
درحالی ک��ه ب��ه روزه��ای پایان��ی دول��ت 
یازدهم نزدیک می ش��ویم، تالش ها و مباحث 
تکلی��ف  تعیی��ن  کارشناس��ان در خص��وص 
وزارتخانه های��ی که ادغام آنها منجر به حرف و 
حدیث هایی در محافل کارشناسی و مدیریتی 
کشور شده روند جدی تر به خود گرفته است. 
 از جمل��ه ای��ن مباحث موضوع ط��رح انتزاع 
وزارت صنع��ت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه 
بازرگان��ی و صنای��ع و معادن اس��ت. طرح این 
موض��وع در محافل مختلف در حالی اس��ت که 
کمتر از دو ماه ت��ا انتقال دولت باقی مانده و در 
صورت رس��میت یافتن طرح جداسازی وزارت 
ادغام شده، باید الیحه تفکیک این دو وزارتخانه 

هم برای تصویب به مجلس ارائه شود. 
نگاهی تاریخی به موضوع ادغام وزارتخانه های 
بازرگانی و صنایع و معادن نش��ان می دهد که 
این طرح از زمان تدوین برنامه س��وم توس��عه 
کشور و با هدف سیاس��ت گذاری های کالن و 
یکپارچ��ه در حوزه صنایع و معادن و بازرگانی 
کشور مطرح شد ولی به علل مختلفی از جمله 
عدم فراهم بودن زیرساخت های مناسب برای 
اجرای ای��ن طرح در ه��ردو وزارتخانه و لزوم 
ساماندهی ساختارهای داخلی و وابسته به هر 
دو وزارتخانه )فروش، انحالل و ادغام سازمان ها 
و س��اختارهای وابس��ته و. . . ( تا برنامه پنجم 
توس��عه امکان اجرایی ش��دن پی��دا نکرد. در 
برنامه پنجم توس��عه براس��اس م��اده 53 این 
قانون، دولت مکلف شد یک یا چند وزارتخانه 
را ادغام کند تا پایان س��ال دوم برنامه، تعداد 

وزارتخانه ها از 21 به 17 کاهش یابد. 
 در ای��ن راس��تا، هی��أت دول��ت ادغ��ام دو 
وزارتخان��ه »صنایع و مع��ادن« و »بازرگانی« 
را در اواخ��ر فروردین س��ال 90 تصویب کرد 
و تیرم��اه هم��ان س��ال نی��ز وزارتخانه جدید 
»صنعت، مع��دن و تجارت« ش��کل گرفت. با 
انج��ام این فرآیند امی��د آن می رفت که ادغام 
جدی��د به کاهش نظ��ام بورکراس��ی، افزایش 
ب��ازده انج��ام کار در س��اختارهای مرتب��ط، 
گس��ترش دولت الکترونی��ک در فرآیند انجام 
ام��ور، افزایش تولید صادرات محور براس��اس 
نیاز س��نجی کارشناس��ی حوزه های صادراتی، 
کاهش تصدی پس��ت های مدیریتی و اجرایی، 
کوچک س��ازی نظام مدیریت امور در هر س��ه 

حوزه و. . . بینجامد. 
 اما این ادغام پس از گذش��ت قریب به شش 
سال از اجرا نسبت به اهداف مدنظر موفقیت های 
مناس��بی را در اهداف پیش بینی شده به دست 

نیاورده اس��ت، لذا به س��بب مش��کالت موجود 
در س��اختارهای ه��ر دو وزارتخان��ه نتوانس��ت 
کارشناس��ان و صاحب نظ��ران ای��ن حوزه ها را 
قانع کند. از س��ویی دیگر ع��دم تحقق برنامه ها 
و سیاست های تدوین ش��ده نسبت به اقدامات 
انجام شده در هر سه بخش مهم صنعت، معدن 
و تجارت باعث شد نقدهای جدی مبنی بر اینکه 
 ماهیت این ادغام به س��بب عدم تحقق برنامه ها 
و. . . است مطرح شود. البته در این موضوع نباید 
دو نکت��ه را از نظر دور داش��ت؛ اول اینکه علت 
عدم حصول نتایج نس��بت به اهداف تنها ناشی 
از ادغام غیر مؤثر نبود، بلکه علل و عوامل بیرونی 
مانند تحریم ه��ای عارضی بر اقتصاد کش��ور و 
رکود ناش��ی از آن به انضمام آسیب جدی نظام 
اقتصادی کش��ور طی سال های 90 تا 93 ناشی 
از س��ونامی افزایش قیمت ارز بر بازار و ش��رایط 
آن تأثیر مستقیمی داشتند. از سویی دیگر برخی 
آثار مثبت ناش��ی از تجمیع وظایف در هر س��ه 
ح��وزه و کاهش برخی س��اختارهای غیر مؤثر و 
مولد چه در س��طح استانی و چه در سطح ستاد 
نیز به عنوان موفقیت های اه��داف طرح به رغم 

نظر برخی مخالفان محقق شده است. 
بای��د این نکت��ه را مدنظ��ر ق��رار داد که با 
توجه ب��ه اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت 
س��هم قابل توجهی در تولی��د ناخالص داخلی 
دارد، ل��ذا هرگونه فعالی��ت و عملکرد مثبت و 
منفی این وزارتخانه نقش بسیار مشهودی در 
نظام اقتصادی جامع��ه دارد، بنابراین نقد های 
موج��ود به س��بب عدم تحقق نتای��ج و آثاری 

است که باید از این ادغام به دست آید. 
حال سوال اساسی که اینجا مطرح می شود 
این است که اساسا هدف ادغام چه بوده است؟ 
و چ��را این ادغ��ام به نتیجه نرس��ید؟ راهکارا 

برون رفت از این موضوع چیست؟ 
در پاسخ به پرسش اول می توان گفت دولت 
طبق اس��ناد باال دستی ملزم است در راستای 
کوچک و چابک س��ازی روند ساختارهای خود 
وزارتخانه ه��ا و س��ازمان های همگ��ن را باهم 
تجمی��ع و ادغام کن��د تا با این ش��یوه ضمن 
صرفه جویی در منابع نس��بت به فعال س��ازی 
حوزه ه��ا و تفویض وظای��ف غیر حاکمیتی به 

مردم مطابق برنامه حرکت کند. 
باعنای��ت ب��ه مطالب پی��ش گفت��ه به نظر 
می رس��د فرآین��د ادغام و تجمی��ع وظایف در 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت به عنوان یک 
ال��زام مهم در تحقق برنامه ها و سیاس��ت های 
دولت اقدام صحیح و مناسب بوده که الزامات 

و اب��زار تحقق این اه��داف به صورت صحیح و 
مناسب محقق نشده است. 

 در پاس��خ به پرسش دوم نیز می توان گفت 
که دستاوردهای حاصل از این اقدام با عنایت 
ب��ه برنامه ه��ای پیش بینی ش��ده از مقبولیت 
مؤث��ری خصوص��ا در حوزه صنع��ت و تجارت 

برخوردار نیست. 
در پاسخ به پرس��ش سوم پیشنهاد می شود 
به جای اتالف منابع در بازگش��ت به نقطه اول 
بهتر اس��ت به جای ص��رف هزینه های مادی و 
معنوی تدابیری اندیش��یده ش��ود ت��ا موانع، 
مش��کالت و آس��یب های این ادغام مورد نقد 
علم��ی و کارشناس��ی ق��رار گرفته و نس��بت 
ب��ه مرتفع نمودن مش��کالت در این س��اختار 
اقدام ش��ود. همچنین اس��تفاده از افراد نخبه 
و کارآزم��وده در رأس ه��رم ای��ن وزارتخان��ه 
ب��رای تدوی��ن راهبرده��ای آت��ی ت��ا حدود 
زی��ادی می تواند مش��کالت را در اجرای بهتر 
ام��ور کاهش دهد. ل��ذا اس��تفاده از گزینه ای 
مناس��ب، با تجربه علمی و عملی با مختصات 
جامع االطراف در حوزه وظایف وزارت صنعت، 
معدن و تجارت می تواند تا حدودی آسیب ها و 
مش��کالت موجود در این حوزه را مرتفع کند. 
چرا که گس��تردگی حوزه وظایف و اختیارات 
این س��ه حوزه مهم ض��رورت تمرکز جدی بر 
انتخ��اب وزیری کارآمد و شایس��ته را بر رأس 

این وزارتخانه دوچندان می کند. 
البته ذکر این نکته ضروری است که یکی از 
مباحثی که متأسفانه به عنوان آفت دولت های 
گذش��ته و حال تلقی می ش��ود این اس��ت که 
دای��ره گزینه های واجد الش��رایط برای تصدی 
مناصب مه��م حکومت��ی خصوص��ا در حوزه 
وزارت از تع��داد انگش��تان یک دس��ت تجاوز 
نمی کند و وقتی صحبت از تصدی مسئولیتی 
مط��رح می ش��ود ف��ورا اح��زاب و جریان های 
فقط به گزینه های معدودی اش��اره می کنند، 
درحالی ک��ه بضاعت نظام جمهوری اس��المی 
ایران در وجود افراد نخبه برای تصدی مناصب 
حکومتی قطعا بسیار بیشتر از این تعداد افراد 
 محدود و معدود است که اکثرا هم آزمایش های 
چن��د ب��اره ای در تص��دی مناصب داش��ته و 
توانمندی خ��ود را اثبات کرده اند و احتماال از 
انگیزه کافی هم برخوردار نیس��تند. لذا حضور 
افراد جدید با انگیزه و شایسته و صاحب سبک 
می تواند کشتی هر یک از وزارتخانه های دولت 
را به نحو احس��ن به س��رمنزل مقصود هدایت 

کنند. 
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در بیست و هشتمین نشست
کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد

مناقشهبرسرنقشبانکها
دراقتصادایران

هجمه علیه نرخ س��ود بانکی؛ این ترجیع بند سخنان مسئوالن اقتصادی دولت در چند وقت اخیر بوده است و 
بنا به آنچه رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی ابتدای هفته درباره زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی خبر 
داده اس��ت، نرخ بهره بانک��ی به طور قطع به کمتر از 15 درصد کاهش خواهد یاف��ت و هماهنگی های الزم برای 

کاهش نرخ سود در بانک های دولتی و خصوصی نیز انجام شده است... 

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، ادغام یا انتزاع؟

تقدم برند شخصی مدیر 
بر برند شرکت 

4 راهکار برای اجماع 
دولت و بخش خصوصی

درحالی که به روزهای پایانی 
دولت یازدهم نزدیک می شویم 
تالش ها و مباحث کارشناسان 
در خص��وص تعیی��ن تکلی��ف 

ک��ه  وزارتخانه های��ی 
ادغام آنها منجر به...

همواره برند ش��خصی بر برند 
ش��رکت و محصول مقدم است. 

اج��ازه دهید بحث را با 
دو سوال روشن تر کنم...

فعالی��ت  روزه��ای  آخری��ن 
دولت یازدهم در حال س��پری 

شدن اس��ت؛ دیگر بر 
کسی پوشیده نیست...

در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد

 استقرار و توسعه
 »مرکز ملی پایش
محیط کسب و کار«
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در مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس ایدرو عنوان شد 

فرصت طالیی برجام برای صنعت کشور

آنچه یک کسب و کار از نمایش تلویزیونی موفق می آموزد

4دلیل برای خرید هول فودز توسط آمازون

کمپین »هم سایه شو« پریل زیر ذره بین »فرصت امروز«

اهمیت ارائه و توزیع محصول در سیستم بازاریابی و فروش

5 توصیه از میلیونرها

تعامل مناسب با کارمندان، زمینه ساز انسجام شرکت

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 فروش گلکسی اس 8
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سرمقاله

یادداشت

غالمعلی رموی

دکتر آذر صائمیان

حسین سالح ورزی

کارشناس اقتصادی

عضو هیأت مدیره جمعیت 
توسعه علمی کشور

نایب رئیس اتاق ایران

سرمقاله



فرمانده��ی  س��تاد  نشس��ت 
روز  ظه��ر  مقاومت��ی  اقتص��اد 
گذش��ته به ریاس��ت معاون اول 

رئیس جمهور برگزار شد. 
امروز«،  به گزارش »فرص��ت 
ای��ن  در  اس��حاق جهانگی��ری 
نشس��ت ب��ا تاكید ب��ر ضرورت 
مق��ررات  و  مجوزه��ا  ح��ذف 
غیرض��روری و دس��ت وپا گی��ر 
بر س��ر راه فع��االن اقتصادی و 
بخش خصوصی گفت: تا اراده ای 
دس��تگاه های  رأس  در  ج��دی 
اجرایی در این خصوص ش��كل 
نگیرد، ش��اهد اقدامات مؤثر در 

این جهت نخواهیم بود. 
جمهور  رئی��س  اول  مع��اون 
ب��ا بیان اینكه بای��د برای بهبود 
محیط كسب و كار و از بین بردن 
چاره ای  در كش��ور  بوروكراسی 
اندیش��یده  ج��دی  و  اساس��ی 
ش��ود، گفت: برای اینكه بتوانیم 
محیط كس��ب و كار را در كشور 
فعالی��ت  و  بخش��یده  بهب��ود 
بخش خصوصی را تسهیل كنیم، 
نیازمن��د اراده ای مل��ی و تالش 
همگانی در این زمینه هستیم. 

او ب��ا اش��اره ب��ه تالش ه��ا و 
اقتصادی  ام��ور  اقدامات وزارت 
و دارای��ی در قال��ب طراح��ی و 
اس��تقرار و توس��عه »مركز ملی 

كس��ب و كار«  محی��ط  پای��ش 
كاره��ای انجام ش��ده را مثبت 
و اثربخ��ش ارزیاب��ی ك��رد و بر 
ض��رورت ت��داوم و تكمیل این 

برنامه تاكید كرد. 
ای��ن  ادام��ه  جهانگی��ری در 
جلس��ه با تبریك روز بهزیستی 
و تامین اجتماعی گفت: سازمان 
تامین اجتماعی وظایف سنگینی 
برعه��ده دارد و ب��ه دلیل آنكه 
كش��ور  از  فراوان��ی  جمعی��ت 
دریافت كنن��دگان  قال��ب  در 
مس��تمری و دریافت كنن��دگان 
خدم��ات درمان��ی و تعام��ل با 
كارفرمای��ان تحت پوش��ش این 
س��ازمان هس��تند، نقش بسیار 
تعیین كننده ای در بهبود محیط 

كسب و كار ایفا می كند. 
معاون اول رئی��س جمهور از 
رئیس س��ازمان تامین اجتماعی 
خواست از طریق تعامل با اتاق ها 
بخش خصوصی،  تش��كل های  و 
در  موج��ود  موان��ع  و  گره ه��ا 
فضای كس��ب و كار را شناسایی 
و  بخش خصوص��ی  فعالی��ت  و 
فعاالن اقتصادی را هرچه بیشتر 

تسهیل كنند. 
وی با اش��اره به گزارش وزیر 
صنعت، مع��دن و تجارت مبنی 
بر رشد چش��مگیر صادرات در 

س��ال های  در  كش��ورها  برخی 
اخی��ر  گف��ت: ارزیابی ها نش��ان 
می ده��د ك��ه این میزان رش��د 
صادرات ناش��ی از برطرف شدن 
موانع پیش روی سرمایه گذاران 
ای��ن  اقتص��ادی در  فع��االن  و 
كش��ورها بوده ك��ه این موضوع 
بیانگ��ر اهمی��ت ف��راوان بهبود 

محیط كسب و كار است. 
وزرای  ك��ه  ای��ن جلس��ه  در 
ام��ور اقتص��ادی و دارایی، جهاد 
كشاورزی، نفت، تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و 
تجارت، راه و شهرس��ازی، رئیس 
س��ازمان برنامه و بودجه، معاون 
حقوق��ی رئیس جمه��ور، رئیس 
س��ازمان صنایع دس��تی، میراث 
فرهنگ��ی و گردش��گری، معاون 
علمی و فن��اوری رئیس جمهور، 
مشاورر  اقتصادی رئیس جمهور، 
رئیس هیات عامل صندوق توسعه 
مل��ی و رئی��س ات��اق بازرگانی 
ایران نیز حضور داش��تند، رئیس 
تامین اجتماعی گزارشی  سازمان 
از جلس��ات ش��ورای گفت وگو و 
مصوبه ای  پیش نوی��س  تدوی��ن 
به منظور رفع مش��كالت فعاالن 
اقتص��ادی بخش خصوص��ی ب��ا 
سازمان تامین اجتماعی در جهت 
بهبود فضای كسب و كار، امنیت 

اشتغال  ایجاد  و  س��رمایه گذاری 
ارائ��ه كرد ك��ه پ��س از بحث و 
تبادل نظر پیش��نهاد »نحوه عمل 
جهت  تامین اجتماعی  س��ازمان 
رس��یدگی ب��ه لیس��ت حقوق و 
دس��تمزد ارس��الی كارفرمایان و 
فع��االن اقتصادی« ب��ه تصویب 

رسید. 
در ادام��ه این نشس��ت، وزیر 
امور اقتصادی و دارایی و معاون 
اقتص��ادی وی نیز گزارش��ی از 
ایجاد »مركز ملی پایش محیط 
كس��ب و كار« ارائ��ه ك��رد و به 
و  اقدامات صورت گرفته  تشریح 
برنامه های آتی برای اس��تقرار و 

توسعه این مركز پرداخت. 
علی طیب نیا با اشاره به وضعیت 
موجود محیط كس��ب و كار گفت: 
در دول��ت یازده��م 400 مجوز 
غیرضروری حذف و سامانه ای نیز 
برای شناسایی مجوزهای موجود 
در كش��ور راه اندازی شد و تدابیر 
الزم ب��رای جلوگی��ری از خل��ق 
غیرضروری  مجوزه��ای جدی��د 

اندیشیده شد. 
وزی��ر امور اقتص��ادی و دارایی 
راهكارهای��ی  اینك��ه  بی��ان  ب��ا 
تس��هیل صدور مجوزهای  برای 
موج��ود در نظ��ر گرفته ش��ده 
اس��ت، خاطرنش��ان ك��رد: برای 

بهبود محیط كس��ب و كار ارتباط 
مناسبی با دانش��گاه ها، اتاق ها و 
تشكل های بخش خصوصی فراهم 
شده و ضمن شناسایی مقررات و 
قوانین مخل كسب و كار، تعامل و 
همكاری مناسبی میان بخش های 
مربوطه در قوای س��ه گانه ایجاد 

شده است. 
او ادامه داد: پس از گذش��ت 
حدود 9 س��ال از قط��ع ارتباط 
ایران با دفتر كسب و كار جهانی، 
به صورت  ارتب��اط  این  امس��ال 
ش��ده  برقرار  مجددا  ویدئوی��ی 
و امی��دوارم كه در س��ال جاری 
ش��اهد ارتقای رتبه كش��ور در 
بهبود محیط كسب و كار باشیم. 
مع��اون وزیر ام��ور اقتصادی 
و دارای��ی نیز در این نشس��ت، 
فازه��ای  و  اج��زا  از  گزارش��ی 
مختل��ف »مرك��ز مل��ی پایش 
تجارب  كس��ب و كار«،  محی��ط 
جهان��ی در اس��تفاده از فناوری 
اطالعات و ارتباطات برای بهبود 
فضای كس��ب و كار و نیز اهداف 
و مزایای اس��تقرار  »مركز ملی 
پایش محیط كس��ب و كار« ارائه 
ك��رد و پ��س از ارائ��ه نظرات و 
دیدگاه های مختلف، اس��تقرار و 
توسعه »مركز ملی پایش محیط 

كسب و كار« به تصویب رسید. 

در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصویب شد

استقراروتوسعه»مركزملیپایشمحیطكسبوكار«

مال��ی،  مناب��ع  كمب��ود 
ماش��ین آالت قدیم��ی و نب��ود 
دانش و مدیریت روز دنیا، س��ه 
مش��كل بزرگ اقتصاد كشور در 
سال های گذشته بوده است كه 
در سال های تحریم تشدید پیدا 
كرد، تا جایی كه رش��د اقتصاد 
كش��ور را با رشد منفی 7درصد 

روبه رو كرد. 
بر این اساس، برقراری ارتباط 
ب��ا كش��ورهای جه��ان یكی از 
اولویت ه��ای مهم دولت یازدهم 
برای رفع این مش��كالت بود كه 
ب��ا اجرایی ش��دن برجام تحقق 
پیدا كرد. كارشناسان در دومین 
س��الگرد امضای برجام معتقدند 
لغ��و تحریم های هس��ته ای آثار 
زیادی بر اقتصاد كشور گذاشته 
است كه مهم ترین آن بازگشت 
س��هم از دس��ت رفته ای��ران در 

بازارهای جهانی بوده است. 
تیمور رحمانی، استاد دانشگاه 
و كارشناس اقتصادی با اشاره به 
وخیم تر شدن اقتصاد كشورهای 
در انزوا به پایگاه اطالع رس��انی 

دولت می گوید: با اجرای برجام 
سهم از دست رفته نفت ایران در 
بازار جهانی دوباره به دست آمد 
و این مس��ئله اثرات خود را در 
رش��د اقتصادی كشور به خوبی 

نشان داد. 
این اس��تاد دانش��گاه با بیان 
ب��ا  ارتب��اط  برق��راری  اینك��ه 
جه��ان یكی از الزامات توس��عه 
كشور اس��ت، ادامه می دهد: در 
س��ال های تحریم با مش��كالت 
زیادی روبه رو بودیم كه تحمیل 
چندبراب��ری هزینه ه��ا و تقلیل 
س��هم ایران در بازارهای جهانی 

از جمله آنها بود. 
وی با بی��ان اینكه در صورتی 
كه توافق هس��ته ای رخ نمی داد 
وخیم تر  كشور  اقتصادی  اوضاع 
می شد، به رش��د منفی اقتصاد 
و مش��كالت مال��ی كش��ور در 
آن سال ها اش��اره كرد و گفت: 
اجرای برج��ام تولید و صادرات 
نفت را ب��ه حالت قبل برگرداند 
و این مس��ئله در رشد اقتصادی 

نمودار شد. 

رحمانی، كاه��ش نااطمینانی 
در اقتصاد را س��ومین دستاورد 
اقتصادی برج��ام عنوان كرده و 
می افزای��د: تكانه های ناش��ی از 
تحریم در اقتصاد در كنار س��ایر 
عوامل همچون نوسانات نرخ ارز 
در س��ال های 90 و 91 شرایط 
كس��ب و كار و اقتصاد كش��ور را 
وخیم كرد و ب��ا لغو تحریم های 
هس��ته ای شاهد ثبات در بازار و 
اقتصاد كشور بودیم، همان گونه 
ك��ه آمارها نیز بهب��ود وضعیت 
در  را  كش��ور  در  كس��ب و كار 
این س��ال های تأیی��د می كند؛ 
آم��اری كه به گفت��ه وی، برای 
اصالحات  نیازمند  بیشتر  بهبود 
زیرس��اختی در اقتصاد كش��ور 
اس��ت.  عض��و هی��أت علم��ی 
دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران 
با بی��ان اینكه توافق هس��ته ای 
تأثیرات مثبت خود را بر اقتصاد 
داش��ته و اگر چالشی در اقتصاد 
كش��ور وج��ود دارد ب��ه دلی��ل 
مشكالت زیرساختی در اقتصاد 
اس��ت، به مش��كالت بانك های 

داخلی در كش��ور اشاره می كند 
و می گوید: بسیاری از بانك های 
جهانی  استانداردهای  با  داخلی 
فاصله زیادی دارند و این مسئله 
تعامالت  در  موج��ب می ش��ود 
بین المللی ب��ا معضالتی روبه رو 
باش��یم.  رحمانی با بیان اینكه 
حل مش��كالت اقتص��اد در گرو 
سرمایه گذاری داخلی و خارجی 
و انتق��ال تكنول��وژی از س��وی 
شركت های خارجی است، ادامه 
می ده��د: این مس��ئله نیازمند 
تضمین دولت اس��ت؛ موضوعی 
ك��ه در قرارداد توت��ال به عنوان 
س��رمایه گذاری  بزرگ تری��ن 
خارجی بعد از برجام ش��اهد آن 
بودیم. انعقاد قرارداد بزرگ ترین 
ش��ركت نفت��ی جهان ب��ا ایران 
نشان داد این اطمینان خاطر در 
سرمایه گذاران خارجی به وجود 

آمده است. 
این كارش��ناس اقتص��ادی با 
بیان اینكه برای حل مش��كالت 
نیازمن��د  كش��ور  اقتص��ادی 
می گوی��د:  هس��تیم،  س��رمایه 

این مس��ئله ب��ا اج��رای برجام 
امكان پذیر ش��ده اس��ت و باید 
از ای��ن فرصت بهره ب��رد.  وی 
با بی��ان اینكه س��رمایه گذار به 
دنبال س��ود معقول است و بازار 
بكر ای��ران نیز این فرصت را در 
اختیار س��رمایه گذاران خارجی 
ق��رار داده اس��ت، می افزاید: هر 
عالمت��ی ك��ه س��یگنال منفی 
ب��ه س��رمایه گذار ده��د مانع از 
ج��ذب س��رمایه  می ش��ود و در 
این راس��تا باید هم��كاری بین 
دس��تگاه های مجری و همه قوا 
وجود داشته باشد.  رحمانی در 
پایان به مش��كالت خاورمیانه و 
بحران ه��ای آن اش��اره می كند 
و می گوی��د: در چنی��ن فضایی 
ریس��ك فعالیت اقتص��ادی باال 
می رود و س��رمایه گذار با نوعی 
ایران  تردید روبه رو می شود كه 
نیز از این مسئله استثنا نیست. 
به گفته وی، در این شرایط باید 
زیرس��اختی  مش��كالت  حل  با 
زمینه را برای ورود سرمایه گذار 

داخلی و خارجی فراهم كرد. 

دستاوردهای اقتصادی ایران در دومین سال امضای توافق برجام چه بوده است

بازگشت سهم از دست رفته ایران در بازارهای جهانی

اقتصاد کالن

یادداشت

4 راهکار پیشنهادی برای اجماع 
دولت و بخش خصوصی در اقتصاد

آخرین روزهای فعالی��ت دولت یازدهم در حال 
سپری ش��دن است؛ دیگر بر كسی پوشیده نیست 
كه كش��ور از نظ��ر اقتصادی با مش��كالت و موانع 
زیادی روبه رو است. همانطور كه در سخنان دكتر 
مس��عود نیلی، مش��اور رئیس جمه��ور در ضرورت 
شكل گیری گفت وگوی ملی پیرامون حل مشكالت 
آینده كش��ور به صراحت به زبان آمده است و البته 
بر عموم صاحب نظران نیز عیان ش��ده است، گذر 
اقتصاد ایران از این ش��رایط ج��ز به اجماع و اراده 
ملی همه سیاس��ت گذاران، همه اجزای حاكمیت، 
همه نخب��گان و اصحاب بخ��ش  خصوصی ممكن 
نیست.  گذار سالمت نیازمند نزدیك كردن نظرات 
و فاصله هاس��ت. بدیهی اس��ت كه فاصله ها نیز جز 
به گفت وگو، جز به همنش��ینی و جز به رس��میت 
شناختن همدیگر میسر نمی شود. چه محفلی چه 
فضایی بهتر از اتاق بازرگانی ایران برای همس��ویی 

برای اجماع. 
ب��دون ش��ك ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن 
و كش��اورزی ای��ران بزرگ تری��ن و فراگیر ترین 
ات��اق فك��ر و نه��اد مدنی كش��ور اس��ت. روزانه 
صدها س��اعت فعاالن كس��ب وكار سراسر كشور 
قال��ب  در  مختل��ف  تخصص��ی  حوزه ه��ای  در 
كمیس��یون ها، كمیته ها، كارگروه ها دورهم جمع 
می ش��وند، گفت وگ��و می كنن��د و برای مس��ائل 
بخ��ش  خصوص��ی چاره جویی می كنن��د. ابعاد و 
حجم سرمایه اجتماعی بخش  خصوصی ایران به 
بزرگی بی س��ابقه ای رسیده است كه خوشبختانه 
با درایت و اعتماد و حس��ن نظر حاكمیت امروز 
مسئولیت مش��اوره قوای س��ه گانه را در مجامع 
مختل��ف سیاس��ت گذاری، ش��ورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی و. . . به انجام می رس��اند. 
ات��اق محملی كم نظیر برای چاره جویی مس��ائل 
اقتصادی است. با این تفاصیل اتاق ایران آمادگی 
دارد میزب��ان هم��ه اصحاب سیاس��ت گذاری و 
تصمیم گیری كشور برای ایجاد اجماع ملی حول 
مس��ائل اقتصاد ملی با رویك��رد اقتصاد مقاومتی 

باشد. 
اما از س��وی دیگ��ر این اجماع و همس��ویی در 
درون خانواده بخش خصوصی نیز ضروری اس��ت، 
همانطور كه اخیراً موضوع تقس��یم كار ملی توسط 
هیأت رئیسه اتاق ایران منتشر شد، اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و كشاورزی ایران به عنوان نماینده 
بخش خصوصی ایران و عصاره س��رمایه اجتماعی 
صاحب��ان كس��ب وكار و س��رمایه، ب��ا انبوه��ی از 
مطالب��ات و خواس��ت های بخش ه��ای مختل��ف 
كس��ب وكار مواجه اس��ت كه نیازمن��د جهت دهی 
و تمركز بر اولویت هاس��ت. لذا هیأت رئیس��ه اتاق 
ای��ران بر امر تمركز بر مس��ائل و تقس��یم كار ملی 
صحه گذاش��ته اند، اما این مهم نیازمند چند اقدام 

اساسی است: 
1 - ش��ناخت و اولویت بندی مسائل و مشكالت 
اصلی كسب وكار ایران: اتاق از بین انبوه مشكالت 
و مس��ائل كالن، بخش��ی و منطق��ه ای باید روی 

مسائل محدود و فراگیرتر تمركز كند. 
2 - تولید راه حل و بس��ته سیاس��تی مناس��ب و 
قابل قبول: تجربه سالیان اخیر گفت وگوهای بخش  
خصوصی با دولت نشان می دهد مادامی كه راه حل 
كارشناسی و حقوقی مناس��ب برای مسائل وجود 
نداش��ته باش��د، عموم گفت وگوها منجر به نتایج 
مفید و ملموس برای بخش خصوصی نخواهد شد. 
لذا تولید راه حل برای مش��كالت، باید در دس��تور 

كار قرار گیرد. 
3 - ص��دای واح��د و توافق و اجم��اع در درون 
بخش خصوص��ی: مهم تر از تولی��د راه حل، توافق و 
همسویی و اجماع در بین تمامی بخش خصوصی، 
هم��ه رهب��ران گروه ه��ای مختل��ف ات��اق، همه 
بخش های كس��ب وكار و همه استان هاس��ت. اتاق 
ایران باید امر گفت وگو و اجماع ملی بر سر مسائل 
و راه حل ها را در دس��تور كار قرار دهد. این نوید را 
به بخش خصوصی ایران می دهم كه امسال تدوین 
دستور كار ملی كسب وكار ایران توسط اتاق ایران، 
با همفكری و مش��اركت همه ذی نفعان در دستور 
كار ق��رار می گی��رد ت��ا صدای واح��دی در بخش  
خصوص��ی و تعامل و مش��اوره اثربخش در فرآیند 
سیاس��ت گذاری ملی، تحقق یابد. این مهم شدنی 
نیس��ت جز به دست یاری همه همكاران و بزرگان 

كسب وكار كشور. 
4 -مذاك��رات و رایزنی تا حصول نتیجه: بس��ته 
سیاستی فوق با حمایت همه اركان بخش خصوصی 
و نهادها و ابزارهای قابل دس��ترس و بسیار متنوع 
بخش خصوصی تا تصویب نهایی مورد حمایت گری 

و تصویب قرار خواهد گرفت. 
ط��رح  »دس��تور كار ملی كس��ب وكار ایران« با 
تمركز بر مس��ائل دو ح��وزه اقتصاد كالن و فضای 
كس��ب وكار ت��الش دارد گس��تره مس��ائل متنوع 
بخش خصوص��ی را در قال��ب اولویت ه��ای فراگیر 
مح��دود كرده و برنامه تغییر سیاس��ت ها و قوانین 
ح��ول مح��ور آنه��ا را تدوی��ن كن��د و در فرآیند 
سیاس��ت گذاری ملی طرح و تا گرفتن نتیجه این 

مسئله پیگیری شود. 
 

نفت

پتروپارس ایران با ژاپن تفاهم نامه 
نفتی امضا کرد

نخس��تین تفاهم نامه خدمات نوسازی پس از برجام 
برای نوسازی تأسیس��ات و افزایش تولید گاز از میدان 
س��لمان امضا شد و ش��ركت ملی نفت ایران  )شركت 
پتروپارس( و ش��ركت تویو ژاپن، تفاهم نامه نوس��ازی 
تأسیس��ات و افزایش تولید گاز میدان سلمان، واقع در 
خلیج ف��ارس را امضا كردند.  ش��ركت ملی نفت اعالم 
كرد: تفاهم نامه خدمات نوس��ازی تأسیسات و افزایش 
تولید گاز میدان س��لمان با حضور غالمرضا منوچهری 
معاون مهندسی و توسعه مدیرعامل شركت ملی نفت 
ایران، هیروشی ساتو مدیر تجاری بخش انرژی شركت 
مهندس��ی تویو و حمی��د اكبری مدیرعامل ش��ركت 
پتروپ��ارس روز گذش��ته در محل س��الن هیأت مدیره 
ش��ركت ملی نفت ایران به امضا رسید.  پس از امضای 
این تفاهم نامه قرار اس��ت چارچوب ق��رارداد نهایی در 
قالب توافقنامه اصولی)HOA( به امضا برس��د.  برای 
اجرای این قرارداد ش��ركت پتروپارس موظف به تأمین 
مالی فاز مطالعاتی اس��ت و شركت تویو ژاپن  نیز برای 
تأمین مالی اجرای پروژه اقدام می كند.  بخش��ی از گاز 
آن برای افزایش تولید از سكوی نفتی سلمان به میدان 
تزریق می ش��ود و بخش دیگر به جزیره سیری می رود.  
ش��ركت مهندس��ی تویو ژاپن كه در زمینه تداركات و 
س��اخت در تأسیس��ات هیدروكربونی و پتروشیمیایی 
به ص��ورت بین المللی فعالیت می كند از س��ال 1961 
میالدی تأسیس شده و این شركت همچنین در زمینه 
تحقیق و توسعه، طراحی، مهندسی، تأمین تجهیزات، 
ساخت، عملیات تس��ت و راهنمای فنی در تأسیسات 
ش��یمیایی، پتروش��یمی، پاالیش نف��ت، گاز طبیعی، 
برق، هس��ته ای، سیستم های پیشرفته تولیدی، توزیع، 
تجهیزات پزش��كی، بیوتكنولوژی و محیط زیس��ت در 
تمامی مراحل س��اخت، تأمین و توسعه و همچنین در 
فروش خدمات مهندسی و دیگر نرم افزار ها فعالیت دارد. 

مطالعه 2 میدان دیگر نفتی ایران به 
روسیه واگذار شد

تفاهم نام��ه هم��كاری بین ش��ركت مل��ی مناطق 
نفت خیز جنوب و شركت  »زاروبژنفت« روسیه برای 
توس��عه میدان های ش��ادگان و رگ س��فید به امضا 
رسید.  روس��یه كه ركورددار امضای تفاهم نامه های 
مطالعات��ی میدان ه��ای نف��ت و گاز با ایران اس��ت، 
روز گذش��ته تفاهم نامه جدی��دی را برای مطالعه دو 
میدان نفتی ایران امضا كرد. بر این اس��اس، شركت  
»زاروبژنفت« روس��یه و شركت ملی مناطق نفت خیز 
جن��وب، تفاهم نامه مطالعات میدان های ش��ادگان و 
رگ سفید در استان خوزستان را به امضا رساندند. 

به گزارش ش��ركت ملی نفت ایران، این تفاهم نامه 
مطالعات��ی براس��اس مدل ق��راردادی پیش��نهادی 
ش��ركت ملی مناطق نفت خیز جنوب كه به تصویب 
هیأت مدیره ش��ركت ملی نفت ایران رسیده، منعقد 
ش��د و طی آن زاروبژنفت روس��یه متعهد شده است 
در م��دت زم��ان حداكثر 9 م��اه طرح پیش��نهادی 
خود را برای توس��عه این میادین ارائه كند.  شركت 
زاروبژنفت روسیه یكی از شركت های تأیید صالحیت 
شده توسط شركت ملی نفت ایران است و تفاهم نامه 
مطالعات��ی امض��ا ش��ده با این ش��ركت، هش��تمین 
تفاهم نامه مطالعاتی ش��ركت مل��ی مناطق نفت خیز 
جن��وب در قال��ب مدل ق��راردادی پیش��نهادی این 

شركت است. 

