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اروپا شریک راهبردی ایران
در دوره جدید

منصور معظمی
مدیرعامل سازمان
گسترش و نوسازی
صنایع ایران

پیشزمینههای الزم برای رشد و بهرهوری در بنگاههای تولیدی

سیاست تزریق پول
اشتغالزاست؟

همزمان با رایزنی وزیر اقتصاد ایران در اجالس ساالنه بانک جهانی اتفاق افتاد

حمایت دولت فرانسه از برجام

اروپ��ا از توافق برجام حمایت
میکن��د ،بای��د در ای��ن دوره
کارهای خود را با اروپا سریعتر
پی��ش ببری��م زی��را االن وقت
تردید در ادامه همکاری نیست؛
از طرف��ی ایران باید به تعهدات
بینالمللی خود متعهد باش��د.
نخس��توزیر ایتالی��ا از تواف��ق
برج��ام دفاع ک��رده و نقض آن
را خ�لاف تعه��دات بینالمللی
میخوان��د یا زیگم��ار گابریل،
وزیر خارجه آلمان گفته ترامپ
در ح��ال ارس��ال پیام
3
خطرناکی به جهان...

در شرایطی میتوان انتظار داشت اشتغال و بهرهوری در مشاغل موجود افزایش یابد که شروط الزم دیگری به
جز تسهیالت نیز برای رشد بنگاههای تولیدی فراهم شود .به گزارش خبرآنالین ،از جمله وظایف اصلی دولتها
در همه نقاط جهان در جایگاه نماینده منافع ملی ،حفظ امنیت و پایداری از جان و مال مردم است .تجربه نشان
داده که اگر دولتها وظیفه اصلی و اولیه خود را به خوبی انجام دهند ،مردم نیز بهطور طبیعی تالش بیشتری...
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صادرات خودرو
جنگ تکنیکهای تبلیغاتی است
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یادداشت

بوکار
مدیریت و کس 

تهدیدهای ترامپ منجر به
انزوای روابط اقتصادی ایران
با دنیا نمیشود

 6نقطهضعف اصلی مدیران و نحوه غلبه بر آنها

بودجهبندی و برنامهریزی مالی

بوکار چه سودی دارد؟
مشاوره کس 
احسان نادریپور

غالمحسین
شافعی
رئیس اتاق ایران
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معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست:

مصرف بیرویه ،کشور را در شرایط ورشکستگی منابع آب قرار داده است

مع��اون رئیسجمه��وری و رئی��س س��ازمان حفاظت
محیطزیست گفت که کش��ور به شرایط ورشکستگی آبی
رسیده ،اما انجمنهای علمی درگیر ،مشاوران و پیمانکاران
س��کوت کردهاند .عیسی کالنتری روز یکشنبه در همایش
بررس��ی س��اختار تش��کیالتی مدیریت مناب��ع طبیعی و
محیط زیس��ت ایران ک��ه در پردیس کش��اورزی و منابع
طبیعی دانش��گاه ته��ران واقع در کرج برگزار ش��د ،افزود:
از انجمنه��ای علم��ی انتظار میرود هر جا دس��تگاههای
اجرایی و قانونگذاری اش��تباه کردند ،سکوت نکنند و آن
را اصالح کنند .وی خاطرنشان کرد :امروز گرفتار بسیاری
از مش��کالت هس��تیم که بنا به دالیلی انجمنهای علمی
س��کوت کردهان��د .به گ��زارش ایرنا ،کالنت��ری نمونه این
مش��کالت را موضوع آب در کش��ور و سیاس��ت اشتباه در
مدیریت این بخش دانس��ت و اظهار داشت :اگر از  40سال
پیش تاکنون انجمنهای علمی س��اکت نمیماندند و ناظر
بودند ،امروز به ورشکستگی آبی نمیرسیدیم .وی گفت :در
هیچ جای دنیا دیده نمیش��ود که منابع تجدیدشونده آبی
 88میلیارد مترمکعب و مصرف آن  97میلیارد مترمکعب
باشد که حدود 110درصد استحصال از منابع آبی در کشور
انجام میش��ود در حالیکه س��قف آن  40درصد از منابع
تجدیدش��ونده آبی اس��ت .معاون رئیسجمهوری افزایش
محصول ،خودکفایی ،کاهش وابستگی و استقالل کشور را
از جمله نیات خیر دانس��ت و اظهار داش��ت :بعضی از افراد
کسانی بودند که این مس��ائل را پیشبینی میکردند ولی
خودش��ان در استحصال آب پیشقدم شدند و خودشان آن
را طراح��ی کردند .وی گفت :مع��دود افرادی بودند که در
این  36سال نس��بت به این موضوع اعتراض کردند و بقیه
انجمنهای علمی وابس��ته به آب سکوت کردند و دولتها
و مجال��س فکر کردند که راه درس��تی میروند .کالنتری
به موضوع مبارزه با آفت س��ن گندم در کشور اشاره کرد و

ادام��ه داد :زمانی در مبارزه با این آفت در جهان اول بودیم
که دلیل شیوع این آفت نابودی منابع طبیعی و اراضی که
ش��خم خورده بودند ،بود و منجر ش��د که آفتی را پرورش
دادیم که بدنی پرچرب و مقاوم به سرما داشت .وی گفت:
تا جایی که 2میلیون و  100هزار هکتار مبارزه با سن گندم
انجام دادیم و افتخار میکردیم به اول شدن در این موضوع
که نتیجه فرسایش خاک است .معاون رئیسجمهوری یکی
دیگر از رتبههای نخست ایران در جهان را موضوع فرسایش
ژنتیکی دانست و افزود :این فرسایش هم در بخش گیاهی و
هم در بخش جانوری مشاهده میشود زیرا فرسایش ژنتیک
جانوری حاصل ژنتیک گیاهی و فرس��ایش ژنتیک گیاهی
حاصل از خشکی و خشکسالی است .وی به نماد اخیر ایران
که همان یوزپلنگ ایرانی اس��ت اش��اره کرد و بیان داشت:
از  16س��ال پیش برنامه حفاظت از یوزپلنگ در س��ازمان
حفاظت محیط زیست شروع شد و با میلیاردها ریال طرح
حفاظ��ت از  112قالده یوزپلنگ به اجرا درآمد در حالیکه
ب��ا صرف این هزینهها اکنون فق��ط  47یوزپلنگ ایرانی در
کشور باقی مانده است .وی دلیل اصلی این کاهش جمعیت
را گرس��نگی دانست و گفت :در کش��ور و عرصهها گیاهی
نیست تا بهعنوان غذای این حیوان استفاده شود که ناشی
از نگرشهای روبنایی اس��تفاده بیرویه از منابع و تخریب
مراتع اس��ت .رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
یکی دیگر از موضوعات را استفاده بیش از حد دام از مراتع
دانس��ت و افزود :در دهه  60که  70میلیون واحد دامی در
کش��ور موجود بود و منابع طبیعی اعالم کرده بود که این
تعداد بیش از ظرفیت مراتع هس��تند و در حالی که زمانی
بود که تخریب مراتع در حداقل میزان بود ولی کارشناسان
مربوطه به آن معترض بودند .وی بیان داشت :امسال افتخار
میکنیم که  120میلیون واحد دامی داریم که در مراتعی
که فرسوده هستند و منابع آبی را از دست دادهاند ،مشغول

چرا هستند .کالنتری محیط زیست را امانتی برای آیندگان
دانست و افزود :آیا توانستهایم از این امانت به خوبی حراست
کنیم؟ نه ،در س��ازمانی که مسئولیتش با من هست و آب
پایه محیط زیست است حتی یک کارشناس متخصص در
مورد آب نداریم ولی  10کارشناس در مورد گرگ داریم .وی
ادامه داد :ما که مسئولیت حفظ محیطزیست بهعنوان امانت
نسلهای آینده را میخواهیم بازی کنیم و داشته باشیم باید
بدانیم که محیط زیس��ت و منابع طبیعی نه سیاسی است
نه مس��ئله روزمره و داریم با کشور بازی میکنیم ،کشوری
که همین امروز به ورشکس��تگی آبی رس��یده اس��ت .وی
اظهار داش��ت :در برنامه ششم توس��عه بخش کشاورزی با
این بهرهوری موجود آب که ساالنه حق نداریم بیش از 35
میلیارد متر مکعب از منابع موجود آبی را اس��تفاده کنیم،
برنامهای به دولت ابالغ ش��ده که  132میلیارد مترمکعب
آب را نی��از دارد در حالیکه منابع تجدیدپذیر آن فقط 88
میلیارد مترمکعب است .معاون رئیسجمهوری یادآور شد
که انجمنه��ای علمی منابع طبیعی ،کش��اورزی ،محیط
زیست ،آب و خاک ساکت هستند در مقابل تکالیف قانونی
که آقایان تصویب کردند .وی گفت :دستاوردهای علمی در
جایی که تخریب هست استفاده از آن مجاز هست ،محیط
زیس��ت و منابع طبیعی دستگاههای تصدیگری نیستند،
بلکه دس��تگاه متولی و حاکمیتی هستند که باید دستگاه
تنظیمکننده استفاده از مراتع باشند .کالنتری بیان داشت:
مردم ما حق دارند رف��اه بخواهند و حق دارند که خدمات
بیش��تری از حاکمیتها بخواهند ولی همین مردم در عین
این خواس��تها ،تخریب نمیخواهند و ما موظف هستیم
بهعنوان دستگاه متولی بس��تر را برای بهبود زندگی مردم
آماده کنیم .وی تاکید کرد که توس��عه پایدار هیچ تضادی
ب��ا این دو موضوع ندارد و اگر عقل حاکم باش��د اینها هیچ
تضادی برای هم ندارند.

وزیر جهاد کشاورزی مطرح کرد

توسعه شهرها ،علت اصلی مهاجرت روستاییان است
محم��ود حجتی ،وزیر جهاد کش��اورزی در نخس��تین
همایش نقشآفرینی زنان روستایی و عشایری بر توسعه
پایدار با بیان اینکه امروزه در دنیا کش��اورزی خانوادگی
از اهمیت بس��زایی برخوردار اس��ت ،اظه��ار کرد :امروزه
در کش��اورزی آمریکایی و اروپایی کش��اورزی خانوادگی
از موضوعی��ت جدی برخوردار اس��ت .وی افزود :در این
زمینه هم��ه افراد خانواده ،نس��ل به نس��ل در کنار هم
حض��ور دارند و نقش موثری در این زمینه ایفا میکنند.
به گفته وی ،این وضع را میتوان در جوامع روس��تایی و
عشایری تا حدی مش��اهده کرد .حجتی در بخش دیگر
س��خنان خود با انتقاد از برخی آمار مطرحش��ده درباره
مهاجرت روستاییان بیان کرد :جمعیت روستایی ما اوایل
انق�لاب ح��دود  60تا 70درصد بوده ک��ه هماکنون این

جمعیت به حدود  26تا 30درصد رسیده است ،بنابراین
بای��د توجه کنیم که در این زمینه دچار اش��تباه کالمی
نشویم ،چراکه مهاجرت علت اصلی این کاهش نیست .به
گزارش باشگاه خبرنگاران جوان ،این مقام مسئول ادامه
داد :اوایل انقالب حدود  300شهر در کشور داشتیم ،در
حالی که االن تعداد شهرها به حدود  1800مورد رسیده
اس��ت ،بنابراین توسعه ش��هرها یکی از دالیل این امر به
شمار میرود .وزیر جهاد کشاورزی اظهار امیدواری کرد
و گف��ت :با توجه به مقدمات فراهمش��ده و ظرفیتهای
موجود ،نقش��ی که زنان روس��تایی و عشایری میتوانند
در تولید ملی بخش کشاورزی ،صنایع تبدیلی و تکمیلی
و همچنین صنایع دس��تی ایفا کنند ،باید توس��عه یابد.
حجت��ی ادام��ه داد :یک��ی از ابزارهایی ک��ه میتوان در

اختی��ار آنه��ا ق��رار داد صندوقهای خرد و پش��تیبانی
اس��ت .در گذش��ته دس��ت ما خالی بود ،اما هماکنون با
منابع��ی که کم و بیش تزریق ش��ده انتظ��ار میرود که
بتوانیم این پشتیبانی را به بهترین نحو انجام دهیم .وزیر
جهاد کش��اورزی در بخش دیگر سخنان خود استفاده از
ظرفیتهایی همچون زبال��هتر و گلخانهها برای افزایش
درآمد روس��تاییان را مورد اش��اره قرار داد و گفت :الزم
نیست که حتما خانوادههای روستایی یک گلخانه بزرگ
احداث کنند ،بلکه ایجاد یک گلخانه  500تا هزار متری
در کنار باغی که خانواده روس��تایی دارن��د ،میتواند به
منبع درآمد مناس��بی برای آنها تبدیل ش��ود ،بهگونهای
که با کمترین س��رمایهگذاری محصول خ��ود را به بازار
عرضه کنند.

| ایرنا|

همانطور که حس��ن روحانی
رئیسجمهور کشورمان
3
پاسخ رئیسجمهور...

رقابت هایپرمارکتها و خردهفروشان محلی
 11نکته حیاتی درباره تبلیغات اثربخش

کمپینتبلیغاتیدقیقاچیست؟
 8تا 16

شریک استیو جابز دانشگاه
مجازی تاسیس میکند

سرنوشت همکاریهای بینالمللی با ایران
پس از چرخش سیاست آمریکا
تصمیم دونالد ترامپ – رئیسجمهور آمریکا  -برای
تغییر سیاست این کش��ور در قبال ایران پرسشهای
زیادی را برای ش��رکتهایی که ت�لاش کردهاند وارد
همکاری با ایران شوند ،برانگیخته است .دولت ترامپ
روز جمعه از اس��تراتژی جدیدی در خصوص ایران به
منظور تحکیم توافق هس��تهای سال  ۲۰۱۵خبر داد.
توافق هس��تهای ای��ران به تحریمه��ا در قبال محدود
شدن فعالیت هس��تهای تهران پایان داده بود .اجرای
این توافق در اوایل سال  ۲۰۱۶بازارهای سهام و اوراق
قرضه ایران را به روی سرمایهگذاران خارجی گشود و
فعالی��ت کانالهای صادرات کاالهایی مانند نفت خام،
پس��ته و فرش را تسریع کرد و درخواست شرکتهای
بزرگ ب��رای فعالیت در ایران را به دنبال داش��ت .به
گزارش ایسنا ،رکس تیلرس��ون ،وزیر خارجه آمریکا،
در پاسخ به شبکه سیانبیس��ی درباره شرکتهایی
که در ایران فعالیت داش��تند ،گفت ک��ه اقدام دولت
نباید تاثیری بر این ش��رکتها داش��ته باش��د .طبق
اطالع��ات س��ازمان «اوپ��ن س��کرتس» ،حداقل ۱۸
ش��رکت چندملیتی در کنگره به نفع سیاس��تهایی
که محدودیتهای کمتری را ب��رای فعالیت در ایران
قائل میشوند و همچنین علیه سیاستهایی که موانع
بیش��تری را ایجاد میکند ،البی کردهاند .براساس این
گزارش ،توافق کنونی ،ش��رکتها را از استفاده از دالر
آمریکا یا منابع مالی که از طریق بانکهای آمریکایی
نقل و انتقال داده میش��ود در تجارت با ایران ممنوع
کرده است .این مس��ئله مانع از این شده که بسیاری
از ش��رکتهای آمریکای��ی و چندملیت��ی در ای��ران
فعالی��ت کنند ،اما آنها را از تالش برای دسترس��ی به
بازار این کشور باز نداش��ته است .زمانی که مذاکرات
قدرتهای بزرگ به توافق هستهای سال  ۲۰۱۵منجر
ش��د ،تالشهای البی از س��وی ش��رکتهایی شامل
ای کی استیل ،تایم وارنر ،سیتی گروپ و مسترکارت
مش��اهده ش��د .آجی بانگا ،مدیرعامل مسترکارت آن
زمان ب��ه س��رمایهگذاران گفته بود امیدوار اس��ت با
اج��رای این توافق ،امکان دسترس��ی به ایران در پنج
تا  ۱۰س��ال آینده فراهم ش��ود .وی در ژانویه س��ال
 ۲۰۱۶گفت��ه بود بای��د تغییرات کاملی در سیس��تم
تحریمها انجام ش��ود تا به شرکتهایی مانند ما امکان
دهد آزادان��ه در ایران فعالیت کنیم ،ام��ا تا زمانیکه
تحریمها برداش��ته نش��وند ،کار چندان��ی نمیتوانیم

انجام دهی��م .در ماه ژوئن کنگره قانون جدیدی برای
وض��ع تحریمهای س��ختتر علیه موسس��ات مالی یا
شرکتهای خارجی تصویب کرد که به برنامه موشک
بالس��تیک ایران کمک میکنند .این قانون از حمایت
گس��ترده ه��ر دو حزب در مجلس نمایندگان و س��نا
برخوردار بود ،اما ش��رکتهایی که به دنبال دسترسی
ب��ه بازار ای��ران بودند علیه آن الب��ی کردند .در میان
این شرکتها ،شرکتهای صنعتی و دفاعی کاترپیالر،
جنرالالکتری��ک ،هال��ی برت��ون و الکهی��د مارتین و
همچنی��ن ش��رکتهای ان��رژی مانند ش��ورون قرار
داشتند .اکسون موبیل زمانیکه تیلرسون مدیرعامل
این ش��رکت بود به نفع توافق هس��تهای سال ۲۰۱۵
ایران البی کرده بود ،اما علیه تحریمهای سال ۲۰۱۷
الب��ی نکرد .تاکن��ون بویینگ تنها ش��رکت آمریکایی
بوده که به بازار ایران دسترس��ی مس��تقیم پیدا کرده
اس��ت .این شرکت هواپیماس��ازی قراردادی برای فروش
 ۱۱۰هواپیما به دو ش��رکت هواپیمایی ایران به ارزش ۲۰
میلیارد دالر دارد .این توافقها ممکن است در خطر باشد،
زیرا دولت آمریکا در حال تغییر رویکرد خود است .استیون
منوچین  -وزیر خزانهداری آمریکا  -در ماه مه اظهار کرده
بود ک��ه این وزارتخان��ه به بازبینی مج��وز بویینگ و
همچنین مجوز داده شده به ایرباس  -رقیب فرانسوی
این ش��رکت  -خواه��د پرداخت .ش��رکت هواپیمایی
برزیل��ی امبرائر در ژوییه به س��رمایهگذاران گفته بود
همچن��ان در انتظار مجوز خود ب��رای قرارداد با ایران
است ،اما خوشبین است که وزارت خزانهداری آمریکا
با درخواس��ت این ش��رکت  -همانطور که درخواست
بویین��گ را پذیرفت  -موافقت کند .مدیرعامل امبرائر
اظه��ار کرده ب��ود در مجموع طی این پروس��هها  ۹تا
 ۱۱ماه طول خواهد کش��ید .به گفته تیلرسون ،تحت
رویکرد جدیدی که روز جمعه اعالم ش��د ،کاخ سفید
آزادی عمل گس��تردهای ب��ه وزارت خزانهداری برای
بررس��ی تحریمهای بیش��تر و هدفمند علیه اشخاص
خواه��د داد و طی چند م��اه آینده آمری��کا متحدان
اروپایی خود را به انجام اقدامی مش��ابه تشویق خواهد
ک��رد .دان کلینت��ون  -مدیر تحقیقات سیاس��ت در
ش��رکت «اس��ترات گاز ریس��رچ پارتنرز»  -به شبکه
سیانبیس��ی گفت :ش��رکتها همچنان برای کسب
فرصته��ای جدید در ایران ت�لاش خواهند کرد ،اما
باید بسیار محتاط باشند.
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دریچه

گمرک
سازمان اموال تملیکی به گمرک
پیوست

تب��ادل اطالعات کاالهای متروک��ه میان گمرک و
س��ازمان اموال تملیکی با امضای تفاهمنامه دوجانبه
الکترونیکی ش��د و با امضای این تفاهمنامه سازمان
جم��عآوری و ف��روش اموال تملیکی هم به س��امانه
جام��ع گمرک��ی و پنجره واح��د تج��ارت فرامرزی
پیوست .به گزارش خبرآنالین به نقل از گمرک نیوز،
تفاهمنامه تبادل الكترونیكی اطالعات میان گمرك و
سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیكی در اجرای
مصوبه هیات وزیران جهت پیادهس��ازی پنجره واحد
تجارت فرام��رزی ماده  ١٠آییننام��ه اجرایی قانون
مق��ررات ص��ادرات و واردات و م��اده  ١٩آییننام��ه
اجرایی م��واد  ٥٥و  ٥٦قانون مب��ارزه با قاچاق كاال
و ارز ب��ه امض��ای فرود عس��گری ،رئیسكل گمرك
ایران و جمشید قسوریانجهرمی ،مدیرعامل سازمان
جمعآوری و فروش اموال تملیكی رسید.
هدف ای��ن تفاهمنام��ه همكاری مش��ترك جهت
دسترس��ی ب��ه اطالعات به ص��ورت مكانیزه و حذف
تبادل اس��ناد كاغ��ذی و همچنی��ن افزایش دقت و
س��رعت در انجام فرآیندها میان طرفین در راستای
اج��رای دقی��ق قوانی��ن و مق��ررات ،بخش��نامهها و
دستورالعملها است .بر همین اساس ،جریان تبادل
اطالعات به صورت  ٢٤س��اعته و در تمامی روزهای
هفت��ه برقرار خواهد بود .طرفین متعهد به اس��تفاده
از اس��تانداردهای مورد توافق جه��ت حفظ امنیت،
یكپارچگی اطالعات م��ورد تبادل و صحت اطالعات
هس��تند .طب��ق ای��ن تفاهمنامه اطالع��ات مربوط
ب��ه اظهارنامههای كااله��ای متروك��ه و فروش آن،
كاالهای ضبط گمركی (كاالهای ممنوع) ،درخواست
اع��اده اظهارنام��ه ،ارزش كاال ،پروانه گمركی خروج
كاال و كاالهای موضوع ماده  ٢قانون مبارزه با قاچاق
كاال و ارز و همچنی��ن اطالع��ات مربوط به اس��ناد و
معرفینامهه��ای نمایندگان س��ازمان جهت تحویل
(ترخیص كاال) و اظهارنامههای اعادهش��ده به صورت
الكترونیك میان دو س��ازمان تبادل میش��ود .بنا بر
این تفاهمنامه ،اظهارنامه كاالهای متروكه در سامانه
جامع گمركی تنظیم میشود و از طریق پنجره واحد
تجاری ارسال میش��ود .همچنین با این تفاهمنامه
دسترس��ی برخط برای كاربران معرفیشده از سوی
سازمان اموال تملیكی جهت دسترسی به اظهارنامه
كاالهای متروكه ایجاد ش��د .بر این اساس فهرست
كاالهایی ك��ه از تاریخ ورود آنها وفق ماده  ٢٤قانون
امور گمركی س��ه ماه سپری ش��ده باشد و همچنین
كااله��ای موجود در مناط��ق آزاد و ویژه اقتصادی و
كاالهای مش��مول مقررات متروكه موضوع تبصره ٤
م��اده  ٢٤قانون گمركی و كاالهای ضبطی (كاالهای
ممن��وع) موضوع م��اده  ٣٥قانون ام��ور گمركی به
صورت الکترونیکی اعالم میشود.
با این اقدام گزارشات اطالعات كاالهای متروكه اعم
از اطالعات واردكننده ،حملكننده ،حقوق و عوارض
و  . . .الکترونیکی تكمیل و درج میش��ود .همچنین
اطالعات مربوط به تحویل كاال به نمایندگان سازمان
و تنظیم صورت جلس��ه اختالف در صورت كسری یا
مازاد كاال در س��امانه جامع امور گمركی و همچنین
ارزش كاالهای قاچاق موضوع پروندههای ارجاعی از
سوی مراجع رسیدگیكننده و ایجاد دسترسی برای
سازمان در سامانه جامع گمرکی درج میشود.

نگاه

پیشزمینههای الزم برای رشد و بهرهوری در بنگاههای تولیدی

سیاست تزریق پول اشتغالزاست؟

ایرانیها در  ۵ماه چقدر مالیات
دادند؟

ایرانیه��ا تا پایان مردادماه س��ال ج��اری بیش از
36هزار میلیارد تومان مالیات دادند.
به گزارش خبرآنالین ،بررس��یها نش��ان میدهد
از ابتدای س��ال جاری تاکن��ون درآمد مالیاتی دولت
به  36هزار و  750میلیارد تومان رس��یده اس��ت که
هرچن��د از درآمد مورد انتظار دول��ت کمتر بود ،اما
نس��بت به دوره مشابه س��ال قبل افزایش��ی برابر با
3.2درصد را نشان میدهد .سهم درآمدهای مالیاتی
از بودجه عمومی کش��ور در ای��ن دوره زمانی برابر با
78.2درصد و سهم سایر درآمدها برابر با 21.8درصد
بوده است .کل درآمدهای دولت در این مقطع زمانی
برابر با 46هزار و  960تومان بوده است.
بر این اساس هرچند حجم درآمد مالیاتی دولت در
این دوره زمانی افزایش یافته است ،اما میزان درآمد
محققشده از سرفصل «سایر درآمدها» کاهشی برابر
با 11.8درصد را شاهد بوده است.
براساس گزارش ارائهش��ده از سوی بانک مرکزی،
مالیات اش��خاص حقوقی در مدت پنج ماهه امس��ال
 11هزار و  990میلیارد تومان وصول شده که نسبت
به مدت مش��ابه س��ال قبل با کاه��ش 6.1درصدی
روبهرو بوده اس��ت .بر این اساس در این دوره زمانی
یعنی از ابتدای س��ال تا پایان مردادماه حجم مالیات
وصولی از محل واردات  3هزار و  360میلیارد تومان
برآورد شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل
افزایشی برابر با 15.7درصد را نشان میدهد .مالیات
بر واردات خودرو اما در این دوره زمانی کاهشی برابر
46.2درصد را نش��ان میدهد .مالی��ات بر درآمد نیز
در این دوره زمانی افزایش��ی براب��ر با 10.6درصد را
شاهد بوده است.

اقتصادامروز

تلفن مستقیم86073290 :

در ش��رایطی میتوان انتظار
داشت اش��تغال و بهرهوری در
مش��اغل موجود افزای��ش یابد
ک��ه ش��روط الزم دیگ��ری به
جز تس��هیالت نیز برای رش��د
بنگاههای تولیدی فراهم شود.
ب��ه گ��زارش خبرآنالی��ن ،از
جمل��ه وظایف اصل��ی دولتها
در همه نقاط جهان در جایگاه
نماین��ده مناف��ع مل��ی ،حفظ
امنیت و پایداری از جان و مال
مردم اس��ت .تجربه نشان داده
که اگر دولته��ا وظیفه اصلی
و اولیه خ��ود را به خوبی انجام
دهند ،مردم نیز بهطور طبیعی
تالش بیشتری در جهت تولید
ث��روت خواهند ک��رد و نتیجه
نهایی کار نیز بهرهمندی دولت
و مردم از ای��ن رویکرد خواهد
بود.
در اکث��ر کش��ورهای دنیا از
چند دهه گذشته ش��اهد ارائه
تس��هیالت و سیاس��تهای
حـــمــایت��ی  -یاران��های در
جهت کم��ک به رون��ق تولید
و اش��تغالزایی بودهای��م و
سیاس��تمداران اغل��ب از ای��ن
برنامهها برای کسب محبوبیت
و در نهای��ت برای اف��زودن به
قدرت خود اس��تفاده کردهاند.
در کش��ور ما نیز طی پنج دهه
گذش��ته و با وج��ود دالرهای
عظی��م نفت��ی ،همواره ش��اهد
بودهای��م که سیاس��تمداران و
دولته��ا عالقهمند ب��ه اجرای
چنین سیاس��تهایی بودهاند و
به ش��کلهای گوناگ��ون آن را
عملیاتی کردهاند.
درآمده��ای نفت��ی نهتنه��ا
اتخاذ سیاس��تهای یارانهای از
سوی دولت را نزد افکارعمومی
توجیه میکند ،بلکه فراتر از آن
توق��ع عامه م��ردم و به طریق
اول��ی ،فعاالن اقتص��ادی را نیز
ب��رای بهرهمن��د ش��دن از آنها
بهشدت باال میبرد؛ چراکه این
ذهنی��ت وجود داش��ته که این
دالرهای نفتی ماهیتشان جدا
از مالیات است.
طی چند هفته اخیر ش��اهد
بودی��م ک��ه دول��ت دوازده��م
تصمی��م دارد تح��ت عنوان دو
برنام��ه «اش��تغال فراگی��ر» و
«اشتغال روستایی» با اختصاص
بودجه  30هزار میلیارد تومانی،

یک میلیون ش��غل ایجاد کند،
ام��ا ب��ا رس��انهای ش��دن این
طرحها ،مخالفان آن با یادآوری
طرحهای اش��تغالزایی ناموفق
قبل��ی همچ��ون «بنگاهه��ای
زودب��ازده» در س��ال ،1385
نگران پولپاشیهای بینتیجه
هستند.
اقتصاد هر کش��ور ب��ا چهار
متغیر رش��د ،ت��ورم ،بیکاری و
ثبات شناخته و ارزیابی میشود.
بیکاری یک��ی از ابرچالشهای
اقتصاد ایران است و تا زمانیکه
ب��رای آن ی��ک فک��ر اساس��ی
نکنی��م و تنها تص��ور کنیم که
با «سیاستهای کنترلکننده
سیستم اقتصادی» میتوان آن
را درم��ان کرد ،اث��رات مخرب
اینگون��ه ابرچالشه��ا هرچند
ب��زرگ و بزرگت��ر و مخربتر
خواهند شد.
اش��تباه بزرگ ای��ن بوده که
هرگ��ز به ای��ن موض��وع مهم
فکر نکردهای��م که باالخره باید
روزی طف��ل اقتصاد را از ش��یر
م��ادر بگیری��م و هن��وز هم در
این ذهنیت اس��یر هستیم که
این کودک همچن��ان نیازمند
مراقب��ت اس��ت و بای��د هنگام
قدمبرداش��تن نیز دس��ت او را

محک��م بگیری��م ،ام��ا واقعیت
ماجرا چیز دیگری اس��ت؛ این
طفل نهتنها نی��ازی به گرفتن
دس��تهایش ن��دارد ،بلکه باید
زنجیره��ا را نی��ز از پای��ش باز
کنیم و بگذاری��م که روی پای
خ��ود بایس��تد و بهط��ور حتم
در ادامه ماجرا ،ش��اهد رشد و
بالندگی این ک��ودک خواهیم
بود.
س��اختار اش��تغال در اقتصاد
کشور در طول یک دهه گذشته
بیش��تر مبتن��ی ب��ر بنگاههای
کوچ��ک زی��ر 10نف��ر ب��وده؛
بهگون��های که س��هم اش��تغال
ای��ن بنگاهه��ا از کل اش��تغال
کش��ور بیش از 85درصد است.
نگاه��ی به وضعیت این بنگاهها
نشان میدهد که اکثر مشاغل
آنه��ا تخصصی نبوده و بیش��تر
شاغالن آنها ،کارکنان مستقل
یا فامیلی هستند و تا زمانیکه
این گروه از مش��اغل به صورت
رقابت��ی توس��عه پی��دا نکنند،
ایج��اد مش��اغل باکیفی��ت در
اقتصاد کشور میسر نیست.
به راس��تی این بخش بزرگ
از اشتغال در ایران چه موانعی
در پیش داش��ته که نتوانس��ته
ب��ه س��طح به��رهوری باالتری

دس��ت یاب��د؟ واقعی��ت ماجرا
این اس��ت که تنها در شرایطی
میتوان انتظار داش��ت اشتغال
و بهرهوری در مش��اغل موجود
افزای��ش یابد که ش��روط الزم
دیگ��ری به جز تس��هیالت نیز
برای رش��د بنگاههای تولیدی
فراهم شود.
یک��ی از حیاتیتری��ن ای��ن
ش��روط ،ثب��ات در اقتص��اد
کش��ور و دیگری ،بهبود فضای
کس��بوکار اس��ت .ت��ا زمانی
که ن��رخ تورم ب��ه میزانی قابل
پیشبین��ی و در س��طح پایین
ق��رار نداش��ته باش��د ،هزین��ه
جاری بنگاهها پیدرپی افزایش
خواه��د یاف��ت .همچنین اگر
سیاس��تهای ارزی متناس��ب
با ت��ورم در نظر گرفته نش��ود،
ق��درت رقابت��ی بنگاهه��ا ب��ا
محص��والت واردات��ی کاه��ش
مییابد.
یک��ی از پارامتره��ای مه��م
ایجاد ش��وک در اقتصاد کشور،
کس��ری بودجههای همیشگی
دولتها و رشد باالی نقدینگی
اس��ت .بدین جهت طرحهایی
که با اهداف کوتاهمدت ساالنه
در پی ایجاد معجزاتی همچون
اشتغال چند میلیونی با تزریق

نقدینگ��ی بودهان��د ،در عم��ل
نهتنها منجر ب��ه تحقق اهداف
و ایجاد اش��تغالهای مورد نظر
نشده ،بلکه با ایجاد شوکهای
اقتص��اد کالن ،بنگاهه��ای
کمتوان کوچک و متوسط را به
سمت ورشکس��تگی و تعطیلی
کشانیده است.
سالها و دهههاست که تصور
میکنیم مش��کل اقتصاد ایران،
مشکل بنگاههای تشکیلدهنده
آن و مش��کل کسانی که در پی
راهاندازی کس��بوکار هستند،
تامین منابع مالی اس��ت که با
پوله��ای ارزانقیم��ت دولتی
میتوان آن را حل و فصل کرد.
اما به راس��تی حتی اگر تامین
منابع مالی ب��رای ادامه حیات
بنگاههای اقتصادی و راهاندازی
کس��بوکار با مش��کل مواجه
اس��ت ،راهح��ل دسترس��ی به
منابع دولت��ی حاصل از فروش
نفت است؟
تصور اینکه علت عدم کارایی
بنگاهها و کس��بوکارهای درون
اقتص��اد ای��ران ،تنگن��ای مالی
اس��ت ،ما را ب��ه ورطه خلق پول
و پولپاش��ی بیمارگونه انداخته
اس��ت .امروز باید بپذیریم که با
حرف تزریق پول نمیتوان شغل
ایج��اد کرد ،اما اگر بتوانیم موانع
موجود را از سر راه تولید برداریم،
اشتغال به دنبال آن رونق خواهد
گرف��ت .اگر این موانع برداش��ته
شود ،سرمایه نیز به ایران خواهد
آمد و نیازی به تزریق منابع ارزی
و ریالی نخواهد بود.
منابع مال��ی فراوانی در دنیا
وج��ود دارد که صاحبانش��ان
ب��ه دنبال س��ود میگردند .اگر
محی��ط کس��بوکار را امنت��ر
کنی��م ،ب��ه راحت��ی میتوانیم
پای س��رمایههای خارجی را به
اقتصاد کش��ور باز کنیم .نباید
فرام��وش کنی��م ک��ه اهمیت
سرمایه خارجی تنها در تامین
نقدینگی نیس��ت ،بلکه با خود
تکنولوژی روز و مدیریت نوین
دنی��ا را خواه��د آورد .پ��ول به
تنهای��ی ضامن ایجاد اش��تغال
نبوده و نخواهد بود .بهراس��تی،
چ��را نمیتوانی��م در اقتص��اد
کشور ش��اهد بنگاههای بزرگ
خصوص��ی ب��ه معن��ای واقعی
باشیم؟

گزارش2
در دانشگاه خاتم برگزار شد

همایش بینالمللی رویکردهای میانرشتهای به آموزش ترجمه
همـــای��ش بـــینالــمللی
رویکرده��ای میانرش��تهای
به آم��وزش ترجمه ،ب��ا حضور
اس��تادان برجس��ته داخل��ی
و خارج��ی ،پژوهش��گران،
دانش��جویان و عالقهمندان این
حوزه ،در تاریخ  20مهر ،1396
در محل دانش��گاه خاتم برگزار
شد.
براس��اس این خب��ر ،در این
همایش که با سخنرانی استادان
بن��ام داخل��ی و بینالملل��ی
همچون دکتر لوئیس ون فلوتو
از دانش��گاه اتاوا ،دکت��ر فرزانه
فرحزاد و دکتر حس��ین مالنظر
از دانش��گاه عالمهطباطبای��ی،
دکت��ر هلی��ا واعظی��ان از
دانش��گاه خاتم ،دکتر مس��عود
خوشس��لیقه و دکت��ر به��زاد
قنس��ولی از دانش��گاه فردوسی
مش��هد ،دکتر احمد محس��نی
و دکت��ر م��ژگان رش��تچی از
دانش��گاه آزاد و . . .برگ��زار،
محوره��ای اصل��ی همایش در
خصوص آم��وزش ترجمه مورد
بحث و بررسی قرار گرفت.
این همای��ش به دبیری دکتر
معصومه استاجی در محورهای

رویکرده��ای نوین ب��ه آموزش
ترجمه ،آموزش زبان و آموزش
ترجمه ،آموزش توانش ترجمه،
روشه��ای تدری��س ترجم��ه،
ارزیابی ترجم��ه ،تهیه و تدوین
مطال��ب آموزش��ی در ح��وزه
آموزش ترجمه ،کیفیتسنجی
دورهه��ای آم��وزش ترجمه در
ایران ،فناوری و ترجمه ،مسائل
حرف��های در آم��وزش ترجمه،
بازار ترجم��ه و آموزش ترجمه
و آم��وزش ترجم��ه ش��فاهی
برگزار ش��د .دکت��ر لوئیس ون

فلوتو ،سخنران ویژه همایش با
یادآوری اهمیت مسئله توانش
مترجم در بحث آموزش ترجمه
بر لزوم همگامی آموزش ترجمه
با نیازهای حرف��های مترجمان
تاکید کرد و در ادامه س��خنانی
در ب��اب اهمی��ت اخالقیات در
بح��ث ترجمه و آموزش ترجمه
ایراد کرد.
دکتر مجید قاس��می ،رئیس
دانشگاه خاتم نیز ضمن تشریح
مس��ائل مطرحش��ده در ای��ن
کنفران��س گفت :ای��ن همایش

در م��ورد آم��وزش ترجم��ه و
وج��وه مختلف��ی ک��ه در ای��ن
مبح��ث وج��ود دارد ،همچنین
رهیافتهایی ک��ه این آموزش
میتواند برای تقویت و عمیقتر
ک��ردن مفاهیم بس��یار مهم و
حس��اس در مس��ئله ترجم��ه
داشتهباش��د ،در دانشگاه خاتم
برگ��زار ش��د .وی ادام��ه داد:
بهخص��وص در ای��ن روزها که
رواب��ط بینالمل��ل و ارتباطات
بس��یار مه��م اس��ت ،همچنین
در س��طوح مختل��ف فرهنگ،

اقتص��اد ،سیاس��ت ،علم ،دانش
و  . . .ض��رورت دانس��تن ،بیش
از پیش حس میش��ود ،ترجمه
میتواند بهعنوان ابزاری بس��یار
کاربردی به برق��راری ارتباطی
عمیقتر کمک کند.
ی تصریح کرد :بحث ترجمه
و 
تنها به دانستن لغات و استفاده
از یک دیکشنری و  . . .محدود
نمیشود ،بلکه یک مترجم باید
امان��تدار باش��د ،فرهنگهای
مختل��ف را بدان��د و بتوان��د نه
تحتاللفظی و با معانی کلمات،
بلکه مفاهیم را در فرهنگهای
خود ب��ه خوبی تعریف کند و با
علم روز به ترجمه بپردازد.
وی در پای��ان خاطرنش��ان
کرد :ما در دانشگاه خاتم رشته
ترجم��ه را بهعن��وان یک��ی از
رش��تههای مهمی که ضرورت
دارد در آن مترجمانی توانمند،
برای رف��ع نیازهای کش��ور در
تمام س��طوح به خص��وص در
ح��وزه روابط خارج��ی تربیت
ش��وند ،در س��طوح تحصیالت
تکمیلی لحاظ کرده و این رشته
در سطح بس��یار خوبی در این
دانشگاه در حال تدریس است.

