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تشریح برنامه اشتغالزایی دولت در سال  97به روایت رئیس
سازمان برنامه و بودجه

نجات پول ملی
از سقوط

هدف دولت در 97
 1میلیون شغل در  1سال

محمود جامساز
کارشناس اقتصادی

اص��وال منش��اء براب��ری نرخ
ارز ب��ه دلی��ل اینک��ه تاثی��ر
مس��تقیم ب��ر واردات ،صادرات
و ت��راز تج��اری و تولید بر کل
اقتص��اد میگ��ذارد از اهمیت
بس��یار باالیی برخوردار بوده و
هس��ت .واقعیت این اس��ت که
هی��چگاه ما در ای��ن چند دهه
اخیر نرخ واقع��ی ارز را تعیین
نکردهایم .اص�لا نمیدانیم که
نرخ واقعی آن چقدر اس��ت .از
آنجایی ک��ه دارای ی��ک نظام
اقتص��ادی نیس��تیم و صرف��ا
مجموعهای از دس��تورالعملها
و مقررات به صورت دس��توری
از باال ب��ه عوامل اجرایی دولت
دیکت��ه میش��ود و ب��ا توج��ه
ب��ه اینک��ه بی��ش از 80درصد
اقتص��اد در اختی��ار دولت قرار
دارد ،در مجموع��ه اقتص��ادی
م��ا متغیره��ای اقتص��ادی
نتیج��ه فعل و انفع��االت درون
سیستمی نیست و ساختگی و
غیرواقعی است .از همان زمانی
که ن��رخ ارز در بودجه کش��ور
تعیین و تصویب میش��ود و به
صورت قان��ون درمیآید دیگر
ارتباط آن با بازار آزاد
2
قطع میشود...

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت که در س��ال آینده با اعطای تس��هیالت  ۳۲۷هزار میلیارد تومانی ،یک
میلیون و  ۳۳هزار فرصت شغلی ایجاد خواهیم کرد .به گزارش «فرصت امروز» به نقل از خبرگزاریها ،محمدباقر
نوبخت ،سخنگوی دولت در نشست خبری اشتغال و تولید در بودجه  ۹۷با اشاره به اینکه اشتغال یکی از مطالبات
جدی نس��ل جوان از مس��ئوالن کشور است ،بیان کرد :اش��تغال یکی از اهداف مهم برنامه ششم توسعه کشور به
شمار میرود که دولت دوازدهم در ایام انتخابات و در زمان رأی مجلس برنامه مکتوبی به مردم اعالم کرد...
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ی جدیدمان با رجیستری غیرفعال شد چه کنیم؟
اگر گوش 

 5هزارگوشیتلفنرجیسترنشدهغیرفعالشد
3

بوکار
مدیریت و کس 
سبکهاییادگیریحرکتی

تجربیات  ۱۷کارآفرین موفق

در شهرهای زلزلهخیز نرخ بیمه گرانتر است

هشدار رئیسکل بیمه مرکزی
نسبت به وضعیت بیمه شخص ثالث

اهمیت بازاریابی حسی در دنیای امروز
مرز میان تبلیغات و بازاریابی

موفقیت در بازاریابی رویدادی
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آخرین فرصت تنفس برای پایتخت

وزیر راه و شهرسازی :باغات کن به پارک عمومی تبدیل میشود
وزیر راه و شهرسازی ضمن رد مصوبه کمیسیون ماده
 5ش��هرداریها گفت که بر اساس تصمیم شورای عالی
شهرسازی و معماری ،باغات کن تهران به پارک عمومی
تبدیل میش��ود ،زیرا باغات کن ،آخرین باقیماندههای
فضاه��ای س��بز پیرامون تهران اس��ت و صیان��ت از آن
اهمیت ویژهای دارد.
به گ��زارش «فرصت امروز» از پایگاه خبری وزارت راه
و شهرس��ازی ،عباس آخوندی در چهاردهمین جلس��ه
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بررسی طرح
ساماندهی و صیانت از باغات کن گفت :صیانت از باغات
کن آنقدر اهمیت دارد که باید ردیف بودجهای برای آن
اختص��اص یابد و ما در سیس��تم اجرایی تالش میکنیم
اینکار محقق شود.
آخوندی با اش��اره به اینکه نباید حفظ باغات کن را به
ی��ک محله محدود کرد ،گف��ت :صیانت از باغات کن ،به
دلی��ل اهمیت پایتخت ،موضوعی ملی اس��ت و باید این
نکت��ه را مدنظر قرار دهیم که در این مورد برای پایتخت
سیاس��تگذاری میکنیم .آخوندی افزود :در حالحاضر
ش��اهد وارونگی هوا و آلودگی بیش از حد هوای پایتخت
هس��تیم که همه اینها نش��ان میده��د در مورد محیط
زیس��ت مسئولیت ما جدی است و باید غیرقابل سکونت
بودن شهر را به دلیل آلودگی بیش از حد هوا و همچنین
حمل و نقل عمومی ناکافی مورد بازنگری قرار دهیم و به
بهبود آن کمک کنیم.
وزی��ر راه و شهرس��ازی تصری��ح ک��رد :در م��ورد
بارگذاریهای بیش��تر در باغات ش��هر ته��ران و به ویژه
باغ��ات کن ،تاکی��د میکنم که ش��ورایعالی با هرگونه
بارگذاری اعم از سبک و سنگین مخالف است.
رئیس ش��ورایعالی شهرس��ازی و معم��اری ایران با
بیان اینکه بیش از س��ه دهه است که شهرداریها مسیر
بیقانونی را طی کردهاند ،افزود :در پنج س��ال گذش��ته،
بارگذاریه��ای بیش از ان��دازه در منطقه یک تهران ،آن
منطقه را به مرحله بحرانی کشانده است.
وی ادام��ه داد :به همین دلیل نیز ب��ا اجازه بارگذاری
حتی اندک در باغات کن که تنها باقی مانده فضای سبز
تهران هس��تند به ش��دت مخالفیم ،زیرا این کار ،قانونی
کردن تخلف است و ش��اهد آن وضعیتی هستیم که در
نقاط مختلف پایتخت رخ داده است.
وزیر راه و شهرس��ازی ضمن انتق��اد از بارگذاریهای
بی��ش از اندازه در مناطق مختل��ف تهران به منطقه یک
اش��اره کرد و گفت :قرار بود در  20س��ال آینده منطقه

یک ،جمعیتی  350هزار نفر داش��ته باشد اما هم اکنون
 650هزار نفر جمعیت دارد و اینها همان تخلفات اندکی
است که به مرور وضعیت شهر را بحرانی کرده است.
وجود  ٢٠٠پروانه تخلف ساختمانی در پیرامون
حرم مطهر رضوی
عض��و کابینه دول��ت دوازدهم گفت :در مش��هد و در
پیرام��ون حرم مطهر امام رض��ا (ع) تنها در  ٣٥٠هکتار
 ٢٠٠پروان��ه س��اختمانی تخل��ف وج��ود دارد و با این
واقعیتهای تلخی که وجود دارد بهطور مشخص شورای
عالی شهرسازی با اجازه تراکم بیشتر مخالف است.
آخون��دی تصریح کرد :فهم ما از باغداری مش��ارکتی،
موضوعی که توسط مشاور طرح ارائه شده است ،ساخت
و س��از اس��ت و تجربه نیز آن را ثابت کرده اس��ت و به
همین دلیل با آن مخالف هستیم.
وزیر راه و شهرس��ازی همچنین خاطرنش��ان کرد :در
س��ال  93پیش��نهاد دادیم تا از مدل قانون ملی ش��دن
جنگلها اس��تفاده کنی��م و قانونی را ب��رای باغات کن
تدوی��ن و برای تصوی��ب به مجلس ببریم ت��ا اراضی که
قرار اس��ت بر اساس مصوبه شورایعالی تبدیل به پارک
عمومی شود در مجلس تبدیل به قانون شود.
آخوندی با تاکید ب��ر اینکه باغات کن ،آخرین فرصت
تنف��س تهران با جمعیتی حدود  10میلیون نفر اس��ت،
گف��ت :نمیتوانیم صیانت از باغات ک��ن را تنها به طرح
یک اس��تان و یک محله محدود کنیم ،بلکه باید موضوع
فوق را به صورت ملی دنبال کنیم.
وزیر راه و شهرسازی یادآور شد :در حال حاضر دولت
به شهرداری تهران ،سالیانه  4500میلیارد تومان کمک
میکند که میتواند در قبال این کمک ،صیانت از باغات
ک��ن و تبدیل آن به پارک عمومی را نیز مطالبه کند ،در
عینحال میتواند کمکهای خود را به شهرداری تهران،
مش��روط به ارتقای حمل و نقل عمومی و بهبود وضعیت
محیط زیست ادامه دهد.
رئیس ش��ورایعالی شهرسازی و معماری ایران گفت:
اش��کال کار این اس��ت که دول��ت در  12س��ال دوران
مس��ئولیت آقای قالیباف بر ش��هرداری تهران  50هزار
میلیارد تومان به ش��هرداری تهران کمک کرد و به جای
آنکه آن کمکها تبدیل به کیفیت بخش��یدن به حمل و
ط زیست پایتخت شود ،تبدیل
نقل عمومی و بهبود محی 
به پل صدر شد که مورد انتقاد ما است.
وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکید کرد :ته��ران به عنوان

پایتخ��ت ای��ران ارزش آن را دارد ک��ه در مورد اصالح و
ارتقای کیفیت زندگی در این کالنشهر ،منابع اجرای آن
را از ردی��ف بودجه عموم��ی اختصاص بدهیم و باید این
نکته را مدنظر قرار دهیم که راهحلهای درهای پش��تی
در مورد آینده پایتخت تبدیل به فساد میشود.
آخوندی مغایرت اصولی و اساس��ی مصوبه کمیسیون
ماده  5را در مورد باغات کن با طرحهای باالدستی اعالم
کرد و گفت :دبیرخانه شورایعالی شهرسازی و معماری
ایران ،الیحه تبدیل باغات کن به پارک عمومی را تدوین
میکند.
وزیر راه و شهرسازی گفت :از شهرداری تهران خواسته
بودی��م تا بر اس��اس قانون در کمیس��یون م��اده  5این
موضوع را بررسی و برای آن طرح تفصیلی تهیه کند که
امروز طرح تفصیلی پیشبینی شده برای شهر تهران که
مربوط به س��ال  95و مدیریت پیشین شهرداری تهران
است ،به جلسه شورای عالی آمد و روی آن بحث شد.
اعتراض شورایعالی شهرسازی و معماری ایران به
عملکرد  ۱۰ساله شهرداری تهران
آخون��دی ادامه داد :ش��ورای عالی شهرس��ازی و
معماری ایران نس��بت به عملکرد  10ساله شهرداری
تهران به ش��دت معترض است که کمکهایی که در
طی یک دهه به ش��هرداری تهران انجام ش��د تبدیل
ب��ه اتوبانهای��ی همچون صدر و  ...ش��د که در واقع
نهتنها حمل و نقل عمومی و محیط زیس��ت را بهبود
نبخشید و س��بب ارتقای آنها نشد ،بلکه تاثیر منفی
نیز داشت.
رئیس ش��ورای عالی شهرسازی و معماری ایران افزود:
ش��ورایعالی شهرس��ازی و معماری ای��ران آنچه را که
کمیس��یون ماده  5پیش��نهاد داده بود ،نس��بت به طرح
مصوب قبلی طرح جامع ،مغایر دانس��ت و آن طرح را به
طور کلی رد کرد و از ش��هرداری خواس��ت تا موضوع را
مجددا در کمیسیون ماده  5مطرح کند و طرح جدیدی
ارائه دهد.
وزیر راه و شهرس��ازی تصریح کرد :وقتی ش��هر تهران
ب��ا گرفتاریهایی از جمله حمل و نق��ل عمومی ناکافی
و همچنی��ن آلودگی بحران��ی هوا ،مواجه اس��ت دولت
باید کمکهایی را که به ش��هرداری تهران ارائه میدهد
جهتدار کند ،بنابراین میتواند از ش��هرداری و ش��ورای
ش��هر تهران بخواهد که در مقاب��ل کمکهایی که ارائه
می دهد ،اهداف مشخصی را به سرانجام برساند.
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«گردآوری حرفه ای» را امتحان کنید
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گوپرو درصدد جلب مشتری
برای فروش خود است

بیش از  ۹۰درصد دریاچ ه ارومیه خشک شده است

تشنگی ،تنها سهم دریاچه ارومیه
براس��اس آمارها ،کاهش بارندگیه��ا در حوضه آبریز
دریاچه ارومیه طی  ۶۷سال گذشته بی سابقه اعالم شده
است .همچنین در حال حاضر یک میلیارد مترمکعب آب
در بستر دریاچه وجود دارد که تنها معادل ۳۵درصد بستر
دریاچه را پوش��انده و میتوان ب��ا صراحت اعالم کرد که
بیش از ۹۰درصد دریاچ ه ارومیه خشک شده است.
به گزارش ایسنا ،اطالعات ثبت ش��ده در  ۲۴آذر ماه،
بیانگر این اس��ت که حجم آب موج��ود در دریاچه برابر
ب��ا یک میلیارد و  ۶۶میلیون متر مکع��ب بوده و این در
حالی است که طبق میانگین دراز مدت ۳۰ساله ،میزان
آب موجود در دریاچه باید برابر با  ۱۶میلیارد متر مکعب
باش��د .برخی نقش عوامل انس��انی در خش��کی دریاچه
ارومیه و لزوم مداخل ه زودهنگام را عاملی بر خشک شدن
دریاچه میدانند و معتقدند که با در نظر گرفتن دخالت
نامناسب بشر در طبیعت ،هیچ بال و خطری دور از انتظار
نیس��ت .در همه بحرانهای زیس��تمحیطی به اقدامات
اورژانسی نیاز اس��ت و به گفته ساری صراف ،کارشناس
ح��وزه آب برای احیای دریاچهای مثل دریاچ ه ارومیه در
دنیا حدود ۲۵س��ال زمان الزم است .او با اشاره به نقش
خشکی دریاچه در گرم شدن هوا گفت :پهن ه آبی دریاچه
در گذشته نقش موثری در تعدیل هوای شهرهای حاشیه
دریاچه داش��ت .اما امروزه با توجه به وجود پهن ه خشکی
در سطح وسیع و خاصیت خشکیها شاهد گرم شدن هوا
حتی در فصول سرد سال هستیم.
وی ب��ا بی��ان اینکه  ۱۵س��ال پیش برخی هش��دار
محققان و دانش��گاهیان مبنی بر خشکی دریاچ ه ارومیه
را سیاهنمایی خواندند ،بیان کرد :بیتوجهی به هشدارها،
نب��ود منش��ور محیطزیس��ت ،جای خالی کرس��یهای
آزاداندیش��ی در مس��ائل زیس��تمحیطی ،نبود حمایت
ملی از محیط زیس��ت و اجرایی نشدن قوانین و حمایت
از برخ��ی کارخانجات آالینده به بهان ه حمایت از تولید و
اشتغال نتیجهای جز تخریب محیط زیست ندارد.
عض��و هیات علمی دانش��گاه تبریز گف��ت :بیتوجهی
مسئوالن ذیربط نسبت به بحران خشکی دریاچ ه ارومیه
و نبود قوانین مصوب برای کشاورزان و مردم ،باعث شده
اس��ت مردم خش��کی دریاچه را یک بازی خبری تلقی
کنند .مس��ئوالن به مردم نیاز دارند ،از اینرو میکوشند
مردم را ناراحت نکنند .هیچ هشدار جدی و قانون تصویب
شدهای در اینباره وجود ندارد .عالق ه مردم ما هم در شعار
خالصه شده و هیچ تغییر مثبت و موثری در مصرف آب
و الگوی کشت توسط مردم و مسئوالن دیده نمیشود!
او با اشاره به برخی سیاستگذاریهای نادرست حوزه
کش��اورزی در برنام ه ششم توس��عه تصریح کرد :تولید
ساالن ه یک میلیون و  ۲۰۰هزار تن چغندر و تبدیل ۵۰۰
هزار هکتار از اراضی شیبدار به باغ از جمله سیاستهای
مدون در برنام ه توس��ع ه ششم اس��ت که بدون توجه به
میزان آب مورد نیاز به احداث باغ و کشت چغندر تدوین

شده و با توجه به اینکه اراضی موجود در حاشی ه دریاچ ه
ارومیه یکی از کانونهای اصلی کشت چغندر با نیاز آبی
فراوان اس��ت ،اجرای این طرح ،بحران خشکی را تشدید
خواهد کرد .منابع آبی ما قانونی به هدر میروند.
ساریصراف افزود :تا زمانی که بحران دریاچ ه ارومیه و
کمآبی از سوی مسئوالن جدی گرفته نشود ،نمیتوان از
مردم انتظار داش��ت .با وجود چنین طرحهایی در برنامه
شش��م توسع ه مردم نیز بحران آب را جدی نمیگیرند و
اگر محصوالتی با نیاز آبی زیاد کشت کنند ،کار غیرقانونی
انجام ندادهاند ،چون مجوز آن در برنام ه توس��ع ه کشور و
از سوی مس��ئوالن صادر شده است .مردم زمانی خود را
موظف به اجرای قوانین میدانند که مس��ئوالن را جدی
و صادق ببیند .وی با اش��اره به نادیده گرفته شدن منابع
انرژی ،توصیه به استفاده از کودهای شیمیایی و تشویق
به سدسازی در برنام ه ششم توسعه گفت :با وجود منابع
آبی محدود و بحران خشکی دریاچه ،نمایندگان هم وعده
سدسازی به مردم میدهند .مردم این مغایرت در بیانات
و قوانین مصوب را به وجود اهداف پنهان و سیاسی تعبیر
میکنند .گفتنی است در چهار سال گذشته  ۲۲۲۶میلیارد
تومان اعتبار به طرح های احیای دریاچه تخصیص یافته
اما بهدلیل مشکالت دولت در تامین منابع اعتباری میزان
تخصیص ،معادل  ۲۰درصد اعتبارات مصوب بوده است،
همچنین در بررسیهای انجام گرفته از آخرین وضعیت
پروژهها و عوامل اثرگذار در آن سه عامل تغییرات اقلیمی
و تدابیر مدیریتی به همراه مش��کالت اقتصادی درتامین
منابع اعتباری عنوان ش��ده اس��ت .عالوه بر این باید به
این مساله توجه کرد که از  ۲۷راهکار مصوب ستاد ملّی
احیای دریاچه ارومیه  ۱۲راهکار در افزایش تراز دریاچه
ارومیه تاثیر مستقیم دارد که میتوان به ممنوعیت توسعه
اراضی کش��اورزی ،ممنوعیت برداشت غیرمجاز از منابع
آب سطحی و زیرزمینی ،کنترل سطح زیرکشت چغندر
قند و جلوگیری از خروج چغندر تولیدی به سایر استانها
و ساماندهی برداشت از منابع آبی در حوضه دریاچه اشاره
کرد که تاکنون به سرانجام نرسیده است.
همچنین کاهش میزان مصرف تا حد  ۴۰درصدی در
بخش کشاورزی از مهمترین برنامههای مدیریت مصرف
منابع آبی اس��ت؛ ل��ذا در این حوزه باید با آگاهس��ازی و
آموزش کش��اورزان و جلب مش��ارکت آن��ان در اجرای
طرح های مدیریت کش��ت ،اس��تفاده از ارق��ام مقاوم به
کمآبی و پربازده و اجرای شبکههای آبیاری تحت فشار و
سیستمهای نوین آبیاری در اراضی حوضه دریاچه ارومیه
از میزان مصرف مازاد بر نیاز کشاورزی کاسته شود.
حی��ات و احی��ای دریاچه ارومیه نیازمند یک بس��یج
همگانی و توجه به برنامهها است که برای این مهم الزم
است تمام مس��ئوالن در تمام ارگانها با یکدیگر متحد
باش��ند تا بتوان دریاچه ارومیه را از خش��کی و تشنگی
نجات داد.
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نجات پول ملی از سقوط
محمود جامساز

کارشناس اقتصادی

اصوال منش��اء براب��ری نرخ ارز به دلی��ل اینکه تاثیر
مس��تقیم بر واردات ،ص��ادرات و تراز تجاری و تولید بر
کل اقتصاد میگذارد از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار
بوده و هس��ت .واقعیت این است که هیچگاه ما در این
چن��د دهه اخیر نرخ واقعی ارز را تعیین نکردهایم .اصال
نمیدانیم که نرخ واقعی آن چقدر اس��ت .از آنجایی که
دارای یک نظام اقتصادی نیستیم و صرفا مجموعهای از
دس��تورالعملها و مقررات به صورت دستوری از باال به
عوامل اجرایی دولت دیکته میشود و با توجه به اینکه
بیش از 80درصد اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد ،در
مجموعه اقتصادی ما متغیرهای اقتصادی نتیجه فعل و
انفعاالت درون سیستمی نیست و ساختگی و غیرواقعی
است.
از هم��ان زمانی که نرخ ارز در بودجه کش��ور تعیین
و تصویب میش��ود و به صورت قان��ون درمیآید دیگر
ارتب��اط آن با بازار آزاد قطع میش��ود .چون زمانی که
قیمت ارز با یک تلورانس��ی در بودجه تعیین میشود،
دولت اجازه ندارد قیمت ارز را بیش از آن افزایش دهد.
یکی از دالیلی که ما با کس��ری بودجه ،افزایش پایه
پولی و رش��د نقدینگی مواجه هس��تیم همین مساله
است .در واقع وقتی بند ناف دولت به درآمدهای نفتی
بسته ش��ده و بخش اعظم درآمدهای تامین بودجه از
درآمدهای نفتی اس��ت ،وقتی که دول��ت دالر را برای
واردات ،مس��افرها ی��ا تحصیالت عرض��ه میکند یک
کشش مشخصی ایجاد میکند .مثال اگر ارز در بودجه
به قیمت هزار و پنجاه تومان تعیین شود طبیعی است
که تجار تا حدی کش��ش دارند که این قیمت را جذب
کنند .از آن حد بیشتر دیگر کشش نخواهند داشت.
دولت هم چون به لحاظ قانونی دستش بسته است و
به موجب بودجه نمیتواند از قانون عدول کند متوسل
به بانک مرکزی می شود و بانک مرکزی هم این دالرها
را به عنوان پش��توانه نگه میدارد و پول چاپ میکند.
این پول پرقدرت وارد چرخه پولی کشور می شود.
از طرف دیگ��ر داراییهای خارجی بانک مرکزی باال
م��یرود ،پایه پول��ی نیز باال میرود و در نهایت رش��د
نقدینگی باعث افزایش سطح عمومی قیمتها میشود
که در نهایت هم به تورم می انجامد.
ت��ورم عامل اصلی کاهش قدرت خرید اس��ت .یعنی
دولت یک مالیات پنهان��ی را از مردم به عنوان کاهش
قدرت خریدش��ان اخذ میکند .اینجاست که ضرورت
حفظ قدرت خرید پول ملی نمایان میش��ود .چون در
ص��ورت کاهش قدرت خرید پ��ول ملی ریال در مقابل
ارزهای دیگر تضعیف میشود .درباره اینکه دولت چطور
بای��د عمل کند تا بتواند قدرت خرید پول ملی را ثابت
نگه دارد باید نکاتی را عرض کنم.
اول اینکه الزم اس��ت دولت در بودجه ،تعادل ایجاد
کند .ارتباط بودجه را با نفت به حداقل برس��اند ،رشد
اقتص��ادی را افزایش دهد و بهرهوری را باال ببرد .وقتی
که ما صحبت از رش��د اقتص��ادی میکنیم منظور این
اس��ت که تمام��ی ارزش کاالها و خدماتی که امس��ال
تولید شده نسبت به پارسال افزایش یافته باشد .نتیجه
این مس��اله ایجاد اشتغال و افزایش تولید ملی و عرضه
محصول است.
زمانی که عرضه کل زیاد باش��د ،قاعدتا پاس��خگوی
تقاض��ای کل خواهد بود و قیمتها از این طریق پایین
کشیده خواهد ش��د .وقتی که سطح عمومی قیمتها
پایین بیاید قدرت خرید باال میرود و پول ملی تقویت
میشود.
متاس��فانه ما در س��الهای گذشته ش��اهد چنین
وضع��ی نبودهایم .سیاس��تهای پولی م��ا از دولت
مستقل نبوده ،بلکه همیش��ه دنباله رو سیاستهای
مالی دولت بوده اس��ت .هیچگاه سیاس��تهای بانک
مرک��زی در جهت تثبیت قدرت خری��د پول نتیجه
نداده اس��ت .اگر هم هدفش��ان این ب��وده به دلیل
اجرای نامتعادل و متناقض همیش��ه در عمل اهداف
به ضد خودشان تبدیل شدهاند.
به اعتقاد من همانط��ور که کینز میگوید تضعیف
پول ملی یکی از س��ادهترین راههای تخریب بنیانهای
اقتصادی است .اما متاسفانه ما همیشه در همین جهت
حرکت و پول ملیمان را تضعیف کردهایم .کس��انی که
میگوین��د ما باید دالر را تقویت کنیم ،پول خودمان را
تضعیف کنیم تا صادرات رش��د کند باید بدانند که این
مساله با ظرفیتهای اقتصادی ما اصال سازگار نیست .به
دلیل اینکه ظرفیتهای اقتصادی ما و بهرهوری عوامل
تولید اصال در حدی نیست که بتواند جوابگوی اقتصاد
ما باشد و به افزایش تولید بینجامد.
دلیل آن هم این است که حدود  80درصد واردات ما
کاالهای سرمایهای ،واسطهای و مصرفی است .چنانچه
خاطرتان اس��ت ما نرخ ارز را از س��ال  80به بعد دائما
افزایش دادیم .اما کاالهای س��رمایهای خیلی بیشتر از
کاالهای مصرفی افزایش یافت .این به معنای تضعیف
تولید و از پای انداختن آن است.
متاسفانه امروز هم شاهد چنین وضعیتی هستیم .در
مجموع من معتقدم دول��ت در وهله اول باید وضعیت
بودجه را متعادل کند و ما باید حداکثر بتوانیم خودمان
را به درآمدهای داخلی متکی کنیم .ارز باید به سرمایه
تبدیل و به س��مت تولید حرکت کن��د تا از این طریق
تولید کشور و بنیانهای آن را متحول کنیم.
منبع :خبرآنالین

هدف دولت در 97؛  1میلیون شغل در  1سال
رئی��س س��ازمان برنام��ه و
بودجه گفت که در س��ال آینده
با اعطای تس��هیالت  ۳۲۷هزار
میلیارد تومان��ی ،یک میلیون و
 ۳۳ه��زار فرصت ش��غلی ایجاد
خواهیم کرد.
به گزارش «فرصت امروز» به
نقل از خبرگزاریها ،محمدباقر
نوبخ��ت ،س��خنگوی دولت در
نشس��ت خبری اشتغال و تولید
در بودجه  ۹۷با اش��اره به اینکه
اش��تغال یکی از مطالبات جدی
نس��ل جوان از مسئوالن کشور
است ،بیان کرد :اشتغال یکی از
اهداف مهم برنامه ششم توسعه
کشور به شمار میرود که دولت
دوازده��م در ای��ام انتخاب��ات و
در زم��ان رأی مجل��س برنامه
مکتوبی به مردم اعالم کرد.
به گفت��ه نوبخ��ت ،دولت در
الیح��ه بودجه س��ال  ،۹۷مبلغ
 ۳۲۷ه��زار میلی��ارد توم��ان
بودجه ب��رای اش��تغالزایی در
س��ال  ۹۷پیشبین��ی ک��رده
اس��ت .از این مبل��غ۷۳ ،هزار و
 ۴۰۰میلی��ارد توم��ان
ب��رای طرحه��ای تولی��دی
اش��تغالزا و  ۲۵۴ه��زار و
 ۳۰۰میلی��ارد توم��ان ب��رای
طرحه��ای عمران��ی پیشبینی
شده است که در صورت تصویب
مجلس ،اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی دولت تصریح کرد:
از محل این سرمایهگذاری یک
میلیون و ۳۳هزار فرصت شغلی
و رش��د اقتص��ادی ۶درص��دی
ایجاد خواهد شد.
نوبخ��ت ادامه داد :از  ۷۳هزار
و  ۴۰۰میلیارد تومانی که برای
تولی��د و اش��تغال پیشبین��ی
ش��ده؛  ۳۵ه��زار میلی��ارد از
طریق تس��هیالت بانک��ی۱۵ ،
هزار میلیارد تومان تس��هیالت
صندوق توسعه ملی ۱۷ ،هزار و
 ۴۰۰میلی��ارد تومان حاملهای
ان��رژی و بودج��ه عموم��ی و
همچنین  ۶هزار میلیارد تومان
مانده اعتبارات اشتغال روستایی
در نظر گرفته شده است.
او اف��زود :موضوع دس��تیابی
به رش��د مثبت اقتص��ادی بعد
از س��الهای  ۹۱و  ۹۲ک��ه ب��ا
رش��دهای منفی روبهرو بودیم
حرکت جدیدی را مش��تمل بر
دو اقدام رش��د س��رمایهگذاری
آغاز کردیم که امسال به صورت
پیشرفتهتری دنبال میکنیم.
به گفته نوبخت ،سال گذشته

 ۱۷ه��زار و ۹۰۰میلیارد تومان
تس��هیالت در اختی��ار  ۲۴هزار
واح��د خصوصی اعطا ش��د که
براس��اس آمار بان��ک مرکزی و
مرکز آمار مثبت ۷.۱درصد رشد
سرمایهگذاری و رشد دو رقمی
اقتصاد را به همراه داشت.
او ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه
 254هزار و  300میلیارد تومان
س��رمایهگذاری در طرحه��ای
مناب��ع عمران��ی پیشبین��ی
ش��ده اس��ت ،گفت 6 :ه��زار و
 400میلی��ارد توم��ان آن از
مناب��ع عموم��ی 13 ،ه��زار و
 300میلی��ارد توم��ان مناب��ع
فردی 53 ،هزار و  100میلیارد
تومان مشارکت بخشخصوصی،
 124هزار و  500میلیارد تومان
از شرکتهای دولتی پیشبینی
شده است.
 22هزار و  300شغل در
حمل و نقل درونشهری
ایجاد میشود
رئیس سازمان برنامه و بودجه
با اش��اره ب��ه اینک��ه 22هزار و
 300ش��غل جدی��د برای حمل
و نق��ل درونش��هری ایج��اد
میش��ود ،گفت :بر این اس��اس
15هزار تاکسی گازسوز 2 ،هزار
مینیبوس 2 ،هزار کامیونت2 ،
هزار وانت 2 ،هزار موتورسیکلت
برقی و هزار دستگاه واگن مترو
را جایگزین خواهیم کرد.

نوبخت ادام��ه داد :همچنین
برای حمل و نقل برونش��هری،
 200دس��تگاه واگن مس��افری،
100دس��تگاه لکوموتی��و ریلی،
 100دس��تگاه حم��ل و نق��ل
ری��ل ب��اری و  10ه��زار واحد
واگن ب��اری جایگزی��ن خواهد
ش��د که بدین منظور  2هزار و
 750ش��غل در این بخش ایجاد
میشود.
سخنگوی دولت درباره افزایش
تعرفه خودروه��ای هیبریدی از
 5به 15درص��د نیز گفت :تعرفه
خودروه��ای برق��ی ب��ه س��بب
تاثیرگ��ذاری در کاهش آلودگی
همچنان صفر است و تنها تعرفه
خودروهای هیبریدی به س��بب
انتقادات زی��اد به دولت به جهت
لوکسبودن تغییر یافته است.
 300هزار شغل در بافت
فرسوده و  67هزار شغل در
بخش کشاورزی
رئیس سازمان برنامه و بودجه
ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بازس��ازی
بافته��ای فرس��وده محل��ه به
محله و شهر به شهر را در سال
 97اج��را خواهیم ک��رد ،تاکید
ک��رد :وام ب��ا س��ود 9درصد به
م��ردم جهت بازس��ازی واحدها
داده خواهد شد.
به گفت��ه نوبخت ،بازس��ازی
بافته��ای فرس��وده در مناطق
ش��هری و روس��تایی  300هزار

فرصت شغلی ایجاد خواهد کرد.
او از ایج��اد  67ه��زار فرصت
ش��غلی در س��ه ط��رح بخ��ش
کش��اورزی نیز خبر داد و گفت:
در س��ال آینده 33هزار فرصت
ش��غلی در کش��ت گلخان��های،
 14ه��زار فرص��ت ش��غلی در
پ��رورش ماه��ی در قف��س و
 20ه��زار فرص��ت ش��غلی در
صنایع تبدیلی و تکمیلی ایجاد
خواهد شد.
نوبخ��ت همچنی��ن از ایجاد
 173ه��زار فرصت ش��غلی در
بخش گردشگری صنایع دستی
می��راث فرهنگ��ی و  74هزار و
 552ش��غل در بخ��ش صنعت
خبر داد.
استخدام دولتی در سال
آینده ادامه دارد
نوبخ��ت با اش��اره ب��ه برنامه
دولت در ایجاد اش��تغال دولتی
نی��ز گفت :ب��ا توجه ب��ه قانون
خدم��ات کش��وری در بند ب و
ج م��اده  24این اجازه به دولت
داده ش��ده اس��ت که ب��ه ازای
خ��روج هر س��ه نفر ی��ک نیرو
ج��ذب کند که ای��ن روند برای
سال آتی ادامه خواهد داشت و
هیچ من��ع قانونی در این زمینه
وجود ندارد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه
با اش��اره ب��ه اینک��ه جایگزینی
فروش ام�لاک تملیکی به جای

اص�لاح قیمت حاملهای انرژی
در کمیس��یون تلفی��ق در حال
بررسی است ،افزود :در رابطه با
تبصره  18ع�لاوه بر جایگزینی
فروش ام�لاک تملیکی به جای
اص�لاح قیمت حاملهای انرژی
رق��م آن از  17ه��زار و 400
میلی��ارد توم��ان ب��ه  10هزار
میلیارد تومان تقلیل یافته است
و حال باید منتظ��ر ماند و دید
که چه وضعیتی پیش میآید.
س��خنگوی دول��ت از کاهش
ی��ک درصدی نرخ بی��کاری در
ش��ش ماهه نخست سال نسبت
به مدت مش��ابه سال قبل خبر
داد و گف��ت :س��ال گذش��ته
 17ه��زار و  900میلیارد تومان
تس��هیالت به واحدهای کوچک
اختصاص دادیم ک��ه آثار آن را
در نیمه نخس��ت سال مشاهده
کردی��م .ب��ه گفت��ه وی ،برای
افزای��ش ظرفی��ت واحده��ای
تولیدی  20هزار میلیارد تومان
مناب��ع در نظ��ر گرفت��ه ش��ده
اس��ت ،چراکه اش��تغال یکی از
مطالب��ات مهم جوانان اس��ت.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه
با اش��اره ب��ه آخری��ن وضعیت
مج��وز دولت مبنی ب��ر افزایش
قیم��ت حامله��ای ان��رژی در
س��ال  ،97بیان ک��رد :افزایش
حاملهای انرژی مصوب امسال
نیست؛ بلکه در سالهای پیش
دولت ام��کان افزایش قیمت را
نیز داشته اس��ت اما وجود یک
عدد در ارقام ج��دول دلیل آن
نیست که هر اقدامی که بخواهد
انج��ام دهد ،بلکه باید با مجلس
هماهنگیهای الزم ایجاد شود.
وی با اش��اره ب��ه اینکه حقوق
مقام��ات برای س��ال آینده اضافه
نخواهد ش��د ،تصریح کرد :حقوق
مدیران و مقامات دولتی س��قفی
دارد ،بنابرای��ن ام��کان افزای��ش
وج��ود ن��دارد و تنه��ا در س��ال
آینده حقوق کارمن��دان دولت و
بازنشس��تگان 10درص��د افزوده
خواهد ش��د .نوبخت با اش��اره به
اینکه یک ری��ال صرفهجویی در
هزینههای جاری امری ضروری
اس��ت ،گف��ت :با توجه ب��ه آنکه
عم��ده هزینهه��ا در بخشهای
ام��ور رفاه��ی و اجتماعی ،دفاع
و امنی��ت ،آم��وزش و تحقیقات
و س�لامت ص��رف میش��ود ،از
مجلس تقاضا داریم از هزینه این
چهار دس��تگاه در بودجه س��ال
آینده بکاهد.

