��هم این ش��رکت به عن��وان چهارمین 
عرض��ه اولیه امس��ال بازار س��رمایه روی 
میز فروش رفت. س��رمایه اسمی»چدن« 
۸۰میلیارد تومان بوده و این شرکت ۵۲۵ 
ریال س��ود را برای هر س��هم سال مالی 
۳۱ ش��هریور سال گذشته محقق کرده و 
۲۵تومان س��ود را نیز برای هر س��هم در 

پیش بینی بودجه س��ال ۹۶ دیده اس��ت. 
پیش از این ش��رکت های »ب��ه پرداخت 
مل��ت«، »مبی��ن وان کی��ش« و »هتل 
پارس��یان کوثر اصفهان« در سال جاری 

در بازار سرمایه عرضه اولیه شده اند. 

با گروه های بازار سهام
روز سه ش��نبه در گروه فلزات اساس��ی 
۳۷میلیون س��هم ب��ه ارزش ۸ میلیارد و 
۷۰۰ میلیون تومان مورد دادوس��تد قرار 
گرف��ت. در این گ��روه اکثری��ت نمادها 
با ح��دود یک درصد افزای��ش یا کاهش 
پایانی هم��راه بودند. در گروه محصوالت 
ش��یمیایی نیز ۵۲میلیون سهم به ارزش 
بی��ش از ۸ میلی��ارد تومان معامله ش��د، 
اما در این گروه تعداد زیادی از س��هم ها 
رون��د قیم��ت نزولی را ش��اهد بودند. در 
گروه خودرو ش��اهد روند متفاوتی نسبت 
به روزهای گذش��ته در ای��ن هفته بودیم 
و قالب س��هم ها در این گروه حدود یک 
درص��د در قیم��ت پایانی رش��د کردند. 
همچنی��ن در گروه قند و ش��کر مخالف 
روزهای گذش��ته قیمت س��هام بیش��تر 

شرکت ها روند نزولی را طی کرد. 

رشد 0.5 واحدی شاخص کل فرابورس
معام��الت فرابورس ایران در بیس��ت و 
یکم ش��هریورماه با عرضه  »سخاب۲« در 
ب��ازار ابزارهای نوین مالی، اعالم درج نماد 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 

و تس��ویه وجوه در تابلوی ال��ف بازار پایه 
و معامل��ه بیش از ۱۶۹میلیون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش افزون بر یک هزار و ۷۹۴میلیارد 
ریال پایان یافت. روز سه ش��نبه نزدیک به 
۱۱۴میلیون س��هم به ارزش ۳۵۵میلیارد 
ریال در مجموع دو بازار اول و دوم معامله 
شد و به ترتیب نمادهای »ذوب« و »اوان« 
باالترین رقم حجم و ارزش معامالتی را به 
ن��ام خود ثبت کردند. نماد ش��رکت مبین 
وان کی��ش همچنین در ص��در نمادهای 
پربازدی��د فراب��ورس ایس��تاد و چهارمین 
نم��ادی نام گرفت که با بیش��ترین رش��د 
قیمت تا س��طح ح��دود ۴درص��د همراه 
شده است. ش��اخص کل فرابورس نیز که 
در س��اعات س��اعت ابتدای��ی معامالت با 
رش��د بیش از ۴واحدی همراه ش��ده بود 
در ادام��ه بازار رو به نزول گذاش��ت تا در 
نهایت به رش��د ۰.۵ واحدی بس��نده کند. 
چهار نماد »ذوب«، »بمپنا«، »سرچشمه« 
و »حکم��ت« بی��ش از ی��ک واح��د تأثیر 
مثب��ت و نمادهای »زاگ��رس«،  »مارون« 
و  »دماون��د« تا س��طح حداکثر ۰.۶ واحد 
تأثیر منفی بر این نماگر به جا گذاش��تند. 
س��هامداران در جریان بازار روز سه ش��نبه 
همچنین ش��اهد بازگشایی نماد معامالتی 
ش��رکت های صنعتی دریایی ایران و گروه 
صنعتی سدید در بازار پایه فرابورس بودند. 
در مجم��وع تابلوهای معامالت��ی این بازار 
نی��ز نزدیک به ۵۲میلیون س��هم به ارزش 

۸۸میلیارد ریال دست به دست شد. 

موعد اتمام سال مالی شرکت های کارگزاری هم بازار سهام را منفی نکرد

حمایت حقوقی ها از سبزپوشی شاخص کل

نخستین جلسه شورای عالی بورس پس 
از انتخاب مسعود کرباسیان به عنوان وزیر 
امور اقتص��ادی و دارایی در وزارت اقتصاد 
برگزار ش��د. در این جلس��ه عالوه بر وزیر 
اقتصاد، شاپور محمدی دبیر شورای عالی 
بورس و رئیس س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار، محمود بهمنی نماینده اسالمشهر 
در مجلس و رئیس اس��بق بانک مرکزی، 
ولی اهلل س��یف رئی��س کل بانک مرکزی 
در کنار س��ایر اعضا حضور داشتند. رئیس 
س��ازمان بورس در این جلسه ضمن ارائه 
گزارش��ی از وضعیت بازار سرمایه اعضای 
ش��ورای عالی بورس را در جریان آخرین 
رخدادهای این بازار قرار داد. کرباس��یان 
در جلسه ش��ورای عالی بورس تأکید کرد 
اوراق عرضه شده در خارج از بازار سرمایه 
س��اماندهی می شود. وزیر اقتصاد با تأکید 
بر باور جدی دولت به افزایش س��هم بازار 
سرمایه در راس��تای تأمین مالی پروژه ها 
از مدیران س��ازمان بورس خواس��ت همه 
ظرفیت ه��ا را ب��رای تحقق ای��ن مهم به 
کار گیرند. مس��عود کرباس��یان در جلسه 

ش��ورای عالی بورس گف��ت: امنیت خاطر 
س��هامداران موضوعی اس��ت ک��ه باید از 
اولویت های اصلی کار سازمان بورس باشد 
زیرا رابطه مستقیمی با جذب سرمایه های 
مردمی در بازار سرمایه دارد. وزیر اقتصاد 
در بخ��ش دیگ��ری از س��خنان خ��ود به 
اهمیت ساماندهی و مدیریت نحوه عرضه 
اوراق بدهی در بازار س��رمایه اشاره کرد و 
افزود: سازمان بورس باید برای کاهش نرخ 
سودآوراق بدهی برنامه ریزی جدی کند و 
ش��رایط را ب��رای منطقی ش��دن این نرخ 
فراهم کند که قطعا نتیجه آن روی حجم 
این ب��ازار تأثیر مثبت و اطمینان بخش��ی 
خواهد داشت. کرباسیان در بخش دیگری 
از س��خنان خود گف��ت: ایج��اد تنوع در 
ابزاره��ا و به کارگیری هم��ه ظرفیت های 
قانونی برای توسعه و عمق بخشی به بازار 
س��رمایه اجتناب ناپذیر اس��ت به همین 
منظور س��ازمان بورس تالش کند هر چه 
سریع تر در خصوص انتشار و فروش اوراق 
بهادار ارزی در ح��وزه تأمین مالی برخی 
پروژه ه��ای نفتی که توافق��ات آن صورت 

گرفته اقدام کند. ش��اپور محمدی، رئیس 
سازمان بورس و اوراق بهادار، در خصوص 
جلس��ه ش��ورا و نتایج آن به س��اماندهی 
معام��الت اوراق س��خاب و کاه��ش نرخ 
مؤثر این اوراق در بازار س��رمایه به عنوان 
موضوعات مصوب جلس��ه ش��ورای عالی 
بورس اشاره کرد و گفت: همچنین مصوب 
ش��د اوراقی که ب��ا مجوز بان��ک مرکزی 
منتش��ر ش��ده و در خارج از بازار سرمایه 
عرضه می شود ساماندهی شود که نتیجه 
آن نی��ز کاهش نرخ این اوراق خواهد بود. 
شاپور محمدی، س��خنگوی شورای عالی 
بورس، دس��تورالعمل مربوط به معامالت 
انواع اوراق بهادار در بورس انرژی ش��امل 
گواهی ظرفی��ت، صندوق پروژه و س��ایر 
اوراق را از مباحث��ی برش��مرد که در این 
جلس��ه طرح و تصویب ش��د. س��خنگوی 
سازمان بورس و اوراق بهادار، نحوه انتشار 
فروش اوراق بهادار ارزی براس��اس ضوابط 
بودجه با هدف تس��ریع اجرای پروژه های 
نفتی کش��ور را از دیگر موارد طرح ش��ده 
در این جلس��ه عنوان ک��رد و گفت: بانک 

مرکزی نحوه اجرای این مصوبه را بررسی 
و با مشارکت سازمان بورس و اوراق بهادار 
عملیاتی خواهد کرد. محمدی، ساماندهی 
معامالت اوراق سخاب و کاهش نرخ مؤثر 
ای��ن اوراق در ب��ازار س��رمایه را از دیگ��ر 
موضوع��ات مص��وب این نشس��ت عنوان 
کرد و افزود: همچنین مصوب شد اوراقی 
که با مجوز بانک مرکزی منتش��ر شده و 
در خارج از بازار س��رمایه عرضه می شود 
ساماندهی شود که نتیجه آن نیز کاهش 
نرخ این اوراق اس��ت. دبیر ش��ورای عالی 
ب��ورس معامله گواهی س��پرده بانکی در 
ب��ازار اوراق به��ادار را از دیگر موضوعات 
مورد بحث این ش��ورای تخصصی دانست 
و گفت: با توجه به سیاس��ت کلی ش��ورا، 
خص��وص  در  الزم  برنامه ریزی ه��ای 
چگونگ��ی معامله گواهی س��پرده بانکی 
ص��ورت خواه��د گرفت. رئیس س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار در پایان عنوان کرد: 
در این جلس��ه تأکید شد با هدف کاهش 
نرخ س��ود اوراق بدهی، حج��م این بازار 

کنترل و مدیریت شود. 

مدیرعامل فرابورس ایران پیش ش��رط ها 
و الزام��ات الزم ب��رای عرضه اولیه س��هام 
ی��ک ش��رکت در ب��ازار را وج��ود متعهد 
پذیره نوی��س و بازارگردان عن��وان کرد و 
گف��ت: از زمانی که عرض��ه اولیه به روش 
ثبت س��فارش در بازار س��هام ب��ه جریان 
افتاده اس��ت وجود متعه��د پذیره نویس و 
بازارگردان به عن��وان یک الزام مهم مطرح 

ش��ده تا اگر به هر دلیلی عرضه ای ناموفق 
بود امکان مدیریت وضعیت س��هم پس از 
عرضه به خوبی فراهم ش��ود. امیر هامونی 
در گفت وگو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه 
در کنار دو پیش ش��رط مذکور، فرابورس 
همچنی��ن با اختیار خود در تالش اس��ت 
در یک س��ال نخس��ت پس از عرضه سهام 
مان��ع از افت قیمت س��هم ب��ه زیر قیمت 

کشف شده ش��ود، تأکید کرد: فرابورس با 
اختیارات خود از س��هامدار عمده شرکت 
تعه��د می گیرد ت��ا با قیمتی ک��ه مدنظر 
ش��رکت برای عرضه اس��ت ب��ه مدت یک 
سال مانع از پایین آمدن قیمت سهم شود. 
وی با بیان اینک��ه فرابورس تمامی تالش 
خود را ب��رای موفقیت عرضه های اولیه به 
کار می گی��رد، اظهار کرد: به هر ترتیب در 

یک س��وی بازار خریداران قرار دارند که با 
در نظر گرفتن جمیع شرایط اگر معتقدند 
دامنه قیمتی ثبت سفارش برای آن سهم 
باالتر از حد انتظار آنهاست نباید در عرضه 
ش��رکت کنند و الزم اس��ت به این بینش 
برس��یم که تحلیل و ارزیابی الزمه هرگونه 
معامله در بازار س��رمایه است که در مورد 

عرضه های اولیه نیز باید لحاظ شود. 

نخستین جلسه شورای عالی بورس در دولت دوازدهم برگزار شد

وجود بازارگردان؛ الزام عرضه های اولیه در بازار سهام

خبر

زمان عرضه اولیه سهم »های وب« 
مشخص شد

امروز چهارش��نبه ۲۲ شهریور تعداد ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ 
سهم شرکت داده گستر عصر نوین با نماد »های وب« به 
شیوه ثبت سفارش جهت کشف قیمت عرضه می شود. 
تعداد ۲۰۰ میلیون سهم جهت عرضه به کارکنان شرکت 
داده گستر عصر نوین، معادل ۱۰ درصد از سهام شرکت 
داده گستر عصر نوین به عنوان پانصدوپانزدهمین شرکت 
پذیرفته شده برای نخستین بار پس از پذیرش و درج نام 
شرکت در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس 
اوراق بهادار تهران در بخش »اطالعات و ارتباطات« گروه 
و طبقه »خدمات ارزش افزوده« در فهرس��ت نرخ های 
بازار دوم عرضه خواهد شد. این شرکت که هدف تبدیل 
ش��دن به یکی از اپراتورهای جامع مخابراتی کش��ور را 
دنبال می کند، دارای سرمایه ۴.۰۰۰ میلیارد ریالی است 
و در زمینه خدمات دسترسی به دیتا و اینترنت در بیش 
از ۴۵۰ شهر کشور و نیز پهنه روستاهای کشور به ارائه 

سرویس می پردازد. 

عرضه ۱۳۹ هزار تن انواع 
فرآورده های نفتی و پتروشیمی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ایران، روز سه شنبه ۲۱ شهریورماه میزبان عرضه ۱۳۹ 
ه��زار و ۳۲۹ تن انواع قیر، وکی��وم باتوم، گوگرد، لوب 
کات و مواد پلیمری ب��ود. همچنین ۳۴ هزار تن انواع 
قی��ر و و ۵۰۰ تن لوب کات در ت��االر صادراتی عرضه 
شد. تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران نیز 
عرض��ه ۱۹۹ هزار قطعه جوجه یک روزه، ۱۵۰ تن جو 
دامی، ۳۰۰ تن شکر سفید، ۲۳۴ هزار و ۷۵۰ تن گندم 
خوراکی و ۴ هزار تن گندم دوروم را تجربه کرد. عالوه 
بر این، ۱۹ هزار و ۲۰۶ تن گندم خوراکی نیز در قالب 
طرح قیم��ت تضمینی در این تاالر عرضه ش��د. تاالر 
محصوالت صنعتی و معدنی بورس کاالی ایران در این 
روز عرضه ۱۱۰تن س��بد میلگرد و ۵ کیلوگرم شمش 
طال را تجربه کرد. ب��ازار فرعی بورس کاالی ایران نیز 

شاهد عرضه ۲۰۰تن شیرخام بود. 

کاهش وسعت خسارت توفان نسبت به 
پیش بینی ها، بازارها را صعودی کرد

بازارهای جهانی در پی کاهش تنش های کره شمالی و 
همچنین آرام شدن هیجان توفان ایرما با روند افزایشی 
همراه ش��دند. پس از آنکه توفان ایرما، خسارتی کمتر 
از پیش بینی ها به بار آورد، بازار آمریکا کمی نس��بت به 
بازگش��ت وضعیت جوی به اوضاع مطلوب امیدوار شده 
و توانس��ت شاهد رشد شاخص های بازار باشد. براساس 
این گزارش، شاخص اس اندپی رشد ۱.۱ درصدی داشت 
درحالی که قیمت سهام شرکت های بیمه پس از اینکه 
خسارت کمتری نسبت به پیش بینی ها پرداخت کردند 
توانستند روند رو به رشد را از آن خود کنند. درحالی که 
ش��رکت های خدمات مالی و تکنول��وژی نیز با افزایش 
قیمت سهام همراه شدند. در این بین، شاخص داوجونز 
بیش��ترین میزان رش��د یک روزه را از آن خود کرد. در 
بازارهای اروپایی نیز رش��د قیمت س��هام ش��رکت های 
الکترونیکی موجب افزایش دیگر متغیرهای این بازار شد. 
رشد ش��اخص های اصلی به دلیل آرام شدن تنش ها و 
تهدیدهای کره شمالی و کاهش میزان خسارت های آتی 
ناشی از توفان اخیر بوده است. در بازار لندن نیز، شاخص 
فوتسی لندن با رشد ۰.۵ درصدی همراه شد، درحالی که 
قیمت س��هام شرکت های بیمه ای روند رو به رشد را به 
ثبت رس��اند و قیمت سهام شرکت هلدینگ النکاشایر 
با رش��د ۱۰درصدی قیمت همراه ش��د. اما در بازارهای 
آس��یایی، رشد ش��اخص اس اندپی آمریکا در معامالت 
روز گذش��ته به ثبت رس��ید و امید به بازگش��ت توان 
اقتصادی آمریکا پس از توفان موجب رش��د متغیرهای 
این منطقه شد. در این بازارها هم، شاخص تاپیکس ژاپن 
با بیشترین میزان رشد نسبت به سه ماه اخیر همراه شد. 
درحالی که قیمت س��هام بازار کره جنوبی و استرالیا نیز 
با روند افزایش روبه رو ش��دند، اما بازار فیلیپین به دلیل 
ش��دت باران و امکان وقوع س��یل تعطیل شده است تا 
بدین ترتیب به معامالت و سیستم های معامالتی آسیبی 
وارد نش��ود. در این بازارها هم، شاخص تاپیکس ژاپن با 
رش��د یک درصدی همراه شد و اس اندپی استرالیا رشد 
۰.۶درصدی داش��ت. شاخص کاس��پی کره جنوبی هم 

توانست رشد ۰.۲ درصدی را از آن خود کند. 

افزایش 2۳ درصدی پیش بینی های 
»وامید«

شرکت مدیریت س��رمایه گذاری امید عملکرد شش 
ماهه منتهی به ۳۱ تیر ماه ۹۶ را حسابرس��ی ش��ده و 
با س��رمایه ۳۰ هزار میلیارد ریال منتش��ر کرد. شرکت 
مدیریت س��رمایه گذاری امید با انتش��ار عملکرد شش 
ماهه نخس��ت س��ال مالی منتهی ب��ه ۳۰ دی ماه ۹۶ 
به صورت حسابرس��ی ش��ده اعالم کرد طی شش ماهه 
یاد ش��ده مبلغ ۲۱۰ ریال س��ود به ازای هر سهم کنار 
گذاشت و ۵۹ درصد از پیش بینی هایش را محقق کرد.

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
تولی��د م��واد اولیه داروپخ��ش در حالی عنوان نخس��ت 
ج��دول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خ��ود کرد که 

مهرکام پارس در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۶.۸۹۳۴.۸۴دتماد

۱.۳۹۸۴.۷۲خمهر

۱.۸۳۹۴.۶۷غشاذر

۱.۶۱۶۴.۶۶ختوقا

۹۵۹۴.۵۸خرینگ
۹۰۵۴.۵خزر

۱.۱۴۸۴.۴۶خکمک

 بیشترین درصد کاهش
گروه صنعتی پاکشو صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. پارس سرام در رده دوم این گروه ایستاد. حفاری شمال هم در 

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

)۴.۹۲(۱۱.۸۷۲پاکشو
)۴.۶۷(۲.۹۵۹کسرام

)۴.۶۵(۲.۲۵۴حفاري

)۴.۳۷(۲.۵۶۰ثاباد

)۴.۳۶(۱۸.۰۷۱بکاب
)۴.۲۸(۴.۴۵۵قهکمت
)۴.۰۱(۴.۴۷۲شنفت

پرمعامله ترین سهم
تولیدی چدن س��ازان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. سایپا در رده دوم این گروه ایستاد. پلی اکریل 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۸۰.۰۰۰ ۱۹۵۰چدن

۵۸.۷۴۵ ۱۱۳۴خساپا
۳۱.۳۱۴ ۴۸۴شپلي
۱۴.۵۸۸ ۱۹۱۸فوالد

۱۰.۰۸۸ ۷۳۹خزامیا
۱۰.۰۳۲ ۷۱۸خاور

۹.۴۲۲ ۸۶۵خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را تولیدی چدن 
س��ازان به خود اختصاص داد. س��ایپا رتبه دوم را به دست 
آورد. آس��ان پرداخت پرشین هم در باالی جدول بیشترین 

ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۵۶.۰۰۰ ۱۹۵۰چدن
۶۶.۵۹۱ ۱۱۳۴خساپا
۴۵.۴۴۳ ۱۱۸۳۴آپ

۲۷.۹۸۳ ۱۹۱۸فوالد
۲۲.۲۱۵ ۲۱۳۴۷پرداخت
۱۹.۳۳۶ ۴۸۲۵شبندر
۱۹.۲۴۷ ۲۷۴۰کگل

بیشترین سهام معامله شده
تولی��دی چ��دن س��ازان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین س��هام معامله شده را به دست آورد که سایپا در 

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

۱۹۵۰۱۸۸۹۴چدن
۱۱۳۴۵۱۵۸خساپا
۴۸۴۱۸۰۱شپلی

۲۱۳۴۷۱۷۰۵پرداخت
۸۵۰۹۲۶تکمبا
۷۳۹۹۲۰خزامیا
۱۹۱۸۹۰۰فوالد

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دس��ت آورد. س��رمایه 

گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

۴۹۵۳۹۹۱ددام
۴۴۴۱۸۸۸وآذر
۱۶۲۷۸۱۴کساپا

۱۱۴۸۵۷۴خکمک
۲۲۲۹۵۵۷خمحور
۲۰۲۰۵۰۵شپارس
۱۱۵۸۳۸۶خریخت

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

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۳۹۹۲۱.۸۹کگاز
۷۷۰۲.۰۵وخارزم
۱۴۸۲۲.۷۴واعتبار
۱۱۰۰۳.۲۹پردیس

۱۵۷۸۳.۵۰ما
۱۰۵۸۳.۵۰وصنا
۱۸۴۷۳.۵۶وبانک

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

شرکت ها و مجامع

بورس کاال

بورس بین الملل
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دیجیتالی کردن فرآیندها برای تس��هیل 
انج��ام ام��ور همواره م��ورد توجه اس��ت و 
سازمان های متعدد با ارائه خدمات دیجیتالی 
از جمله فراهم کردن پلتفرم و وب س��ایت  و 
نرم اف��زار در جهت کاهش مراجعه حضوری 
مشتریان و ارائه خدمات در هر زمان و مکانی 

گام برمی دارند. 
به گزارش ایسنا، دیجیتالی شدن عبارت 
است از به کارگیری تکنولوژی های دیجیتالی 
ب��رای تغییر مدل های کس��ب وکار و فراهم 
ک��ردن فرصت ه��ای جدید تولی��د ارزش و 
درآم��د. دیجیتالی ش��دن در واقع تغییر در 
تفکر س��نتی نس��بت به کس��ب وکار است، 
استفاده از تکنولوژی های جدید برای ایجاد 
نوآوری در محصوالت، فرآیندها و به صورت 
کلی تغییر مدل کسب وکار تا ارزش جدیدی 
ایجاد و به نیازهای مشتریان پاسخ داده شود. 
این فرآین��د می تواند ب��ه عناوین مختلفی 
موجب دگرگونی مدل های کسب وکار شود. 

جه��ان  سراس��ر  در  حاض��ر  ح��ال  در 
کسب وکارهای زیادی هستند که با حرکت 
از س��مت مدل س��نتی به دیجیتال شدن، 
صنعت مربوط به خود را دچار تحول کرده و 
تجربه جدیدی را موجب شده اند. نمونه هایی 

از ای��ن دیجیتال��ی ش��دن را در ای��ران هم 
می توان یافت، از جمله تاکس��ی یاب آنالین، 
س��فارش غذای آنالین و دیگر پلت فرم هایی 
که از الگوهای خارجی مشابه خود استفاده 
کرده و بر راه حل های دیجیتالی شدن تمرکز 

کرده اند. 
به کارگی��ری فناوری دیجیتال��ی به بیان 
دیگر ابزارهای دیجیتالی، نه تنها دسترس��ی 
به اطالعات را تس��هیل و جریان فرآیندها را 
خودکار کرده، بلکه ش��کل سازمان، ساختار 
آن و مدل های کس��ب وکار را دگرگون کرده 
اس��ت. این تغییرات در برخی صنایع تمامی 
ارکان کس��ب وکار را تحت تأثیر قرار داده و 
شکل جدیدی از سازمان ها را به وجود آورده 
اس��ت. بدین ترتی��ب با اس��تفاده از آخرین 
فناوری ه��ای ارتباط��ی و اطالعات��ی مانند 
اینترنت، مراودات با اشخاص و سازمان های 
دیگر در خارج از زمان و مرزهای فیزیکی را 

امکان پذیر می سازد. 
در همی��ن راس��تا داوود زارعیان - معاون 
امور مش��تریان شرکت مخابرات ایران نیز با 
توجه به اهمیت دیجیتالی ش��دن خصوصا 
در حوزه ارتباطات، از تالش برای دیجیتالی 
کردن همه فعالیت های این شرکت با هدف 

حذف رفت و آمدهای مشترکان و تسریع در 
ارائه خدمات تا پایان امسال خبر داد و گفت: 
دیجیتالی کردن همه فرآیندهای ش��رکت 
مخابرات ایران سیاس��تی اس��ت که به جد 
دنبال خواهد ش��د و امید اس��ت تا پیش از 
پایان امسال این سیاست کامل محقق شود. 
طبق اطالعات نش��ریه ارتباطات، تعیین 
ش��اخص کیفیت ب��رای هم��ه فرآیندهای 
مخاب��رات و س��پس پرداخت خس��ارت به 
مشتریان براساس این شاخص ها یکی دیگر 
از سیاس��ت هایی است که به گفته زارعیان، 
مخاب��رات در راس��تای دیجیتال��ی کردن و 
افزای��ش رضای��ت کاربران ب��ه آن پرداخته 
است. ساده سازی بنیادی نیز از سیاست هایی 
اس��ت که او بر آن تأکید و اظهار کرد: تالش 
می ش��ود همه روندهایی که برای مشتریان 
دردسر ایجاد کرده است، برطرف و ارتباطی 
س��هل و آسان با این شرکت برای مشترکان 

فراهم شود. 
معاون امور مش��تریان ش��رکت مخابرات 
ایران پیش از این نیز درباره فعالیت هایی در 
راس��تای کاهش مراجعه حضوری و تسهیل 
فرآینده��ا برای مش��تریان توضیحاتی ارائه 
داده بود. او با اش��اره به اقدامات مخابرات در 

حوزه خدمات به مشتریان، گفته بود: تعیین 
کیفیت برای همه سرویس های مخابراتی از 
جمله این اقدامات اس��ت. بدین ترتیب که 
ما ب��رای خدمات ش��اخص کیفیت تعریف 
می کنیم و اگر کیفیت پایین تر از حد مطلوب 
بود، به مشتریان خسارت پرداخت می کنیم. 
زارعیان با تأکید ب��ر خدماتی برای جلب 
رضایت مشتریان به ویژه در حوزه تلفن ثابت، 
اظهار کرده بود: اعالم صورت حس��اب قبض 
یک ماهه یکی از اقدامات است. حذف قبوض 
کاغذی در یک فرآیند هشت ماهه در کشور 
نیز از اقدامات دیگر است. افزایش کانال های 
ارس��ال و دریافت صورت حس��اب از اکنون 
شروع شده، بدین ترتیب تا آخر سال قبض 

کاغذی حذف می شود. 
 )direct debit(  او پرداخت مس��تقیم
را از دیگر س��رویس های پرداخت دانسته و 
بیان کرده بود: کس��انی که در بانک حساب 
دارند می توانند با بانک قرارداد بسته تا بدون 
دریافت صورت حساب قبض، بانک شان آن 
را به صورت مستقیم پرداخت کند. برای این 
کار مشوق هایی نیز از طرف مخابرات و بانک 
برای مشتریان در نظر گرفته شده تا انگیزه 

یافته و دیگر نیازمند قبض تلفن نباشند.

