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فقر مطالعاتی حیات تهیدستان شهری در ایران

 چنته خالی
اقتصاد سیاسی در ایران

فق��ر مطالعاتی مفرط درباره تهیدس��تان شهری! این عصاره و چکیده صحبت هایی اس��ت که فاطمه صادقی و 
محمد مالجو روز پنجشنبه در نشست موسسه »پرسش« درباره حیات تهیدستان شهری در ایران بیان کردند؛ به 
تعبیر محمد مالجو، پژوهشگر و اقتصاددان، اگر پژوهش درباره حیات تهیدستان شهری را به چهار سطح تقسیم 
کنیم، ما در همه س��طوح با فقر مطالعاتی و غفلت نظری از وضعیت تهیدس��تان شهری روبه رو هستیم.  براساس 
گفته های مالجو، س��طح نخست، هستی تهیدس��تان شهری اس��ت که مطالعه اش برعهده اقتصاد سیاس��ی است. 
سطح دوم، سطح تجربه زیسته طبقاتی تهیدستان است که مطالعه اش برعهده جامعه شناسی است. سطح سوم...
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اگر سقف یک میلیونی سهام عدالت پر نشود، باقیمانده سهام در حساب دولت می ماند

کالف سردرگم سهام عدالت

7 عادت روزانه مدیران موفق
فیلترینگ رسانه های اجتماعی

روش های افزایش فروش
صدا، تصویر، رقابت

5 روش برای ساختن شعار کسب و کار
چگونه یک تبلیغات نویس شویم؟ 

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 جانی آیو از دوران همکاری خود
با  استیو جابز می گوید
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تا انتهای کار دولت یازدهم وسـعت شبکه اصلی فیبر نوری 
به56 هـزار و 616 کیلومتر رسـیده اسـت. فیبـر نوری که 

محدودیتی در پهنای باند ندارد و سـرعت های 100 
مگابیتی را نیز پوشش می دهد در مقایسه با...

 تجربه ۱۰۰ مگابیتی
با فیبرهای نوری

یادداشت

یادداشت

اقتصاد ایران در آستانه 
انبساط سیاستی

تکانه های مثبت در نرخ دالر 
و ی��ورو و همچنین کاهش نرخ 
س��ود بانکی، زمینه سیاس��تی 
را  اقتص��اد  انبس��اط  ب��رای 
فراه��م کرده اس��ت و می توان 
پیش بینی کرد ک��ه آزاد شدن 
بخشی از منابع بانکی و تزریق 
ب��ه جریان ه��ا  آن  هدای��ت  و 
اقتص��اد  مول��د  بخش ه��ای  و 
می تواند رشد اقتصادی پویایی 
را رقم بزند، اما هنوز آثار ناشی 
از این سیاس��ت انبساطی پولی 

پدیدار نش��ده است و 
حتی کاهش نرخ ...

بست��ه س��رمایه گذاری برای 
استفاده از فرصت های 
3مالی سرمایه گذاران ...

فرصت سرمایه گذاری 
5/5میلیارد دالری در نفت 

مناطق مرکزی
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علی قنبری
عضو هیأت علمی 

دانشگاه تربیت 
مدرس

شهریار آقایی
مدیر برنامه ریزی 

شرکت نفت مناطق 
مرکزی ایران 

در همایش معرفی فرصت های همکاری اقتصادی با ایران در اندلس تأکید شد

 حضور شرکت های اسپانیایی
در پروژه های زیرساختاری ایران



درباره  مف��رط  مطالعاتی  فقر 
تهیدستان ش��هری! این عصاره 
و چکی��ده صحبت هایی اس��ت 
ک��ه فاطم��ه صادق��ی و محمد 
مالجو روز پنجشنبه در نشست 
موسسه »پرسش« درباره حیات 
تهیدس��تان ش��هری در ای��ران 
بی��ان کردند؛ ب��ه تعبیر محمد 
مالجو، پژوهش��گر و اقتصاددان، 
اگ��ر پژوه��ش درب��اره حی��ات 
تهیدس��تان ش��هری را به چهار 
س��طح تقسیم کنیم، ما در همه 
سطوح با فقر مطالعاتی و غفلت 
نظ��ری از وضعیت تهیدس��تان 

شهری روبه رو هستیم. 
مالجو،  گفته ه��ای  براس��اس 
هس��تی  نخس��ت،  س��طح 
تهیدس��تان ش��هری اس��ت که 
اقتص��اد  برعه��ده  مطالع��ه اش 
دوم،  س��طح  اس��ت.  سیاس��ی 
س��طح تجربه زیس��ته طبقاتی 
مطالعه اش  که  است  تهیدستان 
برعهده جامعه شناس��ی اس��ت. 
گرایش ه��ای  س��وم،  س��طح 
طبقاتی تهیدستان شهری است 
که مطالعه اش بر دوش مطالعات 
فرهنگی اس��ت و سطح چهارم، 
ی��ا فردی  کنش دس��ته جمعی 
تهیدس��تان ش��هری  طبقات��ی 
است و مطالعه اش بر دوش علم 

سیاست است. 
البته این س��طح بندی مالجو 
براساس عامل طبقه است و در 
عین حال، عوامل غیرطبقاتی و 
تاثیرگ��ذار دیگری مثل قومیت، 
جنسیت و ملیت نیز از مهم ترین 
تهیدس��تان  حیات  در  عوام��ل 
شهری هس��تند. اگرچه مطالعه 
در زمینه عوامل��ی مثل قومیت 
و جنس��یت هم در ایران بسیار 
محدود ب��وده و اگر پژوهش در 
این زمینه برعه��ده تاریخ بوده 
باش��د، ما متاس��فانه در زمینه 
تاریخ نگاری تهیدس��تان شهری 
نیز دچار فقر مفرط مطالعاتی و 
پژوهشی هستیم. در واقع، بحث 
درباره حیات تهیدستان شهری 
در ای��ران، مغفول واقع ش��ده و 
به تعبی��ر مالجو، آنچه ما به طور 
دقیق درباره این اقشار گسترده 
و وسیع می دانیم، این است که 
درباره ایشان چیزی نمی دانیم. 

در ای��ن می��ان، تنها وضعیت 
جامعه شناس��ی کم��ی بهت��ر از 
دیگ��ر حوزه ه��ای نظ��ری بوده 
و ای��ن خ��أ معرفت��ی و فق��ر 
مطالعات��ی کمتر از رش��ته های 
مطالع��ات  سیاس��ی،  اقتص��اد 
و  سیاس��ی  عل��وم  فرهنگ��ی، 
تاریخ نگاری به چشم آمده است. 
جامعه شناسان  مالجو،  تعبیر  به 
بی��ش از ه��ر رش��ته دیگ��ری 
در ای��ران، حی��ات تهیدس��تان 
ش��هری را مطالع��ه کرده ان��د و 
تحقیق��ات  برجس��ته ترین  از 
جامعه ش��ناختی در این زمینه، 
یک��ی توس��ط آصف بی��ات در 
»سیاس��ت های  کتاب ه��ای 
خیابان��ی« و  »زندگی همچون 
سیاس��ت« انجام شده و دیگری 
رس��اله علیرضا صادقی بوده که 
تمجی��د بس��یاری از محقق��ان 
علوم اجتماع��ی را برانگیخته و 
ب��ه تعبیر فاطمه صادقی، بعد از 
کار ماندگار آص��ف بیات، اثری 

بی همتا است. 
البته موضوع نشس��ت موسسه 
»پرس��ش« نیز بررس��ی رس��اله 
علیرضا صادقی با عنوان »زیست 
روزمره تهیدس��تان ش��هری در 
ای��ران با تمرکز ب��ر دهه های ٨٠ 
و ٩٠ شمسی« بود، اما متاسفانه 
عدم حض��ور مولف در نشس��ت 
باعث ش��د تا نقادی ای��ن اثر به 
تعبیر روالن بارت در غیاب مولف 
صورت گی��رد. در این نشس��ت، 
فاطمه صادقی، پژوهش��گر علوم 
سیاسی به آس��یب های گفتمان 

توس��عه در ای��ران پرداخت و در 
حل معضل تهیدس��تان شهری 
در ای��ران ب��ر ض��رورت توجه به 
به ج��ای   )politics( سیاس��ت 
 )policy( سی���اس��ت���گذاری
تاکید کرد. محم��د مالجو نیز با 
مربوط  پژوهش های  سطح بندی 
به تهیدستان شهری مدعی شد 
که علوم انس��انی در ایران به خأ 
پژوهشی و نظری درباره وضعیت 
تهیدستان شهری دچار است و نه 
اقتصاد سیاسی، نه جامعه شناسی، 
نه مطالعات فرهنگ��ی و نه علوم 
سیاس��ی هیچ ک��دام آنچنان که 
باید و ش��اید به این مسئله توجه 

نکرده اند. 

 )politics( توجه به سیاست
)policy( و نه سیاستگذاری

عنوان گفت��ار فاطمه صادقی 
زن��ان  غیررس��می  »زیس��ت 
بح��ث  او  ب��ود.  تهیدس��ت« 
زیس��ت غیررس��می را نه فقط 
و  نولیبرالیس��م  چارچ��وب  در 
اقتصادی،  آزادس��ازی  سیاست 
بلکه در ارتباط با حکومت مندی 
مط��رح کرد و گف��ت: »معتقدم 
این جنبه دوم  )حکومت مندی( 
کمت��ر در عل��وم اجتماع��ی ما 
دیده ش��ده اس��ت. دلی��ل این 
غفل��ت نیز فرات��ر از ضعف های 
روش ش��ناختی و نظ��ری ای��ن 
اس��ت که عل��وم سیاس��ی و به 
اجتماعی  علوم  درجات کمتری 
ای��ران تحت س��یطره اتاتیس��م 
رویکردهای  و  )دولت مح��وری( 
وابسته به آن از جمله گفتارهای 
توس��عه ق��رار دارند. ب��ه همین 
دلی��ل در مواجه��ه با آس��یبی 
چون تهیدس��تی عمده مشکل 
 )politics( را نه در سیاس��ت
سیاس��تگذاری  در  بلک��ه 
)policy( می بینی��م. هرچن��د 
حکومت من��دی  فرآینده��ای 
آزادس��ازی  فرآینده��ای  ب��ا 
اقتصادی و نولیبرالیس��م تالقی 
می کنن��د و ب��ر هم اث��ر هم افزا 
دارن��د، اما در واقع مس��تقل از 
ه��م عم��ل می کنن��د، بنابراین 
باید ب��رای حکومت من��دی نیز 
 ش��أن ویژه ای قائل شد، چراکه 
حکومت مندی می تواند اش��کال 
نولیبرالیس��م  متفاوتی همچون 
یا سوسیالیس��م داش��ته باشد و 
هر یك از این اشکال می توانند 
صورت ه��ای خاصی از زیس��ت 

غیررسمی را تولید کنند.«
صادق��ی ب��ه تعری��ف مفهوم 
»زیس��ت غیررس��می« پرداخت 
»زیس��ت  تعبی��ر  داد:  ادام��ه  و 
غیررسمی« در ادبیات توسعه زیاد 
به کار می رود و به  همین خاطر، 
سوءتفاهم  زیادی برمی انگیزد. این 
مفهوم عمدتا ب��ه صورت مکانی، 
می ش��ود،  فهمیده  جغرافیای��ی 
یعنی زیست غیررسمی به عنوان 
مناطق��ی از حاش��یه  ش��هرهای 
بزرگ تلقی می ش��ود که در آنجا 
کس��انی زندگ��ی می کنن��د که 
حیات ش��ان از دید سازوکارهای 
حکومت مندی، مطلوب و بهنجار 
نیس��ت؛ اما این مفهوم بیش��تر 
فضایی اس��ت تا مکان��ی و کامال 
با س��ازوکارهای قدرت در ارتباط 
اس��ت و ابعاد گوناگون��ی فراتر از 
اس��کان دارد، بنابرای��ن طیفی از 

زیست های غیررسمی داریم.«

 جذابیت گفتمان توسعه 
در ایران

صادقی با اشاره به نظام دانایی 
و ط��رح این س��وال ک��ه تلقی  
از زیس��ت زن��ان تهیدس��ت در 
ایران چیس��ت، گفت: »موضوع 
فق��ر زنان، امر جدیدی نیس��ت 
و موض��وع فق��ر در بس��یاری از 
گفتارهای توس��عه، جدی است. 
یکی از مهم ترین اصطالحات در 
این زمینه، مفهوم »زنانه ش��دن 
فقر« اس��ت که دایانا پیرس در 
ده��ه 7٠ می��الدی مطرح کرد. 
این مفهوم، بار جنسیتی دارد و 
فقر زنان را ناشی از تبعیض های 
اگرچ��ه  می دان��د.  جنس��یتی 
این ایده درس��ت اس��ت، اما به 
ان��دازه کافی رس��ا نیس��ت. در 
گفتار توس��عه در کنار نابرابری 
جنسیتی همچنین مسئله رکود 
اقتصادی نیز به عنوان عامل فقر 
و به ط��ور خاص فقر زنان مطرح 

می شود.«
او ادامه داد: تعبیر »آس��یب« 
که در ادبیات توس��عه در ایران 
استفاده می شود، ناشی از همین 
تلقی سیاستگذارانه است. یعنی 
گویی یکی از پیامدهای توسعه، 
آس��یب دیدن گروهی اس��ت و 
با اصالح سیاس��تگذاری ها  باید 
این پیامده��ا را کم کنیم. یکی 
از اصطالح��ات در ای��ن زمینه، 
)ترجم��ه  »توانمن��دس��ازی« 
 )empowerment( غلطی از

عمده تری��ن  یعن��ی  اس��ت، 
راهکار ب��رای مقابله ب��ا فقر در 
ای��ران  »توانمندس��ازی« تلقی 
می ش��ود. در س��ال های اخی��ر 
مراکز متعدد  تاس��یس  ش��اهد 
توانمندس��ازی زن��ان هس��تیم. 
علیرضا صادقی در تحلیل خود 
به خوبی نش��ان می دهد که تنها 
اندک��ی از زنان در ای��ن مراکز 
فعال هستند که عمدتا به عنوان 
نی��روی کار ارزان ب��رای رون��ق 
کسب وکار »کارآفرینان« از آنها 
بنابراین  می ش��ود.  بهره برداری 
شاهدیم که این سیاستگذاری ها 

هم چندان کارآمد نیست.«

 تهیدستان شهری 
در آینه اندیشه اجتماعی

محم��د مالج��و نی��ز در این 
نشست، با سطح بندی پژوهش 
درباره تهیدستان شهری گفت: 
تهیدس��تان اف��رادی هس��تند 
ک��ه مطلقا از س��ه منبع اصلی 
ق��درت یعنی س��رمایه مادی، 
دانش و مهارت انس��انی واجد 
ارزش مبادل��ه در ب��ازار کار و 
اقتدار س��ازمانی خواه در نهاد 
دولت و خواه در س��ایر نهادها 
نابرخوردار هستند. یعنی توزیع 
به گونه ای  جامع��ه   در  ق��درت 
بوده ک��ه بخش��ی از جامعه از 
این سه منبع قدرت نابرخوردار 
هستند و در نتیجه مثل طبقه 
معاش  تامی��ن  ب��رای  کارگ��ر 
ناگزی��ر از عرض��ه نی��روی کار 
در بازار هس��تند، با این تفاوت 
ک��ه طبق��ه کارگ��ر در قیاس 
درجه  ش��هری  تهیدس��تان  با 
باالت��ری از دان��ش و مه��ارت 
دارد. همچنین تهیدس��تان به 
دالی��ل گوناگون مث��ل رکود و 
کسادی، مایل به عرضه نیروی 
کارشان هس��تند، اما تقاضایی 
ب��رای این نیروی کار نیس��ت. 
از س��ه  تهیدس��تان همچنین 
ن��وع منبع حمای��ت در حدی 
ک��ه اس��تانداردهای تاریخ��ی 
متعارف برای نیل به یك سطح 
زندگ��ی شناخته ش��ده کفایت 
یعنی  نابرخوردارند.  می کن��د، 
از حمایت های اجتماعی دولت، 
حمایت های نهادهای اجتماعی 
ضربه گیر مثل نه��اد خانواده و 
حمایت ان��واع نهادهای جامعه 

مدنی برخوردار نیستند.
او دستفروش��ان، فروشندگان 

م��وت���ورس��واران  دوره گ��رد، 
روزم��زد  معیش��تی، کارگ��ران 
بی ثبات کار، بخش های وسیعی 
از بیکاران، مهاجران روس��تایی 
فق��رزده س��اکن در ش��هرهای 
بزرگ، کارگران ناماهر، گدایان، 
کارتن خواب ه��ا، ک��ودکان کار، 
حاشیه نشینان شهری را مصداق 
و  دانست  تهیدس��تان ش��هری 
ادام��ه داد:  »بی به��ره بودن از 
منابع قدرت، وضعیتی است که 
برای این تهیدستان رقم خورده 
است و خصلتی ساختاری دارد. 
به همین قی��اس، الگوی توزیع 
مناب��ع ق��درت ی��ك وضعی��ت 
ایس��تا و ثاب��ت و غیرمتح��رك 
نیست و مستمر از طریق تغییر 
حمایت هایی که ذکر شد، تغییر 

می یابد.«
مالجو، چنته اقتصاد سیاس��ی 
ای��ران را در بررس��ی وضعی��ت 
خال��ی  ش��هری،  تهیدس��تان 
توصی��ف کرد و گفت: »وضعیت 
تهیدس��تان، س��اختاری است و 
در شکل گیری  تهیدستان  خود 
آن نقشی ندارند. متولی بررسی 
از حیات تهیدستان،  این سطح 
اقتصاد سیاس��ی است و وظیفه 
مطالع��ه  سیاس��ی،  اقتص��اد 
تهیدستان  حیات  در  ساختاری 
شهری اس��ت، اما چنته اقتصاد 
سیاسی در ایران به خصوص در 
دهه ه��ای اخیر در ای��ن زمینه 

بسیار خالی است.«

 فقدان آگاهی طبقاتی
 در تهیدستان شهری

مالجو گریزی به کتاب آصف 
بی��ات و تحقیق علیرضا صادقی 
زد و با اش��اره به فقدان آگاهی 
طبقاتی در تهیدس��تان شهری 
گفت: »آگاهی طبقاتی در میان 
تهیدستان شهری شکل نگرفته 
است. اگر به این فقدان آگاهی، 
فق��دان فرصت ه��ای سیاس��ی 
برای تش��کل یابی و مبادرت به 
کنش های دسته جمعی طبقاتی 
را اضاف��ه کنی��م، می بینیم که 
تهیدستان شهری قادر نبوده اند 
مه��ر مناف��ع خودش��ان را ب��ر 
تح��والت اجتماعی و سیاس��ی 

بکوبند.«
او با مقایسه تحقیق آصف بیات 
و علیرضا صادقی ادام��ه داد: »از 
دید آصف بیات، تهیدس��تان در 
دهه های ٥٠ و6٠ شمس��ی فاقد 
هس��تند  نهادی  مکانیس��م های 
که از طریق آن بتوانند ش��کایت  
خود را ب��ه طبقات باالتر و دولت 
تحمی��ل کنند و در فق��دان این 
توان به پیشروی آرام و تالش های 
ف��ردی ب��رای دور زدن دولت و 
طبقات فرادست در خالل زندگی 
روزم��ره روی می آورن��د. در کار 
صادقی ش��اهدیم که تهیدستان 
در دهه های بع��دی کماکان این 
مس��یر را در پیش می گیرند، اما 
تفاوت های��ی نیز دارن��د. مثال در 
حوزه مس��کن به جای پیشروی 
افقی به پیش��روی عمودی روی 
آوردن��د، اما ای��ن تالش ها در هر 
دو دوره در بهترین حالت، شکل 
تدافعی دارد؛ یعنی تهیدس��تان 
داش��ته های  می کوش��ند  تنه��ا 
خودش��ان را حفظ و نمی توانند 
کس��ب  جدیدی  دس��تاوردهای 

کنند.«
کن��ش  پای��ان،  در  مالج��و 
دس��ته جمعی یا فردی طبقاتی 
را س��طح چهارم پژوهش درباره 
تهیدس��تان ش��هری خوان��د و 
متول��ی مطالع��ه این س��طح را 
علم سیاست دانست، اما به زعم 
مالجو، علم سیاست نیز همچون 
ای��ران  در  سیاس��ی  اقتص��اد 
به ش��دت دچار فق��ر مطالعاتی 
درباره تهیدس��تان شهری است 
و تنها جامعه شناس��ی بوده که 
تا اندازه ای به حیات تهیدستان 
ش��هری در ایران توج��ه کرده 

است. 

فقر مطالعاتی حیات تهیدستان شهری در ایران

چنته خالی اقتصاد سیاسی در ایران
اقتصاد کالن

معاون اول رئیس جمهور در چهارمین همایش 
ملی روز روستا و عشایر تاکید کرد

 بخش خصوصی 
محور و مدار اقتصاد ایران

معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه متاسفانه 
امروز فس��اد به جاهای حساسی رخنه کرده، گفت: در 
مبارزه با فساد نباید هیچ خط قرمزی وجود داشته باشد 
و هیچ کس حق ندارد به بهانه مبارزه با فس��اد، تسویه 

حساب سیاسی کند. 
به گزارش »فرصت امروز«، اسحاق جهانگیری دیروز 
در چهارمین همایش ملی روز روس��تا و عش��ایر که با 
رویکرد »نخبگان روستایی؛ ظرفیت پنهان توسعه پایدار 
روستایی« در سالن اجالس سران کشورهای اسالمی در 
تهران برگزار شد، گفت: »مهم ترین کانون توسعه اقتصاد 
مقاومت��ی مناطق متکی به تولید هس��تند که مناطق 
روس��تایی و عشایری از جمله مهم ترین این مناطق به 

حساب می آیند.«
وی با بیان اینکه روستاییان و عشایران کشور یکی از 
استراتژیك ترین و مهم ترین محصوالت مورد نیاز کشور 
را تامین می کنند، افزود: »تمام برنامه های دولت که در 
دستگاه های مختلف قرار است به مرحله اجرا برسد، باید 
زیرمجموعه ای از اقتصاد مقاومتی باشند که روستاییان 
نق��ش مهمی در تحق��ق آن خواهند داش��ت.« معاون 
اول رئیس جمهور تصریح کرد: »س��ه مورد از مهم ترین 
دغدغه های فعلی کش��ور، بیکاری، آب و محیط زیست 
است. به همین دلیل تاکید می شود که رشد اقتصادی 
کش��ور باید همواره پایدار و اشتغال زا باشد و نباید تنها 
یك بخشی از اقتصاد کش��ور رشد کند که نشان دهد 
اقتصادمان وضعیت خوبی دارد.« جهانگیری متذکر شد: 
»بخش خصوصی خواهان مبارزه با فساد است. فساد در 
کش��ور رخنه کرده و من بیش از همه می دانم وضعیت 
فساد به کجا کشیده است. هیچ خط قرمزی برای مبارزه 
با فساد نباید داشته باشیم، اما در عین حال نباید کسی 
به بهانه مبارزه با فساد تسویه حساب سیاسی کند.« وی 
عنوان کرد: »چالش های پیش روی کشور با برنامه ریزی 
قابل حل اس��ت، اما با اتکا به ظرفیت های درونی کشور 
می توانیم مش��کالت اقتصادی از جمله بیکاری را حل 

کنیم تا مردم این قدر اذیت نشوند.«
مع��اون اول رئیس جمهور با بی��ان اینکه چالش آب 
امری جدی به حس��اب می آید، گفت: »در این ارتباط 
باید راهبردی انتخاب کنیم که توسعه پایدار روستایی، 
روش ه��ای بهره برداری صحیح از منابع آب در کش��ور 
مورد توج��ه قرار گیرد.« جهانگیری ب��ا بیان اینکه در 
برنامه شش��م و دولت دوازدهم به موضوع آبخوانداری 
به عنوان روشی که می توان منابع  آب کشور را حفاظت 
کرد خواهیم پرداخت و روش های آبیاری مدرن بیشتر 
از قبل مورد توجه ق��رار خواهد گرفت، افزود: »چالش 
محیط زیس��ت نیز م��ورد توجه ما و حفاظ��ت از منابع 
ذی قیمت��ی مانند خاك حاصلخی��ز، جنگل و مراتع به 
ص��ورت جدی در دس��تور کار ق��رار دارد و نباید اجازه 
داد زمین های حاصلخیز توس��ط عده ای سودجو تغییر 
به��ره وری ش��ود.« وی ادامه داد: »جنگل های کش��ور 
بزرگ ترین س��رمایه مان به حساب می آیند و متعلق به 

همه مردم ایران است.«
معاون اول رئیس جمهور با ذکر این نکته که در توسعه 
روستایی باید به خدمات مورد نیاز روستاییان مانند راه 
روستایی توجه شود، تصریح کرد: »٩2درصد جمعیت 
روس��تایی کشور راه آس��فالته مناسبی دارند که تالش 
می کنیم این شبکه راهی را به بقیه نقاط کشور منتقل 
کنیم.« جهانگیری عنوان کرد: »تمام مناطق روستایی 
کش��ور باید آب آشامیدنی سالم داشته باشند. در سال 
گذش��ته به اندازه 1٠ سال قبل آب آشامیدنی سالم به 
روستاهای کشور رسید که این کار ادامه می یابد تا نقطه 
روستایی در کشور نباشد که از نعمت آب سالم بی بهره 

باشد.«
رئیس س��تاد اقتصاد مقاومتی گفت: »هر سال چند 
هزار میلیارد تومان برای گازرسانی به مناطق روستایی 
کش��ور اختصاص می یابد و در شرایط فعلی 61درصد 
خانوارهای روستایی باالی 2٠ نفر از نعمت گاز بهره مند 
هستند.« معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه 26 هزار 
و ٨٠٠ روستای کشور به شبکه اینترنت متصل هستند 
گف��ت: »جاذبه های روس��تایی می توانند ب��رای هدف 
گردشگری بیش��تر از قبل مورد اس��تفاده قرار گیرند؛ 
به طوری که برخی از گردش��گران اروپایی که به ایران 
می آین��د در همان ف��رودگاه می گویند که می خواهیم 
از روس��تاهای ایران بازدید کنی��م.« جهانگیری افزود: 
»وام های توسعه روستایی زیر 1٠درصد در سال جاری 
امکان جدیدی برای اش��تغال در مناطق روس��تایی و 
عش��ایری ایجاد می کند. 6 هزار میلیارد تومان از منابع 
صندوق توس��عه ملی به این امر اختصاص یافته است 
که معادل آن از س��ایر منابع از جمله منابع بانکی برای 

توسعه اشتغال روستایی و عشایری پرداخت می شود.«
وی تصریح کرد: »به شرکت های دانش بنیان وام را با 
درصد کمتری می پردازیم. در مناطق روستایی صنایع 
بزرگ و متوسط مورد نظر ما نیست و به هر فردی وام 
پرداخت نخواهد شد. دستورالعملی در این ارتباط نوشته 
شده است، به طوری که بخش خصوصی خارج از روستا 

برای استفاده از این منابع به مناطق روستایی نیاید.«
جهانگی��ری در پای��ان ب��ا ی��ادآوری اینک��ه ام��روز 
بخش خصوصی محور و مدار اقتصاد کش��ور اس��ت، بر 
لزوم رعایت حرمت بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: 
»هیچ کس حق ن��دارد به حریم بخش خصوصی تجاوز 
کند. هر کس در غیر از این مسیر حرکت کند حتما در 

مسیر آمریکا و دشمنان انقالب و نظام است.«

یادداشت

 اقتصاد ایران
 در آستانه انبساط سیاستی

تکانه های مثبت در نرخ دالر و یورو و همچنین 
کاهش نرخ س��ود بانکی، زمینه سیاس��تی برای 
انبس��اط اقتصاد را فراهم کرده اس��ت و می توان 
پیش بینی کرد که آزاد ش��دن بخش��ی از منابع 
بانک��ی و تزری��ق و هدای��ت آن ب��ه جریان ها و 
بخش های مولد اقتصاد می تواند رش��د اقتصادی 
پویای��ی را رقم بزند، اما هنوز آثار ناش��ی از این 
سیاس��ت انبس��اطی پولی پدیدار نش��ده است و 
حتی کاهش نرخ سود بانکی، جذابیت الزم برای 
برداشتن سپرده های مدت دار را برای مردم ایجاد 

نکرده است. 
کاهش شدید نرخ سود بانکی به منظور خروج 
بخش از سپرده های بانکی و آزاد شدن این منابع، 
در صورت��ی می توان��د منجر به رش��د اقتصادی 
ش��ود که این منابع آزاد ش��ده به سمت صنعت 
هدایت ش��وند، ولی ریس��ك ذات��ی که صنعت و 
س��رمایه گذاری در ایران دارد آنقدر قدرت جذب 
این بخش ها را پایین آورده است که هنوز زمینه 
الزم برای هدایت مناب��ع از بانك ها به صنعت به 

وجود نیامده است. 
در واقع باید گفت ک��ه تغییر نرخ ارز می تواند 

یکی از واکنش ها به کاهش نرخ سود باشد.
 تغییر نرخ ارز در بس��یاری از کش��ورها ابزاری 
ب��رای مثبت کردن تراز تجاری اقتصادی اس��ت، 
ول��ی در اقتص��اد ایران، ای��ن ابزار بیش��تر برای 
تغییر درآمدهای نفتی دولت و در واقع از جنس 

سیاست مالی شده است. 

 تغییر نرخ ارز 
به مثابه ابزار نامناسب سیاست اقتصادی

به این ترتیب، دولت وقت��ی می خواهد بودجه 
انبس��اطی تری داشته باشد قیمت دالر در بودجه 
را افزایش داده و در نتیجه مخارج خود را افزایش 
می ده��د و بنابراین تح��والت ارزی و تغییر نرخ 
ارز در ایران، یکی از ابزارهای نامناس��ب سیاست 
اقتصادی تبدیل شده است، درحالی که باید نرخ 
ارز وس��یله مبادله و س��نجش قدرت پول باشد؛ 
در م��ورد بودجه جاری نیز همین موضوع مطرح 
اس��ت. در مورد بودج��ه ٩6 یك موض��وع قابل 
مالحظ��ه نیز وج��ود دارد که با وج��ود افزایش 
2٠٠ تومان نرخ دالر در محاس��به بودجه نسبت 
به س��ال قبل، هنوز نرخ دالر بس��یار پایین تر از 
نرخ واقعی دالر آزاد اس��ت و در قانون بودجه ٩6 
نرخ ارز با 2٠٠ تومان افزایش، یعنی محاسبه هر 
دالر 33٠٠ بس��ته ش��د که در حال حاضر دالر 
آزاد بس��یار باالتر از این نرخ است و این موضوع 
از ش��فافیت و دقیق بودن بودج��ه در اقتصاد ما 
که بخ��ش اعظم درآمدهای آن درآمد ناش��ی از 
واگذاری دارایی س��رمایه ای نفت است می کاهد؛ 
در حقیق��ت، تعیین نرخ ارز ثابت توس��ط دولت 
یك حد انتظاری برای نرخ تورم در کش��ور ایجاد 
می کن��د که خود یك ش��وك مثبت ب��رای بازار 

متالطم ارز است. 
در اقتصاد ایران، ش��رایط سیاس��ی بر شرایط 
اقتصادی مس��لط است و تحوالت اخیر در کشور 
همس��ایه و گمانه زنی ها برای تردید آمریکا برای 
پایبن��دی ب��ه برجام، ش��رایط نرخ ارز را بس��یار 
پرریس��ك کرده و احتمال افزایش قیمت دالر را 
باال برده اس��ت و این موضوع با اعمال نوس��انات 
خود به درآمدهای بودج��ه، اقتصاد را از انضباط 

مالی دولت دور می کند.
 یکی از تصمیمات زیربنایی در سیاس��ت های 
اقتص��اد مقاومتی، غیرنفتی ش��دن اقتصاد برای 
افزایش مقاومت پذیری اقتصاد در برابر تکانه های 
بیرون��ی بود که این موضوع هنوز محقق نش��ده 
اس��ت و کوچك ترین تغییر در میزان وابس��تگی 
بودج��ه ب��ه درآمدهای نفتی و تغییر نرخ س��هم 
صن��دوق توس��عه از درآمدهای نفت��ی رخ نداده 

است. 

در آستانه سیاست های انبساطی
انتظار می رود که تیم جدید اقتصادی دولت با 
تمرکز بر اهداف دیرینه اقتصاد یعنی آزادس��ازی 
اقتصادی به تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی کمك 

کنند. 
تا زمانی که برنامه ها و سیاس��ت های بلندمدت 
در دس��تور کار دولت ه��ا به عن��وان چرخه ه��ای 
اقتصاد سیاس��ی حاکم نشود، مس��یر بلندمدت 
توسعه و اصالحات ساختاری محقق نخواهد شد. 
اقتصاد ایران در آستانه سیاست های انبساطی 
اس��ت و به نظر می رس��د تیم جدید اقتصادی به 
دنبال خروج از رکود و توس��عه و رشد اقتصادی 
ش��تابان اس��ت، ول��ی اصالح��ات س��اختاری و 
نوس��ان گیری از ن��رخ ارز در بودجه از ضروریاتی 
اس��ت که باید در بودجه نویسی ٩7 رعایت شود، 
وگرنه در س��ال آتی نیز مشکل بی انضباطی مالی 
در بودجه ری��زی و کاه��ش دقت بودج��ه، مانند 

سال های قبل باقی خواهد ماند. 
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معرف��ی  همای��ش  ام�روز:  فرص�ت 
فرصت ه��ای همکاری اقتص��ادی با ایران 
در شهر س��وییا )س��ویل( مرک��ز منطقه 
خودمختار اندلس اس��پانیا برگزار شد. در 
این همایش که با همکاری سفارت ایران 
در مادرید، آژانس توسعه صادرات منطقه 
اندلس و اتاق بازرگانی شهر سوییا برگزار 
شد، محمد حسن فدایی فرد، سفیر ایران 
در اس��پانیا در سخنانی برنامه های دولت 
ایران را در زمینه توسعه زیرساختارهای 
اقتص��ادی کش��ور در حوزه ه��ای متنوع 
همچون نفت، گاز، پتروشیمی، شبکه های 
حمل و نق��ل ریل��ی و هوای��ی، انرژی های 
کش��اورزی،  و  گردشگری  تجدیدپذی��ر، 
60شرک��ت  از  بی��ش  مدی��ران  ب��رای 
اندلسی تش��ریح کرد. وی ضمن تشریح 
دس��تاوردهای دول��ت ای��ران در ح��وزه 
اقتص��ادی طی س��ال های اخیر همچون 
تثبی��ت ن��رخ ارز، کنترل ت��ورم، افزایش 
رش��د اقتص��ادی و عادی ک��ردن روابط 
اقتصادی ایران با جامعه بین المللی گفت: 
هم اکن��ون با توجه به فضای بسیار مثبت 
ایجاد ش��ده در اقتصاد ایران و توانمندی 
قاب��ل توج��ه شرکت های اس��پانیایی در 
اج��رای پروژه ه��ای زیرس��اختاری مورد 
نیاز ایران، فرص��ت بی نظیری پیش روی 
شرکت های اسپانیا برای همکاری با ایران 
و س��رمایه گذاری در بخش های مختلف 
وجود دارد و شرکت های اسپانیایی نباید 
آن را با تعلل از دس��ت بدهند. فدایی فرد 
ب��ا اشاره ب��ه دیدارهای متع��دد مقامات 
عالیرتبه دو کش��ور طی دو سال گذشته 
تأکید ک��رد ک��ه توس��عه همکاری های 
اقتص��ادی بی��ن ای��ران و اس��پانیا مورد 
تأکید مقامات سیاسی نیز است و فعاالن 
اقتصادی ب��ا اطمینان خاط��ر می توانند 
توس��عه  راهکاره��ای  یافت��ن  درص��دد 
همک��اری با یکدیگر باشند. س��فیر ایران 
در اسپانیا پوشش بیمه صادرات به ایران 
و سرمایه گذاری شرکت های اسپانیایی را 

در ایران بالفاصله پس از توافق هسته ای، 
ب��دون در نظر گرفتن هیچ س��قفی برای 
مبلغ س��رمایه گذاری توسط آژانس بیمه 
صادرات و س��رمایه گذاری اسپانیا، نشانه 
اراده جدی دولت اس��پانیا برای توس��عه 

همکاری های اقتصادی با ایران دانست. 

مقر اطالع رسانی اندلس در ایران
 »وانس��ا برن��اد« مدیرعام��ل آژان��س 
توس��عه صادرات اندلس نی��ز به معرفی  
مقر اطالع رس��انی جدید ای��ن آژانس در 
ای��ران، که از م��اه گذشته می��الدی در 
تهران مستقر شده است، برای شرکت ها 

پرداخ��ت و در م��ورد خدمات��ی که این 
مقر به شرکت ه��ای اندلس عالقه مند به 
توسعه کسب و کار در ایران در بخش های 
تجدیدپذیر،  انرژی ه��ای  زیرس��اخت ها، 
گردشگ��ری، ه��وا و فض��ا یا کش��اورزی 
ارائه می ده��د، توضیح داد. وی گفت که 
این مقر اطالع رس��انی در ایران از طریق 
س��ازماندهی  نظیر  تبلیغات��ی  خدم��ات 
در  پیش��تیبانی  و  تج��اری  هیأت ه��ای 
انفرادی  پروژه های  توس��عه  نمایشگاه ها، 
متناس��ب با شرکت اس��پانیایی و توسعه 
منابع مورد عالقه برای تشویق هم افزایی 
بین شرکت های دو کشور به عنوان اهرمی 

برای طراحی  اقدامات جدیدی که بیشتر 
شرکت های ایالت اندلس را به ایران ببرند 
به کار خواهد رفت. وی افزود که در دهه 
کنونی شم��ار شرکت های اندلسی که در 
اقدام��ات آژان��س در بازار ای��ران شرکت 
داشته اند، از چهار مورد در س��ال 2010 
ب��ه 42 مورد در س��ال 2016 رشد کرده 

است. 