با عبور از روزانه ۸۳ میلیون لیتر
مصرف بنزین در ایران به اوج رسید

معاون ش��ركت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی 
ایران با بیان اینكه مصرف بنزین در ایران به بیش از 
۸3 میلیون لیتر رس��یده است، گفت: با وجود اینكه 
مصرف بنزین در كشور به پیك خود رسیده، مشكلی 

در تأمین بنزین وجود ندارد. 
ش��اهرخ خس��روانی در گفت وگو با ایسنا، با تأكید 
بر اینك��ه در مورد می��زان ذخیره بنزین در كش��ور 
نمی توان آمار دقیقی ارائه كرد، افزود: متوسط میزان 
مصرف بنزین در كش��ور بعد از م��اه مبارک رمضان 
ب��ه بی��ش از ۸3 میلیون لیتر رس��یده و كاهش هم 
پیدا نمی كند كه یك امر غیرعادی اس��ت. پیش بینی 
افزای��ش مصرف در ح��د 5 درصد بود ك��ه در حال 

حاضر به باالی 9 درصد رسیده است. 
وی درب��اره دلیل اصلی افزای��ش مصرف بنزین در 
كش��ور توضیح داد: یكی از دالی��ل افزایش میزان و 
مصرف بنزین در كش��ور، تولید بیش از اندازه خودرو 
اس��ت و اینك��ه م��ردم می توانند ب��ه راحتی صاحب 
ماش��ین ش��وند.  معاون ش��ركت پاالی��ش و پخش 
فرآورده های نفت��ی ایران با تأكید ب��ر اینكه مصرف 
بنزین بس��یار غیرعادی شده اس��ت، تصریح كرد: در 
كشور 37 منطقه پخش وجود دارد كه ذخایر بنزین 
در این منطقه ها براس��اس تمرك��ز مصرف مدیریت 
می ش��وند. برای مثال، میزان ذخایر در اس��تان های 
تهران و خراس��ان ش��مالی نسبت به س��ایر استان ها 
بیشتر اس��ت، زیرا تمركز تردد و مسافرت در این دو 
استان یا اس��تان های مازندران و گیالن بیشتر است. 
به همین دلیل تمركز ذخیره س��ازی در این استان ها 
بیش��تر و بیش از 60 درصد ذخیره س��ازی بنزین در 

این چهار استان است. 
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حسین سالح ورزی
نایب رئیس اتاق ایران



مزایای اقتصادی ایجاد شهرهای 
هوشمند 

ایجاد ش��هرهای هوش��مند ظرفیت اش��تغال زایی 
ب��رای حداقل 50ه��زار جوی��ای کار را دارد و برای 
ارائه خدمات جامع به مردم در بازه زمانی کوتاه باید 
به س��مت ایجاد شهرهای هوش��مند پیش برویم. در 
ایران 70درصد ترددهای درون ش��هری برای کسب 
اطالعات در مورد خدمات مختلف است که می توانیم 
با ایجاد ش��هرهای هوشمند این ترددها را به حداقل 
برسانیم. ضریب نفوذ موبایل در کشورمان 120درصد 
اس��ت و 80درص��د خانواره��ای ایران��ی از اینترنت 
پرسرعت سیار برخوردار هستند و با این زیرساخت ها 
می توانیم خدمات هوش��مند شهری آنالین به مردم 
ارائه دهیم. اگر بازار مس��کن در بخش خریدوفروش 
و اجاره به رونق برس��د بازاره��ای موازی با آن مانند 
کسب و کارهای الکترونیک در این حوزه هم می توانند 
فرصت اشتغال زایی در کشورمان به وجود بیاورند. با 
ایجاد مسکن هوشمند می توانیم تمام خدمات حوزه 
مس��کن مانند تعمیرات تخصصی، تأسیسات و سایر 
خدمات حوزه مس��کن را به ص��ورت آنالین به مردم 
ارائه دهیم. ایجاد ش��هر هوش��مند می تواند از اتالف 
انرژی در واحدهای مسکونی و اداری جلوگیری کند. 
منبع: ایلنا

شرکت رجا قطار ارم را در مسیر 
تهران- زنجان راه اندازی کرد

ش��رکت حمل ونقل ریلی رجا در تالش است تا ناوگان 
فرسوده ریلی را از خط سیر خارج و در موارد امکان، تعمیر 
یا به صورت کلی تعویض کند. همه این اقدامات، برمبنای 
تقاض��ای باالی مس��افران و همچنین بهره من��دی آنها از 
ش��رایط ویژه مسافرت با قطار به جای خودروی شخصی و 
انواع دیگر سفر مطرح شده است. استفاده از قطار، در حفظ 
امنیت س��فر و محیط زیست، حفظ س��المت شهروندان 
به خاطر مصرف پایین تر بنزین، صرفه جویی در پول و موارد 
دیگر، تأثیر غیرقابل چشم پوشی دارد. رجا به همین دالیل 
و به منظور رفاه حال هموطنان، واگن های موجود در مسیر 
تهران-زنجان-تهران را با قطار ارم  )ریل باس شرکت رجا( 
جایگزین کرده است. به گزارش  »فرصت امروز« از روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت حمل ونقل ریلی رجا، این 
قطار مش��ابه با برنامه قبلی روزانه ساعت 13:40 از تهران 
به زنجان و ساعت 6:30 از زنجان به سمت تهران حرکت 
می کند.  قطار ارم از قطارهای خودکشش شرکت رجا است 
که از ویژگی های قطار آن می توان به فضای ویژه مسافران 
با کیفیتی عالی، سیس��تم تهویه مطبوع و سیستم صوتی 
برای پخش موزیک و اطالع رس��انی اش��اره کرد. سیستم 
تهویه مطبوع این قطار متناسب با آب و هوای ایران در نظر 
گرفته ش��ده و همچنین عایق بندی مناسب برای کاهش 
سروصدا و همچنین نفوذ گرد و غبار به واگن ها انجام شده 
اس��ت. بر این اساس هم وطنان عزیز می توانند برای اطالع 
و بهره مندی از تس��هیالت و تخفیفات دوره ای و لحظه ای 
س��فر با قطارهای مختلف شرکت رجا، به سامانه تلگرامی 
»سفر ارزان« به آدرسی که این شرکت برای اطالع رسانی 

به مشتریان خود راه اندازی کرده مراجعه کنند.

علیرضا سبزعلیان
کارآفرین حوزه مسکن
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فرص�ت ام�روز: مراس��م نکوداش��ت 
پنجاهمین س��الگرد تأس��یس س��ازمان 
توس��عه و گسترش صنایع ایران با حضور 
»محمدرض��ا نعم��ت  زاده« وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت، »منص��ور معظمی« 
رئی��س س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی 
نماین��دگان  از  ای��ران، برخ��ی  صنای��ع 
مجلس و مدیران سازمان ایدرو در مرکز 
همایش های کتابخانه ملی برگزار شد. به 
گزارش »فرصت امروز«، رئیس س��ازمان 
گس��ترش و نوسازی صنایع ایران در این 
نشس��ت گفت: خواس��ته م��ا از دولت و 
مجلس این اس��ت که برای ما محدودیت 
ایج��اد نکنن��د و اجازه دهن��د کار کنیم. 
منص��ور معظمی افزود: ما مخالف نظارت 
دس��تگاه ها نیس��تیم اما اجازه دهند در 
فرصت ایجاد شده و ماموریت های جدید 
فعالیت کنیم. وی اظهار داش��ت: سازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 18طرح 
را ب��ا 6 ه��زار و 100 میلی��ارد تومان در 
دست انجام دارد که 3هزار و 711 شغل 
مس��تقیم و با پروژه های نزدیک دیگر 8 
هزار ش��غل جدید ایجاد خواهد ش��د که 
در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی 
اس��ت. وی با بیان اینک��ه برجام فرصت 
طالیی و اس��تثنایی برای صنعت کش��ور 
است، گفت: پس از برجام 28 موافقتنامه 
امضا ش��د که هفت موافقتنامه به قرارداد 
تبدیل ش��د و امروز هیچ محدودیتی در 
صحنه بین المللی به لحاظ سرمایه گذاری 
نداریم. معظمی بیان کرد: هدف تشکیل 
س��ازمان در دوره تأس��یس، انجام 250 
طرح صنعتی در کش��ور ب��وده و در 50 
س��ال اخیر تقریب��ا 2هزار میلی��ارد دالر 
در اقتصاد کش��ور تزریق کرده است. وی 
اف��زود: برج��ام یک فرصت و زمینه س��از 
فراهم ش��دن امکانات بی��رون در داخل 
کش��ور با حفظ توانمندی داخلی اس��ت. 
وی اظهار داش��ت: برجام در واقع کمکی 
برای افزایش توانمندی داخلی است برای 
مث��ال در صنعت خ��ودرو، هم اکنون 19 
میلیون خودرو در کش��ور است و تقریباً 
ه��ر خانوار ی��ک خ��ودرو دارد و این در 
زندگ��ی روزمره بی تأثیر نیس��ت. این در 
حالی اس��ت که مردم رضایتمندی مورد 
نظ��ر خود را ندارند و ما باید تالش کنیم 
تا رضای��ت مردم را فراهم کنیم. معظمی 
گف��ت: پس از برجام ش��ش ق��رارداد در 
صنعت خودرو منعقد شده که دو تای آن 
اجرایی شده و محصول آن در بازار وجود 
دارد و در قرارداده��ای خودروی��ی بحث 
واردات نیس��ت و بح��ث س��رمایه گذاری 
اس��ت و بع��د از مس��یر ف��روش مجددا 
س��رمایه گذاری ش��د که این ش��رکت ها 

پول ه��ای خود را واریز و اش��تغال ایجاد 
کردن��د. وی بیان کرد: در بحث برجام بر 
اساس قراردادهای منعقد شده 8میلیارد 
دالر قرارداد امضا ش��ده که 5.5 میلیارد 
دالر قرارداد اجرایی ش��ده و این فرصتی 
اس��ت برای کش��ور ما ک��ه نیازمند حل 
مش��کل اش��تغال اس��ت، هیچ راهی جز 
س��رمایه گذاری نیست و س��رمایه گذاری 
نی��ز باید با اس��تفاده از مناب��ع داخلی و 
خارجی باشد. رئیس سازمان گسترش و 
نوس��ازی صنایع ایران تأکید کرد: به نظر 
من صنعت خودرو بیش��ترین استفاده را 
از برج��ام کرده و اخیرا نیز قرارداد توتال 
منعقد شده و این هم فرصت خوبی بوده 
که وزارت نفت انجام داده و ما باید تالش 
کنیم بخش خصوصی به سمت مشارکت 
هرچه بیش��تر حرکت کند. وی در ادامه 
گف��ت: در بح��ث مبادالت بانک��ی نیز ما 
هم اکنون مبادالت بانکی انجام می دهیم؛ 
آن چی��زی که م��ا انتظار داری��م اینکه  
کنند  س��رمایه گذاری  ب��زرگ  بانک های 
و هنوز اتف��اق نیفتاده اس��ت. بانک های 
بزرگ به دلیل ش��رارت های آمریکایی ها 
و محدودیت های��ی که برای ش��ان وجود 
دارد، بی��ش از حد محافظه کار هس��تند 
ک��ه البت��ه وزارت خارج��ه پیگیری های 
الزم را انج��ام می دهد. معظمی گفت: ما 
از اروپایی ه��ا و بانک های خارجی انتظار 
داری��م که فعال تر باش��ند و متناس��ب با 
مراودات سیاس��ی مراودات اقتصادی هم 

داشته باشیم. 

نعمت زاده: اقتصاد صنعتی کشور 
باید برون نگر شود

در ادامه مراس��م محمدرضا نعمت زاده 
پنجاهمی��ن  گرامیداش��ت  آیی��ن  در 
س��الگرد تاسیس س��ازمان گس��ترش و 
نوس��ازی صنایع ای��ران در کتابخانه ملی 
ای��ران گفت: به مدی��ران توصیه می کنم 
رس��الت و وظیفه اصلی خود را فراموش 
نکنن��د و عذر قان��ون و تبص��ره نیاورند 
چرا که قوانین برای انجام وظیفه اس��ت 
 نه مانعی برای انج��ام وظیفه. به گزارش  
»فرصت امروز« وزی��ر صنعت بیان کرد: 
در س��ال 1393، 35 م��ورد از مصوبات 
دولت دهم را که مانع کس��ب و کار بود در 
دول��ت اصالح یا لغو کردی��م و همچنین 
قوانینی را که نیاز به بازنگری داش��ت به 

مجلس ارس��ال کردی��م. وی تاکید کرد: 
عالوه بر توانمندس��ازی در بخش صنعت 
بای��د مدیران به مقول��ه آموزش و تربیت 
افراد نیز توجه ویژه ای داش��ته باش��ند و 
سازمان گسترش و نوس��ازی صنایع نیز 
بای��د به این مهم توجه کند. وی با گالیه 
از رسانه ها گفت: بنده معتقدم مدیران ما 
در مواردی بلد نیستند از مدیران خارجی 
آموزش های الزم را دریافت کنند که این 
موضوع م��ورد انتق��اد رس��انه ها و افراد 
مختلف قرار گرفت. نعمت زاده ادامه داد: 
البت��ه بنده نیز معتقدم که صنعت را باید 
از درون درس��ت کنی��م و در مواردی که 
اطالعات کافی نداریم با ارتباط مناس��ب 
دریاف��ت کنی��م. بنابراین وزی��ر صنعت، 
معدن و تجارت گفت: باید صنعت کشور 
را برونگ��را و صادرات��ی کنی��م که تالش 
دیپلماس��ی کش��ور و مجموعه صنعت و 

فعاالن این بخش را می طلبد. 
اکبر ترکان: ایدرو باید تعریف 

جدیدی برای 50 سال دوم فعالیت 
خود داشته باشد

در ادام��ه مش��اور رئیس جمه��وری و 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد تجاری و 
صنعتی کش��ور گفت: سازمان گسترش و 
نوسازی صنایع ایران باید تعریف جدیدی 
برای 50 س��ال دوم فعالیت خود داشته 
باش��د. به گزارش »فرص��ت امروز«، اکبر 
ت��رکان در حاش��یه مراس��م نکوداش��ت 
پنجاهمین س��الگرد تاس��یس س��ازمان 
گسترش و نوس��ازی صنایع ایران گفت: 
انقالب صنعتی اول مربوط به موتورهای 
گرمایی بوده و انقالب صنعتی دوم برق و 
الکترونیک بود. وی اظهار داشت: انقالب 
صنعتی سوم که هم اکنون نیز در سراسر 
دنیا جریان دارد، انقالب دیجیتال اس��ت 
که س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران باید ج��زو ماموریت های خود قرار 

دهد و در آن مسیر حرکت کند. 

در مراسم نکوداشت پنجاهمین سالگرد تاسیس ایدرو عنوان شد 

فرصت طالیی برجام برای صنعت کشور
یادداشت

صنوف سنتی باید به تکنولوژی 
تکیه بزنند

در ش��رایط اقتص��ادی امروزی الزم اس��ت چابکی، 
س��رعت و انعطاف پذیری بیشتری را در زمینه توزیع 
و ارائ��ه خدم��ات کاال لحاظ کنیم ک��ه در این زمینه 
ش��کل گیری و فراگیری کس��ب وکارهای نوین امری 
اجتناب ناپذیر است. اصناف نیز به نوعی در این مسیر 
ق��رار گرفته اند و بای��د خود را با آن هم��راه کنند. ما 
باید بتوانیم در کوتاه ترین زمان بیش��ترین تغییرات را 
در فرآیند کسب و کار اعمال کنیم و می توان گفت که 
این تغییرات ضروری اس��ت، زیرا بدون آن کسب و کار 
به ش��دت افت می کند و قابل رقابت نخواهد شد. برای 
همگام شدن صنوف س��نتی با کسب وکارهای جدید 
بای��د آموزش ه��ای الزم را برای صنوف ش��روع کرد. 
آگاهی داش��تن از توانایی های بالقوه فناوری اطالعات 
می تواند روی چگونگی طراحی فرآیند جدید تأثیر گذار 
باش��د و باید بعضی از ابزارها و راهکارهای الکترونیکی 
جایگزین تمام یا بخش��ی از فرآیندهای قدیمی شوند. 
کسب و کارهای نوین همگام با مسائل اقتصادی روز به 
وجود آمده اند و امروز شرایطی ایجاد شده که می توان 
تمامی نیازهای روز را با تلفن همراهی که در دس��ت 
داریم، انجام داد. فضای مجازی کسب وکارها را نیز با 
خود همراه کرده و امروزه کش��اورز قیمت محصوالت 
خود را از اینترن��ت می بیند و از قیمت محصوالت در 
دیگر اس��تان ها نیز مطلع می شود که همه این مسائل 
س��بب شده تا نیاز به استفاده از فضای مجازی بیشتر 
احس��اس ش��ود و اصناف نیز بای��د از ای��ن قافله جا 
نمانن��د. ما در اتاق اصناف ایران به دنبال س��اماندهی 
کس��ب و کارهای نوی��ن هس��تیم ت��ا بتوانی��م از بروز 
کالهب��رداری و سوء اس��تفاده های احتمالی در فضای 
مجازی جلوگیری کنیم. مسئله ایجاد کسب و کارهای 
اینترنتی در اس��تان فارس نیز ق��وت گرفته به گونه ای 
که برای ارتقای اینترنت، این استان مجهز به استفاده 
از فیبر نوری ش��ده است تا س��رعت باالی اینترنت را 
بتوانی��م لحاظ کنیم و ارتباطات م��ان از طریق فضای 
مجازی تقویت ش��ود. یکی از آثار مثبت نوین س��ازی 
ب��ازار، نزدیک ش��دن ب��ه اس��تانداردهای جهانی در 
شبکه توزیع اس��ت و تحقق این رویه رضایت مصرف 
کنندگان و فروش��ندگان را به همراه خواهد داشت و 

تنظیم بازار به شکل بهتری انجام خواهد شد. 

یادداشت

حملونقل

سیدمحمود هاشمی
عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران



س��ود  ن��رخ  علی��ه  هجم��ه 
بانکی؛ این ترجیع بند س��خنان 
مس��ئوالن اقتص��ادی دولت در 
چن��د وقت اخی��ر بوده اس��ت 
و بن��ا ب��ه آنچه رئیس ش��ورای 
هماهنگ��ی بانک ه��ای دولت��ی 
ابت��دای هفته درباره زمزمه های 
کاهش ن��رخ س��ود بانکی خبر 
داده اس��ت، ن��رخ به��ره بانکی 
از کمت��ر  ب��ه  قط��ع   به ط��ور 

 15 درصد کاهش خواهد یافت 
ب��رای  الزم  هماهنگی ه��ای  و 
کاهش نرخ س��ود در بانک های 
دولت��ی و خصوصی نی��ز انجام 

شده است. 
این در حالی است که به باور 
مدی��ران بانکی، پیش زمینه های 
کاه��ش ن��رخ س��ود بانک��ی از 
جمل��ه تعدی��ل ن��رخ اندوخته 
 قانون��ی، کاه��ش ن��رخ جریمه
 اضافه برداشت بانک ها از بانک 
مرکزی و همچنین فعالیت مؤثر 
بانک مرکزی در بازار بین بانکی 
در حال حاضر فراهم نیس��ت و 
کاهش دس��توری نرخ س��ود از 
س��وی شورای پول و اعتبار کما 
اینکه در گذشته نیز بارها اتفاق 
افت��اده، چال��ش برانگیز خواهد 

شد. 
این موضوع در آخرین نشست 
کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
ات��اق ته��ران نیز مطرح ش��د و 
در ادامه به بح��ث درباره نقش 
بانک ها در اقتصاد ایران کشیده 
ش��د. از یک س��و، سیدحسین 
س��لیمی عضو هیأت نمایندگان 
اعض��ای  از  و  ته��ران  ات��اق 
بان��ک خاورمیانه  هیأت مدی��ره 
عملک��رد برخی بانک ه��ا را در 
مش��کالت ایجاد ش��ده در نظام 
بانک��ی کش��ور مؤثر دانس��ت و 
گف��ت: بس��یاری از بانک ه��ا به 
دلیل رکود اقتصادی پیش آمده 
به ویژه در حوزه س��اختمان، از 
فروش و نقد کردن شعبات خود 

درمانده اند. 
اما در س��وی مقابل، مصطفی 
هیأت مدیره  عضو  بهش��تی روی 
بانک پاس��ارگاد با رد س��خنان 
س��لیمی، مش��کالت بانک��ی را 
خارج از حیطه بانک ها دانست و 
گفت که حضور و سرمایه گذاری 
بانک ه��ا در بخش های مختلف 
صنعت��ی منجر ب��ه رونق بخش 
صنعت ش��ده و عالوه بر آن، به 
اش��تغال زایی کش��ور نیز کمک 

شایانی کرده است. 
گ��زارش »فرصت ام��روز« از 
بیس��ت و هش��تمین نشس��ت 

کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
ادام��ه  در  را  ته��ران  ات��اق 

می خوانید. 

دغدغه انتشار اوراق فاقد 
بازار متشکل

بیس��ت و هش��تمین نشست 
کمیس��یون بازار پول و سرمایه 
اتاق تهران، اختصاص به بررسی 
وضعیت نرخ سود در نظام بانکی 
ایران داش��ت و عواقبی که نرخ 
ب��االی ای��ن ش��اخص می تواند 
برای بخش تولید و کسب وکار 
داشته باشد، مورد نقد و بررسی 
مدیران بازار مالی و پولی کشور 

قرار گرفت. 
در ابت��دای نشس��ت، مدی��ر 
ابزاره��ای نوی��ن مالی ش��رکت 
فرابورس ایران به تحلیل عوامل 
و عواق��ب ن��رخ باالی س��ود در 
کش��ور پرداخ��ت و راهکارهای 
برای  س��رمایه  بازار  پیشنهادی 
عبور از بحران نرخ باالی س��ود 

بانکی را مطرح کرد. 
علیرض��ا توکل��ی، گری��زی به 
وضعیت بازارهای مالی کشور در 
دو سال گذشته و سه ماه نخست 
امس��ال زد و گف��ت: ارزش بازار 
مالی کش��ور در سال 94، معادل 
588، 12 ه��زار میلیارد ریال بود 
که از این حجم ریالی، 66درصد 
متعلق به بازار اعتبار  )تسهیالت 
بانکی و اوراق بدهی( و 34 درصد 
متعلق به بازار سهام شامل بورس 

و فرابورس بود. 
او ادامه داد: س��هم تسهیالت 
بانکی از کل بازار اعتبار طی این 
سال، 96 درصد و سهم اوراق با 
درآمد ثابت فقط 4 درصد بوده 
اس��ت. به عب��ارت دیگر بانک ها 
نقش مس��لط و ب��ارزی در بازار 
اعتبار دارند. به گفته وی، ارزش 
بازار مالی کشور در سال 1395 
به 589، 14 هزار میلیارد ریال 
رسید اما سهم بازار اعتبار و بازار 
سهام طی این سال با تغییراتی 
روبه رو ش��د، به گونه ای که سهم 
بازار س��هام از 34 درصد به 28 
درصد رسید و سهم بازار اعتبار 

به 72 درصد افزایش یافت. 
س��هم  توکل��ی،  گفت��ه  ب��ه 
تس��هیالت بانک��ی از کل ب��ازار 
اعتب��ار طی س��ال گذش��ته، با 
کاهش 3 درصدی به 93درصد 
رس��ید و س��هم اوراق با درآمد 
ثابت به 7درصد افزایش یافت. 

در خصوص  همچنین  توکلی 
وضعیت بازار مالی کش��ور طی 
س��ه ماهه نخست امس��ال نیز 
گفت: س��هم بازار اعتبار از کل 
ب��ازار مالی کش��ور ب��ا افزایش 

اندکی به 73 درصد و سهم بازار 
س��هام نیز با یک درصد کاهش 

به 27 درصد رسیده است. 
به گفت��ه مدیر ابزارهای نوین 
نشان  بررسی ها  فرابورس،  مالی 
می دهد که طی س��ال گذشته، 
حج��م تس��هیالت بانکی حدود 
25 درصد رش��د یاف��ت و بالغ 
ب��ر 9,866,616 میلی��ارد ریال 
شد. در همین مدت سهم اوراق 
بدهی ه��م با رش��د 94 درصد 
 694,744 ب��ه   358,861 از 
هزار میلیارد ریال رس��ید. البته 
باوجود این رش��د قاب��ل توجه، 
 س��هم آن همچن��ان کمت��ر از
 7 درصد بازار اعتبار باقی ماند. 
توکل��ی در بخ��ش دیگ��ری 
از گ��زارش خود، ب��ه روند بازار 
اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: 
همچنان س��هم دولت در انتشار 
اوراق بدهی قابل توجه اس��ت و 
در  اندکی  بخش خصوصی سهم 

انتشار این اوراق دارد. 
او درب��اره رون��د ب��ازار اوراق 
بده��ی در ای��ران ب��ه تفکیک 
ب��ازار گف��ت: از س��ال 94 ب��ه 
بع��د، رقم اوراق منتش��ر ش��ده 
توس��ط دول��ت در بخ��ش فاقد 
متشکل، رشد چشمگیری  بازار 
داش��ته اس��ت به طوری که این 
اتف��اق یک تهدید ج��دی برای 
بازار بدهی محس��وب می ش��ود 
چراک��ه قیمت ها و ن��رخ اوراق 
در ای��ن بازار ش��فاف نبوده و به 
دلی��ل عدم نظ��ارت، این اوراق 
ب��ا نرخ ه��ای مؤثر بی��ن 28 تا 
60 درص��د م��ورد مبادل��ه قرار 
می گیرد. بنابراین ضروری است 
اقدامات الزم برای ش��کل گیری 
بازار دس��ت دوم برای این اوراق 

در بازار سرمایه پیگیری شود. 
برخ��ی  ب��ه  س��پس  وی 
راهکاره��ای کاهش نرخ س��ود 
اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی 
باید به عن��وان بازارگردان اوراق 
دولتی نق��ش خود را ایفا کند و 
در عین حال، وضعیت بانک های 

بد تعیین تکلیف شود. 
رتبه بن��دی بانک ه��ا و اعالم 
عموم��ی آن، هدایت منابع خرد 
مردم به س��مت بازارهای بدهی 
و راه اندازی ب��ورس ارز با هدف 
جذب س��رمایه گذار خارجی به 
منظور تقوی��ت در بازار اوراق از 
دیگ��ر راهکارهای مطرح ش��ده 
توسط مدیر ابزارهای نوین مالی 

فرابورس در این نشست بود. 

نقش بانک ها در اقتصاد 
کشور

در ادامه این نشس��ت، عباس 

آرگون عضو هی��أت نمایندگان 
اتاق ته��ران، با بی��ان اینکه در 
حال حاضر بی��ش از 100 هزار 
میلیارد توم��ان نقدینگی مردم 
نزد موسس��ات مال��ی غیرمجاز 
است، بر ضرورت تعیین تکلیف 
ای��ن موسس��ات تأکی��د کرد و 
گف��ت: در صورتی که نقدینگی 
باالی مردم در موسس��ات مالی 
غیرمجاز در شبکه بانکی کشور 
قرار گی��رد، می تواند در کاهش 

نرخ سود بانکی اثرگذار باشد. 
عضو  بهش��تی  روی،  مصطفی 
هیأت مدیره بانک پاس��ارگاد نیز 
طی سخنانی، مشکالت بانکی را 
خارج از حیطه بانک ها دانست و 
گفت: عدم نظ��ارت دقیق بانک 
مرکزی، به آش��فتگی ها در نرخ 

سود دامن زده است. 
او افزود: بازار بین بانکی نیز به 
بازاری برای جبران کس��ری های 
مزم��ن بانک ها تبدیل ش��ده که 
این خود یکی دیگر از مش��کالت 
ب��ه وج��ود آورنده در نرخ س��ود 
شده است.  به گفته بهشتی روی، 
بانک ها در مش��کالت ب��ه وجود 
آمده در اقتصاد کش��ور، نقش��ی 
ندارن��د بلک��ه ریش��ه معضالت 
اقتصادی در قان��ون کار، مالیات 
و نرخ ارز است. عضو هیأت مدیره 
بانک پاس��ارگاد در عی��ن حال، 
تصریح کرد که درآمد بانک ها در 
ایران باید مانند سایر کشورها، از 

محل دریافت کارمزدها باشد. 
سیدحس��ین س��لیمی، عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق تهران 
و از اعض��ای هیأت مدیره بانک 
خاورمیان��ه نی��ز عملکرد برخی 
بانک ه��ا را در مش��کالت ایجاد 
شده در نظام بانکی کشور مؤثر 
دانس��ت و گفت: طی سال های 
گذش��ته، برخ��ی از بانک ها به 
اقتصادی روی  عرصه های دیگر 

آورده اند. 
قارچ گون��ه  افزای��ش  ب��ه  او 
ش��عبات بانک ها اش��اره کرد و 
افزود: در حال حاضر بسیاری از 
 بانک ها به دلیل رکود اقتصادی 
پی��ش آم��ده به وی��ژه در حوزه 
س��اختمان، از ف��روش و نق��د 
کردن شعبات خود درمانده اند. 

اما س��خنان س��لیمی در این 
مصطف��ی  واکن��ش  نشس��ت، 
هیأت مدیره  عضو  بهش��تی روی 
بانک پاس��ارگاد را در بر داشت 
و بهش��تی روی ب��ا رد حضور و 
ورود بانک ها به بخش مس��کن 
و ساخت وس��از گف��ت: حض��ور 
در  بانک ه��ا  س��رمایه گذاری  و 
بخش ه��ای مختل��ف صنعت��ی 
کش��ور منج��ر به رون��ق بخش 

صنعت در کش��ور ش��ده است. 
حضور بانک ه��ا در بخش تولید 
عالوه ب��ر رونق به این حوزه، به 
اشتغال زایی در کشور نیز کمک 

کرده است. 
همچنین عباس آرگون دیگر 
عض��و هی��أت نماین��دگان اتاق 
ته��ران، یکی از دالی��ل افزایش 
نرخ سود بانکی را سرعت پایین 
گردش پول در کشور عنوان کرد 
و گفت: به همین دلیل، عطش 
بانک ها برای جذب پول افزایش 
یافته است.  او عدم توازن میان 
عرضه و تقاضای پول را از دیگر 
دالیل عمده باال بودن نرخ سود 

در کشور دانست. 

بازگشت تورم دو رقمی
ام��ا دومین دس��تور جلس��ه 
بازار پول  نشس��ت کمیس��یون 
و س��رمایه اتاق ته��ران به نرخ 
 تورم و نگرانی ها از بازگشت نرخ

ش��اخص  ای��ن  رقم��ی  دو   
اختصاص داشت. در این رابطه، 
مریم خزاعی معاون بررسی های 
اقتص��ادی ات��اق ته��ران ط��ی 
گزارشی، به بررسی این موضوع 
کمتری��ن  گف��ت:  و  پرداخ��ت 
میزان نرخ ت��ورم نقطه به نقطه 
 1395 س��ال  خردادم��اه  در 
رق��م خ��ورد و از آن به بعد این 
افزایش  شاخص معکوس شد و 

یافت. 
خزاع��ی با اش��اره به بررس��ی 
متغیره��ای پولی ط��ی ماه های 
منتهی به بهمن س��ال گذش��ته 
ادام��ه داد: طی س��ال 95، حجم 
ش��به پول یا همان س��پرده های 
قاب��ل  افزای��ش  غیردی��داری 
مع��اون  یاف��ت.  مالحظ��ه ای 
بررسی های اقتصادی اتاق تهران 
در پایان خاطرنشان کرد: براساس 
گزارش صندوق بین المللی پول، 
طی سال 2017 میالدی اقتصاد 
ایران ب��ا تورم دو رقم��ی روبه رو 
خواهد ش��د و این در حالی است 
که ش��واهد نیز نشان می دهد در 
سال 96 تورم دو رقمی به اقتصاد 

کشور بازخواهد گشت. 
در پایان بیس��ت و هشتمین 
بازار پول  نشس��ت کمیس��یون 
از  ته��ران،  ات��اق  س��رمایه  و 
عدم انتش��ار بهن��گام اطالعات 
متغیره��ای پولی توس��ط بانک 
مرک��زی انتق��اد ش��د و ضمن 
گالیه از این رویکرد، درخواست 
ش��د بان��ک مرک��زی اطالعات 
کالن کش��ور را بدون مالحظات 
موج��ود، به ص��ورت کامل و به 
موقع در اختیار فعاالن اقتصادی 

قرار دهد. 

در بیست و هشتمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران مطرح شد

مناقشه بر سر نقش بانک ها در اقتصاد ایران بانک مرکزی اعالم کرد
افزایش ۸.۵ درصدی تسهیالت 
پرداختی بانک ها در فصل بهار

تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی 
طی س��ه ماهه امس��ال، مبلغ 1013.6 هزار میلیارد 
ریال است که در مقایس��ه با دوره مشابه سال قبل، 

معادل 8.5 درصد افزایش دارد. 
ب��ه گ��زارش »فرصت ام��روز« از بان��ک مرکزی، 
بررسی تس��هیالت پرداختی در بخش های اقتصادی 
طی س��ه ماهه س��ال 1396 نش��ان می دهد س��هم 
تس��هیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در 
تمام بخش های اقتصادی طی س��ه ماهه سال جاری 
مبلغ 662.8 هزار میلیارد ریال )معادل 65.4 درصد 
کل تسهیالت پرداختی( است که در مقایسه با دوره 
مش��ابه سال قبل مبلغ 30 هزار میلیارد ریال معادل 
4.7 درصد افزایش داش��ته اس��ت. س��هم تسهیالت 
پرداخت��ی بابت تأمین س��رمایه در گ��ردش بخش 
صنعت و معدن در س��ه ماهه امسال معادل 285.1 
هزار میلیارد ریال بوده اس��ت که حاکی از تخصیص 
43 درص��د از مناب��ع تخصی��ص یافته به س��رمایه 
درگردش تمام بخش های اقتص��ادی )مبلغ 662.8 

هزار میلیارد ریال( است. 
مالحظ��ه می ش��ود از 327.7 ه��زار میلیارد ریال 
تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 
87 درص��د آن )مبلغ 285.1 هزار میلیارد ریال( در 
تأمین س��رمایه در گردش پرداخت ش��ده که بیانگر 
توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای این بخش 

توسط بانک ها در سال جاری است. 
ب��ر ای��ن اس��اس، تع��داد 49 ه��زار و 263 فقره 
تس��هیالت ب��ه بخش صنع��ت و معدن ب��ا میانگین 
پرداختی هر فقره 6652 میلیون ریال پرداخت شده 
که بیش��تر از میانگین پرداختی سایر بخش ها است. 
درضم��ن در بخش خدمات تعداد 784 هزار و 706 
فقره تس��هیالت با میانگی��ن پرداخت هر فقره 527 

میلیون ریال پرداخت شده است. 

دور پایانی ساماندهی غیرمجازها
 حذف موسسات بزرگ غیر مجاز 

با ورود چند بانک
به دنب��ال وعده اخی��ر رئیس کل بان��ک مرکزی 
برای س��اماندهی کلیه موسسات مالی طی دو تا سه 
م��اه آینده، به زودی با مش��ارکت چند بانک فعالیت 
موسس��ات بزرگ در ب��ازار غیرمتش��کل پولی پایان 

خواهد یافت. 
ب��ه گزارش ایس��نا، س��اماندهی موسس��ات مالی 
و اعتب��اری غیرمج��از که بیش از دو دهه اس��ت که 
از ش��کل گیری و فعالی��ت قدرتمن��د آنه��ا در بازار 
غیرمتش��کل پولی می گ��ذرد، از س��ال های اخیر با 
تصوی��ب قان��ون تنظیم ب��ازار غیرمتش��کل پولی و 
همچنین اختیاراتی که برنامه ششم توسعه به بانک 
مرکزی تفویض کرد با شرایط متفاوتی پیش می رود. 
این در حالی اس��ت که در دو تا س��ه س��ال اخیر 
تع��دادی از موسس��ات ب��زرگ اعتب��اری از جمل��ه 
ثامن الحجج، میزان، مجموعه هشت تعاونی از جمله 
فرش��تگان که تحت فعالیت مؤسس��ه کاسپین قرار 
گرفت، س��اماندهی ش��ده و فعالیت مستقل و خارج 
از چارچوب آنها در بازار پول پایان یافت. با این حال 
این ساماندهی هم چندان بی حاشیه نبود و با توجه 
به پیش��ینه ای که در آنها وجود داشت، باعث ایجاد 
مس��ائلی ش��د؛ به طوری که حتی بعد از شکل گیری 
مؤسس��ه اعتب��اری کاس��پین و قرار گرفتن هش��ت 
تعاونی غیرمجاز در مجموعه آن اکنون تعیین تکلیف 
ای��ن مؤسس��ه و س��پرده گذاران تعاونی ه��ای آن از 

چالش های بانک مرکزی محسوب می شود. 
از س��ویی دیگر همچنان برخی موسس��ات اعتباری 
ب��زرگ با تع��داد قابل توجه��ی س��پرده گذار در حال 
فعالی��ت بودن��د ک��ه در ماه ه��ای اخیر س��اختار آنها 
فروپاش��یده و در ح��ال حاضر س��اماندهی آنها نیز به 
یکی از مشکالت حوزه بانکی تبدیل شده و این روزها 
تجمعات س��پرده گذاران موسس��اتی مانند کاس��پین، 
آرمان و حتی ثامن، جو و فضای سختی را برای شبکه 
بانکی ایجاد کرده اس��ت. اما ب��ه دنبال این جریان و با 
ورود دس��تگاه های قضایی و همچنی��ن مجلس، اخیرا 
س��یف- رئیس کل بانک مرکزی- اعالم کرد که سعی 
می کنن��د حداکثر تا س��ه م��اه آینده کلیه مش��کالت 
مال��ی را برطرف کنند. در حالی حل و فصل مش��کالت 
و معضالت موسس��ات مالی به شکل جدی تری در حال 
پیگیری اس��ت که آخرین اخبار دریافتی از این حکایت 
دارد که ظاهرا در طرحی قرار بر این شده تا چند مؤسسه 
بزرگ و فعال در بازار پول به زودی س��اماندهی ش��ده و 
مسئولیت و تعهدات آنها به چند بانک محول شود. بر این 
اساس با اقدامات انجام شده، چند بانک مجاز و مورد تأیید 
بانک مرکزی درآینده ای نزدیک مسئولیت امور مربوط به 
چند مؤسس��ه را بر عهده خواهند گرفت. واگذاری امور 
موسس��ات به بانک ها اتفاق جدیدی در ش��بکه بانکی 
نیست و در دو سال گذش��ته مؤسسه غیرمجاز میزان 
بعد از انحالل به طور کامل به بانک صادرات واگذار شد 
و این بانک مس��ئولیت تعهدات و سپرده گذاران آن را 
بر عهده گرفت. در عین حال که در س��ال گذشته نیز 
بعد از ماجرایی که برای مؤسسه ثامن الحجج پیش آمد 
بانک مرکزی با انحالل این مؤسسه اجرای تعهدات آن 

را از کانال بانک پارسیان پیش برد. 
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به دلیل استقبال چشمگیر عالقه مندان
مهلت ارسال آثار به دومین جشنواره 
فیلم 1۸0 ثانیه ای پاسارگاد تمدید شد

دبی��ر اجرایی و عض��و هیأت  داوران دومین جش��نواره فیلم 
180ثانی��ه ای پاس��ارگاد، از تمدی��د مهلت ارس��ال آثار به 
این جش��نواره، به دلیل اس��تقبال چش��مگیر عالقه مندان و 
درخواس��ت دانش��جویان خبر داد. به گزارش روابط عمومی 
بانک پاس��ارگاد، خس��رو رفیعی دبیر اجرای��ی و عضو هیأت  
داوران دومین جشنواره فیلم 180ثانیه ای پاسارگاد گفت: با 
توجه به اس��تقبال بسیار خوب عالقه مندان از این جشنواره، 
تداوم ارس��ال آثار و همچنین درخواست دانشجویان مبنی 
بر تمدید این جش��نواره به دلیل همزمانی با فصل امتحانات، 
برگزارکنن��دگان مهلت ارس��ال آث��ار به این جش��نواره را تا 
پایان ش��هریورماه تمدی��د کردند.  وی ادام��ه داد: برگزاری 
این جشنواره به دنبال نگاه ویژه  مدیرعامل بانک پاسارگاد به 
موضوع��ات اجتماعی و همچنی��ن حمایت از فرهنگ و هنر 
آغاز شد. نخستین دوره برگزاری  آن با استقبال بسیار خوب 
و چش��مگیر عالقه مندان، هنرمندان و جوانان مواجه شد، از 
این رو بر آن شدیم دومین دوره آن را نیز با موضوعاتی کاماًل 
اجتماعی برگزار کنیم.  وی افزود: هدف این جشنواره، عالوه 
بر جلب افکار عمومی به موضوعات روز کش��ور، شناس��ایی 
اس��تعدادها و توانمندی های جوانانی اس��ت که به این حوزه 
عالقه من��د هس��تند، اما زمینه ب��روز اس��تعدادهای خود را 
نیافته اند. در همین راستا و در نخستین دوره این جشنواره نیز 
زمینه برای ساخت فیلم و نمایش توانمندی ها برای بسیاری 
از جوانان فراهم شد. امیدوارم در دومین دوره از این جشنواره 
نیز به این مهم دس��ت یابیم.  رفیع��ی در خصوص محورها 
و موضوعات این جش��نواره ادامه داد: حفظ محیط زیست و 
منابع طبیعی، تکریم خانواده و حقوق اجتماعی و اهدای عضو 
از محورهای اصلی جش��نواره هستند. همچنین یک بخش 
جنبی مربوط به ایده هایی که امکان س��اخت پیدا نکرده اند 
نیز در جش��نواره لحاظ شده  است.  وی در خصوص حامیان 
معنوی این جش��نواره تصریح کرد: وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالمی، سازمان سینمایی، سازمان حفاظت محیط زیست، 
س��ازمان جنگل ها و مرات��ع و آبخی��زداری و انجمن اهدای 
عضو از حامیان معنوی این جش��نواره هستند.  عضو هیأت 
داوران جشنواره در ادامه در خصوص استقبال از دومین دوره 
جش��نواره اضافه کرد: تاکنون بیش از 40هزار نفر از س��ایت 
جش��نواره بازدید کرده اند. همچنین بی��ش از 1100 نفر در 
جش��نواره ثبت نام و 300 نفر نیز آثار خود را ارسال کرده اند. 

