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5 عامل محرک بازار مسکن نشان می دهد

 افزایش بازدهی مسکن
به باالی ۱۰درصد؟

در سه ماهه نخس��ت سال جاری رشد بخش مس��کن ۷درصد بوده که هنوز شاهد پایین بودن بازده سرمایه در 
این بخش هس��تیم، اما پیش بینی می شود نرخ رشد بخش ساختمان در نیمه دوم سال جاری باالتر از نرخ تورم 
ق��رار بگیرد. بخش مس��کن طی ۴۰ سال گذشته میانگین رشد ۴۰ درص��د را تجربه کرده که یکی از جذاب ترین 
حوزه ه��ای سرمایه گ��ذاری بوده است. البته به دنبال رکود این بخش از ابت��دای سال ۱۳۹۱ تا انتهای پاییز سال 
گذشت��ه همواره نرخ منفی را تجربه کرد. اما بخش مس��کن پ��س از ۲۱ فصل رکود شدید در حال حاضر به رشد 

۷درصد رسیده است؛ رشدی که هنوز پایین تر از نرخ تورم است و به همین دلیل بازده...

 تنها 3 روز تا پایان مهلت پرداخت
مابه التفاوت سهام عدالت باقی است

 گره کور سهام عدالت
 کالف سردرگم
خصوصی سازی

2

3
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تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با همکاری نهاد قضایی در حال انجام است

بررسی پول مجازی در بانک مرکزی

8 نکته در راستای تقویت کار تیمی
غذای سالم برای کارآفرینی! 

برندسازی به سبک بزرگان
ابزاری خالق برای رسیدن به ایده های خالقانه

انواع رابطه میان آژانس تبلیغاتی و مشتری
فولکس و آگهی نوستالژیک  دهه شصتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

مدیر عامل بلک بری: دیگر 
خطری ما را تهدید نمی کند

6

ممکن است بسیاری از شهروندانی که از بسته های اینترنت 
خانگـی با سـرعت بـاال اسـتفاده می کننـد، گاهـی نگران 

کم فروشـی در حجـم یا سـرعت کمتر از سـرعت 
اسمی خریداری شده باشند. برای حل این...

 افزایش سرعت اینترنت
تا یک گیگابیت بر ثانیه

یادداشت

یادداشت

راهکارهای تقویت 
بخش خصوصی در ایران

دولت می تواند با اتخاذ تدابیر 
منس��جم کسری  برنامه های  و 
بودجه ناش��ی از کاهش درآمد 
نفت را جبران کند. راهکارهایی 
مثل کاهش تصدی گری دولت 
بخ��ش  حض��ور  افزای��ش  و 
پروژه های  اجرای   خصوصی در 
عمرانی می تواند موجب تقویت 
بخ��ش  خصوص��ی در اقتص��اد 
برای جب��ران بخشی از تکالیف 
بودجه ای شود. کوچک سازی و 
دولتی  بخش های  چابک سازی 

و حذف ناهمواری های 
موجود...

بازار  روزه��ای  ای��ن  شرایط 
ب��اال  ب��ه  رو  سه��ام 

5پیش بینی می شود...

 نوید ورود
سرمایه های خارجی

3

بهمن آرمان
اقتصاددان

محمد مهدی 
ناسوتی فرد

تحلیلگر بازارسرمایه

مدیرعام��ل شرک��ت ساخ��ت و توسع��ه زیربناه��ای 
حمل و نقل کش��ور گفت: از ۱۰۱ کیلومت��ر محور چهار 
خط��ه هراز، اکنون ۴5کیلومتر آن در دست ساخت قرار 
دارد ک��ه برای تکمیل آن نیازمند 5ه��زار میلیارد ریال 
)5۰۰ میلیارد تومان( اعتبار هستیم. خیراهلل خادمی روز 
چهارشنب��ه در حاشیه بازدید از عملیات اجرایی تکمیل 
جاده هراز در گفت وگو ب��ا خبرنگاران افزود: محور هراز 
یکی از مهم ترین مس��یرهای منتهی به شمال کشور به 
شمار می رود که تاکنون 55کیلومتر آن چهارخطه شده 
است. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: عملیات 
چه��ار خطه شدن جاده هراز از سال 8۹ آغاز شد، اما در 
دو سال اخیر ۳۰ کیلومتر آن زیر بار ترافیک رفت؛ اکنون 
55کیلومتر آن به صورت چهارخطه در یکی از زیباترین 
مسیرهای جاده ای کشور زیر بار ترافیک است. وی گفت: 
از ۱۰۱کیلومتر مسافت این مسیر، حدود 5۳کیلومتر آن 
به تونل، پل و دیوارهای حایل اختصاص دارد و پیشرفت 
فیزیکی کل این پروژه به بیش از 6۰درصد رسیده است. 
به گزارش ایرنا، خادمی ادامه داد: در بازدیدی که امروز 
از کارگاه های مختلف تکمیل این محور انجام شده، تمام 
کارگاه های آن فعال است، اما در صورت تأمین اعتبارات 
مورد نی��از می توانیم بازدهی کار را ت��ا دو برابر افزایش 
دهیم. وی با اشاره به اهمیت اتصال تهران به استان های 
شمالی کشور، اظهار داشت: برای تس��هیل تردد، در این 
مس��یر هم اکنون ساخت شش محور مواصالتی مهم در 
دست اجراست که محور فیروزکوه به طول ۱85کیلومتر 
در چه��ار قطعه آماده شده و از این مس��یر ۳.5کیلومتر 
باقی مان��ده است که برای تمل��ک زمین های معارض و 
تکمی��ل آن بای��د ۱۱۰۰میلی��ارد ری��ال )۱۱۰ میلیارد 

تومان( هزینه شود. 

آخرین وضعیت آزادراه تهران - شمال
خادم��ی درباره آخرین وضعی��ت آزادراه تهران - شمال 
گف��ت: در این مس��یر پس از ۱۷س��ال، پیشرفت فیزیکی 
قطع��ه اول آن حدود ۳۰درصد ب��ود، اما با تدبیر وزارت راه 

و شهرسازی و بنیاد مس��تضعفان پیشرفت فیزیکی آن به 
بیش از 85درصد رسیده است. معاون وزیر راه و شهرسازی 
اظهار داشت: قطعه دوم این آزادراه نیز به طول ۲۲کیلومتر 
با حضور معاون اول رئیس جمه��وری عملیات اجرایی آن 
توسط پیمانکاران ایرانی آغاز شده به طوری که ساخت ابنیه 
و پل های آن در دست اجراست و از حفر تونل 65۰۰متری 
الب��رز تنها ۱۳۰۰متر باقیمانده اس��ت. خادمی یادآور شد: 
ب��رای تکمیل قطع��ه دوم آزادراه ته��ران - شمال ۲5هزار 
میلی��ارد ری��ال )۲5۰۰ میلیارد تومان( بای��د هزینه شود. 
وی درباره مس��یر قزوین - الم��وت - تنکابن اظهار داشت: 
ای��ن محور نیز یکی از محورهای مهم ما برای دسترسی به 
شمال کشور است که تاکنون پیشرفت فیزیکی به بیش از 
۴5درصد رسیده و برای تکمیل آن نیازمند ۱۰هزار میلیارد 

ریال )یکهزار میلیارد تومان( اعتبار هستیم. 

امضای تفاهمنامه ساخت 8کیلومتر از آزادراه 
قزوین - رشت

خادمی درب��اره آزادراه قزوین - رشت نیز گفت: طول 
ای��ن آزادراه ۱۳8کیلومتر است که تاکنون ۱۲۷کیلومتر 
آن زیرب��ار ترافیک رفته و به تازگ��ی نیز ۳۲۰۰کیلومتر 
آن ب��رای رفت و آمد مردم آماده شد. وی یادآور شد: تنها 
در س��ال ۹۴ و ۹5 بالغ بر ۲ ه��زار میلیارد ریال  )۲۰۰ 
میلی��ارد تومان( برای ای��ن ۳۲۰۰ کیلومتر هزینه شده 
اس��ت و ب��رای آماده سازی هشت کیلومت��ر دیگر از این 
مسیر تفاهمنامه آن با سرمایه گذار مربوطه یک ماه پیش 
امضا شد تا با هزینه ای معادل ۴8۰۰میلیارد ریال  )۴8۰ 
میلیارد تومان( این مسیر به صورت رفت و برگشت آماده 
ش��ود. معاون وزیر راه و شهرسازی در حوزه جاده ای نیز 
اع��الم کرد: این شرکت ساخت ۷5۰۰کیلومتر راه اصلی 
را در دست اقدام دارد و انتظار می رود ساالنه بین ۱۲۰۰ 

تا ۱5۰۰کیلومتر از این راه ها به بهره برداری برسد. 

مطالعه احداث 2410 کیلومتر آزادراه جدید
مدیرعام��ل شرک��ت ساخ��ت و توسع��ه زیربناه��ای 

حمل و نق��ل کشور با اشاره به اینک��ه اکنون این شرکت 
در ۱6 پ��روژه آزادراه��ی کشور مشغ��ول فعالیت است، 
گف��ت: طول این آزادراه ها ۱۱8۰ کیلومتر است و اکنون 
۲۴۱۰کیلومت��ر ساخ��ت آزادراه در دس��ت مطالعه این 
شرک��ت قرار دارد. خادم��ی اظهار داش��ت: رویکرد این 
شرک��ت این است که ۲۴۰۰کیلومتر آزادراه فعلی کشور 

به 5 هزار کیلومتر افزایش یابد. 
بهره برداری از ۹۱۹کیلومتر مسیر ریلی تا پایان سال

وی با بیان اینک��ه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای 
حمل و نق��ل در سطح کشور ۲۲پ��روژه ریلی نیز به طول 
۳۴۳۰کیلومتر را در دست احداث دارد، گفت: پیش بینی 
می کنیم ۹۱۹کیلومت��ر از این شبکه ریلی تا پایان سال 
ج��اری به بهره برداری برس��د ضمن آنکه دو خطه شدن 
۹۰۰کیلومت��ر از شبک��ه ریل��ی کشور نقط��ه عطفی در 
توسع��ه خط آهن در کشور خواه��د بود. خادمی با بیان 
اینکه برای تهیه ریل مشکلی وجود ندارد، گفت: با توجه 
ب��ه فاینانس کشور هند تاکن��ون ۱5۰هزار تن ریل وارد 
کشور ش��ده است ت��ا در شبکه ریلی کش��ور به تدریج 
م��ورد استفاده قرار گیرد، همچنی��ن ذوب آهن ایران به 
ه��ر میزانی ریل تولید کند، ما آمادگی داریم این ریل ها 
را برای نصب در شبک��ه ریلی خریداری کنیم، اما هنوز 
ذوب آهن نتوانس��ته ریل تولیدی خ��ود را به بازار عرضه 
کن��د. وی در پایان به اهمیت اتص��ال پنج استان کشور 
ب��ه شبکه ریلی اشاره کرد و اف��زود: شبکه ریلی به شهر 
همدان متصل ش��د؛ خط آهن کرمانشاه تا دو ماه آینده 
ب��ه بهره برداری می رسد و اتصال راه آهن به ارومیه نیز تا 
یک هفته آینده ریل گذاری آن به پایان می رسد. خادمی 
ادام��ه داد: از خ��ط آهن قزوی��ن - رش��ت ۳۲کیلومتر 
باقیمانده و خط آهن میانه - بس��تان آباد - تبریز نیز به 
طول 65کیلومتر تا پایان امس��ال به بهره برداری خواهد 
رسید. ب��ه گزارش ایرن��ا، مدیرعامل شرک��ت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور روزگذشته به همراه 
جمع��ی از خبرنگاران پروژه ه��ای چهارخطه شدن هراز 

بازدید کرد. 

معاون وزیر راه: 

چهارخطه شدن محور هراز به 5 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد
 سهم سرمایه گذاری خارجی در صنعت، معدن و تجارت

در دولت های روحانی چقدر است؟ 

صادرات گاز به عراق تا سه برابر قابل افزایش است

ضرورت ظرفیت سازی برای توسعه صادرات

از ابت��دای دول��ت یازدهم تاکن��ون و به ویژه پس از 
برجام تا ابتدای مهرماه سال جاری طرح های مختلفی 
در قال��ب سرمایه گذاری ه��ای خارج��ی ب��ه تصویب 
رسی��ده یا مدنظر قرار گرفته ک��ه بخش قابل توجهی 
از آن ب��ه صنعت، معدن و تج��ارت اختصاص دارد. به 
گزارش ایس��نا، یکی از بخش های قابل توجه در جذب 
سرمایه گ��ذاری خارجی حوزه صنعت، معدن و تجارت 
است، بخش هایی که شاید قبل از برجام امید چندانی 
به رشد و پویایی آنها با توجه به شرایطی که در دولت 
نه��م و دهم تجرب��ه کرده بودند وج��ود نداشت، اما با 
موف��ق بودن روند مذاکرات خارجی ایران با کشورهای 
۱+5 مج��ددا بارقه های امید به منظور رونق آنها شکل 
گرف��ت تا بتوان تولید کشور را به ویژه در حوزه صنعت 

و معدن توسعه بخشید. 
حجم سرمایه گذاری خارجی از ابتدای دولت 

یازدهم تاکنون
از ابت��دای فعالی��ت دول��ت اول حس��ن روحان��ی  
)شهریور م��اه ۱۳۹۲( تاکن��ون ۲۱۴ ط��رح ب��ا حجم 
سرمایه گذاری خارجی 8 میلیارد و 8۴۰ میلیون دالر 
در بخش صنعت، معدن و تجارت مورد تصویب هیأت 
سرمایه گ��ذاری خارجی قرار گرفت��ه که ۹۴ طرح آن 
اجرا، راه اندازی و ب��ه بهره برداری رسیده و ۱۲۰ طرح 

دیگر در مرحله اجرایی قرار دارد. 

پس از برجام تاکنون
بای��د خاطرنشان کرد که پس از برجام  )۲5 دی ماه 
۱۳۹۴( و ت��ا پایان نیمه اول مهرماه سال جاری ۱۲۰ 
طرح با حجم سرمایه گذاری ۷ میلیارد و ۳۹۰ میلیون 
دالر مورد تصویب هی��أت سرمایه گذاری خارجی قرار 
گرفت��ه که ۴5 طرح آن به بهره ب��رداری رسیده و ۷5 

طرح دیگر در مرحله اجرایی قرار دارد. 
دولت یازدهم

ع��الوه ب��ر ای��ن در دول��ت یازده��م ۱۹6 طرح ب��ا میزان 
سرمایه گ��ذاری خارجی ۷ میلی��ارد و ۷۴۰ میلی��ون دالر در 
بخ��ش صنعت، معدن و تجارت مصوب ش��د که 8۹ طرح آن 
به بهره برداری رسید و ۱۰۷ طرح دیگر نیز در دست اجراست. 

از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون
 از س��وی دیگ��ر از ابتدای دول��ت دوازده��م تاکنون

 ۱8 طرح با می��زان سرمایه گذاری خارجی بیش از یک 
میلی��ارد دالر به تصویب رسید که پن��ج طرح آن مورد 
بهره برداری قرار گرفته و ۱۳ طرح آن در حال اجراست. 
حجم سرمایه گذاری خارجی در کالن اقتصادی 

کشور  )1392 تاکنون(
گفتنی است تع��داد کلیه طرح هایی ک��ه در بخش اقتصادی 
کشور طی بازه زمانی مذکور به تصویب رسیده ۳۴6 طرح با میزان 
سرمایه گذاری ۲۴میلیارد و ۹5۰ میلیون دالر بود که سهم بخش 
صنعت، معدن و تجارت از آن معادل ۳5 درصد برآورد شده بود. 

قائم مق��ام وزی��ر صنع��ت و رئیس سازم��ان توسعه 
تج��ارت ای��ران با تأکید ب��ر لزوم ظرفیت س��ازی برای 
توسع��ه صادرات به کشورهای ه��دف و سایر کشورها، 
از برنامه ری��زی ب��رای تغییرات ساخت��اری در سازمان 
توسعه تجارت برای حرکت روان تر آن به سمت تحقق 
اه��داف صادرات��ی و چابک سازی خب��ر داد.  »مجتبی 
خس��روتاج« عصر روز چهاشنبه در همایشی در جمع 
رایزنان بازرگانی ایران در محل سازمان توسعه تجارت 
اف��زود: در دو سال گذشته برای خروج سازمان توسعه 
تجارت از شکل سنتی آن تالش هایی در قالب تفکیک 
مقوله های سیاست گذاری و حکمرانی و تبدیل شدن به 
ی��ک نهاد توصیه ای و ترویجی انجام شد. به گفته وی، 
این موضوع در آخرین جلس��ه شورای عالی صادرات با 
حضور اسحاق جهانگی��ری معاون اول رئیس جمهوری 
مطرح شد ت��ا سازمان توسعه تج��ارت بتواند همچون 
ی��ک سازم��ان بین المللی ب��ه حرکتی پویا بپ��ردازد. 
خس��روتاج با تأکید بر لزوم ظرفیت سازی برای توسعه 
ص��ادرات، اظهار داشت: رایزن��ان بازرگانی باید بتوانند 
محدودیت های بنگاه ه��ای ایرانی در بازارهای هدف را 

رف��ع کرده و به ارائ��ه مشاوره به آنه��ا بپردازند. وی با 
اش��اره ویژه به ب��ازار بزرگ کشور ع��راق، تصریح کرد: 
عراق یکی از مهم ترین بازارهای صادراتی کشور است، 
به ط��وری که ایران در شش ماه نخس��ت امس��ال با ۳ 
میلیارد و ۱۷۰ میلیون دالر صادرات، به دومین مقصد 
صادرات��ی این کشور تبدی��ل شد. این مقام مس��ئول 
افزود: این مه��م در حالی به دست آمده که سهم سایر 
کشورها در صادرات به این کشور در این مدت کاهش 
داشت��ه است. وی بیان داشت: برای بازار عراق نیازمند 
حضور تیم��ی ۱۰ نفره از سوی سازمان توسعه تجارت 
و استفاده از توانمندی نیروهای بومی و ایجاد شعبه ای 
از اتاق بازرگانی در این کشور هستیم. در ادامه،  »ناصر 
به��زاد« رایزن بازرگانی ایران در عراق افزود: رشد قابل 
مالحظه ص��ادرات ایران به ع��راق در ماه های گذشته 
به طور عمده مربوط به تغییر مس��تمر ترکیب کاالهای 
صادراتی به این کشور ب��وده است. وی، چین و ترکیه 
را رقیب��ان اصلی ایران در بازار عراق دانس��ت و گفت: 
توسع��ه صادرات خدمات فنی و مهندسی به عنوان یک 

اولویت در این کشور در دستور کار است. 
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تنه��ا سه روز تا پایان مهرماه 
و مهلت پرداخ��ت مابه التفاوت 
مبلغ سهام عدالت، فرصت باقی 
اس��ت و آنگونه که مس��ئوالن 
سازم��ان خصوصی سازی اعالم 
سهام  مابه التفاوت  اگر  کرده اند 
عدال��ت تا سقف ی��ک میلیون 
تومان پر نشود، مشموالن دیگر 
مال��ک سهام عدال��ت نخواهند 
ب��ود و ای��ن سهام ب��ه مالکیت 

دولت درمی آید. 
این در حالی است که سامانه 
سه��ام عدال��ت در اسفندم��اه 
س��ال 94 رونمایی شد و مهلت 
ش��ش ماه��ه ای ک��ه از سوی 
برای  سازم��ان خصوصی سازی 
توسط  اقساط  باقیمانده  تسویه 
مشم��والن تعیین شده بود، در 
پایان شهریورماه امسال به اتمام 
رسید، اما با تصمیم معاون اول 
رئیس جمهور در جلسه شورای 
عالی سیاست های اصل 44 این 
مهل��ت تا پای��ان مهرماه دوباره 

تمدید شد. 
در حقیق��ت، قرار بود مطابق 
ب��ا اهداف سه��ام عدالت به هر 
ی��ک از مشم��والن ب��ه ارزش 
یک میلی��ون توم��ان از سهام 
سه��ام  پرس��ود،  شرکت ه��ای 
اختص��اص یاب��د و اقس��اط آن 
طی ۱۰سال پرداخت شود، اما 
همانط��ور که در صورتحس��اب 
سه��ام عدال��ت مشخص است، 
به  سرمایه پذی��ر  شرکت ه��ای 
ازای ۱۰ س��ال گذشت��ه ۵۳۲ 
ه��زار توم��ان س��ود داشته اند 
و از آنجای��ی ک��ه ای��ن میزان 
س��ود به ی��ک میلی��ون تومان 
نرسیده، بنا به گفته مس��ئوالن 
و  خصوصی س��ازی  سازم��ان 
ش��ورای  تصویب نام��ه  طب��ق 
عال��ی سیاست ه��ای کلی اصل 
44، مشم��والن سه��ام عدالت 
باید مبل��غ ۵۳۲ هزار تومان را 
تا سقف ی��ک میلی��ون تومان 
افزایش دهند. ب��ر این اساس، 
تنها دو دهک پایین جامعه که 
شامل مددجویان تحت پوشش 
کمیته ام��داد ام��ام و سازمان 
بهزیستی می شوند، یک میلیون 
تومان سه��ام عدالت را دارند و 
نبای��د مبلغی پرداخ��ت کنند، 
زی��را از تخفی��ف ۵۰درص��دی 
اما  برخوردارند،  عدال��ت  سهام 
مشم��والن حدود ۵۳۰  مابقی 
ه��زار توم��ان دارای��ی از محل 
ای��ن سهم داشت��ه و باید برای 
دریافت س��ود کاملی که حدود 
۱۵۰ ه��زار تومان برآورد شده، 
بقیه ای��ن رقم یعنی 4۷۰ هزار 

تومان را پرداخت کنند.
 

سهام عدالت، سهامی برای 
همه

اوای��ل س��ال ٨4 ب��ود که با 

اب��الغ سیاست ه��ای اصل 44 
قان��ون اساسی و ش��روع به کار 
دولت نهم، طرحی با نام »سهام 
عدالت« در راستای کاهش فقر 
و توزی��ع عادالنه ث��روت میان 
اقش��ار مختل��ف جامع��ه کلید 
خ��ورد و قرار شد تا پس از ۱۰ 
س��ال و پایان یافت��ن دوره این 
طرح ب��ه مردم س��ود پرداخت 
شود، اما ۱۰ س��ال سپری شد 
و از پرداخ��ت س��ود ب��ه مردم 
خبری نش��د؛ سرانجام قرار شد 
پس از ۳۱ شهریورماه امس��ال 
که مدارك هم��ه مشموالن در 
سامان��ه سهام عدال��ت به ثبت 
رسید، سامانه۱۰ روز بسته شده 
و سپ��س سود برای مردم واریز 
ش��ود، اما مهرماه ه��م رسید و 
این بار هم خبری از سود سهام 
عدال��ت نش��د و در نهایت این 
مهلت مج��ددا تا یک ماه دیگر 
و تا پایان مهرم��اه تمدید شد، 
بنابراین سامانه سهام عدالت از 
پایان روز دهم دوباره بازگشایی 
شد و حاال مشموالن این سهام 
می توانن��د در فاصله سه روزه تا 
پایان مهرماه صورتحساب خود 

را افزایش دهند. 
اما ای��ن روال ادام��ه داشت 
ت��ا اینک��ه ب��ا نامه نگ��اری دو 
اقتصادی  کمیس��یون  رئی��س 
و کمیس��یون برنام��ه و بودجه 
مجلس ب��ه رئیس جمهور برای 
جلوگی��ری از پرداخ��ت نقدی 
سود سه��ام عدال��ت در میانه 
در  دوب��اره  همه چیز  مهرم��اه، 

هاله ای از ابهام قرار گرفت. 

تهران و ایالم، کمترین و 
بیشترین میزان مشارکت

نگاه��ی ب��ه سامان��ه سه��ام 
عدالت نشان می دهد که میزان 
مشارکت استان های مختلف در 
این طرح متفاوت بوده و استان 
ای��الم بیشترین و استان تهران 
و ی��زد کمترین مشارکت را در 
داشته اند؛  عدال��ت  طرح سهام 
آنطور ک��ه مس��ئوالن سازمان 
خصوصی س��ازی اعالم کرده اند 
از نظ��ر سطح مشارکت استانی 
مشموالن سهام عدالت، استان 
ایالم ب��ا ٨٨ درصد، کهگیلویه و 
بویراحمد با ٨۵درصد و لرستان 
ب��ا ٨۳درصد باالترین مشارکت 
در سامان��ه سه��ام عدال��ت را 
استان های  همچنین  داشته اند. 
ق��م، تهران و یزد ب��ه ترتیب با 
۵۶، ۵۷ و ۵۷درص��د مشارکت 
مراجع��ه  کمتری��ن سط��ح  از 
مشموالن ب��ه سامانه برخوردار 

بوده اند. 

چالش ها و چشم اندازهای 
سهام عدالت

مه��م تری��ن  جم�ل��ه  از 
سهام  ط��رح  که  چالش های��ی 

عدال��ت به گفت��ه کارشناس��ان 
ب��ا آن روبه رو اس��ت، شناسایی 
البته  اس��ت،  مشموالن ط��رح 
مس��ئله شناسای��ی نه تنه��ا در 
ایران بلک��ه در اکثر کشورهای 
جه��ان مط��رح است، ام��ا این 
چالش در ای��ران به  دلیل نبود 
نظام جامع مالیاتی که وضعیت 
مال��ی خانوارهای  و  درآم��دی 
جامع��ه را منعک��س می کن��د، 
نم��ود بیشت��ری دارد. براساس 
نمونه گی��ری مرک��ز آم��ار، در 
بهتری��ن شرای��ط 4۰درصد از 
اول درآمدی  خانوارهای دهک 
در پوش��ش نظام های حمایتی 
هس��تند و بقیه خانوارهای این 
ده��ک از هیچ پوشش حمایتی 
برخ��وردار نیس��تند و ب��ه نظر 
می رسد که اکث��ر این افراد در 

روستاها ساکن باشند. 
همچنی��ن اختالف نظر بر سر 
سود، چالش دیگر سهام عدالت 
سازم��ان  درحالی ک��ه  اس��ت. 
به  می گوی��د  خصوصی س��ازی 
ازای ی��ک میلیون تومان سهام 
عدالت حدودا ۱۵۰ هزار تومان 
سود پرداخ��ت خواهد شد، اما 
رئیس  پورابراهیمی،  محمدرضا 
کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
معتقد است که فرمول محاسبه 
نادرست  عدال��ت  سه��ام  سود 
است. او از جمله منتقدان طرح 
سهام عدال��ت در ایران است و 
معتق��د است که مخالف قانون، 
برخ��ی شرکت ها را از مجموعه 
شرکت های سهام عدالت خارج 
کرده ان��د و همچنین بخشی از 
سهام شرکت های سهام عدالت 
هن��وز ارزش گ��ذاری و تعیین 
تکلیف نشده  است. با این همه، 
پورابراهیمی  انتقاد  بزرگ ترین 
ب��ه مبلغ س��ود سه��ام عدالت 
برمی گ��ردد؛ او می گوی��د ک��ه 
4۷۰ ه��زار تومانی ک��ه مردم 
به ط��ور متوسط بای��د بپردازند 
ارزش خ��ود  مع��ادل  ح��دودا 
سه��ام عدالت اس��ت و مجموع 
آن ۲۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان 
می ش��ود. همین طور از مجموع 
۵۰ میلی��ون نفری که باید این 
مابه التف��اوت را پرداخت کنند 
تاکنون تنه��ا ۲۳ هزار نفر پول 
با احتساب  پرداخت کرده اند و 
۵۰ ه��زار تومان ب��رای افتتاح 
حس��اب در بانک ها، مردم باید 
۵۲۰ ه��زار توم��ان پرداخ��ت 
به ط��ور  درحالی ک��ه  کنن��د، 
متوس��ط ٨۰هزار توم��ان قرار 
اس��ت به آنه��ا س��ود پرداخت 

شود. 

کپی برداری از »کوپن سهام«
ال��گوی  ن��زدی��ک ت�ری��ن 
تجربه ش��ده سه��ام عدالت در 
جه��ان، خصوصی سازی کوپنی 
اس��ت ک��ه از اوای��ل ده��ه 9۰ 

میالدی در برخی از کشورهای 
کمونیستی سابق به اجرا درآمد. 
خصوصی سازی کوپنی، تالشی 
برای خصوصی سازی گس��ترده 
بود که از تغییر سیستم اقتصاد 
دولتی به اقتص��اد بازار تبعیت 
شرکت های  کلی��ه  و  می ک��رد 
دولتی ب��ه شرکت های سهامی 
ع��ام تبدیل ش��ده و به هر یک 
از شهروندان بر حسب فرمولی 
تعلق  سه��ام  تع��دادی  خاص، 

می گرفت. 
اجرای��ی  روش  اینک��ه  ب��ا 
در  مختل��ف  کشوره��ای 
با هم  خصوصی س��ازی کوپنی 
تف��اوت داش��ت، ول��ی ویژگی 
مشت��رك هم��ه آنها ای��ن بود 
که اطالع��ات صورت های مالی 
تمام شرکت های قابل واگذاری 
بی��ن مردم پخش می شد و این 
امک��ان برای م��ردم فراهم بود 
ت��ا بر حس��ب تشخی��ص خود 
سه��ام شرکت م��ورد نظر خود 
را خری��داری کنن��د. همچنین 
در غال��ب کشورها صندوق های 
سرمایه گذاری تشکیل شده بود 
که سهام شرکت های دولتی در 
آن ب��ه صورت سب��د سهام در 
می آم��د و امکان معاوضه سهام 
کوپنی با سهام سایر شرکت ها 

در بورس نیز وجود داشت. 
ک��ه  کش��وری  نخس��تین 
شرکت ه��ای دولت��ی خ��ود را 
میان  کوپن سه��ام  به ص��ورت 
کرد، چکسلواکی  تقسیم  مردم 
بود؛ این طرح با چنان سرعتی 
در ای��ن کش��ور اج��را شد که 
آن را ب��ه الگوی��ی موفق برای 
کرد  تبدی��ل  خصوصی س��ازی 
بل��وك  کشوره��ای  بیشت��ر  و 
ش��رق از ای��ن شی��وه استفاده 
کردند؛ چنان ک��ه بانک جهانی 
پ��س از پایان دومی��ن مرحله 
در  کوپن��ی  خصوصی س��ازی 
س��ال ۱99۶ در کش��ور چک، 
کشوره��ای دیگ��ر را دعوت به 

پیروی از این شیوه کرد. 
اما پ��س از آنک��ه ۱9 کشور 
جهان از این روش پیروی کردند 
در اواخ��ر ده��ه 9۰ پیامدهای 
کوپنی  منفی خصوصی س��ازی 
بروز کرد که شامل افزایش فقر 
و بیکاری، کاهش سطح درآمد 
مل��ی، افزایش شکاف درآمدی، 
رقابت پذیری  و  کارای��ی  اف��ت 
شرکت ه��ای واگذارش��ده بود. 
با ظهور ای��ن پیامدهای منفی 
دیگ��ر هی��چ کش��وری پس از 
شی��وه  ای��ن  از   ۱999 س��ال 
استف��اده  خصوصی س��ازی 
نکرد. همچنی��ن گزارش مرکز 
پژوهش  ه��ای مجل��س نش��ان 
ک��ه خصوصی سازی  می ده��د 
از طریق اعط��ای کوپن سهام، 
روشی است که تقریبا در ایران 
ناشناخت��ه ب��وده و استفاده از 

ای��ن روش نیازمن��د شناخ��ت 
کام��ل زمینه ها و پیش نیازهای 
ضروری جهت اجرای این طرح 

است. 

تجربه ناموفق 
خصوصی سازی

با این همه ب��ه نظر می رسد 
ب��ا توجه ب��ه تجرب��ه ناموفق 
طری��ق  از  خصوصی س��ازی 
اعط��ای »کوپ��ن سه��ام« در 
دنی��ا، سهام عدال��ت در ایران 
بیشت��ر از آنک��ه ب��ه اه��داف 
اصلی خود دست یابد، اقدامی 
شت��اب زده و مانوری سیاسی 
ب��رای جلب نظر مردم و افکار 
عمومی ب��وده است. همانطور 
پورابراهیمی،  محمدرض��ا  که 
رئی��س کمیس��یون اقتصادی 
تاجگ��ردون،  غالمرض��ا  و 
بودج��ه  رئی��س کمیس��یون 
مجل��س در نامه اخیر خود به 
کرده اند،  رئیس جمهور مطرح 
پرداخ��ت سود سه��ام عدالت 
به صورت نق��دی به هدررفت 
منابع کش��ور منجر می شود؛ 
هم  کارشناسان  ک��ه  نکته ای 
آن را تایی��د می کنن��د. آنه��ا 
می گویند س��ود اندکی که به 
منتهی  خانوار  معیشت  بهبود 
نمی ش��ود، چی��زی جز اتالف 
منابع نیس��ت و می توان این 
رق��م را ص��رف ک��اری دیگر 
در راستای س��ود عامه مردم 
کرد. ب��ه کار ب��ردن این رقم 
ب��رای بودجه ه��ای عمران��ی 
با ان��دك ضری��ب افزایش، یا 
سهمی  ه��ر  قیمت  افزای��ش 
اختص��اص  م��ردم  ب��ه  ک��ه 
می یاب��د، دو راهک��اری است 
ک��ه از سوی ای��ن دو نماینده 
مجلس پیشنه��اد شده است؛ 
نکته ای که البته بی شباهت به 
آنچه که پی��ش از این درباره 
پرداخت یارانه در ایران اتفاق 

افتاده بود، نیست. 
از  برخ��ی  ح��ال،  ای��ن  ب��ا 
نی��ز می گویند که  کارشناسان 
بهتر اس��ت هرچه زودتر جلوی 
آزادس��ازی سهام عدالت گرفته 
شود و سهام عدالت که از ابتدا 
به گفته آنها طرحی ناقص بوده 
اس��ت، به دولت بازگ��ردد و به 
واگذار  واقع��ی  بخش خصوصی 
شود، زیرا تکه تکه کردن سهام 
و فروش آن به مردم نتوانس��ته 
فرهنگ سهامداری را در میان 
مردم رواج دهد و البته بیم آن 
نیز م��ی رود که گروه یا افرادی 
با سوءاستف��اده بتوانند خریدار 
سه��ام عدالت ب��ا قیمت پایین 
باشن��د که در ای��ن صورت در 
مجموع، حج��م باالیی از سهام 
بهتری��ن شرکت ه��ای دولت��ی 
ای��ران را در کنترل خود گرفته 
و از دست مردم خارج می کنند.

تنها 3 روز تا پایان مهلت پرداخت مابه التفاوت سهام عدالت باقی است

گرهکورسهامعدالت؛کالفسردرگمخصوصیسازی

دریچه

قانون ِسی به روایت اکونومیست
مازادشناسی

اکونومیس��ت در یادداشتی به سومین ایده بزرگ 
اقتصادی و قانون ِسی از ژان باپتیست ِسی پرداخته 
است؛ این قانون تناقضی قابل بحث را در قالب یک 
جمله مطرح می کند؛ »عرض��ه، تقاضای خودش را 

ایجاد می کند«.
ژان باپتیس��ت سی در شهر لیون در یک خانواده 
پروتس��تان به دنیا آم��د و در ۱۵ نوامب��ر ۱٨۳۲ از 
دنی��ا رف��ت. وی در جوانی برای ادام��ه تحصیل به 
انگلس��تان رفت و پس از پایان دوره تحصیلی مدتی 
را به مشاغل مختلف از جمله روزنامه نگاری و حتی 
ک��ار در مجل��س مقننه و پ��اره ای از مشاغل دولتی 
دیگ��ر در فرانس��ه پرداخت، اما ب��ه زودی از تمامی 
آنه��ا دست کشید و به ام��ور اقتصادی مشغول شد 
و به تدری��ج به بیان دیدگاه های اقتصادی خود اقدام 
ک��رد. در سال ۱٨۳۰ وی به کرسی استادی اقتصاد 
در کلژدوفران��س رسید. سی از جمل��ه اقتصاددانان 
کالسی��ک است ک��ه بهتری��ن و شناخته شده ترین 
شارح و مروج نظرات آدام اسمیت در اروپا و آمریکا 

به حساب می آید. 
مازاد عمومی

س��ال ۱٨۰4 ب��ود که ژان باپتیس��ت ِس��ی برای 
راه ان��دازی کارخان��ه ای در پاریس ثبت ن��ام کرد. او 
تالش می ک��رد اصول جدیدی را بیام��وزد. ِسی در 
آن زمان ۳۷ سال داشت، همسرش باردار بود و قرار 
بود پنجمین فرزن��دش را به دنیا بیاورد. تجربه های 
موفق��ی در دنی��ای سیاست داشت و ح��اال قدم به 
دنی��ای جدی��دی می گذاش��ت. قدرتمندترین مرد 
فرانس��ه یعنی ناپلئون بناپ��ارت پیشنهادهایی به او 
داده  بود تا مطالعات جدیدی را آغاز کند. بناپارت از 
ِسی خواسته  بود همسو با سیاست های او چیزهایی 
بنویسد، اما ِسی تصمیم گرفت مسیر دیگری را طی 

کند. 
البت��ه ناپلئ��ون ح��ق داشت ک��ه ب��رای خریدن 
قل��م ِسی ت��الش کن��د؛ او ارزش آن را فهمیده  بود 
و از آن می ترسی��د. ِسی به دنب��ال آدام اسمیت در 
جس��ت وجوی اصول لیب��رال بود و »رف��اه ملل« را 
در آزادی اقتصادی می دی��د. او مشاوری بود که در 
جه��ت آزادی بیان، آزادی تج��ارت و آزادی بازارها 
تالش می کرد و تم��ام این ایده ها را از آدام اسمیت 
وام گرفت��ه  ب��ود. بع��دا او رساله ای در ب��اب اقتصاد 
سیاس��ی نوشت که ایده های اقتص��ادی اسمیت در 

آن موج می زد. 
در دوران ِس��ی، دنی��ای اقتصادی مانن��د دنیای 
امروز ب��ا پیشرفت تکنولوژی هم��راه بود و تقاضای 
بس��یاری نیز ب��رای آن مشاهده می ش��د. ابتکارات 
نی��ز ب��ا ریاضت ه��ای اقتص��ادی هم��راه بودند. در 
فرانس��ه تولید الی��اف از ۱٨۰٨ ت��ا ۱٨۰9 بیش از 
۱۲۵درص��د رشد کرد. در هم��ان زمان بود که ِسی 
نی��ز کارخانه خودش را راه ان��دازی کرد، اما در کنار 
این رشد و پیشرفت ها، تقاضای جهانی کاهش پیدا 
کرده  بود. هزینه دولت��ی در بریتانیا در همان دوره 
4۰درص��د کاهش پیدا ک��رد. حاصل این هرج ومرج 
نی��ز نوعی افزایش ظرفیت بود که ِسی به آن »مازاد 
عمومی« می گفت. چنین م��ازادی مورد توجه سی 
و همکارانش ق��رار گرفت. او در توضیح نظریه خود 
ادع��ا کرد مازاد »عمومی« وج��ود خارجی ندارد. از 
نظر او برخی از کاالها می توانند بیش از اندازه تولید 
شوند، اما به صورت کل��ی امکان ندارد کاالیی زیاد 
بیاید. این حرف او در قالب قانون ِسی بر سر زبان ها 
افتاد که می گفت  »تولید راه را برای تقاضای کاالها 
ب��از می کند« و بعدا این ایده ب��ه این شکل درآمد؛ 

»عرضه، تقاضای خودش را ایجاد می کند«.
البته او خودش اقرار کرد که این نظریه، تناقضات 
درون��ی دارد و در نتیج��ه برخ��ی علی��ه آن سخن 
می گویند. در واقع مردم این طور استنباط می کنند 
ک��ه  »اگر شما بس��ازید، آنها می آیند« و این از نظر 
م��ردم امروزی احمقانه است. اما نکته مهم در مورد 
قانون ِسی این است که ِسی آن را برای وضعیت آن 
زم��ان گفته است. به صورت کلی نی��ز وقتی قانون 
س��ی را می خوانید باید به ج��ای اقتصاد خرد، نگاه 
کالن داشت��ه  باشید و به عبارتی ب��ه جای اینکه از 
چشم کرم ابریشم به دنیا نگاه کنید، از زاویه پانوراما 

آن را ببینید. 
نکته مهم دیگری که باید در زمینه قانون سی در 
نظ��ر گرفته  شود، این است که شرکت ها نمی توانند 
کاالهای خود را بیرون بگذارند و بقیه آنها را بخرند. 
آنه��ا برای اینکه به پول برسند باید مشتری را وادار 
به خری��د کنند. اگر این اتف��اق بیفتد، منبع عرضه 

می تواند برای تقاضاهای جدید کامال مؤثر باشد. 
قانونی برای ثروتمند شدن

این روزها افراد بس��یاری بدون اینکه بدانند سی 
چ��ه چیزی را مط��رح ک��رده، نظری��ه او را نادیده 
می گیرند یا حتی به سخ��ره می گیرند. سی بخشی 
از عقی��ده خ��ود را بد بیان کرد و ب��ه همین خاطر 
بقیه او را نفهمیدند ام��ا وقتی می گفت نباید تقاضا 
ب��رای کاال کم بیاید، حرف��ی کامال درست را مطرح 
می ک��رد. او قوانینی را که از آنها سخن می گفت در 
کار خود مورد استفاده قرار می داد و به همین خاطر 
در مس��یر موفقیت گام برمی داشت ام��ا از آنجا که 
بناپارت نمی خواست سی پیشرفت کند، کارخانه او 
را تعطی��ل کرد. او با ایده های درخشانش موفق شد 

عده زیادی را به ثروت برساند. 