26درصد جمعیت کشور در
کالنشهرها ساکن هستند

مرکز آمار ای��ران با ی��ادآوری اینکه 26درصد
جمعیت کشور در کالنش��هرها زندگی میکنند،
اعالم کرد :ش��هر تهران با 8میلیون و  693هزار
و  706نف��ر جمعیت ،به تنهای��ی 14.7درصد از
جمعیت ش��هری کل کشور را در خود جای داده
اس��ت .شهر تهران ،مشهد ،اصفهان ،کرج ،شیراز،
تبریز ،قم و اهواز هش��ت کالنشهر کشور هستند
که جمعیت هر کدام از آنها بیشتر از یک میلیون
نفر اس��ت .در این بررسی کرمانشاه با  946هزار
و  651نفر جمعیت ،بیش��ترین ش��انس را برای
تبدیل ش��دن به کالنش��هر در سرشماری بعدی
دارد .پس از ش��هر تهران ،ش��هر مشهد بهعنوان
مرکز استان خراسان رضوی بیشترین جمعیت را
در خود جای داده است .این شهر در سرشماری
عمومی نفوس و مسکن 3 ،1395میلیون و هزار
و  184نفر جمعیت داش��ت .شهر اصفهان با یک
میلی��ون و  961ه��زار و  260نفر ،ش��هر کرج با
یک میلی��ون و  592هزار و  492نفر ،ش��یراز با
ی��ک میلی��ون و  565هزار و  572نف��ر ،تبریز با
ی��ک میلیون و  558ه��زار و  693نفر ،قم با یک
میلیون و  201هزار و  158نفر و شهر اهواز نیز با
یک میلیون و  184هزار و  788نفر در رتبههای
بع��دی ق��رار دارند .بررس��ی نتایج سرش��ماری
عمومی نفوس و مسکن در سال  1390نیز نشان
میدهد که در سال  1390هم مانند سال 1395
فقط هش��ت شهر در کشور بیشتر از یک میلیون
نفر جمعیت داش��ته و کالنشهر قلمداد میشوند.
در سال  1390ش��هر تهران با  8میلیون و 154
هزار و  51نفر ،مش��هد با  2میلیون و  749هزار
و  374نف��ر و اصفهان با یکمیلیون و  756هزار
و  126نفر بیشترین جمعیت را در بین شهرهای
ایران داش��تهاند .همچنین ش��هر ک��رج بهعنوان
مرکز اس��تان تازهتاس��یس البرز با یک میلیون و
 614ه��زار و  626نف��ر ،تبریز با ی��ک میلیون و
 494هزار و  998نفر ،ش��یراز ب��ا یک میلیون و
 460ه��زار و  665نف��ر ،اهواز با ی��ک میلیون و
 112هزار و  21نفر و ش��هر قم با یک میلیون و
 74ه��زار و  36نفر از این نظر در رتبههای بعدی
قرار دارند .بررس��ی کالنشهرها در سال  1390و
 1395نشان میدهد که طی این پنج سال شهر
شیراز از نظر جمعیتی از شهر تبریز و شهر قم از
ش��هر اهواز پیشی گرفته است و شهرهای شیراز
و قم هر کدام یک رتبه سیر صعودی داشتهاند.
35درصد جمعیت شهری در  8کالنشهر
ساکن هستند
بررسی س��هم کالنش��هرها از جمعیت شهری
نش��ان میده��د در س��ال  1390کالنش��هرها
36.2درص��د از جمعی��ت ش��هری را درون خود
ج��ای دادهاند درحالیکه این نس��بت در س��ال
 1395ب��ه 35.1درص��د کاه��ش یافته اس��ت.
بررسی س��هم کالنش��هرها نس��بت به جمعیت
کل کش��ور در س��ال  1390نش��ان میدهد که
25.8درصد از جمعیت کل کشور در کالنشهرها
زندگ��ی کردهاند ،بنابراین در این س��ال بیش از
ی��ک چه��ارم جمعیت کش��ور در کالنش��هرها
ساکن بودهاند .این نس��بت در سال  1395رشد
اندکی داش��ته و به 26درصد رس��یده اس��ت .در
س��ال  1395در مجموع  1242ش��هر در کشور
داشتهایم که هشت کالنشهر ذکرشده 35درصد
از جمعیت ش��هری کل کش��ور را در خود جای
داده و 65درص��د از جمعیت ش��هری در 1234
ش��هر ساکن بودهاند .مقایسه نسبت جمعیتی هر
کدام از کالنشهرها به جمعیت کل کالنشهرها در
سال  1395نشان میدهد شهر تهران به تنهایی
41.9درص��د از جمعیت کالنش��هرها را در خود
جای داده است.
مشهد با 14.5درصد و اصفهان نیز با 9.4درصد
از ای��ن نظ��ر در رتبههای بعدی هس��تند .نتایج
سرش��ماری عموم��ی نفوس و مس��کن همچنین
نشان میدهد در سال  1395شهرهای سومار در
استان کرمانشاه با  180نفر ،بالوه در استان ایالم
ب��ا  264نفر و گزنک در اس��تان مازندران با 319
نف��ر کمترین جمعیت را در بین ش��هرهای ایران
دارند .ش��هر فریم در استان مازندران با  369نفر،
ماسوله در استان گیالن با  393نفر ،نیک پی در
اس��تان زنجان با  455نفر ،چناره و بابارشانی در
اس��تان کردس��تان به ترتیب با  455و  509نفر،
خضرآباد در اس��تان یزد با  535نفر و شهر گراب
سفلی در استان کهگیلویه و بویراحمد نیز با 545
نفر از این نظر در رتبههای بعدی جای دارند.
بررسی نسبت جمعیتی  10شهر کمجمعیت در
سال  1395در کشور نشان میدهد این  10شهر
روی هم فقط یک صدم درصد از جمعیت شهری
کشور را به خود اختصاص دادهاند و این در حالی
اس��ت که ش��هر تهران به تنهایی 14.7درصد از
جمعیت شهری کش��ور را درون خود جای داده
است .این توزیع نامتوازن جمعیت شهری عوامل
متعددی دارد که تبدیل برخی روس��تاها با بافت
روستایی به شهر یکی از این دالیل است ،هرچند
در بحث جمعیت شهری بحث مهاجرت نیز نباید
از نظر دور بماند.

تلفن مستقیم86073290 :

یادداشت
اروپا شریک راهبردی ایران
در دوره جدید
منصورمعظمی

مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

اروپ��ا از توافق برجام حمایت میکن��د ،باید در این
دوره کارهای خود را با اروپا س��ریعتر پیش ببریم زیرا
االن وق��ت تردید در ادامه همکاری نیس��ت؛ از طرفی
ایران باید ب��ه تعهدات بینالمللی خود متعهد باش��د.
نخستوزیر ایتالیا از توافق برجام دفاع کرده و نقض آن
را خالف تعهدات بینالمللی میخواند یا زیگمار گابریل،
وزی��ر خارجه آلمان گفته ترامپ در حال ارس��ال پیام
خطرناکی به جهان اس��ت و از بین بردن توافق برجام
به معنای این است که دیگر هیچ کس به این توافقها
اعتماد نکند .اروپا از توافق برجام حمایت میکند ،این
را فدری��کا موگرینی ،مس��ئول سیاس��ت اتحادیه اروپا
و همچنی��ن رؤس��ای دولتهای اروپایی گفته اس��ت.
تروئیکای اروپایی یعنی س��ه کشور فرانس��ه ،آلمان و
بریتانیا هم با انتش��ار بیانیهای بر تعهد کشورهای خود
بر ادامه اجرای برج��ام تاکید کردند .رفتارها و تصمیم
ترامپ تاثیر آنی روی س��رمایهگذاری اروپایی در ایران
ندارد .اروپا تمایل دارد با ایران روابط اقتصادی مناسبی
داشته باشد .به رغم اینکه در صحبتهای ترامپ حرف
تازهای وجود نداش��ت ولی روی سرمایهگذاران خارجی
و تصمیم آنها برای همکاری با شرکتهای ایرانی تاثیر
جدی نمیگذارد.بعد از گفتههای ترامپ ،ش��اید اتفاق
خاصی در عمل نیفت��د ولی کار ما در بازارهای جهانی
بیشتر خواهد شد .باید برای قانع کردن شریک تجاری
و برای مذاکره با آنها بیشتر تالش کنیم .ما باید بتوانیم
با واقعیتهای موجود اروپا را آگاهتر کنیم .در این دوره
اروپا با آمریکا مثل س��الهای گذشته همراهی نخواهد
کرد؛ یا حداقل در کوتاهمدت این همراهی دیده نخواهد
ش��د .اگرچه اروپا ممکن است فش��ارهای خود را علیه
ایران بیش��تر کند ،اما اروپا ش��ریک راهبردی ایران در
دوره جدید است.

تهدیدهای ترامپ منجر به انزوای
روابط اقتصادی ایران با دنیا نمیشود
غالمحسین شافعی
رئیس اتاق ایران

همانط��ور ک��ه حس��ن روحان��ی رئیسجمه��ور
کشورمان پاسخ رئیسجمهور آمریکا را داد و از اقتصاد
مقاومت��ی بهعنوان بهترین گزینه یاد و حمایت کرد،
فعاالن اقتصادی نیز به این موضوع پایبند هس��تند.
تقویت اقتصاد ملی بهترین پاس��خ در برابر تهدیدها
اس��ت .همانطور که مقامات بلندپایه اروپایی نسبت
به حف��ظ برجام اطمینان دادهاند ،س��رمایهگذاران و
فعاالن اقتصادی اروپا نیز در دیدارهای مش��ترک بر
ضرورت توسعه همکاریهای اقتصادی با ایران تاکید
دارند .تمایل کش��ورهای غربی و شرقی به همکاری
اقتصادی با ایران طی دو س��ال گذش��ته ،بارها اعالم
شده اس��ت .س��فرهای زیاد هیاتهای تجاری میان
ایران و سایر کشورها از قارههای مختلف نشاندهنده
روند رو به رشد همکاریهای اقتصادی ایران با جهان
اس��ت .بیانیه مشترک کش��ورهای اروپایی همچنین
تاکید روس��یه و چی��ن بهعنوان طرفه��ای مذاکره
ایران ،به منزوی ش��دن آمریکا در اظهارنظرهای ضد
ایرانی رئیسجمهور این کش��ور منجر ش��ده اس��ت.
مقاومت اروپاییها در مقابل خواس��ت رئیسجمهور
آمریکا ،برای س��رمایهگذاران این کش��ورها نیز حائز
اهمیت اس��ت ،بنابراین تهدیدهای ترامپ نمیتواند
روابط اقتصادی ایران با دنیا را به انزوا بکشاند.
منبع :آنا

اقتصاد کالن
تولید  26.8میلیون تن محصول
پتروشیمی در نیمه نخست امسال

مجموع تولید محصوالت پتروشیمی کشور تا پایان
شهریورماه امسال به بیش از  26میلیون و  800هزار
تن رسید .به گزارش «فرصت امروز» به نقل از شرکت
ملی صنایع پتروش��یمی ،ظرفیت اسمی  57مجتمع
پتروش��یمی ح��دود  62میلیون تن اس��ت که از این
می��زان حدود  60میلیون ت��ن در برنامه تولید واقعی
قرار دارد .عملکرد  21مجتمع پتروشیمی مستقر در
منطقه ماهش��هر از ابتدای س��ال تا پایان شهریورماه
امس��ال تولید  9میلیون و  877هزار تن بوده اس��ت.
ظرفیت اس��می س��االنه مجتمعهای پتروشیمی در
ماهشهر  25.6میلیون تن و برنامه تولید سال آن نیز
 21میلیون تن برآورد ش��ده است .همچنین عملکرد
 16مجتمع پتروش��یمی مس��تقر در منطقه عسلویه
نشان میدهد تولید واقعی این منطقه در مدت زمان
یاد شده حدود 11میلیون و  403هزارتن بوده است.
ظرفیت اس��می س��االنه مجتمعهای پتروشیمی در
عس��لویه  32.7میلی��ون تن و برنامه تولید س��ال آن
نیز در حدود  26.5میلیون تن برآورد ش��ده اس��ت.
تولی��د واقع��ی  21مجتمع پتروش��یمی مس��تقر در
مناطق داخلی کشور در مدت زمان یاد شده حدود 5
میلیون و  557هزار تن بوده است.

اقتصادامروز
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حمایت دولت فرانسه از برجام

فرصت امروز :مس��عود کرباسیان که
به منظور شرکت در اجالس ساالنه بانک
جهانی به واش��نگتن س��فر کرده ،در این
سفر با وزیر دارایی ایتالیا ،وزیران اقتصاد
هن��د و افغانس��تان ،وزی��ر همکاریهای
توسعهای دانمارک و وزیر دارایی فرانسه
دیدار کرده و وزیر فرانسوی در این دیدار
از برجام حمایت کرده است .برونو لومیر
که در حاشیه اجالس پاییزه بانک جهانی
در واشنگتن با مسعود کرباسیان وزیر امور
توگو کرد ،با
اقتصادی و دارایی ایران گف 
پراهمیت دانستن توافق هستهای برجام،
پایبن��دی به آن را مهم خواند .وی ضمن
بااهمی��ت خواندن اقدام��ات خوب ایران
در حوزه ش��فافیت مال��ی و نظارتهای
انج��ام ش��ده توس��ط سیس��تم بانکی،
دس��تیابی به سطحی از اس��تانداردهای
بینالمللی در این راس��تا را خواستار شد
و آن را در تحقق اهداف رو به گس��ترش
تعامالت مال��ی بینالمللی ایران بس��یار
موثر دانس��ت و آمادگی کش��ورش برای
هم��کاری در ای��ن زمینه را اع�لام کرد.
مس��عود کرباس��یان ،وزیر اقتص��اد ایران
نیز در ای��ن مالقات با اش��اره به اهمیت
روابط بانکی با فرانسه ،ضمن استقبال از
برقراری روابط کارگزاری بهوجود آمده با
سیس��تم بانکی ایران ،اس��تفاده از منابع
بانکی ب��رای اجرای پ��روژهای مورد نظر
مش��ترک را راهی برای ایجاد فرصتهای
بیشتر در مس��یر همکاریهای مشترک
دانست.
 ۳برابر شدن حجم مبادالت ایران
و ایتالیا
در سفر مسعود کرباسیان به واشنگتن
وی ب��ا وزیر دارایی ایتالیا نیز دیدار کرد.
کرباس��یان در این دیدار ضمن اشاره به
س��ه برابر ش��دن حجم مبادالت بین دو
کشور در شش ماهه اول سال  ۲۰۱۷در
مقایسه با سال قبل بر ضرورت گسترش
بیش��تر روابط اقتصادی دو کشور تاکید
کرد .کرباس��یان با اش��اره ب��ه مذاکرات
بس��یار خوب بی��ن دو کش��ور در حوزه
ایج��اد خطوط اعتباری و اقدامات جدی
انجام شده توسط بانک مرکزی و وزارت
امور اقتصادی و دارایی کشورمان از یک
س��و و بانکهای ایتالیایی از سوی دیگر،

و مالی دو کشور را زمینهساز همکاری با
سایر کشورهای منطقه دانست.

اظهار امیدواری کرد که حسب توافقات
انجام ش��ده ط��ی چند هفت��ه آتی این
موافقتنامهها به امضای طرفین برس��د.
وی در این جریان همچنین با اش��اره به
اقدامات ایران در حوزه شفافس��ازی و
سازماندهی عملیات بانکی و برنامههای
موف��ق اقتصادی کش��ور در چند س��ال
اخیر اظهار کرد :حفظ رشد  ۱۲درصدی
اقتص��ادی و متوس��ط ۸درص��د ط��ی
برنامهه��ای توس��عهایمان نیاز به ایجاد
تنوع در تامی��ن منابع مالی و تکنولوژی
در کش��ور ب��ا تکی��ه ب��ر توانمندیهای
داخل��ی دارد .وی هم��کاری با ایتالیا در
حوزهه��ای مختلف بهویژه صنایع فوالد،
حملونق��ل و نظای��ر آن را زمینهه��ای
خوبی ب��رای تقوی��ت ای��ن همکاریها
دانس��ت .وزیر دارای��ی ایتالیا نیز در این
مالق��ات ضمن تاکید بر عزم آن کش��ور
در گس��ترش مناسبات دوجانبه آمادگی
کشورش را برای همکاری در حوزههای
مختل��ف اع�لام و ب��ر عالقهمن��دی
کمپانیه��ای ایتالیایی ب��رای همکاری
با طرفه��ای ایران��ی تاکید ک��رد .وی
همکاریه��ای مال��ی بین دو کش��ور را
زمینهس��از همکاریهای فنی و تکنیکی
بین ایران و ایتالیا دانس��ت و س��پس در
این مالقات طرفی��ن حوزههای مختلف
همکاریها را مورد بررسی قرار دادند.

وزیر نفت در واکنش به تاثیر سخنان رئیسجمهوری آمریکا:

سخنان ترامپ از سوی شرکتهای خارجی
قابل پیشبینی بود
«بیژن زنگنه» روز گذشته با اشاره به تاثیر
س��خنان«دونالد ترام��پ» روی قراردادهای
نفت��ی ای��ران ،اظهار کرد که با ش��رکتهای
خارجی در حال مذاکره هس��تیم اما به نظر
میرسد سخنان ترامپ از سوی شرکتهای
خارجی تا حدودی قابل پیشبینی بوده است.
زنگن��ه اف��زود :با جدی��ت و ارادهای که در
اروپاییها و آسیاییها س��راغ دارم ،امیدوارم
بتوانی��م کار را ب��ا جدیت ادام��ه دهیم و به
نتیج��ه برس��انیم .زنگنه درباره وض��ع ایران
در میدانهای مش��ترک ،به میدان مشترک
گازی پارس جنوبی بهعنوان مهمترین ثروت
مش��ترک ایران اش��اره ک��رد و گفت :حجم
برداشت از این میدان در سال  84با قطر برابر
ش��د اما پس از آن ،بیش از  10س��ال عقب
افتادیم و س��ال گذشته برداشت روزانه گاز از
این میدان مش��ترک ،با قطر برابر شد؛ با این
حال در برداش��ت تجمعی همچن��ان از آنها
عقب هستیم زیرا قطر تولید گاز از این میدان
را زودتر آغاز کرده است.
انرژی را هدر ندهید
وزیر نفت درباره تامین س��وخت زمس��تانی
با اش��اره به اینکه تمهیدات الزم در این زمینه
اندیش��یده ش��ده اس��ت ،ی��ادآور ش��د 93 :تا
 94درص��د جمعیت کش��ور هماکنون تحت
پوشش ش��بکه گازرس��انی قرار دارند و «گاز»
س��وخت نخست مصرفی در کش��ور است .وی
افزود :همچنین برای نیروگاهها در فصل س��رد
س��ال س��وخت مایع در نظر گرفته شده است
و س��عی کردیم ت��ا آنجا که الزم اس��ت ذخایر
س��وخت مایع را تامین و پر کنیم اما امیدواریم
مشکلی نداش��ته باش��یم .زنگنه با بیان اینکه
همیش��ه گفتهام که مردم ما منابع س��وختی
کشور را هدر ندهند ،تاکید کرد :با انجام خیلی
از کارهای س��اده میتوان از هدررفت سوخت
جلوگیری کرد ،من خیلی وقتها که پنجرهها
را باز میکنند ،میگویم ،دارید دالر میسوزانید.

چرا پنجره باید باز باش��د؟ به جای اینکه درجه
حرارت را کم کنند پنجره را باز میکنند .وزیر
نفت گفت :م��ا زیاد انرژی ه��در میدهیم که
بخشی از این موضوع با آموزش قابل حل است.
جوانگرایی در وزارت نفت
زنگنه درباره بحث جوانگرایی و نبود مدیر
جوان در سیس��تم نفت کش��ور نیز گفت :در
س��الهای اخیر تالش کردیم جوانگرایی در
نفت اتف��اق بیفتد ،البته همچن��ان موضوع
جوانگرایی در سطوح مختلف نفت مورد توجه
ما اس��ت ،چراکه نیروهای جوان در خیلی از
سمتها میتوانند موثر باشند .وی با اشاره به
وجود برخی اشکاالت ساختاری در این زمینه
گفت :در حال برطرف کردن این اش��کاالت
هس��تیم و هماکنون تعداد زیادی از مدیران
شرکت ملی نفت جوان هستند .وی ادامه داد:
پیشتر اعالم کردم که میانگین سن جوانانی
که قرارداد توس��عه فاز 11پارس جنوبی را به
ثمر رس��اندند 30 ،س��ال بوده و این موضوع
بس��یار مهم اس��ت ،ضمن اینک��ه مذاکره با
شرکتهای خارجی برای قراردادهای نفتی را
همین جوانان برعهده دارند .زنگنه به انتصاب
معاون خود در شرکت ملی پاالیش و پخش
فرآوردههای نفتی بهعن��وان یکی از مدیران
ج��وان وزارت نف��ت در روزهای اخیر اش��اره
کرد و گفت :این مدیر جوان  35ساله در این
بخش س��ابقه کار مفید دارد .وی بر ضرورت
توجه به مدیران جوان و در اختیار قرار دادن
تجربههای مدیران باسابقه به آنها تاکید کرد
و گف��ت :باید این جوان��ان را مانند بچههای
خودمان بدانیم و رشد دهیم ،نباید با نخستین
خطایی که میکنند آنه��ا را از صحنه خارج
کنیم .وزیر نفت ،جوانان و مدیران باسابقه را
الزم و ملزوم یکدیگر دانست و تاکید کرد :باید
از تحرک ،پویایی ،نوآوری ،خالقیت ،جسارت
و ریس��کپذیری جوانان برای آینده صنعت
نفت استفاده کنیم.

تاکید ایران و دانمارک بر افزایش
همکاریهای دوجانبه
در دی��دار کرباس��یان و وزی��ر
همکاریه��ای توس��عهای دانم��ارک،
توس��عه همکاریه��ای دوجانبه و انجام
اقدامات الزم به منظور افزایش اعتبارات
خ��ط اعتباری بان��ک دانمارک��ی برای
جمهوری اس�لامی م��ورد تاکی��د قرار
گرفت .وزی��ر همکاریهای توس��عهای
دانمارک «تو ئرنائیس» ،طی س��خنانی
در ای��ن دی��دار که در حاش��یه اجالس
س��االنه بانک جهانی ص��ورت گرفت ،با
اشاره به سیاس��ت برونگرایی و تعامل
با س��ایر کش��ورهای دنیا عنوان کرد :با
توجه به توانمندیه��ای فنی دانمارک
در حوزهه��ای انرژی ،محیط زیس��ت و
مدیری��ت مناب��ع آب مس��ائل زیربنایی
توسعه همکاریهای اقتصادی بهنفع دو
کشور است .وزیر همکاریهای توسعهای
دانم��ارک ب��ا تاکی��د ب��ر عالقهمندی
کشورش برای همکاری بین بخشهای
مختلف دو کشور و با اشاره به تفاهمهای
انج��ام ش��ده بی��ن  EKFدانم��ارک و
س��ازمان س��رمایهگذاری کشورمان ،آن
را بس��تر خوبی برای هم��کاری بین دو
کشور دانست .مسعود کرباسیان نیز طی
سخنانی در این دیدار با توجه به جایگاه
ایران در منطقه ،همکاریهای اقتصادی

دیدار با وزرای اقتصاد هند و
افغانستان
در ادام��ه ای��ن س��فر وزیر اقتص��اد در
حاشیه اجالس ساالنه بانک جهانی ،بهطور
جداگانه با همتایان هندی و افغانس��تانی
خ��ود نیز دیدار و گفتوگو کرد .مس��عود
کرباسیان طی س��خنانی در دیدار با وزیر
امور اقتصادی و دارای��ی هند ،با یادآوری
اینکه مس��ئولیت کمیس��یون مش��ترک
اقتصادی دو کشور با وزارت امور اقتصادی
و دارای��ی اس��ت ،آمادگی خ��ود را برای
برگزاری کمیسیون مشترک در اوایل سال
 ۲۰۱۸در تهران اعالم کرد .در این دیدار
کرباس��یان ضمن تشریح دس��تاوردهای
اقتصادی ایران و از س��وی دیگر ضرورت
بیش از پیش گسترش مناسبات اقتصادی
بی��ن دو کش��ور ،اس��تفاده از اعتبار ۴۵۰
میلی��ون دالری از هندوس��تان ب��رای
توس��عه بندر چابهار و همکاری در حوزه
حم��ل نق��ل ،آن را مایه گس��ترش بودن
همکاریهای بین ایران و هند دانس��ت و
از پیشرفتهای بهوجود آمده در مناسبات
بین دو کشور در حل و فصل برخی مسائل
مال��ی و همچنین واگذاری برخی پروژهها
به هندوستان بهعنوان یک دوست قدیمی
و عالقهمند را نش��انهای از رو به گسترش
روابط دوجانبه اعالم کرد.
وزی��ر اقتص��اد هندوس��تان نی��ز ضمن
تایید س��خنان همتای ایرانی خود و اظهار
خوشبختی از پیش��رفتهای بهعمل آمده
به تشریح زمینههای متعدد همکاری بین
دو کشور پرداختو از گسترش همکاریها
در حوزهه��ای مختل��ف اس��تقبال ک��رد.
مسئله همکاریهای بانکی نیز یکی دیگر
از مس��ائلی اس��ت که طرفین بر آن تاکید
داشتند .در جریان دیدار وزیر امور اقتصادی
و دارایی کش��ورمان با همتای افغانستانی؛
طرفی��ن با اش��اره به اهمیت اس��تراتژیک
منطقه و نقش دو کش��ور همسایه در رفع
برخی عوامل مانع توسعه روابط اقتصادی بر
ل��زوم افزایش همکار در حوزههای مختلف
تاکید کردند .وی همچنین بر سازماندهی
مب��ادالت تجاری در مرزهای دو کش��ور و
همکاریهای بین گمرکی تاکید کرد.
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واردات نفت کرهجنوبی از ایران
رکورد زد

خبرگزاری رویترز انگلیس روز یکشنبه اعالم کرد که
واردات نف��ت خام کرهجنوبی از ایران در ماه س��پتامبر
(شهریور -مهر) به باالترین سطح در شش ماه گذشته
رسید .رویترز براساس آمار به دست آمده از گمرک کره
جنوبی خبر داد پنجمین واردکننده بزرگ نفت جهان
در م��اه گذش��ته یک میلیون و  830ه��زار تن یا 446
هزار و  148بش��که در روز نفت از ای��ران وارد کرد که
 22.8درصد از مدت مشابه سال گذشته بیشتر است.
کره جنوبی در سپتامبر سال  2016حدود یک میلیون
و  500هزار تن نف��ت از ایران خریداری کرده بود؛ این
کشور بیشتر میعانات گازی از ایران خریداری میکند.
رویت��رز نوش��ت :ایران پ��س از لغو تحریمها در س��ال
گذشته ،تولید خود را افزایش داده و قصد دارد صادرات
نفت خام و میعانات گازی خود را تا پایان س��ال 2017
به حدود  2.6میلیون بشکه در روز برساند .واردات نفت
کره جنوبی از ایران از ابتدای س��ال  2017تا پایان ماه
س��پتامبر (اواس��ط دی  1395تا اواسط مهر  )1396با
 43.1درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال گذشته
به  14میلیون و  30هزار تن یا  377هزار و  59بش��که
در روز رسیده است .کره جنوبی در  9ماه نخست سال
( 2016اواس��ط دی  1394تا اواس��ط مه��ر 9 )1395
میلی��ون و  810هزار تن نفت از کش��ورمان خریداری
کرده بود .در  9ماه نخست امسال ،مجموع واردات نفت
خام کره جنوبی با 3.4درصد نسبت به مدت مشابه سال
گذشته به  110میلیون و  510هزار تن یا  2میلیون و
 970هزار بشکه در روز رسیده است.

لونقل ریلی
حم 
آخرین وضعیت قطار برقی
مشهد ـ گلبهار

مدیرعامل ش��رکت عمران شهر جدید گلبهار گفت
پروژه قطار برقی مش��هد ـ گلبهار به طول ۴۰کیلومتر
در س��ه قطعه متفاوت با پیشرفت  ۹۵ ،۸۰و  ۲۵درصد
در ح��ال انجام اس��ت .هومن گریوان��ی در گفتوگو با
ایس��نا اظهار کرد :پروژه قطار برقی مشهد ـ گلبهار به
طول  ۴۰کیلومتر است که بحث ابنیه فنی و زیرسازی
 ۳۷کیلومت��ر در س��ه قطعه متفاوت توس��ط پیمانکار
انج��ام میش��ود .در قطعه اول  ۸۰درص��د ،قطعه دوم
 ۹۵درصد و قطعه س��وم که س��ال گذشته مناقصه آن
برگزار شد۲۵ ،درصد پیشرفت فیزیکی داریم .وی افزود:
درخصوص تملک نیز پیش��رفت خوبی داشتهایم .فقط
بحث سه کیلومتر انتهایی مس��یر است که با توجه به
تملک شخصی این مسیر ،مذاکراتی با مالک داشتهایم
و انش��اءاهلل بتوانیم آن را هم تملک کنیم .مدیرعامل
ش��رکت عمران گلبهار درباره تامین اعتبار پروژه قطار
برق��ی گلبهار نیز گفت :در بح��ث فاینانس با توجه به
مصوبه شورای اقتصاد پیشرفت خوبی انجام شده است.
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بانکنامه
کسب جایگاه شایسته در بین
برترین سازمانهای دانشی قاره
آسیا توسط بانک پاسارگاد

بانکپاسارگاد براساس ارزیابی بنیاد جهانی سازمان
دانش��ی برتر ( )Makeدر سال  2017موفق شد رتبه
دوم آسیا را در محور رهبری دانشمحور سازمانی از آن
ک پاس��ارگاد،
ط عمومی بان 
خ��ود کند .به گزارش رواب 
براس��اس بررس��یهای صورتگرفته ،عملک��رد بانک
پاس��ارگاد بهویژه در دو محور از محورهای هشتگانه
الگوی جهانی ( )Makeبسیار موفق ارزیابی شدهاست،
بهطوریکه در محور رهبری دانشمحور سازمانی ،بانک
پاسارگاد موفق به کسب رتبه دوم آسیا و در محور خلق
ارزش از دانش مش��تریان موفق به کسب رتبه چهارم
آسیا ش��د .همچنین در مجموع محورهای هشتگانه
 ،Makeبا اختالف بس��یار ناچیز با س��ایر سازمانهای
دانش��ی برت��ر ق��اره نظی��ر Toyota، Tata، LG،
 Samsungو  Beijing Capitalموف��ق به کس��ب
جایگاه بیس��تم آسیا ش��د .گفتنی است بنیاد جهانی
سازمان دانش��ی برتر ( )Makeبهعنوان بزرگترین و
معتبرترین مرجع ارزیابی و هدایت سازمانهای جهان
در مدیریت دانشمحور محسوب میشود.
ک پاسارگاد ،بهرهمندی از خدمات بانکداری
بان 
مجازی را بهبود بخشید
بانکداری مجازی ن��وع نوظهوری از ارائه خدمات در
صنعت بانکداری اس��ت که به عرضه خدمات بانکی با
استفاده از محیطهای الکترونیکی میپردازد .با استفاده
از این سیس��تم پرداخت الکترونیکی ،میتوان انتقال
منابع پولی و اعتباری را بهصورت الکترونیکی انجام داد؛
بدون آنکه نیازی به جابهجایی فیزیکی باشد .بانکداری
مجازی بانک پاسارگاد ،طیف وسیعی از خدمات بانکی
را در ه��ر زم��ان و هر مکان در اختیار مش��تریان قرار
میده��د .این خدمت به آنه��ا امکان میدهد از طریق
برقراری ارتباط توسط اینترنت ،بتوانند بسیاری از امور
بانکی خود را انجام دهند .در حقیقت مشتریان تنها با
داشتن یک ارتباط اینترنتی در هر جای دنیا ،از خدمات
بانکداریمجازی بانک پاسارگاد بهرهمند میشوند.
این خدمات ش��امل خدمات سپرده ،خدمات کارت،
خدم��ات تس��هیالت ،خدم��ات ارزی و خدمات چک
هستند .به این ترتیب که مشتریان از طریق بانکداری
مجازی میتوانند خدماتی از قبیل درخواس��ت افتتاح
انواع سپردههای کوتاهمدت ،قرضالحسنه و بلندمدت،
درخواس��ت تغییر س��پرده مقصد و روز واریز س��ود،
مش��اهده جزییات س��پرده (موج��ودی ،تاریخ افتتاح
و ،)...مش��اهده صورتحساب س��پردهها ،انتقال وجه
بین س��پردههای خود ،انتق��ال وجه به س��پردههای
دیگر ،انتقال وجه کارتابلی (انتقال وجه از حسابهای
مشترک) ،انتقال وجه مستمر (انتقال وجه زماندار به
تاریخ آین��ده) ،انتقال وجه گروهی (انتقال وجه از یک
س��پرده به چند سپرده) ،انتقال وجه بینبانکی ،انتقال
وجه بینبانکی مستمر (زماندار به تاریخ آینده) را در
بخش خدمات سپرده دریافت کنند.
همچنی��ن در بخ��ش کارت ،خدمات��ی همچ��ون
درخواس��ت صدور کارت نقدی و کارت المثنی ،انتقال
وجه کارت به کارت (حس��اب اصلی و حساب فرعی)،
انتقال وجه مستمر کارت به کارت (انتقال وجه زماندار
به تاریخ آینده) ،انتقال وجه کارت به کارت گروهی (از
یک کارت به چندین کارت) ،پرداخت قبض از سپرده
و کارت ،پرداخت قبض همراه اول با استفاده از شماره
تلفن ،درخواست خرید کارت هدیه ،تغییر سپرده اصلی
کارت ،درخواس��ت افزودن/حذف حس��اب فرعی به/از
کارت ،تعیین سقف برداشت کارت از پایانه خودپرداز،
تعیین سقف خرید کاال و خدمات از پایانههای مختلف،
تعیین س��قف انتق��ال از کارت از پایانههای مختلف،
مسدود کردن کارت ،مش��اهده جزییات پرونده کارت
اعتب��اری ،نمای��ش دورهه��ای صورتحس��اب کارت
اعتب��اری ،بازپرداخ��ت آنی کارت اعتب��اری و گزارش
پرداخ��ت بده��ی کارت اعتباری از طری��ق بانکداری
مجازی بانکپاسارگاد قابل ارائه هستند.
خدمات تس��هیالت ،چ��ک و ارزی نیز در این نوع
بانکداری قابل ارائه هس��تند .ای��ن خدمات عبارتند
از مش��اهده لیس��ت تس��هیالت به هم��راه جزییات
آنها ،درخواس��ت پرداخت اقساط ،درخواست صدور
دس��ته چک ،چک بانکی و چک بین بانکی ،گزارش
وضعیت چکهای واگذار ش��ده به س��پرده ،گزارش
وضعیت دسته چک ،مشاهده جزییات سپرده ارزی
(موج��ودی ،تاریخ افتت��اح و )...و مش��اهده صورت
حساب س��پرده .ورود به س��امانه بانکداری مجازی
ب��ا نام کارب��ری و رمز عب��ور امکانپذیر اس��ت .در
صورتیکه مشتری بانکپاسارگاد هستید ،میتوانید
جه��ت دریاف��ت رمز ب��ه نزدیکترین ش��عبه بانک
پاس��ارگاد مراجعه کنید .پس از دریافت رمز عبور از
شعبه ،با مراجعه به لینک ورود به بانکداری مجازی
در س��ایت بانک پاس��ارگاد ،نام کاربری و رمز عبور
مندرج در فرم رمز را وارد کنید .اگر مش��تری بانک
پاسارگاد نیس��تید ،میتوانید جهت افتتاح حساب و
اس��تفاده از امکانات بانکداری مج��ازی روی گزینه
افتتاح حساب در بانکپاسارگاد (در قسمت معرفی
بانکداری مجازی در سایت بانک) کلیک کنید .پس
از تکمی��ل اطالعات مربوطه با در دس��ت داش��تن
اصل شناس��نامه و کارت ملی به پیشخوان بانکداری
مج��ازی در یکی از ش��عبههای بانکپاس��ارگاد در
سراسر کشور مراجعه کنید تا عملیات افتتاح حساب
در کمترین زمان انجام شود.
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کریستین الگارد هرگونه تغییر سیاستهای صندوق بینالمللی پول برای وامدهی به ایران را رد کرد

اصالحات ساختاری در صندوق بینالمللی پول
ایمانولیپور

ivankaramazof@yahoo.com

چند روز پیش بود که دونالد
ترام��پ در ادامه سیاس��تهای
ایرانس��تیزانهاش از بان��ک
جهان��ی و صن��دوق بینالمللی
پ��ول خواس��ت تا به ای��ران وام
ندهند؛ همین همزمانی سخنان
رئیسجمه��ور آمری��کا درب��اره
ای��ران و برگزاری اجالس پاییزه
صندوق بینالمللی پول و بانک
جهانی در واش��نگتن باعث شد
ت��ا دی��دگاه مدی��ران صندوق
بینالمللی پول درباره س��خنان
ترام��پ ،پرس��ش بس��یاری از
رسانهها باشد.
اما پاسخ کریستین الگارد در
نشس��ت خبری اجالس پاییزه
صندوق بینالمللی پول همانند
پاسخ بسیاری از رهبران جهان
به س��خنان ترامپ درباره برجام
ب��ود؛ رئیس فرانس��وی صندوق
بینالمللی پ��ول هرگونه تغییر
در سیاس��تهای این وامدهنده
جهان��ی در قب��ال ای��ران را رد
ک��رد و گفت که هی��چ تغییری
در سیاست صندوق بینالمللی
پ��ول در خص��وص وامدهی به
ای��ران وج��ود ن��دارد .او گفت
ک��ه ما هیچ دلیلی ب��رای تغییر
دس��تورالعملهای هیاتمدیره
نمیبینیم و بیش��ك همچنان
به همان ش��یوه عمل میكنیم.
براس��اس گزارش ایندیا تودی،
الگارد گفت��ه اس��ت ک��ه ما با
 ۱۸۹عضو صن��دوق بینالمللی
پول هم��کاری میکنیم و تنها
زمانی وارد مذاکرات میش��ویم
که کشوری برای آن درخواست
میکند.
اما نشس��ت خب��ری اجالس
پاییزه صن��دوق بینالمللی پول
تنه��ا درب��اره ایران و س��خنان
ترام��پ نب��ود و سیاس��تهای
ای��ن صن��دوق در س��الهای
آت��ی و اصالح��ات س��اختاری

از جمل��ه محوره��ای اج�لاس
پاییزه صن��دوق بینالمللی پول
بود ک��ه از  9ت��ا  15اکتبر زیر
س��ایه سنگین س��خنان ترامپ
در واش��نگتن ،پایتخ��ت آمریکا
برگزار شد.
بهبود چشمانداز اقتصاد
جهان
آگوستین کارس��نس ،رئیس
کمیت��ه صن��دوق بینالملل��ی
پ��ول در ای��ن نشس��ت خبری
با اب��راز خوش��حالی از بهبود و
تقویت چشمانداز جهانی گفت:
فرصته��ای خوب��ی پیشروی
ماس��ت .ما باید از این فرصتها
در تغییر سیاس��تها اس��تفاده
کنیم و این باعث رشد و توسعه
کشورها میشود.
او در عین حال گفت :البته این
به معنی آن نیست که ما موفق

شدهایم یا قدرتهای اقتصادی
و مالی از بح��ران جهانی بیرون
آمدهاند .در بررسیهایی که در
کمیته صندوق بینالمللی پول
ص��ورت گرفت ،متوجه ش��دیم
که ریس��کهای بلندم��دت به
طور گس��ترده همچن��ان وجود
دارد .حت��ی این ریس��کها در
میانم��دت باقی میمان��د ،اما
روند نزولی پیدا کرده است.
کارسنس با اشاره به اینکه در
این دوره وضعی��ت ارزها بهبود
پیدا ک��رده و اعض��ای صندوق
بینالمللی پول موافقت کردهاند
ک��ه سیاس��تهای پول��ی باید
مناس��ب با ش��رایط باشد ،ادامه
داد :با این ح��ال ،هنوز تورم به
هدفهای تعیینشده نرسیده و
شکاف تولید منفی است.
او که بهزودی دوره ماموریتش
بهعن��وان رئیس کمیته صندوق

بینالمللی پول پای��ان مییابد،
گف��ت :در ای��ن دوره همچنین
توافق شد که سیاستهای پولی
ب��ه تنهای��ی نمیتوان��د موجب
بهبود شرایط شود .سیاستهای
پولی در جهت رشد اقتصادی و
تضمی��ن بازپرداخت بدهیهای
عموم��ی م��ورد نیاز اس��ت ،اما
سیاس��تهایی الزم اس��ت ک��ه
باعث افزایش بهرهوری و تقویت
اقتصاد ش��ود .اعض��ای صندوق
در ای��ن دوره روی اصالح��ات
س��اختاری در جه��ت افزایش
به��رهوری و رش��د اش��تغال به
توافق رسیدهاند.
اصالحات ساختاری در
سیاستهای پولی و مالی
کریس��تین الگارد ،رئی��س
کمیته صندوق بینالمللی پول
نی��ز در این نشس��ت به اصالح

سیاستهای پولی و مالی برای
بهبود چشمانداز اقتصاد جهانی
اشاره کرد و گفت :ما در صندوق
بینالمللی پول از اهداف توسعه
پایدار  2030حمای��ت کردیم.
همچنی��ن در بازنگری امکانات
صن��دوق برای پرداخ��ت وام به
کش��ورهای کمدرآم��د از جمله
کم��ک ب��ه کش��ورهایی که در
ش��رایط خ��اص مث��ل بالی��ای
طبیعی ی��ا درگیریهای داخلی
هستند ،تاکید کردیم.
او اف��زود :در ای��ن کمیت��ه
همچنین از فعالیتهای بیش��تر
صندوق برای کمک به دولتها
در جه��ت مب��ارزه با فس��اد و
تقوی��ت ش��بکه امنی��ت مالی
جهانی برنامهریزی کردهایم.
او درب��اره اینکه چ��را صندوق
بینالمللی پ��ول پیشبینی خود
از رش��د اقتصادی امس��ال را به
6.7درص��د کاه��ش داده ،گفت:
یک پیام روشن وجود دارد؛ وقتی
خورشید شروع به تابش میکند،
م��ا باید س��قف را تعمیر کنیم و
من فکر میکنم هر کش��وری که
عضو این صندوق است میخواهد
با امید بیش��تری به کش��ور خود
برگردد .درنتیجه اج��ازه بدهید
تعمیر بخشی از این سقف که نیاز
به اصالح دارد ،آغاز شود.
او اف��زود :این تعمیر س��قف
به معنای اصالح سیاس��تهای
پول��ی و مال��ی و اص�لاح
ساختارهاس��ت که سخت است
و ب��ه زمانی طوالن��ی نیاز دارد.
این زمان بیش��تر باعث میشود
که چش��مانداز اقتص��اد جهانی
قویتر ش��ود ،بنابراین تا زمانی
ک��ه خورش��ید میدرخش��د ما
نیاز به تعمیر این س��قف داریم
و این پیام روش��نی اس��ت .من
فکر میکن��م این پیام بهصورت
100درصد دریافت ش��ده است.
ما همچنین به سقف بینالمللی
نگاه میکنیم تا مطمئن ش��ویم
که وضعیت ثابت شده است.

