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فرصت امروز: براسـاس آخرین آمار بانـک مرکزی، در حال 

حاضر بیش از 4۶ هزار دستگاه خودپرداز در شبکه 
بانکی ایران در حال ارائه خدمات است که...

 گسترش فناوری های نوین پرداخت و تحول
VTM در بانکداری ایران با توسعه

پایان عصر خودپردازها
24 شوال 1438 - سـال چهارم

شماره 835- 1۶صفحه - 1500 تومان

Wed.19 Jul 2017

چهارشنبه
28 تیرماه

139۶
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20 نکته از سخنان معاون اول رئیس جمهور در منطقه آزاد کیش

ضرورت اجماع ملی
برای حل چالش های کشور

 افزایش مشتری:
مکان و توزیع

روش های جذب مشتری برای 
فروش بیشتر هر روز متنوع تر و 

پیچیده تر می شوند. اگر 
3تا چند سال...

2

3

سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند
رونمایی شد

فرصت امروز: این چندمین باری اس��ت که مع��اون اول رئیس جمهور از لزوم اجماع ملی برای حل چالش های 
کشور سخن می گوید. اسحاق جهانگیری روز دوشنبه ابتدا در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از ضرورت 
اراده جدی در رأس دس��تگاه های اجرایی برای بهبود محیط کس��ب و کار و تسهیل فعالیت بخش خصوصی سخن 
گفت و س��پس در آیین افتتاح 9 پروژه صنعتی، عمرانی و گردش��گری در منطقه آزاد کیش، س��خنانش را ادامه 

داد و گفت:  »پیش نیاز مواجهه با ابرچالش های پیش روی کشور، اجماع ملی است. ایران با چالش های بسیار...

نقش پیچیده مدیران در توسعه کسب و کار
اصل 20 درصد، عامل موفقیت اصالحات سازمانی

3 مرحله برای دستیابی به اهداف کسب وکار
9 اصل ثابت شده برای پولدار شدن

ارتباطات خود را گسترش دهید
فنون علمی وفادارسازی مشتری

8 تا 1۶

مدیریتوکسبوکار

 شبکه 5G از 2019
به بهره برداری تجاری می رسد

یادداشت

دکتر سجاد 
رحیمی مدیسه
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 نقش پیچیده مدیران
در توسعه کسب و کار

اگر کار مدی��ران را برنامه ریزی، 
س��ازماندهی، هدایت و کنترل 

بدانیم، در این صورت 
به کمترین تأثیر...

دکتر آذر صائمیان
عضو هیأت مدیره جمعیت 

توسعه علمی

مشاور بازاریابی و فروش

3

اشتباه راهبردی 
سرمایه گذاری در صنایع 

رو به افول

برخ��ی  راهب��ردی  اش��تباه 
سرمایه گذاران صنعتی این است 

که آنه��ا منابع محدود 
خود را بدون هدف...

محمد رضا مودودی
معاون سازمان توسعه 

تجارت ایران

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد 

چرخ اقتصاد با ارائه تسهیالت 
به بخش خصوصی می چرخد

شهادت امام جعفر صادق)ع( را تسلیت می گوییم



چندمین  این  امروز:  فرصت 
ب��اری اس��ت ک��ه مع��اون اول 
اجماع  ل��زوم  از  رئیس جمه��ور 
مل��ی ب��رای ح��ل چالش ه��ای 
کشور س��خن می گوید. اسحاق 
جهانگیری روز دوشنبه ابتدا در 
اقتصاد  فرماندهی  ستاد  نشست 
مقاومتی از ضرورت اراده جدی 
در رأس دس��تگاه های اجرای��ی 
برای بهبود محیط کسب و کار و 
تسهیل فعالیت بخش خصوصی 
س��خن گفت و س��پس در آیین 
افتتاح 9 پروژه صنعتی، عمرانی 
و گردش��گری در منطق��ه آزاد 
کی��ش، س��خنانش را ادامه داد 
و گف��ت:  »پیش نی��از مواجه��ه 
ب��ا ابرچالش ه��ای پی��ش روی 
کش��ور، اجماع ملی است. ایران 
ب��ا چالش های بس��یار جدی در 
و  بیکاری، محیط زیس��ت  حوزه 
آب روبه رو است و برای حل این 
بحران ه��ا، نیازمن��د اجماع ملی 
میان همه دس��تگاه ها، نخبگان 

فکری و مردم هستیم.«
رئیس جمه��ور  اول  مع��اون 
جم��ع  در  مراس��م  ای��ن  در 
سرمایه گذاران، مدیران و روسای 
سازمان ها در منطقه آزاد کیش 
گف��ت: »دولت یازدهم از ابتدای 
کار ب��ه دنب��ال ایج��اد ثبات و 
آرام��ش در ش��اخص های کالن 
اقتص��ادی نظی��ر تورم و رش��د 
اقتصادی و نرخ ارز بوده اس��ت. 
در چهار س��ال گذش��ته تالش 
کش��ور  اقتصاد  محی��ط  کردیم 
محیط��ی باثب��ات، آرام و قاب��ل 
پیش بینی برای فعاالن اقتصادی 
و سرمایه گذاران باشد. ما تالش 
کردیم با تعام��ل و ایجاد فضای 
گفت وگو با دنیا و برطرف کردن 
تحریم ه��ای ظالمانه علیه ملت، 