یادداشت

نابرده رنج، گنج میسر است! 

تردیدی نیس��ت در جامع��ه ای زندگی می کنیم که 
اقش��ار و گروه های اجتماعی با مس��ائل فراوانی دست 
ب��ه گریبانن��د. در این نوشتار هدف آن نیس��ت که از 
توسع��ه و موانع آن به شیوه کالسیک سخنی به میان 
آید، بیشتر هدف آن است که از منظری غیرتوسعه ای 
به پدی��ده ای که اکنون در جامعه رواج دارد، پرداخته 
شود. حال ممکن است این پدیده که به یک مس��ئله 
اجتماعی تبدیل  شده بر روند توسعه مؤثر باشد. یکی 
از مس��ائلی که جامعه ما را به ای��ن حال وروز انداخته 
و در محاف��ل علمی و دانشگاه��ی کمتر مورد بررسی 
قرار گرفته این است که دستیابی به مزایای اجتماعی 
ق��درت، ث��روت و منزلت برای برخ��ی از افراد جامعه 
بسیار ساده و آسان شده است به گونه ای که این افراد 
ره صدسال��ه را یک شبه می پیماین��د. در ظاهر شاید 
گفته شود این امر نه تنها مس��ئله اجتماعی نیس��ت، 
بلک��ه باید آن را به مثابه مزیت��ی برای جامعه به شمار 
آورد. برای تبیین این مس��ئله به مثال هایی در حوزه 
اقتصاد و منزلت و مقایسه آن با گذشته اشاره می کنم: 
در گذشته ای نه چن��دان دور و در آموزش و تربیت 
افراد، صرفا ه��دف و آرمان اجتماع��ی دارای اهمیت 
نب��ود بلکه همراه با آن وسیل��ه و راه رسیدن نیز مهم 
تلق��ی می شد. ثروت آن گاه مطلوب بود که نتیجه کار 
و رن��ج باش��د، در غیر این صورت مورد پس��ند جامعه 
واقع نمی ش��د و این امر را در فرآیند جامعه پذیری به 
نسل های آینده القا می کردند. در آن زمان ها، یک  راه 
مقبول و معقول برای رسیدن به ثروت وجود داشت و 
آن این بود که »نابرده رنج، گنج میسر نمی شود«. کار 
سرمایه جاودانی و جوهر انسان بود و ثروتی که از این 

طریق حاصل می شد، حالل و مشروع بود. 
در مقاب��ل چند راه وجود داشت ک��ه از طریق آنها 
دستیاب��ی به ثروت بادآورده ممکن بود، اما همواره در 
داستان ه��ای فولکلوریک و فرهنگ  عامه مورد مذمت 
واقع می ش��د تا مبادا به الگویی ب��رای جوانان تبدیل 
شود. یک��ی از آن راه ها دستیابی به ث��روت فراوان از 
طری��ق ارث بود. حکای��ات و داستان هایی که محتوا و 
مضامین اخالق��ی داشتند معموال نگاه خوش بینانه ای 
نسبت به این راه رسیدن به ثروت نداشتند. در بیشتر 
این حکایات، ف��ردی که ارث فراوانی به او می رسیدیا 
در حلق��ه دوستان ناب��اب گرفتار می آم��د یا تنبلی و 
مفت خوری بر وی چیره می گشت و طولی نمی کشید 
که ثروت بادآورده به پایان می رسید. راه دوم دستیابی 
ب��ه ثروت، یافتن گنج بود. در برخی از حکایات چنین 
روای��ت می شد که افرادی ک��ه گنجی را می یافتند در 
نهایت و به هنگام تقسیم آن براثر طمع و زیاده خواهی 
همدیگ��ر را می کشتند. در برخ��ی دیگر از حکایت ها، 
گنج طلس��م شده و درحالی ک��ه به وسیله موجودات یا 
حیوان��ات خطرناکی از آن مراقب��ت می شود، توصیف 
می شود، شرط رسیدن ب��ه آن نیز همواره گذشتن از 
آن موقعیت ه��ای مرگبار و بازی با جان بوده است که 
اگر قناعت و مناعت طب��ع داشته باشیم ثروت و مال 
دنیا ارزش آن را ندارد که از جان برای آن هزینه شود. 
این دو راه، آن چنان  که در حکایات آمده است منجر 
ب��ه ثروت و سرمایه ماندگ��ار و مقبول نمی شود، بلکه 
کار به عنوان سرمایه و ثروت جاودانی معرفی می شود، 
صرفا از طریق رن��ج راه رسیدن به گنج هموار خواهد 
ش��د و این ثروت و گنج است ک��ه در جامعه پذیرفته 
می ش��ود. در گذشته اگ��ر فردی پ��س از سال ها کار 
و کوش��ش ب��ه ثروتی می رسید، به دالی��ل مختلف از 
جمل��ه ارزش های اجتماعی و نظ��ارت مبتنی بر آنکه 
به طورکلی فقر را فخر می دانست، برخالف نوکیسه ها، 
آن را ب��ه  وسیله ای برای خودنمای��ی تبدیل نمی کرد. 
ع��الوه بر ای��ن، معموال اف��راد در سنین میانس��الی و 
پیری ب��ه ثروت دست می یافتن��د و در این سنین نه 
خودنمای��ی پس��ندیده است و نه انگی��زه ای برای آن 
وج��ود دارد. ضمناً ب��ا توجه به اینکه برای کس��ب و 
تحصیل ثروت، سال ها در کنار استادکار نشسته و رنج 
شاگ��ردی را متحمل شده، سختی و م��رارت فراوانی 

کشیده بودند، آن را آسان از دست نمی دادند. 
امروزه اما وضعیت به گونه ای دیگر است. راه رسیدن 
به ثروت های افسانه ای )برای تعدادی از افراد جامعه( 
هم��وار است و در جوانی ب��دون آنکه رنجی را تحمل 
کنن��د از امکانات اقتصادی برخ��وردار می شوند، خود 
را برت��ر از دیگران می دانند و فخر می فروشند. تفاخر، 
خودنمای��ی و نمایش ثروت که اکن��ون به شکل های 
مختل��ف از داشتن اتومبیل ه��ای وارداتی گران قیمت 
گرفته ت��ا پوشاك های مارك دار موجب شده است که 
در وهله اول ثروت ب��ر دیگر مزایای اجتماعی اولویت 
یابد و در وهله دوم این افراد تازه به دوران رسیده برای 
بخش��ی از نوجوانان و جوانان تبدیل ب��ه الگو و گروه 
مرجع شوند. درواقع یکی از نتایج ناخواسته ثروت های 
بادآورده، اعالم اختالس های چندمیلیاردی و پرداختن 
ب��ه آنها در رسانه ها در جامعه ای که پول ارزش است، 
گرایش بیشتر به اختالس گران و روش هایی است که 
در پیش  گرفته اند. این وضعیت آن گاه تشدید می شود 
که این تصور در میان عامه مردم وجود دارد که با آنها 
برخ��ورد جدی نیز صورت نمی گیرد. راز اختالس های 
چندمیلی��اردی و سیری ناپذیری اختالس گران نیز در 
ای��ن نکته نهفته است که ث��روت راه رسیدن به دیگر 
مزای��ای اجتماع��ی )منزل��ت و قدرت( را نی��ز هموار 

می سازد. 
منبع: آینده نگر
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ترانزیت ریلی کاال بین ایران و 
ترکیه دوبرابر می شود

براس��اس تفاهم نام��ه ای بی��ن مدیر ک��ل راه آهن 
آذربایج��ان و مدیر کل ناحیه پن��ج ماالتیای ترکیه، 
ترانزیت ریلی کاال بین دو کشور دوبرابر می شود. این 
تفاهم نام��ه سه شنبه شب در پای��ان سی و هفتمین 
نشست مشترک مدیران راه آهن آذربایجان و ماالتیای 
ترکیه در تبریز به منظور بررسی راهکارهای تسهیل 
و روان س��ازی حمل و نقل ریل��ی و توسعه همکاری ها 
بی��ن جمهوری اسالمی ایران و ترکیه به امضا رسید. 
مدیرک��ل راه آه��ن آذربایج��ان پس از امض��ای این 
تفاهم نام��ه ب��ا اشاره به اینکه در زم��ان حاضر حجم 
ترانزیت بار بین دو کشور 500هزار تن در سال است، 
گفت: قصد داریم با سوق دادن حمل کاال از مرزهای 
بازرگان و سرو به ناوگان ریلی، حجم ترانزیت موجود 
را به ی��ک میلیون تن در س��ال برسانیم. به گزارش 
ایرن��ا، شاپور ارصالنی با اش��اره به مزایای حمل و نقل 
ریلی از نظ��ر کاهش هزینه و امنیت بیشتر، گفت: با 
توجه به نزدیک شدن به رویداد تبریز 2018 درصدد 
راه اندازی مجدد قطار تبریز - وان هس��تیم که مقرر 
شده ب��ا تامین امنیت الزم از طرف کشور ترکیه این 
قطار در آینده نزدی��ک فعال شود. مدیرکل ناحیه 5 
ماالتیای ترکیه هم با اشاره به پیشینه همکاری های 
دو کشور در زمینه حمل و نقل ریلی خاطرنشان کرد: 
در سفر دو هفته قبل رئیس جمهوری ترکیه به ایران 
ب��ر افزایش همکاری ه��ا تاکید شد و م��ا هم در این 
راست��ا سعی می کنیم حج��م ترانزیت کاال را افزایش 
داده و زمینه مسافرت های ریلی گردشگران را فراهم 
کنی��م. اوزیر اولک��ر اظهار کرد: مشک��الت جدید در 
زمینه عملی ش��دن توافقات وجود ندارد و مشکالت 
جزیی هم قابل حل است. سی و ششمین جلسه مرزی 
مدی��ران راه آهن ای��ران و ترکی��ه )اداره کل راه آهن 
آذربایجان - ناحیه 5ماالتی��ا( در روزهای پایانی ماه 
گذشته در شه��ر ماالتیای ترکیه برگزار شد. راه آهن 
ترکی��ه زیر نظ��ر وزارت حمل و نق��ل و ارتباطات این 
کشور اداره می شود که بر هفت مدیریت منطقه ای و 
۷ پایانه بندری- ریلی نظارت می کند. هفت مدیریت 
منطق��ه ای راه آهن ترکیه عبارتند از: مدیریت منطقه 
یک حیدرپاشای استانبول، مدیریت منطقه 2 آنکارا، 
مدیریت منطقه ۳ ازمیر، مدیریت منطقه ۴ سیواس، 
مدیری��ت منطقه 5 ماالتیا، مدیری��ت منطقه ۶ آدانا 
و مدیری��ت منطقه ۷ آفیون راه آه��ن آذربایجان هم 
یک��ی از نواحی چهارده گانه راه آه��ن ایران است که 
محورهای تبریز-تهران )تا ایس��تگاه مراغه(، تبریز-
جلف��ا و تبریز-رازی که شامل 28 ایس��تگاه با ۴۷1 
کیلومت��ر خ��ط اصل��ی و 500 کیلومت��ر خط فرعی 
است، محدوده این ناحیه را در استان های آذربایجان 

شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل تشکیل می دهد. 

امکان دسترسی لحظه ای به اطالعات 
تجارت خارجی کشور فراهم شد

رئی��س کل گم��رک ایران اعالم ک��رد که دسترسی 
لحظه ای به اطالع��ات ص��ادرات، واردات و ترانزیت به 
کمک بزرگ ترین بانک اطالعات تجارت خارجی کشور 
فراهم شده است. به گزارش »فرصت امروز« از گمرک، 
فرود عس��گری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک 
ایران در دومین نشس��ت ش��ورای اطالع رسانی وزارت 
امور اقتص��ادی و دارایی گفت: اکنون امکان دسترسی 
لحظ��ه ای ب��ه ریزترین اطالع��ات ص��ادرات، واردات و 
ترانزی��ت به کمک بزرگ ترین بان��ک اطالعات تجارت 
خارجی کشور در گمرک فراهم شده است که اطالعات 
قابل انتشار این بان��ک اطالعاتی براساس قانون انتشار 
و دسترس��ی آزاد به اطالع��ات در سایت گمرک ایران 
قرار داده می ش��ود. وی گفت: در عصری قرار داریم که 
سرعت انتقال اطالعات بسیار باال است به طوری که این 
امر کار روابط عمومی ه��ا را دشوارتر کرده است. اطالع 
از شرح وظای��ف دستگاه ها و انعکاس به موقع اطالعات 
از دیگ��ر مواردی که روابط عمومی ه��ا باید به آن توجه 
داشته باشند. عسگری ادامه داد: گمرک از یک سامانه 
بس��یار قوی برخوردار است که در س��ال 92 به همت 
رئیس پیشین گمرک فعالیت خود را آغاز کرد و با وجود 
سختی کار، امروز سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی در سخت ترین رویه ها مثل واردات که 
از پیچیدگ��ی زیادی برخوردار اس��ت و مقررات زیادی 
دارد، اجرای��ی ش��ده است. وی افزود: ب��ا اجرایی شدن 
ای��ن سامانه حجم انبوهی از اطالعات را تولید کردیم و 
پیشرفت هایی که در رویه های واردات، صادرات، ترانزیت 
و مبارزه با قاچاق به دست آمد، حاصل این سامانه است. 
عسگری گفت: از جمله دستاوردهای دیگر این سامانه 
دسترس��ی آزاد به اطالعات در گم��رک ایران است که 
هم اکنون دسترسی به ای��ن اطالعات لحظه ای است و 
ریز اطالع��ات را در سامانه داری��م. رئیس کل گمرک 
ای��ران ضمن اشاره به اینکه یک��ی از بخش های درگیر 
در خصوص شناسایی این سامانه روابط عمومی بود، به 
اطالع رسانی به موقع در خصوص کارکردها و قابلیت های 
این سامانه و شفاف سازی فرآیند انجام کار با این سامانه 
اشاره ک��رد. براساس گزارش سازم��ان جهانی گمرک، 
ایران موفق شده است رتبه نخست را در مبارزه با مواد 
مخدر و رتبه دوم جهان را در بخش مبارزه با قاچاق کاال 

و تخلفات به دست آورد. 
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در سه ماهه نخس��ت سال جاری رشد 
بخ��ش مس��کن ۷درصد بوده ک��ه هنوز 
شاهد پایین بودن ب��ازده سرمایه در این 
بخش هستیم، اما پیش بینی می شود نرخ 
رش��د بخش ساختمان در نیمه دوم سال 
جاری باالتر از نرخ تورم قرار بگیرد. بخش 
مس��کن طی ۴0 سال گذشت��ه میانگین 
رشد ۴0 درص��د را تجربه کرده که یکی 
از جذاب ترین حوزه ه��ای سرمایه گذاری 
بوده اس��ت. البته ب��ه دنبال رک��ود این 
بخ��ش از ابتدای س��ال 1۳91 تا انتهای 
پاییز سال گذشته هم��واره نرخ منفی را 
تجربه کرد. اما بخش مس��کن پس از 21 
فصل رکود شدید در حال حاضر به رشد 
۷درص��د رسیده است؛ رش��دی که هنوز 
پایین ت��ر از نرخ تورم اس��ت و به همین 
دلیل بازده سرمایه در این بخش سودآور 
نیس��ت. با این حال چشم انداز نیمه دوم 
این ب��ازار، نوید روزه��ای بهتری را برای 
فع��االن ای��ن بخ��ش می ده��د و انتظار 
می رود ارزش افزوده بخش ساختمان در 
شش ماه��ه دوم باالتر از 10درصد باشد. 
بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان 
از س��ال 1۳91 نش��ان می ده��د که این 
بخش پ��س از ی��ک دوره طوالنی رکود، 
هم اکن��ون به رشد مثب��ت رسیده است. 

رشد این بخش در دوره سال های 1۳91 
تا 1۳95 به ترتی��ب برابر با ۳.۶-، ۳.1-، 
0.۴-، 1۳.5- و 1۴.9- بوده، اما براساس 
آم��ار جدید فعالیت های بخش ساختمان 
پ��س از 18 فصل رشد م��داوم منفی، در 
زمستان 1۳95 به رشد ۴درصد و سپس 
در به��ار 1۳9۶ به رش��د ۷درصد رسیده 
اس��ت. به گ��زارش ایس��نا، ب��ا این حال 
فعاالن این حوزه می گویند بازده سرمایه 
در بخش مس��کن پایین ت��ر از نرخ تورم 
است و در صورت اج��رای قانون مالیات، 
هیچ سازنده ای حاض��ر به سرمایه گذاری 

در بخش مسکن نخواهد بود. 

پیش بینی کارشناسان از قیمت 
آینده مسکن

بازار مس��کن شه��ر تهران ای��ن روزها 
تحت تاثی��ر پنج عامل مح��رک نزدیک 
ش��دن قیم��ت ب��ه ک��ف، رشد نس��بی 
ارزش اف��زوده بخش ساختم��ان، التهاب 
بازار اجاره در تابس��تان امس��ال، کاهش 
نرخ س��ود بانکی و انتظار ب��رای کاهش 
سود تس��هیالت مسکن، مس��یر خود را 
ب��رای ورود به دوره رون��ق طی می کند. 
پیش بین��ی کارشناس��ان از قیمت آینده 
مس��کن افزایش 10درصد را متناسب با 

نرخ تورم نشان می ده��د هر چند عمده 
کارشناس��ان معتقدن��د جه��ش قیمتی 
در ک��ار نخواهد بود. یک��ی از دالیل عدم 
جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این 
بازار به مسیر قبل از سال 1۳8۴ است که 
دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق 
نظام پس انداز مبتن��ی بر تقاضای واقعی 
تجهیز می کند. افزایش نس��بی معامالت 
باعث شده ت��ا سرمایه گ��ذاران در شش 
ماهه نخست مقدار اندکی به ساخت و ساز 
ترغی��ب شون��د. براس��اس اع��الم آزاد، 
رئیس اتحادی��ه فروشندگان آهن، فوالد 
و فلزات، در شش ماه��ه اول سال جاری 
افزایش 10درص��دی ساخت و ساز  شاهد 
بوده ای��م. همچنی��ن گزارش های میدانی 
نش��ان می دهد به دنبال خ��واب سرمایه 
ط��ی چهار سال اخی��ر، برخی سازندگان 
واحده��ای گران و متوسط قیمت مجبور 
به ارائه تخفیف از 5 تا 20درصد شده اند 
ک��ه می تواند در ورود تقاض��ای میانه به 

بازار مسکن موثر باشد. 

مشوق های دولت برای ورود 
متقاضیان به بخش مسکن

دولت نیز در پی برنامه ریزی چهار ساله 
از ابتدای 1۳92 برای نوسازی بافت های 

فرسوده،  حاشی��ه ای و ناکارآمد به دنبال 
تحق��ق اهداف خود در این بافت ها است؛ 
تا جایی که نرخ سود تس��هیالت خرید و 
ساخت مس��کن در بافت فرسوده را برای 
نخس��تین بار در تاریخ پس از انقالب به 
8درص��د رسان��د. این مش��وق احتماال با 
ورود متقاضی��ان واقع��ی بخش مس��کن 
برای خرید و نوسازی بافت های ناکارآمد 
مواجه می شود. اما افزایش قیمت آهن در 
سال جاری باعث نگرانی هایی درخصوص 
آینده قیمت مسکن شد که آزاد به نوعی 
این نگرانی را بی م��ورد می داند و معتقد 
است: »صنع��ت ساخت و س��از در نهایت 
1۴درص��د از قیم��ت آه��ن متاث��ر شده 
است«. از اوایل خردادماه امسال افزایش 
تدریجی قیمت آه��ن و فوالد آغاز شد و 
بدین ترتی��ب در مدت سه ماه و تا پایان 
خردادم��اه در این بخ��ش شاهد افزایش 
حدود ۷0درصدی قیمت ها بودیم. با این 
حال شاید نتوان انتظار داشت که قیمت 
مس��کن 1۴درص��د افزایش پی��دا کند؛ 
چراکه هنوز ت��وان متقاضیان مصرفی با 
قیمت مسکن برابری نمی کند. پیش بینی 
عم��ده کارشناسان ای��ن است که قیمت 
مسکن در شش ماهه دوم افزایش معادل 

نرخ تورم را تجربه کند. 

انجمن متخصصان آب و فاضالب ایران و 
انجمن آب فرانسه در حاشیه سیزدهمین 
نمایشگ��اه صنعت آب و تأسیس��ات آب 
و فاض��الب، توافق نام��ه همک��اری امضا 
کردن��د. این تفاهم نام��ه از سوی »امیلی 
فی��ول« ب��ه نمایندگی از سیل��ون بوشه 
رئی��س هیأت مدیره انجمن آب فرانس��ه 
و »قنبرعلی رجب��ی« مدیرعامل انجمن 
متخصص��ان آب و فاضالب ایران به امضا 
رسی��د. در مراسم امضای یادداشت تفاهم 
مدیرعامل شرکت  جانب��از«  »حمیدرضا 
مهندسی آب و فاضالب کشور نیز حضور 
داشت. مطالع��ه مشترک اصول همکاری 
بی��ن دو مجموع��ه، تعریف م��وارد یک 
توافق نام��ه همکاری در زمین��ه نوآوری، 
مهارت ه��ا و اب��زار توسع��ه اعض��ای دو 
مجموعه و همچنین همراهی اعضای هر 
یک از انجمن ها در عرصه های بین المللی، 
از جمله موارد این یادداشت تفاهم است. 
همچنین تقویت راه های همکاری به ویژه 
به واسطه پروژه ه��ای بین المللی تحقیق 
و توسع��ه و حض��ور در نمایشگاه ه��ای 
بین الملل��ی آب دو کش��ور در ته��ران و 
مونتپل��ه  )س��ال 2018( از دیگر موارد 
ای��ن تفاهم نامه است.  »قنبرعلی رجبی« 
مدیرعام��ل انجم��ن متخصص��ان آب و 
فاض��الب ای��ران در حاشی��ه امضای این 
یادداشت تفاهم گفت: انجمن متخصصان 
آب و فاض��الب نخس��تین انجم��ن فعال 
در ای��ن حوزه است که ح��دود 20 سال 
سابقه ک��ار دارد. وی ادام��ه داد: وظیفه 
این انجمن، ارتب��اط بین بخش خصوصی 

و دولت��ی و برگزاری دوره های آموزشی و 
گسترش فرهنگ نوآوری در بخش آب و 
فاضالب است. به گزارش ایرنا، مدیرعامل 
انجمن متخصص��ان آب و فاضالب ایران 
اف��زود: در 20 سال اخیر حداقل یک هزار 
نف��ر از کارشناسان بخ��ش آب، از سوی 
انجمن متخصص��ان آب و فاضالب برای 
شرکت در دوره ه��ای بین المللی خارجی 
اعزام شده اند. خانم فیول نماینده انجمن 
آب فرانس��ه نیز در حاشی��ه امضای این 
یادداشت تفاه��م گف��ت: ای��ن تفاهم نامه 
موجب گس��ترش همکاری های دو کشور 
در آین��ده نه تنها فقط بی��ن انجمن های 
ایران و فرانسه بلکه بین شرکت های عضو 
دو انجمن گسترش خواهد شد. وی یکی 
از اهداف انجمن آب فرانسه را برای ایجاد 
ن��وآوری و توانمند سازی شرکت ها عنوان 
کرد و اف��زود: این یادداشت تفاهم موجب 
حضور بیشت��ر این شرکت ها در بازارهای 

بین المللی می شود. 

عضویت 750 شرکت در انجمن آب 
فرانسه

 )Romain Karaval(  رومن ک��راوال
رایزن اقتصادی سفارت فرانس��ه در تهران 
نیز گفت: ۷50 شرکت فرانسوی در زمینه 
آب و فاضالب در انجمن آب فرانس��ه عضو 
هستند و در سال های متمادی، قراردادهای 
گس��ترده ای با کشور ه��ای مختلف داشته 
است. وی ک��ه مدیرعاملی آژانس بیزینس 
فران��س را نیز بر عه��ده دارد، اف��زود: این 
شرکت ها، شرکت هایی پیش��رو در زمینه 

کاری خود در فرانس��ه هستند و روش ها و 
تکنولوژی های نوین را در راستای طرح های 
آب، انتق��ال آب و فاض��الب ایفا می کنند؛ 
حضور آنها در ای��ن نمایشگاه نشان دهنده 
عالقه ای��ن شرکت ها به حض��ور در ایران 
است. رایزن اقتصادی سفارت فرانس��ه در 
ته��ران اظه��ار امیدواری ک��رد که امضای 
این یادداشت تفاهم شروعی برای همکاری 
تازه ب��ا شرکت های ایران��ی در زمینه آب 
باش��د. وی گفت:کمب��ود آب آشامیدنی و 
تنش هایی که در کش��ور ایران وجود دارد، 
موضوع��ی در سطح بین الملل��ی است که 
باعث ش��ده همکاری ه��ای بین المللی در 
این زمینه شکل بگیرد. مدیرعاملی آژانس 
بیزینس فرانس گف��ت: آژانس بین المللی 
دولتی فرانسه، در این زمینه همکاری های 
خود را به طور ج��دی با ایران ادامه خواهد 
داد و شرکت ه��ای ایران��ی و فرانس��وی را 
برای نزدیک شدن روابط دوجانبه حمایت 
می کند. رایزن اقتصادی سفارت فرانسه در 
تهران ابراز امیدواری کرد که همکاری های 
بین ایران و فرانسه به بهترین شکل پیش 

برود. 

زمینه های همکاری گسترده  میان 
شرکت های ایرانی و فرانسوی 

 »حمیدرضا جانباز« مدیرعامل شرکت 
آب و فاضالب کشور نی��ز در این مراسم 
اظهار خرسندی کرد که بخش  خصوصی 
ایران با شرکت ه��ای معتبر و صاحب نام 
دنیا ارتباط مستقیم برقرار می کنند. وی 
گفت: یکی از وظایف آبفای کشور به عنوان 

متولی آب و فاضالب ایران، ایجاد ارتباط 
بین انجمن ه��ای آب ایران با انجمن های 
معتبر دنیا است. جانباز اضافه کرد:سابقه 
همک��اری ما با شرکت های فرانس��وی به 
سال ه��ا قبل و اح��داث تصفیه خانه ها در 
ای��ران برمی گردد؛ این ارتب��اط متأسفانه 
در دوران چند ساله تحریم کاهش جدی 
پیدا ک��رد. مدیرعام��ل شرکت مهندسی 
خص��وص  در  کش��ور  فاض��الب  و  آب 
فرانس��وی  ضرورت حض��ور شرکت های 
در ای��ران گف��ت: شرکت های فرانس��وی 
شرکت هایی خوشنام در ایران هس��تند؛ 
اگر این ارتباط به صورت سیس��تماتیک 
برقرار شود، ب��ازار ایران که بازاری دست 
نخ��ورده و ب��زرگ است، می توان��د بازار 
بزرگی برای شرکت های فرانسوی فراهم 
کن��د و عالوه بر این، زمینه گس��ترده ای 
ب��رای همکاری ه��ای دوجانب��ه فراه��م 
می ش��ود. سیزدهمی��ن نمایشگاه صنعت 
آب ب��ا حض��ور 258 شرک��ت داخل��ی و 
105 شرک��ت خارجی آغ��از به کار کرده 
است. شرکت کنندگ��ان خارجی در این 
نمایشگ��اه از 20 کش��ور از جمله ایتالیا، 
ترکیه، آلم��ان، آذربایج��ان، مجارستان، 
چین، فرانس��ه، اسپانیا، دانم��ارک، کره 
جنوب��ی، هندوستان، سوئی��س، اتریش، 
انگلس��تان، سوئد، ژاپن، کان��ادا، بلژیک، 
ایس��لند و جمه��وری چک هس��تند. در 
نمایشگ��اه سیزده��م، کشورهای چین و 
آلمان و ترکیه به صورت پاویون کشوری 
در نمایشگاه حض��ور پررنگ تری از سایر 

شرکت کنندگان دارند. 

انجمن آب ایران و فرانسه توافق نامه همکاری امضا کردند

حضور فرانسوی ها در اقتصاد ایران پررنگ تر شد

5 عامل محرک بازار مسکن نشان می دهد

افزایش بازدهی مسکن به باالی ۱۰درصد؟
حمل و نقل ریلی

گمرک

یادداشت

انرژی

راهکارهای تقویت بخش خصوصی 
در ایران

دولت می تواند با اتخاذ تدابیر و برنامه های منس��جم 
کس��ری بودجه ناشی از کاه��ش درآمد نفت را جبران 
کند. راهکارهای��ی مثل کاهش تصدی گ��ری دولت و 
افزای��ش حضور بخش  خصوص��ی در اجرای پروژه های 
عمران��ی می تواند موجب تقوی��ت بخش  خصوصی در 
اقتصاد برای جبران بخش��ی از تکالیف بودجه ای شود. 
کوچک سازی و چابک سازی بخش های دولتی و حذف 
ناهمواری ه��ای موج��ود در اجرای طرح ه��ای اصولی 
زیربنای��ی و سرمایه گذاری کش��ور در یک دوره یک تا 
سه ساله می تواند موجب کاهش وابس��تگی درآمدهای 
بودجه به نفت شود. مشارکت مردم و بخش  خصوصی 
در اجرای طرح های عمرانی و سرمایه ای کشور می تواند 
با ضرایب اطمینانی در طرح های تولیدی، صنعتی کشور 
ب��ه کار گرفته شود و موج��ب فعال سازی و مورد عمل 
واق��ع شود. این همان تجربه ک��ره جنوبی است که در 
دوره زمانی پس از جنگ جهانی دوم یعنی در دهه50  
میالدی به کار بس��ت و موجب جه��ش اقتصادی این 
کشور کوچک شد که در حال حاضر، فرصت تولید 5.5 
ت��ا 5.۶ میلیون خودرو جایگ��اه سوم جهان را در تولید 
خودرو به خود اختصاص داده است. می توان شرکت ها 
و کارخانجات زیان ده دولتی را به صورت اجاره به شرط 
تملک ب��ه بخش خصوصی واگذار کرد. این طرح ضمن 
کاهش تصدی گری دولت و جبران هزینه ها و زیان اداری 
آنان، موجب اشتغال آفرینی و به کارگیری سرمایه های 
انسانی به ویژه جوانان تحصیلکرده و دانشگاهی می شود 
که تعدادشان براساس گزارش ه��ای رسمی ارائه شده 
نزدیک به۴میلیون نفر است. استف��اده از سرمایه های 
ارزی و ریالی ایرانیان خارج از کشور راهکار دیگری برای 
کمک به اقتصاد اس��ت. براساس گزارش های رسمی و 
غیررسم��ی سرمایه ایرانی های خ��ارج از کشور حدود 
1200 میلی��ارد دالر برآورد می ش��ود؛ دولت می تواند 
با تعبیه یک سیس��تم اجرای��ی و اطمینان بخش برای 
استرداد اصل و سود سرمایه به خارج از کشور، بخشی از 
منابع موجود ایرانیان که اکثرا با تمام وجود و عشق به 
کشور آماده همکاری هستند، را برای فعال سازی تولید، 
اشتغال و افزای��ش تولید ناخالص ملی جذب کند. این 
تجربه را چینی ها در دهه80میالدی به انجام رساندند و 
هم در داخ�ل و هم در خارج از چین، توانمندی فنی و 
مالی به وجود آوردند که امروز به غول اقتصادی جهان 
تبدیل شده اند. توجه به سیس��تم های گشایش اعتبار 
اسنادی ریال��ی برای طرح های تولیدی موجب افزایش 
ضریب اطمینان بخشی سرمایه گذاری در کشور می شود. 
تج��ارب جهانی و کشورهای موفق در اصالح اقتصادی 
نش��ان می دهد که پایه و اساس گذر از بحران، استفاده 
از توانمندی های بخش خصوص��ی است؛ در این زمینه 
تقویت شرکت هایی که قابلیت تولید و عرضه محصوالت 
در ب��ازار صادرات دارند را بای��د در اولویت قرار داد و با 
اعط��ای معافیت های مالیاتی، بیمه ای و عوارض، ضمن 
تش�ویق آنان برای توسعه فعالیت های خود، زمینه سازی 
الزم را ب��رای گس��ترش تولی��د مل��ی و جایگزین��ی 

ظرفیت های تولید ملی برای ص�ادرات ایجاد کرد. 

مدیرعامل توتال: 
برای پیشبرد پروژه گازی ایران 

تالش می کنیم
غ��ول نفت و گاز فرانس��وی توت��ال در پی تصمیم 
ترام��پ برای عدم تصویب پایبن��دی ایران به برجام، 
اعالم ک��رد اگر آمریک��ا تصمیم بگی��رد تحریم های 
یکجانب��ه علی��ه تهران وضع کند، ای��ن کشور تالش 
می کند پروژه گاز ایران را پیش ببرد. پاتریک پویانه، 
مدیرعامل توت��ال در مصاحبه با نشریه »اینترنشنال 
اویل دیل��ی« گفت: این شرک��ت پیامدهای تصمیم 
ترام��پ را بررس��ی خواهد کرد و اگ��ر قوانینی باشد 
ک��ه توت��ال را وادار می کند از ایران خ��ارج شود، در 
ای��ن صورت از آنها پیروی خواهد کرد. پویانه در این 
مصاحب��ه گفت: اگر ایران به برجام پایبند باشد و اگر 
اتحادیه اروپا، چین و روسیه تصمیم بگیرند که برجام 
همچنان می تواند ادامه پیدا کند، به معنای آن است 
ک��ه آمریکا باید به تحریم ه��ای یکجانبه دست بزند، 
اما ما از جانب خودمان تالش می کنیم این آسودگی 
خاطر را پی��دا کنیم که می توانیم به این پروژه ادامه 
دهیم که اولویت ما خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا 
هفته گذشته از تایید رسمی پایبندی ایران به برجام 
خودداری کرد و هش��دار داد که ممکن است به این 
تواف��ق پایان دهد. کنگره آمریکا اکنون حدود دو ماه 
فرصت دارد تا درب��اره برقراری دوباره تحریم ها علیه 
ای��ران تصمیم بگیرد. مدیرعام��ل توتال گفت: توتال 
در حال بررس��ی گزینه های موجود بوده و همه چیز 
ب��ه کنگره آمریکا و تصمیمش ب��رای برقراری مجدد 
تحریم ه��ا و ن��وع تحریم های تصویب شده بس��تگی 
دارد. پویانه در ادامه افزود: ما قراردادی در ایران امضا 
کرده ایم. اگر بتوانیم پیش برویم، پیش خواهیم رفت 
و اگر نتوانیم، توقف خواهیم کرد. ریسک مالی اندکی 
برای توتال از وضعیت کنون��ی وجود دارد، زیرا تنها 
یک تصمیم سرمایه گذاری در این پروژه گرفته است. 

بهمن آرمان
اقتصاددان



رئیس ک��ل بان��ک مرکزی با 
اشاره ب��ه ارائه گ��زارش آخرین 
انج��ام ش��ده ب��رای  اقدام��ات 
ساماندهی موسس��ات غیرمجاز 
اعتب��اری تاکی��د ک��رد ک��ه در 
ح��ال حاضر موسس��ه غیرمجاز 
فعال��ی در کشور وج��ود ندارد و 
تعیین تکلیف این موسس��ات با 
هماهنگی نهاد قضایی و مجلس 
طب��ق روش پیش بینی شده به 

پیش می رود. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، 
ول��ی اهلل سی��ف روز گذشته در 
حاشی��ه جلس��ه هی��أت دولت 
در جم��ع رسانه ه��ا گف��ت: در 
جلس��ه ام��روز گزارش��ی درباره 
بانک مرکزی  تصمیم گیری های 
درب��اره موسس��ات غیرمج��از و 
آخرین اقدام های انجام شده در 
این زمینه به هی��أت دولت ارائه 

کردم. 
رئیس شورای پول و اعتبار با 
قدردانی از همراهی نهاد قضایی 
اسالم��ی  ش��ورای  مجل��س  و 
ب��رای حل مشک��ل غیرمجازها 
ادام��ه داد: ما در ح��ال حاضر 
خوشبختانه موسس��ه غیر مجاز 
فعالی در کش��ور نداریم، البته 

اقدام��ات نهای��ی قضی��ه برای 
تعیی��ن تکلی��ف سپرده گذاران 
انجام می ش��ود و باید از مرجع 
قضای��ی و مجل��س تشکر کنم 
که در این رابط��ه هماهنگی و 

همکاری مثبتی دارد. 
گفتن��ی است ک��ه مردادماه 
امس��ال با تصمیم شورای پول 
و اعتب��ار بانک ه��ای تج��ارت، 
آینده و موسس��ه اعتباری ملل 
مدیریت دارایی ها و بدهی های 
موسس��ه های الب��رز ایرانی��ان، 
افضل ت��وس و وحدت )آرمان( 
را عه��ده دار شدند. سیف بدون 
ن��ام ب��ردن از اسام��ی بانک ها 
خاطرنشان کرد که در گزارش 
هی��أت  ب��ه  چهارشنب��ه  روز 
دولت، یک��ی دو م��ورد درباره 
بانک هایی ک��ه باید درباره آنها 
تصمیم گیری ش��ود نیز مطرح 

شد. 
رئیس ک��ل بانک مرکزی در 
مجموع شرای��ط حاکم بر نظام 
پولی و بانکی کش��ور را مثبت 
ارزیابی کرد و گف��ت: می توان 
وضعی��ت مناسب ت��ری را برای 

آینده نیز پیش بینی کرد. 
موضوع��ات  داد:  ادام��ه  وی 

ب��ا  رابط��ه  در  نی��ز  دیگ��ری 
خص��وص  در  تصمیم گی��ری 
وضعی��ت برخ��ی بانک ه��ا نیز 
ارائ��ه  گزارشات��ی  و  مط��رح 
شرای��ط  خوشبختان��ه  ش��د. 
و  اس��ت  مثب��ت  در مجم��وع 
مناسب تری  وضعیت  می توانیم 
ب��رای آین��ده پیش بینی کنیم 
و امیدواری��م در س��ال ۱۳۹۶ 
هرگونه فعالیت زیر نظر نظارتی 
به خصوص  باشد،  بانک مرکزی 
در رابط��ه ب��ا بانک های نظامی 
و انتظام��ی. سخن��ان سیف در 
حالی است که اکنون بانک های 
انصار، قوامین، حکمت ایرانیان 
و موسس��ه اعتب��اری کوثر که 
به نهاده��ای نظامی و انتظامی 
تعل��ق دارن��د، زیر نظ��ر بانک 
مرک��زی فعالند؛ در کنار آن دو 
موسسه ثامن و مهر اقتصاد نیز 
به این نهادها وابس��ته هستند 
ک��ه هنوز مجوز فعالیت خود را 
دریافت نکرده ان��د. در ماه های 
گذشت��ه خبرهای غیررسمی از 
احتم��ال ادغام ای��ن بانک ها و 
رسانه ها  در  اعتباری  موسسات 
منتشر ش��ده، اما هن��وز تایید 

نشده است. 