گذری بر نشست ساالنه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی
دشمندرسایهاقتصادجهان
خوشبینی نس��بت به رش��د
اقتص��اد جهان��ی ب��ه ت��رس از
عوامگرایی آمیخته ش��ده و این
حس در نشست ساالنه صندوق
بینالمللی پ��ول و بانک جهانی
در واش��نگتن دیسی ملموس
است.
به گ��زارش ایس��نا ،پایتخت
آمری��کا ب��ه مدت بی��ش از ۷۰
س��ال قلب سیس��تم اقتصادی
بینالملل��ی لیبرال بوده اس��ت.
با ای��ن همه دول��ت ترامپ این
موفقیت بزرگ را توطئهای علیه
آمری��کا میبیند .در حال حاضر
ابرهای سیاسی ،سایه تاریکی را
بر یک اقتصاد روشن افکندهاند.
اقتص��اد جهان��ی در یک دهه
اخیر از س��ه شوک پیاپی شامل
بح��ران مال��ی ،۲۰۰۷-۲۰۰۹
بح��ران منطقه ی��ورو در فاصله
س��ال  ۲۰۱۰تا  ۲۰۱۳و ریزش
قیمت کاالها در س��ال -۲۰۱۵
 ۲۰۱۴آس��یب دیده اس��ت ،اما
اکن��ون همه چی��ز آرام به نظر
میرس��د .گ��زارش دورنم��ای
اقتص��ادی جه��ان صن��دوق
بینالملل��ی پ��ول انتظ��ار دارد
تنها شش اقتصاد از میان ۱۹۲
اقتصادی که این نهاد پوش��ش
میده��د ،در س��ال  ۲۰۱۸از
رش��د باز بمانند .در حال حاضر
پیشبینی میشود رشد جهانی
امس��ال به  ۳.۶درصد و س��ال
 ۲۰۱۸به ۳.۷درصد برس��د که
باالتر از نرخ  ۳.۲درصد در سال
 ۲۰۱۶خواهد بود.
در میان اقتصادهای پردرآمد
مهم ،دورنمای رش��د اقتصادی

نسبت به گزارش آوریل صندوق
بینالملل��ی پول ،اکن��ون برای
هم��ه به جز آمری��کا و انگلیس
که از برگزیت لطمه دیده است،
بهتر به نظر میرسد .پیشبینی
میش��ود اقتصاد منطق��ه یورو
امس��ال ۲.۱درصد و سال آینده
 ۱.۹درصد رشد کند که نزدیک
به نرخ رش��د  ۲.۲درصد و ۲.۳
درص��د آمری��کا خواه��د ب��ود.
البته اقتص��اد انگلیس نیز قابل
اطمین��ان ب��وده و پیشبین��ی
میش��ود  ۱.۷درصد در س��ال
 ۲۰۱۷و  ۱.۵درص��د در س��ال
 ۲۰۱۸رشد کند.
با ای��ن هم��ه دالیل��ی برای
نگرانی وجود دارند ،چراکه رونق
و ش��کوفایی اقتص��ادی همواره
پیش��روی بحرانها بوده اس��ت.
ریسکهای مالی در بسیاری از
کشورهای پردرآمد و همچنین
در چین مشهود هستند .سطح
بده��ی از نظ��ر اس��تانداردهای
تاریخ��ی در مجموع ب��اال بوده
و در برخ��ی موارد ،رو به رش��د
اس��ت .ارزش داراییه��ا نیز از
نظر اس��تانداردهای تاریخی در
س��طح خوبی ق��رار دارد .ارزش
س��هام آمری��کا با رک��وردی که
در س��الهای  ۱۹۲۹و ۲۰۰۰
به آن صعود ک��رده بود ،فاصله
چندانی ندارد .رش��د اقتصادی
در کش��ورهای پردرآم��د که از
نظ��ر اقتصادی و سیاس��ی حائز
اهمی��ت هس��تند ،ب��ه لح��اظ
س��اختاری ضعیف مانده است.
رش��د به��رهوری سس��ت بوده
و بازاره��ای کار ب��ه ط��ور دور
از انتظ��اری رش��د ضعیفی در

دس��تمزدها و درآمده��ای قابل
تصرف ایجاد کردهاند .در برخی
موارد بهخصوص آمریکا ،نسبت
اش��تغال از نظر اس��تانداردهای
تاریخی پایین مانده است.
بهع�لاوه در حال��ی ک��ه
اقتصاده��ای پردرآم��د از رکود
بزرگ احیا میشوند ،پیامدهای
آن همچنان هم��راه آنها مانده
اس��ت .تولید ناخال��ص داخلی
واقع��ی کش��ورهای پردرآم��د
یکشش��م نرخی اس��ت که در
ص��ورت ادامه روند رش��د پیش
از بحران میتوانس��تند داش��ته
باش��ند .ب��ا ای��نهم��ه اثرات
سیاس��ی رک��ود ممکن اس��ت
اهمیت بسیار بیش��تری داشته
باش��ند .این بحران و پیامدهای
مس��تمر پس از آن ،ب��ه اعتماد
به نخبگان لطمه زده است .این
ش��وک عالوه بر مجموعهای از
تغییرات اقتص��ادی و اجتماعی
نامطلوب آمده است.
ای��ن تح��والت همانطور که
س��ابق بر این دیده ش��ده بود،
ب��ه اتف��اق یکدیگ��ر راه را ب��ه
س��وی عوامفریبی گشودند که
راهکاره��ای س��ادهای را ب��رای
مشکالت پیچیده وعده میدهد.
این ام��ر در کمپین برگزیت در
انگلی��س روی داد ک��ه طی آن
اکثریت قلیل��ی برای حرکت به
س��وی به یک مقص��د نامعلوم
تحری��ک ش��دند .همچنین این
ام��ر در کاتالونی��ا روی داد که
یک حرکت احتماال نابودکننده
را به س��وی استقالل آغاز کرده
اس��ت .فرای همه ،این اتفاق در
آمری��کا روی داد که پیامدهای

انتخ��اب دونال��د ترامپ همانند
روز تحلیف وی تیره ماندهاند.
تغیی��ر سیاس��ت آمری��کا،
ب��ه ش��کل اجتنابناپذی��ری
عمیقترین نگرانی موجود است.
به نظر میرس��د دول��ت آمریکا
درصدد کاهش گسترده مالیات
در زمانی اس��ت که اش��تغال به
ظرفی��ت کام��ل نزدیک ش��ده
اس��ت .بهظاهر چنی��ن اقدامی
باعث جهش چشمگیر اقتصادی
خواهد ش��د که اگرچه غیرقابل
تصور نیس��ت ،اما تا حد بس��یار
زی��ادی بعید به نظر میرس��د.
احتم��اال ت��ورم افزای��ش پی��دا
میکن��د ،نرخهای بهره رش��د
چشمگیری خواهد داشت ،دالر
قویتر شده و رشد چشمگیری
در کسری حس��اب جاری روی
میده��د .در این بی��ن ،دولت
آمریکا اهداف دیگ��ری را برای
کاهش کسری خارجی از طریق
انجام مجموع��های از مذاکرات
دنب��ال میکند که ب��ا مذاکرات
پیمان تجاری آمریکای شمالی
(نفتا) آغاز میشود .هدف ترمیم
کسری حس��اب جاری از طریق
مذاک��رات تج��اری دوجانبه ،با
سیاس��تهای مالی مس��تقیما
برخ��ورد پی��دا میکن��د و در
سیس��تم تجارت جهان��ی تاثیر
نامطلوبی برجای میگذارد.
همچنی��ن موض��وع حائ��ز
اهمی��ت دیگر انتخ��اب رئیس
بع��دی بان��ک مرک��زی آمریکا
اس��ت .اهمیت فوقالع��اده زیاد
این انتخ��اب بر وضعیت اقتصاد
آمریکا و همچنین اقتصاد جهان
به کرات ش��نیده ش��ده اس��ت.

این موقعیتی اس��ت که انتخاب
یک ش��خص نامناسب برای آن
ممکن است صدمات عظیمی را
به بار بیاورد.
فرات��ر از این م��وارد ،نگرانی
نسبت به منازعات جهانی است.
یک��ی از قاب��ل توجهتری��ن این
منازع��ات تصمیم رئیسجمهور
آمریکا برای عدم تایید پایبندی
ایران ب��ه برجام بدون داش��تن
مدرک اس��ت .این به معنای آن
اس��ت که قرارداد با آمریکا هیچ
اعتباری ندارد.
همچنی��ن اتف��اق خطرن��اک
دیگ��ر حمله ب��ه کره ش��مالی
خواه��د ب��ود که مطمئن��ا کره
جنوبی که متح��د مهم آمریکا
به شمار میرود را ویران خواهد
ک��رد .چنی��ن اتفاقی به س��ایر
متح��دان آمری��کا ثابت میکند
ک��ه آنها نیز ممکن اس��ت کنار
گذاشته شوند.
براس��اس گزارش فایننشیال
تایمز ،ش��اید با بهبود اقتصادها
خشمی که به ظهور عوامگرایی
منج��ر ش��ده ،از می��ان ب��رود.
پرس��ش مط��رح این اس��ت که
آیا ممکن اس��ت ب��رای چنین
احی��ای سیاس��ی خیل��ی دی��ر
شده باش��د .اکنون زمانی است
که ابهامات باالی��ی وجود دارد.
ای��ن عوامفریبی ممکن اس��ت
در پای��ان ب��ه جایی نرس��د ،اما
ریس��کهای غیرقاب��ل اجتناب
ب��ر گفتوگوه��ای اقتصادی در
واش��نگتن س��ایه افکندهان��د و
بازاره��ا ب��ا خوش��حالی آنها را
نادیده میگیرند .ش��اید بازارها
در اشتباه هستند.

عنوان

نرخ سکه و طال

قیمت

(تومان)

مثقال طال

537.900

نوسان

هر گرم طالی  18عیار

124.000

سکه بهار آزادی

1.270.000



سکه طرح جدید

1.315.000



نیم سکه

663.000

ربع سکه

382.000

سکه گرمی

252.000

نوع ارز

نرخ ارز نقدی

قیمت

(تومان)

نوسان

دالر آمریکا

4.005



یورو اروپا

4.808



پوند انگلیس

5.340



درهم امارات

1.114

دریچه
تامین مالی هفت طرح فوالدی از
سوی بانک صنعت و معدن

موض��وع تامین مالی طرحه��ای صنعت و معدن با
رویک��رد اقتصاد مقاومت��ی و در چارچوب برنامههای
توسعه تداوم دارد و این مهم در پروژههای زیربنایی،
بهویژه بخشهای نیروگاهی ،صنایع هوایی و خطوط
ریلی پیگیری ش��ده و بان��ک صنعت و معدن در این
مس��یر به خوب��ی گام برمیدارد .یك��ی از مهمترین
اقدامات در این مس��یر تامی��ن مالی  7طرح فوالدی
اس��ت كه توس��ط بانك صنعت و معدن انجام ش��ده
و قرار اس��ت ظرف دو س��ال آینده همه آنها وارد فاز
تولید ش��وند .به گزارش پایگاه اطالعرس��انی بانك
صنعت و معدن ،روز ش��نبه  22مهرماه س��ال جاری
كارخانه تولید آهن اس��فنجی با ظرفیت ساالنه ۸۰۰
هزارت��ن با حضور مع��اون اول رئیسجمه��ور ،وزیر
صنعت ،معدن و تجارت و جمعی از مقامات کشوری
و اس��تانی با تامین مالی  282میلیون یورویی بانک
صنعت و معدن افتتاح ش��د .ای��ن طرح که در زمره
طرحهای هفتگانه فوالدی اس��ت در راس��تای قانون
برنامه س��وم و چهارم توسعه در بخش صنایع معدنی
و به منظور تامین فرآوردههای فوالدی و رفع نیاز به
واردات فوالد و کس��ب بخشی از سهم جهانی فوالد،
ساخته شده است.
اشتغالزایی طرح
در طول اجرای ای��ن طرح ،برای بیش از  300نفر
به طور مستقیم و برای  800نفر به طور غیرمستقیم
اشتغالزایی ایجاد میشود .بررسی آمار عملکرد بانک
صنعت و معدن نشان میدهد طی چهار سال گذشته
طرحهای زیرس��اختی ،ملی و زی��ر بنایی فراوانی در
كشور با تس��هیالت این بانک به بهرهبرداری رسیده
اس��ت كه نگاهی به این اقدامات نقش و جایگاه این
بانك توسعهای را در اقتصاد كشور نشان میدهد.
سهم  50درصدی از ظرفیت فوالد
بان��ک صنع��ت و معدن تامین مال��ی 50درصد از
ظرفیت تولید فوالد کش��ور را برعهده گرفته و اکنون
 13طرح فوالدی نیز با تس��هیالت این بانک در حال
اجراس��ت ،انتظار میرود طی سه س��ال آینده تولید
ف��والد از رقم  25میلیون تن در س��ال عبور كرده و
س��هم ای��ران در تولید جهان��ی از  1درصد به یک و
نی��م درصد افزایش یافته و ای��ن امر منجر به ارتقای
رتبه جهانی ایران در این صنعت از  14به  11ش��ود.
تامین مالی هفت طرح فوالد اس��تانی « سپیددشت
(چهارمح��ال و بختی��اری) ،نیریز (ف��ارس) ،قائنات
(خراس��ان جنوبی) ،ش��ادگان (خوزس��تان) ،سبزوار
(خراسان رضوی) ،بافت (کرمان) و میانه (آذربایجان
شرقی) » که در قالب فاینانس چین صورت گرفته ،از
اقدامهای مهم در این بخش است .واقعیت این است
که گـش��ایش خطوط اعتباری چین برای طرحهای
فوالدی کش��ور بهعنوان موفقیتی برای این بانک به
حس��اب میآید .این كار با هم��کاری وزارتخانههای
صنعت ،مع��دن و تجارت ،امور اقتص��ادی و دارایی،
امورخارج��ه ،بان��ك مركزی و صندوق توس��عه ملی
صورت گرفته اس��ت .هفت طرح فوالدی استانی که
از س��ال  1385به دلیل مشکالت مالی متوقف شده
بود ،از نیمه دوم سال  92در دست اجرا قرار گرفت و
عالوه بر افتتاح واحد آهن اسفنجی فوالد سپیددشت
در آذرم��اه س��ال  95و فوالد میانه در مهرماه س��ال
جاری قرار اس��ت ظرف دو سال آینده نیز فازهایی از
طرحهای دیگر به بهرهبرداری برسد.
ع�لاوه ب��ر ای��ن ،حمایته��ای دول��ت یازدهم و
اختصاص  150میلیون یورو تس��هیالت بانک صنعت
و معدن برای ش��رکت ف��والد ازنا ک��ه ظرفیت 1.5
میلیون تنی دارد در اس��تان لرس��تان ،پس از هشت
سال توقف ،آن را فعال س��اخته و بهرهبرداری از فاز
نخست طرح یاد شده برای سال  97پیشبینی شده
اس��ت که امکان اشتغال  900نفر را فراهم میسازد.
این واحد صنعتی قرار اس��ت ورق فوالدی باالی پنج
میلیمتر تولیدکند.

تلفن مستقیم86073290 :

خبر
افزایش 90درصدی ارزش
خریدوفروشسرمایهگذارانخارجی

در ش��هریور ماه  96با فعالتر ش��دن سرمایهگذاران
خارجی نس��بت ب��ه م��اه قب��ل ،رش��د 90درصدی
خریدوفروش س��رمایهگذاران خارجی در بورس تهران
رق��م خورد .حمید روح بخ��ش ،مدیر روابط عمومی و
ام��ور بینالملل بورس تهران با بیان مطلب فوق افزود:
طی شهریور ماه  ،96اشخاص حقوقی خارجی 95درصد
از معامالت سرمایهگذاران خارجی را در اختیار داشته
و اش��خاص حقیق��ی خارج��ی 5درص��د از معامالت
سرمایهگذاران خارجی را پوشش دادهاند .در این ماه 45
س��رمایهگذار خارجی اقدام به خرید یا فروش کردهاند.
ش��ایان ذکر است خرید خارجیها در حدود 22درصد
از فروش آنها بیشتر است .روح بخش خاطرنشان کرد:
همچنین ارزش خریدوفروش س��رمایهگذاران خارجی
در ش��هریور ماه  96نس��بت ب��ه ماه قب��ل 90درصد
افزایش داش��ته است .مقایسه معامالت از نظر حجمی
نش��ان میده��د که 59درص��د حج��م خریدوفروش
آنها افزایش داش��ته اس��ت .مدیر روابط عمومی و امور
بینالملل تصریح کرد :س��رمایهگذاران خارجی در 37
صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان شهریورماه
 96نس��بت به ماه قبل در ح��دود 3درصد افزایش در
ارزش دارایی سرمایهگذاران خارجی مشاهده میشود.
این افزایش به س��ه دلیل ورود سرمایهگذاران خارجی
جدید ،افزایش فعالیت سرمایهگذاران خارجی موجود
و نیز رشد شاخص بورس بوده است .یادآوری میشود
نخستین کد س��هامدار خارجی بازار سرمایه ایران در
آبان ماه  73صادر شد و با صدور  110کد معامالتی در
نیمه نخس��ت  96برای سرمایهگذاران خارجی ،در کل
تاکنون 916کد سهامداری برای سرمایهگذاران خارجی
صادر شده است.

پرداخت بیش از  ۲۷۴۳میلیارد
ریال انواع سود به سرمایهگذاران

معاونت عملیات شرکت س��پردهگذاری مرکزی در
هفته گذش��ته بیش از  ۲هزار  ۷۴۳میلیارد ریال انواع
س��ود به  ۳۳۱۲س��رمایهگذار پرداخت ک��رد .معاونت
عملیات شرکت سپردهگذاری مرکزی در هفته گذشته،
تعداد  86مورد اصالح مش��خصات انجام داده اس��ت.
همچنی��ن در معامالت هفته گذش��ته فرابورس ایران
تعداد  5900نفر با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیالت
مس��کن وارد فرآیند دریافت تسهیالت از بانک مسکن
شدند .حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن در
هفت��ه منتهی به  21مهرماه بی��ش از  326هزار برگه
اوراق بود .معامالت حق تقدم تس��هیالت مس��کن از
س��ال  89در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که
هماکنون بیش از  20نماد حق تقدم تسهیالت مسکن
در این شرکت معامله میشود.

فرابورس

عرضه اولیه شیر پاستوریزه پگاه
آذربایجان شرقی امروز انجام
میشود

فراب��ورس ایران ،امروز ش��اهد نهمی��ن عرضه اولیه
امسال بازار س��رمایه خواهد بود .عرضه اولیه 10درصد
سهام ش��رکت شیر پاس��توریزه پگاه آذربایجان شرقی
بهعنوان نهمین عرضه اولیه امسال بازار سرمایه با عرضه
20میلیون س��هم این ش��رکت با نماد «غپآذر» در بازار
دوم فرابورس ایران انجام میش��ود .در این عرضه اولیه
حداکثر س��همیه هر کد حقیقی و حقوقی 200سهم و
کف قیمت 3050ریال و سقف قیمت 3355ریال برای
خریداران تعیین شده است .مدیریت این عرضه هم به
عهده شرکت کارگزاری پگاه یاوران نوین است .شرکت
شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان شرقی ،با سرمایه اسمی
 20میلیارد تومانی ،س��ود هر سهم سال مالی جاری را
 332ریال با پوشش  89ریالی معادل 21درصد در سه
ماه اول سال همراه کرده است .خاطرنشان میشود پس
از عرضه اولی��ه «به پرداخت ملت» در تیرماه در بورس
اوراق بهادار« ،مبین وان کیش» در مردادماه در فرابورس
ایران« ،هتل پارس��یان کوثر اصفهان»« ،تولیدی چدن
س��ازان»« ،داده گس��تر عصر نوین» در شهریورماه در
فرابورس و بورس و شرکت «تولید و صادرات ریشمک»،
«لیزینگ ایران و شرق» و «آسیا سیر ارس» در مهرماه
در فرابورس ،نهمین عرضه اولیه امس��ال بازار س��رمایه
امروز با عرضه 10درصد س��هام شرکت شیر پاستوریزه
پگاه آذربایجان شرقی در فرابورس ایران انجام میشود.

شرکتها و مجامع
تحقق  116ریالی سود هر سهم
«وسبحان» طی شش ماه

ش��رکت سرمایهگذاری سبحان در دوره شش ماهه منتهی
ب��ه  31تیرم��اه  96مبلغ  116ریال س��ود به ازای هر س��هم
محقق کرد .س��رمایهگذاری س��بحان طی ش��ش م��اه مبلغ
۱۵۰,۷۴۸میلیون ریال سود خالص داشت و بر این اساس مبلغ
116ریال س��ود به ازای هر سهم کنار گذاشت که در مقایسه
با دوره مشابه سال مالی قبل معادل 34درصد کاهش داشت.
گفتنی اس��ت این شرکت در شش ماهه سال مالی قبل مبلغ
117ریال س��ود به ازای هر سهم محقق کرده بود .با احتساب
سود انباشته ابتدای سال مبلغ 237میلیارد و 674میلیون ریال
سود انباشته پایان دوره در حسابهای این شرکت منظور شد.
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نماگر بازار سهام

شاخص کل همچنان به پیش میتازد

سیگنال مثبت موضعگیری موگرینی به بورس تهران

5

بیشترین درصد افزایش
س��یمان داراب در حالی عنوان نخست جدول بیشترین
درص��د افزایش را از آن خود کرد که مس باهنر در جایگاه
دوم این گروه قرار گرفت.
قیمت

درصد نوسان

نام شرکت
ساراب

1,239

5

فباهنر

6,741

5

چكارن

5,962

4.98

قشرين

19,875

4.94

تمحركه

1,394

4.81

شكربن

3,399

4.75

حتايد

3,269

4.74

بیشترین درصد کاهش
لعابیران صدرنش��ین جدول بیش��ترین درصد کاهش شد.
آلومینیوم ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد .قند مرودشت
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

سیدمحمدصدرالغروی

sadrolgharavi@journalist.com

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در
جریان معامالت روز یکش��نبه  ۱۳۱واحد
رشد کرد و در ارتفاع  85هزار و  394واحد
قرار گرفت .در دومین روز معامالتی هفته
نماد فوالد مبارکه اصفهان ،پاالیشگاه نفت
تهران و معدنی و صنعتی گل گهر ۲۲ ،۲۶
و  ۱۷واحد تأثیر فزاینده روی دماسنج بازار
سهام داشتند و در طرف مقابل آلومینیوم
ای��ران ،معدن��ی و صنعت��ی چادرمل��و و
داده گس��تر عصر نوین ه��ر یک به ترتیب
با  ۹ ،۱۰و  ۸واحد تأثیر ،بیش��ترین نقش
کاهن��ده را روی ش��اخص کل داش��تند.
آیفکس با افت چهار واحدی روبهرو شد و به
رقم  ۹۳۰.۳رسید .ارزش معامالت فرابورس
تهران به رقم  ۲۰۳میلیارد تومان بالغ شد
که این رقم ناش��ی از دست به دست شدن
 ۲۴۰میلیون سهم و اوراق مالی قابل معامله
طی  ۱۰۷ه��زار و  ۵۶۸نوبت بود .از جمله
نمادهای تأثیرگذار روی آیفکس میتوان به
پتروشیمی مارون ،فوالد هرمزگان جنوب
و هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه اشاره
کرد.

جلسه مهم مسئوالن وزارت اقتصاد
پ��س از س��خنان ترام��پ و موض��ع
موگرینی پیرامون برجام ،سرمایهگذاران
ب��ازار س��هام موضعگی��ری مس��ئوالن
اروپای��ی را مه��م قلمداد کردن��د و به
خرید سهام در بورس تهران پرداختند.
بنابرای��ن موضعگی��ری موگرینی علیه
اظهارات ترامپ توانس��ت سیگنالهای
مثبتی به س��رمایهگذاران بورس ارسال
کند .در کل مخالفت جهانی با ترامپ و
سیاس��تهای ایاالت متحده که بر باقی
ماندن برجام صحه گذاشتند ،از عوامل
عمده رش��د این هفته بازار سهام است.
از س��وی دیگر در جلسه تأثیرگذار روز
شنبه مس��ئوالن وزارت اقتصاد ،بورس
و هفت بانک ،حمایت از بازار س��هام از
طریق واریز ۱۵تا  ۲۰میلیارد تومانی هر
یک از بانکها اعالم ش��د .چنانکه بانک
کشاورزی روز شنبه  20میلیارد تومان
ب��رای خری��د واحدهای صن��دوق یکم
کارگزاری بانک کش��اورزی واریز کرد و
قرار اس��ت دیگر بانکه��ا هم به زودی
اق��دام کنند .عوامل فوق س��بب ش��ده
اس��ت که پیشبینیهای فع��االن بازار
س��هام برای فتح قله 86ه��زار واحدی

قویتر ش��ود و به نظر میرسد در حال
حاضر هی��چ چیز مانع از حرکت بورس
تهران در مسیر سبز پیش رو نباشد .از
طرفی ،ش��ایعاتی که در بازار س��هام به
گوش میرس��د ،عموم��ا از تعدیلهای
مثب��ت عایدی در صنای��ع و گروههایی
چون معدن��ی و فوالدی ،پتروش��یمی،
روی ،رایان��ه و انفورماتیک و . . .حکایت
دارد ک��ه میتواند موت��ور محرکه بازار
س��هام را بار دیگر به حرک��ت درآورد.
این گزارشهای ش��ش ماهه ،به تدریج
و از چن��د روز دیگ��ر روانه بازار س��هام
خواهد ش��د و تأثیر مهم��ی در تعیین
وضعیت بازار سهام و روند قیمت سهام
شرکتهای مختلف خواهد داشت.
با گروههای بازار سهام
بورس تهران در حالی شاهد معامالت
کمحجم در کلیت معامالت بازار س��هام
بود ک��ه همزمان ب��ا بازارگردانی برخی
حقوقیه��ا در گروهه��ای پاالیش��ی و
معدنی ،تکسهمهای پیشرو فوالدسازان
را در کانون توجه خریداران س��هام قرار
داد .همزمان در گ��روه خودروییها نیز
س��ایپا همچنان با معامالت پرحجم ،اما

در مح��دوده صفر تابلو هم��راه بود .در
ش��رایط کنونی اغلب معاملهگران روی
تکس��همها تمرک��ز کردهان��د .مخالف
روزهای گذش��ته اکثر س��همهای گروه
فلزات اساسی که با حجم معامله نسبتا
باالیی نیز همراه بودن��د افت در قیمت
پایان��ی را تجرب��ه کردند ،ام��ا در گروه
فرآوردهه��ای نفت��ی ،کوک و س��وخت
هس��تهای روند قیمتها عمدتا افزایشی
بود ،هرچند این روند عموما حدود یک
درص��د یا کمت��ر ب��ود .خودروییها نیز
عموما ب��ا افزایش قیم��ت پایانی همراه
شدند .در این گروه  ۸۸میلیون سهم به
ارزش بی��ش از  ۱۱میلیارد تومان مورد
دادوس��تد قرار گرف��ت .ارزش معامالت
ب��ورس ته��ران ب��ه رق��م  ۱۰۸میلیارد
تومان رسید و حجم معامالت رقم ۴۳۳
میلیون س��هم و اوراق مالی قابل معامله
را تجربه کرد .همچنین شاخص کل هم
وزن با  ۳۵واحد رش��د به رقم  ۱۷هزار
و  ۵۲۱واحدی رس��ید و ش��اخص آزاد
ش��ناور با  ۱۴۷واحد رش��د تا عدد ۹۲
هزار و  ۳۶۰واحدی باال رفت .ش��اخص
ب��ازار اول و دوم نیز ه��ر یک به ترتیب
 ۱۰۰و  ۲۴۳واحد رشد کردند.

دریچه
سلطانینژاد در همایش تجارت ایران و عراق پیشنهاد کرد

 ۵سناریو برای افزایش مبادالت تجاری ایران و عراق از بستر بورس کاال
همای��ش بزرگ تجارت ای��ران و عراق
ب��ا حض��ور مقام��ات ارش��د دو کش��ور،
در س��الن اج�لاس س��ران برگزار ش��د.
حام��د س��لطانینژاد ،مدیرعام��ل بورس
کاالی ای��ران در این همایش به تش��ریح
مزایای توس��عه تج��ارت ای��ران و عراق
از بس��تر ب��ورس کاال پرداخ��ت و گفت:
ورود ب��ورس کاال به بازار ع��راق مزایایی
همچون افزایش تجارت خارجی و توسعه
صادرات کااله��ای ایرانی با فراهم کردن
زیرساختهای مبادالتی و مالی ،تضمین
کیفیت مناسب ،قیمت شفاف و عادالنه،
کاهش هزینههای معامله و ریس��کهای
تجاری و ساختارمند شدن صادرات ایران
به عراق را در پی دارد .سلطانینژاد رونق
بازار س��رمایه در عراق را از دیگر مزایای
ارتباط تجاری دو کش��ور از بستر بورس
کاال عن��وان کرد و افزود :ایجاد بس��تری
شفاف جهت مبادله کاالها در بازار عراق
یا صادرات کاالهای عراقی ،ساختاردهی
بازارهای��ی چ��ون بازار مس��کن ،خودرو،
محص��والت غذایی و برخ��ی محصوالت
کش��اورزی مانند خرما در بس��تر بورس
کاال ،ایجاد و گس��ترش ساختارهای بازار
س��رمایه در جهت توس��عه بازار سرمایه
اس�لامی و نیز ایجاد و گس��ترش فضای
کس��بوکار  B2Bبین دو کشور از دیگر
مزای��ای ورود بورس کاال به ب��ازار عراق
اس��ت .وی با بیان اینک��ه  B2Bفعالیت
تج��اری بین تجار و فروش��ندگان عمده
در یک بس��تر معامالتی است ،به مزایای
 B2Bاشاره کرد و گفت :ایجاد دسترسی
سراسری ،پوش��ش سراسری بازار ،اتصال
خریدار به فروش��نده ،ایجاد ارزش افزوده
برای فعاالن بازار ،پشتیبانی از ضمانتها
و مدله��ای پذی��رش ریس��ک و دامنه

بزرگت��ر مش��تریان و در نتیج��ه امکان
فروش بهتر از مزایای این بستر معامالتی
است .سلطانینژاد ،بورس کاالی ایران را
ی��ک ب��ازار  B۲Bو دارای دو بازار اوراق
به��ادار مبتنی ب��ر کاال و فیزیکی عنوان
کرد و گفت :تأمی��ن مالی ،امکان حضور
بازیگ��ران بینالمللی ،پوش��ش ریس��ک،
تنظی��م بازار ،ش��فافیت معام�لات و نیز
اخذ تضامین از خریداران و فروش��ندگان
از مزایای توس��عه تجارت از کانال بورس
کاالی ایران است.
اهداف بورس کاال برای حضور در
بازار عراق
مدیرعامل بورس کاالی ایران به اهداف
بورس کاالی ایران جهت فعالیت در عراق
اشاره کرد و افزود :توسعه و تحکیم روابط
اقتصادی و سیاسی ایران و عراق ،افزایش
تجارت خارجی و توسعه صادرات ،ایجاد
بازار پایدار و شفاف برای کاالهای ایرانی
و اعتبار بخشی به برند و کیفیت کاالهای
ایرانی ،توسعه بینالمللی بازار مالی ایران،
ایجاد زیرس��اخت مالی و صادراتی جهت
تس��هیل مبادالت به کش��ور عراق برای
طرفی��ن ،بنا و نفوذ پای��دار در بازار مالی
عراق ،ص��ادرات مجدد کااله��ای ایرانی
در بس��تر بورس ع��راق ،تأمی��ن مالی و
جذب س��رمایهگذاری جه��ت فعالیت در
عراق و جذب س��رمایهگذار عراقی جهت
رونق تولید داخل��ی از جمله این اهداف
است .س��لطانینژاد در ادامه به ابزارهای
معامالتی بورس کاالی ایران اش��اره کرد
و گف��ت :معامالت نقد ،نس��یه ،س��لف،
قراردادهای س��لف م��وازی اس��تاندارد،
قراردادهای آتی و اختیار معامله ،گواهی
س��پرده کاالیی ،صندوق کاالیی و اوراق

خری��د دی��ن و همچنی��ن قرارداده��ای
بلندم��دت از ابزاره��ای معامالتی بورس
کاالی ای��ران اس��ت که س��رمایهگذاران
و فع��االن اقتص��ادی در دیگر کش��ورها
میتوانن��د از این ابزارها بهرهمند ش��وند.
وی در ادامه اش��ارهای ب��ه آمار معامالت
بورس کاالی ایران در س��ال گذشته کرد
و گفت :طی سال  ٩٥ارزش کل معامالت
بورس کاالی ایران ش��امل بازار فیزیکی
و مال��ی به بی��ش از ٨١٧ه��زار میلیارد
ریال رس��یدکه در مقایسه با سال  ٩4با
رشد چش��مگیر ٧٣درصدی مواجه شد.
همچنی��ن حج��م معام�لات محصوالت
مختلف طی س��ال  ۹۵در ب��ازار فیزیکی
بورس کاالی ای��ران افزون بر ۲۵میلیون
و  ۴۷۵ت��ن کاال ب��ه ارزش بیش از ۳۷۱
هزار میلیارد ریال بود که این ارقام بیانگر
افزای��ش  ۱۰و ۲۵درصدی حجم و ارزش
معامالت به نس��بت س��ال  ۹۴است .وی
در ادامه به کااله��ای قابل عرضه بورس
کاالی ای��ران در ع��راق اش��اره و تصریح
کرد :ب��ا ورود بورس کاال به ب��ازار عراق
ان��واع محص��والت فل��زی ،فرآوردههای
پتروش��یمی ،محصوالت کشاورزی ،انواع
س��یمان و محصوالت غذایی میتواند در
این بازار عرضه و معامله شود.
 ۵سناریوی پیشنهادی برای توسعه
تجارت
مدیرعام��ل بورس کاالی ای��ران برای
افزای��ش مب��ادالت ای��ران و ع��راق پنج
سناریو پیش��نهاد کرد و گفت :سناریوی
نخست ،فعال کردن تجار عراقی از طریق
عرضه محصول ایرانی در رینگ صادراتی
و عرضه محصول توس��ط تجار عراقی در
رینگ داخلی بورس کاالی ایران اس��ت؛

س��ناریوی دوم نی��ز پذی��رش انبارهای
عرضه کاالهای استاندارد در کشور عراق
و شهرهای مرزی ایران است تا به کمک
ابزار گواهی سپرده کاالیی با تأیید بورس
کاالی ایران ،ش��اهد معام�لات کاالهای
مختلف باکیفیت باش��یم .س��لطانینژاد
ادامه داد :س��ناریوی س��وم فعال کردن
تج��ار عراق��ی و ارائ��ه تس��هیالت و
مش��وق هاس��ت تا برمبن��ای آن رینگ
خاص��ی مختص به تجار عراقی در بورس
کاال تعریف کرد؛ بهطوری که روز و ساعت
خاصی را ب��رای معامالت تجار عراقی در
نظ��ر گرف��ت و همچنی��ن زمین��ه ارائه
خدمات بیمه ،حملونقل در ایران و عراق
را نیز فراهم کرد؛ سناریوی چهارم ایجاد
شعبه یا تأس��یس نمایندگی بورس کاال
در کشور عراق اس��ت که بیشتر میتوان
ب��ه آن پرداخت .وی س��ناریوی پنجم را
تأس��یس بورس مش��ترک ایران و عراق
عنوان کرد و گفت :وقت تغییر س��اختار
سنتی بازارها به س��مت بازارهای مدرن
اس��ت تا از این پس مشکالت حقوقی در
قراردادها را نداش��ته باش��یم و برای هر
قرارداد تضامی��ن الزم را دریافت نکنیم.
اج��رای این موارد برمبنای س��ناریوهای
پیش��نهادی میتواند به توسعه صادرات،
ایجاد بازار پایدار و شفاف و بقای تجارت
بین دو کش��ور کمک ش��ایانی کند تا در
بازارهای دو کشور یک روند مدرن پایدار
داشته باشیم .وی در خاتمه سخنان خود
تأکید ک��رد :در حال حاضر بحث اصالت،
کیفیت و عرضه کاالی اس��تاندارد مطرح
اس��ت و بورس کاالی ایران آمادگی دارد
ب��رای اجرای هر یک از این س��ناریوها با
مس��ئوالن کش��ور عراق همکاری خود را
آغاز کند.