عالوه بر این، 400 ایده به دبیرخانه جشنواره رسیده  است. 
دبی��ر اجرایی جش��نواره در خصوص جوایز ای��ن دوره از 
جش��نواره ادامه داد: قرار اس��ت در هر بخش 4 نفر به عنوان 
برگزیدگان جش��نواره انتخاب ش��وند. جوایز جش��نواره در 
هر بخش ب��رای نفرات اول تا چهارم ب��ه ترتیب عبارتند از: 
تندیس جش��نواره، دیپلم افتخار و مبل��غ 80 میلیون ریال، 
تندیس جش��نواره، دیپلم افتخار و مبل��غ 60 میلیون ریال، 
تندیس جش��نواره، دیپلم افتخار و مبل��غ 40میلیون ریال، 
تندیس جش��نواره، دیپلم افتخار و مبل��غ 20میلیون ریال، 
تندیس جش��نواره، لوح سپاس و مبلغ 10میلیون ریال برای 
چه��ار ایده برتر در هر بخش. رفیعی در خصوص ش��رایط و 
قوانین جش��نواره خاطرنش��ان کرد: زمان آثار ارائه ش��ده به 
جش��نواره فیلم 180ثانیه ای پاس��ارگاد بی��ش از 180ثانیه 
نباش��د. طرح و ایده اثر باید در یک صفحهA4 ارائه ش��ود. 
س��ازندگان آثار نس��خه نهایی اث��ر خود را هم��راه با عکس 
کارگردان  )پس از ثبت نام در س��ایت( برای دبیرخانه ارسال 
 کنند. ارسال ایده های بخش جنبی باید فقط از طریق ایمیل

 idea@pasargadfilmfest. ir  انجام شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3,779دالر آمریکا

4,380یورو اروپا

4,918پوند انگلیس

1,032درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

492,500مثقال طال

113,700هر گرم طالی 18 عیار

1,174,000سکه بهار آزادی

1,206,500سکه طرح جدید

627,500نیم سکه

366,000ربع سکه

248,000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه

ایمان ولی پور
Ivankaramazof@yahoo.com



منعیبرایحضورخارجیها
دربورسنیست

محمدرض��ا پورابراهیمی داورانی در خصوص وضعیت 
بورس کش��ور گفت: ش��اخص کل بورس بیانگر س��طح 
عمومی قیمت ها در حوزه س��هام یا س��ایر فعالیت ها در 
بازار س��رمایه محسوب می شود و بیانگر وضعیت قیمتی 
اس��ت. به گزارش خانه ملت، رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس در خصوص نحوه محاس��به ش��اخص بورس در 
کش��ور گفت: فرمول محاسبه ش��اخص بورس در ایران 
متاث��ر از فرمول های بین المللی در این حوزه اس��ت. وی 
در خصوص حضور خارجی ها در بورس ایران گفت: نبود 
سهام شرکت های ایرانی در بورس خارجی یا فقدان سهام 
ش��رکت های خارجی در بورس کش��ور نکته قابل تاملی 
اس��ت؛ به دلیل اینکه به لحاظ قانونی امکانپذیر اس��ت و 
آثار مثبتی در اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. رئیس 
کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد ابزارها و 
تنوع بخشی در بورس می تواند مفید باشد، گفت: در حال 
حاضر به صورت غیررسمی میلیاردها تومان مبادالت ارز 
روزانه به صورت غیرش��فاف انجام می شود که قابل رصد 
نیست و امکان پوشش ریس��ک نیز وجود ندارد؛ این در 
حالی است که اگر همه اتفاقات در بازار غیررسمی ارز از 

طریق بازار رسمی انجام شود نکته مطلوبی است.
 

مجوزفعالیتنخستینصندوقطال
دربورسکاالصادرشد

صندوق سرمایه  گذاری پشتوانه طالی لوتوس به عنوان 
نخس��تین صندوق پذیره نویسی نخستین صندوق طالی 
بازار سرمایه کشور که از تاریخ ۲۰ الی ۲۴ خردادماه امسال 
آغاز شد، با استقبال چشمگیر سرمایه گذاران مواجه شد؛ 
به طوری که در پنج روز پذیره نویسی این صندوق بیش از 
۱۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون تومان از واحدهای این صندوق 
)ب��ه ارزش هر واحد هزار تومان( توس��ط س��رمایه گذاران 
خریداری شد که با احتساب یک میلیارد تومان آورده اولیه 
موسس��ان، در مجموع بیش از ۱۶ میلیارد و ۷۹۸ میلیارد 
تومان سرمایه در صندوق جذب شد. صندوق کاالیی بازار 
سرمایه کشور که در خرداد ماه پذیره نویسی شد، از سازمان 
ب��ورس اوراق به��ادار تهران مجوز فعالی��ت گرفت. بعد از 
پذیره نویسی موفق این صندوق، مجوز فعالیت آن از سوی 

سازمان بورس صادر شد.
 

عرضه۱۰هزارتنفرآورده
هیدروکربوریدربازارفیزیکی

براس��اس اعالم بورس انرژی، روز دوشنبه در رینگ 
داخلی بازار فیزیکی بیش از ۱۰ هزار تن انواع فرآورده 
هیدروکرب��وری عرضه ش��د. همچنی��ن محموله های 
آیزوریس��ایکل پاالی��ش نفت اصفهان، آیزوریس��ایکل 
پاالیش نفت بندرعباس، متانول پتروش��یمی زاگرس، 
قطران فوالد زرند ایرانیان، برش سنگین و سوخت کوره 
سبک پتروشیمی تبریز، حالل ۴۱۰ پاالیش نفت آبادان 
و ریفورمیت پتروش��یمی بوعلی سینا در رینگ داخلی 
و حالل ۴۰۲ پاالیش نفت ش��یراز در رینگ بین الملل 
 عرضه شدند. در رینگ داخلی بازار فیزیکی نیز بیش از 
۱۰ ه��زار تن انواع فرآورده ه��ای هیدروکربوری عرضه 

شد. 

سهامنرمافزارها،نیرویمحرکه
بازارهند

قیمت سهام شرکت های نرم افزاری در هند موجب رشد 
ش��اخص ها در بازار این کشور شد. شاخص اس  اند پی در 
بورس بمبئی با رشد ۰.3درصدی همراه شد در حالی که 
بیشترین میزان افزایش را در چهار ماه گذشته از آن خود 
کرد. در حالی که قیمت س��هام شرکت نرم افزاری ویپرو 
با رش��د ۴.۱درصدی رو به رو ش��د. براساس این گزارش، 
قیمت سهام شرکت نرم افزاری اینفوسیس، دومین شرکت 
نرم افزاری بزرگ در بازار هند در پی افزایش فروش فصلی، 
با رشد همراه شد. افزایش خبرهای مثبت از شرکت مشاور 
نرم افزاری تاتا، بزرگ ترین شرکت صادر کننده نرم افزار در 
آسیا، که در روزهای گذشته با تقسیم سود سرشار میان 
س��هامداران، بازار را ش��وکه کرد، توانست پیش بینی ها را 

فراتر از انتظار عملیاتی کند. 

کسببالغبر5هزارمیلیاردریال
سودانباشته»شپنا«

ش��رکت پاالیش نفت اصفه��ان صورت های مالی 
یک س��اله منتهی به 3۰ اس��فندماه ۹۵ را با سرمایه 
۲۰ ه��زار میلیارد ریال به صورت حسابرس��ی ش��ده 
منتش��ر شد. ش��رکت پاالیش نفت اصفهان در دوره 
یادش��ده، مع��ادل ۱۹۴ ه��زار و ۲۱ میلیارد و ۷۷۵ 
میلیون ریال درآمد عملیاتی کس��ب کرد. از درآمد 
این ش��رکت بهای تمام ش��ده درآمدهای عملیاتی 
کس��ر شد و س��ود ناخالص دوره به مبلغ ۱۷ هزار و 

۲۴ میلیارد و 3۵۹ میلیون ریال رسید.
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ت��االر  معام��الت  روز  س��ومین  در 
شیش��ه ای، ش��اخص کل ب��ورس اوراق 
به��ادار تهران پس از یک روز اس��تراحت 
بار دیگر بر مدار رش��د قرار گرفت و پس 
از ۷۲ واحد رشد به رقم ۷۹ هزار و ۶۹3 
واحدی رس��ید. نمادهای ف��والد مبارکه 
اصفهان، فوالد خوزستان و سرمایه گذاری 
گروه توس��عه ملی به ترتی��ب با ۷۲، ۴۵ 
و ۲۸ واح��د تاثیر مثبت روی ش��اخص 
نوس��انات  در  را  نق��ش  بیش��ترین  کل 
صعودی دماس��نج بازار سهام داشتند اما 
 در ط��رف مقاب��ل خدم��ات انفورماتیک، 
آس��ان پرداخت پرش��ین و پتروش��یمی 
پردیس با ۲۰، ۱۸ و ۱3 واحد تاثیر منفی 
بیشترین نقش کاهنده را بر دماسنج بازار 

سهام داشتند.
 

باگروههایبازارسهام
در معام��الت روز دوش��نبه قندی ه��ا 
یکدست رشد کردند و اکثریت نمادهای 
ای��ن گروه ب��ا افزای��ش قیم��ت بیش از 
۴درصدی مواجه ش��دند. در گروه فلزات 
اساس��ی نمادهایی همچون فوالد مبارکه 
اصفهان، شرکت آهن و فوالد ارفع، فوالد 
خوزستان و فرآور توانستند رشد مناسبی 
داش��ته باش��ند و در مقابل نم��اد لوله و 
ماشین س��ازی ایران نزدیک به ۴.۵درصد 

اف��ت قیمت داش��ت. در دادوس��تدهای 
س��ومین روز ت��االر شیش��ه ای در گروه 
خودرو ۹۲ میلیون و ۱۹۹ هزار س��هم به 
ارزش بی��ش از ۱3 میلی��ارد تومان مورد 
معامل��ه قرار گرف��ت. در این گروه قیمت 
س��هم اکثریت ش��رکت ها روند کاهشی 
را در پی��ش گرف��ت. همچنی��ن نم��اد 
ایران خ��ودرو با ارزش بی��ش از ۶میلیارد 
تومان معامله توانس��ت ح��دود ۲درصد 
رشد کند. بیش از ۹۴درصد از خریدهای 
نم��اد ایران خ��ودرو مربوط به س��هامدار 
حقوقی و کمت��ر از ۶درص��د از خریدها 

مربوط به سهامدار حقیقی بود. 

ادامهنوسانگیریدرشویندههاو
غذاییها

روز دوش��نبه بورس ته��ران در حالی 
ش��اهد تح��رک معامله گ��ران و بهب��ود 
حجم معامالت س��هام در اغلب نمادهای 
معامالتی ب��ود که گروه فلزات اساس��ی 
همچنان ب��ا اقبال خری��داران حقیقی و 
حقوق��ی روبه رو ش��د. بر این اس��اس در 
جریان دادوس��تدهای بازار س��هام تعداد 
یک میلیارد و ۹ میلیون سهم و حق تقدم 
به ارزش ۲۲۸ میلیارد تومان در ۵۱ هزار 
نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. با توجه 
به پرترافیک تر شدن روزهای پایانی فصل 
مجامع در تیرماه و رفت و برگشت اغلب 
نمادهای معامالتی به بازار س��هام بورس 
ته��ران، معیار ارزیابی ریس��ک و بازده را 

در تاالر شیشه ای براساس سود تقسیمی 
مجام��ع و همچنین انتظ��ار برای کاهش 
نرخ س��ود بانکی تبیین کرده اس��ت. در 
س��ومین روز معامالتی هفته بازار س��هام 
ب��ازاری پرحج��م ب��ود ک��ه در آن گروه 
ش��وینده ها و برخی غذایی ه��ا همچنان 

برای نوسان گیری جذابیت داشت.

تثبیتآیفکس
درارتفاع9۱۰واحدی

ج��اری  معامالت��ی  هفت��ه  میان��ه 
دادوس��تدهای فراب��ورس ایران با رش��د 
اندک آیفک��س و معامله بی��ش از ۱۴۰ 
میلیون ورق��ه بهادار ب��ه ارزش یک هزار 
و ۴۹۶ میلی��ارد ری��ال دنب��ال ش��د. در 
جریان دادوس��تدهای روز دوش��نبه ۲۶ 
 تیرماه، س��هامداران ش��اهد نقل و انتقال 
۸3 میلیون س��هم به ارزش ۲۶۵ میلیارد 
ریال در مجموع دو بازار اول و دوم بودند 
که بیش��ترین حج��م و ارزش معامالتی 
را نم��اد ش��رکت آه��ن و ف��والد ارفع با 
خریدوفروش ۱۵ میلیون س��هم به ارزش 
۴۲ میلیارد ری��ال به خود اختصاص داد. 
روز دوش��نبه با تعداد قاب��ل مالحظه ای 
بازگش��ایی نماد در جریان ب��ازار روبه رو 
ش��دیم که براس��اس آن نماد معامالتی 
شرکت های شیرین دارو و حق  تقدم خرید 
سهام شرکت مذکور، سرمایه گذاری فنی 
و مهندس��ی مش��انیر، س��یمان ممتازان 
کرمان، کش��تیرانی دریای خزر، شرکت 

س��رمایه گذاری کوه  نور، تولید تجهیزات 
سنگین هپکو، گسترش تجارت و سرمایه 
ایرانی��ان، بانک حکم��ت ایرانیان و حق 
تقدم خرید س��هام شرکت مذکور و نماد 
معامالتی س��ایر اش��خاص شرکت بورس 
انرژی ایران بازگشایی شدند. در این میان 
توق��ف نمادها نیز به دلیل در پیش بودن 
مجامع عمومی س��االنه ش��رکت ها زیاد 
ب��ود و به ۲۱ مورد رس��ید؛  به طوری که 
نمادهای معامالتی »وآفری«، »شرنگی«، 
»وسرمد«، »خصدرا«،  »سالر«، »نشار«، 
»نیرو«،  »وآتوس«، »کصدف«، »وسنا«، 
»فس��ا«، »جه��رم«، »داراب«، »کازرو«، 
»حس��یر«، »مفاخر«، »افرا«، »بس��اما«، 
»وسدید« و »ش��گامرون« در پایان بازار 
متوقف ش��دند. شاخص کل فرابورس نیز 
ب��ه افزایش ان��دک ۰.3واح��دی رضایت 
داد و در ارتف��اع ۹۱۰ واح��دی تثبی��ت 
ش��د. آیفک��س ک��ه در س��اعات ابتدایی 
معامالت ب��ا افزایش بیش از یک واحدی 
روبهرو ش��ده بود، در ادام��ه معامالت رو 
ب��ه کاهش گذاش��ت و در نهایت کمتر از 
نیم واحد مثبت شد. نمادهای »میدکو«، 
»بمپنا« و »ارفع« سه نماد مثبت اثرگذار 
و نماده��ای »ش��رانل«، »خراس��ان« و 
»دماوند« س��ه نم��اد منفی اثرگ��ذار بر 
ش��اخص کل در جریان معامالت بودند. 
معامالت بازار پایه فرابورس ایران نیز رقم 
۵۴ میلیون س��هم به ارزش ۱3۴ میلیارد 

ریال را پشت سر گذاشت. 

تحرکسهامداراندرگروهفلزاتاساسیرقمزد

رشد چشمگیر حجم معامالت بورس تهران

در بازار سرمایه قطعا اقتصاد مقاومتی 
می تواند به جذب نقدینگی س��رگردان و 
اختص��اص آن به تولید داخلی و حمایت 
از اش��تغال کمک کند و به همین ترتیب 
تامین مالی بنگاه ها از طریق بازار سرمایه 
تولید را شکوفا کرده، چرخ صنعت داخلی 
به گردش درخواهد آمد و نتیجه آن رشد 
اشتغال و س��ر و س��امان دادن به رکود 
اقتصادی اس��ت. در حوزه بازار س��رمایه 
تبل��ور اقتصاد مقاومتی ب��ا حضور عموم 
م��ردم در نقش آفرینی برای اقتصاد ملی 
به نمایش درخواهد آمد؛ زمانی  که حدود 
۷ میلیون کد سهامداری برای حمایت از 

تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی و حمایت 
از اشتغال، پس انداز محدود خود را برای 
خرید س��هام ش��رکت های پذیرفته شده 
در بورس و فراب��ورس تخصیص داده اند 
نش��ان از غیرت ایرانی اس��ت که تقویت 
آن می تواند تحقق به تمام معنای اقتصاد 

مقاومتی از طریق بازار سرمایه باشد. 
در حوزه بازار س��رمایه قطع��ا اقتصاد 
مقاومت��ی می تواند به ج��ذب نقدینگی 
س��رگردان و اختص��اص آن ب��ه تولی��د 
داخلی و حمایت از اش��تغال کمک کند 
و به همین ترتیب تامی��ن مالی بنگاه ها 
از طریق بازار س��رمایه تولید را ش��کوفا 
کرده، چ��رخ صنعت داخل��ی به گردش 
درخواهد آمد و نتیجه آن رش��د اشتغال 

و سر و س��امان دادن به رکود اقتصادی 
اس��ت. وظیفه ما به عنوان یکی از اعضای 
خان��واده بازار س��رمایه در مقوله اقتصاد 
مقاومت��ی می توان��د بس��یار پررنگ تر از 
وظیفه مس��ئولیتی باش��د ک��ه عهده دار 
اقتص��اد  کالن  سیاس��ت های  اج��رای 

مقاومتی هستند. 
در این راس��تا توجه هرچه بیش��تر به 
نیازه��ای روز س��هامداران و افرادی که 
سرمایه های خرد و کالن خود را در بورس 
به جریان انداخته اند و تقویت حضور این 
س��رمایه گذاران از طریق جذاب و شفاف 
کردن بازار، امری اس��ت که باید در زمره 
کارهای بسیار مهم روزانه ما قرار گیرد. از 
این  رو بها دادن به تولید داخلی و تبدیل 

تهدیده��ای اقتص��ادی ب��ه فرصت های 
اقتص��ادی و صرفه جوی��ی در هزینه های 
عموم��ی  دولتی و توجه به منابع عمومی  
و حمایت از سیاس��ت های ابالغی اقتصاد 
مقاومتی یکی از راهکارهای توسعه بازار 
س��رمایه خواهد بود. باید از کارشناسان 
بازار س��رمایه خواست راهکارهای عملی 
خود را برای هرچه بیش��تر آماده ش��دن 
بس��تر بورس برای حضور سرمایه گذاران 
� به خصوص س��رمایه گذاران خرد � ارائه 
داده و به توسعه فرهنگ بورس در جامعه 
کمک کنند زیرا یکی از شاهراه های اجرا 
و توسعه اقتصاد مقاومتی از بازار سرمایه 

می گذرد. 
منبع:میزان

در هفته ه��ای اخی��ر نرخ ه��ای جهانی 
فل��زات و س��یر کامودیتی ه��ا رش��د قابل 
توجهی داشته اس��ت. فوالد در این مدت 
ش��اهد رش��د قیم��ت ۲3درص��دی بوده 
اس��ت و همین ط��ور ش��رکت های گ��روه 
فل��زات و کانی های فلزی ش��اهد اختالف 
زی��ادی در نرخ های بودج��ه و قیمت های 
فروش هس��تند. ش��رایط فوق باعث شده 
گزارش ه��ای س��ه ماهه ش��رکت های این 
گ��روه حاک��ی از خبره��ای خوبی باش��د. 
ش��رکت های گروه فوالد ب��ا اختالف قابل 
توجه��ی در نرخ ه��ای بودج��ه ب��ا فروش 

مواجهن��د ک��ه از این اخت��الف می توانند 
  p/e .تعدیل ه��ای خوبی شناس��ایی کنند
ای��ن گروه از میانگین p/e  بازار پایین تر و 
در محدوده های پنج است. شرایط بنیادی 
مناس��ب و قیمت جذاب س��هم این گروه 
را ب��ه گزین��ه خوبی برای س��رمایه گذاری 
بلند م��دت و حتی کوتاه مدت تبدیل کرده 
اس��ت. قیم��ت جهان��ی روی و م��س نیز 
افزایش داشته است و این گروه نیز با رشد 
قیمت های جهانی ش��رایط خوبی را تجربه 
می کنن��د. در حال حاض��ر قیمت جهانی 
مس به ن��رخ این کاال در بودجه ش��رکت 
ملی مس تفاوت قابل توجهی دارد. هرچند 
گروه روی متاثر از رشد قیمت های جهانی 
ش��اهد اقبال بازار بودند، اما هنوز نوبت به 

گروه مس نرسیده است. در صنعت غذا نیز 
شرایط خوب است. گزارش های ماهانه این 
ش��رکت ها حاکی از نرخ های فروش خوب 
در ش��رکت های غذایی اس��ت، همچنین 
حجم ف��روش نیز در این ش��رکت ها قابل 
توج��ه اس��ت و احتماال گزارش های س��ه 
ماه��ه آنها نی��ز با خبره��ای خوبی همراه 
است. نمادهای گروه پاالیشی نیز در حال 
انتشار گزارش های سه ماهه خوبی هستند 
و چش��م انداز روش��نی در انتظار این گروه 
اس��ت. در صورتی که تعامل خوب وزارت 
نفت با شرکت های پاالیشی ادامه دار باشد، 
می توان به چش��م انداز این گ��روه امیدوار 
بود. قیمت جهانی نفت ریس��ک مهم این 
گروه است. در س��ه ماهه آخر قیمت نفت 

نزولی بوده و باعث ش��ده س��رمایه گذاران 
درباره گروه های پاالیش��ی تامل بیشتری 
کنند. همچنین پیش بینی ها و چش��م انداز 
قیمت نفت به گفته موسس��ات بین المللی 
در محدوده های ۴۰ تا ۴۵ دالر اس��ت که 
این موض��وع نکته منفی ب��رای این گروه 
محس��وب می ش��ود. گروه کانی های فلزی 
از جمله صنایع برتر بازار اس��ت. نرخ های 
ف��روش ای��ن گ��روه متاثر از ن��رخ فروش 
محصوالت فوالد خوزستان است و احتماال 
باید منتظر گزارش های سه ماهه خوبی از 
ای��ن گروه نیز باش��یم چراکه این گروه در 
گزارش های ماهانه، قیمت های مناس��ب و 

حجم فروش باالیی داشتند. 
منبع:سنا
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شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

بورس انرژی

بورس کاال

بیشتریندرصدافزایش
گ��روه صنعتی پاکش��و در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که ایران دارو در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

۱3.۸۲۱۵پاکشو

3.3۸3۵دیران

۱۰.۵۹۸۴.۹۹قصفها

۵.۱۵۴۴.۹۹قمرو

۸.۱۰۱۴.۹۴قپیرا

۴.۲۱۸۴.۹خموتور

3.۷۰۷۴.۸۷ثاباد

بیشتریندرصدکاهش
ایران مرینوس صدر نش��ین جدول بیشترین درصد کاهش 
ش��د. سیمان بجنورد در رده دوم این گروه ایستاد. افست هم 

در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصدنوسانقیمتنامشرکت

)۵(۷.33۷نمرینو
)۵(۶.۵۸۰سبجنو
)۴.۹۷(۹.۹۹۸چافست

)۴.۸۹(۴.۹۱۹حفارس

)۴.۸۷(۷.۰۵۹مرقام

)۴.۷۵(۲.۶۶۵کترام

)۴.۶۸(۲.۶۲۷ساروم

پرمعاملهترینسهم
فوالد مبارک��ه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 

ملی صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداددفعهقیمتنام

۱۱۴.۸۵۰ ۱۵۸3فوالد

3۷.۵۹3 ۹۲۲خپارس
3۲.۹۲۶ ۱۸۸۴فملي
۲۶.3۵۵ ۲۲۸۰وانصار
۲۶.۰۹۵ ۲۶33خودرو
۲3.۶۷۸ ۱۷۴۵وبانک
۱۸.۹۲۸ ۲۴۶۸واتي

بیشترینارزشمعامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفه��ان به خود اختصاص داد. ایران خ��ودرو رتبه دوم را 
به دس��ت آورد. ملی صنایع مس ایران هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمعمعامالتقیمتنام

۱۸۱.۷۵۹ ۱۵۸3فوالد
۶۸.۷۱۹ ۲۶33خودرو
۶۲.۰3۲ ۱۸۸۴فملي
۶۰.۰۷۶ ۲۲۸۰وانصار
۴۶.۷۱۴ ۲۴۶۸واتي
۴۴.۴۵۶ ۲۶۶۵کترام
۴۱.3۱۹ ۱۷۴۵وبانک

بیشترینسهاممعاملهشده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس خودرو در این 

گروه دوم شد و ایران خودرو در رتبه سوم قرار گرفت.
تعدادسهاممعاملهشدهقیمتنامشرکت

۱۵۸3۴۴۰۵فوالد
۹۲۲۲۰3۵خپارس
۲۶33۱۶۷۹خودرو
۱۸۸۴۱۵۰۴فملی
۲۶۶۵۱۴۷۷کترام
۲۲۸۰۱3۵۷وانصار
۲۴۹3۱۱۶۲شفارس

P/Eباالتریننسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروس��ازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. تولید محور 

خودرو در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنامشرکت

۴۹3۹۹۸۸ددام
۲۱۸3۵۴۶خمحور
۸۸۰۴۴۰خکمک
۱۱۵۲3۸۴خریخت
۱۷۹۰3۵۸قثابت
۲۹3۴۲۶۷تکنو
3۲۰۰۲۲۹فمراد

P/Eکمتریننسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزم��ی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنامشرکت

۷۲۹۱.۹۴وخارزم
۴۲۶۲۲.۰۵کگاز

۱3۱۵۲.۴۴واعتبار
۱۱۰33.3۰پردیس
۱۷۴۵3.3۶وبانک
۱۰۲۲3.۴۱ورنا
۱۶۷۵3.۷۱ما

نماگر بازار سهام

مهدیمحمودی
مدیرصندوقهایسرمایهگذاریلوتوسپارسیان

کیوانشیخی
رئیسادارهآمارواطالعاتشرکتبورس



تلفن مستقیم: 86073290 www.forsatnet.irدیجیــتال سه شنبه6
27 تیر 1396

شماره 834

اینترن��ت  کارب��ران  ک��ه  حال��ی  در 
مدت هاس��ت از ارائه بس��ته های حجمی 
ناراض��ی هس��تند و اس��تفاده از اینترنت 
ب��رای دانلود فایل های ویدئویی که حجم 
زی��ادی را می طلبد افزایش یافته اس��ت، 
چندی پی��ش وزیر ارتباط��ات و فناوری 
اطالعات از بازگش��ت بسته های نامحدود 

اینترنت ثابت خبر داده است. 
ش��رکت های  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
ارائه دهن��ده اینترن��ت از س��ال ۱۳۹۲ با 
مصوبه ش��ماره ۱۵۲ کمیس��یون تنظیم 
مق��ررات، ب��رای تعرفه ه��ای اینترنت با 
س��رعت های مختلف، براساس حجم آنها 
قیمت ه��ای مختلفی اعم��ال کردند. این 
کار در آن زم��ان باع��ث کاهش هزینه ها 
برای مش��ترکان ش��د زیرا در آن ش��یوه 
جدید، کارک��رد و حجمی که افراد مورد 
اس��تفاده قرار می دهند، محاسبه شده و 
الزم نبود مش��تری مبلغ خاصی را به طور 

ثابت پرداخت کند. 
همچنی��ن به این دلیل ک��ه در اینترنت 
نامحدود، ش��رکت ها به نسبت یک به ۱۰ 
پهنای باند را به اش��تراک می گذاش��تند، 
کیفی��ت اینترنت حجمی به مراتب بهتر از 
اینترنت نامحدود بود، زیرا در شیوه حجمی 
هم��ه به یک حج��م از اینترنت اس��تفاده 
می کردن��د.  اگرچ��ه در آن زمان همچنان 
اینترنت نامح��دود و غیرحجمی توس��ط 
شرکت ها براساس نیاز مش��ترکان و البته 
با سرعت های محدود کمتر از یک مگابیت 
ارائه می شد، اما سیاست شرکت ها آن زمان 
این ب��ود که مش��ترکان اینترنت نامحدود 
به ط��ور تدریجی ب��ه اس��تفاده از اینترنت 
حجم��ی روی آورن��د و ب��ه همی��ن دلیل 
سرعت های بیش��تر از یک مگ را ملزم به 

استفاده از سرویس های حجمی کرده بودند.  
محتوای ویدئویی در دنیا از پرطرفدارترین 
محتویات وب اس��ت که حجم بیشتری را 
به نس��بت فایل های متن��ی و تصویری به 
خود اختصاص می دهد، بنابراین با گذشت 
چند س��ال و افزایش فایل ه��ای ویدئویی، 
نی��از مش��ترکان نیز تغییر ک��رد. از همان 
زمان، با این توجی��ه که در حال حاضر در 

سایر کشورهای جهان اگرچه ارائه اینترنت 
موبایل به صورت حجمی متداول است اما 
اینترنت ثابت بر مبنای سرعت ارائه می شود 
و دیگر حجمی نیست، درخواست ها مبنی 
بر حذف اینترنت حجمی از وزیر ارتباطات 

و فناوری اطالعات افزایش یافت. 
طبق آم��ار پیش بینی می ش��ود تعداد 
مش��ترکان تلفن همراه در س��ال ۲۰۲۰ 
ب��ه بی��ش از ۵میلی��ارد و ۴۰۰ میلیون 
نفر رس��یده و به موازات آن مصرف داده 
افزایش داش��ته باش��د، تا آنجا که سهم 
ویدئو از ترافیک داده دنیا از ۶۴ درصد در 
سال ۲۰۱۴ به ۸۰درصد در سال ۲۰۱۹ 
برسد. در عین حال، این آمار در ایران به 
مراتب پایین تر است و مشترکان به دالیل 

متعددی مانند هراس از پایان زودهنگام 
حج��م اینترنت، ترجی��ح می دهند کمتر 
به دانلود فایل ه��ای تصویری و ویدئویی 

اقدام کنند. 
در ای��ن می��ان البته ادعاهای��ی درباره 
کم فروش��ی اینترن��ت وجود داش��ت که 
واعظی درب��اره این ادعاه��ا اظهار کرده 
ب��ود: آنهایی ک��ه می گویند کم فروش��ی 

صورت می گیرد باید ب��ه این نکته توجه 
داش��ته باشند که در گذش��ته مشترکان 
چن��د عکس یا مطلب مکت��وب را دانلود 
می کردن��د و حج��م اینترن��ت آنها برای 
مدت بیش��تری دوام م��ی آورد اما اکنون 
همین که س��ه ت��ا چهار فای��ل ویدئویی 
دانلود می ش��ود، چن��د براب��ر فایل های 

عکس و مکتوب حجم مصرف می شود. 
همچنی��ن پای��ان س��ال گذش��ته بود 
که نصرالل���ه جهانگرد، رئیس س��ازمان 
فن��اوری اطالع��ات از انج��ام مطالعاتی 
درب��اره واگذاری اینترن��ت نامحدود خبر 
داد تا مشترکان بتوانند در سراسر کشور 
در تمامی نقاط به شبکه ثابت دسترسی 
داش��ته و ترافی��ک خ��وب و مطلوبی را 

دریافت کنن��د.  حتی تا همین اواخر هم 
ش��رکت های ارائه دهن��ده اینترنت، مصوبه 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
را فصل الخطاب دانسته و می گفتند اینترنت 
حجمی با س��رعت مناسب از نظر تعرفه  و 
امکانات برای مش��ترکان به سود مشترک 
است و با توجه به مصوبات سازمان تنظیم 

باید به سمت اینترنت حجمی برویم. 
در نهایت به نظر می رس��د مس��ئوالن 
قصد دارند وعده خود مبنی بر جایگزینی 
اینترن��ت نامح��دود با حجم��ی را عملی 
کنند. به همین دلی��ل، وزیر ارتباطات و 
فن��اوری همزمان با عید س��عید فطر، در 
صفحه اینس��تاگرامش نوشت: به منظور 
حمای��ت از تولی��دات داخل��ی و رعایت 
حقوق مصرف کنندگان، از سازمان تنظیم 
مقررات خواستم که ضمن بررسی شرایط 
بازار، مصوبه ای برای خاتمه دادن به فروش 
اینترنت در بازار اینترنت ثابت ADSL و 
آغاز ارائه سرویس نامحدود در این بخش 
تهیه و تا قبل از پایان دولت یازدهم برای 
تصویب به کمیسیون تنظیم مقررات ارائه 
کند.  این در حالی اس��ت که پیش از این 
هم اینترنت نامحدود برای مشترکان ارائه 
می شد، اما س��رعت پایین آن که بازه ای 
از ۶۴ تا ۵۱۲ کیلوبیت بر ثانیه را ش��امل 
می شد، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات 
را مجب��ور کرد مصوبه ای برای جایگزینی 
اینترنت حجمی تصویب کن��د. البته در 
حال حاضر و با سرعت های باالی اینترنت 
که تا چندین مگابیت بر ثانیه هم می رسد 
و انتظار مش��ترکان هم دریافت اینترنت 
نامحدود با سرعت های باالست، باید دید 
مصوبه س��ازمان تنظیم حداقل سرعت را 

چه اندازه تعریف می کند. 

در حالی که وزی��ر ارتباطات و فناوری 
اطالعات اظهارات دبی��ر کارگروه تعیین 
مصادی��ق مجرمانه درباره ۸ه��زار کانال 
تلگرامی را اظهارات شخصی خوانده بود، 
این مقام مسئول در دادستانی کل کشور 
ب��ه این اظه��ارات واکنش نش��ان داده و 
گفت: ۸هزار کانالی که در سامانه هستند 
نظر اکثریت اعضایی که باید رأی بدهند 
را دارد.  ب��ه گ��زارش ایس��نا، عبدالصمد 
خرم آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق 
مجرمان��ه و محمدج��واد آذری جهرمی، 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
درباره مس��ائل مربوط به مس��دود کردن 
کانال های تلگرام��ی و اظهاراتی مبنی بر 
اع��الم ۸ هزار کانال ب��ه وزارت ارتباطات 
و عدم اقدام این وزارتخانه برای مس��دود 
کردن این کانال ها، در برنامه تیتر امشب 

شبکه خبر به مناظره پرداختند. 
خرم آب��ادی ب��ا اش��اره ب��ه اعتراضاتی 
ک��ه ب��ه دادس��تانی کل کش��ور درباره 
کانال ه��ای منافی عفت و اخالق عمومی 
می ش��ود، اظهار کرد: از ما گله داش��تند 
ک��ه چرا فض��ای مج��ازی تا ای��ن اندازه 
یل��ه و رهاس��ت؟ می گوین��د مگر ش��ما 
به عنوان دادس��تان کل کش��ور ریاس��ت 

کارگ��روه تعیین مصادی��ق مجرمانه را بر 
عهده ندارید؟ مگر دادس��تانی کل کشور 
معاون��ت امور فضای مج��ازی را بر عهده 
ن��دارد؟ درحالی که ما همه تالش خود را 
در جهت کنترل فض��ای مجازی در این 
حد که بتوانیم با جرائمی که در این فضا 
ارتکاب پی��دا می کند، به عمل می آوریم، 
اما شاکله فضای مجازی کشور به نحوی 
چی��ده ش��ده که ب��رای من ک��ه قاضی 
دادگس��تری هس��تم و باید اعمال قانون 

کنم، این امکان فراهم نیست. 

کنترل شبکه های اجتماعی توسط 
مردم و رصدگران فضای مجازی

وی ادامه داد: به ط��ور مثال کانال های 
تلگ��رام  اجتماع��ی  در ش��بکه  زی��ادی 
توس��ط مردم و رصدگران فضای مجازی 
شناس��ایی ش��دند که به ام��ور مجرمانه 
می پردازن��د و ما اینه��ا را همه روزه برای 
وزارت ارتباط��ات و فناوری اطالعات که 
طبق قانون مس��ئولیت تأمی��ن اینترنت 
کش��ور را بر عهده دارد ارسال می کنیم. 
وزارت ارتباطات هم ب��ه مراجع ذی ربط 
ابالغ می کند اما متأسفانه به لحاظ همان 
چینش فضای مجازی در کشور که تقریباً 

بیش از دو س��وم آن در اشغال بیگانگان 
است و کنترل بسیاری از پایگاه هایی که 
مردم کشور ما از آن استفاده می کنند در 
اختیار بیگانگان است، ما کنترلی نداریم. 
دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه 
با اشاره به کانال های اعالم شده به وزارت 
ارتباطات برای اعمال فیلترینگ بیان کرد: 
اع��الم کردیم که ۸هزار کان��ال مجرمانه 
تاکنون ارسال شده است. البته کانال های 
بیش��تری را برای وزارت ارتباطات ارسال 
کردیم اما ۸هزار کانال هنوز بس��ته نشده 
است. در برخی خبرگزاری ها عنوان شده 
بود که تمام این ۸ هزار کانال علیه امنیت 
کشور هس��تند که اشتباه بود. این ۸هزار 
کانال در زمینه اقدام علیه امنیت کشور، 
اق��دام علیه عفت و اخالق عمومی و علیه 

مقدسات در حال فعالیت هستند. 
معاون دادستان کل کشور ادامه اظهار 
ک��رد: ما لیس��ت ای��ن کانال ه��ا را برای 
وزارت ارتباط��ات ارس��ال کردی��م و آنها 
به ش��رکت تلگرام ابالغ کردند، اما مدیر 
تلگ��رام اعتق��ادی به اینکه این مس��ائل 
مجرمانه هس��تند ندارد، چ��ون آنها تابع 
قوانین ما نیس��تند، بنابرای��ن اقدامی در 
ای��ن زمینه نمی کنند. البته تلگرام بعضی 

از کانال های مجرمانه مستهجن را که ما 
اعالم کردیم بس��ته اس��ت، اما برای این 
ش��رکت مس��تهجن تعریف��ی دارد که با 

تعریف قانون ما بسیار متفاوت است. 

