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مجمع ایران و اروپا امروز و فردا در زوریخ برگزار می شود

 توسعه اقتصادی
با پشتوانه برجام

چهارمین »مجمع ایران و اروپا« )EIF4( که سه شنبه و چهارشنبه این هفته در زوریخ سوئیس برگزار می شود، 
ب��ا توجه به حمای��ت قاطع اروپا از برجام و توافق ه��ای جدید خط اعتباری ایران با بانک ه��ای اروپایی، می تواند 
نویدبخش جهش��ی تازه در روابط اقتصادی و تجاری ایران و اروپا باش��د. مجمع ایران و اروپا )EIF(  چهار س��ال 
پیش با هدف تقویت و حمایت از دیپلماس��ی تجاری بین ایران و غرب تاس��یس ش��د. این مجمع فرصتی برای 

گردهمایی ساالنه مقامات ارشد تجاری، دولتی و جامعه مدنی متعهد به توسعه...

رئیس صندوق بین المللی پول: 

 ارزهای مجازی
باید جایگزین دالر شوند
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رئیس کل بانک مرکزی به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی پاسخ داد

 کاهش 10درصدی
حجم سپرده های کوتاه مدت در شبکه بانکی

توانایی های خود را به نمایش بگذارید
اهمیت مهارت سخنرانی در فروش بیشتر محصوالت

مفهوم تجربه مشتری
فواید و ضرورت برندینگ چیست؟ 

10قانون تبلیغات
Media Markt شادترین عید پاک برای

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 شیائومی عرضه 10 میلیون گوشی
در ماه سپتامبر را جشن گرفت

یادداشت

یادداشت

نگاهی به چگونگی استراتژی 
قیمت گذاری فوالد

دیگ��ر  مانن��د  نی��ز  ف��والد 
اتخ��اذ  نیازمن��د  محص��والت 
قیمت گ��ذاری  اس��تراتژی های 
مناس��ب برای دس��ت یافتن به 
قیمت��ی رقابتی اس��ت تا از این 
فوالد  تولیدکنن��دگان  طری��ق 
بتوانند س��هم بازار مناس��بی را 
کس��ب کنند و محصوالت آنها 
توان رقاب��ت با رقبا را داش��ته 
باشد. اس��تراتژی قیمت گذاری 
فوالد مبحثی گسترده و دارای 
فراوان است که  پیچیدگی های 

در این یادداشت تالش 
شده تا به صورت ...

ب��دون  پذی��رش  کلینی��ک 
واس��طه و از طریق تش��کل های 

مثل  بخش خصوص��ی 
5خانه صنعت، معدن و...

 بازار سرمایه شفاف
در آینه کلینیک پذیرش
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درصورتـی کـه طـرح ثبـت شناسـه گوشـی در شـبکه  

)رجیسـتری( اجرایی شود، گوشی های جدیدی که 
شماره سریال )IMEI( ثبت شده در...

 اما و اگرهای اجرای
طرح رجیستری

 باسمه تعالی
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برندس��ازی، اس��تفاده بهین��ه از ظرفی��ت 
مال��ی جهانی و داخلی و متنوع س��ازی، ایجاد 
س��ازمانی دانش��ی، یادگیرنده و پیشرو، به روز 
ب��ودن با تفک��ر جهانی و آینده نگری، توس��عه 
فعالیت ها به خارج از کشور، به کارگیری مدل، 
اس��تانداردها و ش��اخص های جهانی و ارزیابی 
براس��اس آن، پیاده سازی فرآیند کامل از ایده 
تا مقصود، توسعه فناوری و کاهش بهای تمام 
ش��ده، توس��عه جامع و پایدار، رعایت مسائل 
زیس��ت محیطی و نگاه ویژه به سرمایه  انسانی، 
13اس��تراتژی در ش��رکت میدک��و اس��ت که 

برنامه ریزی ها براساس آنها صورت می گیرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، رضا 
هلدینگ  مدیرعامل  مش��اور  اشرف س��منانی، 
میدکو در یک نشست خبری با ذکر این مطلب 
و اشاره به بررسی فناوری در هلدینگ میدکو 
که با س��رمایه 2.37 ه��زار میلیارد تومانی در 
فرابورس حضور دارد، گفت: با توجه به تجربه 
مدیران ارش��د این هلدینگ معدنی به تدوین 

استراتژی در مجموعه پرداخته شده است. 

ماموریت ها و اهداف میدکو
وی با اشاره به واردات 50 میلیارد دالری فوالد 
ب��ه ایران در دولت ده��م، ادامه داد: هدف کمی 
میدکو رسیدن به تولید 4.2 میلیون تن فوالد، 8 
میلیون تن کنسانتره سنگ آهن، 7.5 میلیون تن 
گندله، 50 هزار تن مس کاتد، 12 هزار تن لوله 
مس��ی که صنعتی پایین دستی است، 24 هزار 
تن فروسیلیسیوم، 800 هزار تن کک، حدود یک 
میلیون تن کنسانتره زغال سنگ و 400 هزار تن 
آهک و دولومیت و 3 میلیون تن آهن اسفنجی 
اس��ت.  وی ایجاد ارزش پایدار و بلندمدت برای 
سهامداران از طریق طراحی، اجرا و توسعه معادن 
و صنایع معدنی را مأموریت نخست میدکو عنوان 
کرد و ادامه داد: در این میان، قرارگرفتن به عنوان 
مدل برای توسعه معدن و صنایع معدنی کشور، 
ارتقای سطح مدیریت و فناوری و سهم در تولید 
ناخالص داخلی جزو مأموریت های دیگر محسوب 

می شود. 

فرآوری و جهش فناورانه
مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو با اشاره به 
نیاز واحدهای تولیدی جدید به جهش فناورانه 
افزود: در س��ند فن��اوری و برنامه این هلدینگ، 
 صفح��ه آخ��ر هم��واره ب��از ب��وده و تکنولوژی
 به روزرس��انی می شود و با وجود تأمین شرکت 
مهندسی در میدکو این فناوری به روز می ماند. 

اشرف س��منانی ب��ا اش��اره به اینک��ه مناطق 
معدنی ایران ش��امل نف��ت و گاز دارای گوگرد 
اس��ت که این ماده به عن��وان مزاحم در صنعت 
فوالد به شمار می آید، اظهار داشت: در راستای 
عملکرد انج��ام گرفته در این مجموعه معدنی، 
میزان گوگرد خ��وراک تولیدی جدید می تواند 
به صفر برس��د.  وی در خصوص چگونگی امور 
اکتش��اف پهنه های معدنی گفت: این پهنه ها با 
تأسیس ش��رکت اکتشافی دنبال می شود که با 
توجه به روباز بودن معادن کشور برای نخستین 
بار در مش��ارکتی با ش��رکت گل گهر در معدن 
ش��ماره 6، این اکتش��اف زیرزمینی با استفاده 
از فن��اوری روز در حال پیاده س��ازی اس��ت و 
نخس��تین معدن زیرزمینی تجهیز خواهد شد.  
این مقام مس��ئول درخصوص تولی��د گندله با 
به کارگی��ری دو فناوری توضی��ح داد: با توجه 
به آنالیز ش��اخص های هر مع��دن، نوع فناوری 
مناس��ب با آن برای تولید گندله به کار گرفته 
شده است که بیش��ترین بهره وری حاصل شد.  
اشرف سمنانی ضمن اعالم تولید فوالد با روش 
و فناوری احیای مستقیم گاز و کوره بلند گفت 
هر دو انتخاب ش��د که از مزایای استفاده از گاز 
می توان به پاک بودن آن اشاره کرد و در روش 
ک��وره بلن��د، کاهش مصرف ب��رق، گاز و. . . به 
پایداری تولیدات و نگهداری آسان تر می انجامد. 
وی افزود: در این راس��تا واح��د 800 هزار 
تنی تولید فوالد ش��رکت به یک میلیون تنی 
تبدیل شد، همچنین طرح 2 میلیون تن آهن 
اس��فنجی با اس��تفاده از فناوری ش��ارژ داغ با 
جامبو مدول h4l اس��ت که در اینجا محصول 
آهن اسفنجی مس��تقیما به کوره وارد شده و 
نسبت به روش های دیگر کاهش 30 درصدی 

مصرف انرژی را در پی دارد. 
مش��اور مدیرعامل هلدینگ میدکو با اشاره 
به روش به کارگیری کوره بلند گفت: نیتروژن 
مورد اس��تفاده در روش خش��ک کردن کک، 
برای عدم اس��تفاده از آب، ح��رارت را جذب 
کرده و خودش داغ می ش��ود که از این طریق، 
ان��رژی حرارتی به الکتریکی تبدیل می ش��ود. 
همچنی��ن در این نوع کوره ه��ا گندله تزریق 
می شود که باعث افزایش بهره وری خواهد   شد. 
اشرف س��منانی در این خصوص به کاهش 
مص��رف آب و اس��تفاده از فناوری ه��ای ک��م 
مصرف اشاره کرد و از خرید بخشی از فاضالب 
ش��هر کرمان و تصفیه آن خبر داد و گفت: از 
ای��ن طریق هم در انرژی صرفه جویی ش��ده و 

هم مسائل زیست محیطی رعایت می شود. 

بررسی صنعت مس و تنوع محصوالت
وی با اش��اره به تنوع س��ازی در محصوالت 
گف��ت: در فن��اوری جدی��د جه��ت افزای��ش 
ارزش اف��زوده، تولید بیلت ه��ای فوالدی گرد 
 )VD( برنامه ری��زی ش��ده که در ای��ن روش
ح��ذف گاز ف��والد در خ��أ بر کیفی��ت فوالد 

می افزاید. 
این مقام مس��ئول با اش��اره به صنعت مس 
به عن��وان صنع��ت دوم مورد بررس��ی در این 
هلدین��گ تصریح کرد: ای��ران از لحاظ ذخایر 
مس در ردیف 10 کشور اول دنیاست. اهمیت 
نزدیکی محل اح��داث کارخانه با معدن مس 
مورد توجه قرار گرفته است. در این صنعت نیز 
گوگرد مسئله ساز بوده  است که برای نخستین 
بار در دنیا با همکاری ش��ریکی خارجی، روش 
تانک بیولیچینگ اختراع و ثبت ش��ده که در 
آن توس��ط باکتری ها و گوگ��رد جدا و کوره ها 
حذف شده و هزینه تولید کاهش پیدا می کند. 
وی درخص��وص تولی��د لوله مس��ی افزود: 
ضخامت این لوله ها در میدکو به 0.3 میلی متر 
کاه��ش پیدا ک��رده و در نتیج��ه خریدار پول 

کمتری برای خرید مس پرداخت می کند. 
وی از ایجاد ش��رکت تخصص��ی دانش بنیان 
در زیرمجموعه ش��رکت مهندس��ی در جهت 
آینده پژوهی و فناوری های پیش��رفته خبر داد 
و ادام��ه داد: با توجه به وجود 35 طرح بزرگ 
در دس��ت اقدام میدکو، دو شرکت مهندسی و 
ساختمانی در میدکو ایجاد شده که نه تنها در 
داخ��ل، بلکه در خارج نیز مش��غول به فعالیت 
هس��تند. همچنی��ن هم��ه ش��رکت ها اعم از 
مش��اور، پیمانکار، سازنده داخلی و خارجی در 
 »midhco network«شبکه میدکو به نام
طراحی ش��ده  اند تا این دانش در ایران و دنیا 
جهت توسعه بازار صادرات به کار گرفته شود. 

تامین مالی
مش��اور مدیرعامل هلدینگ میدکو با اشاره 
ب��ه دوران تحریم و نحوه  تأمین س��رمایه الزم 
ب��رای طرح گفت: با توجه ب��ه حدود 20 هزار 
میلیارد تومان س��رمایه گذاری، بخشی از این 
س��رمایه از گ��روه مالی بانک پاس��ارگاد )1.5 
میلیون سهامدار( تأمین شد، سپس با استفاده 
از تس��هیالت ریالی و ارزی، به عنوان نخستین 
ش��رکت موفق به جذب فاینانس های خارجی، 
خصوصا با کشور چین شد. همچنین از عرضه 
اوراق مش��ارکت نی��ز در مجموع��ه س��رمایه 

پروژه ها استفاده شد. 

مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو اعالم کرد

میدکو باالترین سطح تکنولوژی را در ایران دارد

شهادت امام سجاد)ع( را تسلیت می گوییم

بهنام کیامرزی
کارشناس ارشد 

کسب وکار

سیدمرتضی 
حاجی آقامیری

نایب رئیس خانه 
صنعت معدن و 

تجارت جوانان تهران



آخری��ن  ام�روز:  فرص�ت 
گزارش رس��می مجمع جهانی 
وضعی��ت  درب��اره  اقتص��اد 
پیش  چندی  جهان  گردشگری 
منتش��ر ش��د و ای��ران در میان 
136 کش��ور با صع��ودی چهار 
پله ای نس��بت به س��ال گذشته 
در م��کان 94 جه��ان ایس��تاد. 
این رتبه بندی براساس شاخص 
رقابت پذیری صنعت گردشگری 
از س��وی مجمع جهانی اقتصاد 
ارائ��ه ش��ده و ای��ران از نظ��ر 
ایمنی و امنی��ت در جهان رتبه 
87، بهداش��ت رتبه 79، منابع 
انس��انی و ب��ازار کار رتبه 105، 
زیرساخت های فناوری اطالعات 
رتبه 94 و مناسب بودن محیط 
تج��اری رتبه 79 را به دس��ت 

آورده است. 
در این گزارش، اس��پانیا را از 
نظ��ر قدرت رقابت گردش��گری 
نخس��تین کشور معرفی کرده و 
فرانس��ه، آلمان، ژاپن، انگلیس، 
آمریکا، اس��ترالیا، ایتالیا، کانادا، 
س��وئیس در رتبه ه��ای بع��دی 
ایستاده اند و یمن نیز در جایگاه 
آخر ق��رار گرفته اس��ت. با این 
همه، تصور عمومی عمدتا بر این 
اس��ت که گردش��گری، صنعتی 
لوکس و محدود به اقش��ار مرفه 
جامعه است، اما کندوکاو درباره 
نق��ش گردش��گری در فرآین��د 
توس��عه نش��ان می دهد که این 
تصور منطبق بر واقعیت نیست 
و گردش��گری پای��دار می تواند 
اجتماع��ی،  اقتص��ادی،  آث��ار 
مثبت  امنیتی  و  زیست محیطی 
و پای��داری از خود در جوامع بر 
جای بگذارد، چراکه گردشگری، 
صنعتی کاربر و متکی به نیروی 
کار اس��ت ک��ه نه تنه��ا موجب 
در  اش��تغال  وضعی��ت  بهب��ود 
می ش��ود،  گردش��گری  مقاصد 
بلکه به توسعه زیرساخت ها نیز 

کمک می کند. 
در واقع، بیش��تر از 50 س��ال 
از زمان��ی ک��ه بان��ک جهان��ی 
پروژه »گردش��گری  نخس��تین 
برای توس��عه« را در دو کش��ور 
آفریقای��ی مراکش و تونس آغاز 
ک��رد، می گ��ذرد و از آن زمان 
پایدار  گردشگری  بحث  تاکنون 
  )Sustainable Tourism(
بیش از ه��ر زمان دیگری مورد 
توج��ه نهاده��ای جهان��ی قرار 
گرفته اس��ت. در همین زمینه، 
در  به تازگ��ی  جهان��ی  بان��ک 
گزارش��ی بر اهمیت گردشگری 
همه جانبه  توس��عه  برای  پایدار 
کش��ورها صحه گذاش��ته و 20 
اهمی��ت  اثب��ات  در  را  دلی��ل 
گردشگری و نقش آن در توسعه 

پایدار برشمرده است. 
گردشگری، محرکی مناسب 

برای رشد اقتصادی است
صنع��ت 7.6 تریلیون دالری 
سفر و گردش��گری، بزرگ ترین 
صنعت بخش خدمات در جهان 
به ش��مار می رود و بیش از 10 
درصد از تولی��د ناخالص جهان 
را به خود اختصاص داده است. 
رشد صنعت گردشگری می تواند 
تولید ناخالص داخلی کشورهای 
گردش��گرپذیر را افزای��ش دهد 
را  بیش��تر  مالیات��ی  درآم��د  و 
نصی��ب دول��ت ای��ن کش��ورها 
حاصل  ارزی  درآمده��ای  کند. 
از گردشگری حتی می تواند در 
سایر بخش ها نیز سرمایه گذاری 
شود و از این طریق نیز به بهبود 

رشد اقتصادی منجر شود. 
گردشگری موجب رشد 
تجارت بین الملل می شود

خدم��ات  ص��ادرات  ارزش 
گردشگری )پذیرش گردشگران 
خارجی( در سال 2016 حدود 
1.4 تریلیون دالر بوده اس��ت و 
صنعت گردشگری از این لحاظ 
پ��س از صنعت پتروش��یمی و 
نف��ت، باالتر از صنایع��ی مانند 
خودروس��ازی و مواد غذایی، در 

جایگاه س��وم جهان قرار گرفته 
صادرات��ی  درآمده��ای  اس��ت. 
در حوزه گردشگری  کشورهای 
در فاصل��ه س��ال های 2010 تا 
2015 تقریب��ا 25درصد رش��د 
داش��ته و صنعت گردشگری از 
این نظر نیز رتبه اول را به خود 

اختصاص داده است. 
گردشگری، سرمایه های 
خارجی را جذب می کند

لحاظ  از  صنعت گردش��گری 
نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی 
در جای��گاه دوم صنای��ع جهان 
ایس��تاده اس��ت و تنها صنعت 
زمین��ه  ای��ن  را در  ارتباط��ات 
باالت��ر از خود می بین��د. امروز 
بس��یاری از شرکت های مشاوره 
سرمایه گذاری به سرمایه گذاران 
توصیه می کنند که وارد صنعت 
در س��ال  گردش��گری ش��وند. 
2016 حدود 806 میلیارد دالر 
سرمایه در سراسر جهان جذب 
صنعت گردش��گری شده است، 
درحالی که صنعت نفت و گاز در 
س��ال مذکور تنها 680 میلیارد 
دالر سرمایه جذب کرده است. 
توسعه گردشگری بهبود 
زیرساخت ها را در پی دارد

کش��ورهای  اغل��ب  در 
گردش��گرپذیر، توس��عه صنعت 
گردش��گری به بهبود قابل توجه 
مانن��د  زیرس��اخت هایی 
سیس��تم  راه ه��ا،  فرودگاه ه��ا، 
خدم��ات  ان��رژی،  آب رس��انی، 
تلف��ن  ش��بکه های  درمان��ی، 
همراه، بهداش��ت، امنیت منجر 
می شود و مردم بومی نیز مانند 
پیشرفت ها  این  از  گردش��گران 

سود خواهند برد. 
گردشگری به بهبود اقتصاد 
کشورهای کم درآمد کمک 

می کند
گردش��گری اهمی��ت ویژه ای 
کمت��ر  کش��ورهای  ب��رای 
کم درآم��د  و  توس��عه یافته 
دارد. در س��ال 2015 ح��دود 
بین المللی  گردشگر  29میلیون 
به 48 کش��ور متوسط به پایین 
از لح��اظ درآمدی س��فر کردند 
و 21 میلی��ارد دالر ب��ه درآمد 
این کش��ورها افزودن��د. در 20 
کشور از این 48 کشور، صنعت 
نخستین  به عنوان  گردش��گری 
یا دومی��ن منبع درآم��د ارزی 

شناخته می شود. 
گردشگری میلیون ها شغل 
واقعی و کارآمد ایجاد می کند

امروز بی��ش از 292 میلیون 
نفر در سراس��ر جهان در بخش 
گردشگری مشغول کار هستند، 
یعن��ی از ه��ر 10 نف��ر ش��اغل 
در جه��ان، یک نف��ر در بخش 
گردش��گری ش��اغل اس��ت. در 
اش��تغال مس��تقیم  آفریقا  قاره 
صنع��ت  در  غیرمس��تقیم  و 
گردش��گری از س��ال 2000 تا 
2014 تقریب��ا دو برابر ش��ده، 
از  بیش  به طوری که هم اکن��ون 
20 میلی��ون آفریقای��ی از این 

صنعت امرار معاش می کنند. 
گردشگری رشد اقتصادی 
فراگیر را تسهیل می کند

رش��د اقتصادی فراگیر بدین 

معناس��ت که بخش وسیعی از 
نی��روی کار جامع��ه، از مزایای 
رش��د اقتصادی بهره مند شوند؛ 
ی��ک  از  گردش��گری  صنع��ت 
تامین گس��ترده بهره  زنجی��ره 
می گی��رد که حوزه های تولیدی 
و خدمات��ی مختلف��ی از قبیل 
مواد غذایی،  اسکان،  حمل ونقل، 
محص��والت کش��اورزی، تامین 
جاذبه ه��ای  آب،  و  ان��رژی 
تفریحی  برنامه های  گردشگری، 
و فرهنگ��ی، هنره��ا و صنای��ع 
فرهنگ��ی،  می��راث  دس��تی، 
ساختمان  خرد،  کسب وکارهای 
و نوسازی و. . . را شامل می شود. 

گردشگری موجب تقویت 
جوامع روستایی می شود

گردش��گری روس��تایی نقش 
اقتصاد  متنوع سازی  در  بسزایی 
روس��تاها ایف��ا می کن��د. ایجاد 
ش��غل برای جوانان روس��تایی، 
و  زن��ان  قوم��ی،  اقلیت ه��ای 
اقش��ار مح��روم، کاه��ش فقر و 
حفظ بناه��ای تاریخی و میراث 
ازجمل��ه  روس��تاها  فرهنگ��ی 
گردش��گری  توس��عه  مزای��ای 
روس��تایی ب��ه ش��مار می روند. 
درآمدهای حاصل از گردشگری 
روس��تایی در جهان طی س��ال 
میلی��ارد  2016 ح��دود 82.7 
دالر بوده که نس��بت به س��ال 
قب��ل از آن 30 درص��د افزایش 

نشان می دهد. 
گردشگری، مناطق شهری را 

احیا می کند
در  رقابت پذی��ری  بهب��ود 
ش��هرها، عاملی مه��م در پایان 
بخش��یدن ب��ه فقر مطل��ق در 
مناطق ش��هری اس��ت. صنعت 
گردشگری به دلیل قابلیت های 
ایجاد ش��غل،  انکارناپذیرش در 
بهب��ود زیرس��اخت ها و ج��ذب 
از  بس��یاری  توج��ه  س��رمایه، 
مس��ئولین ش��هری در جهان را 
به خود جلب کرده، به طوری که 
بس��یاری از آنها نیازهای حوزه 
اصل��ی  مح��ور  را  گردش��گری 
فعالیت های نوسازی شهری قرار 

داده اند. 
گردشگری قابلیت 

درآمدزایی از طریق فناوری 
اطالعات را تقویت می کند

موج��ب  ارتباط��ات  فن��اوری 
ابع��اد مختلف صنعت  دگرگونی 
گردش��گری ش��ده و این صنعت 
بزرگ و فراگیر توانس��ته اس��ت 
ب��ه کم��ک فن��اوری ارتباطات، 
روش های جدیدی را برای کسب 
درآمد پیش روی اقش��ار مختلف 
مردم بگ��ذارد. امروزه بس��یاری 
از م��ردم ع��ادی قادرند با کمک 
گرفت��ن از س��ایت های اینترنتی 
و   Airnb مانن��د  معروف��ی 
VRBO، امکانات و توانایی های 
مانن��د خان��ه،  ش��خصی خ��ود 
اتومبی��ل، غذاهای س��نتی را با 
گردش��گران به اشتراک گذاشته 
و از این راه کسب درآمد کنند. 
گردشگری به بهبود شرایط 
اقتصادی زنان کمک می کند

صنعت گردش��گری از معدود 
صنایعی اس��ت که زن��ان بیش 
مش��ارکت  آن  در  م��ردان  از 

دارن��د. بنا بر گ��زارش تحلیلی 
درباره  کار  بین المللی  س��ازمان 
بر کاهش  تاثیرات گردش��گری 
فق��ر و نابراب��ری جنس��یتی در 
س��ال 2013 زنان بی��ن 60 تا 
70 درص��د از مش��اغل صنعت 
اختی��ار  در  را  گردش��گری 

داشته اند. 
گردشگری موجب تقویت 

صنایع دستی می شود
گردش��گری،  توس��عه  ب��ا 
قادر  هنرمندان صنایع دس��تی 
بیش��تری  درآمد  ب��ود  خواهند 
از ف��روش کااله��ای خ��ود به 
گردش��گران کسب کنند. ارزش 
صادرات صنایع دستی از 17.5 
میلیارد دالر در س��ال 2000 به 
32 میلیارد دالر در سال 2008 
افزایش یافته و ش��واهد نش��ان 
می ده��د که از آن زمان تاکنون 
نیز بازار صنایع دستی همچنان 

در حال رشد بوده است. 
گردشگری به حفظ 

محیط زیست کمک می کند
گردش��گری در طبیع��ت ی��ا 
محبوبیت  هرروز  طبیعت گردی 
بیش��تری در بین گردش��گران 
پی��دا می کند و ای��ن محبوبیت 
اس��ت  باعث ش��ده  روزاف��زون 
مناط��ق  مس��ئولین  و  م��ردم 
گردش��گرپذیر، ارزش و اهمیت 
جاذبه ه��ای  و  حیات وح��ش 
طبیع��ی بکر را بی��ش از پیش 
درک کرده و هزینه بیشتری را 
صرف حفظ محیط زیست کنند. 
در سال 2014 حدود 66 درصد 
واردشده  از گردشگران خارجی 
به استرالیا، گردشگران طبیعت 
بودند که بیش از 18.3 میلیارد 
س��رزمین  نصیب  درآم��د  دالر 

کانگوروها کردند. 
گردشگری، حساسیت 

نسبت به تغییرات آب و 
هوایی را باال می برد

صنع��ت گردش��گری همواره 
در  آگاهی بخش��ی  لح��اظ  از 
و مص��رف  تولی��د  زمینه ه��ای 
پایدار و تغیی��رات آب و هوایی 
پیش��رو بوده اس��ت. امروزه در 
بسیاری از مناطق گردشگرپذیر 
تروی��ج  ب��ه  وی��ژه ای  توج��ه 
انرژی های بادی و خورش��یدی، 
کش��ت محص��والت ارگانیک و 
ماهیگیری پایدار می ش��ود. اگر 
شاید  نبود  گردش��گری  صنعت 
این مناطق هرگز با این مواهب 

طبیعی آشنا نمی شدند. 
گردشگری چرخ های اقتصاد 
آبی را به حرکت درمی آورد

آب�����ی   اق���ت����ص���اد 
)Blue Economy( به معنی 
اس��تفاده از دریا و منابع سرشار 
آن در راستای توسعه اقتصادی 
است. صنعت گردشگری  پایدار 
می توان��د با کمک ب��ه افزایش 
آگاهی جوام��ع در مورد ارزش 
حفظ دریاها و اقیانوس ها، نقش 
ی��ک مح��رک را ب��رای اقتصاد 
آبی ایف��ا کند. در ح��ال حاضر 
حدود 26 درصد از فعالیت های 
اقتصادی در دریاها و اقیانوس ها 
مخت��ص صنع��ت گردش��گری 
است. بس��یاری از کش��ورهایی 

که ب��رای ج��ذب گردش��گران 
حس��اب ویژه ای روی دریاها یا 
اقیانوس ه��ای اط��راف خود باز 
برای  اهمی��ت خاصی  کرده اند، 
حفظ خطوط س��احلی، سواحل 
مرجان��ی و تن��وع زیس��تی در 
آب های سرزمینی خود قائلند. 

گردشگری به حفاظت از 
میراث فرهنگی کمک می کند

گردش��گری نق��ش مهمی در 
مدیریت، تامین مالی و حفاظت 
از میراث فرهنگی کش��ورها ایفا 
می کن��د. گردش��گری فرهنگی 
زیرمجموعه های  مهم ترین  جزو 
و  اس��ت  صنع��ت گردش��گری 
فروش  از  حاص��ل  درآمده��ای 
فرهنگی،  اماک��ن  ورودی  بلیت 
کااله��ای  نی��ز  و  راهنماه��ا 
فرهنگ��ی کم��ک ش��ایانی ب��ه 
تامین س��رمایه مورد نیاز برای 
حفظ می��راث فرهنگی می کند. 
طرح گردش��گری جاده ابریشم 
که با همکاری س��ازمان جهانی 
گردشگری در 33 کشور به اجرا 
درآمده است، نشان می دهد که 
گردش��گری چگونه می تواند به 
حفظ میراث فرهنگی و تاریخی 

بشر کمک کند. 
گردشگری موجب پایداری 
میراث فرهنگی ناملموس 

می شود
گردشگری می تواند به احیا و 
حفظ میراث فرهنگی ناملموس 
 intangible cultural(
موس��یقی  مانن��د   )heritage
محل��ی، هنره��ای نمایش��ی و 
س��نت های زبان��ی نی��ز کمک 
می��راث  به عنوان مث��ال،  کن��د. 
فرهنگ��ی ناملموس در کش��ور 
تانزانیا ساالنه 70 هزار گردشگر 
خارجی را ج��ذب می کند و در 
حال حاض��ر بیش از 3000 نفر 
از م��ردم تانزانی��ا در این حوزه 

مشغول به کارند. 
گردشگری به ترویج 

فعالیت های بشردوستانه 
کمک می کند

می تواند  گردش��گری  توسعه 
راه��کاری موث��ر ب��رای هدایت 
افراد به سمت امور خیریه باشد. 
بس��یاری از گردشگران وقتی از 
نزدیک با مش��کالت مردم فقیر 
آشنا می ش��وند، بیشتر احساس 
همچنین  می کنن��د.  همدردی 
قال��ب  در  نی��ز  اف��راد  برخ��ی 
فعالیت های خیریه داوطلبانه، به 
گردش��گری در مناطق نیازمند 

کمک می کنند. 
گردشگری موجب تقویت 
درک متقابل فرهنگ ها از 

یکدیگر می شود
گردش��گری به صل��ح، درک 
متقاب��ل فرهنگ ه��ا از یکدیگر 
و تحق��ق ه��دف »ش��هروندی 
جهانی« کمک می کند. آشنایی 
تجرب��ه  و  مختل��ف  اف��راد  ب��ا 
ک��ردن آداب و س��نن فرهنگی 
متفاوت، نقش مهمی در کاهش 
اف��راد  نگرش ه��ای کلیش��ه ای 
نسبت به س��ایر فرهنگ ها دارد 
و موج��ب تقویت صلح و امنیت 

در جهان می شود. 
گردشگری به بازسازی اقتصاد 

پس از جنگ کمک می کند
مناطق��ی ک��ه به تازگ��ی یک 
جنگ را پش��ت سر گذاشته اند، 
اغل��ب ب��ا مش��کالت اقتصادی 
ن��رم  دس��ت وپنجه  عدی��ده ای 
می کنن��د. صنعت گردش��گری 
می تواند در کش��ورهای مستعد 
جذب گردش��گر نقش بس��زایی 
در احیا و بازس��ازی اقتصاد پس 
از جنگ ایفا کند؛ کش��ورهایی 
س��یرالئون،  روآن��دا،  مانن��د 
کرواسی و سریالنکا به خوبی این 
تجربه تلخ و شیرین را پشت سر 
گذاشته اند. از طرفی گردشگری 
می توان��د پس از پای��ان جنگ 
بین دو کشور همس��ایه، روابط 
دو کش��ور را س��ریع تر به حالت 

دوستانه بازگرداند. 

تازه ترین گزارش بانک جهانی، اهمیت نقش گردشگری در توسعه پایدار را نشان می دهد

20دلیل در اثبات نقش گردشگری در فرآیند توسعه
دریـچه

 مالیات ستانی برای دولت گردانی
 یا توسعه گرایی؟! 

نقطه شروعی برای اصالحات 
ساختاری اقتصاد ایران

افزای��ش درآمدهای مالیاتی در منابع عمومی دولت، 
بخش��ی از کارنامه ای اس��ت که دولت یازدهم در چهار 
س��ال گذشته به دس��ت آورده و براساس اعالم سازمان 
برنام��ه و بودجه، س��هم درآمدهای مالیات��ی از منابع 

عمومی از 33درصد به 36درصد افزایش یافته است. 
به گ��زارش خبرآنالی��ن، افزایش س��هم درآمدهای 
مالیاتی در بودجه، هدفی اس��ت که در دو دهه گذشته 
دنبال ش��ده، اما هر ب��ار با افزای��ش درآمدهای نفتی، 
دولت ها از این هدف فرس��نگ ها دور ش��ده و مجددا با 
کاهش درآمدهای نفتی این موضوع را دنبال می کنند. 