نام شرکت

قیمت

درصد نوسان

شلعاب

4,410

()4.75

فايرا

1,770

()4.38

قمرو

4,328

()4.35

كسعدي

1,923

()4.33

شپارس
قثابت
غپاك

2,100
1,903
1,580

()3.63
()3.6
()3.3

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس
ش��ناخته ش��د .س��ایپا در رده دوم این گروه ایس��تاد .ملی
صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
قیمت

نام

تعداد دفعه

فوالد

2002

45.305

خساپا

1085

29.452

فملي

2144

21.183

فايرا

1770

15.248

خپارس

830

11.277

هاي وب

4432

10.851

خكاوه

763

10.285

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه
اصفهان به خود اختصاص داد .داده گس��تر عصر نوین رتبه
دوم را به دس��ت آورد .ملی صنایع مس ایران هم در باالی
جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
نام

قیمت

جمع معامالت

فوالد

2002

90.701

هاي وب

4432

48.088

فملي

2144

45.412

فباهنر

6741

44.650

خساپا
فايرا
آپ

1085
1770
13794

31.964
26.995
26.102

بیشترین سهام معامله شده
دادهگس��تر عص��ر نوی��ن در حالی رتبه نخس��ت جدول
بیش��ترین سهام معامله ش��ده را به دست آورد که تولیدی
چدن س��ازان در این گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان
در رتبه سوم قرار گرفت.
نام شرکت
های وب

قیمت

تعداد سهام معامله شده

4432

2774

چدن

2719

1980

فوالد

2002

1908

خساپا

1085

1533

فایرا

1770

1315

فملی
آپ

2144
13794

1013
911

باالترین نسبت P/E
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت  P/Eرا در روز گذش��ته
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد .سایپا شیشه
در جایگاه بعدی قرار گرفت.
قیمت

P/E

ددام

4619

924

نام شرکت
کساپا

1481

740

خکمک

1293

646

کحافظ

3177

635

خمحور

2395

599

شپارس

2100

525

خریخت

1149

383

کمترین نسبت P/E
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت
 P/Eایستاد .سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه
را از آن خود کرد.
قیمت

P/E

نام شرکت
کگاز

3826

1.81

وخارزم

821

2.19

واعتبار

1495

2.75

وصنا

1031

3.41

پردیس

1174

3.51

وبانک

1821

3.51

پارسیان

1812

3.87
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اخبار
آمادگی  7کشور برای
سرمایهگذاری در حوزه  ICTایران

نشس��ت مش��ترک فع��االن ح��وزه  ICTای��ران و
جهان در حاش��یه نمایش��گاه جیتکس  2017برگزار
ش��د و مدیران ش��رکتهای  ICTاز کشورهایی چون
ژاپن ،ایرلند ،چین ،س��نگاپور ،هند ،لبنان و برزیل در
گفتوگو با فعاالن  ICTایران عنوان کردند که آمادگی
س��رمایهگذاری در حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات
ای��ران را دارند .به گزارش ایس��نا ،صبح آخرین روز از
برگزاری نمایش��گاه جیتکس  ،2017نشست مشترک
فعاالن حوزه  ICTایران با حضور نمایندگان مجلس،
مس��ئوالن دولتی و رؤس��ای تش��کلهای  ICTاتاق
بازرگانی و مدیران ش��رکتهای  ICTجهان توس��ط
فدراس��یون فناوری اطالعات و ارتباطات اتاق بازرگانی
ایران برگزار ش��د .بهزاد س��لطانی رئیس هیأت عامل
صندوق نوآوری و ش��کوفایی ،س��یدمرتضی موسویان
رئی��س مرکز فناوری اطالعات و رس��انههای دیجیتال
وزارت فرهن��گ و ارش��اد اس�لامی ،روحاهلل اس��تیری
بوکار بینالملل معاونت
مدیرکل دفتر توس��عه کس�� 
علم��ی و فن��اوری ریاس��ت جمه��وری ،رمضانعل��ی
س��بحانیفر عضو کمیس��یون صنایع مجلس شورای
اسالمی و محمدرضا طالئی رئیس کمیسیون فناوری
اطالعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی ایران
با ایراد سخنرانی و اعالم آمادگی بخش خصوصی برای
همکاری با ش��رکتهای خارجی و برنامههای حمایتی
دول��ت در برقراری و گس��ترش ارتباط��ات بینالمللی
ح��وزه  ،ICTبا بزرگان صنع��ت ICTجهان به بحث
و گفتوگو نشس��تند .در این نشست تعداد زیادی از
مدیران شرکتهای دانشبنیان و استارتآپهای ایرانی
و همچنین مدیران ش��رکتهای  ICTاز کشورهایی
چ��ون ژاپ��ن ،ایرلند ،چین ،س��نگاپور ،هن��د ،لبنان و
توگ��و با فعاالن ICT
برزیل حضور داش��تند و در گف 
ایران عنوان کردند که آمادگی سرمایهگذاری در حوزه
فناوری اطالع��ات و ارتباطات ایران را دارند .جیتکس
پل ارتباط��ی ایران با بزرگان  ICTجه��ان در ابتدای
نشس��ت محمدرضا طالئی اطالعاتی در مورد تشکیل
پاوی��ون ای��ران در جیتکس  2017ارائ��ه کرد و گفت:
کش��ور ایران طی سه س��ال گذش��ته حضور پررنگی
در نمایش��گاه جیتکس بهعن��وان یک��ی از مهمترین
نمایش��گاههای منطقه در حوزه  ICTداش��ته است و
امس��ال نیز  12شرکت در پاویون ایران در سالن شیخ
راش��د حضور داش��تند و به معرفی دستاوردهای خود
پرداختند .طالئ��ی افزود :همچنین  29اس��تارتآپ
ایران��ی در بخ��ش  startup movementجیتکس
حضور داش��تند که حضور  ۱۲اس��تارتآپ با حمایت
اتاق بازرگانی تهران ،ش��ش استارتآپ با حمایت اتاق
بازرگانی اصفهان و  ۱۰اس��تارتآپ با حمایت سازمان
نظام صنفی رایانهای صورت گرفت.

تالش فیسبوک برای تولید
هدستهای واقعیت مجازی
ارزانقیمت

فیسب��وک در تالش برای جذب ی��ک میلیارد نفر
به دنیای واقعیت مجازی درصدد تولید هدس��تهای
واقعیت مجازی با قیمت  ۲۰۰دالر اس��ت .به گزارش
خبرگزاری فارس به نقل از بیزینس اینس��ایدر ،مارک
زاکربرگ ،مدیرعامل فیسب��وک اجرای این ماموریت
را ب��ه هوگو بارا محول کرده که ش��ش ماه قبل به این
شرکت پیوسته و مس��ئولیت جدیدی با عنوان معاون
اول واقعی��ت مجازی را بر عهده گرفته اس��ت .بهرغم
تالشهای گسترده ش��رکتهای سازنده هدستهای
واقعیت مجازی ،استقبال از آنها در دنیا بسیار محدود
اس��ت و فیسبوک تالش میکند با هدف دس��تیابی
به منابع جدید درآم��دی در این وضعیت تغییر ایجاد
کند .بررسیهای موسسه تحقیقاتی  Canalysنشان
میدهد تنها  2میلیون هدس��ت واقعی��ت مجازی در
س��ال  2016روانه بازار ش��دهاند و س��هم هدستهای
 Oculusمتعلق به فیسبوک از این بازار به  400هزار
مورد میرس��د .هدس��ت ارزان قیمت فیسبوک قرار
است در سال  2018روانه بازار شود و احتماال  199دالر
قیمت خواهد داشت .این در حالی است که محصوالت
رقیب معموال دو برابر قیمت دارند.
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اینترنت اشیاء در تیررس اسلحه هکرها
اکن��ون ک��ه دس��تگاههای متص��ل به
اینترن��ت ه��ر روز س��هم بیش��تری از
زیرس��اختهای حیات��ی در ش��هرها
و کس��بوکارها را در سراس��ر جه��ان
تش��کیل میدهند ،اینترنت اش��یا ء نیز
جذابیت بیش��تری ب��رای هکره��ا یافته
اس��ت .سیستمهای هوش��مند زیر حمله
مهاجم��ان ق��رار دارن��د و س��ازمانهای
مجری و پش��تیبانیکننده ای��ن فناوری
باید گامهای مناس��بی ب��رای حفاظت از
این فناوری بردارند.
ب��ه گزارش ایس��نا ،بدون ش��ک تعداد
دس��تگاههای اینترنت اش��یاء ( )IoTدر
آینده ب��ه رقمی بس��یار ب��زرگ خواهد
رس��ید ،اما در کنار هر فناوری جدیدی،
پای مس��ائل امنیتی نیز در میان اس��ت.
طبق آمارها ،بیش��تر دستگاههای متصل
ب��ه اینترن��ت اش��یاء از حفاظ��ت کافی
برخوردار نیس��تند و با اینکه بهکارگیری
فناوری  IoTدر زیرس��اختهای حیاتی
ب��ا مزیته��ای فراوانی همراه اس��ت ،اما
مخاطراتی جدی نیز در پی دارد.
فناوری اینترنت اش��یاء در حال حاضر
فراگیرت��ر از آنی اس��ت که بس��یاری از
کارب��ران تص��ور میکنند .سیس��تمهای
زیرمجموع��ه  IoTدر گس��ترهای از
محیطه��ا و کاربرده��ا ،حتی خ��ارج از
حلقههای مش��تریان پدیدار میش��وند.
امروزه ،تمامی گروهها از کس��بوکارهای
س��ازمانی گرفته تا حکومتهای شهری،
در ح��ال بهرهب��رداری از دس��تگاههای
هوش��مند و مجهز به بلوت��وث و اینترنت
هستند تا قابلیتهای حیاتی متعددی را
امکانپذیر سازند.
بررس��ی این محی��ط نش��ان میدهد
پیشبینیه��ای بلندپروازان��ه برخ��ی
صاحبنظ��ران در صنع��ت در خص��وص
ای��ن ح��وزه چن��دان ه��م دور از ذهن
نیس��ت .براس��اس گفته لئو س��ان ،یکی

در بخش آموزش و پرورش در سرتاس��ر
آمریکا وجود دارد ،در این میان فیالدلفیا
با  ۶۵هزار دستگاه نهایی حفاظت نشده و
آسیبپذیر ،رتبه اول را به خود اختصاص
میدهد .با توجه به اینکه شهرها امروزه از
سیستمهای هوشمند بیشتر بهرهبرداری
میکنند،آیا دستگاههای حفاظت نشده،
مس��ئوالن و ش��هروندان را در مع��رض
مخاطرات قرار میدهند؟

از کارشناس��ان موسس��ه خدم��ات مالی
 ،The Motley Foolسیس��کو برآورد
کرده اس��ت که تا س��ال  ۲۰۲۰مجموعا
 ۵۰میلی��ارد دس��تگاه به ش��بکه IoT
متص��ل خواهن��د ش��د؛ از ط��رف دیگر،
ش��رکت اینتل حتی از ای��ن فراتر رفته و
پیشبینی کرده اس��ت که تا سال ۲۰۲۰
بالغ بر  ۲۰۰میلیارد دستگاه در مجموعه
 IoTقرار خواهند گرفت.
توصیفی دقیقتر از موتور
جستوجوی
محققان ش��رکت ترند مایک��رو ،اخیرا
بررسی عمیقتری روی  Shodanانجام
دادهاند Shodan .یک موتور جستوجو
است که دستگاههای متصل به اینترنت،
از جمله دس��تگاههای  IoTرا فهرس��ت
میکند .براساس یافتههای این محققان،
تعداد زیادی از دس��تگاههای نامبرده در
 Shodanب��ه خاط��ر پیکربندی ضعیف

و مالحظ��ات امنیتی دیگ��ر ،در معرض
دسترس��ی و حفاظت نش��ده هستند .در
حقیقت ،این محققان موفق به شناسایی
ش��هرهایی ش��دند که بیش��ترین تعداد
دس��تگاههای حفاظت نشده در آنها قرار
دارد.
ام��ا این تنه��ا آغ��از راه اس��ت؛ مقاله
ش��رکتترند مایکرو با عنوان «شهرهای
آمری��کا در مع��رض خط��ر :صنای��ع و
سیس��تمهای کنترل صنعتی» نشان داد
که دس��تگاههای فعال در بخش آموزش
و پ��رورش ،خدم��ات رفاه��ی و خدمات
اضط��راری نی��ز هی��چ دفاع��ی در برابر
حم�لات ندارند .به طور کلی ،ش��هرهای
هیوستن و الفایت دارای بیشترین تعداد
دستگاههای حفاظت نشده در بخش ارائه
خدمات اضطراری هستند.
عالوه بر ای��ن ،در حالی که تعداد قابل
توجهی از دس��تگاههای حفاظت نش��ده

زیرساختهای حیاتی ،دستمایه
قدرت هکرها
هنگامی ک��ه سیس��تمهای مربوط به
زیرس��اختهای حیات��ی ،نظی��ر آنهایی
که در مواقع اضط��راری به کار میروند،
ب��ا فن��اوری ترکیب میش��وند ،ش��هرها
از مزای��ای فراوانی برخوردار میش��وند.
اس��تفاده از سیس��تمهای متص��ل ب��ه
شبکه آس��انتر اس��ت و اس��تفاده رایج
و مت��داول از آن میتوان��د در مواقع��ی
ک��ه زم��ان از اهمیت فراوان��ی برخوردار
اس��ت ،تاثی��ر بزرگی داش��ته باش��د ،اما
در صورتی که به ش��کل صحی��ح از این
سیس��تمها حفاظت نش��ود ،ممکن است
افراد نادرس��تی به آنها دسترس��ی یابند
و برای کارهایی اس��تفاده ش��وند که در
آغاز به هیچ وج��ه مدنظر نبودند .هکرها
اخیرا ،ق��درت و توانمندیه��ای خود را
در ش��هر داالس آمریکا ب��ه منصه ظهور
گذاش��تند و نش��ان دادند که در صورت
همپوشانی زیرساختهای حیاتی و IoT
ب��ا فعالیته��ای مجرمانه س��ایبری ،چه
وقایعی میتواند رخ دهد .روزنامه گاردین
از واقعهای در شهر داالس گزارش داد که
اهالی این ش��هر در نیمههای ش��ب با به
صدا درآمدن آژیر خطر در سراسر شهر از
خواب بیدار شده بودند .با این حال ،هیچ
رخداد خاصی وجود نداشت که مسبب به
صدا درآمدن آژیر اضطراری باشد.

تلهکام  2017و حضور گسترده آسیاتک!

از تلفنهای ثابت آسیاتک تا همکاری با شرکتهای سروکو
هجدهمین نمایش��گاه بینالملل��ی صنایع مخابرات
و اطالعرس��انی (ای��ران تل��هکام  )۲۰۱۷بهعن��وان
بزرگترین روی��داد حوزه فناوریه��ای ارتباطی ۲۴
تا  ۲۷مهرماه امس��ال ب��ه مدت چه��ار روز در محل
دائمی نمایش��گاههای بینالمللی تهران برپا میشود.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت انتق��ال دادههای
آسیاتک ،این شرکت بهعنوان برترین اپراتور ارتباطات
ثابت کش��ور حضور گسترده در این دوره از نمایشگاه
تلهکام خواهد داشت.
نس��ل پنج��م DSLBOXهای آس��یاتک از جمله
محصوالتی است که این ش��رکت به بازدیدکنندگان
در این نمایش��گاه ارائه خواهد کردDSLBOX .های
آس��یاتک در دو نوع  ecoو  +ecoعرضه ش��ده و از
لحاظ اقتصادی بسیار باصرفه است.
س��رویس  OWAآس��یاتک نی��ز از دیگر خدمات
ای��ن ش��رکت در تل��هکام  2017خواه��د ب��ود .این
س��رویس امکان دریافت اینترنت برای کاربران بدون
محدودیتهای سرویس  ADSLبا کیفیت بسیار باال
را فراهم میس��ازد .نکته مهم آنکه امکانسنجی اولیه
دریافت این س��رویس در طول مدت نمایش��گاه برای
مراجعهکنندگان فراهم خواهد بود.

تازههای فنــاوری

تلگرام از وبسایتها سبقت گرفته
است

پروانه مافی ،نماینده مجلس ش��ورای اس�لامی ،در
خصوص کس��بوکارهای اینترنتی گفت که امروزه با
ظهور اینترنت و فناوریه��ای نوین ،رابطهای دوطرفه
بین روابط عمومی و مردم ایجاد شده است .بدون شک
یکی از وسایل مهم در حوزه روابط عمومی رایج شدن و
رشد شبکههای اجتماعی است که انسانها را به یکدیگر
نزدیکتر کرده اس��ت .این شبکهها با توجه به تنوع و
جذابیتهای زیادی که برای کاربران دارند ،توانستهاند
اعض��ای زیادی را جذب خود کنن��د .به گزارش ایلنا،
پروانه مافی با بیان اینکه شبکههای اجتماعی فرصتی
ویژه و ارزانقیمت برای روابط عمومیها اس��ت ،گفت:
شبکههای اجتماعی برای روابط عمومیها یک اتوبان
دوطرفه اس��ت که میتواند نقش اطالعرسانی را برای
آنها ایجاد کند و در صورت اس��تفاده از آن با ش��رایط
مناسب و در زمان مناسب ،شبکههای اجتماعی بهترین
گزینه برای اطالعرسانی است.

فنـــاوری

تلفن مستقیم86073290 :

هوآوی آنر  6Cپرو معرفی شد.

س��رویس زنگ دانلود نیز یکی از طرحهای مناسبی
اس��ت که به مناس��بت آغاز س��ال تحصیل��ی جدید
مناسب دانشآموزان و دانشجویان طراحی شده و در
نمایشگاه عرضه خواهند شد.
تلفنهای ثابت آس��یاتک نیز برای نخستین بار در
نمایش��گاه تلهکام عرضه خواهند شد .کاربرانی که از
هر یک از خدمات ارتباطی آس��یاتک مانند ADSL
یا  OWAو ...اس��تفاده میکنند ،میتوانند با خرید
این خط و تنها با نصب اپلیکیش��ن این تلفن از آن به
راحتی اس��تفاده کنند .این تلفنهای ثابت در دو نوع
و با قابلیت جابهجایی استانی و سراسری بوده و ضمن
اینکه از تعرفههای بس��یار مناسبی برخوردارند ،برای
کس��بوکارهایی با پوشش سراس��ری بسیار مناسب
هستند.
آس��یاتک پیش��روترین ش��رکت در خدم��ات
 public wifiکش��ور است .اکنون بیش از  30نقطه
از مهمتری��ن مراک��ز فرودگاهی ،تج��اری و تفریحی
کش��ور به خدمات آس��یاتک مجهز ش��ده و در حال
توس��عه بیشتر است .دیتاس��نتر ملی آسیاتک در برج
میالد نیز با سطح باالیی از فناوری و ایمنی راهاندازی
شده و بس��تر مناسب و امنی برای دادههای اینترنتی

است .همچنین سرویسهای ارزش افزوده از بیشترین
تنوع سرویس برخوردار بوده و هماکنون کمپینهای
فراوان مشترکی با ارائهکنندگان این خدمات از سوی
آسیاتک برگزار میشود.
از س��ویی دیگ��ر آس��یاتک بهعن��وان بزرگتری��ن
توزیعکننده پهنای باند اختصاصی در میان اپراتورهای
ارتباطات ثابت کش��ور اکنون توانس��ته است بیش از
 60گیگابی��ت پهنای باند ب��رای کاربران تامین کند.
برای هر یک از خدمات  ، public wifiارزش افزوده،
دیتاس��نتر و پهنای باند امکان مذاکره و بهرهمندی از
تخفیفهای مناسب در طول مدت برگزاری نمایشگاه
تلهکام فراهم خواهد بود.
غرفه آسیاتک در تلهکام میزبان شرکتهای سروکو
نی��ز خواهد بود .با توجه به تحوالت صورت گرفته در
ش��رکتهای سروکو از  53شرکت سروکو  42شرکت
با آسیاتک وارد مذاکره و عقد قرارداد شده و نمایشگاه
تل��هکام فرصت مناس��بی برای مذاک��رات حضوری و
همکاریهای فیمابین است.
ش��رکت آس��یاتک از تمامی کارب��ران خود و عموم
مردم دعوت میکند تا از نمایش��گاه تلهکام  2017و
غرفه آسیاتک در سالن  8-9بازدید کنند.

اخبار
در هر  60ثانیه در دنیای دیجیتال
چه اتفاقی میافتد؟!

واقعا شگفتانگیز است دانستن اینکه در سال ۲۰۱۱
در ه��ر  60ثانیه چه اتفاقاتی در دنیای دیجیتال افتاده
اس��ت! شعار سال :به تازگی آمار مرتبط با تکنولوژی و
اینترنت در قالب یک اینفوگرافیک زیبا منتش��ر شده
اس��ت که دیدن��ش خال��ی از لطف و فایده نیس��ت و
دی��دگاه جالبی از دنیای اط��راف به ما میدهد .در این
اینفوگرافیک میتوانیم ببینیم که هر یک از سرویسها
و ابزارهای موفق وب و گجتهای امروزی در هر دقیقه
چه میزان فروش دارند« .اپل» در نخستین هفته ارائه
آیفون  4Sهر دقیقه  ۹۲۵دس��تگاه از این اسمارتفون
را فروخته اس��ت یا به طور متوس��ط ت��ا اینجا در هر
 ۶۰ثانیه  ۸۱عدد «آیپد» در دنیا فروش رفته اس��ت.
طبق تحقیقات انجام شده ،س��رعت فروش تلفنهای
«بلک بری»  ۱۰۳دس��تگاه در دقیقه است« ،آمازون»
 ۱۸تبل��ت «کیندل فایر» در هر  ۶۰ثانیه میفروش��د.
«مایکروس��افت» ه��م در ه��ر دقیق��ه « ۱۱ایک��س
باکس» ۳۶۰و  ۴۵۰سیدی «ویندوز  »7فروش دارد و
حسابی کاسب است .در سراسر دنیا هر  ۶۰ثانیه بیش
از  ۷۰۰دستگاه رایانه به فروش میرسد که خرابکاران
ط��ی همین مدت زمان  ۲۳۲ع��دد از آنها را به بدافزار
آلوده میکنند .اگر هم به دالر عالقهمند باشید ،در هر
دقیقه  ۲۱۹هزار دالر پرداخت از طریق  PayPalانجام
میش��ود که  10هزار دالر آن از طریق موبایل اس��ت.
البته «گوگل» هم در هر  ۶۰ثانیه  ۷۵۰۰۰دالر به سود
خود اضافه میکند .در هر  ۶۰ثانیه  11میلیون مکالمه
در پلتفرمهای مختلف مس��نجر انجام میشود؛ ۲۱۰۰
پرینتر جوهرافشان فروخته میشود؛  ۱۲وبسایت هک
میشود و  ۳۸تن زباله الکترونیک در سراسر دنیا تولید
میشود .البته طرفداران  EBayهم میتوانند آمار ۹۵۰
ف��روش در دقیقه را ببینند ک��ه  ۱۸۰تای آن از طریق
موبایل انجام میش��ود .مثل اینکه رسانههای فیزیکی
هن��وز هم در زندگی ما نقش پررنگی ایفا میکنند .در
قرن  ،۲۱در هر دقیق��ه  ۱۴۰۰دیویدی فیلم از «رد
باکس» کرایه میشود و  2میلیون و 600هزار سیدی
حاوی  ۱۸۲۰ترابایت اطالعات تولید میشود .همچنین
 ۴۰۰۰ابزار  USBدر هر  60ثانیه به فروش میرس��د.
واقعا شگفتانگیز است که در سال  ۲۰۱۱هر  60ثانیه
چه اتفاقاتی در دنیای دیجیتال افتاده است.

چرا استفاده از تلگرام برای تولید
محتوا اشتباه است؟

تقریب��ا از اواخ��ر ده��ه  80وبالگس��تان فارس��ی
روزب��هروز کوچکتر ش��د و با ورود ب��ه دهه  ۹۰این
ش��بکههای اجتماعی بودند که توانس��تند قدرت را
به دس��ت بگیرند و س��هم بزرگی از ترافیک اینترنت
کشور را از آن خود کنند.
به گزارش کس��بوکار نیوز به نق��ل ازای مارکتر،
در س��ه سال گذشته تلگرام و اینستاگرام این شانس
را داش��تند که از نفرین فیلترین��گ در امان بمانند
و فض��ای الزم برای رش��د و به محبوبیت رس��یدن
در ایران را به دس��ت آوردند .این دو اپلیکیش��ن به
جرات محبوبترین رس��انههایی هستند که تاکنون
توانس��تهاند در ایران فعالیت کنند و تاثیری فراتر از
رسانههای سنتی بر جامعه ایران داشته باشند.
طب��ق آمارها ،تلگ��رام بی��ش از  ۴۰میلیون کاربر
در ای��ران دارد ک��ه س��هم  ۶۰درص��دی از ترافیک
ای��ران را به خود اختصاص داده اس��ت؛ آماری که از
وجود  ۲۴۰ه��زار کانال تلگرامی فعال و رکورد چند
میلیونی ارسال پس��ت در هر شبانهروز منتشر شده
است واقعا خیرهکننده و حیرتآور است .تمامی این
آمارها نش��ان میدهد کاربران ایرانی چقدر تشنه به
دست آوردن و انتشار آزاد اطالعات و خواندن مطالب
مختلف هستند .در اینکه کانالهای تلگرام و پیجهای
اینستاگرام توانستهاند جای خالی رسانههای مستقل
در کش��ور را پر کنند شکی نیست .این اپلیکیشنها
نهتنها نقش پررنگی در اطالعرس��انی سریع و پخش
گس��ترده اخبار میان کاربران ایران��ی ایفا میکنند،
بلک��ه موجب تکان خوردن بازار دیجیتال مارکتینگ
و رونق گرفتن کس��بوکارهای کوچک نیز شدهاند.
با تمام تغییرات مثبتی که تلگرام و اینس��تاگرام در
جامعه ایجاد کردهاند ،ش��رایطی به وجود آمده است
که ادامه آن به نابودی وب فارسی ختم خواهد شد.
تلگرام و اینستاگرام برای تولید محتوا ساخته
نشدهاند
اگرچه روزانه میلیونها مطلب در کانالهای تلگرام
و پیجهای اینس��تاگرام منتش��ر میشود ،باید به این
نکته توجه داش��ت کار اصل��ی آنها برقراری ارتباط و
اشتراکگذاری اس��ت نه تولید محتوا ،آن هم از نوع
متنی؛ اگر چنین کاری انجام میش��ود کامال اشتباه
اس��ت .درست است که کانالهای تلگرام و پیجهای
اینستاگرام رس��انههای اجتماعی موفقی هستند ،اما
پلتف��رم و ابزارهای الزم ب��رای تولید محتوای متنی
را در اختیار ندارند و نمیتوانند مطالب را به ش��کلی
مناسب در اختیار مخاطب قرار دهند.
چه کس��ی از خواندن مطالب خش��ک و یکنواخت
کانالهای تلگرام و عذاب دنبال کردن متنهای تکه
پاره شده در اینستاگرام رضایت دارد؟ چقدر تا حاال
توانس��تهاید یک پست خوب را دوباره در تلگرام پیدا
کنید و به آن ارجاع دهید؟

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

اخبار
 5قرارداد ایرانخودرو با بنز
نهایی شد

مدیرعام��ل گروه خودروس��ازی ای��ران خودرو از
مذاکره این ش��رکت با بنز آلمان ب��رای امضای پنج
قرارداد خبر داد و گفت که تاکنون سه قرارداد امضا
و دو قرارداد نیز نهایی ش��ده است که بعد از امضای
هر پنج قرارداد ،جزییات آن اطالعرسانی میشود.
ب��ه گزارش کارپرس ،هاش��م یکهزارع در حاش��یه
مراس��م جایگزینی  ٤٠هزار دس��تگاه تاکسی نو در
ناوگان تاکس��یرانی کشور در جمع خبرنگاران افزود:
ب��ا اجرایی ش��دن برج��ام ،ایران خودرو توانس��ت با
ش��رکای خارجی خود قرارداده��ای خوبی را منعقد
کن��د؛ قرارداد ب��ا پژو منعقد ش��د و در حال مذاکره
ب��ا بنز هس��تیم .وی اضاف��ه کرد :در تولی��د با برند
ایران خودرو توانس��تهایم قرارداد ساخت موتورهای
سه س��یلندر را با شرکای خارجی خود نهایی کنیم.
عالوه بر این ،یک ماه دیگر در نمایش��گاه بینالمللی
خ��ودرو یک خبر خ��وب درباره توس��عه محصوالت
داخلی اعالم خواهیم کرد.
مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو اف��زود :در الجزایر با
مش��ارکت یک��ی از ش��رکتهای الجزایری یک خط
تولید خودروس��ازی در حال ساخت است که بعد از
یک س��ال ،تولید محصوالت ایران خودرو در الجزایر
ش��روع میش��ود؛ این روند در چند کشور دیگر نیز
ادام��ه دارد .مدیرعام��ل ای��ران خ��ودرو در م��ورد
همکاریهای این ش��رکت با پژو نیز گفت :براساس
وع��ده دادهش��ده ،خ��ودروی پژو  2008اس��فندماه
امسال تولید میشود و پس از آن ،دو خودروی 301
و  208به تولید خواهند رسید.
وی رقم سرمایهگذاری در این همکاری را نزدیک
ب��ه  500میلی��ون دالر اع�لام کرد و گف��ت :اکنون
نزدیک به  100میلیون یورو (50درصد توس��ط پژو
و 50درصد توسط ایران خودرو) سرمایهگذاری شده
است .سال گذشته اجرای برنامه جامع اقدام مشترک
(برج��ام) کلید خورد و به دنب��ال آن لغو تحریمهای
هس��تهای غرب علیه کش��ورمان اعم از تحریمهای
اتحادیه اروپا ،آمریکا و قطعنامههای ش��ورای امنیت
آغاز ش��د .در این مدت ،برخی خودروسازان داخلی
مذاک��رات خود ب��ا همکاران خارج��ی را کلید زدند؛
برخی به مرحله امضای تفاهمنامه و قرارداد رسیدند
و حت��ی در ای��ن میان برخی از ش��رکتها به تفاهم
تولید خودروی مشترک دست یافتند.
هاش��م یک��هزارع ،مدیرعام��ل گ��روه صنعت��ی
ایران خودرو آذرماه س��ال گذش��ته و در ش��رایطی
که هنوز برجام اجرایی نش��ده بود ،از مذاکره با یک
خودروس��از اروپایی برای تولید محصولی مش��ترک
خب��ر داد و اعالم ک��رد که «فع�لا نمیتوانم نام آن
خودروس��از را بب��رم ،فق��ط در این ح��د بدانید که
اروپایی اس��ت و حتما امس��ال قرارداد دوجانبه امضا
خواهد شد».
ب��ا اج��رای برجام ،ش��رکت پ��ژو بهعن��وان طرف
مذاکره ایران خودرو معرفی ش��د و از آنجا که زمینه
همکاریه��ا پیش از اجرای برجام آماده ش��ده بود،
قرارداد ای��ران خودرو و پ��ژو در کوتاهترین زمان به
امضا رس��ید .براساس این قرارداد ،ش��رکتی به نام
«ایکاپ» برای تولید محصوالتی مش��ترک در ایران
راهاندازی ش��د و در نخس��تین روز تیرماه امسال به
صورت رسمی آغاز بهکار کرد؛ این شرکت قرار است
س��ه محصول « »301« ،»2008و « »208را تولید
و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کند.
در دور ت��ازه هم��کاری پ��ژو و ایران خ��ودرو ،پژو
 2008نخس��تین محصولی اس��ت که در اسفندماه
تولید خواهد ش��د و اکن��ون مراحل��ی از تولید این
محصول راهاندازی شده است.

ورود ایران به طراحی خودروهای
خودران

مرکز ملی توس��عه فن��اوری خودروهای خودران
هوش��مند به همت ستاد توسعه فناوری حوزه انرژی
معاونت علمیوفناوری ریاس��تجمهوری در کش��ور
راهاندازی میشود .به گزارش کارپرس ،ستاد توسعه
فن��اوری ح��وزه ان��رژی معاونت علمی با مش��ارکت
مرکز توس��عه زیرس��اخت خودروه��ای برقی وزارت
نی��رو و ش��رکتهای دانشبنیان مرکز ملی توس��عه
فن��اوری خودروهای خودران هوش��مند را راهاندازی
میکند .فناوری خودروهای هوش��مند خودران یکی
از فناوریه��ای برافک��ن تا س��ال  2025خواهد بود
ک��ه ابعاد اقتصادی آن تا ح��دود  2میلیارد دالر نیز
پیشبینی شده است.
عالوه بر تاثیرات محیط زیستی مهم این فناوری،
توس��عه آن میتواند حداقل  30و حداکثر  150هزار
م��ورد از تصادفات کش��نده را کاهش دهد که رقمی
قابل توجه اس��ت .در واقع زیرفناوریهای اصلی این
فناوری هوش مصنوعی ،بینایی رایانهای ،سنسورهای
پیشرفته و ارتباط ماشین – ماشین است.
براس��اس اعالم روابط عمومی معاون��ت علمی ،با
توجه به اهمیت این مس��ئله س��تاد توسعه فناوری
حوزه انرژی معاونت علمی اقدامات برنامهریزیشده
همچون شناسایی و ارزیابی توانمندی بومی و ایجاد
مرکز ملی توسعه فناوری خودروهای هوشمند را در
نظر گرفته است و قصد دارد تا پایان سال آینده این
مرکز را با همکاری و مش��ارکت شرکتهای فناوری
راهاندازی کند.
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صادرات خودرو ،جنگ تکنیکهای تبلیغاتی است
براساس آنچه در سند اهداف
و سیاس��تهای توسعه صنعت
خ��ودرو ت��ا اف��ق  ۱۴۰۴بر آن
تاکید شده است ،صنعت خودرو
هشت سال زمان دارد تا میزان
تولید در کش��ور را به ۳میلیون
دس��تگاه برساند و یک سوم این
میزان تولید نیز باید صادر شود.
ب��ه گ��زارش اخبار خ��ودرو،
در این س��ند همچنین تکلیف
قطعهس��ازان نی��ز ب��ه دق��ت و
درس��تی مشخص شده است .بر
ایناس��اس تا زمان تعیینشده،
تولید صنعت قطعهسازی باید به
ارزش  ۳۱میلیارد دالر برسد که
ب��ه تفکیک۲۵ ،میلیارد دالر آن
ب��ه تأمین نیاز قطعات در داخل
کشور اختصاص خواهد یافت و
 ۶میلیارد دالر نیز به کشورهای
دیگر صادر خواهد شد.
پس میتوان گف��ت با توجه به
موارد و اعداد و ارقامی که به دقت
در سند چشمانداز صنعت خودرو
به آنها اشاره ش��ده است ،اهمیت
یافتن و ایج��اد بازارهای خارجی
و ض��رورت ص��ادرات تولی��دات
این صنعت ،پرواضح و مش��خص
است ،بنابراین برنامهریزی دقیق،
یافتن راهکارهای عملی و تدوین
استراتژیهای کارآمد در این زمینه
نیز بسیار حائز اهمیت است.
تامین نیاز بازار داخل و
تصاحب بازار جهانی
صنعت خودروس��ازی کش��ور
به ایجاد ظرفیته��ا و تغییرات
تازهای نیازمند اس��ت تا بتواند
ه��م در ب��ازار داخل��ی و هم در
زمینه صادرات و حضور بیش��تر
در بازارهای منطقهای و جهانی
نقش قابلتوجهی را ایفا کند.