به نظر می رس��د حض��ور فعاالن��ه نخب��گان اقتصادی، 
برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن 
در عرص��ه تولید داخلی در کنار حمایت های همه جانبه از 
تولیدکنندگان می تواند تحقق بخش اهداف اقتصادی دولت 
باشد. از طرفی دیگر، باید مشوق هایی برای تولیدکنندگان 
ایجاد ش��ود تا با انگیزه بیش��تری در عرص��ه تولید داخلی 
فعالی��ت کنند. باید اجازه ورود فرهیختگان و نخبگان را به 
اقتصاد کش��ور بدهیم و با ایجاد کسب و کارهای نوپا ضمن 
افزایش اشتغال زایی فرصت هایی را ایجاد کنیم تا از دانش و 
نیروی جوان کشور استفاده بهینه شود؛ مسئله ای که هنوز 
دولت توجه خاصی به آن نکرده اس��ت و به نظر می رس��د 

هنوز فاصله زیادی تا رسیدن به این مهم داریم. 
در حال��ی که معاونت علم��ی و فن��اوری رئیس جمهور 
طی چهار س��ال گذشته خبر از حمایت نخبگان و بازگشت 
نخبگان به کشور می دهد، در اصل مشخص می شود نه تنها 
نخبه ای به کش��ور بازنمی گردد، بلکه اندک نخبه ای هم که 
در کش��ور هستند یا قصد رفتن کرده اند یا در انتظار فرصت 
مناس��بی هستند تا کش��ور مقصد را مشخص کنند و برای 

همیشه از ایران بروند. باقر بحری، عضو هیأت مدیره سازمان 
نظام صنفی رایانه ای کش��ور با بیان اینکه حدود ش��ش ماه 
از نامگذاری س��ال ۹۶ درخصوص »اقتصاد مقاومتی، تولید 
و اش��تغال« می گذرد و هنوز حوزه آی س��ی تی کش��ور در 
این خصوص هدف و برنامه مش��خصی ندارد، افزود: یکی از 
مهم ترین دغدغه ها در حوزه ICT  اش��تغال است؛ حوزه ای 
ک��ه در آن تحصیلکرده های فراوانی وجود دارد ولی به دلیل 
نبود س��رمایه و فرصت های شغلی مناسب دارای افراد بیکار 
زیادی اس��ت. وی گفت: باید بتوان با برنامه های مشخص و 
هدفگذاری های کوتاه و سرمایه اندک بهترین استفاده را برای 
اش��تغال زایی این افراد ایجاد کرد. با رویکرد به شعار امسال 
می توان به راه اندازی کسب و کارهای نوپا در حوزه ICT اقدام 
و اش��تغال زایی ایجاد کرد؛ مس��ئله ای که دولت باید به آن 
بپردازد. وی بیان کرد: کس��ب و کارهای نوپا و استارت آپ ها، 
چند سالی است که در کشور رونق گرفته اند؛ کسب وکارهایی 
که نیاز به سرمایه هنگفت ندارند، به عنوان مثال وقتی دولت 
پهنای باند اینترنت را تغییر داد، با این رویکرد بسیار کوچک 
چه شغل ها و کسب وکارهایی که راه اندازی نشد، بسیاری از 

شغل ها بر بستر اینترنت شکل گرفت؛ شغل هایی که توانست 
اف��راد تحصیلکرده و با دان��ش را در این عرصه وارد بازار کار 
کن��د. وی گف��ت: در حال حاضر در رش��ته ICT و فناوری 
شاهد کسب وکارهایی هستیم که نه تنها سرمایه چندانی نیاز 
ندارند، بلکه با تخصص این افراد بسیاری از مسائل و مشکالت 
حل شده است؛ افرادی که با دانش و نوآوری و خالقیت اقدام 
به تولید شغل و ایجاد ارزش افزوده در کشور کرده اند. وی در 
پاسخ به این سوال که چرا برای کسب و کارهای نوپا در حوزه 
ICT نیاز به سرمایه هنگفت نیست، گفت: یک سرمایه گذار 
برای ایجاد اش��تغال و رس��یدن به هدف خود باید اقدام به 
س��رمایه گذاری کالن کند؛ س��رمایه هایی که در بخش های 
مختلف بس��ته به نوع فعالیتی که صورت می گیرد متفاوت 
است. به عنوان مثال در بخش صنعت یا کشاورزی برای ایجاد 
اشتغال و رسیدن به سود باید سرمایه اولیه که سرمایه گذاری 
انجام می دهد به قدری باش��د که بعد از طی ش��دن مسیر 
درس��ت پس از چند سال به سودآوری برسد، حال اینکه در 
عرصه ICT این سرمایه گذاری بسیار کمتر و بازگشت سود 

بسیار سریع تر است. 

کسب و کارهای نوپا مورد توجه عملی دولت نیست

مخابرات ایران دیجیتالی می شود؟ 
اخبار

اسنپ وب اپلیکیشن ارائه کرد
 پ��س از آنکه اپل و گوگل در هفته ه��ای اخیر اقدام 
به حذف اپلیکیش��ن های ایرانی از فروشگاه خود کردند، 
حال اسنپ از وب اپلیکیشن خود برای دسترسی ساده تر 

به این سرویس رونمایی کرده است. 
انتش��ار خبر حذف گسترده اپلیکیش��ن های ایرانی از 
فروش��گاه های اپل و گوگل، واکنش گسترده  بسیاری از 
کاربران و توس��عه دهندگان نرم اف��زار در ایران را در پی 
داشته اس��ت. براس��اس آمار وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالع��ات، ۶ میلیون نف��ر در ای��ران از محصوالت اپل 
اس��تفاده می کنند؛ به طوری که سهم این کمپانی از بازار 
گوش��ی های هوش��مند ایران نزدیک به ۱۱درصد است. 
سیستم عامل اندروید همچون س��ایر کشور های جهان 
به عن��وان فراگیرترین سیس��تم عامل در بی��ن کاربران 
ایران��ی مورد اس��تفاده ق��رار می گیرد. با وج��ود اینکه 
گوگل اپلیکیش��ن اسنپ را از پلی اس��تور حذف کرده، 
اما فروشگاه های اپلیکیشن داخلی این مشکل را تقریبا 
بی اث��ر کرده ان��د؛ حال آنکه خأل اصل��ی متوجه کاربران 
محصوالت اپل شده است، چراکه اکوسیستم اپل امکان 
استفاده از فروشگاه های غیر رسمی را در اختیار کاربران 

قرار نمی دهد. 
با حذف اپلیکیشن های ایرانی از دو فروشگاه اینترنتی 
بزرگ دنیا، توس��عه دهندگان برخی از این اپلیکیشن ها 
ت��الش خود را برای ارائه راهکاری تازه به کاربران ش��ان 
آغاز و راه حل های ابتکاری  طراحی کرده اند. در این بین 
بزرگ ترین سامانه هوشمند حمل ونقل ایران، درحالی که 
استفاده از نسخه جدید آن روی آیفون غیر ممکن شده و 
فقط دسترسی به نسخه قدیمی امکان پذیر است، دست 
به ابتکار جالبی زده و نسخه وب اپلیکیشن خود را معرفی 
کرده اس��ت. به این ترتیب خبر حذف اپلیکیش��ن های 
ایرانی از اپ اس��تور و گوگل پلی، تبدیل به فرصتی شده 
اس��ت تا کاربران تمامی سیستم عامل ها به این سرویس 
دسترس��ی پیدا کنند و عالوه بر کارب��ران اپل و گوگل 
حتی اس��تفاده کنندگان س��ایر سیس��تم عامل ها نظیر 
بلک بری و ویندوزفون نیز به مخاطبان س��رویس اسنپ 
بپیوندن��د. کاربران تمامی سیس��تم عامل ها می توانند از 
طریق مرورگر تلفن همراه و رایانه خود به وب اپلیکیشن 
اسنپ مراجعه کنند و همچون سابق در تمامی شهرهای 

تحت پوشش اسنپ درخواست خودرو دهند. 
برای دسترس��ی به وب اپلیکیشن اسنپ می توانید به 
آدرس app.snapp.ir مراجعه کنید. به گفته مسئوالن 
این س��امانه، با توجه به اینکه وب اپلیکیشن اسنپ یک 
نسخه پایدار اولیه است، در آینده به کیفیت کاربری آن 
افزوده خواهد شد. در مجموع، این سرویس هیچ تفاوتی 
با نسخه موبایل این سامانه ندارد و تمام امکانات کاربری 
اپلیکیشن اسنپ )از جمله سرویس های اکو، پالس، ُرز و 

باکس( در دسترس هستند. 

ال جی V30 یا گلکسیNote 8؛ 
کدام بهتر است؟ 

به زودی دو پرچمدار جدید ال جی V30 و گلکس��ی 
Note 8 وارد بازار ایران می شوند؛ دو گوشی هوشمندی 
که به نسبت پرچمداران قبلی این دو شرکت قابلیت های 
مخصوص خود را داش��ته و به عالوه حرف های جدیدی 

برای زدن دارند. 
حرف هایی که ممکن اس��ت بازار آینده گوش��ی های 
هوش��مند را تغییر دهند. به همین خاطر عجیب نیست 
که بس��یاری از عالقه مندان به گوش��ی های هوش��مند، 
منتظر ای��ن دو مانده اند تا س��ال 20۱7 را با قوی ترین 
پرچمدار س��ال به پایان برسانند ولی از طرفی قیمت دو 
پرچمدار قبلی یعنی S8 پالس و G6 هم بسیار کاهش 
پیدا کرده و به نس��بت اردیبهشت تا بیش از 400 هزار 

تومان ارزان تر شده اند. 
 این مس��ئله بسیاری از کسانی را که می خواهند یک 
گوش��ی هوشمند بخرند سردرگم کرده است. آیا منتظر 
گوشی های جدید بمانند یا گوشی های ارزان شده امسال 

را بخرند؟ 

اپل احتماال یک آیپاد جدید معرفی 
می کند

 همان گون��ه ک��ه می دانید چن��د روز پیش نس��خه 
 نهایی iOS 11 موس��وم به »گلدن مس��تر« افشا شد و 
توس��عه دهندگان با تحلیل کدهای این سیستم عامل 
توانس��تند برخی از قابلیت های جدید محصوالت اپل را 
شناس��ایی و معرفی کنند. یکی از این نکاتی که تاکنون 
به آن اشاره نشده بود امکان معرفی یک آیپاد جدید بود. 
روز گذش��ته یکی از تحلیلگران اپل به نام »بنجامین 
گس��کین« ادعا کرد که در بخشی از این کدها قابلیتی 
با عنوان »بازکردن قفل صفح��ه آیپاد از طریق چهره« 
وج��ود دارد که می تواند نش��انه ای از توس��عه یک آیپاد 

جدید باشد. 
آخرین به روزرس��انی پخش کننده موزیک اپل مجهز 
ش��دن ب��ه چیپس��ت A8 بود ک��ه به دو س��ال پیش 
برمی گ��ردد. مدل های قبلی هم در س��ال های 20۱2 و 
20۱0 عرضه ش��ده بودند که نشان دهنده عرضه نسخه 
جدید آیپاد هر دو تا س��ه س��ال یک بار اس��ت، بنابراین 
ممکن است اپل به زودی نس��خه جدید آیپاد را معرفی 

کند. 
از ط��رف دیگر ممکن اس��ت اپل این کده��ا را برای 
اس��تفاده در س��ال های آتی توس��عه داده باش��د، برای 
مثال این ش��رکت قب��ال کد مربوط به رزولوش��ن باالتر 
اپلیکیش��ن های آی پ��د را ب��دون تولی��د چنین صفحه 

نمایشی در iOS 8 قرار داده بود. 

اخبار

برای رفع فیلتر توییتر در حال 
مذاکره ایم

در روزهای اخیر خب��ری مبنی بر تحریم ایران 
از سوی انجمن جهانی موبایل )GSMA( منتشر 
ش��د که در آن از عدم حضور نمایندگان ایران در 

کنگره جهانی موبایل بارسلون خبر داده بود. 
محمدج��واد آذری جهرمی، وزی��ر ارتباطات در 
واکنش به این موضوع با انتش��ار توییتی نوش��ت: 
مجوز حضور ش��رکت های ایرانی در GSMA که 
دو س��ال تمدید نش��ده بود، امس��ال تمدید شده 
اس��ت و منعی ب��رای حضور ش��رکت های ایرانی 

وجود ندارد. 
وی گفت: مجوز OFAC برای تمدید عضویت 
اپراتور همراه اول در GSMA که نیاز به تبادالت 
مالی داشته، صادر نشده که انجمن جهانی موبایل 
به دنبال حل موضوع اس��ت. وزیر ارتباطات ادامه 

داد: تحریم ایران توسط GSMA نیست. 
 مانع کسب و کارهای نوپا نشویم

در ادام��ه پیام ه��ای توییت��ری روزان��ه آذری 
جهرمی، وی بر لزوم رفع موانع بر سر راه فعالیت 

کسب وکارهای نوپا تأکید کرد. 
جهرمی نوشت: کسب وکارهای نوپا یک راه حل 
فوری برای مش��کل بیکاری اس��ت. مراقب باشیم 
در کنار تحریم شرکت های آمریکا، خودمان برای 

جوانان مانع نتراشیم. 
پی��ش از این نیز وزیر ارتباط��ات با بیان فاصله 
ایران با تکنولوژی های جهانی، بر لزوم حمایت های 
حقوقی و قضایی از سرویس های بومی، جلوگیری 
از مانع تراش��ی ب��رای فعالیت ه��ای مرتب��ط ب��ا 
کسب و کارهای نوپا و نیز اجرای مشوق های مالی 

برای این شرکت ها تأکید کرده بود. 
 مذاکره با داخلی ها برای رفع فیلتر توییتر

وزیر ارتباطات همچنین اعالم کرد که مذاکرات 
با مجموعه ه��ای داخلی برای رف��ع فیلتر توییتر 
ادامه دارد. وی گفت: بخش های مختلف کشور در 
مورد آن نظرات مختلفی دارند که ش��ورای عالی 
فضای مج��ازی می تواند این نظرات را در یک جا 

کنار هم بگذارد. 

سامانه یکپارچه مدیریت امالک 
کشور افتتاح شد

س��امانه یکپارچ��ه مدیری��ت ام��الک کش��ور 
)س��یماک( با حضور مع��اون وزی��ر ارتباطات در 

استان فارس آغاز به کار کرد. 
پیش��تر اس��تان های کرمان، البرز، گلس��تان و 
اصفهان به این س��امانه پیوس��تند و اینک فارس 
به عنوان پنجمین نقطه ای اس��ت که این س��امانه 

سراسری را راه اندازی کرده است. 
طرح بهره برداری دستگاه ها از سامانه یکپارچه 
مدیری��ت ام��الک )س��یماک( ک��ه ف��رآورده ای 
دانش بنی��ان اس��ت، در قالب دو پ��روژه زیربنایی 
و فراگی��ر ب��ه تصویب س��تاد فرمانده��ی اقتصاد 

مقاومتی رسیده است. 
ب��ه گزارش مهر، در آیینی که پیش از ظهر روز 
سه ش��نبه در پست مرکزی اس��تان فارس برگزار 
ش��د، افزون بر این طرح، از سامانه پیک موتوری 
آنالین )پستمن( و درگاه الکترونیک پست فارس 

هم رونمایی شد. 
در ابت��دای این مراس��م که با حضور حس��ین 
مه��ری، مدیرعام��ل پس��ت جمهوری اس��المی، 
ساس��ان تاجگ��ردون و یداهلل رحمان��ی، معاونین 
برنامه ریزی و بودجه و عمرانی اس��تانداری فارس 
برگزار ش��د، مدیرکل پست فارس در معرفی این 
ط��رح گفت: این س��امانه به لح��اظ ماهیت، یک 
زیرس��اخت نرم اف��زاری برای مدیری��ت یکپارچه 
امالک و اماکن اس��ت که افزون ب��ر امکان ایجاد 
پایگاه متمرکز امالک و اماکن، قادر است تراکنش 
و فرآیندهای کاری و اداری، مربوط به امور امالک 
و اماکن را در میان دستگاه های اجرایی ذی ربط، 

الکترونیکی کند. 
احمدرضا واعظ پور یکی از مش��کالت کش��ور را 
در این خصوص دانس��ت و افزود: خوشبختانه در 
س��الیان جدید این طرح مورد اهتمام دولت قرار 
گرفت و قانون کدپستی از اهمیت برخوردار شد. 
وی نبود این پایگاه در کشور را کامال محسوس 
دانس��ت و گفت: طرح های اقتصاد مقاومتی پست 
چه��ار زیرپ��روژه دارد از جمله »به هنگام س��ازی 

کدپستی« که از سال ۱۳۹۵ کلید خورد. 
واعظ پ��ور در ادام��ه از اختص��اص اعتباری که 
 در این باره هزینه ش��ده نام ب��رد و افزود: بالغ بر
 2.۵ میلیارد تومان از اعتبارهای ملی به این طرح 

اختصاص یافت. 
وی ب��ا بیان اینکه در ف��ارس 2 میلیون و 200 
ه��زار مکان وجود دارد، اف��زود: از اتفاقاتی که در 
ف��ارس روی داد پالک کوب��ی اس��ت ک��ه در این 
خص��وص تاکنون 2میلیون و ۱00 هزار پالک در 

استان نصب شده است. 
مدیرکل پس��ت فارس از پیوس��تن ش��هرداری 
ش��یراز، اداره ثبت اسناد، ش��رکت گاز و برخی از 
دس��تگاه ها خبر داد و افزود: اکنون این دستگاه ها 
بدون احراز کدپس��تی خدماتی ارائه نمی دهند و 

کاماًل الکترونیکی عمل می کنند. 

تازه های فنــاوری

اسمارت فون نوکیا 8 به آسیا آمد.
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کاالهای��ی  ج��زو  خ��ودرو 
ک��ه  می ش��ود  محس��وب 
تصمیم گی��ری  کوچک تری��ن 
درباره آن از س��وی مس��ئوالن 
تغییر قیم��ت را در پیش دارد. 
پس از برجام بود که همه منتظر 
اتفاقی خ��اص در حوزه خودرو 
بودند که وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، با ابالغ بخش��نامه ای، 
ثبت سفارش خودروی خارجی 
را تنها ب��رای نمایندگی ها مجاز 
دانس��ت و حاال چند وقتی است 
ثبت س��فارش نه تنها برای افراد 
و شرکت های متفرقه، بلکه برای 
نمایندگان رسمی خودروسازان 

نیز بسته شده است. 
ای��ن اق��دام وزارت صنعت و 
معدن در دی ماه س��ال گذشته 
نیز اتف��اق افتاد با ای��ن تفاوت 
که س��ایت ثبت س��فارش حتی 
لیس��ت خودروهای مجاز را نیز 
از روی سایت خود برداشته بود 
و همین موضوع باعث مشکالتی 
در بازار خ��ودرو از جمله گرانی 
در  خودروهای خارجی، مشکل 
خودروهای  از  برخ��ی  ترخیص 

ثبت سفارش شده و . . . شد. 
از این  وزارت صنع��ت پ��س 
اتف��اق در س��ال گذش��ته و در 
پاس��خ به درخواس��ت های زیاد 
ش��رکت های وارد کنن��ده اعالم 
کرد که س��امانه ثبت س��فارش 
جهت بررس��ی آم��ار و ایرادات 
از دس��ترس  درون سیس��تمی 
خارج شده است. این وزارتخانه 
همچنی��ن قطع ش��دن ارتباط 
واردات  مقررات  دفتر  سیس��تم 
و صادرات ب��ا گمرک جمهوری 
اس��المی را دلی��ل دیگ��ر ای��ن 

اختالل اعالم کرده است. 
این در حالی است که مجتبی 
س��ازمان  رئی��س  خس��روتاج، 
توس��عه تجارت در مورد بس��ته 
س��فارش  ثبت  س��ایت  ب��ودن 
خ��ودرو، اظه��ار داش��ت: ثبت 
سفارش واردات خودرو تا زمان 
تصویب طرح ساماندهی واردات 
خودرو در دولت باز نخواهد شد. 
وی با ابراز اینکه مشکل ثبت 
س��فارش واردات خودرو ربطی 
به انتقال داده ها و به روزرس��انی 
از  اف��زود:  ن��دارد،  آن  س��ایت 
آنج��ا ک��ه می خواس��تیم طبق 
واردات  جدی��د  دس��تورالعمل 
واردات  ش��فافیت  و  خ��ودرو 
ثبت  جل��وی  کنی��م،  حرک��ت 
س��فارش را گرفتیم و هر زمان 
آن بخش��نامه در دولت تصویب 
ش��د اج��ازه واردات خ��ودرو را 

خواهیم داد. 
خس��روتاج تاکی��د ک��رد: در 
بح��ث  جدی��د  دس��تورالعمل 
نمایندگی رس��می ش��رکت ها، 

استفاده از ظرفیت تولید داخل، 
مش��خص ب��ودن واردکنندگان 
ک��ه  تعهدات��ی  و  خ��ودرو 
انجام  باید  واردکنندگان خودرو 

دهند قید شده است. 
فره��اد  دیگ��ر  س��وی  از 
احتش��ام زاده، رئی��س انجم��ن 
واردکنندگان خودرو در رابطه با 
بسته شدن سایت ثبت سفارش 
اظهار داشت: بسته شدن سایت 
ثبت سفارش خودرو غیرقانونی 
اس��ت و م��ا ای��ن موض��وع را 
به صورت قانونی پیگیری قضایی 

خواهیم کرد. 
وی ب��ا بیان اینکه خس��ارت 
واردکنندگان در بس��ته ش��دن 
در  را  ثب��ت س��فارش  س��ایت 
مراج��ع قضایی حتما بررس��ی 
می کنیم، گفت: براس��اس ماده 
5 قانون بهبود فضای کسب وکار 
که در انتهای س��ال گذشته نیز 
تاکیدات��ی از س��وی معاون اول 
رئیس جمهور در اجرایی ش��دن 
آن مطرح شد، دس��تگاه ها باید 
حتما در تدوین دستورالعمل ها 
و آیین نامه ه��ا نظر تش��کل های 
تخصصی را جویا شوند. با توجه 
به این موضوع باید بگویم وزارت 
صنعت اصال در ممنوعیت ثبت 
س��فارش خودرو ب��ا فعاالن این 

حوزه مشورتی نکرده است. 

ات��اق  رئی��س  همچنی��ن 
بازرگان��ی ته��ران در نامه ای به 
وزی��ر صنعت، مع��دن و تجارت 
درخواس��ت کرده که ممنوعیت 
ثب��ت س��فارش واردات خودرو 
را ک��ه در روزه��ای آخر وزارت 
نعم��ت زاده به طور ناگهانی ابالغ 

شده لغو کند. 
 نوشداروی دیرهنگام 

شورای رقابت
قیم��ت  ک��ه  روزهای��ی  در 
خودروه��ای واردات��ی به دلی��ل 
صنع��ت،  وزارت  سیاس��ت های 
رش��دی  تج��ارت  و  مع��دن 
ک��رده،  تجرب��ه  را  قابل توج��ه 
ش��ورای رقابت ت��ازه به صرافت 
بررس��ی این ماج��را افت��اده و 
مام��ور  را  خ��ود  کارشناس��ان 
بررس��ی انحص��ار احتمال��ی در 
کشور  خارجی  بازار خودروهای 

کرده اند. 
ورود ش��ورای رقاب��ت به بازار 
خودروهای وارداتی و داس��تان 
صعود قیمت آنها در ش��رایطی 
اس��ت ک��ه پیش��تر و در دوران 
اوج این ماجرا، رضا شیوا رئیس 
ش��ورا عنوان کرد ای��ن موضوع 
در حیط��ه کاری آنه��ا نبوده و 
بنابرای��ن ب��ه آن ورود نخواهند 
ک��رد. منظ��ور از  »دوران اوج« 
اما روزهایی اس��ت ک��ه وزارت 

تج��ارت  و  مع��دن  صنع��ت، 
)در دول��ت یازده��م( ب��ا حذف 
بعدها  و  متفرقه  واردکنن��دگان 
با بس��تن س��ایت ثبت سفارش، 
مقدم��ات بروز انحص��ار در بازار 
وارداتی ه��ا و همچنی��ن صعود 

قیمت ها را فراهم آورد. 
به گ��زارش پرش��ین خودرو، 
اواخر سال گذشته بود که وزارت 
نمایندگی های  صنع��ت رس��ما 
کن��ار  را  متفرق��ه  واردکنن��ده 
گذاش��ت تا نخس��تین قدم در 
مس��یر انحص��اری ش��دن بازار 
خودروه��ای وارداتی برداش��ته 
ش��ود. ب��ا بسته ش��دن س��ایت 
ثبت سفارش در واپسین روزهای 
دولت یازدهم اما دومین قدم در 
مس��یر به هم ریختن نظم بازار 
وارداتی ها برداشته شد؛ به نحوی 
 که ت��ا به امروز ش��اهد افزایش 
خودروه��ای  قیم��ت  ش��دید 

خارجی در کشور هستیم. 
در هر دو مقط��ع اما با وجود 
انتظاراتی که از ش��ورای رقابت 
ب��رای ورود به ماج��را می رفت، 
این ش��ورا س��کوت ک��رد و در 
نتیجه اوضاع ب��ازار خودروهای 
خارجی به ش��دت به هم ریخت 
ت��ا ه��م واردکننده ه��ا متضرر 
شوند و هم مش��تریان. حاال اما 
ش��ورای رقابت نوشداری بعد از 

مرگ سهراب آورده و قصد دارد 
با بررس��ی اتفاق��ات رخ داده در 
مسیر واردات خودرو و همچنین 
اوض��اع فعلی ب��ازار خودروهای 
خارج��ی، آرام��ش و ثبات را به 

این بازار برگرداند. 
آنط��ور ک��ه رئیس ش��ورای 
رقاب��ت در گفت و گ��و ب��ا یکی 
از روزنامه ه��ای داخل��ی عنوان 
ک��رده، کارشناس��ان مرکز ملی 
رقابت مش��غول بررسی اتفاقات 
واردات  ماج��رای  در  داده  رخ 
نتیج��ه  و  هس��تند  خ��ودرو 
اعالم خواهد  به زودی  بررسی ها 
ش��د. به گفته ش��یوا، اگر شورا 
به این نتیجه برس��د که در بازار 
خودروه��ای واردات��ی تمرکز و 
انحصار ص��ورت گرفت��ه، طبق 
اختی��ارات قانونی خ��ود، اقدام 
به تنظیم دس��تورالعمل قیمتی 
برای این خودروها خواهد کرد. 