روابط تجاری بین اندلس و ایران 
روابط تجاری بی��ن منطقه خودمختار 
اندلس واق��ع در جنوب اس��پانیا و ایران 
در س��ال 2016  )95-1394( ب��ه 597 
میلیون یورو رس��ید؛ رقمی  که 22 برابر 
س��ال 2015 می��الدی ب��ا 3, 27میلیون 
یورو اس��ت. اندلس در طول سال گذشته 
میالدی معادل 12,6میلیون یورو کاال به 
ایران صادر کرد که نسبت به سال 2015، 
رشدی 77 درصدی داشت و این منطقه 
را به نهمین منطقه خودمختار اسپانیایی 
صادرکننده به ای��ران تبدیل کرد. با این 
ح��ال وزن اصلی  رواب��ط تجاری بین این 
منطقه و ایران به سود ایران است. اندلس 
در س��ال 2016، نزدیک به 590میلیون 
یورو کاال از ای��ران وارد کرد که 29 برابر 
کاالی وارداتی در س��ال 2015 با 20,2 
میلی��ون بود. 95درصد خرید های اندلس 
از ایران، مربوط به س��وخت و روغن های 
معدن��ی ب��ه ارزش 554 میلی��ون یورو، 
قهوه، چ��ای و ادویه جات ب��ه ارزش 16 
میلیون ی��ورو، مواد شیمیای��ی ارگانیک 
ب��ه ارزش 9,1 میلیون ی��ورو و میوه های 
خش��ک ب��ه ارزش 8,2 میلیون یورو بود. 
صادرات اندلس به ایران نیز به نوبه خود 
در سال 2016، عمدتا کود به ارزش 3,2 
میلیون ی��ورو با رش��دی دو برابر نسبت 
به س��ال 2015، روغن زیت��ون به ارزش 
3,1 میلی��ون )افزای��ش 78 درصدی( و 
محص��والت ریخته گری، آه��ن و فوالد با 

1,7 میلیون یورو بود. 

وام 160 میلی��ون تومانی 15س��اله با 
نرخ س��ود 8درصد به عنوان عامل چهارم 
برای ایج��اد رونق غیرتورمی بازار مسکن 
احتم��اال هفته جاری تصوی��ب می شود. 
هفت��ه جاری در جریان ی��ک همایش از 
س��وی وزارت راه و شهرسازی قرار است 
نرخ س��ود تسهیالت مسکن یکم از 9.5 
ب��ه 8درصد، مدت بازپرداخ��ت از 12 به 
15سال و مدت سپرده گذاری از شش به 
پنج ماه برسد. بر این اساس یکی دیگر از 
عوامل رونق بخش، به بهبود اوضاع بخش 
خریدوفروش مسکن کمک می کند. بعد از 
آنکه سرعت سقوط قیمت مسکن کاهش 
یافت و در پایان تابستان نرخ رشد قیمت 
مسک��ن با تورم عمومی ب��ه حالت تعادل 
رسید، اوضاع برای سرمایه گذاری در این 
بخش مهیا شد. به دنبال آن شورای پول 
و اعتبار نرخ سود سپرده های بانکی را به 
15درصد کاهش داد و بانک ها را موظف 
ب��ه اجرای آن کرد؛ اقدام��ی که می تواند 
به افزایش تقاض��ا و قیمت مسکن منجر 
ش��ود. به گ��زارش ایسن��ا، همچنین در 
تابستان س��ال جاری ب��ازار اجاره اوضاع 
پرفش��اری را در برخی نقاط شهر تهران 
س��پری کرد. با اینک��ه میانگین افزایش 
اجاره بها در شهریورماه 8.6درصد نسبت 
به مدت مشابه س��ال قبل اعالم شد، در 
برخ��ی مناط��ق شاهد رشده��ای 30 تا 
40درصد بودیم که براساس رفتار سنتی 
ب��ازار مسکن، کارشناس��ان آن را نش��انه 
رون��ق خریدوفروش در آین��ده می دانند. 
تنه��ا مش��کلی ک��ه هم اکن��ون به عنوان 
عامل اصل��ی ادامه یافت��ن رکود مسکن 
عمل می کند، پایی��ن بودن قدرت خرید 
متقاضیان واقعی اس��ت ک��ه این توان به 

تدریج باال م��ی رود. دولت که طی چهار 
س��ال اخیر س��عی کرد به ج��ای مسکن 
مهر، سیاس��ت تسهیل گ��ری شرایط وام 
خری��د مسک��ن را دنبال کن��د، اقدام به 
راه اندازی صن��دوق پس انداز مسکن یکم 
بانک مسکن کرد و از سال 1394 در یک 
روند تدریجی نرخ آن را از 14 به 13، 11 
و سپس به 9.5 درصد با مدت بازپرداخت 
12س��اله رساند. حاال هم خبر رسیده که 
ق��رار اس��ت در هفته جاری ای��ن نرخ به 
8درص��د با زم��ان بازپرداخت 15س��اله 
برس��د. همچنین گفته می ش��ود برنامه 
بعدی دولت کاهش نرخ سود به 6درصد 
و افزایش مدت بازپرداخت به 20 س��ال 
اس��ت که هنوز با توجه ب��ه منابع فعلی 
قابل تحقق نیست. از 2.5 س��ال گذشته 
تاکن��ون 260 ه��زار نفر ب��رای دریافت 
تسهیالت مسکن یک��م ثبت نام کرده اند 
ک��ه به تدریج در ماه های آینده وارد بازار 
مسکن خواهن��د شد. طبق محاس��باتی 
هم اکنون ح��دود 5000میلی��ارد تومان 
در این صندوق وجود دارد. این سپرده ها 
تعهدی اس��ت و بانک موظف است آن را 
انج��ام دهد. برآورد این اس��ت که ظرف 
یک س��ال آینده بانک بای��د دو برابر این 
رق��م را تجهی��ز مناب��ع کند و ب��ا اضافه 
ک��ردن 10000میلیارد توم��ان آن را به 
ح��دود 15000میلیارد تومان برس��اند و 
به بازار مسکن تزری��ق کند. اهمیت این 
15000میلی��ارد توم��ان این اس��ت که 
متک��ی به بودجه دولت نیست و توس��ط 
م��ردم انجام می ش��ود. بنابراین توس��عه 
پایداری را تضمین می کند، زیرا تقاضاها 
به تدریج وارد بازار مسکن خواهند شد و 

شوک قیمتی ایجاد نخواهند کرد. 

تکه چهارم پازل رونق مسکن

در همایش معرفی فرصت های همکاری اقتصادی با ایران در اندلس تأکید شد

حضور شرکت های اسپانیایی در پروژه های زیرساختاری ایران
حمل و نقل ریلی

ورود نخستین قطار کانتینری چین 
به ایران از طریق اینچه برون

مراس��م اس��تقبال از قطار کانتین��ری باری چین 
به ای��ران با حض��ور صادقل��و اس��تاندار و محمدی 
 مع��اون بهره ب��رداری و س��یر و حرک��ت راه آه��ن

 ج. ا. ا در ایستگ��اه راه آه��ن اینچه برون برگزار شد. 
در این مراس��م حس��ن صادقلو، اس��تاندار گلستان 
گفت: توس��عه ترانزیت ک��اال، از راه های ایجاد ارزش 
اف��زوده ب��رای این خط ریلی اس��ت. وی با تأکید بر 
ضرورت پایداری و استمرار تردد قطارهای ترانزیتی 
از مسی��ر راه آه��ن اینچه ب��رون گفت: ب��رای تحقق 
ای��ن مهم بای��د معافیت ها و مش��وق های الزم برای 
بازرگانان پیش بینی شود. صادقلو تسریع در احداث 
خ��ط عریض و تغییر بوژی، ایجاد س��کوهای تخلیه 
بار در ایستگاه راه آهن اینچه برون، توس��عه روابط با 
ترکمنستان و کش��ورهای آس��یای مرکزی و چین، 
راه اندازی ایکس ری کانتینری و احداث بندرخش��ک 
را از دیگ��ر نیازهای راه آه��ن اینچه برون برای ایجاد 
ارزش اف��زوده در ای��ن خط ریلی برشم��رد و بر آن 
تأکید ک��رد. وی تصریح کرد: دولت در چهار س��ال 
گذشته اقدامات زیرس��اختی خوبی در حوزه راه آهن 
اس��تان گلستان انج��ام داده که قابل تقدیر اس��ت. 
صادقلو ادامه داد: دولت این اقدامات را برای توس��عه 
خط ریلی اینچه برون انجام داده و چند پیوست کلی 
نیز برای کری��دور شدن این منطقه پیش بینی کرده 
است. وی تصویب نهایی ایجاد منطقه آزاد اینچه برون 
در مجلس و آغاز عملیات اجرایی بندرخشک در این 
منطقه را دو پیوس��ت توس��عه خط ریلی اینچه برون 
اع��الم کرد و افزود: اجرایی شدن این پیوس��ت ها به 
رونق اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده خط ریلی کمک 
می کند. وی اضافه کرد: با توجه به برنامه پیش بینی 
شده برای جابه جایی س��االنه 10 میلیون تن کاال در 
چند س��ال آین��ده و 25 تا 30 میلی��ون تن کاال در 
دورنم��ای آینده، اقدامات انجام شده برای رس��یدن 
به این اهداف تاکنون رضایت بخش نبوده است. وی 
تصریح ک��رد: ورود نخستین محمول��ه کانتینری با 
قط��ار از چین، طلیعه ای برای توس��عه ترانزیت کاال 
از خ��ط ریلی اینچه برون اس��ت. اس��تاندار گلستان 
همچنین بر لزوم اجرایی شدن خط راه آهن حومه ای 
گرگ��ان - گنبد - کالله به عنوان بخش��ی از راه آهن 
گرگان - مش��هد تأکید و اظه��ار کرد: اجرایی شدن 
این طرح از مطالبات مردم منطقه است که به اندازه 

یک بزرگراه کار حمل و نقل را انجام می دهد. 
 

یادداشت

انرژی

فرصت سرمایه گذاری ٥,٥میلیارد 
دالری در شرکت نفت مناطق مرکزی

بست��ه س��رمایه گذاری برای اس��تفاده از فرصت های 
مالی س��رمایه گذاران در شرکت نف��ت مناطق مرکزی 
 ایران برای توس��عه میدان های گ��ازی، نفتی و احداث 
ایستگاه های تقویت فشار مشتمل بر 5,5 میلیارد دالر 
برآورد ش��ده که حدود یک میلی��ارد دالر آن در بسته 
پیش��نهادی میدان محور ارائه شده اس��ت. فرصت های 
سرمایه گذاری در این طرح ها شامل احداث ایستگاه های 
تقویت فش��ار گاز میدان های کنگان، هم��ا، وراوی، نار 
و سرخون اس��ت. همچنین توس��عه میدان های گازی 
هالگان، سفیدزاخور، سفیدباغون، دی، آغار، مدار، پازن، 
خارتنگ، تابناک و گردان در ردیف توس��عه میدان های 
گ��ازی قرار دارند. میدان های نفتی آب��ان، پایدار، پایدار 
غرب، دانان، چش��مه خوش، دالپری، نفت شهر، سومار، 
دهل��ران و خیام نیز شامل برنامه توس��عه ای می شوند. 
 در مدیری��ت طرح ه��ا و پروژه ه��ای در دس��ت اقدام، 
بودجه ریزی، کنترل تعداد 11طرح، 81 پروژه و 1574 
زیر پروژه به طور مستمر در حال انجام اس��ت. هم اکنون 
حدود 250 پروژه در حال اجراس��ت که 200 مورد آن 
در بخش مدیریت مهندسی و ساختمان و 50 پروژه در 
شرکت های تابعه را شامل می شود. طراحی، س��اخت و 
نصب واحدهای فرآورشی بخش گاز پاالیشگاه فراشبند 
با ه��دف ف��رآورش روزانه 20میلیون مت��ر مکعب گاز 
از می��دان آغار با ح��دود 30درصد پیش��رفت در حال 
اجراست. همچنین طرح جمع آوری و تزریق گاز همراه 
میدان سروس��تان و س��عادت آباد در مراحل پایانی آن 
ق��رار دارد. طرح جمع آوری و تزری��ق گاز همراه میدان 
نفتی چش��مه خوش با هدف جمع آوری گازهای همراه 
نفت جهت تأمین خ��وراک NGL3100 و تزریق گاز 
در میدان چشمه خوش بوده و هم اکنون پیشرفت قابل 
مالحظ��ه ای داشته اس��ت و باید تا قب��ل از اتمام واحد 
NGL3100 ب��ه بهره برداری برس��د. انجام مطالعات 
EPC مفهوم��ی، طراح��ی پایه و تهیه اس��ناد مناقصه
ط��رح احداث ایستگاه تقویت گاز میدان هما به منظور 
نگهداشت سقف تولید به میزان بیش از 18میلیون متر 
مکعب گ��از در فصول گرم و برداشت روزانه 22میلیون 
متر مکعب در روز در ماه های س��رد سال صورت گرفته 
و پیشرفت آن 90درصد است. جهت دستیابی به تأمین 
سوخت پایدار گاز پنج اس��تان شرقی و شمالی کشور، 
اجرای طرح ذخیره س��ازی گاز در مخزن شوریجه D و 
تأمین س��وخت پایدار برای پنج استان شرقی و شمالی 
کشور در دس��تور کار قرار گرفت. در این راستا حفاری 
11حلقه چاه، تهیه و نصب تسهیالت شش حلقه چاه به 
اتمام رسیده است. همچنین احداث مرکز جمع آوری نیز 
در مراحل پایانی آن قرار دارد. الزم به ذکر اس��ت سال 
گذشته در مجموع یک میلیارد و 390میلیون متر مکعب 
گ��از به این مخزن تزریق و یک میلیارد و 267 میلیون 
متر مکعب برداشت شده است. 18حلقه چاه طی سال 
ج��اری حفاری می شون��د و از این تع��داد چاه، تاکنون 
پنج حلقه چاه حفاری ش��ده و بقیه چاه ها نیز در حال 
حفاری یا در برنام��ه انجام حفاری قرار دارد. طی شش 
ماه اول امسال تعداد 35 شرح نیاز از سوی شرکت های 
بهره ب��رداری نفت و گاز زاگ��رس جنوبی، شرق و غرب 
مورد بررسی قرار گرفت و در کمیته های بررسی فنی و 
عملیات فنی در حال انجام فرآیند بررسی و تصویب قرار 
دارد. همچنین با وجود کاهش اعتبارات داخلی در شش 
ماه دوم سال گذشته، با اولویت بندی طرح ها و پروژه ها، 
تعداد 140 شناس��نامه پیمان بررسی شد. در شش ماه 
اول امسال همچنین از مجموع 5ه��زار و 419میلیارد 
ریال و 70میلیون دالر مناب��ع داخلی، میزان یک هزار 
و 973 میلیارد ری��ال و 43میلیون و 500 هزار دالر به 

طرح ها و پروژه های شرکت تخصیص یافته است. 
منبع: آنا

 صادرات نفت ایران از مرز
 ۲میلیون و ۶۰۰هزار بشکه گذشت

ص��ادرات نفت خ��ام و میعانات گازی ای��ران در ماه 
س��پتامبر از مرز 2میلی��ون و 600هزار بش��که در روز 
گذش��ت. به گ��زارش »فرصت ام��روز« از وزارت نفت، 
ایران در ماه س��پتامبر توانست 2میلی��ون و 250هزار 
بش��که نفت خام به مقاصد مختلف آسیایی و اروپایی 
صادر کند؛ چین و هند بزرگ ترین مشتریان نفت خام 
ای��ران هستند که بیش از یک میلیون بش��که از ایران 
نفت خریداری می کنند. ایران همچنین در ماه سپتامبر 
موفق شد حدود 430هزار بش��که میعان��ات گازی به 
مقاصد آسیایی صادر کند؛ کره جنوبی نیمی از میعانات 
گازی ایران را دریافت می کند که بزرگ ترین مش��تری 
میعان��ات گازی ایران محسوب می ش��ود. ایران در نظر 
دارد میعان��ات گازی تولیدی در کش��ور را برای تأمین 
نیازهای داخلی و همسو با اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی 
و جلوگیری از خام فروشی در داخل کشور مصرف کند. 
پاالیش��گاه س��تاره خلیج فارس و مجتمع پتروشیمی 
بروزی��ه هم اکنون بزرگ ترین مصرف کنندگان میعانات 
گازی در کش��ور به شمار می آیند. طبق برنامه شش��م 
توسعه قرار است همه میعانات گازی تولیدی کشور در 

داخل مصرف شود. 

شهریار آقایی
مدیر برنامه ریزی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران 



ب��ا  ام�روز:  ف��رص�ت 
رؤس��ای  اخی��ر  نامه ن��گاری 
کمیس��یون»اقتصادی«  دو 
و محاسبات«  بودجه  و»برنامه، 
مجل��س ب��ه رئیس جمه��ور و 
درخواست شان برای جلوگیری 
از پرداخت نقدی س��ود س��هام 
عدال��ت، حاال س��هام عدالت به 
کالف س��ردرگمی بدل ش��ده 
اس��ت. اوایل س��ال ٨٤ بود که 
ب��ا آغ��از فعالیت دول��ت نهم، 
طرحی با نام »س��هام عدالت« 
در راستای کاهش فقر و توزیع 
عادالنه ثروت کلید خورد و قرار 
ش��د تا پس از ١٠ سال و پایان 
یافتن دوره این طرح، به مردم 
س��ود پرداخ��ت ش��ود، اما ١٠ 
س��ال تمام ش��د و از پرداخت 
س��ود به م��ردم خبری نش��د. 
س��رانجام، قرار ش��د بعد از ٣١ 
شهریورماه امس��ال که مدارك 
هم��ه مش��موالن در س��امانه 
س��هام عدالت به ثبت رس��ید، 
س��امانه١٠ روز بس��ته شده و 
س��پس سود سهام عدالت برای 
مردم واریز شود، اما مهرماه هم 
رس��ید و این بار ه��م خبری از 
پرداخت س��ود نشد و درنهایت 
ای��ن مهلت مجددا ت��ا یک ماه 
دیگر و ت��ا پایان مهرماه تمدید 
ش��د. بنابراین س��امانه س��هام 
عدالت از پایان روز دهم دوباره 
بازگشایی شد و حاال مشمولین 
این س��هام می توانن��د تا پایان 
مهرماه صورت حس��اب خود را 
افزایش دهند و ش��ماره شبای 
حساب بانکی خود را در سامانه 

ثبت کنند. 
اما این روال ادامه داش��ت تا 
اینکه ب��ا نامه ن��گاری اخیر دو 
رئیس کمیس��یون »اقتصادی« 
و »برنامه، بودجه و محاسبات« 
مجلس ب��ه رئیس جمهور برای 
جلوگی��ری از پرداخ��ت س��ود 
س��هام عدالت به صورت نقدی، 
همه چیز دوب��اره در هاله ای از 
ابهام قرار گرفت. البته گفته های 
رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
کمیسیون اقتصادی و غالمرضا 
رئیس کمیس��یون  تاجگردون، 
بودج��ه مجلس بی ش��باهت به 
آنچ��ه درب��اره پرداخ��ت یارانه 
اتفاق افتاده اس��ت، نیست؛ این 
دو نماین��ده مجل��س معتقدند 
که پرداخت نقدی س��ود سهام 
عدالت به هدررفت منابع کشور 
منج��ر می ش��ود؛ نکت��ه ای که 

کارشناس��ان ه��م آن را تایید 
آنها می گویند س��ود  می کنند. 
اندک��ی که به بهبود معیش��ت 
نمی ش��ود،  منته��ی  خان��وار 
چیزی جز اتالف منابع نیس��ت 
و می ت��وان این رق��م را صرف 
کاری دیگر در راس��تای س��ود 
عامه مردم کرد. به کاربردن این 
رقم ب��رای بودجه های عمرانی 
ب��ا ان��دك ضریب افزای��ش، یا 
افزایش قیمت هر س��همی که 
به م��ردم اختصاص می یابد، دو 
راهکاری است که از سوی این 
دو نماینده پیشنهاد شده است. 
کارشناس��ان  برخی  بااین حال، 
نیز می گویند بهتر است هرچه 
زودتر جلوی آزادس��ازی سهام 
عدال��ت گرفته ش��ود و س��هام 
عدالت که از ابتدا به گفته آنها 
طرح��ی ناقص بود، ب��ه دولت 
بازگردد و ب��ه بخش خصوصی 
زی��را  ش��ود،  واگ��ذار  واقع��ی 
تکه تکه ک��ردن س��هام و فروش 
ب��ه م��ردم نتوانس��ته فرهنگ 
س��هامداری را بین مردم رواج 
ده��د و بی��م آن م��ی رود ک��ه 
گروه یا افرادی با سوءاس��تفاده 
خریدار س��هام عدالت با قیمت 
پایین باش��ند ک��ه در مجموع، 
حجم باالیی از س��هام بهترین 
ش��رکت های دولت��ی را در ید 
اختیار گرفته و از کنترل خارج 

کنند. 

سقف یک میلیونی سهام 
عدالت

با این همه مش��موالن سهام 
عدالت با توج��ه به اینکه تا چه 
میزان باقی مانده اقس��اط سهام 
عدال��ت خ��ود را پ��ر کرده ان��د 
حداکثر می توانند تا س��قف یک 
عدالت  س��هام  تومان  میلی��ون 
داش��ته باشند. طبیعی است که 
در صورت عدم تمایل مش��مول 
ب��ه پ��ر کردن حس��اب س��هام 
عدالت��ش، مابقی این س��هم در 
دست دولت باقی خواهد ماند و 
در پروس��ه خصوصی سازی یا از 
طریق مزایده یا بورس، به بخش 

خصوصی واگذار خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، در طرح 
سهام عدالت از ابتدا یک میلیون 
سهم برای مش��موالن این طرح 
تخصی��ص داده ش��ده و از ابتدا 
هم قرار نبود که این یک میلیون 
تومان حبه، بخش��ش ی��ا جایزه 
باشد. در نتیجه کل این سهام در 
حال حاضر در دست دولت است 
و مشموالن این طرح یک میلیون 

تومان بدهکار دولت می شوند. 
از آنجایی که مشموالن طرح 
سهام عدالت برای طبقات نسبتا 
ضعی��ف جامع��ه ب��ود و آنها به 
راحتی نمی توانستند اقساط این 
یک میلیون توم��ان را پرداخت 
کنند، قرار ش��د تعدادی شرکت 
تحت عنوان شرکت سرمایه پذیر 

انتخاب ش��وند و ه��ر کدام یک 
مقدار از سهام ش��ان را به سهام 
عدالت تخصی��ص دهند. برخی 
ای��ن ش��رکت ها یک درص��د  از 
از سهام ش��ان به س��هام عدالت 
تخصی��ص دارد و برخی دیگر تا 
۹٠درصدش��ان مربوط به سهام 
عدالت اس��ت.  قرار ب��ر این بود 
که در ١٠س��ال اخیر س��ازمان 
خصوصی سازی از این شرکت ها 
سودش��ان را گرفته و به نیابت، 
مش��موالن س��هام عدالت بابت 
بده��ی آنها به دول��ت این مبلغ 
را به حس��اب خزان��ه واریز کند. 
طب��ق آنچه گفته ش��ده بود در 
صورتی ک��ه زودتر از ١٠س��ال 
مبلغ یک میلیون تومان توس��ط 
این س��ودها پر می شد، آن یک 
میلیون تومان س��هم به مشمول 
س��هام عدال��ت تخصی��ص داده 
می ش��د، اما اگر در این ١٠ سال 
تا س��قف یک میلیون تومان آن 
مبلغ پر نمی ش��د )که نشد(، تا 
آن میزانی که پر ش��ده اس��ت، 
سهام به مشموالن سهام عدالت 
تخصیص پی��دا می کرد و درباره 
مابق��ی آن تا یک میلیون تومان 
مشموالن اختیار داشتند که این 
سهم را از دولت بخرند یا نخرند. 
در اواخر س��ال گذش��ته بود 
که مش��خص شد ش��رکت های 
سرمایه پذیر در ١٠ سال گذشته 
ب��ه ط��ور میانگین ب��ه ازای هر 

مش��مول س��هام عدال��ت ۵٣۲ 
ه��زار تومان س��ود به س��ازمان 
این  که  داده اند  خصوصی سازی 
س��ازمان این مبلغ را به حساب 
خزان��ه واری��ز کرده اس��ت. در 
نتیجه مش��موالن سهام عدالت 
می توانس��تند وارد سامانه سهام 
عدالت ش��وند و تا س��قف ٤۶٨ 
ه��زار توم��ان پول به حس��اب 
دول��ت واری��ز کنند ت��ا بتوانند 
یک میلیون تومان سهام عدالت 
داشته باشند. این موضوع برای 
مش��موالن اختیاری بود، یعنی 
می توانس��تند این مبلغ را واریز 
نکنن��د و فقط ۵٣۲ هزار تومان 

سهام عدالت داشته باشند. 
پایی��ن  ده��ک  دو  البت��ه 
کمیته  ش��امل  ک��ه  درآم��دی 
ام��داد و بهزیس��تی می ش��دند 
شامل۵٠درصد تخفیف بودند و 
نی��از به واریز این پول برای آنها 
نب��ود. در نتیجه ای��ن دو دهک 
میلیون  ی��ک  درآمدی ش��امل 

تومان سهام عدالت می شوند. 
عدالت��ی  س��هام  نتیج��ه  در 
تاکن��ون به دس��ت مش��موالن 
این س��هام داده نش��ده و تمام 
آن در حال حاض��ر برای دولت 
است و مش��موالن می توانند با 
توجه به تصمیم��ی که برای پر 
کردن حساب سهام عدالت خود 
آزادس��ازی  می گیرند، در زمان 
س��هام عدال��ت تا س��قف یک 
میلی��ون تومان س��هام را از آن 
خود کنند. اگر مشمولی حساب 
خود را تا س��قف ی��ک میلیون 
توم��ان پ��ر نکند، آن س��هم در 

حساب دولت خواهد ماند. 
طبیع��ی اس��ت از آنجایی که 
دول��ت نباید بنگاه��داری کند، 
آن  خصوصی س��ازی  س��ازمان 
س��هم را یا از طریق مزایده یا از 
طریق عرضه در ب��ورس واگذار 
خواه��د ک��رد و ای��ن موضوعی 
جدا از بحث سهام عدالت است 
همچنی��ن اینکه این س��هم به 
بخش خصوص��ی واقعی واگذار 
ش��ود ی��ا خی��ر نی��ز موضوعی 

مستقل است. 
ق��رار ب��ود ب��ا هماهنگی های 
اول  مرحل��ه  ش��ده  انج��ام 
پرداخت سود س��هام عدالت تا 
پایان ش��هریورماه انجام ش��ود، 
ام��ا تاکن��ون ای��ن موض��وع به 
تاخیر افت��اده و به ظاهر باید در 
هفته ه��ای آین��ده منتظر واریز 

این مبلغ باشیم. 

ق��رارداد  امض��ای نخس��تین 
تامین مالی بانک ه��ای ایران با 
یک بان��ک اروپای��ی در فضای 
برجام��ی نش��ان داد جه��ان به 
اقتص��اد ای��ران اعتم��اد دارد و 
میلی��ارد   ٣٠ می ش��ود  گفت��ه 
دالر فاینان��س خارج��ی دیگ��ر 
گ��زارش  ب��ه  اس��ت.   راه  در 
ایرن��ا، در ش��رایطی ک��ه دولت 
با تنگن��ای مالی مواجه اس��ت 
ت��وان  خصوص��ی  بخ��ش  و 
در  کالن  س��رمایه گذاری های 
پروژه ه��ای مختل��ف را ن��دارد، 
بهترین  فاینانس ها  از  اس��تفاده 
راه��کار ب��رای تامی��ن مناب��ع 
مالی پروژه ه��ا به ویژه طرح های 
عمران��ی و زیرس��اختی اس��ت. 
پی��ش از برج��ام ک��ه رواب��ط 
اقتص��ادی ایران با کش��ورهای 
دیگر بس��یار محدود بود امکان 
اس��تفاده از منابع مالی خارجی 
وجود نداشت اما پس از امضای 
تفاهم نامه برجام آنها برای ارائه 
فاینانس به ایران به صف شدند، 
به طوری که برای قرارداد خرید 
هواپیماهای جدی��د با توجه به 
تعدد پیش��نهادات تامین منابع 
ش��رکت های  س��وی  از  مال��ی 

خارجی، وزارت راه و شهرسازی 
اقدام به برگزاری مناقصه کرده 
اس��ت که این مناقصه به زودی 
برگ��زار می ش��ود.  اخی��را هم 
ق��رارداد فاینانس ی��ک میلیارد 
یورویی ١٤ بانک ایرانی با بانک 
»اوبر« اتریش به امضا رسید که 
نخس��تین ق��رارداد تامین مالی 
بانک های ایران ب��ا اروپا پس از 
برجام است. البته این آغاز ورود 
فاینانس های اروپایی به کش��ور 
اس��ت و طبق گفته مس��ئوالن 
فاینان��س  دالر  ٣٠میلی��ارد 
خارجی به زودی نهایی می شود. 

سقف 50 میلیارد دالر خطوط 
اعتباری خارجی در بودجه

اصغ��ر  زمین��ه،  همی��ن  در 
فخری��ه کاش��ان، قائم مقام وزیر 
ام��ور  در  شهرس��ازی  و  راه 
بین المل��ل گف��ت: مجل��س در 
بودجه امس��ال ب��ه دولت اجازه 
داده اس��ت تا سقف ۵٠ میلیارد 
دالر از خ��ط اعتب��اری خارجی 
اس��تفاده کند و برای هیچ یک 
از نهاده��ا و وزارتخانه س��قفی 
ب��رای اس��تفاده از ای��ن میزان 
فاینانس مش��خص نشده است، 

هر دس��تگاهی می توان��د برای 
اس��تفاده از این میزان فاینانس، 
پ��روژه م��ورد نظر خ��ود را به 
س��ازمان برنامه پیش��نهاد دهد 
و در صورت تایی��د، در اولویت 
تخصیص فاینان��س قرار بگیرد.  
اینکه به  بیان  با  فخریه کاش��ان 
جز اتریش با کش��ورهای آلمان، 
ژاپ��ن، ایتالیا، دانم��ارك و کره 
جنوبی هم در حال نهایی کردن 
هس��تیم،  فاینانس  قراردادهای 
گف��ت: تاکن��ون رایزنی ها برای 
حدود ٣٠ میلیارد دالر فاینانس 
با چند کش��ور انجام ش��ده که 
به تازگی قرارداد ب��ا فاینانس ٨ 
میلیارد یورویی با کره جنوبی و 
فاینانس یک میلیارد یورویی با 

اتریش نهایی شد. 

کاهش ریسک 
سرمایه گذاری در ایران 

همچنی��ن س��یدبهاء الدی��ن 
حس��ینی هاش��می، کارشناس 
امض��ای  درب��اره  بانک��ی 
اروپا  ب��ا  فاینانس  قرارداده��ای 
گفت: گش��ایش ای��ن خط های 
اعتب��اری نش��ان دهنده ثب��ات 
اقتص��ادی و کاه��ش ریس��ک 

س��رمایه گذاری در کشور است 
و امض��ای قراردادهای فاینانس 
به ویژه ب��ا اروپا ک��ه در قوانین 
و مق��ررات پول��ی و بانکی خود 
س��ختگیری های قاب��ل توجهی 
دارند، ب��ه معنای اعتم��اد این 
ای��ران  اقتص��اد  ب��ه  کش��ورها 

محسوب می شود. 
این کارش��ناس پولی و بانکی 
ب��ا بیان اینکه ای��ران ظرفیت و 
س��رمایه گذاری های  پتانس��یل 
خارجی را دارد، ادامه داد: پیش 
از این، ایران در بین کشورهای 
پرریسک برای سرمایه گذار قرار 
داش��ت اما با گشایش خط های 
اعتباری از دیگر کش��ورها یکی 
پ��س از دیگری ش��اهد اعتماد 
آنها به فضای سیاسی، اقتصادی 

و کسب و کار در ایران هستیم. 
حس��ینی هاش��می با اشاره به 
امض��ای ق��رارداد فاینان��س یک 
میلی��ارد یوروی��ی اتریش گفت: 
قرارداد با بانک اتریش��ی، توافقی 
اتریش��ی،  بانک  بین  س��ه جانبه 
بانک ه��ای ایران��ی و ذی نفع��ان 
داخلی و استفاده کنندگان از این 
بانک های  البته  اس��ت.  فاینانس 
این  ایران��ی مس��ئول ضمان��ت 

فاینانس را بر عهده دارند. اما نکته 
مهم این است که تمام ارزیابی ها 
برای اعتماد به بانک های ایرانی از 
سوی سیس��تم بانکی این کشور 
انجام شده اس��ت و در هیچ یک 
از مراحل ارزیاب��ی، مانعی وجود 

نداشت. 

نگران ورود فاینانس ها 
نباشید 

ب��ا ای��ن هم��ه، در حال��ی که 
فاینانس می تواند گزینه منطقی 
برای اج��رای پروژه های عمرانی 
و زیرس��اختی باشد که عده ای با 
این تصور که این خطوط اعتباری 
باعث افزایش بدهی های خارجی 
دولت هس��تند، این روش تامین 
مالی را ی��ک تهدید برای اقتصاد 
کش��ور می دانند. اما هدف دولت 
از گش��ایش خط��وط اعتباری از 
خارج از کشور تولید ثروت است. 
پروژه های��ی در اولویت تخصیص 
فاینانس ه��ا ق��رار می گیرند که 
سودده باشند و بتوانند در مرحله 
درآمدهای کشور  به  بهره برداری 
بیفزایند و قطع��ا بازپرداخت این 
فاینانس ها از محل بهره برداری از 

همین پروژه ها است. 

30میلیارد دالر فاینانس خارجی به زودی نهایی می شود

فاینانس های اروپایی در راه ایران

اگر سقف یک میلیونی سهام عدالت پر نشود، باقیمانده سهام در حساب دولت می ماند

کالف سردرگم سهام عدالت جزییات نشست مدیران بانک های دولتی
تقدیر شورای هماهنگی بانک ها 

برای رعایت نرخ سود
رئیس ش��ورای هماهنگی بانک های دولتی از تقدیر 
از عملک��رد بانک های عضو این ش��ورا به دلیل رعایت 
نرخ سود سپرده ها برابر با بخشنامه بانک مرکزی خبر 
داد.  محمدرضا حسین زاده در گفت و گو با ایِبنا گفت: 
جلسه اصلی شورای هماهنگی بانک ها با حضور مدیران 
عامل بانک های عضو در محل دبیرخانه ش��ورا برگزار 
ش��د.  مدیرعامل بانک ملی ایران افزود: در این جلسه 
از عملک��رد بانک های عضو ش��ورا در خصوص رعایت 
نرخ سود سپرده ها طبق بخشنامه بانک مرکزی تقدیر 
به عمل آمد.  ریاس��ت این جلس��ه برعهده محمدرضا 
حسین زاده مدیرعامل بانک ملی بود و به جز او، مرتضی 
ش��هیدزاده مدیرعامل بانک کش��اورزی، محمدکاظم 
چق��ازردی مدیرعامل بانک س��په، عل��ی صالح آبادی 
مدیرعامل بانک توس��عه صادرات، علی اشرف افخمی 
مدیرعام��ل بانک صنعت و مع��دن، حجت اهلل مهدیان 
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون و تع��دادی از اعضای 
هیات مدیره بانک های مسکن، تجارت، پست بانک، رفاه 

کارگران، صادرات و ملت حضور داشتند. 