فضایی باثبات ایجاد کنیم.«
ام��روز«  »فرص��ت  گ��زارش 
اول  مع��اون  س��خنان  از 
رئیس جمه��وری در منطقه آزاد 

کیش را در ادامه می خوانید. 
* دول��ت دوازدهم ب��ه دنبال 
رش��د اقتصادی باال، مس��تمر و 
اش��تغال زا اس��ت و این دولت با 
مدیری��ت قدرتمند و مدبرانه در 

صحنه حاضر خواهد شد. 
* ما برای روبه رو شدن با این 

ملی  اجماع  نیازمند  ابرچالش ها 
هس��تیم و امکان ندارد دولت به 
تنهایی بتواند از این موانع عبور 
کن��د و همه دس��تگاه ها باید با 
توجه به رهنمود و تکلیف رهبر 
معظم انق��الب در ای��ن زمینه، 

دست به دست هم بدهند. 
ب��ا  اش��تغال ج��ز  ایج��اد   *
س��رمایه گذاری و تولید برطرف 
نخواهد ش��د و باید تالش کنیم 
ب��ا بزرگ ش��دن کی��ک اقتصاد 
کشور، ش��رایط را برای اشتغال 
جوانان تحصیلکرده کش��ور و به 
 ویژه زنان تحصیلکرده که چشم 
فراهم  تح��ول هس��تند،  انتظار 

کنیم. 
زیس��ت محیطی  مس��ائل   *
پیش  دیگ��ر  چالش��ی  به عنوان 
روی کش��ور اس��ت؛ وضع مردم 
بلوچس��تان  و  سیس��تان  در 
مواجه��ه  در  خوزس��تان  و 
س��اکنان  و  ریزگرده��ا  ب��ا 
کالنش��هرهای کشور در مواجهه 
با آلودگی هوا ناخوش��ایند است 
و باید ب��رای برطرف کردن این 
مشکالت همه مساعی خود را به 

کار بگیریم. 
* ض��رورت مدیری��ت مصرف 
و مناب��ع آب و رس��یدگی ب��ه 
وضعیت بودج��ه و صندوق های 
بازنشستگی از اولویت های دولت 

دوازدهم است. 
* وضعی��ت معیش��ت م��ردم 

و ق��درت و س��فره خری��د آنها 
در س��ال های گذش��ته با وجود 
افزای��ش درآم��د نف��ت در یک 
مقط��ع زمانی کاه��ش یافت و 
باید با برنامه ریزی تالش کرد تا 
س��طح رفاه و قدرت خرید مردم 

را افزایش داد. 
* مهم تری��ن اب��زار در ح��ل 
چالش ه��ای اقتص��ادی، اتکا به 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 
است. این سیاس��ت ها که مورد 
پذیرش دولت اس��ت و به اجماع 
اقتصاددانان و سایر دستگاه ها و 
قوا نیز رس��یده است، اما باید از 
مرحل��ه حرف خارج  ش��ده و به 

صحنه عمل درآید. 
و  ص��وری  بحران ه��ای   *
تن��ش در جامعه، مان��ع تحقق 
مقاومتی  اقتصاد  سیاس��ت های 

می شود. 
* هم��ه س��رمایه گذاران باید 
احس��اس کنن��د ک��ه می توانند 
منابع ش��ان را در ایران به صحنه 
بیاورن��د و کس��ی نه تنها مزاحم 
آنه��ا نخواهد ش��د، بلک��ه مورد 
حمایت واقع می شوند تا توسعه 
و اشتغال در کشور شکل بگیرد. 
* یک��ی از اولویت ه��ای اصلی 
کشور، جذب س��رمایه در بخش 
نفت و گاز اس��ت. ما در این حوزه 
نیازمند بیش از 200 میلیارد دالر 
سرمایه گذاری هستیم و نمی توان 
با انعقاد نخستین قرارداد، سروصدا 

راه انداخت و مانع از انعقاد قرارداد 
و جذب سرمایه خارجی در بخش 

نفت و گاز شد. 
* دولت از مناطق آزاد کشور 
و تالش برای ایجاد هفت منطقه 
آزاد حمایت می کند. این مناطق 
بدون تردید قطب توسعه کشور 
خواهند شد، اما باید تالش کرد 
تا تولیدی در این مناطق انجام 

شود که صادرات محور باشد. 
* باید آسیب شناسی کرد که 
چ��را مناطق آزاد در س��ال های 
گذشته نتوانستند با وجود رفع 
قوانین دس��ت و پاگیر، سرمایه 
خارجی جذب کنن��د. باید دید 
چه بخش��ی نتوانس��ته ب��ه این 