۴۰ هزار کانال تلگرامی مجرمانه 
تشخیص داده شده

وی ب��ا تأکید ب��ر وجود ۸ه��زار کانال 
مجرمان��ه که ب��ا وجود دس��تور کارگروه 
همچن��ان مس��دود نش��ده اند، گفت: ما 
سامانه ای داریم که در آن دستورات را به 
صورت الکترونیکی ابالغ می کنیم. در این 
سامانه هر روز تعدادی کانال برای مسدود 
شدن می فرستیم. تاکنون نزدیک به ۴۰ 
هزار کانال تلگرامی را مجرمانه تشخیص 
دادی��م. از بین آنها ۲۰ هزار کانال اس��م 
خ��ود را عوض کردن��د. از ۲۰ هزار کانال 
باقی مانده تقریب��اً ۱۲ هزار با تعریفی که 
تلگرام از محتوای مس��تهجن دارد فیلتر 
شده، اما ۸هزار کانال مستهجن، مبتذل، 
علیه مقدس��ات و امنیت مل��ی هنوز در 
سامانه هستند. همچنین به طور متوسط 
هفت��ه ای ۳۳۰۰ کانال توس��ط مهندس 
جهرمی شناس��ایی شده که برای مسدود 

شدن به تلگرام می فرستد. 

فضای مجازی؛ مهارشده یا بی کنترل

اینترنت نامحدود می آید، اما در زمان نامشخص! 
اخبار

 کسب وکارهای اینترنتی
اتحادیه دار می شوند

رئیس اتاق اصناف ایران می گوید که در یک سال 
اخیر کس��ب وکارها در فضای مج��ازی رونق زیادی 
پیدا کردند و همین استقبال از فعالیت اقتصادی در 
دنیای مجازی، مس��ئوالن اجرایی از جمله مجموعه 
وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و اتاق اصناف ایران 
را متقاعد کرد که نحوه فعالیت این افراد س��اماندهی 
ش��ود و اتحادیه ای مجزا و مس��تقل برای فعاالن این 
حوزه تأس��یس و راه اندازی ش��ود.  عل��ی فاضلی در 
گفت وگو با »گس��ترش تجارت« بر لزوم مش��ارکت 
اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف کش��ور در این 
مجموعه تأکید کرده و می افزاید: حضور اتحادیه های 
صنفی و اتاق اصناف در تشکیل این اتحادیه ضروری 
است و باید به عنوان متولی مداخله گر در این امر وارد 
ش��وند.  وی بااشاره به ضرورت تشکیل اتحادیه مجزا 
ب��رای فعاالن در فضای مج��ازی می گوید: دبیرخانه 
ش��ورای عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف کشور، 
مبادرت به تشکیل یک اتحادیه کشوری کرده است. 
در حال حاضر ثبت ن��ام در مجموعه اصناف انجام 
ش��ده و تع��داد زیادی برای عضویت در این تش��کل 
ثبت نام کرده اند.  به گفت��ه فاضلی، زمان ثبت نام به 
پایان رس��یده اس��ت و هم اکنون ات��اق اصناف ایران 
درحال بررس��ی ص��ورت وضعیت ش��رکت ها و افراد 
حقیق��ی و حقوقی مش��ارکت کننده در این اتحادیه 
اس��ت.  رئیس ات��اق اصناف ایران با اش��اره به اینکه 
دبیرخانه هیأت عالی نظ��ارت بر اتاق های اصناف بر 
سالمت انتخابات نظارت خواهد داشت می گوید: من 
امیدوار هس��تم اگر روند تش��کیل اتحادیه مطابق با 
برنام��ه پیش برود، ظرف کمتر از دو ماه این اتحادیه 
فعالی��ت خود را آغاز کند.  وی با بیان اینکه اتحادیه 
کسب وکارهای مجازی کشوری می گوید: در آیین نامه 
این اتحادیه قید ش��ده که اتحادیه های ذی ربط باید 
با اتاق های اصناف شهرس��تان ها مش��ارکت کنند تا 

کارهای مربوط به اتحادیه با سهولت انجام شود. 
رئیس ات��اق اصناف ایران در پایان ب��ا بیان اینکه 
فعالی��ت در فض��ای مجازی نیازمند تخصص اس��ت 
می گوی��د: متأس��فانه افرادی ک��ه در فضای مجازی 
فعالی��ت دارن��د هویت صنفی مش��خصی ندارند و با 
تشکیل اتحادیه کشوری می توان با افرادی که تخلف 

می کنند مقابله کرد. 

روند دریافت مجوز برای 
کسب وکارهای مجازی

رئیس اتحادیه فناوران رایان��ه تهران می گوید که با 
آغاز به کار فروش��گاه های مج��ازی، تنها اتحادیه ای که 
این فروش��گاه ها را زیرمجموعه خود قرار داد، اتحادیه 
فن��اوران رایانه بود. اتحادیه فن��اوران رایانه با همکاری 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک و وزارت صنعت، معدن 
و تجارت جلسات زیادی برگزار کرد که در این جلسات 
آیین نامه ای مصوبه شد تا افرادی که در فضای مجازی 
 کار می کنن��د بتوانند مج��وز الزم را از اتحادیه فناوران 
رایانه دریافت کنند.  سیدمهدی میرمهدی کمجانی در 
گفت وگو با  »گس��ترش تجارت« بیان می کند: حدود 
دوسال این روند ادامه داشت و کسانی که می خواستند 
مجوز کس��ب وکار در فضای مج��ازی را دریافت کنند 
ابتدا باید در س��ایت  »نماد الکترونیکی کسب وکارهای 
الکترونیک��ی« ثبت ن��ام می کردند؛ اما برخ��ی دیگر از 
فعاالن اقتصادی در دنیای مجازی تمایل چندانی برای 
دریافت مجوز از خود نش��ان ندادند. بر همین اس��اس 
اتحادی��ه فناوران رایانه فقط ب��رای ۸۰ فعال اقتصادی 
پروانه کس��ب صادر ک��رد. وی در ادام��ه بابیان اینکه 
در ح��ال حاضر تعداد افرادی که ب��رای دریافت مجوز 
اق��دام کردند رو به افزایش اس��ت، می گوید: نزدیک به 
۳۷ هزار فعال اقتصادی در س��امانه »نماد الکترونیکی 

کسب وکارهای الکترونیکی« ثبت نام کردند. 

شبکه ملی اطالعات افتتاح شد 
خبری از دولت الکترونیک نبود

پروژه های رایتل برای فاز سوم شبکه ملی اطالعات 
با حضور وزرای ارتباطات، کار و دادگس��تری در حالی 
افتتاح شد که در آن گزارشاتی از اقدامات زیرساختی 
وزارت ارتباط��ات ارائ��ه ش��د ول��ی خب��ری از دولت 
الکترونیک وجود نداشت.  رایتل در مراسمی با حضور 
س��ه وزیر از دولت یازدهم و پیش از افتتاح فاز س��وم 
ش��بکه ملی اطالع��ات از پروژه های خ��ود در این فاز 
رونمای��ی کرد.  در این رونمایی س��امانه ارائه محتوای 
چند رس��انه ای و تلویزیون هم��راه رایتل،  پرتال گنج 
 LTE Advance،انسان،  تس��ت عملیاتی و میدانی
 IPV6 تفکیک ترافیک داخل از خارج،  ارائه سرویس 
و  افتتاح MVNO ی��ا اپراتور مجازی جزو پروژه های 
افتتاحی رایتل بودند که بیش��تر آنه��ا پیش از این در 
سال های گذش��ته، حداقل یک بار افتتاح شده بودند و 
مجددا به صورت نمایش��ی افتتاح ش��دند.  هر چند در 
رتبه بندی جهانی دولت الکترونیک رتبه  ایران باز هم 
یک رتبه کاهش  یافت و در رتبه ۱۰۶ دنیا ایستاد، اما 
هنوز خبری از اقدامات دولت الکترونیک در اپراتورهای 
هم��راه به ویژه  رایتل وجود ندارد. این در حالی اس��ت 
که س��هامدار آن بیمه تامین اجتماعی بوده و دو سالی 
است که این شرکت می خواهد سیم کارت را جایگزین 

دفترچه بیمه تامین اجتماعی کند. 

اخبار

انقالب جدید در حوزه اینترنت
یک کارش��ناس فن��اوری اطالعات با بی��ان ضرورت 
فرهنگ سازی مناسب برای ورود اینترنت اشیا به کشور، 
مزایای استفاده از اینترنت اشیا را تسهیل در امور مربوط 
به ترافیک ش��هری، س��المت و بهداش��ت، کشاورزی، 
صنعت و امور خان��ه داری عنوان کرد.مصطفی پورعلی، 
کارشناس حوزه فناوری اطالعات  در گفت وگو با ایسنا، 
ب��ا بیان اینک��ه قبل از اینکه به فک��ر ورود فناوری های 
جدید به کش��ور باش��یم، باید به فکر فرهنگ س��ازی 
مناس��ب برای آن باشیم، گفت: برای استفاده درست از 
تکنولوژی های نوین باید به کاربران از قبل آموزش های 
عمومی داده شود تا به آسیب های کمتری در این حوزه 
بربخوریم. وی با اشاره به تکنولوژی نوین اینترنت اشیا 
در دنیا درباره این فناوری، اظهار کرد: اینترنت اشیا در 
ساختمان ها و مجتمع های بزرگ برای استفاده درست و 
تنظیم مصرف انرژی می تواند مورد استفاده قرار بگیرد. 
این فناوری همچنین در کنترل سیستم های هوشمند 
یاPMS، س��المت و بهداش��ت، ترافیک، کش��اورزی، 
حمل و نق��ل و. . . م��ورد اس��تفاده قرار می گی��رد. این 
کارشناس حوزه آی تی ادامه داد: پیش بینی می شود که 
تا س��ال ۲۰۳۰ حدود ۳۰ میلیارد دس��تگاه به سیستم 
اینترنت اشیا مجهز باشند. این وسایل می توانند وسایل 
منزل، سیستم های گرمایشی و سرمایشی، برق منزل و 
همچنین دستگاه های پزشکی برای کنترل بیماری ها و 
سیستم های کنترل ترافیک شهری برای کنترل ترافیک 
و آلودگ��ی و. . . باش��ند. پورعلی همچنین با اش��اره به 
امکان هوشمندس��ازی دستگاه های صنعتی، بیان کرد: 
به واسطه هوشمندسازی کارخانجات به وسیله فناوری 
اینترنت اش��یا می توانیم کاهش نیروی انسانی بومی را 
ب��دون کاهش بهره وری داش��ته باش��یم و در عوض در 
حوزه های دانشی ایجاد اشتغال کنیم. همچنین بسیاری 
از کس��ب وکارها را به واس��طه اینترنت اش��یا می توان 
راه ان��دازی ک��رد. این روزه��ا بح��ث ورود فناوری های 
جدید به کشور خیلی داغ است. در صدر این فناوری ها 
اینترنت اشیا قرار دارد که حوزه ای بسیار جذاب در حوزه 
فناوری ه��ای جدید اطالعات��ی و ارتباطاتی و موضوعی 
اس��ت ک��ه از طریق آن امکان کنترل وس��ایل منزل از 
راه دور فراهم می ش��ود؛ تص��ور کنید وقتی در یک روز 
گرم تابس��تانی در راه منزل هستید و برای خنک شدن 
خانه تان هنگام ورودتان گوش��ی همراه خود را روشن و 

کولرتان را روی درجه خیلی خنک تنظیم کنید!؟ 

 تعرفه مکالمات همراه اول
کاهش نمی یابد

مدیرعامل همراه اول اگرچه به کاهش تعرفه مکالمات 
این اپراتور پاس��خ منفی می دهد، ولی از ارائه بسته های 
متنوع همراه اول در بخش دیتا و مکالمات طی روزهای 
آت��ی خبر می دهد.  مهندس وحید صدوقی در پاس��خ 
به سوال س��یتنا که با توجه به کاهش تعرفه مکالمات 
س��یم کارت های دائم��ی در دو اپراتور دیگر، آیا ش��ما 
برنام��ه ای برای کاهش تعرفه ها ندارید؟ گفت: اپراتورها 
برای اینکه فض��ای رقابتی ایجاد کنند و تنوع، تحول و 
نیاز مشترکین شان دیده شود، این کار را انجام می دهند. 
م��ا هم قطعا این نیازها را می بینیم. خیلی از این نیازها 
تأمین شده و به شکلی ارائه شده است و نیازهای جدید 
مشترکان را تأمین خواهیم کرد.  مدیرعامل همراه اول 
در پاس��خ به تکرار سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه 
آیا منتظر کاهش تعرفه های همراه اول باش��یم؟ ادامه 
داد: کاهش تعرفه خیر، ولی پیشنهاداتی برای مشترکین 
داریم. بعد از طرح نظ��رات وزیر محترم ارتباطات، این 
موضوع را این هفته بررسی کردیم که بتوانیم بسته های 
جدی��د و متن��وع به مش��ترکین ارائه دهی��م. صدوقی 
خاطرنشان کرد: مشترکینی که از این بسته ها استفاده 
می کنند، هم در بخش دیت��ا و هم در بخش مکالمات 
می توانند شاهد ارائه بسته های متنوع باشند که به زودی 
اعالم خواهد شد. مدیرعامل همراه اول در پاسخ به دیگر 
سوال خبرنگار سیتنا مبنی بر اینکه ارزیابی شما از ادامه 
روند ترابردپذیری با توجه به کاهش تعرفه های دو اپراتور 
دیگر چیس��ت؟ اظهار داشت: ما در ترابردپذیری سعی 
می کنی��م از نقاط قوت همراه اول حداکثر اس��تفاده و 

بهره برداری کنیم. 

عملکرد شرکت ارتباطات زیرساخت 
در دولت یازدهم بررسی شد

فراکس��یون ش��فاف س��ازی و سالم س��ازی اقتصاد 
و انضباط مالی مجلس ش��ورای اس��المی در نشستی 
با حض��ور نمایندگان عضو این فراکس��یون و مدیران 
ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت عملکرد این شرکت در 
دولت یازدهم را مورد بررسی قرار داد.   در این نشست 
که در س��اختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیرساخت 
برگ��زار ش��د، مهندس محم��د ج��واد آذری جهرمی 
معاون وزیر، رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ش��رکت 
ارتباط��ات زیرس��اخت آخرین وضعی��ت عملکرد این 
ش��رکت را در طول چهار س��ال دولت یازدهم تشریح 
کرد.   وی با اشاره به افزایش چند برابری شاخص های 
توسعه زیرس��اخت های ارتباطی کشور و ظرفیت های 
دسترسی مردم به ابزارهای ارتباطی نسبت به ابتدای 
دولت یازدهم، اظهار داش��ت: سیر رشد تحوالت در ۴ 
س��ال اخیر، فرآیندی غیر قابل باور داش��ت اما با این 
وج��ود با جایگاه مطل��وب در منطق��ه و دنیا از حیث 

فناوری اطالعات و ارتباطات فاصله داریم. 

فناوری خالق

دستکش هایی که زبان اشاره را ترجمه می کنند
محققان آمریکایی به فناوری ساخت دستکشی دست پیداکرده اند که زبان اشاره آمریکایی را به اصوات تبدیل می کند.
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افزای��ش تولید به افزایش س��رمایه در 
گ��ردش نیاز دارد و صنعت قطعه س��ازی 
خودرو به شدت با بحران کمبود نقدینگی 
مواج��ه اس��ت. دبی��ر انجم��ن تخصصی 
صنایع همگن قطعه س��ازان خ��ودرو در 
مصاحب��ه اختصاصی ب��ا خبرگزاری صدا 
و س��یما ب��ه دو دیدگاه متف��اوت درباره 
وضعیت قطعه س��ازی خودرو اش��اره کرد 
و گف��ت: ای��ن دیدگاه ها یک��ی مثبت و 
دیگری منفی است. در دیدگاه مثبت، از 
س��ال ۹۲ که تولید خودرو به ۷۴۰ هزار 
دس��تگاه سقوط کرد تا س��ال ۹۵ که به 
یک میلیون و ۳۵۰ هزار دس��تگاه رسید 
مس��لما بس��یاری از قطعه س��ازان فعال 
ش��دند و ۴۰درصد نیروی تعدیل شده به 
کار برگش��تند. برنامه س��ال ۹۶ هم یک 
میلی��ون و ۶۵۰ ه��زار دس��تگاه خودرو 
اس��ت و ان ش��اءاهلل به میزان تولید سال 
۱۳۹۰ برمی گردیم و در مسیر چشم انداز 
ق��رار می گیریم، چون باید در افق ۱۴۰۴ 
ب��ه تولی��د ۳ میلیون دس��تگاه خودرو و 
صادرات یک میلیونی خودرو دست یابیم. 
محبی ن��ژاد ب��ه دیدگاه منف��ی در این 
صنع��ت هم اش��اره ک��رد و گف��ت: روی 
دیگر س��که تهدید ها و مش��کالت است. 
افزای��ش تولید ب��ه افزایش س��رمایه در 
گردش نیاز دارد و این صنعت به ش��دت 
ب��ا بح��ران کمب��ود نقدینگ��ی مواج��ه 
اس��ت. نبود س��رمایه گذاری بلند مدت و 
توسعه زیرساخت ها، اس��تفاده نکردن از 
ماش��ین آالت جدید و فناوری های روز از 

ضعف های صنعت قطعه سازی است. 
وی تصری��ح ک��رد: در اف��ق ۱۴۰۴ در 
صنعت قطعه س��ازی باید ب��ه ۶ میلیارد 
دالر صادرات دس��ت یابیم و ۲۵ میلیارد 
دالر هم تولید داخل��ی خواهد بود یعنی 
در مجموع باید ۳۱ میلیارد دالر در سال 

چشم انداز تولید کنیم. 
وی گف��ت: این مس��یر طوالن��ی باید 
برنامه ریزی داشته باش��د تا قطعه سازان 
ایران��ی در زنجیره تأمین خودرو س��ازان 

جهان ق��رار بگیرند و ای��ن موضوع برای 
رشد قطعه سازی کشور یک الزام به شمار 

می رود. 

مقرراتی که باید ضمانت اجرا داشته 
باشد 

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن 
قطعه س��ازان خودرو به مق��ررات وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��رای عقد 
قرارداد مش��ارکت های بین المللی اش��اره 
ک��رد و گفت: چهار دس��ته مقررات وضع 
ش��ده اس��ت که باید ضمانت اجرا داشته 
باش��ند. ۱- هر خودرویی که می آید باید 
با عمق س��اخت داخل ۴۰ درصد باش��د. 
۲- ۳۰درصد از تولیدات خودرو و قطعات 
صادر ش��ود. ۳- سرمایه گذاری به صورت 
مش��ترک باش��د. ۴- فن��اوری و انتق��ال 
فن��اوری همراه با انعقاد ق��رارداد صورت 

بگیرد.  
محبی ن��ژاد گف��ت: اگ��ر خودرو ه��ای 
 قدیمی مانند س��مند، پ��ژو ۴۰۵، پراید 
و . . . که عمق س��اخت داخل شان به ۸۰ 
یا ۹۰درصد می رس��د از رده خارج شوند 
و خودروه��ای جدید با عم��ق ۴۰درصد 
تولید شوند بسیاری از قطعه سازان بیکار 

خواهن��د ش��د. فضای خالی بی��ن ۴۰ تا 
۹۰درصد باید به درس��تی مدیریت شود 

که قطعه سازان ضربه نخورند. 

اسناد باالدستی کشور سلیقه ای اجرا 
می شود

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن 
قطعه س��ازان خودرو به س��ند چشم انداز 
کش��ور اش��اره ک��رد و گفت: این س��ند 
مهم ترین س��ند باالدس��تی کشور است 
بعد از ۱۱ س��ال در سال ۱۳۹۵ از جانب 
وزارت صنعت، معدن و تجارت ابالغ شد. 
وی اف��زود: دولت ه��ا و مجالس مختلف 
در قبال اسناد باالدستی به صورت یکسان 
عمل نمی کنند و بیشتر سلیقه ای برخورد 
می شود، در حال حاضر تا افق ۱۴۰۴ فقط 
هش��ت س��ال باقی مانده و معضل اصلی، 
چگونگی دستیابی به اهداف چشم انداز در 

سال های باقی مانده است. 

۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه 
خودروسازان بلوکه شده است

محبی ن��ژاد گف��ت: در ح��ال حاض��ر 
۱۰ ه��زار میلی��ارد توم��ان از س��رمایه 
خودروس��ازان بلوک��ه ش��ده اس��ت. در 

ی��ک مقطعی یک��ی از خودروس��ازان با 
ش��رکت های زیرمجموع��ه ای ک��ه ایجاد 
کرد خودش س��هام خ��ودش را به ارزش 
۴ هزار میلی��ارد تومان خرید که همانجا 
ای��ن رق��م بلوکه ش��د. همچنی��ن ایجاد 
س��ایت های تولید در کشورهای سنگال، 
ونزوئال، ب��الروس، آذربایجان، س��وریه و 
روسیه که به دلیل ش��رایط این کشور ها، 
هیچ گاه به ظرفیت واقعی تولید نرسیدند 
و بازگشت سرمایه انجام نشد.  وی گفت: 
نمایندگان  برخ��ی  فرمایش های  خ��رده 
مجل��س یا فش��ار مدیران محل��ی باعث 
ش��ده خودروس��ازان در مقاطع مختلف 
کارخانجاتی در برخی شهر ها ایجاد کنند 
که هی��چ توجیه اقتصادی نداش��ته و در 
حال حاضر در فهرس��ت فروش هستند.  
محبی ن��ژاد اف��زود: اینه��ا س��رمایه های 
بلوکه شده ای هس��تند که مجموع آن به 

۱۰ هزار میلیارد تومان می رسد. 
وی گفت: دولت و مجلس فارغ از اینکه 
این موارد در کدام دوره انجام ش��ده باید 
تالش کنند تا ای��ن منابع که قابل توجه 
هم اس��ت، به نوعی آزاد شود تا بخشی از 
مشکل سرمایه گذاری و نقدینگی برطرف 

شود. 
وی تأکید کرد: البته خرده فرمایش ها 
همچن��ان ادام��ه دارد حت��ی در ج��ذب 
نی��روی انس��انی، مدیریت ش��رکت های 

خودروسازی و مواردی از این دست. 

بهره های بانکی باعث فرار 
سرمایه گذار می شود 

دبی��ر انجمن تخصص��ی صنایع همگن 
قطعه س��ازان خودرو ب��ه بهره های باالی 
بانک��ی ه��م اش��اره ک��رد و گف��ت: این 
ش��رایط ب��ه تولید کنن��ده و قطعه س��از 
تحمیل می شود؛ در حال حاضر به دلیل 
زیان هایی که قطعه س��از متحمل ش��ده 
است نه تنها جذابیت س��رمایه گذاری در 
ای��ن بخش از بین رفته بلکه ش��اهد فرار 

سرمایه گذاران نیز هستیم. 

به نسبت گذشته که در حوزه خدمات 
پ��س از فروش گالیه ها زی��اد بود، االن 
وضعیت بهت��ری داریم ولی ب��ا ایده آل 
فاصله وجود دارد. با این حال روند ایران 
خودرو روند رو به جلو و قابل پیشرفتی 
است. ما حتی باید فاصله جهانی خود را 
کاهش دهیم و با صنعت جهانی خودرو 

در این عرصه رقابت کنیم. 
تولی��دات ای��ران خ��ودرو نس��بت به 
گذشته متنوع تر شده و روند بومی سازی 
تولید در این ش��رکت ش��تاب بیشتری 

داشته که جای تقدیر است. 
رئیس کمیس��یون صنای��ع و معادن 
مجلس با اش��اره به بازدید اخیر اعضای 
کمیسیون صنایع از ایران خودرو با بیان 

این مطلب گفت: البته این موضوع کافی 
نیست و در عرصه جهانی در ابتدای راه 
هس��تیم و باید طی چند س��ال آینده و 
پایان برنامه ششم صادرات خوبی داشته 
باشیم و با شرکت های بزرگ دنیا رقابت 

کنیم. 
عزی��ز اکبری��ان درب��اره زیرس��اخت 
صادرات��ی که مجل��س می توان��د برای 
خودروس��ازان مهیا کن��د، توضیح داد: 
از لحاظ قانون��ی مجلس کمک می کند 
و دول��ت نیز باید ت��الش خود را در این 
حوزه بکند و اگر نیاز به قانون داش��ت، 
در همه صنای��ع مجلس حمایت خواهد 

کرد. 
وی در پاس��خ ب��ه س��والی مبن��ی بر 

اینک��ه به عن��وان نماینده م��ردم چقدر 
صنع��ت خ��ودرو در مقایس��ه با س��ایر 
صنایع توانسته نظر مردم را جلب کند؟ 
خاطرنش��ان کرد: به نسبت گذشته که 
در حوزه خدمات پس از فروش گالیه ها 
زیاد ب��ود، االن وضعیت بهت��ری داریم 
ولی ب��ا ایده آل فاصله وجود دارد. با این 
ح��ال روند ایران خودرو روند رو به جلو 
و قابل پیش��رفتی اس��ت. ما حتی باید 
فاصل��ه جهانی خ��ود را کاهش دهیم و 
با صنعت جهانی خ��ودرو در این عرصه 
رقاب��ت کنی��م. نماین��ده م��ردم کرج، 
فردیس، اش��تهارد و آسارا ادامه داد: در 
ای��ن خصوص باال ب��ردن کیفیت، تغییر 
برنده��ا، تن��وع پلتفرم و زمینه س��ازی 

برای صادرات از اهم اقداماتی اس��ت که 
به وس��یله آنها می ت��وان فاصله مان را با 

خودروسازی جهانی کاهش دهیم. 
این نماینده مجلس در خصوص نقطه 
عطف فعالیت های ایران خودرو در چند 
س��ال اخیر با بیان اینک��ه ایران خودرو 
نس��بت به گذش��ته بهتر ش��ده اس��ت، 
تاکید ک��رد: از جمله فعالیت های خوب 
ص��ورت گرفته در ایران خ��ودرو بهبود 
اوض��اع مالی، ایجاد تنوع در برند، وجود 
مرکز تحقیقات، باال بردن تیراژ تولید و 
افزایش کیفیت است. خودروسازان باید 
در خدم��ت مردم و حتی قطعه س��ازان 
باش��ند و باید به قطعه سازان در ارتقای 

کیفی محصوالت شان کمک کنند. 

تولیدات ایران خودرو نسبت به گذشته متنوع تر شده

بحراننقدینگی،مانعمشارکتقطعهسازان
درتولیدخودروهایجدید

دریچه

خبر

واردات خودرو متوقف می شود؟
بع��د از آن دس��تورالعمل جنجال��ی مرب��وط ب��ه 
ممنوعی��ت واردات خ��ودرو از س��وی ش��رکت های 
غیرنماینده، ح��اال وزارت صنعت طرح پیش��نهادی 
جدیدی را که به قول خودشان شش ماه بررسی اش 

زمان برده، به هیات دولت برده است. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار ایس��کانیوز، آنط��ور که از 
ش��نیده ها برمی آید، ای��ن ط��رح، ورود خودروهای 
خارجی به کش��ور را منوط به سرمایه گذاری و تولید 
داخل می کند. این در شرایطی است که بعد از ابالغ 
دس��تورالعمل اخیر واردات خودرو، ش��اید وضعیت 
خدم��ات پس از فروش و نظ��ارت بر گارانتی به طرز 
چشمگیری افزایش پیدا کرده باشد ولی نرخ واردات 

چیزی حدود ۵۰درصد کاهش یافته است. 
اکن��ون باید منتظ��ر ماند و دید آی��ا این طرح در 
هیات دولت تصویب می ش��ود؟ آیا اساسا شرکت های 
خارجی تمایلی برای سرمایه گذاری و تولید در ایران 
دارند؟ آیا ش��رکت های گمن��ام چینی از این فرصت 
سوءاس��تفاده نمی کنن��د؟ آی��ا این به معن��ی خروج 
برنده��ای معتبر از بازار نیس��ت؟ آیا این کار به مثابه 
تزریق ُمسکن موقت به بدنه صنعت خودروی داخلی 

نخواهد بود؟ 
فلش بک

دهه ۴۰ و ۵۰ شمس��ی در ای��ران، دوران طالیی 
صنعت خودرو به شمار می رفت؛ بزرگان خودروسازی 
دنیا حضور چش��مگیری در این س��رزمین داشتند. 
جنرال موت��ورز با ان��واع ش��ورولت ها، کادیالک ها و 
اولدزموبیل ها یکه ت��از محصوالت آمریکایی در ایران 
بود. آهو و شهباز، برای دوستداران شاسی بلند تولید 
می ش��د. مرس��دس بنز های معماری و ات��اق تانکی 
به ش��دت محبوب قش��ر مرفه جامعه بودن��د. پیکان 
نیز به عنوان اس��طوره خودروس��ازی آن ایام روزگار 
درخشانی را پشت س��ر می گذاشت. تا اینکه انقالب 
اسالمی به پیروزی رسید و به  فاصله کمی بعد از آن 
جنگ آغاز شد. این  رویدادهای تاریخی تأثیر عمیقی 

بر اقتصاد کشور گذاشتند. 
صنعت نفت اول از همه درگیر ماجرا ش��د. فوالد و 
صنایع پتروش��یمی بعد از آن خود را قربانی ماشین 
جنگ دیدند. طبیعی بود که خودروسازان نیز مجالی 
برای فرار از محاق پیدا نکنند. مناسبات جنگ هشت 
ساله و زیرس��اخت های موجود صنعت خودرو کاری 
کرد ک��ه در برخ��ی از کارخانه های خودروس��ازی، 

خمپاره هم ساخته می شد. 
جن��گ که تمام ش��د، کش��ور نیاز به بازس��ازی و 
س��اماندهی داشت. صنایع کالن یکی پس از دیگری 
س��ر پا می ش��دند. معادن رونق می گرفتند و فروش 
نف��ت به ش��رایط اس��تانداردش نزدیک می ش��د. با 
حمای��ت عمیق دولت وق��ت از کارگاه های تولیدی، 
بح��ث واردات نوعی خیانت به حس��اب می آمد. البته 
کش��ور در ش��رایط وخیم اقتص��ادی و تحریم نیز به 
س��ر می برد و در واقع حتی ش��رایطی برای واردات 
کااله��ای اولی��ه و موردنیاز نیز فراه��م نبود. در این 
اوضاع، کس��ی حتی نیم نگاهی نیز به واردات خودرو 
نداش��ت. دهه ه��ای ۶۰ و ۷۰ می��الدی خودروهای 
واردش��ده به کش��ور، محدود به مدل ه��ای تجاری، 
کش��اورزی و کاری می ش��د. پیکان در اوج بالندگی 

به سر می برد. 
اواخر دهه ۷۰ بود ک��ه قرارداد بزرگ ایران خودرو 
با پژو منعقد ش��د و ۴۰۵ به عنوان یکی از به روزترین 
خودروهای اروپا پا به ایران گذاش��ت. واردات خودرو 
در دول��ت محمود احمدی نژاد دوباره از س��ر گرفته 
ش��د و این همزمان بود با س��ونامی سهمگین ورود 

بی حساب و کتاب خارجی ها. 

بی قانونی و بدقانونی
بع��د از آنک��ه موج��ی از آلمانی ه��ا، ژاپنی ه��ا و 
کره ای ه��ا طی یکی دو س��ال کل ایران را تس��خیر 
کردن��د، دول��ت ناگه��ان بحث بهینه س��ازی مصرف 
سوخت و س��همیه بندی بنزین را مطرح کرد. عرضه 
قطره چکان��ی بنزی��ن در حال��ی بود ک��ه آن روزها 
همچنان خودروهایی وارد کشور می شدند که درون 
سینه خود یک موتور ۵۷۰۰ سی سی هشت سیلندر 
داش��تند که به نوعی قاتل بنزین بود. این تناقض در 
رفتار دولت، اعتراض های گس��ترده ای را موجب شد. 
همین بود که س��رانجام قان��ون جنجالی ممنوعیت 
واردات خودروهای��ی ک��ه حجم موتورش��ان بیش از 
۲۵۰۰ سی س��ی بود، به سرعت مطرح و تصویب شد. 
کانال های ق��درت و عناصر پرنف��وذ در این حوزه از 
ران��ت خود اس��تفاده کردند و حتی ت��ا ماه ها بعد از 
این ممنوعیت گمرکی نیز اقدام به واردات می کردند.

نیسان ناوارا به ایران می آید
بنا بر گزارش های اخیر، ش��رکت خوش��نام ژاپنی، 

نیسان، مجددا با ایران همکاری می کند. 
اتومبیل نیس��ان ن��اوارا ب��ا موتوره��ای بنزینی و 
گازوییلی تولید ش��ده اس��ت که هنوز معلوم نیست 
ای��ن اتومبیل با کدام موتور در ای��ران مونتاژ خواهد 
ش��د. این اتومبیل در دو نوع دستی )شش سرعته( و 
اتوماتیک  )هفت س��رعته( تولید شده است. پس از 
توافق بین ایران و این شرکت، این اتومبیل در گروه 

پارس خودرو تولید می شود. 

اخبار

وعده مدیرعامل ایدرو برای ایجاد 
۸۰۰۰ شغل در سال جاری

رئی��س هیأت عامل س��ازمان گس��ترش و نوس��ازی  
صنایع ایران از ایجاد ۳۷۱۱ ش��غل مس��تقیم و ۸۰۰۰ 
ش��غل غیر مستقیم در سال جاری خبر داد.  به گزارش 
پای��گاه خبری »عصرخودرو« به نقل از ایس��نا، منصور 
معظم��ی - معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت - در 
مراسم بزرگداشت پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان 
گسترش و نوسازی صنایع ایران  )ایدرو( که در کتابخانه 
ملی برگزار شد، به عملکرد این سازمان توسعه ای اشاره 
کرد و گفت: در حال حاضر سازمان گسترش و نوسازی  
صنای��ع ایران )ایدرو( ۱۸ طرح صنعتی با بودجه ۶۱۰۰ 
میلیارد تومانی در دست اجرا دارد که برای سال ۱۳۹۶ 
با اجرای طرح هایی که در دس��ت انجام اس��ت ۳۷۱۱ 
شغل مس��تقیم ایجاد می ش��ود که این عدد با در نظر 
گرفتن اش��تغال پیمانکاری و غیر مس��تقیم به ۸۰۰۰ 
ش��غل خواهد رس��ید.  وی در ادامه با اشاره  به اهمیت 
وجود س��ازمان های توسعه ای، عنوان کرد: سازمان های 
توسعه ای مانند ایدرو برای کمک به بخش خصوصی به 
وج��ود آمدند در حالی  ک��ه بعد تر تبدیل به بخش های 
نیمه دولتی شدند و حاال نیز میراث دار بدهی های قبلی و 

تعهدات انجام نشده هستند. 

هیچ محدودیت سرمایه گذاری خارجی نداریم
معظمی با اش��اره به اهمیت برجام و فرصت هایی که در 
دوران پس��ابرجام به وجود آمد، عن��وان کرد: بعد از برجام 
یک فرصت طالیی در صنعت کشور به وجود آمد و شرکت 
ایدرو نیز توانست ۲۸ موافقت نامه را در این دوران به امضا 
برس��اند که هفت م��ورد از این موافقت نامه ه��ا به قرارداد 
منتهی ش��د و در حال حاض��ر می توانیم بگوییم که هیچ 
محدودیت س��رمایه گذاری برای جذب س��رمایه خارجی 
نداریم.  رئیس هیأت عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی  
صنایع ایران همچنین با اش��اره به عملکرد دولت در حوزه 
اقتصاد، افزود: شاهد بودیم که رشد صنعتی کشور در سال 
۱۳۹۱ منفی ۱۰.۵درصد بود، در حالی  که در سال ۱۳۹۵ 
این رقم به ۶.۵درصد رس��ید که نش��ان از حرکت مثبت 

اقتصادی و صنعتی در این دولت دارد. 
همچنین اگر بخواهیم نگاهی به آمار بیندازیم، در جایی 
دیگر می توانیم رش��د معدنی کش��ور را مورد بررسی قرار 
دهیم که امروز رقم رش��د معدنی در کش��ور به ۱۶درصد 

رسیده است.  
معظمی همچنین با اش��اره به نحوه  نظارت نمایندگان 
مجلس ش��ورای اس��المی و موضوع قانون گذاری در حوزه 
صنعت، اظهار کرد: س��ازمان گس��ترش و نوسازی صنایع 
ایران )ایدرو( به هیچ عنوان مشکلی با نظارت در این حوزه 
ندارد، اما چیزی را که امروز در حال انجام اس��ت نمی توان 

نظارت نامید. 
نباید به اسم نظارت در مسیر تولید و توسعه سنگ اندازی 
شود.  وی ادامه داد: برخی قوانین حوزه وظایف و عملکرد 
س��ازمان های توس��عه ای را هر روز بیش از قبل محدود تر 
می کند و ما نیاز داریم اصالح قوانین و حمایت قانون گذار 
را به همراه داشته باشیم تا بتوانیم در حوزه تولید و توسعه 

صنایع کشور عملکرد مناسبی داشته باشیم. 

اهتمام جدی سایپا برای تأمین 
نظرات مشتریان

رئی��س مرکز ارتباط با مش��تریان گروه خودروس��ازی 
سایپا گفت: در راس��تای طراحی خودرو مطابق با سلیقه 
مشتریان، گروه سایپا به موازات تالش برای تغییر رویکرد 
سازمانی با توجه ویژه به درخواست ها و تمایالت مشتریان، 
تمامی اهتمام خود را به کار بسته تا نظرات مصرف کننده 
نهای��ی را در فرآیندهای مختلف ارائه محصول از طراحی 
مدل مفهوم��ی اولیه ت��ا فرآیندهای تولی��د و در نهایت 
خدمات فروش و پس از فروش و امداد رس��انی منعکس و 
اجرا کند.  عباس صفری، رئیس مرکز ارتباط با مشتریان 
گروه خودروس��ازی س��ایپا با بیان مطلب ف��وق گفت: با 
بهره گیری از پتانس��یل ها و دانش به وجود آمده در مرکز 
ارتباط با مشتریان، امکان تأمین نظرات مشتریان به نحو 

قابل مالحظه ای مهیا شده است.   
به نقل از س��ایپا نیوز، صفری افزود: به منظور دستیابی 
بیش��تر ب��ه اطالعات ن��اب مش��تریان، مرک��ز ارتباط با 
مش��تریان گروه س��ایپا با توس��عه کانال ه��ای ارتباطی 
مش��تریان نظیر تماس با ش��ماره تلف��ن ۰۹۶۵۵۰ مرکز 
 تم��اس گ��روه س��ایپا، رایانام��ه، نمابر، پیامک، س��ایت 
و . . . همواره برای افزایش سهولت ارتباط مشتریان با این 
مرک��ز و دریافت دیدگاه ها و نظ��رات آنان تالش می کند.  
مش��اور مدیرعامل و رئیس مرکز ارتباط با مشتریان گروه 
س��ایپا تصریح کرد: گروه خودروس��ازی س��ایپا در دوره 
جدید مدیریتی با رویکرد ارائه خدمات مطلوب و اهمیت 
پاسخگویی به مش��تریان، با راه اندازی این مرکز و اجرای 
برنامه های کاربردی تالش کرده تا ضمن رصد خواسته ها، 
نیازها، مش��کالت و پیشنهادات مش��تریان و بررسی آنها 
طی فرآینده��ای مرتبط، در راس��تای تأمی��ن نظرات و 
خواسته های مشتریان اقدامات اصالحی و ریشه ای انجام 
دهد.  وی گفت: اکنون به خوبی می توان تغییر رویکرد و 
نگرش تمامی اجزای گروه بزرگ خودروسازی سایپا را در 
شناخت س��الیق و تأمین خواسته های مشتریان ایرانی و 
نیاز بازارهای صادراتی و حرکت به سمت ارائه محصوالتی 
منطب��ق بر دان��ش طراح��ی روز در خودروه��ای جدید 
ش��رکت های خودرو سازی گروه سایپا و آثار و نتایج  آن را 
نیز در ارتقای فروش خودرو و خدمات و جلب اطمینان و 
توجه مشتری در طرح خواسته ها از طریق مرکز ارتباط با 

مشتریان گروه سایپا مشاهده کرد.