گزارش2
آیا افزایش قیمت بنزین موجب تورم میشود؟

 3شرط اساسی افزایش قیمت بنزین
در جری��ان بررس��ی قیم��ت
بنزی��ن در الیحه بودجه س��ال
 ۱۳۹۷تنها موضوعی که تا این
لحظه قطعی ش��ده ،این اس��ت
که قیم��ت بنزین  ۱۵۰۰تومان
ب��رای هر لیتر نخواهد ش��د ،اما
هنوز گمانهزنیها در این زمینه
ادام��ه دارد؛ از دونرخی ش��دن
و اس��تفاده از کارت س��وخت
و س��همیهبندی ت��ا افزای��ش
۱۵درصدی قیم��ت بنزین .این
در ش��رایطی اس��ت ک��ه برخی
فعاالن حوزه عرضه س��وخت از
جمله رئیس کانون جایگاهداران
س��وخت معتقدن��د در صورتی
ک��ه یکس��ری ش��رایط فراه��م
باش��د ،بنزین را حت��ی میتوان
تا  2ه��زار تومان ه��م افزایش
داد .ناص��ر رئیسف��رد ،رئی��س
کانون جایگاهداران س��وخت در
گفتوگو با خبرآنالین با اش��اره
به س��ه ش��رط افزای��ش قیمت
بنزین گفت :اگ��ر قیمت بنزین
 2ه��زار تومان هم ش��ود ،یک
درصد در س��بد هزین��ه خانوار

اثر دارد.
او ادامه داد :من جزو کس��انی
هس��تم که ب��ا افزای��ش قیمت
بنزی��ن موافق هس��تم و اینکه
قیمته��ای تکلیفی برداش��ته
ش��ود و به قیمته��ای منطقه
برسد .این کار فواید زیادی دارد.
من با بیش از  40سال تجربه در
این زمینه معتقدم که همیش��ه
ب��رای افزای��ش قیم��ت بنزین
یک جو روان��ی در جامعه ایجاد
کردند ،چ��ون افزای��ش قیمت
بنزی��ن آنچنان ک��ه میگویند،
هیچ اثری بر تورم ندارد.
رئیس کان��ون جای��گاهداران
س��وخت درباره تاثی��ر افزایش
قیم��ت بنزی��ن بر ت��ورم گفت:
من معتقدم اگ��ر قیمت بنزین
 2ه��زار تومان هم ش��ود ،یک
درصد در س��بد هزین��ه خانوار
اثر دارد؛ مش��روط بر اینکه همه
کمک کنند جو روانی برداش��ته
ش��ود .از س��وی دیگ��ر ،ی��ک
س��ازمان نظارتی جامع تدوین
ش��ود که جلوی کس��انی که از

افزای��ش قیم��ت سوءاس��تفاده
میکنند ،گرفته شود .همچنین
مردم بدانن��د که افزایش قیمت
سوخت در کجا هزینه میشود.
رئیسفرد با اشاره به سه شرط
اساس��ی افزایش قیم��ت بنزین
تصری��ح کرد :این من��وط به این
اس��ت که دو شرط بعدی اجرایی
ش��ود .ش��ما تصور کنید که اگر
یک وانت��ی از میدان تجریش به
س��مت میدان ترهبار برود ،یعنی
از ش��مالیترین نقط��ه تهران تا
جنوبیترین نقطه ب��ار بزند و به
بازار آن منطقه برگردد 15 ،لیتر
بنزین مصرف میکند و برای این
 15لیت��ر بنزین اگر هر لیتر هزار
تومان هم اضافه ش��ود ،میشود
 15ه��زار توم��ان100 .درص��د
هم خدمات��ی که مرتب��ط با آن
هس��ت ،افزایش قیمت پیدا کند.
ای��ن چیزی اس��ت ک��ه مطرح
میکنن��د ک��ه بنزین اگ��ر گران
شود ،دس��تمزد تعمیرات ،روغن
و . . .هم گران میشود .هیچوقت
از 100درصد که بیشتر نمیشود.

 15ه��زار تومان تف��اوت قیمت
بنزین است و  15هزار تومان هم
عوارض مرتبط با آن که میشود
 30هزار تومان .اگر  30هزار توان
را تقس��یم بر 3هزار کیلو کنید،
ی��ک درصد میش��ود .پس اصل
واقعه این اس��ت ک��ه یک درصد
در سبد هزینه فردی که با بنزین
مرتبط است ،اضافه میشود.
او ب��ا اش��اره به تجربه کش��ور
ترکی��ه ادامه داد :اما س��وال این
است که اگر قیمت بنزین  2هزار
تومان شد ،کجا هزینه میشود؟
آیا دوب��اره جزو هزینههای دولت
م��یرود ،ی��ا اینک��ه ف��ردی که
مابهالتفاوت قیمت را میدهد ،در
زمینههای رفاهی هزینه میشود؛
همان کاری که ترکیه کرد .ترکیه
زمانیکه قیمت حاملهای انرژی
را واقعی کرد ،با برنامهریزی گفت
بهطور مثال سه سال مابهالتفاوت
قیم��ت را در زمینه کش��اورزی
خرج میکنم .از همان فردای آن
روز ،کش��اورزی را ترغیب کردند
و برایشان سم ارزانقیمت ،بذر

ارزانقیمت و ماشینآالت مجانی
فراهم کردند .این کار باعث ش��د
آرام آرام کش��اورزی این کش��ور
ب��ه خودکفایی رس��ید؛ ترکیهای
که حتی س��یبزمینی را از ایران
وارد میک��رد .از س��وی دیگ��ر،
نزدیک به  2میلیون شغل ایجاد
کرد .به این ترتیب ،مصرفکننده
زمان��یکه دید مث�لا در هر لیتر
بنزین یک دالر اضافهتر پرداخت
میکند ،اما در مقابل متوجه شد
که یک رفاه��ی نیز برایش ایجاد
شده است .ترکیه دوره بعد روی
تولید تمرکز کرد؛ آن هم زمانیکه
ترکیه هیچ تولیدی نداشت .ترکیه
حتی کبریت را هم از جای دیگر
وارد میکرد ،اما در حال حاضر در
لوازم منزل ح��رف اول را میزند
و بهتری��ن برنده��ا در پوش��اک
برای ترکیه اس��ت .رئیس کانون
جایگاهداران س��وخت در پایان
گفت :ما نی��ز باید همین کار را
کنیم .یعنی مابهالتفاوت قیمت
بنزین را در کش��اورزی و تولید
ببریم و تولید راه بیندازیم.

اقتصاد کالن
پرونده کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی بسته
شد

شاید وقتی دیگر

بهرغم تکلیفی که توسط ستاد فرماندهی اقتصاد
مقاومتی ب��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز
بانک مرکزی ب��ه منظور اجرای طرح جدید کارت
اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال  ۱۳۹۶ابالغ
ش��د ،به گفته س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان
ل��وازم خانگی «اجرای این طرح با توجه به فرصت
اندک باقی مانده تا پایان سال منتفی است».
به گزارش ایسنا ،قرار بر این بود که طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال جاری
با رفع نقایص طرح قبلی که در س��ال گذش��ته به
مرحله اجرا درآمد ،توسط وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و نیز بانک مرکزی اجرایی شود؛ دستوری
که توسط س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی طبق
ابالغیهای به این دو دس��تگاه ابالغ ش��د اما بهرغم
گذشت  ۱۰ماه از سال جاری کماکان هیچ برنامه
عملیات��ی در ای��ن خص��وص ارائه نش��ده و بنابر
اطالعات دریافتی اجرای آن در سال جاری منتفی
است.
بر اس��اس مصوب��ه س��تاد برنامهری��زی اقتصاد
مقاومت��ی باید طرح جدی��د کارت اعتباری خرید
کاالی ایرانی توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت
و نی��ز بانک مرکزی در س��ال ج��اری مدنظر قرار
میگرفت ،چرا که به عنوان وظیفه این دو دستگاه
تعریف ش��ده اس��ت؛ پروژهای که این دو دستگاه
موظ��ف بودند پ��س از تهی��ه ،آن را جهت اجرا و
ابالغ به تصویب س��ازمان برنامه و بودجه برساند؛
اتفاقی که با گذش��ت حدود  ۱۰ماه از سال ۱۳۹۶
کماکان به مرحله اج��را درنیامده و کام ً
ال بعید به
نظر میرسد که در سال جاری عملیاتی شود.
به دلیل مس��ائل و مش��کالت مختلفی که طرح
کارت اعتب��اری خری��د کاالی ایران��ی در س��ال
گذش��ته ب��ا آن روبهرو بوده و منش��أ اختالف بین
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی
در این بخش ش��ده بود ،س��تاد فرماندهی اقتصاد
مقاومت��ی تصمیم گرفت تا ط��رح جدیدی در این
خصوص مدنظر قرار گیرد که با رفع اشکاالتی که
تولیدکنندگان و نیز متقاضیان خرید با آن روبهرو
بودند ،به نح��و مطلوب و تحت عنوان طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در س��ال جاری
اجرایی شود.
ب��ه همین دلی��ل این تصمیم به تصویب س��تاد
فرمانده��ی اقتص��اد مقاومتی رس��ید و به وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت و نیز بانک مرکزی ابالغ
شد تا هر چه سریعتر طرح جدید را تهیه و اجرای
آن را در دستور کار قرار دهند.
ب��ه م��رور و با گذش��ت زمان مس��ئوالن وزارت
صنعت ،مع��دن و تجارت و نیز بان��ک مرکزی در
پاس��خ به علت طوالنی ش��دن اجرای طرح جدید
کارت اعتب��اری خری��د کاالی ایران��ی ،مس��ائل
مختلفی را مطرح میکردند.
پرون��ده طرح کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی
در س��ال گذشته به گونهای بس��ته شد که نهتنها
انتقادات عدیدهای به آن وارد آمد که دو مجموعه
وزارت صنعت ،معدن و تجارت و نیز بانک مرکزی
نسبت به چگونگی اجرای آنچه در خصوص لیست
کااله��ای مدنظر و نیز تس��هیالت بانکی معترض
بودند.
بنابرای��ن به منظ��ور اجرای ط��رح جدید کارت
اعتب��اری خری��د کاالی ایران��ی در س��ال جاری،
وزارت صنعت ،معدن و تجارت در مردادماه س��ال
جاری پیش��نهاد جدیدی را به بانک مرکزی ارائه
ک��رد که به گفته مس��ئوالن ای��ن وزارتخانه حتی
توس��ط س��ازمان برنامه و بودجه اصالح و به تأیید
رس��یده بود اما در نهایت این طرح با چکشکاری
بانک مرکزی همراه ش��د و قرار بر این شد تا بانک
مرکزی اقدام به تهیه طرح جدیدی کرده و بر این
اساس طرح ارائه شده قبلی توسط وزارت صنعت،
معدن و تجارت مسکوت ماند.
طب��ق آخری��ن اظه��ارات ،طرح جدی��د کارت
اعتباری خرید کاالی ایرانی به کمیسیون اعتبارات
بانک مرکزی ارس��ال و منتظر تأیید و تصویب در
این کمیسیون بود تا پس از ارائه به وزارت صنعت،
مع��دن و تجارت و تواف��ق نهایی دو دس��تگاه به
س��ازمان برنامه و بودجه ارسال شود تا در صورت
تصوی��ب نهایی طرح جدی��د کارت اعتباری خرید
کاالی ایرانی به مرحله اجرا درآید.
موضوعی که با گذش��ت  ۱۰ماه از سال ۱۳۹۶
کم��اکان تصمیمی در خصوص آن اتخاذ نش��ده و
درگیر و دار نحوه اجرا قرار دارد.
بنابر اطالعاتی که در اختیار خبرگزاری ایس��نا
قرار گرفته است ،تصمیمی به اجرای طرح جدید
کارت اعتباری خرید کاالی ایرانی در سال ۱۳۹۶
نیس��ت و بهرغم مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد
مقاومت��ی که به وزارت صنع��ت ،معدن و تجارت
و نی��ز بانک مرک��زی در جهت اج��رای این طرح
ابالغ ش��ده اس��ت ،طرح یادش��ده در سال جاری
اجرایی نخواهد ش��د؛ طرحی که س��ال گذشته با
مش��کالت و انتقادات فراوان همراه بود و بسیاری
از کارشناس��ان آن را پافش��اری بیهوده بر اجرای
طرحی ناموف��ق ارزیابی میکردند و درنهایت قرار
بود با رفع نقایص و کاس��تیهای مختلف در سال
جاری به نحو مطلوبی اجرایی شود.

تلفن مستقیم86073290 :
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دریچه

ی جدیدمان با رجیستری غیرفعال شد چه کنیم؟
اگر گوش 

 5هزار گوشی تلفن رجیستر نشده غیرفعال شد
فرصت امروز :طرح ثبت شناس��ه گوشیهای همراه
موس��وم ب��ه رجیس��تری از  14آذرماه امس��ال و با برند
تج��اری اپل وارد فاز عملیاتی ش��د و س��ه برند تجاری
دیگر ش��امل موت��وروال ،بلکبری و گوگل پیکس��ل نیز
از  9دیماه مش��مول این طرح ش��دند .بر این اس��اس،
گوش��یهای قاچاق که شناس��ه 15رقمی آنها در شبکه
ثبت نش��ده باش��د ،بالفاصل��ه پس از اتصال به ش��بکه،
پیامکی دریافت خواهند کرد که «این دستگاه شما جزو
دس��تگاههای قانونی ثبتشده نیس��ت و از این تاریخ از
شبکه سرویس نخواهند گرفت».
ب��ه گفت��ه مس��ئوالن ،از  14دیم��اه و پای��ان مهلت
30روزه ،روزانه  2هزار گوشی غیرقانونی بهطور میانگین
قطع خواهند شد و در همین زمینه روز گذشته مدیرکل
فناوری اطالعات و ارتباطات ستاد مبارزه با قاچاق کاال و
ارز از غیرفعالشدن  5هزار گوشی موبایل رجیسترنشده
خبر داد.
این در حالی است که بسیاری از خریداران از موضوع
رجیس��تری بیاط�لاع یا کماط�لاع بوده یا پاس��خهای
نادرستی از طرف فروشنده دریافت کردهاند و در نتیجه
آن متضرر شدهاند ،اما چگونه میتوان از وقوع این اتفاق
جلوگیری کرد ی��ا به میزان قابلتوجه��ی آن را کاهش
داد؟ به نظر میرس��د با گذش��ت بیشتر از یک ماه از فاز
عملیاتی طرح رجیس��تری ،اطالعرسانی الزم درباره این
طرح از س��وی دولت انجام نش��ده و با وجود اراده س��ه
وزارت ارتباط��ات ،صمت و اقتصاد (گمرک) برای اجرای
آن ،اما هنوز مردم با چند و چون و زوایای مختلف طرح
رجیستری گوشیهای تلفن همراه آشنایی ندارند.
طرح رجیس��تری درحالیک��ه از مدتها پیش مطرح
ش��ده و بعضا به علت ع��دم آمادگی با شکس��ت مواجه
ش��ده ب��ود ،در نهایت ب��ا آمادگی سیس��تمهای فنی و
زیرس��اختهای الزم به گفته مسئوالن ارتباطات و ستاد
مبارزه با قاچاق کاال و ارز ،ابتدا با آگاهس��ازی بخشهای
مختلف و پایش کل ش��بکه اپراتوره��ای موبایل و ثبت
و مانیتورین��گ آخرین شناس��ههای ترکیبی گوش��ی و
س��یمکارت ،از مهرماه بار دیگر کلید خورد و محمدجواد
آذریجهرم��ی ،وزی��ر ارتباطات از مکانی��زم پلهای برای
اجرای آن خبر داد.
به گزارش ایس��نا ،همچنی��ن در مرحله دوم که اعالم
برندهای ش��امل رجیس��تری بود ،این ط��رح ابتدا برای

انجامش��ده به این خاطر است که خریدار پیش از خرید
گوش��ی مورد نظر خود از ثبت گوش��ی اطمینان حاصل
کرده تا ش��کایت در این زمینه کاهش یابد و مش��تریان
درگیر بوروکراسی اداری نشوند.

گوش��یهای برند اپل از تاریخ 14آذر آغاز شد .در ادامه
این مرحله نیز گوش��یهای گوگل ،بلکبری و موتوروال
به عنوان مدلهایی که مش��مول فاز اجرایی مرحله دوم
رجیس��تری میشوند ،اعالم ش��دند و مقرر شد از تاریخ
هشت دیماه این مدلها مشمول طرح شوند .درواقع با
روشنشدن این گوشیها ،در صورتی که شناسهشان در
سیستم اپراتوری ثبت نش��ده باشد ،برای کاربر پیامکی
ارسال میشود که تنها تا یک ماه دیگر از شبکه خدمات
دریافت خواهد کرد.
به گفته مس��ئوالن ،با اجرای این ط��رح ،برای تمامی
گوش��یها و تبلتهای��ی که تا قبل از تاری��خ اجرای هر
مرحله فعال ش��ده اس��ت مش��کلی به وجود نمیآید اما
پس از آن صرفا گوش��یهایی ک��ه از مبادی قانونی وارد
کشور شدهاند فعال خواهند شد .برای استعالم قانونی و
یا غیرقانونی بودن روند واردات هر گوشی نیز الزم است
خریداران با اس��تعالم کد ۱۵رقم��ی ( )IMEIاز طریق
س��امانه  *۷۷۷۷#یا  *۴#اصالت گوش��ی را بررس��ی و
پس از اطمینان از ثبت گوشی نسبت به خرید آن اقدام
کنند.
وظیفه رجیستری بر عهده فروشنده است
بنابراین خریدار باید س��ریال دس��تگاه م��ورد نظر را
به س��امانه همتا اعالم و از رجیس��تر بودن آن اطمینان
حاص��ل کند ،ام��ا درنهای��ت وظیف��ه رجیس��ترکردن

دس��تگاههای موبایلی که در فروش��گاه هستند بر عهده
فروش��نده اس��ت ،بنابراین در صورتی که خریدار گوشی
را خریده و این گوش��ی در لیس��ت برندهایی که تاکنون
و در مرحله دوم اجرایی رجیس��تری اعالم ش��دهاند قرار
داشت و با گذشت زمان اعالمشده ،دستگاهش غیرفعال
شد ،خریدار باید به استناد فاکتور به فروشنده مراجعه و
درخواست حل مشکل کند.
در نهایت در بدترین حالت اگر با وجود اطالعرسانیهای
انجامشده ،مش��تری هیچ خبری نداشته باشد و بخواهد
خرید کن��د ،وظایفی در قبال خرید خ��ود دارد .یکی از
وظایف مش��تری این است که از فروشنده فاکتور بگیرد.
ممکن اس��ت مشتری س��هلانگاری کرده ،پول پرداخت
کن��د و فاکتور هم نگیرد ،در صورتی که اگر مش��تری از
رجیستری هم خبر نداشته باشد باید از فروشنده فاکتور
بگیرد .در این شرایط پس از گذشت  30روز در صورتی
که گوشی از کار افتاد ،باید به استناد فاکتور به فروشگاه
مراجعه کرده و گوش��ی را با دریافت مبلغ برگردانده و یا
آن را با یک گوشی قانونی تعویض کند.
در صورت��ی که فروش��نده حاضر به دریافت گوش��ی
با عودت مبلغ نش��ده و یا آن را تعوی��ض نکرد ،خریدار
میتواند به سازمان تعزیرات حکومتی یا سازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ش��کایت کرده و اعالم
کند گوشی خریداریشده رجیس��تر نیست و مراحل را
از این طریق پیگیری کند .البته تمام اطالعرس��انیهای
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س بگیرند
فروشندگان باید گوشیها را پ 
همچنین رئیس اتحادیه صنف دستگاههای مخابراتی
و ارتباط��ی و ل��وازم جانبی تهران با اش��اره ب��ه اعمال
رجیس��تری روی  ۵۰۰۰گوش��ی اپل در سراس��ر کشور
از اعمال رجیس��تری روی گوش��یهای سامس��ونگ در
روزهای آینده خبر داد .مهدی محبی با بیان اینکه تا به
حال  ۱۰۰۰گوش��ی تلفن همراه مدل اپل از مدار خارج
شده اس��ت ،گفت :قرار بود تا روز دوشنبه تعداد ۳۰۰۰
گوشی از این مدل از مدار خارج شود ،اما در حالت عادی
نمیتوان آنها را قطع کرد و باید آنتن آنها جابهجا ش��ود
تا بتوان مابقی را هم قطع کرد .البته از روز دوش��نبه اگر
آنتن را ه��م جابهجا نکنند ،باز هم از مدار خارج ش��ده
و قطع میش��وند .او ب��ا تاکید بر اینکه از روز دوش��نبه
قرار بوده اس��ت تا حدود  ۳۰۰۰گوش��ی تلفن اپل قطع
ش��ود ،گفت :تعداد  ۵۰۰۰گوشی موبایل رجیستر نشده
از همین برند نیز در دست اعمال طرح رجیستری است
که از روز دوش��نبه به بعد قطعش��دن آنها ش��روع شده
است .البته این گوشیها فقط در تهران نبوده و در همه
کشور این طرح اجرا خواهد شد.
رئیس اتحادیه مخابرات استان تهران با اشاره به شروع
اعمال طرح رجیستری از تاریخ  ۱۵آذرماه امسال گفت:
تا روز دوش��نبه تعداد  ۳۰۰۰گوش��ی موبایل باید قطع
شده باشد که البته حدود ۷۰۰عدد از آنها از کشور خارج
شده است.
او در پاس��خ به اینکه مقصر اصلی در قطعش��دن این
تعداد از گوش��یهای موبایل بهرغم اطالعرسانی کیست،
گف��ت :مقص��ر اصلی فروش��ندهها بودهاند ک��ه به دلیل
بیاطالعی یا تصور رجیس��تر نش��دن گوشیها ،اقدام به
ف��روش این گوش��یها کردهاند که ح��اال باید به صورت
کارکرده و دست دوم آنها را پس بگیرند.
م��ردم هم بای��د موقع خرید گوش��یهای تلفن همراه
حتم��ا از رجیس��تر ش��دن آنه��ا اطمینان یافت��ه و کد
گوش��یها را به شمارهای که برای رجیستری اعالم شده
است ،ارسال کنند.

پرداخت  ۳۸۰۰میلیارد تومان سود سهام
عدالت در سه نوبت

واریز یکسوم سود
به حساب مشموالن

س��ازمان خصوصیسازی به کس��انی که مالک کل
س��هام یکمیلیونی عدالت هس��تند۵۰ ،هزار تومان
و به مابق��ی حدود  ۲۶۰۰۰تومان س��ود در فاز اول
پرداخت میکند.
ب��ه گزارش «فرصت امروز» ،بن��ا بر تصمیم جدید
دولت ،پرداخت اولین مرحله س��ود س��هام عدالت از
روز گذش��ته آغاز ش��د و بر این اس��اس ،مشموالنی
که میزان س��هام عدالت آنها یکمیلیون تومان است
(شامل مش��موالن مددجوی کمیته امداد و سازمان
بهزیس��تی و همچنی��ن اف��رادی که از مح��ل آورده
نق��دی خود اق��دام به تس��ویه مانده بدهی اقس��اط
س��هام خود کردهاند) بابت عملکرد س��ود سال مالی
 95شرکتهای س��رمایهپذیر150 ،هزار تومان سود
دریاف��ت خواهند کرد؛ البته این س��ود بهمرور و طی
س��ه مرحله به حس��اب واریز خواهد شد و در مرحله
نخست مبلغ آن  50هزار تومان خواهد بود.
همچنین افرادی که س��هام عدال��ت آنها کمتر
از یکمیلی��ون تومان ارزش دارد ،بهنس��بت ارزش
س��هام خود ،سود س��هام عدالت دریافت میکنند؛
سود س��هام عدالت این افراد حدود  26600تومان
در مرحله اول اس��ت و مجموع س��ود پرداختی به
این افراد در س��ال جاری علیالحس��اب  79هزار و
 800تومان است.
میرعل��ی اش��رف عب��داهلل پوریحس��ینی ،رئیس
س��ازمان خصوصیس��ازی روز گذش��ته در نشست
خبری از پرداخت  3هزار و  800میلیارد تومان سود
سهام عدالت طی س��ه نوبت به مشموالن خبر داد و
گفت :سود س��هام عدالت برای افرادی که سهامشان
را تا س��قف یک میلیون تومان واریز نکردهاند حدود
 26600تومان محاسبه ش��ده و ظرف ساعات آینده
واریز میشود.
پوریحس��ینی اف��زود :هن��وز  14میلی��ون نفر از
س��هامداران عدال��ت ،ک��د بانکی ش��با به س��ازمان
خصوصیس��ازی اعالم نکردند ،با این حال امیدواریم
تا پایان س��ال نوبت دوم سود سهام عدالت پرداخت
شود.
به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی ،قیمت روز
س��هام عدالت بر اس��اس تابلوی ب��ورس  2میلیون و
 400هزار تومان است.
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دریچه
رئیس اتاق تهران مطرح کرد

ارز باید بر اساس واقعیتهای
موجود تکنرخی شود

مس��عود خوانس��اری ،نایب رئیس ات��اق ایران با
اشاره به نوس��انات ارزی کش��ور در روزهای اخیر
گفت :از س��ال  ،۹۳رئیسکل بانک مرکزی مرتب
اع�لام میکرد ک��ه نرخ ارز باید تکنرخی ش��ود و
دولت نیز مکرر برای انج��ام این کار وعده میداد،
اما هنوز زمان آن مشخص نیست.
به گ��زارش «فرص��ت ام��روز» از ات��اق تهران،
سیوچهارمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق تهران
روز گذشته با حضور اعضای هیأت نمایندگان اتاق
تهران برگزار شد .در این جلسه ،مسعود خوانساری
رئیس اتاق تهران به جهشهای ارزی اشاره کرد و
گفت :یکی از مباحثی که همیش��ه در جلس��ات ما
مطرح میش��ود ارز است و من فکر میکنم باز هم
باید به این موضوع مهم بپردازیم؛ این نوساناتی که
در بح��ث قیمت ارز یک دفعه پیش آمد ،به تولید،
صنعت و کس��انی که در کسب و کار حضور دارند،
ضربه میزند .از س��ال  93هر زمان بحث ارز پیش
آمده مرتب رئیس کل بانک مرکزی اعالم کردهاند
از س��ه ماه آینده ارز را تک نرخی خواهند کرد ،اما
سالهای  95 ،94 ،93به پایان رسید و اتفاقی رخ
نداد و االن هم چندین ماه از سال  1396میگذرد
و من فکر میکنم دوباره اگر از آقای س��یف سؤال
شود ،اعالم میکنند که ارز تک نرخی خواهد شد،
ولی زمانش مش��خص نیست .در هفتههای گذشته
بازهم ش��اهد جهشهایی در قیمت ارز بودیم ،اما
بح��ث ما همان اس��ت که باره��ا و بارها همین جا
مطرح ش��ده؛ چه بهتر که واقعیته��ا را ببینیم و
براس��اس واقعیتهای موجود بان��ک مرکزی ارز را
مدیری��ت کند و قیمت ارز را واقعی س��ازد که این
نوسانات یک مرتبه صورت نگیرد.
او در ادام��ه گفت :بحثی در هفتههای گذش��ته
مطرح ش��ده است که اگر قرار باشد افزایش قیمت
ارز در تولید اثر داشته باشد ،چرا در صادرات ما این
را نمیبینی��م؟ بحث ارز یک ترازویی اس��ت که دو
کفه دارد ،یکی صادرات است و دیگری واردات؛ در
بحث صادرات چرا ما با افزایش روبهرو نمیشویم؟
پاس��خ این اس��ت که در صادرات ما چه مشکلی
را حل کردهایم که انتظ��ار داریم صادرات افزایش
پی��دا کند؛ در ح��ال حاضر ح��دود 6میلیارد دالر
پروژههای��ی هس��ت ک��ه ش��رکتهای ایران��ی در
مناقصههای بینالمللی برنده ش��دهاند و میتوانند
در خ��ارج از کش��ور کار کنن��د ،ول��ی نمیتوانند
ضمانتنام��ه بانکی بدهند؛ مش��کالت حمل و نقل
همچنان پا برجا هس��ت ،مشوقهای صادراتی داده
نش��ده و ...ولی از طرف دیگر و در کفه دیگر ترازو
بحث واردات اس��ت ،ببینید ما در س��الهای قبل
از  1390ح��دود 60میلیارد دالر در س��ال واردات
داش��تیم االن این عدد رسیده به 40میلیارد دالر،
سؤال این اس��ت که چرا واردات این قدر کم شده
اس��ت؟ علتش این اس��ت ک��ه از تولی��دات داخل
استفاده شده و ما واردات کمتری داشتهایم .یعنی
اگر ارز واقعی ش��ود مسلما تولید داخلی رشد پیدا
میکند و تولید میتواند س��ر بلند کند و نیازهای
داخل��ی را برآورده س��ازد .ممکن اس��ت در جواب
بگوین��د ق��درت خرید کم ش��ده ،ولی ش��ما االن
در داخ��ل کمب��ود هیچ کاالیی را ندارید .تا س��ال
گذشته یکی از مشکالتی که اقتصاد ما داشت این
ب��ود که ظرفی��ت و ذخیره انبارها داش��ت افزایش
پیدا میکرد یعنی از نظر تولید مش��کلی نداشتیم
و نداریم و اگر قیمت ارز واقعی شود قطعا در تولید
میتواند بسیار مؤثر باشد.
خوانس��اری در ادام��ه به بده��ی دولت به بخش
خصوصی اش��اره کرد و گف��ت :االن فرصت خوبی
ب��رای توج��ه ب��ه پرداخ��ت بدهیه��ای دولت به
بخشخصوصی اس��ت و الیح��ه بودجه در مجلس
درح��ال بررس��ی اس��ت ،واقعی��ت این اس��ت که
بنگاهه��ای بخشخصوص��ی مانن��د پیمان��کاران،
صنعتیها ،بنگاهه��ای دارو و . . .از دولت مطالبات
زیادی دارند و در وضعیت وخیمی به سر میبرند،
اگر به موقع در همین س��ال مش��کالت اینها حل
نش��ود خیلیها بس��ته خواهند ش��د و با مشکالت
بس��یاری روبهرو میش��وند .ما درخواستمان هم
از دول��ت و ه��م از مجل��س این هس��ت که حتما
بح��ث بدهی دول��ت به بخشخصوص��ی در الیحه
بودج��ه دی��ده ش��ود .البت��ه گویا در کمیس��یون
تلفیق مجلس تصویب ش��ده که برای این موضوع
 50ه��زار میلیارد تومان از طریق تهاتر بدهیهای
دول��ت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تأمین
کنند ،اگر ای��ن موضوع به نتیجه برس��د خیلی از
مشکالت حل خواهد شد و بدهی چند ساله دولت
به بخشخصوصی به پایان خواهد رسید.
رئی��س ات��اق ته��ران ب��ه موض��وع تعرفهها هم
پرداخت و گف��ت :بحث دیگ��ر ،ممنوعیت یکباره
واردات برخ��ی از کاالها و افزایش تعرفهها اس��ت.
اگر قرار است تعرفهها افزایش پیدا کند باید حتما
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نرخنــامه

گزارش سامانه «چکاوک» نشان میدهد

کاهش ارزش و تعداد چکهای برگشتی در آذرماه امسال
فرصت ام�روز :بر مبنای نتایج
سامانه«چکاوک» در آذرماه امسال،
س��هم ارزش��ی چکهای برگشتی
نس��بت به آبانماه امس��ال کاهش
و نس��بت به آذرماه س��ال گذشته
افزایش یافته است .همچنین سهم
تع��دادی چکهای برگش��تی نیز
نس��بت به آبانماه امسال و آذرماه
سال گذشته کاهش داشته است.
بر اس��اس آنچه بان��ک مرکزی
گ��زارش داده اس��ت ،در آذرم��اه
امس��ال در کل کش��ور ح��دود
 ۹.۴میلیون فقره چک به ارزش��ی
ح��دود  ۶۲۵ه��زار میلی��ارد ریال
مبادله شد که از این تعداد ،بالغ بر
 ۱.۴میلیون فقره چک به ارزش��ی
ح��دود ۱۳۵ه��زار میلی��ارد ریال
برگش��ت داده شده اس��ت .به این
ترتیب ،در کل کشور ۱۵.۳ ،درصد
از تعداد و  ۲۱.۶درصد از ارزش کل
چکهای مبادلهای آذرماه امسال را
چکهای برگشتی تشکیل میدهد
که سهم ارزشی این چکها نسبت
ب��ه ماه قب��ل کاهش و نس��بت به
آذرماه س��ال گذشته افزایش یافته
اس��ت .همچنی��ن س��هم تعدادی
چکهای برگشتی نیز نسبت به ماه
قبل و آذر ماه سال گذشته کاهش
داشته است( .جدول شماره )2
در آذرماه امسال در تهران حدود
۳.۳میلیون فقره چک به ارزشی بالغ
بر  ۳۷۲ه��زار میلیارد ریال مبادله
ش��د که از این تعداد ،بالغ بر ۴۷۸
ه��زار فقره چک به ارزش��ی حدود
 ۷۵ه��زار میلیارد ریال برگش��ت
داده شده است( .جدول شماره )1
ب��ه ای��ن ترتی��ب ۱۴.۶ ،درصد از
تع��داد و  ۲۰.۱درصد از ارزش کل
چکهای مبادلهای آذرماه امس��ال

در ته��ران را چکهای برگش��تی
تش��کیل میدهد که سهم ارزشی
ای��ن چکها نس��بت به م��اه قبل
کاهش و نس��بت به آذرماه س��ال
گذش��ته افزایش یافته است .سهم
تع��دادی چکهای برگش��تی نیز
نس��بت به ماه قبل و آذرماه س��ال
گذشته کاهش داشته است.
طب��ق آم��ار موج��ود ،بخ��ش
عمدهای از چکها به دلیل فقدان
ی��ا کس��ری موج��ودی برگش��ت
داده ش��ده اس��ت ،بهطوریکه در
آذرماه س��ال جاری در کل کش��ور
 ۹۷.۱درص��د از تع��داد و
 ۹۵.۸درصد از ارزش کل چکهای

برگشتی به دلیل کسری یا فقدان
موجودی بوده اس��ت .همچنین در
آذر ماه امس��ال در اس��تان تهران
 ۹۶.۴درصد از تعداد و  ۹۵.۴درصد
از ارزش کل چکهای برگشتی به
دلیل کس��ری یا فقدان موجودی
بوده است( .جدول شماره )۳
بهرغ��م پیش��رفت بانک��داری
الکترونی��ک در روشه��ای نوی��ن
پرداخ��ت ،چک بهعن��وان یکی از
ابزاره��ای مهم مب��ادالت همواره
نقش خود را در تسویه حسابهای
خ��رد و کالن حفظ کرده اس��ت.
اگر چه طی دو دهه اخیر به دلیل
تداوم توسعه سامانهها و تجهیزات

پرداخ��ت الکترونیک��ی ،ابزارهای
پرداخت الکترونیکی بهمرور زمان
جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی
نظیر اسکناس و مسکوک شد .اما
ب��ه دلیل اهمیت کارک��رد و امتیاز
چک و بهخصوص جایگاه اعتباری
چک در مبادالت کش��ور ،این ابزار
پرداخت هن��وز ه��م از مهمترین
ابزاره��ای نظ��ام پرداخت کش��ور
محسوب میشود.
بان��ک مرک��زی در راس��تای
شفافسازی و مقاومسازی اقتصاد،
ع�لاوه ب��ر تکمی��ل زیرس��اخت
پ��ردازش و پذی��رش الکترونیکی
چک ،پیادهسازی کامل سامانههای

تعداد و ارزش چکهای عادی مبادلهای و برگشتی در آذرماه امسال (جدول شماره )1

مبادلهای

برگشتی

تعداد (صد فقره)

ارزش (میلیارد ریال)

تعداد (صد فقره)

ارزش (میلیارد ریال)

کشور

93868

624690

14338

134946

تهران

32732

372012

4785

74928

سهم چکهای برگشتی از کل چکهای عادی مبادلهای (جدول شماره )2

تعداد

ارزش

آذر 95

آبان 96

آذر 96

آذر 95

آبان 96

آذر 96

کل کشور

15.5

15.4

15.3

20.9

22.5

21.6

تهران

15

14.9

14.6

18.4

21.3

20.1

تعداد ،ارزش و سهم چکهای برگشتی به دلیل کسری و یا فقدان موجودی در آذرماه امسال (جدول شماره )3

کسری یا فقدان موجودی

سهم (درصد)

تعداد (صد فقره)

ارزش (میلیارد ریال)

تعداد

ارزش

کل کشور

13925

129276

97.1

95.8

تهران

4615

71512

96.4

95.4

نظارتی مرتبط نظیر س��امانه چک
برگش��تی ،س��امانه مرکز کنترل و
نظارت اعتباری (مکنا) و بهخصوص
سامانه صدور یکپارچه الکترونیکی
دس��تهچک (صی��اد) را ب��ا هدف
ایجاد زمین��ه و امکان نظارت مؤثر
بر س��ازوکار صدور دسته چک در
دستور کار قرار داده است.
با رونمایی از س��امانه صیاد عم ً
ال
گام اجرایی برای پیادهسازی سامانه
یکپارچه چک درکش��ور برداشته
شد .با راهاندازی این سیستم ،بانک
مرکزی موفق ب��ه صدور چکهای
یکپارچ��ه میش��ود و همچنی��ن
اطالع��ات چک بهص��ورت آنالین
در دس��ترس متقاضیان اس��ت که
امکان شناس��ایی و اعتبارس��نجی
را فراه��م میکن��د .این سیس��تم
س��بب منحصر به فرد بودن چک
و آنالی��ن بودن آن ،ب��دون در نظر
گرفتن بانک صادرکننده میشود.
س��امانهای که چهار هدف «ارتقای
ضریب امنیتی و اعتباربخش��ی به
برگ��ه چ��ک»« ،استانداردس��ازی
جانمای��ی م��ورد نوش��تاری و
ش عملی��ات تصدیگری»،
کاه�� 
«بررسیصالحیتدارنده دستهچک
از طریق سامانههای اعتبارسنجی
بانک مرکزی» و «ایجاد ش��فافیت
اطالعات��ی و جلوگی��ری از
سوءاس��تفادههای ناش��ی از تبانی
ش��عب در صدور دس��تهچک» را
دنبال میکند.
انتظ��ار میرود که ب��ا تکمیل و
راهاندازی س��امانه مزبور راهکاری
ب��رای کاهش چکهای برگش��تی
ایج��اد ش��ود و س��هم چکه��ای
برگش��تی در نظام پرداخت کشور
بهطور قابل مالحظهای کاهش یابد.