در این رابطه یک کارش��ناس
صنع��ت خ��ودرو در گفتوگو با
«دنیای خودرو» ،ب��ا بیان اینکه
در این راس��تا خودروسازان باید
مراک��ز تحقیقات مش��ترک را با
ش��رکای خارج��ی ب��رای تولید
خودروهای متن��وع ایجاد کنند،
گفت« :خودروسازان باید بهجای
تولید طوالنیم��دت یک خودرو،
مدلهای جدی��د را طراحی و به
ب��ازار عرضه کنن��د و در جریان
توس��عه همکاری با شرکتهای
خارج��ی باید موض��وع تنوع در
تولیدات مش��ترک ،ه��دف قرار
گی��رد تا ب��ازار ایران به آس��انی
تبدی��ل به مرکزی ب��رای فروش
خودروهای خارجی نشود».
سعید نقیزاده با اشاره به اینکه
ب��ه ج��ای ورود محصولی جدید
به ب��ازار ،باید ه��دف اصلی ورود
تکنولوژی تولید و توس��عه توان
قطعهس��ازان داخلی باشد ،اظهار
کرد« :حرکت در این مسیر است

که ایران را در رده خودروس��ازان
جهان��ی ق��رار میده��د .در واقع
هدف از تولید خودروهای جدید
در کشور باید عالوه بر پاسخگویی
به نی��از ب��ازار داخ��ل ،تصاحب
بازاره��ای صادرات��ی در منطقه
باشد .برای دستیابی به این هدف
الزم اس��ت در ح��وزه طراحی و
تحقی��ق و توس��عه در صنع��ت
خودرو س��رمایهگذاری بیشتری
صورت گیرد».
وی ضمن توضیح این مطلب
که صنع��ت خ��ودروی ایران از
ظرفیت تولید مناسبی برخوردار
اس��ت ،تأکی��د ک��رد« :ب��ا این
ح��ال انتظار میرود با توس��عه
همکاریه��ا ش��اهد افزای��ش
ظرفیتهای جدی��د در صنعت
خودروی کش��ور باش��یم .البته
باید توجه داش��ت که دستیابی
به این ش��رایط و اه��داف مورد
نظر در صنعت خودرو ،مستلزم
وج��ود مدی��ران متخص��ص در

حوزه خودروسازی است».
ب��ه گفت��ه نق��یزاده ،در این
راستا این انتظار وجود دارد که
در همکاریهای جدید ،ساخت
داخل مورد توجه بیشتری قرار
گرفته و تمرکز و سرمایهگذاری
ش��رکتها در راس��تای توسعه
درصد داخلیس��ازی محصوالت
جدید باشد.
نباید به صادرات نگاه فانتزی
داشت
یکی از اعض��ای هیأت علمی
دانش��گاه علم و صنعت در این
رابطه ط��ی آخری��ن اظهارنظر
خود با بی��ان اینکه صادرات اثر
مثبتی در اقتصاد کشور خواهد
داش��ت ،گفت« :هرچ��ه میزان
ص��ادرات در صنع��ت خودروی
کشور باالتر باشد ،موفقیت این
صنعت بیشتر خواهد بود».
رمضان��ی با اش��اره ب��ه اینکه
براس��اس س��ند چش��مانداز و

همچنین تأکید قراردادهای اخیر
خودرویی ۳۰درصد از محصوالت
تولیدش��ده در ایران به بازارهای
خارج از کش��ور هدایت میشود،
اظهار کرد« :درخصوص صادرات
تولیدات خودروهای داخلی که با
مش��ارکت ش��رکتهای خارجی
ص��ورت میگی��رد ،بای��د گفت
خودروس��ازان خارجی متعهد به
ایجاد ب��ازار ف��روش در خارج از
کش��ور و صادرات هستند ،اما در
خصوص صادرات خودروس��ازان
داخلی ،س��اختار قوی صادرات و
تبلیغات موث��ر برای صادرات این
خودروها باید شکل گیرد».
بهگفته این اس��تاد دانش��گاه
عل��م و صنع��ت ،دول��ت باید در
سیاس��تهای اصل��ی و کلیدی
خود میان همه وزرا دستورالعمل
اولویت ص��ادرات را اب�لاغ کند.
چراکه بدون اعمال سیاستهای
کل��ی ص��ادرات ،بهتری��ن
تولیدکنن��دگان نی��ز نخواهن��د
توانست موفق عمل کنند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه فرآین��د
کاغذبازیه��ای گس��ترده اداری
مانع مهم��ی در مس��یر فعالیت
صادرکنندگان بهش��مار میرود،
تصریح کرد« :در این راستا دولت
باید همه دس��تگاههای مجری را
مکل��ف و موظ��ف کن��د ت��ا در
راستای صادرات و ارائه تسهیالت
با صادرکنندگان همکاری الزم را
داشته باشند ».رمضانی همچنین
به اهمیت بحث کیفیت و قیمت
در بازارهای صنعتی اش��اره کرد
و اف��زود« :در ب��اب این مس��ئله
وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت،
ارگان��ی کلی��دی ب��رای ایج��اد
هماهنگ��ی می��ان س��ازمانها و
شرکتهاست».

قطعات خودروهایتولیدی چقدر داخلی است؟
در حدود یک هفته اس��ت که نوس��ان
و افزایش قیم��ت دالر ،بازارهای مختلف
اقتص��ادی را متزل��زل کرده اس��ت .حاال
دوباره با توجه به س��خنان رئیسجمهور
آمریکا که با تندی نسبت به برجام مطرح
کرده است ،ش��اید دوباره شاهد افزایش
قیمت دالر در بازار باشیم.
به گزارش اخبار خودرو ،باتوجه به سابقه
تاریخ��ی این اتفاق یعن��ی افزایش قیمت
ارز ،صنع��ت خودرو در انتظ��ار پیامدهای
منفی آن اس��ت چراکه ب��ا افزایش قیمت
ارز ،افزای��ش قیمت مواد اولی��ه و قطعات
خ��ودرو قابل پیشبینی بوده و در این بین
قطعهس��ازان بیشترین فش��ار را متحمل
خواهند شد .از دیگر سو ،بازار خودروهای
وارداتی که تاکنون با معضل بس��ته شدن
ثبتارش روبهرو بود ،حاال با ش��وک افزایش
قیمت ارز مواجه شده است.

تاثیراتافزایشنرخارزبرخودروسازی
در زمین��ه افزای��ش قیم��ت ارز و تاثیر
نوس��انات اخی��ر ن��رخ ارز بر ب��ازار تولید
خودروس��ازان ،داریوش اس��ماعیلی ،عضو
کمیس��یون صنایع مجلس دهم میگوید:
«باتوجه به میزان داخلیس��ازی خودروها
و تامی��ن درص��د کم��ی از قطع��ات مورد
نی��از خودروها از قطع��ات خارجی ،به نظر
نمیرس��د این مس��ئله تاثی��ر چندانی بر
جریان تولی��د محصوالت داخلی داش��ته
باشد».بهگفته این عضو کمیسیون صنایع،
در صورتی که میزان وابستگی خودروسازان
به نرخ ارز زیاد باش��د ،بیش��ک بس��یاری
از تالشه��ای صورتگرفت��ه در زمین��ه
داخلیسازی و تولید در صنعت خودرو ،زیر
س��وال رفته و با هر تغییر و ش��وک ارزی،
ب��ازار تولید و قیمت خ��ودرو متاثر خواهد
ش��د .ب ه اعتقاد فعاالن بازار ،هنوز افزایش

تازههای خودرو

قیمت خودرو و افزایش نرخ ارز
همگام نیستند
از دیگر س��و ،علی اسدیکرم دیگر عضو
کمیس��یون صنای��ع مجلس ده��م درباره
ارتباط قیم��ت دالر با قیمت خودرو گفت:
«این موضوع از گذش��ته در کش��ور تجربه
ت با
ش��ده اس��ت ،زمانیک��ه هزین��ه دول 
درآمدش برابر نبوده ،قیمت دالر را از لحاظ
ارزش ریال��ی با افزایش روب��هرو میکردند
ک��ه بر ای��ناس��اس ارزش ری��ال کاهش
مییافت تا هزینهها پوش��ش داده ش��ود».
عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس
شورای اسالمی ،تصریح کرد« :خودروهای
وارداتی و برخی قطعات خودروهای ساخت
داخل از خارج از کش��ور وارد میشوند که

اخبار
سنگاندازی برخی مدیران مانع
ورود برندهای خودروسازی به
ایران میشود

مدیرعام��ل ش��رکت داتی��س خ��ودرو ب��ا بی��ان
اینک��ه اس��تانداردهای دوگان��ه حمای��ت از حقوق
مصرفکنندگان در حوزه واردات خودرو وجود دارد،
گفت :سنگاندازی برخی مدیران مانع ورود برندهای
خودروسازی به ایران میشود.
به گزارش مهر ،میالد علینقی ،مدیرعامل ش��رکت
داتیس خودرو با اش��اره به اطالعیه مبهم س��ازمان
حمایت از حق��وق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان
مبنیب��ر عدم صدور مجوز پیشفروش برای تعدادی
از شرکتهای فعال در این حوزه ،ضمن بیان مطلب
فوق گفت :متاس��فانه رویههای این سازمان در حوزه
پیشفروش خودرو ،بسیار مبهم و فاقد شفافیتهای
الزم است؛ بهگونهای که پس از پیگیریهای متعدد
داتیس خودرو و برخی دیگر از ش��رکتها ،هنوز هم
دستورالعمل رسمی و دقیقی برای این موضوع اعالم
و ابالغ نشده است.
وی با اشاره به اینکه ش��رکت داتیس خودرو طی
س��الهای فعالیت خود ،مجوز کسب داشته ،در اداره
ثبت ش��رکتها ثبت رسمی ش��ده و در تشکلهای
قانونی و رس��می مربوط��ه نیز حض��ور دارد ،یادآور
ش��د :طبیعت��ا اگر نباید پیشفروش��ی انجام ش��ود،
این ممنوعیت بای��د هم برای نمایندگان به اصطالح
رس��می و هم برای غیرنمایندگان رسمی واردکننده
خودرو باشد.
مدیرعام��ل ش��رکت داتیس خودرو ب��ا طرح این
پرسش که پس چرا نمایندههای به اصطالح رسمی،
همچن��ان اقدام به پیشفروش میکنند؟ اضافه کرد:
در آگهیه��ای برخ��ی از این نمایندگان ،مش��اهده
میش��ود که وعده تحویل خودرو در  ۱۸۰روز کاری
را میدهند .هنگامی که س��ایت ثبتسفارش بسته
است ،چگونه میخواهند به تعهداتشان عمل کنند؟
وی با اشاره به زنجیره ایجادشده توسط این شرکت
شامل تعمیرگاه پیش��رفته و تخصصی ،خدمات پس
از فروش  ۷۷ماهه ب��ه خودروهای وارداتی ،گارانتی
۳۳ماه��ه تعوی��ض خ��ودرو و عق��د ق��رارداد تولید
مشترک در ایران با یکی از خودروسازان مطرح دنیا،
ای��ن اقدامات را گامهای عمل��ی این هلدینگ جهت
حمایت از حقوق مصرفکنندگان توصیف کرد.

توقف ثبت سفارش به منزله توقف
واردات خودرو نیست

افزایش قیمت خودرو به بهانه رشد نرخ ارز

قیم��ت دالر ،تاثیرات خاص خود را بر بازار
خودروهای وارداتی نگذاشته است.
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بهطور طبیعی قیم��ت خودروهای مذکور
متاثر از قیمت دالر است».علی اسدیکرم،
تاکید میکند« :باید توجه داش��ت برخی
خودروها با عنوان خودروی ملی ش��ناخته
میش��وند و تمام یا بخ��ش قابلتوجهی از
بهای تمامشده خودروی ملی براساس ریال
محاسبه میشود ،بنابراین اینکه قیمت یک
خودروی ملی همگام ب��ا نرخ دالر افزایش
یابد ،غیرمنطقی است».
بازار خودرو به سخنان ترامپ واکنش
نداشته است
بهاعتقاد فعاالن بازار هنوز افزایش قیمت
دالر ،تاثی��رات خاص خود را بر بازار قیمت
خودروه��ای وارداتی نگذاش��ته اس��ت ،اما
ممنوعیت ثبت س��فارش ،رشد قیمتها را
بهحدی رس��انده که دیگر خرید ،آنهم با
این قیمتهای نامعقول ،منطقی نیست.

قائممق��ام وزیر صنع��ت ،معدن و تج��ارت با بیان
اینکه توقف ثبت س��فارش به منزل��ه توقف واردات
خودرو نیس��ت ،گفت :براساس آمار استخراجشده از
سامانه گمرک طی شش ماهه اول سال جاری بیش
از ۴۴هزار خودرو وارد کشور شده است.
مجتبی خس��روتاج اظهار کرد :توقف ثبت سفارش
خ��ودرو به منزله توقف واردات خودرو نیس��ت و در
ح��ال حاضر واردات خودروی س��واری از محل ثبت
سفارش قبلی در حال انجام است.
وی افزود :براس��اس آمار استخراجش��ده از سامانه
گمرک طی ش��ش ماهه اول س��ال ج��اری بیش از
44هزار خودرو وارد کشور شده است.
رئیس س��ازمان توس��عه تجارت گفت :ارزش این
میزان واردات خودرو بالغ بر  1.2میلیارد دالر اس��ت
که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد
حدود 38درصد و از نظر ارزش حدود 40درصد رشد
داشته است.
گفتنی اس��ت سایت ثبت س��فارش حدود سه ماه
است که بسته شده است.
پیش��تر علی علیآب��ادی ،مدیرکل دفت��ر مقررات
ص��ادرات و واردات س��ازمان توس��عه تج��ارت در
گفتوگو ب��ا میزان اظه��ار کرد :دس��تورالعملی در
خص��وص واردات خودرو برای هیأت دولت ارس��ال
ش��ده که به محض اینکه تصویب و ابالغ شود نسبت
به بازگشایی سایت اقدام میکنیم.

طرح تشدید برخورد با خودروهای
دودزا در تهران کلید خورد

ی ا م و رونمایی شد.
اولین قایق الکتریکی جهان با همکاری ب 

رئیس پلیس راهور ته��ران بزرگ از کلید خوردن
ط��رح تش��دید برخورد پلی��س با خودروه��ای فاقد
معاینه فنی و دودزا خبر داد.
س��ردار محمدرض��ا مهمان��دار گفت :ب��ا توجه به
س��ردی هوا در نیمه دوم سال و پدیده وارونگی هوا
از روز گذش��ته کنترل خودروها و وس��ایل نقلیه در
اولویتهای پلیس قرار گرفت.
وی افزود :در طرح تش��دید برخورد با خودروهای
فاق��د معاینه فن��ی و دودزا همکارانم با اس��تقرار در
معابر پایتخت با شدت با وسایل نقلیه دودزا برخورد
میکنن��د .به گزارش خبرخودرو ،س��ردار مهماندار
گفت :مأموران ما در  ۶۲نقطه تهران اس��تقرار دارند
و این طرح که در طول س��ال نی��ز ادامه دارد از روز
گذشته با شدت بیشتری پیگیری شد.
وی اف��زود :در اجرای این ط��رح خودروهای فاقد
معاینه فنی در محدوده زوج و فرد به صورت مکانیزه
 ۵۰ه��زار تومان اعمال قانون میش��وند و در خارج
از ای��ن مح��دوده نیز عوامل پلیس ب��ا این خودروها
برخورد میکنند.
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رویداد «معامله فناوری»
برگزار میشود

بوکار در روستاهای کش��ور اجرایی میش��ود.به گزارش
طرح توس��عه کس�� 
خبرگزاری صداوس��یما مرک��ز همدان  ،مدیرعامل صندوق کارآفرین کش��ور در
اس��دآباد گفت :دولت طرح توسعه کسب و کار در پنج هزار روستای کشور را در
بوکار در روستاها  ۱۰هزار میلیارد
قالب برنامه ششم توسعه دیده و برای رونق کس 
تومان تس��هیالت ارزانقیمت پیشبینی کرده که  ۳۰درصد آن س��هم صندوق
کارآفرین اس��ت.آقای نورالهزاده افزود :از ابتدای س��ال تاکنون صندوق کارآفرین
بوکار در روس��تاها
 ۸۰۰میلیارد تومان تس��هیالت ارزانقیمت برای رونق کس�� 
پرداخت کرده است.او تاکید کرد :در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دولت تالش
می کند با مش��ارکت روس��تاییان زنجیره تامین ،تولید ،عرضه و شبکه فروش و
صادرات محصوالت در قالب بستهبندی و برند جهانی را در روستاها فعال کند.

نخس��تین دوره از سلس��ه رویداده��ای( Tech Dealمعامله فن��اوری) با حضور
س��رمایهگذاران و صاحبان صنایع با هدف آش��نایی افراد ب��ا جدیدترین فناوریهای
دانشبنی��ان در ح��وزه کاری خود برگزار میش��ود .به گزارش مهر ب��ه نقل از پارک
فناوری پردیس ،اکبر قنبرپور ،رئیس مرکز فن بازار ملی ایران اظهار داشت :در رویداد
( Tech Dealمعامل��ه فناوری) فناوران و صاحب��ان طرحهای نوآورانه ،صنعتگران و
بوکارهای مختلف ،بنگاههای سرمایهگذاری و مشتریان بالقوه اختراعات
صاحبان کس 
مهمترین بازیگران به ش��مار میآیند .وی تصریح کرد :همچنین منتخبی از خبرگان
هر صنعت و هیأت داوران در نحوه اجرا و کارایی این رویداد همراه هس��تند .قنبرپور
مهمترین ویژگی متمایز این رویداد با سایر رویدادهای مشابه را استفاده از داوران خبره
هر صنعت برای ارزیابی طرحهای فناورانه و راستیآزمایی ایشان در روز رویداد دانست.

نگاه

یادداشت

اقیانوس سرخ برای تجارتهای آنالین
دکتر لیال شیرازی

مشاور در مدیریت بازاریابی و مدیریت اجرایی

مبحثی که مدتهاس��ت متخصصین علم بازاریابی و فروش را درگیر
چالشهایی جدی کرده ،همانا فروش آنالین و از طریق اپلیکیشنهای
تلفنهای هوشمند است .کمتر کارخانه یا کمپانی را میتوان یافت که
هنوز به سمت فروش اینترنتی نرفته باشد.
به گ��زارشام ب��یای نی��وز ،ام��روزه نمونههای موفق و چش��مگیر
تجارته��ای ایرانی که براس��اس اینترنت و فروش آنالی��ن راهاندازی
ش��دهاند کم نیس��تند ،حتی بعضا بسیاری از آنها به یک برند ارزشمند
و پرطرفدار تبدیل ش��دهاند .در این میانه ،هر روزه نیز رقبایی از اقصی
نقاط قد علم میکنند و تالش بر تصاحب سهم بازار دیگری دارند.
ای��ن مقوله در ایران و جهان زنگ خط��ری را برای تجارتهایی که
هنوز تفکرات سنتی یا نیمهسنتی بر فضای فعالیت آنها مستولی است
به صدا درآورده است ،چنانچه
اخی��را در خبری آمده بود که
(به دلیل حرکت تجارتها به
س��مت فروش آنالین) حدود
یک چه��ارم مراکز خرید واقع
در آمری��کا ،طی س��ه تا چهار
سال آتی بس��ته خواهند شد.
ای��ن خب��ر نگارن��ده را برآن
داش��ت ت��ا تحلیل��ی مختصر
ب��ر فعالیته��ای والم��ارت
( )WALMARTو اتفاقاتی
که در بخش فروش آنالین آن
در ش��رف وقوع است ،داشته
باشد.
والم��ارت دارای 4ه��زار و
 690فروش��گاه عظی��م در
کش��ورهای مختلف ،خصوصا
ق��اره آمریکا اس��ت و به واقع
یکی از امپراتوریهای تجاری
اس��ت .با توجه به مقوله خطر
جدی که برای کلیه تجارتها
در رابط��ه با فروش آنالین پیش آمده اس��ت ،والم��ارت اخیرا تصمیم
گرفته با گوگل ش��راکت ایجاد کند تا کاالهایش در گوگل اکس��پرس
( )GOOGLE EXPRESSک��ه همان مرکز خری��د آنالین گوگل
است عرضه شود.
این کمپانی بهعنوان بزرگترین خردهفروش��ی جهان برای نخستین
بار به این نتیجه رس��یده اس��ت ک��ه کاالهایش را در جای��ی به غیراز
وب سایت رسمی خودش  -البته فعال فقط در آمریکا -عرضه کند.
نکت��ه اینجاس��ت ک��ه ب��ه دلی��ل ق��درت گرفت��ن روزاف��زون
آم��ازون( ،)AMAZONه��ر دو کمپان��ی عظی��م والم��ارت
( )WALMARTو گ��وگل تح��ت تهدی��د آمازون هس��تند .طبق
تحقیق��ات ص��ورت گرفته نخس��تین اولویت مردم ب��رای انجام خرید
آنالین ،زمانیکه در وب جستوجو میکنند بررسی و خرید از آمازون
اس��ت ،پس منطقا این اقدام مش��ترک والمارت و گوگل ،دلیلی قطعی

برای موفقیت آنها نخواهد ش��د ،اما ش��اید بتوان به آینده فعالیت آنها
امید داشت.
ب��ا توجه ب��ه تغییراتی که به دلیل پیش��رفت تکنول��وژی در فضای
مج��ازی اتفاق میافتد ،کلیه ش��رکتهای تجاری به ناچارباید خود را
ب��ا آن تغییرات هماهنگ کنند تا بتوانند در روند جذب و نگهداش��ت
مشتریان خود موفق عمل کنند.
نتیج��ه تحقیقات��ی که در این راس��تا به عمل آمده نش��ان میدهد
مش��تریان والم��ارت آنچ��ه را قبال ب��ا مراجعه حض��وری میخریدند
هماکنون به گوگل هوم ( )GOOGLE HOMEکه یک س��رویس
جستوجو و خرید صوتی است سفارش میدهند .الزم به توضیح است
ک��ه گوگل هوم ،همانند آم��ازون اکو ( )AMAZON ECHOیک
سرویس جستوجوی صوتی است.
تحقیق��ات گ��وگل میگوید بی��ش از 20درصد جس��توجوها برای
خرید کاال توس��ط گوشیهای
هـــوش��مــند و از طری��ق
س��رویسهای صوت��ی صورت
میگی��رد و انتظ��ار تغیی��ر و
تبدیل گش��تن بخش عظیمی
از خریده��ای مردم براس��اس
سیستمهای صوتی خیلی دور
نیس��ت .بهرغم این بررسیها،
عموم��ا باید گف��ت که گوگل
در ب��ازار تج��ارت الکترونیک
کم��ی عق��ب اس��ت ،در مقام
مقایس��ه باید گفت که آمازون
مانند یک دیپارتمنت اس��تور
( DEPARTMENT
 )STOREبسیار بزرگ است
در حالیکه گوگل اکس��پرس
تاکن��ون توانس��ته ح��دود
50فروش��گاه خردهفروشی را
در خود داشته باشد.
هماکنون والمارت در تالش
اس��ت تا بتواند فروش آنالین
را از ط��رق مختل��ف افزایش دهد ،بهطوری که مش��تریان حتی خرید
سبزیجات و خواربار خود را هم میتوانند آنالین انجام دهند و این امر
خود منجر به افزایش فروش 60درصدی س��بزیجات و خواربار در سه
ماهه دوم سال جاری میالدی شده است.
آنچه به زعم نویس��نده در ش��رف وقوع است در واقع آغاز اتحاد بین
گ��وگل و والمارت نیس��ت ،بلکه آغ��از رقابت بین والم��ارت و آمازون
اس��ت و یکی از بهتری��ن انتخابهای والمارت برای س��وار ش��دن بر
امواج س��همگین فروش آنالین ،ایجاد ش��راکت با گ��وگل خواهد بود.
طبق آمارها در جوالی سال گذشته حدود  83.6میلیون نفر از سایت
والم��ارت دیدن کرده بودند ک��ه این تعداد در همان بازه زمانی ،حدود
نصف بازدیدکنندگان از س��ایت آمازون بوده اس��ت .این امر نش��ان از
س��ختی راهی دارد که والمارتباید طی کن��د تا حتی بتواند در مقام
دوم پس از آمازون قرار بگیرد.

مونسان مطرح کرد

کسبوکارهای کوچک را در حوزه گردشگری رواج میدهیم

رئیس سازمان میراث فرهنگی گفت که تالش کردیم کسبوکارهای کوچک
را در ح��وزه گردش��گری رواج دهیم تا از این ظرفیته��ا در بازه زمانی کوتاه
بهرهمند شویم.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی و اطالعرس��انی
س��ازمان می��راث فرهنگ��ی ،صنایعدس��تی
و گردش��گری ،علیاصغ��ر مونس��ان ،مع��اون
رئیسجمهوری و رئیس سازمان میراثفرهنگی،
صنایعدستی و گردشگری مهر در مراسم تکریم
و معارفه مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش
که در س��الن خلیجفارس جزیره کیش با حضور
مرتض��ی بانک مش��اور رئیسجمه��وری و دبیر
ش��ورای عالی مناطق آزاد و تجاری برگزار شد،
گفت« :امروز بخش گردشگری در دنیا بهعنوان
صنعتی معرفی میش��ود ک��ه در اقتصاد جهانی
رتبه س��وم را دارد .این صنع��ت ۲۴۰۰میلیارد
دالر از تولید ناخال��ص دنیا را به خود اختصاص
داده و در آخرین آمارهای اعالمش��ده ،مشخص شد که بیش از یکمیلیارد و
۲۰۰میلیون گردشگر در دنیا وجود دارد».
او ادامه داد« :بهواسطه مختصاتی که صنعت گردشگری دارد ،ابعاد اجتماعی

و اقتص��ادی را درب��ر میگیرد .اهمیت و جایگاه صنعت گردش��گری امروز به
نقطهای رسیده است که در برخی کشورها بهعنوان صنعت اول معرفی میشود.
با حداقل س��رمایهگذاری در حوزه گردشگری میتوان به اشتغال پایدار دست
یافت و عدالت اجتماعی و درآمد را تا مناطق و
روستاهای کوچک گسترش داد».
مونس��ان با بیان اینکه گردشگری میتواند
نقش موثری در تولید ناخالص داخلی کشورها
ایف��ا کن��د ،گفت« :در کش��ور م��ا نیز صنعت
گردش��گری وج��ود دارد اما باید ب��ه این نکته
توج��ه کنیم که س��هم بزرگی از گردش��گری
خارجی ما را گردشگری زیارتی دربر میگیرد
که منافع اقتصادی چندانی برای کشور ندارد .با
توجه به ظرفیتهای موجود در سراسر مناطق
کشور باید گردشگری داخلی و خارجی را رونق
ببخشیم».
او با بیان اینکه تدوین قانون جامع حمایت از
گردشگری در دستور کار قرار دارد ،گفت« :امیدواریم با این قانون که قرار است
به تصویب هیأتدولت و مجلس ش��ورای اسالمی برسد ،گشایشی در توسعه
صنعت گردشگری کشور ایجاد شود».

کسبوکارهایی که محکوم به فراموشیاند!
معراج معمار نسب

مشاور دیجیتال مارکتینگ

شریک استیو جابز دانشگاه مجازی تاسیس میکند
استیو ووزنیاک یک دانشگاه به نام « »Woz Uراهاندازی میکند که مردم را با مهارتهای الزم برای کسب مشاغل فناوری آشنا کند.
ووزنیاک انگیزه و جاهطلبیهای بزرگی برای پلتفرم آموزشی خود دارد .به گزارش ایسنا و به نقل از تک تایمز ،استیو ووزنیاک ،شریک
س�ابق اس�تیو جابز ،مدیرعامل فقید اپل ،نیازی به معرفی ندارد .وی در حال تاس�یس یک دانش�گاه آنالین جدید برای افرادی است که
میخواهند چیزی درباره فناوری ،برنامهنویس�ی یا زمینههای مش�ابه مطالعه کنند .وی آن را « »Woz Uمینامد و قرار اس�ت مردم را با
مهارتهایی که برای ورود به صنعت فناوری نیاز دارند ،آشنا کند.
ب�ه گفته ووزنیاک ،هدف این اس�ت که مهارتهای دیجیت�ال را به افراد آموزش دهیم و بدون اینکه آنه�ا مانند آنچه در اکثر کالجها و
دانش�گاههای آمریکا اتفاق میافتد ،زیر قرض و بدهی بابت وامهای دانش�جویی کمر خم کنند ،آماده تصاحب ش�غل در مش�اغل فناوری
کنیم .وی ادامه داد :مردم اغلب از انتخاب حرفهای مبتنیبر فناوری میترس�ند زیرا فکر میکنند که نمیتوانند این کار را انجام دهند.
من میدانم که آنها میتوانند و من میخواهم چگونگی آن را به آنها نشان بدهم.
در حال حاضر Woz U ،تنها برنامههای آنالین دارد که متمرکز بر توسعهدهندگان نرمافزار و متخصصان پشتیبانی کامپیوتر است ،اما

حضور زودهنگام موزههای دنیا در ایران
مدیرکل م��وزه ملی ایران گفت برنامهریزیه��ا و پیگیریها برای برگزاری
نمایشگاههایی از موزههای بزرگ دنیا در موزه ملی ایران در دست انجام است
که بهزودی نتیجه میدهند.
جبرئیل نوکن��ده ،مدیرکل موزه ملی ایران در
نشس��ت خبری نمایش��گاه «ایران و ارمنستان،
خاطره یک س��رزمین» در موزه ملی ایران اظهار
کرد :بعد از بیانیه سفر رئیسجمهور کشورمان به
ارمنستان و یکی از مفاد بیانیه مبنی بر برگزاری
نمایشگاهی مشترک از سوی دو کشور به صورت
رفتو برگشت ،نخست موضوع نمایشگاه انتخاب
و س��پس آث��ار تاریخی از هزاره چه��ارم تا دوره
اورارتویی انتخاب شد ،موزه تاریخ ارمنستان ۱۰۳
اث��ر از آثار نفیس خود و موزه مل��ی ایران ۲۰۰
اثر تاریخی خود را برای برگزاری این نمایش��گاه
انتخاب کردند.
به گزارش ایس��نا ،او با بی��ان اینکه موزه ملی
نزدیکی بیشتری با آثار ارمنی دارند ،انتخاب شوند،
ایران تالش کرد تا آثاری که
ِ
افزود :گاهی این آثار آنقدر به هم نزدیکند که حتی کارشناسان متخصص نیز به
سختی تمایز آنها از کشور دیگر را تشخیص میدهند .این آثار در چهار گالری

متفاوت با موضوعات مختلف به نمایش گذاشته میشوند.
وی افتتاح این نمایش��گاه را  ۲۵مهر و اختتامیه آن را  ۲۷دی ماه دانست و
افزود :در همه ساعت کاری موزه ملی ایران ،امکان بازدید از این نمایشگاه وجود
دارد ،همچنین نشستهای تخصصی مرتبط با
موضوع و یک ش��ب فرهنگی توس��ط س��فیر
ارمنستان در موزه ملی ایران برگزار میشود.
او در ادام��ه با بیان اینکه فکر میکنیم موزه
ملی ایران در  ۸۰س��ال عمر خ��ود چهار دوره
میزب��ان آثار تاریخی کش��ورهای مختلف بوده
اس��ت ،برگزاری نمایشگاه ارمنس��تان در ایران
را ی��ک فرصت تاریخی برای م��وزه ملی ایران
دانست.
نوکنده همچنین با اشاره به این اعتراضهای
رسانهها و کارشناسان در سالهای گذشته که
دائم این بحث را مطرح میکردند که فقط ایران
آثار تاریخیاش را به کشورهای دیگر میفرستد
و هیچ نمایش��گاهی از کش��ورهای دیگر در ایران برگزار نمیش��ود ،گفت :با
پیگیریهایی که انجام دادهایم در حال مذاکره با برخی از موزههای بزرگ دنیا
هستیم تا در سالهای آینده این نمایشگاهها را در ایران برگزار کنیم.

در سال آینده برنامههای مربوط به علوم داده ،برنامههای کاربردی موبایل و حتی امنیت سایبری را نیز ارائه میدهد.
با این وجود هنوز مش�خص نیس�ت که آیا دورههای  Woz Uبه صورت رایگان ارائه میشود یا دانشجویان را برای برخی از پلتفرمهای
آموزشی ملزم به پرداخت پول میکند ،اما با توجه به شایعات Woz U ،یک برنامه آموزشی مبتنیبر اشتراک را به کار خواهد گرفت.
علاوه بر دورهها Woz U ،همچنین به ش�رکتهای فناوری امکان دسترس�ی به اب�زار و منابع مختلفی را میده�د که میتواند برای
آموزش و استخدام کارمندان استفاده شود .بعدها  Woz Uقصد دارد دستورالعملهای یک به یک ارائه دهد و در سال  ،2019یک برنامه
شتابدهنده  12تا  16ماهه را برای بنیانگذاران استارتآپهای آینده شروع کند.
اما هدف ووزنیاک برای دانشگاه آنالین بسیار ساده است :افزایش عالقه به علم ،فناوری ،مهندسی ،هنر و ریاضی .به هر حال گنجاندن
هنر یک انتخاب جالب است و احتماال نشان از عالقه ووزنیاک به مانند شریک فقیدش ،استیو جابز دارد که طراحی ،هنر و زیباییشناسی
را به اندازه مهندس�ی مهم میدانس�ت .ووزنیاک میگوید که تمام عمر خود را برای س�اختن ،توس�عه و ایجاد یک جهان بهتر از طریق
استفاده از فناوری اختصاص داده است و همیشه به آموزش و پرورش احترام گذاشته است.

طرح توانمندسازی فارغالتحصیالن فناوری اطالعات اجرایی میشود
رئیس دانشکده مخابرات از اجرای طرحی برای توانمندسازی فارغالتحصیالن
حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات خبر داد .به گزارش مهر ،وحید یزدانیان با
اش��اره به سیاس��تهای اجرایی وزارت ارتباطات در استفاده از ظرفیت جوان
کش��ور ،برای ش��کلگیری اقتصاد دیجیتالی و
توس��ع ه فضای مجازی بومی گفت :باید س��االنه
 ۱۰۰هزار شغل در حوزه فناوری اطالعات ایجاد
شود و رویکرد دانش��کده علمی کاربردی پست
و مخاب��رات نیز جهتدهی به آم��وزش و ایجاد
مهارت برای تحقق این اهداف است.
رئیس دانش��کده مخابرات اف��زود :با توجه به
اسناد باالدس��تی ،ارائ ه آموزشهای مهارتمحور
منتهی به ایجاد فرصتهای شغلی پایدار ،توسعه
ش��رکتهای دانشبنیان از طریق توانمندسازی
نیروی انس��انی»« ،افزایش س��هم آموزشهای
مهارتی در نظام آموزش��ی»« ،آم��وزش نیروی
انس��انی متخصص ،ماه��ر و کارآمد متناس��ب
با نیازه��ای بازار کار (فعلی و آتی)» و «ارتقای توان کارآفرینی با مس��ئولیت
نظام آموزش��ی کشور» در سرلوح ه فعالیتهای این دانش��کده قرار دارد .وی
گفت :در حال حاضر برای ایجاد اشتغال در حوزه فناوری اطالعات ،سامانههای

اطالعات��ی وجود ندارد و به همین دلیل نه متقاضی��ان کار و نه نیازمندان به
خدمات ،هیچکدام نمیدانند که باید به کجا مراجعه کنند و شیوه اتصال آنها
شفاف نیست .در این راستا دانشکده مخابرات در حال طراحی و اجرای طرحی
ب��رای توانمندس��ازی فارغالتحصی�لان حوزه
فناوری اطالعات و ارتباطات است تا با آموزش
بوکار و حمایت
مهارتهای مورد نیاز بازار کس 
از ایدهه��ای فارغالتحصیالن ،زمین ه اش��تغال
فارغالتحصی�لان را فراه��م کن��د .یزدانیان در
خصوص اهداف اصلی این طرح نیز خاطرنشان
ک��رد :کاریابی ب��رای فارغالتحصی�لان ،ICT
آم��وزش مهارتهای مورد نیاز برای اش��تغال،
حمای��ت از ایدهه��ا برای تبدی��ل به محصول،
معرفی به بازار کار ،امکان استفاده از تسهیالت
وجوه ادارهش��ده و مشاوره در مورد مهارتهای
م��ورد نیاز ب��ازار کار ،از اهداف اصلی این طرح
است .وی تاکید کرد :بر این اساس و به منظور
شناسایی کارجویان حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و ایجاد ارتباط هدفمند
با آنها ،اپلیکیشن شناسایی کارجویان  ICTطراحی شده است که همزمان با
افتتاح نمایشگاه ایران تلکام  ۲۴( ۲۰۱۷مهرماه) ،رونمایی خواهد شد.

اصلی در زندگی وجود دارد که بس��یار میتوان آن را به ش��رایط حال
حاضر کسبوکارهای موجود بس��ط داد .این اصل به این موضوع اشاره
میکن��د که گونههای��ی که توان انطباق با تغییر ش��رایط را دارند ،زنده
میمانند و لزوما موجوداتی که قدرتمند هس��تند نمیتوانند با تیکه بر
قدرت خویش در برابر تغییرات مقاومت کنند و زنده بمانند .هنگامی که
بازارها دستخوش تغییراتی قرار میگیرند و مشتریان با تغییر در الگوهای
خرید همراه میش��وند ،کسبوکارهایی موفق خواهند بود که همگام با
این تغییرات فعالیتهای خود را به روزرسانی کنند .در چند سال گذشته
خبر ناگوار تعطیلی بس��یاری از برندهای کهن ایرانی را ش��نیدهایم .این
برندها نیز دچار این بیماری شدهاند که نسبت به تغییرات بازار مقاومت
نشان دادهاند و از ابزارهای جدید در حوزه بازاریابی استفاده یا محصوالتی
ب��ه روزی را وارد بازار نکردهاند.
استفاده از دیجیتال مارکتینگ
در کسبوکارها نیز یکی از این
تغییرات اس��تراتژیک محسوب
میشود و کس��بوکارهایی که
از ابزارهای دیجیتال در راستای
برقراری ارتباط��ات اثربخش با
مشتریان اس��تفاده نمیکنند،
محکوم به فراموش��ی هستند.
اینکه کسبوکارهای ایرانی باید
چه اس��تراتژی و برنامهریزی را
در قبال دیجیت��ال مارکتینگ
اتخاذ کنند ،بهانهای ش��د تا در
این مطلب به برخی از بایدها و
نبایدهای دیجیتال مارکتینگ
اشاره کنیم.
استخدام یا برونسپاری؟
برخی از موضوعات در زندگی
هر فردی وج��ود دارد که همه
این افراد میدانند مفید اس��ت
و بای��د به آن عم��ل کنند ،اما
صرفا در حد ایده آن را فراموش
خواهن��د کرد .بهعنوان نمون��ه ،همه افراد میدانند ک��ه باید در زندگی
ش��خصی خویش برنامهریزی کنند ،اما کمتر فردی به آن عمل میکند.
دیجیتال مارکتینگ نیز در کسبوکارها چنین وضعیتی دارد ،به این معنا
که اکثر کس��بوکارها به این باور رس��یدهاند که باید در حوزه دیجیتال
نیز وارد شوند ،اما کمتر کسبوکاری به آن عمل میکند و برای حضور
اثربخش در فضای دیجیتال برنامهریزی میکند و آن کس��بوکارهایی
ک��ه وارد این حوزه میش��وند نیز با تردید در ح��وزه برنامهریزی و اجرا
مواجه میش��وند .از طرفی برخی از این کس��بوکارها دچار دور باطلی
میشوند که نمیدانند آیا باید فردی یا تیمی را برای دیجیتال مارکتینگ
اس��تخدام کنند یا کلیه این امور را برونسپاری کنند .تصمیمگیری در
این باره بسیار به شرایط و وضعیت هر کسبوکاری بستگی دارد ،اما به
صورت کلی اصلی در علم مدیریت وجود دارد که بر این باور اس��ت اگر

کس��بوکارها در زمینهای صاحبنظر نیستند و اجرای آن پروژه هزینه
گزافی را بر دوش س��ازمان میگذارد ،به جای اینکه فردی یا گروهی را
استخدام کنند و هزینههای کالنی را برای آموزش این فرد تحمل کنند،
بهتر اس��ت که فعالیتهای خود را برونس��پاری کنن��د تا از این طریق
با هزینه کمتری نیز همراه ش��وند .از طرفی س��رعت تغییرات در حوزه
دیجیتال مارکتینگ بسیار س��ریع است و همگام شدن با این تغییرات
نیازمن��د گروهی از صاحبنظران اس��ت که همواره ب��ه صورت خالقانه
میتوانند فعالیتهای خود را پیش ببرند.
تمرکز روی مسئولیت اجتماعی در فضای دیجیتال
بس��یاری از نظریهپردازان حوزه برند بر این باورند که برندهای نس��ل
جدید ،کس��بوکارهای تجاری هس��تند که روی مس��ئولیت اجتماعی
س��رمایهگذاری جدی انجام میدهد .این واقعیت وجود دارد که در حال
حاضر مشتریان موافق خرید از کسبوکارهایی هستند که رفع معضالت
اجتماعی برای آنها مهم است
و نسبت به جامعه دغدغهمند
هس��تند .از دیدگاه این نوع از
مشتریان اینگونه برندها صرفا
به دنبال س��ودآوری خودشان
نیس��تند و هم��واره در تالش
هستند تا بخشی از مشکالت
جامعه را رف��ع و رجوع کنند.
این موض��وع فرصتی را پیش
روی کس��بوکارها ق��رار
داده اس��ت تا ب��ا تمرکز روی
مس��ئولیت اجتماعی بتوانند
تداع��ی مثبت��ی از برند خود
را در ذه��ن مخاطبان بیرونی
سازمان ایجاد کنند .از طرفی با
توجه به این موضوع که فضای
دیجیتال نیز بستری را پیش
روی ای��ن کس��بوکارها قرار
داده است ،برخی از این برندها
در تالش هستند تا فعالیتهای
مس��ئولیت اجتماعی خود را
روی فضای دیجیتال ببرند تا
از این طریق بتوانند اثربخشی بیشتری در ذهن مخاطبان بیرونی داشته
باش��ند .بهعنوان نمونه در چند سال گذش��ته برخی از برندهای داخلی
کمپینهای مسئولیت اجتماعی مناسبی را در فضای دیجیتال طراحی و
راهاندازی کردهاند؛ برخی از این کمپینها با خالقیت و نوآوری مناس��بی
همراه بوده است و توانسته بسیار زیاد در ذهن مخاطبان بیرونی سازمان
اثربخش باشد .کمپینهای مسئولیت اجتماعی باید توانایی ایجاد درگیری
در ذهن مخاطبان بیرونی سازمان را داشته باشد؛ ایجاد درگیری در ذهن
مخاطبان بیرونی س��ازمان نیز با مش��ارکت این افراد در کمپین صورت
میپذیرد .اهمیت این موضوع تا اندازهای جدی است که یکی از روندهای
مه��م در حوزه دیجیتال مارکتینگ در س��ال  ،2017ایجاد درگیری در
ذهن مخاطبان بیرونی سازمان از طریق فعالیتهای مسئولیت اجتماعی
و مشارکت دادن این افراد در این فعالیتها است.