دولت یازده��م از همان ابت��دا به دلیل کاهش بهای 
نفت، برنامه افزایش سهم مالیات ها در منابع عمومی را 
دنبال کرد و حاال در پایان دوره چهارساله مدعی است 
که دس��تاورد بزرگی برای اقتصاد ایران به ارمغان آورده 
اس��ت. بنا به گفته کارشناسان اقتصاد سیاسی، دولتی 
که س��هم درآمدهای مالیاتی اش از بودجه عمومی باال 
باشد، دولتی پاس��خگو به مردم است، چراکه با هزینه 
مردم اداره می ش��ود؛ این دولت می توان��د البته دولت 
توسعه گرا هم باش��د، زیرا تامین درآمد پایدار و کافی، 
الزامی گریزناپذیر برای توسعه است. البته در این بین، 
نقدهای تندی هم متوجه دولت ش��ده است. منتقدان 
می گویند اقتصاد در رکود به س��ر می برد و درآمدهای 
نفتی هم کاهش یافته، بنابراین دولت مالیات  را افزایش 

داده تا کسری بودجه اش را جبران کند. 
دو گروه همیشه منتقد

 بخش��ی از این نقدها به دو دهه گذشته بازمی گردد. 
چن��دی پی��ش محم��د س��تاری فر، اقتص��اددان در 
س��خنرانی اش در دانش��کده اقتص��اد دانش��گاه عالمه 
طباطبایی گفت��ه بود: »بودجه های دول��ت در دو دهه 
گذشته، بودجه های توسعه ای نبوده است؛ به این دلیل 
که دولت ها خرج باالیی داشته اند و ناکارآمدی خود را با 
اخذ مالیات بیشتر جبران کرده اند. این دولت ها مالیات 

را خرج خود کرده و به رفاه مردم کمتر رسیده اند.«
بخش��ی از منتقدان را هم فعاالن اقتصادی تشکیل 
می دهن��د؛ اعض��ای اتاق ه��ای بازرگان��ی در رأس این 
منتقدان هس��تند. آنها می گویند »وقتی نظام ممیزی 
که عهده دار کس��ب مالیات اس��ت قرار باشد که منابع 
مورد نیاز دولت را حاصل کند، عمدتا به سراغ جاهایی 
می رود که معلوم هستند؛ یعنی فعالیت های اقتصادی 
که تابلو دارند، در روشنایی قرار گرفته اند و شفاف عمل 
می کنند؛ ماموران مالیاتی س��راغ آنها می روند و از آنها 
مالیات می گیرند و کاری به بخش غیرش��فاف اقتصاد 
ندارد؛ بخش��ی که رانتی، مافیا و غیررس��می است و به 
س��راغش نمی روند.« در مقابل س��عید لیالز، تحلیلگر 
مس��ائل اقتصاد سیاس��ی می گوید: »مالیات دهندگان 
حق دارند که بگویند معافیت های نهادی و سازمانی را 
قبول ندارند که البته حرف درس��تی اس��ت. حق دارند 
که بدانند مالیات ها کجا خرج می ش��ود. حق دارند که 
وقتی اظهارنامه های مالیاتی خود را درست پر می کنند 
با مالیات مضاعف س��ازمان امور مالیاتی مواجه نشوند. 
اینها همه حرف های درستی است، اما از آن طرف همه 
باید 25 درصد درآمد خود را مالیات بدهند و همان گونه 
ک��ه کارمندان و کارگران کش��ور در حال دادن مالیات 

هستند، همه مردم باید از قانون تمکین کنند.«
دولت کوچک تر، هزینه کمتر

اقتصاددانان معتقدند اگر گفتمان دولت، توس��عه ای 
باش��د، دولت س��عی می کند خ��ود را جمع و جور کند، 
آدم های اضافه در دس��تگاه های دولت��ی را کنار بگذارد 
و همانند کش��ورهای پیش��رفته مثل فرانسه و بلژیک 
عمل کند که به یکب��اره برای کاهش هزینه های دولت، 
14 وزارتخان��ه خ��ود را تعطی��ل کردن��د و گفتند که 
می خواهی��م کوچک باش��یم. اگر س��ازمان های اضافه 
حذف ش��وند حتما توس��عه اقتصادی شکل می گیرد و 
بخش خصوصی فعال می شود و مالیات را هم به خوبی 
می پردازد.  س��عید لیالز در این باره می گوید:  »واقعیت 
این است که کشور با درآمدهای نفتی قابل اداره کردن 
نیست. تمام دستگاه های کشور بر سر این موضوع باید 
به یک جمع بندی روش��ن برسند که این کشور دیگر با 
درآمد نفت، قابل اداره کردن نیست. هر دولتی هم روی 
کار باش��د، این موضوع صح��ت دارد، زیرا در دولت های 
نهم و دهم به ش��دت هزینه ها افزایش یافت. این دولت 
پرهزینه در دوران ریاس��ت جمهوری حسن روحانی در 
دول��ت یازدهم با کاهش ش��دید درآمده��ای نفتی هم 
روبه رو ش��د. من حدسم این است که تا 10 سال آینده 
درآمدهای نفتی با هر میزان تغییر قیمت نفت نخواهد 
توانس��ت بیش از هزینه ضروری دولت ها را جبران کند. 
در چشم انداز آتی ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که 
حتی با بهبود قیمت  نفت، درآمدهای مازادی برای کشور 
ایج��اد کند، بنابرای��ن دولت دوازدهم ه��م چاره ای جز 
مالیات ستانی ندارد.« او می گوید: »شرط مالیات ستانی، 
لغو معافیت های بی منطق، برقراری تکنولوژی مالیاتی و 
کاستن از هزینه های جاری و زائد دولت و پاسخگو شدن 
دولت در برابر مالیات دهندگان است. اگر مردم به دولت 
برای اداره آن مالیات می دهند باید خود نیز بتوانند دولت 
را اداره کنند. بنابراین ارتباط تنگاتنگی بین نظام مالیاتی 
سالم و دموکراسی در همه دنیا وجود دارد و این کار باید 
نقطه شروع یک اصالح ساختاری در اقتصاد کشور باشد. 
این کار با یک اصالح همه جانبه، نه فقط توس��ط دولت 
بلکه با یک وفاق ملی ممکن است و بدون وفاق ملی همه 

چیز در گام اول شکست می خورد.« 

یادداشت

تولید

نگاهی به چگونگی استراتژی 
قیمت گذاری فوالد

ف��والد نی��ز مانند دیگ��ر محص��والت نیازمن��د اتخاذ 
استراتژی های قیمت گذاری مناسب برای دست یافتن به 
قیمتی رقابتی اس��ت تا از این طریق تولیدکنندگان فوالد 
بتوانند سهم بازار مناسبی را کسب کنند و محصوالت آنها 
توان رقابت با رقبا را داشته باشد. استراتژی قیمت گذاری 
فوالد مبحثی گسترده و دارای پیچیدگی های فراوان است 
که در این یادداش��ت تالش شده تا به صورت خالصه و با 
بیانی سلیس به این موضوع پرداخته شود. بر این اساس، 
سه عامل اساسی که بیشترین تاثیر را بر قیمت بازار داخلی 
فوالد دارند عبارتند از عرضه و تقاضا، قیمت جهانی و تعرفه 

واردات مقاطع فوالد. 
عرضه و تقاضا

تعیین کننده تری��ن گزینه در قیمت گ��ذاری یک کاال، 
می��زان عرض��ه و تقاض��ای آن اس��ت، چنانچ��ه کاالیی 
دارای عرض��ه ب��اال و تقاض��ای پایی��ن باش��د قیمت ه��ا 
کاه��ش می یاب��د، ام��ا دلی��ل اینک��ه در ب��ازار داخلی با 
 توج��ه ب��ه بی رم��ق ب��ودن تقاض��ا قیمت ه��ا همچنان

 رو به افزایش است، چیست؟ تولیدکنندگان عمده فوالد 
ایران مانند فوالد مبارکه، فوالد خوزس��تان و هرمزگان به 
دلیل کمبود تقاضای داخلی و تن ندادن به فروش کاالی 
خ��ود به قیمت پایین، رو به ص��ادرات آورده اند و با توجه 
به در دس��ترس بودن مواد اولیه تولید فوالد )سنگ آهن، 
قراضه( توانس��ته با قیمتی رقابتی کاالی خ��ود را به بازار 
جهانی عرضه کنند و بخش��ی از بازار را به خود اختصاص 
دهند، به گونه ای که اخیرا از جانب دالالن و تولیدکنندگان 
اروپایی به دامپینگ متهم شده اند؛ این مسئله باعث ایجاد 
رکود تورمی در بازار داخلی ش��ده، به این ترتیب که عدم 
وجود تقاضا موجب ایجاد رکود و افزایش قیمت ها به تبع از 

قیمت های جهانی و باعث ایجاد تورم شده است. 
 قیمت های جهانی

قیمت های جهانی فوالد بیشترین تاثیر را از بزرگ ترین 
غول تولید کننده فوالد یعنی چی��ن می پذیرد. مهم ترین 
عوام��ل موثر بر قیمت های جهانی، ن��رخ مواد اولیه تولید 
ف��والد )س��نگ آه��ن و قراضه( اس��ت. اخی��را تعطیلی 
کارخانه های تولید فوالد به روش کوره  بلند در چین باعث 
کاهش عرضه این غول تولید کننده فوالد ش��د. از س��وی 
دیگر، دولت چین با تزریق نقدینگی در صنعت ساختمان 
و خودروس��ازی باعث افزایش چشمگیر تقاضای فوالد در 
بازار داخلی این کش��ور ش��د که با توج��ه به رابطه عرضه 
و تقاضا با ب��ازار فوالد، این افزایش قیمت قابل پیش بینی 
بود. از س��وی دیگر، قیمت س��نگ آهن عی��ار باال هم به 
دلیل کاهش موجودی ها در بندرهای چین رو به افزایش 
گذاشت، به گونه ای که در یک بازه 60 الی 90 روزه از 50 
دالر ب��رای هر ت��ن به 70 دالر افزای��ش یافت که به موج 

افزایش قیمت فوالد در بازارهای جهانی دامن زد. 
تعرفه واردات

در ب��ازار داخلی برای برخی از مقاطع فوالدی با کمبود 
تولید مواجه هستیم و در برخی نیز تولیدکنندگان داخلی 
ترجیح می دهند که تولیدات خود را صادر کنند. به همین 
دلیل برای تامین نیاز داخلی ناچار به واردات برخی مقاطع 
فوالدی هستیم. پس برای حمایت از تولید داخلی، دولت 
برای واردات کاالها تعرفه در نظر می گیرد. به عنوان مثال، 
تولید کنندگان میلگرد برای رقابتی کردن قیمت محصول 
خود ناچار به اس��تفاده از ش��مش های کم کیفیت القایی 
هستند، زیرا تولیدکنندگان ش��مش قوس کاالی خود را 
به قیمتی می فروشند که امکان تولید محصولی با قیمت 
رقابتی را به ن��وردکاران نمی دهد. البته وجود تعرفه برای 
کاالی وارداتی که توس��ط تولیدکنن��ده داخلی نیز تولید 
می ش��ود، امری نیک و پسندیده است، اما مشکل از آنجا 
شروع می ش��ود که به  رغم تصمیم ش��ورای رقابت مبنی 
بر ق��رار دادن میانگی��ن قیمت جهانی به عن��وان قیمت 
پای��ه بورس کاال ب��رای عرضه مقاطع ف��والدی، همچنان 
تولیدکنندگان عمده فوالد داخلی قیمت های تعرفه خورده  
کاالی واردات��ی را مبن��ای قیمت ف��روش کاالی خود در 
بورس داخلی قرار می دهند. از همین رو، این ظلم بزرگی 
به تولیدکننده های پایین دست است که از محصوالت این 

فوالدسازان استفاده می کنند. 

تورم تولید در پایان تابستان چه 
تغییری کرد؟ 

براس��اس تازه ترین گزارش بانک مرکزی، شاخص بهای 
تولیدکننده در ایران در دوازده ماه منتهی به شهریور امسال 
نس��بت به دوازده ماه منتهی به شهریور 1395 حدود 8.2 
درصد افزایش یافته اس��ت. به گ��زارش »فرصت امروز«، 
گزارش بانک مرکزی نش��ان می دهد که ش��اخص بهای 
تولیدکننده در  ایران در شهریورماه 1396 به عدد 247.3 
رسید که نسبت به ماه قبل 1.4درصد افزایش داشته است. 
شاخص یاد شده در شهریورماه 1396 نسبت به ماه مشابه 

سال قبل معادل 10.7 درصد افزایش نشان می  دهد. 
ای��ن گ��زارش حکای��ت از آن دارد که ش��اخص بهای 
تولید در شهریور امس��ال در گروه کشاورزی، جنگلداری 
و ماهی گیری 12.5 درصد، گروه س��اخت )صنعت( 12.2 
درص��د، گروه حمل ونقل و انب��ارداری 6.1 درصد، هتل و 
رستوران 12درصد، اطالعات و ارتباطات 7 درصد، آموزش 
11.1 درصد و بهداشت و مددکاری اجتماعی 8.5 درصد 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش پیدا کرده است. 
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 )EIF4( »چهارمین »مجمع ایران و اروپا
که سه ش��نبه و چهارش��نبه این هفته در 
زوریخ س��وئیس برگزار می شود، با توجه به 
حمای��ت قاطع اروپا از برج��ام و توافق های 
جدی��د خط اعتب��اری ایران ب��ا بانک های 
اروپایی، می تواند نویدبخش جهش��ی تازه 
در رواب��ط اقتصادی و تج��اری ایران و اروپا 
باش��د. مجمع ایران و اروپ��ا )EIF(  چهار 
س��ال پیش ب��ا هدف تقوی��ت و حمایت از 
دیپلماسی تجاری بین ایران و غرب تاسیس 
ش��د. این مجمع فرصتی برای گردهمایی 
س��االنه مقامات ارش��د تج��اری، دولتی و 
جامع��ه مدنی متعهد به توس��عه اقتصادی 
ایران فراهم می س��ازد.  نخس��تین نشست 
مجم��ع ایران و اروپا روزهای 23 و 24 مهر 
1393 با حضور نمایندگانی از 25 کشور و 
شرکت هایی از قبیل ایرباس، آلستوم، سیتی 
گروپ، توتال و چندین شرکت و بانک دیگر 
در لندن برگزار شد. دومین مجمع ایران و 
اروپا نیز روزهای دوم و سوم مهرماه 1394 
ح��دود دو م��اه و نیم پس از نهایی ش��دن 
تواف��ق هس��ته ای، با حضور بی��ش از 600 
شرکت کننده از شرکت های مختلف از 27 
کشور در ژنو و سومین دوره این مجمع نیز 
روزه��ای 14 و 15 اردیبهش��ت 1395 در 

شهر زوریخ سوئیس برگزار شد.  

دستاوردی بزرگ برای روابط 
اقتصادی آینده 

اس��فندیار باتمانقلیج، موس��س مجمع 
ایران و اروپ��ا، به تازگی در گفت وگو با یک 
رسانه سوئیسی درباره نتایج سه کنفرانس 
پیش��ین و اهمی��ت چهارمی��ن کنفرانس 
مجم��ع ای��ران و اروپا گفت: در دو س��ال 
گذشته، تمام بخش های اقتصاد ایران شاهد 
ایجاد شراکت های جدید بین شرکت های 
خارج��ی و داخل��ی بوده اند. ه��ر چند این 
شراکت ها هنوز به یک روایت کامال موفق 
اقتص��ادی تبدیل نش��ده اند، اما نمونه های 
بسیار مهمی هس��تند که نشان می دهند 

می ت��وان قرارداد بس��ت و پروژه هایی را به 
انجام رس��اند.  به گزارش ایرنا، باتمانقلیج 
درب��اره اینکه چ��ه قراردادهایی برای ایران 
دارای اولویت هستند، گفت: از منظر رشد 
اقتص��ادی کوتاه مدت ای��ران، قراردادهای 
ب��زرگ در بخ��ش ان��رژی مانند ق��رارداد 
گازی ب��ا ش��رکت توت��ال و قرارداده��ای 
سرمایه گذاری مش��ترک مانند قرارداد رنو 
با ایدرو، کارهای مهمی برای ایجاد اعتماد 
در سرمایه گذارها هستند.  وی تاکید کرد: 
ام��ا در میان مدت تا بلند م��دت، ایران باید 
در مجموع��ه گس��ترده تری از بخش های 
اقتصادی به خصوص بخش هایی که بیشتر 
در کنترل بخش خصوصی هس��تند، نیرو 
و ت��وان فعالیت پیدا کند؛ اینها بخش هایی 
هس��تندکه بیش��ترین اش��تغال را ایجاد 

خواهند کرد. 

قراردادهای خط اعتبار بانکی با اتریش 
و دانمارک مشوق شرکت های اروپایی 

چهارمین مجم��ع اروپا و ایران همچنین 
کمت��ر از دو هفته پس از امضای دو قرارداد 
مهم خط اعتبار بانکی بین 14 بانک ایرانی 
با اوبربانک اتریش و دانسکه بانک دانمارک 
به ارزش 1.5 میلیارد یورو در روز پنجشنبه 

30 ش��هریور برگزار می ش��ود. امضای این 
قرارداده��ا نی��ز زمین��ه کاری آماده ت��ری 
برای ش��رکت های اروپای��ی در ایران فراهم 
می سازد و از این لحاظ اجالس این هفته در 
زوریخ برای ش��رکت ها و مدیران بخش های 
اقتص��ادی و تج��اری اروپای��ی از جذابیت 
بیش��تری برخوردار اس��ت.  در پی امضای 
قراردادهای خ��ط اعتباری و همکاری مالی 
دانس��که بانک و موسس��ه اعتبار صادراتی 
EKF دانم��ارک با ایران، مقام��ات این دو 
موسس��ه بانکی دانمارک بر بهبود ش��رایط 
کار با ایران در دوره پسابرجام تاکید کردند. 
»کارس��تن اس��ترویبرگ« مدیر خاورمیانه 
و ش��مال آفریقای دانس��که بانک دانمارک 
گفت: این قرارداد امکان فاینانس پروژه های 
بزرگ تر و همچنین پروژه هایی را که زمانی 
طوالنی تر به درازا می کشند، فراهم می سازد 
و از ای��ن رو گمان می کن��م فرصت بزرگی 
برای ایران و همچنین منطقه نوردیک است. 
»یورن سورنسن« مدیر بخش همکاری های 
 EKF خارجی موسس��ه اعتب��ار صادراتی
دانم��ارک ک��ه از جمله ش��رکت کنندگان 
در چهارمین مجمع ایران و اروپاس��ت، نیز 
ضمن تاکید بر بهبود شرایط کاری با ایران 
گفت: امضای یادداشت همکاری به معنای 

روش��ن ش��دن ضمانت وزارت دارایی ایران 
ب��رای تعامل های ش��رکت های دانمارکی با 
ایران اس��ت. این همچنین بدین معناست 
که EKF ت��الش خواهد کرد که بانک ها و 
ش��رکت های دانمارکی بیشتری را برای کار 
در ایران جذب کند. »هلموت ادلبائور« مدیر 
بخ��ش بازارهای مالی جهان��ی در اوبربانک 
اتری��ش نیز با تاکید بر عالقه ش��رکت های 
کوچک و متوس��ط اتریش )SMEs(  برای 
کار با ایران، قرارداد خط اعتباری اوبربانک با 
14 بانک ایرانی را در این زمینه حائز اهمیت 
دانس��ت. باتمانقلیج نی��ز در این باره گفت، 
روابط تجاری ایران و س��وئیس از زمان لغو 
تحریم ها احیا شده و بسیاری از شرکت های 
سوئیسی فعالیت های قابل توجهی در ایران 
به خص��وص در زمین��ه کااله��ای مصرفی، 
دارویی و تجارت کاال دارند.  وی خاطرنشان 
کرد که برخی بانک های متوسط سوئیسی 
نیز از طرف مهم ترین مشتریان ش��ان شروع 
ب��ه انج��ام امور بانکی ب��ا ای��ران کرده اند و 
همچن��ان ظرفی��ت بالقوه عظیم��ی برای 
تجارت و س��رمایه گذاری بیشتر به خصوص 
در بی��ن ش��رکت های بخ��ش خصوصی و 
شرکت های کوچک و متوسط هر دو کشور 
وج��ود دارد. ش��رکت های مختلف فعال در 
بخش های مختلف اقتصادی از کشورهایی 
مانند اتریش، سوئیس و کشورهای منطقه 
نوردی��ک مترص��د کار با ایران هس��تند و 
اینه��ا تنها نمونه های��ی از زمینه های کاری 
بی��ن ایران و اروپاس��ت و پی��ش از این نیز 
ش��رکت هایی همچون آلستوم فرانسه، شل 
 Novo( زیمنس و نوو نوردیسک ،)Shell(
Nordisk(  توافق نامه های��ی ب��ا ای��ران به 
امض��ا رس��انده اند و بحث ه��ا و رایزنی های 
فش��رده و رو در روی ای��ن هفت��ه اصحاب 
صنع��ت، تجارت و سیاس��ت از ایران و اروپا 
در چهارمین نشست مجمع ایران و اروپا در 
»دولدر گراند هت��ل« زوریخ، می تواند راه  را 
برای گسترش و تعمیق همکاری های پایدار 

آینده هموار سازد. 

مجمع ایران و اروپا امروز و فردا در زوریخ برگزار می شود

توسعه اقتصادی با پشتوانه برجام
حمل و نقل ریلی

هند سرمایه گذاری در مسیر ریلی چابهار 
- زاهدان - مشهد را بررسی می کند

مدیرعام��ل ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای 
حمل و نق��ل گف��ت ک��ه هندی ه��ا در ح��ال بررس��ی 
س��رمایه گذاری در پروژه  ریلی مس��یر چابهار - زاهدان 
- بیرجند - مش��هد هس��تند و تصمیم نهای��ی درباره 
نحوه تامین اعتبار مالی خارجی آن در س��فر وزیر راه و 
شهرس��ازی به هند اتخاذ می شود. به گزارش »فرصت 
امروز« از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، خیراهلل 
خادمی با اش��اره به آخرین وضعی��ت مذاکره با هندی 
برای س��رمایه گذاری در پروژه  ریلی چابهار - زاهدان - 
بیرجند - مشهد و مذاکره با کره جنوبی برای مشارکت 
در پ��روژه راه آهن اصفهان - اه��واز گفت: هندی ها در 
حال بررس��ی چگونگی تامین مناب��ع مالی موردنیاز به 
مبل��غ 1.5 میلی��ارد دالر برای س��رمایه گذاری در این 
مس��یر ریلی هس��تند و راه آهن اصفهان - اهواز نیز در 
مرحله تدوین بسته س��رمایه  گذاری 5 میلیارد یورویی 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرس��ازی اظهار داشت: در 
سفری که ش��هریورماه به هند داشتیم، شرکت هندی 
پس از بازدید از محل اح��داث پروژه تمایل خود برای 
س��رمایه گذاری در این خط آهن را به دولت هند اعالم 
ک��رد و اکنون در انتظار تصمیم نهایی دولت هند برای 
س��رمایه  گذاری شرکت هندی در پروژه هستیم. معاون 
وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به نشست با معاون وزیر 
تجارت و معاون وزیر راه آهن هندوستان گفت: موضوع 
آمادگی ش��رکت هندی برای س��رمایه گذاری در پروژه 
راه  آه��ن چابهار - زاهدان - بیرجند - مش��هد به دولت 
هند اعالم  ش��ده و اکن��ون در حال بررس��ی چگونگی 
تامین منابع مالی موردنیاز ب��ه مبلغ 1.5 میلیارد دالر 
هس��تیم. مدیرعامل شرکت س��اخت و توسعه با اشاره 
ب��ه رق��م قابل توجه این س��رمایه گذاری بیان داش��ت: 
برای س��رمایه گذاری در این پروژه ریلی، طرف هندی 
پیش��نهاد تامین اعتبار در سه مرحله را مطرح کرد که 
پاس��خ ما در مقاب��ل با توجه به اینکه پروژه در دس��ت 
اجراس��ت، این بود که به صورت یکجا تامین مالی شود. 
خادمی خاطرنش��ان کرد: مقرر ش��د در سفر وزیر راه و 
شهرس��ازی به هندوس��تان و مالقات با وزیران راه آهن 
و تجارت آن کش��ور، تصمیم نهایی اتخاذ ش��ود. وی با 
اش��اره به تامین منابع به مبلغ 4200 میلیارد ریالی از 
محل اسناد خزانه و اوراق مشارکت به این پروژه یادآور 
شد: این پروژه با روند ساخت مطلوبی در حال پیشرفت 
است، اما کافی نیست و ما نیازمند تامین منابع مالی از 

طریق سرمایه  گذاری کشورهای خارجی هستیم. 

اقتصاد کالن

جلسه شورای  عالی صادرات غیرنفتی برگزار شد
اجماع دولت و بخش خصوصی بر 

توجه به صادرات غیر نفتی
جلس��ه ش��ورای عالی صادرات غیرنفتی ظه��ر دیروز 
)دوش��نبه( به ریاس��ت معاون اول رئیس جمه��ور برگزار 
شد.  اسحاق جهانگیری در این جلسه با تاکید بر اهمیت 
توسعه صادرات غیرنفتی و نقش موثر آن در بهبود وضعیت 
اقتصادی کش��ور، گفت: امروز دولت و بخش خصوصی به 
این اجماع رسیده اند که توجه جدی به صادرات غیرنفتی، 
پیدا کردن بازارهای جدید صادراتی و رفع موانع پیش روی 
صادرات، از اصلی ترین راه های فعال تر کردن اقتصاد کشور 
است. جهانگیری همچنین بر ضرورت توجه هر چه بیشتر 
به کش��ورهای هدف صادرات ایران نظیر عراق، س��وریه و 
روس��یه تاکید کرد و اظهار داشت: تجار و صادرکنندگان 
ایرانی می توانند از خط اعتباری جدیدی که برای صادرات 
به سوریه تصویب شده استفاده کنند و الزم است سازمان 
برنام��ه و بودجه کش��ور و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
نیز اجرای ای��ن مصوبه را با جدیت پیگیری کنند. معاون 
اول رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت تاسیس شرکت های 
ب��زرگ صادرات��ی و ایج��اد برند ب��رای صادرات کش��ور، 
خاطرنش��ان کرد: الزم است ش��رکت های بزرگ صادراتی 
تاسیس شود تا امکان صادرات کاال و خدمات به کشورهای 
هدف همچون روسیه بیش از پیش مهیا شود. معاون اول 
رئیس جمهور در ادامه این جلسه، بخش گردشگری را نیز 
از مهم ترین و اصلی ترین بخش ها در اشتغال زایی و ایجاد 
درآمد ارزی دانس��ت و از رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردش��گی خواست جلسه ای با عضویت 
نماین��دگان وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور 
خارجه تشکیل و راهکارهای توسعه گردشگری را بررسی 
و برنامه دقیقی برای توسعه گردشگری در سال 96 و 97 
تدوین کنند. در این جلس��ه ک��ه وزرای صنعت، معدن و 
تج��ارت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کش��اورزی، نفت، 
راه و شهرس��ازی، ارتباطات و فناوری اطالعات، سرپرست 
وزارت نی��رو، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس 
س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری، 
رئیس کل بانک مرکزی و رئیس س��ازمان ملی استاندارد 
نیز حضور داشتند، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت 
گزارشی از عملکرد صادرات غیرنفتی در شش ماهه نخست 
س��ال 96 ارائه کرد و سپس به تشریح پیشنهادات تدوین 
ش��ده در قالب »الزامات تحقق اهداف صادراتی« پرداخت 
که مقرر ش��د این الزامات در کارگروه برون گرایی اقتصاد 
مورد بحث و بررس��ی قرار گیرد و در صورت تایید نهایی، 
به عنوان مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی ابالغ شود.  



رئی��س کل بان��ک مرک��زی از کاهش 
س��پرده های  حج��م  ۱۰درص��دی 
کوتاه مدت در سیس��تم بانکی خبر داد و 
گفت: سیاس��ت اخیر در زمینه نرخ سود 
بانکی موجب شد بخش قابل توجهی از 
سپرده های کوتاه مدت به سپرده هایی با 

ماندگاری باالتر تبدیل شود. 
 به گزارش »فرصت ام��روز«، ولی اهلل 
س��یف ب��ا بیان اینک��ه بخش��نامه بانک 
مرکزی درباره نرخ س��ود در عمل باعث 
ش��د بخش قابل توجهی از س��پرده های 
کوتاه م��دت عادی ب��ه س��پرده هایی با 
مان��دگاری باالت��ر تبدی��ل ش��ود، طی 
یادداش��تی در کانال تلگرامی اش نوشت: 
به ای��ن وس��یله نه تنها س��یالیت منابع 
بانک ها به میزان زی��ادی کاهش یافت، 
بلک��ه آس��یب های احتمالی ب��ازار ارز از 
سیاس��ت بان��ک مرکزی نیز ب��ه خوبی 
مدیری��ت ش��د. در نتیجه اج��رای این 
سیاس��ت، سهم س��پرده های کوتاه مدت 
بخ��ش  س��پرده های  کل  از  ع��ادی 
غیردولتی شبکه بانکی از ۳۵.۹درصد به 
۲۵درصد کاهش یافته و در مقابل سهم 
سپرده های یک س��اله و کوتاه مدت ویژه 
به ترتیب از ۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و 

۱۰.۸درصد افزایش یافته است.  
رئی��س کل بان��ک مرک��زی در ای��ن 
یادداشت آورده است: ضمن تسلیت ایام 
تاسوعا و عاش��ورای حسینی از آنجا که 
ابالغ بخشنامه هشت بندی بانک مرکزی 
در خصوص کاهش نرخ  سود سپرده های 
بانکی، ب��ا اظهارنظرهای متفاوتی همراه 
ب��وده اس��ت، الزم دیدم اقدام��ات اخیر 
بانک مرکزی در حوزه نرخ س��ود بانکی 
را از ابع��اد مختلف فن��ی و اجرایی مورد 
بررس��ی ق��رار داده ت��ا به این وس��یله 
شرایط بهتری برای ارزیابی رویکردهای 

سیاستی بانک مرکزی فراهم شود. 
رویکرد اخیر بانک مرکزی در خصوص 
کاهش ن��رخ س��ود بانک��ی و تمرکز بر 
کاه��ش ن��رخ س��ود س��پرده ها را باید 
به عن��وان تکه ای از یک پازل جامع و در 
عین حال اقدامی عاجل در جهت توقف 
رقابت ناسالم در شبکه بانکی و در نهایت 
کاهش هزینه تجهیز منابع بانک ها تعبیر 

و تفسیر کرد. 
رویک��رد مزب��ور بر این اصل اساس��ی 
مبتنی اس��ت که با برقراری س��قف های 
یادشده در ش��بکه بانکی، اوال از تعمیق 
مش��کالت ترازنامه ای بانک ها جلوگیری 
می ش��ود و ثانی��ا در ادام��ه ب��ا کاهش 
هزینه تجهیز مناب��ع در بانک ها، زمینه 
مناسبی برای کاهش تدریجی نرخ سود 
تسهیالت فراهم خواهد شد. بررسی های 
میدانی و بازرس��ی بیش از ۱۵۰۰ شعبه 
بانکی نیز حاکی از آن اس��ت که اکنون 
عزم مناس��بی برای پایداری سقف های 

یادش��ده وجود دارد که متعاقبا کاهش 
نرخ س��ود تس��هیالت بانک��ی را در پی 

خواهد داشت. 
اقدام��ات بانک مرک��زی در خصوص 
کاهش نرخ سود س��پرده های بانکی در 
چارچوب یک برنامه جامع تنظیم و اجرا 
ش��د و لذا نباید آن را صرفا به ابالغ این 

بخشنامه محدود کرد. 
در ای��ن خصوص، می توان به اقداماتی 
نظیر س��اماندهی موسس��ات غیرمجاز، 
هماهنگی ه��ای ب��ه عم��ل آم��ده برای 
دادوس��تد اوراق سخاب در بازار سرمایه، 
تبدیل اضافه برداش��ت موجه بانک ها به 
خطوط اعتباری، توافق با خودروس��ازها 
قرارداده��ای  س��ود  کاه��ش  ب��رای 
پیش ف��روش خودرو و حضور فعال بانک 
مرکزی در بازار بین بانکی اشاره کرد که 
در مجم��وع پیش زمینه ه��ای الزم برای 
موفقی��ت در زمین��ه کاهش نرخ س��ود 

بانکی را فراهم کرده اند. 
انتق��ادات واردش��ده ب��ه ابالغیه اخیر 
بانک مرکزی عمدتا به س��ازوکار اجرایی 
آن و به وی��ژه لحاظ ی��ک دوره ۱۱روزه 
میان تاریخ اب��الغ و اجرای آن معطوف 
بوده اس��ت. به زع��م منتق��دان، لحاظ 
فاصل��ه زمانی یادش��ده و اق��دام برخی 
بانک ه��ا در پیش��نهاد نرخ ه��ای س��ود 

باالی سپرده به مشتریان خود، عالوه بر 
افزای��ش هزینه تجهیز منابع در بانک ها، 
جابه جای��ی منابع از بانک ه��ای دولتی 
به س��مت برخی بانک های خصوصی را 

تشدید کرده است. 
در پاسخ به انتقادات یادشده و توجیه 
رویکرد اجرایی بانک مرکزی الزم است 
ب��ه ضرورت ه��ای موج��ود در خصوص 
کاه��ش س��یالیت س��پرده های بانکی و 
حداقل س��ازی اثرپذی��ری س��ایر بازارها 
به وی��ژه ب��ازار ارز از کاهش نرخ س��ود 
بانکی توجه کرد. کش��یده ش��دن دامنه 
رقابت ناس��الم ش��بکه بانک��ی به جذب 
سپرده های کوتاه مدت عادی )روزشمار( 
در طول یک س��ال گذش��ته باعث شده 
بود س��هم باالیی از سپرده های بانکی به 
سپرده های روزشمار اختصاص یابد و در 
نتیجه س��یالیت منابع بانک��ی به میزان 

زی��ادی افزایش یابد؛ از ای��ن رو اجرای 
ناگهانی بخشنامه بانک مرکزی احتمال 
بروز تالطم در س��ایر بازارهای دارایی را 

به میزان زیادی افزایش می داد. 
لیک��ن، لحاظ دوره زمان��ی میان ابالغ 
ت��ا اجرای بخش��نامه بان��ک مرکزی در 
عم��ل باعث ش��د بخش قاب��ل توجهی 
از س��پرده های کوتاه م��دت ع��ادی ب��ه 
س��پرده هایی با مان��دگاری باالتر تبدیل 
ش��ود و به این وس��یله نه تنها س��یالیت 
مناب��ع بانک ها به می��زان زیادی کاهش 
یافت بلکه آس��یب های احتمالی بازار ارز 
از سیاس��ت بانک مرک��زی نیز به خوبی 

مدیریت شد. 
اطالع��ات موجود حاکی از این اس��ت 
ک��ه در نتیج��ه اج��رای این سیاس��ت، 
س��هم س��پرده های کوتاه مدت عادی از 
کل س��پرده های بخش غیردولتی شبکه 
بانکی از ۳۵.۹درصد به ۲۵درصد کاهش 
یافته و در مقابل س��هم سپرده های یک 
س��اله و کوتاه م��دت ویژه ب��ه ترتیب از 
۳۴.۵و ۹.۵درصد به ۴۴.۷و ۱۰.۸درصد 

افزایش یافته است. 
انتق��ادات مطرح ش��ده در خص��وص 
جری��ان مناب��ع از بانک ه��ای دولتی به 
بانک ه��ای خصوص��ی در نتیجه اجرای 
سیاس��ت اتخ��اذ ش��ده نیز ب��ا توجه به 
وج��ود جریان ق��وی و معکوس منابع از 
بانک های خصوصی به بانک های دولتی 
در ماه های قبل از اجرای سیاست )پس 
از بروز مش��کل برای برخی موسس��ات 
اعتباری غیرمجاز و گس��ترش دامنه آن 
به تعدادی از بانک های خصوصی( و نیز 
طبیعت چرخش منابع در ش��بکه بانکی 
از توجیه الزم برخوردار نیست؛ حتی در 
صورت وج��ود چنین جریان��ی نیز باید 
پذیرفت که این منابع در ش��بکه بانکی 
حض��ور دارد و در فرآیند واس��طه گری 
مال��ی بانک ه��ا ب��ه تس��هیالت تبدیل 

خواهند شد. 
در پایان یادآوری ای��ن نکته ضروری 
است که سیاس��ت های اقتصادی دارای 
آث��ار مختلفی هس��تند و ماهی��ت آثار 
می کند  ایجاب  اقتصادی  سیاس��ت های 
که در ارزیابی آنها تمام ابعاد مورد توجه 
ق��رار گیرد و داوری در خصوص آنها نیز 
مجموعا در چارچوب یک تحلیل هزینه 

و فایده حاصل شود. 