دستورالعمل جدید واردات 
خودرو به زودی ابالغ می شود

توس��عه  س��ازمان  رئی��س    
تجارت با اشاره به دستورالعمل 
جدی��د ب��رای واردات خ��ودرو 
گفت: این دستورالعمل از سوی 
وزیر معرفی شده و پس از تایید 
دولت در چن��د روز آینده ابالغ 

می شود. 
رئیس  خس��روتاج،  مجتب��ی 
س��ازمان توس��عه تجارت صبح 
دی��روز در حاش��یه س��ی امین 
نشس��ت هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگان��ی ته��ران با اش��اره به 
بسته شدن سایت ثبت سفارش 
خ��ودرو گف��ت: دس��تورالعمل 
مرتبط با واردات و عرضه خودرو 
در سال گذشته به وزیر صنعت 
ارائه ش��ده بود و در رابطه با آن 
انجام ش��ده  نیز  صحبت های��ی 
بود، ام��ا با توجه به تغییرات در 
کابینه دول��ت تصمیم گیری آن 
به وزی��ر صنعت دولت دوازدهم 

سپرده شد. 
ک��رد:  تصری��ح  خس��روتاج 
بنابرای��ن این دس��تورالعمل به 
وزیر صنع��ت ارس��ال و قرار بر 
این ش��د ک��ه پس از بررس��ی 
این دس��تورالعمل برای تایید به 

دولت ارسال شود. 
او در رابط��ه ب��ا جزییات این 
دس��تورالعمل صحبت��ی نکرد و 
گفت: تا این دستورالعمل تایید 
نش��ود نمی توان درباره جزییات 

آن سخن گفت. 
توس��عه  س��ازمان  رئی��س 
تجارت تاکید ک��رد: نگاه ما در 
این س��ازمان حمای��ت از تولید 
و س��رمایه گذاری اس��ت و این 
دس��تورالعمل نیز بر همین مبنا 

تدوین شده است. 

واردات خودروهای خارجی زیر تیغ
اخبار

تولید خودروهای بنزینی و دیزلی 
در چین ممنوع می شود؟! 

 دولت چین در حال بررسی زمان دقیق ممنوعیت 
تولید و فروش خودروهای بنزینی و دیزلی است. 

به گزارش کارپرس، با توجه به تغییر سیاست های 
جهانی در خصوص حفظ محیط زیس��ت و مقابله با 
معضل آلودگی هوا و کاهش انتشار میزان آالینده ها 
و گازهای گلخانه ای، بس��یاری از کش��ور ها از جمله 
انگلس��تان و فرانسه تصمیم گرفته اند از سال ۲۰۴۰ 
می��الدی اقدام به ممنوعیت تولی��د و فروش تمامی 

خودروهای بنزینی و دیزلی کنند. 
 دولت چین نیز در همین راستا قصد دارد ساخت و 
تولید خودروهای بنزینی و دیزلی را که محیط زیست 
را آل��وده می کنن��د و موجب آلودگی هوا و س��پس 
بیماری بسیاری از شهروندان می شوند، ممنوع اعالم 
کند، اما مقامات دولتی این کشور هنوز زمان دقیقی 

را مشخص نکرده اند. 
مع��اون وزارت صنعت و فن��اوری اطالعات چین 
روز شنبه در خالل رویدادی در شهر تیانجین چین 
خط��اب به خودروس��ازان عنوان کرد: »بس��یاری از 
کشورها در جهان زمان بندی دقیقی به خودروسازان 
و قطعه س��ازان کشورش��ان ارائه کرده ان��د تا تولید و 
فروش خودروهای بنزینی و دیزلی را متوقف کنند.« 
وی در ادامه افزود: »ما نیز تحقیقات و پژوهش های 
خ��ود را در این خصوص آغاز کرده ای��م و به اداره ها 
و شرکت های مربوطه چنین زمان بندی هایی را ارائه 
خواهیم داد. چنین زمان بندی هایی تغییرات اساسی 
در توس��عه و گسترش صنعت خودروسازی ما ایجاد 

خواهد کرد.« 
دولت چین با ه��دف مقابله با معضل آلودگی هوا 
و پرکردن ش��کاف عمیق بین خودروس��ازان داخلی 
و رقب��ای جهان��ی خود، قص��د دارد تا س��ال ۲۰۲5 
خودروه��ای برق��ی و هیبریدی حداق��ل یک پنجم 

فروش خودروهای چینی را تشکیل بدهند. 
وی ادامه داد: »خودروسازان چینی از سال ۲۰۲5 
با روزهای دش��وار و چالش برانگیزی مواجه خواهند 
شد تا با این سیاست های جدید تطابق پیدا کنند.« 

 هند تمام خودروسازانش را 
برقی می کند! 

 دول��ت هند قص��د دارد تا س��ال ۲۰۳۰ میالدی، 
خودروس��ازان این کش��ور را موظف کن��د تا تمامی 
خودروهای تولی��دی را برقی کنند. هند تحت  تاثیر 
سیاست های جدید اتخاذ شده از سوی مقامات دولتی 
این کش��ور، به منظور مقابله با معضل آلودگی هوا و 
کاهش انتش��ار آالینده ها و گازه��ای گلخانه ای، قرار 
است تمامی خودروها و وسایل حمل و نقل تولید شده 

در هند را برقی کند. 
ب��ه گزارش کارپرس، یک��ی از مقامات دولتی هند 
اظه��ار کرده که این سیاس��ت جدید تا پایان س��ال 
میالدی جاری به اعالم عموم خواهد رس��ید. شرکت 
کامینز  )Cummins( که در زمینه س��اخت موتور 
خودرو در هند فعالیت می کند، تحقیقات خود را برای 
س��رمایه گذاری در تولید خودروهای برقی آغاز کرده 
است. این در حالی است که شرکت کره ای هیوندای 
موتورز بر س��ر تامی��ن قطعات خودروه��ای برقی با 

کارخانه ها و شرکت های هندی مذاکره می کند. 
 آشوک لی لند که سال گذشته یک اتوبوس برقی 
را تولید کرد نیز با یک اس��تارت آپ هندی موس��وم 
به SUN Mobility برای توسعه تکنولوژی تولید 
باتری برای خودروها، اتوبوس ها و کامیون های برقی 
مشارکت کرده اس��ت. آنانت تااللیکار، مدیر شرکت 
کامینز هند اظهار کرد: »همه ما می دانیم تصمیمی 
که هندوستان مانند بسیاری از کشورهای دیگر اتخاذ 
کرده، بس��یار چالش برانگیز است و با موانعی روبه رو 

است. 
به عن��وان مثال، خودروهای برق��ی هم اکنون قیمت 
بس��یار باالیی دارند؛ زیرا ساخت باتری های آنها بسیار 
گران و پرهزینه تمام می ش��ود. دیگ��ر آنکه هم اکنون 
تولید این گونه باتری ها در هندوستان صورت نمی گیرد. 
مشکل دیگر آنکه ایس��تگاه های شارژ بسیاری باید در 
سرتاسر کشور تعبیه شود تا مردم بدون مشکل بتوانند 

از خودروهای برقی خود استفاده کنند.«

علل تفاوت قیمت کارخانه ای و 
بازار

رئیس اتحادیه نمایشگاه داران تهران با اشاره به علل 
تفاوت قیمت خودرو از ش��رکت تا بازار خاطرنش��ان 
ک��رد: اصوال در ب��ازار رقابتی قیمت را عرضه و تقاضا 
تامین می کند، اما در بازار انحصاری این ش��رکت ها 
هس��تند که قیمت را مشخص می کنند که در اصل 
ش��رکت های ما خودروساز نیس��تند بلکه بنگاهدار 

هستند. 
وی با انتق��اد از عرضه قطره چکانی خودرو در بازار 
ب��رای ایجاد اختالف قیمت تصری��ح کرد: هم اکنون 
این ش��رکت ها به ص��ورت محدود اقدام ب��ه توزیع 
محصول در بازار می کنند تا با این سیاس��ت خود آن 
اخت��الف قیمت بین بازار و ش��رکت را حفظ کنند و 
در نهایت س��ود حاصل از این مابه التفاوت قیمت به 
جیب شرکت ها و نمایندگی ها برود نه مصرف کننده 

و واسطه ها. 

اخبار

چانه زنی برای فرار از استاندارد 
خودرو

تصویب و ابالغ اس��تانداردهای هشتادوسه گانه جدید 
خودرویی و مصوبه شورای سیاست گذاری خودرو مبنی 
بر توق��ف تولید خودروهای دارای یک س��تاره کیفی از 
ابتدای س��ال آین��ده، زمینه را برای بهب��ود کیفیت این 

خودروها و افزایش رضایت مشتریان فراهم می کند. 
ارتقای اس��تانداردهای اجباری خودرو با به روزرسانی 
51اس��تاندارد قبلی از تیرماه س��ال 95 کلید خورد و در 
ادامه براس��اس مصوبه شورای  عالی اس��تاندارد افزایش 
تعداد اس��تانداردهای ایمنی و آالیندگ��ی خودرو به 8۳ 
مورد، از مهرماه سال گذشته ابالغ و فرصت سه ساله برای 
اجرای این استانداردها تعیین شد تا استانداردهای تولید 
خودرو در کشورمان با استانداردهای تولید در کشورهای 

ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا مطابقت داده شود. 
اما سابقه ش��رکت های خودروسازی و دست اندرکاران 
بخش صنعت در اجرای اس��تانداردهای اجباری خودرو، 
چانه زن��ی خودروس��ازان برای اس��تمهال در اجرای این 
استانداردها و فراهم نبودن برخی زیرساخت های اجرای 
استانداردهای خودرویی در سایر بخش ها موجب شده تا 
اجرایی ش��دن آن در موعد مقرر با اما و اگرهایی مواجه 
شود؛ رویه ای که قبال نیز در اجرای برخی استانداردهای 
ایمنی مانند ترمز ضدقفل، کیسه هوا )ایربگ( یا استاندارد 

آالیندگی یورو۴ اتخاذ شده است. 
دبیر انجمن خودروس��ازان نی��ز از احتمال اجرای این 
اس��تانداردها تا خردادماه سال 98 به جای دی 97 خبر 
داده و تاکی��د می کند که اجرای این اس��تانداردها قطعا 
موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی و خداحافظی با 
خودروهای کمتر از ۳۰ تا ۳5میلیون تومانی خواهد بود. 

  استانداردهای سختگیرانه جدید
دبیر انجمن خودروس��ازان اعالم کرد با مصوبه شورای 
 عالی اس��تاندارد، تعداد اس��تانداردهای خودرویی از 5۲ 
اس��تاندارد ایمنی و عملکردی و سه استاندارد آالیندگی 
)جمعا 55اس��تاندارد( ب��ه 8۳اس��تاندارد افزایش یافته 
ک��ه چهار اس��تاندارد آالیندگی و 79 اس��تاندارد ایمنی 
و عملک��ردی را درب��ر می گیرد. احم��د نعمت بخش در 
گفت وگو با همشهری اعالم کرد: از 79 استاندارد اجباری 
ایمنی و عملکردی نیز ۴۴استاندارد نسخه جدید همان 
استانداردهای قبلی اس��ت که از ابتدای دی ماه سال95 
توس��ط خودروسازان اجرا شده و 11استاندارد جدید نیز 
از ابتدای دی ماه س��ال96 اجباری و اجرا خواهد ش��د. از 
جمله این اس��تانداردها می توان به اس��تاندارد سیستم 
هشدار نبستن کمربند ایمنی اشاره کرد که خودروسازان 
مش��کل چندانی برای اجرای آن ندارند، اما ۲۲استاندارد 
جدید خودرویی خیلی پیش��رفته از ابتدای دی ماه سال 
97اجباری خواهد ش��د و بعید است خودروهایی مانند 
پراید و پژو ۴۰5بتوانند این اس��تانداردها را پاس کنند. 
به گفته دبیر انجمن خودروسازان، سیستم ترمز پیشرفته 
اکنون فقط در خودروهای لکس��وس وارداتی وجود دارد 
و سنس��ور و سیستم هش��دار خیلی حساس نسبت به 
خط کش��ی خیابان ها از جمله این استانداردهاس��ت، اما 
باید توجه کرد که این اس��تاندارد با توجه به خط کش��ی 
استاندارد خیابان ها در کش��ورهای اروپایی تعریف شده 
و متاس��فانه زیرس��اخت های اج��رای آن در خیابان ها و 
جاده های کشورمان وجود ندارد. نعمت بخش همچنین با 
اشاره به الزام توقف تولید خودروهای تک ستاره از ابتدای 
س��ال آینده نیز گفت: این اجباری اس��ت که براس��اس 
دس��تورالعمل وزارت صنعت ایجاد ش��ده و خودروهای 
تولید داخل در س��ال آینده باید حداقل دو ستاره کیفی 
داشته باشند. اینکه ش��رکت های خودروسازی با ارتقای 
محصوالت خود زمینه دریافت دو س��تاره کیفی در سال 
آینده را فراهم کنند به صرفه اقتصادی و برنامه های تولید 

آنها بستگی دارد. 
 

 تولید خودروهای تجاری
 سرعت می گیرد

طب��ق برنامه ری��زی صورت گرفته تولی��د خودروهای 
تجاری به مرور افزایش یافته و در سال 1۴۰۴ به ساالنه 

1۲۰ هزار دستگاه می رسد. 
اگرچه تیراژ تولید خودروهای سواری در خودروسازان 
داخلی به س��االنه بیش از یک میلیون دس��تگاه افزایش 
یافت��ه، اما هنوز تولی��د خودروهای تج��اری تیراژ قابل 

توجهی ندارد. 
در این زمینه در حالی در سال 1۳9۴ تولید خودروهای 
تجاری به 11 هزار دس��تگاه رسید که برنامه ریزی شده 
تا پایان س��ال جاری تولید این محص��والت به ۴۰ هزار 

دستگاه افزایش یابد. 
به گزارش »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، البته رشد 
تولید خودروهای تجاری دنباله دار بوده و برای سال های 
آین��ده نیز پیش بینی ش��ده اس��ت؛ به گون��ه ای که در 
چش��م انداز ایران 1۴۰۴ طبق »برنامه راهبردی صنعت 
خ��ودرو« تولی��د خودروهای تجاری باید ب��ه 1۲۰ هزار 

دستگاه افزایش یابد. 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت اخی��را ویرایش دوم 
»برنامه راهب��ردی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت« را 
منتش��ر کرد که در آن راهبردهای ای��ن وزارتخانه برای 

توسعه بخش صنعت کشور پیش بینی شده است. 
بخش��ی از برنامه راهب��ردی این وزارتخان��ه در حوزه 
صنایع مربوط به »برنامه راهبردی صنعت خودرو« است 
که در آن راهکارهایی در زمینه توسعه و گسترش کمی و 
کیفی صنعت خودرو و قطعه ایران در حوزه های مختلف 

پیش بینی شده است. 

تازه های خودرو

ابرخودروی مرسدس AMG پروژه یک، رسما معرفی شد.
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حجت االسالم والمسلمین سیدحسین حسینی نوری، 
امام جمعه شهر مالرد؛ هایپراستار و توسعه شهری مالرد

امام جمعه شهر مالرد در مراسم کلنگ زنی فروشگاه هایپراستار 
این ش��هر گفت: در هفته دولت قرار داریم و یاد ش��هیدان رجایی 
و باهن��ر را گرامی می داریم. م��ن اینجا از زحمات جناب مهندس 
ترقی و همینطور همه عزیزانی که زمینه رشد و توسعه شهر مالرد 
و مارلی��ک را فراهم کرده اند تش��کر می کن��م. همچنین از جناب 
مهندس خطیبی، فرماندار محترم و از ش��رکتی که تالش می کند 
کارهای ماندگاری در س��طح کشور و ازجمله این پروژه را در شهر 

مالرد اجرا  کنند تقدیر می کنم.
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ینی نوری ادام��ه داد: ما به 
هرجایی از کش��ور س��ر بزنیم ردپایی از کارها و خدمات مهندس 
ترقی را می بینیم؛ ایش��ان از منطقه شمال گرفته تا غرب و بویژه 
در منطقه ته��ران و کرج و دماوند و همینط��ور منطقه مارلیک، 

منشا خیر فراوان هستند. 
کار خوب��ی که ایش��ان انجام می دهند این اس��ت ک��ه در کنار 
ساخت وس��ازها به کارهای عام المنفعه نیز توجه دارند؛ از ساخت 
مس��جد گرفته تا توجه به موسسات خیریه، ازجمله اینکه 4 هزار 
مت��ر زمین برای مدرس��ه کودکان کار اه��دا کردند و 2 هزار متر 
زمین نیز برای ساخت حوزه علمیه برادران دادند. و از این نمونه 
کارها مهندس ترقی در منطقه بسیار انجام می دهند که همانطور 

که خود گفتند معامله شان با خداوند است.
حسینی نوری گفت: نزدیک به هزار نفر در اینجا مشغول به کار 
خواهند بود. خواستم تاکید کنم که حتما نیروی کار از شهر مالرد 
باشد. به خاطر اینکه ما اینجا در شهر مالرد مشکل اشتغال داریم 
و این محیط می تواند محل کاری باش��د برای خانواده های ش��هر 
مالرد. بخاطر ناهنجاری هایی که در این منطقه هست ما باید این 
فضاها را گس��ترش بدهیم تا برای جوانان عزیزمان اشتغال ایجاد 
کنیم. مس��ئوالن شهر بویژه شورای شهر باید حتما توجه ویژه ای 
داشته باشند به برندهایی که منافعش به شهر برمی گردد و باعث 

آبادی شهر شده و موجب می شود تا برند شهر باالتر برود. 
امام جمعه مالرد افزود: اگر ش��هر مالرد را از بیرون نگاه کنیم، 
ش��اید با یک عینک منفی مواجه شویم در صورتی که این منطقه 
پتانس��یل ها و ظرفیت های خوبی دارد، نخبگان فراوانی دارد و در 
برخی زمینه ها در س��طح کش��ور حرف برای گفتن دارد. جوانان 
عزیز ما در این منطقه چه در زمینه علمی و چه در زمینه ورزشی 
حرف ه��ای زیادی برای گفتن دارن��د. و موقعیت ویژه این منطقه 
می تواند در رشد و توسعه این شهر موثر باشد. انتظار ما این است 
که مس��ئوالن شهری همت کنند و به این پروژه ها کمک کنند تا 

زودتر به سرانجام و نتیجه برسد.

تیری ژوالن، مدیرعامل مجموعه هایپراستار در ایران؛ 4 
قول هایپراستار به مردم مالرد

تی��ری ژوالن، مدیرعامل مجموعه هایپراس��تار در ایران در این 
مراسم گفت: ابتدا تشکر می کنم از مهندس ترقی و سایر مقاماتی 
که اینجا حضور دارند، از امام جمعه، فرماندار و ش��هردار محترم. 
مایه افتخار بزرگی برای ماست که برای انجام این پروژه در اینجا 

حضور داریم. 
ژوالن ادامه داد: شعار مجموعه ما این است که همیشه ارزان تر، 
همیش��ه بهتر برای زندگی برتر با هایپراس��تار. باید بگویم طرحی 
که قرار اس��ت در ش��هرک مارلیک پیاده کنیم کامال در خدمت و 
چارچوب فرهنگی ش��رکتی ماس��ت؛ یک مجتمع بزرگ که هدف 
آن، الیه های متوسط جامعه برای ایجاد توان خرید مردم و بهبود 

زندگی روزمره شان است.
او گفت: ما 4 قول اساس��ی اینجا به همه می دهیم؛ قول اول ما 
این اس��ت که فروش��گاهی ایجاد خواهیم کرد با تمام محصوالت 
موج��ود زیر یک س��قف، به طوری که بی��ش از 30 هزار رفرانس 
کاال زیر یک س��قف برای مش��تریان موجود خواهد بود. قول دوم 
این اس��ت که ارزان ترین قیمت های شهر را در این فروشگاه برای 

شهروندان خواهیم داشت. 
تیری ژوالن به قول سوم اشاره کرد و گفت: قول سوم ما کیفیت 
است. ما اس��تانداردهای کیفی و بهداشتی سختی داریم و در این 
فروشگاه آنها را لحاظ خواهیم کرد تا ضامن کیفیت محصوالت مان 
باش��د. ش��رط چهارم هم خدمات برتر ما برای مش��تریان اس��ت، 

ازجمله پارکینگ  که برای مراجعه کنندگان مسلما رایگان خواهد 
بود. همچنین اگر یک مش��تری از اجناسی که در فروشگاه خریده 
نارضایتی داشته باشد بدون شرط و سوال برای مدت یک ماه تمام 

هزینه ها را برمی گردانیم. 
مدیرعامل مجموعه هایپراس��تار در پایان گفت: امیدوارم با این 
4 قول و شرط که با خودمان گذاشتیم، بتوانیم جوابگوی رضایت 
شهروندان مالرد و مارلیک بش��ویم. کلمات خیلی ارزشی ندارند. 
بهترین کار این است که ما با شما سال آینده اینجا برای افتتاحیه 

و مشاهده تمام قول هایمان قرار بگذاریم.

مهندس ترقی، فعال اقتصادی؛ اولویت اشتغال زایی در 
طرح های اقتصادی

مهن��دس ترقی نی��ز در این مراس��م گف��ت: فروش��گاه بزرگ 
هایپراس��تار با مس��احت بیش از 23 هزار مترمربع فضای تجاری 
در ش��هرک مارلیک 2 قرار گرفته است. شرکت هایپراستار ایران 
2 هزار فروش��گاه در سطح کش��ور دارد و با اینکه می تواند در این 
مجموعه 100 هزار متر فضای تجاری را در اختیار  بگیرد، اما تنها 
15 هزار مترمربع از این فضا برای زیربنا اس��تفاده کرده است. در 
واقع، این فروش��گاه مادر، مرکز ثقل هایپرمارکت می شود و سایر 
فروشگاه های اقماری کوچک تر و در شعاع 20 کیلومتر در اطراف 

آن قرار می گیرد. 
ترقی ادامه داد: این فروشگاه در زمینی به مساحت بیش از 23 
هزار مترمربع واقع ش��ده و 15 هزار مترمربع زیربنا دارد. به رغم 
اینکه می توانند 100 هزار مترمربع فضا داش��ته باشند اما ترجیح 

داده اند 15 هزار متر ساخته شود. 
این پروژه در ظرف یک سال و نیم ساخته می شود و برای هزار 
نفر پرس��نل اشتغال زایی انجام می شود که ترجیحا از مردم مالرد 

خواهند بود.
ترقی درباره ش��هرک مارلیک2 گفت: درباره شهرک مارلیک 2 
باید بگویم که اینجا 2 میلیون مترمربع زمین بود که با شهرداری 
و ش��ورای ش��هر مالرد و اس��تانداری ته��ران تواف��ق کردیم که 
ساخت وساز در آن انجام شود. 73 درصد از زمین را به شهرداری 
دادیم که معابر و فضاهای س��بز و بیمارستان و 29 باب مدرسه و 

یک مسجد اعظم نیز ساخته خواهد شد. 
در باقی مس��احت زمین که 27 درصد به ما تعلق کرفته اس��ت، 
10 هزار واحد مس��کونی آپارتمانی س��اخته خواهد ش��د و سهم 
ش��هرداری نیز 5 هزار واحد مسکونی است که با تراکم باال خواهد 
بود و با جمع تراکم تجاری و مس��کونی 20 هزار خانواده در اینجا 

ساکن خواهند شد.

علی سلگی، سرپرست شهرداری مالرد؛ مشارکت بخش 
خصوصی در پروژه های شهری

همچنین علی سلگی، سرپرست شهرداری مالرد در این مراسم 
ب��ا تبریک هفته دولت گفت: سیاس��ت کاری ما این اس��ت که از 
پروژه ها و س��رمایه گذار آن حمایت کنیم. در حقیقت، می خواهیم 
فضایی ایجاد ش��ود که تمام سرمایه گذاران عالقه داشته باشند تا 

در شهر مالرد سرمایه گذاری کنند. 
س��لگی ادامه داد: پیش از این متاسفانه به مالرد خیلی توجهی 
نمی ش��د؛ اگرچه مالرد پتانس��یل ها و ظرفیت های خوبی داشته و 
دارد که از آن اس��تفاده نش��ده اس��ت. از همی��ن رو، ما از چنین 
طرح ها و پروژه هایی استقبال می کنیم و در راستای موارد قانونی 
تا آنجا که در توان ما باش��د با نظر مساعد و مثبت در خدمت این 

طرح ها خواهیم بود.
سرپرست شهرداری مالرد گفت: پروژه هایپر استار در زمینی به 
مس��احت 23 هزار مترمربع انجام می شود و این پروژه برند خوبی 
برای مالرد خواهد بود. امیدواریم در سال های آینده و همین سال 
که پایه مش��ارکت با بخش خصوصی را گذاش��تیم بتوانیم باز هم 

چنین پروژه هایی را کلنگ زده و شروع کنیم.
او درب��اره ش��هرک مارلی��ک2 نیز گف��ت: ش��هرک مارلیک 2 
خوشبختانه از نظر زیرساخت ها بسیار درست و اصولی پیش رفته 
اس��ت. بحث معابر و مسائل شهرسازی قطعا در آن رعایت خواهد 
ش��د. فروشگاه هایپراس��تار نیز در شهرک مارلیک 2 قرار دارد که 
در کنار آن بیمارس��تان، مدرس��ه و فضای سبز نیز در نظر گرفته 

شده است و قطعا مردم هم از آن استقبال خوبی خواهند کرد.