شکوفایی اقتصادی بنگاهها در گرو تعامالت الکترونیک
بوکار ،بر استفاده
عضو ش��ورای سیاستگذاری دومین جشنواره وب و کس 
حداکثری بنگاههای صنعتی پیش��رو از جدیدترین تکنولوژیهای الکترونیک
و ابزارهای توس��عه فناوری اطالعات و پیادهس��ازی آنها در پورتال خود برای
شکوفایی اقتصادی تاکید کرد .به گزارش ایرنا از
روابط عمومی آموزش ،پژوهش و فناوری وزارت
صنع��ت ،مع��دن و تجارت ،محس��ن صالحینیا
ضم��ن دع��وت از کلی��ه صاحب��ان بنگاهه��ای
صنعتی کوچک ،متوس��ط و بزرگ ،حضور فعال
و حداکث��ری بنگاهه��ای صنعتی پیش��رو را در
بوکار ،ت�لاش در جهت
جش��نواره وب و کس�� 
کمک به رشد و ش��کوفایی اقتصادی بنگاههای
تولید داخ��ل بهویژه از طریق توس��عه تعامالت
الکترونیک را امروز امری الزم و ضروری دانست.
وی در ادام��ه اظهار ک��رد :از آنجا که تاکنون
بخش عم��دهای از بنگاهه��ای صنعتی ،معدنی
و تجاری کش��ور به ص��ورت بایس��ته از مزایای
بوکار در فضای مجازی بهرهمند نشدهاند ،گفت :این امر سبب از دست
کس�� 
دادن فرصتهای نوظهور حاصل از ارتباطات در دنیای امروز شده است.
وی افزود :انتظار میرود ،اکنون که وزارت صنعت ،معدن و تجارت با تدوین

بوکار به دنبال فرهنگسازی و توسعه نفوذ
شاخصهای پورتالهای برتر کس 
بوکار اقتصادی است ،بنگاههای صنعتی
فناوری اطالعات در فرآیندهای کس 
نیز با حضور و مشارکت در این جشنواره فرصت بهوجود آمده را غنیمت شمرده
و ضمن اطالع از آخرین تکنولوژیها و ابزارهای
توس��عه فناوری اطالعات و پیادهسازی آنها ،از
مزایای توس��عه تجارت و تعامالت الکترونیک
بهرهمند ش��وند .صالحینی��ا همچنین اظهار
کرد :به منظور حمایت و مش��ارکت بنگاههای
صنعتی در این جشنواره ابالغیههایی از سوی
دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع به مدیران
انجمنها و اتحادیههای صنعتی سراسر کشور
ارسال شده است .وی افزود :بنگاههای صنعتی
کش��ور باید بر پای��ه چنین ب��اوری ،با مغتنم
شمردن فرصت فراهم شده ،در راستای تحقق
اهداف مورد نظر خویش گام بردارند.
عضو شورای سیاستگذاری دومین جشنواره
بوکار در ادامه اظهار امیدواری کرد با تالش و اطالعرس��انی مناس��ب و
کس�� 
تشویق بنگاهها جهت حضور هرچه پررنگتر خود ،گامهای موثری در راستای
توسعه تعامالت الکترونیک بنگاههای صنعتی کشور برداشته شود.
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کمپین
کمپین تبلیغاتی دقیقا چیست؟

کمپین تبلیغاتی از جمله واژههایی اس��ت که
این روزها زیاد به کار برده میشود.
معم��وال مهمتری��ن صفت��ی ک��ه در توصیف
کمپینه��ای تبلیغات��ی م��ورد اس��تفاده ق��رار
میگیرد ،حجم ریالی کمپین است.
بارها میشنویم که فالن شرکت ،یک کمپین
تبلیغاتی 10میلیاردی اجرا کرده است یا شرکت
دیگ��ری ،با وجود عالقه به اج��رای کمپینهای
تبلیغات��ی ،بودجه کاف��ی برای اج��رای آنها در
اختیار ندارد.
معم��وال در بحثه��ای مرب��وط ب��ه بودجه و
تقس��یمبندی آن ،فلس��فه اصل��ی «کمپی��ن»
ب��ه فراموش��ی س��پرده میش��ود .ش��رکتها و
س��ازمانهایی که به صورت دائم��ی برنامههای
تبلیغاتی گس��ترده اج��را میکنن��د ،معموال به
تدریج به اثربخشی نسبی رسانهها و تکنیکها و
ابزارهای مختلف پی میبرند.
ب��ه گ��زارش ،armani.campاکث��ر
س��ازمانهایی ک��ه در ایران در ح��وزه طراحی
کمپینهای تبلیغاتی فعالیت میکنند ،در حوزه
تهیه و اجاره و عرضه رسانه هم فعالیت دارند.
برخ��ی ش��رکتها ب��ه ص��ورت گس��ترده
بیلبورده��ای مختلف در س��طح ش��هرها را در
اختیار دارند.
برخی دیگر از ارتباط نزدیک با صدا و س��یما
برخوردار هستند.
برخ��ی دیگ��ر ،دسترس��ی بس��یار خوبی به
دادهه��ای کاربران آنالین (مانن��د ایمیل) دارند.
برخی دیگر شماره تماس بسیاری از مردم را به
شیوههای مختلف تهیه کردهاند.
گ��روه دیگری با رس��انههای مکت��وب نظیر
مجلهها و روزنامهها رابطه دارند.
حاصل این ارتباط و دسترس��ی به منابع ،این
میش��ود که یک شرکت بهشدت تأکید میکند
که اس��تفاده از بیلبوردها اثربخشترین قسمت
کمپین تبلیغاتی اس��ت و شرکت دیگری فضای
فیزیکی را بهطور کام��ل رد و فعالیت انحصاری
در فضای مجازی را توصیه میکند.
یکی معتقد است ش��بکههای داخلی بیننده
ندارن��د و ش��بکههای ماه��وارهای گزینه خوبی
هستند.
کافی اس��ت ش��رکت طراح کمپین تبلیغاتی،
رس��انههای مختلف را در اختیار داشته باشد تا
سبدی از خدمات را ارائه کند.
ب��رای درک بهت��ر کمپین تبلیغات��ی ،باید به
خاطر داش��ته باش��یم که خود مفهوم تبلیغات،
پایههای مشخصی دارد که در قالبهای مختلف
مورد بحث قرار گرفته است.
شاید یکی از مدلهای ساده که تصویر خوبی
از تبلیغات ارائه میدهد مدل  5Mباشد.
ب��ه ای��ن پن��ج واژه توجه کنی��دMission:
(ماموری��ت)( Money ،پ��ول و بودج��ه)،
( Messageپی��ام)( Media،رس��انه م��ورد
(ارزیاب��ی
اس��تفاده)Measurement ،
اثربخشی تبلیغات).
البت��ه اختالفنظر از جایی آغاز میش��ود که
بح��ث تقدم و تأخر این پنج عامل مطرح ش��ود.
آژانسه��ای تبلیغات��ی معموال بح��ث را از M
مربوط به  Moneyش��روع میکنند درحالیکه
ب��رای مش��تری M ،مرب��وط ب��ه Missionو
ماموریت مهمتر است.
در م��ورد ه��ر ی��ک از این امه��ا ،بحثهای
مختلف��ی وجود دارد که پس از ش��ناختن بهتر
آنها میتوانی��م گفتوگوی بهتری با آژانسهای
تبلیغاتی و طراحان کمپینهای تبلیغاتی داشته
باشیم.
در حال حاضر شاید تعریف سادهای از کمپین
تبلیغاتی که به مفاهیم فوق هم اش��اره داش��ته
باشد این است که کمپین تبلیغاتی مجموعهای
از فعالیتهای تبلیغاتی چندجانبه است که قبل
از هر چیز پیام هدف کمپین مش��خص ش��ده،
مخاط��ب تعیین ش��ده و با برنامهری��زی دقیق
بکوشد پیام مناس��ب ،در دوره زمانی مناسب و
با بودجه مناس��ب برای مخاطب مناسب ارسال
ش��ده و تع��داد بیش��تری از مخاطب��ان را برای
نزدیکتر کردن ارتباط با مالک کمپین ،ترغیب
کند.
کمپی��ن تبلیغاتی بدون تعری��ف معیار عددی
مشخص برای سنجش کارایی ،بیمعنی است.
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 11نکته حیاتی درباره تبلیغات اثربخش
صاحب��ان کس��بوکارها بای��د ش��یوه
نوشتن تبلیغات اثربخش را بدانند .همه
محصوالت و کسبوکارهای گوناگون به
تبلیغات و چاش��نیهای فروش نیازمند
هستند ،اما متأس��فانه معموال با انبوهی
از تبلیغ��ات روبهرو هس��تیم ک��ه نهتنها
اثربخش نیستند ،بلکه بهشدت مسخره و
گاهی اعصابخردکن نیز هستند.
در ش��ماره قب��ل به پن��ج روش برای
تبلیغات اثربخ��ش پرداختیم و در ادامه
به نقل از  ،chetorشش روش بعدی را
معرفی خواهیم کرد.
 -۶کاری کنی�د ک�ه مخاطب بدون
هیچ ترس و خطری به سمتتان بیاید
کاالها و محص��والت بیکیفیت زیادی
در ب��ازار وج��ود دارد .طبیعی اس��ت که
در چنین ش��رایطی مش��تریان نسبت به
خرجکردن درآمدی که برای آن زحمت
زیادی کشیدهاند ،واهمه داشته و حساس
باشند .مشتریان وقتی احساس میکنند
که با خریدکردن از ش��ما پ��ول خود را
حرام میکنند و ممکن اس��ت پش��یمان
بشوند ،به سراغتان نخواهند آمد.
کار شما رفعکردن این شک و شبهات
است .با اطمیناندادن به مخاطبان آنها
را بهس��وی خ��ود جلب میکنی��د .برای
مثال ارائه ضمانت به مشتری پشتوانهای
امن برای پا پیشگذاشتن و خریدکردن
اس��ت .ضمان��ت باعث میش��ود خطر و
ریس��ک فروش کم بشود و بخشی از آن
بهعهده فروش��نده خواهد بود .درنتیجه
امنیت خاطر مشتری نیز بیشتر میشود
و به آن اصطالحا «ریس��ک ریورسال» یا
ریسک و خطر معکوس گفته میشود.
وقتی مش��تری مطمئن باش��د که راه
بازگش��تی پیش روی اوست و درصورت
پش��یمانی میتواند اقدامی کند ،باخیال
راحت به سمت شما خواهد آمد .گذشته
از اینه��ا ،وجود ضمانت و پش��تیبانی از
سوی تولیدکننده باعث میشود مشتری
احساس بهتری نسبت به محصول داشته
باشد و آن را ارزشمند تلقی کند.
بیش��تر فروش��گاههای ب��زرگ نظی��ر
والم��ارت ،بلومینگدیل��ز و… امکاناتی
ب��رای بازگش��ت وج��ه و ضمانته��ای
مناسب به مشتریان ارائه میکنند .برای
مثال با خرید یک دس��تگاه تلویزیون از
چنین فروش��گاههایی به شما اجازه داده
میشود در طول زمان مشخصی ،کاال را
به فروش��گاه بازگردانید .کدام مشتری از
چنین خدماتی استقبال نمیکند؟
یا برخی دیگر از فروش��گاهها در قبال
دریاف��ت وجهی بس��یار کمت��ر از قیمت
کاالیی که میفروشند ،امکان استفاده از
محصول به شکل آزمایشی را برای مدتی
در اختیار مش��تری قرار میدهند .چنین
رویک��رد و اقدام��ی طبیعت��ا باعث جلب
و ج��ذب و در نهای��ت رضایت مش��تری
خواهد شد.
 -۷دعوت از مشتریان برای خرید
به تبلیغ و اطالعرس��انی صرف بسنده
نکنید.
س��عی کنید مش��تریان بالقوه خود را
به اقدامات��ی مانند کلی��ک روی آگهی،
س��فارش محصول ،پرداخ��ت مبلغ برای
خدمات و… دعوت کنید .دعوت به اقدام
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میتواند به ش��کل درخواست ایمیلی از
جانب مش��تری به شما باشد یا پر کردن
فرم��ی که اطالعات بیش��تری در اختیار
مشتری قرار خواهد داد؛ درخواست برای
عضویت در خبرنامه محصوالت شما و از
همه مهمتر درخواست خرید محصول و
خدمات.
اق��دام عمل��ی دیگ��ری ک��ه میتواند
مشتری را بس��یار مشتاق کند ،دعوت و
تشویق مشتریان جهت ورود مستقیم به
وبسایت شماست .برای جذب مشتری
بهس��وی چنین عملی بای��د از واژگان و
زبانی جذاب و متقاعدکننده بهره بگیرید.
ای��ن موضوع هم��واره در کس��بوکار
اهمیت داشته است؛ بهطوریکه در سال
 ،۱۹۳۷کتاب��ی باعن��وان «چگونه قلب
دوس��تانمان را تس��خیر کنیم و بر آنها
تأثیر بگذاریم» با استقبالی شگفتانگیز
روبهرو شد .این کتاب بهشرح روشهای
جذب مشتری بهسمت اقدامات عملی و
خرید میپردازد.
 -۸احس�اس ض�رورت نس�بت به
خرید ایجاد کنید
هدف ش��ما فق��ط ج��ذب مخاطب به
آگهیه��ا نیس��ت؛ ه��دف از تبلیغ��ات،
هدایت مش��تری بهس��مت خرید است.
گاهیاوق��ات اف��راد ب��ه س��مت آگهی و
تبلیغات ش��ما جذب میش��وند و از آن
اس��تقبال میکنن��د ،ام��ا از آنجاییک��ه
اقدامی فوری نس��بت ب��ه خرید صورت
نمیگیرد ،خرید به تعویق میافتد.
ب��ه تعوی��ق افت��ادن خری��د بع��د از
جلبش��دن به محصول و تبلیغات شما،
فاصل��های می��ان عالقه ش��کل گرفته و
تصمی��م ب��ه خرید ایج��اد میکن��د .به
همین دلیل این می��ل هیچگاه به خرید
نمیانجام��د ،بنابراین باید طرحی بریزید
که در بدو جذب مش��تری به تبلیغات و
محصوالتتان ،هدایت به س��مت خرید
شکل بگیرد.
در این زمینه میتوانید اقداماتی مانند
قرار دادن ب��ازه زمانی محدود برای ارائه
تخفیفات و پیش��نهادات وسوس��هکننده
انج��ام دهید .ب��رای مثال اگ��ر تخفیف
و حراج��ی ای��دهآل را ب��رای مدت یک
هفت��ه فعال کنید ،مش��تریان از ترس از
دس��ترفتن این فرصت استثنایی سریعا
اق��دام به خری��د خواهند ک��رد .راههای
متفاوتی برای تش��ویق فوری مش��تریان
وج��ود دارد .انتخ��اب ب��ا شماس��ت که

چه ش��یوهای را برگزینید .ب��رای نمونه
برگ��زاری رویداده��ای مختلف و… نیز
روش مناس��بی برای جلب مش��تریان به
خرید در رویداد و مراسم است.
در هر حال باید روشی انتخاب کنید تا
طی آن مشتری با احساس فوریت خرید
و س��عی بر از دستندادن فرصت ایدهآل
اقدام به خرید کند.
 -۹سفارش و توصیه مشتریان قبلی
به مشتریان بالقوه را فراموش نکنید
یکی دیگ��ر از روشهای تولید و خلق
تبلیغ��ات اثربخش ،ایجاد اعتماد و عالقه
نس��بت به برن��د و س��ازمان خودتان در
مشتری و مخاطب است .این روزها مردم
دلنگرانیه��ا و دقت زی��ادی در انتخاب
محصول و خرید ،بهویژه در خرید آنالین
بهخ��رج میدهن��د .بههمیندلی��ل باید
بتوانید اعتماد آنها را به خود جلب کنید
و نش��ان بدهید که خرید از شما بهترین
انتخاب ممکن است.
ب��رای نمونه با نش��اندادن نمونههایی
از مش��تریان راضی قبلی و اس��تفاده از
توصیه آنها به مخاطب��ان جدید ،اعتماد
آنه��ا را به خود جلب خواهید کرد .امروز
افراد برای خرید به اینترنت سر میزنند
و دوس��ت دارن��د نظرات کارب��ران دیگر
درباره تجربههای مشابه خرید را بخوانند
و بررسی کنند و جالب است که کاربران
نظر یکدیگر را قبول دارند و در تحقیقات
خرید خود آنها را لحاظ میکنند.
وقتی کاربر و مش��تری بالق��وه تجربه
شخص دیگری در جایگاه مشابه خود را
میبین��د ،به آن اعتم��اد میکند و از آن
اس��تقبال بهعمل م��یآورد .حال هرچه
نمونه مشتریان راضی از برند و محصول
شما بیشتر باش��د و تعداد افراد زیادتری
محصول ش��ما را تروی��ج و توصیه کنند،
بیشتر بهنفعتان خواهد بود.
 -۱۰از طرحه�ای تصویری جذاب
کمک بگیرید
بیش��تر م��ردم از طری��ق دی��داری به
تصاوی��ر جذب میش��وند .پ��س طبیعی
است که متنی ساده بر زمینهای سادهتر،
آنها را به خود جذب نخواهد کرد .درواقع
افراد میلی ب��ه خواندن متون آگهیهای
مختل��ف ندارن��د و هر چی��زی را که در
آگهیها نوشته شود ،نمیخوانند.
پس برای جلب توج��ه مخاطبان باید
جذابیته��ای بص��ری تبلیغ��ات خود را
بیش��تر کنید .برای این کار میتوانید از
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روشهای مختلفی استفاده کنید .تصویر
محصولت��ان را ضمیم��ه آگهی کنید ،از
طرحهای گرافیکی جذاب استفاده کنید
ی��ا عکسهای رایگان موجود در س��طح
اینترنت و ...را به تبلیغات خود بیفزایید.
درهرح��ال تصمی��م با شماس��ت که
از گرافیک��ی حرفهای اس��تفاده کنید یا
طراحی آن را خودت��ان بهعهده بگیرید.
باید از طرح و تصویری استفاده کنید که
توجه مخاطب را میرباید و توجه او را به
خواندن و نگاهکردن جلب میکند.
 -۱۱اطالعات تم�اس را در اختیار
مخاطب قرار بدهید
خیل��ی از مواقع ،تبلیغ��ات بیلبوردها،
پوس��ترها ،مج�لات و… بهرغ��م هزینه
زیادی که صورت گرفته ،فاقد اثربخشی
الزم هس��تند .عل��ت چیزی نیس��ت جز
اینک��ه اطالع��ات تم��اس با فروش��نده
بهوض��وح در اختی��ار مخاط��ب ق��رار
نمیگیرد .چنین اشتباهی باعث میشود
که مشتری شما را گم کند.
اگر به این نکته توجه نکنید ،تبلیغات
شما چیزی جز اتالف هزینه نخواهد بود.
بای��د در تبلیغات خود اطالعات تماس را
برای پیگیری مشتری در اختیار بگذارید.
اهمیت این موضوع بس��یار باالست .اگر
مش��تری از ش��ما نش��انی و اطالعات��ی
برای ارتباط در اختیار داش��ته باشد ،به
وبسایت ،فروشگاه و… مراجعه خواهد
کرد و همین ارتباط میتواند آغازی برای
خرید او باشد .اهمیت دیگر این موضوع
بهخاطر این اس��ت که باوجود اطالعات
تماس ،ش��ما میتوانید میزان ثمربخشی
تبلیغات و کمپینهای خود را بسنجید.
مدیری��ت تجرب��های ش��گفتانگیز را
فرام��وش نکنید همیش��ه بای��د چیزی
ورای انتظار مشتریان ارائه کنید .اگرچه
تبلیغات اثربخ��ش نقش تعیینکنندهای
در موفقیت شما دارند ،ولی برای رضایت
مش��تریان بای��د اقدام��ات دیگ��ری نیز
چاشنی کار خود کنید .بهترین تجربهای
را که دوست دارد برای او تولید کنید.
اگر چیزی بیشاز انتظارات مش��تری
در اختی��ارش بگذاری��د ،تجرب��های
فراموشنش��دنی برای او ش��کل خواهد
گرفت و مطمئن باش��ید که بارها و بارها
برای خرید از ش��ما باز خواهد گش��ت و
ب��ا تبلی��غ محصولتان برای دوس��تان و
آش��نایان کمک ش��ایانی به شما خواهد
کرد.
شاخص باشید
ب��ا ای��ن روشها و اس��تفاده از س��ایر
روشهای تبلیغ��ات اثربخش ،میتوانید
شانهبهش��انه رقبا در ب��ازار فعالیت کنید
و درص��ورت موفقی��ت تبلیغاتت��ان از
هم��ه ،بهاندازه ی��ک س��روگردن باالتر
هم بروید .باید ت�لاش کنید با تبلیغاتی
ج��ذاب مخاطب را ب��ه توجه ب��ه آنچه
پیش��نهاد میکنید ،جلب کنی��د .با این
کار مش��تریان بالقوه را به بالفعل تبدیل
خواهید کرد.
تبلیغ��ات از واجبتری��ن بخشه��ای
هر کس��بوکاری اس��ت و البته تبلیغات
اثربخش و خوب ،کلیدی برای گش��ودن
دروازههای موفقیت شماست.
برگرفته ازtargetpublic :

کمپین «حماسه عاشورا»،
پایهگذار سنتهای نیک

تبلیغ��ات فرهنگ��ی ازجمله برنامههایی اس��ت
که طی س��الهای اخیر با توجه به مناسبتها یا
رویکردهای خاص س��ازمان زیباسازی شهرداری
تهران توس��ط این نهاد در س��طح شهر به شکل
تبلیغات محیطی به اجرا درمیآید.
اینب��ار نیز موضوع اهدای خون در بیلبوردهای
محیطی طراحی و تدوین ش��ده ک��ه مورد توجه
مخاطبان قرارگرفته است.
به گزارشامبیای نیوز ،وجودی ،مدیر تبلیغات
فرهنگی س��ازمان زیباسازی ،تخصصی شدن این
نوع تبلیغات را وجه امتیاز آن با آنچه در گذشته
در این رابطه اجرا میشده عنوان کرد و گفت :ایام
و مناس��بتهای فرهنگ��ی و مذهبی فرصتهایی
هس��تند که بتوان مفاهی��م و موضوعات اخالقی،
اجتماع��ی و مذهب��ی را در قالبهایی متفاوت و
تأثیرگذارتر به مخاطبان و شهروندان ارائه کرد.
در این رابطه طی سالهای گذشته تالشهایی
انجام شده که تبلیغات محیطی سطح شهر صرفا
جنبه تجاری نداشته باشد و به لحاظ تأثیرگذاری
و در معرض دید عموم بودن بیلبوردها طرحهای
یکپارچه و منظمی جهت نوع دیگری از تبلیغات
ک��ه در زندگ��ی ف��ردی و اجتماع��ی مخاطبان
تأثیرگذار باشد ،به اجرا درآمده است.
او اف��زود :بهعن��وان نمونه در ای��ام محرم طرح
تبلیغ��ات فرهنگی ب��ا عنوان «کمپین حماس��ه
عاش��ورا لبیک یا حس��ین» پیامه��ای اخالقی و
اجتماعی مرتبط با اهداف این حماس��ه بزرگ را
ارائه کرده است.
در ای��ن طرح ابت��دا فراخ��وان ارس��ال آثار با
موضوعات مرتبط با حماس��ه عاش��ورا داده شد و
طراح��ان برتر که طبق تجربه دورههای گذش��ته
آث��ار برتری ارائ��ه کرده بودند دعوت ش��دند و با
همکاری سازمان اوقاف و امور خیریه کارگاههای
تخصصی این طرحها در شهر کربال برگزار شد.
وی ب��ا بیان اینکه این اق��دام برای قرار گرفتن
طراحان در حال و هوای حماسه عاشورا و محرم
بوده اس��ت ،گفت :در این کمپین محتوای مورد
نظر با حض��ور متخصصان س��تاد عتبات عالیات
و س��ازمان اوق��اف مش��خص میش��د و طراحان
ش��رکتکننده در ح��ال و ه��وای ح��رم ام��ام
حس��ین (ع) و حماس��ه عاش��ورا ،در کارگاههای
تخصصی که در ش��هر کربال برگزار ش��د شرکت
کرده و آثار برتر توس��ط اس��اتید حوزه گرافیک
نظیر استاد اسداللهی و دوست محمدی انتخاب و
برای اجرای این کمپین بزرگ آماده شد.
در ای��ن میان حدود  80اث��ر در رابطه با طرح
اه��دای خون انتخاب ش��د که البت��ه در این ایام
مورد نظر مخاطبان و ش��هروندان تهرانی نیز قرار
گرفت و طرح آن کیس��ه خونی را نشان میدهد
که برای کمک به بیم��اران و نیازمندان به خون
اهدا ش��ده اس��ت و ضمن ترویج فرهنگ این کار
خیر در قالب کمپین بزرگ حماس��ه عاش��ورا به
تصویر کشیده شد.
البته طرحه��ا و عنوانهای دیگری نظیر دوری
جس��تن از م��ال ح��رام و کس��ب روزی حالل و
آزادگی و . . .نی��ز موضوعاتی بودند که طرحهای
متفاوت و متعددی با محتوای متناس��ب این ایام
طراحی و اجرا شده است.
او در ادام��ه ،حاصل این طرح تبلیغات فرهنگی
را ک��ه در دورههای گذش��ته نیز اجرا ش��ده بود،
تخصصمحور شدن و دوری از طرحهای سطحی
و کلیشهای برای انتقال مفاهیم و ارزشها عنوان
کرد.

تلفن مستقیم86073279 :

ایستگاه بازاریابی

تحلیل موقعیت

قبل از نوشتن هر استراتژی بازاریابیای باید یک
تحلیل موقعیتی داشته باشیم.
تحلی��ل موقعیت یک عنصر اساس��ی برای برنامه
بازاریابی و کسبوکار است و باید مرتب بهروزرسانی
شود.
مس��ئلهای که وج��ود دارد این اس��ت که عناصر
اصلی تحلیل موقعیتی چیست و هدف آن چیست.
در این مقاله ب��ه نقل از ibazryabiمیخواهیم
در م��ورد اه��داف و عناصر تحلیل موقعیت بیش��تر
بدانیم.
یک تحلیل موقعیتی باید به درس��تی فاکتورهای
بوکار را شناس��ایی
محیط داخلی و خارجی کس�� 
کن��د .باید بتواند ب��ه وضوح تواناییها ،مش��تریان،
مش��تریان بالقوه و محیط کسبوکار و اثرات آن را
بررسی کند.
این تحلیل باید چشم ما را به واقعیات باز کند.
ب��ا این تحلیل باید به نقاط ضعف و قوت و فرصت
و تهدیدهای پیش روی خود پی ببرید.
در این لیست شما میتوانید مهمترین فاکتورهایی
را که باید بررسی شوند ببینید.
عناصری که ارزش بررسی دارند عبارتند از:
 موقعیت محصولمحصول جاری من چیست؟ شما ممکن است این
سوال را به چند سوال دیگر بشکنید.
محصول اصلی من چیس��ت؟ محصوالت جانبی و
پشتیبان من چیست؟
ای��ن بخشبن��دی ب��رای تحلیل موقعیت ش��ما
میتواند حیاتی باش��د ،چرا ک��ه این بخشبندی در
واقع فروش شما را شکل میدهد.
 موقعیت رقابتیرقی��ب اصلی خ��ود را تحلیل کنید؛ چه کس��انی
هس��تند و هدفشان در کسبوکار چیست؟ چگونه
با هم رقابت میکنید؟
سودها و ویژگیهایتان را تحلیل کنید.
مزیت رقابتی آنها چیست.
 موقعیت توزیعموقعی��ت توزیع خود را مرور کنید .ش��ما چطور
محصول خ��ود را به بازار میرس��انید .آیا ش��ما به
کاناله��ای توزیع دیگر یا رس��انههای دیگر احتیاج
دارید؟
 فاکتورهای محیطیفاکتورهای اصلی محیط داخلی و خارجی که باید
به حساب بیاورید کدامند.
این ممکن اس��ت ش��امل فاکتورهای اقتصادی یا
جامعهشناسانهای باش��د که روی کارایی شما تأثیر
میگذارند.
 تحلیل فرصتهاای��ن در واق��ع هم��ان تحلیل  SWOTاس��ت.
فرصتهایی که در حال حاضر روبهروی کسبوکار
ما است.
تهدیدهایی که داریم یا ممکن اس��ت در آینده با
آن روبهرو شویم.
بوکار میتواند به آنها تکیه
تواناییهای که کس�� 
بوکار ما
کند ی��ا ضعفهایی که روی کارایی کس�� 
تأثیر میگذارد.
این کارها ممکن اس��ت برای ش��ما ساده به نظر
برس��د ،اما فهم آنها بسیار حائز اهمیت است و مهم
اس��ت بدانید که بس��یاری از بهترینه��ا نیز ممکن
است سادهترین مسائل را فراموش کنند.
چطور بدانیم تحلیل موقعیت ما خوب است
باید بدانیم که مهم اس��ت که تحلیل موقعیت ما
کاربردی باشد.
ای��ن یک مس��ئله برای شماس��ت ک��ه بدانید آیا
تحلیل شما کاربردی است و آیا ارزشی دارد.
سواالتی درست که باید پرسید
 آیا تحلیل من ساده و قابل پیادهسازی است. آی��ا حتی ب��رای یک فرد خارج از ش��رکت اینتحلیل واضح و ساده است.
 آی��ا ای��ن تحلی��ل روی فاکتوره��ای اصلی کهکس��بوکار من به صورت داخل��ی و خارجی با آن
روبهرو است ،متمرکز است.
بوکار من مفید است.
 آیا برای اهداف آینده کس اگر پاس��خ شما به این پرسشها بله است ،تحلیل
شما کاربردی است.
اگر پاس��خ خیر است باید برگردید و دوباره کار را
انجام دهید تا این پارامترها رعایت شوند.
وقتی در حال انجام تحلیل هس��تید ممکن است
با مسائل زیر روبهرو شوید:
 ممکن اس��ت لیس��تی ک��ه از توانایی و ضعف وفرص��ت و تهدیده��ا فراهم کردهاید ،بس��یار زیاد و
گیجکننده باش��د .این میتواند شما را برای رسیدن
به درکی از کسبوکار گیج کند.
 ممکن است ش��ما نتوانید تحلیلهای موقعیتخود را اولویتبندی کنید.
 ش��ما در مورد فاکتورهای کسبوکار خود بسیارگسترده عمل کردهاید و تمرکز روی آنها سخت است.
 فاکتورهایی که ش��ما در نظ��ر گرفتهاید عقیدهشما هستند نه واقعیت.
 نمیتوان تشخیص داد که کدام فاکتورها نقاطقوت ،ضعف ،فرصتها و تهدیدها هستند.
منبعthebalance :
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چرا کمپینهای ایمیل مارکتینگ شما شکست میخورند؟

دوشنبه
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رقابت هایپرمارکتها و
خردهفروشان محلی
سیدرشید شاهچراغ
کارشناس کارآفرینی

ب��رای یک کمپین ایمی��ل ،هیچ چیز
خس��تهکنندهتر از صرف وقت و انرژی،
تنه��ا برای دیدن کمبود نرخ باز و کلیک
کردن نیست و تالش برای تعیین دلیل
شکست کمپین میتواند فوقالعاده دشوار
باش��د .اگر ش��ما نمیدانید به کجا نگاه
کنید ،شاید سالها صرف انجام آزمایش
تقس��یم برای هر جنبه از ایمیلهایتان
کنید.
به گ��زارش ، learn marketingاگر
هیچ کس ایمیلهایتان را باز نمیکند،
ش��اید بخواهید یکی (یا بیشتر) از پنج
دلیل زیر را در نظر بگیرید.
 -1شما فیلتر اس�پم آنها را نشانه
گرفتهاید
فیلترهای اس��پم میتوانن��د به دالیل
متفاوتی نش��انه گرفته ش��وند که باعث
شود ایمیل شما به کلی صندوق ورودی
مشترکین را از قلم بیندازد .شما میتوانید
فیلتر اس��پم را ب��ا انتخاب هوش��مندانه
کلمات ن��وار عنوانتان گول بزنید .تعداد
زی��ادی کلمات و عب��ارات کلیدی وجود
دارد و از آنجای��ی که آنها ب��ه طرز قابل
توجه��ی احتمال این را که ایمیل ش��ما
هیچوقت روشنایی روز را نبیند ،افزایش
میدهند ،بهتر است که از آنها دوری کرد.
هیچ وقت فرض نکنید که ش��ما اجازه
ایمیل دادن به کس��ی را دارید ،حتی اگر
آنها از مش��تریان شما باشند و اگر بدون
اج��ازه گرفتن ،برای آنها ایمیل تبلیغاتی
بفرس��تید ،احتمال باالیی وجود دارد که
بهعنوان اسپم عالمت بخورند و در نهایت
در لیست سیاه قرار بگیرند.
 -2نوار عنوان شما افتضاح است
ن��وار عنوان ایمیل روی نرخ باز ش��دن
تأثی��ر میگذارد .طب��ق متقاعد و تبدیل
کردن۳۵ ،درص��د از گیرن��دگان ایمیل
شما تنها براساس نوار عنوان ایمیل را باز
میکنند؛ به این معنی که بیش��تر از یک
سوم مشترکین شما ،ایمیل شما را تنها
براساس نوار عنوان قضاوت میکنند .اگر
میخواهید نرخ باز ک��ردن باال برود ،نوار
عنوان شما باید قوی ،چشمگیر و فریبنده
باشد.

بازاریابی خالق

یک نوار عنوان باید کوتاه (کمتر از  ۵۰بهطور کامل تس��ت کنید .بس��یاری فکر
کاراکتر) ،توصیفی و سرراست باشد .باید میکنند که انجام تس��ت تک کاره روی
توجه مش��ترکین را به دست بیاورد و به ایمیلشان با ارسال یک تست روی آیفون
آنه��ا دلیلی بدهد تا ایمیل را باز کنند .با یا جیمیلشان کافی اس��ت .اما همیشه
این حال ،ش��ما نمیخواهی��د که زیادی مش��کل این نیس��ت .چرا؟ به این دلیل
گس��تاخ یا تبلیغاتی به نظر بیایید .هدف که هر ایمیل برای موتور رندر مش��تری،
مورد نظر این است که گیرنده ،ایمیل را یکسان درست نشده است.
پس ه��ر کاری را ک��ه دارید میکنید
باز کند و محتوای ش��ما را بخواند و نوار
متوقف و تأیید کنید که ایمیلهای شما
عنوان فروشی آنها را منصرف میکند.
مش��تریان خود را در نظ��ر بگیرید .به میتوانند باز ش��وند و روی دستگاههای
چه چیز اهمیت میدهن��د؟ چه چیزی موبایل جواب میدهن��د .از این آزمایش
میتوانی��د به آنها پیش��نهاد کنید که با مجانی هفت روزه سود ببرید و ایمیلتان
تجارتهای دیگر فرق دارد؟ از نوار عنوان را روی معروفترین دستگاهها و مشتریان
برای اش��اره به نیازهای آنها ،مسائلی که در چند ثانیه ببینید.
 -4به آنها مربوط نمیشود
ب��ا آنها رو در رو هس��تند ی��ا موضوعاتی
ه��ر ایمیل��ی که
ک��ه عالق��ه
ب��ه مش��ترکینتان
ش��خصی
ارس��ال میکنی��د،
آنها هس��تند
بیشتر از یک سوم
باید چیزی باارزش
ا س��تفا د ه
مشترکین شما ،ایمیل
به آنها بدهد .ش��ما
کنید .این به
شما را تنها براساس نوار
میتوانی��د نکت��ه،
مش��تر کین
عنوان قضاوت میکنند.
تخفی��ف ،اب��زار،
الهام میدهد
اگر میخواهید نرخ باز
اس��تراتژی ،منب��ع
ک��ه کلی��ک
کردن باال برود ،نوار عنوان
کنن��د ت��ا
رای��گان و ...به آنها
شما باید قوی ،چشمگیر و
عرض��ه کنی��د .هر
ا طال ع��ا ت
فریبنده باشد
بیش��تری در
چقدر ارزش چیزی
ک��ه میدهید باالتر
بدن��ه ایمیل
باش��د ،به احتمال
دریافت کنند.
 -3ایمیلهایت�ان را ب�رای موبایل بیشتری آنها ایمیلهای شما را مرتب باز
میکنند .با این حال ،اگر خبرنامه ش��ما
بهینهنکردهاید
فناوری گوش��یهای همراه یک بخش روی شرکت تمرکز داشته باشد و تنها در
ض��روری از زندگ��ی روزان��ه ما اس��ت و مورد برند ش��ما صحبت کند ،مشترکین
در آن هی��چ ش��کی ه��م وجود ن��دارد .ایمیلهای ش��ما را پشت س��ر هم پاک
مشترکین ش��ما ایمیلها را روی موبایل میکنند.
حقیق��ت تلخ این اس��ت که هیچکس
و تبلتهایش��ان ب��از میکنن��د .اگ��ر
ایمیلهایتان جوابگو نیستند ،شما دارید نمیخواه��د مطالبی را که به آنها مربوط
تکه بزرگی از بازار را از دس��ت میدهید .نمیشود بخواند.
از انفجار ت��وده ایمیلها که تمام افراد
۷۱.۲درص��د از خوانندگان ایمیلهایی را
که درست نشان داده نمیشوند ،فورا پاک لیست پیامهای دقیقا یکسان میگیرند،
دوری ک��رده و از رویکرد تقس��یمبندی
میکنند.
برای مطمئن شدن از اینکه ایمیل شما استفاده کنید.
لیس��ت تقس��یمبندی ش��ده دوست
در هر صن��دوق ورودیای خوب به نظر
میرسد ،بس��یار حیاتی است که ایمیل شماس��ت؛ ش��ما میتوانید با استفاده از
خود را قبل از فش��ار دادن دکمه ارسال ،آن محتوای موضوعاتی را بنویسید که به

مشترکین شما مربوط است.
شما میتوانید لیست خود را با موارد زیر
تقسیمبندیکنید:
 سن جنسیت مکان رفتار خرید گذشته و...ش��ما میفهمید که تقسیمبندی لیست
شما تأثیر مثبتی روی نرخ باز کردن خواهد
داش��ت .یک مطالعه توسط لیریس نشان
میدهد کمپینهای تقس��یمبندی ش��ده
۳۹درص��د نرخ باز کردن باالتر و ۲۸درصد
ن��رخ لغ��و اش��تراک کمتری را مش��اهده
کردهاند.
 -5دارید افراط به خرج میدهید
یک نظرس��نجی از تکنول��وژی ادوایس
نشان میدهد که ۴۵.۸درصد از آمریکاییها
ایمیله��ای بازاریاب��ی را بهعنوان اس��پم
عالمت زدهاند ،تنها به این دلیل که شرکت
به آنها خیلی ایمیل میفرس��تد .وقتی به
تکرار میرس��د ،خیلی راح��ت میتوان از
مفید به آزاردهنده رس��ید .خوش��بختانه،
راهحل آن آس��ان اس��ت .مشترکین بالقوه
خ��ود را با صفح��ه انتخاب برای لیس��ت
ایمیل مطلع کنید ک��ه چند وقت یک بار
به آنها ایمیل میدهید .گزینههای چندگانه
اش��تراک را ارائ��ه دهید؛ روزان��ه ،هفتگی،
ماهانه ،س��االنه و… تا محتواهای متفاوت
را بر پایه نیازهای مشترکینتان ارائه دهید.
مهمتر از همه ،از مشترکینتان بپرسید که
چه میخواهن��د و چند وقت یک بار آن را
میخواهند و سپس تا آخر ادامه دهید.
زمانیک��ه نرخ باز کردن و لغو اش��تراک
کاهش مییابد ،این یک عالمت بزرگ است
که چیزی نیاز به تغییر دارد .زمانی را صرف
پیرایش ک��ردن نوار عنوان ،بهینهس��ازی
برای گوش��یهای موبایل ،تقس��یمبندی
لیس��ت ایمیل و آزمودن تعداد تکراری که
باید ایمیل بفرس��تید ،کنید .حضار خود را
بشناس��ید و بدانید که ب��ه چه چیزی نیاز
دارن��د و آن را به آنها بدهی��د .و مهمتر از
همه ،صبور باشید؛ کمپینهای ایمیل وقت
و توجه زیادی برای موفقیت میبرند.