رئیس کل بانک مرکزی به منتقدان کاهش نرخ سود بانکی پاسخ داد

کاهش ۱۰درصدی حجم سپرده های کوتاه مدت در شبکه بانکی تغییر ترکیب کمیسیون های هیأت دولت
2عضو شورای پول و اعتبار 

منصوب شدند
براس��اس آخرین تغییرات انجام ش��ده در ترکیب 
کمیسیون های هیأت دولت، معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهور به عضویت کمیسیون اقتصاد درآمد. 

ب��ه گزارش »فرص��ت امروز«، براس��اس آیین نامه 
داخلی هی��أت دولت مصوب هش��تم آذرماه س��ال 
۶۸ کمیس��یون های دائم��ی هی��أت دولت ش��امل 
هفت کمیس��یون اقتص��اد، امور اجتماع��ی و دولت 
الکترونیک، فرهنگی، امور زیربنایی، صنعت و محیط 
زیس��ت، لوایح، سیاسی و دفاعی و علمی، تحقیقاتی 
و فناوری اس��ت که در دوم مهرماه امسال تغییراتی 
در ترکیب اعضای برخی از این کمیسیون ها صورت 
گرف��ت.  بر این اس��اس، کمیس��یون اقتصاد هیأت 
دولت متش��کل از وزیران امور اقتص��ادی و دارایی، 
صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی، نی��رو، معاون برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور، 
رئی��س کل بانک مرک��زی، رئیس س��ازمان اداری و 
استخدامی کش��ور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و 

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. 
دس��تیار رئیس جمهور در امور حقوق ش��هروندی 
نی��ز به عنوان عضو جدید کمیس��یون  امور اجتماعی 
و دولت الکترونیک، کمیسیون فرهنگی، کمیسیون 
امور زیربنایی، صنعت و محیط زیس��ت، کمیسیون 
لوایح و کمیس��یون سیاس��ی و دفاعی منصوب شده 
اس��ت.  همچنین رئیس  جمه��ور در حکمی محمد 
نهاوندیان و مس��عود نیلی را به عنوان »عضو شورای 
پ��ول و اعتب��ار« منصوب ک��رد. به گ��زارش پایگاه 
اطالع رسانی دولت، حجت االسالم حسن روحانی به 
پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و در حکمی محمد 
نهاوندیان و مس��عود نیلی را به عنوان »عضو شورای 

پول و اعتبار« منصوب کرد. 

رئیس صندوق بین المللی پول: 
 ارزهای مجازی

باید جایگزین دالر شوند
رئی��س صن��دوق بین الملل��ی پ��ول ب��ا موضعی 
ش��فاف به حمای��ت از ارزهای مج��ازی پرداخت و 
از کش��ورها خواس��ت این ارزه��ا را جایگزین دالر و 
س��ایر پول های رایج جهان کنند.  به گزارش کوین 
تلگراف، کریستین الگارد، رئیس صندوق بین المللی 
پول در کنفرانس��ی که در لندن برگزار ش��د، گفت: 
به کارگیری ارزهای مجازی از س��وی برخی کشورها 
نباید ممنوع و نادیده گرفته ش��ود و ارزهای مجازی 
همچ��ون پول های متعارف دولت ها می توانند با پول 
آنه��ا رقابت کنند.  الگارد ادام��ه داد: انتظار می رود 
برخی کش��ورها به ویژه آن دس��ت از کشورهایی که 
دارای نهادهای ضعیف و پول ملی بی ثباتی هستند، 
پول های رمزنگار را به طور مس��تقیم تصویب و قبول 

کنند. 
رئی��س صن��دوق بین المللی پول گف��ت: به جای 
اینک��ه برخی از کش��ورها، پول یک کش��ور دیگر را 
مانن��د دالر انتخ��اب کنند، بای��د از ارزهای مجازی 
اس��تفاده کنند، بنابراین از بس��یاری جهات، ارزهای 
مجازی باید با پول کشورها رقابت کنند و در اجرای 

سیاست های پولی هم از آنها بهره برد. 
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خبرنــامه

نخستین جلسه ارائه اطالعات در پرونده 
ثامن الحجج برگزار شد

اعالم جرم علیه بانک مرکزی؟ 
رئیس سازمان دیدبان شفافیت و عدالت روز گذشته 
به عنوان مطلع در پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج 
به دادس��رای عمومی و انقالب تهران رفت و گفت که 
به زودی علی��ه بانک مرکزی در پرونده کاس��پین نیز 
اع��الم ج��رم می کند.  آن گون��ه که خبرگ��زاری مهر 
گزارش داده است، احمد توکلی صبح دیروز برای ارائه 
توضیحات به عنوان مطلع در پرونده موسسه اعتباری 
ثامن الحج��ج در دادس��رای عمومی و انق��الب تهران 
حاضر ش��د و گفت: این نخس��تین بار اس��ت که اعالم 
جرم یک س��ازمان مردم نهاد در دادگس��تری پذیرفته 
می ش��ود و به نظر می رس��د جای تقدیر از دادس��تان 
کل کش��ور را دارد. ضمن اینکه راه را برای اعالم جرم 
سایر سازمان های مردم نهاد بازخواهد کرد تا بتوانند از 
حقوق خود دفاع کنند؛ همچنین ناهنجاری جامعه را 

به وسیله قوه قضاییه می توان پیگیری کرد. 
توکل��ی درب��اره جزییات نخس��تین جلس��ه ارائه 
اطالعات به بازپرس دادس��را در پرونده ثامن الحجج 
گف��ت: بازپرس ب��ه صورت ضمن��ی صالحیت اعالم 
ج��رم این س��ازمان مردم نه��اد را پذیرف��ت و بر این 
اساس، سواالتی درباره اصل ماجرای شکایت از بانک 
مرکزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران 

ثامن الحجج مطرح شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۹۱۶دالر آمریکا

۴.۶۸۸یورو اروپا

۵.۲۶۱پوند انگلیس

۱.۰۸۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۲۲.۴۰۰مثقال طال

۱۲۰.۶۰۴هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۱۵.۵۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۴۷.۷۰۰سکه طرح جدید

۶۴۷.۱۰۰نیم سکه

۳۶۸.۸۰۰ربع سکه

۲۵۰.۷۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در نخستین روز معامالت بورس تهران 
در هفته جاری دماس��نج بازار سهام 304 
واح��د افت کرد و در رقم ۸۵ هزار و ۵۱4 
واحدی جای گرفت. نمادهای پاالیش نفت 
تهران، سایپا، ایران خودرو و فوالد مبارکه 
اصفه��ان به ترتیب ب��ا 44، 44، 4۱ و 3۵ 
واحد تاثیر منفی بیش��ترین نقش کاهنده 
را روی دماس��نج بازار سهام گذاشتند، اما 
شرکت ارتباطات س��یار ایران، کشتیرانی 
ایران و گسترش نفت و گاز پارسیان جزو 
نمادهایی بودند که تالش کردند شاخص 
کل در تراز باالتری بایس��تد. آیفکس نیز 
۱۲.۷واح��د افت ک��رد و تا رق��م ۹4۸.3 
پایین آم��د. نماده��ای ف��والد هرمزگان 
جن��وب، س��هامی ذوب آه��ن اصفه��ان و 
پتروش��یمی مارون س��ه نمادی بودند که 
بیش��ترین تاثیر کاهنده را روی نوس��انات 
ش��اخص کل فراب��ورس داش��تند. ارزش 
معامالت فرابورس ایران  در نخستین روز 
معام��الت این هفته به رق��م 34۱میلیارد 
تومان رس��ید که این رقم ناشی از دست 
به دست شدن بیش از ۸03 میلیون سهم 
و اوراق مالی قابل معامله طی ۱۲۱ هزار و 

۲۲3 نوبت دادوستد بود. 
فشار فروش در گروه های پیشرو

روز دوش��نبه بورس تهران در حالی با 
تقابل عرضه در مقابل تقاضای س��هام در 
اغلب نماده��ای معامالتی مواجه بود که 
فش��ار فروش در گروه فلزات اساس��ی و 
خودرویی ها و همچنین گروه پاالیشی و 
معدنی از سوی معامله گران اغلب حقیقی 
قاب��ل تام��ل ب��ود. در این بی��ن فرصت 

جمع آوری س��هام در دامنه نوسان نزولی 
باعث شد حقوقی ها رغبت بیشتری برای 
خری��د س��هام در فاز اصالح��ی قیمت ها 
داشته باشند. بر این اساس تک سهم های 
برخوردار از سهام شناوری پایین و عمدتا 
حاض��ر در ب��ازار فرابورس توانس��تند از 
معامله گران کوتاه مدت نگر میزبانی کنند. 
بدی��ن ترتیب پ��س از تعطیالت روزهای 
ابتدایی هفته بازار سهام بازاری کم حجم 
و توام با غلبه عرضه بر تقاضای سهام در 

اغلب نمادهای معامالتی بود.
 

با گروه های بازار سهام
در میان صنایع بورس��ی گ��روه فلزات 
اساس��ی که توانست در ماه گذشته یکی 
از عوامل تاثیرگذار روی رش��د ش��اخص 
کل باش��د، روز دوش��نبه تاثی��ر کاهنده 
روی دماس��نج بازار سهام داشت و عمده 
نمادهای این گروه در قیمت پایانی شاهد 
افت بودند. در گروه اس��تخراج کانه های 
فلزی نیز عمده نمادها روند کاهش��ی در 
قیمت پایان��ی را تجربه کرده اند، هرچند  
این کاه��ش عمدتا کمت��ر از یک درصد 
بود. در گروه م��واد و محصوالت دارویی 
نیز روند قیمت س��هم ها چندان متفاوت 
نبود و اکثریت قریب به اتفاق آنها شاهد 
روند کاهش��ی بودند. در ای��ن گروه تنها 
نماد تولید و صادرات ریش��مک توانست 
ح��دود ۵درص��د در قیمت پایانی رش��د 
کند. نام این نم��اد چندی پیش در بازار 
ع��ادی فرابورس ایران درج و عرضه اولیه 
ش��د و طی چهار روز گذش��ته توانس��ته 
حدودا روزانه ۵درصد با رش��د در قیمت 
پایانی مواجه باش��د. از دیگر سو در نماد 
داده گس��تر عصر نوین ک��ه چندی پیش 

در بورس تهران عرضه اولیه ش��د شاهد 
معامله بی��ش از ۲34 میلیون س��هم به 
ارزش ح��دود ۱0۷ میلیارد تومان در ۶۹ 
ه��زار و ۱۹0 نوبت معامل��ه در بازار دوم 
بورس بودیم. این نماد عنوان بیش��ترین 
حجم و ارزش معامله را به خود اختصاص 

داد. 

پرارزش ترین شرکت های بازار سهام
طبق آمار منتشرش��ده توس��ط بورس 
اوراق به��ادار تهران در نیمه اول امس��ال 
ارزش کل ب��ازار س��هام با حض��ور 3۲۷ 
نم��اد معامالتی فعال به 33۹هزار و 3۵۶ 
میلی��ارد و ۷00 میلیون تومان رس��یده 
است. براساس این گزارش، طی شش ماه 
منتهی به پایان شهریورماه ۹۶ تعداد یک 
هزار و 4۲۶ میلیارد و ۵۵۷ میلیون برگه 
س��هام با حضور 3۲۷ نم��اد معامالتی در 
تابلوی بورس تهران دس��ت به دست شد 
که در نهایت ارزش��ی مع��ادل 33۹ هزار 
و 3۵۶ میلی��ارد و ۷00 میلی��ون تومان 
را برای کل بازار س��هام در بورس تهران 
رقم زده است که با احتساب نرخ 3۹۲0 
تومانی برای ه��ر دالر آمریکا ارزش بازار 
س��هام در بورس تهران به ۸۶ میلیارد و 
۵۷0 میلی��ون و ۵۸۶ ه��زار و ۷3۵ دالر 
رس��یده اس��ت. به این ترتیب ب��ا توجه 
ب��ه ارزش و حج��م معامالت س��هام در 
بورس تهران در پایان نیمه اول امس��ال 
نس��بت قیمت ب��ر درآمدی ای��ن بازار به 
۶.۹مرتبه رس��یده است. بیشترین ارزش 
کل س��هام ش��رکت ها در دوره مذکور به 
ترتی��ب متعلق ب��ه صنایع پتروش��یمی 
خلیج ف��ارس با ۲4 ه��زار و ۹00 میلیارد 
توم��ان، فوالد مبارکه اصفهان با ۱۵ هزار 

و ۲۶۲ میلی��ارد و ۵00 میلیون تومان و 
ارتباطات س��یار ایران با ۱۵ هزار و ۱0۶ 
میلی��ارد و ۶00 میلی��ون تومان اس��ت. 
پس از آنها، ش��رکت های مخابرات ایران 
ب��ا ۱۲ ه��زار و ۱۲ میلی��ارد تومان، ملی 
صنای��ع مس ای��ران با ۱0 ه��زار و 4۵۵ 
میلیارد تومان و س��نگ آهن گل گهر با ۸ 
هزار و ۶۸۲ میلی��ارد تومان در رتبه های 
بع��دی باالترین ارزش س��هام در بورس 
تهران ایس��تاده اند. س��رمایه گذاری غدیر 
ب��ا ارزش ب��ازار س��هام ۸ ه��زار و یکصد 
میلی��ارد تومان، گس��ترش نف��ت و گاز 
پارس��یان ب��ا ۷ ه��زار و ۸۲4 میلیارد و 
۶00 میلیون تومان و پتروش��یمی جم با 
۷ ه��زار و ۷۷۹ میلی��ارد و ۸00 میلیون 
توم��ان و در نهایت س��رمایه گذاری نفت 
و گاز و پتروش��یمی تامی��ن ب��ا ۷ هزار و 
۵۷۷ میلی��ارد و ۷00 میلیون تومان در 
رتبه ه��ای هفتم و تا دهم باالترین ارزش 
بازار س��هام ایستاده اند. پایین ترین ارزش 
بازار س��هام نیز به ترتیب متعلق به س��ه 
ناشر آلومراد با ارزش ۱۵ میلیارد و ۷00 
میلیون تومان، ماشین سازی نیرو محرکه 
ب��ا ۱۸ میلی��ارد و ۸00 میلیون تومان و 
پ��ارس س��رام ب��ا ۱۹ میلی��ارد و یکصد 
میلیون تومان است. پس از این سه ناشر، 
شرکت های نوش مازندران با ۱۹ میلیارد 
و 400 میلیون تومان، تولیدی و صنعتی 
درخش��ان تهران ب��ا ارزش ۲۲ میلیارد و 
300 میلی��ون تومان، صنایع جوش��کاب 
یزد با ۲۶ میلیارد و ۵00 میلیون تومان، 
صنایع ش��یمیایی س��ینا با ۲۹ میلیارد و 
۸00 میلی��ون تومان و تولیدی لنت ترمز 
ایران با 30 میلیارد و ۷00 میلیون تومان 

است. 

تقابل عرضه حقیقی ها با تقاضای حقوقی ها در بورس تهران تشدید شد

فرصت جمع آوری سهام در دامنه نزولی

کلینی��ک پذی��رش بدون واس��طه و 
از طری��ق تش��کل های بخش خصوصی 
مث��ل خانه صنع��ت، مع��دن و تجارت 
جوانان تهران فعاالن اقتصادی را جذب 
می کند؛ به این ترتیب فعاالن اقتصادی، 
هم آم��وزش صحی��ح می بینن��د و هم 
ب��دون واس��طه و حضور افراد س��ودجو 
وارد بازار ش��فاف س��رمایه خواهند شد. 
کلینیک پذیرش باعث افزایش شفافیت، 
اعتمادسازی، تسهیل فرآیندها و جذب 
بیش��تر بنگاه ه��ای اقتص��ادی در بازار 
سرمایه می شود. کلینیک پذیرش بورس 
با مطالعات گسترده در بورس ایجاد شد 

و در سوی دیگر نیز خانه صنعت، معدن 
و تجارت جوانان سعی کرد پل ارتباطی 
بین ب��ازار س��رمایه و بخش خصوصی و 
س��ایر ارکان دولتی ش��ود تا این ارکان 
بتوانند ش��ناخت کاملی از بازار سرمایه 
داش��ته باش��ند. این همکاری مشترک 
فرآیند حضور در بازار س��رمایه را برای 
بنگاه ه��ای اقتصادی تس��هیل می کند. 
اقدامات��ی که تاکنون در این راس��تا در 
س��ازمان ب��ورس و اوراق به��ادار انجام 
ش��ده، تح��ول مهمی در اقتص��اد ایران 
ایج��اد خواه��د ک��رد. ورود بنگاه ه��ای 
اقتصادی ب��ه بازار س��رمایه مزیت های 
زیادی دارد که یکی از آنها جداس��ازی 
مالکیت از مدیریت اس��ت؛ موضوعی که 
بن��گاه اقتص��ادی را کارآمدتر می کند و 
کارآم��دی بنگاه های اقتص��ادی هم در 

نهای��ت منجر به توس��عه پایدار کش��ور 
خواه��د ش��د. کلینیک پذی��رش باعث 
می ش��ود بنگاه های عالقه مند به حضور 
در بازار س��رمایه بدون واس��طه فرآیند 

پذیرش را طی کنند. 
زمین��ه  واس��طه ها همیش��ه  وج��ود 
فس��اد را ایجاد می کند. افراد س��ودجو 
در فرآین��د پذی��رش در نهایت پروژه را 
ب��ه نتیجه نمی رس��انند و باعث س��لب 
اعتماد می ش��وند، لذا کلینیک پذیرش 
بورس، باعث اعتماد س��ازی و تس��هیل 
ش��رایط پذی��رش بنگاه ه��ای اقتصادی 
می ش��ود. ب��ورس و بازار س��رمایه یکی 
از بخش های مهم اقتصاد هر کش��وری 
اس��ت؛ بخش های��ی که در بس��یاری از 
م��وارد مثل بورس های مهم دنیا جایگاه 
بین المللی پیدا می کنند. بازار س��رمایه 

ب��رای فع��االن اقتص��ادی از جهت های 
مختلف حائز اهمیت اس��ت. یکی از این 
موارد پراهمیت ب��رای فعاالن اقتصادی 
شفاف س��ازی فض��ای اقتصادی کش��ور 
اس��ت. همچنین ج��ذب س��رمایه گذار 
خارج��ی یک��ی از اهداف مه��م نظام و 
بخش خصوص��ی اس��ت ک��ه در فضای 
اقتصادی ش��فاف میسر می شود. اقتصاد 
کش��ور ما در حال طی مس��یری است 
ک��ه اقتصاد دنیا نی��ز در آن قرار دارد و 
به س��مت افزایش شفاف سازی حرکت 
می کن��د. بای��د نظ��ام تامی��ن مالی از 
بانک محور به بازار س��رمایه محور تغییر 
کند و برای این تغییر نیاز به بازار سهام 
پویا و پررونق اس��ت که ارتباط خوبی با 

فعاالن اقتصادی داشته باشد. 
منبع: سنا

آژانس انرژی و توس��عه IREDA در 
هند که یک ش��رکت سرمایه گذار دولتی 
اس��ت، نخس��تین اوراق قرضه ماساالی 
س��بز را در ب��ورس لندن منتش��ر کرد. 
اوراق ماساال، به آن دسته از اوراقی گفته 
می شود که خارج از هند منتشر شده و بر 
مبنای روپیه هند محاسبه می شوند و به 
این دلیل اوراق سبز نامیده می شوند که 
برای بهبود فضای سبز کره زمین منتشر 
می شوند و اغلب معاف از مالیات هستند. 
نام ماساال نیز از نام ادویه هندی معروف 

گرفته ش��ده است که تا حدودی نشان از 
فرهنگ هن��د دارد. این در حالی اس��ت 
که ای��ن آژانس قصد دارد با انتش��ار این 
اوراق، مبلغی به اندازه 300 میلیون دالر 
تامین مالی کند. این اوراق با سررس��ید 
پنج س��اله بوده و در بورس س��نگاپور و 
لندن به صورت همزمان منتشر می شوند 
و دارای کوپن تخفیف ۷.۱درصدی برای 
خری��داران اس��ت. ای��ن اوراق، در واق��ع 
نخس��تین اوراق س��بز ماساالست که در 
بورس لندن منتشر می ش��ود. این اوراق 

س��بز برای حمای��ت از پروژه های انرژی 
تجدیدپذی��ر در هند تامین می ش��ود که 
توس��ط موسس��ه CBI به تایید رسیده 
اس��ت. موسس��ه اوراق قرض��ه آب و هوا 
)CBI( نهادی اس��ت که به شرکت هایی 
ک��ه اوراق قرضه س��بز منتش��ر می کنند 
مجوز انتشار می دهد. CBI یک موسسه 
بین المللی و غیرانتفاعی است که درستی 
و صحت اوراق سبز را برای سرمایه گذاری 
فراهم می کند. براساس این گزارش، این 
چهارمین بار است که یک شرکت هندی، 

برای انتش��ار اوراق س��بز در بورس لندن 
ت��الش می کند. اکس��یس بان��ک و گروه 
NTPC ب��ا انتش��ار اوراق س��بز در ماه 
ژوئن سال گذش��ته توانسته اند در حدود 
۵00 و 300 میلی��ون دالر تامی��ن مالی 
کنند. آناند کومار، دبیر وزارت انرژی های 
تجدید پذی��ر در هن��د در ای��ن خصوص 
اظهار داش��ت: این اوراق ماس��االی سبز 
شرکت IREDA نش��ان از تعهد دولت 
هند نس��بت به انرژی های تجدید پذیر و 

محیط زیست است. 

بازار سرمایه شفاف در آینه کلینیک پذیرش

پای اوراق ماساالی هندی به بورس لندن باز شد

خبر

پرداخت بیش از ۳۶ هزار و 
۸۹۶ میلیارد ریال انواع سود به 

سرمایه گذاران
معاون��ت عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
در هفته گذش��ته بیش از 3۶ ه��زار و ۸۹۶ میلیارد و 
۶0۷میلی��ون ریال انواع س��ود به ۷۸۹س��رمایه گذار 
پرداخ��ت کرد. به گ��زارش س��مات، معاونت عملیات 
ش��رکت س��پرده گذاری مرک��زی در هفته گذش��ته، 
تعداد ۸3 مورد اصالح مش��خصات انجام داده اس��ت. 
همچنین در هفت��ه گذش��ته ۲4،۸۸۷ کد حقیقی و 
3۱۵ ک��د حقوقی ایجاد ش��د تا تع��داد کد های ایجاد 
ش��ده تاکنون به رقم بیش از ۹ میلی��ون و ۵۵0 هزار 
کد برس��د. براس��اس این گ��زارش، در معامالت هفته 
گذش��ته فرابورس ایران تعداد ۵،۹۹۹ نفر با استفاده از 
اوراق حق تقدم تسهیالت مسکن وارد فرآیند دریافت 
تس��هیالت از بانک مسکن شدند. حجم معامالت حق 
تقدم تسهیالت مسکن در هفته منتهی به ۷ مهر بیش 
از 33۲،۶۲4ه��زار برگه اوراق بود. معامالت حق تقدم 
تسهیالت مسکن از سال ۸۹ در شرکت فرابورس ایران 
آغاز شده است که هم اکنون بیش از ۲0 نماد حق تقدم 

تسهیالت مسکن در این شرکت معامله می شود. 

ویترین تاالر محصوالت کشاورزی 
متنوع می شود

تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران روز 
دوش��نبه ۱0 مهر ماه، میزبان عرض��ه 3۷ هزار قطعه 
جوجه یک روزه، یک هزار تن شکر خام، ۲۲۵ تن شکر 
سفید، ۲۵۷ هزار و ۷۵0 تن گندم خوراکی، 4هزار تن 
گن��دم دوروم و ۲0 تن مرغ منجمد بود. روز دوش��نبه 
3۲ هزار و ۸00 ت��ن قیر و 4۱۶ تن عایق رطوبتی در 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران عرضه ش��د. عالوه 
ب��ر این، ۱۱۹ هزار و ۵4۵ تن قی��ر، وکیوم باتوم، مواد 
پلیمری، لوب کات، س��الپس واکس، اسالک واکس و 
مواد شیمیایی در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
عرضه شد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در این روز 
شاهد عرضه 3۸ تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات 

پلیمریک، ۱۶ تن آنیلین و ۵0 تن نخ پلی استر بود. 

ناآرامی های اسپانیا به شاخص 
آیبکس رسید

ش��اخص ها در بورس اس��پانیا با افت بسیار شدیدی 
نخس��تین روز کاری هفته را آغاز کردن��د. ناآرامی ها در 
ش��هر کاتالونیا موجب افت بسیار ش��دید شاخص ها در 
بورس اسپانیا شد. دولت کاتالونیا با اشاره به اینکه حدود 
۲.۲۶ میلیون نفر در این همه پرسی شرکت کردند، اعالم 
کرد: طبق نتایج اولیه همه پرس��ی روز یکشنبه ۹0.0۹ 
درص��د از رأی دهن��دگان به اس��تقالل از اس��پانیا رأی 
دادند. میزان مش��ارکت 4۲.3 درصد بوده است و شمار 
واجدین ش��رایط رأی نیز ۵.34میلیون نفر اعالم ش��ده 
بود.  با توجه به این تحوالت ش��اخص آیبکس اسپانیا با 
کاهش ۱.۱ درصدی همراه شد. قیمت دالر در بازارهای 
جهانی با افزایش همراه ش��د درحالی که قیمت یورو در 
پی ناآرامی های اخیر در اس��پانیا با کاهش روبه رو ش��د. 
اما در دیگر بازارهای جهانی ش��اخص ها روند نوسانی را 
سپری کردند. در بازارهای آسیایی، شاخص نیکی ژاپن 
افزایش 0.۲ درصدی داش��ت درحالی که تاپیکس 0.0۷ 
درصد منفی شد. بازارهای هنگ کنگ، چین، هند و کره 
جنوبی نیز در تعطیالت به سر بردند. در بازارهای آمریکا، 
شاخص داوجونز رش��د 0.۱ درصدی داشت درحالی که 
اس ان��د پ��ی 0.3 درصد مثبت ش��د و ن��زدک هم 0.۶ 
درصد افزایش داش��ت. اما در بازارهای اروپایی شاخص 
یورواس��تاکس 0.۱ درصد افت کرد و فوتسی لندن 0.4 
درصد مثبت شد. درحالی که داکس آلمان روند صعودی 
0.3 درصدی را از خود به جای گذاش��ت و کک فرانسه 
هم با سقوط 0.0۱درصدی معامالت را خاتمه داد. اما در 
بازارهای کاالیی، قیمت طال با کاهش ۱. درصدی به هر 
اونس یک هزار و ۲۹3 دالر معامله شد و نفت آمریکا هم 

بدون تغییر هر بشکه ۵0 دالر معامله شد. 

سود 12 ریالی »وپتر«
ش��رکت س��رمایه گذاری صنایع پتروش��یمی ایران 
با س��رمایه ثبت ش��ده یک هزار و ۸۲0 میلیارد ریال 
اطالع��ات و صورت های مالی میان دوره ای س��ه ماهه 
منته��ی به پایان مرداد ماه س��ال ۹۶ را منتش��ر کرد. 
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران گزارش 
عملکرد س��ه ماهه منتهی به پایان م��رداد ماه را برای 
سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ۹۷ منتشر کرد. 
این ش��رکت س��ود خالص هر س��هم پس از کسر 
مالی��ات را ب��رای دوره منته��ی به پایان م��رداد ماه 
امس��ال با س��رمایه یک ه��زار و ۸۲0 میلیارد ریال 
۱۲ریال اعالم کرده اس��ت. این گزارش حاکی است 
»وپت��رو« س��ود خالص هر س��هم برای س��ال مالی 
گذش��ته در دوره س��ه ماه��ه را مانند س��ال جاری 
۱۲ریال اعالم کرده بود. این ش��رکت در پایان دوره 
سال مالی منتهی به پایان اردیبهشت ۹۶ به ازای هر 

سهم ۱4 ریال سود محقق کرد. 

دریچه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
بین الملل��ی محصوالت پارس در حالی عنوان نخس��ت 
ج��دول بیش��ترین درصد افزای��ش را از آن خ��ود کرد که 
سرمایه گذاری شاهد در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت

۲.۲۷۸4.۵شپارس

۱.3۶۹4.4۲ثشاهد

۲.۵۸۹4.3۵خمحور

۹0۷4.۱3وخارزم

4.۵۹03.۹4هاي وب
۲.0۸۸3.0۱قثابت
۱.۲۱3۱.۸۵پردیس

 بیشترین درصد کاهش
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. کشت و صنعت پیاذر در رده 
 دوم ای��ن گروه ایس��تاد. کمک فنر ایندامی��ن هم در میان 

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

)4.۸۲(۷.۷۸۵خموتور
)4.۷4(۵.3۶0غاذر

)4.۷۱(۱.3۱۶خکمک

)4.۶3(۹0۷خزر

)4.۵۹(۲.3۹۱کاذر
)4.۵3(۲.۵۷3وبیمه
)4.4۵(3.۵4۵کهرام

پرمعامله ترین سهم
داده گس��تر عصر نوین پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. سرمایه گذاری خوارزمی در رده دوم این گروه 

ایستاد. سایپا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۲34.۱۶۵ 4۵۹0هاي وب

۹3.۹۲۱ ۹0۷وخارزم
4۲.۱۱0 ۱۱۶3خساپا
33.۸4۷ 3۱03چدن

۲0.۹۵۸ ۱۹۵۶فوالد
۱۶.۲۲3 ۷۵۲خزامیا
۱۵.۶۸۵ ۸۷۹خپارس

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر 
نوین به خود اختصاص داد. تولیدی چدن س��ازان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. س��رمایه گذاری خوارزمی هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱.0۷4.۷۹۷ 4۵۹0هاي وب
۱0۵.03۵ 3۱03چدن

۸۵.۲۱۶ ۹0۷وخارزم
4۸.۹۶۱ ۱۱۶3خساپا
4۵.۹۸3 3300شتران
4۱.000 ۱۹۵۶فوالد
3۲.30۷ ۱33۲3آپ

بیشترین سهام معامله شده
داده گستر عصر نوین در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که تولیدی چدن سازان در 

این گروه دوم شد و سایپا در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
4۵۹0۶۸۱۹0های وب

3۱03۸۹4۶چدن
۱۱۶3۲۶۶۷خساپا
۹0۷۱۸04وخارزم
3300۱۲۸۹شتران
۸۷۹۱۲۵0خپارس
۷۵۲۱۱۶۲خزامیا

P/E باالترین نسبت
روز گذش��ته  در  را   P/E نس��بت  باالتری��ن  نخس��ت  رده 
آورد.  دس��ت  ب��ه  پ��ارس  فارم��د  زاگ��رس   داروس��ازی 
سرمایه گذاری توسعه آذربایجان در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵0۵۲۱0۱0ددام
۵00۸۱00۲وآذر
۱۶۲۲۸۱۱کساپا

۱3۱۶۶۵۸خکمک
۲۵۸۹۶4۷خمحور
۲۲۷۸۵۷0شپارس
۲0۸۸4۱۸قثابت

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

4۱4۵۱.۹۷کگاز
۹0۷۲.4۲وخارزم
۱۸343.۵3وبانک
۱۲۱33.۶3پردیس
۱0۹۹3.۶4وصنا

۱0۲۲3.۹3وصنعت
۱۸403.۹3پارسیان

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

سیدمرتضی حاجی آقامیری
 نایب رئیس خانه صنعت

معدن و تجارت جوانان تهران

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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درصورت��ی ک��ه ط��رح ثبت 
ش��بکه   در  گوش��ی  شناس��ه 
اجرای��ی ش��ود،  )رجیس��تری( 
گوش��ی های جدیدی که شماره 
س��ریال )IMEI( ثب��ت ش��ده 
در گم��رک ندارند، در ش��بکه 
اپراتورهای موبایل کش��ور فعال 

نخواهند شد. 

چکیده نشست پژوهشی 
- طرح ثبت گوشی در شبکه 
)رجیستری( در تاریخ 28/ 07/ 

96 در کشور اجرا خواهد شد. 
- این طرح با هدف ساماندهی 
ب��ازار تلف��ن هم��راه کش��ور با 
مبارزه  مرکزی  ستاد  هماهنگی 
با قاچاق کاال و ارز در سه حوزه 
گمرک، وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، سازمان تنظیم مقررات 
و ارتباط��ات رادیوی��ی در حال 

پیگیری و اجرایی است. 
اجرای  فنی  زیرساخت های   -
وزارت  س��وی  از  پ��روژه  ای��ن 
ارتباط��ات تقریب��ا آماده ش��ده 
و ای��ن وزارتخانه اج��رای پروژه 
را از طری��ق برگ��زاری مناقصه 

برون سپاری کرده است. 
- ش��ماره سریال گوشی  هایی 
که وارد کش��ور می ش��ود و در 
سامانه گمرک ثبت نشده باشد، 
قاچ��اق تلقی می  ش��ود و امکان 
فعال س��ازی در شبکه مخابراتی 

کشور را نخواهند داشت. 
- این طرح شامل گوشی  هایی 
اختی��ار  در  هم اکن��ون  ک��ه 
مش��ترکان قرار دارد و در حال 

استفاده است، نمی  شود. 
- گزارش ه��ا حاکی اس��ت که 
هم اکن��ون بی��ش از 90درص��د 
بازار موبایل ایران را گوش��ی های 
قاچاق تش��کیل می ده��د و این 

ش��رایط باعث شده عالوه بر ارائه 
نشدن خدمات پس از فروش در 
این بخش، بخش اعظمی از سهم 
دولت و درآمدهای حاصل از آن، 

به جیب قاچاقچیان وارد شود. 