در شهرهای زلزلهخیز نرخ بیمه گرانتر است

هشدار رئیسکل بیمه مرکزی نسبت به وضعیت بیمه شخص ثالث
فرص�ت ام�روز :ب��ه گفت��ه رئی��سکل
بیم��ه مرکزی ،در حال حاض��ر تنها 7درصد
س��اختمانها بیم��ه زلزل��ه دارن��د و باید به
س��مت اجباری شدن بیمهنامه زلزله حرکت
شود .عبدالناصر همتی همچنین عدم تمایل
شرکتهای بیمهای برای بیمهکردن خانههای
مناطق مس��کونی زلزلهخیز را قویا رد کرده و
میگوی��د طبعا نرخه��ا در مناطق زلزلهخیز
بیشتر اس��ت ،ولی شرکتها مشکلی با بیمه
خانههای روی گسل ندارند.
رئی��سکل بیمه مرک��زی ک��ه در برنامه
تلویزیونی شبکه خبر ش��رکت کرده بود ،بار
دیگر نس��بت به وضعیت بیم ه شخص ثالث
هش��دار داد و گفت :میزان پرداخت خسارت
در بیمه شخص ثالث فاجعه است ،ادامه این
روند و افزایش آم��ار تلفات حوادث رانندگی
ب��رای بیمه ش��خص ثالث بس��یار خطرناک
اس��ت همچنا ن که س��ال گذش��ته ۱۰هزار
میلیارد تومان در این حوزه خسارت پرداخت
کردی��م .وی ادام��ه داد :طبق قانون حداکثر
تخفیف بیمه شخص ثالث برای هر بیمهنامه
70درصد تعیین ش��ده است .او درباره بیمه
ش��خص ثالث خودرو نیز تصریح کرد :ظرف
 10سال گذشته بهطور متوسط افزایش نرخ
دیه 20درصد بوده و نرخ حق بیمه 15درصد
افزایش داش��ته اس��ت و با توجه ب��ه قانون
جدید مردم در سال جدید الحاقیه بیمه نیاز
نداشتند و صندوق تأمین خسارتهای بدنی
این مبلغ را تعهد کرده است.
همت��ی اف��زود :قب��ول داری��م برخ��ی از
ش��رکتهای بیمهگ��ر به دلی��ل پیچیدگی
آییننامهها موفق عمل نمیکنند ولی در بیمه
مرکزی شروع به اصالح نقائص موجود کردیم.
رئیس بیمه مرکزی تصریح کرد :پیشبینی
شده است کسانی که نمره منفی در راهنمایی
رانندگی دارند به نرخ بیمهنامه آنها اضافه شود
و راهنمایی رانندگی باید تا شش��م بهمن ماه
س��امانه را در اختیار بیم��ه مرکزی قرار دهد
و س��امانه متمرکز بیمه با س��امانه راهنمایی

رانندگی ارتباط پیدا میکند و بیمهنامه باید
بر اساس ویژگیهای هر فرد صادر شود.
همتی افزود :ساالنه  16هزار کشته به دلیل
تصادفات داریم و  350هزار مصدوم که نباید
از آن به سادگی گذشت؛ ما  10هزار میلیارد
تومان خس��ارت پرداخت کردیم درحالیکه
درآمد  25ه��زار میلیارد تومانی داش��تهایم
و ای��ن غی��ر از فوتیها اس��ت .رئیس بیمه
مرکزی گفت :وقتی دیه زیاد میشود تقلباتی
ص��ورت میپذیرد ولی پلی��س و قوه قضاییه
ب��ا ما همکاری کردهان��د و برای جلوگیری از
تقل��ب در صدور بیمهنامه کد یکت��ا را از اول
مهرماه راهاندازی کردیم که کنترل ما در این
حوزه بیشتر ش��ده است .همتی افزود :یکی
از ویژگیه��ای قانون جدید بیمه این اس��ت
ک��ه در آن خودروی متع��ارف و غیر متعارف
تعریف شده است و بر این اساس خودرو زیر
140میلیون تومان متعارف است و کسانی که
خودروی باالی 140میلیون تومان دارند نباید
انتظار دریافت خسارت کامل داشته باشند و
تنها مسئولیت  50درصد خسارت خودروی
لوکس با بیمه ش��خص ثالث است و مابقی را
خود مالک خودروی لوکس باید تأمین کند.
وی ادامه داد :مسئولیت افت قیمت خودرو
در تص��ادف ب��ا بیمه نیس��ت و در قانون این
مورد پیشبینی نشده است و مردم میتوانند
پوش��شهای اضافی مرتبط با این موضوع را
خریداری کنند.
این مقام مسئول در خصوص بیمه تکمیلی
گف��ت :این ن��وع بیمه یک بیمه م��ازاد برای
تأمین هزینههای بیمارس��تان است و عمده
این بیمهنامه را سازمانها خریداری میکنند
و با توجه به افزایش ضریب خس��ارت که در
بعضی س��الها بیش��تر از درآمد بوده است و
به عن��وان مثال در دندان پزش��کی ما عم ً
ال
نمیتوانیم کار خاصی انجام دهیم.
وی در خص��وص وضعی��ت پرداختهای
بیمه توسعه گفت :از دو سال گذشته تاکنون
 765میلی��ارد تومان خس��ارتهای مردم را

آگهی دعوت از دارندگان واحدهای مدیریتی
صندوق سرمایهگذاری نیکوکاری نیکاندیشان هنر
به شماره ثبت 3 6 4 7 8

بدینوسیلهازکلیهدارندگانواحدهایمدیریتیصندوقسرمایهگذارینیکوکارینیکاندیشان
هنر دعوت میشود تا در جلسه مجمع که در ساعت  9صبح روز شنبه مورخ 139۶/10/30
در تهران ،خیابان ولیعصر ،باالتر از تقاطع میرداماد ،خیابان قبادیان ،پالک ،33طبقه دوم
تشکیل میگردد ،حضور بهم رسانند.
دستور جلسه ۱ :تغییر کارمزد مدیر  ۲سایر موارد.

پرداخ��ت کردیم و  400میلیارد تومان دیگر
باقی مانده اس��ت و اگر همکاری قوه قضاییه
ادامه یابد مشکالت این بیمه پایان مییابد.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص حادثه
نفتکش ایران��ی تصریح کرد :یکی از اقدامات
مه��م پس از برج��ام ،توس��عه همکاریهای
بیمهای بینالمللی بوده اس��ت و در خصوص
نفتکش ایرانی س��هم دو ش��رکت داخلی ما
 30درص��د اس��ت و باید  10میلی��ون دالر
بپ��ردازد و مابقی ح��دود  22میلیون دالر را
یک ش��رکت نروژی پرداخت میکند و نفت

داخل آن که ش��امل میعانات گازی به ارزش
 60میلیون دالر بوده اس��ت را شرکت کرهای
پرداخ��ت میکن��د .وی در خص��وص بیمه
زلزل��ه و آتشس��وزی گف��ت :در حال حاضر
تنها 11درصد س��اختمانها در کش��ور بیمه
آتشسوزی هستند و 7درصد منازل ما بیمه
زلزله دارند و باید به س��متی حرکت کنیم تا
بیمهنامه زلزله اجباری شود .همتی در پایان
گفت :نرخ بیم��ه زلزل��ه در مناطق مختلف
کش��ور با توجه به موقعیت جغرافیایی و قرار
گرفتن بر روی گسل ،تفاوت دارد.

عنوان

نرخ سکه و طال

قیمت

(تومان)

نوسان

مثقال طال

592.500



هر گرم طالی  18عیار

136.700



سکه بهار آزادی

1.450.000

سکه طرح جدید

1.470.000

نیم سکه

719.000

ربع سکه

419.500

سکه گرمی

280.000

نوع ارز



نرخ ارز نقدی

قیمت

(تومان)

نوسان

دالر آمریکا

4.350



یورو اروپا

5.335



پوند انگلیس

6.000



درهم امارات

1.193



بانکنامه
توصیه یک اقتصاددان به
بانکمرکزی درباره بیتکوین

مرتضی ایمانیراد از بانک مرکزی خواست تا گامی
اساسی در اتصال بازار ایران به بازار ارزهای رمز پایه
در جهان ب��ردارد .به گزارش «فرص��ت امروز» ،این
اقتصاددان در کانال مجازی مؤسسه «بامداد» نوشت:
یکی از پدیدههای دوستداشتنی سال  ۲۰۱۷اوج و
در نتیجه همه گیر ش��دن ارزه��ای دیجیتال یا رمز
پایه بود .یکباره همه به سمت این ارزها هجوم بردند
و س��رآمد آنها یعنی بیتکوین ،ب��ه نزدیک 20هزار
دالر ب��رای هر بیتکوین رس��ید .همی��ن کافی بود
که سرمایهگذاران به س��مت این ارزها روی آوردند،
بروکرها شروع به رشد کردند و این یورش به شکلی
بود که در انتهای س��ال  ۲۰۱۷برای خرید این ارزها
در بروکرهای ارزهای دیجیتال صف درس��ت ش��د؛
صف��ی که به نوعی در کار آنه��ا اختالل جدی ایجاد
ک��رد .به موازات تالش ب��رای تولید و عرضه ارزهای
رمزپایه نیز ش��دت گرفت و در س��ال  ۲۰۰۹از یک
ارز به نزدیک  ۲۵۰۰ارز در اول س��ال  ۲۰۱۸رسید.
هماکنون سرمایهگذاران بدون قید و شرط روی این
ارزها س��رمایهگذاری میکنند و روز به روز بر قدرت
آنها و قیمت آنها اضافه میش��ود و در دانشگاهها هم
بعضی اساتید اقتصاد از سقوط قریبالوقوع این ارزها
صحبت میکنند.
س��رمایهگذاران در زمی��ن ب��ازی روز ب��ه روز این
ارزه��ا را تقویت میکنند و اس��اتید اقتصاد از درون
کالسهای درس به آنها میتازند.
ب��ه نظرم آینده در اختیار ارزهای دیجیتال خواهد
ب��ود .چون این ارزها بدون دخالت هیچ فرد ،دولت و
بانک مرکزی اداره میش��وند و قدرت آنها به تولید و
توزیع دموکراتیک آنها است.

بــــورس

تلفن مستقیم86073290 :

دریچه
عضو هیأتمدیره انجمن سنگآهن:

با بورس کاال ،وضع عوارض
صادراتی موضوعیت ندارد

درحالیکه افزایش عوارض صادراتی برای س��نگ
آهن مطرح میشود ،عضو هیأتمدیره انجمن سنگ
آهن میگوید اگر س��نگآهن وارد رینگ بورس کاال
شود ،دیگر به وضع عوارض صادراتی نیاز نداریم.
به گزارش ایسنا ،برنامه افزایش تعرفه صادرات سنگ
آهن در حالی به منظور جلوگیری از خامفروشی مطرح
ش��ده که طبق آمارهای رسمی میزان صادرات سنگ
آهن طی چهار س��ال گذشته به دلیل افزایش مصرف
داخلی و کاه��ش قیمت جهانی ،روند نزولی س��پری
کرده اس��ت و طبق نظر برخی کارشناسان سنگ آهن
میتواند بدون وضع تعرفه بهطور طبیعی توس��ط بازار
تعیین قیمت ش��ود و صادرات آن در آینده نزدیک به
صفر خواهد رسید ،ضمن اینکه صاحبنظران و فعاالن
عرصه معدن معتقدند افزایش تعرفه صادرات س��نگ
آهن موجب کاهش قدرت چانهزنی تولیدکنندگان این
محصول در معامله با فوالدیها شده و با تأثیرگذاری بر
قیمت بازار داخلی ،موجبات کاهش ارزش سنگ آهن
را در داخل کشور فراهم میسازد.
این موارد در شرایطی است که طبق قانون میتوان
روند قیمتگذاری و ایجاد تعادل در نظام عرضه و تقاضا
را برپایه مواد قانونی موجود به بورسهای کاالیی سپرد
و ای��ن موض��وع نیز طی روزهای گذش��ته مورد توجه
مسئوالن و کارشناسان حوزه معدن قرار گرفته است.
در همی��ن باره س��جاد غرقی ،عض��و هیأتمدیره
انجمن س��نگ آهن ایران در خص��وص وضع تعرفه
صادرات برای س��نگ آهن گف��ت :یکی از مهمترین
مباح��ث در حوزه س��نگ آهن بح��ث تأمین مالی
اس��ت و موضوع مشخص این است که وضع عوارض
کمکی به توس��عه و اش��تغال بخش معدن نمیکند.
این در حالی اس��ت که تنها راه تأمین مالی بسیاری
از واحدهای معدنی در ش��رایط کنونی اس��تفاده از
ارز ناش��ی از صادرات اس��ت ،چراکه دسترس��ی به
تسهیالت با نرخ بهره مناسب و سرمایههای خارجی
چندان مقدور نیس��ت .بر همین اساس اینکه جلوی
صادرات این حوزه را با وضع عوارض بگیریم مداخله
در نظ��ام عرضه و تقاضا در کل زنجیره تولید اس��ت
که گرچ��ه نتایج آن ب��ه نفع یک بخ��ش از صنایع
پایین دس��تی خواهد ،اما برای دیگر بخشها ایجاد
زیان میکند.
وی با اش��اره به تعطیلی واحدهای معدنی با مقیاس
کوچ��ک و متوس��ط تح��ت تأثی��ر اف��ت قیمتهای
سنگ آهن در بازارهای جهانی اظهار کرد :ظرف چند
سال گذش��ته به خاطر افت قیمتهای جهانی معادن
کوچک و متوس��ط زیادی تعطیل شدند و اشتغال این
بخش به خطر افتاد که همین موضوع در میانمدت و
ی را متوجه صنعت خواهد کرد.
بلندمدت اثرات منف 
عضو هیأتمدیره انجمن سنگ آهن ایران به جنبه
قانون��ی موجود در وض��ع عوارض نی��ز پرداخت و در
خصوص امکان استفاده از مصوبات و مواد قانونی جهت
ساماندهی بازار و کشف قیمت شفاف در بازار داخل و
ص��ادرات گفت :قانونگذار جنبههای قانونی الزم را به
گون��های دیده که اثرات منفی آن به تولید و اش��تغال
آس��یب نزند که این تش��ریفات قانونی بای��د در اتخاذ
تصمیم درباره سنگ آهن نیز رعایت شود.
غرقی با اش��اره به ماده  ۳۷قان��ون رفع موانع تولید
رقابتپذیر ،تصریح کرد :اطالق خام فروشی به معادن
ی��ک اجحاف مضاعف به فعاالن این حوزه اس��ت ،زیرا
به موجب بن��د ب ماده یک آییننامه اجرایی ماده ۳۷
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر نیاز به تعریف شفاف
از م��اده خام داریم .بهطوری که در تولید س��نگ آهن
ماده معدنی با ناخالصی  ۱۰تا ۱۵درصد به خلوص ۵۰
تا ۶۵درصد میرس��د و این خ��ود یک فرآیند فرآوری
محس��وب میشود که ناخالصیها را از آن جدا کرده و
عیار سنگ آهن را باال میبرد .بهطوریکه چه به صورت
سنگ آهن دانهبندی و چه کنسانتره سنگ آهن پس
از استخراج تغییراتی در سنگ آهن اتفاق میافتد که
نمیتوان از آن به عنوان ماده خام نام برد و بخش��ی از
اختالفنظرها به دلیل وجود همین ایراداتی اس��ت که
در تعاریف ماده خام وجود دارد.
وی ب��ه بند دیگری از ماده  ۲این قانون اش��اره کرد
و گف��ت :در بند دیگر این ماده آمده اگر وضع عوارض
منجر به تعطیلی واحدها و کاهش تولید و سطح اشتغال
شود ،نباید این عوارض را وضع کرد .این در حالی است
که طی دو س��ال گذش��ته از نزدیک ب��ه  ۱۹۰پروانه
بهره ب��رداری معدنی ۱۵۶ ،واحد فع��ال بودند که ۱۲
واح��د آن مقیاس بزرگ در اختی��ار دولت یا نهادهای
نیم��ه دولتی بودن��د و مابقی را واحده��ای معدنی با
مقیاس کوچک و متوسط شامل میشدند .از این تعداد،
برپایه آمار تابستان سال  ۱۳۹۵بیش از ۹۰درصد آنها
ب��ا کاهش ظرفیت تولید یا تعطیلی مواجه ش��دند که
این امر به معنای خروج سرمایه از بخش معدن است.
عضو هیأتمدیره انجمن سنگ آهن ایران تعطیلی
این واحدهای س��نگ آهن را ب��ه دو دلیل عدم وجود
مکانیزمهای حمایتی از معان س��نگ آهن و وضعیت
بازارهای جهانی دانس��ت و بیان ک��رد :طبق بند الف
م��اده ۲قانون مذک��ور نیز وضع عوارض در ش��رایطی
ممکن اس��ت که مازاد عرضه نداش��ته باشیم و این در
حالی اس��ت که برخی واحدها به دلیل کم عیار بودن
سنگ آهن تولیدی ،مصرف داخلی ندارند .ضمن اینکه
در خصوص گندله و کنسانتره نیز با مازاد عرضه مواجه
هستیم.
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کاهش قیمت سهمها در گروه فرآوردههای نفتی

شاخص بورس  183واحد افت کرد
فرص�ت ام�روز :ب��ازار س��رمایه در
چهارمی��ن روز هفت��ه ش��اهد اف��ت
183واحدی ش��اخص کل ب��ود ،چنانکه
سهمهای خودرویی و فرآوردههای نفتی
با کاهش قیمت مواجه ش��دند و شاخص
ب��ورس  183واحد کاهش یافت و در پله
 96هزار و  149واحدی ایستاد.
روز سهش��نبه شاخص کل بازده نقدی
و قیمت��ی ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران
 ۱۸۳واح��د افت کرد و ب��ه رقم ۹۶هزار
و ۱۴۹واحدی رس��ید ،همچنین شاخص
کل ه��م وزن با ۶۸واح��د کاهش همراه
ش��ود و تا عدد ۱۷هزار و ۳۰۸پایین آمد.
ش��اخص آزاد ش��ناور نیز طی معامالت
دیروز با کاهش ۲۲۸واحدی همراه ش��د
و به رقم ۱۰۳هزار و ۳۷۴رسید ،شاخص
ب��ازار اول و دوم نی��ز هر ی��ک به ترتیب
 ۱۰۴و  ۵۲۷واحد کاهش یافت.
در حقیق��ت ،در معام�لات دی��روز
901میلیون س��هم ،حق تق��دم و اوراق
بهادار ب��ه ارزش 2ه��زار و  328میلیارد
ریال در  58هزار و  423نوبت مبادله شد
و همه شاخصهای اصلی بازار سرمایه نیز
افت کردند ،بر این اساس ،شاخص قیمت
(وزنی  -ارزش��ی) که در آن ارزش سهام
شرکتهای بزرگ اثر بیشتری بر شاخص
میگذارد 58 ،واحد و ش��اخص کل (هم
وزن) ک��ه در آن ارزش و وزن هم��ه
ش��رکتهای بزرگ و کوچک در محاسبه
ش��اخص کل ،یکس��ان در نظ��ر گرفت��ه
میش��ود68 ،واحد کاهش یافت .شاخص
قیمت (هم وزن) که بیانگر سطح عمومی
قیمت سهام ش��رکتهای پذیرفته شده
در بورس اس��ت ،نیز  51واحد و شاخص
آزاد ش��ناور که بیانگر آن بخش از سهام
شرکتهاس��ت که قابل معامله در بورس
باشد 227 ،واحد افت کرد .شاخص بازار
اول که به شرکتهایی اختصاص دارد که
از نظر سرمایه ،سودآوری و درصد سهام
آزاد ش��ناور ش��رایط بهتری دارند104 ،

واحد و ش��اخص ب��ازار دوم بورس 527
واحد پایین آمد.
در معامالت تاالر شیش��های ،نمادهای
صنایع پتروش��یمی خلیجف��ارس ،فوالد
مبارکه اصفهان و ایران خودرو به ترتیب
ب��ا  ۵۶ ،۶۱و  ۳۱واحد تأثیر ،بیش��ترین
نقش کاهنده را در دماسنج بازار سرمایه
داشتند .در طرف مقابل ملی صنایع مس
ایران ،پتروش��یمی خارک و پتروش��یمی
ج��م به ترتی��ب ب��ا  ۲۶ ،۳۴و  ۲۲واحد
تأثیر ،س��عی کردند نماگر بازار سرمایه را
به سمت باال هدایت کنند.
همچنی��ن در بیش��تر نماده��ای گروه
محصوالت ش��یمیایی شاهد نوسان کمتر
از ۲درصد به س��مت ب��اال یا پایین بودیم؛
در ای��ن گروه ۲۰میلیون س��هم به ارزش
نزدیک ب��ه ۱۰میلیارد توم��ان در ۲۶۲۵

مدیرعامل تأمین سرمایه تمدن مطرح کرد

حمایت دولت ،سکوی توسعه بازار سرمایه است

روز دوش��نبه رئیسجمه��ور ب��ه عنوان
ش��خص اول دولت ،از بازار سرمایه حمایت
و این ب��ازار را به عنوان ی��ک ابزار خوب و
جایگزین در اقتصاد کشور معرفی کرد .این
حمایت کافی است تا بازار سرمایه بتواند به
نقش مهم خود در کشور برسد و به عنوان
اهرم برای عبور از معضالت اقتصادی عمل
کند .در واقع ،توجه ویژه دولت به نقش بازار
سرمایه نقطه عطفی برای اثرگذاری هرچه
بیش��تر این بازار در چرخه اقتصاد کش��ور
اس��ت .با توجه به اینکه در سالهای اخیر
بانکها بیشترین تأثیر را در اقتصاد کشور
به عنوان یک نهاد مالی داشتهاند ،چرخش
نگاهها به س��مت بورس نوید روزهای بهتر
برای این بازار را به همراه دارد.
محمودرضا خواج��ه نصیری ،مدیرعامل
تأمین سرمایه تمدن در گفتوگو با پایگاه
اطالعرسانی بازار سرمایه (سنا) ،با اشاره به
نکات فوق بیان کرد :در س��الهای اخیر به
وضوح دیده شد وضعیت بانکها و ابزارهای
موجود در بازار پول نتوانس��تهاند س��امان
چندانی به اقتصاد کش��ور بدهند .از سوی
دیگر رویکرد بینالمللی در خصوص تجهیز
و تخصیص س��رمایه از طری��ق بورس ،این
موضوع را که استفاده از بازار سرمایه برای
توسعه اقتصادی و تأمین مالی صنایع بسیار
کارآمد است محرز کرده است.
وی در ادامه بیان کرد :به نظر میرس��د
در ش��رایط فعلی ،رویکرد اقتصادی کشور
برای اینکه بتواند از بحرانهای مالی فاصله
بگیرد ،توجه هر چه بیشتر به بازار سرمایه
است ،چراکه بازار سرمایه از جهات بسیاری
با مزیتهای قابل توجهی همراه است.
خواج��ه نصیری در تش��ریح مزیتهای
بازار س��رمایه اینچنین گف��ت :اولین مورد
در خصوص مزیتهای این بازار ش��فافیت

قاب��ل توجه آن اس��ت ،در تمام دنیا بورس
به واس��طه انتش��ار کامل صورتهای مالی
ش��رکتها از شفافیت بس��یاری برخوردار
است .همچنین کاهش هزینه تأمین مالی
دومین موردی اس��ت که این بازار را حائز
اهمیت میکند .از س��وی دیگر اس��تفاده
بیشتر از بازار س��رمایه در اقتصاد میتواند
واس��طهگریهای بانکها را ک��ه منجر به
کاهش شفافیت و افزایش هزینه میشود،
به حداقل برساند.
وی در ادام��ه با اش��اره ب��ه حمایتهای
الزم از بازار سرمایه گفت :با توجه به اینکه
طی س��الهای اخیر نگاه همواره اقتصادی
کشور به سمت بازار پول بوده ،بازار سرمایه
نتوانسته نقش خود را در اقتصاد به خوبی
ایفا کند .حصول به این نقطه عالوه بر نیاز
به تالش فعاالن بازار سرمایه نیاز به حمایت
جدی دولت دارد.
مدیرعام��ل تأمین س��رمایه تم��دن در
ادامه با اش��اره ب��ه اظهارات روز گذش��ته
رئیسجمهوری در خصوص بازار س��رمایه
بیان کرد :روز گذش��ته رئیسجمهوری به
عنوان ش��خص اول دولت ،از بازار سرمایه
حمای��ت و این بازار را به عن��وان یک ابزار
خوب و جایگزین بخش مالی کشور معرفی
کرد .همی��ن حمایت کافی اس��ت تا بازار
سرمایه بتواند به نقش مهم خود در اقتصاد
برسد .وی در پایان بیان کرد :طبیعی است
که بعد از س��خنان رئیسجمهوری نیاز به
اج��رای اظهارات ایش��ان در وزارتخانههای
اقتص��ادی و همچنی��ن دس��تگاههای
پول��ی و مال��ی داری��م .در ای��ن خصوص
سیاس��ت گذاران دولتی باید جذابیتهای
کنونی این بازار را به سرمایهگذاران معرفی
و فضایی را ایجاد کنند که به تعمیق هرچه
بیشتر این بازار بینجامد.

نوب��ت معامله ش��د .همچنی��ن در گروه
خودرو و س��اخت قطع��ات اکثریت قریب
به اتفاق نمادها ش��اهد روند کاهش��ی در
قیمت پایانی بودند ،در این گروه ۳میلیون
س��هم به ارزش بیش از ۱۱میلیارد تومان
م��ورد داد و س��تد قرار گرف��ت .در گروه
فرآوردههای نفتی و سوخت هستهای نیز
در تعداد زیادی از نمادها ش��اهد کاهش
قیم��ت پایان��ی بودیم ،البت��ه این کاهش
عمدتا کمتر از یک درصد بود.
ب��ه عب��ارت بهت��ر ،در معام�لات روز
سهش��نبه ،فل��زات اساس��ی در ص��در
گروههای بورس��ی قرار گرف��ت و در این
گروه  85س��هم ب��ه ارزش  273میلیارد
ری��ال داد و س��تد ش��د .همچنین گروه
فرآوردههای نفتی به ارزش  141میلیارد
ری��ال و کانیهای فلزی ب��ه ارزش 124

میلیارد ریال جایگاههای بعدی را به خود
اختصاص دادند .در رده چهارم نیز گروه
خودرو با معامالتی به ارزش  110میلیارد
ریال جای گرفت و گروه شیمیایی نیز با
معامالتی ب��ه ارزش 99میلیارد ریال رده
پنجم را از آن خود کرد.
ارزش معام�لات بورس ته��ران به رقم
۲۳۲میلی��ارد و  ۸۸۰میلی��ون توم��ان
رسیدکه این رقم ناشی از دست به دست
ش��دن بیش از ۱۰۱میلیون سهم و اوراق
مال��ی قابل معامله ط��ی ۵۸هزار و ۴۲۳
نوبت داد و ستد بود.
مبادله اوراق تسهیالت مسکن
در دامنه 727هزار تا 747هزار ریال
معامالت فرابورس ایران در نوزدهمین
روز از دی ماه با رشد شاخص کل و نقل
و انتقال 350میلیون ورقه به ارزش بیش
از یکه��زار و  137میلی��ارد ریال پایان
یافت .ش��اخص کل فرابورس نیز پس از
چندین فراز و فرود با رش��د  2.5واحدی
و قرارگی��ری در ارتفاع ی��ک هزار و 77
واحدی پایان یافت.
نگاه��ی به دادوس��تدهای تابل��و اوراق
تسهیالت مسکن (تسه) فرابورس حاکی
از آن است که بیش از 65هزار ورقه تسه
به ارزش افزون بر 48میلیارد ریال در این
تابلو دس��ت به دست شده و تسه آذرماه
 96بیش��ترین حجم و ارزش معامالتی را
در اختیار گرفته است .این اوراق در بازه
قیمتی 727هزار تا 747هزار ریال دست
به دست شدند.
در ب��ازار اوراق با درآمد ثابت نیز نقل و
انتقال بی��ش از  413هزار ورقه به ارزش
بالغ بر 385میلی��ارد ریال رقم خورد .در
این ب��ازار «اخ��زا »602باالترین حجم و
ارزش معامالتی را به خود اختصاص داد.
همچنین امروز چهارش��نبه شاهد عرضه
اسناد خزانه اسالمی با تاریخ سررسید20
آبان  98در نم��اد «اخزا »6041خواهیم
بود.
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خبرنامه

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و
اوراق بهادار خبر داد

6ماه حبس ،مجازات مدیر سایت
متخلف بورسی

برخورد با سایتها و کانالهای تلگرامی متخلف
بورسی از سال گذشته در دستور کار واحد حقوقی
س��ازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است .در
همی��ن زمینه طی هفته ج��اری دادگاه رأی خود
را نس��بت به یکی از این سایتهای متخلف اعالم
کرد .ب��ر همین اس��اس مدیر س��ایت مربوطه به
شش ماه حبس محکوم شده است.
ط��ی س��ال گذش��ته نه��اد حقوق��ی س��ازمان
ب��ورس و اوراق به��ادار در اقدام��ی ،س��ایتها و
کانالهای متختلف بورس��ی را ب��ه مراجع قضایی
معرف��ی ک��رد .در همین راس��تا معاون��ت فضای
مج��ازی دادس��تانی کل کش��ور رأی خ��ود را در
خصوص یکی از س��ایتهای متخل��ف اعالم کرد.
در همی��ن زمین��ه محمدعلی ش��یریزاده ،مدیر
ام��ور حقوقی و انتظامی س��ازمان ب��ورس و اوراق
بهادار در گفتوگو با س��نا گفت :طی چند س��ال
اخیر با گسترش اس��تفاده از فضای مجازی میان
س��رمایهگذاران بورسی ،عدهای س��ودجو اقدام به
فعالیتهای��ی کردند که عمال بدون مجوز و همراه
با تخطی از قوانین بود.
وی در ادام��ه بیان کرد :تعدادی از س��ایتها و
کانالهای مربوطه ب��دون اینکه مجوزهای الزم را
داشته باشند مشاوره سرمایهگذاری و سبدگردانی
انجام میدادند.
ش��یریزاده در خص��وص برخورد ب��ا متخلفان
توضی��ح داد :یک��ی از س��ایتهای متخل��ف پس
از فیلت��ر ش��دن توس��ط معاونت فض��ای مجازی
دادستانی کل کشور ،اقدام به تغییر دامنه از  IRبه
 COMک��رد .با این وجود پیگیریها در خصوص
این س��ایت متخلف ادامه داشت و در هفته جاری
رأی دادگاه در این زمینه اعالم شد.
مدیر امور حقوقی و انتظامی س��ازمان بورس در
این زمینه اعالم داش��ت :بر اس��اس رأی صادره از
س��وی دادگاه ،مدیر این سایت به شش ماه حبس
محکوم شده است .با توجه به اینکه سازمان بورس
مصرانه به دنبال برخورد با س��ایتها و کانالهای
تلگرام��ی متخلف اس��ت ،پیشبینی میش��ود در
آیندهای نزدیک تکلیف دیگر متخلفان نیز روش��ن
شود.
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خبـر
خرید ۵۰هزار تن شکر سفید از
کارخانجات قند چغندری