HojatoleslamWalMoslemin, Seyyed Hossein Hosseini 
Nouri, Malard Friday Prayer Imam; Hyper Star and Urban 
Development of Melard

Malard Friday Prayer Imam, in the ceremony of Hyper 
Star Mall building start-up in the city, said: "We are in the 
government week and we commemorate the martyrs of 
Rajai and Bahonar." I am grateful to Mr. Taraghi, as well as 
for all the loved ones who have provided the grounds for 
the development of the city of Malard and Marlik. Also, I 
congratulate Mr. Khatibi, the governor and the Hyper Star 
Collection, who is trying to carry out long-term work in 
the country, including the project in the city of Malard.

HojatoleslamWalMoslemin, SeyyedHosseinHosseiniN-
ouricontinued, "in our visits to anywhere in the country 
we see a trace of the progressive services of Mr. Taraghi, 
he is a source of good from the northern region to the 
west, especially in Tehran, Karaj, Damavand, and the 
Marlik region. The good thing he does is that he also pays 
special attention to the work of the building, from the 
construction of the mosque to the attention of the char-
ity organizations, including the donation of 4,000 square 
meters of land for the children's school and 2,000 meters 
of land for the construction of the Seminary school for 
men. He has done many such works in the region and as 
he says he is dealing with God.

HosseiniNouri said “nearly a thousand people will work 
here. I want to emphasize that the workforce must be 
from Malard. Because, in the city of Malard we are hav-
ing employment problem and this can be a work place 
for the families of the city of Malard. We should expand 
these spaces to face problems in the region to create 
employment for our dear young people. City officials, es-
pecially the City Council, must pay particular attention to 
brands whose interests go back to the city and cause the 
city to develop as well as to raise the brand of the city.

Malard Friday Prayer Imam added “If we look at the 
city of Malard from outside, then we may face a negative 
view, while the region has good potential and capabilities, 
it has a lot of elites and has a lot to boast in the national 
level.  Our dear youth in this region have a lot to be proud 
of about science and sports. And the special position of 
this region can be effective in the development of this 
city. It is our expectation that the city authorities help in 
these projects to come to an end sooner and later.

Thierry Joulin, Managing Director of the Hyper Star Col-
lection in Iran; 4 Promises to People of Malard

First thank you Mr. Taraghi and other officials for your 
presence, as well as Friday Prayer Imam, governor and 
mayor, Thierry Joulin, Managing Director of the Hyper 
Star Collection in Iran said. It is a great honor for us to 
attend this project here.

Joulin continued: Our slogan is “always cheaper, always 
better for superior living with Hyper Star”. I must say 
that the way we are planning to implement in the Marlik 
Town is entirely in the frameworkofour corporate culture; 
a large complex whose purpose is to provide the middle 
classes of society with a view to generating people's pur-
chasing power and improving their daily lives.

“We give four basic promises here to everyone," he 
said. "Our first promise is to create a store with all the 
products under one roof, so that more than 30,000 refer-
rals of goods will be available under a ceiling for custom-
ers." The second promise is that we will have the cheap-
est city prices in this store for the citizens.

Thierry Joulin referred to the third promises and said: 
"Our third pledge is quality. We have strict quality stand-
ards, and we will take them into the store to guarantee 
the quality of our products. The fourth condition is our 
top service for customers, including parking, which will 
definitely be free for visitors. Also, if a customer is dissatis-
fied with the items bought at the store, we will refund all 
costs without a condition and a question for one month.

"I hope that with these four promises with ourselves, 
we will be able to respond to the satisfaction of the citi-
zens of Malard and Marlik," the Director of the Hyper Star 
Collection in Iran said at the end. Words are not very valu-
able. The best thing is to come here with you next year to 
open and keep all our promises.

Mr.Taraghi, Economic Activist; Priority in Creating Em-
ployment Opportunities in Economic Plans

Mr. Taraghi also said at the ceremony: “This Hyper Star 
store with over 23,000 square meters of commercial 
space located in Marlik2 .Hyper Star has 2,000 stores na-
tionwide in Iran, and although it can take up to 100,000 
square meters of commercial space, it has only 15,000 
square meters of space for the infrastructure. In fact, this 
mother shop is the hypermarket center of gravity, and 
other smaller satellite stores, with a radius of 20 kilom-
eters around it.

He continued: The store is located on an area of over 
23,000 square meters and has an area of 15,000 square 
meters building. Although they can have 100,000 square 
meters of space, they would prefer to build 15,000 me-
ters. The project will be completed within a year and a 
half, and provides 1000 job opportunities that are most 
likely filled withMalard residents.

Mr. Taraghi aboutMarlik 2 said that there were 2 million 
square meters of land that we agreed with the municipal-
ity and the city council of Malard and the governorate of 
Tehran to construct it. We gave 73 percent of the land to 
the municipality, where green spaces and hospitals and 29 
schools and a mosque would be built. The rest of the land, 
which has accounted for 27% of the land, 10,000 apart-
ment units will be build, and the municipality's share will 
be 5,000 residential units with a high density, and a total 
population of 20,000 families residing in the town. 

Mr. Ali Solgi, head of the Malard Municipality; private 
sector participation in urban projects

Solgi congratulated the government week, said our poli-
cy is to support projects and investors. In fact, we want to 
create aatmosphere where all investors are interested in 
investing in the city of Malard.

Solgi continued: unfortunately attention was not drawn 
to Malard, although Malard had good unused potential 
and capacities. Therefore, we welcome such plans and 
projects, and we will be in favor of these plans in the best 
interests of the city of Malard.

Head of the Malard Municipality said the Hyper Star 
project will be conducted on a land area of 23,000 square 
meters, and this will be a good brand for Melard. We 
hope that in the years to come like this year we continue 
the partnership with the private sector.

He also said about the Marlik 2 settlement: Marlik 2 is for-
tunate in terms of infrastructure and has been well-situated. 
The roads and urban issues will certainly be respected. The 
Hyper Star Mall is also located in Marlik 2, along people and 
govermant office with its own hospital, school and green 
space, and will definitely be welcomed by the people.

Celebration of the Hyper Star Mall building start-up was held in the city of Malard

The 2001st
Hyper Star Mall

مراسم کلنگ زنی فروشگاه هایپراستار در شهر مالرد برگزار شد

 دو هزار و یکمین
فروشگاه هایپراستار

فروش�گاه های هایپراس�تار، انقالبی بزرگ در عرصه فروش�گاه های زنجیره ای در ایران بوده است و به عنوان نخستین فروشگاه زنجیره ای 
بین المللی در ایران، الگو و فرهنگ جدیدی از نحوه مشتری مداری را در کشور شناسانده است. هایپراستار با ارائه استانداردهای بین المللی 
که با موازین شرعی و اقلیمی و اعتقادی ایران همسو و هماهنگ است، در سال های اخیر با پیش بینی همه نیازهای مشتری و مصرف کننده 
ایرانی، اقدام به افتتاح فروشگاه هایی کرده که تا به حال نمونه آن در ایران دیده نشده بود. بر همین اساس اصال عجیب نبود که هایپراستار با 
استقبال بسیار خوب مشتریان و شهروندان ایرانی روبرو شود و همین استقبال خوب موجب شد تا هایپراستار اینک در ایران نزدیک به دو 
هزار فروشگاه داشته باشد؛ در همین ارتباط، دوهزار و یکمین شعبه هایپراستار در ایران نیز روز دوشنبه 6 شهریورماه در شهر مالرد با حضور 
مقامات شهری کلنگ زده شد. در این مراسم، تیری ژوالن مدیر عامل مجموعه هایپراستار در ایران، حجت االسالم والمسلمین سیدحسین 
حسینی نوری امام جمعه شهر مالرد، بهمن خطیبی فرماندار مالرد، مهندس ترقی فعال اقتصادی، علی سلگی سرپرست شهرداری مالرد و 
سایر اعضای شورای شهر مالرد حضور داشتند. پروژه هایپراستار مالرد در زمینی به مساحت بیش از 23 هزار مترمربع و با زیربنای 15 هزار 
مترمربع شامل فضاهای تجاری، اداری، رستوران و پشتیبانی احداث خواهد شد و عملیات اجرایی آن از مهرماه امسال آغاز شده و در سال 
آینده به بهره برداری می رسد. این پروژه زمینه اشتغال زایی 300 نفر را به صورت مستقیم و 700 نفر را به صورت غیرمستقیم فراهم خواهد کرد.

Hyper Star Mall has been a major revolution in chain stores in Iran, and as the first international chain store 
in Iran has identified a new culture of customer orientation in the country. Hyper Star has recently opened 
stores anticipating needs of the Iranian consumer with no precedents in Iran providing international standards 
consistent with the religious and regional standards of Iran. Accordingly it was not surprise that Hyper Star was 
welcomed by customers and citizens in Iran, and this made it possible for Hyper Star to have two thousand 
stores in Iran; therefore, 2001st branchbuilding was started in the city of Malard on Monday, August 29, in, 
the presence of the city authorities. Thierry Joulin, Managing Director of the Hyper Star Collection in Iran; Ho-
jatoleslamWalMoslemin, Seyyed Hossein Hosseini Nouri, MalardFriday Prayer Imam; Bahman Khatibi, Malard 
Governor; Mr. Taraghi Entrepreneur , Ali Solgi, Head of Malard municipality, and other members of the City 
Council of Malard attended the ceremony. Malard Hyper Star Project will be built on a land with an area of more 
than 23,000 square meters and an area of 15,000 square meters under construetion including commercial, of-
fice, restaurant and support spaces, and its operation will start from October this year and will be opened next 
year. The project will provide employment to 300 individuals directly and700indirectly. 



اغلب ما فکر می کنیم تصمیمات 
ما برای خرید کاالها متأثر از منطق 
ما است، اما در حقیقت، در بسیاری 
از مواقع این احساس��ات هس��تند 
که بر تصمیمات ما اثر می گذارند. 
به گزارش س��ایت chetor ، شاید 
بت��وان گف��ت می��زان محبوبیت 
یک برن��د خاص، حاص��ل وقت و 
هزینه ای اس��ت که آن برند صرف 
تبلیغ��ات خ��ود کرده اس��ت تا بر 
احساس��ات مش��تریان اثر بگذارد. 
بازاریاب ه��ا و طراحان تبلیغات به 
خوب��ی این حقیق��ت را دریافته اند 
و از آن به عن��وان یک اس��تراتژی 
ب��رای ارتب��اط برق��رار ک��ردن با 
مش��تریان و جذب آنها اس��تفاده 
روان  ش��ناس  بازاریاب ها  می کنند. 
نیستند، اما برای برانگیخته کردن 
احساسات مشتریان از تکنیک های 
روان شناسی استفاده می کنند. این 
روزها ه��ر چه محت��وای تبلیغات 
احساسی تر باش��د، احتمال جذب 
مش��تریان بیش��تر می ش��ود. باید 
پذیرفت که امروزه دیگر فروش یک 
محصول کافی نیست و باید تجربه 
اس��تفاده از محصول، آن را از باقی 
محصوالت متمایز کند تا مشتریان 
وفادار بمانند. برای معرفی درس��ت 
این تجربه به مشتریان باید توانایی 
برانگیختن احساس��ات درس��ت را 
در زمان درس��ت داشته باشید. در 
ای��ن مقاله با چگونگی اس��تفاده از 
احساسات در تبلیغات و نمونه هایی 
از موفق تری��ن تبلیغ��ات در زمینه 

بازاریابی احساسی آشنا می شوید. 
 می ت��وان تبلیغاتی ک��ه افراد را 
به خری��دن ترغی��ب می کنند، در 
یک کلمه خالصه ک��رد؛ بازاریابی 

احساسی. 
نباید تعجب کرد. مطالعات نشان 
می دهند م��ردم در تصمیم گیری 
ب��رای خری��د کااله��ا، بیش��تر به 
احساس��ات متک��ی هس��تند ت��ا 
واکنش ه��ای  ای��ن  و  اطالع��ات 
احساس��ی به تبلیغات، بیش��تر از 
محتوای تبلیغات روی تصمیم فرد 

برای خرید اثر می گذارند. 
همانط��ور که داگالس وان پرات، 
نویس��نده کت��اب  »مارک  گ��ذاری 
ناخودآگاه: چگونه علم عصب شناسی 

می تواند بازاریابی را قدرتمند کند و 
به آن الهام بخشد«، در مجله فست 
کمپانی نوشت:  »تکان دهنده ترین 
حقیق��ت این اس��ت که م��ا حتی 
ب��ه راه حل ه��ای منطق��ی فکر هم 
نمی کنیم. م��ا با احتی��اط جوانب 
منطق را می س��نجیم. احساس��ات 
پای��ه و اس��اس هس��تند، زیرالیه 
مدارهای عصبی که حتی زیربنای 
بررس��ی منطق��ی را هم تش��کیل 
می دهند. احساسات مانع تصمیمات 
نمی شوند. احساسات مبنای چیزی 
را تش��کیل می دهن��د ک��ه خ��ود 

براساس آن ایجاد شده اند!«
آنرول��ی )Unruly( ک��ه ه��ر 
س��ال به پربیننده تری��ن تبلیغات 
)یا تبلیغ��ات وایرال( رتبه می دهد، 
دریاف��ت که تبلیغات وایرال س��ال 
۲۰۱۵ بسیار به محتوای احساسی 
متکی بودند، به ویژه احساساتی نظیر 
صمیمیت  الهام بخش��ی،  دوستی، 
و ش��ادی. برای نمون��ه می توان به 
 Android’s(  تبلیغات اندروی��د
Friends Furever( و کلینکس  
 Kleenex’s Unlikely Best(

Friends( اشاره کرد. 
ب��ه ه��ر ح��ال، این هش��یاری 
احساسی از س��وی برندها همیشه 
مطرح نبوده است. در دهه ۱۹۹۰ و 
اوایل دهه ۲۰۰۰، بازاریاب ها بیشتر 
به شوخی و طعنه زنی می پرداختند. 
 ،)PJ Pereira( پی ج��ی پ��ررا
مدیر ارش��د ایده پردازی پررا و ادل 
)Pereira & O’Dell( ک��ه یک 
آژانس جهانی تبلیغات است، گفته 
است »فکر می کنم اتفاقی که افتاده 
این اس��ت ک��ه صنع��ت تبلیغات، 
آخرین دهه را صرف بزرگداش��ت 
س��خنان طعنه آمی��ز و تن��دی و 
بدجنس بودن با مردم کرده است. 
برای مدت��ی این رویکرد عالی بود، 
زیرا با رویکردهای پیش��ین تفاوت 
داشت، سپس به مد گرایید و مردم 
از آن خسته ش��دند. دیگر بامزه یا 
ج��ذاب نبود. بنابرای��ن وقتی لحن 
تبلیغات تغییر کرد و کامال برعکس 
لحن مرسوم ش��د، مشتریان کامال 

واکنش نشان دادند.«
از احساسات چگونه در 
تبلیغات استفاده می شود

از نقطه نظ��ر تاریخی، انس��ان ها 

شش احس��اس اصلی را شناسایی 
کرده اند؛ ش��ادی، ش��گفتی، ترس، 

نفرت، خشم و غم. 
س��ال  در  ای��ن،  وج��ود  ب��ا 
۲۰۱۴، مؤسس��ه عل��وم اعصاب و 
روان شناس��ی، تحقیقاتی را منتشر 
کرد که نش��ان داد فرق بین چهار 
مورد از این احساس��ات، براس��اس 
تعامل  و س��اختار اجتماعی است. 
در عوض، احساسات انسان بر پایه 
چهار حس اصلی قرار دارد؛ شادی، 

غم، ترس/شگفتی و خشم/نفرت. 
بیایید براس��اس این چهار طبقه 
احس��اس، ببینیم برندها چگونه از 
احساسات برای جذب مردم و آگاه 

کردن آنها استفاده می کنند. 
۱- شادی

با مش��تریان  برنده��ا می خواهند 
خندان و ش��اد ارتباط داشته باشند و 
ثابت ش��ده است که محتوای مثبت، 
مش��ارکت مردم و به اشتراک گذاری 
تبلیغات مورد عالقه ش��ان را افزایش 
می ده��د. در س��ال ۲۰۱۰ در م��ورد 
بیش��تر ین ایمیل ه��ای به اش��تراک  
گذاش��ته ش��ده   ای که حاوی مقاالت 
نیوی��ورک تایم��ز بودن��د، مطالعه ای 
انجام شد که براس��اس آن دریافتند 
پس��ت های مثبت و احساسی، بیشتر 
از پس��ت های منف��ی ب��ه اش��تراک 
گذاش��ته ش��دند. تبلیغی که س��ال 
پی��ش و ش��اید تاکنون، بیش��ترین 
آن  از  را  اش��تراک گذاری  ب��ه  آم��ار 
خود کرده اس��ت، تبلیغ��ی از اندروید  
 )Android’s Friends Furever(
است که نماهنگ های واقعا جذابی از 

دوستی حیوانات را نشان می دهد. 
2- غم

من تبلیغات زی��ادی را می بینم 
)الزمه کار من این است( و چیزی 
که متوجه شده ام این است که این 
تبلیغ��ات، بیش از پی��ش من را به 
یک آدم کشتی شکسته احساساتی 
تبدی��ل کرده اند. هی��چ چیز مثل 
گریه  ه��ای گاه و بی��گاه در مح��ل 
کار باعث نمی ش��ود همکاران شما 
به س��المت روح و روان شما شک 

کنند. 
از چند سال گذشته که برندها به 
رواج محتوای احساسی پی برده اند، 
ش��رکت ها بی��ش از پی��ش، روی 
تبلیغات الهام بخش و تکان دهنده، 

تمرکز کرده اند. 
ش��رکت بیم��ه عم��ر مت الیف 
 MetLife Hong(  هنگ کن��گ
Kong( تبلیغ دلخراش��ی ساخته 
اس��ت ک��ه در آن، دخترک��ی ب��ا 
اشتیاق، تمام خصوصیات پدرش را 
توصیف می کند که عاشق او است؛ 
با این حال، داستان جایی دردناک 
می شود که دخترک تمام دروغ های 
مصلحتی را که پدرش برای شادی 
و آرامش او می گوید، فاش می کند. 

3- ترس/ شگفتی
ترس یک غریزه طبیعی اس��ت 
که به ما کمک می کند به خطرات، 
واکن��ش درس��تی نش��ان دهیم و 
شانس زنده ماندن مان را باال ببریم. 
می توانی��م از ح��س ت��رس نیز در 

بازاریابی احساسی استفاده کنیم. 
ترس، فوریت ایجاد می کند و ما 
را وادار ب��ه اقدام و تغییر می کند و 
مهم ت��ر از آن، با توج��ه به موضوع 
ای��ن مقاله، م��ا را وادار ب��ه خرید 
چی��زی می کند که جل��وی وقوع 
اتفاق��ات وحش��تناکی را خواه��د 
 گرف��ت. همانطور ک��ه دان دریپر

قهرم��ان   )Don Draper(  
 Mad« تلویزیون��ی  مجموع��ه 
Men« در یک��ی از قس��مت های 
داس��تان گف��ت: »پایه و اس��اس 
تبلیغ��ات ی��ک چی��زه؛ ش��ادی. 
می دونی شادی چیه؟ شادی یعنی 
بوی ماشین نو. شادی یعنی رهایی 
از ترس. ش��ادی بیلبورد کنار جاده  
اس��ت که ب��ا تبلیغ��ش داره فریاد 
می زن��ه مطمئن باش هر کاری که 

می کنی خوبه. تو خوبی.«
تبلیغاتی ترسناکی  ش��گردهای 
برای جلوگیری از مصرف مشروبات 
الکی و سیگار وجود دارد. صندوق 
جهانی طبیعت )WWF( برندی 
است که به خاطر تصاویر بحث انگیز 

و ترسناک خود مشهور است. 
ب��ا وج��ود ای��ن، ای��ن رویکرد 
خطرن��اک اس��ت. مثال در س��ال 
۲۰۱۵، ش��رکت بیمه نیش��ن واید 
)Nationwide(  میان مسابقات 
س��وپربول، برای ترویج هشدارهای  
مبنی بر ایمنی کودکان و جراحات 
قابل پیش��گیری در خان��ه، تبلیغی 
را پخ��ش کرد. از نظر بس��یاری از 
تماشاچیان، آن تبلیغ نگران کننده 

بود. ای��ن ویدئوی تبلیغاتی پس��ر 
جوان��ی را نش��ان می ده��د که از 
آرزوهایش که هرگز به آنها نخواهد 
رس��ید، می گوید و در پایان ویدئو 
صحبت هایش را با این جمله تمام 
می کند: »من نتونستم بزرگ بشم، 
چ��ون در اث��ر یک س��انحه از دنیا 
رفتم.« این تبلیغ اگرچه توجهات را 
جلب کرد، اما از نظر تماش��اچیان، 
افسرده کننده و فاقد احساس بود و 
چند ماه بعد، مدیر ارش��د بازاریابی 
)CMO( نیشن واید از سمت خود 

استعفا داد. 
البت��ه از ش��گفتی )ی��ا هم��ان 
سورپرایز( می توان به شکل مثبت 

هم در تبلیغات استفاده کرد. 
4- خشم/نفرت

می توانیم از حس خشم و نفرت 
نیز در بازاریابی احساس��ی استفاده 
کنیم. به گمان اغلب مردم، اجتناب 
از خش��م بهترین کار اس��ت، چون 
خشم یک احساس منفی است که 
رفتارها و نگرش های منفی به دنبال 
دارد. اما مواقعی هم وجود دارد که 
خشم می تواند مردم را بیدار کند و 
به آنها انگیزه عمل بدهد. ما با دیدن 
رنج دیگران و بی عدالتی نسبت به 
آنها خش��مگین می شویم. نفرت و 
ناکامی می تواند ما را به تغییر نگرش 
و پرسیدن سواالت مهم وادار کند. 
در بررسی معروف ترین عکس های 
 )imgur.com(  ایمگور س��ایت 
دریافتند اگرچه احساس��ات منفی 
در مقایس��ه با احساس��ات مثبت، 
کمت��ر در رده عکس ه��ای وایرال 
قرار می گیرن��د، اما موفقیت وایرال 
عکس های منفی زمانی اس��ت که 
یک عنصر پیش بینی و شگفتی در 

آنها وجود دارد. 
 Like(کمپین »مثل یک دختر
آلوی��ز  برن��د  ب��رای   »)a Girl
)Always( ک��ه برنده جایزه امی، 
جایزه بزرگ جشنواره َکن و جایزه 
بزرگ کلیو )Clio( ش��ده اس��ت، 
ب��رای جلب توجه اف��راد از عبارت 
معروف »مثل یک دختر« استفاده 
می کن��د. این عبارت همیش��ه به 
صورت توهین آمیز، برای س��رزنش 
رفتارهای ناشیانه  و احساس ضعف، 

خطاب به پسرها گفته می شود. 
hubspot.com :برگرفته از

بازاریابی احساسی چیست و چه جایگاهی در تبلیغات دارد
کلید

شاخص های ارزیابی ایده های 
تبلیغاتی

ارزیابی ایده های تبلیغاتی کاری اس��ت دش��وار 
و البته بس��یار مهم. ش��اخص های مختلفی برای 
ارزیاب��ی این ایده ه��ا وجود دارد ک��ه در ادامه به 
برخی از آنها به صورت اجمالی به نقل از هورموند 

اشاره می شود. 
غیرمنتظ�ره: یعنی چیزی که جدید، متفاوت، 
تکان دهن��ده، تعجب برانگی��ز و تازه باش��د. غیره 
منتظره ب��ودن منجر به توجه می ش��ود. بیش��تر 
مردم دوس��ت ندارند ش��گفت زده ش��وند. به گروه 
سازنده آگهی بگویید که می خواهید از ایده ای که 

می سازند شگفت زده شوید. 
مرتبط: اگر موضوع برای مردم فایده یا منفعتی 
نداش��ته باشد یا مربوط به کارشان نباشد، توجهی 
نخواهند کرد. باید پیام ش��ما را مفید بدانند حتی 
اگر اس��تفاده از آن جنبه س��رگرمی ی��ا تفریحی 
داشته باشد. اگر ایده شما توسط برنامه استراتژی 
پیام پیج پرفکت خوب تشخیص داده شود، دارای 
یک نقطه ارتباط مهم اس��ت و یک دلیل قدرتمند 

برای توجه کردن دارد. 
در رس�انه ها قابل گسترش اس�ت: ایده های 
ش��ما از محدودیت های هر رس��انه تبلیغاتی فراتر 
م��ی رود. در رادیو ب��دون تصاویر ارائه می ش��ود. 
روی بیلبورد بدون صدا و موس��یقی قابل اجراست. 
می توان��د به صورت چاپی ارائه ش��ود. ایده ش��ما 

محدود به یک رسانه تبلیغاتی نیست. 
در سراس�ر بازار قابل گس�ترش است: ایده 
شما مفهوم و عناصر منس��جم و قدرتمندی دارد 
ک��ه می توانید آن را در بازارهای هدف متفاوت به 

کار ببرید. 
در محصوالت مختلف کاربرد دارد: ایده شما 
مفهوم و عناصر قدرتمندی دارد که می تواند برای 

محصوالت مختلف استفاده شود. 
در طول زمان قابل گسترش است: ایده شما 
عم��ر طوالنی دارد و بدون کهنگ��ی در آینده هم 
قابل اس��تفاده اس��ت. این  یکی از تست های واقعی 
جام��ع بودن یک ایده اس��ت. بعض��ی از ایده های 

تبلیغاتی بیش از ۵۰ سال قدمت دارند. 
س�اده و واضح: یک ایده در یک جمله س��اده 
قابل بی��ان اس��ت. مدی��ران هنری، معم��وال گروه 
سازنده  را ملزم می کنند به هر ایده نامی بدهند و 
پیش از ارائ��ه آن را توضیح دهند. اگر ایده مبهم 
و نامفهوم بود مش��خص می ش��د ک��ه دنبال ایده 
درستی نیستند، بلکه در پی یک تاکتیک اجرایی 