پژوهش خبری صدا وسیما
 ب��ا وجود ضری��ب نفوذ ۱۱0 
درص��دی موبای��ل در کش��ور و 
بیش از ۱۵0 میلیون سیم کارت 
واگذار ش��ده، آخری��ن آمارهای 
غیررس��می نش��ان می دهد که 
ب��ازار گوش��ی های موبای��ل در 
ای��ران ح��دود 2 میلی��ارد دالر 
 90 از  بی��ش  ام��ا  دارد  ارزش 
درص��د گوش��ی های موجود در 
این ب��ازار، قاچاق اس��ت. چند 
س��ال قب��ل )۱38۵( ب��ود که 
طرح رجیس��تری گوش��ی های 
موبایل به منظ��ور جلوگیری از 
روند رو به رش��د پدیده قاچاق 
در کشورمان به اجرا درآمد ولی 
به دلیل اشکاالتی که در اجرای 

آن وجود داش��ت به شکس��ت 
انجامید. اما در س��ال گذش��ته 
مسئوالن ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز اعالم کردند که دوباره 
قصد اجرای این طرح را دارند. 

لذا قرار اس��ت ت��ا 28مهرماه 
96 ب��ا ح��ذف اش��کاالت قبلی 
که منجر به شکس��ت طرح های 
ثب��ت  ب��ود،  ش��ده  گذش��ته 
گوشی ها در ش��بکه اپراتورهای 
موبایل انجام ش��ود ت��ا معضل 
قاچ��اق در ای��ن ب��ازار خاتم��ه 
یابد. ط��رح ثبت و شناس��ه دار 
ک��ردن گوش��ی های موبایل که 
به اصط��الح رجیس��تری گفته 
جلوگیری  ه��دف  با  می ش��ود، 
از ورود گوش��ی های قاچ��اق در 
ش��بکه ارتباطی کش��ور تعریف 
شده اس��ت. این موضوع که به 
ش��کلی سربس��ته و بدون ارائه 
جزیی��ات از س��وی مس��ئوالن 
مربوط��ه اعالم ش��د، موجی از 
ابهام��ات و پرس��ش ها را ب��رای 

فع��االن این عرص��ه ایجاد کرد. 
از جمل��ه اینکه آی��ا اجرای این 
طرح ش��امل گوش��ی های فعال 
ش��ده قبل از اجرا نیز می ش��ود 
یا ن��ه؟ نحوه اج��رای فاز جدید 
ط��رح رجیس��تری اص��وال چه 
تفاوت های��ی ب��ا دور قبلی این 
ط��رح دارد؟ مث��ال آی��ا ب��رای 
اج��رای  زدن  دور  روش ه��ای 
این طرح که در گذش��ته عامل 
تدابی��ری  ش��د،  آن  شکس��ت 
اندیشیده ش��ده یا نه؟ یا اینکه 
قانونی  واردکننده  ش��رکت های 
در جریان این تصمیم مهم قرار 

گرفته اند یا نه؟ 
در همین راستا، گروه اقتصاد 
پژوهش خبری در ادامه سلسله 
نشس��ت  های کارشناس��ی خود 
ب��ه بح��ث درباره بررس��ی اما و 
اگرهای اجرای طرح رجیستری 
در تاریخ 2۵/ 06/ 96 با حضور 
مهن��دس حمیدرضا دهقانی نیا، 
اطالع��ات  فن��اوری  مدی��رکل 

س��تاد مرکزی مب��ارزه باقاچاق 
کاال و ارز، دکت��ر عبدالحمی��د 
نگارش ن��ژاد، مدیر کل فرهنگی 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و مهندس سیدمحمد 
امامی، مدیرکل دفتر نظارت بر 
س��رویس  های س��ازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباط��ات رادیویی 

اختصاص داده است. 

وظایف دستگاه ها در اجرای 
طرح ثبت شناسه گوشی در 

شبکه )رجیستری(
م��ه���ن��دس حم�ی�درض��ا 
دهقانی  نی��ا، مدی��ر کل فناوری 
اطالعات س��تاد مرکزی مبارزه 
ب��ا قاچ��اق کاال گف��ت ک��ه از 
فرهنگستان مصوب شده  طرف 
که »طرح ثبت شناس��ه گوشی 
در ش��بکه« ب��ه ج��ای کلم��ه 
»رجیستری« به کار گرفته شود 
و اگر بخواهی��م لفظی را به کار 
ببریم که معنی کامل این طرح 
را برس��اند »طرح اصالت سنجی 
اس��ت،  ارتباطاتی«  تجهی��زات 
چون این طرح ب��ه تلفن همراه 
محدود نمی ش��ود، بلکه از تلفن 
همراه شروع می شود و اگر خدا 
توفیق بدهد می توانیم این طرح 
را ب��ه دیگر تجهی��زات ارتباطی 
نیز توسعه دهیم. در طرح ثبت 
گوشی در ش��بکه سه وزارتخانه 
دخی��ل هس��تند ک��ه عبارتند 
از وزارت ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات، وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت و وزارتخان��ه اقتصاد 
و ام��ور دارایی. س��تاد مرکزی 
مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز هم 
هی��چ وظیفه اجرای��ی به عهده 
ندارد، بلکه فقط سیاس��ت گذار، 

ناظر و هماهنگ کننده است. 

اما و اگرهای اجرای طرح رجیستری
اخبار

به روزرسانی رایانه های مک 
کاربران را دچار مشکل می کند

نتایج یک بررسی جدید نش��ان می دهد مشکالت برخی 
مدل ه��ای رایانه ه��ای م��ک در زمینه نص��ب فایل های به 
روزرس��ان موجب ش��ده اس��ت آنها به مدت  طوالنی به روز 
نشوند و مقابل حمالت سایبری آسیب پذیر بمانند. به گزارش 
فارس به نقل از اپل اینسایدر، نکته مهم این است که ضعف 
برخ��ی مدل های رایانه های م��ک در زمینه نصب فایل های 
به روزرس��ان از چش��م کاربران مخفی مانده و همین مسئله 
موجب ش��ده تا آنها به اشتباه تصور کنند رایانه های شان به 
روز شده و به همین علت برخی انواع ویروس ها و بدافزارها به 
درون رایانه های آنها نفوذ کند.  البته این مش��کل محدود به 
رایانه های مک نیست و در رایانه های مجهز به ویندوز هم از 
مدت ها قبل وجود داشته، اما با توجه به تصورات موجود در 
مورد ایمنی باالی رایانه های مک افشای آن موجب انتقادات 
تند کاربران شده است. شرکت امنیتی دوو با بررسی وضعیت 
امنیتی 73هزار رایانه مک مشکل به روزرسانی آنها را کشف 
کرده است. البته این بررسی محدود به رایانه های نصب شده 
در اماکن تجاری بوده و رایانه های مک خانگی در این بررسی 
منظور نشده اند. مش��کل مذکور بیشتر مربوط به رایانه های 
قدیمی تر مک بوده و در سیستم عامل های جدید کمتر وجود 
داشته اس��ت. از جمله نسخه های سیستم عامل مک که به 
علت این نقص در میان افزار با مشکل مواجه بوده اند، می توان 

بهSierra، Elcaptain  و Yosemite اشاره کرد.

همراه اول ترافیک اینترنت 
نامحدود شبانه هدیه می دهد

همراه اول از تاریخ ۱0 مهرماه، ترافیک اینترنت نامحدود 
رایگان ش��بانه ارائه می کند.به گزارش اداره کل ارتباطات 
شرکت ارتباطات سیار ایران، در این طرح به مدت محدود 
و تا پایان پاییز 96، کلیه مش��ترکینی که از بس��ته های 
اینترنت نوترینو اس��تفاده می  کنند، می توانند از ساعت 
3 بام��داد تا 9 صبح از ترافیک نامحدود رایگان بهره مند 
شوند. کلیه مشترکین اعتباری و دائمی که بسته اینترنت 
فعال دارند می توانند از این طرح استفاده کنند و این هدیه 
شامل مشترکینی که از اینترنت با تعرفه آزاد استفاده می 
کنند، نمی شود.  بنابراین گزارش، این طرح شامل ترافیک 
اینترنت بین الملل و هم چنین سایت های داخلی و شامل 
تمام بسته های یک روزه، یک هفته، یک ماهه، 3 ماهه، 6 
ماهه، یک ساله و سایر بسته های اینترنت مانند بسته های 
اینترنت همراهی و بسته های هدیه طرح تعویض سیم به 

یوسیم )۱۵ و 20گیگابایت( می شود. 

خبـر

ممانعت فنی برای ارسال پیامک های 
انبوه تبلیغاتی از شماره های شخصی

مع��اون مرکز ملی فضای مج��ازی گفت که با توجه به 
معضل ارسال پیامک های تبلیغاتی با شماره های شخصی، 
مقرر شد از نظر فنی امکان ارسال پیام انبوه از این شماره ها 

وجود نداشته باشد. 
امیرخوراکی��ان در گفت وگ��و با مهر، با بی��ان اینکه 
یکی از بحث های مطرح ش��ده در کارگروه س��اماندهی 
پیامک ه��ای تبلیغات��ی، دریاف��ت ای��ن پیامک ه��ا از 
ش��ماره های ش��خصی است، اظهار داش��ت: اگرچه این 
موضوع آنچنان حاد نیس��ت و طیف وس��یعی از جامعه 
ای��ن پیامک ه��ا را دریاف��ت نمی کنند، اما ب��ا توجه به 
نارضایت��ی ای ک��ه ای��ن پیامک ه��ای ناخواس��ته برای 
مش��ترکان ب��ه وج��ود می آوردن��د، این موض��وع قابل 
پیگیری اس��ت. وی گفت: تصمیمی که هم اکنون اتخاذ 
ش��ده این است که اپراتورها باید برای مشترکانی که از 
یک میزان س��قفی باالتر، با یک ش��ماره خاص، پیامک 

ارسال می کنند، ممانعت فنی درنظر بگیرند. 
خوراکیان با اشاره به اینکه هنوز سقف تعداد مدنظر 
در این دس��تورالعمل، تعیین نهایی نشده است، افزود: 
این بحث با اپراتورهای موبایل انجام شده و اپراتورها نیز 
موضوع را پذیرفته و قب��ول کردند که به این آیین نامه 
عمل کنند. به این ترتیب دس��تورالعملی تدوین ش��ود 
که درصورتی که از ش��ماره های شخصی موبایل از یک 
تعداد بیشتر، پیام ارسال ش��د، این پیامک ها تبلیغاتی 

منظور شود. 
معاون مرک��ز ملی فضای مجازی ب��ا تأکید بر اینکه 
قرار بود این موضوع در کارگروه ساماندهی پیامک های 
تبلیغات��ی به تصویب نهایی برس��د، گفت: در این مورد 
موضوع��ی که باید ب��رای آن تفاوت قائل ش��د مربوط 
ب��ه تع��داد پیامک های انبوهی اس��ت ک��ه کاربران در 
مناسبت های مختلف برای عده ای ارسال می کنند. این 
موض��وع از نظ��ر فنی باید قابل تفکی��ک با پیامک های 
ناخواس��ته تبلیغاتی باش��د و طوری باش��د که اپراتور 
بتوان��د تف��اوت را درک کرده و پیامک ش��خصی افراد، 
تداخلی با پیامک های تبلیغاتی ش��خصی نداشته باشد. 
وی با اش��اره ب��ه اینکه وزارت ارتباط��ات باید از طریق 
س��امانه ۱9۵ به موضوع��ات مربوط ب��ه مزاحمت های 
پیامکی رس��یدگی کند، افزود: درخصوص حل معضل 
پیامک های تبلیغاتی، حدود یک ماه قبل در جلس��ات 
کارگروه شرکت کرده و پس از دریافت گزارش عملکرد، 
تصمیماتی اتخاذ ش��د که هم اکنون منتظر جمع بندی 

این تصمیمات و پیگیری موضوع هستیم. 
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خودروسازان  که  شرایطی  در 
تولید  نقدیندگ��ی  ب��ا چال��ش 
محصوالت خود دس��ت و پنجه 
نرم می کنند، باید در راس��تای 
افزای��ش اس��تانداردها و به روز 
نیز  ک��ردن محص��والت خ��ود 
گام بردارند؛ بر این اس��اس یک 
پرس��ش ج��دی مطرح اس��ت 
اینکه چه مسیرهایی پیش روی 
برای  داخل��ی  تولیدکنن��دگان 
وجود  سرمایه های شان  بازدهی 

دارد. 
این روزها فشارهای هزینه ای 
ناش��ی از ارتق��ای تولی��دات از 
ی��ک س��و و توس��عه خط��وط 
تولی��د از س��وی دیگ��ر بر کمر 
سنگینی  داخلی  خودروس��ازان 
خودروس��ازان  هرچند  می کند. 
ب��ا  مش��ترک  هم��کاری  در 
خودروس��ازان خارج��ی قص��د 
دارن��د بخش��ی از عقب ماندگی 
س��رمایه ای و توس��عه ای خ��ود 
را جب��ران کنن��د، ام��ا افزایش 
تولی��د خودروه��ای کنونی نیز 
فش��ار جدی بر بدنه ش��رکت ها 
وارد می کن��د. ای��ن موضوع در 
حالی اس��ت که خودروس��ازان 
حج��م باالی بدهی ب��ه بانک ها 
پرون��ده  در  را  قطعه س��ازان  و 
خود دارند. در این شرایط بحث 
ارتقای استانداردهای خودرویی 
و خ��روج برخ��ی از خودروهای 
تاریخ مصرف گذشته نیز مطرح 
اس��ت که به عقیده بس��یاری از 
کارشناس��ان مجموع این موارد 
فش��ار هزین��ه ای ج��دی را بر 
وارد  خودروس��از  ش��رکت های 
می کن��د؛ در چنی��ن ش��رایطی 
این موضوع مطرح می ش��ود که 
خودروس��ازان در چه مس��یری 
بای��د حرکت کنند ک��ه بتوانند 
ضم��ن تحق��ق اه��داف خ��ود 

در خص��وص تکمی��ل ظرفیت 
امور  بتوانن��د  تولی��د  خط��وط 
توس��عه ای خ��ود را نی��ز دنبال 
کنن��د. کارشناس��ان در پاس��خ 
به این موضوع براس��اس تجربه 
خودروسازان جهانی به دو مسیر 
اشاره می کنند که ضمن کاهش 
هزین��ه خودروس��ازان موج��ب 
می ش��ود آنها عملک��رد بهتری 
در تولید و عرضه خودرو داشته 
باشند؛ این مسیرها شامل ادغام 
و یکپارچگ��ی و به��ره بردن از 

پلتفرم مشترک است. 
به گ��زارش خبر خ��ودرو، به 
از  بس��یاری  کارشناس��ان،  باور 
خودروس��ازان جهانی به منظور 
کاه��ش فش��ارهای هزین��ه ای 
مس��یر ادغ��ام و یکپارچگ��ی را 

دنبال کردند؛ انتخاب این مسیر 
از آن رو حائز اهمیت اس��ت که 
امروز رقابت در بازارهای جهانی 
به حدی گس��ترش یافته است 
که تنها با تکیه بر کارایی درونی 
نمی توان در مس��یر موفقی قرار 
گرف��ت. از آنج��ا که بن��گاه به 
تنهایی نمی تواند دوام و رش��د 
خود در عرصه داخلی و جهانی 
را تضمین کند، بنابراین بنگاه ها 
باید از جنبه های مشترک قابل 
بهره ب��رداری یکدیگر اس��تفاده 
کنن��د و ب��ا هم افزای��ی جمعی 
خ��ود را در مقاب��ل تهدیدهای 
موجود در محی��ط رقابتی توانا 
کنن��د؛ بر ای��ن اس��اس، ادغام 
ش��رکت ها ب��ه دلی��ل فراه��م 
اس��تفاده  برای  زمینه ای  کردن 

بهت��ر از امکان��ات موجود نظیر 
دان��ش و مهارت های مدیریتی، 
امکان تحقیق و توس��عه بیشتر، 
از ظرفیت های  استفاده کامل تر 
تولیدی موج��ود، کاهش رقابت 
داخلی و ب��اال رفتن توان مقابله 
با کاالهای وارداتی، صرفه جویی 
در هزینه حمل و نقل و تبلیغات 
و هزینه ه��ای س��ربار، ح��ذف 
قیم��ت  کاه��ش  و  واس��طه ها 
تمام ش��ده را ب��ه دنب��ال دارد. 
بنابراین ادغ��ام و یکپارچگی با 
حذف رقابت و به  واسطه ترکیب 
فرآین��د تولید، بخش عمده نیاز 
به س��رمایه صنعت خ��ودرو را 

مرتفع می کند. 
مس��یر دیگری که کارشناسان 
از آن به عن��وان راه��ی برای حل 

بحران س��رمایه در ش��رکت های 
خودروس��از نام می برند، اشتراک 
در پلتفرم و تولیدات است. ساخت 
و تولی��د پلتفرم در ش��رکت های 
خودروس��از دنیا بس��یار پرهزینه 
است؛ به طوری که تولیدکنندگان 
مطرح جهانی در مواقعی ترجیح 
س��رمایه گذاری  ب��ا  می دهن��د 
مشترک نس��بت به این امر اقدام 
کنند، از آنجا که صنعت خودروی 
ایران چندین س��ال اس��ت که با 
کمبود نقدینگی دس��ت و پنجه 
نرم می کند و از سوی دیگر با افت 
تقاضا در وضعیت دش��واری قرار 
دارد، بنابراین باید از این مسیر به 
کاهش هزینه ه��ای خود بپردازد، 
چراکه وقتی هدف بهبود کارایی 
مخارج س��رمایه ای است، بهترین 
قس��مت برای ش��روع، پلتفرم و 
اج��زای انتقال ق��درت در خودرو 
اس��ت. در حال حاض��ر هر یک از 
خودروس��ازان طراحی منحصر به 
فرد خود را برای موتور، گیربکس 
و قطعات مرتبط دارن��د. این امر 
باع��ث ایجاد تولیدات مش��ابه در 
صنعت خودرو شده است. از آنجا 
که چنین موضوعی موجب اتالف 
منابع می شود بنابراین باید از این 

مسیر بهره برد. 
ب��ا توجه ب��ه اینکه س��اخت 
پلتفرم حدود یک و نیم میلیارد 
دالر هزینه نی��از دارد و صنعت 
خودروی ای��ران توان مالی الزم 
ب��رای طراحی و س��اخت آن را 
ن��دارد، بنابرای��ن در صورتی که 
صنعت خودرو قصد دارد توسعه 
یاب��د، باید براس��اس مزیت های 
رقابتی خ��ود عمل کند. از آنجا 
ک��ه تولی��د پلتف��رم هزینه بر و 
زمانبر اس��ت در شرایط کنونی 
برای صنعت خودرو این موضوع 

صرفه اقتصادی ندارد. 

خبـر2 مسیر برای کاهش فشار هزینه ای خودروسازان

پاناسونیک باتری خودرو تولید 
می کند! 

ش��رکت پاناس��ونیک قصد دارد تحت تاثیر رشد 
باتری های  تقاض��ای جهانی خودروه��ای برق��ی، 

مخصوص این گونه خودروها را تولید کند. 
ش��رکت ژاپنی پاناس��ونیک از دیرب��از در زمینه 
تولید تلویزیون، نمایش��گر و س��ایر ل��وازم خانگی 
فعالی��ت می ک��رده و هم��واره حض��ور پررنگی در 

بازارهای جهانی داشته است. 
این ش��رکت ب��زرگ ژاپنی اعالم ک��رده تصمیم 
گرفته است در یکی از کارخانه های خود که پیشتر 
نمایش��گر و تلویزیون ه��ای خ��ود را در آن تولید 
می کرده، از این پس خط تولید باتری خودروهای 
برق��ی را راه اندازی کرده و به ب��ازار جهانی عرضه 

کند. 
 به گزارش »عصرخودرو« به نقل از ایسنا، به طور 
قطع می توان گفت از آنجا که بازار ساخت، طراحی 
و رونمایی از خودروهای برقی بسیار داغ و پرتب و 
تاب شده است و ش��رکت های بزرگ خودروسازی 
یا تکنولوژی به رقاب��ت تنگاتنگی پرداخته اند، این 
شرکت ژاپنی نیز می خواهد با ورود به این صنعت 
جدید، ح��رف تازه ای در بازارهای جهانی داش��ته 

باشد. 
الزم به ذکر است شرکت پاناسونیک که به عنوان 
تامین کننده انحصاری باتری های خودروهای برقی 
ش��رکت خودروسازی تس��ال )مدل تسال 3( است، 
ح��اال اع��الم کرده که قص��د دارد به ج��ای تولید 
محصوالت کم سود و کم طرفدار، فعالیت های خود 
را بیشتر به س��مت و سوی تولید حرفه ای قطعات 

خودرو سوق دهد. 
این خ��ط تولی��د جدید بات��ری قرار اس��ت در 
کارخانه س��اخت تلویزیون ها و نمایش��گرهای ال 
س��ی دی این شرکت که در هیمجی  )غرب ژاپن( 
واقع شده است، از ماه آوریل سال 2019 میالدی 

راه اندازی شود. 
البته این ش��رکت از اظهار نظر درباره میزان این 
سرمایه گذاری یا ظرفیت این خط تولید خودداری 
کرده اس��ت.  ش��رکت پاناس��ونیک، تولی��د باتری 
خودرو را به عنوان ی��ک فرصت جدید می بیند که 
بدین وس��یله قادر خواهد ب��ود درآمد های تجاری 
بخش خ��ودروی خ��ود را دو برابر کن��د؛ یعنی تا 
م��اه مارس س��ال 2022 آن را به 22 میلیارد دالر 

برساند. 

خبـر

همکاری مشترک تویوتا و مزدا 
در راه اندازی کارخانه ای برای 

اتومبیل های الکتریکی
ش��رکت تأمین کننده Denso  با همکاری مشترک 
تویوتا و مزدا در تدارک راه اندازی کارخانه واحدی برای 
تولید اتومبیل های الکتریکی مشترک و حصول پیشرفت 
در تکنولوژی ه��ای مرب��وط به آن هس��تند.  امروزه ما 
همکاری های مشترک زیادی را در دنیای اتومبیل های 
الکترونیکی و خودران می بینیم. بسیاری از کمپانی های 
فعال در این بازار آمادگی خودشان را برای آینده صنعت 
اتومبی��ل اعالم کرده ان��د. در همین راس��تا امروز غول 
خودروساز ژاپنی، ش��رکت تویوتا از همکاری مشترک 
 Denso تویوت��ا و م��زدا و تامین کننده آنها ش��رکت
برای توسعه تکنولوژی های اتومبیل های الکتریکی آنها 
خب��ر داد.  به نقل از متن مطبوعاتی ایراد ش��ده در روز 
گذشته توس��ط تویوتا، این سه کمپانی به طور دقیق تر 
با هدف توس��عه تکنولوژی های ساختاری اساسی برای 
اتومبیل های الکتریکی گردهم آمده اند و همکاری شان 
را آغاز خواهند کرد. آنها همچنین تصمیم گرفته اند یک 
ش��رکت تازه را راه اندازی کرده که تعدادی از مهندسان 
برگزیده سه ش��رکت در آن مشغول به فعالیت شده و 
پروژه های تکنولوژیکی مش��ترک آنه��ا را پیش ببرند.  
این همکاری مش��ترک تویوتا و مزدا و Denso طیف 
گس��ترده ای از اتومبیل ها نظیر خودروهای مسافربری، 
خودروهای شاس��ی بلند، مین��ی خودروها و همچنین 
کامیون های س��بک را تحت پوشش خود قرار می دهد.  
تکنولوژی های س��اختاری اساس��ی برای اتومبیل های 
الکتریکی مورد اس��تفاده ق��رار خواهند گرفت و طیف 

وسیعی از قطعات اتومبیل را تشکیل می دهند. 

همکاری مشترک تویوتا و مزدا سرآغازی برای 
همکاری های بزرگ تر

این س��ه کمپانی در نظر دارند مقدار یکسانی از منابع 
را ب��ه اه��داف خود اختص��اص دهند. آنها ب��رای هرچه 
کارآمدتر س��ازی فرآیندهای توس��عه، از امکانات موجود 
استفاده خواهند کرد. مزدا و تویوتا قصد دارند روی ارزش 
اتومبیل های تولیدی خود متمرکز شوند تا بتوانند وسایل 
نقلیه ای جذاب را تولید کرده تا آن خودرو نام هر یک از 
این دو برند را بتواند با عبارت  »منحصر به فرد« بر س��ر 
زبان ها بیاورد.  آنها همچنین امیدوارند دیگر کمپانی های 
س��ازنده و تامین کنندگان نی��ز به این گ��روه بپیوندند 
تا پیش��رفت های بیش��تری در زمینه استانداردس��ازی 

تکنولوژی های اتومبیل های الکتریکی حاصل شود. 



خبرگزاری فرانس پرس، گزارش داد که جنگ تجارت الکترونیک در کشورهای 
حاشیه خلیج فارس با راه اندازی سایت های خرید آنالین شدت گرفته است. جنگ 
تجارت الکترونیک در منطقه خلیج فارس با افتتاح س��ایت noon. comش��دت 

خواه��د گرفت. س��ایت noon. com درحالی در 
کش��ورهای عربی راه اندازی می ش��ود که شش ماه 
پیش مجموعه آمازون آمریکا توانس��ته بود سایت 
Market. COM را قبض��ه کند. به گزارش ایرنا، 
براس��اس این گزارش، کاربران پلتفرم این س��ایت 
اع��الم کردند این س��ایت که ه��زاران کاال را برای 
خریداران آنالین به ش��کل اینترنت��ی در امارات به 
نمایش خواهد گذاش��ت، راه اندازی شده است. این 
سایت قرار است نرم افزار گوشی موبایل خود را نیز 
در روزهای آینده ارائه دهد و همچنین این سایت در 
روزهای آینده در ریاض عربستان نیز افتتاح می شود. 
 این س��ایت پروژه ای مشترک است که با همکاری 
»محمد العبار« رئیس مجموعه ساخت و س��ازهای 

کالن امارات و مجموعه ای از سرمایه داران شامل صندوق سرمایه گذاری های عمومی 
عربستان و نیز مشارکت شرکت تجاری کویتی »محمد حمودالشایع« راه اندازی شده 
است. براساس این گزارش، سرمایه اولیه راه اندازی این سایت یک میلیارد دالر است. 

سرمایه گذاران این سایت در تالشند سایت نون نخستین پلتفرم بازاریابی الکترونیک 
در منطقه به زبان عربی باش��د. العبار سرمایه گذار اماراتی در سال 2005نتوانست 
سایت Market. COM  )بازار. کام( را در دوبی خریداری کند و مجموعه آمازون 
با پرداخت مبلغی بالغ بر 650 میلیون دالر آن را 
 )Amazon. com(  خریداری کرد. آمازون. کام
شرکت تجارت الکترونیک آمریکایی است، که در 
س��ال ۱۹۹۴ توسط جف بزوس، در شهر سیاتل، 
واشنگتن تاسیس شد. این شرکت فعالیت جدی 
خود را در س��ال ۱۹۹5 با عنوان فروشگاه آنالین 
کتاب، آغاز کرد، سپس اقدام به فروش محصوالت 
نو یا دس��ت دوم از طریق اینترنت کرد. ش��رکت 
آمازون هم اکن��ون کتاب، س��ی دی، دی وی دی، 
بس��ته های نرم افزاری و حت��ی کفش و لباس نیز 
عرضه می کند و امروزه بیش��ترین درصد فروش 
را در بین سایر فروشگاه های اینترنتی دارد. وبگاه 
آمازون، بخش اعظم از کسب وکار این شرکت به 
شمار می آید که طیف وسیعی از خدمات و کاالها، از طریق آن عرضه می شود. از 
ویژگی های این وبگاه، امکان ورق زدن و مطالعه نسخه الکترونیکی اغلب کتاب هایی 

است که در این وب سایت برای فروش گذاشته شده است. 

پشت سر گذاشتن پیش بینی تحلیل گران با انتشار گزارش مالی بلک بری باعث 
شده است ارزش هر سهم این کمپانی کانادایی بیش از ۱۴درصد افزایش یابد. به 
گزارش زومیت، بلک بری گزارش مالی مربوط به سه ماهه دوم سال مالی 20۱۷ 

را منتشر کرده که براساس آن، این کمپانی موفق 
شده اس��ت پیش بینی های انجام شده را پشت سر 
بگذارد. اطالعات ارائه ش��ده نش��ان از این دارد که 
پس از انتش��ار گزارش مالی باالت��ر از حد انتظار 
بلک بری، ارزش هر س��هم این کمپانی با افزایشی 

۱۴درصدی همراه شده است. 
بلک بری اعالم کرده است درآمد بخش نرم افزار 
و س��رویس های ای��ن کمپانی طی س��ه ماهه دوم 
س��ال مالی بیش از 26درص��د افزایش یافته و در 
س��ه ماهه منتهی به ۳۱ آگوست، به ۱۹6 میلیون 
دالر دس��ت یافته است. پیش بینی های انجام شده 
درآم��د بلک ب��ری از این بخ��ش را ۱۷5 میلیون 
دالر تخمین زده ان��د. افزایش درآم��د بلک بری از 

محل فروش س��رویس  و نرم افزار نشان دهنده این است که جان چن، مدیرعامل 
بلک بری، مس��یر درستی برای تغییر سیاست های کمپانی در پیش گرفته است. 
بلک ب��ری در طول هفت س��ال اخیر همواره با کاهش درآمدزای��ی روبه رو بود و 

کسب و کار تولید گوشی های هوش��مند این کمپانی دستاورد چندان درخشانی 
برای کانادایی ها به ارمغان نداش��ت، به طوری که بلک بری امتیاز اس��تفاده از برند 
خود را برای گوشی های هوشمند به کمپانی چینی تی سی اِل واگذار کرد. بلک بری 
در حال حاضر با مدیریت چن به فروش نرم افزار 
و س��رویس های امنیتی به کمپانی های تجاری 
و دولتمردان مش��غول است. بلک بری همچنین 
موفق شده است س��ود خالص 5 سنتی به ازای 
هر سهم کس��ب کند. یکی از اصلی ترین دالیل 
ب��رای افزایش درآمد بلک ب��ری در حوزه فروش 
نرم افزار سرویس را باید مربوط به افزایش درآمد 
ای��ن کمپانی از طریق ارائ��ه گواهی خواند که از 
۱6 میلیون دالر در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته به 56 میلیون دالر رسیده است. به نظر 
می رس��د درآمد بلک بری از طری��ق ارائه گواهی 
نرم اف��زاری در آینده نزدیک با درآمد بخش ارائه 
نرم اف��زاری اینترپرایز این کمپانی برابری خواهد 
کرد، چراکه بلک بری تا پایان سال جاری میالدی قرارداد همکاری با یک کمپانی 
خودروساز منعقد خواهد کرد. اکتبر سال گذشته نیز شاهد انعقاد قرارداد همکاری 

بین فورد و بلک بری بودیم که به موجب آن درآمد بلک بری افزایش یافت.

پس از ما ه ها گمانه زنی باالخره گروه خودروس��ازی جیل��ی با خرید 5۱درصد 
از سهام ش��رکت لوتوس انگلستان، این تولیدکننده خودروهای اسپورت را رسما 
تصاحب کرد. به گزارش زومیت، شرکت خودروسازی ولوو سوئد و لوتوس انگلستان 

رسما در یک مجموعه و زیر نظر گروه خودروسازی 
جیلی چین ق��رار گرفتند، چراکه خرید ش��رکت 
لوتوس توسط جیلی با رقم 65میلیون دالر نهایی 
ش��د. براساس این قرارداد، شرکت لوتوس مالکیت 
5۱درصد از س��هام ش��رکت مادر لوت��وس و گروه 
خودروسازی اتیکا مالزی، ۴۹درصد از این شرکت 
انگلیس��ی را به تصاحب خ��ود درآوردند. این اقدام 
همچنین باعث ایجاد تغییراتی در قسمت مدیریت 
ش��رکت لوتوس می ش��ود، چراکه دنیل دانگ لی، 
مدی��ر اجرایی و اقتصادی ش��رکت جیلی به عنوان 
مدیرعامل جدید شرکت لوتوس انتخاب شده است. 
همچنین دو نفر دیگر از مدیران ارش��د جیلی نیز 
به عنوان اعضای جدید هیأت مدیره لوتوس برگزیده 

ش��دند. در همین حال، ژان مارک گیلز همچنان به عن��وان مدیر اجرایی لوتوس 
باقی ماند. وی درباره این قرارداد و خرید شرکت لوتوس توسط گروه خودروسازی 
جیلی اظهار داشت: ما اکنون بهترین و باکیفیت ترین خودروهای شرکت در طی 

ادوار گذشته را تولید می کنیم. ما حاال با این اقدام در تولید خودروهای اسپورت 
لوکس که نش��ان دهنده قدرت و س��ابقه لوتوس در تولید این دسته از خودروها 
اس��ت، با افزایش کیفیت در قسمت های دینامیک خودرو، کاهش وزن، تغییر در 
طراحی و آیرودینامیک خودرو به واسطه همکاری 
با گروه خودروسازی جیلی چین، عصر جدیدی 
رقم خواهیم زد. شرکت جیلی در اردیبهشت ماه 
امس��ال مذاکراتی در راستای خرید شرکت مادر 
خودروسازی لوتوس انگلستان انجام داده بود، اما 
پیش از آن ش��ایعاتی در این زمین��ه و در اواخر 
س��ال گذشته شنیده ش��ده بود. در همین حال، 
ش��رکت جیلی موفق به خری��داری ۴۹.۹درصد 
از س��هام ش��رکت خودروس��ازی پروتون مالزی 
نیز ش��د. کارشناسان اعتقاد دارند که به احتمال 
بسیار زیاد جیلی همان استراتژی را در مدیریت 
ش��رکت لوتوس به کار خواهد گرفت که پیش از 
این در مورد ش��رکت ولوو استفاده کرده بود. این 
بدان معنا است که مهندسان انگلیسی همچنان کنترل بخش توسعه خودروهای 
اس��پورت لوتوس را در اختیار خواهند داش��ت، اما با پشتوانه ای قوی تر نسبت به 

گذشته و به واسطه حمایت بانکی گروه خودروسازی جیلی. 