موضوع کمک کند. 
* امیدواری��م الیح��ه مناطق 
جدید آزاد در مجلس ش��ورای 
اسالمی س��ریع تر تصویب شود. 
همه مناطق آزاد مستقر در کنار 
دریا باید توسعه دریا محور را در 

دستور کار قرار دهند. 
از  گردش��گری  مس��ئله   *
دول��ت  مح��وری  اولویت ه��ای 
گردشگری  زیرا  است،  دوازدهم 
می تواند به سرعت ایجاد اشتغال 
کرده و رشد اقتصادی به وجود 

آورد. 
* کی��ش می توان��د به عنوان 
گردش��گران  مه��م،  کانون��ی 
داخل��ی و خارجی را جذب کند 
و باید مدیران ای��ن مجموعه با 

کشورهای شرق آسیا که ساالنه 
میلیون ه��ا گردش��گر ب��ه نقاط 
دیگر دنیا می فرس��تند، مذاکره 
کنند تا جزیره کیش مقصد آتی 

آنها باشد. 
* تصمیمات خوبی در دولت 
یازدهم در زمینه مصرف بهینه 
ان��رژی و به��ره وری از ان��رژی 
اتخاذ ش��د ک��ه بای��د در دولت 
دوازدهم به  طور جدی پیگیری 
ش��ود تا در ح��وزه حمل ونقل و 
ساختمان شاهد تحوالت خوبی 
باش��یم. قطعا اجرایی شدن این 
تصمیم��ات زمین��ه خوبی برای 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی 

فراهم خواهد کرد. 
س��رمایه گذاری  ج��ذب   *
خارجی و توسعه اماکن رفاهی، 
بهداش��تی و اقامت��ی منج��ر به 
افزای��ش تولید و اش��تغال زایی 
در جزی��ره کی��ش ش��ده و این 
خط مش��ی با قوت ادامه خواهد 

یافت. 
* ام��روز آرامش ب��ه اقتصاد 
کش��ور بازگش��ته، اما ش��رایط 
جدی��دی پیش روی نظ��ام باز 
ش��ده که مهم ترین آن در حوزه 
اقتص��ادی و اجتماعی، مس��ئله 

بیکاری است. 
مهم تری��ن  از  یک��ی   *
اس��تعدادهای کش��ور، صنای��ع 
اقتص��اد  و  دری��ا  ب��ه  متک��ی 
دریامحور اس��ت و باید با اتکا به 
نعمت دریا صنایع مرتبط نظیر 
کشتیرانی، شیالت و حمل و نقل 
دریای��ی را محور توس��عه قرار 
دهی��م. در ای��ن زمین��ه جزایر، 
که  هس��تند  بزرگی  نعمت های 
می توانند کانون توس��عه کشور 

شوند. 
* م��ا باید تالش کنیم تا گرد 
فقر و محرومیت را از س��واحل 
مکران ب��ا توجه به دس��تورات 
رهب��ر معظ��م انق��الب بزداییم 
و هم��ه جزای��ر نظی��ر جزی��ره 
هندوراب��ی را متح��ول کنی��م. 
البته نمی خواهیم این جزایر به 
کارگاه صنعتی مبدل شود، بلکه 
باید برنامه ای متناس��ب تدوین 
کنی��م تا جزایر متحول ش��وند. 
دول��ت در ای��ن زمین��ه کمک 
خواهد کرد و از س��رمایه گذاری 
اس��تقبال  خصوص��ی  بخ��ش 

می کند. 
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اتاق  نماین��دگان  عضو هیأت 
بازرگان��ی ب��ر ای��ن باور اس��ت 
ک��ه ادغ��ام در ای��ران نتیج��ه 
چندان خوبی نداش��ت و ادغام 
و  »صنای��ع  وزارتخانه ه��ای  
معادن« و »بازرگانی« فعالیت ها 
در ای��ن دو ح��وزه را از حیطه 

تخصص خارج کرد. 
میرمحمد صادقی،  عالءالدین 
عض��و هی��أت نماین��دگان اتاق 
ب��ا  گفت وگ��و  در  بازرگان��ی 
خبرآنالی��ن گف��ت: زمان��ی که 
دول��ت وق��ت، مس��ئله ادغام را 
ط��رح ک��رد، ب��ه ای��ن موضوع 
باید تشکیالت  اشاره داشت که 
دول��ت کوچ��ک ش��ود. در این 
ح��وزه می گفتن��د ه��ر وزیر در 
 یک وزارتخانه س��ه معاون، سه 
مدیر کل و انبوهی کارمند دارد 
و با این ادغام تش��کیالت اداری 
دولت کوچک می ش��ود.   او در 
توضی��ح این مطل��ب افزود: این 
در حال��ی اس��ت ک��ه در عمل، 
پ��س از ادغام ش��اهد بودیم که 
دو وزیر تبدیل به یک وزیر شد 
اما س��ه معاون تبدیل شدند به 
ش��ش معاون و ش��ش مدیرکل 
و انبوه��ی کارمن��د. در حقیقت 
آنچ��ه از س��اختار دول��ت ک��م 