تازه های بازار

اتوبوس فوق لوکس سترا 
مدت کوتاهی پس از معرفی اتوبوس مدرن دو هزار نیوتن متری مرس��دس، کمپانی دایملر که مالک مرس��دس بنز محس��وب می شود یک اتوبوس مدرن و جدید 

دیگر را از برند خاص سترا معرفی کرده است.



اداره هر کس��ب و کار کوچکی سخت اس��ت. اگر شما سرمایه نداشته 
باش��ید رقبای شما می توانند به شما آسیب برسانند. من در یک برنامه 
تلویزیونی با اس��تیو هاروی ظاهر ش��دم؛ برنامه ای ک��ه در آن در مورد 
دوره های بورس س��هام گفت وگو کردیم، همچنین با دانش��جویانی که 
مبلغ شش و هفت رقمی سرمایه به دست آورده بودند مصاحبه کردم، 
اما وقتی به عق��ب برمی گردم، فکر می کنم ک��ه برنامه های تلویزیونی 
چگونه می توانند آموزنده باش��ند. در اینجا م��واردی را ذکر می کنم که 

کسب و کار ها می توانند از تلویزیون بیاموزند. 
1- یک روش ساده را دنبال کنید

فرمت اکثر نمایش های تلویزیونی بس��یار ساده است. مثالً یک نمایش 
تلویزیونی متوس��ط را انتخاب و آن را بررس��ی کنید. به سادگی می بینید 
که در این برنامه تلویزیونی از قسمت قبل گره ای وجود دارد که اکنون به 
راه حل های آن اشاره می کند و به آن می پردازند و گاهی مشکلی را به برنامه 
آینده منتقل می کنند. این یک فرمت ساده است که از زمان اختراع تلویزیون 
انجام شده اس��ت. این برنامه را باید به سادگی در کسب و کار کوچک خود 
اعم��ال کنید و هر آنچه را که قبال انج��ام می دادید  انجام ندهید، بلکه در 
مراحل بعدی کارتان مانند برنامه تلویزیونی به دنبال راه حل مشکل تان باشید. 

2- پول شما را خوشحال نخواهد کرد

پول ممکن اس��ت ش��ما را موفق کند، اما هدف شما نمی تواند باشد. 
کس��ب و کارهای کوچک با اش��تیاق فراوانی همراه اس��ت و هر صاحب 
کسب و کار موفق کوچک، می خواهد جهان را تغییر دهد، به همین دلیل 
می خواهند کاری انجام دهند، اما انگیزه این کارها هرگز به تنهایی برای 
کسب سرمایه نبوده است. این موضوع همانند تمام برنامه های تلویزیونی 
است که نویسندگان و تولیدکنندگان آن در مورد آنچه می خواهند تولید 

کنند هیجان زده هستند و تنها به جنبه مالی آن نمی پردازند. 
3- صبر فضیلت است 

تم��ام برنام��ه تلویزیونی بالفاصل��ه مخاطبان خود را ج��ذب نخواهد 
کرد. اکثر نمایش های تلویزیونی تا پایان فصل اول یا ش��روع فصل دوم 
محبوب نیستند. نکته این است که هرگز نمی توانم یک ایده را به دلیل 
اینکه فوری به موفقیت ختم نش��د کنار بگذارید زیرا باید به محصوالت 
خود فرصت ش��کوفایی بدهید. چند بار شاهد آن بوده اید که برنامه های 
تلویزیونی به ش��دت از یک ایده پیروی می کنند ک��ه دیگران به آن باور 
ندارند، اما در نهایت باعث موفقیت شان شده است. همان منطق را برای 
کسب و کارتان اعمال کنید و در نهایت شکوفایی ایده خود را خواهید دید. 

آخرین کلمه: تلویزیون چیزهای زیادی به ما می آموزد
من واقعاً بر این باورم که روش کار تلویزیون، یک مدل برای چگونگی 
کس��ب و کار کوچک شماست. با اش��تیاق راه خود را ادامه دهید. در هر 
صنعتی که هستید هیچ تضمینی وجود ندارد که موفق شوید، اما اگر از 

این راهنمایی ها یاد بگیرید، شانس خود را افزایش خواهید داد. 
entrepreneur /گروه ترجمه فرصت امروز

 

در می��ان رقابت ه��ای مالی در ب��ازار مواد غذایی، ای��ن یک حرکت 
استراتژیک برای هر دو شرکت است. در اینجا دالیلی را ذکر می کنیم 

که نشان می دهد این معامله کاماًل درست است. 
1- فضای خرده فروشی بیشتر برای آمازون

آمازون با خرید وب س��ایت خود در س��ال 1995 تغییرات زیادی در 
خرید آنالین به وجود آورد، اما در سال های اخیر عالقه خود در تجارب 
 Amazon ،خرده فروش��ی فیزیکی را نشان داده اس��ت. سال گذشته
Go یک فروشگاه مواد غذایی آزمایشی را بدون هیچ حساب کاربری ای 
در سیاتل راه اندازی کرد، بنابراین آمازون نخستین فروشگاه خود را در 
سیاتل در سال 2015 افتتاح کرد و سپس آن را به شهرهای نیویورک، 
شیکاگو و لس آنجلس گسترش داد. طبق گفته نیویورک تایمز، آمازون 
در این معامله 431 فروشگاه فیزیکی کامل مواد غذایی را به طور بالقوه 

به دست آورده است.
2- مراکز تحویل بیشتر برای آمازون به معنی تحویل سریع تر است

س��رویس جدید آمازون در حال حاضر خدمات و محصوالت خاصی 
را در یک س��اعت یا کمتر تحویل خواه��د داد. آمازون در حال حاضر 
می تواند غذا، اقالم نانوایی، گل و لوازم حیوانی را به فروش برس��اند و 

این فرصتی برای گس��ترش محصوالتی است که می تواند تحت عنوان 
Prime Now عرض��ه کن��د. با توجه به اینک��ه گزینه های غذایی در 
Prime Now محدود به بازار های پرطرفدار مثل D'Agostino  و 
شیرینی بیلی در منهتن است این امر برای آمازون بسیار مفید است. 

3- فواید صرفه جویی برای هول فود
زنجیره مواد غذایی در ماه های اخیر به ش��دت درگیر بوده است. پس 
از هف��ت فصل متوال��ی از کاهش فروش، این ش��رکت در ماه مه یک 
اصالحی��ه را به هیأت مدیره خود اعالم ک��رد. بلومبرگ گزارش داد که 
این صرفه جویی به طور خاص ش��رکای Jana را که اوایل س��ال جاری 
سهام بیش از 8 درصد در کل مواد غذایی به دست آوردند، تحت فشار 

قرار داده است. 
4- یک مزیت رقابتی برای آمازون

آمازون از ش��رکت دیجیتال تنها برای نش��ان دادن عالقه به فضای 
مواد غذای��ی ب��ا س��رویس AmazonFresh  اس��تفاده می کند که 
ه��ر ماه ب��رای اعضای اولیه اش ب��ه قیمت  14.99 دالر در دس��ترس 
اس��ت. تمام اقالم هول فود به خدمات آن اضافه می ش��ود که می تواند 
غول خرده فروش��ی آنالی��ن آمازون را برای گوگل ک��ه در حال حاضر 
ب��ه 90درص��د از ایاالت متحده خدمات ارائه می ده��د به رقیبی جدی 

تبدیل کند. 
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4دلیل برای خرید هول فودز توسط آمازون

 ،Presence Robot روبات  ه��ا ی��ا Telepresence اصط��الح
به گون��ه ای از روبات  ها گفته می ش��ود که در تعامل بس��یار نزدیک با 
انس��ان در محیط های��ی مانند م��دارس، نمایش��گاه ها، مراکز خرید، 

جلس��ه ها و... حاضر ش��ده و به راهنمایی، 
آموزش و کمک به انس��ان می پ��ردازد. در 
موارد اینچنین��ی روبات  ها ب��ا قابلیت های 
حرکتی، دیداری و ش��نیداری که دارند و با 
قابلیت کنت��رل از راه دور به جای افراد در 

محل دیگری حاضر می شوند. 
به گزارش جام ج��م آنالین، در این گونه 
موارد این روبات برای کمک به افراد بیمار، 
آم��وزش تعامل��ی از راه دور و. . . کارب��رد 
دارند. ای��ن روبات  ها در ارتب��اط نزدیک با 
انسان و در محیط های اجتماعی تحولی در 
فرهنگ اس��تفاده از فناوری ایجاد خواهند 
کرد. رش��د فناوری این روبات  ها از سرعت 

باالیی در سراس��ر دنیا برخوردار است، درحالی که این گونه سیستم ها 
تا به حال در کش��ور ما کاربردی نش��ده اند. این در شرایطی است که 
برای ام��وری مانند کمک درمانگری در برخ��ی بیماری های کودکان 

که با فناوری و بازی های روباتیک قابل انجام اس��ت )مانند اوتیس��م 
و...(، آم��وزش علوم ب��ا روش های نوین، امور نمایش��گاهی، راهنمایی 
افراد در محل های ش��لوغ یا پیچیده و. . . می توانند کاربردی ش��وند. 
ب��ه گفته دکتر مهدی طالع ماس��وله عضو 
هیأت علمی دانش��گاه تهران این روبات  ها 
ک��ه توانایی هایی مانند ش��نیدن، دیدن، 
ارائه صفحه نمایش اطالعات، نشان دادن 
حاالت چهره، صحبت کردن به زبان های 
مختل��ف و. . . را دارن��د برای بس��یاری از 
افراد به ویژه ک��ودکان، نوجوانان و جوانان 
جذابیت های بس��یاری دارن��د. در ضمن 
ورود ای��ن گونه روبات  ها ب��ه ایران طیفی 
ج��ذاب از قابلیت ها برای دانش��جویان و 
پژوهش��گران را به همراه خواهد داش��ت 
ک��ه با توجه به توانمن��دی این روبات  ها � 
که توسط شرکت های مختلف بین المللی 
 س��اخته می شوند � به طراحی سیس��تم های ناوبری و ارتباطی بومی

 و. . . ب��رای این روبات  ه��ا اقدام و در نهایت چنین سیس��تم هایی را 
به طور کامل تولید کنند. 

به نظر می رس��د تأخیر در عرضه گوش��ی PH-1 اسنش��ال، تنها مشکل 
اس��تارتاپ اندی رابین نیست، چراکه متخصصان این کمپانی نیز آن را ترک 
می کنند. اسنشال بیش از یک ماه پیش گوشی هوشمند بدون حاشیه خود 

را ب��ا نام PH-1 اسنش��ال ف��ون رونمایی کرد. 
ان��دی رابین در گفت وگوی��ی اعالم کرد که این 
گوشی هوشمند، یک ماه پس از آغاز پیش فروش 
راهی بازار خواهد شد، اما هنوز خبری از عرضه 
اسنش��ال فون نش��ده اس��ت. البته تنها مشکل 
اسنش��ال را نباید تأخیر در عرضه اسنشال فون 
عن��وان کرد، بلکه متخصصان این کمپانی نیز با 
ترک استارتاپ اندی رابین، مشکالت را بیش از 

پیش افزایش می دهند. 
به گزارش زومیت، براساس اطالعات ارائه شده، 
برایان واالس، قائم مقام بازاریابی اسنشال نیز این 
کمپانی را ترک کرده است. واالس پس از ترک 
اسنشال به +. i. am پیوسته است. این کمپانی 

توس��ط will. i. am بنیان گذاشته شده است. واالس نخستین متخصص و 
مدیر باالرده ای نیست که اسنشال را ترک می کند. اندی فوشه، به عنوان مدیر 
بخش ارتباطات اسنشال نیز پیش از واالس این کمپانی را ترک کرده است. 

ترک کمپانی توس��ط متخصص��ان رده باال را نمی توان وضعی��ت ایده آل و 
مناسبی برای اسنشال توصیف کرد. نخستین و مهم ترین کاری که اسنشال 
باید به سرانجام برساند، عرضه گوشی هوشمند PH-1 است که نسخه آنالک 
شده آن با برچس��ب قیمت ۷00دالری راهی 
بازار خواهد ش��د. هرچند این قیمت برای یک 
گوش��ی هوش��مند تازه وارد به بازار بسیار باال 
است، اما اسنشال حرف های زیادی برای گفتن 
دارد. اسنشال فون تنها یک محصول مستقل و 
یک گوشی نیست؛ این محصول با وجود ماژول 
ارتباطی مغناطیسی، قادر است کامپوننت های 
دیگری را نیز میزبانی کند. نخس��تین ماژول 
توسعه یافته برای این گوشی توسط اسنشال، 
یک دوربین 3۶0 درجه است که به سادگی از 
طریق این درگاه ارتباط مغناطیسی به گوشی 

متصل می شود. 
اسنشال در کنار گوشی PH-1، از محصول 
دیگری نیز رونمایی کرده که در واقع یک هاب هوش��مند برای اتصال لوازم 
خانگی به آن است. این محصول نیز هنوز راهی بازار نشده و باید دید اسنشال 
چه زمانی به صور ت جدی کار عرضه محصوالتش را به بازار آغاز خواهد کرد.

س��ونی قصد دارد شرکت فرانس��وی  »Believe Digital«  را که 
در زمینه انتش��ار و توزیع موس��یقی فعالیت می کن��د خریداری کند. 
خبرگزاری Nikkei می گوید قرارداد فوق در مراحل پایانی قرار دارد 

و به س��ونی کم��ک خواهد کرد ت��ا جایگاه 
مستحکم تری را در عرصه موسیقی جهانی 

کسب کند. 
به گزارش دیجیاتو بخش موسیقی سونی  
 )Sony Music Entertainment(
قس��مت عمده س��هام کنونی این ش��رکت 
را خری��داری خواهد کرد ک��ه یک صندوق 
سرمایه گذاری در حوزه فناوری اطالعات را 
نیز ش��امل می شود. رقم قرارداد فوق که در 
س��ال جاری میالدی نهایی خواهد شد، به 
40 ال��ی 50 میلیارد ی��ن، برابر با 355 الی 

444میلیون دالر می رسد. 
ش��رکت Believe Digital که در سال 

2005 تأس��یس ش��د، تقریبا در 30 کش��ور جهان فعالیت می کند و 
مالک لیبل آمریکایی TuneCore  )ناش��ر موس��یقی س��بک ایندی 
برای سرویس های آنالین بزرگی همچون اپل( و یک لیبل فرانسوی به 

ش��مار می رود. این کمپانی با بیش از 150 هزار هنرمند اکثرا مستقل 
در سرتاس��ر جهان همکاری داشته و فروش ساالنه اش به حدود 250 

میلیون دالر می رسد. 
گفتنی است طی سال های اخیر با قوت 
گرفت��ن س��رویس های آنالین، موس��یقی 
این��دی یا مس��تقل نیز اوج گرفته اس��ت. 
بخش موسیقی سونی اگرچه با چهره های 
مش��هور موس��یقی جهان همکاری دارد، 
اما در کنار آنها هنرمندان مس��تقل را نیز 
معرفی می کند و به همین دلیل، تصاحب 
Believe Digital می توان��د ب��ه آنها در 

این حوزه کمک شایانی کند. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت بخش موس��یقی 
سونی در سال مالی 201۶ توانست ۷5.8 
میلیارد ین برابر با ۶۷0 میلیون دالر سود 
عملیات��ی را نصیب ای��ن کمپانی کند که 
حدود 2۶ درصد کل سود سونی را شامل می شود. این شرکت با تکیه 
بر پایگاه مش��تریان خود، تمرکزش را روی افزایش س��ودآوری و ارائه 

محتوای متنوع تر قرار داده است. 

تحلیلگ��ران معتقدند که آیفون 8 اپل، قیمت��ی بین 1200 تا 1400 
دالر خواه��د داش��ت؛ این قیم��ت به دلی��ل هزینه زیاد تولید گوش��ی 
آیفون اس��ت. آیف��ون هر س��ال گران قیمت تر می ش��ود؛ در حال حاضر 

م��دل 25۶ گیگابایت��ی آیف��ون ۷ پ��الس، 
قیمت��ی مع��ادل 9۶9 دالر دارد. حاال انتظار 
م��ی رود مدل جدی��د یا هم��ان آیفون 8 که 
قرار اس��ت فناوری های پیش��رفته ای داشته 
باش��د، با قیمتی بی��ن 1200 تا 1400 دالر 
عرضه ش��ود. اما س��والی که مطرح می شود، 
ای��ن اس��ت که آی��ا کارب��ران حاضرن��د این 
 مبل��غ را برای تهی��ه یک آیف��ون بپردازند؟

 ب��ه گزارش زومی��ت، تیم باجاری��ن، رئیس 
مؤسس��ه Creative Strategies در پاسخ 
این س��وال می گوید:  مردم ب��ا رضایت تمام 
این مبلغ را می پردازند. آیفون 8 در کس��ری 
از ثانیه از ویترین مغازه ها ناپدید خواهد شد. 

باجاری��ن معتقد اس��ت امکاناتی مثل نمایش��گر بدون حاش��یه اولد با 
روشنایی بیشتر و رنگ های طبیعی تر، بدنه بزرگ و باریک، دوربین عالی 
و تراش��ه قدرتمند، دالیل اصل��ی توجیه قیمت آیف��ون 8 خواهند بود. 

به عالوه برای کس��انی که توان خرید چنین گوش��ی رده باالیی را نداشته 
باش��ند، اپ��ل احتماال مدل ه��ای جدید آیفون ۷ و آیف��ون ۷ پالس را با 

امکانات جدید معرفی خواهد کرد. 
در ضم��ن اکثر کاربران ب��ه دنبال خرید 
آیف��ون جدید ب��ا کمترین حافظ��ه داخلی 
خواهن��د رف��ت. برای مث��ال، آیف��ون ۷ با 
حافظ��ه 32 گیگابای��ت، ۶49 دالر قیم��ت 
دارد؛ یعنی 320 دالر ارزان تر از مدل پالس 
با ظرفی��ت 25۶ گیگابایتی. ای��ن کاربران 
نیازی به فضای ذخیره س��ازی زیاد ندارند، 
ب��ه همین دلی��ل ترجیح می دهن��د هزینه 
کمت��ری بپردازند و مدل جدید را با حافظه 

کم خریداری کنند. 
باجارین می گوید: در دفاع از قیمت گذاری 
اپ��ل باید بگویم که هزین��ه تولید آیفون 8 
زیاد خواهد بود، بنابراین طبیعی اس��ت که 
قیمتی بیش��تر از مدل های گذشته داشته باشد. اما وفاداری به برند اپل 
به قدری زیاد اس��ت ک��ه کاربران محصوالت این ش��رکت بدون توجه به 

قیمت، هر کاالیی را که اپل تولید کند، خریداری خواهند کرد. 

مدیران رده باال، استارتاپ اسنشال را ترک می کنندبومی سازی گونه جدیدی از روبات  ها آیا قیمت زیاد آیفون 8 اپل، فروش آن را دشوار خواهد کرد؟ سونی یک شرکت فرانسوی فعال در عرصه موسیقی مستقل را می خرد

همواره برند شخصی بر برند شرکت و محصول مقدم است. اجازه دهید 
بحث را با دو س��وال روش��ن تر کنم. سوال اول: ش��رکت های برتر را چه 
کس��انی مدیریت می کنند؟ س��وال دوم: محصوالت، کاالها و خدمات را 
چه کس��انی صاحب برند می کنند؟ حتماً پاس��خ این دو سوال کلیدی، 
مدیران و متخصصان و افراد صاحب س��بک می باشند که توانسته اند با 
خالقیت و نوآوری و البته ریسک پذیری و شجاعت، پیشرو بودن شرکت، 
محصوالت و خدمات را در ش��رایط مزیت رقابت��ی قرار دهند. حال این 
س��وال را پاس��خ دهیم که آیا داش��تن برند ش��خصی به معنای ارتقای 
شایس��تگی ها و کس��ب مزیت در خلق ارزش برای ارائه یا توسعه ایده ها 
نیست؟ پس باید بگویم ش��رط الزم برای مدیریت افراد داشتن توانایی 
است ولی در برند شخصی صرفاً این توانایی موجب ایجاد برند شخصی 
نمی شود، بلکه مدیر باید بتواند توانایی های خود را به دیگران منتقل کند. 
در این صورت این توانایی ها به تسلط تبدیل می شود. مدیرانی که بتوانند 
به مرحله تس��لط برسند یک گام خود را ارتقا داده اند و البته افرادی که 
صاحب برند شخصی هستند کسانی خواهند بود که در بین همه افرادی 
که تس��لط کافی در امور مدیریت را کسب کرده اند به عنوان افراد مرجع 
شناخته می شوند. پس در توانایی، مدیر قادر است فعالیت های خود را به 
خوبی انجام دهد و در تسلط، می تواند مهارت خود را به دیگران منتقل 

کند و در برند ش��خصی، می تواند مزیت و برتری در بین افراد مسلط بر 
امور را کس��ب کند که البته این کار دشوار ولی با آموزش، برنامه ریزی، 
پیگیری و پش��تکار میسر خواهد شد. اینجاس��ت که موضوع آموزش و 
کس��ب دانش مداوم اهمیت می یابد. در جامعه کنونی ایران افرادی که 
دارای تجربه و سوابق کاری خوب هستند و ضمنا ویژگی های شخصیتی 
خوبی دارند کم نیستند. من به این گروه »آدم های خوب« می گویم. ولی 
هم��واره معتقد بودم »آدم خوب« با »آدم خوب متخصص« تفاوت دارد. 
در خوش بینانه ترین حالت مدیرانی که آدم خوبی هستند به حفظ و بقای 
سازمان می پردازند ولی آدم های خوب متخصص می توانند کسب و کار ها 
را نه تنها مدیریت کنند، بلکه موجب نوآوری، ارزش آفرینی و ایجاد مزیت 
رقابتی ش��وند. معتقدم به هیچ وجه نمی توان نقش آموزش را در بهبود 
مدیریت نادیده گرفت. در شرکت های بزرگ دنیا آموزش اصول، مفاهیم 
و تکنیک های مدیریت جزو الینفک برنامه توس��عه مدیران ارشد است. 
این در حالی است که مدیران پس از نشستن بر صندلی مدیریت معموالً 
خود را بی نیاز از آموزش می دانند. در یکی از دوره هایی که در س��ازمان 
بهره وری آسیایی  )APO( در سنگاپور می گذراندم در جلسه ای با رئیس 
این س��ازمان صحبت می کردم. ایش��ان ذکر می کردند مدرک تحصیلی 
مدیران در شرکت های ژاپنی مثل قوطی کنسرو تاریخ مصرف دارد، مثاًل 
پس از گذشت پنج سال مدیران باید آخرین تکنیک ها و دروس مرتبط 
با رشته تحصیلی خود را در محیط کار بگذرانند تا دانش و مهارت خود 
را بتوانند به روز نگه دارند. این ش��رایط را با وضعیت آموزش مدیران در 

ایران مقایسه کنید. 

کسب و کار اینترنتی یک ضرورت در دنیای امروز است و یکی از راه های 
ایجاد اشتغال و کاهش بیکاری هم اهمیت بخشیدن به دنیای کسب و کار 

اینترنتی است 
ب��رای باال بردن ظرفی��ت تولید و اش��تغال در دوران رک��ود، توجه به 
کس��ب و کارهای اینترنتی و ایجاد امکانات مناسب برای استفاده کاربران 
بسیار مهم است و می تواند اتفاق های مبارکی را در زمینه تولید و اشتغال 
فراه��م کند. به تازگی وزی��ر ارتباطات اعالم کرد موض��وع حذف فروش 
حجمی اینترنت در حوزه اینترنت ثابت برای حمایت از کاربران در دستور 
کار این وزارتخانه قرار دارد. به همین منظور نیز کمیته ای تش��کیل شده 
و تا پایان مردادماه نتیجه بررسی و پیشنهاد این کمیته برای تصویب در 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات مطرح می شود و این گونه تصمیمات 

پس از تصویب کمیسیون قابلیت ابالغ و اجرا پیدا می کند. 
اگر این پیش��نهاد محقق شود باید شاهد رشد کسب و کارهای اینترنتی 
باش��یم. بس��یاری از افراد صرفاً به دلیل هزینه های حجم اینترنت از ورود 
به س��امانه های خریدوفروش خودداری می کنن��د. با این تغییر کاربران با 
آس��ودگی بیشتری به این س��امانه ها ورود می کنند و با کاال و قیمت آنها 
آش��نا می ش��وند و حتی زمینه های برای راه اندازی کسب و کارهای جدید 

فراهم می شود. 
در دنیای امروز نباید از اهمیت کس��ب و کارهای اینترنتی غفلت کنیم، 

بلکه باید تمامی امکانات را برای راه اندازی آنها فراهم سازیم. دسترسی به 
اینترنت رایگان و آس��ان با سرعت باال می تواند یک اتفاق خوب در حوزه 

کسب و کار باشد. 
امروزه یکی از بهترین روش های تجارت، خرید اینترنتی در دنیای وب 
اس��ت. هر ک��س می تواند در هر زمان و مکان ای��ن کار را انجام دهید. به 
معنای واقعی هر کسی می تواند صفحه اینترنتی خود را بسازد و کاالهای 

مورد نیازش را در آنجا بفروشد. 
در ایران طی س��ال های اخیر شاهد رشد کمی و کیفی کسب و کارهای 
اینترنتی بودیم، اما در مقایس��ه با کشورهای توسعه یافته حجم مبادالت 

مالی در این فضا بسیار کم است. 
برای اینکه بتوانیم کسب و کار اینترنتی را در ایران گسترش دهیم، باید 
باید ها و نباید ها و محدویت ها و کمبودهای این حوزه از فعالیت اقتصادی 
را مرتفع کنیم تا ضمن دسترسی به شبکه اینترنتی پرسرعت با وضعیت 
پایدار و رفع مشکالت امنیتی در مورد نقل و انتقال مالی، زمینه ها را برای 

ورود به بازار تجارت الکترونیک جهان فراهم کنیم. 
پیش��نهاد وزیر ارتباطات یک گام مؤثر برای رش��د و توسعه این فضای 
اینترنتی اس��ت، اما نباید فراموش کنیم که عالوه بر اینترنت پرسرعت با 
قیمت مناسب، بزرگ ترین ویژگی تجارت الکترونیکی ساده و سریع کردن 

معامالت در سطح ملی و بین المللی است. 
سروسامان گرفتن کسب و کارهای اینترنتی در ایران می تواند زمینه های 

افزایش تولید و اشتغال و کاهش بیکاری را به همراه داشته باشد. 

تقدم برند شخصی مدیر بر برند شرکت 

کسب و کار اینترنتی، ضرورت دنیای امروز
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نیاز روزافزون به انرژی برق، این منبع انرژی را به بزرگ ترین چالش کشورها تبدیل 
کرده اس��ت. استرالیا پس از طوفان سال گذش��ته و قطعی برق در این کشور، تصمیم 
گرفته برای حل مشکل کمبود برق از تسال کمک بگیرد. تسال بزرگ ترین قرارداد ذخیره 
انرژی جهان را در استرالیا به دست آورد؛ چالش این شرکت، تولید 100 مگاوات  ساعت 
برق، در 100 روز، پس از امضای قرارداد است. این شرکت کالیفرنیایی تا دسامبر 201۷، 
در جنوب استرالیا یک سیستم 100 مگاواتی برق را تحویل خواهد داد. این سیستم با 
مزرعه خورشیدی هورنسدیل نئوئن در نزدیکی جیمزتاون ترکیب خواهد شد. به گزارش 
زومیت، سیستم ذخیره سازی انرژی تسال به تولید انرژی بیشتری از منابع تجدید پذیر 
کمک می کند و همچنین به حل مشکل کمبود برق، کاهش نوسانات و مدیریت اوج بار 
در تابستان و همچنین بهبود قابلیت اطمینان زیرساخت های برق استرالیا کمک می کند. 

تسال بزرگ ترین سیستم ذخیره  سازی 
انرژی دنیا را می سازد

س��یدمحمود واعظی، وزیر ارتباطات و فن��اوری اطالعات در جمع خبرنگاران در 
رابطه با وضعیت حمایتی شبکه های اجتماعی داخلی گفت: ما برنامه های متعددی 
برای حمایت از ش��بکه های اجتماعی داخلی ایج��اد کردیم، برای مثال در صورتی 
که آنها دارای 3میلیون کاربر باشند در تبلیغات کمک شان خواهیم کرد، دارای 5 
میلیون کاربر باشند به آنها مبلغی را پرداخت خواهیم کرد، ضمن اینکه پرداخت و 

خدمات ارزش افزوده در شبکه های اجتماعی خارجی را ممنوع کردیم. 
 به گزارش ایلنا، وی افزود: از ش��بکه های اجتماعی داخلی حمایت می ش��ود تا 

بتوانند کاربران بومی و ایرانی را به سمت خود جذب کنند. 
واعظی در رابطه با وضعیت افزایش قیمت تعرفه مکالمه موبایل و اینترنت گفت: 
هیچ افزایش قیمتی وجود نخواهیم داشت و این دسته از صحبت ها تکذیب می شود. 

کمک تبلیغاتی به شبکه های اجتماعی 
دارای 3 میلیون کاربر

محمدرضا محمدی
کارشناس بازاریابی و فروش

Lisa Eadicicco
خبرنگار فناوری مجله تایم

دکتر آذر صائمیان
عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی کشور

 Timothy Sykes 

آنچه یک کسب و کار از نمایش تلویزیونی موفق می آموزد

در حالی که طی روزهای اخیر برخی شایعات از کاهش فروش گلکسی اس 8 در مقایسه با پرچمدار قبلی 
سامسونگ حکایت داشت و تحلیلگران با استناد به همین موضوع، معرفی زودهنگام گلکسی نوت 8 را در اواخر 
ماه آگوست توجیه می کردند، مدیر عامل بخش موبایل سامسونگ آقای »دونگ-جین کو« این شائبه را رد کرد.
به گزارش دیجیاتو به گفته آقای کو در کنفرانس اخیرش در تایوان، مجموع فروش گلکسی اس 8 تا به امروز، 

15 درصد بیشتر از آمار فروش گلکسی اس 7 در مدت مشابه بوده است. وی افزود روند صعودی تقاضا برای این 
موبایل پرچمدار طی سه ماهه سوم و چهارم سال 2017 هم ادامه خواهد یافت.
 مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ در مورد پیشرفت و جهش خارق العاده 

تولید کنندگان چینی تلفن همراه در بازار جهانی هم سخن گفت. او می گوید علی رغم سطح بسیار باالی نوآوری 
و توان تولید سازندگان چینی، سامسونگ تهدیدی را در این حوزه احساس نمی کند و برنامه مشخص شده خود 

را تا سال 2020 ادامه خواهد داد.
آقای کو اظهار داشت در سال 2017 خرید این شرکت از تأمین کنندگان تایوانی به رقم 4.2 میلیارد دالر خواهد 
رسید. سامسونگ در سال 2016 یکی از 8 شرکت برتر خریدار قطعات از تایوانی ها به شمار می رفت و انتظار می 

رود همین جایگاه در سال جاری میالدی نیز حفظ گردد.
مدیرعامل بخش موبایل سامسونگ همچنین افزود به زودی برنامه رسمی برای معرفی گلکسی نوت 8 را نیز به 
اطالع عموم خواهد رساند، موبایلی که به احتمال زیاد در تاریخ 23 آگوست )یکم شهریور ماه( معرفی شده و از 

ابتدای پاییز به تدریج وارد بازارهای مختلف خواهد شد.
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کمپی��ن تبلیغاتی پریل که با هش��تگ 
#هم-سایه-ش��و آغاز به کار کرد، به نوعی 
متف��اوت از دیگ��ر تبلیغات پری��ل،  رویکرد 
کامال متفاوت��ی را در پیش گرفت. هدف از 
این تبلیغات حمایت از زنان سرپرست خانوار 
است که با استفاده از مدیاهای مختلف این 
برند سعی دارد اطالع رسانی درمورد وضعیت 
این زنان را افزایش دهد. در واقع این کمپین 
پریل به نوعی انجام مسئولیت اجتماعی این 
برند اس��ت که »فرصت امروز« برای بررسی 
بهتر این کمپین،  گفت و گویی را با یاس��من 
کریم پور، تحلیلگر بازاریابی و تبلیغات داشته 

است. 

داستان از چه قرار است؟ 
یاس��من کریم پ��ور، تحلیلگ��ر بازاریابی 
و تبلیغ��ات در رابط��ه با ای��ده و اجرای این 
کمپی��ن می گوید: کمپین هم س��ایه ش��و 
پریل، کمپینی از نوع مس��ئولیت اجتماعی 
اس��ت که تالش کرده به قشری آسیب پذیر 
و تقریباً نادیده گرفته شده در جامعه؛ یعنی 
زنان سرپرست خانوار بپردازد. ایده کمپین 
بس��یار محترم اس��ت و با توجه ب��ه اینکه 
مخاط��ب محصوالت پری��ل عمدتا خانم ها 
هس��تند، با جامعه هدف برند نیز همخوانی 
دارد. ویدئوهای معرف��ی کمپین در فضای 
جالب توجهی ساخته شده اند. یک محیط باز، 
اس��تفاده گسترده از رنگ سفید، لباس های 
رنگ روش��ن و نمادهایی چون نور و پرنده 
ک��ه امیدواری را در ذه��ن تداعی می کنند. 
زنان سرپرس��ت خانوار در ای��ن ویدئوها از 
رنج های شان می گویند، ولی هدف کمپین 
سیاه نمایی صرف و درآوردن اشک مخاطب 

با تعریف داستان های غم انگیز نیست. 
در حقیقت وجه قالب پیام س��خن گفتن 
از امید اس��ت. ش��اید این جزو نخس��تین 
بارهاس��ت که زنان دردمند جامعه را به دور 
از تصویرس��ازی های ملودرام و غم انگیز، در 
فضایی متف��اوت و امیدبخش می بینیم و از 
آنها درباره موفقیت، پش��تکار و توانس��تن 

می شنویم. 
این کمپین در ماه رمضان و با بهره گیری 

از فضای تعاملی اینستاگرام به اجرا درآمده 
و ب��ا همراهی افراد تأثیرگ��ذار و هنرمندان 
ت��ا همین روزه��ای اخیر هم ادامه داش��ته 
اس��ت. کمپین پس از نمایش ویدئوهایی از 
 UGC زنان سرپرس��ت خانوار، ب��ه صورت
ی��ا همان تولی��د محتوای مبتن��ی بر کاربر 
ادامه می یابد. داس��تان از این قرار است که 
کاربران باید با سایه خود عکس بگیرند و در 
فضای مجازی با هشتگ اختصاصی کمپین 
یعنی #هم_سایه_شو به اشتراک بگذارند. 
بررس��ی هش��تگ انتخاب ش��ده هم از این 
جهت موضوعی��ت دارد که از طرفی مفهوم 
سرپرستی و س��ایه سربودن مادر خانواده را 
به ذهن می رساند و از طرف دیگر با موضوع 

عکاس��ی کمپین 
خوب می خواند. 

ش��اید  ح��اال 
زم��ان آن اس��ت 
که بپرسیم نقش 
پریل به عنوان یک 
مواد  تولیدکننده 
این  در  بهداشتی 
چیس��ت؟  میان 
اس��ت  قرار  پریل 
به ازای هر پست 
می  ا گر ینس��تا ا
ب��ه  را  مبلغ��ی 

توانمندس��ازی و آموزش زنان سرپرس��ت 
خان��وار اختصاص دهد و البت��ه این ادعایی 
اس��ت که تنها در مقام اجرا می توان درباره 

آن اظهارنظر کرد. 

باید منتظر نتایج بود
این کارشناس حوزه تبلیغات و بازاریابی با 
اشاره به نقاط قوت و ضعف این کمپین ادامه 
می دهد: ای��ن روزها برندهای بس��یاری در 
فضای مجازی درصدد جلب توجه مخاطب 
با اس��تفاده از اقدامات خیرخواهانه هستند 
و این کار را برای دیده ش��دن و متمایزشدن 
یک کمپین خاص اندکی س��خت می کند. 
در اینجا پش��تیبانی و حض��ور قوی برند در 
پش��ت ایده کمپین نکته مهمی اس��ت که 
پریل تالش کرده با داخل ش��دن مس��تقیم 
در برخی پس��ت ها و کپشن ها این حضور را 

پررنگ کند. 
ه��ر چند این ت��الش را نمی توان چندان 
موفق و در خدمت برند دانست. در حقیقت 
ایده کمپی��ن کمی بزرگ ت��ر از خود پریل 
اس��ت و به ش��رکت فرص��ت چندانی برای 
قدعلم کردن نمی دهد. موضوع تعیین ش��ده 
برای عکاسی به اندازه کافی خوب و جذاب 
اس��ت و قابلیت باالیی برای وایرال ش��دن و 
درگیرک��ردن مخاطب��ان دارد. تعداد باالی 
تصاویر منتشرشده با سایه های کاربران هم به 
خوبی گویای این جذابیت و درگیرکنندگی 
است. جالب اس��ت که اگر این روزها کمی 
به فضای مجازی دق��ت کنیم، ایده هایی را 
می بینیم که ت��الش می کنند قدری خارج 
از چارچوب ه��ای 
رای��ج عمل کنند 
و چندان به دنبال 
ایده  مرتبط بودن 
با محصول و حوزه 
ش��رکت  کاری 
نیس��تند و صرف 
ایج��اد س��روصدا 
رس��انه های  در 
برای  اجتماع��ی 
کفای��ت  آنه��ا 

می کند. 
کمپی��ن  اگ��ر 
ه��م س��ایه ش��و را از این دیدگاه بررس��ی 
کنیم باید بگوییم پریل در ایجاد جذابیت و 
هیاهو موفق بوده ولی باید دید این اتفاقات 
چقدر به تصوی��ر برند پریل کمک می کند. 
نمی توان از این واقعیت گذش��ت که اساساً 
عکاس��ی از س��ایه ارتباطی با کمک کردن 
ندارد. بدین جهت بسیار احتمال دارد که بعد 
سرگرم کننده ماجرا هدف انجام عمل خیر را 

به کلی تحت تأثیر قرار دهد. 
نکته مهم دیگر در ارتباط با نتیجه کمپین 
است، اگر وب س��ایتی که برای کمپین هم 
سایه شو ایجاد شده را بررسی کنیم چنین 
می خوانیم که پریل قص��د دارد به ازای هر 
پس��ت اینس��تاگرامی 7هزار تومان به زنان 
سرپرس��ت خان��وار اختص��اص ده��د. این 
جمله ای اس��ت که در بسیاری از پست های 
اینس��تاگرامی کمپین هم تکرار شده است. 