افخمی در دیدار با نخست وزیر سابق ژاپن 
تاکید کرد

نقش بانک صنعت و معدن در 
تامین مالی طرح های توسعه ای

علی اشرف افخمی، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بانک صنعت و معدن گفت این بانک در زمینه تامین 
مالی طرح های زیرس��اخت توس��عه ای نظیر فوالد، 
س��یمان، راه آهن، نیروگاه و پتروشیمی نقش فعالی 
داشته و در این زمینه می توان از افتتاح پتروشیمی 
کاویان، پتروش��یمی لرس��تان و پتروشیمی مهاباد و 
تامین مالی ایجاد خط آهن سریع السیر تهران – قم 
– اصفهان و برقی س��ازی خط آهن تهران – مشهد، 
تامین مالی نوسازی ناوگان هواپیمایی کشور نام برد. 
 ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��انی بان��ک صنعت و 
معدن، وی که در دیدار با یوکیو هاتویاما نخس��ت وزیر 
س��ابق ژاپن و مشاور بانک س��رمایه گذاری زیرساخت 
آسیا س��خن می گفت، گشایش نخس��تین ال سی از 
طریق سوئیفت برای بخش خصوصی، برقراری روابط 
کارگ��زاری با ٨۲ بان��ک فعال در ٣٣ کش��ور، امضای 
تفاهم نامه همکاری MOU با اگزیم بانک کره جنوبی 
و امض��ای قرارداد فرعی ب��ه مبلغ ٤٠٠ میلیون دالر با 
اگزیم بانک هندوس��تان، قرارداد فاینانس ١میلیارد و 
۲٠٠ میلیون یورویی بین بانک صنعت و معدن و ونش 
اکونوم بانک روس��یه، قرارداد تامین مالی برقی س��ازی 
قطار تهران - مشهد بین بانک صنعت و معدن و اگزیم 
بانک چین به مبلغ یک میلی��ارد و ۵٠٠ میلیون دالر 
را از فعالیت ه��ای بانک صنعت و معدن در فضای پس 
از برجام برش��مرد.   افخمی تصریح کرد: ایران از نظر 
سرمایه گذاری امن ترین کشور منطقه و دومین اقتصاد 
ب��زرگ در خاورمیانه اس��ت و عالوه ب��ر اینکه نیروی 
کار ج��وان و تحصیلک��رده دارد در ح��ال به روز کردن 
سیستم های بانکی و ایجاد شرایط مناسب برای تبادل 

با سیستم بانکداری بین المللی است. 
 وی بیان داشت: سیس��تم بانکی ایران شامل ٣٣ 
بان��ک، ش��امل ۹ بانک دولت��ی، ۲٠ بانک خصوصی 
و چه��ار موسس��ه اعتب��اری اس��ت که خ��ود را با 
پیش نیازه��ای نظام بانکی جهانی س��ازگار و همراه 
س��اخته اس��ت. به عالوه بورس ایران نیز که س��هم 
عمده آن را صنایع پتروش��یمی، پاالیش��ی، بانک ها 
و شرکت های س��رمایه گذاری تشکیل می دهند طی 
س��ال های ۲٠١٣ تا ۲٠١۶ دوران رش��د مناسبی را 
تجربه کرده و در راستای پیوستن به اقتصاد جهانی 

پیشرفت قابل توجهی داشته است. 
 این مدیر بانکی ضمن تش��ریح ش��رایط مطلوب 
کش��ورمان ب��رای تعامالت بین المللی بیان داش��ت: 
بده��ی خارجی ایران در س��ال های ۲٠١٣ تا ۲٠١۶ 
به ش��دت کاهش یافته اس��ت و کش��ورمان حتی در 
ش��رایط دش��وار تحریم های غیر عادالنه، همواره به 
تعهدات خ��ود در بازپرداخت بده��ی خارجی عمل 
کرده اس��ت.   افخمی بحث ش��فافیت، پاس��خگویی 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی، مدیری��ت ریس��ک، توجه به 
اعتبارس��نجی و از همه مهم تر رعایت انضباط مالی 
را از مهم ترین دس��تاوردهای این بانک برشمرد که 
می تواند رتبه و جای��گاه این بانک را در عرصه مالی 
بین الملل ارتقا دهد.   نخس��ت وزیر س��ابق ژاپن نیز 
در ای��ن دیدار گفت: بر این ب��اورم که دولت کنونی 
و به ویژه وزارت خارجه ایران برای دس��تاورد برجام 
باید نامزد جایزه صلح نوبل باش��د. من دوست دارم 
رابطه تجاری ایران و ژاپن تقویت ش��ود و کش��ورم 
به ایران تکنول��وژی صادر کند.   هاتویاما افزود: نوع 
نرم افزارهای مورد استفاده در سیستم بانکی برای ما 
بس��یار اهمیت دارد، چراکه استاندارد این نرم افزارها 
کیفیت و کارآمدی نظام بانکی را مشخص می کند. 

 نخس��ت وزیر س��ابق ژاپن که به اتفاق یک هیأت 
پن��ج نفره ب��ه منظور تب��ادل نظر پیرامون مس��ائل 
و  اقتص��ادی  همکاری ه��ای  توس��عه  و  اقتص��ادی 
بین المللی به کش��ورمان س��فر کرده است، آمادگی 
بانک س��رمایه گذاری زیرس��اخت آس��یایی را برای 
فاینانس کردن پروژه های زیربنایی در ایران از طریق 

بانک صنعت ومعدن اعالم کرد. 
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بانکنامه

گذری بر خدمات بانکداری الکترونیک بانک 
پاسارگاد

بانک پاسارگاد پیشرو در ارائه 
خدمات بانکداری الکترونیک

 امروزه بانکداری  الکترونیک، بخشی اجتناب ناپذیر 
از سیس��تم بانکی کش��ور است؛ بخش��ی که به علت 
عوامل��ی مانند کاه��ش هزینه ها و تس��ریع در ارائه 
خدم��ات، باع��ث افزای��ش رضایت مندی مش��تریان 
می ش��ود. عالوه بر این، تاثیر بسیار مثبتی در کاهش 
آلودگی هوا، کاهش رفت و آمدهای غیرضروری، رفع 
تبعات ناش��ی از آن و صرفه جوی��ی در وقت و هزینه 
م��ردم دارد که به دنبال آن حفظ محیط  زیس��ت و 

افزایش کارایی را در پی خواهد داشت. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این بانک  
به جهت نوآوری ها و خالقیت، در این بخش پیش��رو 
بوده و با ارائه ان��واع خدمات بانکداری الکترونیک به 
بهترین نح��و ممکن، گامی موث��ر در جهت افزایش 
رضایت مش��تریان و حفظ محیط زیس��ت برداش��ته 
 اس��ت. تا آنجا که موفق ش��ده  عنوان »بانک سبز« را 
از آن خ��ود کند. در این بان��ک بیش از ۹۵ درصد از 
خدمات بانکی از طریق بانکداری الکترونیک و کمتر 

از ۵ درصد به صورت حضوری انجام می شود. 
مهم ترین دس��تاورد بانک پاس��ارگاد، تهیه نرم افزار 
اس��ت؛   )Core-Banking( متمرک��ز  بانک��داری 
سیس��تمی ک��ه در بس��تر آن بس��یاری از خدم��ات 
بانک��داری الکترونیک مانند بانک��داری مجازی برای 
نخستین بار در سیستم بانکی کشور ارائه شده است؛ 
بانکداری مجازی بانک  پاس��ارگاد، طیف وسیعی از 
خدمات بانکی را در ه��ر زمان و هر مکان در اختیار 
مشتریان قرار می دهد. این خدمت به مشتری امکان 
می دهد که از طریق برقراری ارتباط اینترنتی بتواند 

پار ه ای از امور بانکی خود را انجام دهد. 
بانک  پاس��ارگاد در قال��ب بانک��داری  الکترونیک، 
خدم��ات دیگری مبتنی بر موبایل، کارت و تلفن نیز 
ارائه می کند که بهره مندی از هر یک، باعث تس��هیل 

انجام امور بانکی مشتریان خواهد شد. 
هم��راه  پرداخ��ت  )موبایل بان��ک(،  همرا ه بان��ک 
)پرداخ��ت موبای��ل(، اس ام اس بان��ک، س��امانه آنی 
بانک  پاسارگاد، تلفن بانک، س��امانه پرداخت تلفنی، 
من کارت پاس��ارگاد، ان��واع کارت های نق��دی و... از 
جمله خدماتی است که بانک  پاسارگاد ارائه می دهد. 
ناگفته نماند بانک  پاس��ارگاد عالوه بر تالش برای 
ارائ��ه بهترین ه��ا در عرصه بانک��داری الکترونیک به 
هم میهنان، فرهنگ س��ازی ب��رای بهره مندی از این 
خدم��ات در بین م��ردم را نیز جزو مس��ئولیت های 
اساس��ی خ��ود قلم��داد می کن��د. از ای��ن رو ب��رای 
نخس��تین بار، اق��دام به برگ��زاری دوره های آموزش 
بانکداری الکترونی��ک ب��ه هزینه خود، در ش��عبه ها، 
مدارس، دانش��گاه ها، س��ازمان ها و نهادهای مختلف 
کرده  است. همچنین در اقدامی دیگر، با اجرای طرح 
انگیزشی ریتون بانک  پاسارگاد، برای مشتریانی که از 
خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند، بسته 
به امتیازش��ان، امکان��ات و جوایز وی��ژ ه ای را درنظر 

گرفته  است. 
بانک  پاسارگاد تاکنون با بهره گیری از برترین های 
IT کش��ور و تلفیق دانش و تجربه، توانسته گام های 
موثری در جهت نهادینه کردن فرهنگ بهره مندی از 
خدم��ات بانکداری الکترونیک ب��ردارد و اعتقاد دارد 
یک��ی از ابزاره��ای مه��م در نیل به محیط زیس��تی 
س��الم و اجرای بانکداری س��بز، ابزاره��ای بانکداری 

الکترونیک هستند. 
هم میهنان گرامی می توانند برای کس��ب اطالعات 
بیش��تر در خصوص خدمات بانک  پاس��ارگاد اعم از 
خدم��ات بانک��داری الکترونی��ک این بان��ک و نحوه 
بهره مندی از آنها به س��ایت بانک پاسارگاد به نشانی 
www. bpi. ir مراجعه کنند یا با مرکز اطالع رسانی 
و مش��اوره بانک  پاس��ارگاد به شماره ٨۲٨۹٠ تماس 

حاصل فرمایند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

٣.۹۶7دالر آمریکا

٤.7١٨یورو اروپا

۵.۲۵٤پوند انگلیس

١.٠۹٣درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵٣٠.٠٠٠مثقال طال

١۲۲.٣۵٠هر گرم طالی ١٨ عیار

١.۲۲7.٠٠٠سکه بهار آزادی

١.۲7۲.۵٠٠سکه طرح جدید

۶۵١.٠٠٠نیم سکه

٣7۶.٠٠٠ربع سکه

۲٤۹.٠٠٠سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه
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در نخستین روز معامالت بورس اوراق 
به��ادار تهران در ای��ن هفته شاخص کل 
ت��ا ابتدای کانال ۸۵ه��زار واحدی پایین 
آم��د و در نهای��ت با اف��ت 360واحدی 
تا رق��م ۸۵ه��زار و 69واح��دی کاهش 
گ��از  و  نف��ت  س��رمایه گذاری  یاف��ت. 
 پتروشیم��ی تأمین، پاالیش نفت تهران و 
ایران خودرو هر یک به ترتیب ۵9، 39 و 
36 واحد تأثیر کاهنده روی دماسنج بازار 
س��هام داشتند و از ط��رف مقابل صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ارتباطات 
سیار ایران و گروه مپنا به ترتیب ۵6، ۲9 
و ۲۲ واحد تأثی��ر افزاینده روی شاخص 
کل داشتند. ارزش معامالت بورس تهران 
نیز به رق��م ۱۸9 میلیارد تومان بالغ شد 
ک��ه این رقم ناشی از دس��ت به دس��ت 
ش��دن 6۱۸میلیون س��هم و اوراق مالی 
قاب��ل معامله ط��ی ۷0ه��زار و 36 نوبت 
دادوس��تد ب��ود. در معام��الت روز شنبه 
گروه های خودرو، اطالع��ات و ارتباطات 
و فل��زات اساس��ی با بیش��ترین حجم و 
ارزش معامالت در صدر برترین گروه های 

صنعت قرار گرفتند. 

نگرانی سهامداران از خبرهای 
غیر منتظره

بازار س��هام ک��ه در هفت��ه گذشته با 
فعالیت در تنها س��ه روز کاری، چهره ای 
منف��ی داش��ت و افت نی��م درصدی در 
مقیاس هفتگی به ثبت رس��انده بود، روز 
شنب��ه نیز اف��ت 0.4۲ درصدی شاخص 
ک��ل بورس را رقم زد. ترس س��هامداران 
از خبره��ای غیرمنتظ��ره در میان هفته 
جاری به وی��ژه اقدام ی��ک جانبه ترامپ 

برای خروج از برج��ام باعث شده تا بازار 
س��هام همچنان در زیر س��ایه س��نگین 
فروشندگ��ان س��هام با بی��م و امید گام 
بردارد. بر این اس��اس بازار سهام بازاری 
کم عم��ق و توأم با افزای��ش فروشندگان 
در مقاب��ل خریداران اغل��ب حقیقی بود 
که ترجیح می داد برای جمع آوری سهام 
دس��ت به عصا گام ب��ردارد. در معامالت 
نخستی��ن روز هفته گ��روه خودرو تحت 
تأثی��ر جو منفی و هیجانی ب��ازار، دوباره 
درجا زد. در گروه خ��ودرو شاهد معامله 
۱۷۸میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
۲۱میلیون تومان بودیم و تعداد معامالت 
ب��ه ۱۵ه��زار و 4۲9 واحدی رس��ید. در 
این گروه در اغل��ب نمادها قیمت پایانی 
شاهد افت ب��ود. باوجود اخبار مثبتی که 
از ای��ن گروه به گوش می رس��د، به دلیل 
ابهام��ات و نگرانی های��ی که در خصوص 
تعه��دات ترام��پ به برجام وج��ود دارد، 
گروه یکدس��ت س��رخ  پوش شد. در گروه 
فلزات اساس��ی نیز قیمت اکثر سهم ها رو 
به کاهش بود. در ای��ن گروه ۵9میلیون 
سهم به ارزش بیش از ۱4میلیارد تومان 

مورد دادوستد قرار گرفت. 

معامالت درون گروهی زیر ذره بین
روز شنبه در بازار دوم بورس تهران که 
به معامالت درون گروهی س��هامدار عمده 
اختصاص دارد، اندکی بیش از ۲0میلیون 
س��هم صنایع پتروشیم��ی خلیج فارس به 
ارزشی کمتر ۱0میلیارد تومان به کدهای 
درون گروهی سهامدار عمده انتقال یافت. 
در ملی صنایع مس ای��ران نیز ۵میلیون 
سهم به ارزش بیش از یک میلیارد تومان 
با معامالت انتقالی میان سهامداران عمده 
همراه شد. گروه اقتصادی کرمان خودرو 
ام��ا با کدبه کد شدن بیش از ۱۸۲میلیون 

س��هم به ارزش بیش از ۱۸میلیارد تومان 
از ک��د حقوقی به ک��د حقیقی روی صفر 
تابل��و در جری��ان معامالت عادی س��هام 
مواجه بود. در س��ایر نمادهای تأثیرگذار 
ب��ازار از جمل��ه خودرویی ها نی��ز بورس 
ته��ران شاه��د معام��الت دوطرف��ه و در 
عین ح��ال کدبه ک��د در اغل��ب نمادهای 
معامالتی این بازار بود. نکته قابل تأمل در 
بازار انفعال عمومی اغلب حقوقی ها برای 
حمایت یا جمع آوری س��هام در نمادهای 
معامالتی شاخص ساز بود که در نهایت به 
قرمزپوش شدن دسته جمعی نماگرهای 

منتخب بازار انجامید. 

افت 14 واحدی آیفکس
روز  نخستی��ن  در  ای��ران  فراب��ورس 
معامالت��ی هفته جاری شاهد عرضه اولیه 
۱0درصد از س��هام شرکت لیزینگ ایران 
و شرق در بازار دوم، چندین بازگش��ایی 
و توق��ف نماد در بازار س��هام و در نهایت 
افزایش حجم و ارزش معامالت در مقابل 
کاه��ش شاخ��ص ک��ل ب��ود. در جریان 
ب��ازار روز شنبه ۱۵مهرم��اه معامله گران 
4۱۷میلی��ون ورق��ه ب��ه ارزش بی��ش از 
۲ه��زار و ۵۱3ریال را دس��ت به دس��ت 
کردند که نسبت به آخرین روز مبادالتی 
در هفت��ه قبل از افزای��ش حجم و ارزش 
دادوس��تدها در فرابورس حکایت داشت. 
سهامداران در مجموع دو بازار اول و دوم 
۱3۱میلیون س��هم به ارزش 3۵۱میلیارد 
ریال را مبادل��ه کردند که باالترین حجم 
و ارزش معام��الت ب��ه نمادهای »ذوب« 
در  داش��ت.  اختص��اص  »ریش��مک«  و 
نم��اد ذوب آه��ن س��هامداران نزدیک به 
46میلی��ون س��هم ب��ه ارزش 3۸میلیارد 
ریال و در نماد تولید و صادرات ریشمک 
۱۱میلیون س��هم ب��ه ارزش ۱۱6میلیارد 

در  همچنی��ن  کردن��د.  جابه ج��ا  ری��ال 
جری��ان بازار ۱0درصد از س��هام لیزینگ 
ایران و شرق معادل 30میلیون س��هم با 
قیمت ۱۵۷0ریال به فروش رس��ید تا به 
ای��ن ترتیب چهارمین عرضه اولیه س��ال 
جاری فرابورس رقم بخورد. در این میان 
رصد نمادهای پربازدید فرابورس��ی نشان 
می دهد نماد »ریش��مک« ک��ه به تازگی 
عرض��ه اولیه شده و از ام��روز شاهد آغاز 
بازارگردان��ی به روش مبتن��ی بر حراج و 
تغییر دامنه نوس��ان قیم��ت تا ۱0درصد 
اس��ت در ص��در نماده��ای پربیننده قرار 
گرفت و ۱0درصد رش��د قیمت را تجربه 
کرد. از سوی دیگر نمادهای »ریشمک«، 
»گکوث��ر«، »افرا« و »قچ��ار« در حالی با 
بیش��ترین افزایش قیمت روب��ه رو شدند 
که در س��مت مقابل نماده��ای »اوان«، 
»اپ��رداز«، »ش��راز« و »شلی��ا« باالترین 
افت قیم��ت را تجربه کردن��د. همچنین 
معامالتی  نماده��ای  بازگش��ایی  شاه��د 
شرک��ت بیم��ه کارآفرین، خدم��ات فنی 
فوالد یزد و توقف نماد شرکت ساختمان 
اصفهان بودیم. نگاهی ب��ه معامالت بازار 
پایه نیز نش��ان می دهد 9۱میلیون سهم 
ب��ه ارزش بیش از ۱۷۲میلی��ارد ریال در 
مجموع س��ه تابلو ب��ازار پایه دادوس��تد 
شده و نماد »زنج��ان« متعلق به شرکت 
صنایع پتروشیمی زنجان بیشترین حجم 
معام��الت را در اختیار گرفته اس��ت. در 
نهایت شاخص کل فرابورس نیز با تحمل 
افت نزدیک به ۱4واحدی مجبور به ترک 
ارتفاع پیش��ین و نزول تا پله 93۷واحدی 
شد ک��ه عمده ب��ار منفی ب��ر آیفکس از 
جان��ب نمادهای گ��روه فلزات اساس��ی، 
پاالیش��ی و پتروشیم��ی مانند »میدکو«، 
»ذوب«، »هرم��ز«،  »مارون«، »شراز« و 

»شاوان« رقم خورد. 

افت بازار سهام ادامه دار شد

عقبنشینیحقوقیهاازنمادهایشاخصساز

انتظ��ار م��ی رود ت��ا انتهای س��ال و به 
خصوص در س��ال آین��ده، برنامه پذیرش 
شرکت ها در بازاره��ای بورس و فرابورس 
ادامه داشته و تع��داد کثیری از شرکت ها 
در صنای��ع مختل��ف مورد پذی��رش قرار 
گیرن��د، اما نکته مه��م و قابل تامل، ادامه 
ت��الش مدیران س��ازمان ب��ورس و اوراق 
بهادار ب��رای ورود شرکت های پرپتانسیل 
و ب��ا داشتن س��رمایه مناس��ب باید باشد 
ک��ه از روند س��ودآوری مستم��ری بهره 
می برند. همچنین از نکات مثبت پذیرش 
شرکت ه��ای جدید با توجه به اس��تقبال 
مناسب فعاالن بازار سرمایه از عرضه های 
اولی��ه )هرچن��د شرکت ه��ای کوچ��ک(، 
ورود نقدینگ��ی تازه نف��س، افزایش حجم 
معام��الت و پویایی بازار س��رمایه اس��ت. 
پیش بین��ی می ش��ود گروه ه��ای فل��زی، 
معدن��ی،  آی ت��ی و پاالیش��گاهی ج��زو 
صنای��ع پرتقاض��ای نیمه دوم س��ال بازار 
س��رمایه باشند. به دلی��ل هفته ها کاهش 
محس��وس ذخایر اس��تراتژیک فلزات پایه 
در بورس ه��ای بین الملل��ی )لندن و چین 
کاه��ش  به خص��وص   LME-SHFE

ذخایر فلزات روی و س��رب(، رشد شتابان 
صنعت ساخت و ساز و مسکن کشور چین، 
تضعیف روز افزون ارزش دالر در بازارهای 
جهانی، ادامه صعود شاخص PMI تولید 
)شاخص مدیران خرید( کشورهای چین، 
هند، کره، ژاپن، آلمان و اتحادیه اروپا که 
فرات��ر از پیش بینی اکثر اقتصاددانان بوده 
و شتاب گیری رش��د اقتصاد دنیا را درپی 
داشته اس��ت، با رشد سریع قیمت فلزات 
پای��ه و کامودیتی ه��ا در نیمه اول س��ال 
مواجه شدی��م که اقبال شرکت های فلزی 
و معدنی فعال در بازار س��رمایه را موجب 
شده و رشد آنها در س��ال گذشته و نیمه 
اول سال را ایجاد کرده و انتظار می رود این 
روند ادامه داشته باشد. گروه پاالیشگاهی 
ک��ه در س��ایه وج��ود ابهام��ات و به رغم 
پتانسیل ه��ای فراوان��ی همانن��د افزایش 
قیمت نفت موجب افزایش حاشیه س��ود 
این صنعت شده است. پیش بینی می شود 
ب��ا شفاف تر شدن گروه پاالیش��گاهی )در 
کن��ار گروه آی تی و انفورماتیک( در نیمه 
دوم سال جزو پربازده ترین گروه های سال 
ق��رار گیرند. گ��روه آی ت��ی و انفورماتیک 
نی��ز به دلی��ل دانش محوری و پیش��رفت 
قابل مالحظه کش��ورهای توس��عه یافته و 
نیازمندی کش��ور به افزایش آهنگ رشد 
ای��ن صنع��ت چش��م انداز و پتانسیل های 

بسیارمناس��بی برای رشد و توس��عه دارد 
و شرکت ه��ای فعال این صنع��ت در بازار 
س��رمایه جزو گروه های پیش��رو و پربازده 
بازار احتماال تا انتهای س��ال و حتی سال 
آین��ده خواهد بود. از س��وی دیگر صنعت 
داروس��ازی به عنوان یک��ی از عظیم ترین 
صنای��ع جه��ان مط��رح اس��ت. صنع��ت 
داروسازی پس از حوزه نفت و پتروشیمی 
و باالت��ر از صنایعی همچ��ون موادغذایی، 
مخاب��رات و ان��رژی ج��زو س��ودآورترین 
صنای��ع در می��ان حوزه ه��ای مختلف در 
س��طح جهان شناخت��ه شده اس��ت و از 
جمله گروه های با بستر مناس��ب و کافی 
برای صادرات محصوالت کش��ور محسوب 
می شود. صنعت داروس��ازی کش��ور چند 
سالی است درپی عدم رشد متناسب نرخ 
محصوالت ب��ا افزایش هزینه ه��ای تولید 
عمدت��ا به دلی��ل قیمت گ��ذاری دولتی با 
اس��تفاده از روش های قدیم��ی و منسوخ 
ش��ده، وجود رک��ود فراگیر کل کش��ور و 
در نتیجه کمب��ود نقدینگی و عدم وصول 
مطالب��ات ب��ا مش��کالتی مواجه اس��ت. 
صنعت داروسازی کش��ور باوجود داشتن 
 بست��ری مناس��ب، در نیم��ه اول امسال 
کم اقبال ظاهر شده که پیش بینی می شود 
با نزدیک ش��دن به انتهای س��ال، شاهد 
افزای��ش تقاضا و رشد س��هام شرکت های 

دارو س��ازی باشیم. انتظار می رود در نیمه 
دوم س��ال و به خصوص در روزهای آینده 
فعاالن بازار جهت گیری مثبت تری نسبت 
ب��ه شرکت هایی ک��ه گزارش��ات دوره ای 
مناس��بی را منتشر کرده اند، داشته باشند 
و ای��ن شرکت ه��ا ب��ا آهنگ��ی آرام، رشد 
صع��ودی میان مدت و منطق��ی را تجربه 
کنن��د. در ص��ورت ادام��ه افزایش فروش 
نفت، تک نرخی شدن ارز، توسعه صنعت 
نفت، گاز و پتروشیمی و افتتاح طرح های 
توس��عه نیمه کاره، توس��عه بخش صنعت 
ساخت وس��از به صورت هدفدار و توس��عه 
بخش خدمات با توجه به نیازهای جامعه، 
کاهش نرخ سود بانکی و عزم دولت برای 
سروس��امان دادن به بازار سرمایه به عنوان 
مح��ل اصلی تأمین مالی بنگاه ها )به جای 
واس��طه گری بانک ها(، کاهش هزینه های 
مب��ادالت ارزی با توجه به گش��ایش های 
اقتصادی و دسترسی به منابع بین المللی، 
رون��ق اقتصادی کش��ور رق��م می خورد و 
ویترین اقتصادی کش��ور )بازار س��رمایه( 
قطع��ا در س��ال آینده رش��د خواهد کرد. 
ب��رای موفقیت در بازار س��رمایه ایران، با 
س��رمایه گذاری میان م��دت و بلند م��دت 
در شرکت ه��ای پرپتانسی��ل و کم ریسک 

می توان به موفقیت دست پیدا کرد. 
منبع: سنا 

رشد بازار سرمایه در نیمه دوم سال

اخبار

دستورالعمل صندوق تضمین 
تسویه اصالح می شود

مدیرعامل شرکت س��مات یک��ی از راهکارهای 
پوشش ریسک اعتب��اری را بحث صندوق تضمین 
تسویه دانست و گفت: س��مات پیشنهاد اصالحاتی 
در دستورالعمل مزبور را به سازمان بورس و اوراق 
بهادار ارائه داده اس��ت. محمدرض��ا محسنی یکی 
از راهکاره��ای پوش��ش ریسک اعتب��اری را بحث 
صندوق تضمی��ن تسویه دانست و گفت: س��مات 
پیش��نهاد اصالحاتی در دس��تورالعمل مزبور را به 
س��ازمان بورس ارائه داده ک��ه در صورت تصویب 
می ت��وان شاه��د بهب��ود کارای��ی ای��ن روش بود. 
مدیرعامل شرکت س��پرده گذاری مرکزی و تسویه 
وجوه )سمات( پیاده س��ازی فرآیندهای استاندارد 
برای ح��ل چالش های پیش روی بازار س��رمایه و 
بهب��ود رویه ها و فرآینده��ا را الزامی خواند و بیان 
ک��رد: کارگ��زاران بورس��ی نیز در زمین��ه ریسک 
اعتب��اری باید در حد توان مالی و کفایت س��رمایه 
اق��دام کنن��د که با اج��رای طرح ح��د اعتباری با 
همکاری س��ازمان بورس می توان ب��ه بهبود وضع 

اعتباری بازار امیدوار بود. 

افزایش درآمد »حآسا« از سال 93
بیست و نهمین نش��ست خبری ی��ک دیدار، یک 
عرض��ه در خص��وص تش��ریح ظرفیت های شرکت 
»آس��یا س��یر ارس« که آماده عرضه اولیه اس��ت، 
در فراب��ورس ای��ران برگ��زار شد. در این نش��ست 
مدیرعام��ل شرک��ت س��رمایه گذاری توک��ا فوالد، 
شرک��ت آس��یا س��یر ارس را شش��مین شرکت از 
مجموع��ه توکا ف��والد دانست که به بازار س��رمایه 
ورود  از  ه��دف  همچنی��ن  وی  می ش��ود.  وارد 
شرکت های زیرمجموعه توکافوالد به بازار سرمایه 
را شفافیت، نزدی��ک کردن قیمت ها به قیمت های 
واقع��ی، خدمت به اشتغال، ارزش آفرینی و الزام به 
رعایت ضوابط بورس��ی، جذب منابع مالی و صرف 
آن در طرح ه��ا و پروژه ه��ای توس��عه ای ذکر کرد. 
محسن س��عیدبخش، مدیرعام��ل شرکت توکاریل 
هم به عنوان س��هامدار عمده آس��یا س��یر ارس در 
این نش��ست درباره درآمد این شرکت عنوان کرد: 
این میزان در س��ال 93 ح��دود 90میلیارد تومان، 
س��ال 94 ح��دود ۱۲0میلیارد تومان و س��ال 9۵ 
حدود ۱40میلیارد تومان بوده است. شرکت آسیا 
س��یر ارس »حآس��ا« اواخر اردیبهش��ت با سرمایه 
۸0میلی��ارد تومانی به عنوان هش��تاد و شش��مین 
شرکت در ب��ازار دوم معام��الت در فرابورس درج 
شده و سود هر سهم سال مالی جاری آن ۷۸ ریال 

پیش بینی شده است. 

افزایش قیمت مس در بورس لندن
خری���د نقدی مس در ب�ورس لن��دن با افزایش 
هم��راه شد و ب��ا ن��رخ 6ه��زار و 63۸ دالر بر تن 
معامل��ه شد. طی معامالت بازار فلزات بورس لندن 
فروش نقدی مس با افزایش روبه رو شد و به 6هزار 
و 639دالر رس��ید. این در حالی اس��ت که خرید 
نق��دی مس به هر تن 6هزار و ۵۱۱ دالر رس��یده 
بود. همچنین س��فارش خرید مس برای س��ه ماه 
آین��ده به مبلغ 6ه��زار و 6۸۵ دالر معامله شد. در 
این بین، خریدوفروش نق��دی آلومینیوم با قیمت 
۲هزار و ۱۲۱ دالر و ۲هزار و ۱۲۱.۵0 دالر صورت 
گرفت. قلع با نرخ ۲۱هزار و ۷۵ دالر خریداری شد 
و به نرخ ۲۱هزار و ۸۵دالر در هر تن فروخته شد. 
گزارش ها حاکی از آن است که خریدوفروش روی 
با ن��رخ 3هزار و 33۵ و 3ه��زار و 336 دالر انجام 
شد. س��رب هم در رینگ معامالت��ی با نرخ ۲هزار 
و ۵39 دالر خری��داری و ۲ه��زار و ۵39.۵0 دالر 
فروخته شد. در دیگر بازارهای کاالیی، قیمت نفت 
تگزاس با کاهش 3.03 درصدی هر بشکه 49 دالر 
معامل��ه شد، درحالی که قیم��ت نفت برنت، با افت 
۲.4درصدی به هر بشکه ۵۵دالر رسید. قیمت طال 
نیز ب��ا افزایش 0.4درصدی ه��ر اونس یک هزار و 

۲۷۸ دالر معامله شد. 

عملکرد شهریور ماه »پیاذر«
 شرک��ت کش��ت و صنع��ت پی��اذر ب��ا س��رمایه 
ثبت ش��ده ۷۵هزار میلیون ری��ال گزارش فعالیت 
ماهان��ه یک ماه منته��ی به پایان شهری��ور 96 را 
منتش��ر کرد. شرکت کشت و صنعت پیاذر گزارش 
فعالی��ت تولید و فروش شهریور ماه امسال را اعالم 
ک��رد. شرکت کش��ت و صنعت پی��اذر در شهریور 
م��اه 60۷ ه��زار ع��دد و 39 تن ان��واع محصول را 
تولی��د کرد. بیش��ترین تولید ای��ن شرکت در یک 
ماه شهری��ور پودر کتلت ۱۱0 گرمی بوده اس��ت. 
همچنین مبلغ فروش کش��ت و صنع��ت پیاذر در 

شهریور ماه 4میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال بود. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
س��پنتا در حالی عن��وان نخست جدول بیش��ترین درصد 
افزای��ش را از آن خود کرد ک��ه پتروشیمی فارابی در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۱4.۸3۵۵فپنتا

۵.03۷4.۸۷شفارا

۸.0334.۷۱خموتور

4.9۲64.۷دارو

۱4.۱4۲4.۵۵کدما
4.۸۷33.۸۸قهکمت
۱.94۵۲.۵3قثابت

 بیشترین درصد کاهش
پمپ سازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. داده پردازی ایران 

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

)4.96(۲.۷39تپمپي
)4.۸۷(۱۸.0۷4قشرین

)4.۸(3.904مداران

)4.۷9(۱.۵3۱وتوصا

)4.۷4(3.۸۲۱کگاز
)4.۷(3.۵66شدوص
)4.69(۷3۲خکاوه

پرمعامله ترین سهم
س��ایپا پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. داده 
گست��ر عصر نوین در رده دوم این گروه ایستاد. س��ایپا دیزل 

هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

43.۲34 ۱۱۱۱خساپا

3۷.۸0۸ 46۱0هاي وب
۲6.۱36 ۷3۲خکاوه

۲۲.۲99 ۵30ومعادنح

۲۱.06۸ ۸39خپارس
۱9.9۷9 ۷۱6خزامیا
۱۸.36۱ ۲44تاپیکوح

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشترین ارزش معامله را داده گستر عصر نوین به 
خود اختصاص داد. سایپا رتبه دوم را به دست آورد. تولیدی چدن 

سازان هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

۱۷4.۲۷۷ 46۱0هاي وب
4۸.036 ۱۱۱۱خساپا
4۲.3۲۷ ۲۸9۲چدن
33.۵4۱ ۲4۸6خودرو
3۲.۵۵۸ ۱9۲۵فوالد
۲9.۸43 ۱۷9۷فایرا
۲۲.969 ۲0۲3فملي

بیشترین سهام معامله شده
داده گست��ر عص��ر نوین در حال��ی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله ش��ده را به دس��ت آورد که چدن 
سازان ایران در این گروه دوم شد و حق تقدم سرمایه گذاری 

پتروشیمی تامین در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
46۱0۱00۷0های وب

۲۸9۲43۵۷چدن
۲443۸۸۷تاپیکوح
۱۱۱۱3400خساپا
۸39۱6۱۱خپارس
۷3۲۱۵06خکاوه
۷۱6۱4۱4خزامیا

P/E باالترین نسبت
گذشت��ه  روز  در  را   P/E نسب��ت  باالتری��ن  نخس��ت   رده 
سرمایه گذاری توس��عه آذربایجان داروسازی زاگرس فارمد پارس به 
دست آورد. داروسازی زاگرس فارمد پارس در جایگاه بعدی قرار گرفت.

P/Eقیمتنام شرکت
۵0۱۸۱004وآذر
499۲99۸ددام
۱۵30۷6۵کساپا

۲6966۷4خمحور
۱۲996۵0خکمک
۲۱۲۱۵30شپارس
۱94۵3۸9قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیش��ه و گ��از در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. س��رمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

3۸۲۱۱.۸۱کگاز
۸4۸۲.۲6وخارزم
۱۵۱۸۲.۸۱واعتبار

۱۵۱43.36ما
۱0693.۵4وصنا
۱۸4۸3.۵۸وبانک

۱۸363.9۲پارسیان

نماگر بازار سهام

محمد پورتدین
تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری آبان

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

فرابورس
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تا انته��ای کار دولت یازدهم 
وسعت ش��بکه اصلی فیبر نوری 
ب��ه۵۶ ه��زار و ۶۱۶ کیلومت��ر 
رس��یده اس��ت. فیبر نوری که 
محدودیتی در پهنای باند ندارد 
و س��رعت های ۱۰۰ مگابیتی را 
نیز پوشش می دهد در مقایسه با 
سیم مسی هزینه های نگهداری 
ش��رکت های  پش��تیبانی  و 
س��رویس های  ارائه دهن��ده 
اینترنت��ی را کاهش می دهد، به 
همین دلیل مسئوالن کشور بر 

لزوم توسعه  آن تاکید دارند.
به گزارش ایس��نا، دستاوردی 
که تغییر فناوری از س��یم مسی 
به فیبر نوری به ارمغان می آورد 
این است که دیگر با محدودیت 
پهنای باند مواجه نخواهیم بود. 
فیب��ر نوری با پهن��ای باند باال، 
ارائه  فرصتی اس��تثنایی ب��رای 
خدم��ات و کاربرده��ای جدید 
ایج��اد ک��رده و س��رویس هایی 
که بر بس��تر این فن��اوری ارائه 
می ش��وند، می توانن��د کیفی��ت 
زندگی ما را به نحو چشمگیری 
ارزش اف��زوده  دهن��د،  ارتق��ا 
ش��رکت های  نصیب  بیش��تری 
مخابرات��ی کنند و ت��وان آنها را 
ب��رای گس��ترش خدم��ات پایه 
باال ببرن��د؛ هزینه های نگهداری 
ش��رکت های  پش��تیبانی  و 
ارائه دهنده س��رویس نیز به نحو 
قابل  مالحظه ای کاهش می یابد.