ش��د تنها یک وزیر بود و دیگر 
ب��رای کوچک س��ازی  اقدام��ی 
ص��ورت نگرف��ت.  او ادامه داد: 
و  مع��دن  »صنع��ت،  وزارت 
تج��ارت« ام��روز وزارتخان��ه ای 
بس��یار بزرگ است؛ وزیر از یک 
سو باید پاس��خگوی معدنی در 
سیس��تان باش��د و از دیگر سو 
پاس��خگوی واردات و ص��ادرات 
و... ، ای��ن در حالی اس��ت که با 
هدف تخصص��ی کردن فضا اگر 
بتوانیم نسبت به تفکیک این دو 
وزارتخانه اقدام کنیم، تشکیالت 

دول��ت منتف��ع خواه��د ش��د.   
میرمحمدصادق��ی اضاف��ه کرد: 
باید در حوزه تفکیک، مس��ئله 
تخصصی ک��ردن امور را مدنظر 
ق��رار داد و روی��ه ای در پی��ش 
گرفت ک��ه اگر ادغام زمینه های 
کوچک س��ازی دول��ت را فراهم 
نک��رد، تفکی��ک نیز ش��رایط را 
برای بزرگ ش��دن بیش از حد 
دولت مهی��ا نکند.  او ادامه داد: 
در این پروس��ه ت��ازه نباید دور 
جدید ب��از اس��تخدام دولتی و 
خرید ساختمان و تجهیزات و... 

آغاز شود، چراکه در این صورت 
هزینه های س��نگینی به اقتصاد 

تحمیل خواهد شد. 
 این فع��ال اقتص��ادی تاکید 
کرد: معتق��دم ادغ��ام در ایران 
نتیج��ه چندان خوبی نداش��ت، 
اما اگر بخواهیم تفکیک این دو 
وزارتخانه را در دس��تور کار قرار 
دهیم باید مراقبت ویژه ای کنیم 
ت��ا نتیجه تفکی��ک مانند ادغام 
نباش��د.  وی ادام��ه داد: ام��روز 
الیح��ه پیش��نهادی دولت برای 
بررسی تفکیک دو وزارتخانه در 

حال��ی در دس��تور کار قرار دارد 
ک��ه برخی معتقدن��د باید پیش 
از معرف��ی کابین��ه ای��ن الیحه 
تعیین تکلی��ف ش��ود، در حالی 
ک��ه نی��ازی به تعجیل نیس��ت.   
وی اضاف��ه ک��رد: رئیس جمهور 
می تواند با تعیین یک سرپرست، 
بعد از معرفی کابینه نیز فرصت 
بررس��ی الیحه ای را برای دولت 
فراهم کند. ای��ن وضعیت باعث 
می ش��ود امکان بررسی دقیق تر 
این الیحه و پیش��گیری از تکرار 
مشکل در این عرصه فراهم شود.  
او با تاکید بر اینکه در س��اختار 
جدید مهم تری��ن دغدغه دولت، 
چ��ه در بخش بازرگانی و چه در 
بخ��ش تولیدی بای��د حرکت به 
س��مت تولید صادرات گرا باشد، 
گف��ت: اگ��ر بتوانی��م از طریق 
بازارهای  تولید صادرات گرا وارد 
جهانی ش��ویم، اقتص��اد متحول 
خواهد ش��د. از ای��ن طریق هم 
افزای��ش  کش��ور  در  اش��تغال 
می یابد و ه��م درآمدهای ارزی 
م��ی رود. چرخ های  باال  کش��ور 
تولی��د نیز رقابت��ی و با کیفیت 
می چرخند و در نهایت سود آن 
آحاد جامع��ه را تحت تاثیر قرار 

می دهد. 

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی مطرح کرد

با ادغام وزارتخانه ها نه دولت کوچک شد و نه اقتصاد بزرگ

اقتصاد کالن

انرژی

4 دلیل برای بازگشت نفت به 
بشکه ای50 دالر

پای��گاه اینترنتی اویل پرایس اعالم کرد براس��اس 
پیش بینی کارشناسان، احتمال بازگشت قیمت نفت 

به حدود 50 دالر برای هر بشکه، باالست. 
ب��ه گزارش وزارت نفت به نق��ل از پایگاه اینترنتی 
اویل پرایس، باب پارکر، عضو کمیته س��رمایه گذاری 
موسسه »کویلوست« گفت: باور دارم احتمال باالیی 
وجود دارد که دوباره شاهد بازگشت قیمت )شاخص 