سیف همچنین درباره دریافت 
کارت خوان ه��ا  از ط��رح  پ��ول 
تصری��ح ک��رد: در ای��ن رابط��ه 
مطلب جدی��دی وجود ن��دارد. 
بانک مرک��زی سندی را منتشر 
کرده، ناظر بر اینکه کس��انی که 
الکترونیک  در زمینه پرداخ��ت 
ایف��ای نق��ش می کنن��د - این 
اقداماتی است که بانک مرکزی 
برای نظام بخشی انجام می دهد تا 
همه نهادها در شرایط مجاز بانک 
مرک��زی فعالیت داشته باشند - 
زی��ر نظر بانک مرک��زی فعالیت 
کنند. سی��ف تاکید کرد: هدف 
ما انتظام بخشی ب��ه بازار است 
تا فی��ن تک ها و هم��ه نهادها 
و موسس��اتی که می توانند در 
این زمینه فعالیت کنند، طبق 
شرایط اعالم شده بانک مرکزی 
و ب��ا هدف شفافی��ت و نظارت 

بیشتر، فعالیت داشته باشند. 
رئی��س ک��ل بان��ک مرکزی 
درباره پول مجازی توضیح داد: 
پول مجازی موضوعی است که 
بانک های مرکزی دنیا به تدریج 
به آن ورود کرده اند و در ایران 
نیز بان��ک مرکزی مطالعاتی در 
ای��ن زمین��ه داشته اس��ت، اما 

هنوز نظر واحدی نسبت به آن 
ایجاد نشده و در حال حاضر در 
حال بررسی آن هستیم. گفتنی 
اس��ت »بی��ت کوین« ی��ا پول 
مجازی یک ن��وآوری اینترنتی 
»پول  مشاب��ه  کارکردهای  ب��ا 
پ��ول حکومتی  یا  بی پشتوانه« 
است. خالقان آن توانسته اند آن 
را در مدت کوتاهی از یک ایده 
به یک واقعیت اثرگذار بر دنیای 
اقتصاد و مراکز سیاست پژوهی 
مبدل کنن��د. زیرا در چندسال 
گذشت��ه ارزش بی��ت کوین در 
بازاره��ای جهانی از چند صدم 
دالر ب��ه صده��ا دالر افزای��ش 
یافته است. بی��ت کوین امکان 
پرداخت های بس��یار کم هزینه 
را فراه��م می کن��د. شبکه بیت 
کوی��ن سیس��تم کنترل کننده 
متمرک��ز ن��دارد و توسط هیچ 
ارگ��ان یا نه��اد دولت��ی اداره 
نمی شود. زم��ان متوسط تایید 
هر انتق��ال بیت کوی��ن، تقریبا 
۱0دقیقه اس��ت. انتقال پول از 
یک نقط��ه به نقط��ه دیگر در 
تمام شبکه اطالع رسانی شده و 
تمام نق��اط از آن آگاه خواهند 

شد. 

ه��ر چند بان��ک مرکزی طی 
۲0 سال گذشته چهار اسکناس 
را از اقتص��اد ایران خارج کرده، 
 ام��ا دو اسکن��اس ۱0 تومانی و 
۲0 تومانی ب��ا وجود عدم چاپ 
هن��وز ج��زو اسکناس ه��ای در 

جریان محسوب می شوند. 
ب��ه گ��زارش ایِبن��ا، براساس 
قان��ون پول��ی و بانک��ی کشور، 
امتی��از انتشار پ��ول رایج کشور 
در انحص��ار دولت اس��ت و این 
امتی��از، با رعایت مق��ررات این 
قانون، منحصرا به بانک مرکزی 
جمه��وری اسالمی ایران واگذار 
شده است. تا قبل از سال ۱۳۳۸ 
بان��ک ملی ای��ران وظایف بانک 
مرک��زی مانند ح��ق انحصاری 
انتشار اسکناس و تنظیم جریان 
پول کشور را ب��ه عهده داشت. 
در س��ال ۱۳۳۸ پس از تصویب 
قان��ون پول��ی وبانک��ی کشور و 
همزمان با تاسیس بانک مرکزی 
در هجدهم م��رداد ۱۳۳۹ این 
مهم به بانک  مرکزی محول شد. 
ضرابخان��ه   ۱۳۴۲ س��ال  در 
دولت��ی نی��ز از وزارت دارای��ی 
وقت منف��ک و به بانک مرکزی 

واگذار و وظیفه انتشار مسکوک 
ط��ال و رای��ج نی��ز ب��ه وظایف 
اداره نشر اف��زوده شد. سازمان 
تولی��د اسکن��اس و مس��کوک 
بان��ک مرک��زی وظیف��ه چاپ 
ایران چک،  رایج،  اسکناس های 
اوراق  بهادار)مانند  اوراق  ان��واع 
مشارک��ت، گذرنام��ه، روادی��د، 
همچنین ضرب  و...(  شناسنامه 
سکه های رایج، یادبود و گرانبها 

را به عهده دارد. 
اسکن��اس  تولی��د  سازم��ان 
و مس��کوک پ��س از دریاف��ت 
سفارش از اداره نشر اسکناس و 
خزانه، به برآورد و سفارش کاغذ 
برای چاپ اسکن��اس و مطلس 
ب��رای ضرب سکه ه��ای رایج به 
میزان م��ورد نیاز اقدام می کند. 
فرآیند ض��رب سکه های گرانبها 
و تهیه مطلس آن به طور کامل 
در ضرابخان��ه این سازمان انجام 

می شود. 
ت��ا  رای��ج  سک��ه   مطل��س 
س��ال ۸۹ در خ��ارج از کش��ور 
وارد می شد اما با همت سازمان 
تولید اسکناس و مس��کوک این 
مه��م ب��ه صنایع م��س شهید 

باهنر کرمان واگذار شد. مرحله 
ساخ��ت پول��ک ی��ا مطلس در 
کرم��ان انج��ام می ش��ود و این 
مطلس ها در ضرابخانه به صورت 
سکه درمی آیند. در حال حاضر 
توسعه یافت��ه  کشوره��ای   در 
۵0 درص��د معامالت با پول نقد 
است و ۵0 درصد دیگر به صورت 
الکترونی��ک انج��ام می ش��ود و 
ضرابخانه ه��ا با هم��ان وضعیت 
قبلی مشغ��ول کارند. ضرابخانه 
بانک مرک��زی به لحاظ کیفیت 
و کوچک تری��ن سک��ه   تولی��د 
ضرب شده در منطقه اول است. 

اسکناس های از جریان 
خارج شده

 اقتص��اد ای��ران از س��ال ۷۶ 
تاکنون شاه��د خروج چهار نوع 
اسکن��اس از چرخه خ��ود بوده 
است. بر همی��ن اساس از سال 
اسکن��اس  دو  تاکن��ون   ۱۳۷۶
ریال��ی و دو اسکن��اس  ۵000 

 ۱0 ه��زار ریال��ی و در مجموع 
چهار اسکناس از جریان اقتصاد 

خارج شده است. 
اخراجی  اسکناس  نخس��تین 

از اقتصاد ای��ران اسکناس ۵00 
تومان��ی با طرح حرم مطهر امام 
رضا )ع( ب��ود که اردیبهشت ماه 
۱۳۷۶ از جری��ان خ��ارج ش��د. 
اخراج��ی  اسکن��اس  دومی��ن 
نی��ز اسکن��اس ۵00 تومانی با 
طرح راهپیمایی م��ردم در ایام 
 انقالب است ک��ه بانک مرکزی

 ۳۱ شهریور ماه ۸۳ خارج شدن 
آن از چرخه اقتصاد را اعالم کرد. 
اسکن��اس هزار تومانی با طرح رو 
حرم مطه��ر امام رضا )ع( و طرح 
 پش��ت مجلس ش��ورای ملی نیز

 ۳۱ اردیبهشت ماه ۸۳ و اسکناس 
هزار تومانی با طرح رو راهپیمایی 
م��ردم در ایام انق��الب اسالمی و 
طرح پشت بارگ��اه امام رضا )ع( 
نی��ز ۳۱ شهری��ور ۸۳ از گردونه 

اقتصاد ایران خارج شده اند.    

اسکناس های در جریان
ام��ا هم اکن��ون ۱۶ اسکناس 
در چرخه ب��ازار و اقتصاد ایران 
مج��وز مبادله دارد ک��ه ارزش 
ای��ن اسکناس ه��ا ب��ه ترتی��ب 
۵0تومان،  ۲0تومان،  ۱0تومان، 
۲00توم��ان،  ۱00توم��ان، 

۵00توم��ان، هزار تومان، ۲هزار 
تومان، ۵ه��زار تومان و ۱0هزار 
تومانی است که در این میان دو 
اسکناس ۱0تومانی و ۲0تومانی 
با وجودی ک��ه هم اکنون مجوز 
را  مب��ادالت  در  دادوست��د 
دارن��د اما از س��ال ۱۳۸۶ دیگر 
چ��اپ نمی ش��ود و تنه��ا محل 
می��دان  در  آن  خریدوف��روش 
فردوسی و در میان دالالن پول 

نو است. 
و اسکن��اس ۱0  چن��د   ه��ر 
 ۲0 تومانی در بانک ها و همچنین 
دادوستد ها دیگر دیده نمی شود، 
اما در ب��ازار ارزفروشان و دالالن 
این اسکناس ها هنوز جایگاه خود 
را دارن��د و با قیمت های گزافی تا 
۵0هزار تومان به فروش می رسند. 
ب��ا توجه ب��ه اینک��ه این دو 
اسکن��اس از س��ال ۸۶ تاکنون 
حت��ی دیگ��ر در چاپخانه بانک 
مرک��زی ه��م چ��اپ نمی شود 
و ب��ازار آنه��ا تنه��ا در می��ان 
دالالن اس��ت، به نظ��ر می رسد 
ای��ن دو اسکناس نی��ز در صف 
ای��ران  اقتص��اد  اخراجی ه��ای 

باشند. 

1۰ تومانی و ۲۰ تومانی در انتظار خروج از اقتصاد ایران

تعیین تکلیف موسسات غیرمجاز با همکاری نهاد قضایی در حال انجام است

بررسی پول مجازی در بانک مرکزی در نامه سیف به رئیس شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی مطرح شد

پیشنهاد اصالح قانون برای رفع 
موانع پرداخت تعهدات ارزی 

واردکنندگان
ولی اهلل سیف، رئیس کل بانک مرکزی در نامه ای به 
مس��عود کرباسیان، رئیس شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوصی از ابالغ »دستورالعمل چگونگی ایفای 
تعه��دات ارزی گذشته« به شبک��ه بانکی کشور خبر 
داد. رونوشت نامه ولی اهلل سیف به غالمحسین شافعی 
رئی��س اتاق ایران و دبیر ش��ورای گفت وگو نیز ارسال 
شده است.  این دستورالعمل که به تصویب شورای پول 
و اعتبار رسیده، مربوط به تامین ارز بابت ایفای بخشی 
از تعهدات ارزی گذشته به نرخ مرجع است که بر عهده 

بانک مرکزی قرار گرفته است. 
تعه��دات ارزی واردکنندگان کاال و م��واد اولیه که 
به دلی��ل جهش نرخ ارز در س��ال ۱۳۹۱ ایجاد شده، 
در ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورد 
بح��ث قرار گرفت و اجرای م��اده ۴۶ قانون رفع موانع 
تولید، پیگیری شد.  طبق م��اده ۴۶ قانون رفع موانع 
تولی��د، به بانک مرکزی اجازه داده شد تا تفاوت ریالی 
ناش��ی از تعهدات ارزی قطعی با نرخ رسمی ارز تا نرخ 
روز پرداخ��ت ناشی از واردات کاالها و خدمات تا پایان 
سال ۱۳۹۱ را از محل حس��اب مازاد حاصل از ارزیابی 
خالص دارایی های خارجی متعاقب رسیدگی به اسناد 
و حسابرسی دقیق و احراز ورود کاال به کشور و رعایت 
ضوابط قیمت گذاری تامین کند.  در نامه ولی اهلل سیف 
به وزیر امور اقتص��ادی و دارایی آمده است: از آنجایی 
که شروط مقرر در این ماده قانونی، عمال امکان تسویه 
با واردکنندگ��ان را با مشکل مواجه ساخته و اعتراض 
آنها به ای��ن شروط را در پی داشت��ه است، مراتب در 
شصت و هفتمین جلس��ه ش��ورای گفت وگوی دولت و 
بخ��ش  خصوصی به ریاست عل��ی طیب نیا، وزیر وقت 
امور اقتص��ادی و دارایی مطرح و مصوبه شورا به بانک 
مرکزی اب��الغ ش��د. بنابراین موض��وع در کارگروهی 
ب��ا حضور نمایندگ��ان آن وزارتخان��ه، مجلس شورای 
اسالمی، بانک ه��ای تجاری منتخب، ات��اق بازرگانی، 
 صنایع، معادن و کشاورزی ایران و بانک مرکزی مورد 

بررسی قرار گرفت. 
ب��ر این اس��اس اصالح م��اده ۴۶ قان��ون رفع موانع 
تولید به این شرح پیشنه��اد شد: »ماده ۴۶- به بانک 
مرک��زی جمهوری اسالمی ایران اجازه داده می شود از 
محل حساب مازاد جاصل از ارزیابی خالص دارایی های 
خارج��ی، تفاوت ریالی ناشی از تعهدات ارزی قطعی با 
ن��رخ رسمی ارز تا نرخ ارز روز پرداخت ناشی از واردات 
کاالها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ را پس از رسیدگی 

به اسناد و حسابرسی تامین نماید.«
ولی اهلل سی��ف در نامه خود به کرباسیان درخواست 
کرده که اقدامات مقتضی جهت اصالح ماده ۴۶ قانون 

رفع موانع تولید طبق این پیشنهاد، صورت پذیرد. 

رسیدگی به ایفای تعهدات ارزی در شورای 
گفت وگو

در نشست اخیر شورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوصی ک��ه ۱۱ مهر با حضور مس��عود کرباسیان 
رئی��س جدید شورا برگزار شد، رسیدگی به تعهدات 

ارزی گذشته مورد پیگیری قرار گرفت. 
ماده ۴۶ قانون رفع موان��ع تولید به بانک مرکزی 
اجازه می دهد که از محل حس��اب م��ازاد حاصل از 
ارزیابی خال��ص دارایی های خارج��ی، تفاوت ریالی 
ناش��ی از تعهدات ارزی قطعی با ن��رخ رسمی ارز تا 
تاری��خ ارز روز پرداخت را پس از رسیدگی به اسناد 
و حس��ابرسی دقیق پس از احراز ورود کاال به کشور 
و رعای��ت ضواب��ط قیمت گ��ذاری و عرض��ه توسط 

دریافت کننده تسهیالت تامین کند. 
کوروش پرویزی��ان، عضو هی��أت نمایندگان اتاق 
ای��ران در این نشس��ت گف��ت: ب��اور ابتدایی بخش 
خصوصی این بود که تصویب این ماده قانونی در حل 
مشک��الت تولیدکنندگان و ح��ل اختالفات موجود 
می��ان بانک ها و واردکنندگان بس��یار موثر است اما 
هن��وز مشکالت واردکنندگانی که در سال ۹0 و ۹۱ 
اعتبار اسنادی تحت ثبت سفارش واردات مواد اولیه 
را از محل اعتبارات یوزانس و ریفاینانس با سررسید 

سال ۹۱ باز کرده اند، حل  نشده است. 
محم��د امیرزاده از فعاالن صادرات خدمات فنی و 
مهندسی در این نشس��ت با تاکی��د بر لزوم حمایت 
از صادرکنندگ��ان خدمات فن��ی و مهندسی گفت: 
همین تنگناهای مالی، عدم اعتماد و پرداخت نشدن 
مطالبات باعث شده بسیاری از فرصت های صادرات 
از دست بخش خصوص��ی خارج شود و شرکت های 

بزرگ بازار خارجی شان را از دست بدهند. 
امیرزاده افزود: وقتی یک شرکت صادرات خدمات 
فن��ی و مهندسی طی ۳۳-۳۲ س��ال عدم پرداختی 
نداشته است و تنها یک مورد پیش می آید مشخص 
اس��ت که این مورد ب��ه تامین کننده آن یعنی دولت 
برمی گردد. از مهم ترین مشکالت بخش خصوصی در 
این ماده واژه حسابرسی دقیق است و به نظر بخش 
خصوصی معنای کلمه حسابرسی دقیق مبهم است. 
دبیرخان��ه در این زمینه پیشنه��اد کرد کلمه دقیق 
از حس��ابرسی و همچنین شرایط اح��راز ورود کاال، 
رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه کاال حذف شود. 
براس��اس این اظه��ارات، بانک مرک��زی پیشنهاد 
تغیی��ر ماده ۴۶ قانون رف��ع موانع تولید را ارائه داده 

است. 
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دریچه

IMF توضیح بانک مرکزی درباره گرفتن وام از
ترامپ، الگارد و وامی که ایران 

هیچ گاه نخواست
اگرچ��ه رئیس جمه��ور آمریک��ا در اقدام��ی دستور 
مخالفت با پرداخت وام از سوی صندوق بین المللی پول 
به ای��ران را صادر کرد، اما مس��ئله اینجاست که ایران 

هیچ گاه تقاضای دریافت وام از صندوق نداشته است. 
 به گزارش ایس��نا، در روزهای اخی��ر ترامپ در اقدام 
ض��د ایرانی خ��ود به نمایندگ��ان آمریک��ا در صندوق 
بین المللی پ��ول )IMF( دست��ور داد تا به درخواست 
ای��ران برای دریاف��ت وام از این صن��دوق و البته سایر 
بانک ه��ای توسعه بین الملل رأی منفی دهند تا مانعی 
باش��د برای استفاده ایران از منابع بین المللی.  در ادامه 
کریس��تین الگارد، رئیس فرانسوی صندوق بین المللی 
پ��ول در واکنش��ی اعالم ک��رد که هی��چ تغییری در 
سیاس��ت این وام دهنده در خص��وص وام دهی به ایران 
با توجه به اظهارات رئیس جمه��ور آمریکا وجود ندارد 
و دلیلی نمی بیند که در شیوه نامه هیات مدیره صندوق 
بین المللی پ��ول تغییری ایجاد ش��ود؛ از این رو رابطه 
با ای��ران به روال ساب��ق خواهد بود.  گرچ��ه ترامپ و 
الگارد درب��اره پرداخت وام به ای��ران از سوی صندوق 
بین المللی پول کنش و واکنش هایی نسبت به یکدیگر 
داشتن��د و تصمیمات خود را اعالم کردند، اما مس��ئله 
اینجاس��ت که ایران هیچ گ��اه درخواستی ب��رای اخذ 
وام از صن��دوق نداشته اس��ت.  پیگیری موضوع درباره 
جری��ان وام های دریافتی ای��ران از صندوق بین المللی 
 پ��ول ب��ا توضیحاتی از س��وی حس��ین یعقوبی میاب 
- مدیرک��ل بین الملل بانک مرک��زی - همراه شد. وی 
تاکی��د کرد که نه تنها ای��ران تاکنون درخواستی بابت 
دریافت وام از صندوق بین المللی پول نداشته، حتی در 
  )PRGT( صندوق کاهش فقر و افزایش رشد اقتصادی
نیز سه��م دارد و براساس ضوابط ب��ه کشورهای فقیر 
کم��ک ک��رده است. در ای��ن شرایط به نظ��ر می رسد 
دست��ور ترامپ برای عدم پرداخت وام از سوی صندوق 
بین الملل��ی پول به ایران و حت��ی حمایت الگارد برای 

پرداخت چندان منطقی نبوده است. 
مدیرک��ل بین الملل بانک مرکزی ی��ادآور شد که به 
طور معمول کشورهایی که دارای مشکل تراز پرداخت 
بوده و از حد پایینی برای تامین مالی برخوردار هستند 
تقاض��ای دریاف��ت وام از صندوق را مط��رح می کنند و 
صن��دوق نیز طبق ضوابط خاص خ��ود به آنها وام هایی 
را پرداخ��ت خواهد کرد. به گفت��ه یعقوبی میاب، با این 
ح��ال ایران همواره به عنوان یک��ی از اعضای صندوق از 
خدم��ات مشاوره ای و مطالعاتی آن استفاده کرده است. 
صن��دوق بین المللی پول یکی از موسس��ات تخصصی 
وابس��ته به سازمان ملل متحد است که در سال ۱۹۴۴ 
)۱۳۲۳ه���. . ش( در کنفرانس برتون وودز و با شرکت 
۴۴ کش��ور شکل گرفت و کار خ��ود را در ۲۷ سپتامبر 
۱۹۴۵ )۱۳۲۴ ه���. . ش( آغ��از کرد. ب��ه طور معمول 
هر ساله صن��دوق بین المللی پ��ول اجالس های پاییزه 
و به��اره ای دارد که مقامات اقتصادی و بانکی ایران نیز 
در آن شرک��ت می کنن��د. در این اج��الس نمایندگان 
نهاده��ای پولی و مالی کشورها گرد ه��م آمده و از آن 
ب��ه عنوان فرصت��ی برای تب��ادل دیدگاه ها و همچنین 
ایجاد راهکارهایی برای گس��ترش رواب��ط بانکی و رفع 
موان��ع موجود استفاده می کنند. ع��الوه بر آن هر سال 
نمایندگانی از صندوق تحت ترتیبات ماده )۴( به ایران 
آم��ده و مذاکراتی با مقامات اقتص��ادی و بانکی کشور 
داشته اند. ارتقای ثبات سیستم مالی و پولی بین المللی، 
کم��ک به جلوگی��ری از بحران و کمک ب��ه حل آن در 
صورت وقوع و ارتقای رش��د و کاهش فقر فعالیت های 
عمده و همچنین پیشبرد رشد جهانی و ثبات اقتصادی 
از اه��داف اصلی صندوق بین المللی پ��ول است. بر این 
اساس جلوگیری از بحران های اقتصادی از طریق تشویق 
کشورها به پذی��رش سیاست های مناس��ب از اهمیت 
برخوردار ب��وده و در این زمینه فعالیت صندوق در سه 
زمینه مهم نظارتی، کمک های فنی و وام دهی موجبات 

دسترسی به اهداف تعیین شده را فراهم می آورد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۴.0۲۱دالر آمریکا

۴.۷۹۵یورو اروپا

۵.۳۵0پوند انگلیس

۱.۱۲۱درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۳۲.۹00مثقال طال

۱۲۳.0۵0هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۲۶۹.000سکه بهار آزادی

۱.۳۱0.۶00سکه طرح جدید

۶۵۶.000نیم سکه

۳۷۵.000ربع سکه

۲۵۲.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه



5 بــــورس www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
پنجشنبه
27 مهر 1396
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
طی معامالت روز چهارشنبه بازار سهام، 
با رشد 108 واحدی معادل 0.13 درصد 
مواجه ش��د و به س��طح 85 هزار و 768 
واحد رس��ید. در آخری��ن روز معامالتی 
هفت��ه باز هم ش��اهد نق��ش مثبت نماد 
ف��والد مبارکه اصفه��ان بودی��م. بر این 
اساس، نماد فوالد مبارکه اصفهان با 75 
واحد، نماد پاالیش نف��ت اصفهان با 48 
واحد، نم��اد پاالیش نفت ته��ران با 44 
واحد، نم��اد پاالیش نف��ت بندرعباس با 
24 واح��د، نماد پاالیش نفت تبریز با 18 
واحد، نماد مخابرات ای��ران با 12 واحد، 
نماد پتروشیمی شیراز با 11 واحد و نماد 
گروه پتروش��یمی سرمایه گذاری ایرانیان 
با 10 واحد افزایش بیشترین تأثیر مثبت 
را در رش��د ش��اخص کل بورس داشتند. 
در مقاب��ل نی��ز نماد صنایع پتروش��یمی 
خلیج فارس ب��ا 62 واحد، نماد گروه مپنا 
با 9 واحد و نماد ملی  صنایع  مس  ایران با 
8 واحد کاهش، بیش��ترین تأثیر منفی را 
در جلوگیری از رشد بیشتر نماگر بورس 
داش��تند. آیفک��س نیز روز چهارش��نبه 
0.8 واح��د اف��ت کرد و به رق��م 928.6 
رس��ید. ارزش معامالت فراب��ورس ایران 
به رق��م 104 میلیارد تومان رس��ید که 

این رقم ناش��ی از دس��ت به دست شدن 
بیش از 218میلیون س��هم و اوراق مالی 
قاب��ل معامله طی 60ه��زار و 143 نوبت 

دادوستد بود. 

بازگشت بازار سهام به وضعیت عادی
در آخرین روز معامالت تاالر شیشه ای 
در این هفته پنجمین عرضه اولیه س��ال 
1396 در ب��ورس تهران انجام ش��د. روز 
چهارش��نبه ش��رکت ف��والد کاوه جنوب 
کیش در بورس تهران عرضه اولیه ش��د. 
کف قیمت این سهم برای عرضه به روش 
ثبت س��فارش 174تومان و سقف قیمت 
آن 176توم��ان بود. بر این اس��اس تعداد 
350 میلیون سهم معادل 5درصد از سهام 
این شرکت عرضه شد و در پروسه کشف 
قیمت هر س��هم 176تومان ارزش گذاری 
ش��د. آن طور که اعالم شده، این شرکت 
در ماه های آینده قرار است 5درصد دیگر 
از سهام خود را در بورس عرضه کند. بعد 
از عب��ور اقتصاد ای��ران از چالش مواضع 
ض��د برجام ترام��پ، وضعی��ت بازارها به 
حال��ت تقریبا عادی برگش��ته، اما برخی 
محافظه کاری ها همچنان در بازار س��هام 
وجود دارد که در حجم معامالت روزهای 
اخیر قابل مش��اهده اس��ت. ب��ا این حال 
اعتم��اد و امیدواری ها ب��ه بازارهای مالی 
ایران به خصوص بازار س��هام بیشتر شده 
و ش��اهد حضور حداکثری طیف عظیمی 

از س��رمایه گذاران و س��هامداران در این 
بخش از فعالیت های اقتصادی هس��تیم. 
از طرفی، اخبار غیر رس��می امیدبخش��ی 
از انتش��ار صورت ه��ای مال��ی و عملکرد 
ش��ش ماهه در تاالر شیش��ه ای ش��نیده 
می ش��ود. همچنین افزای��ش قیمت مواد 
اولی��ه و فلزات و کامودیتی ها در بازارهای 
جهانی و همچنین افزایش قیمت نفت به 
عامل مهمی ب��رای تقویت بازار و افزایش 
قیمت س��هام مرتبط با آنها منجر شده و 
شاهد رشد مس��تمر و بادوام شاخص ها و 
سطح عمومی قیمت ها هستیم. البته رشد 
قیمت ها در گروه فلزی و معدنی و فوالدی 
بیش از س��ایر گروه ها اس��ت. با توجه به 
ش��رایط فوق خبرهایی که از شرکت ها به 
گوش می رس��د، حکایت از تعدیل مثبت 
و بهبود وضعی��ت تولید و فروش در اکثر 
ش��رکت ها به خص��وص گروه هایی چون 
ف��والدی و معدن��ی، پتروش��یمی، نفت و 
پاالیشی، رایانه و انفورماتیک و... دارد که 
بر انگیزه های سهامداران و سرمایه گذاران 
اف��زوده و مناب��ع و نقدینگی را به س��وی 
بورس ته��ران س��وق داده اس��ت. بدین 
ترتیب بورس تهران سراس��ر این هفته را 
در رش��د و افزایش ارتفاع خود به سر برد 
و مانعی بر سر راه صعودی آن نبود؛ امری 
که ب��ه عبور موفقیت آمی��ز از نیمه کانال 
85هزاری واحدی دماس��نج بازار س��هام 
منتهی ش��د. با توجه به شرایط فوق این 

ام��کان وجود دارد که ش��اخص کل طی 
روزه��ای آینده موفق به فتح قله 86 هزار 

واحدی شود. 

با گروه های بازار سهام
در آخرین روز معامالتی هفته در گروه 
فلزات اساس��ی روند قیمت سهم ها کمتر 
از 2درصد به س��مت باال یا پایین نوسان 
داش��ت. در این گروه بیش از 78میلیون 
س��هم ب��ه ارزش ح��دودا 18میلی��ارد و 
700میلی��ون توم��ان در 6543 نوب��ت 
مورد دادوس��تد قرار گرفت. همچنین در 
گروه فرآورده های نفتی، کک و س��وخت 
هس��ته ای بی��ش از 42میلیون س��هم به 
در  توم��ان  16میلی��ارد  ح��دودا  ارزش 
4690 نوبت مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
در ای��ن گروه تمام س��هم ها ب��ه صورت 
یکدس��ت روند افزایشی در قیمت پایانی 
را تجرب��ه کردند، اما در گ��روه خودرو و 
ساخت قطعات قیمت عمده سهم ها روند 
کاهش��ی را از س��ر گرفتند. در این گروه 
حدود 77میلیون س��هم ب��ه ارزش بیش 
از 9میلی��ارد تومان در 9321 نوبت مورد 
دادوس��تد قرار گرفت. فوالد کاوه جنوب 
کیش بیش��ترین حج��م و ارزش معامله 
را ب��ه خ��ود اختص��اص داد به طوری که 
حجم معامالت این س��هم به رقم بیش از 
360میلیون س��هم و ارزش معامالت آن 

به بیش از 63میلیارد تومان رسید. 

همزمان با پنجمین عرضه سال، بورس تهران 108 واحد رشد کرد

بازگشت اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام

ش��رایط ای��ن روزه��ای بازار س��هام رو به 
باال پیش بینی می ش��ود و ب��ا توجه به حذف 
بس��یاری از ریس��ک ها در یکی دو ماه اخیر، 
بازار همچنان جا دارد که با یک رشد معقول 
حرک��ت کند. بازار در یکی دو س��ال اخیر از 
دو فاکتور نرخ بهره و ثبات نرخ دالر، بس��یار 
آسیب دیده بود اما از آنجا که در فاصله یکی 
دو ماه گذشته، تغییرات خیلی خوبی در این 
دو عامل ایجاد ش��د، اخبار نویددهنده ای در 
راه خواهد ب��ود. دالر از نرخ 3800 تومان به 

کان��ال 4 ه��زار تومانی و نرخ به��ره بانک ها 
ک��ه تا 25 درصد افزایش پی��دا کرده بود، به 
16درصد رس��یده اس��ت. اگر اوراق بورسی 
را ه��م در نظ��ر بگیری��م، س��خاب ها که در 
کمترین حد ریس��ک هس��تند، هم اکنون با 
نرخ ه��ای 16- 15 درصد معامله می ش��وند. 
تنه��ا نکته ای که ب��ازار را در ماه های اخیر تا 
ح��دودی متاثر کرده ب��ود، واکنش های تند 
احتمالی ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود که 
قیمت برخی س��هم ها را ه��م مقداری پایین 
آورد ولی او هم در نهایت با موضع اخیر خود 
نش��ان داد که بیشتر حرافی می کند تا اقدام 
واقع��ی جهت خروج از برج��ام؛ بنابراین بعد 
از س��خنان ترامپ بازار قوت قلب پیدا کرده 

است. به طور کلی شرایط بازار در یکی دو ماه 
اخیر بهتر ش��ده و س��هم هایی که در جریان 
آمریکا  رئیس جمه��ور  قبل��ی  صحبت ه��ای 
ت��ا ح��دود 8-7 درصد ریزش ک��رده بودند، 
ریزش خود را پ��س گرفتند و به قیمت های 
پیک قبلی رس��یدند. به نظر می رسد اگر سه 
فاکتور اصل��ی بازار را که نرخ دالر، نرخ بهره 
و موض��ع آمریکا بود با ثبات در نظر بگیریم، 
بازار همچنان جا دارد که با یک رشد معقول 
رو ب��ه باال حرکت کند ولی اگر مجددا به هر 
دلیل ن��رخ بهره باال رود، خ��ود آن می تواند 
عامل��ی برای اثر منفی بر بازار باش��د. جذب 
سرمایه گذاری خارجی، یکی از اهداف اصلی 
دول��ت بوده و حداقل در بح��ث تأمین مالی 

بارقه های امیدی وج��ود دارد اما بین المللی 
ک��ردن بازار س��رمایه م��دت دار و مرحله ای 
خواهد بود. ورود بانک های کره ای به کشور و 
همچنین جوینت شدن با شرکت های ژاپنی، 
نوی��د ورود پول ه��ای خارج��ی را می دهد. 
هرچند ممکن اس��ت این اقدام در گام اول، 
الزاما ب��ه معنای مس��تقیم س��رمایه گذاری 
نباشد. با این حال مش��ارکت در پروژه هایی 
همچون س��یراف که ش��رکت ها و بانک هایی 
در ژاپ��ن و کره جنوبی نس��بت ب��ه آن ابراز 
عالقه من��دی کرده اند و همچنین پروژه هایی 
از قبی��ل توتال اگر اجرایی ش��ود، صحبت از 
20-10 میلیارد دالر سرمایه گذاری است که 

عدد خوبی است. 

طی دو هفته اخیر ب��ورس تهران تحت 
تأثی��ر خبره��ای برجام در س��ایه احتیاط 
فعالی��ت خ��ود را ادام��ه داد. بس��یاری از 
معامله گران ریس��ک گریز بازار سهام، طی 
این م��دت در انتظ��ار س��خنان ترامپ و 
اظهارات او در خص��وص برجام با احتیاط 
بیش��تری در بازار فعالی��ت کردند. همین 
موضوع باعث ش��د بس��یاری از سهم هایی 
که رش��د های خوب��ی را به ثبت رس��انده 
بودن��د وارد فاز اصالحی ش��ده و تا اندکی 
افت قیمت را تجرب��ه کردند. با این وجود 
پیش بینی می ش��ود روند ش��اخص کل با 
چرخش مثبت همراه باش��د. بعد از بی اثر 
ب��ودن س��خنان رئیس جمه��ور آمریکا در 
خصوص رون��د برجام، بازار با چراغ س��بز 

نس��بت به دیگ��ر مولفه ها ب��ار دیگر وارد 
فضای صعودی ش��د. مهم ترین نکته ای که 
در خصوص رفتار ب��ازار طی روزهای آتی 
وجود دارد، انتشار گزارش های شش ماهه 
نخست س��ال است. در این زمینه بسیاری 
از صنایع طی این مدت توانس��تند فعالیت 
مطلوبی از خود نش��ان دهن��د. با توجه به 
اینک��ه ح��دود 20درص��د از ارزش ب��ازار 
س��هام در اختیار نمادهای گروه پاالیشی 
اس��ت، روند مثبت قابل انتظار در گزارش 
صورت های مالی این شرکت ها می تواند اثر 
مستقیمی بر روند کل بازار داشته باشد. با 
توجه به رش��د نرخ نفت در نیمه اول سال 
و افزایش ن��رخ ارز مبادله ای، فضایی برای 
بسیاری از این ش��رکت ها به وجود آمد تا 
بتوانند صورت های مالی خود را بهبود قابل 
توجهی بخشند. در صنایع فلزی – معدنی 
نیز شرایط مشابه پاالیشی هاست. نمادهای 
گروه های فلزی-معدنی از س��ال گذش��ته 

همزمان با رش��د قیم��ت کامودیتی ها در 
بازار های جهانی توانستند روند رو به رشد 
قابل توجه��ی را آغاز کنند. همین موضوع 
باعث ش��د بسیاری از شرکت های مزبور از 
پیش بینی س��ود خود در س��ال جاری نیز 
پیش��ی بگیرند. افزایش نرخ دالر از ابتدای 
سال توانس��ت شرایط بس��یاری از صنایع 
»صادرات محور« را بهبود ببخشد. از سوی 
دیگر توافق هس��ته ای توانس��ت طی این 
مدت اثرات خود را در اقتصاد نش��ان دهد 
و بس��یاری از ش��رکت ها با خروج از رکود 
وارد فاز صادراتی شدند. موضوع بعدی در 
خص��وص بازارهای جهانی اس��ت که هیچ 
چشم انداز منفی نسبت به آن تا پایان سال 
وجود ندارد. به عنوان مثال مس، امروز در 
بازارهای جهانی توانس��ت به رکورد س��ه 
س��ال اخیر خود دست یابد و در قیمت 7 
هزارو 100 دالر معامله شود. سنگ آهن و 
فوالد نیز با ثبات نسبت به هفته های قبل 

حرک��ت می کنند و پیش بینی می ش��ود با 
سیاس��ت های جدید چین شاهد افزایش 
تقاض��ا در این کاالها نیز باش��یم. به نظر 
نمی رسد در ش��رایطی که احتمال رشد 
ش��اخص کل وجود دارد، سهامداران به 
دنبال شناسایی س��ود باشند. در شرایط 
فعل��ی با توج��ه به سیاس��ت های جدید 
بان��ک مرکزی در خص��وص کاهش نرخ 
سود سپرده بانکی انتظار ورود نقدینگی 
جدی��د به ب��ورس ته��ران وج��ود دارد. 
در ح��ال حاضر بورس به عن��وان یکی از 
جذاب ترین بازارهای س��رمایه گذاری در 
ایران اس��ت که احتمال نزول آن حداقل 
ت��ا میان م��دت چندان محتم��ل به نظر 
نمی رسد. با توجه به مواردی که ذکر شد 
به نظر می رس��د طی روزهای آتی شاهد 
افزایش حج��م و ارزش معامالت نیز در 

بازار سهام باشیم. 
منبع: سنا

نوید ورود سرمایه های خارجی

موج جذابیت سرمایه گذاری در انتظار بورس

خبر

عرضه گندم صادراتی ۶ استان از 
طریق بورس کاالی ایران

ت��االر صادراتی بورس کاالی ایران روز چهارش��نبه 
26 مه��ر ماه میزبان عرضه 60 هزار تن گندم خوراکی 
استان های خراسان شمالی، خوزستان، ایالم، کرمانشاه، 
کردس��تان و آذربایجان غربی بود. در جریان معامالت 
روز چهارشنبه 285هزار تن گندم در تاالر محصوالت 
کشاورزی عرضه شد. عالوه براین، یک هزار و 475 تن 
ش��کر و 100 هزار قطعه جوجه یک روزه نیز در تاالر 
محصوالت کشاورزی عرضه شد. براساس این گزارش، 
110 هزار تن س��نگ آهن دانه بندی مجتمع س��نگ 
آهن فالت مرکزی ایران نیز در تاالر صادراتی روی میز 
ف��روش رفت. همچنین عرضه 29 هزار و 800 تن قیر 
و 30 هزار تن گوگرد در تاالر صادراتی انجام ش��د. این 
گزارش حاکی است 600 تن مس کاتد، 440 تن سبد 
 8-A3 10، 500 تن میلگرد کالف-A3 میلگرد 32 تا
و 6 ه��زار تن تختال طول کوت��اه در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی عرضه ش��د. تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی بورس کاالی ایران هم شاهد عرضه 90 
ه��زار و 765 تن قیر، مواد ش��یمیایی، مواد پلیمری و 
وکی��وم باتوم بود. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در 
ای��ن روز عرضه 608تن ضایعات فل��زی، یک هزار تن 
کنس��انتره فسفات و یک هزار و 368 تن نخ پلی استر 

را تجربه کرد. 