تبادل  بودن سرعت  نامحدود 
ن��وری،  فیب��ر  بس��تر  در  داده 
بهترین گزینه برای حل نیازهای 
ارتباطی دهه های آینده اس��ت. 
فن��اوری فیبر من��ازل یا همان 
FTTH  به دلیل عدم استفاده 
از تجهیزات فعال در طول مسیر 

نسبت به خرابی مقاوم تر بوده و 
عیب یابی و رف��ع ایراد احتمالی 
در این فناوری بس��یار سریع تر 
و راحت تر از ش��بکه های مسی 

صورت می گیرد.
وزی��ر  واعظ��ی،  محم��ود 
پیش��ین ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالعات اوایل تابس��تان س��ال 
ج��اری)۱۳۹۶( ب��ا اش��اره ب��ه  
پاس��خ به حضور س��رمایه گذار 
خارجی در کش��ور برای توسعه 
ش��بکه  فیبر نوری، اظهار کرد: 
ب��ا توجه به اینکه توس��عه فیبر 
نوری در کش��ور یک نیاز جدی 
اس��ت، مذاکراتی کردیم. مردم 

ما در منزل عالقه مند هستند از 
یک زوج س��یمی که وارد منزل 
و محل کارش��ان می شود برای 
تلویزیون  تماش��ای  از  خدماتی 
و اس��تفاده از اینترنت و س��ایر 
خدمات استفاده کنند، بنابراین 
الزم اس��ت این زوج فیبر نوری 

باشد.
 وزی��ر پیش��ین ارتباط��ات و 
ادام��ه  در  اطالع��ات  فن��اوری 
حضور  مقدم��ات  ب��ود:  گفت��ه 
آفریق��ای  ام.ت��ی.ان  ش��رکت 
س��رمایه گذار  عنوان  به  جنوبی 
خارجی در پ��روژه فیبرنوری با 
همکاری ش��رکت ه��ای داخلی 

کار  رون��د  و  انج��ام  ح��ال  در 
است  مقرر  اس��ت.  راضی کننده 
ش��رکت ام.تی.ان ۷۵۰ میلیون 
دالر س��رمایه گذاری در پ��روژه 
فیبرنوری انجام دهد که نزدیک 
ب��ه ۳۰۰ میلی��ون دالر آن ب��ه 
صورت مستقیم و ۴۵۰ میلیون 
دالر آن به صورت غیر مس��قیم 

خواهد بود.
او در توضیح این مس��اله که 
چ��را از ش��رکت های ایرانی در 
این حوزه اس��تفاده نشده است، 
گفت��ه ب��ود: اپرات��ور ایرانی در 
ب��رآورد هزینه ه��ای کار دچ��ار 
اشتباه ش��د و همین امر تاخیر 

در اج��رای این پروژه را به دنبال 
داشت، اما هم اکنون با مذاکراتی 
که با یک شرکت خارجی داریم 
و ۹۰ درصد پیش��رفت داش��ته، 
قرار است پس از انعقاد قرارداد، 
اقدام ب��رای آغاز ف��از عملیاتی 

پروژه آغاز شود.
همچنی��ن وحی��د صدوق��ی، 
ارتباطات  ش��رکت  مدیرعام��ل 
سیار کشور با اشاره به فاز سوم 
شبکه ملی اطالعات بیان کرده 
بود: اولین اقدام در حوزه توسعه 
ش��بکه زیرس��اخت اس��ت. در 
توسعه ش��بکه فیبر با همکاری 
ش��رکت مخابرات ای��ران برنامه 
داش��تیم 8 ه��زار س��ایت فیبر 
نوری ایجاد کنی��م که در حال 
حاضر 8۲۲۰ سایت فیبر نوری 
 4G اجرا ش��ده اس��ت. توسعه
بدون فیبر بی معنی است و الزم 
اس��ت برای تمامی س��ایت های 
4G  فیب��ر ایجاد ش��ود که این 
کار در دو س��ال گذش��ته انجام 

شده است.
گفتنی اس��ت فیبر نوری تنها 
فناوری است که می تواند بدون 
محدودی��ت تقاضای مش��تریان 
و حج��م باالی ترافی��ک دیتا را 
پش��تیبانی کند. از سوی دیگر، 
تلفن هم��راه نیز ناگزیر اس��ت 
از قابلیت ه��ای فیب��ر اس��تفاده 
کند، زی��را به بس��تری نیازمند 
اس��ت که بتواند بیشترین حجم 
ترافیک را پش��تیبانی کند و از 
خود عبور ده��د، بنابراین فیبر 
نوری فناوری م��ورد نیاز در هر 
دو بخش ثابت و س��یار است و 
اپراتوری مثل م��ا که در هر دو 
بخش فعال اس��ت بای��د به این 
موضوع توجه ویژه داشته باشد.

تجربه ۱۰۰ مگابیتی با فیبرهای نوری
خبر

خداحافظی با ویندوز موبایل به 
دلیل عدم پشتیبانی مایکروسافت

رئی��س هیات مدیره ش��رکت اچ.پی اع��الم کرده 
که فعالیت اچ.پ��ی در حوزه موبایل ه��ای ویندوزی 
متوقف می ش��ود و موبایل اچ.پ��ی Elite x3 قربانی 

سیاست های مایکروسافت شده است. 
 ش��رکت آمریکایی اچ.پ��ی )HP(  به عنوان یکی 
از بزرگ تری��ن تولید کنن��دگان لپ ت��اپ، کامپیوتر، 
تجهیزات شبکه و البته موبایل های ویندوزی مطرح 
اس��ت که همواره تا به امروز برای تولید موبایل های 
وین��دوزی پرچم��دار و بس��یار محبوب با ش��رکت 
مایکروس��افت رابطه بس��یار خوبی داش��ته است اما 
رئیس هیات مدیره شرکت اچ.پی، نیک الزایدیس در 
جدیدتری��ن اظهارنظر خود نس��بت به اقدامات اخیر 
شرکت مایکروسافت در رابطه با ویندوز موبایل انتقاد 
کرده اس��ت.  براساس اطالعات منتشر شده، شرکت 
مایکروسافت به عنوان مادر ویندوز موبایل تالش های 
خود را برای توسعه و پشتیبانی موبایل های ویندوزی 
کاهش داده اس��ت و همین مسئله باعث شده تا این 
ش��رکت نتوان��د برنامه ه��ای خود را برای توس��عه و 
 ایجاد یک خانواده پیشرفته موبایلی با موبایل اچ.پی

 Elite x3 را پیاده س��ازی و اجرا کند که در نهایت 
انتش��ار ش��ایعات و اخباری مبنی ب��ر تغییر رویکرد 
شرکت اچ.پی برای توسعه اکوسیستم ویندوز موبایل 

را ماه نوامبر در پی داشت. 
رئیس هیات مدیره ش��رکت اچ.پی، نیک الزایدیس 
در رابطه با اقدامات این ش��رکت در مقابل استراتژی 
جدید مایکروس��افت گفت: شرکت مایکروسافت نیز 
مانند س��ایر شرکت ها ممکن اس��ت استراتژی خود 
را تغیی��ر دهد و حاال در جدیدترین اس��تراتژی خود 
تصمی��م دارد ت��ا تمرکز خ��ود در ح��وزه تلفن های 
هوشمند را کاهش دهد و ش��رکت مایکروسافت در 
تغیی��ر اس��تراتژی خود ما را مجبور کرده اس��ت که 
تالش خود را در زمینه موبایل های هوشمند افزایش 

دهیم. 
نی��ک الزایدیس با بیان اینکه اچ.پی باید با ویندوز 
موبای��ل خداحافظ��ی کند، گفت: با توج��ه به تغییر 
مواضع ش��رکت مایکروس��افت در زمینه پش��تیبانی 
وین��دوز موبایل ما در اچ.پی تصمی��م گرفته ایم تا از 
توسعه در بخش ویندوز موبایل خارج شویم، چراکه 
ادامه اس��تفاده از وین��دوز موبایل بدون پش��تیبانی 
ش��رکت مایکروس��افت غیر عقالنی اس��ت و ما بدون 

پشتیبانی در بخشی فعالیت نمی کنیم. 

اخبار

 اپراتورهای اینترنت
کم فروشی نمی کنند

سرپرس��ت س��ازمان تنظیم مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی با اع��الم این وعده که تا پای��ان ماه جاری 
س��اماندهی پیامک های تبلیغاتی که با ش��ماره های 
ش��خصی برای مشترکان تلفن همراه ارسال می شود، 
انجام خواهد ش��د، ب��ه ارائه توضیح��ات و آماری در 
زمینه ش��کایات مردمی ارجاع ش��ده ب��ه رگوالتوری 
پرداخ��ت.  حس��ن فالح جوش��قانی گف��ت: موضوع 
پیامک ه��ای تبلیغاتی یک��ی از دغدغه ه��ای مهمی 
بود که بارها از س��وی مردم به ما عنوان ش��ده بود و 
این درخواس��ت را داشتند که پیامک ها با درخواست 
خودش��ان به آنها ارسال ش��ود.  وی با بیان اینکه از 
س��ال گذش��ته به صورت جدی اقدامات الزم در این 
زمین��ه آغاز و ب��ا راه اندازی س��امانه 8۰۰، مش��کل 
پیامک ه��ای انب��وه حل ش��د، گف��ت: با ای��ن اقدام، 
روش فعال سازی و غیرفعال س��ازی خدمات پیامکی 
از س��وی تمام��ی اپراتوره��ای تلفن همراه یکس��ان 
شده و مش��ترکان تلفن همراه با اس��تفاده از سامانه 
پیامک��ی 8۰۰ یا ش��ماره گیری# 8۰۰* می توانند از 
انواع خدمات ارزش افزوده فعال روی سیم کارت خود 
و روش غیرفعال س��ازی آن آگاه ش��وند و درص��ورت 
عدم تمایل ب��ه دریافت پیامک های تبلیغاتی، بازی و 
سرگرمی، مسابقه و ارسال اطالعات و اخبار می توانند 
ای��ن خدمات را غیرفعال کنند.  وی ادامه داد: پس از 
این اقدام به مرور ش��اهد ارسال پیامک های تبلیغاتی 
از شماره های شخصی بودیم که بعضا نیز محتواهای 
نامناس��ب و ناهنجاری داشت، البته باید به این نکته 
بپ��ردازم که رگوالت��وری در این زمین��ه ضعف های 
مقرراتی نیز داش��ت.  معاون نظارت و اعمال مقررات 
س��ازمان تنظیم مقررات و ارتباط��ات رادیویی افزود: 
برای حل این مشکل سامانه ۱۹۵ را راه اندازی کردیم 
که مردم ش��کایت خ��ود را به ص��ورت پیامک به این 
شماره ارس��ال کنند، در این زمینه جلسات زیادی با 
اپراتورها داشتیم تا بتوانیم این موضوع را ساماندهی 

کنیم که در نهایت به نتیجه رسید. 
بررسی شیوه تبلیغات پیامکی نوپاها

فالح جوش��قانی در بخشی از س��خنان خود با بیان 
ض��رورت حمای��ت از کس��ب و کارهای کوچک گفت: 
یک��ی از راه های حمایت از این کس��ب و کارها تبلیغات 
اس��ت، باید سازوکاری فراهم کنیم تا این کسب و کارها 
بتوانند تبلیغات خود را از یکسری سرشماره و در قالب 
پیامک ارس��ال کنند که امیدواری��م تا پایان ماه جاری 
س��ازوکارهای فنی الزم را در این زمینه پیاده س��ازی 
کنیم.  وی یادآور شد: موضوع کسب و کارهای نو و شیوه 
تبلیغ��ات پیامکی آنها در حال حاضر در رگوالتوری در 
حال بررسی است تا سامانه ای برای این بخش طراحی 
ش��ود که مشتریان کسب و کارها برای دریافت کردن یا 
نکردن پیامک تبلیغاتی از این کسب و کارها حق انتخاب 

داشته باشند. 

تحریم فناوری ارتباطات، فصل جدید 
تحریم های آمریکا علیه ایران

پ��س از برج��ام ش��رکت های ب��زرگ ارائه دهنده 
تکنولوژی اقدام به محدود س��ازی بخشی از خدمات 
خود ب��رای کاربران ایرانی کردند، جالب اینجاس��ت 
که این محدودس��ازی ها تنها برای اپلیکیش��ن های 
کارب��ردی رخ داده ک��ه ضم��ن نارضایت��ی م��ردم، 
زیان های مال��ی جدی به صاحبان کس��ب وکارهای 
نوی��ن وارد ک��رده اس��ت. اگ��ر در ماه ه��ای اخیر با 
مشکالتی کوچکی اعم از عدم دسترسی به اپ استور، 
گوگل پلی یا بخش��ی هایی از خدم��ات گوگل روبه رو 
ش��ده اید باید به ش��ما بیم  این موضوع را بدهیم که 
تحت نخستین گام های تحریم های ارتباطات آمریکا 
قرار دارید و اگر به فکر جایگزین نباشید این مشکل 
تا چند وقت دیگر برای شما بزرگ و بزرگ تر خواهد 
ش��د. تحریم های ح��وزه ارتباط��ات و تکنولوژی به 
مراتب از انواع دیگر از تحریم ها خطرناک تر است، اگر 
روزی کشورهای توسعه یافته با تحریم نفت، گندم یا 
کاالهای به اصطالح اساسی می توانستند کشورهای 
دیگر را به زانو دربیاورند، در قرن ۲۱ شرایطی ایجاد 
ش��ده اس��ت که حذف یا فیلتر یک پیام رسان ساده 
یا یک موتور جس��ت وجو می تواند س��بب فشارهای 
مهمی بر یک کش��ور ش��ود، حتی همین بسترهای 
تبادل اطالعات می تواند عاملی برای ایجاد اتحادهای 
اجتماعی ش��ود که هم می تواند فرصت باش��د و اگر 

مدیریت نشود حتی تبدیل به تهدید شود. 
 ای��االت متحده آمریکا ثابت کرده اس��ت تا جایی 
که یک بس��تر تکنولوژی و ش��بکه اطالعاتی همسو 
با اهدافش باش��د ب��ه راحتی امکان اس��تفاده از این 
تکنولوژی را فراهم می کن��د؛ برای مثال در حوادث 
بع��د از انتخاب��ات س��ال 88 صده��ا فیلترش��کن و 
پروکس��ی در فضای مجازی پخش ش��د ت��ا کاربران 
فیس بوک بتوانند به راحتی در این ش��بکه اجتماعی 
حضور پی��دا کنند و از همین بس��تر ارتباط جمعی 

اغتشاشگران مدیریت شود. 
در تحریم ه��ای اخیر حوزه فن��اوری اطالعات هم 
اپلیکیش��ن های موس��یقی غیر قانون��ی ک��ه از ایران 
مدیریت می ش��وند ی��ا اپلیکیش��ن دریافت فرکانس 
ش��بکه های ماه��واره ای ایران��ی و برنامه ه��ای مد و 
سبک زندگی غربی حذف نشده اند، بلکه برنامه هایی 
در ح��وزه حمل و نق��ل و م��واد خوراک��ی و ح��وزه 

کسب و کارهای اینترنتی حذف شده اند. 
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ماه ه��ا از اش��اره مع��اون اول 
اقتصاد  فرمانده  و  رئیس جمهور 
مقاومتی مبنی بر کنترل مصرف 
خ��ودرو  واردات  بح��ث  در  ارز 
گذشت��ه اس��ت. وزیر پیش��ین 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت راه 
ح��ذف  در  را  ف��وری  ع��اج 
واردکنندگان خاکستری دید اما 
در اواخر بهار با شتاب اس��تفاده 
از ثب��ت س��فارش های موجود، 
میزان واردات اوج گرفت و وزیر 
در آس��تانه خداحافظی تصمیم 
گرف��ت ک��ل ص��ورت مسئل��ه 
واردات خ��ودرو را پ��اک کن��د 
ت��ا روند جدیدی ب��رای واردات 

خودرو بنویسد.
طرح های اولیه که با مخالفت 
مواج��ه ش��د س��همیه واردات 
خ��ودرو را منطبق ب��ر تولید و 
صادرات خ��ودرو و قطعه کرده 
بود. رویه ای پیچیده الزم بود تا 
حساب  و کت��اب کند و چرتکه 
بین��دازد و قطعا چندین امضای 
طایی در این بین خلق می شد 
که کسی را یارای پاس��خگویی 
ب��ه عملکرد چنین طرحی نبود. 
هفته ه��ا می گذش��ت و وزیر در 
آستانه خداحافظی زمان را برای 
تعیین تکلیف واردات خودرو از 
دس��ت داد. هر هفته معاونان و 
مدیران وزارتخانه مسئول وعده 
گش��ایش دادند و اتفاقی نیفتاد. 
زمان گذشت تا وزیر جدید رأی 
اعتماد بگیرد و بر مسند بنشیند 
و ببین��د که اوض��اع بر کدامین 
م��دار اس��ت. بازه��م هفته ه��ا 
گذش��ت و شایعات بازگش��ایی 
ثبت س��فارش واردات همچنان 
ادام��ه پیدا کرد، اما هیچ اتفاقی 
نیفتاد. طرح واردات س��همیه ای 

خودرو که قطعا در ادامه بهبود 
پیش��نهاد وزی��ر قبل��ی صنعت 
بود در رس��انه ها منتشر شد که 
این ط��رح هم به دلی��ل ایجاد 
غیرتعرف��ه ای  محدودیت ه��ای 

راهی برای تصویب پیدا نکرد.
 وزیر جدید که سابقه وزارت 
بازرگان��ی را دارد از ایده ه��ای 
ایجاد حلقه وصل تولید و واردات 
دست برداشت. به گزارش پدال 
نیوز، سه نکته مهم درباره وزیر 
جدید صنع��ت، معدن و تجارت 
و واردات خ��ودرو قطع به یقین 
اس��ت؛ نخست آنکه او بر اساس 
روحیات خ��ود، خواهان حضور 
واردکنندگان خاکستری به بازار 

واردات خودرو است.
 دوم آنکه ب��ه مکتب کنترل 
تعرفه ای اعتقاد دارد و س��ومین 
م��ورد محدودیت آنک��ه واردات 
 2500 ب��االی  خودروه��ای 
سی س��ی را قب��ول ن��دارد. این 
س��ه مورد سرنوشت ساز واردات 
مختل��ف  زوای��ای  از  خ��ودرو 
روحیات خاص وزیر جدید قابل  
بررس��ی اس��ت که مجموعه ای 
نادانسته ه��ای  و  دانسته ه��ا  از 
دیدگاه های شخصی و مشاوران 
غیررس��می نزدی��ک ب��ه وی را 
نش��ان می دهد. ح��اال اینکه با 
خاکستری  واردکنندگان  حذف 
هدف فرمان��ده اقتصاد مقاومتی 

یعنی مع��اون اول رئیس جمهور 
محق��ق ش��د ی��ا خی��ر کسی 
ج��واب روشن��ی  ن��داد، چون 
وقت��ی فعالی��ت واردکنندگ��ان 
خاکستری خ��ودرو ممنوع شد 
تا اتم��ام ثبت س��فارشات آنان  
شش ماه زم��ان باقی مانده بود 
و اتفاقا همی��ن نکته باعث شد 
آمار واردات خودرو در اول سال 
96 بسیار باال ب��رود. در آخرین 
ویرایش ه��ای رویت شده اخیر، 
مجددا واردکنندگان خاکستری 
شده ان��د.  واردات  ب��ه  مج��از 
اینک��ه  ت��وان مال��ی قابل توجه 
و  خاکست��ری  واردکنندگ��ان 
قدرت مان��ور  بسیار زی��اد آنها 

ب��ا اقتص��اد مقاومت��ی در یک 
راس��تا است یا خیر، باید منتظر 
تصمیم نهایی هیات دولت ماند 
که مجوز حضور آنها را به میدان 

خواهد داد یا خیر.
 در ای��ن می��ان نکت��ه مهم و 
بسیار خطرن��اک ویرایش اخیر 
وزیر صنعت بر سرنوشت واردات 
خودرو، ایجاد طبقات پیچیده و 
بسی��ار خطرناک ب��رای تعیین 

تعرفه واردات خودرو است.
 یک��ی از مش��کاتی که بدنه 
کارشناس��ی و مدیریتی مرتبط 
ب��ا این پروژه در وزارتخانه با آن 
مواج��ه هستند و ب��دون تردید 
هیچ کس جرات پاس��خگویی به 
مش��کات آن را نخواهد داشت، 
این اس��ت که اکنون چه کنیم 
ت��ا واردات خودرو محدود شود. 
اینک��ه با هر مصوب��ه ای و با هر 
س��طحی از باال ب��ردن تعرفه و 
ایج��اد محدودیت ه��ای دیگ��ر 
چق��در می ت��وان ب��ه عملک��رد 
محدودکننده نهایی امیدوار بود 
هیچ ک��س بدون تردی��د قدرت 

پیش بینی نخواهد داشت.
همه متفق الق��ول هستند که 
دولت ق��رار نیست ب��ازار ارز را 
دچ��ار الته��اب کن��د، بنابراین 
برای  محدودکنن��ده  مکانی��زم 
واردات خ��ودرو افزای��ش تعرفه 
خواه��د ب��ود ام��ا چ��ه میزان 
و چگون��ه؟ وزی��ر پیش��ین ب��ا 
پیچیدگی های��ی قصد داشت با 
اتصال تولی��د و صادرات خودرو 
و قطع��ات مسئله را حل کند و 
وزیر جدید ب��ا روحیه بازرگانی 
قص��د دارد ب��ا پیچیدگی ه��ای 
تعرفه ای طرح خود را به کرسی 

بنشاند.

زمستان دو س��ال پیش بود که هاشم 
یکه زارع، مدیرعام��ل گروه صنعتی ایران 
خ��ودرو از حضور فی��ات به عنوان یکی از 
شرکای اصل��ی این شرکت ب��رای تولید 
خ��ودرو در ایران خب��ر داد؛ خبری که با 
گذش��ت دو س��ال تحقق پی��دا نکرد، اما 

چرا؟
به گزارش خودروکار، اس��فندماه سال 
9۴، درحالی که تهران میزبان هیأت های 
اروپایی  اقتص��ادی کش��ورهای  بلندپایه 
برای بهره گیری از ظرفیت های موجود در 
ای��ران و گسترش همکاری های اقتصادی 
بود، ایتالیایی ها نیز پا به ایران گذاشتند. 
 همزم��ان ب��ا حضور هی��أت اقتصادی 
ایتالیا در ایران، اعام شد که شرکت های 
همک��اری  ب��ا  ایتالیای��ی  خودروس��از 
خودروس��ازان ایران��ی، در داخل کش��ور 
خ��ودرو تولید خواهند ک��رد؛ خبری که 

هم از س��وی محمدرضا نعمت زاده، وزیر 
صنعت، معدن و تجارت وقت ایران و هم 
از سوی رئیس هیأت تجاری ایتالیا تایید 
و بی��ان شد.  به فاصله دو هفته، یکه زارع 
در نش��ست خب��ری اش ب��ا اطمینان نام 
فیات-کرایسلر را به عنوان شریک چهارم 
و اصلی ایران خودرو بیان کرد. یک س��ال 
گذشت و نام فیات-کرایسلر را در صنعت 
خ��ودروی ایران خ��اک گرف��ت ولی در 
بهمن ماه سال 95، یکه زارع یک بار دیگر 
 از ادامه دار ب��ودن مذاکرات با این دورگه 
ایتالیای��ی- آمریکایی خب��ر داد تا دوباره 
ن��ام فیات-کرایسل��ر به عن��وان یک��ی از 
گزینه ه��ای شراک��ت صنع��ت خودروی 

ایران زنده شود. 
 حاال ب��از هم زمان زی��ادی گذشته و 
همچن��ان خب��ری از به نتیجه رس��یدن 
این مذاکرات نیس��ت، اما چرا؟ نخستین 

دلی��ل این اتفاق به سیاس��ت های ترامپ 
برمی گ��ردد. در ابت��دا که موض��وع این 
شراک��ت مطرح ش��د، او هن��وز به عنوان 
رئیس جمهور آمریکا انتخاب نش��ده بود، 
اما آینده نگری، هر سرمایه گذاری را ناچار 
می کرد که تا تعیین رئیس جمهور بعدی 
آمریکا دس��ت نگه دارد ت��ا مواضع دولت 
بع��دی آمریک��ا نسبت به برج��ام روشن 

شود. 
 فیات-کرایسل��ر ه��م ک��ه بخش��ی از 
س��هامش متعلق به کرایسل��ر آمریکایی 
است، بیش از هر خودروساز دیگری باید 
منتظر این تغییرات می ماند. پس از روی 
کار آمدن ترامپ هم سیاست های آمریکا 
گرچه در کام تن��د و علیه ایران بود اما 
رئیس جمهور آمریکا هنوز به طور شفاف 
اعام نکرده ک��ه در برنامه برجام خواهد 

ماند یا از آن خارج خواهد شد. 

خ��ود  تح��والت  ب��ه  دیگ��ر  دلی��ل    
فیات-کرایسل��ر برمی گ��ردد. اخیرا اعام 
شد ک��ه گریت وال چین��ی و پس از آن 
هیون��دای موت��ورز کره به دنب��ال خرید 
بخش��ی از س��هام این شرک��ت هستند؛ 
خب��ری که گرچه هن��وز جزییات تازه ای 
از آن بی��رون نیامده اما نش��ان از تمایل 
فیات-کرایسلر برای واگذاری سهام خود 
دارد، بنابراین وقتی شرکتی به فکر تغییر 
سهامدار اس��ت، مش��خصا به فکر اضافه 

کردن شریکی جدید نیست. 
 فیات-کرایسل��ر به عن��وان یکی از ۱0 
خودروس��از برت��ر دنیا، س��ابقه خوبی در 
دارد.  ارزان قیم��ت  خودروه��ای  تولی��د 
س��گمنت قیمتی که بازار ایران به شدت 
تش��نه آن اس��ت، بنابرای��ن حض��ور این 
شرکت در ایران به نفع هر دوطرف تمام 

خواهد شد. 

چرا خودروساز ایتالیایی به ایران نیامد؟ 

واردات خودرو درگیر امضاهای طالیی نشود
اخبار

پریوس، عنوان پرفروش ترین 
خودروی برقی جهان را تصاحب کرد

 تویوتا پریوس پرایم بیش��ترین می��زان فروش را در 
بازار خودروهای الکتریکی در سال 20۱7 داشته است.  
به گزارش کارپرس، میزان فروش محصوالت س��بز از 
ابتدای س��ال تاکنون بیش از 65۱ هزار دس��تگاه بوده 
ک��ه شامل هر دو گونه خ��ودروی پاگین هیبریدی و 
الکتریکی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ 
ب��ر ۴7درصد رشد را نش��ان می دهد و در این بین این 
تویوتا پریوس اس��ت که از آغاز س��ال بیشترین میزان 

فروش را به خود اختصاص داده است. 
 شرکت تویوتا با پیشی گرفتن از تسا، توانست عنوان 
پرفروش ترین خودروی برقی س��ال 20۱7 تا پایان ماه 
آگوس��ت را از آن خود کند. باوجود گسترش چشمگیر 
سفارش محصوالت برقی برند تسا در آمریکای شمالی 
و اروپا، این مدل پریوس پرایم شرکت تویوتا است که تا 
اینجای س��ال به تنهایی بالغ بر 35 هزار دستگاه فروش 
داشته و باالتر از نیسان لیف و تسا مدل اس بیشترین 
میزان فروش خودروی پاگین هیبرید و الکتریکی را به 
ثبت رسانده است. همچنین برمبنای اطاعات شرکت 
تویوتا این شرکت با فروشی بالغ بر 36 هزار دستگاه در 
ک��ل جهان، در میان ۱0برند پرفروش بازار اتومبیل های 
برقی قرار دارد.   با اینکه قبا پیش بینی ها چنین رشدی 
را ب��رای بخش خودروهای الکتریکی متص��ور نبود، اما 
ماه آگوس��ت بازهم رکورد فروش خودروهای الکتریکی 
شکست��ه شد و بی��ش از ۱03 هزار دس��تگاه خودروی 
پاگین هیبرید و الکتریکی به مشتریان تحویل شد. این 
میزان از ابتدای سال تاکنون بیش از 65۱ هزار دستگاه 
بوده که شامل هر دو گونه خودروی پاگین هیبریدی و 
الکتریکی است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بالغ 
بر ۴7درصد رشد را نش��ان می دهد. از ابتدای س��ال نیز 
تاکنون فروش این قبیل خودروها با رشدی چش��مگیر 
در آمریکا مواجه شده و بیش از 6۴درصد افزایش یافته 
اس��ت.  اما در فهرس��ت ۱0 برند این رده جدید از بازار 
خودرو، تسا همچنان دس��ت ب��اال را داشته و با حدود 
60 هزار دس��تگاه، بیش��ترین میزان فروش را در جهان 
به خود اختصاص داده اس��ت. در عین حال شرکت های 
بی. وای. دی چین، ب. ام. و آلمان، بایک چین و نیسان 
ژاپ��ن به ترتیب با فروشی بالغ بر 57، 55، ۴۴ و36 هزار 
دستگاه در رتبه های دوم تا پنجم این فهرست قرار دارند 
و بعد از این شرکت ها به ترتیب تویوتای ژاپن، شورولت 
آمریکا، ژیدوی چین، رنوی فرانسه و فولکس واگن آلمان 

در رده های ششم تا دهم قرار دارند. 

هیوندای با یک سانتافه صخره نورد 
می آید

 در آستانه فصل آفرودنوردی، هیوندای اعام کرده که 
با یک تیون سنگین از سانتافه  در قالب یک صخره نورد 
غول پیکر وارد نمایشگاه »ِسما« خواهد شد.  به گزارش 
کارپرس، این سانتافه یک مدل مفهومی قدرتمند است 
و می توان��د زبان طراحی آینده س��انتافه های اس��پورت 
محسوب ش��ود. این خ��ودرو ب��رای مقابله ب��ا شرایط 
چالش برانگیز جاده ای در جهان ساخته شده است.  مدیر 
بازاریابی راک اس��تارهای هیوندای در خصوص این غول 
بزرگ گفت: این خودرو به عن��وان یک ابرخودرو و نماد 
یک ان��رژی بی نهایت برای اس��تفاده در زمین های بکر 
و سرس��خت س��اخته شده اس��ت.  اهرم فوق العاده این 
خودرو پلتفرم و موتور آن است که می تواند قابلیت های 
فوق الع��اده ای را برای خودرو رقم زده و از س��خت ترین 
چالش ه��ا به وی��ژه در منطقه »م��وب« در یوت��ا برآید.  
مجموعه تغیی��رات نمای خارج��ی و تجهیزات داخلی 
تضمینی برای پیروزی خودرو در هر چالش��ی هستند.  
چراغ ه��ا در نمای جلو و عقب خ��ودرو تغییر کرده اند و 
س��یستم تعلیق در خودرو کاما ویژه طراحی می شود. 
خ��ودرو روی چرخ های بزرگ و مخصوص آفرود س��وار 
شده و به تجهیزات آفرودی ویژه مانند وینچ در سپرهای 
جدید خود مجهز اس��ت.  در نوار سقفی نیز رشته ای از 
LED برای روشن کردن مسیرهای تاریک در بیراهه ها 
تعبیه شده اس��ت. فضای داخلی پوشیده از چرم است و 
خودرو به اسپیکرهای بلوتوث دار، سامانه های حفاظتی 
حرارتی، تجهیزات مسافرتی و چادر سفری مجهز است. 

جیپ، بازار ژاپن را تصاحب کرد
جیپ س��ال گذشته یکی از پرطرفدارترین برندهای 
خودرو سازی آمریکا بود و اکنون نیز در حال کسب مقام 
محبوب ترین برند آمریکایی در ژاپن اس��ت.  به گزارش 
پرشی��ن خودرو، ف��روش خودروی غیر ژاپن��ی در ژاپن، 
که خود به عنوان س��ومین تولید کننده ب��زرگ خودرو 
در جهان فعالی��ت می کند، کاری بسیار دشوار اس��ت. 
اما داس��تان در مورد جیپ کمی متفاوت اس��ت و این 
خودروس��از سرسخت قصد دارد در مکانی دست به کار 
شود که برندهای دیگر از آن س��ربلند بیرون نیامده اند. 
طی چند س��ال گذشته جیپ همیشه به عنوان یکی از 
۱0 برن��د مطرح خارجی در بازار ژاپن حضور داشته، اما 
در س��ایه برندهای لوکس و اسپورت اروپایی بوده است. 
طی سه ماهه اول امسال فروش جیپ 6.9درصد افزایش 
یافت و مقام هفت��م را در بین برندهای فروخته شده در 
ژاپن به دس��ت آورد. در س��ال 20۱6، جی��پ موفق به 
فروش 93۸۸ دستگاه خودرو شد و امسال برای رسیدن 

به هدف ۱0 هزار دستگاه برنامه ریزی کرده است. 

اخبار

اوضاع صادرات خودرو بحرانی 
است! 

 آمارها گویای آن است که تنها در یک سال گذشته 
صادرات انواع خودرو کاهشی 25درصدی را تجربه کرده 
اس��ت؛ آماری که رئیس س��ازمان توسعه تجارت آن را 
تأیید کرده و کاهش قدرت خرید در خاورمیانه، توقف 
یا کاهش صادرات به کش��ورهایی مانند سوریه و عراق 
و همچنین مش��کل نقل و انتق��ال ارز را از اصلی ترین 
دالی��ل این کاهش صادرات عنوان می کند.  به گزارش 
کارپرس، در پنج ماهه اول س��ال ۱396 بالغ بر 3000 
تن خودرو به کش��ورهای مختلف صادر شده که ارزش 
این صادرات به ۱۴ میلیون دالر می رسد، اما نیاز به این 
صادرات با مدت مش��ابه سال گذشته گویای آن است 
که نه تنه��ا صادرات انواع خودرو از نظر وزنی 25درصد 
کاهش یافته بلکه از نظر ارزش نیز صادرات این بخش 
26درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.  
به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات 
منفصله انواع خودرو نیز در پنج ماهه اول س��ال جاری 
7000 ت��ن کاال به ارزشی بالغ بر 29میلیون دالر صادر 
شده اس��ت که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال 
قبل اگرچه از نظر وزنی تغییری نداشته، اما از نظر ارزش 
۱9درصد کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن 
است که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی 
در بازارهای جهانی کاهش یافته اس��ت.  همچنین در 
حوزه موتورس��یکلت و قطعات آن در پنج ماه اول سال 
جاری بالغ بر 600 تن کاال به ارزش 2میلیون دالر صادر 
شده است که این رقم در قیاس با سال گذشته از نظر 

وزنی 25 و از نظر ارزش 33درصد افت داشته است. 
ع��اوه بر ای��ن در حوزه نیرومحرک��ه نیز صادرات 
کش��ور در پنج ماهه اول س��ال جاری بالغ بر 2000 
ت��ن و با ارزشی حدود ۴میلیون دالر بوده اس��ت که 
ای��ن رقم نسبت به مدت مش��ابه س��ال قبل از نظر 
ارزش 7۱درص��د و از نظ��ر وزن 50درص��د کاهش 
داشته اس��ت.  بدین ترتیب در هیچ یک از بخش ها، 
صادرات خودرو، موتورسیکلت یا قطعات خودرو رشد 
نداشت��ه و حتی در هیچ بخش��ی کاهش ها کمتر از 
حدود 20درصد نبوده است. بدین ترتیب در مجموع 
در حوزه ص��ادرات خودرو و قطع��ات آن حدود ۱2 
هزار و 600 تن کاال با ارزشی حدود ۴9 میلیون دالر 
صادر شده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال 
۱395 از نظ��ر وزنی 20 و از نظ��ر ارزش 32درصد 
کاهش داشته اس��ت، اما برای این کاهش صادرات، 
دالیلی از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان 
شده اس��ت که اهم این دالی��ل شامل مواردی چون 
کاه��ش قدرت خرید م��ردم در منطق��ه خاورمیانه، 
عدم ثبات سیاس��ی و اقتص��ادی در برخی بازارها و 
در نتیج��ه توقف یا کاهش صادرات در کش��ورهایی 
مانند سوریه و عراق، مشکل نقل و انتقال ارز و عدم 
ارتب��اط بین بانک های ایرانی و خارجی، هزینه باالی 

حمل و نقل به خصوص حمل دریایی اشاره کرد. 

 تاکسی اینترنتی روسی
به ایران آمد

یک تاکسی اینترنتی روسی به زودی به عنوان رقیب 
اس��نپ، تپسی و کارپینو به بازار ایران وارد می شود.  
سرویس سفارش آناین تاکسی »ماکسیم« تبلیغات 
خود را در س��ایت های ایرانی آغاز کرده و نام تهران 
در فهرست شهرهای محل فعالیت  »ماکسیم« جای 
گرفته است.  این شرکت همچنین عاوه بر راه اندازی 
سایت فارسی زبان، آگهی استخدام نیز منتشر کرده 
و تا پیش از پایان پاییز مسافر می گیرد.  بنیانگذاران 
ماکسیم خودشان دو راننده تاکسی بودند که تاش 
کردن��د خدمات مکانی��زه به مردم ارائ��ه کنند. این 
شرکت به تدریج بزرگ شد و اکنون در کش��ورهایی 
مانن��د روس��یه، اوکرای��ن، قزاقست��ان، گرجستان، 
بلغارس��تان، تاجیکستان و باروس س��رویس ارائه 
می ده��د. ماکسیم برخاف رقبای خ��ود، دومین بار 
اس��ت که در یک کشور فارس��ی زبان سرویس ارائه 
می دهد و البته نخستین بار است که فعالیت تجاری 

در خاورمیانه خواهد داشت. 

 پیش بینی شریک ایران
 از عرضه ۲۰ مدل خودرو

و درآمد7۰ میلیارد یورویی
طب��ق پیش بینی شرکت فرانسوی رنو، این شریک 
خودرویی ایران تا سال 2022، ضمن تولید 20 مدل 
خودرو به درآمد ۸0 میلیارد یورویی خواهد رسید. 

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از رویترز، 
رنو ابراز امیدواری کرده تا سال 2022 با حفظ پیشتازی 
در بازار خودروهای برقی دارای باتری و حفظ موقعیت 
رقابتی در زمینه سیستم های خودران، درآمدی فراتر از 
پیش بینی های 70 میلیارد یورویی  )۸2 میلیارد دالری( 
کسب خواهد کرد. همچنین با تحقق صرفه جویی ۴.2 
میلیارد یورویی به س��بب افزایش به��ره وری، حاشیه 
عملیات��ی نی��ز از رقم پیش بینی شده 7درصد بیش��تر 
خواهد بود. این خودروساز با سرمایه گذاری ۱۸ میلیارد 
دالری در فناوری های تازه هشت مدل تمام برقی و ۱2 
مدل هیبریدی تا س��ال 2022 عرضه خواهد کرد. رنو 
همچنین ارائه ۱5 مدل با قابلیت های خودران را نیز تا 

سال 2022 در برنامه دارد. 

تازه های خودرو

اولین رنجروور پالگین هیبرید، معرفی شد.