ش��رکت بازرگان��ی دولتی ایران مرحل��ه اول خرید
بخش��ی از ش��کر س��فید تولیدی کارخانج��ات قند
چغندری در کشور را از ابتدای هفته جاری آغاز کرد.
به گزارش مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران،
مدیر پروژه راهبری زنجیره تامین کاالی شکر شرکت
گف��ت :با توجه به افزایش میزان تولید چغندر قند در
سالجاری ،که رس��یدن به خودکفایی در تامین قند
و ش��کر مورد نیاز کش��ور را نوید میدهد ،بخش��نامه
خرید مقدار  ۵۰هزار تن ش��کر س��فید اس��تحصالی
توسط کارخانههای قند چغندری به شرکتهای غله
و خدمات بازرگانی استانها ابالغ شده است.
علیرضا فیاضی تش��ریح کرد :در این راس��تا ،قرارداد
مرحل��ه اول خرید به میزان  ۵۰هزار تن ش��کر س��فید
تولید داخلی از تعداد  ۲۶کارخانه قند چغندری ،که در
س��الجاری از کشاورزان چغندر قند خریداری کردهاند،
توس��ط ش��رکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها
تنظیم و منعقد شده است.
مشاور معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد :میزان
شکر س��فید قابل خریداری از هر کارخانه با هماهنگی
انجم��ن صنف��ی کارخانجات قند و ش��کر کش��ور و بر
حسب میزان خرید چغندر قند از کشاورزان تعیین و به
شرکتهای غله و خدمات بازرگانی استانها جهت انجام
عملیات خرید ابالغ شده است.
مدیر پروژه راهبری زنجیره تامینکاالی شکر شرکت
بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد :در سالجاری میزان
تولید چغندر قند کشور به بیش از  ۷میلیون و  ۵۰۰هزار
تن رسیده که رکوردی بیسابقه در کشور است.
فیاض��ی اظهار ک��رد :با توجه به می��زان چغندر قند
تولیدشده ،پیشبینی میش��ود امسال  ۹/۱میلیون تن
شکر در کشور تولید ش��ود ،که با توجه به نیاز مصرفی
 ۲/۲میلیون تنی ساالنه ،وارد مرحلهای از خودکفایی در
تامین این کاالی اساس��ی شدهایم .وی با بیان اینکه در
گذشته بیش از ۵۰درصد شکر مورد نیاز مصرفی کشور از
طریق واردات تامین میشد ،گفت :در سالهای نهچندان
دور بالغ بر یک میلیون تن شکر خام وارد کشور میشد.
فیاضی افزود :با تدابیر دولت و برنامههای وزارت جهاد
کش��اورزی در زمینه افزای��ش خوداتکایی ملی و تحقق
سیاس��تهای اقتصاد مقاومتی ،در س��الجاری حدود
۹۰درصد از کل نیاز کشور به شکر از طریق تولید داخلی
و تنها ۱۰درصد از محل واردات تامین خواهد شد.
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تلفن مستقیم86073290 :

قاچاقفروشیرسمیتمییابد؟!
کمیسیون تلفیق در مصوبهای جنجالی
یک��ی از راهه��ای درآمدزای��ی دول��ت را
ف��روش کاالهای انبارش��ده در س��ازمان
ام��وال تملیک��ی اع�لام ک��رده و فعاالن
اقتصادی به ش��دت نگران قاچاقفروشی
دولت در سال  ۹۷هستند.
به گ��زارش مه��ر ،کمیس��یون تلفیق
مجلس ش��ورای اس�لامی که این روزها
سخت و نفس��گیر را برای بررسی الیحه
بودجه س��ال  ۹۷کل کش��ور میگذراند
روز یکش��نبه در مصوب��های جنجال��ی
تصمی��م گرف��ت تا برای دولت در س��ال
آین��ده ب��ه نح��وی درآمدزای��ی کند که
ماب��هازای ف��روش کااله��ای متروکه در
انبارهای سازمان اموال تملیکی شرایطی
را فراهم کند که منابع حاصله به س��مت
رونق تولید و اش��تغال پیش رود ،غافل از
آنکه فعاالن اقتصادی ،خود نگران عرضه
کاالهایی در بازار هستند که در رقابتی به
ش��دت نابرابر همواره لطمههای سنگینی
را به پیکره تولید وارد کرده است.
موضوع از این قرار اس��ت که قرار است
کاالهای در انبارمانده سازمان جمعآوری
و ف��روش ام��وال تملیکی که ب��ه نوعی
کااله��ای قاچاق کشفش��ده هس��تند،
از س��وی دول��ت در بازار داخلی کش��ور
فروخته شده و درآمد حاصل از آن صرف
اشتغالزایی در سال  ۹۷شود.
حال اما فعاالن اقتصادی میگویند که
اصوال نباید اج��ازه ورود کاالهای قاچاق
را داد چه رس��د به اینکه چراغ سبزی در
اختیار دولت قرار گیرد که مس��یر فروش
کاالهای قاچاق را روش��ن میس��ازد و به
نوعی دولت را قاچاقفروش میکند.
مهمتر آنک��ه ،مقام معظم رهبری بارها
و بارها نس��بت به ض��رورت جلوگیری از
ورود کاالهای قاچاق به کش��ور هش��دار
دادهاند و حتی در یکی از س��خنرانیهای
اخیر خود خواس��تار آت��شزدن کاالهای

قاچاق کشفشده ش��دهاند ،به نحوی که
ایش��ان تاکید کردند که کاالهای قاچاق
باید آتش زده ش��ود تا ریسک واردات آن
ب��رای قاچاقچیان به حداکثر برس��د و با
آتشزدن این کااله��ا به نوعی قاچاقچی
متوجه شود که هیچ راهی برای بازگشت
این کاالها به بازار وجود نداش��ته و دیگر
قاچاق برایش مقرون به صرفه نیس��ت و
ب��ه هیچعنوان راهی ب��رای عرضه آن در
بازار ندارد.
اما اکنون کمیس��یون تلفیق مصوبهای
داش��ته که بر مبنای آن اجازه چش��یدن
طعم ف��روش کاالهای قاچ��اق به دولت

داده ش��ده و دول��ت ی��ک قاچاقفروش
میش��ود؛ این در حالی است که هیچیک
از واردکنندگان ،صادرکنندگان و فعاالن
اقتصادی اجرای چنین مصوبهای را جایز
ندانس��ته و آن را ب��ه ض��رر منافع ملی و
حمایت از تولید داخلی عنوان میکنند.
آنه��ا در گفتوگو ب��ا مهر ،به صراحت
اع�لام میکنند که ورود درآمد حاصل از
فروش کاالهای قاچ��اق به اقتصاد ایران،
آنهم بهصورت رس��می یک امر مذموم
اس��ت ،اما بدتر از آن فروش این کاالها از
س��وی دولت و نگرش درآمدزایی در این
خرید و فروش است.

عباس آرگ��ون ،عضو هیأت نمایندگان
اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی
ته��ران در گفتوگ��و با مه��ر میگوید:
مصوبه روز یکش��نبه کمیس��یون تلفیق
بس��یار جای تعجب داشت چرا که اصوال
مجلس باید س��ازوکارهایی را تدوین کند
که ورود کاالهای قاچاق به اقتصاد ایران
به حداقل ممکن برس��د ،ن��ه اینکه آن را
به رسمیت ش��ناخته و اجازه فروش این
کاالها را هم به دولت بدهد.
وی میافزای��د :مجموع��ه راهکارهایی
بای��د در اقتصاد ایران بهکار گرفته ش��ود
ک��ه واردات به صورت غیررس��می برای
واردکنن��دگان مقرون به صرفه نباش��د و
تولید داخل از محل قاچاق کاال آس��یب
نبیند .این در ش��رایطی است که اکنون
رقاب��ت نابرابری را ب��رای کاالهای ایران
رقم زده و زمینهساز رقابتی نبودن تولید
شده است.
همچنی��ن علیرض��ا مناقب��ی ،رئی��س
مجم��ع واردات نیز در گفتوگو با مهر با
ابراز تعجب نس��بت به مصوبه کمیسیون
تلفی��ق میگوید :اص��وال کاالی قاچاق و
واردات غیررس��می ی��ک تخلف محض و
آش��کار از س��وی قاچاقچیان است که به
هیچعنوان نباید به رسمیت شناخته شود
درحالیکه با مصوبه کمیسیون تلفیق به
نظ��ر میرس��د ای��ن کاالها به رس��میت
شناخته شده و تخلف نیستند درحالیکه
خالف اگر خالف است برای همه باید در
نظر گرفته شود و واردات کاالهای قاچاق
نیز مطابق قانون یک تخلف کامال آشکار
اس��ت که اگر قرار باش��د دولت آن را در
بازار عرضه کرده و بفروشد تولید داخلی
را تضعیف کرده است ضمن اینکه همان
کاال قدرت رقاب��ت را از کاالهای وارداتی
خواه��د گرفت چراکه حق��وق و عوارض
گمرک��ی پرداخت نکرده و بس��یار ارزان
تمام شده است.

نگاه
زغالسنگیها را دریابیم

برای رفع مش��کالت معادن زغالس��نگ چه باید
کرد؟ پاس��خ تمام��ی فعاالن صنعت زغالس��نگ به
این پرس��ش واقعیکردن بهای این کانی و بعد از آن
تجهیز و نوسازی معادنی است که سالهای بسیاری
از تجهیزات و فناوریهای قدیمی استفاده کردهاند.
از طرف��ی گفت��ه میش��ود تنه��ا مصرفکنن��ده
زغالس��نگ در کش��ور ذوبآهن اصفهان است پس
بای��د برنامهای تنظیم ش��ود که بت��وان با کمک این
کارخانه نس��بت به استفاده از زغالسنگ تولیدی در
ایران همت گمارد اما کارشناس��ان زب��ده در زمینه
فوالد و زغالس��نگ میگویند که حت��ی با افزایش
ظرفیت ای��ن کارخانه نی��از به واردات زغالس��نگ
احساس میش��ود زیرا باید با یک ماده معدنی دیگر
به ن��ام  Met Coalمخلوط ش��ود (یک بحث فنی
قوی دارد).
ام��ا در مقابل این موض��وع ،برخی دیگر میگویند
ش��بکه ذوبآهن براساس نوع زغالسنگ موجود در
کشور طراحی شده و اگر بخواهیم نگاهی به کیفیت
زغالسنگ ایرانی بیندازیم ،میبینیم که از استاندارد
جهانی دور نیس��ت و ویژگیهای زغالسنگ مرغوب
را دارد ک��ه حت��ی میت��وان آن را صادر ک��رد .این
موضوع در حالی مطرح میش��ود که زغالسنگ در
فوالدس��ازی جهان برخالف ایران جایگاه بسیار ویژه
داشته و بخش عمدهای از فوالد جهان با زغال تولید
میش��ود ،اما در ایران به دلی��ل فراوانی و همچنین
نرخ مناس��ب یا ارزانبودن گاز ،فوالدس��ازان ایرانی
گاز را ب��ر زغالس��نگ ترجیح دادهان��د و تمایلی به
اس��تفاده از این م��اده معدنی ندارن��د .بنابراین تمام
ش��رایط موج��ود یعن��ی نبود ب��ازار گس��ترده برای
زغال در کش��ور ،پرداختنکردن بهای زغالس��نگ
خریداریشده از س��وی خریدار ،ناامن بودن معادن،
پایین بودن دس��تمزد کارگران معادن زغالسنگ و
هزاران دلیل دیگر باعث شده مشکالت بسیاری برای
این بخش به وجود آید .در این میان ش��اید تشکیل
انجمنهای تخصصی یا س��تادی از س��وی فعاالن و
کارشناسان صنعت زغالسنگ بتواند زمینهساز رفع
مشکالت باش��د .درواقع داش��تن نگاه ویژه از سوی
دولت و مس��ئوالن به صنعت زغالسنگ ،ایجاد بازار
برای فروش محصوالت و به مصرف رس��یدن آن در
ب��ازار داخلی و همچنین واقعیکردن بهای این کانی
میتوان��د بخش عمدهای از مش��کالت این بخش را
رفع کند.

خــــودرو

تلفن مستقیم86073290 :

خبـر
رنو بزرگترین واردکننده خودرو در
ایران

رئی��س انجمن وارد کنن��دگان خودرو از آم��ار واردات
9ماهه امس��ال خبر داد و گفت که آم��ار  9ماهه واردات
خودرو معادل  816/55دستگاه است.
به گ��زارش پ��دال نیوز ،در ای��ن میان رنو ب��ا افزایش
۱۴درص��دی س��هم بازار و کی��ا با کاه��ش  ۱۱درصدی
س��هم بازار ،بیشترین و کمترین س��هم بازار واردات را به
خود اختصاص دادند .فرهاد احتشامزاد در خصوص آمار
واردات خودرو در آذرماه بیان کرد :آمار واردات خودرو در
آذرماه نیز با کاهش شدید و به میزان برابر با فروردین سال
جاری ثبت شده است.
وی با اش��اره به میزان واردات خ��ودرو با مجوز خاص،
تصری��ح کرد :از این تعداد 6هزار و  ۷۳۹دس��تگاه مربوط
به تولیدکنندگان داخلی و مجوزهای خاص با ارزش ۱۴۰
میلیون دالر بوده است.
البت��ه با کس��ر آم��ار واردات توس��ط تولیدکنندگان و
مجوزهای خاص میزان واردات بخشخصوصی به نسبت
سال گذش��ته در دوره متناظر از نظر تعدادی یک درصد
کاهش و از نظر ارزشی  2درصد رشد داشته است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو اظهار کرد :همچنین
عمده واردات به میزان  ۶۹درصد از امارات و بعد از آن به
ترتیب کره جنوبی ،فرانسه ،چین ،ترکیه و آلمان رتبههای
بعدی را داشتهاند.
به گفته احتش��امزاد۷۹ ،درصد خودروهای وارد ش��ده
در بازه  ۱۵۰۰تا  ۲۰۰۰سیس��ی هس��تند که با توجه به
افزایش تعرفه واردات این گروه به میزان ۳۵درصد ،شاهد
بیشترین تأثیر تعرفه در ماههای آتی خواهیم بود که باعث
افزایش قیمت بیشتر خودروها دربازار خواهد شد.
به گفته وی۳۶ ،درصد واردات از گمرک شهید باهنر و
الباقی به ترتیب از منطقه ویژه بوشهر ،بندر لنگه و معاونت
واردات ترانزی��ت تهران بوده اس��ت .همچنی��ن افزایش
تعداد گمرکات دارای س��هم باال به میزان هشت گمرک،
نش��اندهنده پراکندگی ترخیص خودروه��ای وارداتی از
گمرکات کشور است.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود :در این میان
رتب��ه اول به رنو ،رتبههای بع��دی را به ترتیب هیوندای
و پس از آن نیس��ان و تویوتا در ی��ک رده (۹درصد) ،کیا،
سانگ یانگ ،بامو ،لکسوس و در نهایت میتسوبیشی دارا
هستند .به گفته احتشامزاد ،بیشترین رشد مربوط به برند
رنو با  ۱۴درصد سهم بازار نسبت به دوره متناظر در سال
گذش��ته است که بیشترین افت سهم بازار مربوط به برند
کیا با ۱۱درصد کاهش سهم بازار است.
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خودروسازانچه زمانی به فکر ارتقای کیفیت میافتند؟
کیفی��ت مقولهای اس��ت که
همیشه در صنعت خودروسازی
داخل��ی ح��رف و حدیثه��ای
زیادی با خود به همراه داش��ته
است .تقریباً دیگر کسی نمانده
که از کیفی��ت پایین و طراحی
قدیم��ی محص��والت داخل��ی
گالیهمند نباش��د ،اما در سوی
مقابل عالوه بر خودروس��ازان
که همواره از عملکرد خود دفاع
کردهان��د ،س��ازمانهایی که به
ظاهر باید ناظر بر این شرکتها
باشند نیز طی دهههای گذشته
از عملکرد آنها به شکل تمام قد
دفاع کردهاند.
ب��ه گ��زارش جهاننی��وز ،در
واقع به دلیل نبود دستگاههای
مس��تقل ،کیفی��ت خودروهای
داخل��ی بیش از آنک��ه با آمار و
ارقام قابل استناد باشد با تجربه
و مش��اهدات مشخص میشود.
ب��ا این حال ب��ه تازگی اخباری
پیرام��ون افزایش س��تارههای
کیفی خودروهای داخلی منتشر
شد که بر اساس آن محصوالت
ایرانخ��ودرو توانس��تهاند از
آزمایشهای شرکت رنو سربلند
بیرون آیند و ستارههای کیفی
خود را افزایش دهند!
ب��ر اس��اس گزارش ش��رکت
بازرس��ی و اس��تاندارد ای��ران،
پ��ژو  ۲۰۶که از س��ال ۱۳۸۰
تاکنون ب��ا تغیی��رات اندک به
فروش میرسد و تا مهرماه سال
گذش��ته تنها دو ستاره کیفیت
داش��ت ب��ه تازگ��ی توانس��ته
تع��داد س��تارههای خ��ود را به
عدد س��ه ارتقا ده��د .پژو ۲۰۶
صندوقدار نیز از ش��هریور سال
 ۹۵س��تارههای خود را از دو به
س��ه افزایش داده و دن��ا نیز از

س��ال  ۹۵دو ستاره شده است.
تندر  ۹۰گل سرسبد محصوالت
ایران خودرو نیز به جمع چهار
ستارهها پیوسته است.
ب��رای صح��ت ای��ن اخب��ار
بهت��ر اس��ت مقایس��های میان
تولیدات داخل و خارج داش��ته
باش��ید .حتی با نگاهی س��اده
و غیرتخصص��ی نی��ز میت��وان
دریاف��ت که عم��ده محصوالت
تولی��د داخ��ل عم��ر بی��ش از
 ۱۰س��ال دارن��د و دیگ��ر در
هی��چ کج��ای این ک��ره خاکی
تولید نمیش��وند و از بس��یاری
اس��تانداردهای روز دنی��ا در
زمینه طراحی و مشخصات فنی
بیبهرهاند .در واقع کافی اس��ت
ج��دول مش��خصات فن��ی یک

خ��ودروی اقتص��ادی داخلی با
نمونه خارجی را در کنار هم قرار
دهید .درحالیکه خودروسازان
خارجی س��عی دارند با طراحی
لوکستر ،مش��تریان را به خرید
محصوالت خود تش��ویق کنند،
در محص��والت داخل��ی رادی��و
ضب��ط س��یدی خ��ور و باالبر
برقی شیشهها در صدر امکانات
رفاهی قرار میگیرد.
ب��ه واقع حمای��ت بیچون و
چ��را از صنع��ت خودروس��ازی
در این س��الها موجب شده تا
خودروسازان با وجود تعرفههای
باالت��ر از  ۱۰۰درص��د ب��رای
محص��والت خارج��ی همچنان
از واردات خودرو گالیه داش��ته
و خواهان افزای��ش تعرفهها به

منظور سرپا نگه داشتن صنعت
خودروسازی داخلی باشند.
ستاره بر اساس چه معیاری؟
تع��داد س��تارههای کیف��ی
و ایمن��ی در هم��ه ج��ای دنیا
ب��ر اس��اس تغییرات��ی ک��ه در
مش��خصات فنی ،طراحی بدنه
و امکان��ات داخل��ی و خارجی
صورت میگیرد تغییر میکند.
بر اس��اس گزارشهای منتش��ر
ش��ده کنترل کیفی محصوالت
داخلی در دو مرحله اس��تاتیک
و دینامیک م��ورد ارزیابی قرار
میگیرند.
در مرحل��ه اس��تاتیک
پارامتره��ای ظاه��ری خودرو،
رن��گ بدن��ه و درز و فواص��ل
میان قطعات مختلف بررس��ی

میشوند و در مرحله دینامیک
نیز عملک��رد موت��ور ،تعلیق و
ترم��ز ،فرم��ان ،سیس��تمهای
الکترونیک��ی خ��ودرو م��ورد
ارزشیابی قرار میگیرند.
جال��ب آنکه در این ش��یوه
ب��ه ط��رز جالب��ی متری��ال
م��ورد اس��تفاده در طراح��ی
بدن��ه و کیفیت م��واد به کار
رفت��ه در طراح��ی داخل��ی و
روکش صندلیها که پاش��نه
آش��یل کلیه تولیدات داخلی
هس��تند ،لحاظ نمیش��وند.
ام��ا ب��ا همی��ن معیاره��ا نیز
جای س��ؤال اس��ت که وقتی
خودروهای داخل��ی به لحاظ
ظاه��ری نظی��ر کیفیت رنگ
و ب��ه لحاظ مش��خصات فنی
یعنی میزان مصرف س��وخت،
آالیندگی ،ش��تاب و بیشینه
س��رعت تغیی��ری نمیکنند
چگونه س��تارههای کیفی آنها
باالتر میرود؟ چگونه هنگامی
ک��ه خودروه��ای داخل��ی به
دلیل ایمنی ناکافی هنوز هم
یکی از عوامل مهم در سوانح
رانندگی محسوب میشوند به
لحاظ سیس��تم تعلیق ،ترمز و
فرمان نم��ره قبولی میگیرند
و س��تارههای بیشتری کسب
میکنن��د؟ چگون��ه س��تاره
خودروهای قدیمی با طراحی
بی��ش از ی��ک ده��ه پی��ش
ب��ر اس��اس اس��تانداردهای
امروزی افزایش مییابند حال
آنکه در کش��ورهای اروپایی و
آمریکا با ارائه اس��تانداردهای
جدی��د بس��یاری از خودروها
یا از رده خارج میش��وند و یا
با تغییرات اساس��ی دوباره به
بازار عرضه میشوند؟

چهارشنبه
 20دی 1396

7
خبـر

توقف ثبت سفارش خودرو سبب
ایجاد رانت میلیاردی در بازار شد

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس ش��ورای
اس�لامی گف��ت متأس��فانه در برههای از زم��ان توقف
ثبت سفارش خودرو س��بب ایجاد رانت میلیاردی شد.
حجتاالسالم س��یدجواد حس��ینیکیا در گفتوگو با
تس��نیم اظهار داش��ت :در کنار گرانی خودروها و ایجاد
حباب قیمتی ،اصلیترین رهاورد توقف ثبت س��فارش
خودرو در ماههای گذش��ته ،ران��ت میلیاردی بود .عضو
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای اس�لامی
ب��ا اش��اره به اینکه همین آس��یب به ب��ازار خودروهای
هیبریدی وارد ش��د ،گفت :تغیی��ر قیمت تعرفه خودرو
ب��ا دو نگاه صورت میگیرد؛ یکی بحث حمایت از تولید
داخل��ی و دیگری اینکه جلوی واردات بیرویه خودروها
بدون احتساب تعرفه گرفته شود و هر کسی نتواند به هر
میزانی که خواست خودرو وارد کشور کند .حسینیکیا با
بیان اینکه باید یک تعرفه متناسب با شرایط برای خودرو
وضع ش��ود ،بیان کرد :دول��ت پیشبینیهای الزم را در
این رابطه انجام داده اما نباید این امر منجر به این شود
که در یک مقطعی جلوی ثبت س��فارش خودرو گرفته
ش��ود و در آن مقطع کوتاه افرادی یک ش��به میلیاردر
ش��وند .وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات در یک مقطع
کوتاه واردات خودرو ممنوع و بعد از مدتی این ممنوعیت
برداش��ته و تعداد فراوانی خودرو گران میشوند ،عنوان
کرد :در رابطه با خودروهای برقی و هیبریدی باید میزان
واردات این خودروها متناس��ب با ورود خودروهای دیگر
ش��ود .نماینده مردم س��نقروکلیایی در مجلس شورای
اسالمی با بیان اینکه اکنون خودروسازان داخلی نیز در
این راستا پیش میروند که خودروی برقی تولید کنند،
گفت :ما نباید همه بازار خودرو را در همین اوایل کار در
اختیار تولیدکنندگان خودروهای خارجی قرار دهیم تا
در آینده خودروسازان داخلی نیز بتوانند از شرایط بازار
رقابتی استفاده کنند .وی اظهار کرد :برای اینکه صنعت
خ��ودرو به رش��د قابل توجه و مورد هدف دس��ت یابد،
الزم است بازار صادرات خودروهای داخلی توسعه یافته
ک��ه این امر قطعاً با افزای��ش کیفی خودروها و تولیدات
صادراتمحور محقق خواهد شد .حسینیکیا با اشاره به
اینکه نکتهای که در زمینه خودروس��ازی حائز اهمیت
اس��ت فرهنگسازی در اس��تفاده از خودروهای داخلی
است ،افزود :در این راستا الزم است خودروسازان داخلی
ایمن��ی ،راحتی و امکانات خودروها را تا س��طحی ارتقا
دهند تا جاذبههای خودروی داخلی به مردم اجازه ندهد
که به سمت خرید خودروهای خارجی بروند.
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بازگشاییفضایاینترنتبرایکسبوکار
محمدباقر نوبخت ،سخنگوی دولت و رئیس سازمان برنامه و بودجه در نشست خبری
این سازمان در مورد اظهارات تند روز گذشته رئیسجمهور نسبت به نمایندگان مجلس
ش��ورای اس�لامی مبنی بر مخالفت با درآمد دولت با افزایش قیمت حاملهای انرژی
خاطرنش��ان کرد :دولت اصراری بر افزایش قیم��ت حاملهای انرژی ندارد و در زمینه
ایجاد اشتغال پیشنهادی بود که به مجلس ارائه داد و تابع مصوبه مجلس خواهد بود .به
گزارش خبرگزاری شبستان رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین در پاسخ به سوالی
مبنی بر اینکه رئیسجمهور روز گذشته ادامه فیلترینگ فضای مجازی را محدود کردن
هدف ایجاد اشتغال با سرمایهگذاری 300هزار میلیارد تومان در سال  97عنوان کرده
و اینکه دولت برای بازگش��ایی این فضا چه برنامهای مدنظر دارد ،تصریح کرد :یکی از
کس��ب و کارهای رایج و مناسب با زمان ،استفاده از فضای مجازی است که قطعا این
فضا در دسترس مردم ایران خواهد بود.

نگاه

چرا فرسودگی کارآفرین  ،یک مشکل واقعی است؟  
مترجم:مژگانگوران
به عنوان یک کارآفرین ،در مس��یر س��وددهی با موانع و چالشهای
بیشماری مواجه خواهید شد .برای مثال ،باید مراقب رقابت باشید تا
از مسائل ناگهانی جلوگیری کنید ،بر فروش و رشد خود نظارت داشته
باش��ید تا شرایط ثبات کسب و کار خود را حفظ و تیم خود را فعاالنه
مدیریت کنید تا همه افراد را همفکر و همراه کنید.
اما یک مشکل مهم وجود دارد که اکثر کارآفرینان متوجه آمدن آن
نمیش��وند زیرا مشغول فکر کردن به همه افراد و همه چیز هستند و
فراموش میکنند به خودشان فکر کنند.
فرسودگی ،مسئلهای واقعی و جدی برای کارآفرینان است و میتواند
هر چیزی را که برای آن زحمت کشیدهاید دچار مشکل کند.
 ۴اثر فرسودگی کارآفرینی
اکثر کارآفرینان ،یک سرسختی طبیعی دارند که مجبورشان میکند
روی مشکالت کار کنند؛ این ویژگی از یک سو خوب است زیرا به آنها
اجازه میدهد با وجود موانع بسیاری که سر راهشان قرار میگیرد ،به
راه خود ادامه دهند اما از سوی دیگر مجبورشان میکند که توانایی و
سرسختی خود را دستکم بگیرند.
س��ر و کار داشتن طوالنیمدت با مسائل اس��ترسزا و به شیوههای
ناسالم میتواند انگیزه و انرژی شما را بگیرد و به نتایج زیر بینجامد:
تحلی�ل انرژی :با ان��رژی کمتر به محل کار خواهی��د آمد .یعنی
خوب کار نمیکنید و روحیه تیم خود را پایین میآورید .این مس��ئله،
نتیجهای پیچیده و مضر دارد؛ چون کارایی شما پایین است ،ساعتهای
بیشتری را کار میکنید که باعث تأثیرات عمیقتر فرسودگی میشود.
تصمیمگیری ضعیف :به دلیل فاصله گرفتن و جدا شدن از کسب و
کار و همچنین به این دلیل که آرامش فکری کمتری دارید ،تصمیمات
ضعیفتری برای ش��روع میگیرید .این به معنای پتانس��یل بلندمدت
کمتر و مشکالت ناگهانی بیشتر است که باید حل شوند ،و راهحلهای
شما آنگونه که تصور میکردید ،موفق نیستند.
لذت نبردن :فراموش نکنید که بخشی از دلیل کارآفرین شدنتان
این بود که میتوانس��تید از کنترل کردن برنامههای خود لذت ببرید.
اگر خیلی به خودتان اس��ترس بدهید ،لذت ب��ردن از این تجربه را از
دس��ت میدهید و یکی از بزرگترین انگیزهه��ای اولیه خود را از بین
میبرید.
عالئم فیزیکی :تأثیرات فیزیکی را که اس��ترس زیاد میتواند روی
بدنتان بگذارد نادیده نگیرید .سیستم ایمنی شما ضعیف شده و باعث
آس��یبپذیر شدن شما در برابر بیماری میشود ،بهراحتی دچار درد و
خستگی میشوید و حتی ممکن است به مشکالت مربوط به استرس،
مانند فشار خون باال یا اولسر (زخم) دچار شوید.
 ۵عالمت زودهنگام فرسودگی کارآفرینی
راه س��ادهای ب��رای جلوگیری کامل از فرس��ودگی وج��ود ندارد اما
میتوانید متوجه شروع آن شده و از همان ابتدا آن را مهار کنید .اینها
عالئم بس��یار زودهنگام فرسودگی هس��تند که بدون توجه به اینکه با
اثرات استرس خود آشنا هستید یا نه ،متوجه آنها خواهید شد:
از آمدن به دفتر کار میترسید :نباید هر صبح از بیرون آمدن از
رخت خواب بترس��ید ،اما اگر با ترس از رفتن به دفتر و ش��روع کردن
کار بیدار میشوید ،نشانه این است که مشکلی وجود دارد .این مسئله

هر چند وقت یکبار ایرادی ندارد اما اگر مدام با این آن روبهرو هستید،
چی��زی باید تغییر کند و احتماال در معرض فرس��ودگی خالق (حس
خستگی زیاد و عدم عالقه به کاری که انجام میدهید) ،هستید.
بهراحتی دچار خس�تگی و استرس میش�وید :درمورد اینکه
چقدر تحریکپذیر هس��تید و چقدر طول میکش��د تا دچار استرس
ش��وید ،فکر کنید .هرچقدر بدن (و ذهن) ش��ما این سناریو را تشدید
کند ،احتمال فرس��ودگی شما بیش��تر است .در طول زمان نسبت به
مسائل استرسزا حساستر میشوید.
خیل�ی برای خ�ود وقت نمیگذاری�د :درباره آخری��ن روزی که
تعطیل بودید و دفتر نرفتید ،یا آخرین تعطیالتی که رفتید فکر کنید.
ممکن است احساس کنید بدون این زمانهای شخصی هم میتوانید
زندگ��ی کنید اما تعطیالت برای کارایی کلی و س�لامت ذهنی ش��ما
مهم است.
عادات س�بک زندگی ش�ما به ش�کلی منف�ی در حال تغییر
هس�تند :ب��ه برخی عادات س��بک زندگ��ی خود نگاه��ی بیندازید.
آیا غذاهای ناس��الم بیش��تری میخوری��د؟ آیا ورزش ک��ردن را کنار
گذاشتهاید؟ آیا عادت بدی مانند نوشیدن الکل زیاد یا سیگار کشیدن
پیدا کردهاید؟ همه اینها عالئم این هستند که شما در مسیر نادرست،
به دنبال چیز خاصی میگردید.
دوس�تان یا خانواده ش�ما اب�راز نگرانی کردهاند  :دوس��تان و
خانواده شما هستند تا از شما حمایت کنند و اگر صادقانه ابراز نگرانی
کنن��د ،باید ب��ه آنها گوش دهید .چون درگیر راهاندازی و ش��روع کار
خود هس��تید ،احتماال آنها زودتر از ش��ما متوجه عالئم فرسودگی در
شما میشوند.
 ۴کاری که میتوانید برای جلوگیری از فرسودگی انجام دهید
اگر متوجه فرس��ودگی در خود ش��دهاید ،قبل از این که به عملکرد
شغلی شما نیز آسیبی وارد کند ،باید کاری کنید:
زمانی را تعطیل باشید  :یک روز یا یک هفته را برای خود بگذارید
تا به وضعیت ذهنی قبلی بازگردید و البته این گونه نباش��د که در روز
تعطیل نیز ایمیل خود را چک کنید -کام ً
ال از دفتر کار جدا شوید .کار،
همان جا میماند تا برگردید.
بیشتر مس�ئولیتها را از دوش خود بردارید :اگر حجم کارتان
بسیار زیاد است ،کارها را به اعضای تیم خود بسپارید .آنها را استخدام
کردهاید چون به آنها اطمینان دارید ،بنابراین اجازه دهید زمانیکه به
آنها نیاز دارید به کمک شما بیایند.
نه بگویید :ش��ما اینجا مسئولید .به مسئولیتها و یا کارهایی که
خیلی زیاد هستند نه بگویید .اینکه به خودتان فضا بدهید تا بهترین
کار را خل��ق کنید ،بیش��تر به اثرگذاری ربط دارد تا ب��ازده و کارایی.
موقعیتهایی را دنبال کنید که شما را به اهداف بزرگترتان نزدیکتر
میکنند نه اینکه خود را مش��غول کاری کنید که وقتتان را میگیرد
و شما را جلو نمیبرد.
از استرس دوری کنید :برای کاهش استرس ،زمانی را به ورزش ،تفکر
آگاهانه و کارهای دیگر اختصاص دهید .جلوگیری از فرسودگی کارآفرینی
ب��ه چیز زیادی نیاز ندارد ،فقط کمی آگاهی و رفتار فعال میتواند این قاتل
کارایی را مهار کند .مهم نیس��ت که شروع شما چقدر مهم به نظر میرسد
یا شما چقدر آن را باور دارید ،چیزی که اولویت دارد سالمت شماست.
منبعthebalance  :

کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق بازرگانی استان زنجان تاسیس میشود
رئیس اتاق بازرگانی ،صنایع معادن و کش��اورزی اس��تان زنجان از تاس��یس
کمیسیون کسب و کارهای نوین اتاق استان تا پایان سال خبر داد و گفت که این
کمیسیون در بخشهای مختلفی فعالیت خود را پیگیری خواهد کرد .به گزارش
ایلنا از غالمحسین جمیلی با اعالم این خبر با اشاره
به پیگیری برنامههای اتاق بازرگانی ،صنایع معادن
و کش��اورزی استان زنجان در بخشهای مختلف،
گفت :در همین راستا پیگیری تاسیس کمیسیون
کس��ب و کارهای نوین اتاق زنجان نیز در دستور
کار قرار دارد .جمیلی ،از تاسیس کمیسیون کسب
و کاره��ای نوین اتاق بازرگان��ی ،صنایع ،معادن و
کشاورزی اس��تان زنجان تا پایان سال خبر داد و
گفت :این کمیسیون در بخشهای مختلفی فعالیت
خود را پیگیری خواهد کرد .رئیس اتاق بازرگانی،
صنایع ،معادن و کش��اورزی استان زنجان تصریح
کرد :کمیس��یون کس��ب و کارهای نوین اتاق در
بخشهایی همچون استارتآپها و فرهنگسازی
در این بخش و همچنین راههای کسب درآمد در فضای مجازی فعالیت خواهد
کرد .جمیلی همچنین با اش��اره به اینکه کس��ب و کارهایی در فضای مجازی و
در کانالهایی مجازی راهاندازی ش��ده و در اس��تان زنجان نیز از این راه کس��ب

درآمدهایی وجود دارد ،ابراز کرد :اتفاقات رخداده اخیر در کشور به فضای کسب و
کار آسیب وارد میکند .این مسئول در زنجان با تاکید بر اینکه باید ابزارهایی فراهم
شود تا در مواقع لزوم از آن بهره برد ،تا اتفاقاتی همچون اتفاقات اخیر به فضای
کسب و کار مجازی آسیب وارد نکند ،خاطرنشان
ک��رد :البته در این بین صاحبان کس��ب و کار و
به ویژه کس��ب و کارهای مج��ازی نیز باید خود
ش��یوههای جایگزین را در نظ��ر بگیرند .رئیس
ات��اق بازرگان��ی ،صنای��ع ،معادن و کش��اورزی
اس��تان زنجان با تاکید بر اینکه کسب و کارهای
مج��ازی در فضای مجازی نبای��د مختص تنها
یک اپلیکیشن باشد ،تصریح کرد :در این مواقع
میتوان با پیشبینی راههای جایگزین خود را به
صورت موقتی حفظ کرد تا ش��رایط الزم فراهم
شود .جمیلی در پایان سخنان خود ،با بیان اینکه
این موضوعات رخ داده به قطع تجربههایی است
که ما را بیش��تر به فکر راهه��ای جایگزین برای
کس��ب و کارهای فضای مجازی میکند ،خاطرنشان کرد :میتوان با پیشبینی
تمهی��دات الزم در زمان فیلتر نرمافزارهای فضای مجازی در مواقع حس��اس از
نرمافزارهای جایگزین استفاده کرد.
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استارتآپهای جوانان از فیلترینگ
فضای مجازی آسیب ندید
معاون ساماندهی امور جوانان با اظهار امیدواری در خصوص رفع محدودیت
ایجادش��ده در فضای مجازی گفت که فیلترینگ انجامش��ده در روزهای اخیر
آسیبی به استارتآپهای جوانان وارد نکرده است .محمدمهدی تندگویان در
گفتوگو با مهر ،با اشاره به محدودیتهایی که طی چند روز اخیر در اینترنت
و فضای مجازی کش��ور به وجود آمده اس��ت ،اف��زود :امیدواریم فیلترینگ به
س��رعت رفع ش��ود و جوانان بتوانند با محدودیت کمت��ری در فضای مجازی
فعالیت کنند .وی با بیان اینکه بخشی از کارآفرینی جوانان در فضای مجازی
در حال اجرا و برنامهریزی اس��ت ،تاکید کرد :بای��د فضای مجازی مطمئن و
پایدار برای کس��ب و کار اینترنتی جوانان ش��کل بگیرد زی��را معتقدیم آینده
اشتغالزایی و کارآفرینی برای جوانان در فضای مجازی اتفاق میافتد.