عرضه 4 هزار مترمکعب حالل 402 
در رینگ بین الملل

طی عرضه ه��ای روز چهارش��نبه 26 مهرماه 96، 
کااله��ای آیزوریس��ایکل پاالیش نف��ت بندرعباس، 
پنت��ان پاالیش نفت کرمانش��اه، حالل 402 پاالیش 
نفت تبریز، س��ی اس او پاالیش نفت شازند و حالل 
410 پاالیش نف��ت آبادان در رینگ داخلی و حالل 
402، حالل 404، آیزوریس��ایکل و آیزوفید پاالیش 
نفت ش��یراز و حالل 402 پاالی��ش نفت بندرعباس 
در رین��گ بین المل��ل عرضه ش��دند. از ن��کات مهم 
عرضه های روز چهارش��نبه می توان به عرضه 4 هزار 
مترمکع��ب حالل 402 در رینگ بین الملل و 5000 
تن سی اس او )CSO( در رینگ داخلی اشاره کرد. 

»ولصنم« 77درصد از پیش بینی ها 
را پوشش داد

ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن با س��رمایه ثبت 
ش��ده 2ه��زار میلیارد ری��ال پیش بین��ی درآمد هر 
س��هم س��ال مالی منتهی به پایان آذر 96 در دوره 
9 ماه را اعالم کرد. ش��رکت لیزینگ صنعت و معدن 
پیش بینی درآمد هر س��هم برای س��ال مالی منتهی 
به پایان آذر 96 را با س��رمایه 2 هزار میلیارد ریال، 
مبلغ 285 ریال به طور خالص پس از کس��ر مالیات 
اع��الم کرد. »ولصنم« در دوره 9 ماه پایان ش��هریور 
م��اه 96 به ازای هر س��هم 220 ریال س��ود محقق 
کرد و 77درصد بودجه را پوش��ش داد. این شرکت 
در س��ال مالی گذش��ته به ازای هر سهم 270 ریال 
س��ود شناس��ایی کرد و در 9 ماه نی��ز 231 ریال از 

پیش بینی ها را پوشش داده بود. 

پوشش 4۶درصدی پیش بینی های 
فوالد کاوه جنوب

 ش��رکت فوالد کاوه جنوب در دوره ش��ش ماهه 
منتهی به 31 ش��هریور ماه 96 مبلغ 92 ریال س��ود 
به ازای هر س��هم اختصاص داد و معادل 46 درصد 
از پیش بینی هایش را محقق کرد. شرکت فوالد کاوه 
جنوب کیش پیش بینی درآمد هر س��هم سال مالی 
منته��ی به 29 اس��فند ماه 96 را مبل��غ 202 ریال 
اعالم کرده اس��ت و طی دوره ش��ش ماهه نخس��ت 
س��ال با اختصاص 92 ریال س��ود به ازای هر سهم 
به 46درصد از پیش بینی هایش رسید که در مقایسه 
با س��ال مالی قبل معادل 197درصد افزایش داشت. 
گفتنی اس��ت این شرکت در شش ماهه مشابه سال 
مالی قبل مبلغ 31 ریال سود به ازای هر سهم کنار 
گذاشته بود و معادل 238درصد از پیش بینی هایش 
را پوش��ش داد. این ش��رکت دالیل تغییر اطالعات 
پیش بینی س��ال منتهی به 29 اس��فند م��اه 96 را 
حسابرسی نش��ده نس��بت به اطالعیه قبلی منتشر 
کرد. بر این اس��اس تغییر در فروش در کل تغییرات 
مربوط به افزایش مبلغ فروش اس��ت. نرخ تسعیر ارز  
)دالر( در ش��ش ماهه اول س��ال 96 به طور متوسط 
37 هزار ریال بوده و در ش��ش ماهه دوم س��ال 96 
به طور متوس��ط 40 هزار ریال در نظر گرفته ش��ده 
است. قیمت فروش آهن اسفنجی مطابق نامه وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت به ش��ماره 122803/60 
مع��ادل 50درصد قیمت ش��مش فوالد خوزس��تان 
در بورس کاال اس��ت. قیمت ش��مش ف��والد داخلی 
براس��اس عرضه و تقاضا در ب��ورس کاالی ایران در 
نظر گرفته می ش��ود. نرخ فروش صادراتی براس��اس 
مزایده ه��ای برگزار ش��ده به باالترین ن��رخ در نظر 
گرفته می ش��ود و همچنین خرید م��واد اولیه طبق 
نامه ش��ماره 122803/60 وزارت صنعت،  معدن و 

تجارت اعالم و رعایت می شود. 

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
نف��ت پارس در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که کربن ایران در جایگاه 

دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

4.4404.99شنفت

3.4634.21شکربن

3.9214.2لبوتان

2.3873.92شیراز

1.5283.87وایران
4.3363.68تکشا
8113.44تکمبا

 بیشترین درصد کاهش
ماشین سازی نیرومحرکه صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. پشم شیش��ه ایران در رده دوم این گروه ایستاد. کشت و صنعت 

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

)4.47(1.388تمحرکه
)4.09(5.447کپشیر

)3.81(5.176غاذر

)3.71(2.832وبیمه

)3.63(1.697خچرخش
)3.42(3.049دانا

)3.22(873ثشرق

پرمعامله ترین سهم
ف��والد کاوه جنوب کی��ش پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
شناخته شد. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایستاد. 

حق تقدم سیمان کرمان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

360.040 1760کاوه

46.271 2115فوالد
22.823 1005سکرماح
18.628 6078چکارن

17.579 1081خساپا
16.288 1464پترول
15.933 3435شتران

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را فوالد کاوه 
جن��وب کیش به خود اختصاص داد. کارتن ایران رتبه دوم 
را به دست آورد. فوالد مبارکه اصفهان هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام
633.670 1760کاوه

113.218 6078چکارن
97.872 2115فوالد
54.738 3435شتران
51.173 3365شپنا
46.510 14018آپ

45.298 4466هاي وب

بیشترین سهام معامله شده
فوالد کاوه جنوب کیش در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله ش��ده را به دست آورد که داده گستر عصر نوین در 
این گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1760151449کاوه

44664228های وب
21152318فوالد

60782047چکارن
26901686چدن
10811657خساپا
34351638شتران

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

4607921ددام
1512756کساپا
3187637کحافظ
1243622خکمک
2427607خمحور
2039510شپارس
1156385خریخت

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایس��تاد. س��رمایه گذاری اعتبار ایران جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد.
P/Eقیمتنام شرکت

36251.72کگاز
14792.74واعتبار
10333.42وصنا
18203.51وبانک
11903.56پردیس
17313.70پارسیان
10023.85وصنعت

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@journalist. com

شرکت ها و مجامع

محمد مهدی ناسوتی فرد
تحلیلگر بازارسرمایه

مهرزاد منتظری
کارشناس بازار سرمایه
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ممکن است بسیاری از شهروندانی که 
از بس��ته های اینترنت خانگی با س��رعت 
ب��اال اس��تفاده می کنند، گاه��ی نگران 
کم فروش��ی در حجم یا سرعت کمتر از 
سرعت اس��می خریداری ش��ده باشند. 
برای حل این مش��کل امکان س��نجش 
س��رعت و کیفی��ت اینترن��ت خانگی و 
همچنین پیگیری قانونی شکایات فراهم 

شده است. 
به گزارش ایس��نا، با اجرایی شدن فاز 
دوم شبکه ملی اطالعات، متوسط سرعت 
دسترس��ی پهن باند ثاب��ت چهار مگابیت 
بر ثانیه و متوس��ط س��رعت دسترس��ی 
پهن بان��د همراه به س��ه مگابیت بر ثانیه 
رس��یده اس��ت. این ارقام، در ش��رایطی 
اعالم ش��ده که پیش از این و در فاز اول 
ش��بکه ملی اطالعات متوس��ط س��رعت 
دسترس��ی پهن بان��د ثابت س��ه مگابیت 
بر ثانیه و متوس��ط س��رعت دسترس��ی 
پهن باند س��یار، دو مگابیت بر ثانیه اعالم 
ش��ده و ضریب نفوذ دسترس��ی پهن باند 
ثابت خانگی در ف��از اول ۴۰درصد بوده 
و ضریب نفوذ دسترس��ی پهن باند سیار 

۳۰درصد اعالم شده بود. 
همچنین س��رانه ترافی��ک در فاز اول 
شبکه ملی اطالعات ۱۴ کیلوبیت برثانیه 
بوده و نس��بت ترافیک داخلی در مرحله 
دوم به ۴۵درصد عنوان ش��ده است. در 
همین راس��تا معاون مش��تریان شرکت 

مخابرات ایران با اش��اره به امکان انتقال 
دیتا با س��رعت باال تا ی��ک گیگابیت بر 
ثانی��ه توس��ط فیبر ن��وری و تجهیز یک 
میلیون نقطه به این س��رویس، از تالش 
برای تجهیز س��ایر نقاط تا پایان امسال 

خبر داد. 
زارعی��ان در گفت وگو با ایس��نا اظهار 
کرده که فیبر نوری بس��تر انتقالی است 
که در آن امکان انتقال دیتای پرس��رعت 
ب��اال از گیگابیت وج��ود دارد. یعنی اگر 
تاکنون اینترن��ت در نهایت ۸۰ مگابیت 
بر ثانیه س��رعت داش��ت، ب��ا فیبر نوری 
این ام��کان وج��ود دارد که س��رعت تا 
هزار مگابیت یا یک گیگابیت بر ثانیه به 

مشتری تحویل داده شود. 
ضریب  و  اینترنت  سرعت  افزایش  با 
نفوذ دسترس��ی آن در کشور شاهد رشد 
قابل توجهی در تولید و مصرف محتوا در 
کشور خواهیم ب��ود. استفاده از خدمات 
ویدئوی��ی و شبکههای اطالع رسان��ی و 
اجتماعی موجب شده است تا پیش بینی 
شود استفاده از محتوا در کشور خصوصا 
از طری��ق اینترنت خانگ��ی با رشد قابل 

توجهی داشته باشد. 
 سرعت و نرخ اینترنت خود

 را آنالین بسنجید
اما با راه اندازی سرویس های پرسرعت 
توس��ط شرکت های  اینترن��ت خانگ��ی 
اهمیت  اینترنت،  ارائه دهن��ده  خصوصی 

نظ��ارت بر عملکرد آنه��ا و نرخ فروش و 
کیفی��ت سرعت خدم��ات این شرکت ها 
ض��رورت پیدا می کن��د. در همین راستا 
سازم��ان تنظی��م مق��ررات و ارتباطات 
رادیوی��ی با راه ان��دازی سامانه در سایت 
خود امکان سنجش سرعت و نرخ حجم 
اینترن��ت مصرف خانگ��ی و اندرویدی را 
ب��ه تفکیک اپراتوره��ای ارائه دهنده این 

خدمات فراهم آورده است. 
مشترکی��ن شرکت ه��ای ارائه دهن��ده 
خدم��ات اینترنت��ی می توانن��د از طریق 
لینک های معرفی شده نسبت به سنجش 
شاخص های کیفی��ت سرویس دریافتی 
 ،latency، packet los خ��ود از قبیل
سرع��ت دانلود و آپلود اق��دام کنند و در 
ص��ورت عدم تطبیق م��وارد فوق الذکر با 
مقادیر مندرج در قرارداد سرویس نسبت 
ب��ه درج شکایت براساس ک��د رهگیری 
تخصیص یافت��ه توس��ط همی��ن سامانه 

اپراتور اقدام کنند. 
همچنی��ن با توج��ه به اینک��ه برخی 
اپراتوره��ا ب��ه منظ��ور حف��ظ سواب��ق 
اندازه گی��ری سرعت و کیفی��ت، امکان 
استف��اده از آن را من��وط ب��ه ورود ب��ه 
سیس��تم مشترکین آن شرکت می داند، 
مشترکی��ن بای��د بدی��ن منظور ب��ا نام 
کاربری و کلم��ه عبور دریافتی از اپراتور 
وارد سامان��ه مذکور شوند و سپس اقدام 

به اندازه گیری کنند. 

در زم��ان تس��ت سرع��ت ب��ه منظور 
محاسب��ه دقیق ت��ر سرع��ت ارس��ال و 
دریاف��ت سرویس خود، نس��بت به قطع 
اتصال VPN و کلیه دانلود های درحال 
اج��را ی��ا مرورگر های در ح��ال استفاده 
از اینترن��ت اقدام ک��رده و ارتباط کلیه 
وسایل استفاده کننده از سرویس از قبیل 
موبای��ل، تبلت و سای��ر تجهیزات مشابه 

قطع شود. 
با توجه به اینکه سامانه تس��ت سرعت 
هر اپراتور متف��اوت است پیشنهاد شده 
که تنها از طریق سامانه سنجش سرعت 
دریافتی  ارائه دهنده سروی��س  شرک��ت 
خود جهت سنج��ش سرعت اقدام کنید 
تا سرع��ت اتص��ال در شبک��ه اپراتور و 
نیز سرعت اتصال ب��ه شبکه اینترنت به 

درستی انداره گیری شود. 
 پیگیر حقوق خود از شرکت ها باشید

غالمرض��ا داداش زاده، مع��اون ساب��ق 
نظ��ارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم 
مقررات و ارتباطات رادیویی، در این باره 
گفته بود: ب��ا توجه ب��ه اهمیت موضوع 
اندازه گی��ری و کنت��رل سروی��س ارائه 
شده ب��ه مشترکین اینترن��ت پرسرعت، 
  WiMAX، PAP تمامی اپراتوره��ای
و شرک��ت مخاب��رات ایران مل��زم شدند 
ابزارهای معتبر سنجش سرعت و کیفیت 
را روی پورت��ال خود نص��ب و راه اندازی 

کنند. 

بعد از محدودیت هایی ک��ه در دنیای تکنولوژی 
ب��رای ایرانی ها به وجود آمده بود، حاال خبر رسیده 
که یک فروشگ��اه اینترنتی دیگر نی��ز ایرانی ها را 

تحریم کرده است. 
 ب��ه نظ��ر می رسد »یوب��ی ساف��ت«، دسترسی 
کاربران ایرانی به فروشگاه خود را قطع کرده است. 

در صورتی که در ح��ال حاضر با  آی پی ایران وارد 
فروشگ��اه یوبی سافت شوید، از ورود به این سایت 
من��ع خواهید شد. با ورود به سایت، پیام »صاحب 
 سایت کشوری که  آی پی شما در آن است )ایران( 
را از دسترسی به این وب  سایت، منع کرده است.« 

برای شما به نمایش درخواهد آمد. 

هن��وز مشخص نیس��ت که ای��ن محدودیت، در 
 ادامه حذف اپلیکیشن ه��ای ایرانی در اپ استور و

 گوگ��ل پل��ی اتف��اق می افت��د ی��ا تح��ت تاثی��ر 
صحبت های اخیر دونالد ترامپ، رئیس جمهور وقت 
آمریکا است؟ پیش تر فروشگاه اینترنتی آمازون نیز 

دسترسی ایرانی ها را محدود کرده بود.  

یک فروشگاه اینترنتی دیگر نیز ایرانی ها را محدود کرد 

افزایش سرعت اینترنت تا یک گیگابیت بر ثانیه
اخبار

چرا گارانتی اینترنشنال به ضرر 
مشتری است؟ 

طرح رجیستری گوشی های هوشمند از چند وقت دیگر 
به صورت آزمایشی شروع به کار می کند. در این طرح قرار 
است گوشی هایی که به شکل قاچاق وارد کشور شده اند از 
کار بیفتند. حاال این سوال پیش می آید که چه گوشی ای  

قانونی وارد بازار شده و چه گوشی ای قاچاق است؟ 
به احتمال بسیار زیاد گوشی هایی که توسط شرکت های 
معتب��ر در ایران ضمان��ت شده اند به شک��ل قانونی وارد 
کشور شده اند و پس از طرح رجیس��تری موبایل هم کار 
می کنن��د و گوشی هایی ک��ه ضمانت معتبر ن��دارد و به 
اصطالح با ضمانت اینترنشنال راه��ی بازار می شوند.  در 
طرح رجیس��تری موبایل از کار می افتد و نمی شود از آنها 
استفاده ک��رد. البته باید به این موض��وع اشاره کنیم که 
تمام گوشی هایی که تا این لحظ��ه در بازار فعال شده اند 
تحت پوشش طرح رجیستری قرار نمی گیرند و این طرح 
شامل گوشی هایی می شود که برای نخستین بار بعد از اجرا 
ش��دن طرح روشن می شوند. در ح��ال حاضر برای خرید 
تلفن همراه هوشمند با دو نوع محصول مواجه می شوید؛ 
محصولی که توسط شرکت ه��ای داخلی ضمانت شده و 
محصولی که با اسم گارانتی اینترنشنال عرضه می شود و 
قیمت ارزان تری هم دارد. حتی این اختالف قیمت به ۱۵ 
تا ۲۰ درصد هم می رسد.  در حال حاضر خرید گوشی هایی 
که با اسم گرانتی اینترنشنال راهی بازار می شوند به شدت 
مورد استقبال مردم قرار گرفته اند. این محصوالت نه تنها 
قیمت ارزان تری هم دارند، بلکه خدمات پس از فروش هم 
دریافت می کنند. در حالی که گوشی غیرقانونی وارد بازار 
ش��ده، می توان آن را به یک��ی از شو روم های شرکت های 
ب��زرگ موبایل دنی��ا در تهران یا شهره��ای دیگر برد و از 

خدمات پس از فروش آنها استفاده کرد. 
البت��ه که مشخص نیس��ت این خدمات ت��ا چه زمانی 
ادامه پیدا می کنند و کیفیت آنها چقدر است. در گارانتی 
اینترنشن��ال شرکت ه��ای ب��زرگ سازن��ده گوشی بدون 
اینکه پولی ب��رای واردات گوشی به دولت پرداخت کنند 
ب��ه گوشی های قاچاق خدم��ات می دهن��د. در واقع این 
شرکت ها نه تنها مالیات نمی دهند بلکه محصوالت شان از 

طریق راه های غیرقانونی در بازار فروخته می شوند. 
 

شواهد حکایت از گران شدن قیمت 
اینترنت دارد 

 عضو ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه 
گف��ت که قرار ب��ود اینترنت کشور ارزان ش��ود اما برخی 
شواهد و شکایت ها حکایت از گران شدن قیمت اینترنت 

دارد. 
عض��و ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه 
با بیان اینکه اکثری��ت مردم فعالیت های خود را از طریق 
اینترن��ت انجام می دهند، تاکید کرد: به نظر می رسد باید 
ب��ا این شرایط افزایش قیمت��ی در تعرفه اینترنت نداشته 
باشی��د. ب��ا این ح��ال بعضا هم شاه��د ارائ��ه اینترنت با 
شیوه های مختلف به مردم هستیم که برخی از آن شیوه ها 

کالهبردارانه است. 
سبحانی ف��ر اضافه ک��رد: در رابطه ب��ا مشکالت اخیر 
اینترنت، ما تذکراتی به سازم��ان تنظیم مقررات داده ایم 
و با این حال به دنبال این هستیم تا جلسه ای با مسئوالن 
وزارت ارتباط��ات در این رابطه داشته باشیم. این نماینده 
مجل��س با بیان اینکه شبکه ملی اطالعات باید به سرعت 
اجرایی شود، اظهار داشت: دستگاه های اجرایی باید کمک 
کنند تا مردم از اطالعات داخلی کشور بهره ببرند لذا از این 
طریق حتی می توان بخشی از هزینه های مردم در خرید 

اینترنت را ارزان کرد. 
سبحانی ف��ر با بیان اینکه بای��د شیوه های ارائه خدمات 
اینترنت��ی در کشور ساماندهی شود، گفت: به عنوان مثال 
برخ��ی متصدیان ارائه خدمات اینترنتی ۲ گیگ اینترنت 
را به ج��ای اینکه مورد استفاده پن��ج نفر قرار دهند، آن را 
به ۱۵ نفر می فروشن��د. بنابراین به نظر می رسد نظارت ها 
در این زمینه ضعیف است و کمیس��یون تنظیم مقررات 
و وزارت ارتباطات باید هرچه سریع تر این گونه مس��ائل را 

مورد بررسی قرار داده و حل و فصل کند. 

احتمال سه بعدی شدن سنسور 
Galaxy S9 تشخیص چهره

گمانه زنی ه��ا برای گوشی گلکس��ی اس 9 از حاال آغاز 
ش��ده است و از استفاده سنس��ور سه بع��دی در فناوری 
تشخی��ص چهره این گوش��ی خبر می دهد. ب��ه گزارش 
باشگ��اه خبرنگاران ج��وان، شرکت سامس��ونگ اخیرا از 
گوش��ی پرچمدار خود یعنی گلکس��ی ن��وت ۸ رونمایی 
ک��رد و عرضه آن نیز با استقبال قابل توجهی روبه رو شد.، 
ام��ا نکته جالب این است ک��ه گمانه زنی ها از همین حاال 
ب��رای گوشی هوشمن��د Galaxy S9 که نس��ل بعدی 
گوشی های پرچمدار سامس��ونگ اس��ت، آغاز شده است. 
یک��ی از مهم ترین این شایعات و گمانه زنی ها در خصوص 
فناوری تشخیص چهره این گوشی است. زیرا گزارش های 
ضعیف��ی وجود دارد که احتمال استفاده از یک سنس��ور 
سه بعدی برای سیستم تشخیص چهره اس 9 سامسونگ 
 را نشان  می دهد. همچنین احتمال دارد که فناوری حسگر

 اث��ر انگشت به کلی از گوشی های پرچمدار سامس��ونگ 
حذف شود، زیرا اگر سامس��ونگ ق��ادر به ساخت فناوری 
تشخیص چهره سه بعدی بس��یار قدرتمندی شود، شاید 
دیگر نیازی به استفاده از حس��گر اثر انگشت نباشد. باید 
منتظر ماند و دید که کدام یک از این شایعات در خصوص 

پرچمدار نسل آینده سامسونگ به واقعیت می پیوندد. 

اخبار

 »وای فای رایگان« چندان هم بدون 
هزینه نیست! 

اتصال به اینترنت و استفاده از پیام رسان ها و شبکه های 
اجتماع��ی در زمانه ما به جزئ��ی جدایی ناپذیر از زندگی 
روزانه تبدیل و باعث شده است روند اطالع رسانی و ارتباط 
افراد با یکدیگر از ای��ن طریق سرعت پیدا کند. از طرفی 
برخ��ی گوشی های هوشمند در تمام نق��اط قابلیت ارائه 
امکان��ات اینترنتی را ندارند و »وای  فای  شهری« با قابلیت 
ارائه سرعت و کیفیت باال و گاهی رایگان برای کاربرانی که 
ب��ه اینترنت موبایلی دسترسی ندارند و همچنین با توجه 
ب��ه نیاز ابزارهای فاقد سیمکارت مانند لپ  تاپ و تبلت  به 

وای فای، مورد توجه کاربران است. 
با توجه به این موارد، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ب��ه اپراتورهای اینترنتی پیشنه��اد داده است که وای فای 
رایگان شه��ری تا حجم معین در اماک��ن عمومی مانند 
پایانه های مس��افربری، فرودگاه ها و ایس��تگاه های قطار، 
ورزشگاه ها، فروشگاه های بزرگ و اماکن مذهبی، در اختیار 
مردم ق��رار دهند. محمدجواد آذری جهرمی این پیشنهاد 
را در صفحه اینس��تاگرام خود منتشر ک��رده و تلویحا بر 
ضرورت اجرای آن تاکید و اعالم کرده است که انتظار دارد 
اپراتورها فهرست مراکز پوشش داده شده در این طرح را 
از طریق وب سایت خود به اطالع عموم مردم برسانند. در 
این زمینه و برای بررس��ی جوانب این موضوع و بایدها و 
نبایدهای آن، با روح اهلل مومن نسب، کارشناس و تحلیلگر 

فضای مجازی گفت وگو کرده ایم.
نظر ش�ما درباره راه اندازی ایس�تگاه های رایگان 

»وای فای شهری« چیست؟ 
طرح های��ی ک��ه ب��رای کشور ایج��اد هزین��ه امنیتی، 
اجتماع��ی، فرهنگی و م��ادی می کنند نی��از به پیوست 
فرهنگی و مالحظ��ات در این حوزه ه��ا دارند و از طرفی 
مسائل مرتبط با اینترنت و فضای مجازی باید در شورای 
عال��ی فضای مجازی تصوی��ب و تایید شود و حتی از بعد 
امنیتی نیز باید بر آنها نظارت دقیق صورت بگیرد. طبیعتا 
در مکانی که وای فای رایگان وجود داشته باشد تجمع افراد 
شکل خواهد گرفت که ممکن است از لحاظ امنیتی نیاز 

به دقت داشته باشد. 
روند اجرایی شدن این گونه طرح ها چگونه است؟ 
وزیر محترم فناوری اطالعات متاسفانه از قوانین آگاهی 
کامل ندارد و این موضوع باعث شده گاهی اوقات مسائلی 
را مطرح کنند که مغایر با قوانین کشور است، زیرا براساس 
قان��ون، وزیر نمی تواند موضوعی را مطرح، تصویب و ابالغ 
کند و مطالبه اجرا ه��م داشته باشد. براساس قانون وزیر 
نمی توان��د خود این دستور را ص��ادر کند و انتظار عملی 
شدن آن را از اپراتورها داشته باشد، بلکه این شورای عالی 
فضای مجازی است که از این اختیار برخوردار است و این 
گونه موضوعات را در سط��ح ملی می تواند تصویب کند، 
زیرا این گونه مسائل بدون تردید دارای تبعاتی برای کشور 
است. از طرفی اگر حتی خود اپراتورها نیز خواسته باشند 
این ط��رح را عملیاتی کنند باید مج��وز وای فای شهری 
داشته باشند؛ وانگهی این پرسش مطرح می شود که اصوال 
براساس چه فاکتوری اپراتوره��ا باید مجوز ارائه اینترنت 
وای فای عمومی و گس��ترده داشته باشن��د، زیرا اپراتورها 
فقط می توانند خدمات تلفن همراه ارائه بدهند. از این رو 
وزیر باید ی��ا طرح و الیحه خود را به مجلس ارائه دهد یا 
طرح��ی را در صحن ش��ورای عالی فضای مجازی که ۲۷ 
عضو دارد اعالم کند. اگر شورای عالی فضای مجازی این 
طرح را تصویب ک��رد یا اگر مجلس این طرح را به قانون 
تبدی��ل کرد، سپس باید در روزنامه رسمی منتشر شود و 

در این موقع قابلیت اجرایی پیدا می کند. 
 

بررسی حقوق مصرف کننده در 
خرید های اینترنتی

خری��د اینترنتی از جمله موضوعاتی است که در عرض 
چند سال اخیر به صورت آهس��ته و تدریجی جای خود را 
در می��ان خانواده های ایرانی باز ک��رده، البته هنوز جای 
پاساژگردی و دور دور های خریدگونه را نگرفته است، اما با 
این حال روزبه روز در حال مطرح شدن و پررنگ تر شدن 
است. به گزارش صبحانه، اما باز هم می توان در خانواده های 
مختلف رگه هایی از بی اعتمادی و اطمینان نداشتن کامل 
به سیستم های خرید از فروشگاه های اینترنتی را پیدا کرد. 
خرید اینترنتی عالوه بر تنوع و رونق خود، بدون شک در 
م��واردی هم همراه با تخلفات و مشکالتی بوده است. این 
مسائل شاید با افزایش گسترده این سایت ها و محصوالت 
کمتر و کمرنگ تر شود، اما حتی یک مورد هم باعث از بین 
رفتن اعتماد به یک سایت یا حتی خرید اینترنتی می شود. 

حق با مشتری است
در یک خرید اینترنت��ی به این علت که طرف مقابل 
شما حضور فیزیکی ن��دارد و احتماال دسترسی به او به 
آسانی خرید مغازه ای و صنفی نباشد، وظایف بس��یاری 
بر عه��ده فروشنده است. قبل از آنک��ه بخواهید خرید 
اینترنتی از سایتی انجام دهید، بهتر است با حقوق بسیار 
مهم خود آشنا شوید. فروشندگان کاال و ارائه دهندگان 
خدمات اینترنتی بای��د اطالعات موثر در تصمیم گیری 
مصرف کنندگ��ان ب��رای خرید یا قب��ول شرایط را قبل 
از ق��رارداد در اختیار مشتری ق��رار دهند، این اطالعات 
موث��ر شامل م��واردی است که برای پیگی��ری خرید و 
نیز اطمینان به فروشنده ضروری است. نخستین کاری 
ک��ه فروشنده اینترنت��ی باید انجام ده��د این است که 
مشخصات کامل فنی و ویژگی های کاال یا خدمات را به 
طور دقیق در اختیار شما قرار دهد. پس از اینکه از خرید 
خود مطمئن شدید و کاالیی که می خواستید با همان 
مشخصات معین باب میل تان بود، باید با خود فروشنده 

هم آشنا شوید.

تازه های فنــاوری

تبلت هیبریدی ZBook x2 اچ پی معرفی شد.
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روز دوشنب��ه جلس��ه ای بی��ن 
انجم��ن واردکنندگ��ان خ��ودرو، 
مس��ئوالن وزارت صنعت، شورای 
رقابت و اعضای کمیس��یون اصل 
۹۰ در مجلس برگزار شد. مهدی 
دادفر، دبی��ر انجمن واردکنندگان 
خ��ودرو به عن��وان نماین��ده این 
انجمن و از طرف بخش خصوصی 
در این نشس��ت حضور یافت. وی 
در این جلسه به تحلیل اتفاقات و 
وضعیت اخیر صنعت و بازار خودرو 
پرداخ��ت و درباره ممنوعیت ثبت 
سف��ارش خ��ودرو و مشکالتی که 
واردکنندگان با ای��ن اقدام با آنها 

مواجه شدند، سخن گفت. 
نظر به اهمیت سخنان دادفر در 
ادامه متن صحبت های کامل وی 

در این نشست می آید. 
به غیر  از س��ال ۹۳ که ۹،۳۳ و 
سال ۹۲ ک��ه ۹،۹۸درصد واردات 
نس��بت به تولید داخ��ل داشتیم، 
عمال از سال ۱۳۹۱ تاکنون با یک 
بازه ۵درصدی روبه رو هستیم و در 
 ح��ال  حاضر این می��زان بین ۵،۳ 
تا ۵،۴درصد نسبت به تولید سیر 

می کند. در برنامه باالدستی صنعت 
خودرو، تولید ۳میلیون دستگاه با 
هدف صادرات یک میلیون دستگاه 
و واردات ۳۰۰ه��زار دستگاه دیده 
ش��ده است. ت��ا پی��ش از ابالغیه 
معاون  اول رئیس جمهور، در بخش 
تج��ارت خ��ودرو، دو بخش فعال 
نمایندگی  شرکت ه��ای  داشتیم؛ 
ی��ا  و شرکت ه��ای غیرنماین��ده 
شرکت های  درب��اره  گری مارکت. 
رسمی گزارش تحلیلی و کاملی به 
آقای شی��وا و مشاور ایشان ارسال 
کرده ایم که در اینجا به طور خالصه 
ب��ه آن اشاره می کنی��م. در تولید 
خودرو دارای انحص��ار دوجانبه و 
از نظر حج��م ریالی دارای انحصار 
چند جانبه هس��تیم. از نظر حجم 
تعدادی ۵درصد از کل تولید را در 
اختیار داریم. در ب��ازار واردات نیز 

دارای انحصار چندجانبه هستیم. 
مهم ترین شرکت های نمایندگی 
آق��ای  از:  عبارتن��د  واردکنن��ده 
گرامی با برنده��ای کیا، هیوندا و 
جیلی، آقای حدادزاده با برندهای 
لکس��وس، تویوت��ا و رن��و، آق��ای 

فردوس با برندهای ماموت، اسکانیا 
و فولکس، آق��ای حقیقت با برند 
ب ام و، آق��ای دیلمی ب��ا برندهای 
ام ج��ی و آلفارومئو، آقای بهبهانی 
ب��ا برند پورش��ه، آق��ای فتحی با 
برند مازرات��ی، آقای جوکار با برند 
نیس��ان، آقای فضلی هوندا و آقای 

بی ریا دی اس و میتسوبیشی. 
این ۱۰ نفر اه��م واردکنندگان 
خ��ودرو ب��ه کش��ور و به عن��وان 
نماینده هستند. در دوران تحریم، 
گری مارکت یک ب��ازار موازی در 
موضوع واردات خودرو و به تبعیت 
از دستورالعم��ل تنظیمی سازمان 
حمایت ذیل ماده۴ قانون حمایت 
از مصرف کنن��ده ایج��اد و بیش از 

۱۲۰بنگاه فعال شد. 
آی��ا ای��ن بنگاه ه��ا در بخ��ش 
اشتغال سرمایه گذاری نداشته اند؟ 
آی��ا ب��ه ازای واردات ه��ر خودرو 
به کش��ور ۲۱ م��ورد اشتغال زایی 
مس��تقیم نداریم؟ آی��ا رویه ای را 
که در چهار سال به استناد همان 
دستورالعمل تبدیل به عرف شده 
بود، ناگه��ان باید بره��م بزنیم و 

نمایندگان  فق��ط صرف��ا  بگوییم 
فعالیت داشته باشند. آیا حمایت از 
مصرف کنندگان صرفا در خدمات 
پ��س از فروش خالص��ه می شود 
و آزادی در نح��وه انتخاب خودرو 
نیست؟ آیا ایجاد رقابت در قیمت 

مزیت نیست؟ 
با این اقدام نتوانس��ته ایم درباره 
واردات��ی  خودروه��ای  قیم��ت 
کاهش هزین��ه را ب��رای مردم به 
ارمغ��ان بیاوری��م. عالوه ب��ر اینکه 
ای��ن موضوع  سرمایه گ��ذاران در 
به ش��دت متض��رر شده اند. جلوی 
ثبت سفارش توس��ط گری مارکت 
را بس��تند و از ابت��دای خرداد نیز 
جلوی ثبت سفارش نمایندگی های 
رسمی را گرفتند به این ترتیب بازار 
از شرکت ه��ا خالی خواهد شد. در 
ای��ن می��ان دو شرکت پ��ژو و رنو 
خواهد ماند.این در حالی است که 
بنگاه های گری مارکت و بازارهای 

موازی برای کشور مزایایی دارند. 
نخس��تین مزیت باالنس قیمت 
است. ای��ن مطل��ب را بارها اعالم 

کرده و گفته ایم. 

دومی��ن مزی��ت اینک��ه حضور 
گری مارک��ت تعدیل کننده قیمت 
خواهد ب��ود. زیرا حج��م فعالیت 
آنها کوچک بوده، چابک هس��تند 
و ب��ا قیمتی پایین تر کاال را عرضه 
می کنن��د. سومین م��ورد درباره 
خری��داران کاال )در اینجا به عنوان 
خودرو( است. در ابتدا باید به آنها 
قدرت خرید بدهیم و بعد خودشان 

خدمات بخواهند. 
به عنوان مثال برای خرید موبایل 
ب��ه ب��ازار آن مراجع��ه می کنید، 
گوشی را مقابل شما می گذارند و 
می گویند قیمت آن بدون گارانتی 
یک میلی��ون  تومان و ب��ا گارانتی 
یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان است. 
در این حالت ما باید انتخاب کنیم، 
بنابراین چه الزامی داریم به مردم 

اجبار کنیم؟ 
حاکمی��ت این اختی��ار را دارد 
محدود کند چ��ون کشور صاحب 
و حیط��ه دارد. می تواند بگوید هر 
کاالیی که وارد کشور شود، حداقل 
باید یک نماینده آن را بپذیرد، اما 

دیگران را نمی توان محدود کرد. 

شرکت الستیک سازی ایرانی یزدتایر 
در چارچ��وب ق��راردادی، ب��ه شعب��ه 
شرکت خودروسازی فرانس��وی رنو در 

الجزایر الستیک صادر می کند. 
به گ��زارش خبرگزاری صداوسیما به 
نقل از خبرگ��زاری شینهوا، به موجب 
ای��ن توافق، شرکت ایران��ی یزدتایر در 
مرک��ز ایران ساالن��ه ۵۰ ه��زار حلقه 
الستیک به کارخانه شرکت فرانس��وی 
رن��و در الجزایر در شم��ال غرب بندر 

وهران می فروشد. 
نمایندگ��ی رنو در تهران بدون اشاره 
به جزییات بیشتر از همکاری با شرکت 

ایرانی یزدتایر خبر داد. 
محمدرض��ا گنج��ی، مدی��ر انجمن 
صنعت ایران تایر نیز از موافقت شرکت 
فرانس��وی رنو برای تس��هیل صادرات 

یزدتایر خبر داد. 
اف��زود ک��ه شرکت  وی همچنی��ن 
خودروسازی فرانس��وی، یزدتایر را در 

فهرست تامین کنندگ��ان مورد اعتماد 
خود قرار داده است. 

تولی��دات این شرکت الستیک سازی 
ایران��ی ب��رای خودروهای س��واری و 
سنگی��ن،  کامیون ه��ای  مس��افربری، 
دوچرخه و موتورسیکلت مورد استفاده 

قرار می گیرد. 
یزدتایر همچنین ساالنه ۳ میلیون و 
۵۰۰ هزار حلق��ه الستیک با میانگین 
۱۲-۱۰درصد سهام بازار داخلی تولید 

می کند. 
ای��ن شرک��ت همچنی��ن پیشت��ر با 
شرکت هلندی آپولو وردستین بی . وی 
در چارچوب تولی��د الستیک با مجوز 

هلندی، قرارداد منعقد کرده بود. 
اسکندر ستوده، مدیر اجرایی شرکت 
یزدتایر اف��زود که این شرکت در سال 
گذشته صادرات الستیک به ارزش ۱۰ 
میلیون دالر به کشوره��ای آفریقایی، 
آسیای میانه و غرب آسیا داشته است. 