رئیس سازمان ملی بهره وری با بیان اینکه حمایت از توسعه صنایع کوچک 
و متوس��ط )SMEها( ب��ه ماموریت اصلی اقتصاد کش��ورهای جهان تبدیل 
شده اس��ت، گفت: دلیل این توجه، س��هم قابل توجه ای��ن صنایع در تولید، 

تجارت، اشتغال، رشد درآمد و توسعه اقتصادی 
و اجتماعی کشورهای عضو س��ازمان بهره وری 

آسیایی )APO(  است. 
ب��ه گزارش ایرنا از س��ازمان مل��ی بهره وری،  
»رویا طباطبایی یزدی« در مراسم افتتاح برنامه 
بین المللی دوره بازدید مطالعاتی چندکشوری در 
زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط، در محل 
س��ازمان ملی بهره وری افزود: حرکت برای رشد 
صنایع کوچک و متوس��ط در ایران در سال های 

گذشته پیشرفت قابل توجهی داشته است. 
وی تصری��ح کرد: صنایع کوچک و متوس��ط 
کشور در مسیر توسعه خود با فرصت های عالی 
و در عین ح��ال چالش هایی مواجه شده اند که 

مرجع خوبی برای سایر اعضای APO برای بررسی استراتژی ها و نقاط قوت 
آنها خواهد بود. 

رئیس س��ازمان ملی بهره وری ایران ابراز امیدواری کرد که دس��تاوردهای 

این بازدید مطالعاتی در زمینه توس��عه صنایع کوچک و متوسط کشورمان، 
فرصت مناس��بی را برای بررسی و به اشتراک گذاری تجارب و دانش مربوطه 
فراهم سازد. همچنین »تا تِه یانگ« )Ta-Te Yang(، نماینده و کارشناس 
بخش صنعت س��ازمان بهره وری آسیایی نیز 
در این مراس��م ب��ا قدردانی از ای��ران به دلیل 
برگ��زاری و میزبانی این دوره بازدید مطالعاتی 
چند کشوری گفت: سعی داریم در این مطالعه 
چند کشوری فرصت های جدید و مفیدی را در 
زمینه توسعه صنایع کوچک و متوسط به ویژه 
با تاکید بر نوآوری و حفظ محیط زیست خلق 

کنیم. 
وی ی��ادآور ش��د: با برگ��زاری موف��ق این 
بازدی��د مطالعات��ی، فرص��ت داری��م ک��ه از 
سیاس��ت گذاری های شرکت های ایرانی مطلع 
شویم و چش��م انداز خوبی را برای فعالیت های 

آتی خود کسب کنیم. 
این کارشناس سازمان بهره وری آسیایی گفت: هفت شرکت ایرانی در بخش 
صنایع کوچک و متوس��ط کارهای انجام شده خود را با ما در میان خواهند 

گذاشت. 

نمایشگاه جیتکس ۲۰۱۷ دوبی با حضور پاویون جمهوری اسالمی ایران در 
  startup movement س��الن پاویون ها و ۲۹ استارت آپ ایرانی در بخش
برگزار می شود. به گزارش ایسنا، در سی وهفتمین نمایشگاه جیتکس دوبی که 

از ۱۶ تا ۲۰ مهر با حضور ۴۷۰۰ مشارکت کننده 
از ۱۰۰ کشور جهان در فضای مفید بیش از ۹۰ 
هزار مترمربع برگزار می شود، پاویون جمهوری 
اس��المی ایران با متراژ ۱۲۶ مترمربع در سالن 
پاویون ه��ا برپا ش��ده و با همک��اری و حمایت 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز 
فناوری اطالعات و رس��انه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارشاد اس��المی و صن��دوق نوآوری و 
شکوفائ��ی، ۱۲ شرکت ایران��ی در این پاویون 
حضور خواهند داشت. همچنین ۲۹ استارت آپ 
  startup movement بخ��ش  در  ایران��ی 
نمایش��گاه شرکت خواهند کرد که حضور ۱۲ 
اس��تارت آپ با حمای��ت اتاق بازرگان��ی تهران، 

۶ اس��تارت آپ با حمایت اتاق بازرگانی اصفهان و ۱۰ استارت آپ با حمایت 
س��ازمان نظام صنفی رایانه ای صورت گرفته و یک استارت آپ نیز به صورت 

مستقل حضور خواهد داشت. 

اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران با همکاری معاونت 
علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و مرکز فناوری اطالعات 
و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و با حمایت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کش��اورزی ایران و تشکل های وابسته، برای 
سومین سال پیاپی پاویون جمهوری اسالمی 
ایران را در کنار پاویون کش��ورهای صاحب نام 
صنع��ت فناوری اطالع��ات و ارتباطات جهان 
در س��ی وهفتمین نمایش��گاه جیتکس دوبی 
برپا و ع��الوه بر اعزام هیأت تجاری و برقراری 
مالقات ه��ای تج��اری، نسب��ت ب��ه برگزاری 
نش��ست فعاالن صنعت ICT  ایران و جهان 
در جیتک��س، اقدام می کند. ای��ن اتحادیه در 
راستای اهداف توسعه ای کشور با حمایت اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران و 
دس��ت اندرکاران بخ��ش دولتی و ب��ا اجرای 
شرکت همایش گستران ایماژ برای س��ومین 
س��ال پیاپی، پاویون جمهوری اس��المی ایران را در کنار پاویون کشورهای 
صاحب ن��ام صنعت فن��اوری اطالعات و ارتباطات جهان در س��ی وهفتمین 

نمایشگاه جیتکس دوبی برپا می کند.  

رویداد اس��تارت آپ جاده ابریش��م با برگزاری یک س��فر ۱۰ روزه به هشت 
شهر ایران و برگزاری رقابت نهایی اس��تارت آپ های برگزیده در جزیره کیش 
از 3۰ مهر ماه آغاز خواهد شد. یکی از دغدغه های بسیاری از استارت آپ های 

ایرانی، دسترس��ی به موق��ع به س��رمایه الزم و 
نیز کس��ب راهنمایی های الزم ب��رای گسترش 
کسب و کار اس��ت. صندوق های س��رمایه گذاری 
خطرپذی��ر )Venture Fund( با همین هدف 
ش��کل می گیرن��د و در ای��ران نیز چند س��الی 
اس��ت که شاهد فعالیت این مراکز در حمایت از 

استارت آپ های حوزه فناوری هستیم. 
در ای��ن میان، تعام��ل س��ازنده تر زیست بوم 
استارت آپی ایران با این صندوق  ها، سرمایه گذاران 
بین المللی و نیز کارآفرینان موفق می تواند زمینه 
را ب��رای رش��د و بالندگ��ی هر چه بیش��تر این 
زیست بوم و نیز دس��تیابی ب��ه بازارهای جهانی 
 فراهم س��ازد. رویداد اس��تارت آپ جاده ابریشم 

)Silk Road Startup( دقیق��ا همی��ن ماموری��ت را در پی��ش دارد. ای��ن 
برنام��ه نخستین روی��داد در نوع خود برای معرفی اس��تارت آپ های ایرانی به 
س��رمایه گذاران اروپایی است که با هدف تسهیل ارتباطات جهانی، دسترسی 

بهت��ر به تجربیات موفق در س��طح بین المللی و نیز جذب س��رمایه خارجی 
طراحی شده است. در بخش نخست این برنامه، تیم استارت آپ جاده ابریشم 
)شامل مجموعه ای از فعاالن زیست بوم استارت آپی ایران و اروپا( طی ۱۰ روز 
)از3۰ مه��ر ت��ا ۹ آبان( به هش��ت شهر تبریز، 
اصفهان، ی��زد، تهران، شیراز، مش��هد، قزوین 
و رشت س��فر می کنند. کاروان جاده ابریش��م 
دربردارنده تیمی از نمایندگان و کارشناس��ان 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و شرکت ه��ای 
موفق و نی��ز کارآفرینان حوزه فناوری اس��ت 
که با هدف آشنایی با زیست بوم استارت آپی و 
فعاالن این ح��وزه در مناطق مختلف ایران به 
این هشت شهر سفر می کنند. در هر شهر، هر 
یک از اس��تارت آپ های مستق��ر در آن شهر یا 
شهرهای اطراف که پی��ش از این برای حضور 
در این رویداد ثبت نام کرده اند فرصتی می یابند 
تا جزیی��ات مرتبط ب��ا کسب و کارش��ان را به 
سرمایه گذاران و کارشناسان حاضر ارائه دهند. طی اقامت کاروان جاده ابریشم 
در هر شهر، چند استارت آپ به عنوان برگزیده انتخاب شده و در نهایت فرصت 

حضور در بخش دوم رویداد را خواهند داشت. 

مدیرکل دفتر برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم گفت: بین المللی س��ازی 
پارک های علم و فناوری و برگزاری اس��تارت آپ ها متناسب با نیاز هر کشوری 

سرلوحه ایران و سایر کشورها قرار می گیرد. 
دکتر خسرو پیری، مدیرکل دفتر برنامه ریزی 
امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در 
گفت وگ��و با مهر اظهار داشت: نش��ست انجمن 
بین الملل��ی پارک های علم و فن��اوری در ترکیه 
ب��ا هدف انتق��ال تجربی��ات پارک ها ب��ا حضور 
نمایندگان��ی از پارک های عل��م و فناوری ایرانی 

برگزار شد. 
وی ب��ا بیان اینکه پارک های علم و فناوری در 
دنیا گستردگی زیادی پیدا کرده اند، اظهار داشت: 
در همی��ن راس��تا انجمنی در ماالگای اس��پانیا 
متش��کل از پارک های علم و فناوری کشورهای 
دنیا تش��کیل شده و هر س��اله در راستای ایجاد 
تحوالت شان نشستی را با حضور پارک های عضو 

در یک کشور برگزارمی کنند. 
به گفته وی، مدی��ران پارک ها و مراکز رشد و متخصصان در حوزه فناوری 
گ��رد هم می آیند و تجربیات خ��ود را ارائه می دهند تا یک تجمع عملیاتی به 

وج��ود آید. پیری با بیان اینکه در حال حاضر ۲۲ پارک علم و فناوری در این 
انجمن عضو هستند، اظهار کرد: آخرین نشستی که با حضور همین پارک های 

علم و فناوری سراسر دنیا در ترکیه برگزار شد، چندین نتیجه گیری داشت. 
وی ب��ا اشاره ب��ه برنامه هایی که قرار اس��ت 
پارک های علم و فناوری داشته باشند و مربوط 
به نتیجه گیری این نش��ست است، عنوان کرد: 
در این نش��ست بین المللی س��ازی پارک های 
علم و فناوری کش��ورها مدنظر قرار گرفت تا با 

یکدیگر ارتباط برقرار کنند. 
مدیرک��ل دفت��ر برنامه ریزی ام��ور فناوری 
وزارت عل��وم، تحقیق��ات و فن��اوری ادامه داد: 
ارتباط پارک ها می تواند به گونه ای باشد که یک 
شرکت دانش بنیان در یک پارک علم و فناوری 
به راحتی محصول خود را به صورت مجازی به 
نمایش بگ��ذارد تا خریداران خارجی به لیست 
خری��داران داخلی شرکت اف��زوده شود و بازار 

خوبی برای محصول آن شرکت رقم بخورد. 
وی تاکید داشت: پارک های علم و فناوری در حال رقم زدن اقتصاد جدیدی 

برای کشورها هستند از این رو الزم است از سوی دولت ها حمایت شوند. 

۲۹ استارت آپ ایرانی در جیتکس ۲۰۱۷حمایت از توسعه صنایع کوچک و متوسط، ماموریت اصلی اقتصاد دنیاست دبیرکل برنامه ریزی فناوری وزارت علوم مطرح کردبرگزاری رویداد استارت آپ جاده ابریشم در 8 شهر ایران

رفع نیاز کشور با استارت آپ ها

س��اتیا نادال، مدیرعامل مایکروس��افت، کلید موفقیت خود در این 
شرکت و کلید موفقیت هر رهبری را یادگیری همدلی می داند. 

س��اتیا نادال به خوبی می داند چگونه در براب��ر چالش ها بایستد. در 
س��ال ۲۰۱۴ بود که او به س��مت مدیرعاملی مایکروس��افت انتخاب 
ش��د، شرکتی ک��ه در آن زمان ب��ا میراث بزرگی به عن��وان یک غول 
صنایع کامپیوتر خانگی به او تحویل داده شد. این شرکت با چالش��ی 
بزرگ تر برای دوران پس از عصر کامپیوتر خانگی دست به گریبان بود. 
مایکروسافت همچنین با سلسله مراتب اداری، عدم توفیق و مشکالتی 
که مدیرعامل قبلی مایکروس��افت یعنی اس��تیو بالمر از خود به جای 
گذاشته بود، دس��ت وپنجه نرم می کرد. این مش��کالت به حدی زیاد 
بودند که بالمر مجبور شد به خاطر آنها پنج سال زودتر از برنامه ریزی 

انجام شده، بازنشسته شود. 
به گزارش زومیت، می توان گفت تاکنون نادال توانسته اس��ت نمره 

بسیار باالی��ی در کار خود به 
دس��ت بی��اورد. مهم تری��ن و 
قابل توجه تری��ن دس��تاورد او 
را می ت��وان س��اخت یکی از 
بزرگ تری��ن زیرس��اخت های 
ابری موجود در سراسر جهان 
به حس��اب آورد. نادال توانست 
فرهنگ این شرکت را تقویت 
کن��د و ارزش س��هام آن در 
 بازار اوراق به��ادار را به میزان 
۶۰ درصد بهبود بخش��د. این 
چش��مگیر  به اندازه ای  بهبود 
ب��وده ک��ه ارزش هر س��هم 
مایکروس��افت ب��ه باالتری��ن 
میزان ثبت شده در تاریخ این 

شرکت رسیده است. 
با این تفاس��یر، ن��ادال کدام 
ویژگی را عامل موفقیت خود 
در رهب��ری می داند؟ پاس��خ 
او به این س��وال ممکن است 
برای شما غافلگیرکننده باشد؛ 

همدلی. او در کتاب جدید خود به نام »دکمه ریفرش را فشار بدهید« 
درباره اهمیت ویژگی منحصربه فردی به نام همدلی سخن گفته است. 
براساس گفته های او این ویژگی در دنیای امروزی ارزش بیشتری پیدا 
کرده اس��ت؛ دنیایی که در آن سیل فناوری می تواند وضعیت موجود 

را در سطحی متفاوت از هر آنچه پیش  از این دیده اید، تخریب کند. 
همدلی برای نادال به عنوان مدیرعامل مایکروسافت، بسیار سودمند 
بوده اس��ت؛ این ویژگی او را تهییج کرده که به کارمندان خود قدرت 
بده��د. برای مثال هنگامی که یک نف��ر می گوید می خواهد به صورت 
مستقیم از روی تلفن خود پرینت بگیرد، قابلیت انجام این کار در همان 

لحظه به او اعطا شود. 
همچنین در ابتدای انتصاب نادال به عنوان مدیر ارشد اجرایی، همدلی 
او را از برداشتن گام های اشتباهی که می توانستند به مشکالتی بزرگ 
منته��ی شون��د، بازداشت. در طول یک رخداد عمومی از او خواس��ته 

شد درباره بانوانی که برای درخواس��ت افزایش حقوق خود با مش��کل 
روبه رو هستند، نصیحتی ارائه کند. پاسخ او به این درخواست این بود:  
»موضوع واقعی درخواست برای افزایش حقوق نیست، بلکه این است 
ک��ه بدانید و ایمان داشته باشید که س��یستم به شما افزایش حقوق 

مناسب را ارائه خواهد داد.«
این پاس��خ در حقیقت ریشه در فرهنگ هندی و عبارت کارما دارد. 
ب��ا این  ح��ال گفتن چنین چیزی در کش��وری که درآم��د زنان تنها 
۸۰ درص��د درآمد مردانی اس��ت که شغل یکسان با آنه��ا دارند و در 
صنایعی که کمبود نیروهای مونث در موقعیت های شغلی س��طح باال 
در آن به شدت حس می شود، امری بسیار بی معنی به نظر می رس��د. 
خوشبختانه همدلی مدنظر نادال به سرعت جواب داد و در همان روز او 
یک نامه الکترونیکی به تمامی شرکت ارسال کرد و بابت این اظهارنظر، 
معذرت خواهی کرد. او در این نامه نوشت:  »من پاسخ کامال اشتباهی 
به آن سوال دادم.« و در ادامه 
اعالم کرد ک��ه از این موضوع 

درسی باارزش گرفته است. 
ن��ادال در مصاحب��ه ای ب��ا 
نشریه ای خانه داری، شرح داد 
که چگونه همدل��ی را پس از 
فرزندش  بزرگ تری��ن  تول��د 
که زی��ن ن��ام دارد فراگرفته 
اس��ت. زی��ن از خفگ��ی در 
دوران جنینی رن��ج برده بود 
 و درنتیج��ه به بیم��اری فلج 
ان��دام  چه��ار 
مبت��ال   )Quadriplegic(
اس��ت و قابلیت های ارتباطی 
و  دارد  مح��دودی  بسی��ار 
نابین��ا  رس��می  به ص��ورت 
نادال درباره  به حساب می آید. 
ای��ن ماجرا می گوی��د:  »پس 
از زی��ن، همه  چی��ز برای من 
ش��روع ب��ه تغییر ک��رد. این 
موضوع تاثیری عمیق بر نحوه 
تفکر، مدیریت و درک من از مردم داشت.«  زین که اکنون ۲۱ س��ال 
سن دارد، یک چالش بزرگ برای نادال و همسرش آنو بود. همسر نادال 
ابتدای کار با این فکر دست به گریبان بود که آیا او کاری کرده که منجر 
به معلولیت های یادشده برای زین شده است یا اینکه آیا به اندازه کافی 
ب��رای او تالش می کند یا خیر. ن��ادال در ادامه مصاحبه یادشده گفت:  
»آن��و در تمام��ی فرآیند چیزهایی که برای زی��ن رخ داده بود، عمیقا 
موضوعی را به من یاد داد: چگونه خودم را ببخشم. هیچ  یک از ما کامل 
نیستیم. وقتی که شما به درکی عمیق تر می رس��ید، دیگر به س��رعت 
دیگران را قضاوت نخواهید کرد، شنونده بهتری خواهید شد و می توانید 
به جای تمرکز بر نقاط ضعف دیگران، نقاط قوت آنها را تقویت کنید.«

ای��ن چارچوب فکری، می تواند به ه��ر رهبری کمک کند و یکی از 
مواردی است که اکثر ما هنوز آن را فرا نگرفته ایم. 

INC :منبع

برای لحظه ای تصور کنید دونده استقامت هستید و خود را برای یک مسابقه 
پیش رو آم��اده می کنید. فرض کنید، در دوره آماده س��ازی مربی تان به شما 
می گوید: »من زیاد به مسابقه فکر نکرده ام. حتی مطمئن نیستم مسافت چقدر 
است ولی فکر می کنم شما فقط باید تا روز مسابقه روزی ۸ ساعت بدوید. همه 
چیز تا انتها خوب پیش خواهد رفت.« اگر یک مربی چنین صحبت کند، تصور 
خواهید کرد دیوانه اس��ت. مسلما برای برنامه ریزی تمرین های خود، نیازمند 
این هستید که بدانی��د در چه مسابقه ای شرکت می کنید )به عنوان مثال، در 
یک ماراتن، نیم ماراتن یا یک مسافت ۱۰ مایلی( و قصد دویدن در چه زمانی 
را داری��د )به عنوان مثال، جزو 5 نفر اول با زمان دو س��اعت و ده دقیقه(. شما 
همچنین باید از توانایی ها و نقطه ضعف های خود آگاه باشید تا مشخص شود 
که آیا این هدف منطقی بوده و بر چه نوع تمرین هایی باید تمرکز کنید تا به 
هدف تان دست یابید )به عنوان مثال، ممکن است با سرعت خود در طول چند 

مایل آخر مسابقه مشکل داشته باشد(. 
تعداد شرکت هایی که بسیار شبیه به این مربی عمل می کنند، تعجب برانگیز 
اس��ت، به خصوص در دوره های عدم اطمین��ان و چالش برانگیز. عموما، موانع، 
مواردی این چنین هستند:»تنظیم یک اس��تراتژی و ایجاد یک برنامه رسمی، 
بسیار کند و انعطاف ناپذیر اس��ت. شما نیازمند اقداماتی هستید که به مراتب 
جسورانه ت��ر بوده و با ماهیت زمان ما تطابق بیش��تری داشته باشد. اگر زمان 
خود را صرف تعریف اهداف تان، تنظیم اولویت هایتان، ایجاد استراتژی های خود 
و مدیریت دس��ت یافته های خود کنید، یک نفر در خط پایان از شما س��بقت 
خواهد گرفت.« به هر حال، بدون داشتن اهداف کمی و مقاصد کالن مشخص، 
ارزیابی روش های مختلف عملکرد دشوار اس��ت. بدون داشتن اولویت ها، راهی 
برای تعیی��ن چگونگی تخصیص منابع میان گزینه ه��ای انتخاب شده وجود 
ندارد. ب��دون داشتن برنامه، راهی برای هدایت اقدامات در میان آنهایی که بر 
گزینه های مختلف کار می کنند، وجود ندارد. بدون تحلیل و ارزیابی، راهی برای 
تش��خیص اینکه کدام فرصت به موفقیت و کدام به شکست منتهی می شود، 
نیست. مقاصد، اهداف، اولویت ها، برنامه ها و تفکر منتقدانه، همه جزئی از یک 

استراتژی است که خوب تعریف شده باشد. 
برنامه ریزی استراتژیک

عبارت اس��تراتژی تعاریف بسی��اری دارد. با ترکیب این عب��ارت با عبارات 
مختلف دیگر مانند دیدگاه استراتژیک و تمرکز استراتژیک، بر پیچیدگی درک 
آن نیز افزوده می شود. به رغم تفاوت ها در معنا، تمام آنها بر این س��وال داللت 
می کنن��د:»در آینده قصد رفتن به کج��ا را داریم؟« برای بسیاری از شرکت ها 
جواب این سوال در یک برنامه استراتژیک داده شده است. شما می توانید یک 
برنامه اس��تراتژیک را به مثابه یک نقشه تصور کنید که مجموعه ای از اقدامات 
را برای حرکت یک سازمان از موقعیت کنونی خود به چشم انداز آینده به طور 
ج��زء نمایش می دهد. نوعا، برنامه های اس��تراتژیک از ب��اال آغاز شده و با یک 
نگرش سراسر س��ازمانی شروع می کنند. از این جهت، برنامه های استراتژیک 

برای واحدهای تجاری شرکت یا واحدهای عملیاتی آن ایجاد شده اند. 
مراحل زیر در فرآیند برنامه ریزی اس��تراتژیک متداول اس��ت؛ صرف نظر از 
س��طحی که در آن برنامه ریزی انجام می شود- سراس��ر سازمان، واحد تجاری 

یا واحد عملیاتی: 
۱- اج��رای یک تحلیل از شرایط کنونی. این تحلیل، شرایط کنونی شرکت 
را مرور می کند )»ما کجا هستیم؟«( و یک خط مبنا و همچنین گرایش های 

کلیدی را برای عملکرد مالی و عملیاتی بنیان می نهد. 

۲- تعیین افق برنامه ریزی. به طور سنتی، سازمان ها برنامه هایی ساالنه با افق 
برنامه ریزی س��ه تا پنج سال ایجاد می کنند. به طور عمده، افق زمانی با توجه 
به متغیر بودن و قابل پیش بینی بودن بازار، طول عمر محصول، سایز سازمان، 
می��زان خالقیت ها در فناوری و حجم س��رمایه آن صنعت تعیین می شود. هر 
چق��در بازار بی ثبات تر، غیر قابل پیش بینی تر، ط��ول عمر محصوالت کوتاه تر، 
سایز سازمان کوچک تر، میزان خالقیت ها در فناوری سریع تر و حجم سرمایه 
کمتر باشد، افق برنامه ریزی کوتاه تر اس��ت. 3- اجرای یک بررس��ی محیطی. 
یک بررس��ی محیطی، تخمین اس��تانداردی از نقاط قوت، ضعف، فرصت¬ها 
و تهدیدهای شرکت اس��ت. این بررسی به شناسایی و اولویت بندی مشتریان 
کلیدی، بازار، رقبا، دولت، آمارگیری نفوس، س��هامداران و فاکتورهای صنعتی 
که به طور بالقوه یا بالفعل بر شرکت تاثیرگذار هستند، می پردازد. ۴- شناسایی 
فاکتورهای موفقیت پراهمیت. عوامل کلیدی موفقیت )CSFها(. به ترس��یم 
م��واردی می پردازند که یک س��ازمان جه��ت موفقیت در فضای ب��ازار خود، 
می بایس��ت در آن زمینه ها برتری داشته باش��د. برای شرکتی که بر محصول 
تمرکز دارد، کیفیت محصول و نوآوری در تولید مثال هایی از CSF محسوب 
می شون��د. برای یک عرضه کننده کم هزینه، مانند Wal- Mart، قابلیت های 
توزیع، CSF  هستند. 5- تکمیل تحلیل شکاف. مانند بررسی محیط، تحلیلی 
از شکاف ها جهت شناس��ایی و اولویت بندی نقاط ضعف و قوت داخلی موجود 
در فرآیندها، س��اختارها و فناوری ها و برنامه های کاربردی یک سازمان مورد 
اس��تفاده قرار می گیرد. شکاف ها، منعکس کنن��ده این امر هستند که در واقع 

استراتژی چه نیازهایی دارد و سازمان در واقعیت چه چیزی را ارائه می دهد. 
۶- ایجاد یک دیدگاه اس��تراتژیک. یک دیدگاه استراتژیک از سازمان، تصور 
ذهن��ی یا تصویری را ارائه می دهد که س��ازمان در آینده باید شبیه آن باشد- 
تغییر در بازار و محصوالت آن. به طور کلی، این دیدگاه برحسب تمرکز خود بر 
استراتژی بیان شده و به شناسایی وضعیت کنونی و وضعیت مطلوب می پردازد. 
۷- ایجاد یک استراتژی تجاری. در این مرحله، مسئله، ایجاد یک استراتژی 
بر پایه داده ها و اطالعات حاصل شده از مراحل پیش��ین اس��ت به طوری که با 
دیدگاه استراتژیک تطبیق داشته باشد. عقل سلیم به ما می گوید که استراتژی 
نیازمن��د بهره برداری از نقاط ضعف، غنیمت شمردن فرصت ها، مالحظه نقاط 
ضعف سازمان و واکنش به تهدیدهاست. شرکت نیازمند تضمین این است تا 
استراتژی به طور داخلی پایدار بوده، فرهنگ سازمانی منطبق با استراتژی باشد 
و برای اجرای اس��تراتژی س��رمایه و منابع کافی در اختیار باشد. ۸- شناسایی 
اهداف و مقاصد اس��تراتژیک. یک برنامه اس��تراتژیک ک��ه در ارائه مسیرهای 
مش��خص برای فرآیند برنامه ریزی مالی و عملیاتی ناموفق باشد، ناقص است. 
بیش از اینکه یک برنامه مالی یا عملیاتی بتوانند پایه گذاری شوند، می بایست 
مقاصد اس��تراتژیک پایه¬گذاری شده و بص��ورت اهداف تعریف شده پاالیش 
شوند. یک مقصود استراتژیک، یک مجموعه وسیع یا روش انجام کار است که 
مسیرهای مورد هدف را برای یک س��ازمان تجویز می کند. پیش از اینکه یک 
مقصود اس��تراتژیک بتواند به یک برنامه مالی مرتبط شود، می بایست به یک 
هدف که به خوبی تعریف شده، تبدیل شود. یک هدف استراتژیک، کمی کردن 
یک مقصود جهت تخصیص دوره زمانی است. به عنوان مثال، وقتی مقصود کلی 
یک س��ازمان افزایش نرخ بازگشت سرمایه )ROA( یا افزایش سوددهی کلی 
است، این مقاصد نیازمند تبدیل شدن به اهداف کمی هستند )به عنوان مثال، 
افزایش ROA از ۱۰ تا ۱5 درصد یا افزایش حاشیه س��ود از 5 تا ۷ درصد(. 
پیش از اینکه س��ازمان بتواند شروع به جزئی کردن برنامه های عملیاتی کند، 
نیازمند رس��یدن به این اهداف است. اهداف استراتژیک، اجراهای عملیاتی را 
هدایت می کنند و اجازه ردگیری پیشرفت ها به سمت مقاصد کلی را می دهند.

جانی آیو، طراح ارشد محصوالت اپل، طی یک نشست خبری در کنفرانس 
»TechFest« نیویورک در حالی که به سواالت خبرنگاران پاسخ می داد، از 

گذشته کمپانی و صنعت تلفن همراه گفت و دلیل طراحی آیفون را تنفر تیم اپل از 
محصوالت موجود در بازار ۱۰ سال پیش عنوان کرد. 

به گزارش دیجیاتو، آیو که یک دستگاه اپل واچ با بند سفید رنگ به دست 
داشت، اظهار کرد که موبایل های ۱۰ سال پیش هنگام کاربری احساس خوبی را 

منتقل نمی کردند، خوش دست نبودند و کیفیت ساخت باالیی نداشتند. 
همان طور که احتماال می دانید، جانی آیو مسئول طراحی محصوالتی مانند آیپاد، 

آیپد و از همه مهم تر آیفون بوده که باعث شده اپل به یکی از ارزشمندترین 
کمپانی های دنیا تبدیل شود. او درباره دوران همکاری خود با استیو جابز گفت: 

من پیش از همکاری با جابز تجربه مشابهی نداشتم و پس از آن نیز چنین چیزی 
رخ نداد، اما ما در نخستین دیدار به طرز عجیبی با یکدیگر ارتباط برقرار کردیم و 

توانستیم به درک مشترکی از مسائل برسیم. 
وی همچنین با اشاره به نخستین ماه های فعالیت خود در اپل، اظهار کرد که 

استیو جابز از عملکرد او راضی نبود و گفته بود وی در مجموع تاثیر چندانی در 
پیشرفت کمپانی نداشته است. البته به عقیده جانی آیو شرایط اپل در آن دوران 

چندان رو به راه نبود و از دست رفتن زحماتی که او برای شرکت کشیده بود، 
چندان خوشایند به نظر نمی رسید. 

آیو در ادامه گفت: استیو معلم بسیار خوبی بود. هیچ کس به اندازه او تمرکز 
نداشت؛ هنر تمرکز یعنی بتوان همه امور حتی آنهایی را که از اهمیت باالیی 

برای مان برخوردارند کنار بگذاریم، و جابز در این زمینه فوق العاده بود. 
من نیز بعضی اوقات به این سطح از تمرکز می رسیدم؛ در چنین شرایطی حس 

می کنید موانعی که قبال غیرقابل عبور بودند، بسیار کم اهمیت هستند که البته 
حفظ این شرایط بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. 

گفتنی است جانی آیو از حضور محصوالت اپل در میان مردم و برقراری ارتباط 
میان کاربران ابراز خوشحالی کرده اما در عین حال خاطر نشان می کند که این 

گجت ها نیز مانند سایر ابزار، می توانند به طور غلط مورد استفاده قرار گیرند. به 
گفته آیو، استفاده مداوم از گجت هایی مانند تلفن همراه مصداق استفاده نادرست 

بوده و انسان ها باید در این زمینه نیز اصل تعادل را رعایت کنند. 

ایجاد استراتژی در کسب و کار: می خواهیم به کجا برویم؟  مهم ترین ویژگی یک رهبر از دید ساتیا نادال

 جانی آیو
 از دوران همکاری خود

با  استیو جابز می گوید
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یادداشـتدریچه

سرپرس��ت مرکز آموزش علمی کاربردی آموزش های شهروندی شهرداری 
تهران از تش��کیل کانون کارآفرینی با هدف توانمندسازی وآموزش کسب و کار 

در راستای حمایت از زنان بدسرپرست و بی سرپرست خبر داد. 
حسی��ن جعفری روز شنبه در گفت و گو با ایرن��ا افزود: برگزاری کالس های 
آموزش زیورآالت، آشپزی آسان و چرم دوزی با حضور مربیان باتجربه از جمله 

فعالیت های آموزشی این کانون است. 
وی با اشاره به اینکه کالس های آموزشی این کانون روزهای سه شنبه برگزار 
می شود، اظهار کرد: برگزاری نمایشگاه و بازارچه فروش محصوالت هنرجویان 
برای حمایت از زنان بدسرپرست و بی سرپرست با هماهنگی شهرداری منطقه 

۲۲ از دیگر برنامه های این کانون است. 

کانون کارآفرینی مرکز علمی کاربردی 
آموزش های شهروندی تهران تشکیل شد

بررس��ی طرح ها و ایده های نخبگان و عالقه مندان موضوعات شهری در کارگروه های 
تخصصی مدیریت شهری مرکز رشد و فناوری های نوین شهری منطقه ۱۱ آغاز شد. به 
گزارش ندای مردم، عباس طباطبایی معاون اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه ۱۱ در 
این باره گفت: جلسه کارگروه های خدمات شهری و محیط زیست و حمل و نقل ترافیک 
منطقه ۱۱ دیروز در محل مرکز رشد و فناوری های نوین شهری برگزار شد و در خاتمه دو 
طرح و ایده برای بررسی تخصصی در اختیار معاونت های مربوطه قرار گرفت.  طباطبایی 
افزود: از جمله کارکردهای مورد انتظار از مرکز رشد و فناوری های نوین شهری، دعوت 
از نخبگان، کارآفرینان و افراد صاحب ایده، تشکیل کارگروه های تخصصی در حوزه های 
گوناگون مدیریت شهری و بررس��ی مسائل و چالش های موجود در کالنش��هر تهران به 
منظور ارائه راهکارهای کاربردی و عملیاتی برای رفع این موارد است و امیدواریم به زودی 
شاهد آثار مثبت آن در بهبود شرایط و ارتقای کیفیت ارائه خدمات به شهروندان باشیم.

بررسی ایده های شهری در مرکز رشد و 
فناوری های نوین شهری منطقه ۱۱ آغاز شد

دکتر پیمان احمدی
DBA  با گرایش مدیریت استراتژیک



این موض��وع را ک��ه بازاریاب��ی تغییر 
کرده اس��ت، اصال نمی توان ان��کار کرد. 
سازوکارهای تحویل ما، استراتژی های ما، 
شیوه ای که س��عی می کنیم هوشمندانه 
باش��د، همه و همه یک تغییر پارادایم را 
در یک��ی، دو دهه اخی��ر تجربه کرده اند، 
ام��ا آنچه جالب  اس��ت اینک��ه قوانین و 
مقررات خاص��ی از بازاریابی، برای بیش 
از 50 س��ال اس��ت که تغیی��ری نکرده  
اس��ت. در س��ال 1963، دیوید اوگیلوی 
نخس��تین کتاب بازاریابی مدرن را تحت 
عن��وان »اعتراف��ات یک م��رد بازاریاب« 
نوش��ت. برای این کتاب، او عنوان »پدر 
بازاریابی« را به دست آورد و احتماال این 
کتاب پایه ای برای کتاب مرد دیوانه، اثر 

دان دراپر بوده است. 
این س��تایش، بدون استحقاق نیست. 
این غیر طبیعی اس��ت که چ��ه میزان از 
دسته قوانین اصلی خودش تاکنون و در 
دنیای مدرن باقی مانده است. از زمان او 
)زمانی که گاوچران ها به سیگار ها اعتبار 
دادند( تا امروز )ب��ا تبلیغات در همه جا 
حاضر ل��وکاس ونمو(، فلس��فه اوگیلوی 

پایدار است. 
اینج��ا پنج قانون اوگیلوی را داریم که 

در دوران مدرن بازاریابی وجود دارند. 
قان�ون 1: »مصرف کنن��ده ی��ک آدم 

احمق نیست؛ او همسر شما است!«
در حالی که طبق استانداردهای امروز 
دارای تبعیض جنس��یتی است، اوگیلوی 
به ی��ک حقیق��ت عمی��ق اش��اره کرد؛ 
ش��رکت هایی که برای هوش مش��تریان 
خود ارزش قائلند، با داش��تن مش��تریان 

عالی پاداش می گیرند. 
این امر درس��ت تر از قبل اس��ت. قبل 
از خری��د ی��ک محص��ول، 81درصد از 
خریداران به طور آنالین تحقیق می کنند. 
این ب��ه معنی خواندن بررس��ی ها، چک 
کردن ضمانت نامه ها و کسب و کارها برای 
بهترین معامله ممکن اس��ت. این یکی از 
دالیلی است که وفاداری برند به سرعت 
در حال تبدیل ش��دن به چی��زی از مد 
افتاده اس��ت و به همین دلیل تبلیغاتی 

که تماشاگران را به توقف، تفکر و سوال 
)مانن��د ونمو چیس��ت؟( وا می دارد و در 

ذهن می ماند. 
به احتم��ال زیاد این قان��ون را زمانی 
می بینی��د که نتیجه معک��وس می دهد. 
یک مثال خوب، افتضاح اخیر کوکا کوال 
در مورد مطالع��ه ای بود که ادعا می کرد 
می توانی��د هر چ��ه دل ت��ان می خواهد 
بخورید یا بنوش��ید، تا زمانی که به اندازه 
کاف��ی ورزش می کنی��د. مدت ه��ا قبل 
مصرف کنندگان��ی به نام B.S در مطالعه 
کوکاک��وال، تا آنجا پی��ش رفتند که این 
ادعای خاص را دروغ های منتش��ر شده 

توسط صنعت تنباکو بیان کردند. 
درس: مش��تریان شما باهوش هستند، 

به آنها دروغ نگویید. 
را  ت��وپ  بیس ب��ال  »در   :2 قان��ون 
نزنی��د. بیرون از زمی��ن را هدف بگیرید. 
شرکت های فناناپذیر را هدف بگیرید.« 

فلس��فه »در حاش��یه امن بازی کن« 
اوگلی��وی، در دنی��ای دیجیت��ال م��ا با 
بمباران دائمی آگهی ها و تبلیغات بازتاب 
می یاب��د. برای ایس��تادگی ک��ردن، باید 

جسور باشید. 
ردبول یک مطالعه موردی خوب است. 
چرا آنها بس��یار موفق هستند؟ به دلیل 
برندس��ازی برجس��ته و پررنگ. هنگامی 
ک��ه ردبول در اواخر دهه 90 وارد ایاالت 
متحده شد، ادعا کردند که این نوشیدنی 
ان��رژی زا به ش��ما بال می ده��د. ردبول 
نه تنه��ا ورزش ه��ای افراط��ی را حمایت 
کرد، بلک��ه آنه��ا را ایجاد نی��ز کرد. در 
 ،Flugtag جری��ان رویدادهای س��االنه
مردم ماشین های خانگی خود را ساخته 
و رکوردهای جهانی را شکس��تند. زمانی 
اسپانس��ر طوالنی ترین سقوط آزاد تاریخ 
شدند، شیرجه 128،000 فوتی فلیکس 

باومگارتنر. 
این نوع حرکت های تبلیغاتی با اعتماد 
ب��ه نفس، ردبول را در رده ش��رکت های 

جاودانه قرار داده است. 
قانون 3: »تبلیغات خوب آن است که 
محص��ول را بدون توجه به خود محصول 

به فروش می رساند.«
اگرچه این صداها بیشتر شبیه کلمات 

س��ان تزو نس��بت به یک م��رد بازاریاب 
اس��ت، اما اوگلی��وی خواس��تار توجه به 
پدیده ای اس��ت که امروزه آن را تصدیق 
می کنی��م. بازاریاب��ی مدرن ی��ک بازی 
طوالنی اس��ت. ش��ما باید مش��تریان را 
جذب و تحس��ین کنید، ام��ا قبل از این 

کار باید توجه آنها را جلب کنید. 
این را در نظر بگیرید: شرکت هایی که 
هر ماه 16 پست وبالگ یا بیشتر منتشر 
می کنند، 3.5 برابر بیش��تر از آنهایی که 
چهار پست یا کمتر منتشر می کنند، جلو 

می افتند.
کار  دقی��ق  به ط��ور  وبالگ نوی��س   
 می کن��د زیرا به خ��ودش توجهی ندارد. 
وبالگ نویس��ی ب��رای آگاه��ی از برند و 
اعتبار اس��ت نه برای فروش سخت. این 
یک روند آهسته و یکی از کارهای امروز 
ب��رای به فروش رفتن محصوالت اس��ت. 
اگ��ر خیلی س��خت برای ف��روش تالش 
می کنی��د، تقریبا یک س��وم اعتبار خود 
را نزد مصرف کنندگان پایین می آورید. 