گوپرو درصدد جلب مشتری
برای فروش خود است

دریچه

بنا بر گزارشها ،کمپانی گوپرو به دلیل عملکرد مالی ضعیف قصد دارد عالوه بر یافتن مشتری برای
فروش خود ،از بازار پهپاد نیز خارج شود.
بر اساس گزارش سیانبیسی ،گوپرو ،شرکت سازنده دوربینهای شخصی ورزشی که از زمان ورود به
بازارهای عمومی با مشکالت متعدد مالی دست و پنجه نرم میکند در پی فروش کسب وکار خود است.
طبق این گزارش ،گوپرو ،جیپی مورگان (شرکت خدمات مالی آمریکایی) را برای یافتن گزینههای فروش
به استخدام درآورده است.
به گزارش زومیت ،نیک وودمن ،بنیانگذار و مدیرعامل گوپرو ،روز دوشنبه در مصاحبهای با سیانبیسی
اعالم کرد که در مورد فروش شرکت نظر مساعدی دارد .او گفت :در صورتی که برای توسعه هرچه بیشتر
گوپرو ،فرصت پیوستن ما به یک شرکت مادر بزرگتر فراهم باشد این مسئله را در نظر خواهیم گرفت.
ارزش گوپرو پس از ارائه یک پیشنهاد عمومی اولیه در سال  ،۲۰۱۴سه میلیارد دالر برآورد شد؛ با این
ن و اقدامات بیثمر و زیانده در ورود به بازار پهپاد و نرمافزار
حال ،کاهش درآمد در کسبوکار دوربی 
ویرایش ویدئو ،این شرکت را در معرض کاهش ارزش قرار داده است .سرمایهگذاری بازار این شرکت از
دوشنبه بعد از ظهر به میزان تقریبا یک میلیارد دالر کاهش یافته است .با این وجود هنوز مشخص نیست
چه شرکتهایی مایل به خرید گوپرو خواهند بود.
گوپرو همزمان با اعالم تمایل به فروش خود ،اعالم کرد که که به دنبال عملکرد ضعیف و ناامیدکننده
پهپادهای سری کارما ،از کسبوکار پهپاد نیز خارج میشود .گوپرو این خبر را در جریان اعالم گزارش مالی
خود در روز دوشنبه در اختیار رسانهها قرار داد .این شرکت همچنین برای مقابله با مشکالت مالی ،در حال
تعدیل هزاران نفر از کارکنان خود و کاهش دستمزد مدیرعامل شرکت به یک دالر است.
پهپاد  ۷۹۹دالری کارما نخستین بار در اواخر سال  ۲۰۱۶رونمایی شد ،اما عالوه بر قیمت گرانی که داشت،
محصول ناقصی نیز محسوب میشد .پس از آنکه مشخص شد وجود یک نقص فنی در آن موجب از دست
رفتن انرژی میشود ،گوپرو فراخوان بازگشت تمام پهپادهای مدل کارما را داد .منتقدان همچنین کارما را
در مقایسه با محصوالت رقیب شرکتهایی نظیر دیجیآی در رتبه پایینتری قرار داده بودند .متعاقب آن،
گوپرو مبلغ  ۳۷۳میلیون دالر در سال  ۲۰۱۶از دست داد؛ با این وجود عملکرد مالی آنها در سال بعد اندکی
بهبود یافت.
گوپرو در گزارش مالی خود اعالم کرد که با وجود دستیابی کارما به رتبه دوم بازار در دست ه قیمتی خود
در سال  ،۲۰۱۷این محصول در بازار شدیدا رقابتی با چالش روبهرو شده است؛ بدین مفهوم که بهسختی
سودی برای شرکت به همراه دارد.

رئیس هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای تهران معرفی شد
محمدباقر اثنیعش��ری به عنوان رئیس هیات مدیره س��ازمان نظام صنفی
رایانهای تهران انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی س��ازمان نظام صنفی رایان��های تهران ،در اولین
جلس��ه پنجمین دوره هیات مدیره این سازمان،
محمدباقر اثنیعش��ری با کسب بیشترین تعداد
آرای اعضای هیات مدی��ره ،رئیس هیات مدیره
سازمان نظام صنفی رایانهای تهران به مدت سه
سال آینده شد.
در بخش انتخاب اعضای هیات رئیسه ،عالوه
بر انتخاب محمدباقر اثنیعشری به عنوان رئیس،
محمدعلی یوسفیزاده به عنوان نایبرئیس اول
و ش��هاب جوانمردی به عن��وان نایبرئیس دوم
و محمدرضا حدادی به عن��وان خزانهدار با اخذ
بیش��ترین آرای هیات مدیره ب��ه عنوان اعضای
هیات رئیسه سازمان نصر تهران انتخاب شدند.
در اولین جلس��ه هیات مدیره سازمان در دور
پنجم که با حضور حداکثر اعضا برگزار ش��د ،ضمن نیمنگاهی بر فعالیتها و
دس��تاوردهای صورتگرفته در هیات مدیره قبل ،چشمانداز و برنامههای کلی
سازمان برای سه سال آینده مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

چش��مانداز کلی پنجمین دوره هیات مدیره س��ازمان نظام صنفی رایانهای
تهران ،استقرار یک نظام صنفی پویا ،توسعهگرا و صاحب نفوذ در جامعه ایرانی
و محیط بینالمللی است .این هیات مدیره بر آن است تا صاحبان کسبوکار
و س��رمایه و فعاالن حوزه فن��اوری اطالعات و
ارتباط��ات بتوانند به عنوان یک��ی از بازیگران
اصلی در توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
کشور نقش تاثیرگذار داشته باشند.
پنجمی��ن دوره هیات مدیره س��ازمان نظام
صنف��ی رایانهای تهران خود را متعهد به حفظ
و ارتق��ای ارزشهای حاکمی��ت دموکراتیک،
شفافیت ،پاس��خگویی ،مطالبهگری ،حاکمیت
قانون ،براب��ری در قبال فرصتها ،جهتگیری
اجماع ،مسئولیتپذیری ،مشارکت و استقالل
در نظام صنفی میداند.
ارزشهای تعیینش��ده از س��وی این دوره
هیات مدیره جدید سازمان نظام صنفی رایانهای
تهران ،شامل  ۱۰محور همچون حاکمیت دموکراتیک ،شفافیت ،پاسخگویی،
مطالبهگری ،حاکمیت قان��ون ،برابری در قبال فرصتها ،جهتگیری اجماع،
مسئولیتپذیری ،مشارکتپذیری و استقالل است.
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معرفیاستارتآپموتورجستوجوییبانتایجیوسیعترازگوگل
یک اس��تارتآپ پنجس��اله با راهاندازی موتور جستوجوی وب عمیق،
تالش میکند نتایجی بهمراتب گس��تردهتر و ناشناختهتر به کاربران ارائه
کند و بازار جستوجوی آنالین را از انحصار گوگل درآورد.
درحالیک��ه بحث و گفتوگو در م��ورد وضعیت حریم خصوصی آنالین
و حفاظت از اطالعات ش��خصی در اینترنت ادامه دارد ،یکی از بزرگترین
دغدغههای مصرفکنندگان و شرکتهای خدماتی ،نیاز روزافزون به پلتفرم
امنتر وب است.
سال گذشته ،برخی حرکات ش��رکتهای بزرگ فناوری نظیر گوگل و
فیسبوک در استفاده از الگوریتمهای نادرست ،تبلیغ اخبار دروغین و تغییر
فرآیندها برحسب منافع شرکت ،باعث شد مردم نسبت به کنترل تجربیات
آنالین خود حساستر شوند.
اس��تارتآپ میلی��ون ش��رت ( )Million Shortکه در س��ال ۲۰۱۲
س شده است ،موتور جس��توجویی راهاندازی کرده که از یک روش
تأسی 
جدید و متمرکز برای س��ازماندهی ،دسترسی و کشف دادهها در اینترنت
اس��تفاده میکند .این پلتفرم ،با گس��ترش دسترسی عمومی به دادههای
آنالین ،گزینههای وسیعتری در جستوجوی اطالعات کاربران ،به نمایش
میگذارد.
میلیون ش��رت با دور زدن موتورهای جستوجوی مشهور ،سایتهای
پربازدی��د و گزینههایی که با حمایتهای مال��ی در صفحه اول نتایج قرار
ک میلیون سایت را به آنها معرفی
میگیرند ،در هر جستوجوی کاربران ،ی 
میکند .این شرکت امیدوار است زمین بازی را برای وبسایتهای جدیدی
که به هر دلیلی از س��ئوی ضعیفتر برخوردارند ،کلمات رقابتی بیشتری
دارند یا با یک بودجه بازاریابی پایین اداره میشوند ،متعادل کند.
س��انجای آرورا ،مؤسس و مدیرعامل میلیون ش��رت ،در مصاحبهای با
نشریه فوربس ،چش��مانداز شرکت خود را به اشتراک گذاشته است .آنچه
در ادامه این مطلب میخوانید صحبتهای او در مورد غلبه کردن بر بازار
انحصاری گوگل و آینده جستوجوی آنالین اطالعات است:
چه مسائلی الهامبخش شما در راهاندازی میلیون شرت بود؟
اهمیت جس��توجوی آنالین بیش از آن اس��ت که تحت کنترل چند
شرکت شناختهشده باقی بماند و واقعیت این است که من اص ً
ال اطمینان
ندارم دانش و هنری که پشت این موتورهای جستوجو وجود دارد ،کامل
و بینقص است .در این حوزه هنوز فضای زیادی برای نوآوری ،الگوریتمهای
جدید ،رابطهای کاربری و فیلترهای نوین مرتبسازی اطالعات وجود دارد.
یک فرصت فوقالعاده پیش روی ما اس��ت .چرا به تعداد انگشتش��ماری
از ش��رکتها اج��ازه دادهایم دانش��ی را ک��ه میتوانیم از اینترنت کس��ب
کنیم ،کنترل کنند؟ من معتقدم مردم جهان به موتورهای جس��توجوی
بیشتری نیاز دارند .هدف ما این است که با ارائه روشهای جایگزین برای
سازماندهی ،دسترسی و کشف طیف وسیعتری از وبسایتها ،مسیرها و
اطالعاتی را به مردم نشان دهیم که پیشازاین کمتر دیده شدهاند.
در مراحل اولیه کسبوکارتان با چه چالشهایی روبهرو شدید؟
بزرگترین چالش ما که هنوز هم ادامه دارد ،زیر سؤال بردن تفکر رایج
فعلی است که جس��توجو را یک مشکل حلشده میبیند .مردم معموالً
درباره ارائهدهندگان خدمات جس��توجو و الگوریتمهای پش��ت آن فکر
نمیکنن��د ،اما من ش��بانهروز به این موضوع فکر میکن��م .به گزینههای
بیش��ماری فکر میکنم که هرگز در دسترس مردم قرار نمیگیرند .اغلب
مردم اظهار میکنند که از جس��توجوی گوگل راضی هستند ولی وقتی
ب��ا آنها صحبت میکنید و توضی��ح میدهید که بهطور بالقوه چه حجمی

طرح اولیه خودرویی با خدمات ابر رونمایی شد
یک استارتآپ به تازگی از طرح اولیه خودرویی هوشمند رونمایی کرده که
عالوه بر سیستم کنترل دیجیتالی و نمایشگری که تمام داشبورد را میپوشاند،
در آن خدمت ابر نیز به کار گرفته میشود.
به گزارش مهر  ،استارتآپ  Bytonنخستین
طرح اولیه از خودروی هوشمند خود را رونمایی
کرده است .در این طرح فناوریهای نوین مانند
س��ختافزار هدایت خودران  ،4/Level3احراز
هویت بیومتریک ،سیس��تم کنترل دیجیتالی با
نمایشگر ۱.۲متر رونمایی شد.
ای��ن طرح اولیه که  Bytonنامیده ش��ده در
حقیقت نگاهی به آینده خودروس��ازی دارد .این
طرح اولیه در نمایش��گاه محصوالت الکترونیکی
مصرفی رونمایی شد.
این خودرو با موتور تمام الکتریکی در دو نسخه
 SUVساخته میش��ود .یکی از آنها خودرویی
تکموتور با  ۲۸۶اسب بخار ( ۲۰۰کیلووات) که
چرخهای عقبی آن متحرک هستند .دیگری  SUVدارای دو موتور با قدرت
 ۴۹۶اسب بخار (۳۵۰کیلووات برق) و چهار چرخ متحرک است .میزان گشتاور
خودروها نیز به ترتیب  ۴۰۰و ۷۱۰نیوتن متر اعالم شدهاند.

خودرو ب��ا چرخهای عقبی متحرک مجهز به باتری  ۷۱کیلووات س��اعتی
خواهد بود و با یک بار شارژ میتواند  ۴۰۰کیلومتر طی کند .همچنین باتری
آن در ۳۰دقیقه ۸۰درصد شارژ میشود.
خودروی چه��ار چرخ متح��رک باتری ۹۵
کیلووات ساعتی خواهد داشت و با یکبار شارژ
میتواند ۵۲۰کیلومت��ر را طی کند .باتری این
مدل در ۳۵دقیقه ۸۰درصد شارژ میشود.
ع�لاوه بر ای��ن م��وارد یک��ی از جالبترین
ویژگیهای خارجی خودرو نیز چراغهای عقب
و جل��وی خودرو اس��ت .چراغه��ای الایدی
سراس��ر قس��مت جلویی خ��ودرو را روش��ن
میکنند.
کابی��ن جلوی��ی داخ��ل خ��ودرو مجهز به
یک نمایش��گر  ۱۲۵در  ۲۵سانتیمتری است
ک��ه داش��بورد را میپوش��اند .همچنین برای
سرنشینان عقب خودرو نیز دو نمایشگر وجود
دارد .این نمایشگرها با اینترنت  G5با یکدیگر ارتباط خواهند داشت .از سوی
دیگر بس��تر اب��ر Lifeدر این خودرو با کمک یک ماش��ین یادگیری و هوش
مصنوعی گزینههای سرگرمی متعددی برای مسافران فراهم میکند.

از اطالعات را از دس��ت میدهند ،ذهنشان بهآرامی باز میشود .ما هرروز
بازخوردهای متعددی از کاربرانمان دریافت میکنیم که اظهار میکنند به
نتایج فوقالعادهای دستیافتهاند که در موتورهای جستوجوی سنتی ،هیچ
نشانهای از آنها نیست.
موتور جس�توجوی شما چگونه کار میکند و چه مزایایی برای
کاربران دارد؟
با توجه به اهدافی که در مورد آن صحبت کردیم ،ما میخواهیم موتور
جستوجوی وب عمیق باشیم .زمانیکه کاربران از موتورهای جستوجوی
سنتی اس��تفاده میکنند ،فقط عملیات جس��توجو را «اجرا» میکنند،
درحالیک��ه میلیون ش��رت به آنها اج��ازه میدهد عملی��ات را «کنترل»
ن مثال آنها میتوانند با حذف وبسایتهای مشهور از نتایج
کنند .بهعنوا 
جستوجو ،به کشف محتوای معتبری بپردازند که ممکن بود برای همیشه
زیر صدها صفحه نتایج ،مدفون بماند.
لطف ًا مدل کسبوکارتان را شرح دهید .مهمترین اجزای این مدل
چیست؟
تعیین یک مدل کس��بوکار ،یکی از بزرگترین چالشهای ما است .ما
هن��وز تالش میکنیم جزییات مدل کس��بوکارمان را تکمیل کنیم ولی
بهطور مش��خص ،جریان اصلی درآمد ما از تبلیغات حاصل میشود .البته
ایدهه��ای دیگر هم برای کس��ب درآمد در ذهن داری��م .مث ً
ال میتوانیم از
کاربران  ،B2Bحق اشتراک بگیریم.
بزرگترین نقطهضعف این حوزه چیس�ت و شرکت شما چه راه
حلی برای این مشکالت ارائه میکند؟
از نظر من ،نقطه کور فضای جستوجو ،کمبود گزینههای انتخابی است.
محدودیت انتخاب نهتنها در تنوع موتورهای جس��توجو دیده میش��ود،
بلکه در نتایج جس��توجو نیز خودش را نشان میدهد .گوگل روی بخش
اعظم بازارهای جستوجو تسلط دارد و این بهخودیخود یک نقطهضعف
محسوب میشود .ما امیدواریم نوآوریهای که عرضه میکنیم تا حد زیادی
این مشکل را کنار بزند.
چگونه میزان موفقیت و تأثیر شرکتتان را میسنجید؟
ل شده است که فوقالعاده
تیم ما از تعدادی توس��عهدهنده برتر تش��کی 
مش��تاقند محصولی عرضه کنند که جایگزین خوبی برای گوگل باش��د.
م��ا م��دام از کاربرانمان درخواس��ت بازخورد میکنیم تا متوجه ش��ویم
میلیون شرت میتواند به آنها کمک کند یا خیر .موفقیت ما در ویژگیهای
پیشرفتهای که بهصورت بهروزرسانی به وبسایتمان اضافه میشود ،نمود
پی��دا میکند .درنهایت افزایش تعداد کارب��ران و همچنین افزایش میزان
درآمد و س��وددهی شرکت هم فاکتورهای دیگری هستند که موفقیت ما
را تأیید میکنند.
تجربیات پیش�ین ش�ما در عرصه کارآفرینی چ�ه تأثیری روی
راهاندازی شرکت جدید داشت؟
من بیش از  ۲۰س��ال اس��ت که کارآفرین هستم .دو شرکت سابق من
ارائهکننده خدمات نرمافزاری  B2Bبودند و بر مبنای همین فرضیه اصلی
یعنی ارائه یک موتور جس��توجوی جایگزی��ن ،فعالیت میکردند .این دو
شرکت بهنوعی زیرساختهای میلیون شرت محسوب میشوند .راهاندازی
و اداره اولین شرکتم به من فرصت داد روی ایدههای موردعالقهام کار کنم.
من یاد گرفتم که به کمک اراده و صبر و همچنین پر کردن اطرافم با افراد
مس��تعد (و البته کمی چاشنی ش��انس!) ،میتوانم به موفقیتهای بزرگ
دست پیدا کنم.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد

جایگاه سوم خراسان رضوی در حوزه شاخصهای کسبوکار کشور
استاندار خراسان رضوی گفت که خوشبختانه به دلیل تعامل و هماهنگی
بانکها با بخشهای دولتی و خصوصی ،رتبه استان در شاخص کسب و کار
از رتبه  ۲۰به جایگاه سوم کشور ارتقا یافته است.
به گزارش مهر ،علیرضا رش��یدیان دوش��نبه
ش��ب در جلسه کارگروه تس��هیل و رفع موانع
تولید اس��تان اظه��ار کرد :گاهی رف��ع موانع و
گرههای��ی که ایجاد میش��ود خ��ارج از حیطه
اختیار مدیران اس��ت و در این ش��رایط باید از
ظرفیت شوراهای باالدستی که قانون اختیارات
ویژهای برای آن دیده و در راستای سیاستهای
اقتص��اد مقاومت��ی و عملیاتی و اجراییش��دن
سیاس��تهای بیس��توچهارگانه ابالغیه رهبر
معظم انقالب است استفاده شود.
وی ب��ا تاکی��د بر تس��ریع در رون��د معرفی
واحده��ای تولی��دی و جذب تس��هیالت رونق
تولید اس��تان ،به بانکهای عام��ل ،گفت :باید
دستگاههای مربوطه یعنی سازمان صنعت ،معدن و تجارت ،جهاد کشاورزی
و گردشگری و صنایعدستی و بانکهای عامل طی تعامل و هماهنگی بیشتر
از زمان باقیمانده تا انتهای سال که فرصت چندانی هم نیست عقبماندگی

در این حوزه را به منظور رونق بیشتر اقتصاد و تولید جبران کنند.
اس��تاندار خراس��ان رضوی با بیان اینکه بانکها س��ال گذشته با عملکرد
بس��یار مطلوب خود در ارتقای ش��اخصهای کس��ب و کار و اشتغال استان
نقش بیبدیلی داش��تند ،افزود :در س��ایه این
تعام��ل و هماهنگ��ی بانکها ب��ا بخشهای
دولتی و خصوصی ،رتبه اس��تان در ش��اخص
کسب و کار از ۲۰به جایگاه سوم ارتقا یافت.
رش��یدیان با اش��اره به رش��د ۱۳درصدی
اعطای تسهیالت طی هفت ماهه سال جاری
از س��وی بانکهای اس��تان بیان کرد :انتظار
اس��ت در حوزه تس��هیالت رون��ق تولید ،این
منابع به اش��تغال و اقتصاد اختصاص یابد و با
حساس��یت و نگرش قبل به تولید و اش��تغال
استان کمک شود.
وی بر ضرورت پایش تسهیالت اختصاصی
ب��ه واحدهای صنعتی که تاکنون از این منابع
استفاده کردهاند تاکید و اظهار کرد :همه دستگاهها از جمله سازمان صنعت،
معدن و تجارت ،ش��رکت ش��هرکهای صنعتی و  . . .باید کمک کنند تا این
موضوع پایش و کنترل شود.
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میخواهید نام تجاری خود را به سادگی اما مؤثر
بسازید؟

«گردآوری حرفه ای» را امتحان کنید

تبلیغاتوبرندینگ

تلفن مستقیم86073279 :

بررسی برندسازی رسانهمحور در Inc

کارخانه سلبریتیسازی در دنیای کسبوکار

مترجم :فاطمه زهرا عموزاده

ترجمه :علی آلعلی

آیا به دنبال روشهای جدید و هیجانانگیز تولید محتوا
برای مخاطبان خود هس��تید و تقویت نام تجاری خود را
نیز در این فرآیند مدنظر دارید؟ قطعاً همین طور اس��ت!
امروزه با بیش از یک میلیارد وبس��ایت فعال در اینترنت
مهمترین نکته این اس��ت که به جای رقابت تالش کنید
محتوای بهتری تولید کنید و همچنین به مخاطبان خود
بهترین ارزش ممکن را ارائه دهید .با در نظر داشتن اینها،
یکی از بهترین راههای انجام این کار ،استفاده از گردآوری
اختصاصی و حرفهای اس��ت .مفهوم گردآوری اختصاصی
بس��یار س��اده اس��ت ،اما در فرآیند راهاندازی و تولید آن
جزییات زیادی وجود دارد و بسیار وقتگیر است.
اولی��ن کاری که باید انجام دهید طرح س��ؤالی اس��ت
که مخاطبان ش��ما ب��ه آن عالقهمند هس��تند .درمرحله
بعد باید از متخصصانی که میتوانند به آن س��ؤال پاسخ
دهند کمک بخواهید .بعد از دریافت پاس��خهای مناسب،
تمام پاسخها را با یکدیگر ترکیب و یک مقاله اختصاصی
را برای قرار دادن در س��ایت خود ایجاد کنید .مزیت این
نوع از محتوا دو برابر اس��ت .مخاطبان شما در توصیهها و
تولید محتوایی که از سوی متخصصان انجام میگیرد به
ارزش زیادی پیخواهند برد و همچنین شما نیز چندین
مقاله بلند خواهید داش��ت که در سایت شما نوشته شده
اس��ت .در درج��ه دوم ،هر ی��ک از متخصصانی که با آنها
مصاحبه میکنید قدرت ،ارزش و رونق را به سایت شما باز
میگردانن��د .حال که ایدهای در مورد چگونگی گردآوری
اختصاصی و کارایی آن پیدا کردید ،بیایید نگاهی به س��ه
نمونه فعالیت در مورد نحوه استفاده برندهای بزرگ از این
روش به منظور افزایش اعتبار نام تجاری خود بیندازیم.
سایت  :CreditLoan. comگردآوری بهترین
کارتهای پاداش اعتباری
در دنیای کسبوکار و امور مالی ،پیدا کردن عرصهای
رقابتیتر از کارتهای اعتباری و امور مالی شخصی کاری
دشوار است .در عین حال ،چند بار میتوانید درمورد یک
چیز بارها و بارها بنویس��ید؟ همانطور که قبال اشاره شد،
امروزه بیش از یک میلیارد سایت فعال در اینترنت وجود
دارد ،بنابرای��ن احتمال اینک��ه به مطلبی که میخواهید
بنویس��یداز قبل پرداخته شده باش��د وجود دارد .سایت
 CreditLoan. comب��ه منظ��ور تولید محتوای بهتر
برای مخاطبان خویش در حین ساختن نام تجاری خود
ب��ه ایجاد یک گردآوردی اختصاصی در زمینه کارتهای
پ��اداش اعتب��اری با بهرهگی��ری از نظ��رات طرفدارانش
روی آورد ۹۸ .نف��ر از کارشناس��ان مالی و صنعتی برای
س��اخت بهترین کارتهای پاداش اعتب��اری و اینکه در
هن��گام ثبت نام باید انتظار چه چیزی را داش��ت هزینه
و نیرو مصرف کردند .کارتهای پاداش اعتباری در ذهن
مصرفکنندگان که در تالش برای انتخاب کارت اعتباری
مناس��ب هستند وسیلهای عالی به شمار میرود ،به ویژه
برای کس��انی که در حال حاضر در جستوجوی گرفتن
کارت اعتباری هستند.
سایت  :LogoDesignTeam. comچگونه
برای نام تجاری خود هویت ایجاد کنید
هنگامی که سؤالی برای گردآوری انتخاب میکنید مهم
است از مربوط بودن آن به مسائلی که مخاطبان میخواهند
بدانند و چیزهایی که کسب و کار شما به عنوان خدمات
ارائه میدهد اطمینان حاصل کنید .این همان چیزی است
 LogoDesignTeam. comدر آن بسیار خوب عمل
کرده اس��ت .با در نظر داشتن مدل کس��بوکار خود در
طراح��ی لوگو ،آنها از  ۴۵کارش��ناس مختلف مارکتینگ
و بازاریابی خواس��تند داس��تانهای طراحی برند و اینکه
چه ش��د که لوگوهایشان را طراحی کردند تعریف کنند.
نتیجه نهایی مجموعهای از داستانهای شخصی بود که هر
بازاریاب برند یا صاحب کس��بوکاری از خواندن آن لذت
خواهد برد .پاسخهای ارائه شده از سوی کارشناسان نهتنها
ارزش آن را به مخاطبان نش��ان میده��د ،بلکه ایدههای
جدیدی در مورد چگونگی ساخت نام تجاری یا لوگو برای
برندهای شخصی یا تجاری به خوانندگان خود میدهد.
سایت  :blogging. orgبهترین ابزار
بهینهسازی موتور جستوجو ( )SEOمورد
استفاده متخصصان برتر
اهمیتی ندارد که ش��ما چ��ه کس��بوکاری دارید یا در
حال حاضر در چه صنعتی مش��غول به کارید ،همیشه ابزار
و راهحلهایی وجود دارد که س��ایر مشتریان یا شرکتهای
تجاری نیز به آن نیاز دارند .بهینهسازی موتور جستوجو و
ابزار بازاریابی رسانههای اجتماعی یک مثال بینقص در این
مورد است .اگر شما در حال انجام هر نوع کسبوکار آنالین
هس��تید ،به منظور رتبهبندی نتایج جستوجو و دستیابی
به مخاطبان جدید ،به این نوع ابزار نیاز خواهید داش��ت .با
این حال ،با وجود ابزار و خدمات مختلف اینترنت در دنیای
امروز ،چگونه میتوانید متوجه شوید که بهترین ابزار کدام
است؟
این چیزی اس��ت که ما در حال حاضر در س��ایت خود
 Blogging. orgانج��ام میدهی��م .به خاط��ر کارکرد
بس��یار خوب گردآوری اختصاص��ی ،از رهبران صنعتی و
تأثیرگذاران تجاری (اینفلوئنسرها) خواستیم تا ابزارهای
بهینهس��ازی موتور جس��توجوی مورد عالقه خود را به
اش��تراک بگذارند و اینگونه به لیستی با رتبهبندی دقیق
از نرمافزارهایی دست یافتیم که بیشترین استفاده را برای
کمک به صاحبان سایتها و بازاریابهایی دارند که به طور
پیوسته از سایت بازدید میکنند.
منبعsales :

عطش ش��هرت امری مخصوص
افراد در موقعیتهای خاص نیست.
هم��ه ما در هر موقعی��ت و مکانی
عالقه بس��یاری به کسب شهرت و
شناختهش��دن داریم .این تقاضای
عمومی برای شهرت در بسیاری از
اوقات باعث شکلگیری رقابتهای
ش��دید میان افراد میشود .تقریباً
همه افرادی که در کش��ورهایی با
ساختار انتخاباتی زندگی میکنند با
رقابتهای دوران رایگیری ریاست
جمهوری به خوبی آش��نا هستند.
در س��طحی کوچکتر و مربوط به
دنیای کس��بوکار ،آگهیها نقش
ش��هرتخواهی برنده��ا را ب��ازی
میکنند .به عنوان مثال بس��یاری
از ش��رکتها حاض��ر ب��ه پرداخت
مبلغهای سرس��امآوری به منظور
پخش تبلیغش��ان هن��گام پخش
سریالهای محبوب هستند.
راهان��دازی و مدیری��ت ی��ک
کسبوکار بدون تالش برای کسب
شهرت معنایی ندارد .برندهایی که
اکنون از آنها تحت عنوان غولهای
دنیای کسبوکار نام برده میشوند،
همگ��ی زمانی گمنام��ی را تجربه
کردهان��د .نکته مه��م در این میان
نقطه شروع فرآیند برندسازی است.
این فرآیند ش��کل و ماهیت ثابتی
ندارد .حضور در مراسمهای بزرگ،
راهان��دازی کمپینهای گس��ترده،
امتح��ان ان��واع ش��یوههای جدید
بازاریاب��ی و بس��یاری از روشهای
دیگر ،همگ��ی در زم��ره ابزارهای
تبدیل ما به س��لبریتیهای دنیای
کس��بوکار اس��ت .در ای��ن مقاله
«برایان ه��ارت» موس��س آژانس
برندسازی و بازاریابی Flackable
به بررسی راهکارهای کسب شهرت
در دنیای کس��بوکار با محوریت
س��ازوکارهای رسانهمحور پرداخته
است.
ستون شخصی روزنامه:
دروازهای به سوی شهرت
همکاری با یک��ی از روزنامههای
محلی پرمخاطب فرصتی استثنایی
برای انتق��ال بهین��ه ایدههایمان
به مخاطبهاس��ت .ستوننویسی
به اف��راد جایگاه ،پرس��تیژ و توان
تأثیرگ��ذاری باالی��ی میده��د.
اهمیت این موضوع موجب حضور
طیف وس��یعی از افراد ب��ه عنوان
س��توننویس در روزنامهه��ای
مختلف شده اس��ت .از ورزشکاران
حرف��های گرفت��ه ت��ا هنرمن��دان
و سیاس��تمداران از ای��ن درگاه
پرمخاطب ب��رای برقراری ارتباط با
مردم استفاده میکنند .بدون شک
بس��یاری از ما روزنامهنگار حرفهای
نیستیم .برهمین اس��اس پیش از
نگارش هرگون��ه متنی باید دو کار
مهم را انجام دهیم .نخست تمرین
و مهارتآموزی برای نگارش هرچه
بهتر مت��ن ژورنالیس��تی و انتقال

تبلیغات خالق

مفه��وم موردنظرم��ان .این بخش
اهمیت وی��ژهای دارد .در واقع اگر
قادر به بیان مناسب مطلب و انتقال
محتوای مدنظرمان نباش��یم ،تمام
تالشمان هدر خواه��د رفت .گام
بعدی هم��کاری با یک ویراس��تار
حرفهای در زمین��ه روزنامهنگاری
اس��ت .به این ترتیب تا حد زیادی
از کیفیت مناسب متن نهایی برای
چاپ در روزنامهها اطمینان حاصل
خواهیم کرد.
شناخت محل چاپ مقالهتان در
روزنامه در تأثیرگذاری آن اهمیت
دارد .به عنوان مثال ،مقاله ش��ما با
محوریت کس��بوکار امکان چاپ
در صفحه سیاس��ت ی��ا فرهنگ را
ن��دارد .بهطور کلی یا مقالهتان باید
در صفحه نخس��ت چاپ ش��ود یا
اینک��ه در بخش کس��بوکار قرار
گیرد .حضور روزانه ش��ما به عنوان
مقالهنوی��س در صفح��ه نخس��ت
ش��انستان برای جلب مخاطب را
افزایش خواه��د داد .بنابر گزارش
اتحادی��ه روزنامهن��گاران فرانس��ه،
بی��ش از 45درص��د اف��راد تنه��ا
صفحه نخست روزنامهها را مطالعه
میکنند .ب��ه این ترتیب حضور در
صفح��ه اصلی اهمی��ت دوچندانی
خواهد یافت .به یاد داش��ته باشید
که گاهی اوقات برای چاپ مقاله در
روزنامههای مش��هور باید هزینهای
را پرداخ��ت کنی��د .ای��ن ام��ر به
دلیل تقاضای ب��االی ارائه مقاله به
روزنامههای مشهور و از همه مهمتر
گمنامی شما در عرصه کسبوکار
است.
شناس��ایی ب��ه عن��وان ی��ک
مقالهنویس و تفس��یرگر در دنیای
کس��بوکار مزی��ت رقابتی جالبی

محس��وب میش��ود .در واقع این
درگاه سطح شما و برندتان را باالتر
از رقبا به تصویر خواهد کشید .هر
تفس��یری از جانب ش��ما در تمام
منطقه کسبوکارتان پیچیده شده
و ب��ه گ��وش همه میرس��د .البته
باید توجه داش��ت که در تفس��یر
موضوعات بی��ش از حد جانبدارانه
قلم نزنیم.
رادیو :قدیمی اما تأثیرگذار
زمان��ی در دههه��ای  30و 40
می�لادی برنامهه��ای رادیوی��ی
ش��هرت باالی��ی داش��تند .در هر
خان��ه ی��ا مغ��ازهای چن��د رادیو
برای پیگی��ری همزم��ان اخبار و
برنامههای گوناگون وجود داش��ت.
اگرچه توس��عه تلویزی��ون در نیم
قرن اخیر و ش��بکههای اجتماعی
در یک دهه گذش��ته بس��یاری از
مخاطبهای این رسانه را به تاراج
برده ،اما هنوز ه��م افراد زیادی به
آن گ��وش میس��پارند .رادی��و به
کس��بوکارها امکان انتخاب دقیق
ن��وع مخاطبش��ان را میدهد .به
لطف پیشرفت ماهوارههای فضایی،
ام��کان پخ��ش ویژهبرنام��ه برای
پلتفرمهای خاص مهیا شده است.
به عن��وان مثال ،کس��بوکارهای
مرتبط با صنعت خودرو برنامههایی
مخصوص پلتفرم رادیوی اتومبیلها
تولید میکنند .برخالف رسانههای
دیگر ،فعالیت در رادیو هزینه بسیار
اندکی دارد .حضور به عنوان مهمان
در برنامهها هیچگونه خرجی برای
برندم��ان نمیتراش��د .در صورت
عالقه به پخش تبلیغ از این رسانه
هم فهرس��ت قیمتها  50الی 70
درصد ارزانت��ر از دیگر نمونههای
جایگزین خواهد بود.