وزی��ر اس��بق بازرگانی کش��ور اذعان کرد ک��ه وجود فس��اد در فضای 
کس��ب و کار، به رغم وجود پتانس��یل باالی کشور در حوزه  سرمایه گذاری، 
ام��کان هرگون��ه تح��ول و س��رمایه گذاری را س��لب کرده اس��ت. یحیی 

آل اس��حاق، وزیر اس��بق بازرگانی کش��ور در 
مصاحب��ه ای پیرامون موضوع بررس��ی آینده  
س��رمایه گذاری خارج��ی در ای��ران با تصریح 
اینکه بین توس��عه  اقتصادی و سرمایه گذاری 
رابطه ای مس��تقیم وجود دارد، اظهار داش��ت: 
ه��ر اقتصادی اگر بخواهد فعال ش��ود و فعال 
باقی بماند، ناگزیر به ایجاد نس��بتی متناسب 
در س��رمایه گذاری های خود )اعم از داخلی یا 
خارجی( اس��ت. این فعال اقتصادی مسئله به 
حداقل رسیدن س��رمایه گذاری ها در ایران را 
یک��ی از اصلی ترین چالش ه��ای حوزه اقتصاد 
عنوان و خاطرنش��ان ک��رد: طبق تحقیقی که 
اخیرا در دانش��گاه امیرکبی��ر صورت گرفت و 

بنده در مقام مش��اور آن بودم، رابطه  تنگاتنگی بین توس��عه  اقتصادی و 
فضای کس��ب و کار وجود دارد و به عبارت دیگر اگر فضای کسب و کار یک 
کشور یا نهادی خاص در وضعیتی نامناسب باشد به رغم وجود آورده هایی 

نظی��ر س��رمایه، نیروی انس��انی و موقعیت جغرافیایی، توس��عه اقتصادی 
محقق نخواهد ش��د. وزیر اسبق بازرگانی کش��ور با تصریح این مطلب که 
حوزه اقتصاد با واقعیت ها س��ر و کار دارد و نه تعارفات، اذعان کرد: آنچه 
روشن است وجود پتانسیلی عظیم در حوزه 
س��رمایه گذاری داخلی و خارجی اس��ت، اما 
نباید این نکته را از یاد برد که سرمایه جایی 
می رود که امنیت و ثبات اقتصادی و نیز امید 
به آینده وجود داشته باشد، لذا بی پرده باید 
گفت که در عرصه اقتصاد کشورمان افرادی 
ذی نفع و انحصارگر وجود دارند که تمایلی به 
تغییر فض��ای اقتصادی موجود که برای آنها 
کمال مطلوب است ندارند. آل اسحاق تصریح 
کرد: وجود فساد در مجموع روابط اقتصادی 
و نیز فضای کسب و کار کشور امکان هرگونه 
تغییر و تحول و نیز س��رمایه گذاری را سلب 
کرده اس��ت لذا دولت محترم موظف است با 
این گروه ذی نفع در فضای اقتصادی کش��ور قاطعانه برخورد کند که اگر 
چنین کند قس��مت عمده ای از مشکالت در راس��تای توسعه اقتصادی و 

سرمایه گذاری خارجی حل خواهد شد. 

افزایشسوددهیبلکبریبارکوردشکنیفروشنرمافزاروسرویسگسترشتجارتالکترونیکدرکشورهایحاشیهخلیجفارس فساددرفضایکسبوکارمانعرونقسرمایهگذاریشدهاستخودروسازیلوتوسانگلستانرسمابهتصاحبجیلیچیندرآمد

مدیران بزرگ و موفق می توانند با حرکات حساب شده و خط  مشی رفتاری 
مناس��ب، سرنوشت ش��رکت ها را تغییر دهند و اعتبار بیشتری به برند خود 

ببخشند. 
به گ��زارش زومیت، ما در دنیایی زندگی می کنی��م که مردم نمی خواهند 
مس��ئولیت اشتباهات شان را به عهده بگیرند. وقتی هم که مجبور به این کار 
شوند، سعی می کنند بدون معذرت خواهی از زیر بار مشکل کنار بکشند. آنها 
راهی پیدا می کنند تا فردی را مقصر جلوه دهند و او را به عنوان مسئول همه 

مشکالت، پایین بکشند. شما حتما نمونه های زیادی از این  دست دیده اید: 
- اشتباهی پیش آمد

- متأسفم. . . اگر کلماتم را بد برداشت کردید
- مایه تأسف است که صورت او با مشت من برخورد کرد! 

البته جمله آخر یک ش��وخی کامل است. به هرحال شما می فهمید که چه 
مبالغه ای انجام  ش��ده و به همین دلیل اس��ت که وقتی یک مدیرعامل پشت 

ی��ک عذرخواهی ب��زرگ س��ازمانی )به 
ماهرانه ترین ش��کل( قرار دارد، مس��ئله 

بیشتر قابل  توجه است. 
ش��اید ب��اورش س��خت باش��د ول��ی 
مدیرعامل اوبر، همان کس��ی اس��ت که 
دارا  می کنی��م.  صحب��ت  م��وردش  در 
خسروش��اهی همین چند روز پیش، این 

عبارت را بیان کرد. 
پیشزمین�ه:ش��هر لن��دن تصمیم 
گرفت مجوزهای جدی��د اوبر را برای کار 
در پایتخ��ت تصویب نکن��د و اعالم کرد 
که اوبر، آماده و مناس��ب اجرای خدمات 

رانندگی در این شهر نیست. 
تاری��خ تعلی��ق اوبر به لح��اظ حقوقی 
مش��خص نیس��ت، زیرا اوبر اعالم کرده 
است که درخواس��ت تجدید نظر خود را 
تقدیم مقامات کرده و تا زمانی که به این 
درخواست تجدیدنظر رسیدگی شود، این 

شرکت حق دارد به خدمات خود ادامه دهد. ولی درهرحال یک معضل بزرگ 
حقوقی در راه آینده اوبر قرار دارد.

 این مس��ئله برای شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد، چراکه در این صورت 
یکی از بزرگ ترین پایگاه های فعالیت خود را در اروپا از دس��ت می دهد و این 
روند ممکن اس��ت به لندن ختم نشود و دیگر ش��هرهای مطرح اروپا هم در 

حرکتی مشابه خواهان محدودیت فعالیت اوبر شوند. 
اوبر در شهر لندن ۴0 هزار راننده و ۳.5 میلیون مشتری دارد. نیم میلیون 
نفر درخواستی را امضا کرده اند مبنی بر اینکه می خواهند اوبر در این شهر باقی 
بماند و به کارش ادامه دهد. ولی آنها درواقع مقابل ش��هردار لندن و صنعت 

تاکسی های سیاه این شهر ایستاده اند. 
بگذارید صادق باشیم؛ اوبر ممکن است شهرت خود را خدشه دار ببیند. 

به همین دلیل دارا خسروشاهی بیانیه ای صادر کرد که یکی از نخستین و 
مهم ترین بخش های تالش او برای ارتباط با رسانه ها بود. 

جمل��ه اصلی او و مهم ترین کلماتی که ب��ه کار برد این بود: »از طرف همه 
اعضای اوبر در سراس��ر جهان، به خاطر تمام اش��تباهاتی که مرتکب ش��دیم 

عذرخواهی می کنم.« 

عذرخواهیمیکنم
چه کسی در سال 20۱۷ می گوید عذرخواهی می کنم، پوزش می طلبم؟ 

نکته قابل  توجه این اس��ت که خسروش��اهی، وقتی اوبر به صورتی در شهر 
لن��دن تردد می کرد که حاال لندن آن را محکوم می کند، هنوز به مدیرعاملی 
اوبر منصوب نش��ده ب��ود. برای مثال زمانی که اوبر در ح��ال طراحی و اجرای 
گریبال بود، خسروشاهی هنوز در شرکت اکسپدیا مشغول به کار بود. زمانی که 
اوبر نتوانس��ت ماجرای جنایتی در لندن را گزارش کند، خسروشاهی 5 هزار 

مایل دورتر در سیاتل بود. 
البته وقتی خسروش��اهی با ضمیر اول ش��خص برای چیزهایی عذرخواهی 
می کن��د که زیر نظر او اتفاق نیفتاده اس��ت، به نحوی ه��ر دو طرف ماجرا را 

تحت تأثیر قرار می دهد. 
این عبارت بیان نمی کند که اوبر از چه چیزی پوزش خواسته است. اگرچه 
همه ما کمابیش برداشت یکسانی داریم، همانطور که اداره حمل ونقل لندن در 

بیانیه خود اعالم کرده است. 
ممکن اس��ت بس��یاری افراد بگویند 
با همه این توصیف ه��ا، اوبر کامال از پا 
درنیامده است. خسروشاهی در سخنان 
خ��ود پی��ش از اینکه به جمل��ه  »من 
عذرخواهی می کنم« برس��د، سخنانی 
اوبر محور بیان می کند: »درست است 
ک��ه اوبر انقالب��ی در حمل ونقل و تردد 
مردم سراسر دنیا به وجود آورده است، 
ول��ی نمی توان منکر ش��د ک��ه ما هم 

اشتباهاتی داریم.«
چگون�هبهدرس�تیعذرخواهی

کنیم؟
آیا ب��ه خاط��ر می آوری��د در دوران 
کودکی کس��ی را اذیت کرده باش��ید و 
والدین تان ش��ما را مجبور کرده باشند 
ک��ه از او عذرخواهی کنید؟ بعد ش��ما 
برخ��الف میل ت��ان، ب��ا لحنی س��ریع 
گفته اید: »خب متأس��فم.« بعد والدین تان گفته اند که دوباره معذرت خواهی 

کنید، بلند و واضح و بابت کاری که کرده اید واقعا متأسف باشید؟ 
وضعی��ت اوبر را می توان به این مثال تش��بیه کرد. خیلی خوب اس��ت که 
خسروش��اهی مستقیما عذرخواهی کرد و همانطور که نیویورک تایمز نوشت:  
»این لحن آش��تی جویانه، نش��انگر تغییری شدید در ش��رکتی بود که تحت 
مدیری��ت قبلی خود یعن��ی تراویس کالنیک، بیش��تر رویک��ردی مهاجم و 

پرخاشگرانه داشت.«
اما مردم به طور غریزی باور نمی کنند که اوبر چنین منظوری داشته است. 

شاید واقعا این طور نیست. 
درهرحال کلید یک عذرخواهی بزرگ، همین روشی است که خسروشاهی 
استفاده کرد؛ بیان ساده ای از پشیمانی با استفاده از واژه ها؛ من متأسفم. )جمله 
خسروشاهی »عذرخواهی می کنم« کامال تأثیرگذار است( و قول می دهم که 

بهتر کار کنم. این سبک  رفتار، به شما اعتباری دوچندان می بخشد. 
باید صبر کنیم تا زمان نتیجه کار را به ما نش��ان دهد، ولی الاقل »پوزش 

می طلبم«، سفری کوتاه در جهتی صحیح است. 
INC:منبع

جمع آوری س��رمایه برای اس��تارت آپ به این معنی نیس��ت که 
همکاری با نخس��تین سرمایه گذاران را بپذیرید. شما باید اطمینان 
داشته باشید که هر قرارداد به نفع استارت آپ شما پیش می رود. 
س��رمایه گذاران همیش��ه از ش��ما س��واالت زیادی می پرسند و 
می خواهند داستان و برنامه های استارت آپ شما را به خوبی بدانند. 
به همان اندازه مهم اس��ت که ش��ما هم شناخت خوبی از بنگاه یا 
فرد س��رمایه گذاری داشته باشید که می خواهد با استارت آپ شما 

همکاری کند. 
بررسی و لیست کردن س��رمایه گذاران شایسته ای که می توانند 
به ش��ما کمک کنند تنها یک مرحله از فرآیند جمع آوری سرمایه 

است. 
ش��ما هم پیش از اینکه پول یک س��رمایه گذار را بپذیرید، باید 

پرسش های خاصی را مطرح کرده و پاسخ آنها را تحلیل کنید. 
به گ��زارش زومیت، تش��خیص زمان مناس��ب برای پرس��یدن 
س��وال ها، اهمی��ت زی��ادی دارد. وقتی ب��ا س��رمایه گذاران آینده 
اس��تارت آپ خود حرف می زنید، عالوه بر اینکه باید نظر مس��اعد 
آنه��ا را به کار خود جلب کنید، بای��د بدانید که آنها قبال روی چه 
پروژه های��ی س��رمایه گذاری کرده ان��د، به چه صنایع��ی عالقه مند 
هس��تند و موضوع��ات مه��م دیگری ک��ه در قالب این س��وال ها 

می توانید مطرح کنید. 
سرمایهشمادرقالبچهفرمیپرداختمیشود؟

ش��ما باید بدانید که آیا بودجه ای که این س��رمایه گذار به ش��ما 
اختصاص می ده��د، پول نقد جاری موردنیاز را برای ش��ما فراهم 
می کن��د یا خی��ر. همچنین باید بدانی��د آیا این س��رمایه گذار در 
دوره های متناوب بعدی هم برای ش��ما س��رمایه ای در نظر خواهد 

گرفت؟ 
آیاس�رمایهگذاریخودرارویجغرافیایاصنعتخاصی

متمرکزکردهاید؟
پاس��خ این سوال به شما نش��ان می دهد که آیا این سرمایه گذار 
روی شرکت هایی مشابه با استارت آپ شما سرمایه گذاری می کند؟ 
به عالوه این س��وال دامنه تخصصی فعالیت سرمایه گذار را به شما 
نش��ان می ده��د. آیا او می تواند ع��الوه بر پ��ول، ارزش دیگری به 

شرکت شما اضافه کند؟ 
موفقترینسرمایهگذاریهایشماکدامند؟

این هم س��وال دیگری در مورد دامن��ه تخصصی و تجارب قبلی 
س��رمایه گذار اس��ت. آنها به ک��دام تجربه خود افتخ��ار می کنند؟ 
س��هم آنها در موفقیت شرکت مذکور چه بوده؟ به عالوه شما حاال 
می توانید مدیرعامل ش��رکت دیگری را که ب��ا آنها همکاری کرده 
بشناسید و دیدگاه او را هم در مورد تالش و نقش این سرمایه گذار 

در موفقیت هایش جویا شوید. 
برایسرمایهگذاریخودچهمعیارهاییرادرنظرگرفتهاید؟
سرمایه گذاری روی استارت آپ، یک پروسه است نه یک رویداد. 
به طورمعمول شش ماه طول می کشد تا فرآیند جمع آوری سرمایه 
تکمیل ش��ود و سرمایه گذاران حتما پیشرفت شما را در این مدت 
پیگی��ری خواهند ک��رد، بنابراین بهتر اس��ت بدانید ک��ه آنها چه 

معیارهایی را بیشتر حائز اهمیت می دانند. 

معم��وال هرس��ال چند س��رمایه گذاری انج��ام می دهید و حجم 
معمول سرمایه گذاری های شما چقدر است؟ 

خیلی مهم اس��ت که بدانید هر س��رمایه گذار در یک دوره مالی، 
 چقدر به ش��ما کمک می کند. مثال اگر می خواهید س��رمایه اصلی

 X تومان باش��د، باید س��رمایه گذارهایی را به عنوان مراجع کمکی 
در نظر بگیرید که حداقل یک پنجم این مبلغ را به شما ارائه کنند. 

آیاخودتاندورههایمالیراهدایتمیکنید؟
اگر می خواهید روند جمع آوری س��رمایه خ��ود را با موفقیت به 
پایان ببرید، ضروری اس��ت که یک سرمایه گذار لید داشته باشید 
)lead investor(؛ س��رمایه گذاری که بیش��ترین سهم یا درصد 
س��رمایه را تأمین می کند و معموال نمایندگی و وظیفه هماهنگی 

بین سایر سرمایه گذاران را به عهده دارد.
اغل��ب اوق��ات س��رمایه گذار لی��د مهم ترین نق��ش را در فرآیند 
قیمت گ��ذاری در هر دوره مالی بر عهده دارد. منظور این نیس��ت 
که سایر س��رمایه گذاران تان را نادیده بگیرید ولی درعین حال باید 

سرمایه گذار لید را اولویت اصلی خود قرار دهید. 
معموالهمکارانشمادرسرمایهگذاریهاچهکسانیهستند؟

خیلی وقت ها س��رمایه گذاران اصلی ش��ما ترجی��ح می دهند با 
همکارانی که قبال تجربه های مش��ترکی را باه��م گذرانده اند، کار 

کنند. 
شناخت س��رمایه گذاران همکار به شما فرصت می دهد اطالعات 
الزم را در مورد آنها به دست آورید و بدانید با چه افراد دیگری باید 

صحبت کنید و چگونه می توانید آنها را متقاعد کنید. 
شرایطاستانداردشماچیست؟

اهمیت شرایط معامله و قرارداد، اگر بیشتر از میزان ارزش آفرینی 
س��رمایه گذار نباشد، کمتر از آن نیس��ت. بهتر است با یک مشاور 
شایس��ته که در موضوعات س��رمایه گذاری و ش��رایط آن تجارب 
خوبی دارد، صحبت کنید. ش��ما باید آگاه باش��ید که آیا انتظارات 
این س��رمایه گذار، معقول و منطقی هس��تند یا خی��ر. انتظارات و 
شرایط غیراستاندارد در آینده می تواند به ضرر مدیریت و مؤسسان 

استارت آپ تمام شوند. 
آیاانتظارداریدجزئیازهیأتمدیرهباشید؟

اگر س��رمایه گذاری می خواهد در هیأت مدیره اس��تارت آپ شما 
جای داشته باشد، شما باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید با او 
همکاری کنید یا نه. آی��ا دامنه تخصصی فعالیت آنها یا ارتباطاتی 
که دارند می توانند برای ش��رکت شما مفید باش��ند؟ مسلماً همه 
سرمایه گذاران ش��ما در جایگاهی نیستند که یکی از صندلی های 

هیأت مدیره را به آنها اختصاص دهید. 
آیامیخواهیدشخصادرشرکتحضورداشتهباشید؟

اگر یک بنگاه سرمایه گذاری قرار است جایی در هیأت مدیره شما 
داشته باش��د، باید بدانید دقیقا چه کسی را به عنوان نماینده خود 
انتخاب می کند. آیا این فرد، یک متخصص باتجربه است که ارزش 
خاصی به شرکت شما می دهد یا از وکالی سرمایه گذار شما است؟ 
درهرصورت شما باید اطمینان حاصل کنید که بهترین افراد را در 

هیأت مدیره خود دورهم جمع کرده اید. 
INC:منبع

شرکتچینیشیائومیدرماهسپتامبرسالجاریمیالدی،براینخستین
بارموفقبهفروش۱۰میلیونگوشیهوشمندشدهاست.

لیجون،مدیرعاملشیائومی،دستاوردیمهمرابرایشرکتمتبوعش
جشنگرفت؛چینیهادرماهسپتامبرموفقبهعرضه۱۰میلیونگوشی

شدهاند.ایننخستینباریاستکهشیائومیموفقبهدستیابیچنینآماری
درطولیکماهمیشود.

یکیاز۱۰گوشیهوشمندیکهماهگذشتهمیالدیعرضهشدهاند،در
طولدوروزدرکشورهندبهفروشرسیدهاستوگوشیردمینوت۴در
اینزمینهپیشروبودهاست.هردوفروشگاهفیلیپکارتوآمازونفروش
فوقالعادهایراتجربهکردهاند.گفتهمیشودبرگزاریجشنوارهپنجروزه

دیوالیدرکشورهند،درافزایشفروشیادشدهتأثیربسزاییداشتهاست.
افزایشفروشگوشیهایشیائومینشانمیدهداینشرکتچینی
باردیگربهمسیررشدبازگشتهاست.چینیهادرسال۲۰۱۶باکاهش

۱۲میلیونینسبتبهسال۲۰۱۵،تنهاموفقبهفروش۵۸میلیونگوشی
هوشمندشدهبودند،امابهنظرمیرسدکهدرسال۲۰۱۷بازهمشرایطبه

سودشیائومیدرحالتغییراست.


مدیرعاملجدیداوبرتنهابا۲کلمه
تواناییخودرادرمدیریتبحراننشانداد

سواالتیکهبایدازسرمایهگذاراناستارتآپ
خودبپرسید

 شیائومی عرضه
۱۰ میلیون گوشی در ماه 

سپتامبر را جشن گرفت

سهشنبه۸
11مهر1396

9شماره895 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

دریچهنگاه

دبیرکل اتاق بازرگانی البرز ضرورت بهره گیری از فناوری نوین برای کاهش 
هزینه ها را مورد تأکید قرار داد. مس��عود قاس��می در چهارمین نشس��ت اتاق 
فک��ر فن��اوری اطالعات  آی تی، گف��ت: برای اینکه همراه ب��ا افزایش کیفیت 
هزینه ها را به حداقل برس��انیم، باید از تکنولوژی های روز استفاده کنیم. وی 
افزود: فناوری مدرن برای کاهش هزینه ها همراه با افزایش کیفیت محصوالت 
تولی��دی وج��ود دارد، اما به خاطر ناآگاه��ی و عدم ش��ناخت، خودمان را از 
اس��تفاده این تکنولوژی ها محروم کرده ایم. وی ضرورت شناس��ایی، معرفی و 
فرهنگ س��ازی برای استفاده از تکنولوژی های نوین با هدف افزایش بهره وری 

را مورد تأکید قرار داد.

ضرورتبهرهگیریازفناورینوین
درکاهشهزینهها

رئیس مرکز فنی و حرفه ای شهرس��تان بردسیر با بیان اینکه دوره ایمنی در 
محیط کار در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال در این شهرستان 
برگزار می شود، گفت: اشتغال پایدار با آموزش و کسب مهارت محقق می شود. 
حسین عالم زاده در گفت وگو با خبرنگار ایرنا، افزود: دوره ایمنی در محیط کار با 
مربیگری میرمحمدی روزهای پنجشنبه هر هفته در این مرکز برگزار می شود. 
وی گفت: این دوره از ششم مهرماه با استقبال 20 نفر از کارکنان صنایع فوالد 
و جوانان شهرس��تان بردسیر آغاز ش��ده و تا آخر آذرماه ادامه دارد. وی با اشاره 
 ب��ه اهمیت برگزاری این دوره ها گفت: برگزاری دوره های خاص از س��وی مرکز 
فنی و حرفه ای، عالوه بر توانمندسازی نیروهای شاغل در بخش صنایع، جوانان 

جویای کار شهرستان را نیز برای جذب بهتر در بخش صنایع مهیا می کند. 

اشتغالپایدارباآموزشوکسب
مهارتمحققمیشود



اهمی��ت و ض��رورت برندس��ازی ی��ا 
برندین��گ در س��ازمان ها ای��ن روزه��ا 
دیگر بر هیچ کس��ی پوش��یده نیس��ت. 
فواید برندس��ازی عالوه بر ارزش آفرینی 
سازمانی می تواند موجب اعتالی فرهنگ 
ی��ک اجتماع نیز بش��ود. در این مقاله به 
نق��ل از مدیر تی وی ب��ه تفصیل به این 

موضوع می پردازیم. 
در    )Branding( برندین��گ 
س��ازمان های موف��ق؛ این روزه��ا دیگر 
امر تش��ریفاتی محس��وب  به عنوان یک 
نمی ش��ود و ضرورت ایجاد و مدیریت آن 
بر بس��یاری از مدیران آنها نیز پوش��یده 
نیس��ت. یک برند، نخس��تین و احتماال 
بزرگ تری��ن توصی��ف یا »ظاه��ر« یک 
محصول، ی��ک خدمت یا یک س��ازمان 
اس��ت. تمام برندها، معم��وال تصویری را 
تداعی می کنند؛ چه فرهنگی، چه زبانی، 

یا شخصی! 
ن��ام تج��اری ی��ا برن��د باید ب��ا دقت 
انتخاب ش��ود، زیرا اطالعات مهمی را به 
س��هامداران یا ذی نفعان انتقال می دهد، 
ای��ن موضوع به ویژه در م��ورد برندهایی 
که قصد دارند فرای مرزهای جغرافیایی 
و فرهنگ��ی بروند، بیش��تر اهمیت پیدا 

می کند. 
از ترکی��ب تعاریف متعدد ارائه ش��ده 
برای برن��د در نهایت می توان گفت برند 
نشانه و نماد سازمان است که در ارتباط 
بیرونی با مشتریان آن قرار گرفته و بیانگر 
اهداف، برنامه ها و رفتار اخالقی و اجرایی 
سازمان است. در واقع برند یا نام تجاری 
 )Logo( تنها یک نام ی��ا نماد گرافیکی
نبوده و تمامی فعالیت های س��ازمان در 
تمامی س��طوح مختلف را در برمی گیرد 
و در نهای��ت در قالب ی��ک نام تجاری یا 
Trademark عرضه می شود. به بیانی 
دیگر تمام آنچه در ذهن مدیران سازمان، 
کارکنان، ش��رکا و در نهایت مش��تریان 
ش��کل می گی��رد، در تعامل ب��ا یکدیگر 

تش��کیل دهنده برند س��ازمان بوده و در 
ذهن و ضمیر مش��تریان جای می گیرد. 
باید بدانیم که ام��روز ارزش برند برخی 
از معروف تری��ن ش��رکت های بین المللی 
به میلیاردها دالر می رس��د، این ارزش با 
ش��عار و تبلیغ توخالی به دست نیامده، 
بلکه حاصل ارائه خدمات و محصوالت با 
کیفیت و ارزش گذاری معقول و ثبات در 
حفظ سطح خدمات، نوآوری ها و عمل به 

خواست مشتریان است. 
داش��تن یک برند قوی کمکی است به 
ش��رکت تا خود را در بازار متمایز نشان 

توانایی  ده��د و 
نیازهای  ارضای 
ن  یا مش��تر
به ص��ورت  را 
د  منحصر به ف��ر

داشته باشد. 
افزای��ش  ب��ا 
در  رقاب��ت 
بازارهای جهانی 
منطق��ه ای،  و 
ش��تن  ا د
برن��د،  ی��ک 

ی��ک انتخ��اب نیس��ت، بلک��ه ضرورتی 
اجتناب ناپذیر اس��ت که در صورت اجرا 
نکردن باید ش��اهد قبضه شدن بازارهای 
داخل توس��ط واردات برندهای خارجی 

باشیم! 
برن��د اساس��ا تعه��د فروش��نده در به 
انجام رس��اندن مجموعه خاصی از مزایا، 
ویژگی ها و خدمات به خریداران و حتی 

ذی نفعان سازمان است. 
ب��ه طور خالصه، حس��ی ک��ه برند به 
مصرف کنن��ده می دهد، باعث می ش��ود 
ادراکات و تج��ارب او از محص��ول تغییر 
کند؛ به ای��ن دلیل که بس��ته به هویت 
برند یا ویژگی هایی که به برند منتس��ب 
می شود، به صورت های مختلف از سوی 

افراد یا سازمان  ها ارزیابی می شود. 

تجربه ای ک��ه مصرف کننده با انتخاب 
در مصرف برندی خاص دریافت می کند، 
مزایای کاربردی و نمادینی اس��ت که در 
ادبی��ات تجربی و تئوریکی بر این دو نوع 

مطلوبیت تاکید شده است. 
ب��رای مصرف کنن��ده پرمش��غله امروز 
گویایی مزایای یک برند سرعت انتخاب 

وی را تعیین می کند! 
نتیج��ه حاص��ل از مطالع��ه برندهای 
موفق حاکی از آن اس��ت که در بیش��تر 
م��وارد، روند ش��کل گیری برندها بر این 
منوال بوده که در ابتدا فعالیت شان را از 
س��طح ملی آغاز 
از  پس  و  ک��رده 
اعتم��اد  جل��ب 
و  ش��هروندان 
بومی،  مشتریان 
بهره گی��ری  ب��ا 
و  تکنیک ه��ا  از 
روش ه��ای نوین 
بازاریاب��ی هویت 
واقع��ی خوی��ش 
را ب��ه جهانی��ان 

شناسانده اند. 
برن��د، ابزاری اس��ت ب��رای ایجاد وجه 

تمایز بین شما رقبای تان.
اگر بخواهیم ارزش برند س��ازی و تاثیر 
آن را در خدمات سازمان برشماریم، باید 
این گونه نگاه بکنیم که خدمات سازمان 
آن چیزی اس��ت که در سازمان طراحی 
و در نهایت توس��ط کارمن��دان آن ارائه 
می شود، حال آنکه برند آن چیزی است 
که مش��تری اقدام به خری��د و پرداخت 
بهای آن می کند. روش��ن اس��ت که این 
ب��ه معنای ام��کان پرداخ��ت هزینه های 
باالتری از ارزش واقعی خدمات در قبال 
دریافت احساس بهتر از طریق در اختیار 
داش��تن برندی معتبرتر توسط مشتری 
است. به عبارت دیگر برند، ارزش افزوده 
س��رویس ارائه شده به مشتری در مقابل 

قیمت واقعی آن است. 

فواید برندسازی برای یک سازمان 
- برندسازی در سازمان موجب افزایش 
می��زان وفاداری مش��تریان به س��ازمان 

می شود. 
- داش��تن برند قوی به ش��کل موثری 
به موفقیت فرآیندهای بازاریابی و فروش 

سازمان کمک می کند. 
- برند موج��ب افزایش مضاعف اعتبار 

سازمان در بازار می شود. 
- تولید ثروت و درآمد بیش��تر، نتیجه 
مس��تقیم ایج��اد برند ق��وی و مدیریت 

صحیح آن است. 
- امروزه آگاهانه یا ناآگاهانه مهم ترین 
دلیل انتخاب یک سازمان درک )تصویر 
ذهنی( مشتری از برند آن سازمان است. 
- داش��تن برند ق��وی و معتبر موجب 

افزایش وفاداری مشتریان می شود. 
- برند مس��تحکم با جلب احساس��ات 
و عواط��ف مش��تریان س��ازمان، آنها را 
در تنگناه��ای اقتص��ادی و فنی در کنار 

سازمان نگه می دارد. 
- برند قدرتمند به توسعه فعالیت های 
س��ازمان ه��دف بخش��یده و الهام بخش 
کارکنان س��ازمان خواهد بود. به عبارت 
دیگر س��رمایه گذاری در ایجاد و توسعه 
برند س��ازمان به ط��ور غیرمس��تقیم از 
طری��ق افزای��ش نوآوری ها در س��ازمان 
موجب افزای��ش درآمدهای آن، خصوصا 
در ش��رایطی همچون شرایط اشباع بازار 
که ن��وآوری تنه��ا راه بقا در آن اس��ت، 

می شود. 
باید یادآور شد که برندینگ فرآیندی 
نیست که یک واحد تولیدی یا تجاری به 
تنهایی قادر به انجام آن باش��د؛ تک تک 
اج��زای ارتباط��ی س��ازمان در فرآین��د 
برندس��ازی نقش بس��یار مهمی دارند و 
باید به برند س��ازمان همچون پرستیژ و 

شخصیت سازمان در بازار نگاه شود.

فواید و ضرورت برندینگ چیست؟ 

کلید

10قانون تبلیغات

 10 قانون تبلیغات توصیه های همیشگی برای 
تبلیغات توس��ط افس��انه  تبلیغات، بی��ل برنباخ. 
این 10قان��ون را به نق��ل از ibazaryabi مرور 

می کنیم. 
1- به جوهره  محصول خود مراجعه کنید

جوهره محصول خود را با اساسی ترین مزایایش 
به صورت س��اده ثابت کنید. ه��ر دو را به صورت 

ملموس و ماندگار در ذهن بیان کنید. 
2- در ص�ورت امکان محص�ول خود را به 

صورت بازیگری در یک صحنه دربیاورید
ای��ن روش عالی برای ماندگار ش��دن محصول 
ش��ما در ذهن است، چراکه عنصر محرکی که در 
تبلیغات شما وجود دارد همان است که محصول 
را می فروش��د. فهم این مس��ئله راحت است، اما 

اجرای آن سخت. 
3- هنر و کپی را باید یک جا جمع کرد 

آنه��ا باید به صورت یکتا تصور و به صورت یکتا 
توسعه پیدا کنند. 

4- تبلیغات باید سرزنده باشد 
اغ��راق در تبلیغ��ات گاه��ی ش��خصیت نامیده 

می شود. 
وقت��ی ی��ک تبلیغ ش��خصیت داش��ته باش��د، 
متقاعد کنن��ده ب��ودن آن س��خت اس��ت. این به 
خاطر دیگران اس��ت. ش��ما باید در تبلیغات خود 

از اضافه گویی دوری کنید. 
5- استفاده از گریم و بزک کردن محصول 

بی فایده است 
مگ��ر آنکه آن به خوبی ب��ه محصول پرداخته و 

آن را توضیح دهد. 
6- حقیقت را بگویید 

چ��را که اوال خودش یک بزک محصول اس��ت، 
دیگر اینکه ش��ما را به بهشت می برد. سوم اینکه 
ش��ما را به حرکت می آورد، چراکه مردم به ش��ما 

اعتماد خواهند کرد. 
7- مرتبط باشید

یک اج��رای عالی و خالقانه  »خب که چی« را 
می آورد، اگر نس��بت به زندگی، خانواده و کسب 

کار آنها بی معنی باشد. 
همیش��ه آگهی ای را که مرتبط است نسبت به 

آنکه بی ارتباط است انتخاب کنید. 
8-ساده باشید

ساده لوح نباشید، اما ساده فکر کنید. 
چه کسی حوصله دارد به تبلیغات توجه کند یا 

به آن گوش کند. 
9- ایده های امن می تواند شما را بکشد

اگر برای شما اجرا شده است، رقابت شما آماده 
است. 

تنها شانس ش��ما برای بردن رقابت با تبلیغاتی 
است که قبال دیده نشده است. 

به این معنی است که شما قبال آن را ندیده اید. 
شجاع باشید. 