چند س��الی میشود که در کشور مراکز پخش
خردهفروشی با تمرکز بر کاالهای مصرفی جامعه
شکل گرفتهاند؛ مراکزی که به صورت زنجیرهای
اداره میش��وند و ب��ه ارائه کااله��ای مصرفی با
تخفیف مشغول هستند.
حضور این مراکز برای مشتریانی که امروزه در
مضیقه زمانی قرار دارند یکی از بهترین گزینهها
برای خرید است.
تن��وع اجن��اس ،انواع مدله��ای ارائه تخفیف
(گروهی ،قفس��های و کاالیی) ،قرعهکش��یهای
ماهانه ،نزدیک بودن به مراکز شهری ،پارکینگها
و دسترس��ی س��ریع و بدون دغدغه ،همهوهمه
باعث اقبال عمومی به این نوع فروش��گاهها شده
است.
اما این ،همه ماجرای حضور هایپرها و همواره
تخفیفها نیست!
اگرچه با حضورش��ان برای مشتریان با مزایایی
که پیش��تر ذکر شد س��ودمندند ،اما در حقیقت
بخش بزرگی از بازار خردهفروشی سوپرمارکتها
و توزیعه��ای محلی را با رک��ود همراه میکنند؛
رکودی ک��ه منجر ب��ه تعطیلی ای��ن واحدهای
صنفی میشود.
تعطیلی ای��ن واحدها نخس��تین پیامد تمایل
به هایپرمارکتها اس��ت ،.پیام��د دوم ظهور این
کس��بوکارها ،سخت ش��دن فضای رقابت برای
حضور تازهواردها به بازار خردهفروشی است.
باید دقت داش��ت که همزمان با خروج عدهای
از بازار به دلیل عدم س��ودآوری حاصل از کاهش
مش��تری و همچنین ع��دم ورود برخی دیگر به
دلیل ش��رایط س��خت رقابتی باعث رشد میزان
بیکاری میشود.
اما پش��ت صحنه توانایی عرض اندام هایپرها
و ...چیس��ت؟ چگونه فروش��گاهی میتواند برای
کاالیی با حاشیه سود متغیر بین 12تا 20درصد
تخفیفهای باالی 20درصد در نظر بگیرد؟
با خروج خردهفروشهای جزء از بازار و انحصار
هایپرها و همواره تخفیفها و ...چه پیشبینیای
میت��وان ب��رای ب��ازار آین��ده و نح��وه تعامل با
مشتریان و برنامههای تخفیفی درنظر گرفت؟
برای پاس��خ به س��وال اول تا ح��دودی مزیت
رقابتی و امکان ارائه تخفیف به دلیل شیوه متفاوت
خری��د این مراکز با س��ایر خردهفروشیهاس��ت،
چراکه هایپرها خریدهایش��ان را به صورت کلی
انجام میدهند که این خود باعث ارائه تخفیف از
سوی تولیدکنندگان میشود.
ازس��وی دیگر ،به دلیل عدم نظارت بر ش��یوه
قیمتگذاری و راضی نگه داش��تن فروش��ندگان
از س��وی تولیدکنندگان گاه��ی تولیدکنندگان
حاش��یه س��ود را فرات��ر از مقدار واقع��ی تعیین
میکنند که س��بب ام��کان تخفیفه��ای باالتر
میشود.
دلی��ل دیگ��ر تخفیفه��ای باال این اس��ت که
تخفیفه��ای جذاب با باالتر بردن قیمت س��ایر
اجناس جبران میشود.
تصور کنید که ش��ما پنج قلم کاالی پر مصرف
را با تخفیف جذاب میخرید ،اما در س��ایر کاالها
به ش��ما تخفیفی ارائه نمیشود و در برخی دیگر
از کاالها با کمی باالتر بردن قیمت این تخفیفها
جبران میشود و مش��تریان هم با مقایسه اینکه
در س��ایر کااله��ا تخفی��ف باالی��ی گرفتهاند ،به
س��ادگی از باالت��ر ب��ودن قیم��ت ای��ن اجناس
چشم پوشی میکنند.
اما در پاسخ به س��وال دوم که آینده بازار پس
از خ��روج خردهفروشهای ج��زء و بقای هایپرها
چگونه میشود شاید بتوان اینگونه گفت که اگر
ش��ما در بازاری انحصار داشته باشید و باتوجه به
اینکه امکان حضور را هم برای س��ایر رقبا از بین
بردهاید ،به سادگی میتوانید اعمال قدرت کنید.
از ای��ن نوع اعمال قدرت تح��ت عنوان دامپینگ
مخرب یاد میشود.
راهکارهایی برای نتیجه برد-برد مشتریان
خردهفروشها و هایپرمارکتها
 مش��تریان میتوانند خریدهای خود را توزیعکنند یعنی اجناسی را که تخفیف کمتری دارند
از فروشگاههای محلی تهیه کنند.
 فروش��گاههای محلی بهتر اس��ت خریدهایخ��ود را با توجه به ش��ناختی که از ب��ازار دارند
تجمیع کنند ،در این صورت میتوانند از تخفیف
هن��گام خری��د بهرهمن��د ش��وند و متعاقبا این
تخفیفها را به مشتریان خود ارائه دهند.
 س��وپرمارکتهای محلی همچنین میتوانندبا خالقیت و شناختی که از بازار کسب کردهاند،
ب��رای تهیه س��بدهای مصرف��ی و تخفیف اقدام
کنند.
 همچنی��ن فروش��ندگان محلی بای��د بدانندک��ه جهت حرک��ت بازار ،ب��ه س��مت هایپرها و
یکپارچگ��ی مراکز عرضه اس��ت ،به همین خاطر
باید خود را هرچه سریعتر با این تغییر و حرکت
همراه کنند.
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کلید
بوکار چه سودی دارد؟
مشاوره کس 

بوکارم را آغاز کنم؟
 چطور در کمترین زمان کس  چگونه با حداقل هزینه شرکتم را راهاندازی کنم؟ چگونه ایدهای را که در ذهن دارم پیاده کنم؟ چه راههای تبلیغاتی برای جذب مشتری وجود دارد؟بوکار خود را بهبود
 چگونه برنامه بازاریابی و تبلیغاتی کس بخشم؟
 چگونه درآمد بیشتری کسب کنم؟ چگونه یک کارآفرین موفق شوم؟ چطور از برنامهنویسی کسب درآمد کنم؟ آینده بازار به کدام سمت میرود؟بوکار خود نیاز دارم؟
 به چند نفر نیرو برای راهاندازی کس بوکارم را بنویسم؟
 چگونه برنامه تجاری کس و هزاران سوال دیگر که اگر در همین لحظه در ذهن شما
نباش��د بهزودی برایتان پیش خواهند آمد .کسب اطالعات
بوکار و آموزش
کافی و مشاوره سبب روشن شدن مسیر کس 
میشود و از خطاهای احتمالی ،هزینه گزاف و طوالنی شدن
زمان کسب دانش کاسته میشود .چنین دغدغههایی آکادمی
استوار را بر آن داشت تا با گردآوری متخصصان و با تکیه بر
تجربه به دست آمده از پروژههای پیشین ،مشاورههای متنوع
بوکار را به شما عزیزان ارائه کند.
در حوزه کس 
به گزارش  ،guilanclick. comدر گذشته یافتن شغلی
ثابت با حقوقی مشخص بسیار مورد عالقه و توجه بوده و اگر
آن شغل جزو شغلهای آسان و بهاصطالح پشت میزنشینی
بود محبوبیت آن دوچندان میش��د ،اما با گذش��ت زمان و
تغییراتی که در اقتصاد کش��ور و نگرش آحاد مردم نس��بت
ب��ه کار رخ داد و همچنین اس��تفاده روزاف��زون از اینترنت و
همگانی ش��دن آن ،باعث شد که در اکثر حوزهها بهخصوص
بوکارهای جدیدی خلق شود و شغلهای
دنیای مجازی کس 
جدیدی پدید آید.
کارآفرین��ی در حوزه وب ب��ه دلیل بازده مالی مناس��ب
و س��رمایه اندک در مرحل��ه راهاندازی ط��رح ،از محبوبیت
خاصی برخوردار اس��ت .با وجود اینکه مش��کالت زیادی در
بوکارهای نوپا وجود دارد
حوزه کارآفرینی و راهاندازی کس�� 
و اغلب ش��اهد شکس��ت خوردن طرحهای تجاری هستیم
بوکارهای موفق بس��یاری نیز وج��ود دارند که با
اما کس�� 
سختکوشی و دوراندیشی ،اعضای آن مجموعه توانستهاند
مس��یر رش��د را طی کرده و به موفقیتهای بسیاری دست
یابند و این امی��د را در دل جوانان و دیگر کارآفرینان ایجاد
کنند که میتوان به موفقیت دس��ت یافت و دنیای مجازی
بس��تری مناس��ب برای س��رمایهگذاری بوده و از پتانسیل
باالیی برخوردار اس��ت ،اما با وجود تمامی موارد ذکر ش��ده
ریسک راهاندازی یک شغل را نمیتوان نادیده گرفت ،همین
موضوع باعث شده است افراد زیادی مانند گذشته به زندگی
کارمندی و حقوق ثابت ماهانه دل خوش کنند و دس��ت از
بوکار پویا بردارند ،اما آیا این
تالش برای راهاندازی یک کس 
تصمیم درستی است؟
تمایل به مصرفگرایی در جامعه از یک سو و افزایش تورم
از سوی دیگر باعث شده تا آنچه در گذشته بهعنوان مسیری
مطمئن ب��رای زندگی آرام بود اکنون ب��ه راهحلی نهچندان
مناس��ب برای گ��ذران زندگی تبدیل ش��ود و درآمد حاصل
از کارمندی در اکثر ش��رکتها بیش��تر از آب باریکهای برای
گذشتن از یک ماه به ماه دیگر نباشد.
ب��ا فرض اینکه ش��ما توان علمی و تجربی الزم را داش��ته
باش��ید ،ش��رکتهایی که توان پرداخت مبالغ باال و مناسب
با ش��رایط شما را داشته باش��ند و کارفرماهایی که حاضر به
پرداخت این مبالغ باش��ند بس��یار کم هستند .حال چه باید
کرد؟
باید کمی ریس��کپذیر باش��یم ،باید متف��اوت از آنچه در
گذشته عمل میکردیم حرکت کنیم و تصمیمات بهتری را
بگیریم ،یعنی در مس��یر سخت اما لذتبخش کارآفرینی قدم
بگذاریم .تجربه کس��ب کنیم و با خود عهد کنیم تا رسیدن
به موفقیت از حرکت خود دس��ت برنداریم .حرکت به سمت
موفقیت باید هدف اصلی زندگی باشد ،در صورتی که با ارائه
خدماتی مناسب بتوانیم تغییر مثبتی در زندگی دیگران ایجاد
ک��رده ،عالوه بر کس��ب ثروت صاحب ی��ک مجموعه موفق
میشویم ،که سالهای طوالنی برقرار خواهد ماند و نسلهای
بسیاری از آن منتفع میشوند.
بوکار موفق خواسته
داشتن یک برند مطرح و یک کس 
بسیاری از ما است ،اما تاکنون چه کارهایی را برای رسیدن
ب��ه آن انج��ام دادهایم؟ آی��ا از تمامی توان خود اس��تفاده
کردهایم؟
از صاحبان مشاغلی که به موفقیت نرسیدهاند یا از افرادی
که ادعا میکنند کارآفرینی را تجربه کرده و نتیجه مناس��ب
را نیافتند دلیل شکستشان را بپرسید؟ اغلب با جوابهایی
مانند ش��انس با ما یار نبود ،عدم همکاری اعضای تیم باعث
شکست ما شد ،سرمایه کافی در دست نبود ،افزایش ناگهانی
قیمت ارز باعث شکس��ت ما ش��د و ...روبهرو میش��ویم .این
جوابه��ا گرچه بیتاثی��ر نبوده و دالیل شکس��ت خیلی از
کارها است اما دو دلیل اصلی برای شکست این مشاغل ،عدم
کسب دانش و تجربه کافی و دیگری عدم سختکوشی در راه
رسیدن به هدف هستند.
بوکار میزان س��رمایه اولیه
گاهی در راهاندازی یک کس�� 
ام��کان اختصاص زمان کافی برای کس��ب تجربه را محدود
میکند ،در چنین مواقعی لزوم دریافت مشاورههای الزم در
شروع کار ضروری مینماید .مجموعه فناوری اطالعات استوار
بوکارهای مبتنی بر
با کس��ب تجربه کافی جهت شروع کس 
وب و همچنین پیادهس��ازی پروژهه��ای متعدد این امکان را
بوکار ریسک راهاندازی
فراهم آورده تا با ارائه مشاورههای کس 
یک کار را کاهش داده و زوایای پنهان کار را در ابتدای پروژه
برای صاحبان ایده روشن سازد و از آنجایی که این مجموعه
موفقی��ت خود را در موفقیت مش��تریان میبیند با پیگیری
پروژهها بعد از جلس��ات مش��اوره اولیه از به ثمر رسیدن آنها
اطمینان حاصل میکند.
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پیماناحمدی
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مترجم :امیرآلعلی
در ش��ماره قب��ل ب��ه س��ه
نقطهضعف اصلی مدیران یعنی
ع��دم اعتم��اد ب��ه کارمندان،
اتصال بی��ش از ح��د و رکود
اش��اره ش��د .در این شماره به
سه مورد دیگر میپردازیم.
 -4تمایل به تمجید
هم��واره این نکت��ه برای هر
مدیری از اهمی��ت و جذابیت
خاصی برخوردار بوده اس��ت،
با این حال واقعیت این اس��ت
که خود را وابسته به آن نشان
دهید .این امر خود باعث بروز
اقدام��ات ریاکارانه و ضعف در
تصمیمگی��ری خواه��د ش��د.
درواقع تنها کافی است کاری
را انجام دهید که ایمان دارید
صحی��ح اس��ت و در فرآین��د
تصمیمگیری ،اگرچه مشورت
گرفتن امری پس��ندیده است،
با ای��ن حال تصمی��م خود را
مش��روط به تأیید س��ایر افراد
بدانید .ای��ن امر بس��یار مهم
بوده و توجه داش��ته باشید که
مدیریت ش��رکت در دس��تان
شماست و هیچ کس به اندازه
خودت��ان نس��بت ب��ه اوضاع
اشراف کامل نداشته و ممکن
است حتی تصمیم شما از نظر
بقیه بیمعنی نیز به نظر برسد.
با این حال نباید از خود ضعف
نش��ان دهید و در صورتی که
نسبت به درس��تی تصمیمات
خود دچار تردید هستید ،بهتر
است از مش��اوری با تجربه در
ش��رکت خود اس��تفاده کنید.
نمیتوان مدی��ری را یافت که
به دوس��ت داش��ته ش��دن از
ط��رف کارکنان خ��ود تمایلی
نداش��ته باش��د .این امر کامال
طبیعی است و از خصوصیات

انس��انها محس��وب میشود.
با این حال ای��ن امر زمانیکه
ب��ه عادت تبدیل ش��ود ،باعث
بروز مش��کالتی خواهد ش��د.
در همین راس��تا بهتر اس��ت
ضمن حفظ رابطه خوب خود
با سایر افراد شرکت ،به نحوی
عم��ل کنید که کس��ی نتواند
در تصمیم ش��ما تداخل ایجاد
کند.
ب��ه عقیده دیوید اس��کاروال
(از چهرههای مطرح بازاریابی
منابع انس��انی) ،مدیران گاهی
تصمیمات��ی را میگیرن��د که
برای عموم مطلوب و خوشایند
است تا میزان محبوبیت خود
را افزای��ش دهن��د و به نتیجه
و تأثیری که ممکن اس��ت بر
پیکره ش��رکت داش��ته باشد
توجه��ی نش��ان نمیدهن��د.
این امر باعث خواهد ش��د در
درازم��دت قابلیتهای ش��ما
بهشدت زیر سوال برود .بدون
تردید این امر به معنای پایان
یافت��ن مدیریت اف��راد خواهد
ب��ود ک��ه ب��دون ش��ک حتی
تص��ور آن نیز برای هر مدیری
ناخوش��ایند اس��ت به همین
خاط��ر الزم اس��ت تمای��ل به
تمجی��د ،تنها یک تمایل برای
شما باش��د و از آن فراتر نرود.
درواق��ع بهت��ر اس��ت اولویت
اول ش��ما به جای محبوبیت،
احترامی پایدار باشد که ناشی
از درستی اقداماتتان است.
 -5همگام شدن
هم��ه مدی��ران ب��رای خود
اص��ول کاری خاصی را تعریف
میکنند و تمای��ل دارند تمام
ش��رکت در چارچوب آن گام
بردارن��د .این امر بدون ش��ک
نیاز اصلی هر ش��رکتی است،
با ای��ن ح��ال در ای��ن رابطه

نقطهضع��ف ای��ن اس��ت که
مدی��ران فراموش میکنند که
خود نی��ز عضوی از ش��رکت
ب��وده و باید بر اس��اس همان
قوانین وضع ش��ده خودش��ان
عم��ل کنن��د .در ای��ن رابطه
حتی توصیه میشود مدیریت
خود را متعهدترین فرد به آنها
دانس��ته و به نوع��ی به الگوی
س��ایر اف��راد تبدیل ش��ود .با
این حال در بس��یاری از موارد
مشاهده شده است که مدیران
تنها از س��ایرین توقع دارند و
ای��ن امر بدون ش��ک منجر به
ب��روز نارضایتیهای��ی خواهد
ش��د .حتی اگ��ر این ام��ر نیز
اتفاق نیفتد ،خواستههای شما
هنگامی که خودتان اعتقادی
به آن ندارید ،مورد توجه سایر
افراد نیز قرار نخواهد گرفت و
کارمن��دان تنها در ظاهر خود
را نس��بت به آن متعهد نشان
میدهند .این امر باعث کاهش
راندم��ان کاری و جا ماندن از
اهداف تعیین ش��ده س��ازمان
خواهد ش��د ،به همین خاطر
الزم اس��ت هم��واره خ��ود را
مهمتری��ن عضو تی��م کاری و
الگوی سایرین تصور کنید.
در رابط��ه با همگام ش��دن
توصیهها این اس��ت که روابط
خود را حت��ی فراتر از محیط
کاری ادامه دهید و برای مثال
میتوانی��د هر م��اه یک روز را
ب��ا تمام تی��م خود ب��ه تفریح
بپردازی��د .درواق��ع هرچق��در
بیش��تر با یکدیگ��ر در ارتباط
باش��ید به درک جامعتری از
ش��رایط هم خواهید رسید که
خ��ود باع��ث درک متقاب��ل و
پیش��رفت در رون��د کار تیمی
خواهد شد .در رابطه با این امر
فراموش نکنید که همانگونه
که موفقیت برای شما سودآور

و مفید اس��ت و باعث ارتقای
جای��گاه و در نهایت ش��رکت
شما خواهد ش��د ،بروز اشتباه
و شکس��ت نیز ام��ری طبیعی
اس��ت که الزم است تحت این
ش��رایط تقصیرها را بر گردن
ف��ردی خاص نیندازید و برد و
باخت را برای کل تیم بدانید.
تح��ت این ش��رایط س��ریعتر
خواهی��د توانس��ت اوض��اع را
بهبود ببخشید.
 -6درخواس�ت کم�ک
نکردن
هم��ه افراد نی��از به کمک و
یاری یکدیگ��ر دارند و در این
رابط��ه هیچ اس��تثنایی وجود
ندارد .ب��ا این ح��ال هنگامی
ک��ه در جایگاه��ی باالت��ر از
س��ایر اف��راد ق��رار میگیرید
ممکن اس��ت غروری به ش��ما
دس��ت دهد که مانع ش��ما در
درخواس��ت کمک ش��ود .این
امر بدون تردید از نقاط ضعف
بسیار بزرگ مدیران ،خصوصا
مدی��ران ج��وان محس��وب
میش��ود .اگرچه این امر یک
واقعیت اس��ت که ش��ما بدون
ش��ک نس��بت به س��ایر افراد
ش��رکت از میزان تواناییهای
باالتری برخوردار هس��تید که
توانس��تهاید باالتری��ن جایگاه
را در ش��رکت ب��ه تصاح��ب
خ��ود درآوری��د ،با ای��ن حال
فرام��وش نکنید که ش��ما نیز
انسان هس��تید و هر انسانی از
محدوده تواناییهای مشخصی
برخ��وردار اس��ت ،همچنی��ن
در صورت��ی ک��ه نخواهی��د از
س��ایر اعضای خود اس��تفاده
کنی��د ،مجب��ور خواهی��د بود
حج��م کاری خود را به میزان
چشمگیری افزایش دهید که
بدون ش��ک ش��ما را از انجام

کارهای دیگ��ر محروم خواهد
س��اخت .به همین خاطر الزم
است غرور ناش��ی از باالترین
جایگاه شرکت را کنار گذاشته
و تنها به فکر پیشرفت باشید.
فرام��وش نکنی��د ک��ه امروزه
ش��رایط کار دیگر مانند سابق
نب��وده و رقابت ب��ه اوج خود
رس��یده اس��ت .تح��ت ای��ن
شرایط اگر نتوانید تواناییهای
خ��ود را خیل��ی زود ش��کوفا
س��ازید ،نخواهید توانس��ت به
موفقیتهای الزمه دست پیدا
کنید .کمک خواستن همواره
نشانه ضعف محسوب میشود،
ب��ا ای��ن ح��ال تنها اف��رادی
پیش��رفت خواهن��د ک��رد که
توانایی کنار گذاش��تن قوانین
غل��ط و ناکارآم��د را داش��ته
باش��ند .خودرأی بودن امری
اس��ت که باید از همان ابتدای
کار کنار گذاشته شود .اگرچه
الزم اس��ت در تصمیمات خود
قاطع باش��ید اما ای��ن مربوط
به مرحلهای اس��ت که شما به
اجماع رسیده و تصمیم قطعی
خود را گرفتهاید .درواقع الزم
اس��ت همواره کمک گرفتن را
بهعنوان یک کالس آموزش��ی
در نظ��ر بگیری��د و از آن
واهمهای نداشته باشید.
در آخ��ر توجه ب��ه این امر
ض��روری اس��ت ک��ه م��وارد
ذک��ر ش��ده تنه��ا گلچینی از
ضعفه��ای رای��ج محس��وب
میش��ود و نباید تص��ور کرد
ک��ه تنها ش��امل همین موارد
میشوند .به همین خاطر بهتر
اس��ت در این زمینه مطالعات
بیش��تری را داشته باشید تا به
مدیری الیقتر تبدیل شوید.
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برگزاری دورههای آنالین  -طبق گزارش ارائه شده از سوی فوربس ،تحقیقات بازار نشان دادهاست که یادگیری آنالین در  ۲۰۱۵به
 ۱۰۷میلیارد دالر رسید .نه تنها فرصتهای بسیار زیادی برای شما وجود دارد که بتوانید به این فضا وارد شوید ،بلکه از این طریق
میتوانید پول زیادی نیز بسازید .آیا میتوانید در حوز ه تخصصیتان یک دور ه آنالین تدارک ببینید؟ مهارت جدیدی به افراد آموزش
دهید؟ اگر جوابتان مثبت است پس دست به کار شوید.

در بس��یاری از س��ازمانها ،مناب��ع اندک هس��تند .اگر
اینچنین نبود ،س��ازمانها میتوانس��تند به آسانی منابع
انسانی و مالی را به وفور در فرصتها و مشکالتشان خرج
کرده و در رقابت پیروز شوند .با توجه به کمبود منابع ،یک
سازمان نیازمند این است که نیروی انسانی و پول خود را در
جایی قرار دهد که استراتژیها و تاکتیکهای مرتبط با آنها
مشخص میکنند .اهداف استراتژیک و معیارهای کلیدی
یک سازمان باید بهعنوان گردانندههای باال به پایین جهت
تخصیص داراییهای محسوس و نامحسوس یک سازمان
به خدمت گرفته شوند .به این دلیل که فعالیتهای مستمر،
بهطور آشکارا نیازمند حمایت هستند ،منابع کلیدی باید
به مهمترین اولویتها و برنامههای اس��تراتژیک تخصیص
داده ش��وند .بس��یاری از س��ازمانها از طرحهای حقوق و
بودجههای خود برای تخصیص منابع استفاده میکنند .در
عم��ل ،هر دو اینها باید بهطور موفق با تاکتیکها و اهداف
اس��تراتژیک سازمان منطبق شوند تا موفقیت استراتژیک
حاصل شود .بهترین راه برای یک سازمان جهت دستیابی
به این تطابق ،پایهگذاری برنامه مالی خود و برنامه عملیاتی
سازمان یا صریحتر ،تخصیص و بودجهبندی منابع خود در
پروژهه��ا و تاکتیکهای بهخصوص اس��ت .بهعنوان مثال،
اگر یک��ی از تاکتیکها ،ایج��اد یک راه��کار جدید برای
فروش است ،س��ازمان باید به جای تخصیص هزینهها به
واحدهای عملیاتی بهخصوصی مانند ،بازاریابی و گسترش
و تحقیق��ات ،هزینهها و درآمدهای بودجهبندی ش��ده را
ترجیحا به این راهکار جدید اختصاص دهد .بدون داشتن
چنین برنامهریزی تاکتیکیای ،راهی برای ارزیابی موفقیت
آن تاکتیکها و ارتقای اس��تراتژی وجود ندارد .وجود یک
نوع ارتباط به سازمانها کمک میکند از صرفهجوییهای
«اتفاقی» در بودجه که سهوا ً بر استراتژیهای مربوطه تأثیر
میگذارد ،خودداری کنند .بودجهبندی تاکتیکی تضمین
میکند که ارتباط میان بودجه اقالم درخواستی بهخصوص
پروژهه��ا و تاکتیکهای بهخصوص مجوز و واضح باش��د.
فرآیند بودجهبندی و برنامهریزی مالی ساختاری منطقی
دارد که با آن تاکتیکهایی آغاز میش��ود که گونههایی از
درآمد و سود را حاصل میکنند.
نظارت :عملکرد ما چطور است؟
وقتی برنامههای مالی و عملیاتی در دست اقدام هستند،
نظارت بر عملکرد س��ازمان ضروری است .یک چارچوب
فراگیر جهت نظارت بر عملک��رد باید دو موضوع کلیدی
را م��ورد مالحظه قرار دهد؛ بر چه چیزی نظارت ش��ود و
چگونه نظارت صورت گیرد .به دلیل اینکه نظارت بر همه
چیز غیرممکن اس��ت ،یک س��ازمان نیازمند این است بر
نظارت روی موضوعات بهخصوصی متمرکز ش��ود .پس از
اینکه سازمان ،ش��اخصها و معیارهایی را که باید بر آنها
نظارت ش��ود شناسایی کرد ،نیازمند ایجاد یک استراتژی
جهت مانیتور کردن آن فاکتورها و پاسخگویی مؤثر است.
بهعن��وان مثال ،اگر یک تولیدکنن��ده تجهیزات ،هدف
استراتژیک بهخصوصی مبنی بر افزایش  5درصدی حاشیه
سود کلی خط تولید کنونی خود ،بهطور ساالنه و در طول
سه سال آینده را داشته باشد ،باید بر حاشیه سود خود در
سرتاسر نظارت کند تا ببیند که آیا حاشیه سود به سمت
نرخ س��االنه مورد نظر ( 5درصد) حرکت میکند یا خیر.
در همین راستا ،اگر یک شرکت برای معرفی یک محصول
جدی��د بهطور فصلی در دو س��ال آینده برنامهریزی کند،
سازمان نیازمند پیگیری معرفی محصوالت جدید در طول
مدت زمان تخصیص داده شده است.
سیستم کنترلی عیبیابی
اغلب شرکتها از سیس��تم کنترلی عیبیابی استفاده
میکنند تا بر عملکرد س��ازمانی نظارت کرده و انحرافات
نسبت به استانداردهای عملکردی کنونی را اصالح کنند.
سیس��تم کنترلی عیبیابی ،یک سیستم سایبرنتیک
اس��ت؛ به این معنا که ش��امل ورودیه��ا ،فرآیندی برای
تغییر فرم ورودیها به خروجیها ،استاندارد یا معیاری که
خروجیها با آن مقایس��ه میشوند و یک مجرای بازخورد
اس��ت که اج��ازه برق��راری ارتباط با اطالع��ات (با طیف
پراکندگی خروجی تا استاندارد) و اقدام براساس آنها شود.
بهطور بالقوه هر سیس��تم اطالعاتی میتواند بهعنوان یک
سیستم کنترلی عیبیابی به کار رود ،اگر:
 -1امکان قرار دادن یک هدف پیشاپیش وجود داشته باشد
 -2امکان ارزیابی خروجیها وجود داشته باشد
 -3انحرافهای عملکردی نسبی یا مطلق قابل محاسبه
یا برآورد باشند
 -4بهکارگیری اطالع��ات پراکندگی بهعنوان بازخورد
ب��رای تغییر ورودیها یا فرآیندها ب��ه منظور بازگرداندن
عملکرد به مس��یر اس��تاندارد و اهداف کنونی امکانپذیر
باش��د .کارتهای امتیازی متوازن ،داشبوردهای کارایی،
سیس��تمهای نظارت بر پروژه ،سیستمهای منابع انسانی
و سیس��تمهای گزارشده��ی مالی هم��ه نمونههایی از
سیستمهایی هستند که میتوانند از دیدگاه عیبیابی به
کار گرفته شوند .یک سیستم کنترلی عیبیابی اثربخش،
مدیریت براس��اس اس��تثناها را توصیه میکند .به جای
نظارت مداوم بر مجموعه متنوعی از فرآیندهای داخلی و
ارزشهای هدف و مقایسه نتایج واقعی با نتایج برنامهریزی
ش��ده ،مدیران بهطور منظم گزارشهای استثناها مربوط
به زمانبندی را دریافت میکنند .مقادیری که با انتظارات
مطابقت داشته باش��ند ،کمتر مورد توجه قرار میگیرند.
اگرچه ،در صورتی که یک انحراف اساسی شناسایی شوند،
در ای��ن صورت مدیران باید زم��ان و توجه صرف کرده تا
مس��بب این انحراف را یافته و اقدام مناسبی جهت بهبود
آغاز کنند.
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رقابت  2915مهندس گلستاني براي پروانه اشتغال به كار

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -مهندس حسين محبوبي سرپرست اداره كل راه و شهرسازي استان گلستان گفت :آزمون
ورود به حرفه مهندسان از صبح روز پنجشنبه و همزمان با سراسر كشور در دانشگاه منابع طبيعي(واحد پرديس) گرگان و دانشگاه
آزاد اسالمي شهرستان گنبد برگزارشد .وي افزود :صبح روز پنجشنبه  20مهر ماه در دو نوبت صبح از ساعت  9الي  12در رشته
هاي عمران(نظارت) ،معماري(نظارت) ،شهرس��ازی  ،ترافیک و نقش��ه برداری در بخش مهندس��ان و کلیه رشته های هفتگانه در
بخش کاردانهای فنی ساختمان برگزار و آزمون عصر آن هم از ساعت  15الي  17:30در رشته هاي معماري (اجرا) ،عمران(اجرا) ،
مكانيك(نظارت) و برق (نظارت) برگزار مي شود.محبوبي ادامه داد :صبح جمعه  21مهر ماه هم از ساعت  9الي  13در رشته هاي
عمران (محاسبات) ،مکانیک(طراحی) و برق(طراحی) در بخش مهندسان و تعیین صالحیت در بخش معماران تجربی و همچنین
آزمون طراحي معماري از ساعت  9الي  17برگزار شد.سرپرست اداره كل راه وشهرسازي استان گلستان گفت  :با برگزاري اين دوره
از آزمون ورود به حرفه مهندسان ،پروانه اشتغال به كار مهندسي در رشته های عمران ،معماري ،برق ،مكانيك و نقشه برداري در
پايه  3به قبول شدگان اعطا مي شود.از  2915نفر شركت كننده در اين دوره از آزمون ورود به حرفه مهندسان،تعداد  654نفر زن
و  2261نفر مرد بودند.

جلوگیری از حفر  50حلقه چاه غیر مجاز در شهرستان های گرگان و آق قال

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -مدیر امور منابع آب گرگان و آق قال گفت :طی شش ماه نخست سال  96با حضور به موقع
اکیپ های گش��ت و بازرس��ی تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از حفر و بهره برداری  50حلقه چاه غیر مجاز جلوگیری و پرونده
متخلفین جهت سیر مراحل مختلف قضایی به دادگستری شهرستان گرگان و آق قال ارجاع شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب
منطقه ای گلستان ،مهندس محسن جدیدی همچنین اظهار کرد :در پی گزارش های مردمی مبنی بر کف شکنی غیر مجاز شبانه
یک حلقه چاه در روستای درویش آباد گرگان ،گروه گشت و بازرسی تعادل بخشی منابع آب با هماهنگی پاسگاه انتظامی به محل
مراجعه و پرونده حقوقی جهت سیر مراحل قانونی مطابق با ماده  45قانون توزیع عادالنه آب به مراجع قضایی ارسال شد.

بازدید سرپرست دانشگاه علوم پزشکی مازندران از پروژه های مجتمع
دانشگاهی پیامبر اعظم (ص)

س�اری – دهقان  -دکتر س��ید عباس موسوی سرپرست دانشگاه
عل��وم پزش��کی مازندران به هم��راه جمعی از معاونی��ن و مدیران این
دانشگاه با حضور در مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم (ص) اين دانشگاه
از پروژه خوابگاه دانش��جويان دختر  ،مجموعه ورزش��ي چند منظوره و
استخرسرپوش��يده بازديد کرد .ساخت خوابگاه دانشجویان دختر که با
مساحت  ۱۲هزار متر مربع و اعتبار  ۱۶میلیارد تومان از محل اعتبارات
وزارت بهداشت از سال  ۱۳۹۴آغاز شده بود درحال حاضر با پیشرفت  ۹۰درصدی  ،نزدیک به  ۱۳میلیارد تومان هزینه شده
است  .همچنین دکتر موسوی با حضور در مجموعه ورزشی علی بن ابی طالب (ع) از مجموعه ورزشی  ،پیست دومیدانی  ،زمين
چمن مصنوعي و مجموعه ورزشي چند منظوره با مساحت دو هزار و  ۵۰۰متر بنا شامل سالن کشتي  ،سالن تيراندازي و سالن
ورزش هاي رزمي که جهت ساخت و تجهيز آن مبلغ نزديک به  ۷ميليارد تومان هزينه شده است ،بازديد کرد  .سرپرست دانشگاه
علوم پزشکی مازندران نیز از ساختمان در حال احداث پیراپزشکی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند احداث آن قرار گرفت.
ساختمان پیراپزشکی با چهار هزار و  ۵۰۰متر مساحت در  ۴طبقه  ،با اعتبار  ۹ميليارد تومان در حال ساخت است.
با اجرای طرح درجه بندی بر اساس دستورالعملهای مدون

وضعیت مجاری عرضه استان کرمان به صورت ویژه رصد می شود

کرمان -خبرنگار فرصت امروز -به منظور کنترل صحت انجام درجه بندی،از مجاری عرضه ناحیه مرکزی بدون اطالع قبلی
بازدید شد .با حضور مدیر منطقه،معاونین فنی و عملیاتی،روسای نواحی و جمعی از مسئولین وضعیت مجاری عرضه پس از آخرین
درجه بندی کنترل شد .جعفر ساالری نسب،مدیر منطقه کرمان در خصوص اجرای طرح درجه بندی گفت:وضعیت مجاری عرضه و
کیفیت ارائه خدمات به صورت جدی در دستور کار واحد های مرتبط قرار دارد و هیچ اغماضی بر خاطیان اجرای طرح درجه بندی
نخواهد شد .وی تصریح کرد :اجرای دقیق این طرح عالوه بر ایجاد عدالت در توزیع کارمزد و درآمد براساس فعالیت جایگاه های عرضه
فرآورده های نفتی،موجب ارتقای وضعیت کیفی مجاری عرضه و خدمترسانی به مصرف کنندگان به صورت مطلوب تر خواهد شد.