اگرچه تبلیغات کوتاه در رادیو در
جذب مخاطب و مش��تری بیتأثیر
نیست ،با این حال چنین شیوهای
در تولی��د مخاط��ب ثاب��ت ناتوان
است .به این ترتیب توصیه من در
اینجا راهاندازی برنامه شخصیتان
خواهد ب��ود .برخ�لاف ایجاد یک
ش��بکه تلویزیونی ،در رادیو خبری
از هزینههای سرس��امآور نیس��ت.
بسیاری از تولیدکنندگان فعال در
رادیو اجازه استفاده از مو ج یا حتی
ساعتهای خالی شبکههایشان را
به افراد عالقهمند میدهند .به این
ترتیب ب��ا صرف هزین��های اندک
امکان راهاندازی برنامه شخصیتان
وجود دارد.
نکته مه��م در اجرای برنامههای
رادیوی��ی زمانبن��دی اس��ت .از
یکسو اجرای روزانه برنامه احتمال
نادیدهان��گاری از س��وی مخاطب
را باال میبرد .از س��وی دیگر ،ارائه
برنامهها به صورت هفتگی یا ماهانه
هم ریزش ش��دید مخاط��ب را در
پی دارد .برهمین اس��اس بهترین
زمانبن��دی اجرای دو یا س��ه روز
یکبار برنامه است .اینگونه پس از
هر برنامه فرصتی کافی به مخاطب
برای تفکر یا استراحت خواهید داد.
اگر توان اجرای برنامههای زنده
را نداری��د ،ارائه پادکس��ت به یکی
از ش��بکههای پرمخاط��ب راهکار
جایگزین مطلوبی به نظر میرسد.
این پادکستها را در زمان مناسب
تهیه کنی��د و برای پخش در زمان
دلخ��واه ب��ه یک��ی از برنامهه��ای
پرمخاطب دهید.
شبکههای اجتماعی:
دستیابی به مخاطب جهانی
اگرچ��ه حض��ور در روزنامههای

محل��ی و برنامهه��ای رادیوی��ی
امکان کسب ش��هرت مناسبی به
ما میدهد ،ب��ا این حال همه اینها
فق��ط در مقی��اس محل��ی کاربرد
دارن��د .مزی��ت اصلی ش��بکههای
مج��ازی ام��کان گ��ذر از مرزهای
زمانی و مکانی است .به عنوان مثال
پستهای تبلیغاتی در شبکههایی
مانند اینستاگرام یا فیسبوک از 20
یا  30کش��ور مختلف بازدیدکننده
خواهد داشت .براس��اس آمارهای
رسمی پس��تهای برندهایی نظیر
تسال یا نیویورکر بازدیدکنندگانی از
بیش از  80کشور دنیا دارد.
به م��وازات گس��ترش مخاطب
با استفاده از ش��بکههای مجازی،
نی��از به تهیه محت��وای جذاب نیز
افزای��ش مییابد .به این ترتیب اگر
هنگام نگارش مقاله در روزنامههای
محلی تنها با یک ویراستار همکاری
میکردید ،اکن��ون نوبت راهاندازی
بخش ویژه بازاریابی در شرکتتان
فرارسیده است .یک نمونه عالی در
زمین��ه تولید محتوای باکیفیت در
رس��انههای بینالمللی استارباکس
اس��ت .ای��ن برن��د ب��ا تمرک��ز بر
محصوالتش ب��ه خوبی نام برندش
را در دنی��ا بر س��ر زبانها انداخته
اس��ت .لوگوی اس��تارباکس اکنون
در میان  20لوگوی مشهور جهان
ج��ای دارد .ب��دون ش��ک تمرکز
فعالیتهای برندسازی این شرکت
بر روی لوگ��وی خود در این ماجرا
سهم زیادی داشته است.
مناسبتها :زمانی مناسب
برای حضور در تلویزیون
آش��نایی ب��ا چه��ره صاحبان
کس��بوکار نق��ش مهم��ی در
ش��کلگیری ذهنی��ت مخاطب
نسبت به یک برند دارد .برهمین
اس��اس برند تس�لا را همگان با
ایالن ماسک میشناسند .ماجرا
در مورد برند اپل یا مایکروسافت
نی��ز ب��ه همی��ن ترتیب اس��ت.
مناس��بتهای فصل��ی زم��ان
مناس��بی برای حضور در جعبه
جادوی��ی تلویزی��ون اس��ت .در
واق��ع هیچچیز ج��ای حضور در
برنامهه��ای زن��ده را نمیگیرد.
با این حال توجه داش��ته باشید
که هن��گام حض��ور در برنامهها
به دام کلیش��ههای رایج نیفتید.
هدف شما در این برنامهها کام ً
ال
روشن اس��ت :معرفی برندتان به
مخاطبها .هرکار جانبی دیگری
باید در راستای دستیابی بهتر به
این هدف صورت گیرد.
بدون ش��ک در برنامههای زنده
امکان آمادهس��ازی متن سخنرانی
وجود ن��دارد .در اینج��ا فقط باید
روی محوره��ای اصل��ی که قصد
پرداختن بدانه��ا را داریم ،تمرکز
کنیم .توانایی مدیریت برنامه نیز در
مواقعی که مسیر صحبت از هدف
اصلیمان منحرف میشود ،گرهگشا
خواهد بود.

ایستگاه تبلیغات
چگونه در عرصه تبلیغات به شکلی متفاوت
عمل کنیم

 10روش غیرمعمول تبلیغاتی ()2
مترجم :امیر آلعلی

درمقاله گذش��ته  4م��ورد از  10منتخب روشهای
غیرمعمول تبلیغاتی را مورد بررسی قرار دادیم .در ادامه
به معرفی و تحلیل موارد باقی مانده خواهیم پرداخت.
 -5شیشههای نورانی ساختمانها در شب
ام��روزه س��اختمانهای بلند یکی از وجوه ش��هرها
محس��وب میشوند .بهرغم چش��منوازی آنها در روز ،با
فرارسیدن شب به علت تاریکی فضا ،دیگر زیباییهای آن
چندان به چشم نخواهد آمد .اگرچه برخی از مهندسان
و معماران این نقص را با نصب نورپردازیهای مناس��ب
تا حدی جبران میکنند با این حال ش��ما میتوانید از
آن در راستای تبلیغات استفاده کنید .شما میتوانید با
تغییراتی در شیشه ساختمانها به نحوی عمل کنید که
در شب پیام مورد نظر شما به نمایش گذاشته شود .این
امر به لطف رشد تکنولوژی هزینه زیادی در بر نداشته،
با این حال بهتر اس��ت در رابطه با م��کان راهاندازی آن
توجه خود را به مکانهای شلوغ و پرتردد معطوف کرد.
توجه داش��ته باش��ید که تکنولوژیهای موجود در این
رابطه به نحوی اس��ت که نور آن ابدا افراد پشت پنجره
را متوجه خود نخواهد ساخت و این باعث خواهد شد تا
نارضایتیای در این رابطه وجود نداشته باشد.
 -6پوشاک
بسیاری از پوشاک همراه با انواع طرحها و نوشتههای
گوناگون هستند که در صورت طراحی مناسب آن ،نگاه
بس��یاری را به خود جلب خواهد کرد .اگرچه شرکتها
اق��دام ب��ه درج نام تجاری خود روی اش��یا و پوش��اک
میکنن��د و انجام این کار کام ً
ال مرس��وم اس��ت ،با این
حال کمتر کسی را میتوانید پیدا کنید که محصوالت
اینچنینی را خریداری کن��د .درواقع تقریباً تمامی این
دس��ته از محص��والت به عنوان بخش��ی از محصول در
اختیار مش��تری قرار داده میشود .این امر بدون تردید
بیشترین نتیجه را در پی نخواهد داشت .در همین راستا
توصیه میشود تا به جای تبلیغ مستقیم در فکر تبلیغات
ریز باشید .این امر به این معنا نیست که پیام تبلیغاتی
خود را در ابعاد کوچک درج کنید ،بلکه منظور این است
که به صورت غیرمستقیم در این رابطه گام بردارید.
 -7تصاویر مفهومی
ای��ن امر که مخاطب به محض دیدن تبلیغ ش��ما به
فکر فروبهرود ،بدون تردید باعث خواهد ش��د تا شما به
هدف تبلیغاتی خود رس��یده باشید .با این حال نکتهای
که در این زمینه وجود دارد این اس��ت که مخاطب باید
در چارچوب فکری قرار گیرد که همس��و با اهداف شما
اس��ت .تحت این ش��رایط اس��تفاده از تصاویر مفهومی
میتوان��د یک بازدی��د چندثانیهای را ب��ه تفکری چند
دقیقهای تبدیل کند .توجه داش��ته باش��ید که عکس
مهمترین عنصر در اکثر کمپینهای تبلیغاتی بوده و با
رش��د اینترنت و شبکههای اجتماعی اهمیت ارتباطات
بصری به مراتب افزایش یافته اس��ت .تحت این شرایط
عکسه��ای خالق و مفهوم��ی قادر به بیش��ترین حد
تأثیرگذاری خواهند بود.
 -8خدمات رایگان و انجام کارهای بزرگ
همواره الزم اس��ت به مش��تری خدمتی بیش از حد
انتظ��ار وی ارائ��ه دهی��د .این امر باعث خواهد ش��د تا
همواره نس��بت به برند ش��ما نظر مثبتی وجود داشته
باشد و شانس ایجاد مش��تریان ثابت شما افزایش پیدا
کن��د .اگرچه هیچ کس تمایلی به انج��ام کاری رایگان
ندارد ،با این حال الزم اس��ت دیدگاه خود را نس��بت به
ای��ن مقوله تغییر دهید .برای مثال ،امروزه بس��یاری از
ش��رکتهای تولید اتومبیل شبیهس��ازهای محصوالت
خود را در اختیار عالقهمندان قرار میدهند تا این امکان
برای همگان مهیا باشد که محصول را امتحان کنند .این
ام��ر در ترغیب افراد به خرید تأثیر فوقالعادهای خواهد
داشت .همچنین الزم است با انجام اقداماتی خود را در
کانون توجه قرار دهید.
 -9چاپ کتاب شخصی
بیش��تر اطالع��ات در رابطه ب��ا ش��رکتها از طریق
دانش��نامههایی نظیر ویکیپدیا در اختی��ار عموم قرار
م��ی گیرد و برخی نیز اقدام ب��ه درج تاریخچه خود در
س��ایت رس��می ش��رکت میکنند .اگرچه تمامی این
اقدامات مفید محسوب میشوند با این حال واقعیت این
اس��ت که هیچ یک از اقدامات فوق کافی نیست و الزم
است اقدام به چاپ کتابی برای خود کنید .بدون تردید
با در اختیار داش��تن یک کتاب ش��ما قادر خواهید بود
اطالعات به مراتب بیشتری را در اختیار مخاطبان خود
قرار دهید .در این رابطه نحوه نگارش نیز باید به نحوی
جذاب باش��د تا بتواند مخاطب را تا پایان با خود همراه
سازد .امروزه بس��یاری از چهرههای سرشناس اقدام به
انجام این کار کرده و برای مدتی هم که شده در کانون
توجهات قرار میگیرند .همچنین سیاس��تهای کاری
شما میتواند راهنمای عمل خوبی برای شرکتهای نوپا
باش��د که خود به ارزش و ش��خصیت برند شما خواهد
افزود.
 -10اسپریهای موقت
اگرچه اس��تفاده تبلیغات��ی از اماکن عمومی قانونی
نیست و به زشت شدن نمای شهری خواهد انجامید ،با
این حال اینکار در صورتی که موقت باشد میتواند به
عل��ت تنوعی که ایجاد میکند ،مورد توجه قرار گیرد.
با این حال الزم اس��ت که از افراد کاربلد در این حرفه
استفاده کنید تا خروجی کار طرحی جذاب باشد.
منبعtheballance :

تلفن مستقیم86073279 :

دیدگاه

بازاریابیوفروش

 www.forsatnet.irشماره 975

راهکارهای جدید برای موفقیت در الگوی کالسیک بازاریابی

مرز میان تبلیغات و بازاریابی
محمد اسالم حسینی
در ح��وزه کس��بوکار ،بازاریاب��ی و تبلیغات از
جمله عناصر کلیدی ش��رکتها پس از مش��تری
محسوب میش��وند ،بنابراین دانستن تفاوت میان
آنه��ا ب��رای کارآفرینان ،بس��یار مهم اس��ت .این
موض��وع به صاحبان کس��بوکارها کمک میکند
که فعالیتش��ان را توس��عه دهند و میزان فروش
خود را بیش��تر کنن��د ،همچنین باعث میش��ود
کس��بوکارها ،اس��تراتژی قویت��ری برای جذب
مشتری داشته باشند.
ب��رای درک بهت��ر تف��اوت می��ان تبلیغ��ات و
بازاریاب��ی ،میتوان بازاریاب��ی را مجموعه بزرگی
تصور کرد که اعضای آن تبلیغات ،تحقیقات بازار،
برنامهریزی رس��انه ،روابط عمومی ،قیمتگذاری
محصول ،توزیع ،خدمات مش��تریان ،اس��تراتژی
فروش ،مسئولیتهای اجتماعی و . . .هستند.
پی��ش از آنکه به تف��اوت تبلیغ��ات و بازاریابی
بپردازی��م ،الزم اس��ت ابتدا مفهوم آنها را بیش��تر
شرح دهیم.
بازاریابی

بازاریاب��ی ب��ه فرآین��د آمادهس��ازی محصول و
خدمت برای ارائه در بازار گفته میش��ود و شامل
شناس��ایی مشتریان بالقوه و تش��خیص انتظارات
آنها است.
به عبارت دیگر ،بازاریابی ،فرآیند ارائه یا فروش
محصوالت و خدمات با استفاده از ابزارهایی مانند
تحقیقات بازار و تبلیغات است.
بازاریابی فعالیت تجاری پیوس��تهای است که از
تحقیقات بازار شروع و به رضایت مشتریان منتهی
میشود ،بنابراین ،فعالیت بازاریابی نیازمند صرف
زمان و انجام تحقیقات متعدد است.
تبلیغات
تبلیغات ،پرهزینهتری��ن بخش فرآیند بازاریابی
است که به معرفی محصول و خدمات به مشتریان
یا بازار گفته میشود .تبلیغات یک فرآیند خالقانه
اس��ت که در آن یک کس��بوکار برای مشتریان
خاص��ی تبلی��غ تهی��ه میکن��د و آن را از طریق
رس��انههای مختلف در اختیار آنه��ا قرار میدهد.
ش��رکتها با هدف جلب توج��ه مصرفکنندگان
به محصول یا خدمات خود ،از تبلیغات اس��تفاده
میکنند.
تبلیغ��ات از طری��ق رس��انههای مختلفی مانند
رادیو ،تلویزیون ،وبس��ایتها ،ایمی��ل ،روزنامه،
مجله ،شبکههای اجتماعی و غیره انجام میشود.
مقایسه تبلیغات و بازاریابی
بازاریابی راهی اس��ت که از طریق آن خریداران
بالق��وه را متقاع��د میکنی��د محص��والت ش��ما
پاس��خگوی نیاز آنها اس��ت و از طری��ق تبلیغات،
دلیل این موضوع را به آنها نشان میدهید.
بازاریابی ش��امل تکنیکهایی مانند بخشبندی
ب��ازار ،تش��خیص گروههای ه��دف و تحلیل بازار
اس��ت؛ در مقاب��ل ،تبلیغات تکنیکی اس��ت که از
طریق آن یک پیام با استفاده از کانالهای مختلف
رس��انهای ،در اختیار طیف وس��یعی از مشتریان
بالقوه قرار میگیرد.
ه��دف اساس��ی بازاریاب��ی ،ارائ��ه خدمات و
محصول به شیوهای است که بهسرعت به خرید
مش��تریان منجر ش��ود ،درحالیکه هدف اصلی
تبلیغ��ات ،تأثیرگذاری بر رفتار خریدار اس��ت و
آگاهی او درب��اره محصول یا خدمات را افزایش
میدهد.
فعالیته��ای بازاریاب��ی روی ایجاد ب��ازار برای
محص��ول و کس��ب اعتبا ر و تبلیغ��ات روی جلب
توج��ه مش��تریان تمرک��ز دارد ،بنابراین مجریان
تبلی��غ روی ایجاد عالقه نس��بت به یک محصول
تمرک��ز و بازاریابان تالش میکنن��د که بازارهای
بالق��وه ب��رای محصول ی��ا خدمات را تش��خیص
دهند و هردو با افراد مش��ابهی تعامل دارند؛ مانند
مشتریها ،بخش فروش و بخش مالی.
بازاریابی و تبلیغات ،ش��باهتهایی نیز دارند که
از آنها میتوان به افزایش فروش ،ارتقای محصول
و توضیح ارزش محصول یا خدمات به مش��تریان
هدف نام برد.
منبعnopana :

موفقیت در بازاریابی رویدادی
ترجمه :علی آلعلی
برگ��زاری گردهمای��ی و خلق
رویداد همیشه یکی از راهکارهای
بازاریاب��ی در مقیاس��ی وس��یع
ب��وده اس��ت .موقعیتهایی نظیر
مالقات ب��ا مش��تریان ،کنفرانس
تخصص��ی کس��بوکار و تقدیر از
کارمن��دان باس��ابقه از رایجترین
دالیل برگزاری چنین مراسمهای
هس��تند .اگرچه برگ��زاری چنین
رویدادهایی به نظر بس��یار راحت
و تأثیرگذار میرس��د ،اما در عین
حال نیازمند برنامهریزی مناسب،
تحلیل ش��رایط ب��ازار و همچنین
تعیی��ن مق��دار هزین��ه موردنظر
اس��ت .در چنین مواقعی همراهی
ی��ک تی��م مج��رب و کارآمد در
زمینه تبلیغات و بازاریابی موهبت
بزرگی به شما میرود .با این وجود
محدودی��ت بودجه در بس��یاری
از کس��بوکارها و ب��ه خص��وص
استارتآپهای نوپا و محلی مانع
از تحقق این ام��ر مطلوب خواهد
شد .برهمین اساس باید به دنبال
ابزارهای جایگزینی برای مدیریت
و برگ��زاری چنی��ن رویداده��ای
بازاریابی مهمی بود .خوش��بختانه
پیش��رفت تکنولوژی بخش��ی از
مش��کالت این عرصه را بدون نیاز
به صرف هزین��ه کالن رفع کرده
اس��ت .با این حال هم��ه چیز به
وسیله تکنولوژی قابل حل نیست.
برخ��ی از مهارته��ای ضروری را
باید یاد بگیریم .همچنین آگاهی
نس��بت به توانایی کس��بوکار و
برندم��ان در زمینه جلب مخاطب
اهمیت باالی��ی دارد .ب��ه عبارت
س��اده ،توقعم��ان از نتیجه نهایی
چنین رویداده��ای بازارایابی باید
با سازوکارها و هزینههای اجرایی
هماهنگی داشته باشد.
در ادام��ه این مقاله «س��رنیتی
گیبونز» ب��ه بررس��ی راهکارهای
برگزاری و مدیریت بازاریابی مبتنی
بر رویدادها با حداقل هزینه ممکن
پرداخته است.
گام نخست :انتخاب پلتفرم
اطالعرسانی
پی��ش از هرچیز بای��د در مورد
انتخاب ابزار مناس��ب در راس��تای
اطالعرس��انی به مخاط��ب هدف
صحبت کنی��م .بازاریابی رویدادی
ب��دون اطالعرس��انی و آگاه��ی
مخاطبه��ای ه��دف از برگزاری
چنین مراس��می خروجی مناسبی
در پ��ی نخواه��د داش��ت .انتخاب
ابزار اطالعرس��انی ارتباط بس��یار
زی��ادی به ماهیت مراس��م ش��ما
دارد .در حقیقت طیف وس��یعی از
مراس��مها در زمره مفهوم بازاریابی
رویدادمحور قرار میگیرد .برهمین
اساس و با توجه به موضوع همایش

بازاریابی خالق

ابزار ،قالب و از همه مهمتر محتوای
اطالعرس��انی مدنظر ق��رار خواهد
گرفت.
مراس��مهای مربوط ب��ه بخش
س��رگرمی مانن��د نمایش��گاههای
ساالنه معرفی آخرین دستاوردهای
دنیای بازیه��ای کامپیوتری یکی
از بهتری��ن نمونهه��ای بازاریاب��ی
رویدادی هستند .این نمایشگاهها
ساالنه میلیونها عالقهمند از سراسر
دنیا را به سوی مرکز برگزاریشان
جذب میکنند .از س��وی دیگر در
حوزه  ITمراسمهای تخصصیتری
نیز برگزار میش��وند ک��ه هدف و
ماهیتی ج��دی و متفاوت از حوزه
س��رگرمی دارن��د .در اینج��ا قصد
بح��ث پیرامون هرک��دام از این دو
الگوی نمایشگاهها و مقایسهشان را
ندارم .تنها باید نس��بت به تفاوت و
گوناگونی نمایشگاهها آگاهی کافی
داش��ته باش��یم .این امر از آنجایی
اهمیت دارد که شیوه اطالعرسانی
هر مراسم را باید براساس ماهیتش
انتخاب کرد.
به منظور برگزاری یک مراس��م
حرفهای امکان همکاری با آژانسها
و برندهای گوناگونی وجود دارد .با
این ح��ال توصیه من در این مقاله
پلتفرم  Eventbriteاس��ت .این
اس��تارتآپ در زمینهسازماندهی
و اطالعرسانی گس��ترده مراسمها
و نمایش��گاههای گوناگون فعالیت
دارد .توانایی اطالعرس��انی دقیق و
گسترده در رس��انهها و شبکههای
مج��ازی از جمل��ه ویژگیه��ای
ای��ن پلتفرم محس��وب میش��ود.
همچنی��ن بای��د ام��کان بازاریابی
خ��رد ب��ا محوریت تقس��یمبندی
دقی��ق و منظم مخاطبه��ا را نیز
ب��ه ویژگیه��ای منحصر ب��ه فرد
 Eventbriteاضافه کرد.
اگرچه استفاده از Eventbrite
طی��ف وس��یعی از امکان��ات را در
اختیار کاربران قرار میدهد ،با این

حال انتخاب از میان سرویسهای
گس��ترده ای��ن پلتف��رم اهمی��ت
زیادی دارد .توجه داش��ته باش��ید
که  Eventbriteب��ه عنوان یک
پلتفرم کلی با نرمافزارهای متعددی
همکاری دارد .ب��ه عنوان مثال در
زمینه اطالعرس��انی بر پایه ایمیل
نرمافزاهای تخصصی گس��تردهای
در اختیار شما قرار میگیرد .توصیه
م��ن در اینج��ا اس��تفاده ترکیبی
از ای��ن نرمافزارهاس��ت .به عنوان
مث��ال  MailChimpدر زمین��ه
شخصیس��ازی ایمیله��ا امکانات
گستردهای را در اختیار کاربران قرار
میده��د .همچنین راب��ط کاربری
س��اده این نرمافزار نیاز به هرگونه
آموزش ابتدایی را از بین خواهد برد.
در سوی دیگرSurveyMonkey
ام��کان بهتری در زمین��ه دریافت
بازخوردهای مخاطب ارائه میدهد.
به این ترتیب با اس��تفاده ترکیبی
از نرمافزاه��ا امکان بازاریابی بهینه
برای نمایشگاه و مراسممان فراهم
خواهد شد.
گام دوم :طراحی سرویس
پشتیبانی مشتریان
ارائ��ه تجرب��های مطل��وب ب��ه
مشتریان نمایشگاه یا مخاطبهای
رویدادت��ان یک��ی از مهمتری��ن
بخشه��ای این م��دل از بازاریابی
است .نخستین گام در این مرحله
طراحی سیستمی به منظور معرفی
بخشه��ای مختل��ف همایش به
مخاطبهاست .س��هولت استفاده
کلید طالی��ی موفقیت در طراحی
سیس��تم پیش��تیبانی مش��تریان
محس��وب میش��ود .براین اساس
راهکاره��ای گوناگون��ی پیشروی
شما وجود دارد.
نخس��تین راهح��ل اس��تفاده از
سیستم اطالعرسانی رادیویی است.
این سیس��تم براس��اس ضبط یک
فایل صوتی کلی و تقسیمبندی آن
به بخشه��ای کوچک به مخاطب

اطالعات موردنیاز را منتقل خواهد
کرد .بهطور معمول این سیستمها
از س��وی اپراتوره��ای تلفن همراه
ارائه میش��ود .در س��الهای اخیر
هزینهه��ای ب��االی هم��کاری ب��ا
اپراتورها در زمینه راهاندازی چنین
سیستمهایی موجب جهتگیری به
سوی زیرساختهای دیگری برای
توس��عه این الگوی اطالعرس��انی
ش��ده اس��ت .یک��ی از راهکارهای
کمهزینه برای توس��عه س��رویس
رادیویی طراحی اپلیکیش��ینهای
تلفن همراه اس��ت .براین اس��اس
اپ ویژه مراس��متان عالوه بر ارائه
اطالعات صوتی به مخاطب فیلمها
و متنهای جانبی را نیز به نمایش
در خواهد آورد.
باتوج��ه ب��ه ارائه سیس��تمهای
رادیوی��ی در اواخ��ر ده��ه 80
میالدی و پیش��رفتهای ش��گرف
تکنولوژی از آن زمان باید نگاهی به
سرویسهای رقیب نیز بیندازیم .در
این زمینه هیچ رقیبی سرسختتر
از س��ایتهای اینترنت��ی نمیتوان
یافت .امروزه طراحی س��ایتهایی
ب��ا امکانات گس��ترده ب��ه منظور
اطالعرس��انی ب��ه مخاطبه��ای
مراسمها به اقدامی کام ً
ال معمولی
تبدیل شده است .هزینههای پایین
طراحی چنین سایتهایی به همراه
س��هولت بیش��تر برای کاربران از
جمله عوام��ل اس��تقبال پرتعداد
شرکتها از این پلتفرم است.
گام سوم :ترفندهای جذب
مخاطب بیشتر
ی��ک همای��ش ب��دون حض��ور
مخاطب قابل تصور نیست .برهمین
اساس بحث تبلیغات همیشه یکی
از اجزای جدانشدنی عرصه بازاریابی
رویداد محور محسوب میشود .در
این زمینه عرصه تبلیغات را به دو
دس��ته محیطی و مجازی تقسیم
ک��ردهام .عرص��ه محیطی ش��امل
بیلبورده��ا ،تبلیغ��ات مطبوعاتی

و عرص��ه بازاریاب��ی چهرهبه چهره
میش��ود .در این بخش استفاده از
بیلبوردها در نزدیکی محل برگزاری
همایش ضروری به نظر میرس��د.
در واق��ع ای��ن ش��یوهای کاربردی
به منظور جلبنظ��ر مخاطبهای
بیاطالع از مراس��متان است .بدون
شک اگر با تبلیغ برگزاری همایشی
مواج��ه ش��ویم که ب��ه موضوعش
عالقهمن��د هس��تیم ،در ص��ورت
نزدیکی به محل برگزاری حتماً در
آن شرکت خواهیم کرد.
در بحث تبلیغ��ات مجازی توان
تأثیرگذاری ش��بکههای اجتماعی
مدنظر اس��ت .به عن��وان مثال در
اینس��تاگرام و توییتر با اس��تفاده
هوش��مندانه از هش��تگها امکان
جلب مخاطب در مقیاس��ی بسیار
وس��یع وج��ود دارد .همچنین این
فضا فرصتی ب��رای معرفی اجمالی
همای��ش و نمایش پش��تصحنه
فرآیند آمادهسازی را به شما خواهد
داد.
گام چهارم :عرضه جعبههای
جادویی
بیش��تر کنفرانسه��ا در ابتدای
مراس��م جعبههایی ش��امل برگه
فهرس��ت س��خنرانیها ،هدیهها و
همچنین معرفی کسبوکارش��ان
در اختی��ار ش��رکتکنندگان قرار
میدهن��د .خالقی��ت ش��ما در
ارائ��ه محت��وای جذاب ب��ه همراه
این جعبهه��ا در خل��ق تجربهای
لذتبخش ب��رای مخاط��ب تأثیر
انکارناپذیری دارد.
یک��ی از بهترین م��واردی که از
آن در جهت الگوب��رداری میتوان
اس��تفاده کرد ،کنفرانس  E3سال
گذش��ته اس��ت .این کنفرانس در
زمین��ه بازیه��ای رایان��های و به
صورت ساالنه برگزار میشود.
ارائ��ه نس��خه چاپش��ده س��ه
بع��دی س��النهای مراس��م ب��ه
ش��رکتکنندگان بهتری��ن نمونه
اس��تفاده از تکنولوژیها جدید در
جلبنظر مخاطب اس��ت .این کار
عالوه بر ایجاد زیبایی بصری برای
برگزارکنن��دگان ،درآمدزای��ی نیز
داش��ت .در واقع ارائه این مدلهای
س��ه بع��دی ب��ه نوع��ی تبلیغات
توس��عهدهندگان چاپگرهای س��ه
بعدی نیز محسوب میشد.
تما آنچ��ه در این مرحله باید
مدنظر داشت ،انتخاب محتوای
ج��ذاب و نوآورانه ب��رای جعبه
جادوییتان است .در مراسمهای
عادی فهرست برنامهها به همراه
مق��داری خوراک��ی در جعبهها
قرار میگیرد .نگاه شما اما باید
کام ً
ال تبلیغاتی و مبتنی بر تفکر
بازاریاب��ی در انتخ��اب محتوای
جعبهتان باشد.
منبعentrepreneur. com :
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ایستگاه بازاریابی
اهمیت بازاریابی حسی
در دنیای امروز
پریسا نظامی

دانشجوی دکترای مدیریت رسانه دانشگاه تهران

مصرفکنندگان بهطور مداوم در معرض سیلآس��ای
پیامهای س��نتی و مکرر تبلیغاتی ق��رار دارند؛ پیامهایی
که آنه��ا را به ص��ورت روزم��ره بمباران میکن��د یا در
فعالیته��ای روزانه بر س��ر راه آنها ق��رار میگیرد و این
حقیقت را نمیت��وان نادیده گرفت که اگ��ر افراد آگهی
تبلیغاتی را به دفعات کافی ببینند ،احتمال به یاد آمدن
آن در هنگام خرید ،زیاد است .این بدان معنی نیست که
مصرفکنندگان خرید میکنن��د ،زیرا دارای یک ارتباط
هیجانی واقعی با این برند هس��تند ،بلکه معموالً فقط به
این علت میخرند چون توجه آنها به برندی جلب ش��ده
که بلندتر فریاد زده است .اما این رویکرد قدیمی ارتباطات
بازاریابی به سرعت در حال از بین رفتن است.
برندها بهتدریج میآموزند که برای وفاداری مشتری و
کس��ب ارزش مادامالعمر از آنها بهای آن را نیز بپردازند.
ارتباطات بین برندها و مش��تریان و ه��دف آنها در حال
دگرگونی ش��دید است .عصر جدید بازاریابی ،یعنی عصر
بازاریابی حس��ی ،مبتن��ی بر ارائه یک تجربه افس��انهای
مرتبط با برند برای مش��تری هدف اس��ت تا در زندگی

او ،به ارزش��ی افزوده بینجامد و نهایتاً به یادآوری برند از
س��وی مصرفکننده منجر ش��ود .آن هم نه به این علت
ک��ه برند بلندتر فریاد زده ،بلک��ه به دلیل آنکه تجربهای
فراموشنشدنی را برای مشتری فراهم کرده است.
از س��وی دیگر بازاریابی حس��ی یک متدولوژی خاص
اس��ت که به شدت و س��رعت در حال دگرگون ساختن
چهره بازاریابی اس��ت .تجربه زنده برن��د که یک ارتباط
دو جانبه مرتبط با برن��د ،بین مصرفکنندگان و برندها
اس��ت ،میتواند به صورت چهره به چهره یا از راه دور به
اجرا درآید .این تجربههای زنده که برای به صحنه زندگی
آوردن آنها و ارائه ارزش بیشتر به مصرفکنندگان طراحی
میشود ،درمرکز رویکرد بازاریابی حسی قرار دارد.
ح��واس بخ��ش حیاتی از تجربه بش��ر اس��ت .تقریباً
تم��ام درک و فه��م ما از جهان از طری��ق حواس تجربه
میش��ود .تحقیق��ات نش��ان میدهد که وج��ود حواس
بیش��تر در محص��والت ،تجربه بهتری از برند را س��بب
میش��ود .تجربه محصول ،یک تعام��ل چند بعدی بین
محص��ول و مصرفکننده اس��ت که ش��امل جنبههای
احساس��ی مصرفکننده اس��ت .بنا به اظهارات اشمیت
 )1999( Schmittو لیندس��تروم و کاتل��ر (،)۲۰۰۵
مشتریان غالبا بر اساس تجربههای حسی خودبه سمت
یک برند ،جذب میش��وند .کاتلر و لیندس��تروم بیشتر
تأکی��د دارند که تقریباً تم��ام درک ما از جهان از طریق
حواس پنجگانه انس��ان اس��ت .حواس به حافظه متصل
هستند و به احساسات تبدیل میشوند.
ح��واس ما ،تصویر زندگی روزانه ما را ش��کل میدهد
و هنگام��ی که یکی از آنها از دس��ت رفت میفهمیم که
چقدر مهم هستند .تقریباً تمام درک ما ازجهان ازطریق
تجربهای هست که بهوس��یله حواس ما بهدست میآید.
حواس انس��ان نقش مهم و پیچیدهای را در تفاوت قائل
شدن در انتخاب از بین چند برند بازی میکند ،زیرا اغلب
مشتریان ،بر اساس احساس خرید میکند نه فاکتورهای
عقالنی.
با ای��ن وجود ،تبلیغ��ات و ارتباطات تج��اری ،بهطور
انحصاری دو بعدی ش��ده و پیامها ب��ر آنچه میبینیم و
میش��نویم تمرکز دارند و عالقهای به بهکارگیری س��ه
حس دیگر ندارند( .حدود ۹۹درصد) حواس بیشتر باعث
ایجاد پیام قویتر و رابطه محکمتر با برند خواهد شد.
با افزودن عناصر چند حس��ی محصول  -مرتبط به این
مفهوم (اینکه مصرفکنندگان بتواند لمس کنند ،بچشند،
بو کنند ،بشنوند و ببینند) ،مصرفکنندگان خواهند توانست
برند را تجربه و مهمتر از همه با آن یک ارتباط هیجانی برقرار
کنند .با اجرای یک تجربه چند حسی برای مصرفکننده
و غرق کردن وی در تجربه زنده ،خواهیم توانس��ت ماش��ه
هیجانی را بکشیم که رویکردهای سنتی بازاریابی و تبلیغات
سعی دارند به آنها دسترسی پیدا کنند .رویکرد چند حسی
مناسب ،تجربه زنده برند است .تجربهای که در محیطهای
چهره به چهره و رودررو امکانپذیر اس��ت و باید به صورت
ترکیبی (با س��ه ویژگی مهم) به کار گرفته ش��ود .با اضافه
ک��ردن عناصر چند حس��ی محصول -مرتبط ،س��کوهای
ارتق��ا یافتهای را به کار خواهیم گرف��ت که هیجانات را از
طریق احی��ای چندگانه درگیر میکنن��د .تجربههایی که
حسها را درگیر میکنند ،بر نیم کره س��مت راس��ت مغز
اثر گذاش��ته و اثرات ماندگاری را ایجاد میکنند (لدوکس،
.)۲۰۰۴
منبعbrandabout :

12

چهارشنبه
 20دی 1396

کارآفرینی
اولین ایده کسبوکارتان چگونه به شما کمک
میکند؟

شماره www.forsatnet.ir 975

بوکار
مدیریتکس 

تلفن مستقیم86073290 :

فلسفههای سادهای که ارزش کسب و کار شما را میلیاردی میکند

مترجم :مژگان گوران

مترجم :نداحسن زاده

بخش مهمی از کارفرما بودن ،نترسیدن از آزمون
و خطاس��ت و هرچه زودتر این را بفهمید ،شرایط
بهتری خواهید داشت.
بس��یاری از بنیانگذاران موف��ق ،زمانیکه جوان
بودند ،ایدههایی برای کسبوکار داشتند .اگرچه از
ای��ده اولیه خود خیلی فراتر نرفتند ،اما همین ،آنها
را در مس��یر رسیدن به آن چیزی که حاال هستند
قرار داد.
م��ا از  ۱۷کارفرما خواس��تیم تا در م��ورد اولین
ریس��کها و چیزهای��ی ک��ه از تجربیاتش��ان یاد
گرفتند صحبت کنند .چیزهایی که باید میگفتند
در اینجا آمده است.