10- بایستید
اگر به تبلیغات ش��ما توجهی نش��ود، همه چیز 

هدر رفته است. 
 brandingstrategyinsider :منبع
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

بررسی یک کمپین: شادترین 
Media Markt عید پاک برای

کمپین ه��ای  خاط��ر  ب��ه   Media Markt   
پ��ر س��روصدا، طنازان��ه و گاه عجی��ب و غریبش 
مشهور است. این برند همیشه به دنبال روش های 
تازه  و متفاوتی ب��رای انجام فعالیت های ارتباطی، 
فعالیت های پیشبرد فروش و PR است و ماموریت 

خود را خلق شادی و لذت برای مردم می داند. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، ب��ه همین دلیل برند  
media markt ای��ن بار هم فقط به دنبال یک 
کمپین عادی پیش��برد فروش نبود و می خواست 
کاری کند کارستان که تمام مردم آلمان ببینند، 
درباره اش حرف بزنند، آن را به اش��تراک بگذارند 
و در آن مش��ارکت کنن��د. پس به س��راغ آژانس 

اوگیلوی در آلمان رفت. 
استراتژی

مشتریان به دنبال قیمت های ارزان می گردند و 
اغلب چندان به برندی که پشت این قیمت هاست 
توجه��ی نش��ان نمی دهند. از ط��رف دیگر، بازی 
بخش��ی از طبیعت بشر اس��ت. هرچه شانس برد 
بیشتر باش��د، انگیزه افراد برای شرکت در بازی و 

مسابقه افزایش می یابد. 
بنابرای��ن کمپین براس��اس ای��ن غریزه طبیعی 
ش��کل گرفت. در آلم��ان باوری وج��ود دارد که 
خرگوش های عی��د پاک خوراکی ه��ای عید را با 
خود می آورند و این اعتق��اد بین کودکان قوی تر 

است. 
فرضی��ه برند این ب��ود که س��رگرمی های زنده 
پرهیج��ان در تبلیغات بهتر جل��ب توجه می کند 
و ف��روش بهتری دارد؛ مخصوصا در ایس��تر )عید 

پاک( و با حضور خرگوش های زیبا. 
ایده 

پخ��ش روی��داد زن��ده ورزش��ی در تلویزیون و 
فضاه��ای آنالی��ن؛ در این روی��داد 10 خرگوش 
 ب��ا ه��م مس��ابقه می دهند. رس��ید هر مش��تری

 Media Markt ب��ه ی��ک برگ��ه ش��رط بندی 
تبدیل می ش��ود. به این ترتیب به جای اختصاص 
تخفیف ه��ای تکراری و خس��ته کننده، افرادی که 
شماره رسیدشان با ش��ماره خرگوش  برنده یکی 
باش��د، 50درصد پول کاالی خریداری شده شان را 

پس می گیرند. 
هدف آژانس این بود که با تولید محتوای جذاب، 
مخاطبان را س��رگرم و زمین��ه را برای تعامل آنها 
ب��ا Media Markt فراهم کن��د. به این ترتیب 
ارتباطی احساس��ی و عمیق بین مشتریان و برند 
ش��کل می گرفت، خبر دهان به دهان می گشت و 

اخبار کمپین و برند در مرکز توجه بود. 
اجرای کمپین

برای اینکه یک کمپین پیشبرد فروش عادی و 
کوچک، به بزرگ ترین روی��داد بازاریابی زنده در 
آلمان تبدیل شود، باید غیرممکن به امری ممکن 
تبدیل می شد؛ راضی کردن ۹ ایستگاه تلویزیونی 
آلمان ب��ه پخش 1۲0 ثانیه مس��ابقه زنده به طور 

همزمان و در پربیننده ترین ساعت روز. 
ای��ن رویداد بزرگ به طور همزمان در تلویزیون، 
اینترنت، یوتیوب، وب سایت Bild. de  )وب سایت 
 MediaMarkt. بزرگ ترین روزنامه آلم��ان( و 
de نمایش داده ش��د. خبرگزاری ه��ای آنالین و 
آفالین و وبالگ نویس ها هم پوشش خوبی به این 

کمپین دادند. 
در روز عید سه مسابقه دو دقیقه ای از خرگوش ها 
از تلویزی��ون پخش ش��د و یکی از مش��هورترین 
گزارشگران ورزشی آلمان این مسابقات را گزارش 
کرد. پنج دقیقه گزارش، کنفرانس خبری و پشت 
صحنه ب��ه همراه کلیپ س��وابق و داس��تان هایی 
درباره خرگوش ها قبل و بعد از مسابقه پخش شد. 
ی��ک هفت��ه قب��ل از مس��ابقه ورزش��کاران در 

فیس بوک معرفی شدند. 
دو روز قبل از مس��ابقه فشار پخش آگهی ها در 
تلویزیون، ویدئوهای آنالین، سینما و بیلبوردهای 
دیجیتال بیشتر شد. برای افزایش هیجان فروش، 
رازه��ای جذاب مرب��وط به خرگوش ه��ا یک روز 
قبل از مس��ابقه و با سروصدای زیاد در تلویزیون، 
رس��انه های اینترنت��ی، رادیو، آگهی ه��ای چاپی، 
استندها و فالیرها و ش��بکه های اجتماعی پخش 

شد. 
در دوره چهار روزه فعالیت های پیشبرد فروش، 
آژان��س در کنار ش��بکه های برن��د، آگهی ها را در 
فضاه��ای تبلیغات��ی خریداری ش��ده نیز منتش��ر 

می کرد. 

نتیجه
را   )Media Markt( مس��ابقه خرگوش ه��ا، 
یک شبه از بزرگ ترین فروشنده لوازم الکترونیک 
به بزرگ ترین س��رگرم کننده آلمانی تبدیل کرد. 
روی��داد اصلی یعنی مس��ابقات، مش��تریان را در 
 Media Markt سراسر آلمان وادار کرد ابتدا در
خری��د کنند و س��پس آنها را مقاب��ل تلویزیون ها 
کش��اند تا از این محتوای کام��ال برند لذت ببرند. 
در ص��ورت برد، مش��تریان بای��د کوپن های خود 
را در فروش��گاه جمع می کردن��د و به این ترتیب 
فرصت دیگری برای یک خرید دیگر وجود داشت. 
 PR در این میان کمپین مق��دار زیادی محتوای

تولید کرد. 

برند نشانه و نماد 
سازمان است که 

در ارتباط بیرونی با 
مشتریان آن قرار گرفته 
و بیانگر اهداف، برنامه ها 
و رفتار اخالقی و اجرایی 

سازمان است
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جلس��ات س��خنرانی عموم��ی مالکان 
و مدیران کس��ب وکار، تأثیر مس��تقیم و 
مهمی در جذب مشتریان بالقوه و به  تبع 

آن، فروش کاال و خدمات شرکت دارد. 
ب��ه گ��زارش زومیت، همیش��ه مالکان 
کس��ب وکار در مراحلی مجبورند اجرای 
عمومی داش��ته باش��ند و ب��ا مخاطبان 
صحبت کنن��د. گاهی باید ای��ده خود را 
برای س��رمایه گذاران شرح دهند و گاهی 
بای��د محص��والت و خدمات خ��ود را به 
مشتریان معرفی کنند. گاهی هم باید در 
رویدادها ش��رکت کنند و تأثیر خوبی از 

برند خود به جای بگذارند. 
با این ح��ال اغلب مالکان کس��ب وکار 
)و حت��ی رهب��ران تیم ها( ب��رای بهبود 
مهارت س��خنرانی در جمع، زمان کافی 
از  اینک��ه یک��ی  باوج��ود  نمی گذارن��د. 
مهم تری��ن وظایف کارآفرین��ان، متقاعد 
کردن مخاطبان اس��ت، ول��ی آنها واقعا 
ب��ه آن خوبی که تص��ور می کنند، حرف 

نمی زنند. 
تحقیقات نش��ان می دهند کارآفرینانی 
ک��ه توانای��ی و مهارت ه��ای بهت��ری در 
صحبت کردن و س��خنرانی دارند، درآمد 
بیش��تری کس��ب می کنن��د، پ��س چرا 
می خواهید این فرص��ت درآمدزایی را از 

دست بدهید؟ 
در ای��ن مقاله چند راهکار برای ارتقای 
مهارت ه��ای گفتاری در جمع را ش��رح 
می دهیم که کمک می کنند کس��ب وکار 

خود را رونق دهید. 

روابط خود را در خارج از دفتر کار 
تقویت کنید

بس��یاری از مالکان کس��ب وکار به حد 
کافی از دفترش��ان خارج نمی شوند تا با 
مخاطبان ارتب��اط بهتری برق��رار کنند. 
آنه��ا س��اعت های زیادی را به جلس��ات 
کاری، تجزیه وتحلیل روندها، برنامه ریزی 
و تصمیم گیری ه��ا، تنه��ا ب��ا تی��م خود 

اختصاص می دهند. 
البته که شما ش��رکت خود را دوست 
داری��د و می خواهید کس��ب وکارتان را 
در براب��ر چالش ها و فش��ارها محافظت 

کنید، اما به عنوان سرپرس��ت برند، باید 
وقت بیش��تری برای به اش��تراک گذاری 
اف��کار رهبری خ��ود اختص��اص دهید. 
اگر بتوانید س��خنرانی هایی عالی داشته 
باش��ید، فروش ت��ان را افزایش می دهید 
و از طرفی نش��ان می دهید که ش��ما و 
شرکت تان از هوشمندی و درایت باالیی 

برخوردارید. 

مخاطبان مناسبی انتخاب کنید
چن��د س��ال پی��ش باب��ی عام��ر، یک 
سخنران حرفه ای شاهد مراسم سخنرانی 
یک رهبر کس��ب وکار ب��رای کارآفرینان 
جوان بود. جلسه ای که اصال خوب پیش 
نمی رف��ت، چراک��ه اکثر مخاطب��ان آن، 
افرادی نبودند که برای خرید خدمات آن 

شرکت برنامه ریزی کرده باشند. 
عام��ر می گوی��د: بس��یاری از مال��کان 

ر  کا کس��ب و
رویداده��ا  در 

صحب��ت 
ام��ا  می کنن��د، 
مکان  ی��ا  زمان 
هی  ش��تبا ا
بی��ان  ب��رای 
حرف های ش��ان 
ب  نتخ��ا ا
ش��ما  می کنند. 
هی��د  ا می خو
اطمینان حاصل 

کنید که مخاطبان تان، هدف خوبی برای 
معرفی محصوالت و خدمات شما هستند 
و طبیعت��ا هرچه تع��داد مخاطبان بالقوه 
بیشتری داشته باشید، خشنودتر خواهید 
بود. ولی ش��ما باید س��خنرانی و اجرای 
مؤثر و مفیدی داش��ته باش��ید تا بتوانید 
پس از مراسم، ش��بکه های کاری بهتری 
بس��ازید که به فروش و درآمدزایی شما 

کمک می کنند. 

ساختار سخنرانی
حتی کارآفرینان مش��تاق و پرشور هم 
ممکن اس��ت گاهی صحبت های بی ربط، 
پراکن��ده و بی هدف��ی به زب��ان بیاورند. 

ش��ما باید برای س��خنرانی خ��ود طوری 
برنامه ری��زی کنید که ط��ی آن مقصود 
اصلی خود را به مخاطب تان تفهیم کنید. 
درواقع ساختار و سازمان دهی سخنرانی 
)چه با استفاده از اسالید و چه بدون آن( 
بهترین راهی است که به مخاطبان کمک 
می کن��د هدف ش��ما را درک کنند. بابی 
عامر معتقد اس��ت که س��اختار در درجه 
اول باع��ث ج��ذب مخاطبان می ش��ود و 
سپس کمک می کند آنها بتوانند به خوبی 

ایده های شما را دنبال کنند. 
اس��الیدها و ویدئوها، ابزار قدرتمندی 
هس��تند که می توانید با اس��تفاده از آنها 
اجرای��ی به یادماندن��ی داش��ته باش��ید. 
به ی��اد داش��ته باش��ید ک��ه مخاطبان، 
انسان های متفاوتی هستند، پس ساختار 
صحبت های ش��ما باید براساس نیازهای 

پایه ای آنها باشد. 
ی��ت  نها ر د
مکالمه  س��اختار 
افراد  برای  ش��ما 
ک��ه  مختلف��ی 
وارد  ش��ما  ب��ا 
تجارت می شوند، 
خواهد  متف��اوت 
بود. ب��رای درک 
موضوع  این  بهتر 
ب��ه  می توانی��د 
نی  ا س��خنر
نانسی  درخشان 
دوارت��ه در TED talk مراجع��ه کنید 
که س��اختار سخنرانی مارتین لوترکینگ 
با عنوان  »من رؤیایی دارم« را با ساختار 
س��خنرانی اس��تیو جاب��ز در نخس��تین 
رونمایی از آیفون، باهم مقایسه می کند. 

اهمیت داستان سرایی
هر مالک کس��ب وکار، داس��تان خاص 
خودش را دارد  )هدف کلی کسب وکار و 

محصوالت و خدمات ما چیست(. 
پش��ت ه��ر محص��ول و خدمات��ی که 
پیش��نهاد می دهید و معرف��ی می کنید، 
داس��تانی از پیش��ینه و چگونگی رش��د 
آن وج��ود دارد. خیل��ی از کارآفرین��ان 

مخاطبان ش��ان را ب��ا ش��رح جزیی��ات، 
حواشی و مضامینی که برای آنها اهمیتی 

ندارد، خسته می کنند. 
داس��تان گویی یک روش بس��یار مؤثر 
ب��رای توضی��ح پیچیده تری��ن ایده ه��ا و 
حتی متن، رنگ ها، فرهنگ و ارزش های 
شرکت است. داستان شما حتی می تواند 
بی��ن احساس��ات و عالق��ه مش��تریان با 
خدمات ش��ما رابطه ای مفید برقرار کند؛ 
مردم از ش��رکت هایی خرید می کنند که 

به آنها اعتماد دارند. 

فروش روی صحنه
تماش��ای اینکه یک صاحب کسب وکار 
روی س��ن س��خنرانی می خواهد به طور 
را  محصوالت��ش  مصران��ه  و  مس��تقیم 
بفروشد، واقعا ناخوشایند و ناراحت کننده 
اس��ت. برعکس، زمانی که یک س��خنران 
باهوش ب��دون تبلیغ بی محاب��ا، می تواند 
نظ��ر مخاطبان را جلب کند، اثر بس��یار 
بهت��ری در فروش آینده ش��رکت خواهد 

داشت. 
عامر می گوید: هنر سخنرانی این است 
که ش��ما با هدف فروش محصوالت برند 
خود، طوری صحبت کنید که مخاطبان 
را به تعامل با خود مشتاق کنید. این کار 
را زمان��ی می توانید انج��ام دهید که در 
مورد اینکه ایده ه��ا و محتوای جدیدتان 
چگون��ه راه حل ه��ای خوبی ب��رای رفع 
نیازهای م��ردم ارائه می دهند، س��خنان 

باارزشی بیان کنید. 
به یاد داشته باش��ید که حتی بهترین 
س��خنرانان عموم��ی ه��م ب��رای تقویت 
می گذارن��د.  وق��ت  خ��ود  مهارت ه��ای 
کس��ب وکار،  صاح��ب  ی��ک  به عن��وان 
س��خنرانی فرصت خوبی برای شما است 
که بتوانید برند خود را بهتر رهبری کنید 
و به دنبال آن فروش و درآمد بیش��تری 
داش��ته باش��ید. پس ارزش کار و تالش 

شما را دارد. این طور نیست؟ 
خ��ود  ارتباط��ی  مهارت ه��ای  روی 
س��رمایه گذاری کنید، بازخورد بگیرید و 

بیشتر و بهتر صحبت کنید. 
INC  :منبع

مفهوم تجربه مشتریاهمیت مهارت سخنرانی در فروش بیشتر محصوالت
زندگی یعنی تجربه شخصی یا اجتماعی، اوقات فراغت یا 
کار. به ش��کلی که زندگی می کنید، عشق می ورزید، کار یا 
بازی می کنید، فکر کنید. تمام مسائل، از کارهای معمولی 
و تکراری تا مسائل بغرنج مرگ و زندگی، چه دلخواه باشند 
چه نه باید روزبه روز و ذره به ذره تجربه شوند. بعضی تجارب 
همچ��ون فکر کردن؛ به تنهایی به دس��ت می آیند و بعضی 
دیگر مانند عاشق شدن، در ارتباط با دیگران پدید می آیند. 
زمان ابزاری برای دستیابی به تجارب است. اگر معتقدید که 
زمان قیمتی گزاف دارد، پس تجربه اصال قابل قیمت گذاری 
نیس��ت. نقش مصرف کنندگی افراد همواره به طور طبیعی 
آنها را به دنبال برندهایی می کشاند که قادر به ارائه تجاربی 
باشند که احساس خوب توأم با صرفه جویی در زمان و ایجاد 

کیفیت را برای آن فرد به دنبال داشته باشد. 
ب��ه گ��زارش هورمون��د، مدیری��ت تجرب��ه مش��تریان 
)Customer Experience(، ب��ه معنی درک مش��تری 
به عنوان یک مارکتر است و اینکه اگر می دانید مشتریان به 
دنبال تجربه احساس خوب هستند، چگونه و در چه زمان 
و مکان و با چه تناوبی می توانید آن را برای مشتریان ایجاد 

کنید یا حتی از نو بسازید. 
رضایت، دیگر معیار قابل اعتمادی نیست. صدای مشتریان 
را از طریق پرسش��نامه ها، گروه های کانونی، مش��اهدات یا 
به کارگیری ابزارهای پیشرفته همچون RFID گوش کنید، 
چراکه ممکن است به بیشتر دانستن شما کمک کند. همه 
این روش ها در تالش هس��تند تا به وسیله ابزارهای بیرونی 
عمال به سهم ذهنی مشتری دست یابید، اما اگر مشتریان 
در مورد احساس واقعی ش��ان صحبت نکنند یا حتی خود 
نیز از احساس واقعی شان مطمئن نباشند، تکلیف چیست؟ 
ب��اور کنید یا نه تصمیمات خرید مش��تریان به ش��کل 
ناخودآگاه اس��ت. برن��ده جایزه نوبل روان شناس��ی، دانیل 
کاهنم��ن می گوید: م��ا از تجربیات مان تنه��ا دو چیز را به 
خاطر می آوریم: احساسات در نقطه اوج  )منفی یا مثبت( و 
در پایان،این خاطرات، ما را به س��مت تصمیمات بعدی مان 
هدای��ت می کنند. نس��بت و مدت خوش��ی و رنج در طول 
فرآیند تجربه مان اهمیتی ندارد و آنچه مهم اس��ت ادراک 
اس��ت. احساس خوب داش��تن ادراک است. شما همه چیز 
را از طریق پنج حس بینایی، ش��نوایی، بویایی، المس��ه و 
چش��ایی درک می کنید. در یک فرآیند ادراک طبیعی باید 
پیام های حواس پنج گانه را به س��مت مغزتان و س��پس به 
سمت ذهن تان بفرستید. همواره وجود یک شکاف و فاصله 
میان آنچه مشتری با رفتارهای نهایی خود دریافت می کند 
و آنچه به درون ذهنش می رود، احساس می شود. از زیمت 
و نورو مارکتینگ- مطالعه نوس��انات مغزی با تکنیک های 
نوروس��اینس مانند اف ام آر آی- ک��ه نمونه هایی از تالش 
ب��رای یافتن این ارتباطات هس��تند، کمک بگیرید. س��ی 
ای ام )مدیریت تجربه مش��تری( یعنی فرآیند؛ فرآیندها به 
تمامی تجاربی که شما در طول ارتباط با مشتری در مدت 
چرخه خود قبل از خرید، مصرف، در خرید تا بعد از خرید 
و در تمامی نقاط ارتباطی برقرار می سازید، مربوط هستند. 
خواه این فرآیند در خرده فروشی ها به شکل تماس تلفنی، 
اینترنتی یا رودررو همچون تبلیغات، پست مستقیم، روابط 
عمومی و ... باش��د. این تج��ارب در نقاط مختلف ارتباطی 
همراه با تجارب محصول در MOT نشان می دهد که چه 

زمانی خرید می کنند؟ چه زمانی استفاده می کنند؟
یکی از چالش ها و فرصت های مدیریت تجربه مشتریان 
تسریع و تکمیل تجربه نهایی است و تنها یک نقطه ارتباطی 
تحت عنوان مرحله معامل��ه را در بر نمی گیرد. در تالش و 
رفت وآمد برای برنامه ریزی یک سفر ممکن است این تجربه 
هفته ه��ا به طول بینجامد و برای کارت اعتباری س��ال ها و 
کامپیوترهای ش��خصی حداقل سه سال زمان سپری شود. 
مهم نیس��ت افراد در چه صنعتی مش��غول هستند یا چه 
محصول و خدمات��ی تولید می کنند، بلکه ش��کل و ایجاد 
این تجربه نهایی و کلی اس��ت ک��ه می تواند به آنها جایگاه 
رقابتی مناسبی ارائه کند. چالش یا فرصت دیگر، ایجاد این 
تجارب با همکاری هم زمان مش��تریان و کارکنان شماست. 
م��رور کتاب ها در آمازون، تجارب لذت بخش در هواپیمایی 
ساوت وست، سومین جای زندگی در استارباکس، نمونه های 
بس��یار خوبی ازاین دس��ت هس��تند. ش��رکت ها می توانند 
چارچوب ه��ا و زیرس��اخت هایی را ایج��اد کنن��د، اما این 

کارمندان و مشتریانند که بازیگران اصلی آن هستند. 
ب��رای موفقیت در تجربه مش��تری باید این تعامل وجود 
داشته باش��د. شما وقتی در تعامل و به اصطالح در گیرودار 
یک فعالیت هستید، احساس متفاوت بودن می کنید. برای 
تعامل و آمیختن با مشتریان، ابتدا باید با کارکنان در تعامل 
باشید. اینکه چه تجربه ای ایجاد می شود مهم نیست، بلکه 
چگونگی ایجاد تجربه است که اهمیت دارد. تعامل، کلیدواژه 
اصلی اس��ت. مدیریت تجربه مشتریان یعنی برند، قطعه ای 
جاافتاده از پازلی بزرگ. مدیریت ارتباط با مش��تریان برند 
ب��ا تبلیغات ایجاد نمی ش��ود. برند یعنی درک مش��تری از 
تجاربی که در تمامی نقاط ارتباطی با شرکت شما به دست 
می آورد. مدیریت تجربه مشتریان تنها زمانی مؤثر است که 
با برندینگ همراه ش��ود و برای ایج��اد آن باید برند خود را 
به وسیله تجارب متداوم و بین المللی در تمامی نقاط ارتباطی 
با مش��تری تقوی��ت کنید. تنها با برند اس��ت که می توانید 
متمایز باشید و تنها با متمایز بودن می توان مشتریان وفادار 
داشت و در این صورت برای چنین مشتریانی به سه عنصر 
اصلی نیاز اس��ت؛ تجارب مثبت یا منفی در اوج، ارزش های 
برند و نیازهای مش��تری. برای بهینه کردن این تجربه باید 
منحصربه فردترین ارزش های برندتان را در اختیار مشتریان 
بگذارید و اساسی ترین نیازها و انتظارات مشتریان هدف را 
در نقاط اوج و پایان تجربه در نظر داشته باشید. امروز تمرکز 
بر خدمات مش��تری دیگر کافی نیس��ت. ش��ما به خدمات 
متمایز نیاز دارید. تمایز به شما اجازه کنترل تعریف تجربه 
خوب را می دهد و در ضمن می توانید به انتظارات مشتری 

خود جهت بدهید.  

چگونه از روان شناسی رنگ ها در 
بازاریابی استفاده کنیم؟ 

آیا س��بزی طبیعت و آبی آس��مان بیکران، به  شما 
احس��اس آرام��ش می دهند؟ آی��ا رنگ قرم��ز چراغ 

راهنمایی  و رانندگی، شما را به احتیاط وا می دارد؟ 
تأثیر رنگ ها بر رفتار و تصمیم های انسان حقیقتی 
ثابت ش��ده اس��ت؛ حقیقتی که طراحان و بازاریاب ها 
به خوبی از آن بهره گرفته اند. جالب است بدانید گاهی 
تنها دلیل خرید برخی محصوالت، رنگ ش��ان اس��ت! 
طبق آمار، برای ۹۳ درصد خریداران »ظاهر محصول« 
اولوی��ت دارد و از ای��ن می��ان ۸۵ درص��د نیز  »رنگ 
محصول« را دلیل اصلی خریدش��ان معرفی کرده اند. 
اگر این ارقام برای تان عجیب است، بهتر است تا پایان 
این مطلب ب��ه نقل از chetor همراه ما باش��ید تا با 
جادوی رنگ ها و چگونگی استفاده از آنها در بازاریابی 

آشنا شوید. 
- قرم�ز: رنگ قرمز ب��ا خلق حس اضط��رار برای 
فروش های دوره ای با هدف خالی کردن انبارها مناسب 
اس��ت. قرمز به افزایش اشتها کمک می کند، به همین 
دلیل رنگ غالب در بیش��تر فس��ت فودهای زنجیره ای 
است، بدن را تحریک می کند و با افزایش فشار خون و 

ضربان قلب، هیجان و شور ایجاد می کند. 
- آب�ی: رن��گ موردعالقه آقایان! آب��ی رنگ صلح، 
آرامش و اطمینان اس��ت. آبی ح��س امنیت را تلقین 
می کند، موجب کاهش اشتها می ش��ود و بهره وری را 
افزایش می دهد. بیشتر برندهای محافظه کار، طرفدار 
رنگ آبی هس��تند که باعث جلب اعتماد مش��تری به 

محصول می شود. 
- سبز: رنگ سالمتی، آرامش، قدرت و طبیعت. در 
فروشگاه ها برای القای آرامش به مشتریان و همچنین 
برای نشر موضوعات زیست محیطی به کار می رود. رنگ 
سبز با ایجاد هماهنگی در مغز، به تصمیم گیری سریع 

و مؤثر کمک می کند. 
- بنف�ش: معموال نماد اش��رافیت، دانایی و احترام 
است. مهارت حل مسئله و خالقیت را تقویت می کند. 
برای تبلیغ محصوالت آرایش��ی و ضدپیری زیاد به کار 

می رود. 
- زرد و نارنج�ی: این رنگ های ش��اد، خوش بینی 
و مثبت اندیش��ی را تقویت می کنند. رنگ زرد ممکن 
است نوزادان را به گریه بیندازد و نارنجی حس احتیاط 
را برمی انگیزد. این رنگ در ترغیب مش��تریان پش��ت 
ویترین و کسانی که به شکل احساسی خرید می کنند، 

نقش مهمی دارد. 
- س�یاه: حس قدرت، اعتبار، ثبات و توان بدنی را 
منتقل می کند. اغلب به عنوان نماد زیرکی به کار می رود 
اما اگر بیش ازحد مورد استفاده قرار بگیرد، آزاردهنده 

می شود. 
- خاکس�تری: نم��اد عمل گرای��ی، س��المندی و 
همبستگی است. درصورتی که زیاد از آن استفاده شود، 
ممکن است به ایجاد احساس پوچی و افسردگی منجر 

شود. 
- س�فید: احساس پاکی، خلوص، تمیزی و امنیت 
خل��ق می کند. می توان برای تأکید بر بی رنگی و القای 
احساس��ی خنثی آن را به کار برد. فضای س��فیدرنگ 
ممکن اس��ت خالقیت را تحریک کن��د زیرا وضعیتی 

دستکاری  نشده و پاک را به ذهن متبادر می کند. 

کاربرد نظریه رنگ ها
رن��گ، عنصر چش��م نوازی اس��ت ک��ه کاربردهای 
بس��یاری در بازاریابی دارد. پژوهش های بی ش��ماری 
تأثیر رنگ ها بر مش��تریان را اثبات کرده اند؛ رنگ هایی 
که با تحریک بخش های مختلف مغز، هیجان یا آرامش 
خل��ق می کنند. بنابراین ش��رکت ها و برندهای بزرگ 
به سادگی با انتخاب ترکیب درستی از رنگ ها می توانند 

مشتریان شان را به خرید ترغیب کنند. 
ب��رای کاهش فش��ار به چش��م، از رنگ های متضاد 
اس��تفاده کنید. ای��ن کار تمرکز بر م��وارد گوناگون را 
برای خواننده س��اده تر می کند. رنگ ها در جهت دهی 

واکنش های احساسی مصرف کنندگان مؤثرند. 
به طور مثال رنگ های روش��ن تر به مصر ف کنندگان 
ان��رژی بیش��تری می دهند ک��ه منجر به پاس��خ ها و 
واکنش های بهتری از سوی آنان می شود، اما اگر داده ها 
و اطالعاتی که می خواهید به مخاطب تان انتقال بدهید 
مهم هستند، با اس��تفاده از رنگ های تیره تر تمرکز و 

تحلیل را برای مشتریان ساده تر کنید. 

برندهای بزرگ چطور از رنگ ها استفاده 
می کنند؟ 

مک دونالد با اس��تفاده از رنگ های زرد و نارنجی که 
هم پرانرژی هستند و هم برای بچه ها جذاب  هستند، 
اشتها را تحریک و حس فوریت ایجاد می کند. به عالوه 
این رنگ ها برای بزرگ ترها کمی ناخوش��ایند هستند، 
بنابراین به ترک س��ریع رس��توران، افزایش س��رعت 
چرخ��ه ف��روش و درنتیجه افزایش فروش رس��توران 
کمک می کنند. تأثیر قدرتمند رنگ ها در تبدیل شدن 
مک دونالد به چنین زنجیره بزرگی شگفت انگیز است. 
بی ش��ک مک دونالد نمی توانس��ت با اس��تفاده از رنگ 
س��بز، محبوبیت چنین غذاهای کم وبیش ناس��المی 
را این قدر افزایش ده��د! جالب اینکه تنها برند معتبر 
جهانی که از س��بز به عنوان رنگ اصلی اش اس��تفاده 
می کند، اس��تارباکس است. استارباکس به امید تلقین 
آرامش بخش��ی قهوه هایش و دعوت از مشتریان برای 
یک اس��تراحت کوتاه در طول ساعت های پرفشار روز، 

از رنگ سبز استفاده می کند. 

مشتریان ابدیکلید

بازاریابی خالق

هنر سخنرانی این است که شما با 
هدف فروش محصوالت برند خود، 
طوری صحبت کنید که مخاطبان را 
به تعامل با خود مشتاق کنید. این 
کار را زمانی می توانید انجام دهید 
که در مورد اینکه ایده ها و محتوای 
جدیدتان چگونه راه حل های خوبی 

برای رفع نیازهای مردم ارائه 
می دهند، سخنان باارزشی بیان کنید



بوت استرپینگ؛ بهترین استراتژی 
برای استارت آپ هایی که سرمایه گذار 

ندارند
دسترس��ی نداش��تن به س��رمایه گذار دلخواه به معنی 
شکست اس��تارت آپ شما نیس��ت. روش هایی مثل بوت 
اس��ترپینگ، اگر آگاهانه مورد اس��تفاده قرار بگیرند، این 

فقدان را جبران می کنند. 
به گ��زارش زومیت، بوت اس��ترپینگ روندی جدید و 
نوظهور در کس��ب وکار اس��ت. درحالی که شرایط ایده آل 
استارت آپ ها، دسترسی به سرمایه از طرف یک یا چندین 
سرمایه گذار اس��ت؛ در واقعیت همیشه چنین اتفاقی رخ 
نمی ده��د. گاه��ی اوقات اس��تارت آپ ها ناچارن��د از بوت 
استرپینگ استفاده کنند؛ بدین صورت که یا خود مؤسسان 
درصدی از موجودی س��رمایه را متقبل شوند یا بخشی از 
درآمد جاری را که در طول زمان حاصل می ش��ود، به باال 

بردن سرمایه اختصاص دهند. 
آیا دسترسی نداشتن به سرمایه گذار به این معنی است 
که یک استارت آپ حتما محکوم به شکست است؟ البته 
ک��ه نه! بس��یاری از کارآفرینان موفق با اس��تفاده از بوت 

استرپینگ کسب وکار خود را توسعه داده اند. 
مزایای بوت استرپینگ برای استارت آپ ها

واقعیت این اس��ت که بوت اس��ترپینگ مزایای خاصی 
دارد. به عن��وان  مثال ما مجبور نیس��تیم چی��زی را برای 
کسی )به جز مشتریان( توضیح دهیم. همچنین می توانیم 
با خالقیت خود، پیشرفت مان را کنترل کنیم. برای افرادی 
که تالش کرده اند از وام گرفتن اجتناب کنند، فشار روانی 
بس��یار کمتری در انتخاب پروسه های تولیدی وجود دارد 

و پتانسیل خالقیت و نوآوری آنها به شدت باالتر می رود. 
چه انتظاراتی از بوت استرپینگ داشته باشیم

کلید بوت استرپ کردن موفق این است که آگاه باشید 
این کار به زمان نیاز دارد. ممکن اس��ت رشد استارت آپ 
ش��ما آهسته تر ش��ود، زیرا شما به س��رمایه دلخواه خود 

دسترسی ندارید. 
توجه داش��ته باشید که این ش��رایط، لزوما بد نیستند. 
به خص��وص برای اف��رادی ک��ه همزم��ان ب��ا راه اندازی 
اس��تارت آپ، در حال یادگیری اصول کسب وکار هستند. 
ای��ن افراد اگر از ابتدای کار خود به حجم باالی س��رمایه 
دست پیدا کنند، شاید در استفاده از آن دچار سردرگمی 

شوند. 
درهرص��ورت اگر تصمیم گرفتید برای تأمین س��رمایه 
کس��ب وکارتان، از بوت استرپینگ استفاده کنید، فرآیند 
زیر به ش��ما کمک می کند راه��ی را در پیش بگیرید که 

از شکست دور باشد. 
مقیاس دهی آرامی داشته باشید

یک��ی از بزرگ ترین اش��تباهات کس��ب وکارها در همه 
صنایع این اس��ت خیلی سریع مقیاس دهی می کنند. این 
کار باعث می ش��ود اس��تارت آپ متحمل فشاری شود که 
نمی تواند آن را مدیریت کند. حتی اس��تارت آپ هایی  هم 
که از پش��تیبانی سرمایه گذاران بهره می گیرند به دام این 

اشتباه می افتند. 
اگر به بوت اس��ترپینگ روی آورده اید، ناگزیرید سرعت 
خ��ود را کم کنید، به ج��ز در حالتی که به صورت ناگهانی 
مانند جایزه، هدیه یا ارث پولی به دست شما رسیده باشد، 
احتماال میلیون ها تومان پول برای هزینه کردن در اختیار 
نداری��د. اما مقیاس دهی آرام به ش��ما فرصت می دهد در 
طول زمان، پایه های قوی تری برای کس��ب وکارتان فراهم 

کنید. 
داستان مسابقه خرگوش و الک پشت را به خاطر دارید؟ 
در پایان کار افرادی برنده می ش��وند که آهسته و پیوسته 

پیش بروند. 
روی پروسه هایی متمرکز شوید که درآمدزایی 

بیشتری دارند
اگر س��رمایه خود را از بوت استرپینگ تأمین می کنید، 
می دانید که بخش اعظم درآمدی که به دس��ت می آورید 
دوباره به کسب وکار شما بازمی گردد. طبق اصل پارتو که 
به قانون 80-20 هم ش��ناخته می شود، ضروری است که 
بدانید منابع محدود خود را کجا سرمایه گذاری کنید؛ باید 
از فرآیندهایی اس��تفاده کنید که پول بیش��تری برای تان 

می آورند. 
به عنوان  مث��ال اگر در زمینه بازاریابی فعالیت می کنید 
و متوجه شده اید که با ایمیل مارکتینگ فروش بیشتری 
دارید، با سرمایه گذاری روی تبلیغات فیس بوک و مدیریت 
اینستاگرام، شاهد رشد لیست ایمیل های تان خواهید بود. 