هستند که قابل گسترش دادن نیست. 
عنص�ری ثاب�ت ب�رای مالکیت برن�د دارد: 
عناص��ر ثابت و پیوس��ته ای در ی��ک آگهی وجود 
دارد که جدید و متفاوت بودن آن مهم نیست. در 
تبلیغات گندم و ش��یر صبحانه، خرگوش متحرک 
یکسان و یک جور به نظر می رسد، همیشه با حقه 
خودش را به گندم و ش��یر می رس��اند و همیش��ه 
نقش��ه هایش توس��ط بچه ها خنثی می شود و در 
آخ��ر عبارت��ی را می گوید که گندم و ش��یر برای 

بچه هاست نه خرگوش. 
عنصری ثابت برای تازگی دارد: در تبلیغات 
گندم و ش��یر، طرح، قالب و چهره عنصری متغیر 
برای ایجاد طراوت دارد. همیشه متفاوت هستند. 
ه��ر چیزی به جز آن یکس��ان اس��ت و ای��ن ایده 

تبلیغاتی ۴۰ سال است که ادامه دارد.
 در ی��ک تصوی��ر یا ی��ک جمله قاب��ل توصیف 
اس��ت: عبارات موجود در کن��ار جعبه نمونه ای از 
ایده های تک خطی هس��تند. گاهی اوقات می توان 
یک ایده را در قالب یک تصویر یا موس��یقی بیان 
کرد. بس��یاری از تبلیغات بزرگ تلویزیونی در یک 

عکس قابل بیان هستند. 
اثر هال�ه ای: یک ایده بزرگ ب��ا کمترین بیان 
بیشترین حرف را می زند. یک تبلیغات تلویزیونی 
ب��رای نانی درس��ت کردم ک��ه در م��رغ و ماهی 
س��وخاری استفاده می ش��د. در بررسی ارتباطات، 
بازار هدف فهرس��ت بلندباالیی از دیدگاهش برای 
ما ارس��ال کرد که هرگ��ز در آگهی بی��ان نکرده 
بودیم؛ خوش��مزگی، تهیه آس��ان، ساخته شده از 
بهترین مواد اولیه، کیفیت برتر، قیمت مناس��ب و 
… دیدگاهی که ارائه کرده بودیم این بود که این 
نان خاطرات خ��وب کودکی هنگام خوردن غذای 
سرخ ش��ده را زنده می کند. وقت��ی خاطرات زنده 
ش��د، هیجانات و احساسات خوش��ایندی نمایان 
ش��دند. آگه��ی دارای اثر هاله ای ب��ود. یک عنصر 
هیجان��ی کلیدی خوب ایجاد کنی��د، دیگر نیازی 
ندارید ک��ه خوبی های محصول خود را فهرس��ت 
کنید. تداعی معانی در ذهن و قلب مش��تری کار 

همه آن نوشته ها را انجام می دهد. 
یک اس�تراتژی: هر ارتباط بازاریابی که انجام 
می دهید باید براساس موقعیت ثابت شما در بازار 
باشد. باید در مورد شخصیت برند شما صدق کند 
و باید توس��ط نرم افزار پیج پرفکت به آن رس��یده 
باش��ید. اس��تراتژی پیام به ش��ما می گوید مفهوم 
هیجان��ی کلیدی چیس��ت و دلی��ل موجهی برای 
موردتوجه ق��رار گرفتن ارائه می کند. اس��تراتژی 
ثابت کم��ک می کند یک مالکیت ش��فاف و قوی 
بس��ازید. این را به یاد داشته باشید که استراتژی 
پیام چیزی است که می خواهید بگویید؛ یک ایده 

تبلیغاتی، شیوه گفتن آن است. 
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

چگونه ایده های تبلیغاتی خالق 
ایجاد کنیم

خالقی��ت، ایج��اد مفهوم ب��دون در نظ��ر گرفتن 
محدودیت های زم��ان، پول و افراد اس��ت. خالقیت 
نیازمند توانایی اش��تباه کردن و در ابتدا ناقص بودن 
اس��ت؛ ایده ها ممکن اس��ت در ابتدای ش��کل گیری 
بس��یار خام باش��ند. خالقیت مس��تلزم این است که 
ذه��ن منتقدان��ه خود را خاموش کنی��م و فقط بازی 
کنیم و خوش باش��یم. خالقیت مس��تلزم این است 
ک��ه ج��واب را از پیش ندانیم، دنب��ال یک فرمول یا 
قانون نباش��یم و پذیرای اتفاقات خوشایند باشیم. در 
خالقیت باید مش��کل را به گون��ه ای تعریف کنید که 
مش��کل حل ش��ده یا در حال حل کردن کل مشکل 
هس��تید. بهتر اس��ت بدانی��د تمام ای��ن ویژگی های 
خالقیت توس��ط فرهنگ کنترلی م��دارس و تجارت 

ما سرکوب شده است. 
تبلیغات خالق

برای ایج��اد ایده های تبلیغاتی خ��الق، این روش 
پن��ج مرحله ای ب��ه کم��ک می آید: ۱- جداس��ازی 
۲-آماده س��ازی 3- معط��وف ک��ردن ۴- تولی��د ۵- 
ارزیابی. بس��یار مهم اس��ت که گام ه��ا را به ترتیب 
بردارید و هر زمان روی ی��ک مرحله کارکنید. برای 
نمونه وقتی در حال تولید ایده هستید آن را ارزیابی 
نکنید و تا زمانی که مغز ش��ما هنوز توانایی معطوف 
کردن افکار روی موضوعی را دارد تولید ایده را شروع 

نکنید. 
گام اول – جداس�ازی: از دفت��ر خارج ش��وید و 
موبایل ها را خاموش و محلی دنج و دل چس��ب پیدا 
کنی��د و درباره ایده یک آگه��ی فکر کنید. به دالیل 
ف��راوان نشس��تن در کنار یک دریاچ��ه زیبا در یک 
روز آفتابی و دی��دن رفت وآمد قایق ها منجر به خلق 
ایده های بزرگ تر و بهتری می ش��ود تا نشس��تن در 
اتاق��ی که به طور دائم با صدای تلفن ها و صدای بلند 

افراد، مزاحمت ایجاد می شود. 
تنها جدایی فیزیکی از آش��فتگی های روزانه کافی 
نیس��ت باید از نظر احساسی هم جدا شوید. البته به 
زمان بیشتری نیاز است. تیمی که معموال تا رسیدن 
ب��ه یک ایده بزرگ می خندند و اس��تراحت می کنند 
پربازده ترین اس��ت. ش��اید تنبل به نظر برس��ند، اما 
این طور نیس��ت. وقتی نگرش درس��تی پی��دا کنید 
کیفیت و کمیت ایده های ش��ما به طور چش��مگیری 
افزای��ش می یابد. بهترین ایده ه��ا زمانی می آیند که 
کمتر انتظارش رادارید؛ نیمه شب، زیر دوش یا هنگام 

شستن ظرف، ورزش یا هنگام رانندگی. 
بس��یار مهم اس��ت ک��ه خ��ود را از چیزهایی که 
خالقی��ت را نابود می کند جدا کنید. ب��ا افرادی کار 
نکنید که نگرش و ش��یوه فکری ش��ان ب��ا خالقیت 

مغایرت دارد. 
گام دوم- آماده س�ازی: ذه��ن خود را برای خلق 
ک��ردن آماده کنید. همه ما ی��ک منطقه خالق داریم 
و ش��یوه های منحصر به خودمان را برای وارد ش��دن 
به آن منطقه داریم. ممکن اس��ت یک خودکار شانس 
داشته باشید یا نشستن کنار شومینه یا یک نوشیدنی 
یا دیدن آگهی ها، الهام بخش شما باشند. هر کاری که 

شما را در آن وضعیت قرار می دهد انجام دهید. 
گام س�وم- گرم ک�ردن: ذهن ناخودآگاه ش��ما 
مخزن پرتوانی اس��ت. هنگام ایجاد ایده های جدید، 
ذهن ناخودآگاه ش��ما سریع تر از ذهن خودآگاه عمل 
می کن��د، اما ابتدا باید به آن خوراک داده و س��پس 
اج��ازه دهید تا کار کند. به این کار گرم کردن ذهن 
ناخ��ودآگاه به منظور ایده پردازی گفته می ش��ود. در 
نهایت، بازمان، توجه و تغذیه، ذهن ناخودآگاه ش��ما 
ایده یا ایده ه��ای جدیدی را ایجاد خواهد کرد. برای 
اینکه ذهن ناخودآگاه ش��ما کار کند ابتدا با مشخص 
کردن مشکلی که می خواهید حل کنید باید آن را با 

حداکثر تمرکز تعریف کنید. 
قب��ل از فکر ک��ردن، ذهن خ��ود را ت��ا جایی که 
ممکن اس��ت تحری��ک کنید. ب��ه آگهی های قدیمی 
ی��ا آگهی های موفق رقبا ن��گاه کنید یا به کتاب های 
راهنم��ا نگاهی بیندازید. کتاب بخوانید، عکس، فیلم 
و تلویزیون ببینید، موسیقی گوش دهید یا به جایی 
ک��ه بازار هدف بالقوه زندگ��ی می کند بروید تا حس 
آنها را به دس��ت آورید. هن��گام کار روزانه برای حل 
مش��کل آن را در ذهن داشته باشید. هنگام کار روی 

حل مشکل به خودتان مرخصی بدهید. 
گام چه�ارم- تولید: زمان��ی را برای ایجاد تولید 
ایده کنار بگذارید. اگر کار پیچیده و ش��امل چندین 
رسانه اس��ت، روی یک رسانه فکر کنید؛ مانند تفکر 
در مورد یک بیلبورد همراه با تیترها و تصاویر. نگران 
نوش��تن کل آگهی نباش��ید، فقط در مورد تیترها و 
تصاوی��ر فکر کنید و هر آنچه به ذهن تان می آید تند 
و حتی بدخط روی یک کاغذ س��فید بنویسید. وقتی 
ایده خام را پیدا کردید، می توانید برای دیگر رسانه ها 
ایده ه��ای دیگری ایجاد کنید؛ اما ابتدا هر ایده ای که 
به ذهن تان می آید را بنویسید تا بتوان در حد ممکن 

ایده های خام انتخاب کرد. 
گام پنجم- ارزیابی: نکته مهم این اس��ت که در 
هن��گام ایده پردازی، ارزیابی نکنی��د. این کار از نظر 
ذهنی مانند این اس��ت گاز و ترمز را هم زمان فش��ار 
دهید؛ به جایش این دو را جداگانه انجام دهید؛ تولید 
ای��ده و س��پس ارزیابی آنها. کدام را دوس��ت دارید؟ 

چرا؟ چرا بعضی ایده ها قوی تر هستند؟ 
ب��ه دنبال اص��ول مفیدی باش��ید که ش��ما را در 

کشف های جدید راهنمایی کند. 

jami oetting
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کسب و کار ها و مشتریان، هر دو به ایمیل 
به عنوان منبع اطالع رسانی و کانال ارتباطی 
اصلی متکی هستند، اما اگر از این سرویس 
به درس��تی اس��تفاده نکنید، عمال هزینه ای 

سربار خواهد بود. 
به گزارش زومیت، با وجود استراتژی های 
مختلف کمپی��ن ایمیلی، تع��داد اندکی از 
ش��رکت ها از اعتبار س��نجی ایمی��ل ب��رای 
تضمی��ن صح��ت آن اس��تفاده می کنن��د. 
ایمیل ه��ای نامعتبر به مرور لیس��ت تماس 
ش��ما را پرمی کنن��د و زمان و پول ش��ما را 
ه��در می دهند. مثل مص��داق آب در هاون 
کوبیدن، ایمیل هایی می فرستید که به جایی 
نمی رس��ند. بدون این ابزار ض��روری حتی 
کمپین های  ایمیلی استادانه نیز محکوم به 

شکست هستند. 

به مشتریانی که به ایمیل های شما 
عالقه دارند اهمیت دهید

آمار ه��ای زی��ادی دلیل س��رمایه گذاری 
کالن بازاریاب��ان روی ایمیل ه��ای تبلیغاتی 
را مش��خص کرده اس��ت. برای مثال طبق 
مطالعات گروه تحقیقات��ی رادیکاتی، انتظار 
م��ی رود در پای��ان س��ال ۲۰۱۷ تعداد کل 
حس��اب های ایمیل بیش��تر از ۴.۹ میلیارد 
اکانت باشد. ۵۷درصد کاربران این ایمیل ها 
زمانی حدود ۱۰ ت��ا ۶۰ دقیقه برای بازدید 
ایمیل ه��ای تبلیغات��ی در ه��ر هفته صرف 

می کنند. 
ب��ا در نظ��ر گرفت��ن هم��ه این م��وارد، 
 B2Bتعجبی ندارد ک��ه ۸۱درصد بازاریابان
از خبرنامه ه��ای ایمیل��ی ب��رای بازاریاب��ی 
محتوایی اس��تفاده می کنند، اما وقتی مردم 
ایمیل های ش��ان را کنار می گذارند یا آدرس 

آن را تغییر می دهند چه اتفاقی می افتد؟ 
توس��ط  ایمی��ل  گذاش��تن  کن��ار  ب��ا 

صاحبان شان، ایمیل های غیر معتبر به سرعت 
انباش��ته می شوند. بس��یاری از شرکت ها به 
جم��ع آوری آدرس ایمی��ل در مرحله خرید 
مشتریان که اکثرا توسط گوشی های همراه 
انجام می ش��ود متکی هس��تند، اما در وارد 
ک��ردن آدرس ایمیل توس��ط گوش��ی های 
همراه، امکان اش��تباهات تایپی بسیار زیاد 
است و متاسفانه تا زمان بازگشت ایمیل های 

ارسالی، معلوم نخواهند شد. 
این اش��تباهات ش��ما را در دسترس��ی به 
مشتریان اصلی به دردس��ر خواهد انداخت. 
یک لیس��ت معتب��ر ایمیل برای بازگش��ت 
س��رمایه گذاری انجام ش��ده روی تبلیغ��ات 
ایمیلی حیاتی است. بنا به اظهارات بلیزویچ 
یک��ی از بنیانگذاران س��رویس های بازاریابی 
ایمیلی، وب مسترها و بازاریابان اینترنتی در 
هر روز ه��زاران ایمیل برای مشتریان ش��ان 
می فرس��تند. تعداد زیاد این ایمیل ها اعتبار 
ش��ما را ب��رای س��رویس دهندگان ایمی��ل 
کاهش می دهد و خطر اسپم شناخته شدن 
دامنه ش��ما افزایش می یابد. وی اهمیت این 
اعتبار را ب��رای موفقیت کمپین های ایمیلی 
این گون��ه توضیح می دهد ک��ه هرچه تعداد 
ایمیل های بیشتری بفرس��تید، اعتبار شما 
نزد سرویس دهندگان ایمیل کاهش می یابد. 
اعتبار کمتر به معنای باال رفتن خطر اس��پم 
و انتقال ایمیل های ش��ما به پوش��ه اس��پم 
صندوق های ایمیل است؛ در نتیجه احتمال 
دیده شدن آن توسط کاربران کاهش می یابد. 

درک سودمندی اعتبار سنجی ایمیل ها
اعتبارس��نجی ایمی��ل  یا صحت  س��نجی 
آن ی��ک راه ح��ل بالق��وه ب��رای مش��کل 
همه گی��ر ایمیل های نادرس��ت یا بی هدف 
اس��ت. اعتبارس��نجی ایمیل ه��ا می توان��د 
قدمی برای در ارتباط نگه داش��تن ش��ما با 

مش��تریان وفادارتان باشد. در ضمن با درک 
عالقه مندی مشتریان کسب و کار خود را نیز 

بهتر جهت دهی خواهید کرد. 
اس��تفاده از پروس��ه تایید ایمیل ش��امل 
تایید همزمان صح��ت و اعتبار ایمیل ها در 
حین ثبت نام مشتریان، روشی ایده آل  برای 
اطمینان از اعتبار ایمیل های ثبت شده است. 
ارزش ایمیل ه��ای معتبر وقت��ی که هزاران 
ایمیل تبلیغاتی به مخاطبان تان می فرستید 

مشخص می شود. 

صرفه جویی در هزینه و بهبود نرخ 
بازگشت سرمایه

هر ایمیل��ی که ارس��ال می ش��ود عالوه 
بر باال بردن خطر مس��دود ش��دن توس��ط 
س��رویس دهندگان ایمی��ل، هزین��ه ای نیز 
درب��ر دارد. این موضوع زمان��ی قابل توجه 
است که لیست ایمیل شما شامل هزاران و 
ش��اید میلیون ها کاربر باشد. در این صورت 
نمی توان به سادگی از هزینه تلف شده توسط 

ایمیل های غیر معتبر چشم پوشی کرد. 
با لیس��ت ایمیل هرچ��ه دقیق تر و معتبر 
شده، ش��اهد نرخ بازگشت سرمایه بیشتری 
در براب��ر هزین��ه صرف ش��ده خواهی��د بود. 
آمار ه��ای کمپی��ن ش��ما هی��چ گاه کمتر از 
حداقل های منطقی فرض شده نخواهد بود و 
مش��اهده نتایج قابل توجه مشوق شما برای 
سرمایه گذاری بیشتر در این حوزه خواهد شد. 

آنالیز منطقی نتایج و جهت گیری مناسب
آمار های ناشی از لیست ایمیل نامطمئن 
هرگز نخواهند توانس��ت راهنمای مناسبی 
برای تعیین اس��تراتژی درس��ت باشند. این 
اطالعات برای جهت دهی به کس��ب و کار و 
بازگشت س��رمایه تبلیغاتی حیاتی هستند. 
ایمیل های بی هدف هیچ نتیجه ای جز اتالف 

سرمایه نخواهند داشت. از همه بدتر معموال 
اکثر ش��رکت ها با محدودی��ت منابع مواجه 
هستند. سرمایه ای که روی تبلیغات ایمیلی 
صرف می ش��ود از بخش ه��ای مهم دیگری 
کس��ر شده اس��ت. نتیجه دلخوش بودن به 
تبلیغات��ی که راه به جای��ی نمی برند، مانند 
رفتن به میدان جنگ با اسلحه خالی است. 

یک لیس��ت معتبر ایمیل، کاربران فعال 
را برای ش��ما متمای��ز خواهد کرد و ش��ما 
می توانید برای هر گروه ایمیل هایی متناسب 
با فعالیت شان شامل انگیزه دادن به بازگشت 

یا به روزرسانی خریدهای شان بفرستید. 

افزایش اعتبار
اگ��ر نرخ ارس��ال ایمیل های ش��ما بیش 
از ح��د باش��د و س��رویس دهندگان ایمیل 
شروع به مس��دود کردن دامنه شما بکنند، 
اعتبار تجاری ش��ما به ته خط رسیده است. 
هیچ کس��ی دوس��ت ندارد برندش به عنوان 
اسپم شناخته ش��ود، بنابراین اعتبار سنجی 
ایمیل می توان��د در ادامه به بهبود وضعیت 
ش��ما به عن��وان برن��د معتب��ر، در رابطه با 
اینترن��ت و  و  ایمی��ل  س��رویس دهندگان 

همچنین مشتریان هدف کمک کند. 
اما با همه تالش های��ی که برای مدیریت 
درس��ت ایمیل ها انج��ام می دهی��م، اغلب 
مش��تریان فراموش می کنن��د تغییر آدرس 
ایمیل ش��ان را به ما اطالع دهن��د، بنابراین 
اعتبار س��نجی دور ه ای ایمی��ل نیز می تواند 
راه حل مناسبی برای خالصی از ایمیل های 
بی سروته باشد. اینها دالیلی بود که چرا شما 
در کمپین های بازاریابی ایمیلی برای ماندن 
در گود مبارزه و درو کردن بسیاری از منافع 
تبلیغات ایمیلی، به اعتبارسنجی ایمیل نیاز 

دارید. 
ENTREPRENEUR :منبع

 اعتبار سنجی ایمیل؛ فاکتور مهم
 در بازاریابی ایمیلی

روابط عمومی یا بازاریابی، فروش 
خوب و موفق، حاصل کدام است؟ 

از دیرب��از، در فضای تجاری و محیط های کس��ب و کار، 
روابط عمومی ه��ا و عوامل بازاریابی )مارکتینگ(، باوجود 
رقابتی ضمنی، همواره احساس قرابت و خویشاوندی نیز 

کرده اند. 
ب��ه گ��زارش پایگاه تحلیل��ی خبری بان��ک و صنعت، 
حقیقت این اس��ت که ای��ن دو نس��بتی نزدیک در حد 
افراد یک خانواده دارند. اغلب شرکت های موفق در حوزه 
شناخت بازار و جذب مش��تری، بدون داشتن یک روابط 
عمومی قوی به این موفقیت نرسیده اند. از قدیم االیام نیز 
حجره داران و پیشکس��وتان بازار عموما به شاگردان خود 
نصیحت کرده اند که بدون روی خوش، مش��تری حتی از 

شما آب هم نمی خرد! 
اما ببینیم واقعا روابط عمومی و بازاریابی باالخره کجای 
فرآیند فروش با هم مالقات دارند؟ به بیان دیگر، چه تشابه 

و تفاوتی میان بازاریابی و روابط عمومی وجود دارد؟ 
بگذارید با هم به س��راغ یک خاطره برویم. در سال های 
آغازی��ن ده��ه ۷۰ در هم��ان زمان ها ک��ه به عنوان یک 
خبرنگار نس��بتا جوان اما کامال دس��ت به قلم وارد حرفه 
روابط عمومی شده بودم، همراه گروهی از همکاران برای 
گذراندن یک دوره آموزش��ی راهی یکی از ش��رکت های 

بزرگ بین المللی در اروپا شدیم. 
حی��ن آموزش، فردی خوش برخورد، به عنوان راهنما از 
طرف شرکت فوالدس��از معروف اروپایی همراه گروه بود. 
در یک��ی از همان روزه��ای اول ماموریت، با نظر اکثریت 
دوستان از آن راهنما درخواست کردیم در صورت امکان، 
دیداری با واحد روابط عمومی و همچنین سایت صنعتی 
کارخانه خودشان که در نزدیکی بندرگاه حومه شهر محل 
اقامت مان ب��ود، ترتیب دهد. اعضای هیأت مایل بودند از 
فرصت ایجاد ش��ده بیشترین بهره را ببرند، اما من بیشتر 
کنجکاو بودم ببینم در یک کارخانه فوالد مشابه در قلب 
اروپ��ا، روابط عمومی چگونه اداره ای اس��ت و یک بازدید 

صنعتی را به چه نحوی هماهنگ و اجرا می کند. 
در حالی که ما نگران پاسخ مثبت یا منفی آنها در برابر 
خواسته خارج از برنامه خودمان بودیم، فکر می کنید چه 

پاسخی دریافت کردیم؟ 
راهنم��ای گروه گفت ش��رکت . . . واحدی به نام روابط 
عمومی ندارد، اما هر س��والی درباره روابط عمومی داشته 
باش��ید، بخش مارکتینگ قادر است پاسخگو و راهنمای 

شما در امور روابط عمومی باشد! 
اکنون پ��س از یک ربع قرن تجربه، به عنوان یک عضو 
رواب��ط عموم��ی در هر دو دوره قدیم و جدید، احس��اس 
می کنم به پاسخی بهتر برای سوال های فوق نرسیده ایم. 

آری بازاریاب��ی و ف��روش، با رواب��ط عمومی فرق هایی 
دارند اما نقاط مش��ترک و تالقی ش��ان آنقدر هس��ت که 
بت��وان گفت یک بازاریابی خوب باید با اصول حرفه ای در 
حوزه ارتباطات و روابط عمومی آش��نا باشد. از دیگر سو، 
روابط عمومی هم اگر می خواهد به معنای حقیقی خویش 

نزدیک شود، باید الفبای بازاریابی حرفه ای را بلد باشد. 
در دنی��ای تج��ارت کنون��ی، قطعا دانش های��ی مانند 
تکنیک های ش��ناخت بازار، نحوه تنظی��م افکار عمومی 
برای حفظ شرایط بازار و وضعیت مطلوب فروش، جذب 
مش��تری و تبلی��غ نام ش��رکت، از دالیل تالق��ی و نقاط 

اشتراک روابط عمومی با فروش محسوب می شوند. 
در حالی که بازاریابی و تحقیقات بازار، بیش��تر بر نکات 
فنی فرآیند فروش و اس��تمرار حض��ور در بازار تخصصی 
کاال و خدمات تولیدی ش��رکت متمرکز می شود، تمرکز 
روابط عمومی بر تکنیک ه��ای تأمین نظر، جلب توجه و 
اقناع مش��تری و فرآیند بالانقطاع جذب از طریق تکیه بر 
عالقه مندی ها و زوایای مطلوب دیدگاه مشتری و پذیرایی 

همه جانبه از اوست. 
با توس��عه ش��بکه های اجتماعی در جهان متحول و رو به 
انفج��ار اطالعات، بای��د پذیرفت ش��یوه های عملکرد هر دو 
سیستم دس��تخوش تغییراتی شگرف اس��ت که حوزه های 
کاری و کنشگران حاضر در آنها را به سرعت متحول می سازد. 
این بار، متخصصان فروش مش��تریان قدیمی و جدید 
خود را در معرض خطر جذب توس��ط رقیبانی مش��اهده 
می کنند که در گروه های روبه رشد شبکه های اجتماعی 
فعالند. این رقبای سرسخت فروش، از تکنیک های رسانه 
بهره می برند و جنس ش��ان بیش��تر از ن��وع خبرنگاران و 

تحلیلگران رسانه است تا کارشناسان فروش. 
امروزه بازاریابی و فروش به س��خن آمده و به صراحت 
می گوید زب��ان این بازار را، روابط عمومی و رس��انه بهتر 
می فهمد. در این فضا، دیرزمانی است که دیگر برای سخن 
گفتن با کنش��گران بازار، زبان سنتی فروش و تحقیقات 

بازار کافی نیست. 
اکن��ون می��دان برای رواب��ط عمومی یا بهت��ر بگوییم 
رس��انه بازاریاب روابط عمومی، بازتر ش��ده است. اوست 
که می تواند زبان تحلیلگر رس��انه را بفهمد، دس��تش را 
بخواند و راهکارهای گره گش��ا در محیط رسانه ای بازار را 
برای مس��ئول فروش سازمان ارائه کند. روابط عمومی در 
نق��ش تازه خود باید فرآورده های��ی را برای حفظ آرامش 
بازار و اقناع مش��تریان به شکلی تأثیر گذار بسازد، سخن 
مخرب تحلیلگران و بوق های دشمن را خنثی کند و چهره 
مطلوبی را که پیش از این از واقعیت های عملکرد سازمان 
نزد ذی نفعان ترس��یم کرده، همچنان محفوظ نگه دارد. 
یقینا از این پس روابط عمومی مطابق تعاریف س��نتی و 
قدیمی تر، به تدریج کارایی و نقش خود را از دست داده و 
براساس کارکردهای جدیدی که آن را بسیار به تحقیقات 
بازاریابی و فروش نزدیک می سازد، نیاز به بازتعریف دارد.