نفت خام آمریکا( به 50 دالر باشیم. 
ای��ن پیش بینی در پی مجموعه ای از داده ها مطرح 
می شود که سبب شده است معتقدان به رشد قیمت 
نفت، دوباره بتوانند امیدوار ش��وند. اگرچه هر یک از 
این داده ه��ا به تنهایی چندان مهم نیس��تند، اما در 
کنار یکدیگر می توانند نش��انه ای از کاهش عرضه در 
بازارهای جهانی باش��ند. برای نمونه، هفته گذش��ته 
آژان��س بین المللی انرژی در گزارش ماهانه بازار نفت 
برآورد ک��رد که افزایش تولید نف��ت نیجریه و لیبی 
سبب ش��ده است میزان پایبندی سازمان کشورهای 
صادرکننده نفت )اوپک( به سقف تولید خود کاهش 
یابد. بنا به تحلیل این آژانس، افزایش غافلگیرکننده 
تولید اعضای اوپک س��بب می ش��ود بازگشت توازن 
ب��ه بازار نفت، به تاخیر بیفت��د. با این همه، افزون بر 
این داده های نگران کنن��ده، آژانس بین المللی انرژی 
برآورد خود را از رشد تقاضای روزانه نفت 100 هزار 
بشکه افزایش داد و به یک میلیون و 500 هزار بشکه 

رساند. 
بنابرای��ن، تقاضای نفت با ش��تابی بی��ش از انتظار 
افزایش می یابد که نش��ان می دهد ب��ه احتمال زیاد 
در نیمه دوم امس��ال، س��طح ذخیره س��ازی نفت با 
شتابی بیشتر کاهش می یابد. در تایید این پیش بینی 
آژانس، به تازگی آماری منتشر شد که نشان می دهد 
میزان مص��رف نفت در پاالیش��گاه های چین در ماه 
ژوئن )خرداد- تیر( امس��ال، ب��ه نزدیک رکورد خود 
رس��یده و با توجه به کاه��ش تولید داخلی نفت این 

کشور، واردات نفت خام در آن افزایش یافته است. 
دلی��ل دوم برای افزای��ش تدریج��ی قیمت نفت، 
ای��ن اس��ت که ش��مار دکل ه��ای حف��اری نفت در 

آمریکا، با وجود اس��تمرار رش��د، با روندی آهسته تر 
افزایش می یابد. افت قیمت نفت س��بب ش��ده است 
ش��رکت های حفاری نفت شیل در آمریکا از بازگشت 
تهاجمی به میدان ها، هراس داشته باشند. کند شدن 
رش��د دکل های حفاری در آمریکا س��بب شده است 
معامله گران امیدوار ش��وند ک��ه رونق حفاری در این 
کشور متوقف شود و عرضه نفت در بازار کاهش یابد. 
دلیل س��وم برای بازگشت تدریجی قیمت نفت به 
ح��دود 50 دالر، این اس��ت که آمری��کا در دو هفته 
پیاپی، از کاهش س��طح ذخیره سازی نفت خبر داده 
است. اداره اطالعات انرژی آمریکا در دو هفته گذشته 
از کاهش 7.5 میلیون و 6.3 میلیون بش��که ای سطح 
ذخیره سازی نفت در این کشور خبر داده است. هنوز 
برای پیش بینی زود اس��ت، اما اگر افت ذخیره سازی 
چن��د هفته دیگر هم تکرار ش��ود، می توان از تثبیت 
حداقل قیمت نفت در باالی 40 دالر و ش��اید حتی 

نزدیک به 50 دالر مطمئن شد. 
دلی��ل چهارم برای افزایش قیمت نفت این اس��ت 
ک��ه بازار نفت پس از این از مواردی همچون افزایش 
تولید نفت نیجریه و لیبی، غافلگیر نخواهد شد. پارکر 
گف��ت: یکی از دالی��ل افت قیمت نف��ت در یک ماه 
گذشته، بازگش��ت لیبی بود که اکنون به طور کامل 
تاثیر کاهش��ی خود را در بازار نش��ان داده است. وی 
اعالم کرد که رشد اخیر قیمت نفت در ساختار کلی 

حاکم بر بازار نفت، چندان چشمگیر نیست. 
رفت��ار اخیر معامله گران، منعکس کننده بازگش��ت 
فضای روانی مثبت تر به بازار نفت است. صندوق های 
س��رمایه گذاری و دیگر مدیران مالی که در ماه ژوئن 
بیش��تر روی افت قیمت نفت حساب کرده بودند، در 
هفته گذش��ته معامالت مبتنی ب��ر کاهش قیمت را 

خاتمه دادند.
 آمارهای جدید نشان می دهد که این معامله گران 
در دو هفته گذشته، شمار معامالت مبتنی بر افزایش 

قیمت را بیشتر کرده اند. 
تمار اس��نر، تحلیلگر موسس��ه ن��زدک در این باره 
گفت: معامله گران با خوش بینی نس��بتا بیش��تری به 
برخی از تح��والت بازار نفت ن��گاه می کنند، اگرچه 
فضای کلی بازار همچنان منفی اس��ت، امروز شرایط 
از »بسیار بد« به سوی »نسبتا بد« حرکت می کند. 