قان�ون 4: »من تبلیغ��ات را به عنوان 
سرگرمی یا یک ش��کل هنری نمی دانم، 
بلک��ه آن را به عنوان رس��انه اطالعات در 

نظر می گیرم.« 
ه��دف تبلیغات و بازاریابی این اس��ت 
که مش��تریان را در جایی که راحت تر و 
شادتر هستند، داش��ته باشیم و در واقع 
باعث ایج��اد انگیزه در آنه��ا برای انجام 
کاری ش��ویم. اخی��را، تبلیغ کنندگان به 
محتوای حمایت ش��ده تبدیل شده اند تا 

این کار را انجام دهند. 
آنه��ا خ��ود را ب��ه س��ایت های دارای 
ترافی��ک و قدرت باال )مانن��د Shell یا 
 The Brands Studios در Adobe
نیوی��ورک تایم��ز( تزری��ق می کنن��د و 
اطالعات��ی را ارائ��ه می دهن��د، مانند هر 
پس��ت وبالگ دیگر که توجه بیشتری را 

به برندشان جلب می کند. 
محتوای حمایت ش��ده در حال حاضر 
از واحدهای تبلیغاتی  25درصد موفق تر 
صفح��ه نمایش اس��ت و 18درصد باعث 
خرید بیشتر می ش��ود. مردم به احتمال 
بیشتری به آن اعتماد می کنند زیرا واقعا 
مفید اس��ت )و به خودی خود یک تبلیغ 

نیست(. 
قان�ون 5: »آنچ��ه در تبلیغ��ات بیان 
می کنید، مهم تر از آن اس��ت که چگونه 

آن را بیان می کنید.«
از پن��ج قان��ون اگلی��وی، ای��ن یک��ی 
مطمئنا بحث برانگیز ترین است. بسیاری 
از بازاریابان به ش��دت مخالف هستند و 
می گوین��د ک��ه چگونگی تبلی��غ کردن، 
مطلق��ا همه چیز اس��ت. اما ای��ن نباید 
یک یا دو س��ناریو باش��د. ه��ر دو بحث 
مهم اس��ت، اما تأکید بیشتری روی خود 
چیزی که می گویید وجود دارد  )بیش از 

اینکه چگونه می گویید(. 
به کمپی��ن دومین��و بپیوندید تا طعم 
پیتزا های ت��ان را بهتر کنی��د. آنها اذعان 
داش��تند که در م��ورد پیتزا های خود بد 
تبلیغ کرده اند و می خواس��تند همه چیز 
را تغییر دهند. از آن زمان، دومینو پیگیر 
بوده اس��ت و سهام شان از 7.73 دالر به 

105.11 دالر افزایش یافته است. 
به نخستین قانون رسیده اند؛ شفافیت 
هم��ه چیز اس��ت. اگ��ر صادق باش��ید، 
چگونگی تبلی��غ کردن کمت��ر اهمیت 
دارد. فقط حقیقت را تحمیل کنید. اگر 
مش��تری به ش��ما اعتماد کند، احتمال 
دارد که از ش��ما خرید کن��د. این تنها 
احساس��ی نیس��ت، اصول اخالقی رایج 

است. 
چه چیزی در آینده نهفته است

میراث اگلیوی تا امروز به همان اندازه 
گذش��ته قوی اس��ت. تا ام��روز اگلیوی 
)آژانس( تقریبا در همه پست های خود از 
چهره و نقل قول هایش استفاده می کند. 
یکی از دالیل ماندگار بودن میراث او آن 
اس��ت که اکثر کارهایش براساس احترام 
به مش��تری بود. این به معنای احترام به 
هوش، نیازهای آنها و جاه طلبی های آنها 

در زندگی است. 
گاهی اوقات بازاریابی به عنوان ش��کلی 
از فریب، اش��تباه گرفته می شود، اما این 
نیس��ت. این بیش��تر در مورد همدلی و 
روان شناس��ی است و درک اینکه چگونه 
بهتری��ن ق��دم بع��دی خ��ود را برداریم 
و از درگیر ش��دن در رون��د انجام پروژه 

نترسیم. 

5 قانون تبلیغات و بازاریابی که در نیم قرن تغییر نکرده است
کلید

شعارهای کسب و کار
 5 روش برای ساختن شعار 

کسب و کار
ش��عارهای کس��ب و کار باعث تمایز و ماندگاری 
هر برند و کس��ب و کاری می ش��وند زی��را برند را 
قابل تش��خیص می س��ازند و باعث می ش��وند در 
حافظه افراد باقی بمانند، اما نوش��تن یک ش��عار 

کسب و کار جذاب آسان نیست. 
به گزارش بازده، ش��عارهای کسب و کار در انواع 
مختلفی طراحی می ش��وند و حتی ممکن اس��ت 
گاه��ی اوقات با ی��ک اش��تباه،  در معرفی برند و 

کسب و کار به بازار فاجعه ای رخ دهد. 
در ادام��ه ب��ا پن��ج ن��وع مختلف از ش��عارهای 

کسب و کار آشنا می شویم. 

1- شعارهای توصیفی بسازیم
شعارهای توصیفی نش��ان دهنده زمینه  فعالیت 
کس��ب وکار شماس��ت؛ به بیان بهت��ر، حقایق یا 
ویژگی های کسب  وکار ش��ما را نشان می دهد. به 

همه می گوید که »من چه کار می کنم.«
شعارهای توصیفی برای کسب  وکارهای کوچک 
و تک مدیره کارب��رد دارند چون مبلغ ارزش های 

پیشنهادی به واضح ترین حالت ممکن هستند. 
همچنین این ش��عارها برای کسب  وکارهایی با 
نام  های غیر توصیفی هم کاربرد دارند. برای مثال، 
اگ��ر نام کس��ب  وکاری که از وام  دولتی اس��تفاده 
می کن��د »دوره  گ��رد س��بز« باش��د، یک ش��عار 
توصیفی می تواند کاری را که نام تجاری کس��ب  
وکارش نمی توان��د توضیح بدهد توصیف کند که 

او خدمات تعمیری ارائه می کند. 

یک نکته منفی شعارهای توصیفی این است که 
این شعارها می توانند غیر قابل حفظ کردن و خیلی 
عام باش��ند، بنابراین ترکیب کردن این نوع شعار با 

انواع دیگر شعارها می تواند ایده  خوبی باشد. 

2- شعارهای مجاب  کننده بسازیم
یک ش��عار مجاب  کننده ش��امل فایده  ای است 
که نتیجه مثبت اس��تفاده اف��راد از محصوالت و 
خدمات ش��ما، دربر می گیرد. این شعارها به همه 
می گویند »این دلیلی است که چرا باید نسبت به 
چیزی که به شما عرضه می کنم اهمیت بدهید.« 
شعار مجاب کننده نش��ان می دهد که چه چیزی 
برای شما، در محصوالت و خدمات ما وجود دارد! 

3- شعارهای خالقانه بسازیم
یک شعار خالقانه ش��امل جمله  ای نسبتا ادبی 
است که باعث حفظ کردن راحت تر آن می شود. 
ش��عارهای خالقانه قابل حفظ کردن هس��تند 
و م��ردم را به حرف زدن راجع به کس��ب  وکارتان 
تش��ویق می کنند، اما نوش��تن آنها و عمل به آنها 
سخت است. بین شعار خالقانه و شعار چرند یک 
خط مش��خص وجود دارد، بنابرای��ن اگر توانایی 
نوش��تن یک شعار خالقانه را ندارید این کار را به 

متخصصان این فن بسپارید. 

4- شعارهای برانگیزاننده بسازیم
ش��عارهای برانگیزانن��ده ب��رای ای��ن طراحی 
می ش��وند که حس��ی را در خواننده برانگیزند، به 
جای آنکه توضیح دهند که شما چه می فروشید. 
یکی از معروف ترین شعارهای برانگیزاننده، شعار 

نایک است؛ »فقط انجامش بده.«
ش��عارهای برانگیزانن��ده می توانند م��ردم را به 
استفاده از محصوالت و خدمات شما تشویق کنند 
چرا که آنها می خواهند جزئی از حسی که انتقال 

می دهید باشند. 

5- شعارهای شناخت برند بسازیم
ش��عارهای ش��ناخت برند به طریقی شعار شما 
را به نام کس��ب  وکار یا برند ش��ما مرتبط می کند 
که باعث می شود نش��ان دهد این شعار، منحصر 
به کسب  وکار شماست نه کسب  وکار رقبای تان. 
شعارهای شناخت برند به مردم کمک می کنند 
که اسم ش��ما را به خاطر بسپارند و هر موقع که 

الزم است آن را به یاد بیاورند. 
منبع: فوربس
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شماره 899

تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

شرکت های تبلیغاتی به دنبال خالقیت در 
تبلیغات نویسی

چگونه یک تبلیغات نویس شویم؟ 
 در این مقاله به شرح اینکه چگونه تبلیغ نویس شویم 

خواهیم پرداخت. 
ملزوم��ات اصل��ی ای��ن ش��غل، خالقی��ت، رزومه و 
کارآموزی است. شما خالق هستید، شوخ طبع هستید 
و داس��تان ها را در یک جدول زمان��ی به خوبی مرتب 
می کنید، پس دوس��تان تان به شما می گویند که باید 
کار خود را به عنوان یک بالگر رها کنید و یک تبلیغات 

نویس شوید. 
این عالی است، اما شما نمی دانید یک تبلیغات نویس 

دقیقا چه کار می کند. 
در ای��ن مطلب ب��ه نق��ل ازibazaryabi ، ش��رح 
مختصری از وظایف شغل تبلیغات نویسی را آورده ایم. 

یک تبلیغات نویس چه کار می کند؟ 
در یک شرکت تبلیغاتی یک تبلیغات نویس به عنوان 
یک فرد خالق ش��ناخته می ش��ود، چرا که او است که 

شعار را تولید و نسخه سازی می کند. 
BMW- ماشین رانندگی خارق العاده 

Nike- فقط انجامش بده. 
ای��ن اصطالح��ات تبلیغاتی یک جایی توس��ط یک 

تبلیغات نویس تولید شده اند. 
ای��ن ش��غل ممکن اس��ت در مرکز توجه نباش��د یا 

برعکس، خیلی معروف شوید. 
تم��ام تبلیغ نویس ه��ا ب��رای برنده��ای ب��زرگ کار 
نمی کنند، اما تبلیغ نویس��ی یک نقش مهم اس��ت که 
تأثیر بزرگی روی تصویر دیده ش��ده از برند و ش��هرت 

آن دارد. 

چگونه یک تبلیغ نویس شویم؟ 
گرفت��ن ش��غل به عن��وان تبلیغ نویس س��خت تر از 
ش��غل های دیگر در زمینه تبلیغات اس��ت. شما برای 
گرفتن این کار احتیاج به یک رزومه خیلی خوب دارید. 
خب شما چگونه باید یک رزومه خوب داشته باشید که 

در دنیای تبلیغات صدا کند. 
برای شروع، شما باید به یک دوره کارآموزی بروید تا 

یک کتاب از کارهای تان درست کنید. 
کتاب ش��ما مجموعه ای از کارهای تبلیغاتی ای است 
ک��ه تا ح��اال انجام داده ای��د. بدون داش��تن این کتاب 

نمی توانید شغلی را در آژانس تبلیغاتی بگیرید. 
برای اینکه بتوانید یک دوره کارآموزی بگیرید باید به 

سختی در اینترنت تالش کنید. 
همچنین ش��ما می توانید ب��ا کارگردان های خالقی 
تماس بگیرید که بخش های تبلیغ��ات در آژانس ها را 

اداره می کنند. 
اگر ش��ما نمی خواهید به دوره کارآموزی بروید تا با 
حداقل دستمزد کار کنید، می توانید کارها تبلیغاتی  را 

برای خودتان انجام بدهید. 
ی��ک تبلیغ نوی��س در زمینه های متع��ددی از چاپ 
و تلویزی��ون و رادیو کار می کند. کارهای ش��ما باید از 

کارهایی که به آن عالقه مند هستید تقلید کند. 
اگر عالقه مند به تبلیغ نویس��ی آنالین هستید  باید 
بنرهای تبلیغاتی آنالین درس��ت کنید یا کمپین های 

آنالین راه اندازی کنید. 
اگر عالقه مند به حیطه چاپ هس��تید باید تبلیغات 

چاپی انجام بدهید. 
اگر قادرید، می توانید ب��ا دادن آگهی دادن در جایی 
مقیم شوید. مدیران ترجیح می دهند کسانی را استخدام 

کنند که در یک محل مستقر کار می کنند. 
مدرک دانش��گاهی برای گرفتن شغل تبلیغ نویسی 
الزم نیس��ت، اما مدی��ران ترجیح می دهند کس��ی را 

استخدام کنند که لیسانس داشته باشد. 

به چه مهارت هایی برای این شغل نیاز دارید؟ 
مهارت اصلی تبلیغ نویس��ی خالقیت است، بنابراین 
شما واقعاً نیاز به یک استعداد در زمینه خالقیت دارید. 
برخ��ی مردم در حین کار یاد می گیرند، اما برای این 
کار باید بتوانید همراه تصاویر و کلمات داستانس��رایی 

کرده و خارج از کار فکر کنید. 
داستان ها هستند که محصول را می فروشند و شعار ها 

و کلمات فقط آن را تعریف می کنند. 
کارآموز بودن در یک بخش آژانس تبلیغاتی می تواند 
راه خوبی باشد برای اینکه بفهمید استعداد تبلیغ نویسی 

دارید یا نه. 
 thebalance :منبع

دنیل فالی
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در ح��ال حاضر تمام اف��راد فعال در حوزه 
تبلیغات بازرگانی و تحلیل شبکه های مجازی 
از حض��ور چش��مگیر دو برند اس��نپ چت و 
اینس��تاگرام در حوزه شبکه های عکس محور 
اطالع دارند. اقبال روز افزون کاربران نسبت به 
شبکه های عکس محور باعث افزایش اهمیت 
چنین حوزه ای شده و به تبع آن کوره رقابت 
میان دو غول موجود را به شدت گرم ساخته 
اس��ت. اگرچه اسنپ چت همچنان طرفداران 
خود را دارد، با این حال ش��اید چندان دشوار 
نباش��د که از پیشتازی محسوس اینستاگرام 
صحبت کنیم. یک دلیل مناسب و البته قابل 
تأمل، سرنوش��ت بخش استوری اینستاگرام، 
که در آگوس��ت س��ال جاری راه اندازی شد، 
اس��ت. اگرچه این سرویس تقلید مستقیمی 
از اس��نپ چت ب��ود، ب��ا این حال اس��تقبال 
کاربران از این س��رویس وزنه را کامال به نفع 
اینستاگرام سنگین کرده است. از آغاز شروع 
به کار این س��رویس جدید اینستاگرام، این 
برند به ط��ور میانگین افزای��ش 22درصدی 
اس��تفاده از Story را شاهد بوده است )نرخ 
رشد براساس اندازه گیری نرخ ثابت یک هفته 
پس از راه اندازی سرویس اینستاگرام محاسبه 
می ش��ود(. در سوی دیگر میدان، میزان رشد 
استفاده از این سرویس برای اسنپ چت تنها 

5درصد برآورد می شود. 
با توجه به آنچه گفته شد، اینستاگرام بازار 
موجود را قبضه کرده اس��ت. با این حال باید 
دالیل موجهی پش��ت موفقیت خیره کننده 
این برند نهفته باشد. نگاهی به بازار مصرفی 
ک��ه هرکدام از این دو برن��د برای خود ایجاد 
کرده اند، کمک ش��ایانی در راس��تای تحلیل 
ای��ن واقعیت خواه��د کرد. به ط��ور خالصه، 
اسنپ چت خود را یک مجموعه دوربین محور 
معرفی کرده اس��ت. این نکت��ه را می توان به 
نوعی تأکید بر حوزه اختصاصی ش��بکه های 
مجازی عکس محور تلقی کرد. این استراتژی 
به طور مشخص با هدف ایجاد تمایز میان این 
شرکت و سایر رقبا نظیر فیس بوک و توییتر 
پیگیری می شود. از س��وی دیگر اینستاگرام 
با تأکید روی یک المان نس��بتا تکراری وارد 
میدان شده اس��ت. در واقع این شرکت خود 
را یک شبکه  مجازی معرفی می کند، نه صرفا 
فعال در حوزه شبکه های عکس محور. همین 

امر سبب جذب بیشتر مخاطب به سوی این 
زیرمجموعه فیس بوک شده است. این شیوه 
رقابتی اگرچه ریسک باالیی دارد، اما به خوبی 

از سوی مدیران اینستاگرام دنبال می شود. 
در ادام��ه مطلب راهکاره��ای پیش  روی 
اس��نپ چت به منظ��ور دس��تیابی مجدد به 
بخش��ی از بازار از دس��ت رفت��ه اش را مورد 

بررسی قرار خواهیم داد. 
اولویت فضای باز 

نخستین راهکاری که پیش روی اسنپ چت 
قرار دارد، بازگشایی فضای نسبتا محدود میان 
کاربرانش است. در واقع پیش فرض اصلی در 
این شبکه عکس محور، برقراری ارتباط میان 
افرادی اس��ت که یکدیگر را می شناس��ند و 
ترجیحا در این ش��بکه عضویت هم دارند. بر 
این اس��اس پیوند میان کاربر و اسنپ چت نه 
به طور ناگهانی، بلک��ه در جریان یک فرآیند 
شکل می گیرد. همین نکته نقطه ضعفی است 
که اینستاگرام با تأکید بر آن مزیت مناسبی 
برای خود فراهم کرده اس��ت. در واقع در این 
ش��بکه دسترسی به ویدئو و عکس های سایر 
کارب��ران، تنه��ا در صورتی که کارب��ر آن را 
خصوصی نکرده باشد، آزاد است. همچنین در 
این شبکه و توییتر نیازی به ثبت نام به منظور 
دسترسی به حساب کاربری سایر افراد نیست. 
خبر خ��وب برای طرفداران فضای بازتر در 
اس��نپ چت تغییراتی اس��ت که این برند در 
آپدیت های اخیرش آن را دنبال کرده است. بر 
این اساس امکان بارگذاری لینک سایت روی 
پروفایل که مدت هاست در اینستاگرام و سایر 
شبکه های مشابه امکان پذیر شده، در دسترس 
 Story قرار گرفته است. این نکته برای بخش
نیز دنبال می شود. در اینجاست که اسنپ چت 
از اینستاگرام جلو خواهد زد. براساس آپدیت 
جدی��د، امکان افزودن لینک به Story برای 
تمام کاربران فراهم شده است. این در حالی 
است که اینستاگرام چنین امکانی را تنها در 

خصوص حساب های تأیید شده دارد. 
ب��ا هم��ه مزیت��ی ک��ه گش��ایش جدید 
اس��نپ چت به هم��راه خواهد داش��ت، نکته 
مه��م، توجه به راه درازی اس��ت که این برند 
پیش رو دارد. در واقع این برند نیاز به ارتباط، 
توجه و عالقه بیش��تر به کاربران خود خواهد 
داشت. در این میان توجه ویژه به حساب های 
افراد سرش��ناس از جایگاه ویژه ای برخوردار 
است. به عنوان مثال اسنپ چت با ارائه بخش 

پیشرفته ویرایش عکس، بدون شک توانایی 
جذب مخاطب بیش��تری را خواهد داش��ت. 
ب��ه عبارت دیگ��ر، هرچقدر ام��کان ویرایش 
بیش��تری ب��ه مخاطب بدهی��م، عکاس های 
حرفه ای بیشتری را جذب می کنیم. این امر 
دقیقا مانند احداث یک باغچه بزرگ به منظور 

کشت سبزی بیشتر است. 
بازنگری در رابط کاربری و تجربه 

اولیه مخاطب
عملک��رد ضعیف در حوزه جس��ت وجوی 
درون شبکه ای محتوا، یکی دیگر از مشکالت 
عمده اس��نپ چت محسوب می شود. در حال 
حاض��ر امکان جس��ت وجوی کارب��ران دیگر 
از درون اپ وجود ن��دارد. اگر کاربر حرفه ای 
اینستاگرام یا حتی فیس بوک باشید، چنین 
نکته ای شما را به شدت متعجب خواهد کرد. 
این دقیقا همان مشکلی است که اینستاگرام 
را تبدیل به بهشت بسیاری از فرارویان زندان 

اسنپ چت کرده است. 
ای��ن برند از زمان معرف��ی اپ خود به طور 
کامل، بر رس��انه های دیگ��ر به منظور جذب 
مخاط��ب و کاربر جدید متکی بوده اس��ت. 
چنی��ن نکته ای تا زمانی که اس��نپ چت تنها 
ش��بکه اجتماعی عکس محور بود، مش��کل 
چندانی نداشت. با این حال ورود اینستاگرام 
و تأکیدش بر اغلب نقطه ضعف های اسنپ چت 

چالش پیچیده ای را به دنبال داشته است. 
تنها راهکار پیش روی اسنپ چت به منظور 
رهای��ی از این بح��ران، ساده س��ازی تجربه 
کاربری مخاطب است. به عبارت دیگر، زمان 
آن رس��یده که دیوار برلین فروریخته ش��ود. 
به عنوان مثال ناپدید ش��دن تصاویر ارسالی 
برای دوس��تان، فیلترهای تکراری و اندک و 
همچنین باگ های موجود در زمینه بارگذاری 
ویدئو از مش��کالت عمده نیازمند رسیدگی 
محس��وب می شود. بس��یاری از افراد ترجیح 
می دهند به جای اطالع از وضعیت ورزشگاه 
نیوکمپ به هن��گام تمرینات تیم بارس��لونا 
مستقیما به حساب های وابسته به این باشگاه 
یا رس��انه های اسپانیایی متصل شوند. چنین 
اعالم ه��ای عجیب وغریبی تنه��ا کاربران را 
دلسرد و به سوی اینستاگرام سوق خواهد داد. 

اهمیت توجه به تبلیغات
اگ��ر اس��نپ چت قص��د ادامه حی��ات در 
دارد،  را  مج��ازی  ش��بکه های  کس��ب وکار 
بدون ش��ک باید فک��ری به حال سیس��تم 

تبلیغ��ات کهن��ه و منس��وخش کن��د. ب��ه 
 ج��ای توضی��ح ویژگی ه��ای این سیس��تم 
تاری��خ مصرف گذش��ته بهتر اس��ت نگاهی 
کوت��اه به فرآیند تبلیغاتی فیس بوک و فرزند 
خوان��ده اش، اینس��تاگرام بیندازیم. تبلیغات 
هوشمند مطابق با عالقه کاربر مزیت اصلی دو 
برند نام برده در مقایس��ه با سایر رقباست. بر 
این اساس اسنپ چت نیازمند راه اندازی بخش 
ویژه ای به منظور تحلیل سلیقه کلی هر دسته 
از کاربرانش است. به این ترتیب تبلیغات در 
در این شبکه  عکس محور تا حدودی متحول 
خواهد ش��د. البته نباید انتظار استقبال آنی 
کاربران و بازگشت مهاجران قدیمی ساکن در 
اینس��تاگرام را داش��ت. با این حال این راهی 
است که باید پیموده شود تا از ضررهای آتی 

جلوگیری به عمل آید. 
نکته مهم، توجه به اصالح ساختارها بدون 
درنظر گرفتن پیامدهای کوتاه مدت شان است. 
اصالح فرآیند تبلیغاتی اگرچه در کوتاه مدت 
تأثیر چندان مش��هودی روی آم��ار کاربران 
نخواهد داش��ت، برخالف فض��ای بازتر برای 
جس��ت وجوی تصاویر و رابطه کاربری بهتر، 
اما در چش��م اندازی وس��یع تر امکان رقابت 
تنگاتنگ تری را با اینس��تاگرام فراهم خواهد 

کرد. 
به عبارت ساده، س��رمایه گذاران در حوزه 
تبلیغات باید مطمئن شوند که سرمایه گذاری 
در ای��ن اپ برای آنها س��ود نهایی به ارمغان 
خواه��د آورد. ت��ا زمانی ک��ه اینس��تاگرام و 
پیش��رفته تری  تبلیغاتی  امکانات  فیس بوک 
را در اختیار کاربران قرار می دهند، سیاس��ت 
اس��نپ چت به جای جذب کاربر روی حفظ 

کاربر باقی خواهد ماند. 
به عنوان نکته پایانی باید یادآور شد که 
نوآوری، نقشی اساسی در کسب موفقیت 
در بازارهای نوی��ن تکنولوژی دارد؛ کاری 
ک��ه فیس بوک و اینس��تاگرام به خوبی از 
عهده اش بر آمده ان��د. با این حال اگر هم 
نوآوری دور از دس��ترس به نظر می رسد، 
حداق��ل بای��د در زمینه اقتب��اس از رقبا 
اندکی خالقی��ت به خرج داد. سیس��تم 
Story اینس��تاگرام اگرچ��ه تقلیدی از 
اس��نپ چت بود، اما این تقلی��د اصولی و 
ب��ا اندکی دخل و تص��رف در نمونه اصل 

صورت پذیرفت. 
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راهکارهای پیش  روی اسنپ چت در رقابت با اینستاگرام

روش های افزایش فروشصدا، تصویر، رقابت

کاه��ش ف��روش از گم کردن مش��تریان هدف 
ناش��ی می ش��ود؛ پس باید در جایی قرار بگیریم 
که آن��ان ما را به س��ادگی پیدا کنن��د، بنابراین 
نق��ش ارتباطات مؤثر و حرف��ه ای را در کاهش و 
افزایش ف��روش باید جدی گرف��ت. من به عنوان 
م��درس و مش��اور بازاریاب��ی و فروش، جلس��ات 
گوناگون��ی با صاحبان کس��ب وکار ی��ا متقاضیان 
دوره های آموزشی تخصصی داشته و دارم. حدود 
چهار س��ال قبل، یک��ی از ش��اگردانم در یکی از 
ای��ن دوره های بازاریابی ک��ه هم اکنون به یکی از 
دوس��تان خوب من تبدیل شده است، در انتهای 
کالس جل��و آمدند و گفتند اس��تاد، ش��ما لوگو 
دارید؟ پاس��خ دادم خیر، چون من در این مرحله 
دنبال لوگوی خاصی نیستم و لوگوی من را یکی 
از دوستانم س��الیان پیش طراحی کرده و به من 
هدیه داده است. دوباره پرسید شما کارت ویزیت 
دارید؟ ج��واب دادم کارت ویزیت هایم به تازگی 

تمام شده است. 
ایش��ان کارت ویزیت های��ی را طراحی و چاپ 
کرده و به من هدی��ه دادند و هرچه تالش کردم 

که مبلغی را از من قبول کند، نپذیرفت. 
از خاطره باال چند س��ال گذشته است، اما من 
از آن روز ب��ه هر جایی که به عنوان یک مش��اور 
بازاریابی و فروش یا تحلیلگر کسب وکار وارد شدم 
و احساس نیاز در حوزه گرافیک یا خدمات چاپ 
و طراحی در آنجا را مش��اهده کردم، این دوست 
عزیز را به عنوان یک کاندیدای اصلی مدنظر دارم 

و معرفی می کنم. 
توصیه کنندگان

توصیه کنندگان افرادی هستند که به مشتریان 
هدف ما دسترس��ی دارند. روشی که این دوست 
عزی��ز ما در م��ورد اینجانب به کار برد، اس��تفاده 
مناس��ب و بجا از یک توصیه کننده بود. مشتریان 
ه��دف، آن بخ��ش از مش��تریانی هس��تند که ما 
می خواهیم محصوالت خود را به آنان بفروش��یم. 
تصور کنید شما یک رستوران دارید و می خواهید 
برای افزایش ف��روش خود برنامه ریزی کنید؛ چه 

کار می کنید؟ سراغ چه افرادی می روید؟ 
اگر من جای ش��ما باش��م، پیش��نهاد می کنم 
ک��ه با رانندگان تاکس��ی در فرودگاه ها و نزدیکی 
ترمینال ها ارتباط بگیرید. به عنوان مثال خود من 
زمانی که وارد فرودگاه اهواز می ش��وم، سوار یکی 
از تاکس��ی های فرودگاه می شوم. یکی از سواالتی 
که به احتمال زیاد از راننده خواهم پرسید، مکان 
خوب برای استراحت و خوردوخوراک است. حاال 
اگر آن رستوران توانسته باشد با رانندگان ارتباط 
مناسبی برقرار کرده باشد، به احتمال زیاد به من 
معرفی می ش��ود. مجموعه های آموزش��ی معتبر 
نظی��ر »گاج« یا »قلم چی« نیز ب��ه همین روش 
عم��ل کردند؛ کتاب های خ��ود را به رایگان برای 
معلم��ان فرس��تادند و اگر یکی از ش��اگردان این 
معلمان برای کتاب مناس��ب از آنها س��والی کند، 
بدون ش��ک کتب این مؤسس��ه ها به آنها معرفی 
خواهد شد. ش��رکت اورال بی هم به همین شیوه 
عمل می کند؛ شناسایی دندانپزشکان در بازه های 
زمانی خاص و ارائه محصوالت و کاتالوگ رایگان 

به آنها. 
پ��س م��ا باید بررس��ی کنی��م چه اف��رادی به 
مشتریان هدف ما دسترس��ی دارند و آن افراد را 
شناسایی و با خدمات رایگان، جذب خود کنیم تا 

آنها ما را به دیگران معرفی کنند. 
به عن��وان مثال خ��ود من که مش��اور بازاریابی 
هس��تم، می توانم با مش��اوران مالی یا حسابدارها 
ارتب��اط بگی��رم تا اگر آنها در مؤسس��اتی که کار 
می کنند احساس نیاز به مشاور بازاریابی داشتند، 

من را معرفی کنند. 
تکنیک رزومه سازی

ی��ک روز مش��غول مطالعه ی��ک مجله صنعتی 
بودم که ی��ک آگهی توجه م��ن را به خود جلب 
کرد؛ عکس نمادهای بانکی که در زیر آن، شرکت 
مذک��ور تبلیغ خود را درج ک��رده بود؛ جعبه های 

این بانک ها را تولید و به آنان تحویل دادیم. 
یک سوال: اگر من به عنوان مدیر تدارکات یک 
ش��رکت دولتی ی��ا حتی خصوصی باش��م، آیا در 
اعتبار این شرکت تردیدی به خود راه می دهم؟ 

به احتمال زیاد خی��ر، چون این تولیدکننده با 
بانک های مطرح کشور کار کرده است. 

دوستان عزیز، مش��تریان برای خرید از ما نیاز 
به اعتماد دارند. از خود بپرس��ید رزومه ما چقدر 
قوی اس��ت؟ آیا افراد یا ش��رکت های صاحب نام 
را در رزوم��ه خ��ود دارید؟ اگر این ش��رکت ها را 
در رزوم��ه خ��ود ندارید، با آنان ارتب��اط بگیرید، 
پیش��نهاد ویژه، بدون س��ود و حتی بعضا با کمی 
ض��رر به آنها بدهید؛ مطمئن باش��ید نام و اعتبار 
آنها به مراتب س��ود بیش��تری را به س��مت شما 
س��رازیر خواهد کرد. مشابه این عملکرد را برخی 
آرایش��گران یا دندانپزشکان در ارائه خدمات خود 
به چهره های مشهور انجام داده اند که در صفحات 

آنان در شبکه های اجتماعی دیده ایم. 
 ارتباط با نویسنده:
madiseh@elenoon.ir 

فیلترینگ رسانه های اجتماعی

ام��روزه فناوری ها در کلیه ش��ئون و ابعاد مختلف 
زندگی ما حاضر هستند. آنها شکل جدیدی از زندگی 
را ایج��اد کرده، روی نحوه و ش��کل گیری تعامالت و 
ارتباطات ما تأثیرگذار بوده و بسیاری از کسب وکارها 

را دگرگون و متحول ساخته اند. 
س��رعت رش��د فناوری ه��ا و ضریب نف��وذ آنها در 
بس��یاری از کش��ورها افزای��ش یافته اس��ت. به طور 
مثال براس��اس ش��اخص های اعالم ش��ده از س��وی 
درگاه پاالی��ش جامعه اطالعاتی ایران، تعداد کاربران 
اینترن��ت در س��ال 1395 بالغ ب��ر 53 درصد، یعنی 
حدود 43میلیون نفر بوده اس��ت. این درحالی اس��ت 
که این ش��اخص نسبت به سال 1394، 17.5 درصد 

رشد داشته است. 
ضریب نفوذ اینترنت در دنیا حدود 30درصد است 
که هر س��ال با رش��د فناوری ها و اینترنت، س��رعت 
انتش��ار و ضریب نفوذ با ش��یب تندی در حال رش��د 

است. 
افزایش س��طح دسترس��ی به اینترنت و رسانه های 
جدید روی بس��یاری از کس��ب وکارها تأثیر گذاشته 
است. رس��انه های سنتی که انتشار محتوا را بدون در 
نظر گرفتن مخاطب )نس��بت به رسانه های نوظهور( 
ب��ا هزینه زیاد برای انبوه مردم به عنوان مخاطب پیام 
ارس��ال می کردند، با ظهور رسانه های جدید و تغییر 
ذائقه و نگرش مردم نسبت به مصرف، ارتباط و شکل 

زندگی، اثربخشی خود را به شدت از دست داده اند. 
رس��انه های جدید، آموزش و یادگیری را تس��هیل 
می کنن��د. آنه��ا ابزاری ب��رای یادگیری هس��تند که 
ایجاد، انتش��ار و به اش��تراک گذاری را س��اده کرده و 
تعامل و هم��کاری را افزایش می دهند. در واقع یکی 
از ویژگی ه��ای آنها، فراهم کردن و ایجاد فرصت هایی 
برای حمایت کردن از ساختارهای اجتماعی دانش در 

درون و میان افراد است. 
رس��انه های جدید به واس��طه قابلیت هایی که ارائه 
می کنند، ضم��ن ایجاد ارتباط دوس��ویه، مخاطب را 
انتخاب ک��رده، هزینه های ارتب��اط را کاهش داده و 
به صورت لیزری و دقی��ق می توانند محتوای خود را 
منتشرکرده و بازخوردهای مناسب را دریافت کنند. 