شرکتیزدتایربهشرکترنویفرانسهالستیکخودرومیفروشد

اخباروارداتخودرواشتغالزاست؟

عدماعمالمعافیتوارداتیازمناطق
آزادخبرسازشد

چندی قب��ل با عدم اعمال معافیت های قانونی وارداتی 
خ��ودرو و قطعات از مناط��ق آزاد، این موض��وع وارد فاز 

مکاتبات بین گمرک و معاون حقوقی رئیس جمهور شد.
 به گ��زارش راهنمای سف��ر من، در پاسخ عس��گری، 
رئی��س کل گم��رک ایران ب��ه جنیدی مع��اون حقوقی 
رئیس جمه��ور آم��ده اس��ت: »دستگاه هایی ک��ه شامل 
قوانین خ��اص بوده و از پرداخت مالی��ات، سود بازرگانی 
 و حق��وق گمرکی معاف هس��تند، باید س��ود بازرگانی،

 حقوق گمرکی و مالیات های مقرر را پرداخت کنند.«
در ای��ن نام��ه آمده اس��ت: »بازگشت به نام��ه شماره 
۸۰۵/۲۴۳۷۹ م��ورخ ۴/۴/۹۶ و پیرو مکاتبات منتهی به 
نام��ه شم��اره ۹۶/۶۷۰۱۷ م��ورخ ۲۳/۲/۹۶ به استحضار 
می رساند: از نظر این سازمان )گمرک( مبنای عدم اعمال 
معافیت موضوع مصوبه شم��اره ۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه� 
م��ورخ ۲۶/۹/۹۰ هیأت محترم وزیران نس��بت به واردات 
خ��ودرو و قطعات خ��ودرو )در صورتی که مشمول قاعده  
»۲ال��ف« سیس��تم هماهنگ ش��ده گمرک��ی و در حکم 
خودروی کامل تلقی گردد(، نص صریح تبصره ۱۷ قانون  
»چگونگی محاسبه و وصول حقوق گمرکی، سود بازرگانی 
و مالیات انواع خودرو و ماشین آالت راهس��ازی وارداتی و 
ساخت داخ��ل و قطعات آنها« می باشد ک��ه مقرر نموده 

است: 
 »کلی��ه اف��راد حقیق��ی و حقوق��ی، اع��م از دولتی و 
غیردولت��ی، وزارتخانه ها، نهادهای انقالب��ی، سازمان ها و 
شرکت های دولتی و غیردولتی و وابس��ته به دولت و کلیه 
وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت هایی که مشمول قانون بر 
آنها مس��تلزم ذکر نام است و حتی آنها که شامل قوانین 
خاص ب��وده و از پرداخت مالیات، سود بازرگانی و حقوق 
گمرکی معاف می باشند مشمول این قانون بوده و بایستی 
س��ود بازرگانی، حقوق گمرکی و مالیات های مقرر در این 

قانون را پرداخت نمایند.«
ل��ذا با عنایت به مف��اد تبصره فوق الذک��ر و وجود منع 
قانون��ی، امکان اعم��ال معافیت موض��وع مصوبه شماره 
۱۸۶۹۹۴/ت ۴۷۲۵۷ ه� م��ورخ ۲۶/۹/۹۰ هیأت محترم 
وزیران نسبت به کاالی مورد نظر )خودرو(میسر نمی باشد. 
ضمنا در فصل ۹۸ جداول منضم به مقررات صادرات و 
واردات برای خودروهایی که ساخت داخل دارند بر حسب 
عم��ق ساخت، معافیت هایی لح��اظ شده است و چنانچه 
خودروی کامل )و قطعات با در نظر گرفتن قاعده ۲-الف( 
واردات��ی از مناطق آزاد مشم��ول ۱۵درصد کاهش سود 
بازرگان��ی باشد، اوال بحث حمایت از تولید داخل در فصل 
مذکور خدشه دار می گردد، ثانیا با نص صریح قانون خودرو 

که قانونی خاص می باشد در تضاد خواهد بود.« 
براساس نامه باال، گمرک به دنبال آن است که معافیت 
در نظر گرفته شده ۱۵درص��دی واردات خودرو از مناطق 

آزاد لغو شود.

درسواریسازانچهمیگذرد؟
شهریورماه امس��ال تولید خودروهای س��واری در تمام 

سواری سازان داخلی با افزایش همراه بوده است. 
 به گ��زارش پایگاه خب��ری »عصرخودرو« ب��ه نقل از 
ایس��نا، در این مدت تولید انواع سواری از ۸۵ هزار و ۷۸۵ 
دستگ��اه در شهریورماه سال گذشته ب��ه ۹۸ هزار و ۲۷۳ 
 دستگاه افزایش یافت. تولید انواع سواری در گروه صنعتی 
ای��ران خودرو صعودی ب��وده و از ۴۳ هزار و ۲۵۲ دستگاه 

در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۴۸ هزار و ۱۰۳ دستگاه رسید. 
تولید انواع سواری در گروه خودروسازی سایپا به عنوان 
رقی��ب ای��ران خودرو نیز افزای��ش یافت��ه و از ۳۵ هزار و 
۱۸۵ دستگ��اه در شهریورماه س��ال گذشته به ۳۹ هزار و 
۹۲۰ دستگاه افزایش یافت. شهریورماه امس��ال تولید این 
محص��والت در خودروسازی مدیران نیز از ۴۲۶۹ دستگاه 

در شهریورماه سال گذشته به ۵۸۸۷ دستگاه رسید. 
تولید ان��واع سواری در کارمانیا نیز صع��ودی بوده و از 
صفر دستگاه در شهریورماه ۱۳۹۵ به ۱۰۰ دستگاه افزایش 
یاف��ت. تولید این محصوالت در گ��روه بهمن نیز از ۳۵۱ 
دستگاه در شهریورماه سال گذشته به ۶۲۲ دستگاه رسید. 
در ای��ن مدت تولی��د انواع سواری در کرم��ان موتور از 
۲۵۲۸ دستگاه در شهریورم��اه ۱۳۹۵ به ۳۶۴۱ دستگاه 

افزایش یافت. 

تویوتا،پیشتازفناوریهایآینده
شرکت تویوتا دو مدل مفهومی برقی کوچک در نمایشگاه 
توکی��و ارائه خواهد کرد. به گزارش »عصر خودرو« به نقل 
از اتوموتیو نیوز، این دو مدل مفهومی که آی-واک و آی-
راید نامیده شده اند از سری مدل های مفهومی  هستند که 
نخستین نمونه آن، با نام آی-کار در ماه ژانویه در معرض دید 
عم��وم قرار گرفت. گفته می شود این مدل های مفهومی از 
قابلیت بحث برانگیز تشخیص احساسات راننده برخوردارند 
 و قادر هستند خودرو را از موقعیت های خطرناک برهانند.

 آی-رای��د خودروی دو سرنشی��ن کوچکی است که برای 
حرک��ت در شهره��ای پرترافی��ک طراحی ش��ده است و 
می توان��د برای ت��ردد سالخوردگان یا معل��والن نیز مورد 
استف��اده ق��رار گیرد. یک دست��ه هدایتگ��ر در این مدل 
جایگزین پدال ها شده است. آی-واک تنها سه چرخ دارد و 
به یک اسکوتر برقی شباهت دارد. پیش بینی می شود این 
وسیله در مناطق مسکونی یا گردشگری مورد استفاده قرار 
گیرد. هر دو مدل مفهومی، تمام برقی هس��تند. آی-راید 
با هر بار شارژ کامل مس��افت ۱۵۰کیلومتر را طی خواهد 
کرد، درحالی که برد مس��افتی آی-واک تنها ۲۰ کیلومتر 

خواهد بود. 

اخبار

رشدقیمتدربازارخودروهای
وارداتیمتوقفشد

رئی��س اتحادیه نمایشگاه داران ب��ا اشاره به اوضاع 
ب��ازار وارداتی ها گفت که ط��ی هفته جاری اتفاق 
خاص��ی در ب��ازار واردات��ی رخ ن��داده و همچنان 
قیمت های چن��د روز گذشته بر ب��ازار وارداتی ها 

حاکم است. 
سعی��د موتمن��ی در گفت وگو ب��ا خبرنگار خبر 
خودرو اظهار داشت: بیش از سه ماه از ممنوعیت 
ثب��ت سفارش واردات خ��ودرو می گذرد و در این 
شرایط بازار خودروهای وارداتی با رشد قیمت قابل 
توجهی روبه رو شده اس��ت، به طوری که طوالنی 
شدن ممنوعیت ثبت سفارش موجب شده برخی 
شرکت ه��ای رسمی واردکنن��ده از آشفتگی بازار 
خودروه��ای خارجی استفاده ک��رده و قیمت ها را 
بیش از حد افزایش دهند یا در تحویل خودروهای 

پیش فروشی به مشتریان بد قولی کنند. 
وی با بیان اینکه کس��ی پاسخگوی بازار آشفته 
وارداتی ها نیس��ت، تصریح ک��رد: رشد قیمت های 
نامعق��ول در ب��ازار وارداتی ها به نح��وی است که 
کمت��ر مشت��ری در بخ��ش خودروه��ای وارداتی 
به ب��ازار مراجعه می کن��د، البت��ه در این شرایط 
نمایشگ��اه داران برای سود بیشت��ر، کمتر اقدام به 
فروش می کنن��د و مصرف کننده هم تمایل کمی 

برای خرید دارد. 
وی در ادامه با اشاره به رشد ۳۰درصدی قیمت 
خودروه��ای واردات��ی در سه م��اه گذشته، گفت:  
در ح��ال حاضر سراتو با رش��د ۱۷میلیون تومانی 
ب��ا قیم��ت ۱۵۵ میلیون تومان و توس��ان با رشد 
۲۶میلی��ون تومانی با قیم��ت ۲۰۷ میلیون تومان 

در بازار معامله می شود. 
وی افزود: این هفته النترا نیز با رشد ۱۴میلیون 
تومانی با قیمت ۱۵۷میلیون تومان، سوناتا با رشد 
۱۷میلیون تومانی با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان و 
سورنت��و نیز با رشد ۳۵ میلی��ون تومانی با قیمت 

۲۹۲ میلیون تومان در بازار به فروش می رسد. 
وی گف��ت: همچنین قیم��ت سانتافه محصول 
کرم��ان موت��ور ۲۴۳ میلیون و م��دل وارداتی آن 
۲۶۰ میلیون بوده ضمن اینکه تویوتا راوفور نیز با 
رشد ۳۰ میلیونی به ۲۶۵ میلیون در بازار رسیده 

است. 
رئیس اتحادیه نمایشگ��اه داران تهران گفت: در 
ای��ن مدت ممنوعیت ثبت سف��ارش، جریان رشد 
قیم��ت  در بازار وارداتی ه��ا را به حدی رسانده که 
دیگر خرید با قیمت های حبابی فعلی،  نامعقول و 

غیر منطقی است. 
موتمنی همچنین به تاثیر شرایط فصلی بر بازار 
خودرو اش��اره کرد و یادآور ش��د : متاسفانه بازار 
فصلی و ورود به مهرماه نیز بر جریان بازار خودرو 
تاثیر گذاشته و قفل محکمی بر روند معامالت در 

بازار زده است. 
 
 
 

فورددرمسیرساختخودرانها
شرکت فورد ت��ا ساخت خودروهای خودران راه 

درازی در پیش دارد. 
به گ��زارش »عصر خودرو« به نق��ل از اتوموتیو 
نیوز، شرکت »آرگو« که در زمینه هوش مصنوعی 
فعالی��ت می کند و تحت مالکیت فورد است، اعالم 
ک��رد:  »هنوز مس��یر پرف��راز و نشیب��ی تا عرضه 
خودروی خودران در سال ۲۰۲۱ در پیش داریم.« 
در م��اه فوریه سال  جاری، فورد اعالم کرد بیش از 
یک میلیارد دالر ب��رای تولید خودروهای خودران 
سرمایه گ��ذاری خواهد کرد و به قطب این صنعت 
تبدی��ل خواهد شد. متخصصان��ی از گوگل و اوبر، 
ی��ک سال پیش، شرکت آرگ��و را تاسیس کردند. 
یک��ی از مدی��ران آرگو اعالم کرد: »هن��وز با ارائه 
خودروهای کامال خودران فاصله داریم و این رویا 
ظرف مدت چن��د ماه یا چند سال محقق نخواهد 
شد.« کاه��ش هزینه سخت اف��زاری و نرم افزاری 
حس��گرها در کن��ار کاهش تع��داد و افزایش برد 
حس��گرها، مهم ترین چالش هایی هستند که فورد 
پی��ش  رو دارد. ف��ورد وعده داده اس��ت که تنها تا 
چه��ار سال دیگر خودروهای��ی عرضه خواهد کرد 
ک��ه می توانن��د بدون نیاز ب��ه راننده، بس��ته ها را 

تحویل دهند. 

تازه های خودرو

شاهکارجدیدولوو



نتایج پایش ملی محیط کسب و کار که از سوی اتاق ایران انجام شده، نشان 
می دهد که شاخص ملی کسب و کار در بهار سال جاری بهتر از این شاخص در 

فصل زمستان 95 بوده است. 
نتای��ج پایش مل��ی محیط کس��ب وکار ایران 
که طبق م��اده 4 قانون بهبود مس��تمر محیط 
کس��ب وکار، از سوی اتاق ای��ران انجام می شود، 
نشان می دهد که در به��ار 1396 عدد شاخص 
ملی کسب وکار به 5.69 رسیده که اندکی بهتر از 

زمستان 1395 است. 
در این پای��ش، نمره 10 بدترین ارزیابی است 
و هرچه رقم پایین ت��ر باشد، نشان دهنده بهبود 
محیط کس��ب وکار است بنابراین نمره 5.69 که 
برای وضعیت شاخص ملی کس��ب وکار در فصل 
بهار ارزیاب��ی شده اندکی بهت��ر از وضعیت این 
شاخص در ارزیابی مرکز آمار واطالعات اقتصادی 
اتاق ایران در زمس��تان1395 با میانگین 5.83 

بوده است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نظر فعاالن اقتصادی مشارکت کننده 
در این پایش، وضعیت اکثر مولفه های موثر بر محیط کسب وکار ایران در بهار 

1396، تا حدودی مساعدتر شده است. 

 وضعیت مولفه های فضای کسب و کار 
در بهار 1396، فع��االن اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، سه مولفه: 
1-دش��واری تامی��ن مالی، 2- رویه ه��ای غیرمنصفان��ه و ناعادالنه ممیزی و 
دریاف��ت مالی��ات و 3- بی ثبات��ی و غیرقاب��ل 
پیش بین��ی ب��ودن قیمت ه��ا )م��واد اولی��ه و 
محص��والت( را نامناسب تری��ن و س��ه مولفه: 
1-محدودیت دسترسی به برق، 2-محدودیت 
دسترس��ی به سوخت )گاز، گازوئی��ل و . . .( و 
3-محدودیت های دسترسی به ارتباطات )تلفن 
هم��راه و اینترن��ت( را مناسب ترین مولفه های 
محیط کسب وکار کشور نسبت به سایر مولفه ها 

ارزیابی کرده اند. 
 

شرایط استان ها در فضای کسب و کار 
براساس یافته های این طرح در بهار 1396، 
استان های سیس��تان و بلوچستان، کرمانشاه و 
خوزست��ان به ترتیب دارای بدترین وضعیت محیط کس��ب وکار و استان های 
 ف��ارس، گیالن و خراسان رض��وی به ترتی��ب دارای بهترین وضعیت محیط 

کسب وکار نسبت به سایر استان ها ارزیابی شده اند. 

مدیرک��ل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری گفت که این 
وزارتخانه با هدف حمایت از راه اندازی کسب و کار های الکترونیک، به طرح های 

اشتغال زایی حوزه فناوری ارتباطات و اطالعات تسهیالت پرداخت می کند. 
به گزارش ایرنا، مرتضی باللی روز چهارشنبه 
در کارگ��روه توسع��ه و توانمند س��ازی اقتصاد 
دیجیتال استان اظهار ک��رد: وزارت ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات از ایده ه��ای جدید در بخش 
راه ان��دازی کس��ب و کارهای الکترونیک حمایت 

می کند. 
ب��ه گفته وی، ای��ن وزارتخان��ه از محل وجوه 
اداره ش��ده و طرح های اشتغال فراگیر که شامل 
توسعه دهندگ��ان حقیقی و حقوقی فعالیت های 
الکترونی��ک است، به افراد تس��هیالت پرداخت 

می کند. 
باللی گفت: فعالیت حدود 800 هزار مشترک 
تلفن هم��راه در چهارمحال و بختیاری ظرفیت 

مناسبی برای راه اندازی کسب و کارهای دیجیتال مبتنی بر همراه است. 
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری چهارمحال و بختیاری نیز 
در این نشس��ت گفت: این کارگروه باید فرصتی برای فرهنگ سازی و معرفی 

فعالیت های در حال انجام در حوزه اقتصاد دیجیتال در استان باشد. 
کاظم منزوی افزود: کارگروه اقتصاد دیجیتال حمایت کننده ایده ها و فکرهای 
خالقانه حوزه الکترونیک و دیجیتال، تجاری سازی ایده های کارآفرینان با هدف 
رونق اقتصادی در استان باشد. مدیرکل پست 
چهارمحال و بختیاری نیز در این نشست گفت: 
بنی��اد علوی با ه��دف احی��ای صنایع دستی 
منسوخ شده در تمامی استان ها عالوه بر فعال 
ک��ردن شرکت ه��ا و کارگاه های صنای��ع، بازار 
تج��ارت بین المللی برای محصول نیز از طریق 

کسب و کارهای الکترونیک راه اندازی می کند. 
حسین عنایتی ادامه داد: صنعت و هنرهای 
دستی فراوان فراموش شده و مغفول مانده در 
چهارمحال و بختیاری وج��ود دارد که باید در 
راستای ایج��اد اشتغال و کس��ب درآمد برای 
خانوارها دعوت همکاری از این بنیاد در استان 

شتاب گیرد. 
به گفته وی، با تغییر تکنولوژی سبک و کیفیت زندگی متحول و به سمت 
و سوی دیجیتالی سوق یافته است که در این راستا نیز تجارت الکترونیک در 

چهارمحال و بختیاری فرهنگ سازی شده است. 

مع��اون توسع��ه مدیریت و جذب سرمای��ه معاونت علمی و فن��اوری ریاست 
جمهوری گفت که موضوع سرمایه گذاری برای طرح ها و ایده های دانش بنیان در 
راستای اهداف تشکیل شورای سرمایه گذاری دانش بنیان بررسی و آسیب شناسی 

می شود. به گزارش ایرنا از معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمه��وری، علیرضا دلیری در نخس��تین 
نشس��ت ش��ورای سرمایه گ��ذاری دانش بنیان با 
اش��اره ب��ه اهداف تشکی��ل این ش��ورا گفت: این 
ش��ورا با ه��دف توسعه هماهنگ��ی و به روز رسانی 
سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری اقتصاد 
دانش بنیان تشکیل ش��د تا با استفاده از نظرات و 
پیشنهادات و راهکارهای خبرگان و صاحب نظران 
ح��وزه پول، ب��ازار سرمایه و فن��اوری مشکالت و 
موانع سرمایه گذاری در ح��وزه دانش بنیان رفع و 
هیچ مسیر یا بس��تر نامشخص و نامعلومی پیش 
رو نداشت��ه باشند. وی همچنین، کس��ب جایگاه 
مناسب و شایس��ته برای شرکت های دانش بنیان 

در ساخت��ار اقتصادی کشور، ساماندهی امور صندوق ه��ای پژوهش و فناوری و 
هماهنگی میان آنها، اطمینان از رقابت پذیری شرکت های دانش بنیان در بازارهای 
منطق��ه ای و بین المللی و نظارت بر ظرفیت س��ازی نیروهای تخصصی نیازمند 

به کس��ب شایس��تگی استانداردهای بین المللی را از دیگر اهداف تعریف شده در 
ساخت��ار تشکیل این شورای سرمایه گذاری دانش بنیان برشمرد. دلیری با اشاره 
به اقدامات انجام شده از سوی معاونت علمی در حوزه سرمایه گذاری دانش بنیان 
گفت: در گذشته معاونت علمی اقدامات بسیاری 
را در ح��وزه سرمایه گ��ذاری دانش بنی��ان انجام 
داده اس��ت که راه اندازی بورس ای��ده، راه اندازی 
تابل��وی بورس SME و دانش بنی��ان، راه اندازی 
صندوق های جس��ورانه، بررس��ی وضعیت 260 
شرک��ت دانش بنیان و همکاری با نهادهای مالی 
از جمل��ه بانک ها و سازم��ان اوقاف از جمله این 
اقدامات بوده اس��ت. وی در ادامه اظهار کرد: ما 
با تشکیل این شورا قصد داریم تا نیازهای حوزه 
سرمایه گذاری در حوزه دانش بنیان را در جلسات 
مختلف بررسی کنیم تا تعیین شود که آیا شروع 
خوب��ی در این حوزه داشته ایم. به اعتقاد دلیری، 
سرمایه گذاری از طریق تامی��ن مالی پایدارتر از 
سایر سرمایه گذاری ها از جمله وام است، بنابراین هلدینگ های بزرگ و نهادهای 
سرمایه گذاری بزرگ چه خصوصی و چه نیمه خصوصی باید در حوزه دانش بنیان 
سرمایه گذاری کنند تا وضعیت شرکت های دانش بنیان و استارت آپ ها بهبود یابد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت که بس��یاری از کس��انی 
ک��ه استارت آپ های موفق داشته اند جزو افرادی هس��تند که از خارج از 

کشور بازگشته اند. 
ب��ه گ��زارش مه��ر ب��ه نق��ل از معاون��ت 
علم��ی رئیس جمه��وری، سورن��ا ستاری در 
نخس��تین نشس��ت ش��ورای سرمایه گذاری 
دانش بنی��ان اظه��ار ک��رد: با توج��ه به رشد 
باید  چشمگیر شرکت ه��ای دانش بنی��ان ما 
زیرساخت ه��ای الزم را در بخش خصوص��ی 
برای سرمایه گ��ذاری و قیمت گذاری در این 

حوزه فراهم کنیم. 
وی گف��ت: قیمت گذاری در ح��وزه تامین 
مال��ی، ک��ار بس��یار سنگینی است ک��ه باید 
ب��ا فراهم ک��ردن بس��ترها و زیرساخت های 
الزم ای��ن مشکل ح��ل شود زی��را در حوزه 
دانش بنی��ان فرهنگ س��ازی بس��یار خوب��ی 

اتف��اق افت��اده و شرکت ه��ای دانش بنیان تشکیل شده ان��د اما با مشکل 
سرمایه گذاری مواجه هستند. 

ست��اری خاطرنشان کرد: نهادها و موسس��ات اعتبار سنجی در صورت 

ایجاد می توانند به قیمت گ��ذاری و اعتبار سنجی دقیق و مناسب ایده ها 
و طرح ه��ای دانش بنیان کمک کنند زیرا در حال حاضر ما هنوز مقیاس 
دقیق و مناسبی برای ارزش گذاری طرح ها و ایده های دانش بنیان نداریم. 
معاون علمی و فن��اوری رئیس جمهوری 
ب��ه رشد پرسرع��ت استارت آپ ها در کشور 
اش��اره ک��رد و گف��ت: ب��ا توجه ب��ه اینکه 
استارت آپ ها به سرعت در حال رشد و باال 
رفتن هس��تند اما نبود سرمایه گذار مناسب 
آنها را با مشکالتی مواجه کرده است و هنوز 
اکوسیستم و زیست بوم نوآوری و کارآفرینی 
در کش��ور ما به طور کام��ل شکل نگرفته و 

هنوز نواقصی دارد. 
رئی��س بنیاد مل��ی نخبگ��ان در ادامه از 
بازگش��ت بس��یاری از نخبگ��ان ب��ه کشور 
برای ایجاد استارت آپ ه��ا یاد کرد و گفت: 
بس��یاری از کس��انی ک��ه استارت آپ های 
موف��ق داشته اند جزو افرادی هس��تند که از خ��ارج از کشور بازگشته و 
در آنج��ا حقوق و مزایای خوبی داشته اند، ام��ا پس از بازگشت به ایجاد 

استارت آپ های موفق و فوق العاده در کشور دست یافته اند. 

پرداخت تسهیالت برای راه اندازی کسب و کار الکترونیکبهبود آرام شاخص کسب و کار در بهار 96 معاون علمی رئیس جمهور تاکید کرد سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان آسیب شناسی می شود

استارت آپ های موفق متعلق به نخبگانی هستند که از خارج آمده اند

علی یقطین گفت که »دولت باید قانون حمایت از مالکیت فکری 
را جدی بگی��رد، چراکه کپی برداری از استارت آپ ها بس��یار راحت 
اس��ت و با کپی ب��رداری ممکن است شرکت مبدا ب��ه ورطه نابودی 

کشیده شود.«
عل��ی یقطین، رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف در 
گفت وگ��و با نوپان��ا، اظهار داشت: »جذب سرمایه گ��ذار خارجی در 
استارت آپ ه��ا به منظور تولید ثروت برای کشور و انتقال تکنولوژی، 
تجرب��ه تراز جهان��ی و دانش فنی موضوعی ض��روری است، اما باید 

ای��ن تفکیک را قائ��ل شویم 
کس��ب وکارهایی که در حوزه 
خدم��ات فعالی��ت می کنن��د 
درج��ه انتق��ال تکنولوژی در 
آنها نسبت به کسب وکارهایی 
ک��ه بر مبن��ای تولی��د شکل 
می گیرن��د کمتر است؛ به طور 
کل��ی تجارب موف��ق و انتقال 
کسب وکارهای  در  تکنولوژی 
مبتنی ب��ر خدمات و تولیدی 
وج��ود دارد، ام��ا در ح��وزه 
تکنولوژی  انتق��ال  خدم��ات، 
با شی��ب آرام تری نس��بت به 
مشاغ��ل تولی��دی در جریان 

است.«
ی���ق���ط��ی��ن گ���ف�ت: 
شب��ک��ه  »استارت آپ ه��ای 
داخل��ی و خ��ارج از مرزهای 
کش��ور در چن��د ویژگ��ی با 
ه��م مشت��رک هس��تند، این 
ویژگی ه��ا عبارتن��د از: تولید 
با سرمایه  گ��ذاری خیلی کم، 
تولی��د براس��اس ع��دم انبار 
و تولی��د مطاب��ق با نی��از روز 

ب��ازار. این عوامل باعث شده اند ک��ه استارت آپ ها در کل دنیا رشد 
چشمگی��ری داشت��ه باشند. در فضای اقتص��ادی کنونی که شرایط 
انجام سرمایه گذاری های بزرگ فراه��م شده است، نیاز است تعداد 
شرکت هایی که سرمایه گذاران را مشتاق به سرمایه گذاری می کنند، 
افزایش یابد و در ای��ن زمینه می توان روی شرکت های استارت آپی 
حس��اب کرد. همچنی��ن استارت آپ ها از نظ��ر اشتغال زایی و ایجاد 
ارزش افزوده نیز بس��یار موفق عم��ل کرده اند و منفعت های حاصل 
از آنه��ا در راستای اقتصاد مقاومتی است. بنابراین الزم است اقتصاد 
کشور در مس��یری حرکت کند که بتوانیم از ظرفیت های ایجادشده 

توسط شرکت های استارت آپی، بیشترین بهره را ببریم.«
او ادام��ه داد: »اگ��ر یک شرکت بزرگ در اختی��ار داشته باشیم و 
سرمایه گذاری هنگفتی برای آن در نظر بگیریم، به دلیل تحریم های 
مختلف و نرسی��دن مواد اولیه، شرکت در معرض آسیب های جدی 

قرار می گیرد، ولی اگر این مبلغ در استارت آپ سرمایه گذاری شود، 
نه تنها تحریم بر آن اثرگذار نیس��ت، بلکه ورودی های مختلف برای 
تج��ارت وجود دارد، بنابرای��ن حمایت از شرکت ه��ای استارت آپی 
ام��ری ضروری است و نیاز به ع��زم جدی دولت در تدوین قوانین و 
همکاری های سخت افزاری، معنوی و حتی ایجاد بازارهای صادراتی 
احس��اس می شودلذا توصیه می شود دولت بس��ترهای الزم را برای 

توسعه فضای استارت آپ ها فراهم کند.«
یقطی��ن در رابط��ه با مرس��وم نب��ودن سرمایه گذاری های سنتی 
نوپ��ا  کس��ب و کارهای  در 
دنی��ا  ک��ل  »در  گف��ت: 
سنت��ی  سرمایه گذار ه��ای 
استارت آپ ه��ا  ب��ه سم��ت 
ع��وض  در  و  نمی رون��د 
سرمایه گذاری  صندوق های 
ریس��ک  ک��ه  جس��ورانه 
و  می پذیرن��د  را  بیشت��ری 
کس��ب و کارهای  فض��ای  با 
اینترنتی و روند کار آشنایی 
بیشت��ری دارند، ب��ه میدان 
می آیند، بنابرای��ن نوع نگاه 
سرمایه گ��ذار مه��م است و 
او باید در ای��ن زمینه، نگاه 
سنتی به فضای کار نداشته 
نوع  ای��ن  همچنین  باش��د. 
که  آنچه  ب��ا  سرمایه گذاری 
انج��ام می دهن��د  بانک ه��ا 
کامال متفاوت است، بنابراین 
استارت آپ ها  سرمایه گذاران 
نگاه خاص خ��ود را دارند و 
الزم است ریس��ک های این 
سرمایه گ��ذاری را ب��ا دقت 

ارزیابی کنند.«
او اف��زود: »برن��د شدن در افک��ار عمومی هدف ه��ر استارت آپی 
اس��ت، بنابراین حمایت از مالکیت فردی مس��ئله بس��یار جدی در 
این کس��ب وکارهاست. دولت باید در این زمین��ه، قانون حمایت از 
مالکی��ت فکری را جدی بگیرد، چراکه کپی برداری از این شرکت ها 
بس��یار راحت است و با کپی برداری، شرک��ت مبدا به ورطه نابودی 

کشیده خواهد شد.«
علی یقطین بیان کرد: »با شکل گیری فضای استارت آپی، جوانان 
ب��ا سرمایه های اندک به این کس��ب وکارهای نوپ��ا روی آورده اند و 
همین امر باعث ایجاد فض��ای تکاپو و امید در بین فارغ التحصیالن 
ش��ده است. از سوی دیگر بس��یاری از نخبگان��ی که به دلیل فراهم 
نبودن بسترهای الزم، تمایل به خروج از کشور داشتند، تجدید نظر 
کرده اند و در بس��تر کار استارت آپی ای��ران که مانند یک زمین بکر 

است، تجارت های خود را شکل داده اند.«

 مدیرکل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی است��ان همدان گفت که 
طرح اعتبار کاران��ه اشتغال جوانان )کاج( می تواند دغدغه بیکاری 

را کاهش دهد. 
احمد توصیفیان در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: یکی از برنامه های 
ایجاد اشتغال ارتقای آم��وزش، تخصص و مهارت دانش آموختگان 
و جوان��ان اس��ت که در قالب ط��رح اشتغال فراگیر ی��ا کاج به آن 

پرداخته شده است. 
وی بی��ان ک��رد: است��ان هم��دان در قال��ب ط��رح ک��ارورزی 

4هزار  دانشگاهی  دانش آموختگ��ان 
نفر از سهمیه 150 هزار نفری کشور 

را به خود اختصاص داد. 
وی ادام��ه داد: تاکنون 2 هزار نفر 
از دانش آموختگان دارای شرایط در 
نام نویس��ی کردند همچنین  سامانه 
ثبت ن��ام از 200 واحد پذیرنده برای 
جذب کارورزان صورت گرفته است. 
رف��اه  و  ک��ار  تع��اون،  مدیرک��ل 
اجتماع��ی همدان بی��ان کرد: طرح 
مهارت آم��وزی در محیط کار واقعی 
یکی از زیربخش های طرح کاج است 
که در این راستا سهمیه همدان یک 

هزار و 50 نفر است. 
توصیفی��ان در ادام��ه توضیح داد: 
در حال حاض��ر 250 متقاضی برای 
طرح مهارت آموزی معرفی و مشغول 

به فعالیت شده اند. 
وی گفت: برای اجرای طرح توسعه کس��ب و کار و اشتغال پایدار 
)تکاپو( کار مطالعه تحلیل دینامیک اشتغال استان و شناسایی 10 
رشته اولویت دار استان که دارای اشتغال باال و ارزش افزوده باالیی 

هستند در دستور کار قرار گرفت. 
مدیرک��ل تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی بیان ک��رد: همچنین در 
راستای طرح تکاپو چندی��ن دوره آموزشی بازدید از نمایشگاه در 

حوزه چرم و مصنوعات چرمی برگزار شد. 
توصیفیان اضافه کرد: برای عملیاتی شدن طرح کاج، متقاضیان 
در مراک��ز آموزشی دولت��ی و سیار 5میلیون نف��ر ساعت و مراکز 
غیردولت��ی و آموزشگاه ه��ای آزاد 4 میلیون نف��ر ساعت آموزش 

دیدند. 
وی ی��ادآوری ک��رد: از 16 هزار 
در  ایجادش��ده  شغل��ی  فرص��ت 
سال گذشته 10 ه��زار نفر دارای 
گواهینامه مهارت از مرکز آموزش 

فنی و حرفه ای بودند. 
مدیرک��ل تع��اون، ک��ار و رفاه 
اجتماع��ی هم��دان خاطرنش��ان 
ک��رد: 38 ه��زار و 288 نفر سال 
گذشته با گذراندن دوره های فنی 
و حرفه ای گواهینامه این مرکز را 

دریافت کردند. 
ط��رح ک��اج در راست��ای ایجاد 
اشتغ��ال ب��رای 150 ه��زار نفر از 
دانش آموختگان در طرح کارورزی 
از س��ال 95 در چهار استان کشور 
اجرای��ی، آزمای��ش و سامان��ه آن 
طراحی و در همان سال گسترش 

داده شد. 
در نهای��ت با توجه ب��ه گذراندن دوران آزمای��ش و آماده سازی 
زیرساخت ها در بهمن پارسال و با حضور رئیس جمهوری در جلسه 

شورای عالی اشتغال طرح تصویب شد. 

نخس��تین رویداد استارت آپی ایدوکا )استارت آپ گردشگری(، 8 
ت��ا 10 آذرماه با هدف تقویت روحیه ایده پ��ردازی، ترویج گفتمان 
کارآفرین��ی و ج��ذب سرمایه گذار با تکیه ب��ر توانمندی های بالقوه 

استان لرستان در دانشگاه آزاد واحد خرم آباد برگزار می شود. 
حم��زه امیری، رئیس بنی��اد نخبگان استان لرست��ان درباره این 
روی��داد گفت: با توج��ه به نیازسنج��ی جامعه و ل��زوم حرکت به 
سم��ت گفتمان کارآفرینی در استان و با تاکید بر استفاده بهینه از 
ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه لرستان، رویداد استارت آپی ایدوکا 

)استارت آپ گردشگری( به همت این بنیاد برگزار می شود. 
وی اف��زود: ایجاد انگی��زه میان دانشجوی��ان و فارغ التحصیالن و 
ترویج و تقویت فرهنگ کارآفرینی یکی از دغدغه های نظام کنونی 

عل��م و فناوری کشور اس��ت و به همین دلیل یکی از اهداف ایدوکا 
نیز همین مهم است. 

رئی��س بنی��اد نخبگ��ان است��ان لرست��ان ی��ادآور ش��د: طبق 
برنامه ریزی ه��ای انجام ش��ده، ت��ا پی��ش از برگ��زاری استارت آپ 
گردشگ��ری لرستان دو برنام��ه کمپ  ای��ده در دو دانشگاه استان 

برگزار می شود. 
الزم به ذکر است نخس��تین روی��داد استارت آپی ایدوکا به همت 
بنیاد نخبگ��ان استان لرستان و با همک��اری ستاد توسعه فرهنگ 
علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان و حمایت مرکز شتابدهی نوآوری 
معاون��ت علمی  و  فناوری ریاست جمهوری و همچنین دانشگاه آزاد 

اسالمی واحد خرم آباد برگزار می شود. 

تا چند سال پیش شایعات فروش و واگذاری بلک بری رونق 
بسیاری داشت، اما اخیرا مدیرعامل این شرکت کانادایی در 
مصاحبه ای اعالم کرده است که شرکت آن برهه را پشت سر گذاشته 
است و با قدرت به فعالیتش ادامه می دهد.
زمانی بلک بری امیدوار بود که سیستم عامل موجود در گوشی های 
خود آنقدر قدرتمند باشد که بتواند به رقابت با سیستم  عامل های 
iOS و اندروید بپردازد. با اینکه بلک بری قطعا طرفداران وفادار خود 
را دارد، پلتفرم موبایلی این شرکت هیچ وقت نتوانست آن طور که 
مدیران شرکت امیدوار بودند، ظاهر شود. 
به گزارش جی اس ام، در حقیقت همین امر موجب شد که بسیاری 
درباره آینده  این شرکت به شک و تردید بیفتند و حتی در برهه ای 
از زمان اوضاع چنان به نظر می رسید که انگار شرکت می خواهد به 
فروش گذاشته شود. با تمامی این تفاسیر، مدیرعامل بلک بری، جان 
چن، اعالم کرد که خطر از سر این شرکت گذشته است. او که با 
نشریه TheStreet مصاحبه کرده است، این طور عنوان می کند که 
دوره   گذار بلک بری به اتمام رسیده است. 
برای آنهایی که از اخبار مطلع نیستند بگوییم که بلک بری قبال 
اعالم کرده بود که دیگر قصد ندارند سخت افزارهای خود را تولید 
کنند. به جای آن، قصد داشتند که لیسانس برند خود و نرم افزارشان 
را به شرکت هایی همچون TCL عرضه کنند. به نظر ایده  خوب 
و پول سازی بود، زیرا این شرکت محاسبه کرده بود که با صرف 
فروختن لیسانس برندش به بیرون 56میلیون دالر به دست آورد، 
رقمی که چهار برابر مبلغی بود که سال پیش استفاده کرده بودند. 
تا به حال، TCL چند دستگاه معدود تحت لیسانس بلک بری به 
بازار عرضه کرده که آخرین آنها گوشی بلک بری Motion است 
که یک گوشی هوشمند اندرویدی تماما لمسی به شمار می رود. این 
گوشی برخالف گوشی های متاخر این شرکت از کیبورد فیزیکی 
معروف بلک بری برخوردار نیست. 
 

رئیس مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه شریف: 

 حمایت از مالکیت فردی، مسئله ای بسیار جدی
 در فضای استارت آپی کشور است

طرح کاج راهکاری برای کاهش بیکاری

به همت بنیاد نخبگان استان لرستان برگزار می شود 

نخستین رویداد استارت آپی »ایدوکا«

مدیرعامل بلک بری:

 دیگر خطری ما را
تهدید نمی کند
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استارتآپنگاه

دبیر اجرایی تشکیالت خانه کارگر گلستان گفت که یکی از مشکالت عمده 
توسعه کارآفرینی، کمبود نیروی متخصص و ماهر است که ان شاءاهلل با تدبیر 

دولت در این بخش، شاهد رونق کسب و کار و توسعه کارآفرینی باشیم. 
غالمرضا طالبا در جلس��ه کمیته گرامیداشت هفت��ه کارآفرینی اظهار کرد: 
همه دست اندرکاران اقتصاد و اشتغال باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند عصاره 

کارآفرینی را استخراج کنند تا موجب بهبود وضعیت موجود شویم. 
طالب��ا گفت: کارآفرینی مقول��ه مهمی است که اگر ب��ه درستی در جامعه 
آم��وزش داده ش��ود و فرهنگ آن ترویج شود، بخش عم��ده ای از مشکالت و 

موانع اشتغال مرتفع خواهد شد. 