دریچه

عملکرد 8 ساله »شورای رقابت« زیر ذره بین
جایگاه رقابت در عملکرد »شورای 

رقابت« کجاست
بس��یاری نام ش��ورای رقابت را با عملکرد آن یکی 
نمی دانن��د و معتقد هس��تند که دخالت »ش��ورای 
رقابت« در بازار نه تنها به ایجاد رقابت منجر نش��ده 
اس��ت، بلکه کارکردی ضدرقابت نیز داشته است. به 
گواه کارشناس��ان، هرچند که شورای رقابت با هدف 
کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار تشکیل شده و 
به دایره قیمت گذاری ورود کرده است، اما با گذشت 
هش��ت سال از فعالیت این ش��ورا، عمال عملکرد این 
شورا زیر سوال است.  به گزارش ایرنا، شورای رقابت 
ب��ا هدف تس��هیل فعالیت بخش خصوص��ی و ایجاد 
تع��ادل در بازارهایی که در آن ردی از انحصار وجود 
دارد، تش��کیل و در تابستان س��ال 1388 نخستین 
جلسه آن برگزار شد. یکی از مهم ترین وظایف شورای 
رقابت، ایجاد تعادل در بازارهای انحصاری است و در 
طول این مدت بیش��ترین فعالیت ش��ورای رقابت را 
در بازار خودرو ش��اهد بودیم. در این مدت ش��ورای 
رقاب��ت اقدام به تهیه دس��تورالعمل قیمت گذاری در 
حوزه های مختلفی کرد که برخی بازارها و اصناف به 

این دستورالعمل ها روی خوش نشان ندادند. 
حال پس از گذش��ت هشت س��ال از شروع به کار 
ش��ورای رقابت، گروهی از کارشناس��ان معتقدند که 
این مجموعه و تش��کیالت باید از دایره قیمت گذاری 
حذف ش��ود و نرخ گذاری های تعیین ش��ده در این 
شورا صوری است و به اجرا در نمی آید، اما در مقابل، 
ع��ده ای می گویند ط��رح موضوع »انحالل ش��ورای 
رقابت« به دلیل آن اس��ت که دولت به دنبال تسلط 

به بازار و ایجاد رویه ای دستوری است. 
اختالف ها از جایی ش��روع شد که رضا شیوا، رئیس 
ش��ورای رقابت اعالم ک��رد که ش��ورا از قیمت گذاری 
خودروی پژو 2008 خارج ش��ده است و قیمت گذاری 
این خودرو با توجه به سازوکار بازار انجام می شود. این 
گفته شیوا در حالی است که شورای رقابت همواره بازار 
خودرو را یک بازار انحصاری می داند که بخش عمده ای 
از این بازار تحت پوشش دو شرکت بزرگ خودروسازی 
کشور است. از سوی دیگر اگر قرار باشد نرخ ها برحسب 
س��از و کار بازار و در ش��رایط رقابتی تعیین شود، چه 
نیازی به حضور تش��کیالت دیگری به عنوان ش��ورای 
رقابت است، که ایجاد رقابت در بازارهای انحصارطلبانه 

از جمله وظایف آن تعریف شده است.  

محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
که از ابتدای تصدی در این وزارتخانه با ورود شورای 
رقابت به بخ��ش قیمت گذاری مخال��ف بود، چندی 
پیش گفت که نرخ گذاری در این ش��ورا صوری است 
و بنابرای��ن یک بار دیگر هم مخالفت خود را با ورود 

شورا به حیطه نرخ گذاری بیان کرد. 
کارشناس��ان اقتصادی به ای��ن اختالفات در حوزه 
نرخ گذاری واکنش های متفاوتی نشان داده اند، عده ای 
موافق حذف ش��ورای رقابت هستند و می گویند این 
ش��ورا بدون سیاس��ت گذاری و برنامه ریزی هدف دار 
ایجاده شده، اثر بخشی در کنترل بازار نداشته است. 
این درحالی اس��ت که عده ای مدعی هستند دولت با 
حذف ش��ورای رقابت قصد دارد جای پای خود را در 

بازار محکم کند. 

بازارهای بالتکلیف سردرگم
واقعیت این است که حذف شورای رقابت یا ماندن 
این شورا در دایره قیمت گذاری ها بخشی از مشکالت 
ب��ازار ایران و قیمت گذاری ها در بازار اس��ت. موضوع 
اصلی این اس��ت که هر چن��د دولت ها در تمام ادوار 
ب��ر اجرای اصل 44 قانون اساس��ی و ایجاد یک بازار 
با قواعد اقتصاد آزاد اصرار دارند، اما در عمل ش��اهد 
رفتارهای انحصارطلبانه هس��تیم ک��ه وجود یا نبود 
ش��ورای رقبات هم در تغییر ای��ن رویکرد نمی تواند 
تاثیر گذار باش��د.  موضوع قیمت گ��ذاری در بازارهای 
بالتکلیف کش��ور که بین چارچوب ه��ای بازارگردانی 
دس��توری یا آزاد س��ردرگم مانده اند، تنه��ا به بودن یا 
نبودن ش��ورای رقابت خالصه نمی ش��ود. البته دولت 
یازدهم که با شعار اقتصاد آزاد بر سر کار آمد در راستای 
ح��ذف این انحصارها اقدامات قابل توجهی را انجام داد 
ک��ه از جمله آن تصویب قانون رفع موانع تولید بود که 
حضور بخش خصوصی را در بازار سهل تر می کند. البته 
گام های دیگری هم در جهت کاهش انحصار، تبعیض 
و حرکت به س��مت اقتصاد آزاد برداش��ته شد از جمله 
فراهم کردن شرایط برای تک نرخی شدن ارز که البته 
ه��ر چند اجرای آن به عمر دول��ت یازدهم قد نداد، اما 
قطعا عملیاتی شدن این سیاست ارزی یکی از مهم ترین 
برنامه های اقتصادی دولت دوازدهم اس��ت. هرچند که 
شورای رقابت برای کاهش انحصار و ایجاد رقابت در بازار 
ایجاد ش��د، اما این مجموعه برای تحقق چنین هدفی 
کافی نبوده و باید دید دولت دوازدهم چه برنامه هایی را 
برای تشکیل بازار رقابتی فارغ از انحصارها و تبعیض ها 