 .۲به درونتان گوش دهید
نام :اولیور خراز
شرکتZocdoc :
ایده کس�بوکار :اولین کسبوکار دقیقا بیرون
از مدرسه ،در شرکتهای ایمیلی بود .زمانیکه پنج
روز طول کش��ید تا ایمیل از مونیخ به لسآنجلس
برسد ،من در حال اداره کردن یکی از آن شرکتها
در اوایل س��الهای  ۹۰بودم .فهمیدم که اینترنت
در حال آمدن اس��ت و دو انتخاب داش��تم :دوبرابر
کردن شرکت و ترک دانشگاه یا فروختن شرکت و
تمام کردن دانش��گاه .من دومی را انتخاب کردم و
تصمیم بزرگی بود .این کار باعث شد پول زیادی را
از دس��ت ندهم و زمان کوتاهی بعد از آن اینترنت
فراگیر شد .تجربه بزرگی بود.
 .۳ارتباط با مشتریان
نام :اسکات هریسون
شرکتCharity Water :
ایده کس�بوکار :من به همه خانههای کش��ور
کارت کریس��مس فروختم .پول زیادی در نیاوردم،
اما ی��اد گرفتم که چگونه با لبخن��د ،در خانه یک
غریبه را بزنم.
 .۴اجرای ایدهها
نام :دنیل یوکوبوفسکی
شرکتBaubleBar :
ایده کسبوکار :نمیدانم این نوعی کسبوکار
توصیف میش��ود یا نه ،اما یکی از کارهایی که در
سال آخر دانشگاه داش��تم ،کار کردن در رستوران
محوطه دانشگاه به نام پاد بود .متوجه شدم که هر
وقت رویداد س��االنه داش��تیم ،رزروها بسیار به هم
ریخته شده و در آخر هم به یک هرج و مرج بزرگ
تبدیل میشد .بنابراین ،ایدهای برای برنامهریزیها
و رزروها داش��تم .قبل از فارغالتحصیلی ،توانس��تم
ای��ده خ��ود را در رس��توران اجرا کن��م .آن اولین
س��الی بود که هم��ه چیز طبق برنام��ه پیش رفت
و همه کس��انی که به رس��توران میآمدند متوجه
آن میش��دند .واقعا زمان جالبی برای من بود .ایده
تشخیص یک مشکل و راهی برای حل آن را به من
داد .مرا قادر کرد که با موقعیت سخت روبه رو شده
و ایده خود را اجرا کنم.
 .۵اصول و جزییات اداره یک کسبوکار
نام :رایان هولمز
شرکتHootsuite :
ایده کسبوکار :بچه که بودم طرفدار سرسخت
پینتبال بودم ،اما خب این یک س��رگرمی بس��یار
گران اس��ت .در دبیرستان ،من و برادرم این ایده را
داشتیم که زمین پینتبال خودمان را نزدیک خانه
در بریتیش کلمبیا بسازیم .این ،تمرین سختی در
حیطه کسبوکار بود؛ همه چیز ،از بازاریابی گرفته
تا قیمتگذاری و مالیات.
ادامه دارد. . .
منبعentrepreneur :

 4سبک اصلی آموزش و چگونگی استفاده از این
سبکها ()3

سبکهای یادگیری حرکتی

تجربیات  ۱۷کارآفرین موفق ()1

 .۱کس�بوکاری را ب�ا کس�انی ک�ه با ش�ما
متفاوتند آغاز کنید
نام :جف چاپین
شرکتCasper :
ایده کس�بوکار :در زمان فارغالتحصیل شدن
از مدرس��ه ،هم��ه ما در نی��و انگلند موج س��واری
میکردیم .ما یک دس��تکش خش��ک ب��رای موج
س��واری ساختیم که هنوز هم موجود است .باالخر
م��ن آنجا را ترک کردم .همه ما افرادی ش��بیه هم
بودیم و ش��ما باید کس��بوکاری را با افرادی که با
شما تفاوت دارند ش��روع کنید .دالیل زیادی برای
آن وج��ود دارد ،ولی من همه آنه��ا را در دو مورد
خالص��ه میکنم .یک ،چون کاره��ای زیادی برای
انج��ام دادن وجود دارد ،اینکه توانایی جدا ش��دن
و پیروز ش��دن را داشته باش��ید بسیار مفید است،
دوم ،معتقدم که برای یک موضوع به بیشتر از یک
متخص��ص نیاز ندارید .همه م��ا در مورد همه چیز
نظرات��ی داری��م و آنها را به اش��تراک میگذاریم و
ب��ه آنها گوش میدهیم ،ام��ا هر کدام از ما درمورد
کس��بوکار خود به یک نظر نهایی میرس��یم .این
به ما کمک میکند تا به س��رعت تصمیم بگیریم و
سریعتر حرکت کنیم.

آموزش

یافت��ن س��بک یادگیری منحص��ر به ف��رد خودتان
میتواند به رشد و توس��عه شما و کسبوکارتان کمک
کند.
در ش��مارههای قبل به سبکهای یادگیری دیداری،
ش��نیداری و کالمی اشاره کردیم .در این شماره سبک
آخر را مرور خواهیم کرد.

مترجم:مژگانگوران
همیش��ه به این فکر میکنم
ک��ه راز موفقی��ت چیس��ت،
مخصوص��ا زمانیک��ه بح��ث
کس��بوکار در می��ان باش��د.
هم��ه م��ا در پای��ان روز این
بحث را با خود داریم .مسابقه
قدرت و ث��روت .مبارزه مداوم
در براب��ر موانع .اغل��ب ،ناامید
میش��ویم .گاه��ی وقته��ا
شکس��ت میخوریم .اما اگر به
شما بگویم رازهای موفقیت در
کسبوکار به آن پیچیدگی که
دیگران میگویند نیست چه؟
خب ممکن است حرفهای
م��ن هم��ان تأثیر را نداش��ته
باش��ند ،اما اگر به شما بگویم
این اطالعات مس��تقیماً از دو
نف��ر از بهترین فروش��ندگان
دنی��ا میآی��د چ��ه؟ زمانیکه
دانشجو بودم ،بسیاری از افراد
مهم موفقیت در دنیا را دنبال
میکردم .مث� ً
لا آنتونی رابینز
یکی از آنها بود .او بدون شک
قهرم��ان من اس��ت .اما زیگ
زیگالر نیز هست.
اگر ن��ام زیگ زیگالر ش��ما
را یاد چی��زی نمیاندازد ،پس
ممکن است چند دهه گذشته
در خواب زمستانی بوده باشید.
او زندگ��ی ۲۵۰میلیون نفر در
سراسر دنیا را تحت تأثیر قرار
داد .میلیونه��ا کتاب فروخت
و ه��زاران میلیون��ر س��اخت.
ح��اال ،ممک��ن اس��ت زیگالر
زنده نباشد ،اما کلماتش هنوز
زندهاند.
زیگالر سخنان مهمی گفت
که معموالً در کس��ب و کار به
آنها رجوع میشود .چیزهایی
مانن��د «ط��رز فکر ش��ما ،نه
اس��تعدادتان ،جایگاه ش��ما را
تعیی��ن میکن��د» ،همچنین
«چیزهایی که با دس��تیابی به
اهدافتان به دست میآورید،
به اندازه چیزی که با دستیابی
به اهدافتان میشوید اهمیت
ندارد» و «ش��ما برای پیروزی
به دنیا آمدهاید ،اما برای برنده
ش��دن باید برنامهریزی کنید،
آم��اده ش��وید و توق��ع پیروز
شدن داشته باشید ».به عالوه
خیلی سخنان دیگر.
اینه��ا ضربالمثله��ای
قدیم��ی هس��تند و نس��ل به
نسل منتقل ش��دهاند .اما من
فقط به س��خنانش عالقهمند
نبودم .من به دانشجویانش نیز
عالقه بس��یاری داشتم .عالقه
م��ن به یکی از آنها بیش��تر از
بقیه بود .کوین هرینگتون که
همه از طریق Shark Tank
او را میشناس��ند ،یک��ی از
موفقترین دانشجویان زیگالر
بود .اگرچه زیگالر ،بسیاری را
آموزش داد اما هرینگتون ،آن
علم و دان��ش را گرفت و یک
امپرات��وری مثالزدن��ی با آن
ساخت.
بنابرای��ن اگر ی��ک نفر بود
که میتوانس��تم با او در مورد
رازهای موفقیت در کس��ب و

کار سؤال بپرسم ،شخصی که
بتوانم امروز با او صحبت کنم،
کس��ی نبود ج��ز هرینگتون.
در  ۳۰س��ال گذش��ته ،او ب��ه
راهاندازی  ۵۰۰محصول کمک
کرده اس��ت .ای��ن محصوالت،
بی��ش از ۵میلی��ارد دالر از
فروش به دست آورده است .او
به عنوان یک��ی از افراد اصلی
 ،Shark Tankپدر تبلیغات
رسانهای نیز هست.
چگونه هر چیزی را به هر
کسی بفروشیم
فروش ،جنبههای بس��یاری
دارد .م��ن در م��ورد ف��روش
صحبت میکنم چون فروش،
اس��اس موفقیت اس��ت .برای
موفق ش��دن ،بای��د راه فروش
را بدانی��د .ب��دون ش��ک این
مهمتری��ن مهارتی اس��ت که
میتوانید داش��ته باشید .همه
چیز حول ف��روش میچرخد.
اگر در فروش خوب نیس��تید،
راه س��ختی برای موفقیت در
کسبوکار در پیش دارید.
فروش درباره نف��وذ و تأثیر
است .روشهای ترغیبی وجود
دارد که در کس��بوکار ،بسیار
مؤثر عمل میکنند ،اما اصولی
نیز هستند که اگر میخواهید
موفق شوید باید رعایت شوند.
اگر این اصول س��ر جای خود
نباش��ند ،باید با ش��انسهای
موفقی��ت خ��ود خداحافظ��ی
کنید.
پ��س بیایید نام آنه��ا را راز
بگذاری��م .آنها اصل هس��تند.
اما بدون شک راز نیز هستند.
البته به این ش��کل نیست که
هیچ کس آنها را نداند و نفهمد.
اما بیش��تر مردم آنها را نادیده
میگیرند و من میدانستم اگر
کس��ی این رازهای موفقیت را
داشته باشد ،کسی نیست جز
هرینگتون.
قان��ع نش��دید ک��ه فروش
اس��اس موفقیت اس��ت؟ فقط
تص��ور کنی��د ک��ه در ح��ال
فروش چ��ه چیزی هس��تید.
نه ،م��ن در م��ورد محصوالت
یا خدمات یا اطالعات صحبت
نمیکنم .درمورد فروش خود
ش��ما صحب��ت میکن��م .اگر
میخواهید موفق ش��وید باید
خودتان را بفروشید:
 باید ب��ه یک همکار خوبایده خوش تیپ بودن خود را
بفروشید.
 بای��د مهارته��ای خود رابه یک فرد بفروش��ید تا شغلی
جدید به دست آورد.
 باید ب��ه همکاران یا افراد،این را بفروش��ید ک��ه چرا آنها
باید با شما باشند.
 باید به والدین خود ،اینکهچرا باید به شما اجازه دهند را
بفروشید.
 بای��د ب��ه بان��ک ،ای��ن رابفروش��ید که چرا باید به شما
وام دهد.
 بای��د به صاحبخانه ،این رابفروشید که چرا یک مستاجر
خوب هستید.

فروش ،همه چیز است .همه
چیز .بدون شک .فروش بدون
ثابت قدم ماندن در آن رازها،
موفقی��ت بلندم��دت ش��ما را
تضمین نمیکند .بدون شک،
پیشرفت کوتاه مدتی خواهید
داش��ت ،اما پیشرفت بیشتری
نمیکنی��د .رش��د تصاع��دی
وجود نخواهد داشت.
رازهای موفقیت در کسب
و کار
اگر فروش ،اس��اس موفقیت
در کس��بوکار باش��د ،پ��س
رازه��ای موفقی��ت در فروش
چیس��ت؟ در بنی��ان ه��ر
کس��بوکاری ،پن��ج کلی��د
اصل��ی وج��ود دارد ک��ه باید
آنها را داشته باشید .این فقط
درب��اره ایجاد یک پیش��نهاد
وسوس��هانگیز نیست .بله ،شما
به آن احتی��اج دارید .اما ،قبل
از اینکه س��اخته و خلق شود،
ب��ه چیزهای خیلی بیش��تری
نیاز دارید.
اگرچ��ه چندین راز موفقیت
وجود دارد اما از بین آنها ،پنج
راز ضروری هستند .هرینگتون
میگوی��د اگر اینه��ا را دنبال
کنید ،میتوانید در درازمدت،
راه خود به س��مت موفقیت را
مش��خص کنید .ام��ا در کوتاه
مدت ،نه .به یاد داشته باشید،
این درباره ثبات شما در ادامه
مسیر اس��ت .درباره ترسیدن،
بهانه آوردن یا دست کشیدن
نیست.
 .۱ی�ک چی�ز واقع�ا
ارزشمند خلق کنید
هرینگت��ون ،درمورد ارزش،
بسیار صحبت میکند .ارزش،
س��نگ بنای موفقیت اس��ت.
اگ��ر ب��ه آن فک��ر نمیکنید،
بدانید ک��ه ثروتمندترین افراد
دنیا بیش��ترین ارزش را ایجاد
کردهان��د .بدون ش��ک ،اگر به
دنبال موفقیت هستید ،ارزش
مس��ئلهای ضروری است .خب
چ��را ارزش اینق��در اهمی��ت
دارد؟
اگرچه ممکن اس��ت برخی
افراد قادر به فروش هر چیزی
باش��ند ،ام��ا ای��ن ،موفقی��ت
بلندمدت را تضمین نمیکند.
اگ��ر نیازهای خود را نس��بت
ب��ه نیازهای مش��تریانتان در
اولوی��ت قرار دهید ،شکس��ت
میخورید .هرینگتون میگوید
هر چی��زی که میفروش��ید،
میس��ازید ،خل��ق میکنید یا
تصور میکنید ،آن را با عالقه
به مش��تری انج��ام دهید .به
عبارت دیگ��ر ،ارزش زیادی را
به آن اضافه کنید.
ی��ک لحظ��ه ب��ه ای��ن فکر
کنید .موفقترین ش��رکتهای
دنی��ا ،قبل از به دس��ت آوردن
درآمد ب��ه ارزش فکر کردهاند.
فیسبوک ،دنیا را از طریق یک
ش��بکه اجتماعی بزرگ ،پیوند
داد .گ��وگل ،به ط��رز عجیبی،
اطالع��ات دقیق را برای ش��ما
فراهم کرد و الی آخر.

 .۲زندگ�ی دیگ�ران را
بهبود ببخشید
نه تنه��ا بای��د ارزش واقعی
را در نظ��ر بگیری��د ،بلکه باید
ب��ه دنب��ال راههای��ی باش��ید
که بتوانی��د زندگ��ی دیگران
را بهب��ود ببخش��ید ،حت��ی با
چیزهای��ی که فک��ر میکنید
بیاهمی��ت هس��تند و دارید
وقت تلف میکنید.
مطمئن��اً میتوانی��د ب��رای
م��دت کوتاهی ه��ر چیزی را
به هرکسی بفروش��ید .اما اگر
زندگ��ی مصرفکنن��دگان را
بهبود نبخش��ید ،واقع��اً وقت
خود را تلف میکنید.
با ایجاد محصوالت ،خدمات
یا اطالعاتی که زندگی دیگران
را بهت��ر میکنن��د ،میتوانید
کس��ب وکار خ��ود را ت��ا اوج
برس��انید .م��ا در مورد رش��د
تصاع��دی بلندم��دت صحبت
میکنیم؛ باالت��ر از هر چیزی
که فکرش را میکنید.
این به این معنا نیس��ت که
نمیتوانی��د از تالشهایت��ان
سود ببرید.
فقط ب��ه این معناس��ت که
باید قبل از هرچیزی بر بهبود
زندگی مصرفکنن��ده تمرکز
کنید .این کلید موفقیت است.
روی آن تمرک��ز کنی��د و
ببینید چگونه کس��بوکارتان
رش��د میکند و ب��ه باالترین
نقط��ه میرس��د .اگر ب��ه آن
بیتوجه باش��ید ،همه چیز از
بین میرود.
 .۳م�ورد اعتماد و صادق
باشید
هی��چ ک��س ،آدم غیرقاب��ل
اعتم��اد را دوس��ت ن��دارد.
نمیتوانید همه چیز بفروشید.
ش��خصی نباش��ید ک��ه مردم
بترس��ند با شما صحبت کنند.
م��رد فروش��نده ماش��ینهای
کهنه .زن فروش��نده حریص و
فریبکار .آن ش��خص نباشید.
فقط نباشید.
هرینگتون میگوید به جای
آن ،اگر واقعاً میخواهید موفق
ش��وید ،بای��د قاب��ل اعتماد و
راستگو باشید.
ادع��ای غیر واقع��ی نکنید،
اف��راد متوج��ه آن میش��وند.
به ج��ای آن ،درم��ورد کاری
ک��ه خدم��ات ،محص��ول ی��ا
اطالعاتتان انج��ام میدهند،
ص��ادق باشید.ررس��یهای
افرادی که از محصوالت ش��ما
اس��تفاده کردهان��د ،اس��تفاده
کنید .ای��ن تصدیقها تأثیرات
بلندمدتی خواهند داشت.
مخاطب��ان ش��ما چ��ه افراد
میانس��ال باش��ند چه کودک،
میتوانند به ش��ما بگویند که
صادق نبودهاید.
م��ردم احم��ق نیس��تند،
بنابراین س��عی نکنید با گفتن
حرف دروغ یا تظاهر به چیزی
ک��ه نیس��تید ،آنه��ا را فریب
بدهید .این فق��ط تلف کردن
وقت است.

 .۴روی مثبتگرای�ی
تمرکز کنید
اگرچه مجبور نیس��تید همه
اف��راد را راض��ی نگ��ه دارید،
ام��ا بای��د افکارت��ان را روی
مثبتگرای��ی متمرک��ز کنید.
به عب��ارت دیگ��ر ،منفیبافی
نکنید .بله ،کار س��ختی است،
اما الزم اس��ت .اگر به س��مت
منفیگرای��ی بروی��د ،تم��ام
زندگی ش��ما تح��ت تأثیر آن
قرار خواهد گرفت.
تص��ور کنی��د ک��ه روزان��ه
 ۶۰۰۰۰فکر دارید و بس��یاری
از آنه��ا در ضمی��ر ناخودآگاه
هس��تند .اگر افکارتان را روی
مثبتگرایی متمرک��ز نکنید،
این احساس را خواهید داشت
ک��ه ان��گار غیرقاب��ل کنترل
هس��تند .ش��ما در کنت��رل
سرنوش��ت و ق��در نیس��تید و
بدون ش��ک با ای��ن تفکرات،
قادر به فروش نخواهید بود.
هرینگت��ون میگوی��د :این
یکی از مهمترین توصیههایی
اس��ت ک��ه او ب��ه کارفرمایان
میده��د .اگر ش��ما همیش��ه
بیشتر روی درد تمرکز کنید تا
روی لذت ،پیش��رفت نخواهید
کرد .هم��ه ما این را میدانیم.
اما زمانیکه کار را شروع کرده
و مثبت فکر کنید ،این مسئله
نی��ز در ط��ول زمان آس��انتر
میشود.
 .۵از قان�ون ۸۰-۲۰
پیروی کنید
قانون  ۸۰-۲۰بر این اساس
اس��ت که ۸۰درص��د نتایج ،از
 ۲۰درصد ت�لاش میآیند .در
فروش ،ب��ه این معناس��ت که
۸۰درصد ف��روش از ۲۰درصد
مش��تریان میآید .همچنین به
این معناس��ت که در ۲۰درصد
تالشه��ا ،یک قان��ون ۸۰-۲۰
دیگر نی��ز وج��ود دارد .یعنی
میزان خیل��ی کمی از تالشها
ب��ه نتایج بس��یار ب��زرگ ختم
میشوند.
روی آن تمرک��ز کنی��د.
تالشهای��ی را پی��دا کنید که
بزرگتری��ن نتای��ج را تولی��د
میکنن��د .این ب��ه معنای کار
در تم��ام روز و ب��ه ص��ورت
طاقتفرس��ا یا اینک��ه آخرین
نفری باش��ید که دفتر را ترک
میکند نیست.
در م��ورد به��رهوری و
سودمندی اس��ت .اگر متوجه
ش��وید چ��ه چی��زی ج��واب
میده��د ،در باالتری��ن قیمت،
فروش خواهید داشت .به چهار
س��اعت کار در هفته فکر کنید
نه  ۱۸س��اعت در روز .بسیاری
از اف��راد فک��ر میکنن��د راز
موفقیت در کار کردن شدید و
طاقت فرساس��ت ،اما نیس��ت.
فقط بای��د تعیین کنید که چه
تالشهایی بیشترین نتیجه را
میدهند .از این طریق اس��ت
که میتوانید پیش��رفت کنید و
کسبوکارتان را توسعه دهید.
منبعentrepreneur :

افرادی با سبک یادگیری حرکتی
افرادی با سبک یادگیری حرکتی یا لمسی ،از طریق
درگیر شدن در فعالیتها ،به بهترین نحو یاد میگیرند.
بهط��ور کل��ی ،آنها از بدن و حس المس��ه خ��ود برای
دریافت اطالعات اس��تفاده میکنند .امکان دارد افرادی
با این س��بک یادگیری هنگام به حافظه سپردن دادهها
و اطالع��ات به فضای فراخ و گس��تردهای برای حرکت
و راه رفتن احتیاج داش��ته باشند .این سبک یادگیری
رواج کمت��ری دارد فق��ط 5درص��د از جمعیت چنین
س��بک یادگیری را دارند ،اما به خاطر داش��ته باش��ید
که افرادی از این دس��ت وقتی به حرفهای شما گوش
میدهند سعی نمیکنند بیادب باشند .وقتی افرادی با
این س��بک ،با رویکردهای دیداری و ش��نیداری تلفیق
میش��وند ،به رهبران تجاری بزرگی تبدیل میش��وند،
زیرا بخش عمده ش��غل تجارت مستلزم فعالیت و توجه
است.
نکات�ی که میتوان در تجارت به کار برد :افرادی
با س��بک یادگیری حرکتی به محیطهای امن و آرامی
برای رش��د نی��از دارند که ممکن اس��ت خالف معمول
ب��ه نظر برس��د ،زی��را تجارت اغل��ب توام با ریس��ک و
چالش اس��ت .اما به هر حال ،رهب��ران میتوانند از این
تکنیک یادگیری ب��رای محیطهای اداری روزمره خود
استفاده کنند .متمرکز کردن فرهنگ کاری حول محور
فعالیتهای گروهی متناوب که شامل احترام گذاشتن،
ش��فافیت و انعطافپذیری اس��ت میتواند یک تیم پویا
و مثب��ت را به وجود بیاورد که از این س��بک یادگیری
بهره میبرد.
نوش��تن و نقاش��ی ک��ردن از جمل��ه فعالیته��ای
فیزیکی به ش��مار میآیند و اغل��ب ،این روش میتواند
با تکنیکهای یادگیری کالمی همراه باش��د .همچنین،
فعالیته��ای فیزیکی در محل کار میتواند به افرادی با
س��بک یادگیری حرکتی کمک کند ت��ا رویکرد بعدی
یک کسبوکار را ارزیابی کنند .ممکن است این رهبران
بخواهند س��رعت نوآوری را در شرکت خود از طریق
تجرب��ه ایجاد پایگاه داده ی��ا محصوالت جدیدی که به
آنها کمک میکند تا فرآیند خود را س��اده کنند تعیین
کنند .ب��ه ویژه ممکن اس��ت آنها ب��رای مربیان خوب
کاربرد داش��ته باش��ند ،زیرا آنها به لح��اظ فیزیکی به
کارمندان خود نش��ان میدهند که چگونه فعالیتهای
مشخصی را انجام دهند.
اجرای شبیهس��ازیهای دیجیتال��ی در رویکردهای
رهب��ری و مربیگ��ری در مح��ل کار میتوان��د واقع��اً
ب��ه رهب��ران تج��اری کمک کن��د تا هن��گام کمک به
کارمندانش��ان برای بصریسازی و کسب تجربه بیشتر
از دادهها ،بر مس��یر شرکت و گرایشهای بازاری جدید
تمرکز کنند.
اگ��ر رهب��ران بخواهن��د اطالع��ات را حف��ظ کنند،
فلش کارته��ا میتوانند برای آنها مفید باش��ند ،زیرا
اشیای فیزیکی به ش��مار میروند .استفاده از ابزارهای
فیزیک��ی هن��گام صحبت ک��ردن یا ارزیاب��ی اطالعات
میتوان��د به کارآفرینان حرکت��ی کمک کند تا مفاهیم
را با سهولت بیشتری درک کنند.
یادگیری تلفیقی در اتاق کار
افراد ،ش��یوههای یادگی��ری مختلفی دارن��د ،اما به
کارگیری تکنیکهای تلفیقی برای چندین خصوصیت
یادگی��ری میتواند به خلق یک راهب��رد تجاری کام ً
ال
شفاف کمک کند .بسیاری از کارآفرینان از تکنیکهای
هر کدام از این س��بکهای یادگیری برای امور روزمره
خود استفاده میکنند .در سال  ،2015تقریباً 77درصد
از شرکتهای تجاری ،ابزارهای یادگیری را با هم تلفیق
کردند تا به ایجاد ی��ک آموزش تجربی و انفرادی برای
کارمندانشان با روشهای اجتماعی و بین فردی کمک
کنند.
وقتی شما شروع به الگوسازی میکنید و بر استفاده
از ای��ن ابزارهای در جه��ت اجرای ای��ن تکنیکها در
ساختار شرکت خودتان تمرکز میکنید ،میتوانید یک
راهب��رد و مح��ل کار صمیمانهتر و با به��ره وری باالتر
ایجاد کنید.
دانش مس��تمر ،صرفنظر از نوع صنعت ،همیشه در
کسبوکار ،کاربرد عملی دارد.
ای��ن روش مخصوص رهبرانی اس��ت ک��ه میدانند
چط��ور یاد بگیرند و میدانند چه چی��زی به آنها الهام
میبخش��د و چگونه میتوانند هن��گام ارزیابی اطالعات
جدی��دی که به آنها میرس��د بهرهوری خ��ود را حفظ
کنند.
اکنون که ما ابزارهای دیجیتالی بیش��تری در اختیار
داریم که س��رعت یادگی��ری را افزای��ش میدهند ،در
مس��یر یادگیری مس��ابقه میدهیم .در آینده ،توس��عه
فناوریه��ای جدی��د نوید خل��ق یک دنی��ای پویاتر و
تحصیلکردهت��ر را میدهد و ما به عن��وان دانشپژوه و
افراد خالق ،باید به تنهایی از ذهن خود استفاده کنیم.
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دیدار مدیرعامل شرکت آبفار استان گلستان با فرماندار شهرستان مراوه تپه

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -مهندس ش��کیبافر رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان
گلس��تان با حضور در محل فرمانداری شهرس��تان مراوه تپه با اسماعیل تاجی فرماندار شهرستان دیدار و گفتگو نمودند  .در این
دیدار مهندس شکیبافر در ابتدا مطالبی درباره روند پروژه های درحال اجرای شهرستان مذکور را ایراد نمودند .مهندس شکیبافر در
ادامه رسالت و وظیفه مندی شرکت آبفار استان را تهیه ،تامین آب شرب و توزیع عادالنه آن در سطح روستاهای استان برشمرد و
گفت  :خدمت رسانی به جامعه زحمتکش روستایی افتخاری بس عظیم برای ما بوده که مجموعه شرکت آب و فاضالب روستایی
گلس��تان با تمام توان در جهت جلب رضایت مش��ترکین از هیچ تالش��ی دریغ نمی کند.وی اظهار داش��ت هم اکنون شهرستان
مراوه تپه و  57روس��تای آن با جمعیت  44هزار نفر تحت پوش��ش مدیریت امور آبفار این شهرس��تان قرار دارند.در ادامه "تاجی"
فرماندار شهرستان مراوه تپه ضمن تقدیر از مهندس شکیبافر و مجموعه مدیریت آبفار شهرستان مراوه تپه به جهت خدمات رسانی
به جامعه زحمتکش روستایی ،بر تسریع دراجرای طرحهای آبرسانی به روستاهای فاقد آب شرب سالم و بهداشتی و رفع مشکالت
روستاها تاکید نمودند.
معاون اموربهره برداری شرکت گازاستان گلستان :

نصب وسايل گازسوز بويژه آبگرمكن درحمام و فضاهاي محدود بسيار خطرآفرين است

گرگان -خبرنگار فرصت امروز -مهندس محمد رحیم رحیمی گفت:از وسايل گاز سوزي كه در طول سال هم در ايام سرد
و هم در ايام گرم مورد استفاده قرار مي گيرد آبگرمكن است كه الزم است به نكات ايمني استفاده از اين وسيله گاز سوز توجه ويژه
نمود .وي افزود :آب گرمكن يكي از وسايل گاز سوزي است كه همانند ساير وسايل بخودي خود هيچ خطري نداشته و در واقع با
هدف راحتي و آسايش خانواده تامين مي گردد و چنانچه اصول ايمني آن رعايت نشود مي تواند خطر ساز و فاجعه آفرين باشد لذا
نياز است در نحوه نصب و روش استفاده از آن بسيار دقت شود.مهندس رحیمی تصريح كرد :آبگرمكن اكسيژن موجود در فضاي
مسكوني را به سرعت مصرف مي كند و در صورتيكه هوا جريان نداشته باشد،كمبود اكسيژن درفضا منجر به سوخت ناقص آبگرمكن
و توليد گاز سمي  coمينمايد .وي ادامه داد:همواره بايستي براي دستگاههاي گازسوز و خصوصاً آبگرمكن پيش بينيهاي الزم در
رابطه با فضاي مناسب و ورود هواي تازه صورت گيرد و از نصب آبگرمكن بويژه ديواري در سرويسهاي بهداشتي بويژه حمام جدا ً
خودداري شود.رحیمی افزود:با توجه به اتفاقات بسيار ناگواري كه از بي توجهي به اين امر بوقوع پيوسته و باعث فوت جمع كثيري
از هموطنان عزيز شده است .لذا شايسته است دقت شود از نصب آبگرمكن ديواري در مغازه هايي كه براي استراحت شبانه كاركنان
استفاده ميشود نيز جدا ً خودداري گردد .معاون امور بهره برداری گاز گلستان در پايان گفت:دقت نمائيم آبگرمكن و ساير وسايل گاز
سوز را هرگز در حمام و فضاهاي محدود و بدون تهويه نصب نکنيم و خود و خانواده را از خطرات ناشي از آن دور نمائيم و محيطي
شاد و سالم براي آنان فراهم كنيم .
شهردار بندرعباس:

اجتماع حماسی امروز ،نشان ه بصیرت مردم است

بندرعباس -خبرنگار فرصت امروز -شهردار بندرعباس گفت :جوانان باید هوشیار
باش��ند تا در دام توطئههای دشمنان انقالب اسالمی گرفتار نش��وند .به گزارش روابط
عمومی و امور بینالملل ش��هرداری بندرعباس عباس امین��یزاده با حضور در اجتماع
حماس��ی مردم والیتمدار بندرعباس با اشاره به حمایتهای دشمنان به ویژه آمریکا و
اسرائیل از آشوبگران و فتنهگران در روزهای اخیر گفت :بحمداهلل جبهه انقالب از تمامی
جناحها و گرایشهای سیاس��ی کش��ور امروز بیش از گذشته متعهد و همدل شدهاند.
شهردار بندرعباس با بیان کالمی از موالی متقیان امام علی (ع) که فرموده است «هر کس که به وقت یاری رهبرش در خواب باشد؛
زیر لگد دشمنش بیدار میشود » ،تصریح کرد :جوانان باید هوشیار باشند تا در دام توطئههای دشمنان انقالب اسالمی گرفتار نشوند.
وی در ادامه افزود :مردم در هر شرایطی پشتیبان انقالب اسالمی و رهبر معظم انقالب اسالمی هستند .امینیزاده ضمن قدردانی از
بصیرت ،آگاهی ،غیرت و والیتمداری مردم بندرعباس و حضور گسترده آنها در این اجتماع حماسی عظیم ،اظهار کرد :از ابتدای
پیروزی انقالب اسالمی ایران تا کنون دشمنان ما با به راه انداختن فتنههای مختلف در کشور به دنبال آزمایش مردم در وفاداری به
انقالب اسالمی بودهاند .شهردار بندرعباس حضور گسترده مردم در اجتماع حماسی امروز را نشان ه دلدادگی و پیروی آنها از ولی فقیه
دانست و افزود :ملت ایران نه تنها امروز بلکه اگر دهها بار دیگر نیاز باشد ،در صحنه حضور داشته باشند ،حماسه میآفریدند تا به همه
اعالم کنند که ملت ما متکی به خدا و خودش است و مشکالت را خودشان برطرف میکنند و نیاز به حمایت هیچ کس ندارند .وی
با بیان اینکه این اجتماع حماسی گرم و انقالبی مردم ترفندهای دشمنان را خنثی میکند ،افزود :مردم ما آگاه و بصیر هستند و با
بصیرت و همدلی امید دشمنان را به یأس تبدیل میکنند.