مشکل عمده توسعه کارآفرینی 
کمبود نیروی متخصص و ماهر است

مدیرک��ل تعاون، ک��ار و رفاه اجتماعی استان اردبی��ل گفت که در راستای 
ایجاد و تثبیت اشتغال باید کلینیک های کسب و کار در استان برای حمایت از 

کارآفرینان راه اندازی شود. 
به گزارش تس��نیم از اردبیل، قاسم رحیمی ظهر دیروز در جلس��ه بررسی 
راهکارهای توسعه اشتغال در اردبیل اظهار داشت: در راستای ایجاد و تثبیت 
اشتغ��ال باید کلینیک های کس��ب و کار در کشور ب��رای حمایت از کارآفرینان 
راه ان��دازی ش��ود و از تالشگ��ران در فض��ای کس��ب و کار با ارائ��ه مشاوره و 
آموزش ه��ای الزم در زمینه فروش، بازاریابی، هزینه های سربار تولید و فروش 
در فضای کس��ب و کار پشتیبانی کرده و با انجام مشاوره و شناسایی مشکالت 

آنان، راهکار الزم برای رفع موانع و مشکالت این افراد ارائه شود. 

کلینیک های کسب و کار در اردبیل 
ایجاد شود



ن��وع عملکرد شما در برخورد با شرکا 
حکایت از مهارت و فرهنگ شما دارد. 

در ح��وزه بح��ث و گفت وگو پیرامون 
مشت��ری،  و  آژان��س  می��ان  رواب��ط 
مشارکت های بلند مدت مرهون اعتماد، 
ف��راوان و  ارتباط��ات و درک و فه��م 
گس��ترده است. اعتم��اد، به خصوص در 
ای��ن میان اهمیت زی��ادی دارد. تقریبا 
همه مشتریان و آژانس ها )در حقیقت، 
98درصد از آنها( معتقد هستند که یک 
رابط��ه مبتنی بر اعتم��اد منجر به کار 

بهتر می شود. 
اما اج��ازه بدهید ص��ادق باشیم؛ هر 
رابط��ه بی��ن آژان��س و مشت��ری عالی 
نیس��ت. در زیر به چهار نوع رابطه میان 
آژانس و مشت��ری می پردازیم که شاید 
شامل همه م��ا بشود )خواه آن را تأیید 
کنی��م خواه تأیید نکنی��م(. در ادامه به 
نقل از  ام بی ای نیوز، این روابط را مرور 

می کنیم. 
1-آژان�س ک�م ارزش با مش�تری 

عالی و تمام عیار
نام بردن از یک آژانس خاص به عنوان 
ی��ک آژانس کم ارزش کار سختی است 
)زی��را ه��ر آژانس ب��ه نوبه خ��ود فکر 
می کن��د ک��ه عالی است(، ام��ا این کار 
متداول تر از آن چیزی است که فکرش 
را می کنی��د. م��ن همیش��ه شاهد این 
قبیل اقدام��ات بوده ام. آژانس ها دوست 
دارند مشتریان شان را نقد کنند. برخی 
شکایت می کنند که مشتریان شان کاری 
عالی و تمام عی��ار از آنها نمی خواهند. 
برخ��ی دیگر نس��بت ب��ه گمنامی برند 
مشتری خود اعتراض دارند و البته یک 
سری دیگر از آژانس ها از پولدار نبودن 
مشتری یا عدم درک شرایط توسط آنها 
انتقاد می کنند. شکایت و اعتراض دیگر 
کافی است. سعی کنید از خود بپرسید 
که راه های بهب��ود عملکرد یک آژانس 
چیس��ت. البته دقت کنی��د که این کار 
را سریع و پی��ش از مراجعه مشتری به 
یک آژانس خوب انجام دهید. حاال اگر 
خودتان را یک مشتری خوب می دانید 
ک��ه مشغول همک��اری با ی��ک آژانس 
ک��م ارزش است، تغیی��ری اساسی را به 

شما پیشنهاد می دهیم. به آژانس طرف 
مقابل خود بگویی��د که از او انتظار کار 
بهتری را داری��د و از این لحظه به بعد 
ک��اری عالی و تمام عیار توقعات شما را 
برآورده می کن��د، اما در عین حال یک 
شانس نیز به آژانس بدهید. تقریبا همه 
آژانس ها لیاقت داشتن یک شانس دوم 

را دارند. 
2- آژان�س عال�ی و تمام عی�ار با 

مشتری کم ارزش
این وضعیت چندان متداول نیس��ت، 
ام��ا گاه اتفاق می افت��د. اگر یک آژانس 
تبلیغات��ی کوچ��ک عالی و تم��ام عیار 
هستید، احتماال باید صبور باشید و درد 
و رنج را تحمل کنید. در این مسیر شما 
ناچار به پرداخت یک سری هزینه های 
خاص هس��تید، ام��ا درص��دد آموزش 
مشتری��ان خود برآیید و ب��ه آنها نشان 
دهید که خالقیت چ��ه نتیجه شگرفی 
می توان��د داشته باشد. آنه��ا را متقاعد 
کنید که 5درصد از بودجه خود را برای 
انجام ی��ک سری کار ه��ای جنون آمیز 
کنار بگذارند. شما ی��ک آژانس عالی و 
تمام عیار هس��تید. شم��ا می دانید که 
چه کاری انجام می دهید. اگر شما یک 
آژانس بزرگ عالی و تمام عیار هستید، 
من مطمئنم که پیش از این چندین بار 
درصدد تغیی��ر مشتری کم ارزش خود 

برآمده اید. 
ام��ا همیش��ه ب��ه آنه��ا ی��ک شانس 
مجدد بدهی��د. تقریبا هم��ه مشتریان 
شایس��ته برخ��ورداری از ی��ک شانس 
دوباره هس��تند. اگر هیچ اقدامی نتیجه 
نمی دهد، پس آنها را کنار بگذارید. بله، 
آژانس ها نیز می توانن��د مشتریان خود 
را کن��ار بگذارند. بهترین ه��ا این کار را 
انجام می دهند. اگ��ر شما یک مشتری 
ک��م ارزش بودید که با یک آژانس عالی 
و تمام عی��ار همک��اری می کردید چه 
اتفاق��ی می افت��اد؟ از آنه��ا یپرسید که 
چرا نتیجه کار یک آژانس برای شما به 
خوبی محصول همان آژانس برای دیگر 
مشتریان نیس��ت. آنها احتماال به شما 
خواهن��د گفت که مقصر شما هس��تید 
زیرا از صداق��ت و راستگویی فوق العاده 

زیاد آژانس ها نمی توان گذشت. 
به حرف شان گوش  دهید، یاد بگیرید، 
از تغیی��ر استقب��ال کنید، ب��ا یکدیگر 
همک��اری کنید یا همه چی��ز را به آنها 
بس��پارید و سپس از س��ر راه شان کنار 

بروید. 
3- مش�ارکت آژانس و مش�تری 

عالی و تمام عیار
اگ��ر در چنین رابطه ای ق��رار دارید، 
هم��ه چیز از پیش تعیی��ن شده است. 
برای مث��ال می ت��وان به رابط��ه میان 
آژانس تبلیغات��ی Wiedens و نایک، 
 Apple و TBWA آژانس تبلیغات��ی
اش��اره ک��رد. رابط��ه بین آنه��ا چیزی 
فراتر از ارتب��اط میان آژانس و مشتری 
اس��ت. آنها در حوزه کس��ب و کار با هم 
مشارکت می کنند. آرزوهای هر دو آنها 
با همدیگر در یک راستا است. خواسته 
آنه��ا در ارزش آفرین��ی بلند مدت برای 
برن��د، شکل گی��ری فرهن��گ و فروش 
حج��م زی��ادی از محص��والت در طول 

مسیر عنوان می شود. 
ظاه��را ماج��را ی��ک نمون��ه بهشت 
تبلیغات��ی را برای ما تداعی می کند، اما 
در واقع این طور نیست. این نوع ارتباط 
در حقیقت سخت ترین نمونه در دنیای 
روابط بین آژانس ه��ا و مشتریان است. 
در ای��ن عرصه هر دو ط��رف یک سری 
دعواه��ا،  بحث ه��ا،  اختالف نظره��ا، 
سرخوردگی ه��ا، گری��ه و نفرین ه��ای 
متع��دد را تجرب��ه می کنن��د. این نوع 
ارتباط شبیه ی��ک ازدواج واقعی است. 
در قالب این ارتب��اط هر روز عالی رقم 
نمی خورد، ام��ا روزانه شم��ا تصمیمی 
آگاهانه ب��رای ماندن در کنار یکدیگر با 
هدف انجام یک کار بزرگ را می گیرید. 
اگر در چنین رابطه ای هس��تید، بابت 
آن شکرگ��زار باشی��د. زمان��ی را صرف 
بیان ای��ن موضوع به شریک خود کنید 
که چقدر برای آنچ��ه با هم ساخته اید، 
ارزش قائل هس��تید و هر کاری را برای 
با هم ب��ودن انجام می دهی��د. به پیش 
بروی��د و در صورت ل��زوم ارتباط برقرار 
کنید. این باعث می شود که حتی بیش 
از همیشه زبان به تشکر بگشایید. شما 

بخشی از 0.01 درصد از بازار تبلیغاتی 
را تشکیل می دهید. این عدد ساختگی 
است ام��ا مطمئن��ا خیل��ی نزدیک به 
واقعی��ت است ولی وقتی م��ا از زیبایی 
ترکی��ب یک آژانس عالی و تمام عیار و 
یک مشت��ری از همین جنس سخن به 
زبان می آوری��م، نمی توانیم نفرت میان 

خود را فراموش کنیم. 
4- آژان�س بی ارزش با مش�تری 

بی ارزش
این رابطه واقع��ا شاد ترین رابطه دنیا 
اس��ت. همه چیز جریان دارد. همه چیز 
طبق ج��دول زمانی پیش می رود. هیچ 
مشکلی وج��ود ندارد، شما می توانید به 
ناهار دو ساعت زم��ان اختصاص دهید 
و همچن��ان ه��ر روز ساع��ت 5 بعد از 
ظهر دفتر کار را ت��رک کنید. در ادامه 
می توانی��د ش��ام را با اعض��ای خانواده 
بخورید. البته که شما می توانید خانواده 

داشته باشید. 
در نهای��ت، ی��ک آژان��س ب��ی ارزش 
دقیق��ا می تواند خواست��ه یک مشتری 
بی ارزش را ب��رآورده کند. در این میان 
هی��چ سوالی مطرح نمی ش��ود. تبریک 
می گویم، به این ترتیب کارمندان شما 
در دنی��ای تبلیغ��ات ش��اد و خوشحال 
هس��تند، اما لذت آن زودگ��ذر خواهد 
بود زیرا به محض بروز نخستین مشکل 
برای مشتری، آژان��س سرزنش خواهد 
ش��د. در ادام��ه آژانس می گوی��د که او 
دقیق��ا به خواسته مشت��ری عمل کرده 
است. ناگهان متوجه می شویم که دیگر 
هیچ کوکتل فانتزی ی��ا صندلی ردیف 
جلوی��ی وجود ندارد ک��ه ارتباط خوب 

قبلی را حفظ کند. 
با این وجود در برخی موارد می بینیم 
که آژانس و مشت��ری بی ارزش، هر دو، 
همراستا ب��ا هم حرک��ت می کنند. در 
ادام��ه اگر ای��ن کار ب��ی ارزش در قالب 
ی��ک نوع معامله شغ��ل و حرفه هر نفر 
را تضمین کن��د، همه چیز کاماًل خوب 
پی��ش می رود. م��ا درباره چه کس��انی 
قض��اوت می کنیم؟ هیچ ک��س در این 
میان به فکر کسب جایزه شیر جشنواره 

کن یا Effie نیست. 

انواع رابطه میان آژانس تبلیغاتی و مشتری
راهنما

آشنایی با انواع تبلیغات تلویزیونی
شاید شما در اندیشه نگارش مطالب خاص و غیرمتداول 
هستید، اما تهیه کنندگان فیلم سینمایی تنها به ۳۶ موقعیت 
مهم اکتفا می کنند و انتخاب فیلم نامه خود را بر مبنای آنها 
قرار می دهند. تمامی فیلم های سینمایی براساس یکی از 
این موضوعات س��ی و شش گانه قرارگرفته اند. نمونه هایی 
همچون انقالب، دیوانگی، جنایت ناشی از عشق، جاه طلبی، 
فاجعه و… اگرچه تبلیغات تلویزیونی دارای تنوع بی شماری 
است، اما قالب های تلویزیونی کمتر از موضوعات سینمایی 
هس��تند. در ادامه به نقل از هورموند، به بررسی 1۲ نوع از 

انواع تبلیغات تلویزیونی می پردازیم. 
1- نمای�ش ط�رز کار محص�ول: در ای��ن روش که 
وسیله ای بس��یار مؤثر است، روش کار کاال یا خدمات ارائه 
می شود. اگ��ر یک مخلوط کن غذا را تبلیغ می کنید، طرز 
کار دستگاه، که به سرعت به خرد کردن، مخلوط کردن و 
حلقه کردن مواد غذایی مشغول است، نشان داده می شود. 
این روش برای مقایسه دو کاالی مشابه، مؤثر واقع می شود. 
در سم��ت چپ صفحه تلویزیون شما واکس های اتومبیل 
بی خاصیت و در سمت راست محصول خود را که به آسانی 
نفوذ کرده، اتومبی��ل را براق می سازد و قطرات آب را دفع 

می کند معرفی می کنید. 
2- گ�واه: دالیلی که ب��ه اعتبار ادع��ای تبلیغ کننده 
می افزایند. مردم گفته ه��ای یک مصرف کننده و شخص 
ثال��ث را بی��ش از تولیدکنن��ده قبول می کنن��د. بهترین 
گواه ها مصرف کننده هایی هس��تند که به تمجید و اظهار 
رضای��ت از کاال می پردازند. م��ردم واقعی بیش از بازیگرها 
یا مصاحبه کننده های کاذب موردپذیرش افراد هس��تند. 
برای به دس��ت آوردن گواه واقعی از مصرف کننده واقعی، 
تولیدکننده ها از دوربین مخفی جهت دریافت عکس العمل 
واقعی افراد استفاده می کنند. بس��یاری از تبلیغ کننده ها 
از اف��راد مشهور تقاضای تأیید کاالی خ��ود را می کنند و 
استدالل آنها بر این اصل است که کلمه به کلمه اظهارات 

مشاهیر، موردپذیرش مردم عادی است. 
3- معرفی کاال مقابل دوربین: در این نوع تبلیغات، 
بازیگری مقابل دوربین می ایستد و در مورد کاال و مزایای 
آن به طور صریح و مستقیم به صحبت می پردازد. این روش 
زمانی بسیار مؤثر است که شما اطالعات مهم و برجسته ای 
را ارائ��ه دهید که نیازی به فیل��م و نمایش نداشته باشد. 
کمپانی تلفن های ام. سی. ای از برت الک نستر )هنرپیشه( 
خواست که مقابل دوربین تلویزیونی بایس��تد و یک پیام 
بس��یار مهم را ارسال کند ک��ه »پوشش تلفن های راه دور 
ام.س��ی.  ای همان قدر است ک��ه پوشش تلفن های راه دور 

ا. تی. و  اند. اتی، اما ام. سی.  ای ۳0درصد ارزان تر است.« 
4- برش�ی از زندگی: این روش، فرم مینیاتوری نمایشی 
اس��ت که در م��ورد یک یا دو انس��ان و داستان��ی مربوط به 
کاال اتفاق می افتد. در یک تبلیغ خمیردندان پس��ر کوچکی 
که پیژامه به ت��ن دارد، با چشمان اشک آلود ظاهر می شود و 
غمگین است زیرا مادرش او را به علت کوتاهی در مسواک زدن 
سرزنش کرده است. پدر به او توضیح می دهد که مادر نگران 
دندان های اوست؛ مسواک زدن، دندان های او را چون مروارید 
سفی��د می کند و با کرم خوردگی دندان مب��ارزه خواهد کرد. 

پسرک از اینکه مادر او را دوست دارد لبخند به لب می آورد. 
روی  ای��ن روش  5- تبلیغ�ات س�بک زندگ�ی: 
مصرف کنن��ده و چگونگی نفوذ ک��اال در زندگی او تمرکز 
می کن��د. نوشابه سازی میلر هر س��ری از تبلیغات خود را 
روی زندگ��ی کارگران صنایع مختل��ف متمرکز می کند. 
این آگهی ها نمایش جشن کارگران با نوشابه میلر، پس از 
یک روز کاری طوالنی است. این آگهی روی بهای نوشابه، 
چگونگی تهیه مواد اولیه یا مزه آن تأکید نمی کند. نمونه 
دیگ��ری از این روش، تبلیغ ب��رای نوعی خردل است. این 
آگه��ی نشان می دهد که این محص��ول در یخچال عقب 
لیموزین همه ثروتمندان مشاهده می شود، پس به طبقه 

مرفه تعلق دارد. 
6- کارتون: این روش در فروش کاال برای کودکان مؤثر 
است، اما برای فروش کاال به بزرگس��االن با عدم موفقیت 

روبه رو شده است. 
7- تبلی�غ موزیکال: تبلیغاتی که شع��ار آنها همراه 
با موسیقی به نمای��ش درمی آید، ازجمل��ه همبرگرهای 
مک دونالد یا شرکت پپسی کوال یا کوکاکوالی بدون شکر. 
بهترین نوع این تبلیغات آنهایی هستند که شعار کمپانی را 
ب��ا آهنگ جالب و فراموش نشدنی در ذهن افراد جایگزین 

می سازند و شنونده آن را برای خود زمزمه می کند. 
8- فیلم های تبلیغاتی با معرفی یک قهرمان: برخی 
تبلیغ کنندگان، تهیه آگهی را با فیلم سازی اشتباه می گیرند. 
آنها به تهیه فیلم های سینمایی مینیاتور می پردازند که با 
صحنه ها و درخشش رنگ های گوناگون، بسیاری از فیلم ها 
و نمایش های تلویزیونی را تحت الشعاع قرار می دهند. هنوز 
م��وردی دیده نشده است که تأثیر این گونه تبلیغات را در 

میزان فروش تأیید کند. 
9- شوخ طبعی: استفاده از تبلیغات مضحک و خنده آور 
مد روز است. ما می دانیم که مردم به آگهی های خنده آور 
عالقه مند هستند، اما سوال اینجاست که قدرت فروش این 
نوع تبلیغات، چه میزان است. تعداد نادری از نویسندگان 
ق��ادر به نگ��ارش تبلیغات خن��ده آور هس��تند. زمانی که 
چنین تبلیغی با شکست مواجه می شود، تبلیغ محصول 
فاجعه آمی��ز خواهد بود، مگر آنک��ه 99.9درصد از کیفیت 

آگهی خود اطمینان داشته باشید. 
10- شخصیت داستانی مستمر: استفاده از شخصیت 
داستانی مستمر -که در زنجیره یک تبلیغ ظاهر می شود- در 
شناسایی یک کاال نقش بسیار مؤثری دارد. شخصیت های 
داستانی موفق در ابعاد بسیار وسیعی شناخته شده و مشهور 
هستند. این نوع تبلیغ نیز می تواند مؤثر قرار گیرد، اگرچه 
آمار نشان داده است که تأثیر این روش در آگهی های چاپی 

بیش از آگهی های تلویزیونی بوده است.
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تبلیغات خالق

ایستگاه تبلیغات

 فولکس و آگهی نوستالژیک 
دهه شصتی

  دهه ۶0 میالدی یادآور ناآرامی های سیاسی، 
انقالب های اجتماعی و نگرانی درباره آینده است. 
این دوره واقعا شبیه سال ۲017 به نظر می رسد، 
ام��ا چنین اتفاق های��ی هرگ��ز نمی توانند جلوی 
آژان��س تبلیغات��ی Deutsch در نمای��ش دوره 
نیکس��ون به عنوان یک دوران عجیب و غریب را 
بگیرن��د. در این آگهی تبلیغاتی شاهد نخس��تین 
گارانت��ی فولکس واگن به خری��داران محصوالت 

خود هستیم. 
و  موسیق��ی  نی��وز،  ب��ی ای  گ��زارش  ام  ب��ه 
 عش��ق آزادانه موض��وع آگه��ی تبلیغاتی اطلس 

فولکس واگن را تشکیل می دهد. 
 ،Deutschب��ه گفته مدی��ر اجرایی خالقی��ت
تاد ری��دل، مدی��ران این آژان��س تبلیغاتی قصد 
 تقدیر از ارتباط احس��اسی موج��ود میان مردم و 
فولک��س واگن، روح برن��د، رانندگ��ان، یگانگی، 
خوشبین��ی و مهربانی آنه��ا را دارند. داستان این 
آگه��ی تبلیغاتی درباره انس��ان هایی است که در 
وهله نخست به دیگر انسان ها اهمیت می دهند. 

مدی��ر بازاریاب��ی فولکس واگن، گ��رگ تبوت 
خودرو ه��ای  خری��داران  ک��ه  اس��ت   معتق��د 
فولک��س واگن همیشه ذات خ��وب، دل مهربان، 
دیدگاهی خوش بینانه و شخصیتی شاد و سرزنده 
دارن��د. آنها فولکس واگن را به یک نماد فرهنگی 
در دهه ۶0 می��الدی تبدیل کردند. مدیران برند 
قصد تقدیر از صاحبان خودرو های فولکس واگن، 
شخصیت آنها و جایگاه آگهی تبلیغاتی »نخستین 
گارانت��ی مردم« با هدف تأیی��د و سپاسگزاری از 

ایشان را دارند. 
قطعا شهرت فولکس واگ��ن در سال های اخیر 
آسی��ب فراوان��ی دیده اس��ت، بنابرای��ن با وجود 
اصرار تبوت روی ای��ن موضوع که نگرانی ها طرز 
 تفکر برند را نادی��ده نگرفته اند، رجوع به گذشته

 بی غ��ل و غش تر از زمان حال یک اقدام موجه و 
منطقی به شمار می رود. 

ب��ه اعتق��اد او، با نگاهی صادقان��ه، این موضوع 
س��وژه مکالم��ه یا انگی��زه آگه��ی تبلیغاتی فوق 
محس��وب نمی شد. به عنوان ی��ک برند، وضعیت 
فولک��س واگن از لحاظ میزان فروش بهبود یافته 
و ه��دف یادآوری دلیل عشق برند به مردم یعنی 
عاشقان آن است. ای��ن دوران و دریافتی های آن 
نقش مهمی در علت های عشق مردم به برند ایفا 
می کند. فولکس واگن می خواهد روز به روز بیش 
از پی��ش در ای��ن بازار جایگ��اه مرتبط و مطلوب 
خود را حفظ کند. در ادامه، بهره برداری از میراث 
برند فقط یک اه��رم است که می توان جلوی آن 

را گرفت. 
وقت��ی حرف از می��راث به می��ان می آید، یک 
کارگ��ردان ب��ه اسم »لن��س آک��ورد« از شرکت 
فیلمسازی Park Pictures  که سابقه همکاری 
بلند مدت با فولکس واگن دارد به ذهن می آید. او 
در گذشته به عنوان یک عکاس در فرآیند ساخت 
آگه��ی تبلیغات��ی منحصر به ف��رد »راه شیری« 
خدمت می کرد. )این اتفاق نه در دهه ۶0میالدی 
بلکه همین چند سال پیش یعنی 1999 میالدی 
رخ داد.( اگرچ��ه بس��یاری از بینندگ��ان قطعا با 
خودرو های فولکس واگن رانندگی خواهند کرد، 
اما تالش او با ه��دف بازگشت به سال های پیش 
یک تصویر بس��یار ش��اد و تکان دهنده هالیوودی 
از زم��ان و مک��ان را ارائ��ه می ده��د و ب��ه شرح 

رضایت بخش واقعیت ها نمی پردازد. 
ب��ا ای��ن ح��ال، اگرچ��ه بس��یاری از مشتریان 
احتمالی متعلق به ده��ه ۶0 میالدی نبودند، اما 
تنه��ا مفاهیم ای��ن دهه در هر ص��ورت از طریق 
رسانه های م��درن منتشر می شوند. به عالوه، این 
داست��ان لحظه ه��ای شیرین مخص��وص به خود 
را نی��ز دارد ک��ه شامل تصاوی��ری از خودرو های 
کالسی��ک، اتوبوس فولک��س واگن محصول سال 
19۶۶ و Beetle ساخت��ه س��ال 19۶1 میالدی 

می شود. 
انتخ��اب آهنگ ب��رای آگه��ی تبلیغاتی بیش 
از ی��ک م��اه زمان برد و آهن��گ منتخب از میان 
صد ها آهنگ موجود در نهایت از لحاظ احساسی 
و متن ترانه با نت و جدول زمانی آگهی تبلیغاتی 
هماهن��گ ب��ود، در نتیج��ه این گزین��ه بی نظیر 

انتخاب شد.  
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براساس آماره��ای ارائه شده در 
سال 2017، از هر چهار کسب وکار 
نوپ��ا سه م��ورد ب��ا شکس��ت در 
کوتاه م��دت از بازار خارج می شوند. 
چنی��ن آم��اری حاک��ی از فضای 
بین المللی  بازارهای  رقابتی شدید 
اس��ت. در این شرای��ط شرکتی در 
کس��ب موفقیت کامی��اب خواهد 
بود که اعتب��ار مناسبی برای خود 
دست وپا کند. از مدیرعامل گرفته 
ت��ا کارمن��دان خ��رد شرکت ه��ا، 
همگ��ی برای حف��ظ جایگاه فعلی 
در دستیاب��ی ب��ه اهداف شان باید 

اعتباری برای خود فراهم کنند. 
اعتمادسازی در دنیای کسب وکار 
آنقدره��ا ک��ه در مق��ام صحبت و 
تحلی��ل به نظ��ر می رس��د، ساده 
نیس��ت. البته این به معنای وجود 
بن بس��ت نخواهد بود؛ در واقع یک 
راه مطمئ��ن به منظ��ور دستیابی 
ب��ه اعتب��ار در حوزه کس��ب وکار 
برندسازی وجود دارد. هرچه تمرکز 
بیشت��ری روی فرآین��د برندسازی 
داشت��ه و اص��ول آن را به درستی 
پیاده سازی کنی��د، شرکت تان در 
برابر تغییرات اجتماعی و فرهنگی 
بومی مق��اوم و به اصط��اح بیمه 

خواهد شد. 
صحبت پیرامون برندسازی ذهن 
هر مخاطبی را به سوی مقاله های 
بررس��ی اصول و قواع��د این حوزه 
می برد. در این مقاله تاش خواهد 
شد تا مطالعه عین��ی و اقتباس از 
الگوهای موفق برندسازی جایگزین 
انگاره رایج شود. بر همین اساس در 
ادامه به بررسی شی��وه برندسازی 
چند تن از موفق ترین افراد در این 

حوزه خواهیم پرداخت. 
لئونارد کیم

شای��د تعجب برانگی��ز باشد که 
صدرنشین فهرست مجله INC در 
زمینه فناوری دیجیتال و بازاریابی 
ت��ا س��ال 2010 بی خانم��ان بوده 
اس��ت. کیم در ط��ول سال های نه 
چندان طوالن��ی فعالیت حرفه ای 
خ��ود محتوای تحس��ین برانگیزی 
را ایجاد ک��رده است. این محتوا به 
همه افراد امکان اقتباس و راه اندازی 
سیستم برندسازی شخصی شان را 

می دهد. 
لئون��ارد کیم  اصل��ی  فعالی��ت 
در ح��وزه مطبوع��ات و مش��اوره 
برندسازی است. در حوزه مطبوعات 
کیم با خبرگزاری ها و نشریه هایی 
نظیر INC، فاکس نیوز، فورچون 
وی   دارد.  همک��اری  فورب��س  و 
همچنین در حوزه ارائه مشاوره های 
 Influence کسب وکار در مؤسسه
Tree  فعالیت می کند. اگرچه کیم 
در برن��د اخیر به ارائه مشاوره هایی 
در تمام��ی حوزه های کس��ب وکار 

می پردازد، با این حال سخنرانی ها 
و مشاوره هایش در زمینه برندسازی 

شهرت خاصی یافته است. 
نکت��ه مه��م در م��ورد فعالیت 
برندس��ازی کی��م، توج��ه وی به 
ساده سازی مفاهیم برای کارمندان، 
همذات پن��داری بس��یار زی��اد ب��ا 
مشتری��ان در ح��وزه برندس��ازی، 
تأکی��د ب��ر نقاط ق��وت ب��ه اندازه 
نقاط ضع��ف  )ایجاد تعادل در این 
م��ورد( و حوصل��ه بس��یار زیادش 
در برنامه ری��زی ب��رای برندسازی 
شرکت هاست. در واقع امکان ندارد 
کیم پروژه برندسازی را شروع کرده 
و در کمت��ر از چه��ار روز آن را به 
پایان برساند. همچنین وی وسواس 
خاص��ی روی جزییات دارد. آگاهی 
نسبت به جزئی ترین اطاعات یک 
شرکت به منظ��ور برندسازی برای 
آن از ضروری ترین اطاعاتی است 

که وی گردآوری می کند. 
دنیس یو

دنیس یو شی��وه ای مشابه کیم 
دارد. ب��ا این حال حوزه فعالیت یو، 
شبکه های مجازی است. همکاری با 
برندهایی نظیر نایک، تیم ورزشی 
گلدن استیت و برن��د رزتا استون 
به خوبی بیانگ��ر توانایی دنیس در 
ایج��اد تح��والت اساس��ی در برند 

شرکت هاست. 
ح��وزه  مش��اوران  از  بس��یاری 
معتب��ری  مج��ات  برندس��ازی 
همچ��ون فوربس را ب��رای انتشار 
می کنند.  انتخاب  دیدگاه های شان 
در م��ورد دنیس یو ام��ا این ماجرا 
به کلی متفاوت است. وی همانطور 
که در ح��وزه برندس��ازی مجازی 
تخصص دارد، در شبکه هایی نظیر 

فیس بوک به بی��ان نظرهای خود 
می پردازد. 

ای��ن مش��اور خب��ره در ح��وزه 
شبکه ه��ای مج��ازی، تدریس در 
بی��ش از 700 دانشگ��اه و مرک��ز 
پژوهشی مختلف را در کارنامه دارد. 
نکت��ه مهم در م��ورد دنیس یو، 
اهمیت حض��ور پررنگ در حوزه ای 
اس��ت که قصد موفقی��ت در آن را 
داری��د. به این ترتیب اگر در تاش 
به منظ��ور ایجاد یک برند محبوب 
برای برنامه ای تلویزیونی هس��تید، 
حضور جدی در داالن های ارتباطی 
مخاطب با برنامه ها ضروری به نظر 

می رسد. 
سینتیا جانسون

برخ��اف مشاوران��ی ک��ه تا به 
اینجا م��ورد بررسی قرار گرفته اند، 
سینتیا جانسون کارآفرین، بازاریاب 
زمین��ه  در  ماه��ری  نویس��نده  و 
کسب وکار است. در واقع به عقیده 
سینتیا، اگ��ر می خواهی��م مشاور 
تج��اری خوبی باشی��م، باید تاجر 

باشیم یا تاجر شویم. 
جانس��ون در ح��ال حاضر عضو 
انجم��ن کارآفرینان ج��وان ایاالت 
متح��ده است. در آث��ار وی به طور 
م��داوم بر ضرورت کس��ب دیدگاه 
کارآفرینانه به منظور حل مشکات 
حوزه کارآفرینی پافشاری می شود. 
از  تع��دادی  اخی��را  سینتی��ا 
ب��رای  برندس��ازی  پروژه ه��ای 
شخصیت ه��ای مشه��وری نظی��ر 
کوی��ن ه��ارت را بر عه��ده داشته 
است. همچنین باید اشاره کرد که 
محبوبیت فعلی ماریو آرمسترانگ 
به عنوان مجری رادیو و تلویزیون در 
حوزه فناوری به دلیل همکاری اش 

با سینتی��ا در زمین��ه ارتقای برند 
شخصی اش بوده اس��ت. در زمینه 
برندسازی، جانسون بر ارائه تصویر 
واقع��ی و باورپذی��ر ب��ه مخاطب 
تأکی��د دارد. بر ای��ن اساس وی در 
تصویرس��ازی از شخصیت ها روی 
وجوه معمولی ش��ان مانور می دهد. 
سینتیا معتقد است که برندسازی 
با چاشنی واقعیت ها تأثیر به مراتب 

بهتری روی مخاطب دارد. 
ریان ُفالند

ری��ان ُفاند در زمینه برندسازی 
در حوزه روابط عمومی و ارتباطات 
جمعی تخصص دارد. ریان در این 
زمینه تئ��وری کارب��ردی 3-1-3 
را پایه گ��ذاری ک��رده است. بر این 
اساس یک فرآیند س��ه مرحله ای 
ب��ه منظور طراحی پی��ام یک برند 
طی می شود. در گام نخس��ت سه 
جمله اصلی که بیانگر ویژگی های 
شرکت موردنظر هستند، گردآوری 
می شوند. این سه جمله باید شیرازه 
کلی ی��ک برند را بی��ان کنند؛ نه 
کمتر، نه بیشت��ر. در مرحله بعدی 
که ریان آن را مرحله یک )میان دو 
مرحله نخس��تین و پایانی( نامیده 
است، جمات حاضر به بخش هایی 
کوچ��ک خاص��ه می شون��د. این 
بخش های خاص��ه عمدتا شامل 
شبه جمله هایی اس��ت که در عین 
بیان مفهوم جمله اولیه از اختصار 
مطلوبی سود می جویند. گام نهایی 
تبدیل این س��ه شبه جمله به سه 
کلم��ه است. به ای��ن ترتیب شعار 
تبلیغاتی یک برند را به کوتاه ترین 

شکل ممکن خواهیم داشت. 
 Influence ُفاند در مدیریت برند
Tree با لئونارد کیم همکاری دارد. 

ای��ن همک��اری دو ت��ن از برتری��ن 
 مغزه��ای تفک��ر عرص��ه برندسازی
 Influence Tree را تبدی��ل ب��ه 
یکی از برترین برندهای حوزه مشاوره 

کسب وکار و برندسازی کرده است. 
نیکوالس کول

نیک��والس بیشت��ر ی��ک چهره 
علمی در می��ان مشاوران حرفه ای 
برندس��ازی اس��ت. تألیف چندین 
جلد کت��اب و پژوهش های موردی 
ب��ه همراه همکاری ب��ا نشریاتی از 
قبیل تایم��ز، فوربس و فورچون از 
نیک��والس چه��ره ای آکادمیک در 
فض��ای برندسازی ساخت��ه است. 
کول ماه گذشته با ثبت 20 میلیون 
بازدیدکنن��ده برای مق��االت خود 

رکورد این حوزه را جابه جا کرد. 
آنچه کول را در عرصه برندسازی 
دارای جایگاهی وی��ژه کرده است، 
سابقه همک��اری وی با اشخاص و 
برندهای ب��زرگ دنیاست. در واقع 
نیک��والس ک��ول در ح��ال حاضر 
یک برن��د کامل اس��ت. نیکوالس 
اعتق��اد خاص��ی ب��ه استف��اده از 
تمامی ابزارهای ارتباطی به منظور 
پیشبرد طرح های برندسازی دارد. 
بر همی��ن اساس وی حضور فعالی 
در شبکه ه��ای اجتماع��ی، رادیو و 
تلویزی��ون و همچنی��ن مطبوعات 
ثاب��ت  ستون نوی��س  وی  دارد. 
بیزینس اینسایدر و فوربس است، 
همچنین همک��اری مقطعی نیز با 

نشریه معتبر تایمز داشته است. 
کارلو سیکو

کارل��و سیک��و، مدی��ر اجرای��ی 
ای��ن  اس��ت.   Select مؤسس��ه 
مؤسس��ه در زمین��ه ارائه اطاعات 
ویژه و طبقه بندی ش��ده در حوزه 
کس��ب وکار فعالی��ت دارد. ویژگی 
اصلی سیکو به عنوان یک برندساز، 
تأکید بر نوآوری و تولید محتواست. 
درآمدزایی برن��د وی نیز براساس 
تولید محتوای نوین و طبقه بندی 
آنها به منظ��ور سهولت دسترسی 
مشتریان اس��ت، بنابراین اگر قصد 
دارید شیوه سیکو را در برندسازی 
دنبال کنید، ب��ه بیان خودش باید 
دو م��اه پی��ش از شروع ک��ار را به 
اختصاص  اطاع��ات  جم��ع آوری 
دهید. به هر حال در دنیای بی ثبات 
امروزی هرچه بیشتر پژوهش های 
راهبردی حوزه کسب وکار را تقویت 
کنی��م، احتمال مواجه��ه با ضرر و 

شکست کاهش خواهد یافت. 
اش��اره به ای��ن نکته ض��روری 
است که سیکو نیز مانند بس��یاری 
از برندسازه��ای ای��ن فهرست در 
نشریات��ی نظیر ماشاب��ل، فوربس، 
تک. ک��و، وال استری��ت ژورنال و 
به مقاله نویس��ی   USA Today

مشغول است. 
 Entrepreneur.com :منبع

بررسی عملکرد 6 کارآفرین برتر جهان در حوزه برندسازی

6 کاله برای تفکربرندسازی به سبک بزرگان
ابزاری خالق برای رسیدن به ایده های 

خالقانه
ما در تفکرات خود اغلب سعی می  کنیم کارهای زیادتری 
را در زمان کمتری انجام دهیم. به دنبال واقعیت  ها هستیم 
و تاش می  کنیم منطقی استدالل کنیم. ممکن است سعی 

کنیم ایده  های جدیدی را مطرح کنیم و …
به گزارش لرن مارکتینگ، مدیران بازاریابی اغلب پروژه  های 
زیادی را در یک زمان در دست دارند. در یک سطح پایین تر، 
بازاریابان هستند که آنها نیز ناگزیرند کارهای خود را در زمان 
مقرر و قبل از ضرب االجل ها انجام دهند. بازاریابی یک کار و 
فعالیت خاق است و شش کاه تفکر به ما کمک می  کند تا 
راه  حل های بازاریابی خاقانه را برای حل مشکات بازاریابی 

خود فراهم کنیم. 
کاله سبز

کاه سبز برای تفکر خاقانه است. تفکر خاق ممکن است 
به معنی ایده  های جدید، پیشنهادهای جایگزین، راه حل های 
جدید برای مشکات قدیمی یا اختراعات نو باشد. کاربردهای 

اصلی کاه سبز عبارتند از: 
-  بررسی و کاوش وضعیت فعلی بر حسب ایده ها، عقاید، 

پیشنهادات و احتماالت. 
-  ب��رای مطرح کردن طرح  های پیشنهادی یا اظهار نظر، 
به عنوان مثال پیشنهادات برای شروع یک کار، تصمیماتی که 

می توانند اتخاذ شوند و...
-  بررس��ی کردن و درنظ��ر گرفتن گزینه  ه��ای دیگر یا 
پیشنهادات جایگزین. کاه سبز به دنبال گس��تردن طیف 
وسیعی از پیشنهادات و گزینه  ها است )قبل از اینکه بخواهیم 
آنه��ا را به صورت جزیی مورد بررسی و پیگیری قرار دهیم، 
برای ارزیابی و سنجش این پیشنهادات، از کاه تفکر زرد و 

سیاه استفاده می کنیم(. 
-  مطرح ک��ردن ایده  های جدید. تکنیک های تفکر افقی 
می  تواند عمدتا به منظور خلق ایده  های جدید مورد استفاده 

قرار گیرد. 
-  مطرح کردن اقدامات تحریک کننده و ایده های انگیزشی. 
ایده های انگیزشی و تحریک کننده لزوما نباید قابل استفاده 
باشن��د. هدف از این طرز فکر این است که کاری کنیم تا از 

تفکرات منطقی و معمول رها شویم. 
کاله آبی

کاه آبی یک شکل کلی را از نحوه تفکرات ما ارائه می  دهد. 
این کاه نکات زیر را تحت پوشش می گیرد: 

-  در تفکرات مان در حال حاضر ما کجا هستیم؟ 
-  در تفکرات مان در آینده چه کاری باید انجام دهیم؟ 

-  ب��رای ساختن یک فهرست و برنامه زمانی برای اجرای 
تفکرات مان

-  برای بیان مختص��ر آنچه تاکنون در تفکرات مان به آن 
رسیده ایم. 