ارزیابی ایده های روابط عمومی
ش��ما به عنوان متخص��ص رواب��ط عمومی باید 
بدانی��د که درنهایت این مش��تری ها هس��تند که 
درمورد آنچه انجام خواهند داد تصمیم می گیرند. 
ش��ما مش��اورید نه تصمیم گیرنده. ممکن اس��ت 
ایده های خوبی داشته باشید ولی پول آنها است و 
در پایان آنها هس��تند که تصمیم می گیرند اجازه 

انجام چه کاری را به شما بدهند. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، اگر ش��ما صاحب یک 
کسب و کار باشید نه تنها ایده های روابط عمومی را 
انتخاب می کنید، بلکه در مورد اینکه کدام ش��یوه 
تبلیغات��ی را نی��ز در پیش بگیری��د تصمیم گیری 
می کنید. در این مطلب پرس��ش هایی مطرح شده 
که به ش��ما در ارزیاب��ی اینکه آیا ایده خاص فقط 
روی کاغذ خوب به نظر می رسد یا اینکه واقعا در 

عمل هم مؤثر است، کمک خواهد کرد. 
- آی�ا ای�ن برنامه قدرت احساس�ی دارد؟ 
احساس- یک حس بسیار هیجان انگیز فهمیدن و 
احساس کردن- سوختنی است که موجب حسن 
تأثیر روابط عمومی می شود. این حس جایگاه شما 
را در رس��انه ها بیمه می کند، ب��ه تصمیم گیری ها 
ش��کل می دهد، ایج��اد آگاهی و عالق��ه می کند، 
میزان پاس��خ دهی به ش��ما را افزایش می دهد و 
باعث می شود مخاطب هدف شما، پیام هایی را که 

در جهت او فرستاده اید باور کند. 
- آیا این برنامه ها نش�ان دهنده پیام مورد 
نظر ما است؟ خلق روش های ابتکاری برای جلب 
توجه عموم مردم یا تبلیغات فروش کاالیی که به 
جای بیان کردن پیام های بازرگانی آنها را نش��ان 
می ده��د، همان چیزی اس��ت که آنه��ا را دارای 

ارزش خبرسازی می کند. 
- آی�ا مخاط�ب هدف م�ا می توان�د با آن 
ارتباط برق�رار کند؟ یک برنام��ه برنده، نه تنها 
روی آنچه ش��ما انجام می دهید تمرکز دارد، بلکه 
ب��ه آنچه محصول تان برای مخاطب انجام می دهد 
نیز می پ��ردازد. این تمرکز روی مش��تری نه تنها 
متضمن ارزش خبرس��ازی اس��ت بلکه مخاطبان 

را تش��ویق می کند که به پی��ام توجه کنند و طرز 
تلقی، عقیده، باور یا رفتار خود را تغییر دهند. 

- آی�ا ای�ن برنامه ی�ک گام باالت�ر از حد 
معمول است؟ تاکتیک های روابط عمومی زمانی 
بهترین شکل خود را دارند که شما را به جایگاهی 
برتر در صنع��ت یا بازار برس��انند. روابط عمومی 
باید نیروها و موجودی های طبیعی شما را طوری 
نش��ان دهد که در رقابت یک سر و گردن باالتر از 

سایرین قرار بگیرید. 
- آیا به س�واالت اساس�ی چه کس�ی، چه 
چیزی، چه زمانی و چه مکانی پاسخ می دهد؟ 
طرح برنامه روابط عمومی خوب، مشخص می کند 
پیام دقیقا چیس��ت، به چه کس��ی بیشتر ارتباط 
دارد و در چ��ه بعدی از زندگی مخاطب هدف این 
پیام ب��ه بهترین صورت ممکن منتقل می ش��ود. 
دقیق��ا بدانید چرا برنامه روابط عمومی دارید، چه 

انتظاری از آن دارید و چه زمانی. 
- چه نتایجی می خواه�د؟ با توجه به مقدار 
پولی ک��ه می خواهید به دس��ت آورید، بودجه ای 
را تعیی��ن کنی��د. تصمی��م بگیری��د ک��ه چگونه 
می خواهید پیش��رفت خ��ود را ان��دازه بگیرید؛ با 
توجه به درخواس��ت های موجود، آمارگیری های 
تحقیقی درمورد ب��ازار، گروه هایی که باید بر آنها 

تمرکز کنید یا سرمایه افزایش یافته در بازار. 
از آنجای��ی که تم��ام مفاهیم رواب��ط عمومی، 
مجموعه ای از یک س��ری عوامل هستند، می توان 
می��زان موفقیت یک تصور عموم��ی را با آزمایش 
ک��ردن آن ایده، البته نه به ط��ور کلی بلکه همراه 
با اج��زای آن پیش بینی کرد. ش��ما قدرت دارید 
تش��خیص دهی��د چه عناص��ری حام��ل هیجان 
خواهند بود، ک��دام یک پیام بازرگان��ی را انتقال 
خواهد داد، کدام یک ایجاد ارزش خبری یا عالقه 
خواه��د ک��رد و کدام عامل این تص��ور عمومی را 
دقیقا متوجه رسانه یا مخاطب می کند. با دانستن 
تأثیر مش��خصی که ه��ر عام��ل در هدایت تصور 
عموم��ی دارد می توانی��د برنام��ه رواب��ط عمومی 
بسازید که احتمال دس��تیابی آن به موفقیتی که 

شما می خواهید، بیشتر باشد. 

کلیدارتباط

بازاریابی خالق

Berger بازاریابی خالق برای چسب

امیرحسین نوری
کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی



 با نشانه های کارآفرینان موفق 
آشنا شوید

اگر به دنبال کارآفرینی و راه اندازی کس��ب و کار شخصی 
خود هستید باید بدانید که ممکن است الزاما همه ایده های 
جدی��د جواب ن��داده و برخی از آنها به شکس��ت بینجامد. 
براس��اس آمارها، نیمی از کس��ب و کارهای کوچک در پنج 
سال ابتدایی تأسیس، با شکست روبه رو می شوند. به گزارش 
دیجیاتو، کارآفرینان باید بدانند که چگونه با مدیریت زمان، 
رویاهای خود را به واقعیت بدل کنند. تبدیل ش��دن به یک 
کارآفری��ن موفق نیاز به نگرش و خصوصیات فردی ویژه ای 

دارد که در ادامه به 10 مورد از آنها می پردازیم. 
خالقیت

کارآفرین��ی با یک ایده آغاز می ش��ود، اما برای موفقیت 
در آن هم��واره باید به دنب��ال ایده های جدید بعدی و نیز 
یافتن روش های انجام بهتر کارها بود.  »ریچارد برانسون« 
کارآفرین و موسس خطوط هوایی ویرجین می گوید »من 
با هدف تولید سرمایه به سراغ کسب و کار جدیدی نمی روم، 
بلک��ه با این هدف که کاری را بهت��ر از دیگران انجام دهم 
آن را دنب��ال می کنم و حتی گاهی اوقات به این دلیل که 
دیگران کاری را بهتر از من انجام داده اند و موجب ناکامی 

من شده اند آن کسب و کار را رها می کنم.« 
اشتیاق

یک حقیقت انکارناپذیر پیرامون موفقیت در هر حرفه، 
اشتیاق است. بدون شور و شوق کافی برای کار، هیچ دلیلی 
ب��رای ادامه آن وجود ندارد. کارآفرینان همواره به کار خود 
عشق ورزیده و خود را وقف کسب و کار می کنند، اعتماد به 

نفس الزم را دارند و آماده انجام فعالیت فراوان هستند. 
پشتکار

استیو جابز در مصاحبه ای گفته بود »من متوجه شده ام 
ک��ه نیمی از آن چیزی که ی��ک کارآفرین موفق را از یک 
ناموفق متمایز می کند، پش��تکار اس��ت.« از س��وی دیگر 
کارآفرینان رئیس خود هس��تند؛ به این معنی که کس��ی 
به آنها نمی گوید چه کنند ی��ا چه نکنند و این افراد خود 
مسئول زمانبندی و نحوه انجام فعالیت های خود هستند. 
پشتکار موجب می شود که آنها ساعت های طوالنی و تالش 

فراوانی را به کار خود تخصیص دهند. 
خوش بینی

آیا شما همیشه نیمه پر لیوان را می بینید یا نیمه خالی؟ 
اگ��ر می خواهید یک کارآفرین موفق باش��ید باید همواره 
خوش بین باشید. کارآفرینان همواره به دنبال یافتن راهی 
برای انجام بهت��ر کارها بوده و تالش می کنند جهان را به 
جای بهتری برای زندگی کردن تبدیل کنند. از سوی دیگر 
آنها اسیر اتفاقات گذشته یا تفکرات منفی نشده و در مقابل 
همواره بر پیشرفت تمرکز می کنند. همچنین آنها هنگامی 
که با یک چالش جدید روبه رو ش��وند، آن را به چشم یک 

مشکل ندیده، بلکه به عنوان یک فرصت به آن می نگرند. 
آینده نگری

با توجه به اینکه کارآفرینان همواره بر پیش��رفت تمرکز 
دارند، آینده نگری نیز بخش عمده ای از بینش آنها را تشکیل 
می دهد. آنها هدف خود را مشخص کرده و تمام قوای خود 
را برای رس��یدن به آن به کار می برند. همیشه داشتن یک 
چشم انداز صحیح انسان را به سمت هدفش هدایت می کند. 

توانایی متقاعد ساختن دیگران
ش��ناخت کس��ب و کار، یکی از بخش های انکارناپذیر در 
راه دس��تیابی به موفقیت اس��ت. اگر بتوانید افرادی را که 
برای تان کار می کنند به خوبی رهبری کرده به گونه ای که 
آنها به شما گوش فرا دهند، پس یکی از قدم های موفقیت 
در کارآفرینی را برداش��ته اید. از سوی دیگر، کارآفرینی که 
به تازگی کس��ب و کار خود را تأسیس کرده، نیاز دارد ایده 
بزرگش از جانب س��ایرین تأیید ش��ود؛ اگ��ر در این حین 
سرمایه گذاران یا حامیان دچار شک شوند، از تزریق سرمایه 
یا کمک امتناع می کنند، دقیقا به همین دلیل اس��ت که 

کارآفرینان نیاز به توانایی متقاعد کردن دیگران دارند. 
انعطاف پذیری

به عنوان یک کارآفرین ممکن است در ابتدای راه اندازی 
کسب و کار، از پس هزینه های باالی استخدام کارمندان بر 
نیایید؛ از این رو باید یاد بگیرید که ابتدا بتوانید به تنهایی 
اکثر امور کسب و کار خود را انجام دهید. کارآفرینان موفق 
به خوب��ی می دانند که چطور خود را با چنین ش��رایطی 
هماهن��گ کنند. مث��ال آنها می توانند یک وب س��ایت راه 

انداخته یا مکاتبات اداری را شخصا انجام دهند. 
آگاه به نحوه مصرف منابع

در کسب و کار همواره سرعت انجام کارها بر نحوه انجام 
آن ارجحی��ت دارد. کارآفرینان ترس��ی از مواجه ش��دن با 
چالش ها یا تعارضات و اختالفات نداش��ته و همواره با این 
مس��ائل به راحتی روبه رو شده و بهترین روش را برای حل 
آن پیدا می کنند. از سوی دیگر این افراد به بهترین روش 
به��ره بردن از منابع آگاه بوده و هم��واره از زمان، تالش و 

بودجه به بهترین نحو ممکن بهره می برند. 
روحیه ماجراجو

مارک زاکربرگ، موسس فیس بوک در مصاحبه ای گفت 
»در دنیایی که همه چیز آن به سرعت در حال تغییر است، 
بزرگ ترین ریسک، همان ریسک نکردن است.« کارآفرینان 
همواره می دانند که برای موفقیت باید ریس��ک کنند. آنها 
همچنین به نحوه برنامه ریزی برای اتفاقات پیش بینی نشده 

نیز آگاه هستند. 
مصمم بودن

تعلل در کسب و کار هیچ جایی ندارد. کارآفرینان می دانند 
که برای انجام درس��ت یک کار به چه چیزهایی نیاز دارند و 
در عین حال از گرفتن تصمیماتی که آنها را به سوی موفقیت 
هدایت می کند، واهمه ای نداش��ته و فرصت ها را از دس��ت 
نمی دهند. نظر ش��ما در مورد عوامل موفقیت در کارآفرینی 
چیست؟ آیا موارد دیگری غیر از این 10مورد را می شناسید؟ 
Inc :منبع

تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irمدیریتکسبوکار چهارشنبه12
22 شهریور 1396

شماره 880

ش��روع یک کار جدید بس��یار 
دبیرس��تان  اول  روز  ش��بیه 
اس��ت؛ چالش��ی که اغلب ما در 
سال نخس��ت دبیرس��تان با آن 
دست وپنجه نرم کرده ایم، تالش  
برای برق��راری ارتباط با دیگران 
و اثب��ات توانایی های مان اس��ت. 
ش��اید بتوان موارد دیگری را نیز 
به نگرانی های دوران دبیرس��تان 
اضافه ک��رد، با این ح��ال بدون 
ش��ک بزرگ ترین دله��ره بدین 
ش��کل اس��ت؛ آیا دیگران من را 

دوست خواهند داشت؟ 
ماج��را در دنیای کس��ب وکار 
نی��ز ب��ه همی��ن ترتیب اس��ت. 
به عنوان یک کارمند، هنگامی که 
ش��غل تان را عوض می کنید، دو 
حالت متصور خواهد بود؛ نخست 
اینکه به س��رعت با ج��و جدید 
سازگار شده و ارتباطی دوستانه با 
همکاران تان برقرار می کنید. این 
بهترین حالت ممکن است، ولی 
معم��وال کمی��اب. وضعیت دوم، 
دشواری در هماهنگی با محیط 
اس��ت. در این ش��رایط برقراری 
ارتباط با سایر کارمندان بدل به 
با  ماموریتی غیرممکن می شود. 
این حال خبر خوب برای کسانی 
که به گروه اخیر تعلق دارند، نتایج 
پژوهش های مختلف است که از 
امکان یادگیری راهکارهای بهبود 
س��ازگاری با محیط کاری جدید 
حکای��ت دارد. در همین راس��تا 
در ادامه به بررس��ی راهکارهای 
برقراری ارتباط مؤثر با همکاران 
خواهی��م پرداخ��ت. ب��ه منظور 
راهکارهای  بهت��ر  تأثیرگ��ذاری 
موردنظر در قالب پرس��ش هایی 

مطرح شده است. 
1- کم�ی در مورد نقش تان 

توضیح می دهید؟ 
ب��ه منظ��ور برق��راری ی��ک 
ب��ا  ارتب��اط روان و بی دردس��ر 
همکاران جدیدتان شما نیازمند 
روغ��ن کاری هس��تید. درس��ت 
همانط��ور که روغ��ن کاری در و 

پنج��ره باعث بهبود عملکرد آنها 
می ش��ود، در روابط انس��انی نیز 
گاهی نیازمند بهانه ای برای شروع 

ارتباط هستیم. 
الزم نیس��ت بحث را پیچیده 
کنید، از همکارتان بپرس��ید که 
کارمن��دان ش��رکت معموال چه 
کاری انج��ام می دهن��د. اگرچه 
تقریب��ا محال اس��ت ف��ردی در 
یک شرکت اس��تخدام شده و از 
وظایفش بی خبر باش��د، اما این 
پرس��ش از دو جهت س��ودمند 
است؛ نخست اینکه بهانه ای برای 
شروع گفت وگو است. به هر حال 
گفت وگو نیازمند موضوع است و 
این پرسش یکی از دم دست ترین 
موضوعات ممکن است. همچنین 
اگرچه ورود به یک ش��غل جدید 
با آگاهی نسبی از وظایف همراه 
است، اما بسیاری از ریزه کاری ها 
تنها پس از ماه ها فعالیت به دست 
می آی��د. چنی��ن گفت وگوهایی 
به ش��ما امکان استفاده از تجربه 
ارزش��مند همکاران تان را خواهد 

داد. 
نکته مهم، تالش برای استمرار 
گفت وگ��و با همکاران اس��ت. در 
واق��ع تجرب��ه نش��ان داده اغلب 
کارمندان تازه وارد ماه نخست را 
به تنهایی سر می کنند. صحبت با 
دیگران به شما امکان فرار از این 
تنهایی را می دهد و اطالعات تان 

را نیز بیشتر خواهد کرد. 
2- این صندلی مال کس�ی 

است؟ 
اگر باهوش باشید، موقعیت های 
بسیار زیادی برای برقراری ارتباط 
س��ریع با همکاران وج��ود دارد. 
نکته ای که باید مدنظر داش��ت، 
دوری از تخی��الت اس��ت. امکان 
دارد در بدو ورودتان به ش��رکت 
کارمندان با شما مانند همکاران 
قدیمی شان رفتار کنند. باید این 
را پذیرفت که ش��ما در آن جمع 
بیگانه هس��تید و باید خودتان را 
نشان داده و اطمینان سایرین را 

جلب کنید. 
گاه��ی اوق��ات گام اول برای 

برق��راری ارتب��اط صمیمی تر از 
س��وی همکاران جدید برداشته 
می شود. با این حال اگر این اتفاق 
نیفتاد چه؟ توصیه می کنم منتظر 
اق��دام دیگ��ران نمانید. نفس��ی 
عمیق بکش��ید و به خود اعتماد 
کنید. منتظر موقعیتی مناس��ب 
مانند زمان استراحت ظهرگاهی 
باش��ید و هنگام ص��رف ناهار به 
جمع دوس��تانه کارمندان اضافه 
ش��وید. این کار را با یک پرسش 
س��اده می ت��وان انج��ام داد؛ این 
صندلی مال کسی است؟ معموال 
پاسخ منفی است و این به معنای 
نخستین گام در راستای برقراری 

ارتباط با همکاران جدید است. 
پس از اضافه شدن به دورهمی 
کارمن��دان به هیچ وجه س��اکت 
نمانی��د، البت��ه این ب��ه معنای 
پرحرف��ی نیس��ت. نکت��ه مهم 
آنجاس��ت که دیگ��ران به همان 
اندازه ک��ه از افراد پرحرف دوری 
می کنند، افراد ساکت و منزوی را 
نیز دوس��ت ندارند. طرح پرسش 
از عالقه های هم��کاران بیرون از 
محیط کار شروع مناسبی به نظر 
می رس��د. به این ترتیب امکانی 
عالقه مندی های  یافت��ن  ب��رای 

مشترک ایجاد خواهد شد. 
3- چه کمکی از من ساخته 

است؟ 
ش��اید اینکه به کمک همکار 
جدیدتان بشتابید، اندکی عجیب 
و حتی ناگوار باشد. در هر صورت 
شما آش��نایی کمی با آنها دارید. 
ب��ا این حال اگر این ش��هامت را 
به خرج دهی��د، نتیجه مطلوب 

تضمین شده خواهد بود. 
در گام نخس��ت ای��ن مقال��ه 
توضیح داده ش��د که پرسش در 
م��ورد وظایف و نح��وه عملکرد 
همکاران راهکار مناس��بی برای 
برق��راری گفت وگ��و اس��ت. در 
اینجا قصد داری��م اندکی جلوتر 
رفته و امکان کمک به دیگران را 
جس��ت وجو کنیم. در هر صورت 
هیچ کارمندی دست رد به کمک 
دیگ��ران نخواه��د زد. مخصوصا 

اگر کم��ک از جانب یک کارمند 
ت��ازه وارد باش��د. منظ��ور اصلی 
این جمله آن اس��ت ک��ه میان 
همکارهایی که با یکدیگر آش��نا 
هس��تند، امکان بروز رقابت و در 
نتیجه امتن��اع از دریافت کمک 
وجود دارد، ولی برای یک کارمند 
جدید این قضیه متصور نخواهد 

بود. 
فرقی نمی کند ف��رد موردنظر 
یکی از هم��کاران یا حتی مدیر 
شرکت باشد، تالش کنید حداقل 
اندکی زندگی حرف��ه ای را برای 
آنها بهتر سازید. این تالشی است 

که بی  پاسخ نخواهد ماند. 
در اینج��ا باید ی��ادآوری کرد 
که حس نوع دوس��تی و کمک به 
دیگران نباید خیلی قوی باش��د. 
در ه��ر ص��ورت در محی��ط کار 
فردی که دائم��ا به دنبال کمک 
به دیگری اس��ت م��ورد بدبینی 
واقع خواهد شد. توصیه می شود 
اقتص��اد محبت را مدنظ��ر قرار 

دهید. 
4- لطفا به من کمک کنید

در بخش قبل بر اهمیت کمک 
به دیگ��ران تأکید ش��د. در این 
بخ��ش عکس قضیه ب��اال صادق 
اس��ت. در واق��ع به عن��وان یک 
کارمن��د جدید اینک��ه از برخی 
نیازمند  نداش��ته،  آگاه��ی  امور 
کمک باشید، امری طبیعی است. 
هم��ه ما هفته های نخس��ت کار 
جدیدمان را میان خیل عظیمی 
از برگه ها یا کارهای کامپیوتری 
سپری کرده ایم. علت این امر در 
بیش��تر موارد، نه حجم کار زیاد، 
بلکه ناآشنایی با مسئولیت جدید 

است. 
ناآش��نایی  ای��ن  اگرچ��ه 
ممک��ن  زی��ادی  دردس��رهای 
اس��ت برای ما به ارمغان بیاورد، 
اما فرصتی اس��ت تا ب��ا دیگران 
رابطه ای دوس��تانه برقرار کنیم. 
اج��ازه دهی��د ابت��دا تصویری را 
ترس��یم کنیم. ف��رض کنید در 
ش��رکت مش��غول کار هستید و 
ناگهان همکار جدیدتان با لحن 

دوستانه و به صورت محترمانه از 
شما تقاضا می کند در انجام یکی 
از ام��ور وی را راهنمای��ی کنید. 
واکنش ش��ما چه خواه��د بود؟ 
بعید است پاسخ منفی باشد. این 
حس همذات پنداری است که در 
همه ما وجود دارد. تنها کاری که 
باید کرد بیدار س��اختن درست 

این احساس است. 
گام نخست زمانبندی مناسب 
ب��رای ارائه درخواس��ت اس��ت. 
اگر در س��اعت اوج کار به سراغ 
همکارتان بروید، احتمال دریافت 
پاسخ منفی بسیار باالست. هنگام 
عصبانیت نیز ش��رایط به همین 
ترتی��ب خواه��د ب��ود. بهترین 
زمان هنگام اس��تراحت یا وقت 
ناهار اس��ت. در چنی��ن مواقعی 
اف��راد ترجیح می دهن��د زمان را 
با صحب��ت پیرامون یک موضوع 
سپری کنند. یک بحث فنی نیز 
می تواند موضوع خوبی برای بحث 

باشد. 
آنچه در این مقاله مورد بررسی 
قرار گرفت، با تأکید روی شباهت 
روز اول دبیرس��تان با نخستین 
هفته های یک شغل جدید شروع 
شد. خوش��بختانه به عنوان یک 
کارمند ش��ما تجرب��ه و توانایی 
بیشتری در کنترل شرایط دارید. 
اگر در دوران دبیرس��تان توانایی 
برقراری ارتباط یا مکالمه خوبی 
نداش��تید، اکن��ون فرصتی برای 
روند  توانایی هاس��ت.  این  بهبود 
س��ازگاری با محیط کاری جدید 
ممکن اس��ت تا سه ماه نیز ادامه 
یاب��د. اگر نمی خواهید س��ه ماه 
نخس��ت فعالیت تان را به تنهایی 
با مش��کالت دس��ت وپنجه نرم 
کنید، بهتر اس��ت فکری به حال 
توانایی های ت��ان کنید. مطالعه و 
کاربس��ت چهار نکته ارائه ش��ده 
در ای��ن مقاله کمک ش��ایانی به 
ش��ما در کوتاه کردن طول مدت 
سازگاری با محیط جدید خواهد 
کرد. در واقع امیدوارم که اینگونه 

باشد. 
Fastcompany.com :منبع

توصیه هایی برای سازگاری بهتر با محیط کار جدید

دردسرهای شغل جدید
کلید کارتابل

مدیریت ریسک

به طور کلی، مدیریت ریسک، فرآیند سنجش یا ارزیابی 
ریسک و سپس طرح استراتژی هایی برای اداره آن است. 
در مجم��وع، اس��تراتژی های به کار رفته ش��امل انتقال 
ریس��ک به بخش های دیگر، اجتناب از ریسک، کاهش 
اث��رات منفی و پذیرش قس��متی یا تمام��ی پیامدهای 
 آن هس��تند. در مدیریت ریس��ک مطلوب، یک فرآیند 
اولویت بندی منظور گردیده که بدان طریق ریسک هایی 
با بیشترین زیان دهی و باالترین احتمال وقوع در ابتدا و 
ریسک هایی با احتمال وقوع کمتر و زیان دهی پایین تر 

در ادامه مورد رسیدگی قرار می گیرند. 
به ط��ور کلی فرآیند مدیریت ریس��ک در اصل دارای 
 پنج مرحله است: 1-برنامه ریزی ۲-شناسایی ۳-ارزیابی

 ۴- اداره کردن ۵- نظارت و گزارش دهی. 
برنامه ریزی

برنامه ریزی مرحله ای اس��ت که در آن نحوه مدیریت 
خطرهای احتمالی در پروژه مش��خص شده و با توسعه 
طرح مدیریت ریس��ک ب��رای پروژه، تکمیل می ش��ود. 
این طرح، تیم مدیریت ریس��ک را مش��خص، نقش ها و 
مسئولیت های افراد را تعریف و معیار ارزیابی ریسک های 