با این حال می توان محتواهایی را یافت که 
رق��م اعانه پری��ل را 10 درصد فروش اعالم 
می کنند یا حتی نوشته اند مبلغی به ازای هر 
پس��ت!! و این خود یعنی نارسایی در انتقال 
پیام و ابهام در نتیجه ای که کمپین به دنبال 

رسیدن به آن است. 

انتشار نتایج کمپین،  برگ برنده برند
وی در رابط��ه با مخاطب��ان این کمپین 
می گوی��د: پریل در این کمپین عموم مردم 
و به ط��ور خاص کاربران اینس��تاگرام را که 
بیش��تر جوان هستند هدف قرار داده است. 
با توج��ه به اینکه اینس��تاگرام به طور کلی 
پلتفرمی برای به اشتراک گذاری تصویر است، 
عکاسی از سایه ها می تواند ایده بسیار جذابی 
باش��د و نتایج و آمارهای خوب مشارکت در 
کمپین هم از همین جذابیت حکایت دارد. 
در حقیقت ایده به اندازه ای جذاب است که 
مخاطب را بدون هیچ گون��ه وعده جایزه  یا 

پاداشی با خود همراه کند. 
کریم پ��ور در رابطه با پیش��نهاداتی برای 
بهتر دیده ش��دن و مؤثر بودن این کمپین 
می گوید: به عقیده من نقطه اوج این حرکت 
از سوی پریل می تواند در فاز دوم کار آشکار 
ش��ود. در حال حاضر کمپین پایان فاز اول 
خ��ود را اعالم ک��رده و در ادامه باید منتظر 
اتفاقات جدید باشیم. بسیار عالی خواهد بود 
اگر در ادامه شاهد عینی اقدامات پریل برای 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و ایجاد 

تغییری در زندگی این عزیزان باشیم. 
روحیه امی��دواری و خوش بینی در تمام 
محتواهای تولیدی و لحن و شیوه ارتباطی 
برند با مخاطبش موج می زند و این چیزی 
است که جامعه به آن محتاج است. به شدت 
اعتق��اد دارم انتش��ار نتایج ای��ن کمپین و 
تغییری که به واس��طه تم��ام این فعالیت ها 
در زندگی زنان سرپرست خانوار ایجاد شده 
می تواند برگ برنده ای برای پریل باشد و در 
کارنامه آن به نیکی ثبت ش��ود. در حقیقت 
این کمپین می توان��د ارتباط خود را با برند 
که تا این لحظه کمرنگ بوده، با ادامه دادن 
مصرانه مسئولیت اجتماعی خود و پرداختن 
به موض��وع خاص زنان، تقویت و برای خود 

ارزش آفرینی کند. 

حمایت پریل از زنان سرپرست خانوار

کمپین »هم سایه شو« پریل زیر ذره بین »فرصت امروز«
ایده های طالیی

تبلیغات مؤثر در کسب و کار

آیا تا به حال یک ای��ده تبلیغاتی قدیمی را دیده اید 
که بارها و بارها در تلویزیون یا تبلیغات محیطی تکرار 
ش��ده باشد و از خود س��وال کنید، احمقانه نیست که 
ی��ک تبلیغ بارها و بارها تکرار ش��ود تا جایی که هیچ 
کس دیگر نگاهی به آن نین��دازد؟ ایده های ابتکاری و 
خالقانه تبلیغاتی همیشه توجه را به خود جلب می کنند 
و افراد را به بیش��تر دانس��تن در م��ورد پیام آن تبلیغ 
ترغیب می کند. از ای��ن رو دلیل خالق بودن طراحان 
و کارگردانان و تفک��ر و یافتن ایده های نو و روش های 
خالقان��ه برای رس��اندن پیام به مردم بی��ش از پیش 
مشخص می شود. یک پیام تبلیغاتی نباید به اندازه ای 
روشن و واضح باشد که بیننده در نگاه اول آن را دریافت 
کن��د بلکه باید کمی حس کنج��کاوی او را تحریک و 
وی را وادار به فکر کردن کند. در اینجا س��ایت پرشین 
جی اف ایکس قصد دارد تعدادی از ایده های تبلیغاتی 
خارق العاده و زیبا را با ش��ما به اشترک بگذارد، به این 
امید که الهام بخش شما در طراحی و ساخت کارهای 
حیرت انگیز و قابل تحسین باشد. تبلیغات، جایگاهی 
بسیار ویژه در فرآیندهای بازاریابی  دارد و موجب ترویج 
یک ایده کاال یا خدمت در میان متقاضیان می شود. از 
طرف دیگر مش��تری نیز باید بداند که چه چیزی برای 
ف��روش داریم تا بتواند خریدی انجام دهد و این دلیلی 
ب��ر اهمیت تبلیغات و جای��گاه آن در فرآیند بازاریابی 
اس��ت. تبلیغات مؤثر دس��ت  یاریگر بازاریابی مدرن در 
فروش مؤثر است، چه آنکه همان گونه که سرجیو زیمن 
می گوید: »فقط و فقط یک قانون وجود دارد و آن اینکه 

تبلیغات باید منجر به فروش شود.«
توصیه های حرفه ای از مدیران موفق

- بهتر اس��ت پروفایل ه��ای رس��می و حرفه ای در 
ش��بکه های اجتماعی معتبر و پر کاربر داش��ته باشید. 
پروفایل تجاری ش��ما باید ش��امل توضیحات، کلمات 
کلی��دی و لینک های ارجاع داده ش��ده به وب س��ایت 
تجاری تان باش��د. همچنین گروه ها یا مکالماتی را که 

در مورد نوع محصوالت یا س��رویس های شما صحبت 
می کنند بررسی کرده و در مکالمات شرکت کنید. البته 
باید توجه داشته باشید که نباید برای آنها اسپم ایجاد یا 

محصوالت خود را تبلیغ کنید. 
- ارسال خبر نامه ایمیلی یا پیشنهادات تبلیغاتی به 
مشتریان به آنها چش��م اندازی از کسب و کار شما ارائه 
می ه��د. البته اطمینان حاصل کنید که اجازه ارس��ال 
ایمیل به آنها را داری��د، زیرا در غیر این صورت ممکن 
است که ایمیل شما به عنوان اسپم شناخته شود. ایمیل 
ارسالی ش��ما می تواند ش��امل یک کتاب الکترونیکی 
رای��گان، مقاله ای پ��ر محتوا یا م��وارد مفید مربوط به 
کسب و کارتان باش��د. به طور مثال اگر شما روی بحث 
س��المتی فعالیت می کنید، برای کس��انی که مایل به 
دریافت خبرنامه رایگان ایمیلی شما هستند، مقاله ای 
تحت عنوان »10 راه آس��ان ب��رای کاهش وزن بدون 

گرفتن رژیم غذایی سنگین« ارسال کنید. 
- ش��ما می توانید به دنبال اقدامات متفاوت باشید، 
مثاًل در صورت توانایی، با برنامه های رادیو، تلویزیون و 
مجالتی که مخاطبان آنها به چیز هایی که شما عرضه 
می کنید، عالقه مند هس��تند، ارتباط برقرار کنید. این 
ارتباط صرفاً برای تبلیغ نیست. همانطور که می دانید 
تبلیغ در چنین رس��انه هایی هزینه گزافی در پی دارد 
و بح��ث این مقاله، تبلیغات کم هزینه اس��ت. برخی از 
کسب و کارها محتوایی برای ارائه دارند که برای برخی 
از رس��انه ها جالب خواهد بود و می توانند با هم معامله 
کنند. در ازای ارائه این محتوا در رسانه، می تواند نامی 
از آن کسب و کار برده ش��ود. در این مورد به خصوص، 
به خاطر داش��ته باش��ید ک��ه باید ب��رای عرضه تقاضا 
توانمند باش��ید زیرا در رس��انه های جمعی اینچنینی 
س��یلی از مخاطبان در معرض تبلیغ شما قرار خواهند 
گرف��ت و در صورت ع��دم توانایی برای عرضه تقاضای 
انبوه، بدبینی را در ذهن مشتریان ایجاد خواهید کرد. 
می توانید یک مقاله در حیطه تخصص خود نوشته و آن 
را برای روزنامه، مجالت، وب سایت ها و دیگر رسانه های 
حیطه فعالیت خود، ارسال کنید. فقط اطمینان حاصل 
کنید که نام شما و وب سایت تان در آن درج شده باشد. 
می توانید س��رویس یا محصول خ��ود را نیز در انتهای 

مقاله ارجاع دهید و ضمیمه آن کنید. 
- در عصر امروز، تبلیغات دیگر به تبلیغات تلویزیونی 
و روزنامه ای محدود نمی شود. اکنون و در دنیای امروز 
روش ه��ای نوینی ب��رای تبلیغات مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. به همین خاطر الزم است روش های متنوعی 

را امتحان کنید. 

تبلیغات خالق

آگهی آب معدنی  Evian- اگر به اندازه آب بخورید، جوان باقی می مانید.

ایستگاه تبلیغات

نقش پررنگ اینترنت اشیا در آینده 
تبلیغات و بازاریابی

بیایید قبل از هر چیزی تعریفی از اینترنت اشیا داشته 
باشیم: اینترنت اشیا به بس��یاری از اشیا و وسایل اطراف 
ما گفته می شود که با استفاده از تکنولوژی های به روز به 
اینترنت متصل می ش��وند و توسط برنامه های موجود در 
تلفن همراه، لپ تاپ یا تبلت کنترل و مدیریت می شوند. 

با توجه به گس��ترش نقش روز افزون اینترنت اشیا، در 
کمتر از چهار سال آینده شاهد بیش از ۵0میلیارد دستگاه 
و قطعات الکترونیکی هس��تیم ک��ه از طریق تکنولوژی 

اینترنت اشیا به وب متصل هستند. 
تاکنون اینترنت اشیا نقش خود را در منفعت رساندن به 
انسان ها به اثبات رسانده اند. برای مثال، ادوات اندازه گیری 
انس��ولین به اف��راد دارای دیابت کمک ک��رده تا بتوانند 
وضعیت درمان خ��ود را در حالت بدون خطر نگاه دارند. 
دستبندهای هوشمند نیز با کنترل ضربان قلب و وضعیت 
تنفس به ما در سالم زیستن کمک می کنند. با این حال، 
هم اکن��ون پروتکلی برای حفاظ��ت اطالعات در اینترنت 
اشیا وجود ندارد و مشخص نیست سازندگان گجت های 
هوشمند چگونه از داده هایی که توسط محصوالتشان به 

دست می آید، استفاده خواهند کرد. 
اما این موضوع بحث امروزمان نیست . امروز می خواهیم 
از نقش اینترنت اش��یا در تبلیغ��ات صحبت کنیم. هیچ 
نظرسنجی قادر نخواهد بود مانند ادوات اینترنت اشیا به 
تولیدکنندگان فیدبک ه��ای مفید ارائه دهد. با این حال، 
صنعتگران و بازاریابان چگونه می توانند از اینترنت اشیا در 

تبلیغات خود و همچنین بازاریابی بهره گیرند؟ 

اینترنت اشیا، زمانی که نوشیدنی شما از 
خودتان باهوش تر باشد

در س��ال ۲01۵ کنگ��ره جهان��ی موبایل ب��ه برخی از 
تولیدکنندگان نوش��یدنی اجازه داد تا س��یر جابه جایی 
محص��ول خ��ود را از زنجیره تأمین تا انتق��ال به مغازه و 
رس��یدن به دست مشتری دنبال کنند. در این روش، هر 
بطری ب��ه یک تگ دارای کد QR منحصر به فرد مجهز 
ش��ده اس��ت که آن را از دیگر بطری ه��ا متمایز می کند. 
ب��ه کمک این تگ، مش��تری نیز می توان��د از اصل بودن 
محصولی که خریداری کرده اس��ت مطمئن ش��ود. تنها 
کافی است با نرم افزار بارکد خوان و یک گوشی هوشمند، 

برچسب محصول را بخواند. 
مسلما هر مشتری از وجود چنین تکنولوژی پیشرفته ای 
روی محصولی که خریداری کرده اس��ت، خرسند خواهد 

بود. 
در حال حاضر، مبحث اینترنت اش��یا بیش��تر با ایده ها 
و نظ��رات، مخصوصا نظرات گنگ و مبهم س��روکار دارد. 
مطمئ��ن باش��ید دیری نخواه��د پایید که ش��رکت ها و 
کمپانی ه��ای مختلف ب��ا محتواهای ش��خصی از طریق 
بس��ترهای تازه تأس��یس نظیر اینترنت اشیا ما را احاطه 

می کنند. 

چرا بیشتر برندهای مشهور در حال بررسی 
اینترنت اشیا هستند؟ 

بیایید با حقیقتی انکار نکردنی روبه رو شویم: تلویزیون 
همچنین قدرتمندترین رسانه برای تبلیغات است. با اینکه 
دیگر رس��انه ها و ش��بکه های اجتماعی اعتقاد به کاهش 
شدید اثربخشی تلویزیون در تبلیغات هستند، بررسی ها 
حاکی از کاهش 1.۵ درصدی تأثیرگذاری تلویزیون است. 
ب��ه نظرت��ان چ��را باید ب��ا وج��ود رس��انه هایی مانند 
تلویزیون روی بس��ترهای جدیدی نظیر اینترنت اش��یا 
س��رمایه گذاری های میلیونی انجام داد ت��ا از این طریق 

فروش خود را افزایش دهیم؟ 
مهم ترین دلیل این اس��ت ک��ه تولیدکنندگان تمایل 
دارند در مورد محصوالت ش��ان با مشتریان شان صحبت 
و از رضایت مشتریانش��ان اطمین��ان حاصل کنند. حتی 
تولیدکنندگان می توانند در مورد نحوه استفاده و نگهداری 
محص��ول یا خدمات پس از فروش آن با مش��تریان خود 
صحبت و خدمات و کاالهای مشابه را به آنها معرفی کنند. 
برای مثال، تصور کنید برای پوست چرب خود یک کرم 

خریداری کرده اید . 
ف��ارغ از اینکه این محصول را چگونه انتخاب کرده اید، 
آیا تمای��ل ندارید تجربه خود را ب��ا تولیدکننده درمیان 

بگذارید؟ 
نه رادیو و نه تلویزیون، هیچ کدام این توانایی را در اختیار 

تولیدکننده و مشتری قرار نمی دهند. 
Feeligreen ی��ک اس��تارتاپ فرانس��وی در ح��وزه 
تکنولوژی است که روی ادوات اینترنت اشیا کار می کند. 
محصوالت این ش��رکت بیشتر با مش��کالت پوستی در 
ارتباط اس��ت و گجت ه��ای آن اطالعات مصرف کننده را 

جمع آوری و برای شرکت ارسال می کند. 
شرکت تولید کننده سپس با استفاده از اطاعات دریافتی 
توصیه های الزم را در مورد نحوه صحیح و مؤثر استفاده از 

محصول در اختیار مشتری قرار می دهد.
 اس��تفاده از اطالع��ات جمع آوری ش��ده همچنین به 

تولیدکنندگان نیز اجازه اصالح محصوالت را می دهد. 
تمام ماجرا همین اس��ت! هر برندی که فیدبک مفید و 
مؤثری از مشتریان دریافت کند، می تواند بهترین محصول 

را ارائه دهد. 
بدون شک ما نیز به فریبنده بودن حوزه تبلیغات آگاه 
هستیم. ممکن اس��ت هم اکنون تصور ارتباط مستقیم با 
تولیدکننده و فرستادن نظرات خود برای او کمی عجیب 
به نظر برس��د، اما در آینده ای نزدیک اینترنت اشیا همه 

چیز را تغییر خواهد داد. 
Ibazaryabi

مترجم: امیرآل علی

کمپین هم سایه شو پریل 
کمپینی از نوع مسئولیت 

اجتماعی است که تالش کرده 
به قشری آسیب پذیر و تقریبا 
نادیده گرفته شده در جامعه 
یعنی زنان سرپرست خانوار 

بپردازد



نقاط تماس مشتری

ش��رکت ها با مشتریان ش��ان در بسیاری از سطوح 
و مکان ه��ا ارتب��اط برق��رار می کنند. ای��ن تعامالت 
برای ش��رکت ها ضروری اس��ت، چون آنها می توانند 
اس��تراتژی های بازاریابی و برند س��ازی خود را پیش 

برده و برای برند خود ارزش آفرینی کنند. 
به طور متوسط، ش��ما در معرض هزاران آگهی در 
روز هستید که بس��یاری از آنها را نمی شناسید. این 
همان جایی اس��ت که نقاط تماس مشتری به بازی 
گرفته می شود. تجزیه و تحلیل نقاط تماس مشتری 
امری بس��یار ضروری است که هر کسب وکاری برای 
موفقیت، از آن به عنوان بخش��ی جدایی ناپذیر برای 

هر ارتباطی استفاده می کند. 
نقاط تماس مش��تری اش��اره به نقاط تعامل برند 
و مش��تری دارد. این تعام��الت در مکان ها  )آنالین 
و آفالی��ن( و در زمان ه��ای مختلف انجام می ش��ود. 
برندها تمایل دارند در هر مکانی مش��تریان خود را 
مالقات کرده، احساس��ات آنها را تقویت و برای آنها 
خاطره درس��ت کنند و در نهایت به اهداف بازاریابی 

خود برسند. 
نقاط تماس در فرآیند تصمیم گیری خرید

1- شناس�ایی خواس�ته و نیاز: تبلیغات و سایر 
اس��تراتژی های ترویجی برای ایج��اد تقاضا، با تولید 
نیاز در ذهن مش��تری استفاده می شود. مشتری در 
قالب داستان و روایت ما احساس کمبود و نیاز کرده 

یا تمایالت خود را آشکار می سازد. 
2- جس�ت وجوی اطالع�ات: مش��تری تالش 
می کند اطالعات مربوط به برندها / محصوالتی را که 
می تواند نیاز خود را ب��ا آنها برآورده کند، پیدا کند. 
وب سایت ش��رکت، بازاریابی دهان به دهان، آشنا و 
آگاه ساختن و س��ایر پورتال های اطالعات آنالین و 
آفالین را می توان به منظ��ور ایجاد آگاهی از برند و 

محصول مورد استفاده قرار داد. 
3- ارزیابی گزینه ها: مش��تری پ��س از ارزیابی 
محصوالت / برند های مختل��ف، خرید خود را انجام 
می ده��د. درگیری او در ای��ن مرحله اهمیت زیادی 
دارد. هرچه تعامل او با برند بیشتر می شود، شناخت 
و درک بیش��تری از برند به دست آورده و در نتیجه 

شانس خرید محصول از آن برند بیشتر می شود. 
4- خرید: ش��رکت می تواند با اس��تفاده از نقاط 
تماس موج��ود در مکان های خری��د، اولویت خرید 

مشتری را تغییر دهد. این نقاط تماس شامل: 
  danglers، leaflets همچ��ون  ضمایم��ی    -

)بروشور و برگه و. . . ( و غیره.  )خرید آنالین(
-  آشنا کردن و آگاهی دادن.  )خرید آنالین(

5- بعد از خرید: پشتیبانی پس از فروش، عامل 
مهمی در حفظ ارتباط با مشتری و تکرار و مداومت 
در ف��روش اس��ت. زمانی که برندی دارای مش��تری 
اس��ت، می توان از تکنیک ه��ای مختلف برای حفظ 
آنها اس��تفاده کرد و آنها را ب��رای بازاریابی دهان به 

دهان متقاعد ساخت. 
نقاط تماس دیگر برای ارتباط بازاریابی: 

نقاط تماس محدود به مراحل فرآیند تصمیم گیری 
خرید نیس��تند. آنها همه جا جلوی چشم مشتریان 
حض��ور دارند. حال این کس��ب وکار شماس��ت که 

می تواند تأثیر بگذارد یا نه. 
به طور متوس��ط یک فرد در مع��رض هزاران پیام 
بازاریاب��ی در روز اس��ت. ای��ن پیام ها ش��امل نقاط 
تم��اس آنالی��ن و آفالین اس��ت، آنها به ط��ور مثال 
شامل لوگو ش��رکت روی تلویزیونی که در خانه تان 
اس��ت  )محصول واقعی(، پس��تی که توسط یکی از 
دوس��تان تان مثال در فیس بوک به اشتراک گذاشته 
می ش��ود  )بازاریابی محتوا(، یا حتی بسته یا کیفی 
که برای بردن ناهار به اداره می بریم  )بس��ته بندی( 
هستند. یک نقطه تماس می تواند هر چیزی باشد. 

مثال هایی برای نقاط تماس مشتریان: 
نق��اط تم��اس همه جا هس��تند، فقط ش��رکت ها 
باید بدانند که دقیقا مش��تری چ��ه نیازی دارد، چه 
می خواهد، چه دوس��ت دارد و... ، آن می تواند منجر 
به ایجاد یک نقطه تماس جدید ش��ود. نقطه تماس 
مش��تری هر چیزی است که به تعامل شرکت / برند 

با مشتری منجر می شود. 
ی��ک مچ بن��د ش��یک، تی ش��رت، پس��ت وبالگ، 
پس��ت های رس��انه های اجتماعی، هر گون��ه منابع 
مفید، حمایت کردن و اسپانس��ر ش��دن رویداد ها و 
مناس��بت ها، وس��ایل وابزار بازاریابی، ش��رکت های 
وابس��ته ب��ه وب، تبلیغ��ات، فعالیت ه��ای ترویجی 
و... هم��ه می توانند مثال هایی ب��رای نقاط تماس با 

مشتریان باشند. 

سارا کیومرثی
s.kiumarsi92@gmail.com
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احمدرضا معماریان

هن��گام ارائه گزینه های مختلف پرداخت در 
سیس��تم بازاریابی و فروش خود، باید مطمئن 
ش��وید ک��ه مش��تری از آنه��ا آگاه��ی دارد و 
مطابق با ارائه و توزیع شماس��ت. می توانید با 
ذکر گزینه های مختل��ف پرداخت در تضمین 
بازاریابی خود یا اس��تفاده از عالئمی در مکان 
خرید مصرف کننده، به او اطالع رس��انی کنید. 
اگر کاالهای گران قیمت می فروشید، می توانید 
طرح های پرداخ��ت ارائه دهی��د. این طرح ها 
به مصرف کنن��دگان ام��کان می دهد به جای 
پرداخت س��ریع، به صورت م��دت دار هزینه را 
پرداخت کنند. انعط��اف برنامه های پرداخت، 
معم��وال فروش کااله��ای گران قیم��ت را که 
مش��تری برای خرید نقدی آنها مش��کل دارد، 
افزایش می دهد. گزینه های پرداخت معموالً از 
جانب مشتری مثبت در نظر گرفته می شوند، 
چرا که به او برای به دست آوردن محصولی که 
نیاز دارد گزینه هایی می دهد. اطمینان حاصل 
کنید ک��ه مصرف کننده، ش��رایط گزینه های 
پرداخت پیش��نهادی ش��ما را درک می کند. 
نباید باعث شوید که مشتری ها ناراحت شوند 
یا احس��اس کنند مجبور به پذیرش شرایطی 

شده اند که موافق آن نیستند. 
مکان: ارائه کاال/خدمات از نقطه ابتدایی 

تا نقطه انتهایی
استراتژی مکان شما شامل چگونگی توزیع 
محصول تان )خدمات( و وسایلی است که برای 
انجام ای��ن کار اس��تفاده می کنید؛ همچنین، 
مکان های��ی را ک��ه محصول ش��ما در آنجا در 
دس��ترس خواهد بود تعری��ف می کند. هنگام 
طراحی اس��تراتژی مکان خود، مهم اس��ت به 
خاطر داش��ته باشید که همه مصرف کنندگان 
ب��ه یک روش خرید نمی کنند، پس مکان یابی 
محص��ول، برگ برنده ش��ما برای ق��رار دادن 
محصول در مقابل مش��تری درست و در زمان 
درست اس��ت. در مورد مکان یابی و کانال های 
توزیع محصول، گزینه های زیادی برای انتخاب 
دارید. منظور از مکان یابی، چگونگی رس��اندن 
محصول ی��ا خدمات تان به مش��تری اس��ت. 
می توانی��د بی��ش از ی��ک روش را برگزینید؛ 
بستگی به این دارد که کدام روش برای اهداف 

مکان یابی ش��ما بهتر اس��ت. روش های توزیع 
به س��ه ش��کل هس��تند که عبارتند از فروش 
مس��تقیم، فروش غیرمستقیم و ترکیبی از هر 
دو. در اینجا لیس��تی از این موارد آورده ش��ده 

است.
1- فروش مس�تقیم: هنگام اس��تفاده از 
روش فروش مستقیم، شما به صورت مستقیم 
به مش��تری یا کاربر نهایی ف��روش دارید. در 
فرآیند فروش، هیچ کس بین ش��ما و مشتری 
وجود ندارد. مثال هایی از فروش مستقیم شامل 
ف��روش اینترنت��ی یا فروش براس��اس صورت 

اجناس است. 
2- فروش غیرمستقیم: در روش فروش 
غیرمس��تقیم، شما به کس��ی می فروشید که 
س��پس محصول یا خدمات ش��ما را به کاربر 
نهایی می فروش��د یا دوباره بی��ن افراد دیگری 
توزیع می کند که محص��ول را به کاربر نهایی 
می فروش��ند. فروش غیرمستقیم به دو صورت 

زیر رخ می دهد: 
الف( خرده فروش��ی: هنگام استفاده از روش 
خرده فروشی، جنس خود را به یک خرده فروش 
می فروش��ید و او جنس را به مش��تری نهایی 
می فروش��د. یک مثال از روش خرده فروش��ی 
می تواند فروش لوازم آرایشی و بهداشتی باشد 
که تولیدکننده به شرکت بازرگانی می فروشد 
و سپس ش��رکت بازرگانی به فروش��گاه ارائه 
می ده��د و در نهایت فروش��گاه محصول را به 

دست مصرف کننده نهایی می رساند. 
ب( کلی فروش��ی: هنگام اس��تفاده از روش 
کلی فروشی، ش��ما به یک کلی فروش یا عامل 
می فروش��ید و او جنس را به یک خرده فروش 
می ده��د. معم��والً کلی فروش بیش��تر از یک 
شرکت را شامل می ش��ود. مثالی از این روش 
می تواند دالل جواهری باشد که محصول شما 
را به فروش��گاه های جواهرفروش��ی متعددی 

می فروشد. 
3- بازاریابی چندس�طحی: در بازاریابی 
چند سطحی ش��ما هم به صورت مستقیم به 
مش��تری یا کاربر نهایی و هم به افراد دیگری 
که محصول شما را توزیع می کنند و به فروش 
می رس��انند، فروش دارید. مثالی از این نمونه 
می تواند دوغ و ماس��ت محلی ی��ا نانوایی های 
خانگی باش��د که هم مس��تقیما به مشتریان 

فروخته می ش��ود و هم ش��رکای توزیع کننده 
نظیر س��وپرمارکت ها، آن را به مشتریان شان 
می فروش��ند. ب��رای ف��روش محص��ول خود 
می توانید از کانال های متعددی استفاده کنید، 
ام��ا باید کانالی را انتخ��اب کنید که برای بازار 
هدف شما کارایی داشته باشد. به عنوان مثال، 
اگر به نوجوان نرم افزار می فروشید، باید روی آن 
دسته از کانال های بازاریابی تمرکز کنید که از 
اینترنت استفاده می کنند. این روش به روشنی، 
افرادی را هدف قرار می دهد که مایل به خرید 
محصول شما هستند. به عبارت دیگر، از روش 
مکان یابی خود برای س��ازگار کردن کانال های 
توزیع با مکان مصرف کنن��ده در بازار و جایی 
که او به احتمال زیاد در آن به دنبال محصول 

خاصی می گردد، استفاده کنید. 
ارزیابی گزینه ها؛ کانال های توزیع

بیشتر کس��ب وکارها متوجه می شوند که با 
انتخاب چند کانال توزیع می توانند نس��بت به 
زمانی که تنها یک کان��ال را انتخاب می کنند، 
فروش بیش��تری داشته باشند و مصرف کننده 
بیشتری جذب کنند. داشتن کانال های توزیع 
متعدد به ش��ما ای��ن فرص��ت را می دهد که 
ارزیابی کنید کدام کانال برای محصول خاص 
شما بهترین کارایی را دارد. در اینجا لیستی از 
کانال های مختلفی را که می توانید از بین آنها 

انتخاب کنید آورده می شود. 
1- خرده فروشی: اس��تفاده از فروشگاه های 
خرده فروش��ی ای ک��ه ب��ه مصرف کنن��ده نهایی 
 ف��روش دارند. این یک کانال مس��تقیم اس��ت، 
چرا که شما مستقیما با مشتری در تماس هستید. 
2- کلی فروشی: کار با دالالن کلی فروشی 
اس��ت ک��ه به عن��وان رابط��ی بی��ن ش��ما و 
فروشگاه های خرده فروشی عمل می کنند. این 
روش می تواند به عنوان یک کانال غیرمستقیم 
در نظر گرفته ش��ود، چرا که ش��ما در تماس 
مس��تقیم با مش��تری خود نیس��تید؛ شما به 

واسطه می فروشید. 
3- فروش مس�تقیم از طریق کاتالوگ: 
این مدل بیشتر در نمایشگاه های تجاری اتفاق 
می افت��د؛ فروش مس��تقیم ب��ه مصرف کننده 
ب��ه قیم��ت خرده فروش��ی )به ع��الوه هزینه 
حمل و نق��ل( از طریق ارائه یا ارس��ال صورت 
اجناس. این کانال فروش می تواند به عنوان یک 

کانال فروش مستقیم در نظر گرفته شود، چرا 
که مس��تقیماً و بدون واسطه با مصرف کننده 

رابطه دارید. 
4- بازاریابی از راه دور: فروش مس��تقیم 
به مصرف کنن��ده از طریق تلف��ن. این کانال، 
می تواند مستقیم یا غیرمستقیم در نظر گرفته 

شود. 
5- بازاریابی اینترنتی: فروش مستقیم به 
مصرف کنندگان به قیمت خرده فروشی یا کلی 
فروش��ی )به عالوه هزینه حمل و نقل( از طریق 
اینترنت. این کانال، بس��ته به منبعی که برای 
فروش آنالین محصول خود استفاده می کنید، 
می تواند مستقیم، غیرمستقیم یا چند سطحی 

در نظر گرفته شود. 
6- نیروی فروش غیررس�می: اس��تفاده 
از کارمن��دان حقوق بگیر دولتی یا خصوصی و 
مأموران پیمانکار مستقل که محصول شما را به 
مصرف کننده یا دالل کلی فروشی می دهند. این 
کانال، بسته به اینکه نیروی فروش شما توسط 
خودتان به کار گرفته شده یا توسط پیمانکاران، 

می تواند مستقیم یا غیرمستقیم باشد. 
نتیجه گیری

مش��اهده کردیم که بازاریابی اس��تراتژیک 
ب��رای فروش ی��ک کاال ی��ا خدم��ات، با چه 
پیچیدگی هایی مواجه است. یادآوری می کنم 
که موارد توضیح داده ش��ده رابطه مستقیمی 
با تع��داد کاال/خدمات دارد. ب��ه عبارت بهتر، 
هر چ��ه تعداد کاال و خدمات ش��ما بیش��تر 
باشد، درهم تنیدگی روش های افزایش فروش 
بیش��تر و عمیق تر خواهد ش��د. نکته مهم آن 
اس��ت که ارائه و توزیع محصول حتی اگر قرار 
اس��ت با اس��تخدام و آموزش نیروی انسانی و 
به کارگیری بازاریابی تلفنی باش��د، به گونه ای 
باش��د که به فروش حضوری ختم بشود. پس 
بی��ش از آنکه دنبال جمالت زیبا برای فروش 
باشید، به دنبال یک ساختار صحیح بازاریابی و 
فروش به منظور سیستمی کردن فرآیندهای 
برنامه ریزی، اجرا و پش��تیبانی کسب وکارتان 
باش��ید و مراحل تدوین اس��تراتژی بازاریابی 
منحصربه ف��رد خود را با کمک یک متخصص 
توس��عه ب��ازار و قدم به ق��دم برنامه ری��زی و 

پیاده سازی کنید. 
madiseh@elenoon.ir

اهمیت ارائه و توزیع محصول در سیستم بازاریابی و فروش 4 راه میلیونر شدن، حتی زمانی که با 
چیزهای کوچکی شروع می کنید 

 تاجری مش��هور اس��ت. وی چندین مقال��ه در حوزه 
کس��ب و کار دارد ک��ه در اینج��ا به ش��رح یک��ی از آنها 

می پردازیم. 
سخت ترین قسمت موفقیت در شروع آن نهفته است، 
بنابراین بای��د یاد بگیریم که چگونه کس��ب و کار خود را 
ش��روع کنیم؟ پس باید بدانید با وج��ود چالش هایی که 
پی��ش روی شماس��ت، راهی برای تبدیل ش��دن به یک 
میلیونر حتی زمانی که با چیزهای کوچک کسب و کار خود 
را آغاز می کنید وجود دارد. در این مقاله قصد دارم به شما 
چهار دلیل نش��ان دهم که ثابت می کند می توانید با یک 

سرمایه گذاری کوچک تبدیل به یک میلیونر شوید. 

1- در وهل�ه اول بر یادگیری تمرک�ز کنید نه بر 
دستاوردهای بزرگ 

آموزش عالی، بزرگ ترین س��الح شماس��ت. پس ابتدا 
روی آموزش و یادگیری تمرکز کنید. اشتباه نکنید و ابتدا 
روی دستاورد های بزرگ تمرکز نکنید. تمامی چیزهایی را 
که توانایی یادگیری اش در شما وجود دارد بیاموزید زیرا 
این یادگیری ها همان چارچوب پایه ای برای دستاوردهای 
درازمدت است. به همین دلیل می گویند اگر یک میلیونر 
ورشکس��ت شود، تقریبا همیش��ه می تواند آن سرمایه از 
دس��ت رفته را بازگرداند و این موضوع به این دلیل است 
که س��رمایه گذاران ممکن است پول خود را از دست داده 
باش��ند، اما آنها دانش خود را در مورد چگونگی بازگشت 
 ب��ه جایی ک��ه نیاز دارند، از دس��ت نمی دهن��د و دانش،

 بر خالف سرمایه های مالی از دست رفتنی نیست. بنابراین 
بهتر است فراموش نشود که به جای دستاوردهای بزرگ 

در مرحله اول بر یادگیری و آموزش تمرکز کنید. 

2- شما می توانید بارها به صورت آنالین در مورد 
هر موضوعی یاد بگیرید 

من از اینترنت سپاس��گزارم زی��را اینترنت بزرگ ترین 
کتابخانه و منبع اطالعاتی گسترده ای در جهان است. شما 
هم اکنون در حال خواندن این مقاله هستید و اطالعات و 
دانش��ی را به دست می آورید که 40 سال پیش اینچنین 
آس��ان به دس��ت نمی آمد. از اینترنت به طور کامل برای 
خوان��دن کتاب ها، مرور مقاالت یا تماش��ای آموزش های 
ویدئوی��ی بهره مند ش��وید. هر روز بخش��ی از وقت تان را 
ب��رای یادگیری موضوعی به ص��ورت آنالین صرف کنید 
که می تواند ش��امل یک سری ویدئو یا حتی خواندن یک 
وبالگ مورد عالقه باشد. زمانی که به یادگیری منظم عادت 
کردید متوجه خواهید ش��د که این موضوع در پیشرفت 

شما در کسب و کارتان نقش بزرگی خواهد داشت. 

3- روی موضوع�ات و موقعیت های�ی که به آنها 
عالقه مند هستید تمرکز کنید 

این روزها شما می توانید در مورد هر چیزی یاد بگیرید 
و همچنین می توانید هر آنچه را که مش��تاق رسیدن به 
آن هس��تید هدف تان قرار دهید. من یک شکاف در بازار 
را پی��دا کردم و دانش را به افرادی که قادر به دسترس��ی 
به این نوع اطالعات نیستند، ارائه می دهم. شما می توانید 
این کار را در هر موقعیتی انجام دهید. بنابراین، هنگامی 
ک��ه به موقعیت مورد عالقه خود پی می برید و آن را پیدا 
می کنید، در مرحله بعد برای دسترسی به اطالعات مربوط 
به آن موقعیت به اینترنت مراجعه می کنید. در اصل شما 

شروع به به دست آوردن سود بزرگی می کنید. 

4- تخصص خود را با ایجاد محتوای رایگان ثابت 
کنید 

شهرت شما به عنوان یک مقام، به کسب و کار جدیدتان 
بستگی دارد، به همین دلیل من یک راهنمای سهام پنی 
ایجاد کردم و دسترسی به آن را برای عموم آزاد گذاشتم تا 
به صورت رایگان به آن دست پیدا کنند. شما ممکن است 
تبلیغات مربوط به آن را در رسانه های اجتماعی مشاهده 
کرده باشید. به یاد داشته باشید یکی از راه های موفقیت 
این است که از طریق محتوا های تان برای خودتان شهرت 
ایجاد کنی��د. این کار ایجاد دروازه ای به س��وی موفقیت 
است، زیرا از طریق محتوا های رایگان می توانید شروع به 
ایجاد روابط با دیگران کنید که ارزش کار شما را می دانند 
و از آن قدردانی می کنند و این روابط باعث کسب شهرت 
برای محصول و خدمات تان می شود. پس آگاه باشید که از 
این روش می توانید به هدف تان دست یابید و افراد زیادی 

را جذب کاال و خدمات جدید خود کنید. 