بس��یاری از سیاس��تمداران، چهره ه��ای مع��روف  
)ورزشی، هنری و. . . (، کسب وکارها و. . . از این ابزار 
استفاده گسترده کرده و پایه های مستحکم و اصولی 

برای آینده فعالیت های خود بنا می کنند. 
متأس��فانه در ایران به واس��طه فیلترینگ ش��دید 
رس��انه هایی تأثیرگذار همچون توییت��ر، فیس بوک، 
پینترس��ت، یوتیوب و. . . دسترس��ی به رس��انه های 
فراگیر و ارزان قیمت س��لب شده اس��ت. بسیاری از 
کارب��ران اینترنت در دنیا از یک س��ری رس��انه های 

اجتماعی مشخص استفاده می کنند. 
نقش و کارکرد رادیو و تلویزیون با مفهوم گذش��ته 
تغیی��رات بس��یاری کرده اس��ت. وجود ش��بکه های 
خصوصی، اپلیکیشن ها، پادکست ها و. . . ضمن تقلیل 
هزینه ها، با تعریف دقیق و مناس��ب مخاطب، میل و 
رغبت��ی برای مخاطبان خود برای حرکت در مس��یر 
گذش��ته نمی گذارند. رس��انه ملی ب��رای جلوگیری و 
خنثی کردن اثر شبکه های خصوصی خارج از کشور و 
به بهانه یا تحت عنوان »حمایت از اقتصاد مقاومتی« 
یا »حمایت از واحدهای کس��ب وکار«، با پیش��نهاد 
پخش تیزرهای رایگان، تالش می کند سازمان عریض 

و طویل و این رسانه گران قیمت را سرپا نگه دارد. 
رس��انه های جدید فرصت های بی شماری هم برای 
واحده��ای کس��ب وکار و هم برای نام ای��ران )عرضه 
قابلیت ه��ا، طراح��ی و بس��ته بندی،  محص��والت و 
گس��ترش، اش��اعه و توس��عه س��بک زندگی مردم و 
تمای��الت و انگیزه های آنه��ا و. . .( ایجاد می کنند. در 
واقع واحدهای کس��ب وکار در ی��ک فضای عمومی و 
مش��ترک تجربیات، روایات و شایستگی های خود را 
عرضه کرده و با س��ایر کش��ورها رقاب��ت می کنند. به 
اش��تراک گذاشتن محتوا در رسانه هایی که می توانند 
پیام را به سراسر جهان ارسال کرده و معرفی کنند. 

فیلترینگ در واقع محدود کردن بسیاری از بنگاه ها 
از رس��انه های ارزان قیمت، تأثیرگذار و ارزش��مند و 
تحمی��ل هزینه ه��ای هنگفت ب��رای انج��ام فعالیت 
در رس��انه هایی اس��ت که ب��ه لحاظ تولی��د محتوای 
نامناسب، عدم ایجاد انگیزه در مخاطب و جداشدن از 
رقابت در بازارهای محلی و جهانی، ناکارآمد هستند. 
پیوس��تار آن )رس��انه و ش��بکه های  و  اینترن��ت 
اجتماع��ی( همچون شمش��یری دولبه هس��تند. آنها 
هم��واره فرصت ها و تهدیداتی دارن��د. وقتی این ابزار 
بر نحوه و ش��کل زندگی و تعامالت تأثیرگذارند، این 
پیام را مخابره می کنند که با استفاده از گفتمان زور و 
تهدید، محدودیت ها تولید ارزش نمی کنند. متأسفانه 
طی این سال ها عزمی برای منع و رفع محدودیت های 
فیلترینگ وجود نداش��ته و همواره فیلترینگ چماقی 

بر سر بنگاه های اقتصادی بوده است. 
حذف فیلترین��گ نیازمند ب��اور و اعتماد به آینده 
اس��ت. آینده، امروز اس��ت، بس��یار نزدیک است. اگر 
رس��انه های جدید را جدی نگیری��م و از کارآمدی و 
ظرفیت ه��ای آنها به��ره نبریم، بای��د ضمن پرداخت 
هزینه های گزاف به رس��انه هایی ک��ه از کفایت الزم 
برخوردار نیس��تند، رقابت را به جوالنگاهی بی حاصل 

تبدیل کنیم. 

کارگاه فروشارتباط

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی

سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی و فروش



10 راه برای کسب احترام کارکنان 
به عنوان یک مدیر جوان

ام��روزه شکل رهبری تیم ها به س��رعت در حال تغییر 
است. نتایج یک تحقیق نشان می دهد که در آمریکا روزانه 
حدود 1000 نفر از مدیران مسن بازنشسته می شوند و این 
مسئله فرصت قرار گرفت��ن نیروهای جوان در پست های 
کلی��دی را فراهم کرده که می توان��د چالش هایی را برای 
مدی��ران و کارکنان به دنبال داشته باش��د. در این مقاله 
ب��ه نقل از دیجیاتو، 10 راه ب��رای کسب احترام کارکنان 

به عنوان یک مدیر یا رهبر جوان ارائه شده است. 
1- در نخستین فرصت ارزش خودتان را نشان دهید

براساس مقاله ای که در نشریه کسب و کار هاروارد منتشر 
ش��ده، از نظر اکثر کارکنان یک مدیر جوان فاقد تجربه و 

دانش الزم برای دستیابی به موفقیت است. 
مدیران جوان برای غلب��ه بر این ذهنیت باید هدفی را 
تعیی��ن کرده و آن را با کارکن��ان در میان بگذارند. آنها با 
دستیابی به هدف تعیین شده به کارکنان ثابت می کنند 

که از شایستگی الزم برخوردار هستند. 
2- به نیازهای کارکنان اهمیت دهید

اگر کارکن��ان احساس کنن��د به نیازه��ای آنها توجه 
می شود احترام بیش��تری از خود نشان خواهند داد. البته 
این مسئله بدین معنی نیست که تمام نیازهای شخصی 
کارکنان را برآورده کرده یا به سادگی در برابر خواسته های 

غیرمنطقی آنها تسلیم شوید. 
در عوض باید زمانی را به بحث درباره نیازهای شخصی 
آنها اختصاص داده و همیش��ه آماده شنیدن سخنان شان 

باشید. 
3- موفقیت کارکنان را موفقیت خودتان بدانید

تف��اوت اصلی بین رهبر یک تیم ب��ا شخصی که برای 
خودش کار می کند در این اس��ت که موفقیت یک رهبر 
با موفقیت گروهش سنجیده می شود، بنابراین یک رهبر 
باید برای برجسته س��ازی دستاوردهای کارکنان کل تیم 

تالش کند. 
موفقی��ت تی��م را در اولوی��ت ق��رار دادن باعث کسب 
احترام بیش��تر می شود. اگر کارکن��ان احساس کنند که 
رش��د حرفه ای آنها برای شما اهمی��ت دارد به انتقادات و 

تشویق های شما بیشتر اهمیت می دهند. 
4- پذیرای نقدهای صادقانه باشید

نقد سازنده در پیشرفت شغلی و رفع کمبودها اهمیت 
زیادی دارد، عالوه بر این صحبت کردن با کارکنان درباره 
ارائ��ه بازخورد، آنها را تش��ویق به ارائه پیش��نهاد و انتقاد 
می کن��د. ناتوانی در نقد دیگران ی��ا عدم تحمل نقدهای 

سازنده مانع بزرگی در راه پیشرفت خواهد بود. 
5- برخی از تصمیمات را بر عهده کارکنان بگذارید

اگ��ر بخواهید در کوچک ترین جزیی��ات کارها دخالت 
کنید، کارکنان به زودی از شما خسته خواهند شد، به ویژه 

اگر مدیر قبلی اختیارات گسترده ای به آنها داده باشد. 
با تفویض برخی اختیارات به کارکنان، اعتماد خود را به 
آن نشان دهید. پس از انجام ارزیابی های اولیه توانایی های 
کارکنان مش��خص می شود. اگر آنها توانایی انجام برخی 
کارها را ندارند برنامه ای آموزشی برای شان ترتیب دهید. 

6- جلسات منظم رو در رو برگزار کنید
برگزاری جلسات رودررو باعث می شود کارکنان احساس 
کنند در دس��ترس آنها قرار دارید. این جلسات امکان ارائه 
نق��د و بازخورد و صحبت درباره نیازهای شخصی را که در 
باال به آنها اشاره کردیم فراهم می کند. عالوه بر این برگزاری 
چنی��ن جلساتی ح��س پاس��خگویی و مسئولیت پذیری 

کارکنان در برابر شما را نیز افزایش می دهد. 
7- از دیگر مدیران راهنمایی بخواهید

به ق��ول معروف همه چیز را همگان می دانند، بنابراین 
مشکلی ندارد اگر برخی مواقع راه حل یک مشکل را ندانید. 
سعی کنید با مدیران دیگر در ارتباط باشید تا در صورت 
بروز یک مش��کل بتوانید با آنها تماس گرفته و راهنمایی 
بخواهید. ارتب��اط با مدیران دیگر می تواند دانش و تجربه 
را افزایش داده و مسیر رس��یدن ب��ه موفقیت را برای تان 

هموار سازد. 
8- صبور باشید

در نظر داشته باشید که آشنایی با روش های مدیریت و 
کسب تجربه در این زمینه مدتی طول خواهد کشید. عالوه 
ب��ر این کارکنان جدید ب��رای هماهنگ شدن با یک مدیر 

جوان و جدید به زمان نیاز دارند، بنابراین صبور باشید. 
9- فروتن باشید

فروتن��ی ب��ه معن��ی آگاه��ی از نقاط ق��وت و ضعف و 
ارزیاب��ی صحیح آنها اس��ت. براس��اس مطالع��ه ای که در 
نش��ریه واشنگتن پست صورت گرفته، مدیران فروتن، به 
موفقیت های بیش��تری دس��ت پیدا کرده و بازخوردهای 
مثبتی از کارکنان دریافت می کنند. برای فروتن بودن باید 
منافع کارکنان و سازمان را در اولویت قرار داده و از نقاط 

قوت به خوبی استفاده کنید. 
10- قاطع باشید

در صورتی که پس از انجام روش های باال هنوز برخی کارکنان 
از دستورات شما سرپیچی کرده و به شما احترام نمی گذارند، 
باید با آنها قاطعانه برخورد کنید. یک کارمند نافرمان می تواند 
روی دیگران نیز تأثیر گذار باشد. در مورد چنین کارکنانی باید با 

قاطعیت تصمیم گرفته و از عواقب آن نهراسید. 
نتیجه گیری

پست های مدیریتی همیشه چالش های خاص خود را به 
همراه دارند، به ویژه اگر مدیر س��ن و سال چندانی نداشته 
باشد. برای کسب احترام کارکنان سعی کنید منافع آنها را 
در اولوی��ت قرار دهید، با آنها جلسات رودررو برگزار کرده و 
فرهنگ ارائه نقد و بازخورد سازنده را در سازمان ایجاد کنید. 
اگر باوجود استفاده از روش های ذکر شده برخی کارکنان از 
دستورات شما سرپیچی کردند با آنها قاطعانه برخورد کنید. 
Forbes :منبع
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در بسی��اری از مواق��ع افراد 
مجب��ور ب��ه ت��رک موقعی��ت 
شغل��ی خود می شون��د. با این 
حال نتایج تحقیقات در رابطه 
ب��ا عل��ت ای��ن رویداد نش��ان 
می ده��د که عام��ل اصلی این 
ام��ر، عملکرد منف��ی مدیران 
اس��ت. درواقع جایگاه مدیر در 
شرکت مانند قلبی تپنده است 
که عملکرد نادرست و ضعیف 
آن تمامی بخش های شرکت را 
تحت تأثیر قرار خواهد داد. در 
همین راستا با توجه به اهمیت 
تی��م کاری خ��وب و تداوم آن 
ب��رای شرکت، الزم اس��ت در 
جایگاه مدیری��ت، فضا را برای 
س��ایر اف��راد مطلوب س��ازید. 
تحت این شرایط احتمال بروز 
نارضایتی در اف��راد به حداقل 
خواهد رس��ید و این امر بدون 
شک نتای��ج مطلوبی را در پی 

خواهد داشت. 
از مهم ترین خواسته های هر 
کارمند این اس��ت که مدیریت 
با وی رابطه ای مطلوب داشته 
باش��د و ای��ن امر تنه��ا زمانی 
میسر خواهد شد که رفتارهای 
حرف��ه ای را در خ��ود پرورش 
دهید. یکی از بهترین روش ها 
این گون��ه  شناس��ایی  ب��رای 
رفتاره��ا، الگوبرداری از عادات 
روزانه مدیران موفق اس��ت که 
در ادام��ه قص��د معرفی چند 
نمونه از بهترین آنها را داریم. 

1- آنه�ا دانش خ�ود را در 
اختیار دیگران قرار می دهند 
به علت حساس��یت هایی که 
شغل مدیریت از آن برخوردار 
اس��ت، در اغل��ب م��وارد این 
مدی��ران هستن��د ک��ه از نظر 
دان��ش در شرکت ح��رف اول 
را می زنن��د. ب��ه ه��ر می��زان 
که س��طح دانش مدی��ر باالتر 
باشد، امک��ان اتخاذ تصمیمات 
یافت.  خواه��د  افزایش  بهت��ر 
ب��ا این حال توجه ب��ه این امر 

ضروری اس��ت که شم��ا تنها 
زمان��ی می توانید ب��ا قدرت در 
بازار خود قدم بردارید و رقبای 
خود را کنار بزنی��د که از تیم 
ک��اری قدرتمن��دی برخوردار 
باشید. اشتباه��ی که بسیاری 
از مدیران مرتکب آن می شوند 
این است که دانش خود را در 
راس��تای بهبود س��طح کیفی 
اف��راد، در اختی��ار تی��م خود 
ق��رار نمی دهن��د و ای��ن ام��ر 
باعث می شود س��طح کار افراد 
در جایگاه��ی مش��خص ثابت 
بماند و در نتیجه رشد شرکت 
با کن��دی محسوس��ی مواجه 
خواهد شد. باوری نادرست در 
این رابطه وجود دارد که قدرت 
دادن به سایرین باعث کاهش 
قدرت خود خواهد شد. اگرچه 
این امر نکته ای کامال درس��ت 
اس��ت با این حال مصداق آن 
اف��راد غریبه و به خصوص رقبا 
هستند. درواقع قدرت دادن به 
تیم کاری خود در نهایت باعث 
افزای��ش ق��درت شرکت شما 
می شود که ب��دون شک امری 
مطل��وب و تصمیمی درس��ت 

خواهد بود. 
2- آنها ارزش افراد موفق 

را می دانند
از مهم تری��ن دالیل موفقیت 
وج��ود انگیزه اس��ت. این امر 
افراد بتوانند  باعث خواهد شد 
ب��ه شکلی مناس��ب رو به جلو 
حرکت ک��رده و در این مسیر 
از تمام��ی ظرفیت ه��ای خود 
همی��ن  در  کنن��د.  اس��تفاده 
راس��تا مدیران بای��د تک تک 
اقدام��ات مثبت افراد را مدنظر 
قرار داده و به شکلی مناس��ب 
ب��ه آن پاس��خ دهن��د. در این 
رابطه الزامی وج��ود ندارد که 
ارزش گذاری خود را با اقدامات 
گران قیم��ت انجام دهید، بلکه 
تنه��ا کافی اس��ت ب��ه نحوی 
عمل کنید ت��ا تیم کاری شما 
نسبت ب��ه مورد توج��ه بودن 
خ��ود اطمینان حاص��ل کنند. 

درواق��ع مدیران موفق هیچ گاه 
در تشویق کارکنان خود تردید 
الزم  مواق��ع  در  و  نکرده ان��د 
آن را به بهتری��ن شکل انجام 
می دهند. در آخر توجه به این 
نکته ضروری اس��ت ک��ه نیاز 
به تش��ویق، امری ذاتی بوده و 
باعث خواه��د شد فرد اشتیاق 
بیش��تری به پیشرفت در خود 

احساس کند. 
3- آنه�ا ب�ه زمان ش�ما 

احترام می گذارند
یک��ی از اشتباه��ات ب��زرگ 
مدیران این اس��ت که س��عی 
در تفهی��م این موض��وع دارند 
ک��ه زم��ان آنه��ا ب��ه مرات��ب 
است.  س��ایرین  از  ارزشمندتر 
این امر تفک��ری کامال اشتباه 
و حاصل غروری بی معنی است 
ک��ه امک��ان تعامل درس��ت و 
دوستانه با تیم کاری را از بین 
خواه��د برد. در همین راس��تا 
الزم است نگاه از باال به پایین 
را کن��ار گذاشته و با کارمندان 
خود آن گون��ه تعامل کنید که 
دوس��ت دارید با شم��ا نیز به 
همان شکل رفتار شود. یکی از 
مهم ترین م��وارد در این رابطه 
عامل زمان است. بدون تردید 
ه��ر کارمند زندگ��ی شخصی 
خ��ود را داشت��ه و نمی توان��د 
تمام 24س��اعت خ��ود را وقف 
ک��ار خود کن��د. با ای��ن حال 
این  برخی مدیران نسب��ت به 
موضوع کامال بی تفاوت بوده و 
با جمالتی نظیر اگر نمی توانند 
خود را با شرای��ط وقف دهند 
بهتر اس��ت کار خ��ود را کنار 
بگذارند، سعی در اعمال فشار 
خواس��ته های  پذی��رش  برای 
خود دارند. این امر بدون شک 
باع��ث خواهد شد ف��رد تحت 
فش��ار روحی، روان��ی و حتی 
گرفته  ق��رار  شدیدی  جسمی 
و نتوان��د در درازمدت راندمان 
کاری مناس��ب خ��ود را حفظ 
کند. به همین خاطر است که 
از شرایط اصلی مدیریت  یکی 

توانایی درک سایرین است. 
4- آنها دلسوز هستند

در مقام مدیریت الزم اس��ت 
مانن��د ی��ک پدر عم��ل کنید. 
درواق��ع الزم اس��ت ب��ه ای��ن 
نگرش دس��ت پی��دا کنید که 
اشتباه  اس��ت  هرکسی ممکن 
کند، ب��ا این حال ن��وع اقدام 
اف��راد بع��د از آن اس��ت ک��ه 
باع��ث می شود مرز بین فاجعه 
و پیش��رفت حاصل ش��ود. در 
همین راستا الزم است همواره 
پش��تیبان تیم خصوصا نیروی 
ج��وان خود باشید. با این حال 
در این رابط��ه نباید به نحوی 
عمل کنی��د که این رفتار شما 

باعث سوء استفاده شود. 
5- آنه�ا رفتاری صمیمی 

با کارکنان خود دارند
یک��ی از دالی��ل نارضایت��ی 
شغل��ی این اس��ت ک��ه افراد 
نمی توانند به درس��تی نظرات 
خ��ود را ب��رای مدی��ران خود 
مط��رح کنند. مهم ترین س��د 
موجود در این راه رفتار خشک 
و غیردوس��تانه و کامال رسمی 
مدی��ران اس��ت. اگرچه فضای 
کسب وکار و محیط های اداری 
ای��ن حال  با  رس��می هستند 
برای انجام کارهای بزرگ باید 
جسارت تغییر قوانین ناکارآمد 
و بی دلی��ل را در خود پرورش 
داد. ب��ا نگاه��ی ب��ه عملک��رد 
مدیران موفق درخواهید یافت 
ک��ه آنها ب��ا تمام��ی کارکنان 
خود بدون توج��ه به موقعیت 
آنها، رفتاری دوس��تانه و قابل 
تقدی��ر دارند که ب��دون شک 
در عملکرد افراد تأثیر بسیاری 

خواهد داشت. 
6- آنه�ا ارتباط خود را با 
همگان در سطحی مطلوب 

نگه خواهند داشت
درواق��ع ی��ک مدی��ر موفق 
بای��د لیستی بلند ب��اال از افراد 
مختلف در اختیار داشته باشد. 
این امر اگرچ��ه در ابتدا کمی 
بی دلیل به نظر می رسد با این 

حال این واقعیت اس��ت که به 
هر میزان ک��ه دایره ارتباطات 
دهی��د،  گست��رش  را  خ��ود 
درواقع س��طح توانایی خود را 
ب��اال برده اید. ب��ه همین خاطر 
الزم اس��ت به ه��ر طریقی که 
می توانید و برای شما راحت تر 
اس��ت با افرادی که الزم است 
ارتباط خود را نگ��ه دارید. در 
این مسیر شبکه های اجتماعی 
گزینه  مطلوب��ی در این رابطه 

محسوب می شوند. 
یکی از بهتری��ن راه ها برای 
خودشناس��ی این اس��ت که از 
نظریات دیگران استفاده کنیم. 
به همین خاطر توصیه می شود 
همواره به طریقی غیر مستقیم 
نظر کارکنان شرکت را درباره 
خودتان جویا شوید تا به نقاط 
قوت و ضعف خود آگاهی پیدا 

کنید. 
7- آنها رهبران آینده را 

پرورش می دهند
بدون تردید یک مدیر خوب، 
رهب��ر تی��م ک��اری محسوب 
می شود که شرکت را به سمت 
جل��و س��وق می دهد. ب��ا این 
ح��ال یک مدیر بای��د در کنار 
س��ایر مهارت های الزم، قدرت 
باشد.  داشته  نی��ز  آینده نگری 
منظ��ور این اس��ت ک��ه مدیر 
فعلی ب��رای آین��ده شرکت و 
جانشین خود نیز برنامه داشته 
باشد. در ای��ن رابطه نخستین 
گام انتخاب فرد شایسته است 
که بهتر است از همان ابتدا به 
صورت علنی مش��خص نشود. 
درواقع بهتر اس��ت چند گزینه 
را تح��ت شرای��ط رقابتی قرار 
دهید تا بهترین فرد از بین آنها 
انتخ��اب شود. گ��ام بعدی آن 
اس��ت که وی را برای هدایت 
شرکت و نش��ستن پش��ت میز 
ریاس��ت آماده سازید که خود 
ول��ی مفید  پروس��ه ای زمانبر 
برای آینده شرکت خواهد بود. 
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7 عادت روزانه مدیران موفق
مدیر جوان کلید

چرا رابطه  بیش از حد دوستانه با 
کارمندان اشتباه است

شراکت با دوس��تان به دلیل اعتماد و شناختی که از 
شخصیت آنان داریم، پیش��نهاد وسوسه کننده ای است، 
ولی مش��کالت دیگری به وجود می آید که می توانند به 

قیمت از دست رفتن رابطه دوستی تمام شوند. 
به گ��زارش زومیت، راه ان��دازی کسب و کار مخاطرات 
بسی��ار بیش��تری نسب��ت ب��ه اداره آن دارد. معیارهای 
تجارت س��نتی و حتی دیدگاه شم��ا درباره تجارت، در 
ارتباط با اس��تارت آپ  صدق نمی کند. با اینکه بسیار در 
سخنرانی ها و نشریات اشاره شده است، اما توضیح دادن 
آن به س��ادگی امکان پذیر نیست. اس��تارت آپ بیشتر از 
اینکه تشکیالت سازمانی باشد، بسیار شبیه یک حرکت 
دس��ته جمعی خانوادگی اس��ت. کارآفرین��ان خوب در 
گردهم آوردن چند نفری که چرخ استارت آپ را از گل 
دربیاورند بسیار خوش اقبال هستند. رابرت کرینجلی در 
کتاب  »امپراتوری های تصادفی« به توصیف ویژگی های 
شخصیتی و هویت��ی این کارمندان اولی��ه می پردازد و 
آنها را مهره های کلیدی شرک��ت می داند. اگر بخواهیم 
صادقانه بیان کنیم، اس��تارت آپ بیش��تر از آنکه شبیه 

بنگاه اقتصادی باشد یک خانواده است. 
به دالیل اشاره شده کارآفرینان بسیار به افراد اولیه ای 
که به آنها ملحق شده ان��د نزدیک می شوند. آنها تمایل 
دارن��د نحوه مدیریت کسب و کارشان را براس��اس روابط 
دوس��تانه ای که با این کارمندان اولیه داشته اند تنظیم 
کنند. واضح اس��ت که به مرور ای��ن کارمندان تبدیل به 
دوس��تان خانوادگی شما می شوند. واقعیت این اس��ت 
ک��ه این افراد کارمندان شما هستن��د و نمی توانید آنها 
را دوس��ت یا افراد خانواده خود بدانید. این مسئله وقتی 
ک��ه شرکت بزرگ تر می ش��ود و کارمندان و کارفرمایان 
مجب��ور به گردش نقش ها و تبدیل فضای دوس��تانه به 
روابط کاری هستند، باع��ث ایجاد فضای گیج کننده ای 
می شود. کارآفرینان ضمن حفظ رابطه دوستانه مجبور 
هستند به کارمندان برای پیش��رفت کار دس��تور دهند. 
آنهای��ی که در چنی��ن موقعیت هایی بوده ان��د، اعتراف 
کرده اند که بسیار تحت فشار قرار گرفته اند و حرکت در 
این مسیر بسیار س��خت و سردرگم کننده است. خانواده 
افرادی هستند که چه دوس��ت داشت��ه باشند یا نه، به 
هم متصل هستند، اما دوس��تان افرادی هستند که شما 
ترجیح می دهید خارج از کار زمان تان را با آنها بگذرانید، 
اما کارمندان این گونه نیستند. کارمندان افرادی هستند 
ک��ه شما نی��از دارید ب��رای حرکت در مسی��ر موفقیت 

شرکت آنها را مدیریت کرده و به آنها دستور دهید. 
شای��د نکات اشاره شده حداق��ل در مفهوم قابل درک 
باشند، اما مسائل دیگ��ری نیز باید در نظر گرفته شود. 
اگر شروع و مدیریت کسب و کار سخت و استرس زا نبود 
یا اگر کسی به شما دس��تمزد پرداخ��ت می کرد که به 
تعطیالت بروید و با دوس��تان تان خوش باشید، بسیاری 
از این مسائل بی اهمیت بودند. وقتی شما عالیق و مسیر 
مش��ترکی با کارمندی ندارید، مشکالت زیادی خود را 
نش��ان می دهند. برای مثال اگر شما برای کاری ساعتی 
یک دالر پرداخت کنید و کارگر انتظار دس��تمزد 1.2۵ 
دالر داشته باشد، این 2۵ س��نت برای او س��ود و برای 
شم��ا ضرر اس��ت یا اگر به کسی نی��از داشته باشید که 
برای تحویل به موقع س��فارشات تا دیروقت کار کند این 
س��اعات اضافه کاری به نفع شما و به ضرر کارمند است. 
ما می توانی��م ادعا داشته باشیم که هم��ه روابط کاری 
ما براس��اس برد-برد اس��ت، اما واضح است که همیشه 
اینچنین نیست. به یاد بیاورید که در یک سفر تفریحی 
عدم توافق بر س��ر مکان ناه��ار چقدر اوقات شما را تلخ 
می کند چه برس��د به کار و تجارت ک��ه موارد اختالف 
بسی��ار هستند. به همین دالیل شما هرگز نمی توانید با 

کارمندان تان دوستی کنید. 
راه  حل چیست؟ 

الزم به توضیح است که دو گروه متفاوت از کارمندان 
وجود دارند؛ آنهایی که ابتدا به شرکت ملحق شده اند و 
آنهایی که بعدا به استخدام شرکت درآمده اند. راه اندازی 
کسب و ک��ار تالش بسیاری نی��از دارد. به همین منظور 
درخواس��ت های شم��ا از کارمندان اولی��ه بیش از حد 
خواهد بود، بنابراین باید برای پیشبرد امور با آنها رابطه 
خوبی داشت��ه باشید. هدف این مقال��ه، توضیح اشتباه 
بودن رابطه دوس��تانه با گروه دوم از کارمندان )که برای 
اداره شرکت بعد از رشد آن نیاز هستند( اس��ت. شاید تا 
خودت��ان مدیریت کسب و ک��اری را به عهده نگیرید این 

معیار های دوگانه برای تان قابل درک نباشد. 
در ابت��دای ک��ار ب��رای موفقیت شما نی��از به فضای 
دوس��تانه و رواب��ط گرم��ی بین اف��راد داری��د. در یک 
استارت آپ به دلیل آنکه چالش های بزرگی سر راه شما 
ق��رار دارد، روابط باید گ��رم و مستحکم باشد، اما بعد از 
مدت��ی شما مجبور به فاصله گرفتن از روابط صمیمی و 
ریاس��ت بر گروه هستید و بای��د 1۸0 درجه روابط خود 
را تغیی��ر دهید! بسی��اری از کارآفرینان تمایل دارند که 
رواب��ط خانوادگی ب��ا کارمندان را حتی پس از توس��عه 
شرک��ت ادامه دهند که درنتیجه به مش��کالت بسیاری 
برمی خورند. اگر شما نیز در چنین مسیری قدم گذاشته 
باشی��د یقی��ن دارم که اکن��ون نه دوس��تی دارید و نه 

کارمندی برای شما باقی مانده است. 
به هرح��ال به دالیل گفته شده توصیه می شود که اگر 
قصد ادامه روابط دوستانه را دارید، هرگز دوستان تان را 
در استارت آپ استخدام نکنید. از لحاظ روانی برای اکثر 
افراد مشکل است که بین روابط شخصی و کاری تعادل 
ایجاد کنند، در غیر این صورت باید ضرر از دس��ت دادن 

دوستان صمیمی را به جان بخرید. 
INC  :منبع

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

طراحی وب – اگر اندکی ذوق دارید پیشنهاد می کنیم در این راه قدم بگذارید . با رشد کسب و کارهای آنالین، یافتن پروژه در زمینه  
طراحی وب کار آسانی است، چرا که بسیاری از کسب و کارها می خواهند یک وب سایت به روز و مدرن داشته باشند.
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اخبار

اراک - مینو رس�تمی - یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران 
پالس��ت با حضور ش��رکت های داخلی و خارج��ی در محل دائمی 
نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی 
و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شازند، یازدهمین نمایشگاه بین 
المللی ایران پالست با حضور 1124 شرکت داخلی و خارجی همچنین 
با حضور شرکت پتروشیمی شازند در محل دائمی نمایشگاه های بین 
المللی تهران برگزار شد. این نمایشگاه با شعار " بهبود فضای کسب و 
کار در صنایع تکمیلی پتروشیمی و پالستیک کشور "و با هدف رونق 
بازار صنعت پالستیک، جذب سرمایه خارجی، توسعه صادرات کاال 
و خدمات، تسهیل روند بازاریابی صنعت پالستیک و انتقال فناوری 
های نو و با حضور 600 شرکت داخلی و 524 شرکت خارجی برگزار 
شد که نشان دهنده رشد 39 درصدی شرکت کنندگان داخلی و 21 

درصدی ش��رکت کنندگان خارجی نسبت به دوره گذشته است. در 
طول برگزاری این نمایش��گاه مهندس جهانگیری معاون اول رئیس 

جمهور، مهندس زنگنه وزیر محترم نفت و مهندس شاهدایی رئیس 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی از غرفه های مختلف نمایشگاه بازدید 
کردند. شرکت پتروشیمی شازند نیز با حضور در نمایشگاه و ایجاد غرفه 
میزبان بازدید کنندگان، کارشناسان و مدیران شرکت های داخلی و 
خارجی بود و در طول برگزاری نمایشگاه ضمن ارائه توضیحات الزم 
توسط کارشناسان و متخصصین حاضر در غرفه، زمینه های همکاری 
های دوجانبه بین شرکت پتروشیمی شازند با دیگر شرکت ها بررسی 
شد. در طول برگزاری نمایشگاه تعدادی از خبرنگاران و اصحاب رسانه 
با حضور در غرفه شرکت پتروشیمی شازند در خصوص فعالیت های 
این ش��رکت، محصوالت تولیدی و صادرات این محصوالت به دیگر 
کش��ورها س��واالت خود را مطرح کردند و پاس��خ های الزم از سوی 

مسئولین ذیربط ارائه شد.

تبریز -اسد فالح- اس��تاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر اینکه 
مدیریت جهادی یکی از اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است، 
اظهار داش��ت: جنگ امروز جمهوری اسالمی با قدرت های جهانی، در 
عرصه اقتصادی اس��ت و باید همچون ایام دفاع مقدس، در این میدان 
حاضر باش��یم. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر مجید خدابخش 
در دیدار صمیمی با مدیران و کارکنان استانداری آذربایجان شرقی با 
اشاره به خدمت 10 ساله خود در دو حوزه معاونت سیاسی و معاونت 
عمرانی این استانداری، گفت: استان آذربایجان شرقی و بخصوص شهر 
تبری��ز همواره آغازگر حرکات و تحوالت بی نظیری همچون قیام 29 
بهمن سال 56 بوده است. وی افزود: در تبیین تاریخ معاصر جمهوری 
اسالمی می توان از 29 بهمن 56 به عنوان تاریخ عطف انقالب اسالمی 
نام برد که در کمتر از یک سال باعث فروپاشی بنیان نظام شاهنشاهی 
شد. استاندار آذربایجان ش��رقی در ادامه به بیان اولویت های خود در 
اس��تان پرداخت که از مهم ترین آنها می توان به سامان دهی مصرف 
آب، س��امان دهی مش��کالت کارگ��ری و تالش برای رفع مش��کالت 
اقتصادی و معیشتی مردم اشاره کرد. وی عنوان کرد: اتفاقاتی همچون 
نوس��ان های یک ش��به نرخ ارز در س��ال 91 باعث شد که بسیاری از 
بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، زمین گیر ش��وند و بسیاری 

نیز در طول زمان با مش��کالت ناش��ی از آن دس��ت و پنجه نرم کنند 
که این وضعیت شایس��ته اقتصاد کش��ور ما نبود و باید برای حل آن 
چاره اندیش��ی می کردیم. خدابخش در ادامه ب��ا قدردانی از زحمات 
و تالش های چهار س��اله دکتر جبارزاده در اس��تان، ابراز کرد: تدوین 
سند تدبیر توسعه استان یکی از تصمیمات بسیار ارزنده ایشان بود که 
می توان با توجه به همین برنامه، بسیاری از مشکالت و چالش های 
استان را برطرف کرد. وی همچنین با اشاره به محدودیت منابع مالی 
دولت و لزوم تالش برای استفاده از توان بخش خصوصی و همچنین 
 سرمایه گذاری های داخلی و خارجی ابراز کرد: مدیریت جهادی یکی از

 اصلی ترین مولفه های اقتصاد مقاومتی است و باید با توجه به اینکه 
جنگ امروز جمهوری اسالمی با قدرت های جهانی، در عرصه اقتصادی 
اس��ت، تالش کنیم همچون ایام دفاع مقدس و با روحیه جهادی، در 
این میدان نیز پیروز باشیم. استاندار آذربایجان شرقی، نیروی انسانی 
متخصص و ماهر را یکی از مهم ترین و بهترین ظرفیت های اس��تان 
دانس��ت و تصریح کرد: استانداری، مرکز و موتور محرکه ادارات استان 
اس��ت و تمامی کارکنان اس��تانداری، اعضای یک خانواده هس��تیم و 
باید براس��اس چارچوب اعتقادی و قرآنی، دست به دست هم دهیم و 
مشکالت را حل کنیم. وی با اشاره به تصویب یک و نیم میلیارد دالر 
اعتبار برای توس��عه روستایی از س��وی دولت و لزوم تالش برای بهره 
مندی بیش��تر از این اعتبار در اس��تان گفت: توجه به روستاها و رفع 
مشکالت روس��تاییان باید دغدغه و اولویت اصلی مدیران مربوطه در 
راستای جلوگیری از افزایش مهاجرت به شهر باشد. خدابخش با بیان 
اینکه دولت در حوزه سیاست، حقوق شهروندی، سازمان های مردم نهاد 
و فرهنگ حرف های خوبی برای گفتن دارد، اظهار کرد: حفظ ارزش 
های اسالم و انقالب همچون توجه و تکریم خانواده های معظم شهدا و 
جانبازان از جمله مسائل با ارزشی است که با تغییر دولت ها تغییر نمی 
یابد چرا که این عزیزان، چراغ راه هدایت مدیران و خادمان خود هستند.

اصفه�ان- قاس�م ا س�د- نشس��ت تخصصي بررس��ي بازار 
افغانس��تان به همت کمیسیون تجارت اتاق بازرگاني اصفهان و با 
حضور رییس اتحادیه تجار و سرمایه گذاران افغانستان برگزار شد.  
به گزارش بازنیوز،سید عبدالوهاب سهل آبادی در نشست بررسی 
بازار، صادرات و س��رمایه گذاری درافغانستان گفت:اتاق بازرگاني 
اصفهان تالش مي نماید درمبادالت تجاري فعاالن اقتصادي ایراني 
با کش��ورهاي مختلف،به خصوص کش��ورهاي همسایه ، امنیت و 
ثبات را فراهم نماید.در همین راس��تا با اعزام هیات،رایزنی هایی با 

کشور عراق ، سوریه و افغانستان،به عنوان سه کشور هدف صادراتی 
،صورت پذیرفته و به صورت مستمر پیگیري مي شود. سهل آبادی 
با اش��اره به توانمندی صنایع و ش��رکت های پیمانکاری اصفهان 
گفت: افغانستان کشوری است که پس ازسال هاجنگ ،در مرحله 
س��ازندگی قرار دارد و نیاز بازار این کش��ور به کاالهای صنعتی و 
مصرفي، ظرفیت های م��ازاد واحدهای تولیدی را به بهترین نحو، 
پوش��ش مي دهد و پیمانکاران اصفهان��ي نیز می توانند در اجرای 

پروژه های این کشور نقش مهمی ایفا نمایند.  

اهواز - ش�بنم قجاون�د- مانور اطفای حریق، توس��ط گروه 
 پدافند غیرعامل و HSE سازمان آب و برق خوزستان با همکاری 
آتش نشانی شهرداری اهواز در سازمان و شرکت های طرف قرارداد 
برگزار شد. مانور اطفای حریق، در قالب کارگاه آموزشی و با همکاری 
سازمان آتش نشانی ش��هرداری اهواز در محوطه روبروی کتابخانه 
مرکزی سازمان اجرا شد. رئیس پدافند غیرعامل سازمان آب و برق 
خوزس��تان، هدف از اجرای این مانور را آشنایی کارکنان سازمان با 
مس��ائل ایمنی، پیش��گیری و اطفای حریق معرفی کرد. "سیامک 

عنص��ری" گفت: در ای��ن کارگاه، مواد آتش زا، ب��ه انواع جامدات، 
مایعات قابل اشتغال، گازها، فلزات قابل اشتغال، الکتریسیته )برق( 
و انفجارات تقسیم  و نحوه خاموش کردن هر یک از آنها به تفکیک 
مورد تشریح قرار گرفت. عنصری افزود: خاموش کردن سیلندر گاز، 
مایعات قابل اش��تغال و جامدات مانند چوب و الستیک به صورت 
عملی به همکاران آموزش داده ش��د. در مانور اطفای حریق، س��ه 
دس��تگاه خودرو اطفای حریق، یک دس��تگاه آمبوالنس از موسسه 
پزشکی سازمان، 12 نفر از نیروهای عملیاتی آتش نشانی شهرداری 

اهواز و ش��ش نفر از اداره آتش نشانی سازمان آب و برق خوزستان 
حضور داش��تند. همچنی��ن در هفته ایمنی و آتشنش��انی )هفتم 
تا س��یزدهم مهرماه(، به منظور ارتقای س��طح آمادگی در مقابله با 
حوادث احتمالی، مانورهای مش��ابهی در سطح شرکت های تولید 
و بهره برداری س��د و نیروگاه و بهره برداری از ش��بکه های آبیاری 
استان خوزستان برگزار شد. کارکنان شرکت کننده در این مانورها 
و تمرین های عملی، با انواع حریق، خاموش کننده ها و روش های 

واقعی کنترل و اطفای آنها آشنا شدند.