دیدار نماینده مردم الهیجان و سیاهکل با مدیرعامل گاز گیالن

رشت -مهناز نوبری22 -مهر ماه دکتر نیکفر نماینده مردم شریف الهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسالمی با مهندس
اکبر مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن دیدار کرد.در این دیدار دکتر نیکفر ضمن عرض تبریک به مهندس اکبر بجهت انتصاب
بعنوان مدیرعامل شرکت گاز استان در خصوص همکاری های بیشتر در حوزه شهرستان های الهیجان و سیاهکل سخن گفت .وی
با تجلیل از عملکرد شایسته شرکت گاز در استان از مدیرعامل و همه کارکنان شرکت گاز درخواست نمود تا با جدیت بیشتر در
جهت رفع مشکالت مردم باالخص شهرستان های الهیجان و سیاهکل گام بردارند.همچنین در این دیدار مهندس اکبر مدیرعامل
شرکت گاز استان گیالن ضمن خیر مقدم به نماینده مردم الهیجان و سیاهکل و هیات همراه ،دستاوردهای نعمت گاز برای استان
را حفظ محیط زیست و جنگل ها ،کاهش هزینه سوخت برای مردم ،افزایش رفاه عمومی ،جلوگیری از مهاجرت جوانان به شهرها
و اشتغال زایی عنوان نمود.مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن در پایان خدمت رسانی به مردم را وظیفه همه مسئولین عنوان نمود
و ابراز امیدواری کرد تا با اجرای فاز دوم پروژه های بند «ق» همه روستاهای باالی  20خانوار استان از نعمت گاز بهره مند شوند.
دربندی زاده ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین:

مالکان خودروهای دیزلی هرچه سریعتر در سامانه طرح
«توزیع سوخت بر اساس پیمایش» ثبتنام کنند

قزوین -خبرنگار فرصت امروز -عبدالعلی دربندی زاده ،مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری
قزوین گفت :مالکان خودروهای دیزلی برای این که س��همیه س��وخت آنها کاهش نیابد باید هر چه
سریعتر در سامانه طرح توزیع سوخت بر اساس پیمایش (سامانه  )www.utcms.irثبتنام کنند .به
گزارش روابط عمومی سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین؛ عبدالعلی دربندی زاده افزود :طرح «توزیع
سوخت بر اساس پیمایش» که از سال  94برای ناوگان حملونقل عمومی برونشهری اجراشده ،این
بار برای ناوگان باری و مسافری درونشهری در حال اجراست .وی عنوان کرد :بر این اساس خودروهای
دیزلی که در حملونقل درونشهری فعالیت میکنند باید در سایت وزارت کشور به نشانی www.utcms.irثبتنام کنند در غیر این
صورت سهمیه پایه این دسته از ناوگان نیز کاهش مییابد .مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهرداری قزوین تصریح کرد :مالکان خودروهایی
که در سایت مذکور ثبتنام کنند ،با مشکلی در دریافت سوخت روبرو نمیشوند بنابراین از تمام مالکان این خودروها که در حملونقل
درونشهری فعالیت میکنند ،دعوت می کنیم که هر چه سریعتر نسبت به ثبتنام در سامانه  www.utcms.irاقدام کنند.

بازدید استاندار ایالم از سوله های در دست احداث آب شرب در مرز بین المللی مهران

ایالم -هدی منصوری -در این بازدید ابتدا مهندس بیرنوندی مدیر عامل شرکت ضمن خیر مقدم ،گزارش مبسوطی
از اقدامات شرکت آب و فاضالب استان ایالم ،در ارتباط با تامین آب مرز بین المللی مهران ارائه کردند .وی گفت :در سال
جاری عملیات حفر دو حلقه چاه و نیز اجرای  12کیلومتر خط انتقال در مرز بین المللی مهران آغاز شد که پیشرفت های
چشمگیری در این زمینه وجود دارد و با تالشی که در حال انجام است یک حلقه از چاه ها و خط انتقال مربوط به آن تا
اربعین سال جاری وارد مدار بهره برداری خواهد شد مهندس بیرنوندی افزود :با پیگیری های مؤثر انجام شده و بمنظور
ارائه خدمات درخور شأن زائرین عتبات عالیات در اربعین حسینی ،عملیات اجرایی ساخت سوله های تولید و نگهداری آب
در مرز مهران در حال انجام اس��ت و تالش میگردد تا پایان مهر ماه وارد مدار بهره برداری ش��ود .استاندار ایالم در جریان
این بازدید با اشاره به عزم دولت برای تکمیل زیرساخت های مهران در ایام اربعین حسینی گفت :با آمادگی بیشتری به
استقبال زائران حسینی خواهیم رفت .قاسم سلیمانیدشتکی اظهار داشت :وزارت نیرو با پرداخت  20میلیارد ریال برای
تامین آب و همچنین با تامین  20میلیارد دیگر برای روشنایی پارکینگ ها و جاده کمربندی موافقت کرد که بزودی در
اختیار دستگاه ها قرار خواهد گرفت.
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مدیر کل روابط عمومی وزارت نفت:

حفاظت از منابع و ثروت ملی کاری بس مهم و ارزشمند است

ارومی�ه -خبرنگار فرصت ام�روز -مدی��رکل روابط عمومی
وزارت نف��ت و هی��ات همراه از ناحیه مرزی ب��ازرگان بازدید کردند.
نوری مدی��رکل روابط عمومی وزارت نفت گفت :بهره گیری از توان
سیس��تم های نرم افزاری و الکترونیکی در کنترل و نظارت و پایش
فروش سوخت مرزی یکی از اقدامات مهم و استراتژیک در حفاظت
از منابع و ثروت ملی می باش��د و کاری بس مهم و ارزش��مند است.
وی گفت :مهندسی مجدد و مستمر فرآیندهای کنترلی درپایش و
فروش سوخت مرزی می بایست در اولویت اهداف عملیاتی شرکت
ملی پخش فرآورده های نفتی قرار گیرد .این مقام مسئول از اقدامات
موثر کنترل و پایش سوخت در مرزهای منطقه ارومیه اعم از استقرار
سیستم نرم افزاری  BSSو بکارگیری دستگاه سوخت یاب بعنوان
ابزار کنترلی مضاعف قدردانی کرد و خاطرنش��ان س��اخت :ابزارهای
کنترلی بکارگرفته شده در مرزهای منطقه بخصوص مرز بازرگان که

بصورت پایلوت در منطقه اجرایی شده است می تواند پس از تکمیل
و رفع نواقص احتمالی در س��ایر مرزهای کش��ور بکار گرفته شود و
منطقه ارومیه بعنوان الگو به سایر مناطق مرزی معرفی شود .مدیرکل
روابط عمومی وزارت نفت گفت :بازرگان بعنوان بزرگترین مرز زمینی

مدیرعامل شرکت گاز استان خبر داد

کشور از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و می تواند بعنوان یک قطب
اقتصادی کشور عمل نماید و نقش شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی در کنترل فروش سوخت مرزی بسیار مهم است .کسری نوری
گف��ت :صیانت از فرآورده های نفتی بعنوان ثروت ملی وظیفه اصلی
ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی بوده و در این راس��تا باید از
راهکارهای نوین متکی بر دانش روز و آخرین پیشرفتهای تکنولوژی
روز دنیا جهت مبارزه با قاچاق سوخت استفاده کرد .برپایه این گزارش
فاطمه کاهی رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های
نفتی ایران ضمن تقدیر از حضور مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت
در یکی از مناطق مرزی کشور گفت :منطقه ارومیه در تحقق کامل
دولت الکترونیک پیشرو بوده و درحال حاضر از کارکنان خالق و نخبه
منطقه در طراحی سیستم های مختلفی اعم از سیستم کنترل فروش
سوخت  BSSاستفاده می شود.

ارتقای ارزش افزوده با تامین گاز قطبهای صنعتی آذربایجان شرقی

تبریز  -ماهان فالح -س��ال گذش��ته نزدیک به  50درصد گاز
مصرفی اس��تان به بخش های صنعتی تزریق شده است .به گزارش
خبرنگار ما در تبریز ،مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان شرقی با اعالم
این خبر گفت :جایگزینی گاز طبیعی با سایر فرآورده های میان تقطیر
زمینه س��از ارتقای ارزش افزوده در قطب صنعتی استان خواهد بود.
دکتر توحیدی با اشاره به اقدامات موثر صورت گرفته در حوزه صنعتی
اس��تان ،ادامه داد :تحت پوشش قرار دادن 7192مشترک صنعتی و
 44شهرک صنعتی حاکی از توسعه روزافزون شبکه گازرسانی در این
بخش زیرس��اختی بوده است .وی با اشاره به نقش بخش صنعتی به
عنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد و اشتغالزایی تصریح کرد :طبق

آمار مصارف گاز استان بیش از چهار میلیارد مترمکعب گاز طبیعی
تحویل مصارف صنعتی شده است .دکتر توحیدی از شناسایی 380
واحد صنعتی که در حال حاضر سوخت مایع مصرف می کنند جهت
بهره مندی از گاز طبیعی خبر داد و افزود :عملیات نزدیک رس��انی
ب��ه این صنایع به منظ��ور بهره مندی از انرژی پاک در دس��تور کار
این ش��رکت قرار گرفته است .مدیرعامل شرکت گاز استان در پایان
ضمن تأکید بر اهمیت واحدهای صنعتی یادآور ش��د :تحویل گاز به
این واحدها عالوه بر بهبود زیرساخت های اقتصادی استان منجر به
کاهش آالیندگی های زیس��ت محیطی و حرکت به سمت صنعت
پاک خواهد بود.

شهردار اصفهان در بازدید از پروژه مرکز همایشهای بینالمللی:

لزوم افتتاح همزمان بخشهای مختلف مرکز همایش ها

اصفهان  -قاسم اسد  -شهردار اصفهان پروژه مرکز همایشهای
بین المللی امام خامنه ای را بسته کاملی از خدمات مختلف خواند و
گف��ت :با توجه به این موضوع فاز بندی پ��روژه و افتتاح آنها ممکن
اس��ت به اصل پروژه لطمه وارد کند .به گزارش اداره ارتباطات رسانه
ای ش��هرداری اصفهان ،قدرت اهلل نوروزی در حاشیه بازدید از مرکز
همای��ش های بین المللی ام��ام خامنه ای اظهار کرد :از س��ال ۸۹
مطالعات ساخت این مرکز انجام و نهایتا در سال  ۹۰کلنگ این پروژه
به زمین زده شد .البته شهرهای کیش ،شیراز و اصفهان برای ساخت
این پروژه مطرح شده بودند که نهایتا اصفهان برای ساخت این مرکز
انتخاب شد .وی افزود :قرار بود تا در شهریور سال  ۹۱این مرکز افتتاح
ش��ود اما بروز مش��کالت از افتتاح این مرکز جلوگیری کرد .نوروزی

بیان کرد :این مرکز از  ۳بخش مجزا شامل سالن اصلی همایش ها،
مجموعه تجاری و هتل تشکیل شده است .شهردار اصفهان با اشاره
به اینکه  ۴۵۰میلیارد تومان برآورد هزینه کلی این پروژه است گفت:

در ابت��دای احداث این پروژه قرار بود تا دولت  ۱۰۰میلیارد تومان از
هزینهها را متقبل ش��ود اما تنها  ۲۰میلیارد تومان اعتبارات دولتی
برای این پروژه تخصیص داده ش��د .نوروزی با بیان اینکه تا به امروز
 ۳۵۰میلیارد تومان برای این پروژه هزینه شده است اظهار کرد۱۴۰ :
میلیارد تومان دیگر برای تکمیل این پروژه نیاز است و اخیرا هم قرار
است تا  ۶۵میلیارد تومان را دولت بپردازد .نوروزی مرکز همایش های
بین المللی امام خامنه ای را دارای ش��اخصه های بین المللی برای
اجرای همایش های بین المللی دانس��ت و اذعان کرد :این س��الن از
بسیاری از سالن های کشور به روزتر و پیشرفته تر است ،برای همین
باید این مکان به محلی برای برگزاری اجالس و همایش های مختلف
ملی و بین المللی تبدیل شود.

جلسه بررسی برنامه عملیاتی شش ماهه اول سال  96شرکت آب منطقه ای هرمزگان برگزار شد
بندرعب�اس -خبرن�گار فرصت امروز -جلس��ه بررس��ی
برنامه عملیاتی کلیه معاونتها و مدیریتهای ش��رکت آب منطقه
ای هرمزگان با حضور هوش��نگ مالیی مدیر عامل ش��رکت آب
منطق��های هرمزگان برگ��زار گردید  .به گ��زارش روابط عمومی
شرکت آب منطقه ای هرمزگان  ،در این جلسه معاونتها و واحدهای
مختلف با ارائه عملکرد ش��ش ماهه اول برنامه عملیاتی سال 96
خود به تشریح و رفع نواقص آنها با حضور سایر مسئولین شرکت
پرداختند  .در این جلسه که زیر نظر مدیر عامل شرکت برگزار شد
 ،مقررگردی��د کلیه واحدها در اجرای دقیق و به موقع برنامه های

عملیاتی شرکت اهتمام ورزند .مهندس مالیی در این جلسات بر
چند نکته کلیدی مانن��د واقعی و عملیاتی بودن ،دقیق و بموقع

اجراشدن برنامه ها،توجه به برنامه های شرکت مدیریت منابع آب
در حوزه مرتبط هرواحد و توجه به سیاس��تهای کلی وزارت نیرو
تأکید نمودند .وی با اشاره به فرهنگ سازمانی  ،همدلی و هماهنگی
بین کارکنان اظهار داش��ت :اجرای موفق فعالیت های ارزشی و
فرهنگی نه تنها باعث ترویج اخالق گرایی و تقویت مبانی فکری و
دینی کارکنان می شود بلکه از یک منظر موجب افزایش بهره وری
و ارتقای ضریب انسجام سازمانی خواهد بود .در ادامه این جلسات
مقرر گردید کارگروه ارزیابی عملکرد ش��رکت گزارشهای دقیقی
بصورت ماهانه  ،شش ماهه و ساالنه به مدیریت شرکت ارائه نماید.

سخنگوی شرکت گاز استان مرکزی:

مردم استان مرکزی استفاده ایمن از گاز طبیعی را در دستور کار قرار بدهند
اراک -مینو رس�تمی -رضا طراوتی رئیس روابط عمومی
وس��خنگوی این شرکت همزمان با فرارسیدن فصل پاییز وایام
سوگواری سید وساالر شهیدان درهیات های مذهبی در استان
هش��دار داد:الزم است به هنگام استفاده از وسایل گاز سوز،ابتدا
ضمن بررس��ی مس��ائل ایمنی همچون نصب بست مناسب و
استفاده از شیلنگ اس��تاندارد در منازل و سایر مکانهایی که از
سوخت گاز طبیعی برای پخت وپز استفاده می کنند مطمئن
ش��ده تا از ایج��اد هرگونه حادثه مانند انفجار و آتش س��وزی
جلوگی��ری بعمل آید.وی افزود:اس��تفاده از لوازم گازس��وزغیر
اس��تاندارد همیشه مش��کل آفرین بوده و باعث بروزخطرات از

جمله انفجار وآتشس��وزی خواهدش��د.طراوتی به مشترکین
محت��رم گاز طبیع��ی و برپاکنندگان آیین های س��وگواری در

مس��اجد ،حسینیه ها وهیات های مذهبی یادآورشد :از اتصال
دو یا چند وسیله گاز سوز به یک شیلنگ گاز خودداری و دقت
کنندطول شیلنگ مورد استفاده ازگاز طبیعی بیشتر ازیک متر
و بیست سانتیمتر نباشد.رئیس روابط عمومی شرکت گاز استان
مرکزی در پایان سخنان خود باآرزوی قبولی طاعات و عزاداری
هموطنان عنوان کرد:بارعایت موارد ایمنی انشاءاهلل در مراسم
امسال شاهد هیچ اتفاق ناگواری نباشیم ودرصورت بروز حادثه
با شماره تلفن194حادثه احتمالی را گزارش و درخواست کمک
نم��وده تا امدادگران گاز و هم��کاران ما دراولین فرصت الزم در
محل حادثه حضور یابند.

رشد  18درصدي سرانه آموزشي در منطقه  8عمليات انتقال گاز

تبریز – لیال پاشائی -رئيس آموزش منطقه  8عمليات انتقال
گاز ایران از رشد  18درصدي سرانه آموزشي در اين منطقه طي نيمه
نخست سال جاري خبر داد .به گزارش خبرنگار ما در تبریز ،غالمرضا
روش��ني با اعالم این خبر گفت :در طول ش��ش ماهه سال جاري،
اين واحد با برگزاري دوره هاي مختلف از جمله عمومي تخصصي،
 ،HSEسيستم هاي مديريتي و مشاركت موفق شد 15032 ،نفر
ساعت دوره را بر مبناي نيازهاي واصله از سوي واحدها آموزش دهد.
وي افزود :از اين رقم 1112 ،نفر ساعت مربوط به دوره هاي آموزشي
پرسنل حراستي 8880 ،نفر س��اعت HSEو  5040نفر ساعت
مربوط به دوره هاي تخصصي ،عمومي و سيس��تم هاي مديريتي

اختصاص يافته است .رئيس آموزش منطقه  8عمليات انتقال گاز
افزود :وجود نيروهاي جوان و خالق در سطح منطقه ،مسئوالن واحد

آموزش��ي را بر آن داشت تا با برگزاري دوره هاي آموزشي هدفمند
و برنامه ريزي شده در بخش هاي مختلف به رسالت خويش عمل
نماي��د كه اين امر باعث ايجاد ارتقاي  18درصدي س��رانه آموزش
پرس��نل اين منطقه در طول نيمه اول سال جاري نسبت به مدت
مشابه سال قبل مي باشد .این مقام مسئول با اشاره به بهبود كيفي
دوره هاي آموزش��ي ارائه ش��ده ،اظهارداشت :در اين راستا سعي بر
آن داش��ته ايم از اساتيد برجسته و متخصص در اجراي دوره هاي
آموزشي بهره برده و همواره ضمن تالش در جهت افزايش كيفيت
آموزش هاي ارائه شده ،تمام توان و همت خود را در جهت كارايي
بيشتر اين دوره ها به كار بسته ايم.

در نفت و گاز آغاجاري محقق شد

جلوگیری از سوزاندن روزانه  ١٩میلیون فوت مكعب گاز

اهواز  -شبنم قجاوند -با تعمير و اصالح سيستم خنك كننده
هواي ورودي به توربين وركسپور ايستگاه گاز و گازمايع  ٣٠٠شركت
آغاجاري از س��وزاندن روزانه  ١٩ميليون فوت مكعب گاز جلوگيري
ش��د .مديرعامل اين ش��ركت با اعالم اين خبر بي��ان كرد :با تالش
همكاران نگهداري و تعميرات و همچنين همكاري بخش خصوصي،
سيستم خنك كننده هواي ورودي به توربين كارخانه گاز و گازمايع

 300آغاج��اري با هزين��ه اي بالغ به  ١٢ميليارد ريال انجام تعمير و
اصالح گرديد .مهندس ابراهيم پيرامون با اش��اره به عمليات خنك
سازي هواي ورودي به توربين وركسپور به روش تبخيري مديا گفت:
در اين روش از طريق سيس��تم توليد آب مناس��ب به روش اس��مز
معكوس استفاده مي شود و اين عمليات با هدف بهينه سازي شرايط
كاركرد توربين در فصول گرم س��ال انجام گرفت كه به موجب آن از

مشعل بيش از  ١٩ميليون فوت مكعب گاز در روز جلوگيري مي شود.
وي در پايان اذعان داشت :در اجراي طرح مديا به عنوان اولين تجربه
جديد در ش��ركت ،عالوه بر جلوگيري از س��وزانده شدن گاز بعنوان
سرمايه ملي ،بيش از  ٧٠٠بشكه گاز مايع به توليد روزانه اين كارخانه
اضافه شدكه هر روز بيش از  1.2ميليارد ريال سود و صرفه اقتصادي
را براي شركت در بردارد.

تخته سیاه

بستهبندی خالق
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نوشدارو
اجرای کمپین موفق ایمیل
مارکتینگ

موفقیت در اج��رای کمپین ایمی��ل مارکتینگ به
فاکتورهایی بس��تگی دارد .در واقع داشتن استراتژی
در ایمی��ل مارکتین��گ اس��ت ک��ه باعث میش��ود
ش��رکتها ب��رای اج��رای آن ،متخصصی��ن ایمی��ل
مارکتین��گ را انتخاب کنند .در این مطلب به نقل از
 ،sitishoo. Comب��ه مهمترین عوامل در موفقیت
ایمیل مارکتینگ اشاره خواهیم کرد:
 لیستبهط��ور حتم یکی از مهمتری��ن عوامل در موفقیت
کمپین ایمیل مارکتینگ ،لیس��ت ایمیلهای ش��ما
است .آیا این ایمیلها صحیح هستند و به نوع فعالیت
ما بس��تگی دارند؟ آیا مخاطب عالق��ه به محصوالت
و خدم��ات م��ا دارد؟ خودتان را مطمئن س��ازید که
ایمیله��ا را ش��خصا تهیه کرده یا از یک وب س��ایت
معتبر و قابل قبول خریداری کریدهاید.
 عنوان ایمیلعن��وان ایمیل ارتباط مس��تقیمی با پاس��خ گرفتن
از مخاطب��ان دارد .بهترین راه ب��رای پیدا کردن یک
عنوان مناس��ب بهکار بردن چندین عنوان و ارس��ال
آنها به کاربران و گرفتن جواب اس��ت .سپس میتوان
آنالیز کرد که مناسبترین عنوان برای ایمیل چیست
و همان را بهکار برد.
 اطالعات شخصی در ایمیل مارکتینگچ��ه اطالعاتی از م��ا در ایمی��ل مارکتینگ ظاهر
خواهد ش��د؟ آی��ا مخاطبان ق��ادر به ش��ناخت این
اطالعات هستند؟ بررسیها نشان داده است بسیاری
از ایمیلهای تبلیغاتی پاک میش��وند به دلیل اینکه
اطالعات درس��تی در رابطه با کسی که آنها را ارسال
میکند در اختیار نیست .به یاد داشته باشید اطالعات
فرستنده باید کوتاه و به راحتی قابل فهم باشد.
 بودن  unsubscribeدر ایمیل مارکتینگعدم وجود  unsubscribeممکن اس��ت به اسپم
ش��دن ایمیلهای شما منتهی شود .کاربران باید قادر
باشند در صورت تمایل ،ایمیلی را دریافت نکنند.
 منابع تصاویر در ایمیل مارکتینگگذاشتن لینک به تصاویر و همچین تگهای  altاز
مهمترین عومل موفقیت در ایمیل مارکتینگ است.
 فواصل زمانینکت��ه آخ��ر در بازههای زمانی ایمی��ل مارکتینگ
فواصل زمانی است.
دقت کنید با ارس��ال زیاد ایمیله��ا مخاطب خود
را اذیت نکنید تا یک اس��پمر ش��ناخته شوید .ایمیل
مارکتینگ باید در فواصل زمانی مش��خصی ارس��ال
شود.
کالم آخر
در ایمیل مارکتینگ تس��ت ،تس��ت و تست کنید.
بعد از اج��رای هر کمپین ایمی��ل مارکتینگ ،تعداد
کلیکه��ا ،CTR ،خرید را اندازهگی��ری کنید .آنالیز
کنید چقدر در کس��بوکارتان تغیی��ر و تحول ایجاد
شده است.

معرفی استارتآپ
موتور جستوجوی مِلک

نام استارتآپ :ملک رادار
وب سایتmelkradar. com :
سال تأسیس۱۳۹۵ :
موضوع :موتور جستوجوی امالک
توضیح بیشتر:
موتور جس��توجوی ملک رادار ب��ا هدف تجمیع و
مقایسه تمامی انواع آگهیهای خریدوفروش و رهن و
اجاره در بخش مسکونی (آپارتمان ،خانه ،ویال ،زمین،
کلنگی و مس��تغالت) و اداری-تجاری (اداری ،مغازه،
تجاری ،انبار ،زمین زراعی و باغ) از س��ایتهای معتبر
و فعال در این حوزه راهاندازی ش��د تا مرجعی کامل،
به روز ،دقیق ،یکپارچه و منسجم را در اختیار کاربران
قرار دهد.

برای مطالعه  809پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار میتوانید به سایت  clinic.forsatnet.irمراجعه کنید.

کلینیک کسبوکار

بوکارم را آغاز کنم؟
پرسش :جوانی  24ساله و فارغالتحصیل رشته آیتی هستم .چطور در کمترین زمان کس 

بوکار در کمترین زمان
راهاندازی کس 
پاس�خ کارش�ناس :اگر میخواهی��د در زم��ان کوتاه
بوکار کوچکی راهان��دازی کنید و به درآمد برس��ید
کس�� 
میتوانید کارهای مختلف��ی را با توجه به تخصص ،تجربه،
سرمایه مالی ،توان مهارتی ،مدیریت و امکانات موجود شروع
کنی��د .هر کس یک انگیزه و توانایی منحصر به فردی دارد
و چون ما اطالعات کاملی از ش��ما نداریم نمیتوانیم دقیقا
بوکار راهنمایی کنیم چون سن،
شما را برای راهاندازی کس 
جنس��یت ،موقعیت مالی ،انگیزه ش��خصی ،توان مدیریتی،

بوکار
ش��خصیت فردی و امثال اینه��ا در راهاندازی کس�� 
بوکارهای مربوط به خانمها
مهم هستند .بسیاری از کس�� 
را آقایان نمیتوانند به همان ش��کل انجام دهند و بالعکس.
بوکار در کمترین زمان
س��رمایه مالی هم در راهاندازی کس 
خیلی مؤثر اس��ت .همینطور توان مدیریتی شما میتواند
بوکار شما داشته
تأثیر مهمی در س��ریع راه انداختن کس�� 
باش��د .اما ش��ما با توجه ب��ه اینکه جوان هس��تید و آیتی
خواندهاید ،پیش��نهاد میش��ود در زمینه یک استارتآپ با
موضوع مورد عالقه خود بیشتر فکر کنید ،چرا که راهاندازی
یک اس��تارتآپ میتوان��د با توجه به توانایی علمی ش��ما

زودتر به نتیجه برس��د .این روزها اس��تارتآپهای زیادی
در فض��ای مج��ازی راهاندازی میش��وند که برخ��ی از آنها
بوکار آنالین
موفق هستند .ش��ما برای راهاندازی یک کس 
با توجه به محدودیت کمتر زمان کمتری هم میخواهید و
نیاز به اخذ مجوزهای چندگانه ندارید .همچنین س��اخت و
راهاندازی یک سایت فروشگاهی مانند یک فروشگاه واقعی
نیاز به زمان زیادی ندارد و میتوانید در کوتاهترین زمان آن
را راهاندازی کنید .همچنین زمان برگش��ت سود و سرمایه
بوکارهای آنالین موفق نیز کوتاهتر است .به یک
نیز در کس 
استارتآپ موفق فکر کنید.

مدرسه مدیریت

نحوه ارزیابی کمپینهای ایمیلی
می��زان پاس��خگویی ایمی��ل از طریق ن��رخ کلیک
اندازهگیری میش��ود ک��ه درواقع تع��داد ایمیلهای
خواندهش��ده تقسیمبر کل ایمیلهای تحویلشده (به
مقصد رسیده) اس��ت .به ایمیلهایی که تحویل داده
نش��دهاند ،ایمیل «برگشتی» گفته میشود که در این
می��ان ،به مواردی که در آنه��ا ایمیل غیرقابل تحویل
باش��د «برگشت سخت» و در مواردی که ایمیل صرفا
در آن زمان خاص تحویل داده نشده باشد« ،برگشت
نرم» گفته میش��ود .ش��اید یک مقی��اس بهتر برای
ارزیابی کارایی ایمیل« ،ن��رخ کلیک برای باز کردن»
باش��د که برابر اس��ت با تعداد دفع��ات منحصربهفرد
باز ش��دن ایمیل ،در اثربخش��ی فرآیند پیگیری حائز
اهمیت است ،زیرا امکان دارد افراد بیش از یکبار با ما
ارتباط برقرار کنند که با کمک این مفهوم ،تنها یکبار
در شمارش بهحساب خواهند آمد.
به گزارش هورموند ،تمام این مقیاسهای سنجش
تحلیلی ،باید در راس��تای اهداف اصلی کمپینهای
مارکتین��گ ایمیلی باش��ند و به تلفی��ق برنامههای
ایمیلی ب��ا برنامههای برقراری ارتباط با مش��تری و
حفظ مشتری و همینطور به ایجاد مشارکت کمک
کنند .ش��کی نیست که مارکتینگ ایمیلی تبدیل به

ابزار ارزش��مندی برای برقراری ارتباط ش��ده است،
بنابرای��ن ایمیل در درج��ه اول بهعنوان ابزاری برای
حفظ مش��تری و نه دس��تیابی به مش��تری مشهور
ش��ده اس��ت .پلتفرمهای توزیع محت��وا نهتنها برای
تبلیغات مناس��ب هستند ،بلکه برای برقراری ارتباط
مستمر با مشتری جهت حفظ مشتری -مانند ارسال
خبرنامه -نیز مناسب هستند .درواقع میتوان گفت
ک��ه مارکتینگ ایمیل��ی ابزار قدرتمن��دی در عصر
مارکتینگ دیجیتال اس��ت .این ابزار ،روش��ی برای
ش��رکتها ارائه کرده تا با مش��تریهای خود رابطه
برقرار کنند و به کم��ک آن ،نرخ باز کردن ایمیلها
و نرخ کلیکها بهطور شگفتانگیزی در طی سالیان
سال ثابت باقیمانده است .در شرایطی که ۵۰درصد
از جمعی��ت روزش��ان را ب��ا ایمیل آغ��از میکنند و
ارتباطات موبایلی ،ایمیل را بهآس��انی در دس��ترس
م��ا قرار میدهن��د ،این ابزار به ابزار پرارزش��ی برای
مارکترها تبدیلشده است.
بهطورکلی ،در طراحی ایمی��ل میتوان لینکهایی
را ق��رارداد ک��ه قابلپیگی��ری و تحلیل باش��ند و این
لینکه��ا میتوانن��د اطالع��ات ارزش��مندی در مورد
عالیق و س��وابق مش��تریان ارائه دهند .عالوه بر این،

ارائهدهن��دگان خدمات ایمیل ،معیارهای مهمی برای
مارکتین��گ ایمیل��ی فراهم میکنند .تع��دادی از این
معیارها بهصورت زیر است:
 نرخ باز شدن ایمیل :درصد ایمیلهای بازشده. نرخ برگشت :درصد ایمیلهای تحویل داده نشده(برگش��ت س��خت مربوط به یک آدرس ایمیل اشتباه
اس��ت و برگشت نرم ،ایمیلی اس��ت که بهطور موقت
تحویل داده نشده است).
 ن��رخ لغو اش��تراکها :درصد مش��تریهایی که ازپیشنهادهای فروش ما منصرف میشوند.
 چه لینکهایی کلیک میشوند. نرخ کلی��ک( :)CRTتعداد کلیکهایی که ایمیلایجاد میکند.
 ارس��ال مجدد/ذخی��ره /چ��اپ :س��نجش س��ایرمعیارهای فعالیت در حوزه ایمیل.
معیارهای خاص مربوط به ایمیل که یک شرکت از
آن اس��تفاده میکند ،بستگی به اهداف خاص کمپین
دارد .امید اس��ت شما هم تصور خوبی از اینکه چگونه
میتوانید با استفاده از اصول کسب اجازه ،مارکتینگ
ایمیلی کنید و همچنین اینکه چگونه میتوانید نتایج
را ارزیابی کنید ،پیداکرده باشید.

در چند ش��ماره قبل به اهمیت تحقیق و مطالعه اش��اره
کردم .در این شماره بیشتر این مطلب مهم را روشن میکنم.
اصوال ما ایرانیا مردمی ش��فاهی هستیم و دوست داریم به
جای خوندن و نوش��تن بیشتر حرف بزنیم ،به همین خاطر
مطالعات و تحقیقات برای ما کار سختیه و نمیتونیم باهاش
کنار بیایم .برای همین در یک نشست شبانه از مادربزرگ و
پدربزرگ و عمو ودایی و خاله و عمه همه و همه کارشناسان
ارشد در همه حوزهها هستند.
یک ش��ب در یک نشس��ت خانوادگی دعوت بودم .برادر
خانم ش��وخ بنده که در کنار من نشسته بود و کامال همه را
زیر نظر داش��ت که چگونه درباره کنفرانس وین اظهار نظر
میکنند با شیطنت گفت :هیچ میدونی این اقوام ما در همه
رش��تهها صاحب تخصص و دیدگاه هستند .به همین خاطر
چند بار به بهانههای مختلف و با رندی موضوع بحث را عوض
کرد و دایی جواد و پسرخاله امید سردمدار بحث بودند .اون
شب در باره توافق وین و نقش ظریف ،فوتبال مقدماتی جام
جهانی ،بحران کم آبی و تورم بعد از حضور س��رمایهگذاران
خارجی اظهار نظر قطعی و حتمی دادند و این یک نشانه بود.
این اتفاق در اغلب نشستهای شبانه خانودگی ما ایرانیها
میافته بدون اینکه حتی یک صفحه تحقیق و مطالعه علمی
در ای��ن زمینه انجام داده باش��یم ،بنابراین اگر تو میخوای
بوکاری در ایران راهاندازی کنی حتما تحقیق کن و این
کس 
تحقیق باید از جوانب مختلف صورت بگیره.
در ایران رسمه که وقتی برای دختر خانمی خواستگار میاد
خانواده عروس خودشو موظف میدونه درباره داماد و خانواده
اون تحقیق کنه ب��رای همین زمانی را برای تحقیق در نظر
میگیرن تا این انتخاب و وصلت از سر تدبیر و آگاهی باشه.
آمار نشون میده عموم ازدواجهایی که در گذشته با تحقیق
خانوادهها شکل گرفته کمتر دچار بحران شده اما در روزگار
فعلی آقا پسر یک شب به منزل میاد و میگه بابا مامان من
فالن دختر خانم را میخوام هفته بعد هم مراس��م بلهبرون
گذاش��تیم .نتیجهاش ه��م که معلومه .یک س��ال از ازدواج
نگذش��ته از هم طالق میگیرن .میدونید چرا؟ برای اینکه
از دو طرف تحقیق و مطالعه نش��ده .برای کار و کاسبی هم
همینطوره باید قبل از هر کاری مطالعه بازار صورت بگیره.
برادرم دوستی داره که تا امروز بیش از  20تا شغل عوض
کرده برای اینکه تا میبینه فالنی در فروش پوش��اک موفق
بوده بدون هیچ مطالعهای میره و فروش��گاه پوش��اک دایر
میکنه .فردا میبینه که بازار سوپرمارکت درآمد خوبی دارد
به س��راغ اون شغل میره و پس فردا که دیده پسر عمویش
در مرغداری موفق بوده فورا کارش رو عوض میکرد .تا حاال
20بار تغییر شغل داده و هنوز تو فکر کار تازه ایه .اینها نشان
بوکار هیچ مطالعهای انجام نمیده
میده که برای شروع کس 
و فقط از روی احساسات تصمیم میگیره.
کار مطالعه بازار برای ش��رکتهای بزرگ در اخذ مجوزها،
ش��یوه س��رمایهگذاری ،نوع مالیات ،ارزش اف��زوده ،بیمه و
بس��یاری از امور کمک میکنه تا بتونن راحتتر و درستتر
تصمیم بگیرن .ش��اید در وهله اول برات این مس��ائل بسیار
س��اده باشه ،اما وقتی پس از مدتی با این نوع مسائل روبهرو
میشی ،نمیدونی چه تصمیمی بگیری .اگر برای کار شریک
انتخاب میکنی باید اصول و فنون شراکت را به لحاظ قانونی
بوکارت هیچ مشکلی
کامال بلد باش��ی تا فردا برای تو و کس 
پی��ش نیاید .اگر میخوای یه ش��رکت راه بندازی با مطالعه
بدونی این ش��رکت س��هامی خاص باش��ه یا عام یا اینکه با
مسئولیت محدود ثبت بشه .هر کدوم از اینها شرایط خاص
خودشو داره.
ب��ا مطالع��ات ب��ازار میتونی ب��ه ش��ناخت دقیقی از
مصرفکنندگان دس��ت پیدا کنی .اگر فروش��گاهی دایر
کردی یا میخوای کار خدماتی انجام بدی با مطالعات بازار
میتونی به نیازها و خواستهها و عالیق مردم محله دست
پیدا کنی و متوجه میشی که نیاز واقعی مردم منطقهات
چقدر است.
اگر میخوای یه خشکشویی در یه محله دایر کنی آیا
نباید بدونی که چند درص��د از مردان و زنان لباسهای
خودش��ونو برای شستوش��و و اتو به خشکشویی محله
میبرن؟ آیا نباید بدونی چرا مردم کمتر به خشکش��ویی
مراجعه میکنند؟ آیا تو نمیتونی با آنالیز اطالعات به رفع
مش��کالت و موانع بپردازی؟ اگر مشکل مسئله مالیه تو
میتونی با تخفیفات ویژه بار دیگر مردم را با خشکشویی
آش��تی بدی و اگر مش��کل در رفتار صاحبان این شغله
میتونی راه تازهای ب��رای ارتباط پیدا کنی .بنابراین اگر
بوکاری راه بندازی باید از همه مسائل ریز
میخوای کس 
و درشت اون شغل اطالعات دقیق از طریق مطالعات بازار
به دس��ت بیاری و پس از اینکه ای��ن مطالعات رو جمع
کردی میتونی با شناخت کامل وارد این کار بشی و اگر
مش��کلی داره تو با رفع اونا س��هم خودتو در بازار محله
افزایش بدی.
در یکی از محلههای تهرانپارس یه تاکسی تلفنی با قدمت
11س��اله مجبور به تعطیلی شد .در آستانه تعطیلی یکی از
پس��ران یکی از رانندگان ب��ا مطالعه و تحقیق دقیق و آنالیز
ورشکس��تگی حاضر ش��د این تاکس��ی تلفنی ورشکسته را
س آیتی خوانده بود
خری��داری کند .جوان تازه کار ک��ه در 
تونست با برنامهریزی و نوشتن برنامه کامپیوتری و مدیریت
حرفهای در کمتر از س��ه ماه به یک درآمد بسیار باال دست
پیدا کنه .پدر این پس��ر جوان که خ��ودش از رانندگان این
آژان��س بود میگفت من که پدرش هس��تم نمیتونم بدون
اجازه محل کار را تعطیل کنم .در صورتی که در دوره قبل هر
کس هر زمان که میخواست میاومد و میرفت .پسر جوان
با مطالعه به راز این شکست پی برد و تونست بر نارساییها
و کمبوده��ا غلبه کن��د و راه تازهای پیدا کن��ه و همه را به
درآمد باال برس��ونه .اگر پسر درباره تاکسی تلفنی مطالعه و
تحقیق نمیکرد و از تاکسی تلفنیهای موفق علت موفقیت
را محسوس و غیرمحسوس جویا نمیشد نمیتوانست یک
بوکار مرده را زنده کنه و کارآفرین موفقی بشه.
کس 
ادامه دارد...