در اولویت اجرا قرار می دهد. 
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محمدباقر  ام�روز:  فرص�ت 
نوبخ��ت، س��خنگوی دولت روز 
سه ش��نبه در نشس��ت خب��ری 
قانون  طب��ق  گف��ت:  هفتگ��ی 
قراردادهای  به  رسیدگی  مرجع 
نفت��ی، ش��ورای اقتصاد اس��ت 
که از هر س��ه ق��وه نمایندگانی 
حضور دارند و هی��چ قراردادی 
ب��دون نظارت ای��ن هیات عالی 
به تصویب نمی رسد. به گزارش 
»فرص��ت ام��روز«، س��خنگوی 
دولت افزود: براس��اس قانون هر 
ق��رارداد نفتی پس از بررس��ی، 
نس��خه ای به رهبری و نسخه ای 
دیگر به مجلس شورای اسالمی 
س��خنگوی  می ش��ود.  ارس��ال 
دولت ب��ا اش��اره ب��ه اینکه در 
حال حاضر نس��بت ب��ه قرارداد 
دارد،  ن��گاه وج��ود  دو  توت��ال 
گفت: ع��ده ای مباهات دارند به 
اینکه با سرمایه گذاری مستقیم 
بخش قابل توجهی را طرف های 
خارجی سرمایه گذاری می کنند 
ک��ه طی 20 س��ال 85 میلیارد 
داش��ت.  دالر درآم��د خواه��د 
نوبخ��ت گفت: س��رمایه گذاران 
در این قرارداد تنها 12 میلیارد 
دالر از درآم��د س��هم دارن��د و 
ای��ران 73  اس��المی  جمهوری 
میلی��ارد دالر س��هم دارد. وی 
افزود: این قرارداد دو طرف دارد 
که یک طرف شرکت ملی نفت 
و ط��رف دیگر توتال، ش��رکت 
چین��ی و ش��رکت پتروپ��ارس 
است که با این قرارداد به دنبال 
انتقال  سرمایه گذاری خارجی و 
سخنگوی  هس��تیم.  تکنولوژی 
دولت تصری��ح کرد: این قرارداد 
ای��ران  تاری��خ  در  کم نظی��ری 
به وی��ژه بعد از برجام اس��ت که 
همگان آن را مورد تمجید قرار 

داشت:  اظهار  نوبخت  می دهند. 
عده ای دیگر نیز منتقد هستند 
که چ��را میزان س��هم ایران در 
قرارداد 19.9 درصد اس��ت، در 
حالی که یک طرف این قرارداد 
طرف ه��ای خارجی و ش��رکت 
پتروپارس و طرف دیگر شرکت 
مل��ی نف��ت ق��رار دارد. نوبخت 
افزود: ق��رارداد توت��ال با توجه 
ب��ه چارچوب ه��ای جدید نفتی 
تنظیم ش��ده اس��ت و با قانون 
مغایرت��ی ن��دارد و نظارت های 
الزم نیز از سوی مراجع مرتبط 

صورت گرفته است.
 

میزان تسهیالت دولت به 
بنگاه های اقتصادی

در بخش دیگری از نشس��ت 

درباره  دولت  خبری، سخنگوی 
برنام��ه دولت در مورد توس��عه 
راه های روس��تایی خاطرنش��ان 
کرد: س��ال گذش��ته بی��ش از 
100 درصد اعتبار برای توس��عه 
راه ه��ای  روس��تایی،  راه ه��ای 
اصلی، ریل،  حمل و نقل دریایی 
و هوای��ی پرداخ��ت کردیم که 
امسال هم بودجه در نظر گرفته 
ش��ده ب��رای راه ه��ای ارتباطی 
به خصوص راه های روس��تایی و 
اصلی پرداخت می شود. نوبخت 
همچنین با اش��اره ب��ه اینکه 6 
میلی��ون 600 هزار تن گندم از 
کش��اورزان به مبل��غ 8 هزار و 
600 میلی��ارد تومان خریداری 
ش��ده اس��ت، اف��زود: تاکن��ون 
4ه��زار و 600 میلی��ارد تومان 