تبریز - اسد فالح- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان 
گف��ت: انرژی الکتریک��ی از امکانات زیربنایی و بس��یار مهم جامعه 
محسوب می ش��ود و بعبارتی تمام ابعاد توسعه و پیشرفت تابعی از 
وجود انرژی الکتریکی اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، دکتر 
افش��ین روش��ن میالنی در گفتگو با خبرنگاران پیرام��ون اهداف و 
ضرورت های پروژه مهم تونل انرژی در کالنشهر تبریز که هم اکنون 
با 22 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست، ضمن تاکید بر این 
مطلب افزود: چند س��الی اس��ت که مصرف و درخواست انرژی برق 
در بخش مرکزی کالنش��هر تبریز روزبه روز در حال افزایش اس��ت 
و ب��ا توجه به اینکه امکان تامین انرژی برق به مرکز ش��هر از طریق 
شبکه های فشار ضعیف از جمله خط 132 کیلوولت مقدور نیست 
لذا ش��رکت برق منطقه ای آذربایجان الزاما بای��د انرژی مذکور را از 
طریق خط انتقال با س��طح ولتاژ باال )230 کیلوولت( تامین نماید. 
وی افزود: حمل این حجم از انرژی و س��نگینی این س��طح ولتاژ در 
خارج از شهرها با دکل های بزرگ امکان پذیر است و بالطبع در فضای 
شهری منجمله شهر بزرگی مثل تبریز و الزامات رعایت زیبایی بصری 
و معماری شهری، این امکان را نمی دهد که برای انتقال خط 230 
کیلوولت به مرکز شهر از دکل استفاده گردد لذا مجبور هستیم همانند 
کالنشهرهای توسعه یافته در جهان، تونلی را تحت عنوان تونل انرژی 
حفر نمائیم تا اینکه شبکه را به مرکز شهر انتقال دهیم. میالنی اضافه 
کرد: در خطوط فشار قوی که انرژی گسترده ای را خصوصاً به داخل 

شهرها منتقل می کنند، ش��یوه دفن زمینی به هیچ عنوان ایمن و 
مطمئن نیست و کامالً مردود است چرا که اگر در خط انتقال و فوق 
توزیع، اتفاقی بیفتد مجبور خواهیم بود برای ترمیم آن، چندین روز 
را صرف تعمیر و بازسازی کنیم که در چنین شرایطی امکان تامین 
برق به مرکز شهر مقدور نخواهد بود و طی این مدت باید خاموشی 
اعمال ش��ود بنابراین ضرورت دارد اینگونه کابل ها همیشه در داخل 
تونل و تحت عنوان " تونل انرژی" قرار داشته باشد تا همواره تحت 
نظارت و پایش قرار گرفته و همکاران تعمیراتی و بهره برداری این خط 
بس��یار مهم را بصورت دوره ای جهت پایداری وتامین انرژی برق به 
مرکز شهر بازدید کنند. مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان، 
طول تونل انرژی کالنش��هر تبریز را حدود 4/5 الی 5 کیلومتر اعالم 

کرد که از پای خط 230 کیلوولت در کنار گذر اتوبان پاسداران تبریز 
از محله ایده لو تا نبش خیابان خاقانی در میدان ساعت )مرکز شهر( 
در عمق 1۸ متری زمین در حال حفر است. وی افزود: این تونل که 
 به وس��یله دس��تگاه TBM  به قطر 3/5 متر حفر می شود پس از 
بدنه س��ازی بتونی آن در نهایت ارتفاع مفید آن 2/4متر و به صورت 
بیضوی خواهد بود که همزمان کار بدنه سازی تونل نیز در حال انجام 
است. میالنی ابراز امیدواری کرد که حفر تونل در 1۸ماه آتی به پایان 
برس��د و بالفاصله در عرض چند ماه کار نص��ب تجهیزات و احداث 
 خط نیز انجام و مورد بهره برداری قرار گیرد. مدیرعامل شرکت برق 
منطقه ای آذربایجان همچنین با اشاره به احداث همزمان یک ایستگاه 
230 کیلوولت در مرکز شهر تبریز اظهار داشت: به جهت اینکه این 
پس��ت نیز از نظر بصری و معماری ش��هری برای مردم جلوه خوبی 
داشته باش��د بصورت ویژه و به شیوه GIS  که در داخل یک سوله 
احداث می ش��ود که تماماً در فضای بس��ته قرار گرفته و از بیرون با 
فضای مناسب و بصورت یک آمفی تئاتر دیده می شود. وی تصریح 
کرد: کابل 132 کیلوولت موجود که از 30 سال پیش برای بخش های 
مرکزی تبریز راه اندازی شده و هم اکنون برق بخش مرکزی شهر با 
این کابل تغذیه و تامین می گردد، با راه اندازی خط 230 کیلوولت در 
تونل انرژی برچیده شده و یا در ولتاژهای پایین مورد استفاده قرار می 
گیرد و ما پیش بینی می کنیم که کابل 230 کیلوولت تونل انرژی 

بتواند برای 40-30 سال آینده برق مرکز شهر تبریز را تامین کند.

حضور شرکت پتروشیمی شازند در یازدهمین نمایشگاه بین المللی ایران پالست

استاندار آذربایجان شرقی:

مدیریت جهادی یکی از اصلی ترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی است 

رئیس اتاق بازرگانی اصفهان در نشست تخصصي بررسي بازار افغانستان: 

تالش در جهت ایجاد امنیت تجاری برای فعاالن اقتصادی از وظایف مهم اتاق بازرگاني است 

به مناسبت هفته ایمنی و آتش نشانی برگزار شد

اجرای عملیات مانور اطفای حریق در سازمان آب و برق خوزستان

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان:

تونل انرژی برق سه تا چهار دهه آینده مرکز شهر تبریز را تامین می کند 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای اس��تان گلس��تان گفت: کاهش دمای هوای استان 
گلس��تان سبب سفیدپوش ش��دن محورهای کوهستانی استان و 
لغزنده ش��دن جاده ها شده است.مهدی میقانی در گرگان با اشاره 
به کاهش محس��وس دمای هوای اس��تان اظهار داش��ت: برف از 
دیشب همه ارتفاعات استان گلستان را سفیدپوش کرده اما همه 

راه های استان باز است.وی از رانندگان و مسافران خواست به علت 
لغزندگی جاده های استان گلس��تان بیش از پیش احتیاط کنند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گلستان همچنین 
از رانندگانی که قصد س��فر به مناطق کوهستانی را دارند خواست  
زنجیر چرخ و دیگر تجهیزات زمستانی همراه داشته باشند.میقانی 
افزود: با توجه به سرما و برودت هوا، همراه داشتن زنجیرچرخ در 

محورهای کوهستانی استان گلستان الزامی است و باید رانندگان 
س��رعت مطمئنه را رعایت و وسایل گرمایش��ی نیز همراه داشته 
باشند.وی همچنین از رانندگان خواست که رعایت فاصله طولی، 
پرهیز از س��بقت و س��رعت غیرمجاز، توجه به عالئم راهنمایی و 
رانندگی و توصیه های پلیس راه و راهداران مستقر در راه ها را در 

سرلوحه سفر خود قرار دهند.

مدیرکل راهداری و حمل  و  نقل استان گلستان:

جاده های استان گلستان لغزنده است

مدیر امور آب و فاضالب منطقه علی آبادکتول: 
دستاوردهای دولت تدبیر و امید در بخش آبرسانی به شهرها قابل تقدیر است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان گلستان، مهندس محمدجعفر مزیدی  
در گفتگو با پایگاه خبری این شرکت، افزود: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوب و شایسته ای برای آبرسانی در بخش های مختلف 
انجام شده است.به گفته وی، تعویض بیش از چهار هزار کنتور خراب، نصب 2 هزار و 169 انشعاب، واگذاری 3 هزار و 496 انشعاب و 
رفع 2 هزار و 306 مورد اتفاقات انشعاب بخشی خدمات ارائه شده به مشترکین در چهار سال گذشته می باشد.مهندس مزیدی با بیان 
اینکه در مدت مذکور 6 هزار و 1۸2 متر اصالح شبکه انجام شده است، تصریح کرد: توسعه 5 هزار و 660 متر شبکه آب، رفع 490 
مورد اتفاقات شبکه و استاندارد سازی ۸45 انشعابات قدیمی از اقدامات ارائه شده در منطقه علی آبادکتول می باشد.وی خاطرنشان 
کرد: رفع 6 مورد اتفاقات خط انتقال آب، بازدید و تس��ت 151 مورد کنتور آب، مرئی کردن 96 مورد ش��یرآالت، اجرای 4 هزار و 
 500 متر خط انتقال مخزن، تعویض 9 عدد کنتور حجمی چاه، تعمیر و نگهداری از 42 چاه بخشی از اقدامات انجام شده در واحد

 بهره برداری امور آب و فاضالب منطقه علی آبادکتول می باشد.مدیر امور آب و فاضالب منطقه علی آبادکتول با اشاره به دیگر اقدامات 
انجام شده در این بخش گفت: در مدت مذکور 95 هزار و 2۸0 متر از شبکه توزیع شست وشو شده و 35 هزار و 966 مورد کلرسنجی 
انجام شده است.وی جابجایی 102 کنتور آب، حفر 3 حلقه چاه، تجهیز و بهره برداری از 6 حلقه چاه، اجرا یک هزار و 560 متر خط 
انتقال برق چاه ها و مخازن، 20 مورد تعمیر و تعویض سیستم کلرزنی، 3 مورد ویدئومتری چاه و 2 مورد اسیدشویی را از فعالیت 
های انجام شده در منطقه علی آبادکتول برشمرد.مهندس مزیدی گفت: 2 مورد اسیدشویی چاه، 3 مورد دو جدار کردن چاه، 3 مورد 
الیروبی چاه، 11 هزار و500  متر شست وشوی خط انتقال، 1۸ هزار و 400 متر اجرای خط انتقال، شست وشوی 1۸ هزار مترمکعب 
مخزن آب و 2 مورد نصب ایستگاه پمپاژ مخزن در چهار سال گذشته انجام شده است.وی گفت: در مدت مذکور توسعه شبکه آبرسانی 
به سایت های مسکن مهر در شهرستان انجام شده و تعداد 112 انشعاب به ۸05 واحد واگذار شده است و در صورت داشتن متقاضی، 

امور آب و فاضالب منطقه علی آبادکتول آمادگی نصب انشعاب برای مابقی را نیز دارد.

ایجاد اشتغال برای 540 نفر در کهگیلویه و بویراحمد
یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد 
گفت: با احیا و راه اندازی 50 واحد تولیدی مشکل دار طی سال های اخیر برای 540 نفر شغل ایجاد 
ش��د. داریوش دیودیده اظهار داش��ت: در 2 س��ال اخیر 50 واحد تولیدی با اشتغال 540 نفر احیا و 
راه اندازی ش��د که از نتایج جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید بود. وی افزود: تأمین مالی و 
تسهیالت مورد نیاز واحدهای تولیدی کهگیلویه و بویراحمد و تعیین تکلیف بدهی معوق حدود 190 
واحد تولیدی این استان همچنین از دیگر نتایج برگزاری جلسه های این کارگروه بود. دیودیده بیان 
کرد: اجرای طرح رونق تولید و تعیین تکلیف 7 هزار و 500 واحد تولیدی دارای مشکل با هدف فعال کردن آنها و همچنین تکمیل 
طرح های صنعتی با پیشرفت فیزیکی 60 درصد از اردیبهشت سال گذشته آغاز شد. دیودیده با اشاره به وضعیت تسهیالت رونق تولید 
کهگیلویه و بویراحمد در سال گذشته عنوان کرد: 560 واحد صنعتی متقاضی دریافت تسهیالت رونق تولید بودند که اختصاص 3 
هزار و 950 میلیارد ریال اعتبار به 446 واحد مصوب شد. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد ابراز داشت: 
سال جاری، 290 واحد متقاضی دریافت تسهیالت رونق شدند که از این تعداد 115 واحد با تسهیالت یکهزار و 700 میلیارد ریال 
به بانک ها معرفی شدند که تاکنون به 2 واحد تسهیالت پرداخت شده است. وی تصریح کرد: از مشکالت پیش روی تسهیالت رونق 

می توان به ضعف شدید منابع بانک های استان و باال بودن نرخ تسهیالت پرداختی از محل رونق تولید اشاره کرد. 

ارائه تسهیالت به کاروان های اربعین حسینی ثبت نام شده درحج وزیارت استان بوشهر
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- کاروانهایی که ازطریق ثبت نام وهماهنگی باس��ازمان حج 
وزیارت برای مراسم اربعین حسینی اعزام می شوند مشمول تخفیف هزینه سفرمی شوند. مهندس 
س��یدحمیدرضاعلم مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان درنشست با مسئوالن تشکلهای 
صنفی حمل ونقل مسافراستان بااعالم این مطلب گفت: به منظورتسهیل تردد وتشویق زوار به اعزام 
سازماندهی شده، به زائرین شرکت کننده درمراسم اربعین حسینی که ازطریق ثبت نام درکاروانهای  
حج وزیارت عازم سفراربعین می شوند تخفیف هزینه سفرداده می شود. وی افزود: سال گذشته به 
کاروانهایی که یک ماه قبل ازاعزام به مراسم اربعین اقدام به ثبت نام ازطریق سازمان حج وزیارت کرده بودندتا30درصدتخفیف هزینه 
سفرداده شدوامسال نیز انجمن صنفی شرکت های حمل نقل مسافرآمادگی دارد به  کاروانهایی که یک ماه قبل ازایام اربعین اقدام 
کنند همین میزان تخفیف را لحاظ نمایند. مهندس علم ضمن تاکیدبرسفرسازماندهی شده زوار تصریح کرد: اعزام سازماندهی شده 
زوار اربعین حسینی به مسئوالن مربوطه ازجمله اداره کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان این امکان را می دهد تا با آگاهی 
دقیق ازمیزان زائرین نسبت به تامین واختصاص ناوگان الزم اقدام نماید. مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان گفت: سال 
گذشته بیش از19هزار727نفرزائربا 510 دستگاه ناوگان عمومی شامل 444دستگاه اتوبوس و66دستگاه مینی بوس به مرزشلمچه 
اعزام شدند و21هزار716زائر با526دستگاه اتوبوس به استان مراجعت کردند وبخش راهداری نیزهمه امکانات، نیرو وماشین آالت 

خودراجهت سفرایمن زوار بکارگرفت.

برگزاری جلسه کارگروه شفاف سازی گردش کاال و مبارزه با قاچاق در آذربایجان غربی
ارومیه- پریا جوان- جلس��ه کارگروه مبارزه با قاچ��اق کاال و ارز با حضور 
نمایندگان دس��تگاه های اجرائی ذی ربط در مح��ل اداره کل صنعت، معدن و 
تجارت برگزار شد. به گزارش روابط عمومی اداره کل استاندارد آذربایجان غربی، 
در این جلسه منصور جالیر مدیر کل استاندارد آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت 
ارتقای کیفیت تولیدات داخلی به عنوان یکی از آیتم های اصلی در پیشگیری از 
قاچاق کاال و حمایت از تولید داخل اظهار داشت: نظر به اینکه تولید کاالهایی با 
استانداردهای باال و مطابق با میل مصرف کنندگان یک امر ضروری محسوب شده بنابراین از این موضوع می توان بعنوان ابزاری در 
پیشگیری از ورود کاالهای قاچاق و بی کیفیت استفاده کرد. وی با اشاره به نقش استاندارد در پیاده سازی سیستم های مدیریتی 
استاندارد ادامه داد: اعمال استانداردهای موثر بر محیط زیست و تامین کننده ایمنی در تولیدات و خدمات از دیگر ابزارهای مهم در 
ش��فاف سازی گردش کاال و همچنین مبارزه با کاالهای قاچاق است. این مسئول به اجرای پویش » #کاالی_استاندارد_ایرانی_
می خرم « درسطح کشور اشاره کرد و افزود: در این راستا، سازمان ملی استاندارد به عنوان مبتکر پویش کاالی استاندارد ایرانی می خرم 
گام های بزرگی برداشته و درنظر دارد با همراه ساختن تمامی اقشار مختلف مردم اعم از مسئولین و آحاد جامعه و پیاده سازی این ابزار 

در شفاف سازی گردش کاال و مبارزه با کاالی قاچاق نقش آفرینی شایسته و بایسته ای در رشد اقتصاد به عمل آورد.

بهرامي، مدیرعامل سازمان عمران شهرداري قزوین:
عملیات لکه گیري مکانیزه در شهر قزوین در حال اجراست

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- سلیمان بهرامي، مدیرعامل سازمان عمران شهرداري قزوین 
گفت: عملیات لکه گیري مکانیزه در شهر قزوین در حال اجراست. به گزارش روابط عمومي سازمان 
عمران شهرداري قزوین؛ بهرامي افزود: این عملیات اکنون در منطقه دو شهرداري قزوین به مساحت 
2هزارمتربع و با تناژ 300 تن آس��فالت و در منطقه س��ه شهرداري قزوین به مساحت 2هزار و 310 
مترمربع و با تناژ 350 تن آسفالت اجرا شده است. وي عنوان کرد: اجراي عملیات لکه گیري در بلوار 
شهید بهشتي، بلوار شهید مدني و بلوار معلم در منطقه دو شهرداري و در بلوار الغدیر، بلوار سید الشهداء 
و بلوار انصار و الحسین در منطقه سه به اجرا در آمده است.مدیرعامل سازمان عمران شهرداري قزوین تصریح کرد: استفاده از دستگاه 
فالسک آسفالت براي لکه گیري به دلیل عدم افت درجه حرارت آسفالت، از اهمیت خاصي برخوردار است که باعث کیفیت بیشتر در 
پخش مي شود. بهرامي با اشاره به ویژگي هاي دستگاه فالسک آسفالت براي لکه گیري گفت: از قابلیت هاي این دستگاه  نگهداري 

آسفالت به صورت گرم و قابل استفاده براي اجراي روکش و لکه گیري آسفالت به  مدت 12 ساعت مي باشد. 

بازدید سرزده مهندس آموئی از محل اجرای پروژه FTTH در رشت
رش�ت- مهنازنوبری- همزمان با آغاز طرح مهرگان ، واگذاری یک روزه خدمات اینترنت به مش��تریان و در راستای اجرای پروژه 
FTTH در استان گیالن ،مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه گیالن با حضور در محل اجرای پروژه، از یکی از پروژه های در حال 
اجرا بازدید بعمل آورد.در این بازدید که جمعی از معاونین و مدیران حوزه های شبکه ،تجاری و بازاریابی ایشان را همراهی می کردند، 
توضیحاتی در خصوص روند اجرایی عملیات واگذاری ارائه شد.همچنین در محل اجرای پروژه از تعدادی از خطوط آماده واگذاری ،تست 

سرعت،تست آپلود و دانلود گرفته شد و توضیحاتی در خصوص حفظ و پایداری سرعت در جهت کسب رضایت مشتریان ارائه گردید.

تقدیر استاندار و فرمانده سپاه کربالی استان مازندران از 
مدیرعامل برق منطقه ای مازندران و گلستان

ساری - جرگونی - دکتر ربیع فالح استاندار مازندران و سرتیپ دوم پاسدار محمدحسین بابایی 
فرمانده س��پاه کربالی استان مازندران از مهندس حسین افضلی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای 
مازندران و گلستان به خاطر نقش آفرینی و اهتمام درخور تحسین بعنوان خادمین الشهدا اردوئی 

راهیان نور،  تقدیر و تشکر نمودند. 



ام��روزه با متنوع شدن رس��انه ها و ان��واع آن آگهی 
خبری نویسی برای رسانه ها تبدیل به یک مهارت مهم 

شده است. 
آگهی خبری یک ابزار مهم و اساس��ی برای رساندن 

پیام کسب و کار شما یا مشتریان شما است. 
خب��ر خوب اینکه شما نی��ازی نیست یک متخصص 
روابط عمومی باشید تا یک متن آگهی خبری بنویسید. 
به گ��زارشibazaryabi، اگ��ر می خواهید کمپین 
روابط عمومی خود را مدیریت کنید، باید آگهی خبری 

نوشتن به یک مهارت ذاتی شما تبدیل شود. 
اگ��ر شما اطالعاتی در مورد محص��ول یا خدمات یا 
شرکت خود دارید، آماده نوشتن آگهی خبری هستید. 
ام��ا اول بگذاری��د نگاه��ی ب��ه خود آگه��ی خبری 

بیندازیم. 
آگهی خبری چیست

آگه��ی خبری یک متن یک یا دو صفحه ای اس��ت، 
تا توجه را به س��مت محص��ول یا خدمات شرکت شما 

جلب کند. 
آنها ب��ا یک دلیل خوب و به یک س��یاق فرمول وار 

نوشته می شوند. 
ه��ر روزه صده��ا یا ه��زاران آگهی خبری منتش��ر 
می شوند. اگ��ر قالب آنها بخواهد ف��رق کند، مدیریت 
آنها برای مطبوعات تبدیل به یک کابوس خواهد شد. 
با ساده کردن آنها برای مطالعه، با ساده کردن قالب 
و مکان های مشخص برای تاریخ ها، زمان ها، سرتیترها، 

می توانید به راحتی کار خبرنگارها را انجام بدهید. 
با ساده کردن تولید آنها شما به راحتی می توانید آنها 
را هر جایی مانند روزنامه ها یا مجالت یا وب س��ایت ها 

منتشر کنید. 
بن��ا به دالیل باال، الزم اس��ت قبل از ارس��ال آگهی 
به رس��انه ها ساخت قسمت های مختلف را یاد بگیرید. 
درغیراین ص��ورت شما به عنوان ی��ک تازه کار شناخته 

می شوید و آگهی شما چشم پوشی خواهد شد. 
ارسال آگهی خبری – اصول

وقتی می خواهید پوشش رسانه مجانی بگیرید، باید 
آگهی را به س��ردبیر یا ایستگاه تلویزیونی ارسال کنید. 
البته این هنوز به معنی گرفتن تبلیغات مجانی نیست. 
تفاوت زیادی بین تبلیغات و روابط عمومی است. در 

روابط عمومی احتیاجی نیست تا داستان شما پوشش 
داده شود. 

شم��ا آگهی خبری خ��ود را ارس��ال می کنید و آنها 
تصمی��م می گیرند که آن را برای مجالت یا روزنامه یا 

اخبار خود انتخاب کنند. 
اما شما باید صبور باشید. برخی انتشاراتی ها ممکن 
اس��ت چند ماه طول بکش��د تا آگهی خب��ری شما را 
منتش��ر کنند. سپس چندین انتش��اراتی دیگر در طی 

چند روز آگهی شما را منتشر خواهند کرد. 
تمام اینه��ا بستگی به اخبار شم��ا و زمانبندی آنها 

دارد. 
اما ب��رای ایستگاه های تلویزیون��ی قضیه کامال فرق 
می کند. اگ��ر شما می خواهید در ی��ک رویداد معینی 
در زمان��ی معین روی آنت��ن باشید، اگهی خبری خود 
را دو روز قبل تر به یک تلویزیون محلی باید بفرستید. 
به دلیل اینک��ه اخبار روز به روز تغییر می کنند، یک 
تصادف ماشین می تواند از انتشار آگهی شما جلوگیری 

کند. 
thebalance :منبع

پیام کسب و کار را با ابزارهای جدید به گوش مشتریان برسانید

آگهی خبری نویسی برای رسانه ها

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 802 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: بی تردید عصر امروز عصر نشانه هاست 
و شرکت ها و س��ازمان ها با نش��انه ها و نماده��ا پیام خود را 
ب��ه دیگران منتقل می کنند. شاید اگر عالیم و نش��انه های 
راهنمایی و رانندگی نبود مش��کالت بیش��تری برای مردم 
در رانندگی وجود داشت. لوگو می تواند معرف شرکت شما 
از جوان��ب مختلف باشد، بنابراین ه��ر چه قدر لوگوی شما 
حرفه ای تر و متناس��ب با شخصیت سازمان و شرکت شما 

باشد بیشتر در جذب مخاطب موفق تر است. 
ه��ر شرکتی در ابتدا ب��ا لوگو شناخته می ش��ود و طبعا 

شرک��ت شما نیز ب��ا لوگو دیده می شود. پس س��عی کنید 
لوگویی طراحی کنید که بتواند کسب و کار شما را معرفی و 
زمینه های ارتباط بهتری برای مخاطب فراهم کند. این لوگو 
می تواند برای همیشه در ذهن مخاطب باقی بماند و شما را 

با این تصویر بشناساند. 
شما در همین ابتدا سفارش یک لوگوی حرفه ای را بدهید. 
یک لوگ��و می تواند نوشتاری یا تصویری یا تلفیقی از هردو 
باشد، اما این نکته را دوس��ت عزیز فراموش نکنید که قبل 
از س��فارش لوگو با طراح لوگو جلسه ای برگزار کنید و او را 
در جریان کامل فعالیت کسب و کاری خود قرار دهید. او هر 
چه قدر با سیاست های سازمانی و اهداف شرکت شما آشناتر 

باشد بهتر می تواند آن اهداف و مقاصد را در تصویر نش��ان 
دهد. شما با سفارش لوگو می توانید خود را از گروه رقبا در 
بازار متمایز کنید، چراکه از این بعد به شما را با این تصویر 
می شناس��ند و درباره شما قضاوت می کنند. همچنین لوگو 
می تواند موجب اعتماد بیش��تر مردم به شرکت شما شود و 

حتی زمینه های جذب مشتریان بیشتر را فراهم آورد. 
پیش��نهاد ما این اس��ت که در آغ��از کسب و کار حرفه ای 
باشی��د و برای حرفه ای بودن الزم اس��ت شرکت شما یک 
لوگ��وی حرفه ای داشته باشد ت��ا مردم شما را با این تصویر 
بشناس��ند. بی شک تصویری که در دل خود هزاران کلمه و 
جمله نانوشته دارد بهتر می تواند با مردم ارتباط برقرار کند. 

اهمیت لوگو

 پرس�ش: به تازگی یک ش�رکت بازرگانی تأس�یس و راه اندازی کرده ام. به نظر شما داش�تن یک لوگو برای این شرکت
کلینیککسبوکار چه قدر مهم است؟ 

دلنوشته های یک کارآفرین  )34(
سرمایه شما چیست؟ 

در شماره ه��ای قب��ل برخ��ی از رم��وز موفقی��ت در 
کسب و ک��ار را براتون توضیح دادم. در این شماره به یکی 

دیگر از این اصول می پردازم. 
پنجم: سرمایه اولیه

شروع هر کاری یه س��رمایه می خواد. وقتی می خوای 
ی��ه کسب و کاری را بن��دازی یه مطالعه اولی��ه می خواد. 
در همون مطالعه اولیه متوجه می شی که باید س��رمایه 
داشته باشی. سرمایه هم شامل پول می شه و هم امکانات 
و تجهی��زات کار و نیروی انسان��ی. یک کارمند خوب یه 
س��رمایه است. یه فروشنده خوب یه سرمایه است. مکان 

خوب برای راه اندازی کار یه سرمایه است. 
سرمایه مالی

شم��ا برای اینکه ک��اری راه بندازی ناگزی��ر باید پول 
داشته باش��ی. در مطالع��ات و تحقیق��ات کسب و کارت 
مش��خصه که چقدر س��رمایه مالی می خ��وای. برای راه 
انداختن یه گلخونه یه س��رمایه مالی می خواد، برای راه 
انداختن کارخونه کمپوت س��ازی یه سرمایه مالی. وقتی 
کسب و کارت رو انتخاب کردی به س��رمایه مالی اون فکر 
کن. این س��رمایه آیا س��رمایه شخصی خودت��ه. آیا باید 
وام بگیری. آیا این س��رمایه مالی رو مش��ارکت می کنی 
و شری��ک داری. آیا این س��رمایه مالی جزو پس اندازه یا 
س��رمایه مازاده؟ آیا منابع مالی تو معلومه؟ آیا محاسبات 
مالی ب��رای راه اندازی کسب و ک��ارت داری؟ آیا وقتی در 
کسب و کار خدای نکرده دچ��ار بحران شدی می تونی از 

منبعی تأمین بشی؟ 
سرمایه انسانی 

نیروهای خوب و توانا سرمایه بزرگی برای کسب و کارت 
می تونند باشن. س��رمایه فقط پول نیست، بنابراین برای 
ک��اری که می خوای راه بندازی چ��ه در مقیاس کوچک 
و در حج��م و اندازه بزرگ ب��ه نیروهای توانمند به عنوان 
س��رمایه شرک��ت ی��ا کارخونه یا مؤس��سه ی��ا فروشگاه 
خ��وب فکر کن. هر کس��ی رو به کار دعوت نکن. یکی از 
عیب هایی که در کسب و کار ایرانی ها وجود داره مشارکت 
فک و فامیل تو کسب و کاره. تا یه نفر از فامیل تونسته یه 
ک��اری راه بندازه همه توقع دارن بچه شون بره اونجا کار 
کنه. این نوع نگاه س��نتی و غیر حرفه ای به کارت آسیب 
می زن��ه. اگر پسر یا برادر ت��و بیکاره می تونی کمک کنی 
تا یه جا براس��اس عالقه مندی و تخصص و تجربه اش کار 
کن��ه. الزامی وجود نداره که حتما تو کسب و کاری که تو 

راه انداختی اون حضور داشته باشه. 
گاهی حض��ور فامیلی در کسب و ک��ار صدمات زیادی 
به کارت می زن��ه. یکی از همکاران تعریف می کرد که ما 
س��ال ها قبل اومدیم و یه مرکز پرورش ماهی قزل آال تو 
اس��تخرراه انداختیم. چون کار شراکتی بود و ما س��ه تا 
پسر عمو س��رمایه مالی اولی��ه را تأمین کردیم نیروهای 
م��ا هم از فک و فامیالی ما بودند. همه چیز خوب پیش 
می رفت تا اینکه ی��ه اختالفی بین خانواده افتاد و خانما 
هم ورود کردند و کم کم اختالف شعله ور شد و داس��تان 
اختالف به اس��تخرهای ما نفود کرد. پسر عموبزرگ که 
مدیر مجموعه بود می گف��ت: ما خیلی تالش کردیم که 
آت��ش این شعله را خاموش کنی��م، اما هر روز شعله ورتر 
می شد. تا اینکه این اختالف رس��ما به محل کار کشید و 
ی��ه روز دعوای حسابی و بزن بزن و کتک کاری راه افتاد. 
فردای اون روز یه سری دیگه اومدن محل پرورش ماهی 
و داد و هوار و قال و قیل و خالصه تا یه ماه همین جور 
دعوا داشتیم تا اینکه یه اختالف کوچک زناشویی منجر 
ب��ه اختالف مال��ی و کاری ماشد و م��ا مجبور شدیم در 
عین حالی که روزی چند صد کیلو ماهی به خرده فروشا 
می دادیم کارگاه رو بفروشیم و پولشو تقسیم کنیم و هر 

کی بره دنبال کارش. 
در بخش خصوصی شما می تونین نیروهای متخصص و 
باتجربه و کارآمد را اس��تخدام کنید. به جای اینکه س��ه 
تا نی��رو داشته باشی با حداقل حق��وق، یه نیروی خوب 
استخدام کن با حداکثر حقوق و مزایا. استخدام نیروهای 
فامیل��ی در دولت ها یه فاجعه شده ب��ود. درخبرها آمده 
بود: در یکی از دولت های گذشته نیم میلیون نیروی کار 

براساس روابط رانتی و فامیلی جذب شدند. 
نتیجه این جذب نیرو هم مش��خص شد. فاجعه ای که 
در ساختار اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی رخ داد ناشی 
از بی تدبی��ری برخی از مسئوالن در جذب نیروی توانا و 
کارآمد بود. اما وقتی تو با سرمایه مالی خودت می خوای 
یه ک��اری راه بندازی مجبور نیست��ی پسر عمه و دختر 
خاله ات رو س��رکارت بیاری. به ای��ن فکر نکن که چون 
این��ا از اقوام هستن هوای تو رو دارن. اتفاقا پاشنه آشیل 
خیل��ی از شرکت ها و کار خونه ها از همین جاس��ت و از 
همی��ن جا ضربه می خورند. تو اگ��ه دلت به حال فک و 
فامیلت می س��وزه می تونی یه کسب و کار نون و آب دار با 
نیروهای حرفه ای راه بندازی و سود اونو به اونا بدی. این 

جوری حداقل کارت رو از دست نمی دی. 
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تخته سیاه

نوشدارو

ایمیل مارکتینگ را چگونه شروع 
کنیم؟ 

واقعیت این اس��ت که ام��روز 4.3 میلیارد نفر در کره 
زمین ب��رای ارتباطات شان از ایمیل اس��تفاده می کنند 
و این در حالی اس��ت ک��ه هر کارمند به طور متوس��ط 
روزان��ه 121 ایمیل دریافت می کن��د. با وجود گسترش 
شبکه های اجتماعی، هنوز 60درصد حرفه ای ها در دنیا، 
اس��اس ارتباطات شان ایمیل اس��ت. چراکه سریع، قابل 
اعتماد و آسان اس��ت، بنابراین ایمیل هنوز نمرده است 
و هرگ��ز نخواهد مرد. مهم این اس��ت که بدانیم چگونه 
باید از ایمیل مارکتینگ برای بهبود مدیریت کسب و کار 

استفاده کنیم. 
به گزارش ویرگول، زمانی که کسی در سایت یا سامانه 
شما ب��ا درج ایمیلش برای دریافت اطالعات یا امکاناتی 
)نظی��ر خبرنامه الکترونیکی( ثب��ت نام می کند، هرچند 
دس��تاورد مهمی است اما آغاز یک فرآیند برای برقراری 
ارتباطی پایدار اس��ت. به نخستین ایمیلی که به صورت 
خودکار برای ثبت نام کننده جدید ارسال می شود، ایمیل 
خوشامدگویی )Welcome Email( می گویند که اگر 
ویژگی ه��ای الزم را نداشته باشد باع��ث قطع ارتباط با 

مخاطب می شود. 
مؤس��سه اکسپری��ن  )Experian( در مطالع��ه ای 
متوجه ش��د نرخ بازک��ردن ایمیل ه��ای خوشامدگویی 
حدود 60درص��د، یعنی چه��ار برابر س��ایر ایمیل های 
تبلیغاتی اس��ت. همچنین کلیک کردن در این ایمیل ها 

14درصد، یعنی پنج برابر سایر ایمیل هاست. 
ایمیل خوش آمد باید حاوی مطالب زیر باشد: 

- لینکی که به گیرنده اجازه تأیید ثبت نامش را بدهد
- پیام تشکر برای انجام ثبت نام

- لینک به مقررات حریم شخصی سایت شما و اینکه 
چگونه از اطالعات ثبت نام کنندگان استفاده می کنید

- اطالعات مختص��ری در مورد ایمیل ها و برنامه های 
آینده تان

بزرگ ترین شانس شما در ساختن یک ارتباط مؤثر با 
مخاطب تان در یک خوشامدگویی عالی اس��ت. بنابراین 

نکات زیر را در این ایمیل مهم رعایت کنید: 
- این ایمیل نباید تبلیغاتی شود. 

پیش��نهادی  ارزش  بای��د  ایمی��ل  ای��ن   - 
 )value proposition( برند شما برای مشتریان تان 

را تقویت کند. 
- این ایمیل باید با س��بک سایر محتواهای برند شما 

مثل تبلیغات و مطالب وبالگ تان هماهنگ باشد. 
- وجود تصویر در این ایمیل بسیار جذاب است. 
- گزینه عدم ارسال را برای مخاطب قرار دهید. 

- بالفاصل��ه پس از ثب��ت نام فرد بای��د ایمیل به طور 
خودکار ارسال شود. 

- در بخ��ش موض��وع ایمی��ل  )Subject( عب��ارت 
»خوش آمدید به. . . « را درج کنید. 

دسترسی سریع و آسان به خبرها
نام استارت آپ: نیوزویت
newsvit. ir :وب سایت

سال تأسیس: 13۹۵
موضوع: پایش اخبار

توضیح بیشتر: 
یکی از مهم ترین مسائل مؤثر در تصمیم گیری مدیران 
دسترس��ی سریع و آس��ان به خبرهای مرتبط با سازمان 
اس��ت، نیوزویت با پایش دائمی بیش از 1200 رس��انه، 
خبرگزاری و روزنامه، اخبار را استخراج کرده و به روابط 
عمومی ه��ا کمک می کن��د تا موضع رس��انه ها نسبت به 
س��ازمان خ��ود را تحلیل کنند. تعیی��ن کلمات کلیدی، 
جست وجوی مفهومی، تحلیل محتوا، بولتن ساز آنالین، 
مقایس��ه فراوانی اخبار در رس��انه ها و پایش روزنامه های 

کاغذی از قابلیت های نیوزویت است. 

معرفی استارت آپ

بسته بندی خالق
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