ریسک پذیری استراتژیک
درحالی که اس��تفاده از وام و بدهی ب��ه اطرافیان برای 
رشد اس��تارت آپ قابل توصیه نیست، بسیاری از مواقع با 
در نظر گرفتن تراز بدهی ها و طلب ها، استفاده استراتژیک 

از تسهیالت بانکی می تواند نجات بخش شما باشد. 
بااین حال به یاد داش��ته باش��ید که اگ��ر از روش های 
اعتباری مثل چک های مدت دار، پرداخت های قس��طی یا 
خریدهای اعتباری اس��تفاده می کنید، باید برای پرداخت 
به موقع حساب های خود برنامه ریزی دقیقی داشته باشید. 
اجازه ندهید که خطرپذیری ش��ما به ضرر کسب وکارتان 
تمام ش��ود یا به عبارتی  دیگر، اگر ریس��ک پذیر هستید، 
اطمین��ان حاصل کنید که اس��تراتژی خوبی پش��ت این 

تصمیم وجود دارد. 
کالم آخر

اگر بوت اس��ترپ ک��ردن تنها گزینه پیش روی ش��ما 
اس��ت، این نکات به شما کمک می کند آن را به شیوه ای 
هوش��مندانه اجرا کنید. بازهم به یاد داش��ته باش��ید که 
کسب وکارهای موفق بسیاری کار خود را با بوت استرپینگ 
شروع کرده اند و دلیلی وجود ندارد که شما هم این راه را 

در پیش نگیرید. 
INC  :منبع
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آی��ا ش��ما ب��ا اس��تارت آپ اوبر 
)UBER( آشنا هستید؟ 

و  کارآفرین��ی  ح��وزه  در  اگ��ر 
اس��تارت آپ فعالی��ت می کنی��د و 
مطالعاتی داش��ته باش��ید قطعا با 
ای��ن کمپانی بزرگ ک��ه در حوزه 
حمل و نقل عمومی فعالیت می کند، 

آشنا هستید. 
مشکالت جاری در این کمپانی 
در خصوص اتهامات تبعیض علیه 
زن��ان، نارضایتی ه��ای کارکنان و 
رانندگان در خصوص عدم قدردانی 
کافی از آنها و... بس��یار بیش��تر از 

کمپانی های دیگر است. 
اگر داس��تان تمام شرکت های 
مط��رح دنی��ا را مطالع��ه کنید 
نش��انه هایی از این دست مسائل 
و دیگر مش��کالتی می بینید که 
منابع  برای مدت ه��ای طوالنی 
س��ازمان ها را به خود اختصاص 

داده اند. 
در شرکت اوبر مدت زیادی است 
که نیروی کار از ناتوانی رهبران خود 
برای حل مس��ائل ناامید شده اند و 
وقتی با پشت گوش انداختن اجرای 
راه حل ها و بی توجهی به نگرانی آنها 
مواجه می شوند، این حس آنها چند 

برابر می شود. 
در جدیدترین تصمیم مدیران 
ارش��د اوبر آقای خسروش��اهی 
جدی��د  مدیرعام��ل  به عن��وان 
معرفی شد تا بتواند با استفاده از 
هوش سرشار خود در کسب و کار 
و بهره گی��ری از تجربیات قبلی 
خود اوب��ر را از این مهلکه به در 

ببرد. 
اما وقتی همه چیز در کسب و کار 
رو ب��ه راه اس��ت و ما ب��ا قدرت در 
ح��ال مدیریت رش��د کس��ب و کار 

هستیم هیچ کس به این چیزها فکر 
نمی کند. 

تصمیم گیری ه��ای  از  منظ��ور 
بلند م��دت و حیات��ی در خصوص 
نگهداش��ت انگیزه کارکن��ان و باال 

بردن روحیه کار تیمی چیست؟ 
کس��انی ک��ه ش��کایت دارن��د 
می توانند س��ازمان را ترک کنند و 

به راحتی جایگزین شوند! 
این موضوع دقیقا به همین دلیل 
اس��ت که اوب��ر به دنب��ال رهبری 
کس��ب و کار خود از ب��اال به پایین 

است. 
او می داند که بسیاری از کسانی 
که خ��ود را رهب��ر می نامند برای 
مس��ئولیت های رهب��ری و میزان 
باالی پاس��خگویی م��ورد نیاز در 
محیط ه��ای کاری ام��روزی آماده 

نیستند. 
تم��ام تمرکز ای��ن رهب��ران بر 
مدیریت صحیح دوران رشد در بازار 
اس��ت نه اتخ��اذ تصمیمات خوب، 
متفکران��ه و هوش��مندانه در مورد 
افرادی ک��ه در آنجا کار می کنند و 
ش��رایطی که کس��ب و کار با آن در 

بازار روبه رو است. 
ش��ما  س��ازمان  رهب��ران  آی��ا 
تصمیم��ات صحی��ح و خوب��ی را 
اتخاذ می کنند و برای ایفای نقش 
رهبری خود آماده شده اند؟ خودتان 

چطور؟ 
کس��انی که برای این موضوعات 
مه��م تمری��ن کرده ان��د و آموزش 
دیده اند این ش��ش الگوی رفتاری 
را رعایت می کنن��د و رهبرانی که 
تصمیمات مهمی را می گیرند این 
شش الگوی رفتاری را به طور مداوم 

انجام می دهند.

1-می دانن�د که تجربه عامل 
بسیار مهمی است 

تنها چیز قطعی در دنیای امروز 

کس��ب و کار عدم قطعی��ت و عدم 
اطمینان اس��ت. بازارها به سرعت 
تغیی��ر می کنن��د و رقبا بس��یار 
س��ریع تر از هر زم��ان دیگری در 
دنیای امروز ظاهر می ش��وند، در 
نتیجه کاری که 2۵ س��ال پیش 
یا حتی پنج س��ال پی��ش باعث 
موفقیت یک س��ازمان می ش��ده 
اس��ت، لزوما هم اکنون نمی تواند 

کاربردی داشته باشد. 
اگر کاری باعث موفقیت شما در 
گذش��ته شده اس��ت به این معنی 
نیس��ت که در آینده نیز در همان 
س��ازمان کاربرد دارد ی��ا حتی در 
همان صنعت نیز می تواند در جایی 

دیگر استفاده شود. 
تنها چیزی که مهم اس��ت این 
تفکر اس��ت که رهبران کسب و کار 
باید هن��گام اتخاذ تصمیمات مهم 
متعه��د باش��ند که ب��ا دقت همه 
جوانب کار را بس��نجند و در خلق 
فرصت ه��ای جدید مبتکرانه عمل 
کنن��د و مهم تر از همه از تجربیات 
قبل��ی خود برای هدایت س��ازمان 
در آینده و حال بهترین اس��تفاده 

را ببرند. 

سیاس�ی  بازی ه�ای  از   -2
دوری می کنند 

رهبرانی که در کار خود سیاسی 
کاری دارن��د هویت رهبری خود را 
از دس��ت می دهند زی��را این گونه 
رهبران همیش��ه در تالش��ند که 
به برنام��ه و انگیزه اف��راد دیگری 
 که با اعتقادات��ش همخوانی ندارد 
سرویس دهی کنند که این کار در 
نهایت منجر به تصمیم گیری های 

غلط و پر هزینه می شود. 
رهبرانی که در بازی های سیاسی 
ش��فافیت دارند در موق��ع لزوم به 
کارکنانی که به آنها وابستگی دارند 

اعتماد می کنند. 

خ�ود  ه�دف  درب�اره   -3
شفافیت دارند 

منتظ��ر چ��ه چیزی هس��تید؟  
آی��ا می دانید ارزش ه��ای بنیادین 
سازمان شما چیس��ت؟ آیا همسو 
با انتظارات سازمان و مدیران ارشد 
خود عمل می کنید؟ چطور متوجه 
می ش��وید که تصمیمات درستی 

گرفته اید؟ 
وض��وح در اهداف به ش��ما این 
اجازه را می دهد تصمیمات درستی 
را بگیرید که با ماموریت س��ازمان 
سازگار باشد. نبودن این شفافیت 
توانایی شما را در اتخاذ تصمیمات 

صادقانه کاهش می دهد. 

4- می دان�د که چطور منابع 
خود را مدیریت کند 

آیا شما به عنوان رهبر کسب و کار 
را  خ��ود  دس��ترس  در  مناب��ع 
می شناسید؟ هم منابع انسانی و هم 
منابع فکری و ابزارها و منابعی که 
در اختیار داری��د یا برای رقابت در 

بازار باید به دست آورید؟ 
من همیشه شگفت زده می شوم 
از اینکه چقدر تع��داد رهبرانی که 
واقعا می دانند چه استعدادی دارند 
و چ��ه چیزی ب��رای موفقیت نیاز 

دارند کم است. 
نتیجه این ع��دم آگاهی رهبران 
از توانمندی ه��ا و منابع خود باعث 
اتخاذ تصمیمات بد و سوء مدیریت 

منابع می شود. 

5- توانای�ی دی�دن و خل�ق 
فرصت های جدید را دارند

مشاهده و اس��تفاده از فرصت ها 
کلید رشد و بهبود کسب و کار است 
و این نوع تفک��ر و ذهنیت که من 
با نام چش��م انداز دای��ره ای یا تفکر 
گسترده می شناسم باعث می شود 

رهبران بحران ها و تغییرات را پیش 
از به وقوع پیوستن آنها پیش بینی 

کنند. 
این مش��اهدات به رهبران اجازه 
می ده��د ک��ه اطراف، زی��ر و باال و 
تمام جزییات محیط کسب و کار را 
ب��ه خوبی ببینند و آنها را مدیریت 

کنند. 

6- اعتم�اد به نف�س باالیی 
دارند

آیا ش��ما ب��ه خودت��ان به عنوان 
یک رهبر کس��ب و کار برای انطباق 
و برطرف ک��ردن نیازها و تغییرات 
فرهنگی، جامعه شناختی محیط و 

بازار مصرف اعتماد دارید؟ 
آیا ش��ما جس��ارت و ش��جاعت 
کافی برای درک تنوع اندیش��ه ها و 
نیازهای مصرف کنندگان را دارید؟ 

بهترین رهبران کس��ب و کار در 
دنیا نه تنها ب��ه کارکنان خود بلکه 
به ش��خص خودش��ان ه��م جهت 
رویاروی��ی و مدیریت عدم قطعیت 

بازار اطمینان باالیی دارند. 
این اطمینان به خ��ود حتی در 
بس��یاری موارد در شرایطی ایجاد 
می شود که رهبران حتی نمی دانند 
آی��ا تصمیماتی ک��ه می گیرند به 
موفقی��ت کسب و کارش��ان خت��م 

می شود یا خیر. 
بس��یاری از رهبران بزرگ وقتی 
ب��ا شکس��تی در تصمیم گیری یا 
زمانی ک��ه با عدم قطعی��ت مواجه 
می ش��وند، اعتماد ب��ه نفس خود 
را از دس��ت می دهن��د و در نهایت 
این ع��دم اعتماد ب��ه نفس باعث 
می ش��ود که در پنج م��ورد باال نیز 
متزل��زل عمل کنن��د و در نهایت 
کلیه تصمیمات ش��ان با شکس��ت 

مواجه شود. 
برگرفته از سایت  
Entrepreneur.com

۶ الگوی رفتاری که رهبران بزرگ هنگام تصمیم گیری های 
مهم و حیاتی انجام می دهند 

استارتآپ کارتابل

توانایی های خود را به نمایش 
بگذارید

ب��دون تردید همه اف��راد دارای یکس��ری مهارت ها 
هس��تند. همین امر باعث می ش��ود تا هی��چ فردی را 
درس��ت همانند فردی دیگر نیافت. با توجه به این امر 
که اکثر مهارت ها اکتسابی هستند، در ابتدا الزم است 
تا بتوانیم آنها را شناس��ایی کنیم. بدون ش��ک عنصر 
شناس��ایی امری بسیار مهم اس��ت که باعث می شود 
بتوانیم در مسیر پیشرفت قرار بگیریم. برای مثال فرض 
کنید مش��غول انجام کاری هستید که گمان می کنید 
توانایی های ش��ما در آن ش��کوفا خواهد شد. البته این 
امر ممکن اس��ت رخ دهد، با این حال در صورت ناکام 
بودن در این پروس��ه نه تنها شکس��ت خواهید خورد، 
بلکه زمان زیادی را نیز از دس��ت خواهید داد. فراموش 
نکنی��د که در عصر حاضر هیچ چیز با ارزش تر از زمان 
نبوده و تنها چیزی اس��ت که در صورت از دست دادن 
بازنخواهد گشت. به همین خاطر الزم است تا در همان 
ابتدا کار توانایی های خود را شناسایی و سپس اقدامات 
الزم ب��رای رش��د آنها را اتخاذ کنید. یک��ی از اقدامات 
الزم در زمینه ش��کوفایی اس��تعدادها این است که به 
توانایی های کلیدی و اساسی در محیط کار خود دقت 
کنید. ببینید کدام یک از توانایی های فعلی شما، بیش از 
دیگر توانایی های شما مورد استقبال مدیر شما هستند. 
حاال کافی است کمی بیشتر روی آنها متمرکز شوید و 
آنها را بهبود دهید. همانطور که می دانید در مدرس��ه 
نوابغ، تمرکز روی نقاط قوت شما است. پس الزم نیست 
به دنبال نقاط ضعف غیر کلیدی خودتان بروید. ببینید 
در بین توانایی ها و نقاط قوت فعلی تان کدام یک برای 
مدیر ش��ما ارزشمندتر هستند. همین طور نقاط ضعف 
کلیدی خود، یعنی آنهایی را که به شدت مورد ارزیابی 
و اعت��راض مدیرتان قرار می گیرن��د بهبود دهید. برای 
مثال ش��اید مدیر ش��ما چندین بار به بی نظمی شما 
اعتراض کرده باشد. پس دراین موارد نیز قدمی بردارید 
و کمی خودتان را بهبود دهید. در عین حا ل با فراگیری 
توانایی های مختلفی که در محیط کار به آنها نیازمند 
هستید، طبق یک برنامه منظم هفتگی در کمتر از چند 
ماه از خودتان یک قهرمان در محیط کار بسازید. انسان 
برای رسیدن به س��طح باالیی از توان مدیریتی و پیدا 
کردن پتانس��یل واقعی خود ابتدا باید بینشی صحیح 
از توانایی ها و استعدادهایش داشته باشد و سپس آنها 
را به فعلیت برس��اند. به فعل رساندن آن استعداد باید 
هدف مان شود و از همه نیروها و توانمندی هایمان برای 
این منظور بهره بگیریم. اهمیتی ندارد که به عنوان یک 
مدیر چقدر هوش و استعداد دارید، بلکه شرط رسیدن 
به موفقیت واقعی در مدیریت، این اس��ت که ویژگی ها 
و توانایی های الزم برای ش��کوفایی استعداد های تان را 
بشناسید. مسلما برای کسب موفقیت در هر کاری که 
انجام می دهید، سختکوشی و تبحر بسیار حائز اهمیت 
است، اما از لحاظ شغلی چندان کافی نیست. به منظور 
پیشرفت در محل کار و آگاهی از پتانسیل کامل خود، 
دیگ��ران نیز باید متوجه تالش بی وقفه ش��ما ش��وند. 
مدیریت ارش��د باید از تخصص و مهارت های کارکنان 
خود آگاه باشد، همچنین از کارهایی که تا به حال انجام 

داده اند نیز اطالع داشته باشد. 
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- اغلب مردم به طور کلی موافقند که مسیر به اندازه 
مقصد ارزشمند است. اما درباره کارتان، مردم معموال 
فقط مقصد شما و محصول نهایی تان را می بینند. مردم 
اغلب مسیری را که پیموده اید تا یک گزارش را آماده 
کنید، یک قرارداد امضا کنید یا ماموریتی را کامل کنید، 
نادیده می گیرند. امروزه، ابزارهای به اش��تراک گذاری 
آنالین ش��ما را قادر می سازد که فرآیند ها را هم مانند 
محصول نهایینمایش دهید. به نمایش گذاشتن کارتان 
یادگیری را برای خودتان و دیگران تس��هیل می کند، 
فرصتی برای بازخورد گرفتن و یادگیری فراهم می کند، 
ارتباطات را تس��ریع می کند و بهره وری و همکاری را 
بهبود می بخشد. به همین خاطر الزم است توانایی های 

خود را در معرض نمایش قرار دهید. 
- مدیری��ت اس��تعداد، مجموع��ه ای از ش��یوه ها و 
فرآینده��ای مدیریتی را در بر می گی��رد که عملکرد 
کارمن��دان، توس��عه و شناس��ایی را در ط��ول چرخه 
عم��ر اش��تغال، از اس��تخدام گرفته تا بازنشس��تگی 
تحت پوش��ش قرار می دهد. توجه به این امر ضروری 
اس��ت که مدیریت خوب استعداد برابر است با نتیجه 
 بهت��ر در کس��ب و کار. براس��اس آخری��ن تحقیق��ات

ک��ه  ش��رکت هایی  نی��ز   Aberdeen Group  
فرآینده��ای مدیریت اس��تعداد را در س��ازمان خود 
یکپارچه می کنند، به شکل چشمگیری دستاوردهای 
عملکردی بهتری داشته و توانسته اند ارتباط معناداری 
بین مدیریت استعداد و نتایج عملیات کسب و کارشان 

مشاهده کنند. 
- شناس��ایی و س��رمایه گذاری روی توسعه و حفظ 
کارمندانی با پتانس��یل و عملک��رد باال، کلید موفقیت 
مس��تمر سازمان تان اس��ت. حتی در زمان چالش های 
اقتص��ادی، حفظ ای��ن کارمن��دان می توان��د یکی از 
چالش ه��ای بس��یار مهم باش��د. روش ه��ای مدیریت 
اس��تعداد به ش��ما کمک می کند تا به شکلی عینی تر 
و دقیق تر کارمندانی با پتانس��یل و عملکرد عالی تان را 
شناسایی کنید و سپس آنها را به چالش کشیده، پاداش 
داده و به رشد و توسعه آنها کمک کنید؛ به گونه ای که 
همچنان راضی، متعهد و وفادار به ش��رکت شما باقی 

بمانند. 

مترجم: امیرآل علی

پیشنهادکسبوکار

نیازمندی های محلی - در کسب و کار تبلیغات نیازمندی های محلی، باید از اشخاص یا صاحبان کسب و کار تبلیغات بگیرید 
و به صورت آنالین یا در مجالت و روزنامه ها منتشر کنید .کسب و کار نیازمندی های محلی همواره موفق است زیرا تبلیغات 

و بازاریابی فعالیت های مهمی برای هر کسب و کار هستند و افراد حاضرند برای آن پول خرج کنند.

دکتر سروش صفدریان
 www.Drsafdarian.com
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اخبار

اهواز - ش�بنم قجاوند - مديرعامل ش��رکت ب��رق منطقه اي 
خوزس��تان گفت: تفاهم نامه اح��داث ني��روگاه  50 مگاواتي بادي  در 
شهرس��تان هاي ايذه و خرمشهر توسط س��رمايه گذاران لهستاني و 
دانمارکي بعد از بازديد از محل هاي مورد نظر منعقد ش��د . محمود 
دشت بزرگ در جلسه انعقاد اين تفاهم نامه در استانداري خوزستان 
افزود: از مزايا و ويژگي هاي احداث اين نيروگاهها ايجاد اشتغال براي 
جوان��ان منطقه ، رونق اقتصادي و همچنين توليد برق از انرژي هاي 
تجديد پذير اس��ت . وي تصري��ح کرد: براي اح��داث اين نيروگاهها 
در خرمش��هر و ايذه ،که با تس��هيالتي براي س��رمايه گذار خارجي 
فراهم ش��ده ،همزمان در حال انجام عمليات اجرايي دو پس��ت برق 
در شهرس��تان ايذه هستيم که با احداث پس��ت هاي جديد، اتصال 
 نيروگاههاي بادي به ش��بکه پيش بيني ش��ده اس��ت. شرکت برق 

منطقه اي خوزس��تان خاطرنش��ان کرد: پس از اخذ مجوزهاي الزم 
توس��ط س��رمايه گذاران لهس��تاني و دانمارکي، اين پ��روژه ها در دو 
شهرستان ايذه و خرمشهر کلنگ زني خواهند شد. وي افزود: از ويژگي 
هاي خاص اين نيروگاهها سايز توربين هاي مورد استفاده است که هر 

کدام 3.45 مگاوات مي باشد که در نوع خود بزرگترين فناوري ساخت 
توربين در س��طح دنياست و براي ساخت هر نيروگاه اعتباري بالغ بر 
80 ميليون يورو پيش بيني مي شود. گفتني است، غالمرضا شريعتي 
استاندار خوزستان در نشست انعقاد اين تفاهم نامه گفت: پس از سفر 
سال گذشته به لهستان و دانمارک تفاهم نامه اي منعقد شد که نتيجه 
آن حضور س��رمايه گذاران براي ساخت نيروگاه بادي 50 مگاواتي در 
شهرس��تان هاي ايذه و خرمشهر است. شريعتي افزود: اين طرح را با 
همکاري ش��رکت برق منطقه اي استان پيگيري مي کنيم تا هرچه 
زودتر مجوزه��اي الزم را براي عمليات اجرايي احداث اين نيروگاهها 
در خرمشهر و ايذه دريافت کنيم . شايان ذکر است ، سرمايه گذاران 
لهستاني و دانمارکي طي سه روز حضور در خوزستان از خرمشهر،ايذه 
و ماهشهر جهت مکان يابي پروژه هاي پيش بيني شده، بازديد کردند.

تبری�ز - ماهان ف�اح- فرماندار تبريز گفت که دس��تگاه های 
دولتی اف��راد متقاضی را به بانک ها معرف��ی کرده اند در صورتی که 
متاسفانه نظام بانکی پاسخگوی افراد متقاضی تسهيالت نيست. به 
گزارش خبرنگار ما در تبريز، دکتر رحيم شهرتی  فر در جلسه کارگروه 
اشتغال و سرمايه گذاری شهرستان تبريز در خصوص سردرگمی افراد 
متقاضی تس��هيالت بانکی و همکاری نکردن بانک ها با دستگاه های 
اجرايی، اظهار کرد: افراد متقاضی تس��هيالت پس از رفت و آمدهای 
متعدد به اداره ها و تشکيل پرونده با حذف تسهيالت بانکی سرگردان 
ش��ده اند.  وی ب��ا انتق��اد از عملکرد بانک های رف��اه و تجارت گفت: 
بانک ه��ای رفاه و تجارت بايد پاس��خگوی افکار عمومی باش��ند اگر 
نمی خواستند تس��هيالت بدهند از ابتدای کار اين موضوع را مطرح 
می کردن��د که افراد متقاضی را به ما معرفی نکنيد. فرماندار تبريز با 
بيان اين که دس��تگاه ها افراد متقاضی را به بانک ها معرفی نکنند تا 
وضعيت ۶35 طرح اشتغال تعيين و تکليف شود، افزود: تيمی تشکيل 
شود تا مسئله ارائه نکردن تسهيالت از سوی بانک ها  را پيگيری کند 
تا اگر مش��کل ضامن براس��اس ضابطه و يا سليقه ای اعمال می شود 
موضوع بررسی ش��ود. فرماندار تبريز با بيان اين که معضل بيکاری 
و پاسخگويی به جويندگان کار يکی از مهم ترين دغدغه های دولت 
است، گفت: تا زمانی که موانع توليد برطرف نشود مشکالت اشتغال 
نيز حل نمی شود بنابراين دولت بايد طرح هايی برای رونق کسب و 
کار و توليد ارائه کند. دکتر شهرتی فر با بيان اين که امسال با توجه به 
شرايط خاص انتخاباتی و تشکيل دولت دوازدهم، برنامه های اجرايی 
تا حدودی با تاخير مواجه ش��ده است، گفت: با شروع به کار کابينه 

دولت جديد اولويت دارترين موضوع پيگيری معضل بيکاری است که 
البته ش��اخص ها در اين زمينه روند روبه رشد را نشان می دهد. وی 
ادامه داد: در زمينه اقتصادی نرخ تورم تک رقمی و همچنين حفاظت 
از مش��اغل کوچک و پايداری کس��ب و کار از جمله موفقيت های به 
دس��ت آمده است. فرماندار تبريز با اشاره به عملکرد دولت در زمينه 
اشتغال زايی، گفت: وضعيت اشتغال استان در مقايسه با ساير استان ها 
به طور نسبی خوب است ولی با اين وجود اکثر مراجعه کنندگان برای 
کار افراد تحصيلکرده هس��تند که در اين زمينه طرح کارورزی ابالغ 
ش��ده به طوری که اين طرح در کنار طرح تکاپو قدم های اوليه برای 
اش��تغال زايی خواهد بود. دکتر شهرتی فر تصريح کرد: دستورالعمل 
توس��عه مرکز ملی پايش محيط کس��ب و کار کشور نشان می دهد 
تيم اقتصادی دولت با برنامه ای منس��جم می خواهند برای مبارزه با 
معض��ل بيکاری و بهبود رکود اقتصادی قدم بردارند. وی کاهش نرخ 
سود سپرده های بانکی را گام موثری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور 

دانست و گفت: کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به ۱8 درصد اقدام 
مطلوب��ی بود که در اين زمينه بايد منتظر آث��ار اين اقدام در جامعه 
 باش��يم. دکتر شهرتی فر گفت: برای تحقق ش��عار اقتصاد مقاومتی؛ 
توليد - اشتغال، مسئوالن با برنامه و اطالعات به گونه ای عمل کنند 
تا در استان تاثيرگذار باشند. وی ادامه داد: در بخش صنعت، خدمات  
و کش��اورزی با احصای ش��رايط فعلی در زمينه اشتغال زايی و رونق 
توليد بررس��ی دقيق انجام شود و منتظر دستورالعمل و يا ارائه طرح 
از س��وی تهران نباشيد چرا که ابتکار و خالقيت در طرح های محلی 
می تواند موثر باشد عالوه بر اينکه تبريز را بهتر از هر کسی می شناسيم 
و با ظرفيت های موجود آشنا هستيم. فرماندار تبريز با بيان اين که با 
روش های جديد می توان اقدامات بسياری در زمينه اشتغال زايی ايجاد 
کرد، گفت: در برقراری ارتباط با دانشگاه، نخبه ها و صاحبان فکر در 
حوزه تفکر و چاره انديش��ی تا حدودی مشکل داريم که اين مشکل 
بايد برطرف ش��ود. دکتر ش��هرتی فر تصريح کرد: در نيمه دوم سال 
۹۶ مهم ترين و اولويت دارترين وظيفه کار گروه بايد پيشبرد اقدامات 
تدوين ش��ده باش��د تا در زمينه کارورزی و طرح شرکت های دانش 
 بنيان به عنوان تکاپو ) توس��عه کسب و کار پايدار ( شرمنده جوانان 
دان��ش آموخت��ه و تحصيلکرده نش��ويم. وی در خصوص مش��کل 
بازپرداخت ماهيانه قالی بافان گفت: با توجه به اينکه قالی بافی اشتغال 
عمده ای از مردم را به خود اختصاص داده است به دليل زمانبر بودن 
دوره تولي��د فرش، قاليبافان مجبور می ش��وند ف��رش را زير قيمت 
بفروشند که در اين زمينه اگر بازپرداخت تسهيالت به صورت دوره ای 

باشد مشکل اين افراد برطرف می شود.

بندرعب�اس – خبرنگار فرصت امروز - مع��اون بهره برداری 
فوالد هرمزگان از رشد 3۲ درصدی توليد تختال در اين شرکت خبر 
 داد. محمدجعفر پارسی گفت: کارکنان پرتالش واحد فوالدسازی و 
ريخت��ه گری مداوم ف��والد هرمزگان از ابتدای س��ال جاری تا پايان 
مردادماه توانستند، 57۹ هزارو ۶5۱ تن تختال توليد نمايند که اين 
ميزان توليد نسبت به ميزان و مدت مشابه سال قبل )438303 تن( 
از 3۲درصد رش��د برخوردار بوده است. وی با بيان اينکه از نخستين 
روزهای س��ال ج��اری، کارکنان فوالد هرم��زگان با همت و همدلی 
روزافزون، افزايش بهره وری و توليد اقتصادی را س��رلوحه امور خود 
قرار دادند، افزود: در همين راستا در فروردين ماه سال جاری رکورد 
توليد ۱۲۹ هزار و 85 تن تختال به ثبت رسيد و کارکنان اين شرکت 
با عبور از ظرفيت اسمی ماهانه توانستند، گام اول را محکم بردارند. 
مهندس پارسی تصريح کرد: از ابتدای بهره برداری تا انتهای مرداد ماه 
سال جاری حدود 5 ميليون و 8۶0 هزار تن تختال در فوالد هرمزگان 
توليد شده اين در حالی است که از اين ميزان توليد در پنج ماه اول 
س��ال جاری ۶3۶ هزار و ۱7۹ تن تختال به مقصد بازارهای داخل و 

صادراتی ارسال شده است. وی با تاکيد بر اين که محصوالت توليدی 
  Al-  Si-killed و  Al-killed در فوالد هرمزگان شامل گريدهای
و با بازه کم کربن، پريتکتيک، متوس��ط کربن، پر کربن و کم کربن 
ميکرو آلياژی می باش��ند، افزود: برای توليد هر گروه از اين فوالدها 
الزامات و استانداردهای توليدی جهت حصول محصول با کيفيت به 
کار گرفته ش��ده اس��ت. به نحوی که طی اين مدت محصوالت ويژه 
کيفی جه��ت توليد ورق بدنه خ��ودرو)MB(، مخازنCNG، بدنه 
کش��تی، فوالدهای دريايی، لوله های انتقال نفت و گاز و ... در فوالد 

هرمزگان توليد و به مقاصد مشتريان داخلی و خارجی ارسال گرديده 
است. مهندس پارس��ی افزود: در پنج ماه اول سال جاری ۹۶ درصد 
تختال ها مطابق با سفارش مشتريان و با کيفيت ۹8.۱۶ درصد توليد 
ش��ده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 0.5۱درصد رشد را نشان 
می دهد. وی در بخش ديگری از سخنان خود گفت: کارکنان پرتالش 
واحد احيای مستقيم ش��رکت فوالد هرمزگان نيز در پنج ماهه اول 
سال ۱3۹۶ موفق به توليد ۶84 هزار و 8۱8 تن آهن اسفنجی شدند 
که اين ميزان نسبت به مدت مش��ابه سال قبل) 5۱۲308 تن( 34 
درصد افزايش توليد را نش��ان می دهد. معاون بهره برداری ش��رکت 
فوالد هرمزگان با تاکيد بر اين که طی پنج ماه گذش��ته بر اس��اس 
برنامه استراتژيک سال ۹۶ برای تحقق اهداف شرکت در قسمت های 
مختلف، ۱5پروژه TQ تعريف و اجرايی شد، ادامه داد: دستاوردهای 
اي��ن پروژه ها افزايش آماده بکاری خط توليد، کاهش مصارف انرژی 
و سياالت و در نهايت افزايش توليد آهن اسفنجی را به همراه داشته 
اس��ت. به گونه ای که نرخ مصرف گاز طبيعی به ازای توليد يک تن 
آهن اسفنجی از 300 به ۲80.7 نرمال مترمکعب کاهش يافته است. 

اصفهان - قاس�م اسد - همزمان با شش��مين روز از هفته دفاع 
مقدس و به منظور يادآوري فداکاري هاي رزمندگان و شهدا در سالهاي 
دفاع مقدس و شهداي مدافع حرم صبحگاه مشترک نظامي همچون 
سال هاي گذشته با حضور جمعي از مسئولين سياسي و نظامي استان 
اصفهان و شهرس��تان لنجان ، نيروهاي نظامي و انتظامي مس��تقر در 
منطقه ، مديران و مسئولين ، بسيجيان ، کارکنان و مجاهدان جبهه 
اول صنع��ت کش��ور ، ذوب آهن اصفه��ان و جمعي از خان��واده هاي 
معظم ش��هدا و ايثارگران به همت س��تاد برگزاري مراسم هفته دفاع 
مقدس و با محوريت حوزه مقاومت بس��يج شهيد تندگويان در مقابل 
س��اختمان توحيد ش��رکت برگزار گرديد .  مسئولين ارشد و مقامات 
نظامي حاضر ضمن اداي احترام در مقابل تمثال مبارک ۲83 ش��هيد 
دف��اع مقدس ذوب آهن از يگان ه��اي نظامي و انتظامي و يگان ها و 
گروهان هاي نمونه بس��يج اس��تان ، منطقه و بسيج ذوب آهن حاضر 

در جايگاه س��ان دي��ده و برنامه هاي صبحگاه مش��ترک نظامي آغاز 
ش��د . سردار سرتيپ مرتضي قرباني مشاور رئيس ستاد کل نيروهاي 
مس��لح کش��ور و فرمانده لش��کر ۲5 کربال در دوران دفاع مقدس به 
عنوان س��خنران اصلي مراسم به ذکر خاطرات خود از روزهاي آغازين 
هفته دفاع مقدس ونقش نيروهاي مختل��ف در اين مبارزه بي امان و 

 خصوصا نقش م��ردم اصفهان در دوران دفاع مقدس و رش��ادت ها و 
فداکاري هاي رزمندگان اصفهاني در قالب دو لشکر۱4 امام حسين )ع( 
به فرماندهي سردار شهيد حاج حسين خرازي و لشکر 8 نجف اشرف 
به فرماندهي سردار ش��هيد احمد کاظمي و همچنين فداکاري هاي 
لشکر ۲5 کربال متشکل از رزمندگان شمال کشور به فرماندهي خودش 
پرداخت . سردار سرتيپ مرتضي قرباني با اشاره به ايثارگري و خلوص 
نيت رزمندگان اسالم و ظهور امدادهاي غيبي در ايام دفاع مقدس افزود 
:رزمندگان اسالم با شجاعت به قلب دشمن زده و بعضي از آنها که در 
محاصره و به صورت مجروح به دست دشمن اسير مي شدند به شدت 
مورد شکنجه قرار گرفته و بدنشان مثله مي شد و افرادي بودند که با 
آتش سيگار دو هزار نقطه از بدنشان و حتي حنجره هايشان سوزانده 
مي ش��د و يا سرشان در حالي که زنده بودند بريده مي شد و حماسه 

امروز شهيد محسن حججي از همان زمان شروع شده است .