شناسایی شده را مستند می کند. 
شناسایی

مرحله دوم شناسایی ریس��ک ها است. در این مرحله 
افراد تیم دور یکدیگر جمع شده ، ریسک های احتمالی را 
شناسایی می کنند و آنها را در لیست ریسک های پروژه، 
ثبت می کنند. ریس��ک ها می توانند در اشکال مختلفی 
همچ��ون فرآیند تولید، کاربرد اب��زارآالت، کارمندیابی، 
برنامه و بودجه و... وجود داشته باشند ، همین طور ممکن 
اس��ت از تجربه و درس های گرفته ش��ده از پروژه های 
گذشته ناشی شوند. ترتیب دادن جلسات توفان فکری 
گروهی، روش خوبی برای شناسایی ریسک ها است. این 
امر افراد را وادار به تفکر کرده و به آنها اجازه می دهد تا 
تفکرات و تجربه های یکدیگر را توس��عه دهند و باید به 
خاطر سپرد که شناسایی ریسک ها، تنها در یک جلسه 
به اتمام نمی رسد، چراکه ریسک های جدید و مختلفی 
در طول عمر یک پروژه س��ر بر می آورند. در شناس��ایی 
ریسک بهتر اس��ت از عبارت  »اگر«-  »آنگاه« استفاده 
شود : اگر شرایط  این باشد، آنگاه پیامدهایش  این خواهد 
بود. اس��تفاده از چنین عبارتی ریسک را به طور واضح، 
توضی��ح داده و ط��رز بیان ما را در مورد آن اس��تاندارد 

می  کند. 
ارزیابی

مرحله س��وم ارزیابی ریسک های شناس��ایی شده با 
اس��تفاده از معیار تعریف شده در طرح مدیریت ریسک 
است. ریسک ها باید براساس احتمال وقوع و پیامدهای 
احتمالی شان ارزیابی شوند. ارزیابی پیامد های ریسک از 
نظر هزینه، برنامه ریزی و تکنیک و نیز انتخاب پیامدی 
که می تواند بیش��ترین تأثیر را داشته باشد، بسیار حائز 
اهمیت اس��ت. ب��رای مثال ارزیابی یک ریس��ک از نظر 
هزینه ممکن است نش��ان دهنده تأثیر کم آن بر پروژه 
باشد، حال آنکه  این ارزیابی از نظر برنامه ریزی، می تواند 
حاکی از تأثیر باالی آن بر پروژه باش��د، پس باید سطح 

باالیی از ریسک را در برنامه ریزی درنظر گرفت. 
اداره کردن

مرحله چه��ارم در فرآیند مدیریت ریس��ک، اداره آن 
است. چهار روش برای اداره کردن ریسک ها وجود دارد: 
کاهش؛ که ب��ه معنای ایجاد طرح های��ی عملیاتی برای 
کاهش احتمال ریس��ک و پیامدهای آن است. اجتناب؛ 
ک��ه به معنای  ایجاد تغییر در چیزی برای اجتناب کامل 
از ریس��ک است، برای مثال  ایجاد تغییری در طرح برای 
اجتناب کامل از یک ریسک که امری ضروری محسوب 
می شود. واگذاری؛ که به معنای واگذاری ریسک به گروه 
دیگر است،  )برای مثال خرید بیمه(. پذیرش؛  این روش 
بدون  ایجاد طرح های کاهش��ی، احتمال وجود ریسک را 
می پذیرد.  این امر ممکن است به این دلیل باشد که هزینه 
طرح های کاهشی بیشتر از آن است که هزینه های ناشی 
از ریس��ک احتمالی را پوش��ش دهد. طرح های کاهشی 
روی هم رفته، معمول ترین راه برای کاهش سطح ریسک 
هس��تند. بازنگری طرح های کاهشی جهت اطمینان از 
عدم وجود ریسک جدیدی در نتیجه به کارگیری همین 
طرح ها، ضروری است. چنانچه هرگونه ریسکی در ارتباط 
با برنامه های کاهش��ی به وجود  آید، بای��د برای ارزیابی 

توسط تیم مدیریت، به فهرست ریسک ها اضافه شود. 
نظارت و گزارش دهی

مرحله پنجم ش��امل نظارت و گزارش دهی است که 
توس��ط آن می توان از کارکرد مؤثر برنامه های مربوط به 
اداره ک��ردن اطمینان حاصل کرد. جهت انجام  این کار، 
ریس��ک را باید در حین تکمیل مراحل فرآیند مدیریت 
ریسک ارزیابی و بازنگری مجدد کرد تا از احتمال وجود 
آن آگاه شد. با آنکه ممکن است ریسک به طور کامل از 
بین نرود، اما الزم اس��ت تا به سطح قابل قبولی کاهش 
یابد. حتی ریسک های پایین نیز باید تحت کنترل باشند 

تا بتوان از پایین ماندن آنها اطمینان حاصل کرد. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

-  مدیریت ریس��ک عمل مهمی است که اگر به موقع 
طی فعالیت یک پروژه آغاز شود، می تواند سودمند بوده 
و ابزار قدرتمندی برای شناسایی زودهنگام ضعف ها باشد 
تا تیم مدیریت بتواند برنامه های عملیاتی را جهت اداره 
کردن ریسک ها سازماندهی کرده و از تبدیل شدن آنها 
به مس��ئله ای بزرگ در  آینده جلوگی��ری کند و به  این 
ترتیب، پاسخ پیشگیرانه شما نسبت به مسائل بالقوه به 
جای واکنش نسبت به مسائل و مشکالت  آینده می تواند 

صرفه جویی در پول و زمان را به همراه داشته باشد. 

ترجمه: علی آل علی  

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

کارواش - یک ماشین تمیز بهتر به نظر می رسد و مایه ی فخر و مباهات است. آدم ها دوست دارند یک خودروی تمیز سوار شوند و 
حاضرند برای شستشوی آن هزینه کنند و به همین خاطر تعداد کارواش ها رو به رشد است.
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اخبار

ساری - دهقان - مهندس قاسم شهابی اظهار داشت: در پنج ماهه 
نخست سال جاری حدود 21 هزار مشترک به تعداد مشترکین  توزیع 
برق مازندران اضافه شد. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران 
اظهار داش��ت: تعداد مشترکین برق در حوزه شرکت توزیع نیروی برق 
مازندران  حدود یک میلیون و 308 هزار مش��ترک می باشد که تعداد 
21 هزار مشترک این رقم در  پنج ماهه سال جاری به آن اضافه شده 
است. وی با اشاره به اینکه برق فقط یک کاال نیست و زیربنای توسعه 
و در واقع زیرس��اخت زیرساخت هاس��ت، افزود: تاکنون دو هزار و 69 
روستا در حوزه  توزیع نیروی برق مازندران از نعمت برق بهرمند شدند. 
مهندس شهابی  با اشاره به اینکه  هم اکنون  حدود سیزده هزارو 823 
مش��ترک مصارف سنگین می باشند، افزود: در پنج ماهه نخست سال  
جاری 253 مشترک به مشترکین مصارف سنگین اضافه شد. وی گفت: 
تعداد مش��ترکین مصارف عادی روستایی  توزیع نیروی برق مازندران 

حدود پانصد و 24 هزار مش��ترک می باشد که از این تعداد حدود 11 
هزار مشترک در پنج ماهه نخست سال جاری به آن اضافه شد. مهندس 

شهابی با بیان اینکه  تعداد مشترکین مصارف عادی شهری توزیع نیروی 
برق مازندران بیش از 770 هزار مش��ترک است،خاطرنشان کرد: از این 
تعداد 9 هزار و 744 مشترک در سال جدید اضافه شد. وی خاطرنشان 
کرد : حدود 595 کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف در پنج ماهه 
سال جاری احداث و ظرفیت ترانس بیش از 135 مگا ولت آمپر  افزایش 
یافت و بیش از 1300 ترانس��فور ماتور در این پنج ماه اضافه شد. مدیر 
عامل شرکت توزیع نیروی برق مازندران پرداخت بموقع و غیرحضوری 
صورتحسابهای برق مصرفی را مورد تاکید قرار داد و گفت: بر اساس قانون 
 هدفمندی یارانه ها ، درآمد حاصل از فروش انرژی برق به عنوان یکی از 
حامل های مهم انرژی از منابع تامین پرداخت یارانه ها محس��وب می 
گردد و ش��رکتهای توزیع برق به نمایندگی وزارت نی��رو در وهله اول 
موظ��ف به وصول بهای ب��رق  و انتقال وجوه حاصل از آن به خزانه می 

باشند .

تبریز - ماهان فالح- نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت 
آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی با حضور معاون توس��عه مدیریت 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی اس��تان، مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب استان و اعضای کارگروه توسعه مدیریت این شرکت برگزار 
شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، علیرضا ایمانلو مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب اس��تان هدف از برنامه های تحول اداری را تس��هیل 
پاسخگویی به مشترکین و خدمت گیرندگان اعالم کرد و افزود: شرکت 
آب و فاضالب اس��تان تالش می کند با اجرای مناسب این برنامه ها 
زمینه تامین رضایتمندی مشتریان را فراهم کند. معاون برنامه ریزی 

و دبیر کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب استان نیز به 
سابقه تشکیل کمیسیون توسعه مدیریت و کمیته های زیرمجموعه 
در قالب بخشنامه شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور اشاره کرد و 
به اهم مصوبات و اقدامات انجام گرفته در سال 96 پرداخت .همچنین 
معاون توسعه مدیریت و سرمایه انس��انی سازمان برنامه و بودجه با 
اشاره به انتخاب شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی بعنوان 
دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی سال 1395، ضمن تبریک به 
مدیرعامل این شرکت، از تالش ها و کوشش های صورت گرفته در 

ارتباط با برنامه های تحول اداری تقدیر و تشکر کرد.

اصفهان – قاس�م اس�د - همزمان با هفته دولت و با 
حض��ور وزیر امور اقتصاد و دارای��ی 633 پروژه مخابراتی با 

اعتباری بالغ بر 220 میلیارد ریال به بهره برداری رسید. 
ب��ه گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه اصفهان،  
عصر پنجشنبه و همزمان با آخرین روز هفته دولت با حضور 
مس��عود کرباسیان،  وزیر امور اقتصاد و دارایی و در راستای 
توس��عه اکوسیستم دیجیتال کشور 633 پروژه مخابراتی با 

اعتبار 220 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.
گفتنی اس��ت طرح های افتتاح شده این روز  در راستای 

توسعه اکو سیستم دیجیتال کشور و  در حوزه های :
 1-بستر س��ازی زیر ساخت و توسعه باند پهن در حوزه 

) FTTH( تلفن همراه و فیبر نوری
2-تفکیک ترافیک داخلی از خارجی 

3-توسعه زیر ساخت دیتا سنتر می باشد که نتایج حاصل 
از افتتاح این طرح ها  :

1-  توسعه بیش از پیش کسب و کار الکترونیک 

ICT 2-  ایجاد اشتغال و ثروت آفرینی در حوزه
3-  بستر سازی برای تحقق شبکه ملی اطالعات و دولت 

الکترونیک

4-  فراه��م آوردن زیرس��اختهای ش��هر الکترونیک��ی و 
smart cityها

5-  زمینه س��ازی برای ارائه سرویس های جدید مبتنی 
بر باند پهن

6-  افزایش سرعت دسترسی به اینترنت
7-  کاهش هزینه اینترنت خانوار

8-  اش��تراک منابع بین سازمان ها و کاهش هزینه های 
دستگاه های اجرایی استان می باشد.

از  پروژه های شاخص افتتاح شده  میتوان به: 
1-  تجهیز شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و شهرک 
س��یمرغ )به عنوان اولین شهرک مس��کونی تمام فیبر( به 

FTTH تکنولوژی
2-به��ره برداری  از اینترنت ش��بکه همراه در اکثر نقاط 

روستایی استان
3- تکمیل پوش��ش LTE و   G 4.5  در س��طح استان 

اشاره کرد.

اراک - مینو رستمی- سخنگوی شرکت گاز استان مرکزی گفت: 
همزمان با بهره برداری از پروژه های گازرس��انی ش��رکت گاز استان 
مرکزی ، س��اکنین 14روس��تا از نعمت گاز طبیعی بهره مند شدند. 
رئیس روابط عمومی و سخنگوی ش��رکت گاز استان مرکزی اعالم 
کرد:بهره برداری ازپروژه گازرسانی به14روستا وافتتاح یک ساختمان 
اداری درس��طح اس��تان مرکزی صورت پذیرفت.  ب��ه گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان مرکزی:طراوتی محل اجراوبهره برداری 
این پروژه ها را در س��طح شهرستانهای تفرش ،ساوه،محالت،خمین 
و جاورسیان عنوان کردودراین خصوص گفت:اعتبارصرف شده جهت 
گازرسانی به روس��تاهای کندج،خانک،دیزج،ابره در وجالیر از توابع 

شهرس��تان تفرش،روستاهای قلعه عبداله،سینک،خرم آباد،مجیدیه 
وقلندریه ازتوابع شهرس��تان ساوه،روستاهای جعفر آبادو چالفخره از 
توابع ش��هر نوبران ،روستای مزراع ازتوابع شهرستان خمین ومنطقه 

آبگرم وصنوف مزاحم شهرس��تان محالت 75 میلیارد و250میلیون 
ریال ش��ده اس��ت. وی در ادامه افزود:با افتتاح این پ��روژه ها بالغ بر 
970خانوارس��اکن در ای��ن مناطق به جمع مص��رف کنندگان گاز 
طبیعی پیوس��ته و از نعمت گاز طبیعی بهره مند می شوند وی در 
پایان گفت: افتتاح ساختمان اداری ناحیه گازرسانی شهر جاورسیان با 
اعتباری بالغ بر10میلیاردو 619میلیون ریال با زمینی به مساحت بالغ 
بر یک هزارو285متر مربع و با زیر بنای 557مترمربع ش��امل فضای 
اداری،مسکونی و انباری با کاربری اداری مسکونی از دیگر پروژه های 
قابل بهره برداری بود که در هفته دولت سالجاری مورد بهره برداری 

قرار گرفت.

اهواز - شبنم قجاوند- خط لوله آسیب دیده انتقال نفت در 
منطقه دزفول در کوت��اه ترین زمان ممکن و بدون ایجاد وقفه در 
تولید ترمیم شد . خط لوله اي که نفت تولیدي منطقه لب سفید 
را به مبادي دیگر منتقل مي کرد شامگاه روز جمعه دچار سانحه 
آتش سوزي شد اما با حضور بموقع عوامل آتش نشاني این شرکت و 
همکاري آتش نشاني شهر دزفول ، آتش خاموش تا عملیات ترمیم 
آغاز گردد . با مهار ش��عله هاي س��رکش این آتش سوزان ، عوامل 

تعمیرات خطوط لوله بالفاصله وارد کارزار شده و در کمترین زمان 
ممکن و بدون هرگونه وقفه در تولید و انتقال نفت ، این خط لوله 
ایمن سازي و ترمیم شد . علت این حادثه در ابتدا دستکاري توسط 
افراد ناش��ناس عنوان شده بود ولي بررسي و آزمایش هاي پس از 
اطفاي آتش نش��ان داد که این خط لوله دچ��ار خوردگي داخلي 
گردیده که این خوردگي منجر به نشت نفت و سپس آتش سوزي 

بعلت نامعلوم شده است.

در پنج ماه نخست سال جاری صورت گرفت

افزایش 21 هزار مشترک به تعداد مشترکین توزیع برق مازندران

نشست کمیسیون توسعه مدیریت شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی برگزار شد

 همزمان با هفته دولت و با حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی

633پروژه مخابراتی با اعتبار 220 میلیارد ریال به بهره برداری رسید

سخنگوی شرکت گاز استان مرکزی: 

برخورداری 970 خانوار روستایی استان مرکزی از نعمت گاز طبیعی 

با همت پرسنل عملیاتي شرکت بهره برداري نفت و گاز مسجدسلیمان محقق شد  

ترمیم خط لوله آسیب دیده انتقال نفت در کمترین زمان

تبری�ز - ماه�ان فالح- همزم��ان با عید س��عید غدیرخم، 
مراسم جش��ن غدیر با حضور مدیر ، مسئولین و کارکنان منطقه 
8 عملی��ات انتقال گاز، در تبریز برگزار ش��د. به گزارش خبرنگار 
م��ا در تبریز، در این مراس��م، یداله بایب��وردي، مدیر منطقه 8 با 
اش��اره به واقع��ه غدیرخم و جایگاه واالي والیت، س��خناني را در 
باب ش��خصیت مولي الموحدین علي )ع( و مقام والیت و حادثه 
غدیر ای��راد نمود و گفت: غدیر تداوم و ادامه رس��الت و پیامبری 
محمد)ص( در والیت و امامت حضرت علی)ع( بوده و سرچشمه 
همیشه جوشان والیت است. بایبوردي اتحاد و همدلي مسلمانان را 
موجب انسجام اسالمي دانسته و الگوبرداري از زندگي امیرالمومنین 

عل��ي)ع( و تبعیت از نهج البالغه را براي نیل به س��عادت معنوي 
 و اخ��روي وظیف��ه همگان��ي اع��الم ک��رد. در ادام��ه مراس��م، 

حجت االسالم والمسلمین سیدي ثاني از اساتید دانشگاه و مفسر 
قرآني، طي س��خناني گفت: عید غدیر، روزی اس��ت که رس��ول 
خ��دا)ص(، علی)ع( را بعن��وان پرچمدار برای مردم برافراش��ت و 
فضیلت او را در این روز آشکار کرد و جانشین خود را معرفی کرد. 
سیدي ثاني افزود: عید غدیر، عید امامت و والیت است، روزی است 
که در آن به برکت وجود مقدس امیرالمومنین حضرت علی )ع( 
دین کامل شد و خدا تمام نعمتش را بر بندگان خود عطا فرمود . 
دراین مراسم بانشاط، ضمن اجراي موسیقي زنده ختم قرآن کریم، 
از فعاالن عرصه نماز، برترین هاي مسابقات قرآني و فرهنگي تقدیر 

و هدایایي نیز به رسم یادبود به سادات منطقه اهدا گردید.

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- پایگاه بس��یج شهید گرزین 
گازگلس��تان ب��ه منظورتجدید میثاق با  ش��هدای مناطق عملیاتی 
غرب کش��ورکاروانی را متشکل از کارکنان بسیجی در قالب راهیان 
ن��ور به مدت 6  روز به مناطق عملیات��ی مذکوراعزام کرد.به گزارش 
رواب��ط عمومی، مدیرعامل گازگلس��تان درخصوص ه��دف ازاعزام 

ای��ن کاروان گفت:ه��دف از اع��زام کاروان راهیان نورگازگلس��تان 
حضورکارکنان بسیجی ش��رکت درمناطق  ایثار وشهادت و  بازدید 
از صحنه های پرافتخار وخاطره انگیز8 س��ال دفاع مقدس  بوده که 
خوش��بختانه به نحو مطلوبی انجام ش��د.  مهندس صفرعلی جمال 
لیوانی اف��زود:کاروان اعزامی متش��کل از 40  نفرازکارکنان بوده اند  

که پس ازحضوردرمناطق عملیاتي از صحنه های حماس��ی وبه یاد 
 ماندنی ، یادمانها ومشاهد شهداء ، مناطق کوهستانی وصعب العبور 
منطقه ، تجهیزات و تاسیس��ات جنگی، آثاربجا مانده از دوران دفاع 
مقدس بازدید وهمچنین با شهدای گمنام مدفون در یادمانهای شهدا 

و سایر شهدای بزرگوار  جنگ تحمیلی تجدید میثاق  نمودند.  

مدیر منطقه 8 عملیات انتقال گاز:

 غدیرخم، تداوم رسالت نبوت است

تجدید میثاق کاروان راهیان نورگازگلستان با شهدای مناطق عملیاتی غرب کشور

تغییر ساختار در شهرداری قدس
شهرقدس- خبرنگار فرصت امروز: بهزاد هرمزی در جلسه مدیران عامل سازمان های تابعه شهرداری قدس که در محل سالن 
جلسات حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری قدس برگزار شد، گفت: بر اساس بخشنامه جدید سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کش��ور و ابالغ وزارت کش��ور پیرامون تغییر در ساختار شهرداری ها،9 سازمان موجود ش��هرداری قدس با مدیریت پسماند و اداره 
زیباس��ازی ادغام و 7 س��ازمان جدید تشکیل خواهد شد.وی افزود : در ساختار تشکیالتی جدید کاهش سطوح سازمانی و تجمیع 
سازمان هایی که تقریبا کارکرد یکسانی دارند مطرح است و این امر اساسا منجر به کاهش هزینه ها و جلوگیری از برخی موازی کاری ها 
خواهد شد.سرپرست شهرداری قدس با بیان اینکه مدت زمان و فرصت پیاده سازی ساختار جدید در شهرداری 2ماه است، تصریح 

کرد: در این راستا از نظرات و پیشنهادات مدیران سابق و پیشکسوتان عرصه مدیریت در حوزه شهری نیز استفاده خواهیم کرد. 

پیام تبریک معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان به مناسبت 
انتصاب دکتر رشیدی نژاد 

کرمان- خبرنگار فرصت امروز: دکتر ابوسعیدی معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در پیامی انتصاب دکتر 
رشیدی نژاد را به عنوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی کرمان را تبریک گفت. متن پیام بدین شرح می باشد: جناب آقای دکتر 
حمیدرضا رشیدی نژاد/ احتراماً؛ بر خویش فرض می دانم از سوی خود و کارکنان معاونت امور اجتماعی، انتصاب شایسته و مدبرانه 
حضرت عالی را به عنوان ریاس��ت دانش��گاه علوم پزشکی کرمان صمیمانه تبریک عرض نمایم. انتصاب مسرت بخش شما برادر 
ارزشی ، مؤمن و متعهد در منصب ریاست دانشگاه بشارت دهنده محیطی پویا و سرشار از شور و نشاط و نوید بخش افزایش فضای 
دانش و بینش  در کالبد همه عالقمندان به این مجموعه عظیم علمی گردیده است. ازدرگاه ایزدمنان عزت، سربلندی و توفیقات 
همه خدمتگزاران به اسالم و نظام مقدس جمهوری اسالمی را مسالت دارم و برای جناب عالی مزید توفیقات برای خدمتی سرشار 
از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی این دانشگاه تمنا دارم وامید دارم با واسطه آراستن ساحت علم به 

فضایل اخالقی بسترفعالیت های اجتماعی دراین حوزه پررنگ تر جلوه نماید.

افتتاح 8 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان در هفته دولت
گرگان - خبرنگار فرصت امروز - اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان به مناسبت هفته دولت  8 پروژه عمرانی 
به ارزش  بیش از 14میلیارد ریال را افتتاح خواهد کرد.پروژه های مذکور در 4 بخش : کنترل سیالب ، ترسیب کربن ، تولید نهال 
و نهالکاری در مناطق مختلف استان میباشند که در مجموع 2234خانوار از مزایای این پروژه ها بهره مند خواهند گردید 1- پروژه 
 س��ازه کنترل س��یل و رسوب رجن: این پروژه در حوزه شهرس��تان رامیان و در حوزه آبخیز قورچای به بهره برداری خواهد رسید ،
 3 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 40خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.2-  پروژه سازه کنترل سیل و رسوب وطنا:این سازه در حوزه شهرستان بندرگز و در حوزه آبخیز وطنا به بهره برداری 
خواهد رسید2میلیارد ریال ازمحل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 20خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن 
بهره مند خواهند گردید.-3  پروژه سازه سرشاخه گیر و کنترل سیالب یورت کاظم :این سازه در حوزه شهرستان گالیکش و در حوزه 
آبخیز اوغان به بهره برداری خواهد رسید ، یک میلیارد و هفتصدوهشتاد میلیون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص 
داده و با افتتاح آن 20خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید. 4- پروژه ترسیب کربن : در حوزه شهرستان 
آزادشهر ، در روستاهای وامنان و کاشیدار به بهره برداری خواهد رسید ،  یک میلیاردو هشتصدونود و دو میلیون ریال ازمحل اعتبارات 
استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 1954خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.5-  پروژه تولید 
نهال گنبد:این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان گنبد به بهره برداری خواهد رسید ، یک میلیاردو سیصد میلیون ریال از محل 
اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 60 خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید.6-  پروژه 
تولید نهال مراوه تپه : این پروژه در اراضی مرتعی حوزه شهرستان مراوه تپه به بهره برداری خواهد رسید ،  یک میلیارد و دویست و 
ده  میلیون ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 30 خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند 
خواهند گردید.7- پروژه درخت کاری حاشیه جاده محور آزادشهر-مینودشت : این پروژه در محور راه ارتباطی حوزه شهرستان های 
آزادشهر - مینودشت  به بهره برداری خواهد رسید ، 2 میلیاد ریال از محل اعتبارات استانی را به خود اختصاص داده و با افتتاح آن 
50 خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید. پروژه درخت کاری حاشیه جاده سه راهی تنگراه تا سه راهی کالله 
: این پروژه در محور راه ارتباطی حوزه شهرستان های گالیکش - کالله به بهره برداری خواهد رسید ، 1 میلیارد ریال از محل اعتبارات 

استانی را به خود اختصاص داده و  با افتتاح آن 60 خانوار بصورت مستقیم از مزایای آن بهره مند خواهند گردید

تاجفر: آذربایجان غربی زادگاه عالمان دینی 
ارومی�ه- پریا ج�وان- مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده اس��تانداری آذربایجان غربی گفت: 
آذربایجان غربی، زادگاه عالمان دینی بسیاری در طول تاریخ بوده و نخبگان قرآنی بسیاری تربیت 
کرده اس��ت. به گزارش فرصت امروز، 19 ش��هریور شهال تاجفر مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده 
استانداری آذربایجان غربی در آیین افتتاح بخش بانوان چهلمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم 
که در حس��ینیه ثاراهلل )ع( ارومیه برگزار ش��د اظهار کرد: آذربایجان غربی، سرزمین عالمان دینی 
و قرآنی بوده  و بعد از انقالب اس��المی، 12هزار ش��هید تقدیم نظام و انقالب کرده است. وی افزود: 
امیدوارم با حضور عالمان، مفسران، اندیشمندان و حامالن قرآنی، مقدمات تحقق منویات مقام معظم رهبری در زمینه  انس با قرآن 
در جامعه را بشارت داده باشیم.  وی نظام مقدس جمهوری اسالمی و مقام شامخ شهیدان را به برکت قرآن دانست و تصریح کرد: 
چراکه در عصر رژیم فاسد ستم شاهی، فعالیت های قرآنی منظم نبوده و حافظان و مولفان دینی در بحث برنامه ریزی های قرآنی 
ورود اندکی داشتند.  تاجفر بیان کرد: بعد از پیروزی انقالب فضا معنوی کشور به گونه ای بوده که امروزه شاهد  حضور هزار نخبه 
قرآنی در مسابقات سراسری قرآن به میزبانی ارومیه هستیم.  وی با اشاره به سخنان رهبر انقالب، عنوان کرد: برگزاری محفل های 
قرآنی مایه گره گشایی بسیاری از مشکالت مردم آذربایجان غربی بوده و مقام معظم رهبری حل مشکالت جامعه را در انس گرفتن 

مردم با آموزه های قرآن دانسته اند. 