فراموش نکنید که شما می توانید کارهای زیادی 
با سرمایه اندک انجام دهید

 در گذشته ش��اید فکر می کردید که سرمایه عظیمی 
برای شروع کسب و کار و نیز کسب موفقیت نیاز دارید اما 

اکنون نباید اینچنین بیندیشید. 
اکنون می توانی��د کارهای بزرگی را با س��رمایه اندک 

شروع کنید.
 پس ابتدا باید کاری را که به آن عالقه مند و مش��تاق 
انجام دادنش هس��تید بیابید و دانش و اطالعات تان را در 
موضوع مورد عالقه خود افزایش دهید، س��پس شروع به 
تولید محصول یا ارائه خدماتی کنید که نیاز های افراد را 
برطرف کند. در نهایت، برای ایجاد روابط از طریق نش��ان 
دادن خ��ود به عنوان صاحب منص��ب در ارائه خدمات و 

تولیدات خاص خود تالش کنید.
 این چهار مورد گفته شده را با هم ادغام کنید؛ در این 

صورت می توانید به سوی موفقیت گام بردارید. 
entrepreneur :منبع

نشانهباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق
Hot Wheels  سامانه خالقانه ماشین های اسباب بازی

دکتر سجاد رحیمی مدیسه
مشاور بازاریابی و فروش
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از  جدی��دی  ش��کل  وبین��ار 
برگ��زاری کنفران��س  اس��ت که 
در وق��ت و هزین��ه  صرفه جویی 
می کن��د و مخاطب��ان به صورت 
ش��رکت  آن  در  غیر حض��وری 
می کنند. در زمان های گذش��ته 
ک��ه تکنولوژی ت��ا ای��ن اندازه 
پیش��رفت نکرده بود، کنفرانس  
حض��وری  به ص��ورت  همیش��ه 
ارائه دهن��ده  ف��رد  توس��ط  و 
انجام می ش��د. این اف��راد برای 
در شهرهای  کنفرانس  برگزاری 
مختل��ف باید به آن نقطه س��فر 
می کردن��د و صحبت ه��ای خود 
را در سالن های مخصوص برای 
حاضران ارائ��ه می دادند. امروزه 
ه��م روال کار تقریب��اً به همین 
نویس��ندگان،  اس��ت؛  ص��ورت 
س��خنرانان حرفه ای و مشاوران 
ب��ه ش��هرهای مختل��ف س��فر 
می کنن��د و صحبت های خود را 
برای ش��نوندگان ارائه می دهند. 
ام��ا ح��اال ش��رایط را برعکس 
در نظ��ر بگیرید و ب��ه این فکر 
کنید ک��ه اگر گروه های مختلف 
کس��ب و کار ب��رای ش��رکت در 
سخنرانی نزد ش��ما حضور پیدا 
کنند، آنگاه چ��ه اتفاقی خواهد 
افتاد؟ کنفرانس��ی ک��ه با روش 
برگزار می شود، همیشه  قدیمی 
تأثیرگ��ذار اس��ت و طرف��داران 
خ��ودش را دارد. همچنین این 
ن��وع کنفرانس  نتیجه بهتری در 
افزایش مشتری  و میزان فروش 
محصوالت خواهد داشت. با این 
حال زمانی که صحبت از س��فر 
کردن به سراس��ر نقاط کش��ور 
یا جه��ان به می��ان می آید، دو 
موضوع اساس��ی یعن��ی پول و 
زمان باید در نظر گرفته ش��وند. 
وجود  زی��ادی  اف��راد  همچنین 
دارن��د ک��ه هی��چ عالق��ه ای به 
ش��رکت کردن در این س��مینار 
حضوری ندارند و هیچ موقع در 
آنها شرکت نمی کنند؛ اما گزینه 

توس��عه کسب و کار  برای  خوبی 
شما به شمار می روند. 

ش��رایطی  چنی��ن  در 
ارزش  آنالی��ن  رس��انه های 
نش��ان  را  خودش��ان  واقع��ی 
 می دهن��د. وبینار مخفف عبارت

  »web-based seminar«  
است و به ارائه یک سخنرانی در 
فضای وب گفته می شود. شما در 
یک وبینار می توانید ارائه خود را 
ضب��ط  کنید و در ه��ر زمانی که 

زمانی که  مثال  خواس��تید 
در حال استراحت یا سفر 
کردن هستید، آن را برای 
مخاطب��ان پخ��ش  کنید. 
ش��ش گامی که در ادامه 
این مقاله به آنها پرداخته 
شده است، به شما کمک 
می کنن��د که ی��ک وبینار 

حرفه ای بسازید.
1- ترافیک

ی��ک  ک��ه  همانط��ور 
کنفران��س حض��وری نیاز 
به دعوت کردن مخاطبان 

دارد، شما برای حضور مردم در 
وبینار نی��ز باید به آنه��ا انگیزه 
حض��ور دهید و به نوع��ی آنها را 

دعوت کنید. 
ایمیل، ش��بکه های اجتماعی، 
رادی��و،  تبلیغات��ی،  مجله ه��ای 
تلویزیون و راه های بسیار زیادی 
وج��ود دارند ک��ه از طریق آنها 
می توانی��د مردم را به ش��رکت 
کردن در وبین��ار دعوت کنید و 
از آنه��ا بخواهید که برای ش��ما 

تبلیغ کنند. 
2- ثبت نام

معموالً خیلی کم پیش می آید 
که وبینار به صورت مس��تقیم و 
بدون ثبت  نام قبلی برای تعداد 
زیادی از مخاطبان پخش شود. 
همانطور که مردم برای شرکت 
کردن در کنفرانس های حضوری 
و کالس ها بای��د از قبل ثبت نام 
کنند، بهتر است که وبینارها هم 

سیس��تم ثبت  نام طراحی کنند 
تا ف��رد برگزارکننده لیس��تی از 
مخاطبان خود داشته باشد. یک 
ف��رم ثبت  نام خوب دارای عنوان 
برگزارکننده  تصوی��ر  مناس��ب، 
وبینار و خالص��ه ای از محتوای 
مورد بحث است. شما همچنین 
می توانید در ف��رم ثبت  نام یک 
باقیمانده  تایمر بگذارید و زمان 
ب��رای مهلت ثبت  ن��ام را در آن 

نشان دهید. 

۳- انگیزه
زمانی که بی��ن ثبت  نام وبینار 
و تاری��خ برگ��زاری آن فاصل��ه 
زیادی باش��د، از شور و اشتیاق 
ب��رای ش��رکت در  مخاطب��ان 

وبینار کاسته می شود.
 در چنی��ن ش��رایطی ش��ما 
باید به طور پیوس��ته با ارس��ال 
پیغ��ام و ایمی��ل ب��ا مخاطبان 
خود در ارتباط باشید و تا زمان 
انگیزه  برگزاری وبینار ب��ه آنها 
ثبت نام کردن مخاطبان  دهید. 
ب��رای  آمادگی ش��ان  اع��الم  و 
شرکت در یک وبینار، تنها آغاز 

ماجرا است. 
وبیناره��ای  چق��در  ه��ر 
بیش��تری برگزار کنی��د، تعداد 
مخاطبان تان بیش��تر می ش��ود 
و درنتیج��ه ای��ن ارتباطات در 
آینده به صورت خ��ودکار انجام 

خواهند شد. 

۴- ارائه
مرحله  راحت ترین  گام  ای��ن 
برای س��اختن یک وبینار است. 
ش��ما ب��ه دو روش می توانی��د 
وبینار خود را به مخاطبان ارائه 
دهید؛ نخستین روش این است 
ک��ه از قبل ویدئ��وی مرتبط را 
ضب��ط و در زمان موعود، آن را 
برای دیگران پخش کنید. روش 
دوم این است که می توانید ارائه 
خود را به صورت زنده و از طریق 
پخ��ش وب س��ایت انجام 
دهید. یک��ی از مهم ترین 
می��ان  تفاوت ه��ای 
وبین��ار و کنفرانس ه��ای 
حض��وری این اس��ت که 
ش��ما نمی توانید در پایان 
جلسه از شرکت کنندگان 
بخواهی��د ب��رای خریدن 
محصول ی��ا خدماتی که 
ارائ��ه می دهی��د ف��رم پر 
کنن��د. ام��ا در عوض در 
پایان وبین��ار می توانید از 
بخواهید  شرکت کنندگان 
وب س��ایت  آدرس  روی  ک��ه 
م��ورد نظر ش��ما کلی��ک کنند 
تا هم اطالع��ات تماس خود را 
یادداش��ت کنند و هم محصول 
م��ورد نظرش��ان را خری��داری 
کنند. ش��ما می توانی��د افرادی 
را که اطالعات تم��اس خود را 
وارد کرده ان��د اما خریدی انجام 
نداده اند، شناس��ایی و از طریق 
راه ه��ای دیگ��ر با آنه��ا ارتباط 

برقرار کنید. 
۵- پیگیری

وبینار ش��ما لیس��تی از افراد 
مختل��ف با اه��داف متفاوت به 
ش��ما خواه��د داد و به مرکزی 
فعالیت ه��ای  پیگی��ری  ب��رای 
بازاریابی تبدیل خواهد شد. این 

افراد عبارتند از: 
- کس��انی ک��ه محص��والت 
و خدم��ات ش��ما را خریداری 
می کنند یا هم��ه فعالیت مورد 

نظر شما را انجام می دهند
- کسانی که در وبینار شرکت 
کرده اند اما عالق��ه ای به خرید 

کردن ندارند
- کسانی که در وبینار شرکت 
تماس  اطالع��ات  اما  کرده ان��د 

خود را وارد نکرده اند
- کس��انی که برای ش��رکت 
در وبین��ار ثبت نام کردند اما در 
زمان کنفرانس حضور نداشتند.

۶- تأییدیه
مه��م نیس��ت هدف ش��ما از 
برگ��زاری وبینار این باش��د که 
را  بخواهی��د محصوالت خ��ود 
تبلیغ کنید یا فق��ط برند خود 
را ب��ه م��ردم شناس��ایی کنید؛ 
مهم این اس��ت که باید در همه 
مراح��ل برای آنها ی��ک ایمیل 
تأییدیه یا سفارش خرید ارسال 
کنی��د و مراحل بع��دی کار را 
توضی��ح دهی��د. گاه��ی  اوقات 
با  ایمیل ها محص��والت مرتبط 
خری��دی را که کارب��ر به تازگی 
انجام داده اس��ت، به او معرفی 
می کنن��د؛ بنابرای��ن ایمیل ه��ا 
بیشتر جنبه اطالع رسانی دارند. 
ارس��ال یک فایل آموزش��ی یا 
ویدئویی در رابط��ه با خدماتی 
ک��ه خری��داری کرده ان��د نی��ز 

پیشنهاد خوبی است. 
این ط��ور  می ت��وان  پ��س 
وبینارها  نتیجه گیری کرد ک��ه 
عالوه ب��ر صرفه جویی در زمان 
و هزینه ه��ای ش��ما، می توانند 
مخاطبان بیش��تری نس��بت به 
اجتماعات  ظرفیت یک س��الن 
برای شما جذب کنند. همچنین 
اطالعات به دس��ت آمده از افراد 
ش��رکت کننده در وبینار بسیار 
باارزش هس��تند و با اس��تفاده 
درس��ت از آنها، می توان فروش 
محصوالت و تعداد مشتری های 

وفادار را افزایش داد. 
زومیت/به نقل از
ENTREPRENEUR

۶ گام برای ساختن یک وبینار موفق
ارتباط

تعامل مناسب با کارمندان، 
زمینه ساز انسجام شرکت

موفقیت یک سازمان به عنوان یک مجموعه منسجم 
بس��تگی به توانایی س��طوح مدیریتی در ایجاد ارتباط 
مناس��ب با کارمندان دارد. در واقع آنچه انسجام داخلی 
سازمان نامیده می ش��ود، معطوف به انجام فعالیت های 
مختلف��ی از قبیل تقویت انگیزه کارمندان، بهبود روابط 
متقاب��ل، خلق محی��ط باز به منظ��ور دریافت ایده های 
کارمندان و بس��یاری امور دیگر اس��ت. در ایده حاضر 
قصد داریم به بررسی شیوه تعامل مناسب با کارمندان 

در محیط کار بپردازیم. 
کارمندان به طور معمول از نقطه نظرهای متفاوتی به 
وضعیت ش��رکت نگاه می کنند. آنچه مدیران از جایگاه 
باال مشاهده می کنند، کارمندان از درون حس خواهند 
کرد. بر این اس��اس یکی از گام های مؤثر در راس��تای 
بهبود شرایط ش��رکت، ایجاد فضای باز برای کارمندان 
جهت ارائه نظرات و ایده های شان است. اگرچه ایده های 
ارائه ش��ده لزوم��ا دارای کیفیت مطل��وب و دقت یک 
تحلیلگر حرفه ای نیس��ت، با ای��ن حال همین ایده های 
س��طحی می تواند جرقه شکل گیری ایده ای بزرگ تر در 
ذهن شما باش��د. کارمندان جوان گزینه مطلوبی برای 
سرمایه گذاری هستند. این گروه انگیزه و توانایی انجام 
کاره��ای متفاوت را دارند. تنه��ا فعالیتی که باید انجام 
دهی��د، تقویت انگیزه کارمندان جوان اس��ت. هنگامی 
که در ط��ول دوران تحصیل برای ی��ک روزنامه محلی 
کار می کردم، سردبیر پیش��نهاد بازاریابی روزنامه را به 
من و چند دانش��جوی دیگر داد. نکته وسوس��ه برانگیز 
در این میان دریافت س��هم 20درصدی از مبلغ قرارداد 
بود. اگرچه من در انجام این پروژه شکس��ت خوردم، با 
این حال تکاپویی را که در آن مقطع میان نویسندگان 
ج��وان روزنامه حاکم بود، هی��چ گاه در زندگی ام دوباره 

تجربه نکردم. 
نکته بعدی اندکی س��طحی تر از توصیه قبل اس��ت. 
اگ��ر ب��ه تئوری های افزای��ش کارایی کارمن��دان دقت 
کرده باش��ید، اغلب آنها نقش امنیت شغلی را برجسته 
کرده ان��د. این ام��ر بیانگر اهمیت تداوم اش��تغال برای 
کارمندان اس��ت. بدون ش��ک نمی توان پیش بینی کرد 
ک��ه یک کارمن��د را چه مدت می توان در ش��رکت نگه 
داشت. با این حال انعقاد قراردادهای بیش از یک سال 
می تواند زمینه جلب اطمینان کارمندان را فراهم آورد. 
الزم به یادآوری است که تأمین امنیت شغلی کارمندان 
به معنای کاهش بار مسئولیت و فعالیت های روزانه شان 
نیست. در واقع آنچه شکایت از عدم امنیت شغلی تلقی 
ش��ده و اغلب کارمندان نس��بت به آن حساسیت نشان 
می دهن��د، بیش��تر ناش��ی از گس��تردگی فعالیت های 
روزانه برخی مش��اغل اس��ت. چنین امری بدون ش��ک 
کارمندان ناراضی را به سوی ترک شرکت سوق خواهد 
داد. در چنی��ن مواردی بحث امنیت ش��غلی کاربردی 
در بهب��ود ش��رایط ندارد، بلکه راه��کار را باید در بحث 
تقس��یم مناسب وظایف که در ایده های قبل مطرح شد 

جست وجو کرد. 
تعامل با کارمندان لزوما یک طرفه نیس��ت. مدیران با 
اس��تفاده از بازخوردهای دریافت��ی از کارمندان قادر به 
شناسایی نقاط ضعف و بهبود مهارت های خود هستند. 
ای��ن امر در وهله نخس��ت نیازمند ایج��اد نوعی فضای 
دوس��تانه که در ابتدا به آن اشاره ش��د، است. مدیران 
ب��رای دریافت نظر کارمن��دان از ش��یوه های مختلفی 
اس��تفاده می کنند. ب��رای مثال در ش��رکت فیس بوک 
انتقاد از مدیران به صورت کامال واضح صورت می گیرد. 
با این حال برخی از ش��رکت ها مانند IBM از سیستم 
نظردهی ناش��ناس اس��تفاده می کنن��د. انتخاب چنین 
ش��یوه هایی به طور کلی بس��تگی به ش��ناخت ش��ما از 

کارمندان خواهد داشت. 
ایجاد تعادل میان فعالیت کارمندان و زمان مناس��ب 
استراحت شان نکته  دیگری است که در راستای افزایش 
بهره وری کارمندان و به تبع آن انس��جام درونی شرکت 
باید مدنظر قرار داد. ش��رکت نایکی امکان اس��تراحت 
کارمندان در محل کار را فراهم کرده اس��ت. همچنین 
برند فیس ب��وک امکانات تفریحی نیز ب��رای کارمندان 
پیش بینی کرده اس��ت. با این حال اغلب ش��رکت های 
تازه تأسیس یا معمولی امکان اجرای چنین طرح هایی 
را ندارن��د. ایده جایگزینی که قصد معرفی آن را داریم، 
تقوی��ت عالق��ه کارمن��دان ب��ه فعالیت ش��ان از طریق 
نیروگماری افراد براس��اس عالقه مندی ش��ان است. به 
این ترتی��ب بدون تغییر س��اعت کاری اف��راد کیفیت 

عملکردشان را بهبود خواهید بخشید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
برند نایک ش��یوه خالقانه ای ب��رای تقویت روحیه و 
کیفیت عملکرد کارمندانش دارد. بر این اس��اس ساعت 
کاری کارمندان براساس دو مدل و به انتخاب خودشان 
صورت می گیرد. همچنین امکان اقامت در محل کار به 
منظور اضافه کاری نیز وجود دارد. س��الن های ورزش��ی 
و تفریحات مختلف هم از جمله امکانات رفاهی اس��ت 
ک��ه این برند برای کارمندانش تدارک دیده اس��ت. اگر 
چنین فعالیتی به نظر زیاده روی در جلب نظر کارمندان 
می رس��د، کافی اس��ت نگاهی به اطراف ت��ان بیندازید. 
اغلب ما حداقل چند محصول این ش��رکت را در میان 
وسایل ورزشی مان پیدا خواهیم کرد. این فعالیت نوعی 
سرمایه گذاری روی نیروی انسانی است که نتیجه اش به 
وس��یله فعالیت مؤثر کارمندان در ابعاد مختلف نمایان 

خواهد شد. 

کارآفرین

 ۵ توصیه از میلیونرها

 هر کس��ی مشتاق دانس��تن این موضوع است که 
ثروتمن��دان چگونه ب��ه موفقیت دس��ت یافته اند؟ و 
چ��ه اندازه موف��ق بوده اند؟ میلیونره��ا در این مورد 
توصیه ه��ای عال��ی ای را ارائ��ه می دهند، ام��ا برای 
م��ن، میلیاردرها در س��طح کامال متفاوتی هس��تند. 
م��ن با هر دوی ش��ان )میلیونر و میلی��اردر( در طول 
سال های زیادی وقت خود را گذرانده ام و توصیه های 

خردمندانه ای از آنها دریافت کرده ام. 
در ادامه این مقاله پنج مورد از بهترین توصیه هایی  

را که از میلیاردر ها به دست آورده ام بیان می کنم.
1. ب�رای میلیاردرها قطعا ه�دف پول نبود که 

باعث شد به سختی کار کنند 
شما به راحتی فکر می کنید میلیونر ها می خواهند 
یک میلیاردر باش��ند چون همه مردم پول و سرمایه 
را دوس��ت دارند و همچنین عالقه مند هس��تند وارد 
دنیای میلیاردر ها ش��وند و عضوی از آنها باش��ند، اما 
آنچ��ه که میلیاردرها به طور مرت��ب به من می گویند 
این اس��ت که هدف آنها برای کار س��خت، قطعا پول 
نبوده اس��ت. اکثر آنها در حال حاضر آنقدر س��رمایه 
دارند که نمی دانند با آن چه کنند. قطعا چالش هایی 
برای ساختن چیزهای بی نظیر است که به آنها انگیزه 
الزم برای ادامه کار سخت را می دهد. با توجه به نکته 
گفته شده، سرمایه و پول ابزار هایی برای اندازه گیری 

موفقیت هستند و قطعا خود موفقیت نیستند. 
2. اراده و اعتقاد به خود و پشتکار، میلیاردرها 

را در دوران سخت یاری می کند 
هیچ میلیاردری به آسانی سرمایه هایش را به دست 
نیاورده است بلکه در راه دستیابی به این سرمایه ها با 
موانع مختلفی روبه رو ش��ده است که در مقابل آنها با 
پش��تکار و هوش و آگاهی ایستاده است و همین امر 
باعث ش��ده است به غول اقتصادی دنیا بدل شود. به 
من گفته ش��د، حتی زمانی  که بسیاری از دوستان و 
اعضای خانواده ش��ان به آنها می گفتند که ایده خود 
را رها کنند تنها اس��تقامت و عزم و اراده باعث ش��د 
آنها برای ادامه راه ش��ان تشویق شوند و تسلیم عقاید 
دیگران نش��وند، بنابراین برای دس��تیابی به موفقیت 
گاهی اوقات باید خالف جهت رودخانه حرکت کنید.
۳. داش�تن پول بس�یار زیاد میلیاردر ه�ا را با 
جهانی که در آن زندگی می کنید بیگانه می سازد 
هنگامی که با برخ��ی از میلیاردرها مالقات کردم، 
متوجه ش��دم که از داش��تن پول زیاد ب��ه هیچ وجه 
خوش��حال نیس��تند بلکه گاهی این موض��وع باعث 
ناراحتی آنها نیز می ش��ود. این میلیاردرها می گویند 
که داش��تن پول بس��یار زیاد آنها را با دنیا یی که در 
آن زندگ��ی می کنند بیگانه می کن��د زیرا در جوامع 
متروکه زندگی می کنند و با جت های ش��خصی پرواز 
می کنن��د، بنابراین وقتی ب��رای هم صحبتی با مردم 
ع��ادی در خیابان ها و مکان ه��ای عمومی ندارند. به 
همین دلیل خود من هنگام رسیدن به موفقیت هایم 
ت��الش زیادی برای برقراری ارتب��اط با افراد معمولی 

برای جلوگیری از این اتفاق انجام دادم. 
۴. هیج�ان داش�تن هر چی�ز لوکس�ی برای 

میلیاردرها سریع از بین می رود 
ش��یوه زندگی میلیونرها به سرعت کهنه و قدیمی 
می ش��ود. برای میلیاردرهایی که م��ن با آنها مالقات 
کردم، هیجان داشتن ماشین ورزشی اسپورت و یک 
عمارت عظیم به س��رعت از بین می رود و همین امر 
باعث می شود شیوه زندگی شان خسته کننده به نظر 
برسد. آنها گفتند بزرگ ترین هیجانی که با آن مواجه 
بوده اند این اس��ت که س��طح انگیزه های خود را باال 
ببرند. به همین دلیل بسیار ارزشمند و اساسی است 
تا هنگام دستیابی به موفقیت موضوعی را که واقعا به 
آن عالقه مند هس��تید پیدا کنید و بهتر است چیزی 
را پیدا کنید که به شما انگیزه دهد و نیاز های روحی 

شما را در زندگی برآورده کند. 
۵. برای دستیابی به موفقیت های بزرگ زمان 

زیادی الزم است 
تع��داد کم��ی از میلیاردرهایی که ب��ا آنها مالقات 
ک��رده ام مردان و زنان جوان بوده ان��د، بنابراین نباید 
فرام��وش کنیم که زمان عامل موثری در پیش��رفت 
کس��ب و کار و دس��تیابی ب��ه هدف مورد نیاز اس��ت. 
بس��یاری به س��رعت س��رمایه های زیادی به دس��ت 
آورده ان��د که برخ��ی از آنها سرمایه های ش��ان را به 
سرعت نیز از دست داده اند. فقط یک عمر فداکاری و 
تحقق بخشیدن به شما پاداشی را که برای دستیابی 
به هدف به دنبال آن هستید ارزانی می دارد، بنابراین 

انتظار معجزه نداشته باشید. 
ش��ما بای��د از بهترین ه��ا ی��اد بگیری��د و آنها را 
سرمش��ق زندگی خود قرار دهی��د، موفقیت بدون 
یادگی��ری غیرممکن اس��ت. ارتب��اط موفق و موثر 
مهارتی اس��ت که باید داش��ته باش��ید زی��را رمز 
رس��یدن به موفقیت و پیشرفت در جوانب مختلف 
زندگی به آن بس��تگی دارد، بنابراین از راهی که به 
س��وی هدف خود حرکت می کنید خارج شوید و با 
کس��ی که از شما موفق تر است گفت وگو کنید و از 
تجربه ه��ای آنها بیاموزید و بیابید که س��خت ترین 
مرحله برای دستیابی به هدف شان چه چیزی بوده 
است و از چالش هایی که با آن مواجه شده اند آگاه 
شوید و چه چیزی آنها را به موفقیت رسانده است 
دیدگاه های مختلف می تواند منجر به موفقیت های 

بزرگی در زندگی شود. 
entrepreneur :منبع

sekyS yhtomiT :نویسنده
ترجمه: علی آل  علی

 وبینارها عالوه بر صرفه جویی در زمان 
و هزینه های شما، می توانند مخاطبان 
بیشتری نسبت به ظرفیت یک سالن 

اجتماعات برای شما جذب کنند. 
همچنین اطالعات به دست آمده از افراد 
شرکت کننده در وبینار بسیار باارزش 
هستند و با استفاده درست از آنها، 
می توان فروش محصوالت و تعداد 

مشتری های وفادار را افزایش داد

تبلیغات خالق

فروش سبد هدیه: تهیه یک سبد خالقانه از لوازم مختلف برای هدیه دادن به هر کسی جذاب است. شما می توانید با ذوق و سلیقه 
انواع مختلفی از لوازم کودک، لوازم التحریر، شکالت، صنایع دستی و... را برای مناسبت های مختلف تهیه کنید و آن را از طریق 

فروشگاه های محلی و آنالین بفروشید. بازاریابی آنالین را در این خصوص جدی بگیرید.

سارا کیومرثی
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اخبار

اصفهان- قاس�م اسد- سومین کنفرانس بین المللی چهارمین انقالب 
صنعتی با حضور فعاالن اقتصادی و شش سخنران مهمان خارجی در سالن 

همایش های بین المللی اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد .  
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،مسعود گلشیرازی رئیس 
کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در آیین افتتاح این کنفرانس گفت: 
ه��دف از برگ��زاری کنفرانس انقالب صنعتی چهارم در اصفهان این اس��ت 
ک��ه صاحبان صنایع و واحدهای صنعتی در اصفه��ان با تازه های فناوری در  
کسب وکار آشنا شوند. رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه 
پیرامون تاریخچه انقالب های صنعتی اول تا سوم، به موضوع انقالب صنعتی 
چهارم اشاره کرد و بیان داشت: خودروهای بدون سرنشین، پهپادها و روبات ها 
نمونه هایی از انقالب صنعتی چهارم هس��تند اما سوال اینجاست که  انقالب 
اخیر چه تاثیری در کسب وکار و وضعیت اقتصادی خواهند گذاشت؟ رضا رادفر 
از شرکت EPL در این کنفرانس گفت: رویکرد انقالب صنعتی چهارم افزایش 

بهره وری در تولیدات و ارایه خدمات به مشتریان است .
وی تصری��ح کرد:ایجاد فضای مجازی ،موبالیزه ش��دن و آنالیز فرایندها  از 
مهم ترین بخش های انقالب صنعتی چهارم در بنگاه های اقتصادی پیش روست. 
امید گیوه چی  از شرکت اشنایدر الکتریک آلمان  در این همایش گفت:ارزش 
ایجاد کردن و افزایش راندمان با استفاده از فناوری موضوع اصلی شرکت های 

بین المللی اس��ت .  وی با اش��اره به اینکه 53 درصد انرژی در س��اختمان ها 
مصرف می شود، افزود:کاهش انرژی و افزایش رضایت مشتریان ساختمان ها  
 به عنوان رویکرد  اصلی شرکت های ساختمانی بین المللی است. آندره جاکوس
Andre Jacques  از ش��رکت Business School Porto در 
این همایش گفت:بر اساس  تحقیقات بازار انجام شده مشتریان به  توجه ویژه 
شرکت ها به خواست های آنان نیاز دارند. وی افزود:شرکت های بین المللی برای 
موفقیت در فضای رقابتی همواره از نظریات مشتریان برای ارتقا خدمات خود 
استفاده می کنند. وی استفاده روزافزون از نرم افزاری موبایل )APP( را نشان 
از توجه شرکت ها به خواست های مشتریان دانست و گفت:در خدمات نوین 

درمانی بیمار از منزل با پزشک خود در ارتباط و با استفاده از app داروهای 
خ��ود را دریافت می کند . س��عید صنایعی دبیر اجرایی س��ومین کنفرانس 
چهارمین انقالب صنعتی ، استان اصفهان را پایتخت صنعتی ایران معرفی کرد 
که متأسفانه اکنون دچار چالش ها و معضالت اساسی و عدیده ای است، تاکید 
کرد: به طورقطع حل این مشکالت نیازمند چاره اندیشی است. به گفته دبیر 
اجرایی سومین کنفرانس چهارمین انقالب صنعتی؛ وضعیت اقتصاد چهارمین 
انقالب صنعتی، مراکز خرید هوش��مند، گردش��گری و خدمات گردشگری، 
فناوری های نوین و ش��رکت های حوزه مصالح ساختمانی و ساختمان سازی 
از تامین کاال تا مصرف از محورهای برپایی این کنفرانس در اصفهان اس��ت. 
صنایعی اضافه کرد:نقش فناوری های نوین در صنعت گردشگری و خدمات 
وابسته ،خودکارسازی صنعتی و صنعت ساختمان ازجمله موضوعاتی است که 
در این کنفرانس  به آن پرداخته می ش��ود. ،علی صنایعی از دانشگاه اصفهان 
،لودیو کندز  Claudio  Cenedese از Electrolux ،دیود بن استولز   
 Hanspeter Thueler KTH ، از شرکت  Stoltz David Bohn
از ش��رکت HTS ، فرانسیسکو مارتین Martin Francisco  از شرکت 
Sierra از دیگر س��خنرانان  این کنفرانس یک روزه بودند. این کنفرانس به 
همت کمیس��یون تجارت ،خدمات و ارتباطت ات��اق بازرگانی اصفهان در دو 

بخش صبح و بعدازظهر برگزار شد.

تبری�ز - ماهان فالح- رئیس آموزش منطقه 8 عملیات انتقال گاز 
از برگزاري دوره آموزش��ي راهکارهاي مبارزه با افسردگي در بین تمامي 
پرسنل منطقه 8 عملیات و خانوادهایشان، براي اولین بار در سطح این 
منطقه خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي 
منطقه 8 عملیات انتقال گاز، غالمرضا روشني، رئیس آموزش منطقه 8 با 
اعالم این مطلب گفت: این کارگاه آموزشي یکي از پروژه هاي بلند مدت 
و زمان بر آموزشي بمناسبت شعار بهداشت جهاني) مبارزه با افسردگي( 
ب��وده که با برگزاري دوره آموزش��ي فوق، کارکنان منطفه 8 عملیات با 
راهکارهاي مقابله با افسردگي آشنا شدند. روشني هدف از برگزاري این 
دوره آموزشي را ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از آسیب هاي رواني، 
توانمندسازي کارکنان در مقابله با افسردگي، شناخت نشانه ها و عالئم 

افسردگي و مهارت مقابله با آن دانست و افزود: تاکنون تمامي پرسنل و 
خانواده هاي تاسیسات تقویت فشار گاز چلوند، اردبیل و همچنین مراکز 

به��ره برداري اردبی��ل و بوکان آموزش هاي الزم را گذرانده و در س��ایر 
مراکز و تاسیس��ات نیز این دوره آموزش��ي در طول سال جاري برگزار 
خواهد شد. رئیس آموزش منطقه 8 عملیات انتقال گاز اظهار داشت: در 
ابتداي این دوره آموزشي، میزان افسردگي شرکت کنندگان توسط دکتر 
 احمد ایزدي، مدرس دوره، مورد سنجش قرار گرفته و در صورت نیاز به

 شرکت کنندگان خدمات رایگان تعلق یافته و به مراکز مشاوره معرفي 
خواهند شد. روشني تاکید نمود: واحد آموزش منطقه در تالش است با 
برگزاری دوره های آموزش��ی بعد از پیاده س��ازی استاندارد آموزشی در 
جهت افزایش اثربخشی دوره های برگزاری، توسعه مراکز آموزشی، اجرای 
دوره ه��ای فنی در محل تجهیزات تاسیس��ات و یاردها، گامی هرچند 

کوچک در راستای ارتقاء بهره وری و تعالی سازمانی بردارد.

اردبی�ل- خبرن�گار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت گاز 
اس��تان اردبیل خبر داد که در س��ه ماهه اول س��ال جاری بیش 
از 3400 م��ورد اش��ترک پذیری جدید در بخ��ش های خانگی ، 
عمومی و صنعتی صورت گرفته اس��ت . به گزارش روابط عمومی 
شرکت گاز استان اردبیل در سه ماهه اول سالجاری 152 کیلومتر 
ش��بکه گذاری  لوله پلی اتیلین و فوالدی  و 4000 مورد انشعاب 
اجرا شده است. وی افزود : تاکنون 8200 کیلومتر شبکه گذاری 
ش��هری و روس��تایی انجام گرفته اس��ت که از این میزان 2700 
کیلومتر در بخش شهری و 5500 کیلومتر در بخش روستایی  به 
اجرا درآمده اس��ت. خدائی همچنین از نصب  213500 انشعاب 

در سطح اس��تان خبر داد و گفت : از این میزان تعداد 124000 
انشعاب شهری و 89500 انشعاب روستایی می باشد.  مدیرعامل 

ش��رکت گاز اس��تان اردبیل در ادامه اضافه نمود : هم اکنون 65 
جایگاه CNG ، 1293 مورد گازرسانی به صنایع جزء و مصارف 
عمده ، 427000  مورد مصارف عمومی و خانگی  و 13 ش��هرک 
 و ناحیه صنعتی در س��طح اس��تان اردبی��ل از نعمت گاز طبیعی 
بهره مندند. وی تعداد کل ایستگاه های تقلیل فشار را 261 مورد 
 CGS عن��وان کرد و گفت: از ابتدا تا کنون تعداد 22 ایس��تگاه
، 120 ایس��تگاه TBS که 1 مورد در س��الجاری انجام گرفته ، 
22 ایس��تگاه CGS&TBS، 170 ایس��تگاه MS که 1 مورد 
در سالجاری انجام گرفته و 98 ایستگاه  CPS در سطح استان 

اردبیل اجراء و در حال بهره برداری می باشد .

ساری - دهقان - در کارگروه آب شورای حفظ حقوق بیت المال مورد 
بررسی قرار گرفت . در این جلسه که در محل سد گلورد با حضور اعضای 
کارگروه آب استان مازندران برگزار شد  ابتدا آقای کریم مظفری مدیر سد 
گلورد با اشاره به اهداف این طرح بزرگ از جمله تأمین آب شرب 350 هزار 
نفر از جمعیت شهر ها و روستا های پایین دست و تأمین آب کشاورزی 
2500 هکتار از اراضی دشت نکا و بهشهر از سد گلورد به عنوان بلندترین 
سد سنگریزه ای با رویه پوشش بنتی کشور یاد کرد و گفت : با آغاز آبگیری 
اولیه این سد قطعا این سد به عنوان یکی از مراکز گردشگری استان تبدیل 
خواهد شد لذا حفظ حریم کمی و کیفی این طرح با هدف تآمین آب شرب 
مناسب و مطلوب برای شهروندان امری ضروری است و برای این مهم ما 
نیازمند مطالعه و اجرای طرح جامع روستایی در منطقه بوده تا بتوانیم با 

مشارکت مردم و همکاری دستگاه اجرایی ذیربط ساماندهی مناسبی در 
استقرار جمعیت منطقه داشته باشیم. در ادامه آقای موسی نامدار قائم مقام 
مدیر عامل آب منطقه ای مازندران باقدردانی از تالش همه کسانی که در 

خلق این طرح مهم ملی مشارکت داشتند به تشریح اهداف برگزاری این 
جلس��ه در محل سد گلورد پرداخت و گفت : پس از سالها تالش مستمر 
یکی از سازه های بلند آبی  استان با صرف هزینه ای بالغ بر 230 میلیارد 
تومان با اهداف متنوع و دراز مدت در زمینه شرب ، کشاورزی و صنعت و 
گردشگری و انرژی برقابی شکل گرفت و امروز همه ما وظیفه داریم برای 
حفظ این سرمایه ملی که بخشی از انفال عمومی محسوب می شود از هیچ 

کوشش و تدبیری دریغ نکنیم .
 سپس در مورد استمالک اراضی ، حریم کمی و کیفی ، مسائل زیست 
محیطی و منابع طبیعی ، مباحث خدمات رس��انی به تأسیسات خارج از 
بافت عمومی روستاهای حاشیه سد از سوی دستگاه های دیربط بحث 

و تبادل نظر و تصمیماتی اتخاذ شد .

تبریز - ماهان فالح- با هدف گرامیداشت روز عفاف و حجاب جلسه 
هم اندیش��ی با حضور جانشین و مش��اور مدیرعامل و بانوان شاغل در 
ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت گاز استان آذربایجان شرقی، 
جانشین شرکت گاز استان در ابتدای این جلسه در خصوص اهمیت  و 
ضرورت عفاف و حجاب گفت: مطابق آیات قرآنی حجاب بر مردان و زنان 
جامعه اسالمی واجب بوده و رعایت پوشش هم برای مردان و هم برای 

زنان مایه عزت است. مهندس سیدامیر رضوی افزود: رعایت حجاب  و 
عفاف یکی از مولفه های اصلی جوامع اس��المی است و  بانوان شرکت 
گاز استان در این زمینه از سرآمدهای  رعایت عفاف و حجاب در محیط 
اداری هس��تند. بر اس��اس این گزارش، سخنران این جلسه مباحثی از 
قبیل تاریخچه حجاب در ایران و جهان، فلسفه حجاب و عفاف در قرآن 
و اجتماع، آثار حجاب در ابعاد فردی  و اجتماعی و راه های گس��ترش 

فرهنگ حجاب ارائه کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- طی آیینی با حضور مدیران 
ارگان های دریایی و اقش��ار و صنوف مختلف دریاییان در بندر ش��هید 
رجای��ی، 27 نفر از دریانوردان نمونه اس��تان هرمزگان مورد تقدیر قرار 
گرفتند. به گزارش واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان هرمزگان، این آیین پس از اقامه نماز جماعت مغرب 
و عشاء حوالی ساعت 20:30 شامگاه سه شنبه 20 تیرماه با قرائت آیاتی 
از کالم اهلل مجید در مهمانسرای بندر شهید رجایی آغاز شد. "اله مراد 
عفیفی پور" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان به عنوان نخس��تین 
س��خنران این برنامه مقدم شرکت کنندگان حاضر در این آیین باشکوه 
اعم مس��ئوالن ارگانهای دریایی، مدیران دس��تگاه های اجرایی، اقشار 
مختلف دریایی و اصحاب رس��انه اس��تان را گرامی داش��ت. وی ضمن 
اش��اره به اهداف نامگذاری چهارم تیرماه ب��ه نام روز جهانی دریانوردان، 
به تبیین شعار امسال این مناسبت "دریانوردان اهمیت دارند" پرداخت. 
عفیفی پور از ثبت حدود 9 هزار شناور و فعالیت 30 هزار نفر دریانورد در 
استان هرمزگان سخن به میان آورد و گفت: حدود یک چهارم جمعیت 
دریانوردان ایران و همچنین بیش از 40 درصد سواحل کشور متعلق به 
این اس��تان است. امیر دریادار"حسین آزاد" فرمانده منطقه یکم نیروی 
ارتش جمهوری اس��المی به عنوان دیگر س��خنران این مراسم با بیان 
آمارهایی به تش��ریح اهمیت و جایگاه دریانوردان و اقیانوس پیمایی در 
توس��عه ایران به عنوان یک کش��ور دریایی پرداخت و راهبردهایی را به 

منظور افزایش سهم ایران از تغییرات بزرگ جهانی مطرح کرد.  اجرای 
موسیقی زنده، پخش نماهنگ با موضوع دریانوردان و برگزاری مسابقه 
ضرب المثل های دریایی از دیگر برنامه های این مراسم بود.  پایان بخش 
این آیین باشکوه که تا ساعت 22:15 شامگاه سه شنبه، بیستم تیرماه 
ادامه داش��ت، تجلیل از 27 نفر از دریانوردان نمونه استان هرمزگان بود 
که با اهدای لوح س��پاس، تندیس ویژه و هدایایی دیگر مورد تقدیر قرار 
گرفتند. از نکات قابل توجه این مراسم، تجلیل از یک بانوی دریانورد به 
نام راحله طهماسبی سروستانی بود که فعالیت یک زن در این حرفه مورد 

توجه حضار و رسانه ها قرار گرفت.  