مدیرعامل شرکت برق منطقه اي خوزستان خبر داد

سرمايه گذاري 160 ميليون يورويي دانمارکي ها براي تبديل بادهاي 
طاليي خوزستان به برق سبز 

فرماندار تبریز از عملکرد بانک های رفاه و تجارت انتقاد کرد

کاهش نرخ سود سپرده های بانکی گام موثری در بهبود اوضاع اقتصادی کشور است

رشد ۳۲ درصدی تولید در شرکت فوالد هرمزگان

در ششمین روز ازهفته دفاع مقدس و سالروز عملیات پیروز ثامن االئمه )ع(

برگزاري آیین با شکوه صبحگاه مشترك نظامي در ذوب آهن

س�اری - دهقان - آئين تجليل و تکريم از بازنشس��تگان آب 
منطقه ای مازندران با حضور خانواده آنها و تعدادی از مديران عامل 
سابق شرکت برگزار شد.   در اين مراسم که با حضور بيش از 400 
نفر از بازنشستگان و خانواده آنها در مجتمع گردشگری ميزبان در روز 
بيست و نهم شهريورماه برگزار شد، آقای دکتر محمدابراهيم يخکشی 
مديرعامل آب منطقه ای مازندران ضمن بيان اهداف اين گردهمايی، 
تجليل از بازنشستگان و پيشکسوتان را امری مهم و ضروری برشمرد 
و تأکيد کرد: "برگزاری اين سنت حسنه همواره يکی از آرزوهای ما 
بود که امروز با حضور گرمتان محقق ش��د". وی با تشريح وضعيت 
 منابع آب اس��تان و طرح ها و برنامه های ش��رکت تصريح نمود: "
تالش های خيلی خوبی توسط تک تک شما عزيزان انجام شد که 

ما امروز قادر هس��تيم هر سه ساله يکی از سدهای بزرگ را به بهره 
برداری برس��انيم و در بخش آبرسانی نيز طرح مطالعات جامع آب 
شرب را نهايی و بخش های مهمی از آن را عملياتی نموده و تاکنون 

حدود ۱500 ليتر در ثانيه از آب سدها را پس از انجام مراحل تصفيه 
در اختيار شهروندان قرار داده ايم". در ادامه آقايان مهندس صلصالی، 
روش��نی و فهيمی، مديران عامل سابق آب منطقه ای مازندران، به 
ترتيب طی سخنانی ضمن ابراز خرسندی از برگزاری چنين مراسمی، 
خاطرات کار در بخش آب را ماندگار خواندند. در اين آئين عالوه بر 
اجرای برنامه های هنری، از خانواده محترم شهيدان فروزان و رضايی 
به عنوان دو شهيد اين مجموعه و خانواده مرحوم قاسم نيکخو اميری 
به عنوان همکاری که جان خود را در حين خدمت تقديم حضرت 
حق نمود و همچنين از آقايان مهندس صلصالی و روشنی به عنوان 
دو مديرعامل قديمی آب منطقه ای مازندران و پيشکسوت آب استان 

قدردانی به عمل آمد.

تجلیل و تکریم از بازنشستگان آب منطقه ای مازندران

رئیس شورای اسامی شهر تبریز:
آتش نشانی عشق و فداکاری برای تامین آرامش جامعه است

تبریز - اسد فاح- رئيس شورای اسالمی شهر تبريز گفت که: آتش نشانی بيش از آن که شغل 
باشد عشق و فداکاری برای تامين آرامش جامعه است. به گزارش خبرنگار ما در تبريز، دکتر شکور 
اکبرنژاد در مراس��م روز ملی آتش نش��انی و خدمات ايمنی با بيان اين مطلب اظهار داشت: در کنار 
حمايت از برنامه های توسعه و تجهيز آتش نشانی بايد بحث آموزش را در بين اقشار جامعه تقويت کنيم. 
وی با اشاره به نقش برنامه های عمرانی و شهرسازی در ايمنی شهر گفت: اماکن مسکونی بايد در نقاطی 
احداث شود که از شرايط ايمنی الزم برخوردار باشد، در اين صورت بديهی است که نياز به آتش نشانی 
و ايمنی در اولويت بعدی خواهد بود. دکتر اکبرنژاد تاکيد کرد: رسالت آتش نشانی محدود به آتش نشانان نيست و آحاد جامعه بايد با 
مسئوليت پذيری و جديت نسبت به فراگيری آموزش  های حوزه ايمنی کوشا و از پيشگيری های الزم آگاه باشند. رئيس شورای اسالمی 
شهر تبريز ادامه داد: بايد از حوادث روزانه آتش نشانی درس عبرت بگيريم و اصل پيشگيری را در برنامه های اجرايی خود لحاظ کنيم. 

وی خاطرنشان کرد: در برابر مظلوميت قشر آتش نشان بايد توان تجهيزاتی اين مجموعه را تقويت کنيم.

نشست صمیمی سرپرست اداره کل راه و شهرسازي  گلستان با ایثارگران
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان  در نشست صميمی با فرزندان 
شهدا و ايثارگران و بسيجيان شاغل در اداره کل ديدار و گفت وگو کرد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي 
استان گلستان مهندس حسين محبوبي سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان در نشستی صميمی با فرزندان 
ش��هدا و ايثارگران  به مناس��بت هفته دفاع مقدس گفت: هم اکنون در روزهای فرخنده ای قرار داريم که به واسطه دالوری 
مردم و به خصوص شهدا و ايثارگران دشمن را سرنگون کرده و از خاک و وطن خود بيرون کرديم. محبوبي افزود: جامعه 
کنونی با الگوگيری از شهدا و رزمندگان می تواند هر گونه توطئه ای را از سوی دشمن خنثی و کليه امور را عليرغم مشکالت 
و محدوديت ها پيش ببرد. سرپرست راه و شهرسازي استان اضافه کرد : بزرگترين سرمايه هرسازماني داشتن نيروی انسانی 
موفق است که خوشبختانه فرزندان شهدا در هر دستگاهی که مشغول به خدمت شده اند بعنوان افراد موفق شناخته می شوند.

در بخشی از اين جلسه فرزندان شاهد و ايثارگر مسائل خود را بيان کرده و از مدير کل خواستند تا موانع موجود را از ميان 
بردارند.محبوبي سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان بعد از شنيدن سخنان فرزندان شاهد و ايثارگر از مسئوالن مربوطه 
درخواست کرد تا نسبت به حل مشکالت مطرح شده اقدامات الزم را انجام دهند.در انتها ي اين ديدار با توجه به قرار گرفتن 
در هفته امر به معروف و نهي از منکر از چند تن از همکاران با توجه به فعاليتهاي انجام شده دراين خصوص  تقدير و تشکر 

شد .

دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان حائز ارزیابی 
خیلی خوب و رتبه دوم کشور شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- بر اساس ارزيابی انجام شده از عملکرد فعاليت های دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت های 
آب منطقه ای کشور در سال ۱3۹5، دفتر مطالعات پايه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان حائز ارزيابی بسيار خوب و رتبه دوم 
کشور شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مدير دفتر مطالعات پايه منابع آب گفت: دفتر مطالعات پايه منابع 
آب شرکت مديريت منابع آب ايران با توجه به مبانی و معيارهای موجود، عملکرد گروه های آب سطحی، آب زيرزمينی و تلفيق و 
بيالن و بانک اطالعات مطالعات پايه منابع آب شرکت های آب منطقه ای کشور در سال ۱3۹5را ارزيابی کرد.مهندس حسن فراز 
جو افزود: دفتر مطالعات پايه شرکت آب منطقه ای گلستان در بخش گروه آب سطحی با امتياز ۹3، در بخش گروه آب زيرزمينی 
با امتياز ۹3 ، در بخش گروه تلفيق و بيالن و بانک اطالعات با امتياز ۹5 وجمعا با امتياز  ۲8۲ از 300 امتياز، ارزيابی بسيار خوب و 

رتبه دوم کشور را کسب نمود.

کاهش 14درصدی تلفات رانندگی برون شهری وروستایی استان 
بوشهردر5ماهه اول سال 96

بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- تلفات رانندگی محورهای برون ش��هری وروستايی استان 
بوش��هر در5ماهه سال ۹۶نس��بت به مدت مشابه س��ال قبل ۱4درصدکاهش يافته است. مهندس 
س��يدحميدرضاعلم، مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اس��تان بوش��هر بااع��الم اين مطلب 
افزود:براساس آمارهای منتشرشده ازس��وی  پزشکی قانونی در5ماهه نخست سال ۹۶درمحورهای 
 برون ش��هری وروستايی اس��تان مجموعا 8۶نفربراثرس��وانح وحوادث رانندگی جان خود راازدست 
داده اند که درمقايسه باتلفات ۱00نفره 5ماهه سال قبل ۱4درصدکاهش رانشان می دهد. وی کاهش 
۱4درصدی تلفات  رانندگی برون شهری وروستايی در5ماهه سال جاری استان را مرهون همکاری رانندگان و دستگاههای مسئول 
امرايمنی برشمردوتصريح کرد:درطول سالهای اخيرعوامل مختلفی درکاهش تلفات رانندگی نقش داشته اند که بايد نمره قبولی را 
اول به مردم ورانندگان،دوم به راهداری وپليس وديگردستگاههای مسئول امرايمنی وسوم به رسانه ها ومطبوعات درفرهنگ سازی 
وآگاهی بخشی به مردم  داد. مديرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان افزود:در5ماهه ابتدايی امسال همچنين تعداد30 نفر 
موتورسواردرمحورهای برون شهری وروستايی براثرسوانح رانندگی جان خودراازدست داده اندکه نسبت به تلفات 30نفره موتورسواری 
درمدت مشابه سال قبل شاهدافزايش ياکاهش نبوده است. مهندس علم سهم 35درصدی تلفات موتورسواری استان ازمجموع تلفات 
رانندگی درمعابربرون ش��هری وروستايی رانگران کننده خواندوتصريح کرد:متاسفانه عليرغم فرهنگ سازی مناسب  وهشدارهای 
الزم ازس��وی دستگاههای مرتبط ،رسانه ها ومطبوعات هنوزعده ای باعدم رعايت مقررات والزامات خاص موتورسواری، درجاده ها 
ومعابربرون شهری بدون برخورداری ازسيستم روشنايی مناسب ،شب هنگام مبادرت به موتورسواری می کنندوجان خودوديگران 

رابه مخاطره می اندازند. 

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان چهارمحال وبختیاری خبر داد
تبدیل ۲1 کیلومتر از شبکه های برق رسانی مسی شهرستان کوهرنگ به 

کابل خودنگهدار 
شهرکرد- خبرنگار فرصت امروز- با صرف اعتباری بالغ بر ۶50 ميليون تومان بيش از ۲۱ کيلومتر  از شبکه های برق رسانی 
مس��ی شهرستان کوهرنگ به کابل خودنگهدار تبديل ش��د به گزارش روابط عمومی شرکت توزيع نيروی برق استان چهارمحال 
 وبختياری مهندس مجيد فرهزاد مدير عامل اين شرکت در تشريح اقدامات اجرايی شهرستان کوهرنگ گفت : با اعتباری بالغ بر

 ۶50 ميليون تومان بيش از ۲۱ کيلومتر از شبکه های برق رسانی مسی بخش صمصامی اين شهرستان  به کابل خودنگهدار تبديل 
گرديد. وی در ادامه افزود :با اجرای اين پروژه کاهش تلفات انرژی ، کاهش خاموشی ها ، کاهش انشعابات غير مجاز ، افزايش قابليت 

اطمينان شبکه ، رفع افت ولتاژ و بهبود مبلمان شهری به ميزان قابل توجهی در اين منطقه ارتقاء پيدا کرده است. 

تصویب ایجاد حاشیه فضای سبز در کمربندی شرقی شهر قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مديرکل راه و شهرسازی استان قزوين از تصويب ايجاد حاشيه 
فضای سبز در کمربندی شرقی شهر قزوين )شهيد چگينی( در کميسيون ماده 5 خبر داد. به گزارش 
اداره روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوين، مسعود حق لطفی با اعالم اين خبر گفت: 
به پيشنهاد دبيرخانه کميسيون ماده 5 موضوع حاشيه فضای سبزکمربندی شرق شهر ضمن بررسی 
و بازديد ميدانی، در جلس��ه کميسيون ماده 5 مطرح ش��ده و مورد بررسی قرار گرفت. وی در مورد 
ثمرات اين پروژه بيان کرد: ايجاد کمربندی سبز شهرثمراتی از جمله ممانعت از پيشروی  بی رويه 
شهر، مهار حاشيهنشينی، مشخص شدن محدوده شهر و جلوگيری از ورود ريزگردها وهمچنين افزايش سرانه فضای سبز را در پی 
دارد. دبير کميسيون ماده 5 اظهار داشت: توسعه فضای سبز در زمره زيرساخت های اجتماعی در داخل وحاشيه شهرها يکی از بهترين 

راهکارهای بهسازی محيط زيست شهری می باشد .

دعوت مردم استان مرکزی به استفاده ایمن از گاز طبیعی 
اراك- مینو رستمی- رييس روابط عمومی وسخنگوی شرکت گاز استان مرکزی مردم شريف استان 
را دعوت به استفاده ايمن از گاز طبيعی نمود.  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی،رضا 
طراوتی رييس روابط عمومی وس��خنگوی اين شرکت همزمان با فرارسيدن فصل پاييز وايام سوگواری 
سيد وساالر شهيدان درهيات های مذهبی در استان هشدار داد:الزم است به هنگام استفاده از وسايل 
گاز سوز،ابتدا ضمن بررسی مسائل ايمنی همچون نصب بست مناسب و استفاده از شيلنگ استاندارد در 
منازل و ساير مکانهايی که از سوخت گاز طبيعی برای پخت وپز استفاده می کنند مطمئن شده تا از  ايجاد 
هرگونه حادثه مانند انفجار و آتش سوزی جلوگيری بعمل آيد.وی افزود:استفاده از لوازم گازسوزغير استاندارد هميشه مشکل آفرين بوده و 
باعث  بروزخطرات از جمله انفجار وآتش سوزی  خواهدشد.طراوتی به مشترکين محترم گاز طبيعی و برپاکنندگان آيين های سوگواری 
در مساجد،  حسينيه ها وهيات های مذهبی يادآورشد: از اتصال دو يا چند وسيله گاز سوز به يک شيلنگ گاز خودداری و دقت کنندطول 
شيلنگ مورد استفاده ازگاز طبيعی بيشتر ازيک متر و بيست سانتيمتر نباشد.رييس روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی عنوان کرد: 
بارعايت موارد ايمنی انشاءاهلل در مراسم امسال شاهد هيچ اتفاق ناگواری نباشيم ودرصورت بروز حادثه با شماره تلفن۱۹4حادثه احتمالی را 

گزارش و درخواست کمک نموده تا امدادگران گاز و همکاران ما دراولين فرصت الزم در محل حادثه حضور يابند.



نوشدارو

مارکتره��ا همواره در دوران کاری خود با چالش ها و 
موانع فضای حاکم کسب و کارش��ان مواجه هستند. در 
این مطلب به نقل از هورموند، قصد داریم به فهرس��ت 
چالش ه��ای بازاریاب��ان امروز از دی��دگاه فیلیپ کاتلر 

بپردازیم. 
1- تدوی�ن معیارهای مالی بهت�ر برای ارزیابی 
تأثی�ر برنامه ه�ای بازاریابی )مارکتین�گ پلن(: 
بازاریاب��ی درزمین��ه تدوی��ن معیاره��ای بازاریابی که 
نتایج هزینه ها و برنامه های تبلیغاتی خاصی را نش��ان 
دهد ضعیف عمل کرده اس��ت. مدی��ران عامل دیگر از 
معیارهایی که نش��ان می دهد برنامه های بازاریابی چه 
می��زان آگاهی، دانش یا رجحان ایجاد کرده اند رضایت 
ندارند. آنها می خواهند بدانند چه میزان فروش، س��ود 
و فای��ده برای س��هامدار ایجادش��ده اس��ت. کوکاکوال 
گام درس��تی در این زمینه برداشته اس��ت؛ بازاریابان 
کوکاکوال باید تأثیرات مال��ی برنامه های خود را پیش 
از دریاف��ت بودجه و پس از صرف آن برآورد کنند. این 
کار حداق��ل باعث ایجاد تفکر مال��ی در بازاریابان این 

شرکت می شود. 

م�ورد  در  یکپارچه ت�ر  اطالع�ات  تهی�ه   -2
مش�تریان مهم: مش�تریان در نق�اط مختلفی با 
ش�رکت ها ارتباط برقرار می کنند؛ به وسیله ایمیل، 
پس��ت، تلفن، به صورت رودررو و...، ام��ا اگر این نقاط 
ثبت نش��وند ش��رکت یک زاویه دی��د ۳۶۰درجه ای از 
هر مش��تری فعلی یا مش��تری بالقوه نخواهد داشت و 
درنتیج��ه ایجاد محصوالت و ارتباط��ات صحیح برای 

مشتری موردنظر با مشکل مواجه خواهد بود. 
3- تبدی�ل بازاریاب�ی )مارکتین�گ( به طراح 
ش�رکت ها و هدایت کنن�ده راهبرد ب�ازار: امروزه 
بخش بس��یار زی��ادی از بازاریابی، بازاریاب��ی با ۱ پی 
اس��ت، یعنی بازاریابان فقط با فعالیت های پیش��بردی 
س��روکار دارن��د و در تعیین محص��ول، قیمت و مکان 
توزیع دوایر دیگ��ر به میزان زیادی نقش دارند. معاون 
بازاریابی هواپیمایی بزرگی در اروپا اعتراف کرده قیمت 
یا شرایط محصول )غذا، کارکنان، دکور( یا برنامه های 
پرواز توسط او تعیین نمی ش��ود، بلکه تنها تبلیغات و 
کارکن��ان فروش در اختیار اوس��ت. اگر ترکیب عناصر 
بازاریاب��ی )۴ پ��ی( برنامه ریزی و کنت��رل یکپارچه ای 

نداشته باشد، بازاریابی چگونه می تواند اثربخش باشد؟ 
4- مواجهه با رقبای کم هزینه تر و باکیفیت تر: 
به موازات رش��د س��ریع چین، ش��رکت های آمریکایی 
با تهدی��د مکرر از جان��ب ژاپن روبه رو خواهند ش��د؛ 
ش��رکت هایی که محص��والت بهتری ب��ا هزینه کمتر 
عرضه می کنند. این امر شرکت های آمریکایی بیشتری 
را وادار خواهد کرد تولید خود را به چین منتقل کنند 
ک��ه این باعث کاه��ش فرصت های ش��غلی در آمریکا 

خواهد شد. 
5- مواجهه با قدرت و تقاضاهای روزافزون ابر 
توزیع کنندگان: ابر خرده فروش��انی مانند وال مارت، 
کاستکو، تارگت و آفیس دیپوت خواهان سهم بیشتری 
از بازار خرده فروشی هستند. بسیاری از خرده فروشان، 
برنده��ای فروش��گاهی دارند ک��ه از نظ��ر کیفیت با 
برنده��ای ملی براب��ری می کنند و قیم��ت پایین تری 
دارند و درنتیجه سود ناخالص تولیدکنندگان را کاهش 
می دهند. شرکت هایی با برند ملی که بیش از همیشه 
خ��ود را تحت س��یطره اب��ر خرده فروش��ان می دانند، 
ناامیدانه به دنبال راهبردهای دفاعی و تهاجمی هستند. 

مهم ترین چالش های بازاریابان امروز

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 799 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: در عصر اینترنت نداشتن وب سایت و 
فروش آنالین یعنی ارتباط کمتر و در نتیجه فروش کمتر. 
اگر به رشد وتوسعه کسب و کار خود فکر می کنید نخستین 
اقدام راه اندازی یک فروشگاه آنالین حرفه ای است تا از این 

طریق بتوانید مشتریان بیشتری پیدا کنید. 
به اجمال به برخی از ضرورت های راه اندازی وب س��ایت 
فروش��گاهی اشاره می کنم: وب س��ایت در عصر اینترنت به 
کسب و کار شما اعتبار می دهد. شما با داشتن یک وب سایت 
حرف��ه ای زمان کمتری برای برند ش��دن ص��رف خواهید 

کرد، زیرا هر روز بر تعداد کاربران اینترنت افزوده می ش��ود. 
زمانی که فروشگاه حقیقی شما در زمان های تعطیل بسته 
اس��ت فروش��گاه آنالین می تواند خدمات آنالین ارائه کند 
و حتی کار فروش را بی وقفه در تمام س��اعات ش��بانه روز 
انجام دهد. در وب سایت شما می توانید کاال ها و محصوالت 
فروش��گاهی را به خوبی معرفی کنی��د و مزیت های آنها را 
یکی یکی بر ش��مرید. همچنین وب س��ایت می تواند برای 
فروشگاه های حقیقی شما از محالت و مناطق دیگر با توجه 
به مزیت رقابتی ش��ما مش��تری بیاورد. شما در وب سایت 
می توانید زمینه های اعتماد سازی را فراهم کنید تا مشتری 
با آسودگی در زمان مناسب از شما خرید کند. دیگر اینکه 

در وب س��ایت شما می توانید اطالعات مربوط به کاال اعم از 
قیم��ت یا تخفیفات را کامال ب��ه روز و به لحظه در اختیار 
مشتریان قرار دهید. این را نیز فراموش نکنید که وب سایت 
اختصاصی فروشگاه شما باعث می شود هزینه های تبلیغات 
کامال کاه��ش یابد، چرا که با حض��ور در فضای مجازی و 
جذب کاربران واقعی نیاز شما به تبلیغات محیطی کاهش 

می یابد. 
ش��اید بتوان ده ها دلیل دیگر در ضرورت راه اندازی یک 
وب سایت فروشگاهی یادآوری کرد، بنابراین بهتر است قبل 
از راه اندازی شعبه جدید، یک وب سایت حرفه ای راه اندازی و 

به رشد و توسعه سریع کسب و کارخود کمک کنید. 

راه اندازی فروشگاه آنالین مواد غذایی

پرس�ش: من در حال راه اندازی پنجمین فروشگاه مواد غذایی در غرب تهران هستم، اما برخی پیشنهاد کردند به جای 
راه اندازی ش�عبه جدید اقدام به طراحی و راه اندازی وب س�ایت و فروش آنالین کنم. به نظر ش�ما این ایده تا چه اندازه 

مهم است؟ 
کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )30(
از کار کردن نترس

در ش��ماره قبل نخس��تین رمز موفقیت در کسب و کار 
یعنی عش��ق به کاری که داری انجام م��ی دی را براتون 
 توضی��ح دادم. در این ش��ماره ب��ه دومین اص��ل یعنی 

سخت کوشی می پردازم. 
دوم مقاومت و سختکوشی: 

 یک��ی از اص��ول موفقی��ت در ه��ر کاری مقاوم��ت و 
سختکوش��ی اس��ت. تو اگه اهل مقاومت و سختکوش��ی 
هستی می تونی موفق بشی. منظور از مقاومت کار سخت 
کردن نیس��ت. منظور من اینه که بتونی صبح اول وقت 
سرکار حاضر شی و تا دیروقت کار کنی. اینکه ساعت ۱۰ 
صبح بیای سرکار و ۴ بعد از ظهر بری و بخوای میلیاردر 
بش��ی امکان ن��داره. البته صرف زی��اد کار کردن آدم رو 
موف��ق و پول��دار نمی کنه، واال همه راننده های تاکس��ی 
که از کله س��حر تا بوق ش��ب کار می کنند باید میلیاردر 
می ش��دند، اما سختکوشی و مقاومت خیلی مهمه. کاری 
رو که ش��روع ک��ردی ول نکن. به کار بچس��ب تا جواب 

بگیری. اولش سخته، اما آروم آروم جواب می گیری. 
پس اگه صدتا کتاب چگونه پولدار ش��ویم بخونی، بازم 
راه ب��ه جایی نمی بری. تو باید عرضه کار کردن داش��ته 

باشی. از کار کردن نترسی. 
یک��ی از ویژگی ه��ای آدم ه��ای موفق اینه ک��ه از کار 
ک��ردن هراس��ی ندارند. ام��ا بعضی ها هفت��ه هفت روزه 
هش��ت روزش مسافرت و تفریحن. یکی از این کارآفرینا 
موفق تعریف می کرد که من یه دوره خیلی موفق ش��دم 
و س��ری تو سرها داشتم، شکست خوردم و دوباره رو پام 
وایستادم و بلند شدم. علت شکست رو تفریحات بی مورد 
می دونس��ت. می گفت من تو عرض دو سال تونستم چند 
تا کارگاه کت و ش��لوار دوزی راه بندازم و دو تا فروشگاه 
بزرگ تو ش��هر دایر کنم. کلی خدم و حش��م داشتم. یه 
روز گفت��م من که همین جور راه م��ی رم پول در میارم 
چرا این قدر باید خودم کار کنم. خالصه روزی دو ساعت 
می رفتم سر می زدم بقیه ساعت ها هم داشتم با دوستان 
گردش و تفریح می کردم. یه وقت سرمو بلند کردم دیدم 
نه کارگاهی هس��ت نه فروش��گاهی و نه خونه ای، یه کم 
سرمو که بلند تر کردم دیدم تو پارک الله تهران روی یه 
کارتون خوابیدم. البته این آقا با همت عالی ترک اعتیاد 
کرد و االن هم یه ش��رکت ب��زرگ خدماتی و پیمانکاری 
داره با کلی ماشین آالت صنعتی. اما اینو می خوام بگم که 
تو باید کار رو جدی بگیری، اصال همه چی رو باید جدی 
بدونی. یه لحظه مقاومت تو از دس��ت بدی و کار رو رها 
کنی همه چی رو از دست می دی. پس اگه اهل مقاومت 
و سختکوشی تو همه مراحل کار هستی می تونی کار رو 

با قوت قلب شروع کنی. 
سال های دور با یکی از تولیدکنندگان بزرگ ساختمانی 
آش��نا ش��دم. مردی موقر و مودب و بسیار خوش تیپ و 
خوش بیان بود. من مدت ها از او س��فال و آجر و ایرانیت 
می خریدم. روزها بعضی وقتا که پیش��ش می نشس��تم از 
کار و زندگ��ی اش برام می گفت. از جمل��ه خاطراتی که 
ب��رام گفته بود مربوط می ش��د به دورانی که او س��خت 
کار می کرد. می گف��ت من پدرم مرده بودم و خرج دو تا 
خواه��ر و یک برادر و مادر با م��ن بود. می گفت من اون 
سال ها گیره ایرانیت تولید می کردم. ساعت دو شب بلند 
می ش��دم و تا 9 شب یکس��ره کار می کردم. برای اینکه 
صبح ها بتونم از خواب بیدار ش��م س��ه تا ساعت را کوک 
می کردم و در سه نقطه اتاق می گذاشتم اگه ساعت اولی 
که کنار بالشم بود زنگ می زد و من از شدت خواب اونو 
خاموش می کردم دومی بعد 5 دقیقه بعد و س��ومی بعد 
۱۰ دقیق��ه صدای زنگش��ون در می اومد. می گفت من از 
صبح تا شب داش��تم تو کارگاهم گیره می زدم. وقتی یه 
نفر همس��ایه می اومد تو کارگاه و سالم و علیک می کرد 
من کارمو ول نمی کردم، درحالی که داشتم کار می کردم 
با اون صحبت می ک��ردم و خدا خدا می کردم اون زودتر 
ب��ره تا من بتونم گیره بیش��تری بزنم. بابت هر گیره یک 

قرون گیرش می اومد. 
جالب��ه می گف��ت ی��ک روز دیدم صاحب مغ��ازه اومد 
و گف��ت علی آقا می خ��وام این مغازه رو به تو بفروش��م 
گفتم حاجی ش��وخی می کنین من و خرید مغازه؟! من 
ک��ه پول ندارم. گفت: تو پ��ول داری. گفتم به خدا ندارم 
تازه خواهرامو شوهر دادم و قراره برای برادرم زن بگیرم. 
دوباره گفت: تو پول داری. همین جور که داش��تم گیره 
م��ی زدم و باهاش صحب��ت می کردم اوم��د طرف منو و 
دست گذاش��ت روی پیش��ونی من و با دستمال عرقمو 
پاک کرد و گفت این س��رمایه توس��ت. گفتم یعنی چی 
حاجی؟ گفت: من تو این یک س��الی ک��ه بهت مغازه رو 
اجاره دادم کامال تو رو زیر نظر دارم. ساعت سه صبح که 
همه خوابن ت��و کرکره رو می دی باال و وقتی همه رفتن 
تو خونه تو تازه دست از کار می کشی. تمام روز داری کار 
می کنی، اهل دود و دم نیستی. سرت به کارته و خدا رو 
ش��کر موفقی. فکر کردم حاال که من می خوام این مغازه 
را بفروش��م چه کس��ی بهتر از تو که می تونی به صورت 
اقس��اط پول خرید مغازه رو بدی. گفتم حاجی. . . حرفم 
را برید و گفت حاجی بی حاجی من قولنامه شو می نویسم 
و از فردا تو مالک این مغازه ای. می گفت از فردا من مالک 
مغازه ش��دم و چند سالی نگذشت که سه دهنه دیگه تو 

همون راسته از اون خریدم. 
ادامه دارد... 

استفاده بهینه از اوقات فراغت
حفظ تعادل بین کار و زندگی بر سالمت جسم، روان 
و باال رفتن احساس رضایت بسیار تأثیرگذار است، پس 

الزم است برای اوقات فراغت هم برنامه بریزیم. 
اکثر افراد شاغل به طور معمول ۴۰ ساعت در هفته کار 
می کنند و اوقات بی کاری شان به استراحت و رسیدگی 
ب��ه امور زندگ��ی تعلق دارد. در ادامه ب��ه نقل از زومیت 
راهکارهای��ی ارائه می ش��ود که در ای��ن اوقات به خوبی 
بتوانیم توان و انرژی قوی تری برای ش��روع هفته کاری 

به دست آوریم. 
یک روز سرشار از تفریح بسازید

س��عی کنید ب��رای روزه��ای بی کاری ت��ان برنامه های 
فوق الع��اده ترتیب دهید. غذای مورد عالقه تان را بخورید، 
همراه خانواده یا دوس��تان تان به سفر یک روزه بروید و هر 
کاری که به ش��ما انرژی ت��ازه ای می دهد تدارک ببینید. 
همچنین تلفن همراه و چک کردن ایمیل های خود را کنار 
بگذارید و از یک روز خلوت و بی دغدغه لذت ببرید. گاهی 
ایده های کاری پس از یک آرامش ذهنی شکوفا می شوند، 
پس برای خود استراحت فکری و جسمی در نظر بگیرید. 

سالمت روانی تان را تقویت کنید
روزهای تعطیل کاری فرصت بس��یار مناس��بی برای 
ت��رک کردن محیط صنعتی و ش��هری هس��تند. روان 
انس��ان احتیاج دارد که ه��ر از گاهی آرام��ش یابد و از 
تنش، اس��ترس و هوای ناپاک به دور باش��د. این محیط 
غیر صنعتی می تواند حضور در طبیعت یا حتی رفتن به 
مکان های تاریخی و موزه ها باش��د. فضاهای مورد عالقه 

خود و خانواده تان را در برنامه  ریزی های تان بگنجانید. 

با خود خلوت کنید
اگر شرایط و زمان سفر رفتن و تفریح طوالنی را ندارید، 
می توانی��د از وقت آزادتان برای نشس��تن در یک محیط 
ساکت برای مطالعه کتاب، اندیشیدن و همچنین نوشتن 
ایده ها و آرزوهای تان روی کاغذ استفاده کنید. معموال در 
طول هفته کاری فرصت ایده پردازی و تحلیل و بررس��ی 
آنها وجود ندارد، به خصوص اگر شما یک کارآفرین و مدیر 

کسب وکار هستید، الزم است از این لحظات بهره ببرید. 

مدرس شوید
اگر شما عاشق شغل تان هستید و در اوقات فراغت نیز 
نمی توانی��د از فضای کار تان دور بمانید، به فکر برگزاری 
دوره های آموزش��ی باشید. این دوره ها می توانند در یک 
فضای باز و در قالب اردو و تفریح و برای تمامی س��نین 
)بس��تگی به علم و اطالعات شما( باشند. این گونه هم از 
فضای فکری کارتان لذت می برید و هم مهارت های شما 

مرور و بازیابی می شوند. 
مهارت های جدید یاد بگیرید

یادگی��ری موضوع��ات و تجربه های جدی��د می تواند 
هیجان انگیز باشد. البته منظور فقط یادگیری مهارت های 
مربوط به شغل تان نیست. شما می توانید از یادگیری یک 
زبان، برنامه نویسی، نرم افزارهایی مانند فتوشاپ، تجربه 
یک ورزش جدید و... هر آنچه مورد پس��ند ش��ما است 
دست کم برای یک بار استقبال کنید. شاید این تجربیات 
جدید به طور مستقیم بر بهبود کارتان تأثیر نگذارند، اما 
دید ش��ما به زندگی را باز می کنند و ش��ادابی و هیجان 

روحی را تجربه خواهید کرد. 
INC :منبع

اینفلوئنسر مارکتینگ در اینستاگرام
نام استارت آپ: کاردرست

kaardorost. com :وب سایت
سال تأسیس: ۱۳9۶

موضوع: اینفلوئنسر مارکتینگ در اینستاگرام
توضیح بیشتر: 

کاردرست به برند ها کمک می کند تا بتوانند با همکاری 
اینفلوئنس��ر های اینستاگرام، محصوالت ش��ان را به صورت 

غیر مستقیم تبلیغ کنند. 
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تخته سیاه تصویر امروز

معرفی استارت آپ

 به گفته دست اندرکاران بخش مسکن
 در پی کاهش نرخ سود بانکی
نرخ  اجاره بها افزایش قابل توجهی داشته است.
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