شش ک��اه تفک��ر می  تواند بعض��ی از اوق��ات به عنوان 
وسیله ای برای تغییر نحوه تفکر ما مورد استفاده قرار بگیرد 
ی��ا با مشخص کردن یک چارچوب ب��ه ما کمک کند تا در 
موقعیت های مختلف مراحل تفکر خود را مدیریت کنیم و با 
استف��اده از یک دستور گام به گام، این مراحل را طی کنیم 
تا به یک نتیجه منطقی، خاقانه و قابل پیاده سازی برسیم. 

ش��ش کاه تفکر ی��ک روش برای انج��ام مجموعه ای از 
تفک��رات و تصمیم گیری هاست. به جای اینکه تاش کنیم 
هم��ه کارها را در یک زمان انجام دهیم، در هر مرحله فقط 
یک کاه را بر سر می  گذاریم. این یک تشبیه است. کاه  ها در 
شش رنگ وجود دارند و هر رنگ نماینده   یک نوع تفکر است. 

مجموعه این شش کاه است که ما را به هدف می رساند. 
کاله سفید

کاه سفید به معنای اطاعات بی  طرف و خنثی است. کاه 
سفید روی اطاعات موجود تمرکز می  کند. سه سوال کلیدی 

وجود دارد: 
-  چه اطاعاتی داریم؟ 

-  چه اطاعاتی از دست رفته است یا مفقود شده است؟ 
-  چگونه ما اطاعات مورد نیازمان را کسب کنیم؟ 

کاله قرمز
کاه قرمز برای هیجانات، احس��اسات، شک ه��ا، تردیدها 
و شه��ود است. برخاف کاه سفید، ک��اه قرمز به حقایق و 
واقعیت ه��ا عاقه ای ندارد بلکه فقط درگیر احس��اسات افراد 
اس��ت. هدف کاه قرمز، دادن اج��ازه به ما برای مطرح کردن 
احساسات مان است به گونه ای که بتوانند در تفکرات مان سهیم 
شوند  )برای فرار از یک تفکر کاما منطقی و خالی از احساس(. 
کاه قرمز یک موقعیت آشکار را برای بیان این احساسات 
فراهم می کن��د. شهود ما اغلب به واسطه تجارب ما در یک 
موض��وع شکل گرفته اند، اما ما نمی  توانیم به درستی روشن 
کنیم که چرا نس��بت به ف��ان موضوع، این شه��ود و این 
احساس را داریم. کاه قرمز به متفکران اجازه می  دهد شهود 
خود را بدون هیچ گونه نیاز به تأیید یا توجیه، مطرح کنند. 

کاله سیاه
ک��اه سیاه عموما پر استفاده  ترین ک��اه است. این کاه 
 است که م��ا را از ارتکاب اشتباه  ها و انجام کارهای احمقانه

 باز می  دارد. کاه سیاه با حقیقت ها، واقعیت ها و تفکر انتقادی 
در ارتباط است. سواالت کلیدی عبارتند از: 

-  آیا این صحیح است؟ 
-  آیا این مناسب است؟ 

-  آیا کار می  کند؟ 
-  خطرات و مشکات کدامند؟ 

کاله زرد
ک��اه زرد خوش بین و در انتظ��ار آینده است. با این حال 
می  تواند برای بررسی و مرور گذشته نیز به کار گرفته شود، 
اما از این منظر که از تجربیات گذشته چه چیزهایی می  توانیم 

بیاموزیم   )مثبت بودن(. سواالت کلیدی عبارتند از: 
-  سودها و مزایا کدامند؟ 

-  چرا این ایده باید مؤثر واقع شود؟ 

بازاریابی محلی
آمارها نشان می دهد بیشت��ر مردم در اینترنت 
روی گوشی ه��ای خود به دنب��ال بازاریابی محلی 

می گردند. 
طبق آمار، 50درصد از مردم به بازاری می روند 
ک��ه هم��ان روز آن را روی اینترنت جس��ت وجو 

کرده اند. 
60 درص��د از م��ردم هم اطاعات��ی را که روی 
سایت ه��ای بازارهای محلی پی��دا کرده اند، مورد 

استفاده قرار می دهند. 
به گ��زارشibazaryabi ، این اطاعات نشان 
می دهد که بازاریابی محلی برای کسب و کارها یک 

فرصت فوق العاده است. 
 تأکی��د ب��ه دسترس��ی ب��ه مشت��ری، مشتری 
طوالنی مدت و مشتری وفادار در بازاریابی محلی 

بخش های اصلی هستند. 
در زیر کارهایی را که کسب و کارها نیاز دارند تا 
با آن به بازارهای محل��ی دسترسی داشته باشند 

آورده ایم. 
معم��وال بازاره��ای محلی ح��ول و حوش یک 
خدم��ات محل��ی، فروشگاه فیزیکی ی��ا رستوران 
 هس��تند و اصوال مشتریان ای��ن بازارها در شعاع 

15 کیلومتری این منطقه زندگی می کنند. 

 تاکتیک های بازاریابی محلی سنتی
قبل از روزگار اینترنت، کس��ب و کارهای کوچک 
تاکتی��ک خوبی برای جذب مشتری داشتند. مثا 
داشتن لیست ارسال نامه؛ این لیست هنگام خرید 

مشتری نام او را وارد می کرد. 
وقت��ی فروشگاه یک فروش ویژه داشت یا وقتی 
تولد مشتری بود، برای او یک نامه ارسال می کرد.  
)ام��روزه این مس��ئله ب��ه صورت لیس��ت ایمیلی 
درآمده اس��ت، البت��ه آدرس ه��ا از روی ثبت نام 
به دست نمی آید و گاهی از طریق جست وجوهای 

محلی است.(
تیم ه��ای خیابانی و رویداده��ای محلی راه های 
دیگری هس��تند ک��ه فروشگاه ها اق��دام به جذب 

مشتری می کنند. 
تیم های خیابان��ی کارهایی مانند پخش آگهی، 
پخ��ش نمونه محصول از فروشگاه و ثبت نام مردم 
ب��رای اضافه ش��دن به لیس��ت ایمیل��ی را انجام 

می دهند. 
رویداده��ای محل��ی می توانن��د شام��ل اجرای 
مسابقات، غذاهای خوشمزه یا هنرمندهای محلی 

باشند. 

 تاکتیک های بازاریابی محلی و بازاریابی 
دیجیتالی

معم��وال مشتریان ب��ه دنبال اطاعات��ی مانند 
شماره تماس کس��ب و کار یا محل آن روی نقشه 
گوگل می گردن��د. آنها همچنین دنب��ال نظرات، 

مسیرهای رانندگی و مانند اینها هستند. 
صاحب کس��ب و کار باید ای��ن اطاعات را روی 
سایت شرک��ت، صفحه فیس بوک ی��ا رسانه های 

اجتماعی دیگر قرار دهد. 
صاح��ب کس��ب و کار می تواند توس��ط مجات 
آناین محلی یا باگرها مورد مصاحبه قرار گیرد. 

 
گوشه بازار محلی خود را بخش بندی کن

بازاریاب��ی محلی به معنی بازار هدف تمام مردم 
در ب��ازار محلی نیس��ت. صاحب کس��ب و کار باید 

دقیقا بداند چه جماعتی بازار هدف او هستند. 
مشتریان یک باشگاه محلی که بازی های خاصی 
می کنند می تواند از یک رستوران محلی متفاوت 

باشد و آن هم از جماعت مسجد متفاوت است. 
هی��چ گوش��ه ب��ازاری از دیگری بهتر نیس��ت، 
اما ب��رای بخش بندی مؤثر آنه��ا را باید در برنامه 
بازاریاب��ی خود بیاوریم و ب��رای آنها برنامه داشته 

باشیم. 
این مشخص می کند که کسب و کار باید چگونه 
پیغام خود را تولید و تبلیغات کرده و کمپین های 

تبلیغاتی را راه اندازی کند. 
مث��ا تبلیغ��ات گوگ��ل ادوردز می توان��د برای 
جماعتی خ��وب کار کند، اما ب��رای دیگری اصا 
ب��ه کار نیاید. در نهایت باید بدانیم یک استراتژی 

تبلیغاتی چندگانه نیز می تواند مفید باشد. 
هن��وز در عص��ر اینترن��ت، رادی��و، تلویزیون و 

تبلیغات چاپی نیز جواب می دهند. 
یک صاحب کس��ب و کار باید همواره پاسخ این 

کمپین ها را بررسی کند. 
ممک��ن است ی��ک جایی پول بدهی��د و جواب 
بگیرید. در صورتی که رسانه دیگری ممکن است 

هیچ برگشتی ای را برای شما نداشته باشد. 
 واقعا برای ی��ک بازاریابی محلی بی معنی است 
که یک کمپین تبلیغاتی در سطح ملی راه اندازی 

کند. 
اگ��ر بازاریاب��ی ای واقع��ا ای��ن م��وارد مانن��د 
جس��ت وجوهای موبایلی را رعای��ت نکند، معلوم 

نیست جواب درستی بگیرد. 
اگ��ر ی��ک برنام��ه بازاریاب��ی دقیق��ا روی سن 
مخاطب��ان، درآمد و موقعی��ت اجتماعی آنها کار 
ک��رده باشد، می توان��د در بلند م��دت پول خوبی 

درآورد. 
 thebalance :منبع

بازاریابی خالقایستگاه بازاریابی 

بازاریابی خالق

ترجمه: علی آل علی 



غذای سالم برای کارآفرینی! 
پیشرفت های دنیای فناوری سرعت تغییرات دنیا 
را ب��ه باالتری��ن حد خود رسانده  اس��ت. در نتیجه 
این تغییرات، نیازها و گرایش های مصرف کنندگان 
ه��م مدام در حال تغییر اس��ت. این تغییرات بازی 
را ب��رای کس��ب و کارهایی ک��ه در بازارهای رقابتی 
فعالی��ت می کنن��د دشوارتر از قبل ک��رده  است. از 
دیگر نتایج این تغییرات، به وجود آمدن گرایش های 
مصرف کنندگ��ان  و  مشتری��ان  بی��ن  در   جدی��د 
و به تبع آن شکل گیری کسب و کارهای جدید است. 
عالقه مندان به کارآفرینی با دقت در این تغییرات، 
می توانند بازاره��ای جدید و بکر را شناسایی کنند 
و با استف��اده از مزیت کمبود رقب��ا در این بازارها 
ب��ه موفقیت  برسن��د. در مطلب حاضر ب��ه نقل از 

روزآفرین یکی از این حوزه ها معرفی شده است. 

غذای سالم
اگرچه تغذی��ه سالم و بهداشتی موضوع جدیدی 
نیس��ت و برای سالی��ان دراز مورد توجه بس��یاری 
از م��ردم بوده است، اما در سال ه��ای اخیر به دلیل 
تمرکز بیشتر دولت ه��ا، سازمان های بین المللی )از 
جمل��ه WHO(، رسانه ها و مراک��ز تحقیقاتی در 
اع��الم مضرات تغذیه ناسال��م و خطر بیماری هایی 
که بر اثر مص��رف بی رویه مواد غذایی غیربهداشتی 
و ناسال��م به وج��ود می آی��د، غذای سال��م به یکی 
از نگرانی ه��ای عم��ده مصرف کنندگ��ان تبدی��ل  
شده اس��ت. در کن��ار ای��ن موضوع، درآم��د باالی 
کس��ب و کارهایی که به ارائه غذاهای آماده و سریع 
و عمدتا ناسالم،می پردازند بس��یاری از عالقه مندان 
ورود به بازار غذا را خودآگاه یا ناخودآگاه از ورود به 

حوزه غذاهای سالم دور می کند. 

خب��ر خوب این  است که تع��داد استارت آپ ها و 
کس��ب و کارهای حوزه غذای سالم در سرتاسر دنیا 
در حال افزای��ش است! اگرچه هنوز این بازار زمان 
زیادی ت��ا اشباع شدن دارد و اگرچ��ه هنوز تعداد 
مشتری��ان آن از حوزه ه��ای دیگر کمت��ر است، اما 
ای��ن بخش از بازار غذا آین��ده خوبی خواهدداشت، 
چراکه دولت ها و رسانه ها با تأکید بر غیرسالم بودن 
بس��یاری از رژیم های غذایی و برخی از بخش های 
زیرمجموع��ه صنایع غذایی به طور غیرمس��تقیم به 
این بازار کمک می کنند. یکی از آخرین نمونه های 
ای��ن داست��ان، انتش��ار گ��زارش سرط��ان زا بودن 
گوشت های ف��رآوری شده توسط سازمان بهداشت 

جهانی بود. 
اما در این حوزه از کس��ب و کار چه می توان کرد؟ 
به ط��ور کلی عالقه مندان ب��ه کارآفرینی در صنایع 
غذای��ی می توانند صنعت غذای سالم را از دو منظر 

مورد توجه قرار دهند: 

)چ��ه  نهای��ی.  محص��والت  تولیدکنن��ده   -1
رستوران ه��ای غذاهای سالم، چه مواد خوراکی که 
از لحاظ بهداشتی نه تنه��ا مضر نبوده که در طبقه 
محص��والت سالم و مفید قرار می گیرد و با توجه به 
بازار ایرانی می توان ب��ه محصوالتی شبیه لواشک، 
اسنک های سبزیجات، آب  میوه ها و گیاهان طبیعی 

و... اشاره کرد.(
 

2- زنجی��ره تأمی��ن )از تأمین  کنندگ��ان م��واد 
اولیه گرفته ت��ا عرضه کنندگان محصوالت نهایی(.

هم اکنون در کشورهای توسعه یافته، استارت آپ ها 
و کسب و کارهای کوچک متعددی در این بخش ها 
مشغول فعالیت هستند که برخی از آنها در سالیان 

اخیر به موفقیت های بزرگی هم دست یافته اند. 
عالقه من��دان به کارآفرین��ی می توانند با بررسی 
دقیق تر این حوزه ها و با استفاده از عنصر خالقیت 
و ب��ا کمک گرفت��ن از ق��درت فن��اوری اطالعات، 
به خصوص برنامه های کاربردی گوشی های همراه، 
آینده را برای خود رق��م بزنند. مثل تمام ایده های 
کارآفرینان��ه، همه چیز با پیداکردن یک نیاز و یک 
راه ح��ل خالقانه و اقتصادی برای برطرف کردن آن 

نیاز آغاز خواهدشد. 
در ای��ران هم مث��ل بس��یاری از کشوره��ا نگاه 
کارآفرینانه بعضی از عالقه مندان این حوزه متوجه 
این ب��ازار شده اس��ت. به عنوان مث��ال استارت آپ 
مامان پ��ز ب��ا ایجاد یک بس��تر اینترنت��ی پلی بین 
بانوان خانه دار و عالقه من��د به آشپزی و مشتریان 
شده است. استارت آپی موفق است که بتواند الگویی 

خوب برای کسب و کارهای دیگر باشد. 
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اگرچ��ه بیشت��ر شرکت ه��ا در 
افراد  اندیشه استخ��دام بهتری��ن 
هستند با این حال در صورتی که 
نتوانید هماهنگی الزم میان اعضای 
تیم کاری خود ایجاد کنید، بدون 
تردید بازن��ده خواهید بود. درواقع 
امروزه دیگر شرکت ها ستاره محور 
نبوده و این توانایی های تیم است 
که ضام��ن موفقی��ت خواهد بود. 
ب��دون تردید هنگامی که فردی را 
استخدام می کنید که از نظر سطح 
توانایی ب��ه مراتب باالت��ر از سایر 
افراد است، به سختی می توان وی 
را مجاب کرد ک��ه با سایر افراد در 
قالب یک تیم عم��ل کند. همین 
ام��ر باعث می شود  مدیران وقت و 
هزین��ه این کار را صرف بهبود کار 
تیمی اعض��ای خود کنند. در واقع 
ب��ا در اختیار داشت��ن مجموعه ای 
بهترین ه��ا هرکس��ی می تواند  از 
ب��ه موفقی��ت برسد، ب��ا این حال 
هن��ر این است که مدی��ر بتواند با 
شرایطی کام��ال معمولی، نتایجی 
خ��ارج از تصور به دس��ت آورد. در 
همین راستا تیم ک��اری به عنوان 
بازوی اجرایی شرک��ت از اهمیت 
بس��یار باالی��ی برخ��وردار است. 
درواقع این تیم شما است که باید 
تفکرات تان را پیاده س��ازد. با این 
حال نکته ای که بس��یاری مدیران 
از آن غافل هس��تند این است که 
تصور می کنند که تنها کافی است 
هر فرد ک��اری را که به وی محول 
شده است به خوبی انجام دهد که 
این امر برای شرکت هایی که نگاه 
رو به جل��و دارند بدون شک کافی 
نخواه��د بود. در واق��ع شما باید از 
تمامی ظرفیت ه��ای موجود خود 
استف��اده کنید. این امر تنها زمانی 
ممکن است که ارتباط بین تمامی 
کارکن��ان به شکلی درست صورت 
گرفت��ه باشد. در همین راستا الزم 
اس��ت تا با مواردی ک��ه به این امر 
کمک می کند آشنا شد که در ادامه 
به معرف��ی تعدادی از آنها خواهیم 

پرداخت. 

1-افراد مناسب را برای 
شرکت استخدام کنید

در اینجا منظ��ور از مناسب صرفا 
بهتری��ن نیس��ت. درواق��ع واقعیت 
این است که هر شرکتی یکس��ری 
سیاست ها و تفکر خاص در کار خود 
دارد که تنها برخی افراد می توانند به 
خوبی با آن سازگار شوند. به همین 
خاط��ر در ابتدا به جای پرداختن به 
سطح توانایی افراد باید این مورد را 
مدنظر قرار دهید ک��ه متقاضی آیا 
ویژگی های الزمه سیاست های شما 
را دارد ی��ا فاصله اش ب��ا پارامترهای 
م��ورد نظر شما بس��یار اس��ت. این 
امر ب��دون تردید بای��د اولویت اول 
استخ��دام شما باش��د، در غیر  این 
صورت حت��ی اگر ف��ردی با سطح 
توانایی های فوق الع��اده را در اختیار 
داشته باشید، اگ��ر نتواند با شرایط 
شم��ا همگام��ی الزم را پی��دا کند، 
بدون تردید استخدام��ی ناموفق را 
تجربه خواهید ک��رد. وجود شکاف 
در شرکت امری طبیعی محس��وب 
می شود که تقریبا تمامی شرکت ها 
دچار آن هس��تند، به همین خاطر 
الزم اس��ت ای��ن فضاه��ای خالی و 
کمبوده��ا با اف��راد مناسب پر شود. 
همچنین در روند استخدام فراموش 
نکنی��د که با اف��راد در هم��ان روز 
ق��رارداد نبندید و وی را برای مدتی 
به ص��ورت آزمایشی استخدام کنید 
تا نس��بت به کارآمد بودن وی برای 

شرکت اطمینان حاصل کنید. 
2- اعضای تیم خود را به 

خوبی بشناسید
ایجاد رابطه ای خ��وب با هریک 
از اعضای تی��م در نهایت منجر به 
شکل گیری پیوندی مستحکم میان 
تمام اعضای شرکت خواهد شد. با 
این حال فراموش نکنید که این امر 
باید به نحوی باشد که احترام الزم 
میان کارمند و مدیر همواره حفظ 
شود. همواره به خاطر داشته باشید 
که شما نه تنها مدیر شرکت، بلکه 
رهبر اعضا نیز محسوب می شوید. 
به همی��ن خاطر در راستای کمک 
ب��ه پیشرفت تیم خود الزم است تا 
ابتدا آگاهی کافی نسبت به هریک 

داشته باشید. در این رابطه مطالعه 
دقیق رزومه و نشس��ت های ماهانه 

می تواند کارساز باشد. 
3- قوانین مخصوص به 
خودتان را داشته باشید

اق��دام  از شرکت ه��ا  بس��یاری 
ب��ه کپی ب��رداری از سیاست ه��ای 
ک��اری شرکت های برت��ر در حوزه 
کس��ب وکار خود می کنند. در این 
رابطه توجه به ای��ن نکته ضروری 
اس��ت که قوانین شرکت های دیگر 
بنا بر نی��از و امکانات آنها و هدفی 
که مدنظر دارند طرح ریزی شده اند 
و هی��چ تضمینی وج��ود ندارد که 
ب��رای شما نیز سودمن��د باشد. به 
همین خاطر الزم است ابتدا بدانید 
که ب��ه چه جایگاه��ی می خواهید 
دست پیدا کنی��د. حال الزم است 
تا قوانینی که شما را در آن مس��یر 
ق��رار خواهد داد وض��ع کنید. این 
اقدام مانند چارچوبی خواهد بود که 

اقدامات شما را شکل خواهد داد. 
4- همواره پشتیبان و 
مشوق تیم خود باشید

یک��ی از باورهای غل��ط مدیران 
این اس��ت که نباید شرایط را برای 
کارمن��دان خود آس��ان کرد. بنا به 
نظ��ر این دست��ه از اف��راد شرایط 
آسان منجر به تنبلی اعضا خواهد 
شد، به همین خاطر همواره نسبت 
به همه چیز گالیه مند هس��تند و 
توقع بیشتری دارند. این امر بدون 
شک غلط بوده و جز ایجاد استرس 
و انزجار نس��بت به کاری که انجام 
می دهن��د، نتیجه دیگ��ری در پی 

نخواهد داشت.
 ای��ن امر ی��ک واقعیت است که 
افراد باید انگیزه الزمه برای باال نگه 
داشتن راندمان کاری خود را داشته 
باشند. در غیر این صورت خیلی زود 
تحلیل رفته و به فکر عوض کردن 
کار خود خواهند افت��اد. این امر با 
توجه به این امر که فرآیند استخدام 
ف��ردی دیگر و جا افت��ادن وی در 
شرکت امری زمان بر است، اقدامی 

هوشمندانه محسوب نمی شود. 
به همی��ن خاط��ر الزم است تا 
همواره پشتیبان تیم خود و مشوق 

آنه��ا تحت هر شرایطی باشید. این 
ام��ر در نهایت باع��ث خواهد شد 
ت��ا ارتب��اط مناسبی می��ان شما و 
کارمندان تان ایج��اد شود که خود 
در راستای ک��ار تیمی گامی مهم 

محسوب می شود. 
5- یک سیستم تبادل 

اطالعات ایجاد کنید
هم��واره این امکان وج��ود دارد 
که برخی از کارمندان ضعف هایی 
داشته باشند که نخواهند باقی افراد 
نس��بت به آن آگاهی پیدا کنند. با 
این حال در صورتی که نتوانند برای 
آنها راهکاری بیابند دست به مخفی 
ک��ردن آنها خواهن��دزد که در این 
شرایط این شرکت است که آسیب 

خواهد دید.
 به همین خاطر توصیه می شود 
تا سیس��تمی برای پرسش و پاسخ 
ایجاد کنید. با ای��ن حال فراموش 
نکنید که در این سیس��تم هویت 
اف��راد باید مخفی بماند ت��ا افراد با 
خیالی راحت هرگونه سوالی که در 

ذهن خود دارند، مطرح کنید.
 یکی از دالیل اصلی عدم تمایل 
افراد به ک��ار گروهی، وجود همین 
ضعف ها است ک��ه تصور می کنند 
اگر در قالب ی��ک تیم عمل کنند 
خیل��ی زود آشکار خواه��د شد. با 
توج��ه به اهمیت ک��ار تیمی، الزم 
است تا ایرادات تیم خود را برطرف 
 کنن��د که ای��ن امر ب��دون تردید 

نتیجه بخش و مفید خواهد بود. 
6- اهداف ساالنه، ماهانه، 

هفتگی و حتی روزانه داشته 
باشید

سع��ی کنید در ابت��دای هر روز 
وظایف افراد را برای هریک ارسال 
کنی��د، تحت ای��ن شرای��ط افراد 
هنگام��ی که بدانن��د حجم کاری 
مشخص��ی دارند که بای��د تا پایان 
ساعت اداری به اتمام برسانند، خود 
به خود به کار تیمی در راستای باال 
بردن کیفی��ت و سرعت انجام کار 

ترغیب خواهند شد. 
به همی��ن خاط��ر الزم است تا 
احس��اس نیاز ب��ه یکدیگ��ر را در 

اعضای تیم خود ایجاد کنید. 

7-ارتباط خود با کارمندان 
را حتی خارج از محیط 
اداری شرکت حفظ کنید

ضرورت ایجاد یک ارتباط قوی در 
راستای بهب��ود کار تیمی این است 
که ارتباطاتی را در حدی فراتر از حد 
معمول داشته باشی��د. بدون تردید 
این امر تنها در زمان محدود شرکت 
میس��ر نبوده و به همین خاطر الزم 
است تا در باقی زمان ها نیز تا حدی 
که ممکن است ارتباط داشته باشید. 
هنر برخ��ی از مدیران این است که 
با کارمن��دان خ��ود ارتباطی کامال 
دوستانه برقرار می کنند با این حال 
این ارتباط به قدری با ظرافت است 
که تحت هیچ شرایطی جایگاه آنها 
فراموش نخواهد شد. اگر می خواهید 
به سبک مدیران برتر عمل کنید این 
امر از اقداماتی اس��ت که شما را به 
این خواسته نزدیک خواهد ساخت. 
8- امکان اظهار نظر را به 

همه افراد بدهید
از سیاست های کامال اشتباه برخی 
از شرکت ه��ا این است که به سایرین 
اجازه بیان کردن تمامی صحبت های 
خود را نمی دهند. در واقع در این گونه 
شرکت ها افراد براساس جایگاهی که 
دارند، حق بیان گفته های خود را پیدا 
خواهند کرد. برای مثال ممکن است 
مش��اور مالی شرک��ت ساعت ها برای 
بیان هر آنچ��ه در ذهن خود دارد، در 
نشست ها و زمان هایی که در دفتر شما 
حض��ور دارد داشته باشد، با این حال 
یک کارمند تازه کار، از هیچ گونه حقی 
در این رابطه برخوردار نباشد. اگرچه 
بدون تردید گفته ه��ای افراد کلیدی 
شرکت از اهمیت باالت��ری برخوردار 
است، با این حال این امر نباید بهانه ای 
شود تا شما نسبت به سایرین بی توجه 
باشید. تنه��ا کافی است صحبت های 
افراد مهم ت��ر را در اولویت قرار دهید 
با ای��ن حال همه اعضای شرکت باید 
زمان��ی کافی ب��رای ایده های هرچند 
غلط خود داشته باشن��د. در غیر این 
صورت تحت هی��چ شرایطی خود را 
عضوی از تیم شرکت نخواهند دانست. 
 www. :منبع
entrepreneur. com

8 نکته در راستای تقویت کار تیمی
کسب و کار نو کسب وکار اینترنتی 

 SEM و SEO قواعد استفاده از
برای رشد کسب و کارهای آنالین

اگر می خواهید مشتریان بالقوه بیشتری با جست وجوی 
اینترنت��ی ب��ه وب سای��ت شما دس��ت پیدا کنن��د، باید 

اولویت های موتورهای جست وجو را بشناسید. 
اگر به مدیریت یک کسب وکار مشغولید، اهمیت وب و 
تلفن همراه را به خوبی درک می کنید. همه مشتریان، چه 
آنه��ا که می خواهند غذای خود را آنالین سفارش دهند و 
چه آنها که به دنبال محتوا یا اطالعات خاصی هستند، از 

موتورهای جست وجوی اینترنتی استفاده می کنند. 
به گ��زارش زومیت، احتماال تا به ام��روز شما با دنیای 
پیچیده بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجو )SEO( و 
بازاریابی موتورهای جست وجو )SEM( آشنا شده اید، ولی 
مهم ترین نکاتی ک��ه باید در مورد SEO و SEM بدانید 

چیست؟ 
اندرو شلتون، متخصص SEO/SEM و مؤسس آژانس 
بازاریابی Martec360، می گوید اگر می خواهید فروش 
خود را از طریق موتورهای جست وجو افزایش دهید، باید 

به این شش قاعده توجه کنید. 
موبایل نخستین و مهم ترین اولویت دنیای 

اینترنت است
آیا هنوز برای اطمینان پیدا کردن از اهمیت موبایل در 
دنیای کسب وکار، به شواهد و مدارک نیاز دارید؟ ۹۶درصد 
مردم از گوشی  هوشمند برای انجام کارهای روزمره خود 
استفاده می کنن��د. حدود ۷۰درص��د از صاحبان گوشی  
هوشمن��د، پیش از خرید یک محص��ول، تحقیقات مورد 
نیازشان را با استف��اده از گوشی انجام می دهند. نیمی از 

ترافیک وب سایت ها، از گوشی  هوشمند و تبلت  می آید. 
 به ع��الوه اخی��را گوگ��ل روی شاخص��ی ب��ا عن��وان
 Mobile-First  تمرکز کرده است. به عبارتی گوگل در 
آینده ای نزدیک، ابتدا محتوای سازگار با موبایل را نمایش 

می دهد و نتایج را بر این اساس رتبه بندی می کند. 
روی بازاریابی موتورهای جست وجو 

سرمایه گذاری کنید
محت��وای پرداخت��ی بازاریابی موتورهای جس��ت وجو  
)SEM( واقعا ارزشمند است. شلتون می گوید پیش ازاین 
به مشتریانش تأکید می کرد که روی SEO تمرکز کنند، 
ولی حاال که مصرف کنندگان از گوشی  برای جست وجوی 
نیازهای شان استفاده می کنند، این سلسله مراتب نیز تغییر 

کرده است. 
شلت��ون می گوی��د: بازاریاب��ی ایمیلی مهم تری��ن ابزار 
بازگشت سرمایه محس��وب می شود، چراکه به شما اجازه 
می دهد در خانه خود با مشتریان تان وارد گفت وگو شوید، 
ولی در درجه بعد هیچ راهک��اری، کارایی SEM را برای 

شما نخواهد داشت. 
او تخمی��ن می زن��د ک��ه در س��ال 2۰1۶، هزینه های 
پرداخت ش��ده ب��رای SEM بیش از 2۵درص��د افزایش  

یافته اند. 
استراتژی معتبری برای تولید محتوا داشته 

باشید
نکته ای که حتما بارها شنیده اید و هنوز مصداق عینی 
آن را می ت��وان دی��د، این است که ب��ه کیفیت محتوای 
تولیدی خ��ود توجه کنید. اگر قصد داری��د با استفاده از 
SEO به کس��ب وکار خ��ود رونق بدهی��د، باید محتوایی 

باکیفیت و مفید برای وب سایت خود فراهم کنید. 
فرض کنید که می خواهید نیاز یا مشکل مشتریان تان 
را برطرف کنید. چه پاسخ هایی برای پرسش های مشتریان 

دارید؟ 
آی��ا مکانیزمی ارائه کرده اید ک��ه از آن طریق مشتریان 
بتوانند سواالت خ��ود را مطرح کنند؟ ایده هایی که برای 
پس��ت های وبالگ دارید،FAQ  )پرسش ه��ای متداول 
مخاطبان( و لینک راهنمای خریداران، بهترین گزینه هایی 

هستند که می توانند باعث رجحان شما شوند. 
رسانه های اجتماعی ارزش سرمایه گذاری دارند

رسانه های اجتماعی تأثی��ر فوق العاده ای بر رشد برخی 
کسب وکارها دارند و شما باید حتما تجزیه وتحلیل هزینه-

فای��ده آنها را مدنظر قرار دهید. مثال اگر ۶ ساعت از زمان 
خود را ص��رف ارسال توییت هایی می کنید که برای شما 
ترافی��ک بیشتری نمی آورند، مس��یر اشتب��اه را انتخاب 
کرده اید. شلتون توصیه می کن��د رسانه های اجتماعی را 
نه فق��ط به عنوان ابزاری برای فروش بیشتر، بلکه به عنوان 
ابزاری برای مشارکت و گفت وگو با مردم در نظر بگیرید. 

درواقع اگر از رسانه های اجتماعی برای تبلیغات افراطی 
استف��اده کنید، شاه��د نتیجه ای معک��وس خواهید بود. 
در ع��وض بهتر است بررسی کنید ک��ه چگونه می توانید 

محتوایی باارزش تر و کاربردی تر ارائه کنید. 
شهرت و اعتبار آنالین خود را مدیریت کنید

شرک��تShopper Approved  )پلتفرم��ی که به 
مشتریانش کمک می کند رتبه بندی های آنالین و نظرات و 
دیدگاه های مرتبط با محصوالت را مشاهده کنند( می گوید 
۸۸درصد از مصرف کنندگان برای انتخاب بهترین کاالیی 
که با خواسته های آنان مطابقت داشته باشد، دیدگاه ها و 
بررسی های آنالین را مطالعه می کنند. همه این بررسی ها 
و نظرات، بخشی از تراز SEO هستند. آنها می توانند باعث 
رشد شم��ا شوند یا برعکس، شم��ا را از دور خارج کنند. 
از برنامه هایی استف��اده کنید که به شما کمک می کنند 
محصول تان بررسی های مثبت بیشتری را به دست آورد. 

میزان پیشرفت تان را زیر نظر بگیرید
تنها راهی که باعث می شود رشدی که کس��ب وکارتان 
از طری��قSEO، SEM یا شبکه های اجتماعی به دست 
م��ی آورد مشاهده کنید، این است ک��ه پیشرفت خود را 
بسنجید. شما باید نقطه شروع تان را در نظر بگیرید، یک 
سری معیار و شاخص ب��رای ارزیابی خود تعیین کنید و 

به این ترتیب روی پیشرفت تان نظارت داشته باشید. 
INC  :منبع

مترجم: امیرآل علی

پیشنهاد کسب وکار 

ساخت تبلیغات - آیا مهارت خاصی در زمینه  تولید تبلیغاتی دارید که برای مردم جذاب هستند؟ شما می توانید این خدمت را به 
مالکان کسب و کار در سراسر دنیا عرضه کنید و به آنها در راه اندازی کمپین های تبلیغاتی شان کمک کنید. اگر در این کار موفق عمل 

کنید می توانید پول خوبی به دست بیاورید.
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اخبار

تبری�ز – ماهان فالح- همزمان ب��ا مناطق سی وهفت گانه 
شرکت مل��ی پخش فرآورده های نفتی ای��ران، مرحله مقدماتی 
بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج البالغه و 
اذان ویژه کارکنان و خانواده های قرآنی شرکت ملی پخش فرآورده 
ه��ای نفتی منطقه آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار شد. به 
گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی، مراسم افتتاحیه 
مرحله مقدماتی بیس��ت و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن 
کری��م، نهج البالغه و اذان با حضور مس��ئولین  شرکت، کارکنان 
و خان��واده ه��ای کارکنان در نمازخانه منطقه برگ��زار گردید. در 
این مراسم نخس��ت حجت االسالم بهروزی امام جماعت منطقه 
درخص��وص اهمیت و تأثیر آموزش ق��رآن و مفاهیم آن در رشد 
و تعالی فردی و اجتماعی مطالبی را بیان نمود. علی اصغر اورعی 
اسالمی رئیس رواب��ط عمومی منطقه با ارائه گزارشی از عملکرد 
و اقدامات دارالقرآن منطق��ه آذربایجان شرقی از شرکت بیش از 
۱۸۰ نف��ر از کارکنان و خانواده های قرآنی منطقه در این دوره از 

مسابقات خبر داد و افزود: حضور پرشور خانواده محترم کارکنان 
در عرصه فعالیت های قرآنی جای تقدیر و امیدواری دارد. حضور 
بیش از ۱۰۰ نفر از فرزندان و همسران کارکنان منطقه مؤید عالقه 
و معرفت قرآنی آنها دارد. رئیس روابط عمومی منطقه آذربایجان 
شرقی در ادامه اظهار داشت: ۱۲۰ نفر از متسابقین در رشته های 
کتبی و ۶۵ نفر نی��ز در رشته های شفاهی در گروه های مختلف 
سنی با هم به رقابت پرداختند.  علی اصغر اورعی اسالمی با اشاره 

به رشد ۳۳ درصدی متسابقین منطقه آذربایجان شرقی در مرحله 
مقدماتی بیست و سومین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، نهج 
البالغه و اذان نسبت به دوره قبل از زحمات و تالش های خانواده 
های قرآن��ی در جهت توسعه و ترویج فرهن��گ دینی و اسالمی 
قدردانی نمود. الزم به ذکر است مس��ابقات قرآنی با حضور داوران 
برجسته و شخصیت های قرآنی برگزار گردید که نفرات برگزیده از 

هر رشته و گروه به مرحله نیمه نهایی راه خواهند یافت. 

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان در همایش مدیران عامل صنعت آب و فاضالب کشور که با 
حضور دکتر اردکانیان و مهندس جانباز برگزارشد به پایه های رشد و 
ارتقای مس��یر چشم انداز صنعت آب و فاضالب در کشور پرداخت و 
گفت: استفاده از تکنولوژی های نوین، بهره گیری از ظرفیت مدیریت 
کارآمد، استفاده بهینه از ظرفیتهای داخلی در بخش تأمین تجهیزات و 
خدمات، جذب منابع مالی و فنی بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت 
قانونی تبصره۳، بکارگیری نیروی متخصص از جمله عواملی هستند که 
مس��یر رشد و ارتقای صنعت آب و فاضالب کشور را هموار می سازد. 
مهندس هاشم امینی توسعه زیرساخت ها را بسیار حائز اهمیت دانست 
و اعالم کرد: توسعه زیرساخت ها مؤلفه بسیار مهمی در رشد و توسعه 
چشم انداز صنعت آب و فاضالب کشور محسوب می شود به طوریکه 
می توان با یکپارچگی زیرساخت حوزه IT در بخش سخت افزار و نرم 
افزار همچنین توجه ویژه به مشکالت امنیتی و پدافند غیرعامل، توسعه 
خدمات غیرحضوری، رفع موانع مشارکت سرمایه گذاری خارجی در 
صنعت آب و فاضالب به اهداف و چشم انداز صنعت آب و فاضالب در 
زمان مقرر دست یافت. وی به راهکارهای پیرامون بهره برداری هرچه 

بهتر از منابع پرداخت و تصریح کرد: تهیه و اجرای برنامه جامع مدیریت 
بحران، توجه ویژه به مدیریت تقاضا، تالش در جهت کاهش آب بدون 
درآمد، بکارگیری تله متری و هوشمندسازی تأسیسات، پیشگیری از 
توسع��ه صنایع آب بر در مناطق، کنترل مص��ارف ادارات و ارگانها به 
ویژه نهادهای نظامی و اجرای برنامه جامع بهره برداری از تأسیس��ات 
اس��ت. مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضالب استان 
اصفهان سیس��تم بازچرخانی آب را در افزایش راندمان استفاده از آب 
حائز اهمیت برشمرد و اظهار داشت: باتوجه به محدودیت شدید منابع 

آبی در کشور توجه به سیستم بازچرخانی آب و پساب ضروری به نظر 
م��ی رسد ونیز تنوع بخشی به روشه��ای تأمین و توزیع آب توجه به 
استحصال انرژی های نو، حذف کاربری فضای سبز عمومی و پیگیری 
جدی اجرایی شدن تفاه��م نامه نظام مهندسی در مدیریت مصرف 
منابع آبی مؤثر واقع می شود. مهندس امینی واقعی شدن قیمت آب 
و محلی شدن تعرفه های آب و فاضالب را از عوامل مهم در بالندگی 
اقتصاد آب و فاضالب برشمرد و بیان داشت: اتخاذ تصمیم درخصوص 
کس��ری بودجه ناشی از تخفیفات، مح��دود کردن نرخ تخفیف برای 
کاربرهای مشمول موضوع نظیر کاربری های مذهبی، جلب بیش از 
پیش مشارکت بخش خصوصی درتأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه ها، 
غیرانتفاعی شدن طرح های آبفا در موافقت نامه ها، افزایش درآمدها با 
استفاده از ظرفیت قانونی مانند ماده ۱۱ قانون تشکیل شرکتهای آبفا 
و تبصره۳ ماده واحده، تسهیل شرایط اخذ فعالیتهای خارجی، تعیین 
تکلیف بدهی نیروهای مس��لح مانند استفاده از ماده ۱7 برنامه های 
توسعه برای وصول مطالبات از اعتبارات عمرانی و ایجاد بازارهای محلی 
آب اینها از جمله مواردی هستند که مدنظر قرار دادن آن ها می تواند 

موجب شکوفایی اقتصاد آب گردد.