تبریز ماهان فالح: فرماندار شهرستان هریس به همراه همراه از پروژه ها 
و تاسیسات آب و فاضالب منطقه هریس بازدید کردند . به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، در این بازدید فرماندارهریس گفت: با توجه به همت وتالش مدیریت 
آب و فاضالب ش��هری و کارکنان این واحد و انجام کلرزنی منظم و باوجود 
حفاظ در منابع  و مخازن آب منطقه هریس مش��ترکین شهرستان هریس 
از آب شرب کامال بهداشتی استفاده می کنند. تقویمی ادامه داد: با توجه به 
اتمام عملیات اجرایی بیش از50 درصدی شبکه انتقال فاضالب شهرهریس 
ان ش��ااهلل در آینده نزدیک شاهد افتتاح وبهره برداری از این پروژه به همت 

مردان دولت تدبیر و امید در شهرستان هریس باشیم. مشخصات فنی شبکه 
فاضالب شهرهریس :کل خطوط شبکه فاضالب که از سال 1387 آغاز شده 
اس��ت در حدود 45000 متر بوده  و تاکنون 21500 متر با احتس��اب خط 
انتقال اجرا شده است. شبکه فاضالب خیابان های شهید بهشتی، فرمانداری، 
جمهوری اسالمی، قسمتی از محله بازار، مسیر گاوداریها، محله مومنلو و محله 
آبدالو شبکه فاضالب اجرا ش��ده و با توجه به اجراء باالی 95درصد خطوط 
انتقال در صورت مهیا بودن خروجی مس��یر می توان نس��بت به واگذاری 

انشعاب باالی 2000 فقره خانوار اقدام کرد. 

در سومین کنفرانس بین المللی چهارمین انقالب صنعتی در اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد

عامل موفقیت بنگاه های اقتصادی با بهره گیری از چهارمین انقالب صنعتی

کارکنان منطقه 8 عملیات انتقال گاز با راهكارهاي مقابله با افسردگي آشنا شدند

3400 اشتراک پذیری جدیدگاز طبیعی در سه ماهه اول سال جاری در استان اردبیل

مدیر عامل آب منطقه ای مازندران:

صیانت از حریم کمی و کیفی سد گلورد

توسط شرکت گاز آذربایجان شرقی

جلسه هم اندیشی به مناسبت روز عفاف و حجاب برگزار شد

طی آیینی در بندر شهید رجایی؛ 27 دریانورد نمونه استان هرمزگان تجلیل شدند

بازدید فرماندار هریس از پروژه ها و تاسیسات آب و فاضالب منطقه

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خبر داد
آغاز عملیات اجرایی اولین نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک در خوزستان 

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان گفت: به منظور مدیریت برق رسانی مطمئن به تاسیسات حیاتی 
و زیر بنایی و نیز تقویت شبکه های توزیع عملیات اجرایی اولین نیروگاه تولید پراکنده مقیاس کوچک در سطح استان خوزستان با سرمایه گذاری 
بخش خصوصی آغاز گردید.  محمود دشت بزرگ افزود: هدف از احداث این نیروگاه جلوگیری از قطع برق تصفیه خانه شماره 2 اهواز در صورت قطع 
برق شبکه سراسری می باشد. وی ادامه داد: این نیروگاه به ظرفیت 20 مگاوات با حدود هفت میلیون و 200 هزار یورو )هشتاد میلیارد ریال( سرمایه 
گذاری بخش خصوصی در مجاورت ایستگاه برق 132/33 کیلوولت کیان آباد وتصفیه خانه آب شماره دو اهواز احداث می گردد.  دشت بزرگ تصریح 
کرد: این پروژه در دو فاز اجرا می گردد که فاز اول طرح شامل 10 مگاوات و با تجهیزات ساخت شرکت GUASCOR کشور اسپانیا حداکثر 
تا پیک تابستان سال جاری مورد بهره برداری قرار می گیرد. وی با اشاره به مزایای نیروگاههای مقیاس کوچک گفت: خرید تضمینی برق تولیدی 
نیروگاه بمدت پنج سال توسط وزارت نیرو با تعرفه بسیارجذاب از بخش خصوصی، باز گشت سرمایه در کمتر از سه سال، استفاده این نیروگاهها 
ازگاز طبیعی، داشتن آلودگی بسیارکمتری نسبت به نیروگاههای بزرگ، امکان احداث در محل مصرف و در نتیجه کاهش تلفات و هزینه های توسعه 
شبکه، سرعت بسیار باالی احداث ، درصورت مهیا بودن زیرساخت ها امکان احداث درکمتر از دو ماه و واگذاری زمین با قیمت مناسب در شهرک 

های صنعتی از جمله مزایای این نیروگاهها هستند.

مدیرعامل گاز گلستان خبرداد 
افزایش مشترکین گاز طبیعی استان در سه ماهه نخست سال جاری

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس صفرعلی جمال لیوانی درگفتگو با پایگاه اطالع رسانی گازگلستان  با بیان این که  تعداد مشترکان 
این استان در حال افزایش است  گفت:درسه  ماهه نخست  امسال  تعداد 4 هزار و 156  مشترک جدید به جمع  مشترکان گازطبیعی استان اضافه 
شده اند.وی اظهارداشت:دربازه زمانی یاد شده درسطح استان  79  کیلومتر شبکه گذاری گاز اجرا شده که از این مقدار 8  کیلومتر سهم شهرها و 71  
کیلومتردیگر نیز سهم روستاهای استان بوده است.ایشان همچنین از نصب 3213   انشعاب جدید در این استان خبرداد وگفت: هم اکنون عملیات 
نصب انشعاب در برخی نقاط این استان دردست اجراست و در سه  ماه  ابتدایی  سال جاری  در بخش شهری 366  مورد و در بخش روستایی 2847  
مورد انجام شد.مهندس جمال لیوانی با اشاره به روند رو به رشد گازرسانی در استان گلستان اعالم کرد:درمدت زمان یادشده  1976  مشترک در 
بخش شهری و  2180   مشترک در بخش روستایی به تعداد مشترکان گاز استان گلستان اضافه شدند  .مدیرعامل گاز استان گلستان با بیان این 
که درمدت مذکور نیز 3825 خانوار از نعمت گازطبیعی بهره مند شده اند گفت:از این میزان در بخش شهری 1768  خانوار و در بخش روستایی 

2057  خانوار از سوخت پاک درسبد انرژی خود برخودارند.

کارگروه انسجام بخشی صنعت آب و برق استان گلستان برگزار کرد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب استان گلستان ، در این مراسم مسئول امور فرهنگی و دینی 
صنعت آب وبرق استان گلستان ضمن تبریک روز ملی عفاف و حجاب به همکاران شاغل در صنعت آب وبرق استان گفت: نگاه اسالم و جمهوری 
اسالمی به حجاب نگاهی محترمانه و تکریم آمیز و عاقالنه است و  در جامعه اسالمی حجاب جایگاهی رفیع دارد و باید قدر و منزلت این جایگاه به 
هر ترتیب حفظ گردد.حجت السالم والمسلمین بیرقدار با اشاره به وجود حجاب از گذشته های دور و قبل از اسالم در ایران گفت : یکی از وظایف 
مهم امور فرهنگی و دینی صنعت آب وبرق استان پاسداشت حجاب به عنوان امر مهم دینی، اجتماعی، فرهنگی و ملی است .وی یکی از فواید رعایت 
پوشش و عفاف را، حفظ حریم و استحکام خانواده ها بیان کرد و گفت: با شناخت بانوان از این مساله که حجاب مصونیت است نه محدودیت، از 
بسیاري از بزهکاریهاي اجتماعي جلوگیري مي شود.وی اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات دین است و حتی امروز که این فریضه و 
دفاع از آمرین و ناصحین قانون شده است، بازهم به طور شایسته انجام نمی شود.مدیرکل بازرسی استان گلستان گفت: مهمترین بحث در مورد ترویج 
عفاف و حجاب در جامعه، توجه به رکن رکین خانواده است زیرا راه استحکام بنیان های جامعه، از تحکیم اساس خانواده می گذرد.حجت االسالم 
والمسلمین فتوحی افزود :با انجام اقدامات کلیشه ای نمی توان عفاف و حجاب را نهادینه کرد، بلکه در این راه باید برای مخاطب جذابیت ایجاد کرد 
و با روش های خالقانه مخاطب را به موضوع حجاب جذب کرد.وی  با تاکیدبر استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در این حیطه اظهار داشت: صدا 
و سیما، حوزه های علمیه و دانشگاه ها پتانسیل های خوبی برای نهادینه کردن موضوع عفاف و حجاب هستند و می توانند با نگاه و طرحی نو و 
مبتکرانه در عالقه مند کردن مخاطب به این موضوع نقش عمده ایفا کنند.در ادامه این مراسم کارگاه آموزشی با موضوع نقش امر به معروف و نهی از 
منکر در ترویج فرهنگ عفاف و حجاب  با حضور دکتر اقبالی نسب روانشناس و از اساتید دانشگاه برگزار گردید.گفتنی است در حاشیه این همایش 
نمایشگاه عکس عفاف و حجاب و محصوالت فرهنگی مرتبط با این موضوع با همت دبیرخانه عفاف وحجاب استان گلستان و کارگروه انسجام بخشی 

صنعت آب وبرق برپا گردیده و با استقبال خوب مدعوین همراه بوده است.

پتروشیمی شازند صدر نشین شد
اراک - خبرنگار فرصت امروز- امروز در تاالر پتروشیمی، 3 محصول پتروشیمی شازند بیش از کاالهای دیگر مورد توجه بازار قرار گرفت و 
با رقابت از سوی معامله گران خریداری شد. به گزارش »پتروتحلیل«، ایزوبوتانول در صدر کاالهای جذاب قرار گرفت، به طوری که با سقف قیمت 
معامله شد. این کاال با 550 تن عرضه 3 هزار و 47 تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کاال 2 هزار و 318 تومان بود و با سقف قیمت یعنی 2 هزار و 
550 تومان خریداری شد. اتیلن گالیکول و منومر وینیل استات پتروشیمی شازند هم با رقابت از سوی معامله گران خریداری شدند. مابقی محصوالت 
با قیمت پایه مورد داد و ستد قرار گرفته و به این ترتیب بازار همچنان با آرامش همراه بود. منو اتیلن گالیکول پتروشیمی شازند با 330 تن عرضه 
649 تن تقاضا داشت، قیمت پایه این کاال 2 هزارو 685 تومان و میانگین نرخ خرید آن هم 2 هزار و 768 تومان رقم خورد. در همین حال منو اتیلن 
گالیکول پتروشیمی مروارید و مارون با نرخ پایه معامله شدند. منواتیلن گالیکول فرسا شیمی هم خریدار نداشت. با این حال دی اتیلن گالیکول 
پتروشیمی شازند، مروارید و مارون هم با قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت. منومر وینیل استات شازند هم با 880 تن عرضه 2266 تن تقاضا داشت، 
قیمت پایه این کاال 3 هزار و 50 تومان و میانگین نرخ خرید آن هم 3 هزار و 61 تومان بود. این کاال به صورت سلف عرضه شد. بازار محصوالت 
شیمیایی با توجه به ضعف بازارهای جهانی روند آرامی را طی می کند، نوسان رو به پایین قیمت نفت و نگرانی ها در این حوزه، از دالیل ضعف بازار 
عنوان می شود، در هفته جاری نیز قیمت پایه برخی از محصوالت شیمیایی به کاهش خود ادامه دادند و برخی دیگر نیز اندکی رشد داشتند. به این 
ترتیب استایرن منومر پتروشیمی پارس با قیمت پایه 3 هزار و 793 تومان و حجم 5016 تن به فروش رفت، کریستال مالمین پتروشیمی خراسان 
هم با حجم 70 تن و نرخ پایه 4 هزار و 903 تومان خریداری شد. در همین حال دی اتیل هگزانول پتروشیمی شازند و زایلین مخلوط پتروشیمی 
بندرامام وارد سیستم مچینگ شدند. حجم معامالت محصوالت شیمیایی امروز 12 هزار و 396 تن رقم خورد. حجم عرضه ها 21 هزار و 714 تن 

و تقاضای آن هم بالغ بر 16 هزار و 796 تن بود.

گردهمایی با شعار »من امنیت خانواده ام را دوست دارم« در سمنان
سمنان - حسین بابامحمدی-  سرپرست سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان از برگزاری 
راهپیمایی و گردهمایی بزرگ به مناس��بت هفته عفاف و حجاب در س��منان خبر داد . جواد نجاریانی افزود :این 
راهپیمایی و گردهمایی بزرگ با عنوان صیانت از حریم خانواده و با شعار" من امنیت خانواده ام را دوست دارم" از 
ساعت 18 الی 20 بیست و یکم  تیرماه از میدان کوثر به سمت پارک آبشار برگزار شد . وی تحکیم بنیان خانواده را 
مهم ترین هدف برگزاری این گردهمایی عنوان و تصریح کرد: خانواده با اهمیت ترین نهاد جامعه و تاثیرگذارترین محل 
برای پرورش کمال ارزش های اخالقی در جامعه است و  رشد همه جانبه اجتماع در گرو وجود خانواده ای معتقد و 
ارج نهادن به ارزشها ورعایت اصول اخالق است. این همایش به همت کمیته حجاب و عفاف سمنان برگزار شد و سازمان فرهنگی ورزشی و اجتماعی 

شهرداری سمنان در راستای ترویج سبک زندگی عفیفانه تبلیغات این راهپیمایی و گردهمایی بزرگ را بر عهده گرفته بود.

مدیرعامل شرکت گاز استان آذربایجان غربی: 
فرمانداری سردشت همكاری تنگاتنگی  با شرکت گاز استان دارد

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- مهندس ش��یخی در دیدار از فرمانداری سردش��ت و پروژه های گازرسانی 
 این شهرس��تان با اعالم این خبر افزود: با تدوام این هماهنگی ها و همکاری س��ایر نهادها و ارگانها شاهد آینده ای 
رضایت بخش در خصوص توسعه گازرسانی به روستاهای سردشت خواهیم بود.  فرماندار سردشت نیز در این دیدار 
با ابراز رضایت از فعالیتها و اقدامات شرکت گاز در گسترش گازرسانی به مناطق محروم گفت: امیدواریم در سایه 
همکاری ها این تالشها به نتیجه نهایی که همانا گازرسانی به تمام روستاهای باالی 20 خانوار است برسیم.  مهندس 

هژار جهانی افزود: فرمانداری برای به ثمر نشستن تالش مجموعه شرکت گاز از هیچ کوششی دریغ نمی کند.

40 طرح مصوب در شهرهای استان قزوین
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شهرس��ازی و معماری اداره کل راه و شهرس��ازی قزوین 
گفت: شهرهای استان دارای 40 طرح تصویب شده از جمله طرح های جامع، تفصیلی، جامع ناحیه ای، 
مجموعه شهری و DBS )استراتژی توسعه شهری( هستند. به گزارش اداره روابط عمومی اداره کل راه 
و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی در گفت و گو با ایرنا افزود: از این تعداد، هفت طرح مربوط 
به قبل از سال 91 است و 21 طرح )جامع، تفصیلی و جامع تفصیلی( طی پنج سال گذشته ابالغ شده و 
هشت طرح نیز در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسیده و مراحل ابالغ خود را طی می کند و چهار 
طرح دیگر هم در دست تهیه قرار دارد. وی ادامه داد: در حال حاضر طرح های تفصیلی و جامع تفصیلی شهرهای آبیک، تاکستان، الوند، خرمدشت، 
اسفرورین، نرجه، شریفیه، دانسفهان، کوهین، اقبالیه، ضیاءآباد، شال، بیدستان، آبگرم، خاکعلی، ارداق، محمودآباد، قزوین، بوئین زهرا، معلم کالیه و نیز 
طرح مجموعه شهری و طرح جامع ناحیه ای استان از سوی شورای عالی شهرسازی و معماری ابالغ شده است. به گفته وی، طرح جامع، طرحی بلند 
مدتی است که افق آن 10 تا 20 سال پیش بینی شده و یک کار مطالعاتی بوده که روی شهر و در حوزه اقلیمی، جمعیت، جغرافیا، فرهنگ، محیط 
زیست و سایر موارد انجام و براساس آن چشم اندازی برای شهر تعریف و توسعه شهر متناسب با آن چشم انداز پیش می رود. اسماعیلی ادامه داد: در 
این طرح متناسب با توسعه بیرونی و درونی شهر برای اراضی شهری و نحوه استفاده از آن و منطقه بندی که حوزه های مسکونی، صنعتی، بازرگانی، 
اداری، تاسیسات و ارتباطی برنامه ریزی می شود و یک نقشه راه تهیه و براساس آن چارچوبی برای آن متصور می شود و چون مقیاس انجام شده 

در آن یک در 10 هزار است، متناسب با آن طرح تفصیلی نیز تهیه می شود. 

عملكرد شرکت گاز استان مرکزی در سه ماهه نخست سالجاری 
اراک- خبرنگار فرصت امروز- جواد مهندس مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان مرکزی عملکرد وفعالیتهای س��ه ماهه اول سال1396در این 
شرکت را بدین شرح توضیح داد:درسال جاری بیش از دو هزارو 362 مشترک جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این 
شرکت گردیده است که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به 526 هزار و422 مشترک رسیده است.   جواد 
 مهندس مدیرعامل این شرکت روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان مرکزی را تاکنون  937روستا برشمرد همچنین  جمعیت شهری 
بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 97 درصد عنوان کرد و در این خصوص گفت:استان 
مرکزی دارای 34 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و تعداد خانوارهای تحت پوشش گاز طبیعی در 
شهرها  335 هزار و668خانوار وتعداد خانوارهای روستایی تحت پوشش گاز طبیعی در استان مرکزی 103 هزار و 87خانوار می باشند.ایشان در 
ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 1396 درسطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در سه ماهه نخست سالجاری یک 
میلیارد و573میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف خانگی و تجاری ،صنایع،و نیروگاه مصرف شده است . مدیر عامل 
شرکت گاز استان مرکزی درادامه در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گفت: ازابتدای سالجاری تاکنون به میزان 30کیلومتر شبکه 
گاز به شبکه های گازرسانی این استان افزوده شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت تا کنون به بیش از 9 هزار 

و902کیلومتر رسیده است وتعداد 888 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده است.



تحقیقات علمی نش��ان می دهند که کلید تیزهوشی و 
عملکرد بهینه مغز، به طرز تفکر انس��ان در مورد زندگی 
بستگی دارد. ما به طور کلیشه ای، فکر می کنیم انسان های 
س��الخورده مردمی هس��تند ک��ه به آرام��ی راه می روند، 
از س��رگرمی های مالی��م و آرام لذت می برن��د و مدام در 
حال شکایت از بیماری های دوران پیری خود هستند. ما 
اف��رادی را که پس از گذراندن عمر حرفه ای خود تصمیم 
می گیرن��د با تالش زیاد در زمینه های دیگری به موفقیت 
برس��ند، به چش��م قهرمانانی الهام بخ��ش می بینیم. مثل 
وکیل ۸۸ ساله ای که حاال قهرمان بدمینتون است. چنین 
داستان هایی شاید فقط بتوانند باعث لبخند تحسین آمیز 
ما ش��وند، ولی یک س��وال را مطرح می کنند: این افراد با 
چه طرز تفکری می توانند باوجود باال رفتن سن و کاهش 

توانایی بدنی، ذهن خود را جوان نگه دارند؟ 
شانس و ژنتیک، مس��لما دو فاکتوری هستند که در این 
زمینه نقش مهمی بازی می کنند، ولی متخصصان می گویند 

ساختار فکری، اصلی ترین عامل جوانی ذهن است. 

تفکرات کلیشه ای و سنتی شما را پیر می کنند نه 
گذشت سال ها

ممکن اس��ت فک��ر کنید که به هرح��ال درد مفاصل و 
ضعف حافظه، باعث می ش��وند احس��اس پی��ری کنیم. 
ولی مطالعات جدید دانش��گاه کلمبیا نش��ان می دهد که 
احس��اس پیری بیش از آنکه از تغییرات فیزیکی ناش��ی 
از باال رفتن س��ن حاصل شود )که در کنترل ما نیست(، 
تحت تأثیر ذهنیت و تفکر )که اتفاقا در کنترل ما است( 

قرار دارد. 
ای��ن تحقیقات نش��ان می دهد که اگر ما کلیش��ه های 
رایج فرهنگی را در مورد سالخوردگی نپذیریم، می توانیم 
ذهن مان را در برابر آسیب های زمان، محفوظ نگه داریم. 
به زبان ساده، اگر خودمان نپذیریم که پیر شده ایم، الاقل 

به لحاظ ذهنی و روحی جوان می مانیم. 
دیوید وایس، یکی از استادان دانشگاه کلمبیا می گوید 
طبق مطالعات، افرادی که معتقدند س��ن فقط یک عدد 

اس��ت، عملکرد حافظه بهتری دارن��د. تحقیقات تکمیلی 
بعدی هم ای��ن یافته ها را تأیید کرده اند؛ اگر با باال رفتن 
س��ن انتظارات کمت��ری از عملکرد ذهنی خود داش��ته 
باشید، واقعا کارایی خود را پایین می آورید. پس همیشه 
ب��دون توجه به تعداد ش��مع های روی کیک تولدتان، به 
قابلیت ه��ای خود اعتماد کنی��د، وارد چالش های جدید 

شوید و ذهن خود را در اوج نگه  دارید. 

چند لطف کوچک به مغز
درست اس��ت که طرز تفکر ش��ما، کلیدی ترین قطعه 
پازل هوشمندی ذهن تان است، ولی سبک زندگی سالم، 
ش��ما را در این راه یاری می کند. تمرینات مدیتیش��ن و 
کنت��رل وزن باعث می ش��وند فعالیت ه��ای مغز به مدت 
طوالنی ت��ری در نقطه اوج خود بمانند. پس این نکات را 
هم به برنامه اصالح عادات تفکری خود بیفزایید تا شانس 
بیشتری برای غلبه بر عوارض افزایش سن داشته باشید. 
inc زومیت/به نقل از

آیا می توانیم ذهن مان را جوان نگه داریم؟ 
مدرسه مدیریت

نصف خودروهای پورشه تا ۲۰۲۳ الکتریکی می شوند

جوالن برقی ها! 

آیا همه کارآفرینان تحصیالت 
دانشگاهی دارند 

خیل��ی از والدین فکر می کنن��د وظیفه آنها این 
اس��ت که هزینه ادامه تحصیل فرزندشان را بدهند 
و انتظ��ار دارند که فرزند آنها بعد از ادامه تحصیل، 
بتواند ش��غل مناس��بی پیدا کند، درحالی که باید 

روی استعداد فرزندشان کار کنند. 
نوجوان��ان و کودکان��ی ک��ه عاش��ق مطالعه در 
زمینه های مورد عالقه خودش��ان هستند، در واقع 
خود را ب��رای مرحله بعدی زندگی آماده می کنند. 
در عین حال بس��یاری از جوانانی که از دانش��گاه 
فارغ التحصیل می شوند، نمی دانند در مرحله بعدی 
زندگی ش��ان چ��ه باید کنند. چون طی 10 س��ال 
گذش��ته، هر چه از آنها خواس��ته شده است انجام 
داده ان��د. تمام کاری که آنها کرده اند، ش��رکت در 
کالس های دانش��گاه و دبیرستان بوده است یا اگر 
شغلی هم داش��ته اند، به صورت شغل های پاره وقت 
یا خدماتی بوده اس��ت. حتی بدتر از آن، آنها االن 
ش��ک دارند که رفتن به دانش��گاه برای آنها خوب 

بوده است یا خیر. 
اگر شما فرزندانی دارید که فعال هستند، بسیار 
خوشبخت هستید. هیچ چیز بهتر از این نیست که 
یک پدر یا مادر، فرزندی شادمان و تندرست داشته 
باشد. ولی ممکن است از آن دسته والدینی باشید 
که فرزندان��ی باهوش دارند، ولی عالق��ه به انجام 
کارهای مدرس��ه ندارند. البته شاید آنها کارشان را 
در مدرس��ه درس��ت انجام دهند، ولی هیچ یک از 
درس هایی که در دبیرس��تان به آنها آموزش داده 
ش��ده اس��ت، آنها را هیجان زده نمی کند. برعکس، 
آنها عاش��ق کارهایی هس��تند که خارج از مدرسه 
انجام می دهند. مث��ال این گونه فعالیت ها می تواند 
بازیگری، ساخت قطعات موسیقی، نقاشی، فروش، 
ایج��اد و رهب��ری تجمع ه��ای اعتراض��ی، ایج��اد 
سندیکاهای دانش آموزی و داوطلب شدن در امور 
مختلف باشد. این افراد، با درس هایی که در مدرسه 
می آموزند، برانگیخته و هیجان زده نمی شوند. خب، 
هیچ جای این مس��ئله نباید عجیب به نظر برسد. 
اخیراً مصاحبه ای ب��ا ۶0 کارآفرین موفق و والدین 
آنها انجام ش��ده اس��ت که در آن نیمی از افراد زن 
و نیم��ی م��رد و از یک نژاد و جای��گاه اجتماعی و 
خانوادگی بوده اند. س��طح درآمد ای��ن کارآفرینان 
متف��اوت ب��ود و م��الک کارآفرین ب��ودن در این 
تحقیق، این بود که این افراد کاری را ش��روع کرده 
باش��ند و نوع فعالیت آنها، تجاری، بشردوستانه یا 
هنری باش��د. برخی از آنها به دانشگاه نرفته بودند، 
برخی به دانشگاه رفته بودند و انصراف داده بودند. 
برخ��ی از آنها ب��ه دنبال م��دارج باالت��ر نیز رفته 
بودند. پس رفتن به دانش��گاه در کارآفرین بودن یا 

کارآفرین نبودن، تأثیر چندانی ندارد. 

پس چه چیزی مهم است؟ 
آنچه در تحقیق یادش��ده مهم به نظر می رس��د، 
این اس��ت که ب��ا اینکه ای��ن افراد پیش��ینه هایی 
متفاوت داش��ته اند، عالیق بس��یار متنوع در میان 
آنها دیده ش��ده اس��ت. آنها در خانواده هایی بزرگ 
ش��ده اند که والدین در مورد عالقه مندی های آنها 
توجه نش��ان داده ان��د. والدین باید ب��ه حرف های 
فرزندان ش��ان گوش کنن��د و بفهمند ک��ه آنها به 
چه چیزهایی عالقه دارند. اگر آنها تش��ویق شوند 
ک��ه استعدادهای ش��ان را دنب��ال کنن��د، همین 
کار را خواهن��د ک��رد و نهای��ت تالش خ��ود را در 
زمینه عالقه مندی های ش��ان انج��ام خواهند داد، 
چون عاش��ق آن هس��تند. مورد دیگ��ر اینکه آنها 
اعتمادبه نف��س خواهند داش��ت،چون چیزی را که 
عاش��قش بوده اند، دنب��ال و آن را انتخاب کرده اند. 
ن��ه اینکه دنبال چیزی رفته اند که از دید ش��خص 
دیگری برای آنها خوب اس��ت و مدرس��ه رفتن یا 
انتخاب ش��غل آنها توسط افراد دیگری انجام نشده 
است. اگر فرزندان شما روی عالقه مندی های خود 
کار کنند، س��خت کار کردن را یاد خواهند گرفت. 
هی��چ کارآفرینی را پی��دا نمی کنید ک��ه کارهای 

سخت انجام نداده باشد. 

عالقه مندی های کودکی، منجر به انتخاب 
شغل می شود

برخ��ی افراد براس��اس عالقه مندی های کودکی، 
فعالیت��ی را دنبال کرده اند که باعث ش��ده اس��ت 
در آین��ده ، همان زمینه فعالی��ت حرفه ای خود را 
ادامه دهند و تبدیل به کارآفرین ش��وند. به عنوان 
مثال، کودک شما ممکن است به ترسیم شکل های 
مختلف عالقه داش��ته باشد. او می تواند با یادگیری 
مس��تمر در ای��ن زمین��ه، در آین��ده طراحی های 
مختلف مث��ل طراحی چاپ یا طراحی لباس انجام 
دهد. کودکی ممکن است داستان گفتن را دوست 
داش��ته باش��د و همین فعالیت در آینده، منجر به 
پیگیری رشته های مرتبط با آن شود. یا کودکی که 
عالقه ش��دید به کامپیوتر دارد، می تواند در آینده 

برنامه نویس حرفه ای شود. 
اگ��ر خریدوفروش را دوس��ت دارد، ب��ا پیگیری 
ای��ن عالقه، می تواند یک مدی��ر فروش حرفه ای یا 

کارآفرین بزرگی شود. 
پس هیچ وق��ت عالقه کودک تان را دس��ت کم 
نگیری��د و اجازه دهید که او به این عالقه پر و بال 
بده��د تا در آینده، بتواند در زمینه ای که دوس��ت 
دارد به فعالیت بپردازد، نه  اینکه فقط هزینه رفتن 
به دانش��گاه او را بدهید و انتظار داش��ته باشید که 
پس از ادامه تحصیل، بتواند شغلی برای خود پیدا 

کند. 
منبع: زومیت

مدرسه کسب وکار

 )Dia & Co(  نام شرکت: دیا  اند کو
سرمایه گذاری سرمایه گذار خطرپذیر: ۲۵میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ آنها با مدل »در خانه امتحان 
کن«، لباس ها و بدلیجات تزیینی را به در خانه هایی 

می رسانند که مشترکان »سایز بزرگ« دارند.
 چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ آنها بازار هدف 
خود را محدود به افرادی کردند که کمتر طراحی 
خاص آنها با اقبال روبه رو می ش��ود. افرادی که به 
س��ایزهای بزرگ لباس و بدلیجات نیاز دارند، حق 
انتخاب زیادی در بازار ندارند، اما حاال می توانند در 

خانه انتخاب های زیادی را امتحان کنند. 

جعبه اشتراک لباس های 
سایز بزرگ

معرفی استارتاپ

 مقام های پورشه اعالم کرده اند قصد دارند تا سال ۲0۲3 نیمی از 
محصوالت خود را با پیشرانه های الکتریکی تولید کنند. به گزارش 
خبرآنالین، »الیور بلوم« مدیرعامل پورشه گفته است طبق نقشه 
Mi s  ااه ترس��یمی یک یا دو سال پس از عرضه نسخه تولیدی

sion E، کراس اووری برقی به جمع محصوالت این شرکت اضافه 
می شود. در نمایشگاه خودروی فرانکفورت در سال ۲01۵ نمایش 
Mission E نظر خیلی ها را به خود جلب کرد. همان زمان این 

ش��رکت اعالم کرد که تولید این خودرو نخس��تین قدم آنها برای 
ورود قدرتمند به بازار پرطرفدار خودروهای الکتریکی خواهد بود.  
به گفته مدیرعامل پورشه، بزرگ ترین تغییر در محصوالت پورشه 
در سال ۲0۲۲ با ارائه نسل جدید ماکان رخ خواهد داد. این شاسی 
بلند که در حال حاضر پرفروش ترین مدل تولیدی توس��ط پورشه 
به حساب می آید، در نسل بعدی به احتمال بسیار فقط با پیشرانه 
برقی به فروش خواهد رسید که در این صورت می تواند نقشی مهم 

در بازار خودروهای برقی و رسیدن به هدف مورد نظر پورشه برای 
سال ۲0۲3 داشته باشد. به تازگی تسال مدل 3 به صورت رسمی 
تولید انبوهش آغاز شد. این خودرو با کاهش قیمت شدید نسبت 
به مدل قبلی خود نشان دهنده خیز خودروهای الکتریکی برای بازار 
آینده جهان اس��ت. اکنون قیمت پایه این خودرو در سایت تسال 
موتورز 3۵ هزار دالر یا 133 میلیون تومان در نظر گرفته شده که 

به نظر بسیاری قیمتی معقول به حساب می آید. 

برای مطالعه 74۰ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: مراکز خرید تجاری مدرن در ایران 
س��ابقه زی��ادی ندارند و از یک دهه قبل تاکنون س��اخت 
این مراکز براس��اس مدل های اروپایی و آمریکایی در ایران 
رواج یافته اس��ت. از آنجا که مدرنیزاسیون در ایران عموما 
بر پایه یک تفکر شکل نگرفته است، ضرورت ها و باید ها و 
نباید ها کامال دیده نمی شود. مراکز خرید هم در ایران بدون 
مطالعات و تحقیقات بنیادین یک باره در شهرهای بزرگ 
ایران و به خصوص تهران قد برافراشت و این روزها با رکود 
شدید خریدوفروش مواجه شده است. مدیریت مراکز خرید 
دارای اصول و قواعدی اس��ت که باید قبل از ساخت، تهیه 
و تدوین شود. بسیاری از سرمایه گذاران فرقی میان مراکز 

خرید مدرن با پاساژ قائل نمی شوند و فکر می کنند مراکز 
خرید مدرن همان پاس��اژ هستند، در صورتی که مال ها یا 
شاپینگ مال ها براساس تفکر »خرید با لذت« شکل گرفته 
و خیلی ها برای تفریح به مراکز خرید می روند. مراکز خرید 
مدرن شما در شمال حتما دارای مطالعات و تحقیقات بازار 
است و در آن اس��تراتژی تولید تدوین شده است. آیا قرار 
بود واحدهای تجاری مرکز خرید شما به فروش برود یا به 
صورت اجاره واگذار ش��ود؟ آیا برای برندها شما برنامه ای 

تدارک دیده بودید؟ 
ش��ما باید برنامه فروش را براس��اس اس��تراتژی از قبل 
تدوین ش��ده بنویس��ید. به عبارت ساده تر شما نمی توانید 
بدون برنامه وارد بازار فروش ش��وید چراکه برنامه بازاریابی 
مراکز خریدتان کامال ش��ما را به آن س��مت و سو هدایت 

می کند. در حقیقت همه چیز وابسته به استراتژی سازمانی 
مرکز خرید شماس��ت. در دنیا مراک��ز خرید بیش از آنکه 
ب��ه فروش بروند مورد بهره ب��رداری قرار می گیرند و حتی 
رش��ته تحصیلی مدیریت بهره ب��رداری مراکز خرید وجود 
دارد ت��ا مدیر مربوطه بتواند از واحده��ای تجاری و اداری 
بهره برداری مالی کند زیرا منافع مالی مراکز صرفا در فروش 
حاصل نمی ش��ود، بلکه گاه با ایجاد پاخور مناسب و جذب 
تبلیغات خوب از سازمان ها و شرکت های بزرگ منافع مالی 
تأمین می شود یا فروشگاه های بزرگ را به شیوه مشارکت 
در فروش کاال به برندهای معروف اجاره می دهند. بنابراین 
شما برای مدیریت فروش حتماً مطالعات و تحقیقات بازار 
مرکز خرید خود را مطالعه و براس��اس آن برنامه فروش را 

تدوین کنید. 

فروش واحدهای تجاری مدرن

پرس�ش: مدیر فروش یک مرکز خرید تجاری مدرن در شمال ایران هستم. با توجه به رکود بازار برای فروش واحدهای 
تجاری دنبال راهکارهایی برای فروش هستم. شما چه پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

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

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 86073122-86073120

روابط عمومی: 86073118
فکس تحریریه: 86073203

س�ازمان آگهی ها: 88493166  
امور مشترکین: 86073314

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

اسرار فروشندگی موفق

ناشر: مبلغان
قیمت: 75۰۰ تومان
تعداد صفحات: 165

شابک: 978-964-۲614-91-۲
چاپ: دوم

قطع: رقعی
جلد: شومیز

نویسنده: جب بالنت
مترجم: مجید نوریان

ب��رای ش��ما در مقام یک حرف��ه ای در زمینه فروش یا 
کسب و کار چه چیزی بیش از همه اهمیت دارد؟ 

خیلی از افراد به ش��ما خواهند گفت که بیان درس��ت 
برق��راری تماس ه��ای هیجان برانگیز یا داش��تن تکنیک 

نیرومند در ایجاد صمیمیت از همه مهم تر است.
بعضی ها خواهند گفت چیزی که از همه مهم تر اس��ت 
آموزش، تجربه، ش��ناخت محصول، عنوان ش��غلی، حوزه 

عملکرد یا طرز لباس پوشیدن است. 
برخی دیگر اس��تدالل می کنند که ش��هرت ش��رکت، 
آگاه��ی از برند محص��ول، قیمت یا ضمان��ت خدمات از 
همه مهم تر است. حتی کسانی هم هستند که می گویند 
س��رمایه گذاری در آخرین نرم افزارها ی��ا ابزارهای فروش 
یا راهبرد رس��انه ای از همه مهم تر است، ولی جب بالنت 
می گوید هیچ کدام! حقیقت این اس��ت که موفقیت ناشی 
از توانایی ش��ما در حل مش��کالت مش��تری است. وقتی 
مشکالت را برطرف می کنید کار شما تمام است و فروش 

انجام شده است. اما چطور به آن نقطه برسیم؟ 
جب بالنت از کارشناس��ان باتجربه در حوزه فروش، یاد 
گرفته اس��ت که فروش موفقیت آمیز با ش��ناخت درست 
مردم عملی می ش��ود، یعنی اینکه آنان برای خرید کردن 
چطور انگیزه پیدا می کنند و چطور به یک رویکرد صحیح 
واکنش مثبت نش��ان می دهند. در این کتاب بالنت یک 
نظام متعارف بر پایه روان شناسی فروش ارائه می کند که 

به شما کمک خواهد کرد تا: 
بر س��ه تصور غلط در زمینه روابط که شما را عقب نگه 

داشته اند غلبه کنید. 
از اهرم هایی که دره��ا را برای ایجاد روابط نیرومند باز 

می کنند استفاده کنید: 
s روابط��ی که به س��رعت می��زان ف��روش را افزایش 

می دهند. 
s سود را زیاد می کنند. 

s حفظ مش��تریان را بهبود می بخشند و باعث پیشبرد 
کار شما می شوند. 

s ارتباط��ات عاطفی ف��وری که اعتراض��ات را از میان 
می برند و خریداران را وادار می کنند تا مشکالت و نیازهای 

واقعی خود را با شما در میان بگذارند. 

معرفی کتاب

 س��ومین کنگره ملی توس��عه و ترویج مهندس��ی 
کشاورزی و علوم خاک ایران

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: تهران

 س��ومین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در 
مهندسی برق و کامپیوتر

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: استان مازندران

 نمایشگاه نساجی لندن  )s )TLTF انگلستان
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: لندن
 کارگاه نحوه دریافت کارت بازرگانی و کاربردهای 

آن
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: اصفهان
 سومین کنفرانس ساالنه تحقیقات کشاورزی ایران

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: شیراز

 نمایشگاه ریخته گری شانگهای s چین
تاریخ برگزاری: ۲۸تیر 9۶ 

مکان: چین  
 سومین کنفرانس تحقیقات بازاریابی

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: تهران

 س��ی و چهارمین دوره آموزش تخصص��ی نرم افزار 
لومریکال

تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   
مکان: تهران

 سلسله نشست های تبیین مفهوم ترویج علم
تاریخ برگزاری: ۲۸ تیر 9۶   

مکان: تهران
 س��ومین کنفران��س سراس��ری دان��ش و فناوری 

مهندسی مکانیک و برق ایران
تاریخ برگزاری: 30 تیر 9۶   

مکان: تهران

رویداد
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