ن
بهینه سازی تجهیزات فرسوده پست قدیمی سادلمی شرکت برق منطقه ای خوزستا 

اهواز  -شبنم قجاوند  -مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت:
تجهیزات فرس��وده پس��ت سادلمی که از سال  1346تاکنون در مدار است ،بهینه سازی شدند .حمید رضا زرین جویی اظهار کرد:
بهینه سازی تجهیزات در ایستگاههای برق از عوامل مهم در پایداری شبکه می باشد ،لذا با همکاری امور بهینه سازی و امور پشتیبانی
فنی معاونت بهره برداری اقدام به بهینه سازی تجهیزات فرسوده پست سادلمی که از سال  1346تاکنون در مدار است  ،کرده ایم .وی
ادامه داد :در این خصوص اورهال ترانس  5/67مگاواتی که دارای نشتی شدید روغن بوده به همراه تعویض کامل بوشینگ های H.V
و ساخت قطعه جهت بوشینگ های  L.Vانجام شده است .مدیر امور بهره برداری ناحیه جنوب شرق معاونت بهره برداری شرکت برق
منطقه ای خوزستان خاموشی باس ها را از جمله معضالت و سختی های انجام کار دانست و افزود :به علت تعدد مشترکان صنعتی
ایستگاه سادلمی ،خاموشی باس های مربوطه از معضالت و سختی های انجام این کار بوده است.

بهره مندی بیش از  2هزار و  500واحد صنعتی از نعمت گاز در استان قزوین

قزوین -خبرنگار فرصت امروز -طی  9ماهه نخست سال جاری 122 ،واحد صنعتی عمده و جزء در استان قزوین به شبکه
سراسری گاز متصل شدهاند که با گازرسانی به این تعداد واحد صنعتی در مجموع  2هزار و  580واحد صنعتی و تولیدی ،هم اکنون
در استان قزوین از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند .به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین ،اسماعیل مفرد بوشهری
مدیرعامل این شرکت ،با اشاره به تالش های انجام شده در زمینه توسعه گازرسانی به صنایع استان اظهار کرد :توسعه گازرسانی به
واحد های صنعتی از اولویت های شرکت گاز استان قزوین است که بر همین اساس عالوه بر  122واحدی که در نه ماهه سال 1396
گازدار شده اند امیدواریم بستر الزم برای گازرسانی به  40واحد دیگر نیز تا پایان سال فراهم شود .مدیرعامل شرکت گاز استان در
خصوص اعتبار هزینه شده برای گازرسانی به واحدهای صنعتی گفت :هزینه عملیات گازرسانی به این  122واحد  34میلیارد ریال
بوده است و بودجه پیش بینی شده برای  40واحد صنعتی در دست اجرا نیز  11میلیارد است .بوشهری همچنین از تحویل حدود
 643میلیون و  126هزار متر مکعب گاز از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه به واحدهای صنعتی استان خبرداد و افزود :این میزان مصرف،
نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش  10درصدی را نشان می دهد.

دیدار مسئولین اداره گاز شهرستان رشت با مدیران شهرداری و شورای شهر

رشت -مهناز نوبری -در راستاي گسترش همكاري های متقابل میان شرکت گاز و شهرداري ها و بخشداري رشت ،جلسه
هم انديش��ي با حضور رييس ش��وراي شهر رشت ،شهردار منطقه  ،4بخشدار مركزي و مسئولین شهرداری در اداره گاز شهرستان
رشت برگزار شد.در ابتدای این جلسه حسن منصف رئیس بهره برداری شهرستان رشت ضمن عرض خیر مقدم به میهمانان هدف
از برگزاری این جلسه را برقراری تعامل بیشتر به منظور تسهیل در ارائه خدمات به شهروندان عنوان نمود.در اين جلسه راهکارهایی
در جهت سهولت ارائه خدمات بهينه به شهروندان محترم و كاهش مراجعات حضوري ،تسريع در انجام درخواست هاي متقاضيان و
جلوگيري از سوء استفاده از مجوزهاي حفاري شهرداري ارائه گردید.در این جلسه حاجي پور رئیس شورای شهر رشت ضمن قدردانی
از زحمات ادارات خدمات رسان ،خواستار تسهیل روند خدمت رسانی به مردم شد .پس از آن ويشكاهي بخشدار مركزي شهرستان
رش��ت ضمن تشكر از ش��ركت گاز بدليل انجام خدمات خوب و مستمر به مردم ،خواستار ادامه این قبیل جلسات و تعامالت شد.
سپس مسئولین به بيان ديدگاهها پرداخته و در خصوص چگونگي صحت سنجي نامه هاي صادره از سوي شهرداري پيشنهاد هايي
را عنوان نمودند .همچنین در این جلسه مدير هماهنگي و نظارت بر ساخت و سازهاي شهرداري رشت از اجرای برنامه الكترونيكي
صدور نامه بصورت پايلوت از روز  18دی ماه در ش��هرداري منطقه يك رش��ت خبر داد و گفت این پروژه تا س��ه ماه آينده به تمام
شهرداري ها تسري داده خواهد شد.
مدیر امور آبفای قدس خبر داد

اجرای شبکه جمعآوری و نصب انشعاب فاضالب به ترتیب اولویت در
شهرستان قدس آغاز شد

ش�هرقدس -خبرنگار فرصت امروز -بهزاد رضوانی گفت :اجرای ش��بکه جمع آوری ونصب
انش��عابات فاضالب منطق��ه با اولویت محدوده های دارای ش��رایط خاص س��نگی ،اجرای عملیات
جمع آوری فاضالب ونصب انشعابات تابعه خیابانهای کاشانی و دستغیب واقع در ۲۰متری ولیعصر در
دستور کار قرار گرفت .وی افزود :پس از اجرای شبکه اصلی به طول  ۱۰۰۰متر ،حدود  ۲۰۰رشته
انشعاب فاضالب نصب خواهد شد .رضوانی در پایان خاطر نشان کرد :این محدوده ها به دلیل رهاسازی
فاضالبهای مسکونی به معابر عمومی با مشکل زیست محیطی روبرو هستند که اجرای این طرح در
راستای بهبود وضعیت موجود اجرا شده است.

ایرانزمـین
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استاندار هرمزگان در بازديد از پروژه آبشيرينكن بندرعباس

مشكالتاعتباريآبشيرينكنبندرعباسرادرسطحاستانوكشورپيگيريميكنيم
بندرعب�اس -خبرنگار فرصت امروز -اس��تاندار هرمزگان در
بازديد از پروژه آبشيرين كن يكصد هزار متر مكعبي شهر بندرعباس
گفت که اين پروژه يكي از بزرگترين پروژه هاي ش��يرين سازي آب
دريا در س��طح كش��ور است كه با اس��تفاده از توان فني و مهندسي
داخلي ،پروژه اي در سطح پروژه هاي اروپايي است .فريدون همتي،
هدف از اين بازديد را اطالع از روند پيشرفت فيزيكي پروژه آبشيرين
كن بندرعباس و شناس��ايي و پيگيري مشكالت و موانع پيش روي
اين پروژه بيان كرد و گفت :قول مي دهيم هر چه سريع تر مشكالت
اعتباري اين پروژه را در س��طح اس��تان و از طريق نمايندگان استان
در مجلس در س��طح كالن پيگيري و حل نماييم .مقام عالي دولت
در اس��تان با تاكيد بر اتم��ام فاز اول اين پروژه ب��ا ظرفيت  20هزار
مترمكعب در شبانه روز تا پايان امسال ،تصريح كرد :تالش مي كنيم
اي��ن پروژه با ظرفيت يكصد هزار مترمكعب ،ظرف يك س��ال و نيم

آينده به بهره برداري برسد و دغدغه تامين آب شهرهاي بندرعباس،
روس��تاهاي غرب اين شهرستان و بندرخمير مرتفع شود .وي افزود:
همچنين با اجراي اين پروژه و تامين آب شرب شهرستان بندرعباس

از طريق شيرين سازي آب دريا ،از فشار وارده بر منابع آبي شهرستان
ميناب نيز كاسته خواهد شد .استاندار هرمزگان در ادامه ،ضمن ابراز
خرسندي از عملكرد موفق آبفاي هرمزگان در جذب سرمايه گذاري
بخش خصوصي ،تصريح كرد :امروزه كش��ور نيازمند مديران خالق
و توانمندي اس��ت كه به جاي تكيه بر منابع دولتي ،به دنبال خلق
منابع غيردولتي و جذب ظرفيت هاي بخش خصوصي هستند .وي
جوان متخصص
از مديرعامل آبفاي اس��تان به عنوان يكي از مديران ِ
و با انگيزه در حوزه كاري خود نام برد و گفت :نوآوري ،خالقيت و به
كارگيري توانمندي هاي داخلي و خارجي در اجراي پروژه ها بايستي
در اولويت برنامه مديران اس��تاني قرار گيرد و ما نيز از آنان حمايت
م��ي كنيم .همتي همچنين نيروه��اي فني و متخصص در بخش
خصوصي را جزو سرمايه هاي اين كشور دانست و از تالش مديران و
متخصصان اين حوزه در اجراي اين پروژه قدرداني كرد.

مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز معاونت بهرهبرداری شرکت برق منطقهای خوزستان خبر داد

ل
نوسازی پست زرگان با تعویض یک دستگاه بریکر ،سکسیونر و کلید اتصا 

اهواز  -ش�بنم قجاوند -مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق
اهواز معاونت بهره برداری شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت :به
دلیل قدمت عمر باالی تجهیزات در پست زرگان که باعث عملکرد
ناصحیح بریکر و طوالنی شدن مدت خاموشی در هنگام عملیات ها
شده بود ،اقدام به تعویض یک دستگاه بریکر ،یک دستگاه سکسیونر
و یک دستگاه کلید اتصال به زمین شد .امیر زبیدی اظهار داشت:
به دنبال حوادث مربوط به بریکر پس��ت زرگان که به دلیل قدمت
باالی تجهیزات ،سبب عملکرد ناصحیح بریکر و طوالنی شدن مدت
خاموشی در هنگام عملیات ها و بی برقی مشترکین منقطه شده

بود ،اقدام به نوسازی یک دستگاه بریکر ،یک دستگاه سکسیونر و
یک دس��تگاه کلید اتصال به زمین در مدت زمان هفت روز بدون
اعمال خاموش��ی به مش��ترکان از نوع پارس س��وئیچ کردیم .وی
ادامه داد :این امور در جهت پایداری شبکه ،کاهش خاموشی ها و
تامین برق مطمئن در راستای آسایش و رفاه اجتماعی مشترکین
ناحیه صورت گرفته است .مدیر امور بهره برداری ناحیه شرق اهواز
اضافه کرد :پس��ت زرگان از پس��ت های با قدمت باالی  40سال و
تغذیه کننده مناطق مهمی از شهرستان اهواز از جمله کوی ملت ،
زرگان ،فرهنگیان و قسمتی از زیتون می باشد.

مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی:

حجم آب سدهای استان مرکزی با وجود کاهش شدید بارش مطلوب است

اراک  -مینو رستمی -مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی
گفت :در حال حاضر حجم آب سدهای استان مرکزی با وجود کاهش
ش��دید بارش طی س��ال جاری ،مطلوب اس��ت و این مهم به سبب
مدیریت صحیح آب های س��طحی محقق ش��د .عزت اهلل آمره ای
اظهار داشت :حجم آب ذخیره شده در سدهای استان با وجود کاهش
ش به علت مدیریت اصولی مخزن سد و رودخانههای ورودی
میزان بار 
به سدها در حال حاضر مطلوب است و طی سال جاری و سال آینده
برای تامین آب شرب شهرهای استان مشکلی نخواهیم داشت .وی
با اش��اره به وضعیت آب ذخیره ش��ده در سد الغدیر ساوه گفت :هم
اکنون حجم آب ذخیره ش��ده در مخزن سد الغدیر ساوه به ۴۰.۸۲

میلیون متر مکعب رسیده است در حالی که این میزان در مدت مشابه
سال قبل  ۱۶.۴۱میلیون مترمکعب بود .آمره ای در خصوص وضعیت

مخزن س��د کمال صالح اراک نیز گفت :در حال حاضر وضعیت آب
ذخیره شده در مخزن سد کمال صالح اراک  ۷۳.۷۰میلیون مترمکعب
اس��ت که در سال گذشته این میزان  ۷۶.۹۰میلیون مترمکعب بوده
است .مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مرکزی خاطرنشان کرد :عدم
کاهش حجم آب س��دها به معنای حل مش��کل کم آبی در شهرها
نیست و با توجه به اینکه عمده نیاز آبی در شهرهای استان از طریق
آب های س��طحی تامین می شود ،بایستی صرفه جویی در مصرف
آب م��ورد توجه ویژه ق��رار گیرد ،چرا که در س��ال جاری با کاهش
 ۷۵درصدی بارش ها در استان روبرو هستیم و این کاهش طی سال
های اخیر بی سابقه بوده است.

شهردار یاسوج خبر داد

میدان میوه و تره بار یاسوج طی سه ماه آینده راهاندازی می شود

یاسوج -خبرنگار فرصت امروز -شهردار یاسوج گفت میدان
میوه و تره بار یاس��وج طی س��ه ماه آینده احیا و مج��ددا راه اندازی
می شود .نستهن مقدم در نشست تعزیرات حکومتی استان با بیان
اینکه در محالت مختلف ش��هر یاس��وج بازارچه میوه و تره بار ایجاد
خواهد ش��د ،افزود :همچنین س��اماندهی وانت بارهای میوه فروش
در دس��تور کار شهرداری یاس��وج قرار دارد  .وی با اشاره به اهمیت
س��اماندهی وانت بارهای میوه فروش ،بیان کرد :این وانت ها درچند
منطقه از خروجی و ورودی های شهر جمع آوری شده اند  .شهردار
یاسوج با بیان اینکه میدان میوه و تره بار یاسوج ظرفیت مناسبی برای

حل مشکالت توزیع میوه در این شهر محسوب می شود ،خاطرنشان
کرد :در گذش��ته اقدامات زیادی برای راه اندازی این مرکز با کاربری
اصلی آن انجام گرفت که نتیجه ای حاصل نشد  .مقدم تصریح کرد:
برای جلوگیری از فرسودگی ،این میدان توزیع میوه و تره بار در حال
حاضر به عنوان محل پارکینگ یگان موتوری شهرداری استفاده می
ش��ود که با برنامه ریزی انجام گرفته در آینده ای نزدیک شاهد بهره
گیری از این مرکز در راستای هدفگذاری اصلی ایجاد آن خواهیم بود.
وی اضافه کرد :این مرکز ظرف سه ماه آینده احیا و به میدان توزیع
میوه و تره بار تبدیل خواهد شد.

سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج؛

پایان عملیات کاشت الله در باغ گلهای کرج
کرج -خبرنگار فرصت امروز  -سرپرست سازمان سیما ،منظر
و فضای سبز شهری شهرداری کرج از اتمام عملیات کاشت الله در
باغ گلها خبر داد و گفت :این عملیات از چهارشنبه گذشته شروع شد
و ظهر دوشنبه به پایان رسید .حسین عطایی با بیان این خبر اظهار
داشت :جشنواره الله های کرج اتفاق شکوه مندی است که به همت
مدیریت ش��هری کرج هر ساله در باغ گلهای بوستان شهید چمران
برپا ش��ده و ش��ور و هیجان خاصی را به شهر می بخشد .وی افزود:
اهمیت به ایجاد ش��ور وصف ناپذیر این موضوع در ش��هر و به پاس
استقبال بی نظیر هموطنانمان از شهرهای مختلف کشور و استانهای
همجوار در سال های گذشته برآن شدیم تا با پیگیری های ویژه در

صدد آماده سازی مقدمات برگزاری این جشنواره در سال  96برآییم.
این مسئول با اشاره به اینکه امسال نیز همانند سال های گذشته باغ

گلهای بوس��تان شهید چمران میزبان الله های رنگارنگ خواهد بود
گفت:کاشت این الله ها در این مجموعه ظرف  5روز به تعداد 250
هزار پیاز به پایان رسید که حدود  80هزار پیاز در فرش دائمی گل
به خاک سپرده شد .عطایی همچنین بیان داشت امید داریم رنگین
کمان الله های امسال نیز با زیبایی هر چه تمام تر از خاک برخیزند
وغوغایی از رنگ ها درشهر الله ها با شروع سال جدید بر پا شود.
سرپرست سازمان سیما ،منظر و فضای سبز شهری شهرداری کرج
در پایان س��خنان خود از زحمات بی شائبه و شبانه روزی نیروهای
اجرایی و باغبانان باغ گلهای بوستان شهید چمران  ،قدر دانی کرد و
تالششان را در به پایان رسانیدن این امر مهم ارج نهاد.

مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران :

بهرهمندی  14هزار معلول روستایی مازندران از طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه
ساری  -دهقان  -مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی
مازندران گفت  :طرح توانبخش��ی مبتنی بر جامعه از سال  76در
چند روس��تا در مازندران به صورت پایلوت آغاز شد و از سال  87به
صورت رس��می در تمامی روستاهای مازندران به اجرا گذاشته شد.
ب��ه گزارش خبرنگار مازندران و به نقل از روابط عمومی بهزیس��تی
مازندران همایش توانبخش��ی مبتنی برجامع��ه با حضور مهندس
قلندری معاون توانبخش��ی بهزیستی مازندران  ،حسین زاده رئیس
اداره بهزیستی شهرستان آمل و جمعی از مسئولین شهرستانی در
سالن همایش فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان آمل برگزار شد .
مهندس قلندری معاون توانبخشی بهزیستی مازندران گفت  :طرح
توانبخشی مبتنی بر جامعه از سال  76در چند روستا در مازندران
به صورت پایلوت آغاز شد و از سال  87به صورت رسمی در تمامی
روستاهای مازندران به اجرا گذاشته شد .معاون توانبخشی بهزیستی
مازن��دران اف��زود :این طرح در مناطق روس��تایی اس��تان با هدف
شناس��ایی افراد معلول  ،ارائه خدمات توان بخش��ی و تامین وسایل
مورد نیاز آنها اجرا می ش��ود.وی گ��روه هدف این طرح را معلوالنی
معرفی کرد که به نهادهای ارائه دهنده خدمات دسترسی نداشته یا
از لحاظ مالی توانایی الزم را برای تهیه لوازم ندارند .مهندس قلندری
گف��ت  :که این طرح با همکاری تس��هیل گران محل��ی  ،بهورزان ،

دهیاران  ،ش��وراها و سایر گروههای اجتماعی در روستاها اجرا می
شود و در اجرای آن خدماتی که برای یک فرد معلول در روستا الزم
است در زمینه های مختلف مانند درمان  ،اشتغال و تحصیل توسط
تسهیل گران محلی ارائه می شود .وی هدف نهایی اجرای این طرح
را توسعه خدمات توان بخشی در سطح محلی و برابرسازی فرصت ها
و افزایش حضور افراد دارای ناتوانی در جامعه از طریق مشارکت افراد
معلول  ،خانواده های آنان ،جامعه محلی  ،نظام بهداشتی -درمانی،
آموزش��ی ،حرفه ای ،خدمات اجتماعی و بهزیستی برشمرد و بیان
داش��ت  :شناس��ایی و خدمات رسانی به این قشر از افراد جامعه که
در مناطق روستایی یا محروم زندگی می کنند بدون مشارکت آحاد
جامعه امکان پذیر نیس��ت  .مهندس قلن��دری همچنین در بحث

مناس��ب س��ازی گفت :معلولین باید از حقوق شهروندی برخوردار
باش��ند ولی بستر آماده نیست .برای بسترسازی باید تمام سازمانها
و نهادها از جمله دهیاری ها و بخش��داری ها همکاری کنند و باید
از پتانسیل های اجتماعی و مردمی از جمله بسیج سازندگی و خود
معلولین استفاده کرد .مهندس قلندری با اشاره به الزام به کارگیری
معلوالن در دستگاه های دولتی ،خواهان همکاری بخش خصوصی
با این قشر از جامعه شد و افزود :با توجه به اقدامات گسترده ای که
طی س��الهای اخیر در حوزه توانمندسازی معلوالن انجام شده ،الزم
اس��ت مدیران واحدهای تولیدی بخش خصوصی نیز برای واگذاری
برخی مشاغل به معلوالن اقدام کنند  .حسین زاده رییس بهزیستی
آمل گفت :معلولیت یک پدیده زیستی اجتماعی است که در تمام
جوامع خصوصا جوامع در حال توس��عه وجود دارد و در کش��ور ما
بخاطر جنگ تحمیلی ،س��وانح و حوادث طبیعی معلولین بیشتری
هستند .وی افزود :در شهرستان آمل بیش از 6هزار معلول وجود دارد
که 45درصد جسمی 25 ،درصد ذهنی 12،درصد شنوایی 9،درصد
بینایی و 10درصد اعصاب و روان هستند که از این جمعیت68درصد
متاهل 29،درصد مجرد و 3درصد زنان سرپرس��ت خانوار که از این
تعداد 65درصد معلولین شدید و خیلی شدید20 ،درصد متوسط و
15درصد خفیف هستند.

مسیر موفقیت

تصویر امروز

آیا به تصویری که در آینه میبینید
احترام میگذارید؟

روزنام�ه مدیریت�ی -اقتص�ادی
چهارش�نبه  20دی  1396ش�ماره  975صفحه16

صاحب امتیاز :موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر :محمدرضا قدیمی

چاپ :شرکت هممیهن توزیع :نشر گستر امروز

آدرس :میرزای شیرازی -نبش کوچه چهارم  -پالک  -68واحد 4
دفتر مرکزی88895342 - 88895341 :
روابط عمومی88895672 :

فکس تحریریه88853919 :

س�ازمانآگهیها88936651 :
امور مشترکین88935349 :

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations
روزنامه فرصت امروز براساس رتبهبندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز  ،61/63رتبه هشتم روزنامههای بخش خصوصی کشور را داراست.

آخرین بار چه زمانی بهعنوان صاحب یک کسبوکار
خودت��ان به آینه نگاه کردید؟ ای��ن کار اعتمادبهنفس
شما را افزایش داده و کمک میکند به تواناهایی خود
ایمان پیدا کنید.
اعتمادبهنف��س یک��ی از مهمتری��ن ویژگیه��ای
ش��خصیتی تمام رهبران بزرگ است .تمام انسانهای
موفق قوی به نظر میرس��ند و با دیدن چنین افرادی
به ندرت پیش میآید که فکر کنیم آنها هم روزی یک
انس��ان معمولی و ضعیف بودهاند .این افراد مطمئنا از
تکنیکهای متفاوتی برای افزایش اعتمادبهنفس خود
اس��تفاده میکنن��د .در مقابل چنین افرادی کس��انی
هستند که در پس��تهای مدیریتی مشغول به کارند
و ب��ه ه��ر بهانهای از نگاه کردن به خودش��ان در آینه
طف��ره میروند .ای��ن افراد اغلب زمان خود را پش��ت
میز میگذرانند و ب��ه اندازهای غرق در امور مدیریتی
شرکت میشوند که فراموش میکنند رسیدگی کردن
به خودشان الزمه رشد و گسترش شرکت است.
ن��گاه کردن به آینه به معنای رس��یدگی به ظاهر و
مرت��ب کردن موها یا لباس نیس��ت ،بلکه منظور این
اس��ت که هر روز شور و اشتیاق ،شادی و انگیزه رفتن
ب��ه س��ر کار و مدیریت یک مجموع��ه را در خودمان
ببینیم.
اگ��ر میخواهی��د کارمندانتان با انگیزه و اش��تیاق
بیش��تری کار کنن��د بای��د از خودتان ش��روع کنید.
زمانیکه ب��ه آینه نگاه میکنید ی��ک برنده میبینید
ی��ا بازنده؟ آیا حاضرید هر کاری انجام دهید تا اعتماد
اطرافی��ان را به دس��ت آورید و در کارتان پیش��رفت
کنید؟ هر روز به خودتان در آینه نگاه کنید و بپرسید:
آیا من فرد مناس��بی برای رهبری سازمان هستم؟ آیا
این کار را به درس��تی انجام میدهم؟ آیا در س��اعات
کاری شرکت عملکرد خوبی دارم؟ اگر میخواهید در
کار خود پیشرفت کنید کارهای زیر را انجام دهید.

www.forsatnet.ir
info@forsatnet.ir

نوشدارو
نرخ تبدیل تولید محتوا به سرنخ
مشتریان بالقوه

در ابت��دای ای��ن مطلب بد نیس��ت با اس��تراتژی جذب
مخاطب هدفمند یا  Lead Generationآشنا شویم.
تغییر رویکرد بازاریابی قدیم از ارس��ال پیام برای مشتری
و جلب مش��تری به نوع عملکرد جدیدی را که مش��تری با
ارس��ال پیامی رغبت خود را به محصول و یا خدمات نشان
میدهد استراتژی  Lead Generationمیگویند .در این
روش شرکتها با تولید محتوا در راستای نیازهای مشتری،
بستری را فراهم میکنند تا مشتری اطالعاتی از خودبرجای
بگذارد.
اما دس��تهبندی تولید محتوا برای ایجاد سرنخ مشتریان
بالق��وه نی��ز تأثیرگذاری متفاوت��ی دارد که در زی��ر به آنها
میپردازیم:
آم��ار زیر از بازاریابانی تهیه ش��ده اس��ت ک��ه در حوزه
 B2Bو  B2Cفعالی��ت میکنن��د .نتیج��ه نظرس��نجی
اینگونه نش��ان میدهد که تولید محتوای حاصل ش��ده از
گزارش��ات تحقیقاتی ب��ا ۴۶درصد بیش��ترین تأثیرگذاری
را در ایج��اد مش��تریان بالقوه دارد .رتب��ه دوم با  ۴۴درصد
مربوط به محتوای ویدئویی و موش��نگرافیک است و سوم
اینکه محتواهای ش��بکههای اجتماعی  ۴۲درصد در ایجاد
مشتریان بالقوه اثربخشی دارند.
رتبههای بع��دی نیز به ترتیب مربوط ب��ه وبینار ،بالگ،
پژوهشهای علمی و اینفوگرافیک هست.
مراحل تبدیل مخاطب به مش��تری بالقوه در اس��تراتژی
 Lead Generationبهصورت زیر است:
 -۱برنامهریزی
 -۲جذب مشتری بالقوه
 -۳آنالیز ،پرورش و آمادهسازی
 -۴تبدیل به مشتری بالفعل
 -۵ایجاد رضایت مندی
لذا در زمینه بسترس��ازی برای دریاف��ت اطالعات ،طبق
آماری که بهدس��ت آمده ،دانلود محتوا با ۵۷درصد بهترین
راه برای جذب مخاطب اس��ت و ثبت نام وبینار با ۴۲درصد
در مقام دوم است.
در رتبهه��ای بعدی نیز به ترتیب س��ؤاالت نظرس��نجی،
درخواس��ت دم��و ( ،)Demoمش��ترک خبرنام��ه
( ،)subscriberنمونه رایگان ( )Free trailو پروموش��ن
قرار میگیرند.
منبعimarketor :

معرفی استارتآپ
بازار آنالین خرید و فروش
دستسازههای هنری

نام استارتآپ :هنرلند
وب سایتhonar. land :
سال تأسیس۱۳۹۴ :
موضوع :بازار آنالین خرید و فروش دستس��ازههای
هنری
توضیح بیشتر:
هنرمند صنایع دس��تی هس��تی؟! دنب��ال جای امن و
مناسبی واسه عرضه محصوالتت هستی؟!
توی هنرلند ثبت نام کن!
فروشگاه خودتو رایگان بساز!
ویترینشو بچین!
هنرلند واست میفروشه!
وقتی محصولت فروش رفت ،واست پیام میاد!
سفارش مشتری رو واسش ارسال کن!
حاال پولش اومد تو حسابت!

برای مطالعه  787پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار میتوانید به سایت  clinic.forsatnet.irمراجعه کنید.

کلینیک کسبوکار

پرس�ش :مدیر یک بنگاه اقتصادی هس�تم و قصد دارم برای توسعه فعالیت شرکتم برنامه تهیه کنم .برخی از مشاوران
و مدیران من اینکار را بیفایده میدانند و اعتقاد دارند برنامهها اجرا نمیش�وند و فقط وقت افراد در این مس�یر هدر
میرود و روی دست شرکت هزینه خواهد گذاشت .لطفا مرا راهنمایی کنید.

برنامهریزی کارآمد

پاس�خ کارش�ناس :تدوین برنامه در صورتیکه
ش��ما اصول نوی��ن را رعایت کنید میتواند بس��یار
مفید باشد .نخست آنکه برنامه باید در سطح تدوین
اهداف و چش��مانداز ،تبیین سیاستها و شناسایی
راهکارها باشد.
در صورتی که بیش��تر از این در مسائل ریز شوید
احتماال با مش��کل مواجه خواهید شد .دوم آنکه در

فرآین��د تدوی��ن برنامه ضروری اس��ت بدنه اجرایی
ت کنند.
مشارک 
اینکه عدهای در رأس شرکت بنشینند و تصمیم
بگیرن��د و به بدنه ابالغ کنن��د معموال نتیجه خوبی
به همراه ندارد.
باید برای بخشهای مختل��ف برنامه کمیتههایی
مرک��ب از مدی��ران درگیر ،کارمن��دان آن بخش و
مش��اوران بیرونی و متخصص برنامهریزی تش��کیل
ش��وند و ماحص��ل مذاک��رات و همفکریه��ای

ای��ن کمیتهها مس��تند ش��ود و ب��رای تصویب به
مراحل باالتر برود .س��وم اینکه برنامهه��ا باید پویا
و انعطافپذی��ر باش��ند و بتوانن��د با تغیی��ر اوضاع
خودشان را به روز کنند.
ب��رای ای��ن منظور کافی اس��ت هر ماه جلس��ه
تش��کیل ش��ود و برنامه مورد بازنگری قرار گیرد .و
نکته آخر اینکه یک برنامه خوب برنامهای است که
قابل ارزیابی باش��د .از ابتدا در زمینه ارزیابی برنامه
تمهیدات الزم را بیندیشید.

مدرسه مدیریت

اگر نمیتوانید تمرکز کنید
مهسا قنبری
ب��رای کارآفرین��ان ،مدی��ران و بس��یاری از اف��راد
پرمش��غله با برنامههای کاری سنگین و لیست وظایف
پر و پیم��ان ،هیچ چیز ناامیدکنندهتر از این نیس��ت
که وقت برای کار کردن داش��ته باش��ند ،اما به خاطر
حواسپرت��ی و عدم تمرکز نتوانند هیچ کاری را انجام
دهن��د .اگر حالت��ان را بهتر میکند ،بای��د بدانید که
موقعیت ش��ما اص�ل ً
ا منحصر به فرد نیس��ت .به گفته
یک محقق کانادایی ،یک ذهن متوسط در هنگام کار،
حتی کاری به سادگی خواندن 15 ،تا 20درصد مواقع
از موضوع منحرف میشود.
اما دانس��تن این مس��ئله ک��ه اکث��ر کارآفرینان و
حرفهایها دارای مشکل تمرکز هستند ،هیچ دردی از
مش��کل شما را دوا نمیکند .اگر بخواهید تمرکز خود
را به صورت روزانه بهبود ببخش��ید و حواسپرتیهای
مزمنی را که با آنها مواجه هستید برطرف کنید ،ابتدا

بای��د علت اصلی این مش��کل را بفهمید .بنابراین ،اگر
تمرکز ج��زو نگرانیهای اصلی کار شماس��ت ،ممکن
است علت آن موارد زیر باشد:
-1محرومیت از خواب
تعجب��ی ندارد که نداش��تن خواب کاف��ی میتواند
تمرکز را برای شما دشوار کند .شما باید هر شب  7تا
 9س��اعت بخوابید ،اما چنین چیزی برای کارآفرینان
دشوار است ،بنابراین این افراد که از نظر زمانی محروم
از خواب هستند ،قادر نیس��تند تمام تمرکز و حواس
خود را جمع کاری کنند که انجام میدهند .مطالعات
اخیر انجمن علوم اعصاب شناختی ،این تأثیر را بیشتر
مورد بررس��ی قرار داد و اعالم کرد که بیشترین تأثیر
محرومی��ت از خ��واب روی توج��ه انتخابی اس��ت .به
عب��ارت دیگر ،توانایی ش��ما در تمرکز روی یک منبع
اطالعات��ی و نادیده گرفتن منابع دیگر .کس��انی که از
خواب محروم بودند ،در تمییز میان دو منبع مش��کل
داشتند .این مش��کل برای شما هم آشناست؟ راهحل

این است که برنامه خواب خود را در اولویت قرار دهید
و تا حد امکان از خواب کامل شبانه بهرهمند شوید.
 -2حواسپرتی
شاید مشکل شما حواسپرتیهایی است که خود را
در میان آنها محصور کردهاید ،حتی با اس��تعدادترین
حرفهایها هم در معرض اتالف وقت در کار قرار دارند.
در بررسی که توس��ط  Salary. comصورت گرفته
89درص��د کارمندان پذیرفتهاند ک��ه هر روز در محل
کار زمان تلف ش��ده دارند .بیش��ترین حواسپرتیها
مربوط به صحبت کردن و پیام زدن با گوش��ی همراه،
ش��ایعات ،مرور اینترنت و گشت وگذار در رسانههای
اجتماعی بوده اس��ت .ش��ما میتوانید با اس��تفاده از
یک اپ مرورگر ،وبس��ایتهایی را که حواس شما را
پرت میکنند غیرفعال کنید یا اینکه گوش��ی خود را
خاموش کنید.
منبعshabakeh-mag :

 -۱بر اساس عملکرد شرکت به خودتان حقوق
دهید
به خودتان مانند س��ایر کارمن��دان مجموعه حقوق
ندهید ،بلکه عملکرد شرکت را مبنای درآمد خود قرار
دهی��د .حقوق خود را به صفر برس��انید و درصدی از
س��ود ش��رکت را بهعنوان حقوق ماهانه برای خودتان
در نظ��ر بگیری��د .هیچ چیز بیش��تر از یک کیف پول
خالی نمیتواند انگیزهبخش باشد .همچنین میتوانید
زمانهایی را که شرکت عملکرد خوبی نداشته است با
تغییراتی که در درآمد خود احساس میکنید متوجه
شوید.
 -۲اعتماد خود را نزد سایر کارمندان افزایش
دهید
سعی کنید در برابر سایر کارمندان و مدیران شرکت
پاسخگو باشید .اغلب کارآفرینان از انجام چنین کاری
متنفر هس��تند ،زیرا احساس مالکیت کسبوکار را از
آنها میگیرد .هر ش��رکتی دارای یک یا چند کارمند
با تجربه و با س��ابقه است .این افراد به یکدیگر اعتماد
کام��ل دارن��د و تصمیمگیریهای مهم ش��رکت را با
مش��ورت یکدیگر انجام میدهند .پاس��خگو بودن به
چنین افرادی ،میزان اعتماد آنها را نسبت به شما باال
میبرد و در نهایت منجر به رش��د و پیشرفت شرکت
میشود.
 -۳اعتماد به نفس خود را افزایش دهید
تکنیک اس��تفاده از آینه یک��ی از راههای مؤثر برای
افزایش اعتمادبهنفس است .یک آینه بزرگ تهیه کنید
و جلوی آن بایس��تید .پش��ت خود را صاف کنید و از
طریق سینه چند نفس عمیق بکشید .با اعتمادبهنفس
کامل به چش��مهای خود خیره ش��وید و کمی لبخند
بزنید .س��پس با خودتان بگویید« :من به خودم ایمان
دارم« ».من میتوانم بهترین باشم و با گذشت هر روز
یک درصد از روز قبل بهتر میشوم« .میدانم هدفم از
زندگی چیست و تالش میکنم به آن برسم».
سپس چند نفس عمیق دیگر بکشید و به چیزهایی
ک��ه میخواهی��د و اهدافی که دارید فک��ر و آنها را با
خودت��ان تک��رار کنی��د .فرام��وش نکنی��د هیچ چیز
نمیتواند مانع موفقیت ش��ما شود .این کار را هر روز
ب��ه مدت پنج تا  ۱۰دقیقه انجام دهید .اگر احس��اس
میکنید به تمرین بیش��تری احتیاج دارید ،زمان این
کار را افزایش دهید و جمالت انگیزشی بیشتری را با
خودتان تکرار کنید .این کار کمک میکند به خودتان
و تواناییهایی که دارید باور پیدا کنید.
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