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- جلسه هم اندیشی مسئولین 
هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت و مدیران هسته های گزینش تابعه 
به میزبانی هسته گزینش شرکت ملی گاز در استان آذربایجان غربی 
با حضور نماینده وزیر و دبیر هیأت مرکزی جناب آقای سید سعید 
حیدری طیب و آقای احمد پور قائم مقام مدیر عامل گاز استان برگزار 
گردید. در ابتدای این نشس��ت  معاون بررسی و تعیین صالحیت به 
فلس��فه تشکیل گزینش در تاریخ ۶۱/۱۰/۱۵ به فرمان معمار کبیر 
انقالب حضرت امام راحل)ر ه( و عمل کردن به منویات رهبر معظم 
انقالب اشاره کرده و به بیان شرایط کارگزاران و گزینشگران از دیدگاه 

امیرالمومنین علی )ع( پرداختند . حجت االسالم و المسلمین رستمی 
گفتند:جایگاه گزینش جایگاه حس��اس و سرنوش��ت ساز است، لذا 

مجریان می بایس��ت براساس عدالت و کرامت و انصاف عمل نمایند 
و خود را به گوهر عظیم تقوا مجهز کنند و تکریم ارباب رجوع را سر 
لوح��ه کار خود قرار دهند. معاون بررسی و تعیین صالحیت وظیفه 
گزین��ش را طبق بند ۲ ماده ۱۰ قان��ون گزینش بررسی صالحیت 
اعتقادی- اخالقی - سیاسی دانس��تند و به انجام مراحل گزینش و 
حقوق داوطلبان مطابق با ماده ۲  و ۱4 قانون گزینش اشاره و ابعادآن 
را تشری��ح نمودند. وی در پایان از میزبان��ی مدیر عامل محترم گاز 
استان آذربایجان غربی جناب آقای مهندس شیخی امامزاده و آقای 

مرادکرمی مدیر هسته گزینش گاز تشکر و قدردانی نمودند. 

ساری - دهقان - مدیرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي 
مازندران ، از رشد 47۰ درصدي سرمایه گذاري در شهرکها 
و نواحي صنعتي مازندران در شش ماهه نخست سال جاري 
نس��بت به مدت مشاب��ه سال قبل ، خب��ر داد . به گزارش 
خبرنگار مازندران ، سیدمصطفي موسوي اظهار داشت: در 
شش ماهه نخس��ت سال جاري 94 قرارداد واگذاري زمین 
در سط��ح شهرکها و نواحي صنعت��ي استان به وسعت 4۲ 
هکتار صورت پذیرفته که نس��بت به مدت مشابه سال قبل 

رشد 47۰ درصدي در تعداد قرارداد منعقده و حدود ۳۸۰ 
درصدي در اراضي واگذار شده روبه رو بوده است. مدیرعامل 
شرکت شهرکه�اي صنعتي مازندران افزود : تا کنون ۱۰۵4 
هکت��ار به ۲۵۱4 واحد صنعتي و متقاضیان سرمایه گذاري 
در شهرکه��ا و نواحي صنعتي است��ان واگذار گردیده که از 
 این تع��داد، حدود ۱7۰۰ واحد با اشتغ��ال 4۲ هزار نفر و 
سرمای��ه گ��ذاري ۲۳ هزار میلی��ارد ریال به به��ره برداري 

رسیده است.

اهواز – شبنم قجاوند- در نشستی صمیمی که با حضور مدیر 
عامل شرکت بهره برداری نف��ت و گاز کارون برگزار شد از زحمات و 
 HSE ای��ن شرکت تقدیر شد. رئیس HSE ت��الش های نیروهای
شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در ابتدای این نشست صمیمی 
ضم��ن ارائه گزارشی از عملکرد ایمن��ی و آتش نشانی این شرکت از 
زحمات پرسنل تالشگر ایمنی در انجام مأموریت های محوله قدردانی 
 HSE ک��رد. منصور علیرضایی با اشاره به رسال��ت خطیر نیروهای
شرکت نفت و گاز و کارون در تأمین ایمنی واحدهای عملیاتی گفت: 
توج��ه به مقول��ه HSE و رعایت دقیق توصیه ه��ای ایمنی ضامن 
سالم��ت افراد و همچنین تأمین امنی��ت محیط های شغلی است و 

این امر در تأسیس��ات نفت و گاز از اهمیت باالیی برخوردار است که 
نیروهای HSE این شرکت با آمادگی کامل و پایش های مستمر و 
شبانه روزی نسبت به تأمین ایمنی تأسیسات و نیروهای شاغل در آنها 
اهتم��ام ویژه دارند . مدیر عام��ل شرکت نفت و گاز کارون نیز ضمن 
گرامیداشت ایام ماه محرم از زحمات ایثارگرانه نیروهای HSE تقدیر 
کرد و اظهار داشت: حضور نیروهای عملیاتی در تأسیسات نفت و گاز به 
پشتوانه و دلگرمی حضور و آمادگی نیروهای ایمنی و آتش نشانی است. 
مهندس محسن دهانزاده گفت: نوع دیگری از ایثار و از خودگذشتگی 
 مشاب��ه آنچه در جبهه های نب��رد اتفاق می افت��د در عملیات های 
آت��ش نشانی و امداد و نجات قابل مشاه��ده است و حضور نیروهای 

تالشگ��ر ایمنی در اتفاقات و حوادث در واحدهای عملیاتی و اقدامات 
ایثارگرانه و تخصصی آنان همواره از بروز حوادث ناگوار و وسعت حوادث 
پیشگیری نموده است. در حاشیه این نشست صمیمی از زحمات تیم 
ورزشی آتش نشانان این شرکت که در المپیاد شرکت ملی نفت ایران 
حائز رتبه قهرمانی گردید نیز قدردانی شد. تیم آتش نشانان شرکت 
بهره برداري نفت و گاز کارون که اکنون خود را برای اعزام به مسابقات 
وزارت نف��ت آماده می کند ، در سومین دوره مس��ابقات المپیاد فنی 
تخصصی آتش نشانان شرک��ت ملي نفت ایران که  اردیبهشت سال 
جاری در محمودآباد برگزار گردید ، موفق شد با جابجایی رکورد رشته 

نردبان طنابی ، مقام قهرمانی آن مسابقات را به خود اختصاص دهد .

به میزبانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه آذربایجان شرقی

 برگزاری مرحله مقدماتی بیست و سومین دوره مسابقات 
سراسری قرآن کریم، نهج البالغه و اذان در تبریز

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان :

بهره گیری از تکنولوژی نوین از جمله عوامل رشد و بالندگی صنعت آبفا می باشد

شرکت گاز استان آذربایجان غربي خبرداد

نشست هم اندیشي مسئولین هیأت مرکزی گزینش وزارت نفت در استان آذربایجان غربي 

مدیرعامل شرکت شهرك هاي صنعتي مازندران :

رشد 470 درصدی انعقاد قرارداد با سرمایه گذاران در مازندران 

از تالش های نیروی HSE شرکت کارون تقدیر شد

تبریز - اس�د فالح- در نیمه نخس��ت سال ج��اري بالغ بر ۱۳ 
میلی��ارد مترمکعب گاز طبیعي از طریق تاسیس��ات و خطوط لوله 
منطق��ه ۸ عملیات انتق��ال گاز ایران منتقل ش��ده است. به گزارش 
خبرنگ��ار ما در تبری��ز، مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گ��از ایران با 
اع��الم این خبر گفت: مقدار گاز انتقالي از این منطقه جهت مصارف 
 خانگي، نیروگاه ها، صنایع و صادرات در شش ماهه اول سال جاري، 
افزون بر ۱۳ میلیارد مترمکعب بوده که این آمار در مجموع افزایش 
۲۰ درصدي میزان گاز انتقالي در طول نیمه اول سال جاري نسبت 
ب��ه مدت مشابه سال قبل را نشان مي دهد. یداله بایبوردي افزود: از 
مجموع گ��از انتقالي در طي شش ماهه سال 9۶، بالغ بر 7  میلیارد 

مترمکعب گاز به شرکت هاي گاز استاني تحویل گردیده و افزون بر 
۶ میلیارد مترمکعب به پایانه هاي مرزي صادرات منتقل شده است. 

مدیر منطقه ۸ عملیات انتقال گاز ایران با ستودن تالش هاي پرسنل 
عرصه انتقال، خاطرنشان کرد: به دلیل حساسیت و اهمیت مصرف 
گاز طبیعی در بخش های مختلف، فعالیت ها در واحدهاي مختلف 
عملیاتي با نظم و هماهنگی خاص ب��ه صورت شبانه روزی در حال 
انج��ام بوده تا هیچ مشکلي از بابت قط��ع و افت فشار گاز در فصول 
مختلف سال بوجود نیاید. وي در ادامه بیان داشت: با در نظر گرفتن 
افت فشار در اوایل نیمه دوم سال و کوتاه بودن فصل کاري در مناطق 
سردسیر، ضرورت دارد استفاده بهینه از نعمت گاز طبیعي در کشور 
نهادینه شده و تمهیدات الزم جهت ارائه خدمات مطلوب و جلوگیري 

از هدر رفت این انرژي پاك، صورت پذیرد.

در ارزیابي عملکرد نیمه نخست سال جاري

سهم انتقال گاز منطقه 8 عملیات بالغ بر 13 میلیارد مترمکعب بوده است

معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:
سیستم شناسایی خودکار شناورها »AIS« در بندر بوشهر و بنادر تابعه، با 

موفقیت نصب و راه اندازی شد
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مس��عود قاسمیان معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و 
دریان��وردی استان بوشه��ردر این باره گفت: با هم��ت کارشناسان این اداره کل ، پروژه گس��ترش 
مانیتورینگ AIS )سیستم شناسایی خودکار رفت و آمد شناورها در خلیج فارس( در  بندر بوشهر و 
بنادر تابعه نصب و راه اندازی شد. به گزارش روابط عمومی قاسمیان افزود: با توجه به محدودیت های 
اجرایی نرم افزار  ها در گذشته و عدم امکان نمایش بر روی سیستم دیگر کاربران ، با تالش کارشناسان 
این معاونت تمامی نواقصات نرم افزارهای قبل برطرف گردید به گونه ای  که میتوانند بر روی سیستم 
شخصی  و در کنار مجموعه نرم افزار ها و اطالعات خود نمایش AIS را نیز داشته باشند. وی اضافه کرد:  این نرم افزار برخالف دیگر 
برنامه های همانند، که با کاهش سرعت ماوس و حرکات صفحه نمایش رو به رو هستند، اصال چنین مشکلی ندارد و تغییرات رخ  
داده شده در صفحه نمایش رایانه از راه دور و فرامین ارسالی از جانب کاربر را بدون وقفه بر روی رایانه مربوط ارسال کرده و به نمایش 
در می آورد. معاون فنی و نگهداری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد:  قیمت تقریبی این نرم افزار ۸۰میلیون تومان  
می باشد،  که با اجرای این پروژه توسط کارشناسان اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر از هزینه بسیار باال صرفه جویی به عمل 

آمدوبا توجه به تعداد کاربران هزینه ای بالغ بر ۸۰۰ میلیون تومان صرفه جویی صورت گرفته است. 

گزارش عملکرد 10 اقدام مهم و برتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
استان گلستان در سال های 1392-95

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- آقای مهندس ابوطالب قزل سفلو مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان طی 
تماسی با پایگاه اطالع رسانی این اداره کل ،گزارش عملکرد ده اقدام مهم وبرتر اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 
در دول��ت تدبی��ر وامید درسالهای 9۵-۱۳9۲ را به شرح ذیل اعالم کرد.۱-   مقابله با بیابانزدایی وکنترل کانونهاي بحراني بیابانزا و 
گردوغبار: عملیات اجرائی قبل از دولت تدبیر وامید صفر و بعد ازدولت تدبیر وامید از سال ۱۳94 شروع پروژه ۵۵۶۸هکتار احیاء گردید 
.۲-  طرح تعمیم ترسیب کربن استان گلستان: طرح تعمیم ترسیب کربن استان گلستان با همکاری دفتر عمران سازمان ملل در 
حوزه تیل آباد شهرستان آزادشهر در سطح 4۸ هزار هکتار از سال ۱۳9۳ با اهداف اشتغال پایدار و افزایش درآمد، ایجاد پوشش سبز، 
مشارکت فعال و صددرصدی جوامع محلی، ایجاد انگیزه و تقویت کار گروهی،  حفظ و حراست بیشتر از عرصه های طبیعی، اعتماد 
نسبی جوامع محلی به طرح ترسیب کربن، احیای مراتع تخریب یافته،  همکاری توأم زنان، مردان و جوانان، در مدیریت مراتع  اجرا 
شد. ۳- مدیریت جامع آبخیزداری حوضه چهل چای:  مقدمات پیگیری طرح مدیریت جامع در سطح استان از سال ۱۳9۰ با بازدید 
معاون عمرانی و رئیس سازمان جهاد کشاورزی وقت استان گلستان از حوضه چهل چای شهرستان مینودشت با مساحت ۲۵۶۰۰ 
هکت��ار کلی��د خورد که در نهایت با بازدید رئیس وقت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور حوزه مورد نظر بعنوان پایلوت 
استانی طرح مدیریت جامع در سطح کشور انتخاب گردید. کل اعتبار هزینه شده از سال ۱۳9۲ تا سال ۱۳9۵ برابر ۵۰۰۰ میلیون 
ریال میباشد.4- عملیات آبخیزداری و آبخوانداری: ۵-  پروژه اخذ سند تک برگی منابع ملی ۶- اصالح واحیاء مراتع استان7- توسعه 
جنگل ۸- تجهیز ناوگان حفاظتی واطفاء حریق منابع طبیعی9-  حفاظت وحمایت از جنگلها ومراتع استان ۱۰- تشکیل تعاونیها و 
جوامع محلی فراگیر: استفاده از توان جوامع محلی و تشکیل تعاونیها، اهداف منابع طبیعی را قابل تسهیل نموده و مشارکت مردم 
را در باالترین سطح خود قرار داده است و در کل استان به تعداد شهرستانهای تحت پوشش این اداره کل ۱۲ تشکل محلی تعاونی 

فراگیر که بعد از دولت تدبیر و امید انجام شده است.

دانشگاه علوم پزشکی کرمان میزبان یک شهید گمنام دوران دفاع مقدس شد
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- با برگزاری آیین تشییع و تدفین یک شهید گمنام دفاع مقدس در پردیس دانشگاه علوم پزشکی 
کرم��ان، ای��ن دانشگاه میزبان یک شهید گمنام شد. مراسم تشییع این شهید گمنام  ۲۵ مهرماه با حضور خیل عظیم دانشگاهیان، 
کارکنان و مردم شهید پرور شهر کرمان از میدان هفت باغ به سمت پردیس دانشگاه علوم پزشکی آغاز شد.  پس از طی حدود چهار 
 کیلومت��ر تشییع این شهید گمن��ام در دستان مردم شهید پرور و نوحه سرایی مداحان، نماز وی به امامت آیت اهلل جعفری نماینده 
ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان اقامه شد.  سپس این شهید گمنام ۲۵ ساله، در پردیس دانشگاه و در جوار مزار شهید حمید 

ادیبی شهیدی که درسال 9۱ به عنوان شهید گمنام در این مکان به خاك سپرده شده بود و  بعد از مدتی نامدار شد، آرام گرفت.

هم اندیشی مشارکت مرتعداران در اجرای طرح های مرتعداری و مقابله با 
بیابان زایی در گنبد برگزار شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نشست مرتعداران منطقه داشلی برون شهرستان گنبدکاووس با حضور مدیرکل، معاون فنی 
و آبخیزداری، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گنبدکاووس و رئیس اداره مرتع با هدف بررسی مشکالت و مشارکت 
مرتعداران در اجرای طرح های مرتعداری و مقابله با بیابان زایی در مسجد جامع روستای داشلی برون برگزار شد.در ابتدای جلسه 
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: ضروری است نوع نگاه دامداران از حالت سنتی و معیشتی به حالت علمی و 
مطابق با شرایط محیطی و اکولوژیکی حال حاضر تغییر کند.ابوطالب قزل سفلو با اشاره به تجربه موفق در پروژه ترسیب کربن آزادشهر 
ادامه داد: جوامع محلی باید ابتدا ظرفیت و پتانسیل های موجود منطقه را بررسی و شناسایی و براساس داشته ها و پتانسیل منطقه 
جهت حل مشکالت برنامه ریزی کنند و در کنار آن ها از نظرات کارشناسی ادارات مرتبط بهره برداری و استفاده نمایند.عبدالرحیم 
 لطف��ی، مع��اون فنی و آبخیزداری اداره کل نیز در خصوص قوانین و مقررات و بیمه مراتع توضیحاتی داده و اظهار کردند: دامداران 
می توانند با تلفیق دانش بومی گذشته و علم جدید از بعضی قابلیت ها مانند سطوح عایق و آب انبار در مواقع خشکسالی به نحو 
احسن استفاده کنند.وی گفت: بازنگری طرح های مرتع داری در سطح شهرستان گنبدکاووس و سایر شهرستان ها با رویکرد چند 

منظوره و اقتصادی با مشارکت مرتعداران در حال پیگیری و انجام است.

انجام بیش از 3400 مورد آزمون باکترولوژی و هترورتروف در 
آزمایشگاه های آب فاضالب استان

یاسوج- خبرنگار فرصت امروز- مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب شرکت آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: 
طی سال جاری  بیش از ۶7۰ آزمون باکترولوژی و ۶۵۰ آزمون هتروتروف آب در آزمایشگاه های آب و فاضالب استان انجام شد.  
فرهاد صداقت با بیان اینکه عالوه بر آزمایشگاه مرکزی آبفای استان دو باب آزمایشگاه در شهرهای  دهدشت و دوگنبدان کار آزمایش 
روزانه آب شرب شبکه توزیع و مخازن و پایش لحظه ای تصفیه خانه  های فاضالب شهرهای  استان را انجام  می دهند افزود:کنترل 
کیفی آب آشامیدنی استان به صورت مداوم و بر اساس استانداردهای روز در حال انجام است. مدیر کنترل کیفیت و بهداشت آب 
شرکت آب و فاضالب شهری کهگیلویه و بویراحمد گفت: سال گذشته نیز  بیش از  ۱۲۰۰ مورد آزمون باکترولوژی آب و  ۱۳۰۰ 

مورد آزمون هتروتروف آب در آزمایشگاه های آب و فاضالب استان انجام شد.
 

دیدار مدیر مخابرات گیالن با نماینده مردم شهرستان آستانه اشرفیه و 
کیاشهر در مجلس شورای اسالمی 

 رشت-زینب قلیپور-در راستای اجرای سیاست های شرکت مخابرات ایران و تعامل سازنده با نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسالمی و مدیران دستگاههای اجرایی ،شهرداریها و شوراهای اسالمی شهرها،مهندس رسول آموئی مدیر مخابرات منطقه گیالن در یک 
دیدار صمیمانه با دکتر قربانی نماینده مردم شهرستانهای آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر ،گزارشی از وضعیت مخابرات و پروژه های در 
حال اجرای حوزه انتخابیه وی ، ارائه نمود.مهندس آموئی با برشمردن مزایای بسیار زیاد استفاده از خدمات و سرویس های مخابراتی بر 
بستر فیبر نوری ،اجرای پروژه FTTH را یکی از طرح های مدرن و پیشرفته مخابرات ایران برشمرد و افزود:رشد سریع تکنولوژی و نیاز 
رو به رشد مشتریان به استفاده از سرویس های جدید با سرعت و پهنای باند باال ،ما را مکلف می کند که نسبت به توسعه و بسترسازی 
در تمام مناطق استان اقدام کنیم و این ضرورت برای شهرهای توریستی و زیارتی از اهمیت بیشتری برخوردار است .در همین زمینه 
اجرای شبکه فیبر نوری تا درب منازل مشتریان ،همکاری و مساعدت ویژه شهرداریها و شوراهای اسالمی در شهرها را می طلبد.مدیر 
مخابرات گیالن با اشاره به زیارتی بودن شهر آستانه اشرفیه و توریستی بودن بندر کیاشهر اظهار داشت :در صورت همکاری شهرداری و 
شورای شهر در کوتاه مدت ، ما این شهر را به شهر هوشمند و دیجیتالی تبدیل می کنیم و مردم عزیز هم می توانند از مزایای این طرح 
و هوشمند سازی ساختمانهای تجاری و مسکونی خود بهره مند شوند.مهندس آموئی با ابراز نارضایتی از جبهه گیری بعضی از افراد 
خاص در خصوص نصب BTS تلفن همراه در نقاط مختلف استان، تنها مرجع صالحیت دار برای اظهار نظر میزان تشعشعات و تاثیر 
آن بر انسانها ،سازمان انرژی اتمی ایران نام برد و افزود: جانمایی و نصب BTS تلفن همراه ،براساس برنامه و کارشناسی دقیق صورت 

می گیرد که حداقل آسیب رسانی را در بر دارد و این تشعشعات ،بسیار بسیار پایینتر از حد مجاز برآورد شده است.

مقام دوم کاپ آزاد جودو قرقیزستان برای یک شاهرودی  
ش�اهرود - حس�ین بابامحمدی-  دنیا آقایی کاپیت��ان تیم ملی ایران ، مق��ام دوم کاپ آزاد 
جودوقرقیزستان را کس��ب ک��رد ، شایان ذکر است دنیا آقایی 7 طالی مس��ابقات کشوری جودو ، 
ی��ک مدال برنز آسیایی نوجوانان ، یک مدال طالی مس��ابقات آسیای��ی کوارش ، کاپیتان تیم ملی 
جودو، جزورنکینگ جهانی فدراسیون جهانی رادرکارنامه خوددارد ودر حال آماده سازی و تمرین برای 

بازیهای آسیایی ۲۰۱۸جاکارتا می باشد.



نش��انه های نگرش تاکتیک��ی مارکترها را در منطق 
آنه��ا برای بخش بندی بازار می توان مش��اهده کرد. به 
گ��زارش هورموند، مفهوم مذک��ور تعیین می کند که 
چگونه باید آمیخته مارکتینگ را در بخش های مختلف 
بازار برای ارائه خدمات بهتر به مصرف کنندگان تغییر 
بدهیم و کمک می کند که مدیران مارکتینگ، ترکیب 
یا آمیخته مارکتینگ مناس��ب را برای هر بخش هدف 
طراحی و اجرا کنند، اما شواهد تجربی بیانگر آن است 
که فرآیند تقس��یم پذیری بازار در ش��رکت ها بس��یار 
پیچیده تر و آش��فته تر از فرآیند تئوریک ارائه شده در 
کتاب ها اس��ت. به عنوان مثال، میداس به عنوان شرکت 
تعمیرکننده اتومبیل، از س��ه متغیر یا ش��اخص برای 

بخش بندی مصرف کنندگان استفاده می کند: 
1- عمر اتومبیل، چراکه این گروه از ماش��ین ها نیاز 

بیشتری به این نوع خدمات دارند. 
ب��زرگ  زی��را ماش��ین های  اتومبی��ل،  ان��دازه    -2

پرداخت ه��ای باالتری باید بابت تعمی��رات و قطعات 
بپردازند، بدین رو حاشیه سود بهتری دارند. 

3- جنس��یت راننده، چراکه زن��ان احتمال دارد که 
خریدار خدمات اضافی باشند. 

در پاسخ به این بخش بندی، شرکت مذکور آمیخته 
مارکتینگ خاصی ب��رای مصرف کنندگان هر بخش با 
توجه با مش��خصات اتومبیل و راننده ارائه کرده است؛ 
افزون ب��ر این، بخش بندی بازار برای این ش��رکت به 
همین ج��ا خت��م نمی ش��ود. مدیریت دو گ��روه یا دو 
بخش دیگر را در بازار مورد شناس��ایی قرار داده است: 
شیفتگان اتومبیل و فایده گرایان که هرکدام انتظارات 

و نیازهای خاصی دارند. 
ش��یفتگان یا عاش��قان اتومبیل آن را همچون یک 
دارایی باارزش تلقی می کنند، درحالی که فایده گرایان 
به آن تنها به عنوان یک وسیله برای جابه جا شدن نگاه 
می کنن��د، اما هر دو بخش خواهان خدمات مش��ابهی 

هس��تند؛ انجام تعمیرات سریع، به موقع و قابل اعتماد. 
باوجودای��ن، میداس برای ارضای کامل خواس��ته های 
این دو گروه خدم��ات اضافی موردنیاز هرکدام از این 

دو بخش را به آنها عرضه می کند. 
تعامل تعمیرکاران با ش��یفتگان اتومبیل، متفاوت از 
گروه دیگر اس��ت. آنها با صاحبان اتومبیل راجع به آن 
بحث ک��رده و این فرصت را برای آنها می س��ازند که 
ناظر تعویض قطعات کهنه با نو باش��ند و هر شش ماه 
یک ب��ار با آنها تماس می گیرن��د و از آنها برای بازدید 
اتومبی��ل دعوت به عمل می آورند که این نوع برخورد 
و عرضه خدمات، برای گ��روه فایده گرایان آزاردهنده 
اس��ت. ازاین رو، شرکت میداس به این افراد در هنگام 
تعمی��ر اتومبیل خدم��ات متفاوتی مانن��د در اختیار 
گذاش��تن روزنامه، محل مناس��ب و بدون سروصدا و 
همچنین تضمین برای x مایل بدون برخورد با مشکل 

یا مسئله ای ارائه می کند. 

پیچیدگی های بخش بندی بازار

مدرسه مدیریت

برای مطالعه 812 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: بی تردید نمایشگاه های مطبوعات 
در تمام دنیا برای معرفی نش��ریات بس��یار اهمیت دارد 
و اگر شما در سال اول یا دوم فعالیت هستید می توانید 
برای برندینگ نشریه و کسب اعتبار و جذب مخاطبان 
بیش��تر ش��رکت کنید، اما اگر اهداف شما از شرکت در 
نمایش��گاه بهره من��دی مالی اس��ت طبیعی اس��ت که 
نمایش��گاه مطبوعات نمی تواند در ظ��رف زمانی کوتاه 
برای نش��ریه ش��ما بازدهی مالی داشته باشد. نمایشگاه 
محلی برای نمایش توانمندی ه��ا و ظرفیت های پیدا و 
پنهان رس��انه  است تا افراد و سازمان ها بتوانند در ظرف 
زمان��ی کوت��اه با تعدادی از نش��ریات روزان��ه و هفتگی 

و ماهانه و. . . آش��نا ش��وند و با توجه به نیاز و خواس��ته 
فردی یا سازمانی با آنها ارتباط برقرار کنند. نشریه شما 
در نمایشگاه مطبوعات می تواند زمینه ای برای بهتر دیده 
ش��دن داشته باش��د، اما ضامنی برای بهتر فروش رفتن 
یا جذب آگهی های تبلیغاتی بیش��تر ندارد. برخی تصور 
می کنند با حضور در نمایشگاه و معرفی توانمندی رسانه 
می توانند مش��تریان بیشتری کسب کنند و بالفاصله به 
درآمد خود بیفزایند. این مهم در صورتی محقق می شود 
که بازار تقاضا به صورت واقعی وجود داش��ته باش��د.  با 
توجه به حضور پرررنگ رس��انه های آنالین در سال های 
اخی��ر ماهیت و کارکرد رس��انه های آفالین تغییر کرده 
است و برای کسب منابع درآمدی باید راه ها و شیوه های 
تازه تری را برگزینند. ش��اید در سال های دور رسانه های 

آفالی��ن به عنوان رس��انه های حامل اخب��ار و اطالعات 
می توانستند با حضور در نمایشگاه و معرفی ظرفیت های 
رسانه ای خود در جذب مشتریان سازمانی موفق باشند، 
اما در این سال ها نمایشگاه مطبوعات برای رسانه ای که 
ش��ناخته شده اس��ت امکانی برای کسب درآمد نیست، 
چرا که سال ها فعالیت در عرصه رسانه نام او را به عنوان 
یک رسانه قابل اعتنا بر سرزبان ها انداخته است، بنابراین 
بودن یا نبودن در نمایشگاه نمی تواند ضمانتی برای ایجاد 

فضای درآمدی جدیدتری باشد.
هفته نام��ه اقتص��ادی ش��ما را اگ��ر مخاطب��ان هدف 
می شناسند نیازی به دوباره دیدن ندارید، اما اگر به تازگی 
وارد این عرصه شدید بودن در فضای پرهیاهوی نمایشگاه 

مطبوعات خالی از لطف نیست. 

شرکت در نمایشگاه مطبوعات

پرس�ش: مدیر روابط عمومی یک هفته نامه اقتصادی هس�تم. به نظر ش�ما شرکت در نمایش�گاه مطبوعات تأثیری در 
موفقیت مالی این نشریه دارد؟  کلینیککسبوکار

دلنوشته های یک کارآفرین )44(
رفتار مشتری پسند داشته باش

در ش��ماره قبل گفتی��م که یکی از راز ه��ای موفقیت در 
کس��ب و کار، مدیریت ارتباط با مش��تریه. همچنین گفتیم 
برای اینکه بتونی رفتار مشتری پس��ند داش��ته باشی باید به 
چند نکته عمومی توجه داشته باشی و نخستین نکته را نیز 

توضیح دادم. در ادامه به سایر نکات اشاره می کنم: 
دوم: اگ��ر کس��ب و کارت نیرو ن��داره و متکی ب��ه خودته 
وظیفه مدیریت ارتباط با مش��تری با توست. اما اگه دفتر و 
دس��تک نیرو داری حتما یه نفر رو مسئول مدیریت ارتباط 
با مشتری کن. فکر نکن این کار هزینه است این کار یه نوع 

سرمایه گذاری برای ماه ها و سال های آینده است. 
س��وم: ارتباط و پیگیری مستمر با مشتریان. مشتری اگر 

امروز از مغازه ات خرید کرد و رفت اونو فراموش نکن. 
چهارم: تهیه بسته های تبلیغاتی و اهدایی 

در دفتر کار یا فروش��گاه ات همیشه یک سری بسته های 
ویژه تبلیغاتی باش��ه. البته س��عی کن متفاوت باشه. تو اگه 
می خوای ماهی یه بار یه هدیه بدی هر دو ماه هدیه بده ولی 

خوب و قابل استفاده باشه. 
بعضی ها ش��رکت وقتی یه سررس��ید یا کادو می خوان به 
مش��تری بدن این قدر گل درش��ت تبلی��غ می کنن که آدم 
بدش می آد اونو تو دس��تش بگیره. تو می تونی یه کیف پول 
چرم مارک دار تهیه کنی و به مش��تریان خاص بدی. داخل 
اون یه کارت ویزیتت هم باش��ه. الزم نیس��ت روی اون گل 
درشت اسم شرکت رو بنویسی، بذار مشتری بتونه از کادوی 
تو اس��تفاده کنه. ش��ک نکن که کادوی تو به خاطر همین 
متفاوت بودن تو ذهنش می مونه. البته با شناسایی مشتریان 
باید س��عی کنی برای هر کسی یه س��ری کادو آماده کنی. 
یکی کتاب دوس��ت داره، یکی لباس دوست داره یکی دیگه 
از بازی های کامپیوتری خوش��ش می آد. ما یه دوستی داریم 
خونه هر کس��ی می ره یه چیز می بره. خونه یکی ش��یرینی 
می ب��ره، برای یه دوس��ت دیگه اش کتاب می ب��ره، برای یه 
دوس��ت دیگه اش گل می بره، همش می گه من اینا رو برای 
لذت و استفاده اونا می برم نباید سلیقه خودمو تحمیل کنم. 

پنجم: اطالع رسانی به موقع در تخفیفات و فروش ویژه
تو می تونی از طریق پیامک یا تلگرام یا نامه یا اطالعیه یا 
ایمیل و. . . مش��تریان رو از ف��روش ویژه خبردار کنی. مثال 
آرایشگاهی که می رم گهگاهی برام پیامک می ده که کسانی 
که صبح های ش��نبه دوشنبه و چهارش��نبه برای اصالح مو 
بیان نیم بها باهاشون حساب می شه. تمام صبحا اون مشغوله. 
چون اطالع رس��ونی به موقع می کنه و می دونه مثال تابستونا 
بچه ها تو خونه ان و خانواده ها به محض اینکه متوجه بش��ن 

نیم بها هست اونا رو می فرستن آرایشگاه. 
ششم: تخفیف ساالنه و ماهانه برای مشتریانی که از سقف 

مشخصی بیشتر خرید کنند 
هفتم: ارس��ال پیامک های ش��خصی با موبایل خودتون با 

ذکر نام 
 هشتم: ارسال هدایای مناسب شأن مشتریان به در منازل 
نهم: ارسال یک شاخه گل به آدرس دفتر یا منزل مشتری 

بابت تولد 
دهم: دعوت از مشتریان در برنامه های اختصاصی 

یازدهم: ارسال بلیت های رایگان سینما، تئاتر و استخر و...
دوازدهم: یک سیس��تم کامپیوتری و نرم افزاری ساده راه 

بینداز 
سیزدهم: به همه مشتری ها فاکتور رسمی و دقیق بده 

چهاردهم: به مش��تریانی که از یک س��قف بیش��تر خرید 
کردن یه هدیه بده 

پانزدهم: یک روز یا یک هفته در ماه یا س��ال را به فروش 
ویژه اختصاص بده. البته با توجه به نوع فعالیت نوع فروش و 

ویژه بودن فرق می کنه. 
یکی از کاس��بای جوون و حرفه ای ک��ه در مرکز خرید 
تیراژه فروش��گاه پوشاک داشت 24 س��اعت بعد از خرید 
مشتری به اون مشتری پیامک می داد و اول از همه از اون 
تشکر می کرد و بعد می گفت اگر چنانچه از خرید ناراضی 
هس��تی کافیه تا به همین شماره پیامک کنی تا همکاران 
دم در من��زل ش��ما کاال را تحویل بگیرن و پول ش��ما رو 
برگردونن. این رفتار فروش��نده نوعی اعتماد سازی خوبی 
درس��ت کرد. بر خالف بعضی مغازه ها که می نویسند پس 
از فروش به هیچ وجه پس گرفته نمی ش��ود. این فروشنده 
عزی��ز ما در مغازه نوش��ته ب��ود در هر زمان که احس��اس 
کردید جنس خریده شده به لحاظ قیمت، کیفیت، رنگ، 
جنس و. . . مورد تأیید ش��ما نیس��ت ما با کمال میل پس 
می گیریم. ش��اید در نگاه اول بگید خب این باعث می شه 
که بعضی ها س��وء اس��تفاده بکنن و لباس را بخرن و ببرن 
در مراس��م بپوش��ن و دوباره برگردونن اما واقعا این گروه 
چند نفر هس��تند و چند بار می تونند این کار رو بکنن. تو 
یه مش��تری که دو بار به بهونه های الکی لباس را برگشت 
می ده متوجه می ش��ی و اونو شناسایی می کنی. اصال کار 
بخش مدیریت ارتباط همینه تا همه مشتریان را بشناسه و 

اونا رو طبقه بندی بکنه. 
ادامه دارد... 
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تخته سیاه

انتخاب عالی اثر جیم کالینز 

در ای��ران جیم کالینز را با کتاب »از خوب به عالی« در زمینه  
کس��ب و کار می شناس��ند. اما کتاب »انتخاب عالی« نیز از جمله 
کتاب های ارزشمند و خوبی است که کالینز در زمینه کسب و کار 

با همکاری جیم مورتن تی هانسن نوشته است. 
کالینز در این کتاب به این پرس��ش اساسی پاسخ می دهد که 
علت راستین موفقیت شرکت ها چیست؟ چرا برخی از شرکت ها 
باوجود تبلیغات و بازاریاب��ی خوب پس از مدتی از عرصه رقابت 
خارج می شوند و گروهی دیگر آرام آرام پله های ترقی و موفقیت 

را طی می کنند. 
مولف در کتاب »انتخاب عالی« با دقت در مدیریت شرکت های 
بزرگ و بررسی ش��یوه های رهبری رهبران این کسب و کارها راز 
بزرگ موفقیت را کش��ف می کند و به این س��وال پاسخ می دهد 
که چرا بعضی از شرکت ها با وجود همه  بحران ها، باز هم جهش 

می کنند؟ 
چرا برخی شرکت ها با وجود همه بحران ها، چندین دهه شکوفا 
باقی می مانند، اما برخی دیگر از پا می افتند و از بین می روند؟ این 
پرسش بنیادین جیم کالینز، استاد بزرگ فوت وفن های مدیریت 
در ای��ن کتاب اس��ت. او کار خود را با تمرکز بر پاس��خ دادن به 
معمای »دیرپایی شرکت ها« شروع کرده است. این کتاب شامل 
ضمیمه های مفصلی است که در آن، کالینز، روش شناسی خود را 
بیان می کند و انتق����اده����ای بالق�����وه را به چ�������الش 

می کشد. 
کالینز در کتاب Great by Choice )انتخاب عالی( داستانی 
از دو گروه آدم را تعریف می کند که گروه اول آهس��ته و پیوسته 
می رود و گروه دوم تند و پراکنده. از نظر او شرکت هایی که با نظم 

و ترتیب و همیشگی کار می کنند موفق ترند. 
به ق��ول َزک کاتلر منتقد کتاب انتخاب عال��ی در جاهایی از 
مسیرتان باید از مراتع سرسبز عبور کنید و در جاهایی دیگر باید 
از یک ش��یب یخی رد شوید. جاهایی باد در بادبان تان می وزد و 
بدون هیچ زحمتی شما را به جلو می راند و در جاهایی هم زمین 
زیر پایتان می لرزد و باعث لغزش شما می شود. پس حفظ نظم و 

تداوم برای پیمودن این مسیر نامشخص ضروری است. 
کتاب انتخاب عالی تالیف جیم کالینز و مورتن تی هانس��ن را 

انتشارات هورمزد با ترجمه عهدیه عبادی منتشر کرده است. 

معرفی استارت آپ

معرفی کتاب

رزرو غرفه
نام استارتاپ: دیجی شو

digishow. co :وب سایت
سال تأسیس: 13۹۶

موضوع: ثبت آنالین غرفه نمایشگاه
توضیح بیشتر: 

ما در دیجی ش��و قصد داریم بستری را فراهم کنیم تا 
افراد درهر کجای کشور که باشند بتوانند به سادگی برای 
نمایشگاه های خود غرفه رزرو کنند و بدون درگیری زمانی 
و مکانی در نمایشگاه های مرتبط با کسب و کار خود حاضر 

شوند.
شعار دیجی شو برتر دیده شو است که محلی برای دیده 

شدن کسب و کارها است.

 بسته بندی خالق
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