نخستین نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
صنعت آب و برق استان گلستان برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب استان گلستان، "قربان غالمی" مدیر 
دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ش��رکت آبفا گلس��تان، افزود: اس��تفاده بهینه از منابع مادی و انس��انی موجود جهت 
پیشگیری، آمادگی و مواجهه در زمان بروز حادثه و بحران های طبیعی و انسان ساخت از اهداف تشکیل این شورا می باشد.
به گفته وی، ایجاد بستر مناسب به منظور تبادل تجربیات دستگاه های مربوطه و انسجام بخشی و ایجاد وحدت رویه مدیران 
بحران و پدافند غیرعامل از دیگر اهداف تشکیل این شورا می باشد.غالمی تصریح کرد: با توجه به نزدیکی مباحث مربوط به 

مدیریت بحران و پدافند غیرعامل تجمیع این دو کارگروه الزامی است. 

 بانک مهر اقتصاد  اهتمام ویژه ای برای اجرای  طرح بانکداری اسالمی
 در استان انجام داده است 

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز  - عبدالرحیم دش��من زیاری – سرپرست اداره 
امور شعب بانک مهر اقتصاد استان بوشهر- با سردار صفری فرمانده تیپ پیاده سپاه امام 
صادق )ع(  اس��تان  بوشهر دیدار و گفت وگو کردند. در این نشست عبدالرحیم دشمن 
زیاری ضمن تبریک دهه امامت و والیت و عید غدیر خم گزارشی از عملکرد بانک مهر 
اقتصاد  استان بوشهر در سال گذشته و 6 ماه امسال را ارائه دادند. وی با تاکید به نهادینه 
کردن فرهنگ سازی بانکداری اسالمی اظهار داشت: بانک مهر اقتصاد  اهتمام ویژه ای 
برای اجرای  طرح بانکداری اس��المی در اس��تان انجام داده که در همین راستا تعامالت بسیار خوبی با  دستگاه های اجرایی استان 
داشته است. دشمن زیاری با بیان این که ایجاد اشتغال در استان یکی از دغدغه های ماست، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری 
در فرمایشاتشان فراهم کردن زمینه اشتغال برای جوانان را یکی از الویت ها عنوان کردند.  سردار صفری در این دیدار ضمن تبریک 
دهه امامت ووالیت و انتصاب عبدالرحیم دشمن زیاری به عنوان  سرپرست بانک مهر اقتصاد استان بوشهر گفت: بانک مهر اقتصاد، 
 بانکی ارزشی و ریشه دار است که با هدف خدمت به بسیجیان و عموم مردم راه اندازی شد که با سرلوحه قرار دادن قوانین شرعی در

 فعالیت های اقتصادی اقدامات مناسبی نیز در راستای تحقق بانکداری بدون ربا صورت داده است. 

عملکرد شایسته شرکت گاز گیالن در مواجهه با سیل لنگرود 
رشت-مهناز نوبری- بارش باران تابستانی در اولین ساعات بامداد روز جمعه 17 شهریورماه سبب جاری شدن سیل در بعضی 
از مناطق  شرق گیالن از جمله شهرستان لنگرود شد.  بر همین اساس در روز پنجشنبه اداره گاز لنگرود تدارکات الزم اعم از تجهیز 
کلیه پرسنل با وسایل و امکانات کامل و خودرو های امداد و آماده باش به نیروی های تعمیرات را بعمل آورد و 4 اکیپ عملیاتی را 
در روز جمعه مناطق حادثه خیز دیوشل، تالش محله، باالمحله لیالکوه، و دیوشل پشته مستقر نمود.با توجه وقوع سیل و بر اساس 
 گزارش واصله در ساعت 5 صبح روز جمعه گزارشی مبنی بر پارگی لوله گاز فوالدی و قطع گاز 350 خانوار داده شد که پس از تالش
 4 س��اعته کارکنان خدوم امداد گاز لنگرود جریان گاز دوباره وصل ش��د.همچنین در جریان امدادرس��انی به مناطق مذکور که با 
 هماهنگی و همکاری اداره راه، بخشداری و دهیاری ها صورت گرفت، دو مورد انشعاب فوالدی، لوله کشی داخلی 4 واحد مسکونی،

 8 مورد علمک های آسیب دیده و 50 مورد قطعی موردی گاز تا ساعات پایانی روز جمعه تعمیر و مجدداً گازدار شدند.



این روزها تب راه اندازی کس��ب و کار شخصی باال است 
و افراد بسیاری ترجیح می دهند به جای کار کردن برای 
دیگران و با سرمش��ق قرار دادن ای��ن جمله معروف که 
»اگر ش��ما برای رسیدن به رویای خودتان تالش نکنید، 
ف��رد دیگری از ش��ما برای رس��یدن به روی��ای خودش 
استفاده خواهد کرد« ش��انس خودشان را در این زمینه 

امتحان کنند. 
در ادامه به نق��ل از دیجیاتو 10 درس مهم برای اداره 
کس��ب و کار ارائه ش��ده که مطالعه آنه��ا می تواند در این 

مسیر چالش برانگیز به شما کمک کند. 
زندگی همیشه در حال تغییر است

زندگی یک مس��یر تکاملی و سرش��ار از تغییرات بوده 
و هیچ گاه برای عوض ش��دن دیر نیس��ت. ه��ر زمان که 
احس��اس کردید تغییر ذهنیت می توان��د راهی جدید را 
پیش پای ش��ما بگذارد یا آین��ده ای بهتر را برای تان رقم 

بزند از انجام آن نهراسید. 
با باالرفتن سن، تغییر عادت ها سخت می شود

زمانی که جوان هس��تید تغییر عادت های ناپسند ساده 
اس��ت، اما با پیرش��دن مغز تغییر افکار و عادت ها سخت 
می ش��ود. از طرف دیگر با افزایش س��ن ایجاد عادت های 

تازه نیز دشوارتر می شود. 
ارتباط با دیگران اهمیت زیادی دارد

زمانی که برای خودتان کار می کنید، اهمیت ارتباطات 
را بهت��ر درک می کنید. یک رابطه خراب ش��ده می تواند 
به کس��ب و کار شما آسیب زیادی وارد کند، بنابرین بهتر 

است گذشت و بخشش را در اولویت قرار دهید. 

خود را باور کنید
برای رس��یدن به ه��دف می توانید به کم��ک دیگران 
امیدوار باش��ید، اما نباید تنها روی آنها حساب باز کنید. 
اطرافی��ان در اکثر موارد ش��ما را ناامید ک��رده و عواقب 
شکس��ت را به ش��ما یادآوری می کنند، اما اگ��ر تنها به 

موفقیت فکر کنید توقف ناپذیر خواهید شد. 
تقریبا همه چیز ساده است

همزمان با پیش��رفت در کس��ب و کار یاد می گیرید که 
تقریباً همه چیز س��اده است و مجبور نیستید سخت کار 
کنید یا همیش��ه نگران باشید. با این حال یادگیری خود 

این مسئله و پذیرفتن آن چندان ساده نیست. 
قرار گرفتن افراد بر سر راه شما اتفاقی نبوده است

به جای نگاه کردن ب��ه زندگی به عنوان مجموعه ای از 

اتفاقات تصادفی و تجارب غیرمرتبط به این فکر کنید که 
هر اتفاقی دلیل خاصی دارد و مسائل به ظاهرا مختلف با 

یکدیگر در ارتباط هستند. 
شکست می تواند بزرگ ترین هدیه باشد

هرچیز کوچکی مجموعه ای از یک طرح بزرگ تر است 
و عدم موفقیت در یک زمینه می تواند از ضررهای بعدی 
ک��ه حتی فکرش را ه��م نمی کردیم جلوگی��ری کند. از 
طرف دیگر ممکن اس��ت از حادثه ای غمگین ش��وید، اما 

بعدها مزایای آن برای تان مشخص شود. 
هرچیزی در زمان درست به وقوع می پیوندد

زمانی که به ریتم کار مس��لط ش��دید پ��ی می برید که 
همیش��ه در حال تغییر و رشد هس��تید. بسیاری از افراد 
اغلب درباره مس��ائلی اس��ترس دارند که خارج از کنترل 
آنها اس��ت. با گذش��ت زمان ی��اد می گیرید که مس��ائل 
مختل��ف در زمانی که باید به وقوع می پیوندند و نیازی به 

نگرانی وجود ندارد. 
هرچه زودتر به خودتان اعتماد کنید، بهتر است

از مجادله کردن با خودتان دس��ت برداشته و به ندای 
درونی قلب تان گوش دهید تا ش��ما را به طرف موفقیت 

سوق دهد. 

10درس مهم برای مدیریت کسب و کار

نوشدارو

از لوگوی جدید BMW رونمایی شد

چه کارهایی را باید پیش از ساعت 
۸ صبح انجام دهیم؟ )بخش سوم(

در ش��ماره های قب��ل گفتی��م تغیی��ر ع��ادات 
صبحگاهی کار آس��انی نیس��ت، اما می تواند جلوه 
دیگری از زندگی را به شما نشان دهد و شما را در 

مسیر بی وقفه موفقیت قرار دهد. 
زندگ��ی پرمش��غله امروزه باعث می ش��ود حس 
کنی��م حرک��ت ب��ه س��مت رؤیاه��ا و اهداف مان 
غیر ممکن اس��ت، به خصوص اگر خانواده و ش��غل 
تمام وقت داشته باشید، کار سخت تر می شود. پس 

چطور می توانید پیشرفت کنید؟ 
اگر به صورت هدفمند برای بهبود و پیشرفت خود 
برنامه ریزی نکنید، همه زمان تان را در روزمرگی ها 
از دس��ت می دهید. پیش از آنکه ب��ه خود بیایید، 
خسته، فرسوده و پیر می شوید و متعجب می مانید 

که چطور همه عمرتان را ازدست  داده اید. 
درب��اره فکر ک��ردن دوباره به زندگ��ی و اهمیت 
هفت ساعت خواب مفید نوشتیم. همچنین درباره 
نیایش، فعالیت فیزیکی، دوش آب سرد و ضرورت 
گوش دادن به محتوای پربار اش��اره ش��د. در این 
ش��ماره به نقل از زومیت بخش انتهایی این مقاله 

را مرور می کنیم. 
اهداف و دیدگاه های خود را مرور کنید

اهداف ش��ما، چ��ه کوتاه مدت و چ��ه بلندمدت، 
باید نوش��ته ش��وند. اگر هر روز تنها برای دقایقی 
اهداف ت��ان را مطالعه و مرور کنید، دیگر بصیرت و 

چشم انداز خود را از دست نمی دهید. 
اگر اهداف بلندمدت خود را هر روز بخوانید، هر 
روز ب��ه آنها فکر می کنید. اگر هر روز در مورد آنها 
فکر کنید و جهت امور خود را به سمت آنها تنظیم 

کنید، درنهایت به آنها دست خواهید یافت. 
دس��تیابی به اه��داف، یک علم اس��ت که هیچ 
ابه��ام و تردی��دی در م��ورد آن وجود ن��دارد. اگر 
ش��ما یک الگوی ساده را دنبال کنید، می توانید به 
تمام اهداف خ��ود، صرف نظر از اینکه چقدر بزرگ 
هس��تند، دست پیدا کنید. نکته مهم و کلیدی این 
است که آنها را یادداشت کنید و حتما، هر روز آنها 

را مرور کنید. 
حداقل یک کار در راستای اهداف 

بلندمدت تان انجام دهید
نی��روی اراده خاصیتی ش��بیه ب��ه عضالت دارد: 
هنگامی که مورد اس��تفاده ش��دید قرار بگیرد، نیاز 

به خون رسانی پیدا می کند. 
به طور مش��ابه، توانایی ما ب��رای تصمیم گیری با 
کیفی��ت باال، در ط��ول روز به مرور کاهش می یابد. 
هر چه تعداد تصمیماتی که می گیرید بیشتر شود، 
کیفی��ت آنها پایین تر می آی��د و پیرو آن، اعتماد و 

اراده شما هم ضعیف تر می شود. 
بنابراین ش��ما بای��د کارهای س��خت تر را زودتر 
انج��ام دهید. کارهای مهم و دش��وار را در اولویت 
زمان بندی خود قرار دهید، در غیر این صورت آنها 
هرگز به پایان نمی رسند. در پایان روز شما خسته 
هس��تید و میلیون ها دلیل برای خودتان می آورید 

که از فردا شروع می کنید: فردا و در واقع هرگز. 
پس بگذارید الگوی ذهنی تان این جمله باش��د:  

»سخت ترها را زودتر انجام می دهم.«
کارهای��ی را که نی��از دارید انجام ش��وند، انجام 

دهید و فردا ادامه کارتان را از سر بگیرید. 
اگر هر روز یک قدم به اهداف بزرگ خود نزدیک 
شوید، متوجه می شوید که این اهداف واقعا دور از 

دسترس نیستند. 
جمع بندی

وقتی این فهرس��ت را تکمی��ل کردید و به انجام 
رس��اندید، دیگر مهم نیس��ت که باقیمانده روزتان 
را چط��ور برنامه ری��زی می کنید. ش��ما مهم ترین 
اولویت ه��ا را انجام داده اید. ش��ما خودت��ان را در 
مس��یر موفقیت قرار داده ای��د و حاال قدم به قدم، به 

رؤیاهای تان نزدیک تر می شوید. 
با عمل به این فهرس��ت، زندگی بهتری خواهید 
داش��ت. در ش��غل تان پیش��رفت می کنی��د و در 
روابط ت��ان ه��م بهتر خواهید بود. ش��ما ش��ادتر، 
مطمئن ت��ر، ش��جاع تر و جس��ورتر خواهی��د بود و 

وضوح دید بیشتری خواهید داشت. 

زندگی تان خیلی زود تغییر می کند 
به زودی متوجه می ش��وید ک��ه کارهای تان را با 
حرارت و اش��تیاق بیشتری انجام می دهید و شاهد 
خواهید بود که روابط شما پرشور، معنی دار، عمیق 
و سرگرم کننده خواهد بود! احساس آزادی و وفور 
و رهایی می کنید و کائنات و هس��تی، به زیبایی به 

شما پاسخ خواهند داد. 
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توضیح بیشتر: 
در نظ�ر ب�ازار کاربران بابت پاس�خگویی 
به س�واالت کس�ب و کارها اعتبار دریافت 
می کنن�د و کس�ب و کار ها هم س�ریع تر 
و راحت ت�ر ب�ه نظ�رات گروه هدف ش�ان 

می رسند. 

تحقیقات بازار آنالین

معرفیاستارتاپ

داشتن یک لوگوی دایره شکل به رنگ آبی و سفید 
روی کاپوت خودروی تان بسیار لذت بخش و چشم نواز 
 BMW 8، BMW اس��ت، اما برای مدل  های جدید
i8، i8 roadstar، س��ری 7 و X7، یک آرم س��یاه 
و س��فید به کار رفته که زینت بخ��ش این اتومبیل ها 
خواه��د بود. این لوگو به نوع��ی خودرو های نام برده را 
از دیگر محص��والت این کمپانی ج��دا می کند. تمام 
اتومبیل هایی که از این آرم روی آنها استفاده شود، با 
نام مدل های الیت BMW شناخته خواهند شد. عالوه 

 BMW بر تغییر رنگ، لوگوی س��یاه و س��فید جدید
تغییرات جدیدی را نیز به خود دیده است. برای مثال؛ 
 Bayerische Motoren نام کامل کمپانی یعن��ی
Werke نوش��ته خواهد شد که به نظر می رسد کمی 
از زیبایی آن می کاهد. پرچمداران جدید BMW و به 
نوعی گل سرسبد اتومبیل های این شرکت یک درک و 
تعریف جدید از اتومبیل لوکس به ارمغان خواهند آورد 
و زیبایی تأثیرگذار آنها، احساس لذتی که از رانندگی 
به دس��ت می آورید را دوچندان خواهد کرد. مدل های 

الیت BMW مش��تریان خاص خود را خواهد داشت. 
به گفته هیلدگارد ورتمن، معاون ارش��د BMW، این 
خودرو ها مخصوص افرادی اس��ت ک��ه می خواهند از 
زمان در اختیارشان بهترین استفاده را ببرند. وی ادامه 
داد که ش��عار این محصوالت این اس��ت که »لحظه را 
در دست بگیر و از آن برای خلق و ثبت چیزهای زیبا 
و معنادار اس��تفاده کن.« جدا از زیبایی، طبق قرارداد، 
خریداران می توانند بدون پرداخت هزینه اضافی از یک 

ویژگی حمل و نقل جذاب استفاده کنند.

برای مطالعه 7۸4 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: آموزش کارکنان می تواند تاثیر بسزایی 
در رش��د و توسعه ش��رکت شما داشته باش��د. در واقع یکی از 
وظایف اصل��ی حوزه مدیریت دایر کردن بخ��ش آموزش برای 

توانمند سازی نیروهای سازمانی است. 
ش��رکت های موفق س��االنه هزینه های زیادی برای آموزش 
کارکنان صرف می کنند تا بتوانند نیروهای کارآمد و توانا و الیقی 
داش��ته باش��ند. اس��تیو جایز می گفت: مهم ترین کاری که من 
برای س��ازمانم انجام دادم استخدام افراد مناسب و آموزش دیده 

بود. امروزه منابع انس��انی نقش مهمی در رشد و توسعه اهداف 
سازمانی دارند. به خصوص اینکه صنعت کفش در ایران نیاز به 
یک بازنگری اساسی دارد تا بتواند همگام با کشورهای پیشرفته 
تولید کند. هر روزه در دنیای امروز فناوری های نوینی در صنایع 
مختلف دیده می ش��ود که منابع انسانی شما برای به کار گیری 
از این فناوری ها نیاز به آم��وزش حرفه ای و تخصصی دارد. اگر 
شما به فردای روشن شرکت خود فکر می کنید بی تردید آموزش 
می تواند شما را در مسیر درست موفقیت قرار دهد. صنعت کفش 
هر روز در حال تغییر و تحول اس��ت و ش��ما برای اینکه بتوانید 
در بازار رقابت موفقی داش��ته باشید، باید نیروهای انسانی خود 

را با آموزش ها ی حرفه ای تقویت کنید. این احتمال که نیروی 
جوانی، مهارتی را بیاموزد و آن را همواره بدون تغییر ادامه دهد 
به کلی محال است، بنابراین شما باید نیروهای خود را با آخرین 
تحوالت صنعت کفش در دنیا آشنا کنید تا بتوانید سهم فروش 
خ��ود را در بازار حفظ کرده یا افزایش دهید. ش��اید هزینه های 
برگزاری دوره های آموزش و میزان وقتی که کارکنان بانک برای 
ش��رکت در این دوره ها صرف می کنند، در نگاه اول ش��ما را از 
این کار بازدارد اما شکی نیست که کیفیت محصول شما تابعی 
از منابع انس��انی متخصص و آموزش دیده اس��ت و هر اندازه در 
این زمینه حرفه ای تر برخورد کنید نتایج بهتری خواهید داشت. 

آموزش تخصصی کارکنان

پرسش: مالک یک شرکت تولیدی کیف و کفش هستم، می خواهم بدانم آموزش تخصصی کارکنان تا چه اندازه در رشد 
و توسعه کمی و کیفی شرکت تاثیر دارد؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )1۵(
مثل همه نباش 

در ش��ماره های قب��ل درباره اهمی��ت بازاریابی و برنامه 
بازاریابی براتون گفتم و به روش های بازاریابی اشاره کردم 
و درب��اره نکات مهم برای موفقیت در بازاریابی توضیحاتی 
دادم. در ای��ن قس��مت می خواهم به س��ایر نکات مهم در 

بازاریابی بپردازم. 
خدمات جدید 

محصول و خدمات نوتر و تازه تری ارائه کن و مثل همه 
نباش. هر چه قدر خدمات بازاریابی تو جدید و نو باشه به 
همون اندازه می تونه در جذب بازار موفق عمل کنه. سعی 
کن ایده های تازه ب��دی و بازارهای مختلف رو با ایده های 

تازه ات تجربه کنی. 
کتاب بازاریابی

کتاب ه��ای بازاریابی و فروش بخ��ون. اگه به موفقیت و 
ثروت در کس��ب و کار فکر می کنی س��عی کن کتاب های 
بازاریابی بخونی. کتاب های بازاریابی بهت ایده می دن. راه 
تازه می دن. بازارها پنهان رو بهت معرفی می کن و چشم و 
گوش تو رو بیدار و هوشیار می کنن تا بتونی با چشم باز و 

گوش باز به دنبال بازار باشی. 
سمینار بازاریابی و فروش

در س��مینارهای تخصصی بازاریابی شرکت کن و برای 
کارمندان و همکاران را به سمینارها و کالس های آموزشی 
حرفه ای بفرست. شرکت های موفق همیشه سعی می کنن 
کارکنان اونا در زمنیه بازاریابی به روز باش��ن واسه همین 
ه��ر از چندگاه��ی اونا رو ب��ا هزینه خودش��ون به کالس 
و س��مینارهای مختلف می فرس��تن تا بتونن با استفاده از 
آخرین دس��تاوردهای علمی و نوین وارد بازار کس��ب و کار 
بشن. تو هم سعی کن تو این کالس ها و سمینارها شرکت 
کنی تا بتونی ش��رکت یا کارگاه یا فروشگاه خودتو به روز 

کنی. 
دفترچه بازاریابی 

یک دفترچه بازاریابی تهیه کن. تو این دفترچه برنامه های 
بازاریابی و راه رسیدن به اونا رو یکی یکی بنویس تا هر روز 
که میری سرکار بدونی در زمنیه بازاریابی چه کاره هستی. 
این دفترچه باعث می شه تا کار بازاریابی رو جدی بگیری و 

روند پیشرفت کار رو کامال احساس کنی. 
بازاریابی رقبا 

با ش��یوه های بازاریابی گروه رقبا کامال آشنا شو. اگه 
بدونی رقبا برای رس��یدن به موفقیت و گرفتن س��هم 
بیشتر در بازار چه تدابیری اندیشده اند تو می تونی کاری 
متفاوت و متمایز بکنی و برگ برنده رو کنی. اما اگه با 
شیوه های بازاریابی گروه های رقیب ناآشنا باشی امکان 
داره نتونی در ب��ازار رقابتی دوام بیاری و پس از مدتی 
حذف بشی. پس اول رقبا رو بشناس و بعد بدون که اونا 
برای فروش کاال و خدمات چه کارایی می کنن و دنبال 

کدوم بازارهای هدف هستند. 
بروشور و کاتالوگ 

بروشور و کاتالوگی از محصوالت و خدمات کسب و کارت 
فراهم کن. این بروش��ور و کاتالوگ می تونه نشون بده تو 
چه محصوالت و خدماتی ارائه کردی. اگر چه امروز فضای 
مجازی سیطره بیشتری بر مردم داره و فضای آنالین تأثیر 
بیش��تری می ذاره اما نباید این را فراموش کنیم حتی در 
جامعه آمریکا با اون همه پیش��رفت اینترنتی استفاده از 
کاتال��وگ کامال طبیعی��ه. برای اینکه بخش��ی از جامعه 
همیشه از طریق رسانه های آفالین بازار خودشونو تعیین 

می کنن. 
جایزه فصلی و ساالنه 

جایزه فصلی و س��االنه راه بینداز. البته بستگی داره که 
تو چه کس��ب و کاری رو با چه سرمایه ای شروع کردی. اما 
می تونی با توجه به میزان سرمایه گذاری بخشی از اهداف 
خودت��و برای بازاریابی ازطری��ق جایزه های مختلف عملی 
کنی، اما ش��یوه و عملکرد می تونه متفاوت باش��ه. اگه یه 
س��وپر مارکت یا فروشگاه موادپروتئینی داری نوع و تعداد 
و ش��یوه دادن جایزه و میزان اون متفاوت از شرکتی است 
که در زمنیه ساختمانی یا اتومبیل سازی فعالیت می کنه. 
اما در هر کسب و کاری جایزه می تونه یکی از سرفصل های 

خوب در بازاریابی باشه. 
بازاریابی در رسانه ها 

در رسانه ها حضور داشته باش. تو جزو اون دسته از افراد 
نب��اش که می خوان در خلوت کار کنن و پول به دس��ت 
بی��ارن به خصوص در دنیای امروز و رقابت تنگاتنگ کاال 
و خدمات باید حضور در رس��انه ها رو جدی بگیری. حاال 
این حضور تو می تونه از طریق مجالت و روزنامه ها باش��ه 
یا اینکه در فضای اینترنت و شبکه های اجتماعی حضور 
بیشتری داشته باشه. کسی که برات برنامه بازاریابی رو بر 
پایه مطالعات بازار می نویسه می تونه تشخیص بده سهم 
معرفی کاال و خدمات ش��رکت یا فروشگاه در هر کدوم از 
این رسانه ها چقدر باشه. گاهی الزمه بیلبورد بزنی، گاهی 
الزمه تو رس��انه های ملی باش��ی، گاهی هم الزم می شه 
کمپینی داش��ته باش��ی و تو همه این رسانه های شهری 
و دیداری و ش��نیداری و کاغذی و آنالین حضور داش��ته 

باشی. 

حضور در فضای مجازی
یک وب سایت زیبا طراحی و راه اندازی کن، یا تو تلگرام 
بری خودت کانال بزن و تو ایسنتاگرام به صورت حرفه ای 
حضور داش��ته باش. اش��کالی نداره که ت��و چه خدمات و 
محصوالت��ی داری، مهم اینه که در ی��ک فضای بزرگ یا 
بازار خام حضور داشته باشی. روزانه میلیون ها نفر در فضای 
مج��ازی ایران حضور دارند و اگر بتونی به صورت حرفه ای 
س��همی در این بازار پیدا کنی صددرصد در کسب و کارت 
موفق می شی. البته بعضی ها  تنها محل عرضه خدمات و 
محصوالت شان همین فضای مجازی است. یعنی به صورت 
فیزیکی دفتر و دستکی ندارن، اما اگه دفتر و دستکی داری 
نباید خودتو از این فضا محروم کنی، چون بخش��ی از بازار 

کاال و خدمات تو در همین فضای مجازی است. 

تختهسیاه

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 چهارم - پالک 68- واحد 4

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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