به گندم��کاران پرداخت ش��ده 
و باقی مبال��غ در حال پرداخت 
است. همچنین 17 هزار و 831 
میلیارد تومان تسهیالت به 25 
ه��زار و 396 بن��گاه کوچک و 
متوسط دولتی پرداخت شده و 
بنگاه های بزرگ هم منابع مورد 
نی��از خ��ود را از طری��ق بورس 
تهیه می کنن��د. وی درباره ارائه 
تس��هیالت به بنگاه های کوچک 
و متوس��ط نیز اظهار داشت: تا 
امروز 17 ه��زار و 831 میلیارد 
تومان تس��هیالت ب��ه 25 هزار 
پرداخت  تولی��دی  بنگاه  و396 
اس��ت. س��خنگوی دولت  شده 
ناوگان شهری  درباره نوس��ازی 
نیز گف��ت: تا ام��روز51 هزار و 
جایگزین  تاکسی  910 دستگاه 

تاکسی های فرسوده شده است. 
کارآمدی وزارتخانه ها با 

تفکیک
در پای��ان نشس��ت خب��ری، 
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اینکه 
آی��ا دولت در زمینه ش��فافیت 
پرداخ��ت مال��ی قص��د ارائ��ه 
الیح��ه ای را به مجل��س دارد، 
اظهار کرد: ب��رای این موضوع 
الیح��ه تش��کیل و در دولت به 
تصوی��ب رس��ید و ب��ه مجلس 
تقدیم شده اس��ت که مجلس 
می توان��د پ��س از طی ش��دن 
مراسم تحلیف و انتخاب وزرا در 
دستور کار قرار دهد. نوبخت در 
پاسخ به اینکه مشاور اقتصادی 
رئیس جمه��وری اخی��را اعالم 
کرده که ب��رای خروج از رکود 
هفت س��ال زمان نی��از داریم، 
برنام��ه دولت برای این موضوع 
چیس��ت، گفت: دول��ت از دو 
مس��یر برای فعال کردن چرخ 
اقتصاد و رش��د تولی��د فعالیت 
ارائه تس��هیالت  می کند؛ یکی 
به بخش خصوص��ی و دیگری 
مقررات زدایی است. وی افزود: 
دولت در راس��تای کاهش نرخ 
تورم و افزایش رش��د اقتصادی 
از روش های مختلف اس��تفاده 
ب��ه  پاس��خ  در  وی  می کن��د. 
اینکه الیحه دولت در خصوص 
تکلیف جداس��ازی سه  تعیین 
وزارتخان��ه از س��وی مجل��س 
ایرادات��ی گرفته ش��ده اس��ت، 
دولت قصد ادامه مسیر را دارد 
یا خیر، گف��ت: جمع بندی این 
اس��ت که وزارتخانه ها تفکیک 
ش��وند تا کارآمدتر عمل کنیم. 
داد:  ادام��ه  دولت  س��خنگوی 
دولت تالش خواهد کرد تا این 

اتفاق بیفتد. 

اسباب کشی چقدر خرج دارد؟ 

برخالف تصور مردم، حمل و نقل کاال درون شهر 
تهران توافقی نبوده و از تعرفه های مصوب اتحادیه 
پیروی می کند. برای جابه جایی کاالها در ش��هری 
مثل تهران قاعده خاص و مش��خص وجود دارد و 
الزم اس��ت تمام افراد از ای��ن قاعده پیروی کنند. 
ب��رای تعیین تعرفه تاکید ما بر آن اس��ت که باید 
اف��راد از آنچه اتحادیه مصوب کرده پیروی کرده و 
همان تعرفه ها را رعایت کنند. بر همین اس��اس با 
فرا  رسیدن فصل تابستان ما طی روزهای گذشته 
چندین ب��ار به تمام اعضای خ��ود تاکید کرده ایم 
که تعرفه های مصوب الزم االجرا بوده و باید حتما 
رعایت شود. براساس آنچه در اتحادیه مصوب شده 
برای هر س��ه ساعت ارائه خدمات )تنها استفاده از 
ماش��ین( براساس نوع خودرو هزینه های متعددی 
تعریف شده است که این هزینه ها برای سه ساعت 
اس��تفاده از کامیون ه��ای بزرگ در س��ه س��اعت 
اول معادل130ه��زار تومان و پس از آن س��اعتی 
50هزار تومان اس��ت. ب��رای کامیون های معمولی 
نیز س��ه س��اعت اول 110 هزار توم��ان و پس از 
آن س��اعتی 30 هزار تومان هزینه دریافت شده و 
این رقم در وانت های دو تن برای س��ه ساعت اول 
50 هزار تومان و برای هر س��اعت اضافه 25 هزار 
تومان تعیین شده است. برای استفاده از کارگر نیز 
تعرفه های خاصی وج��ود دارد و به این ترتیب هر 
کارگر برای سه س��اعت فعالیت رقمی معادل 30 
ه��زار تومان و پس از آن برای هر س��اعت فعالیت 
اضافه 10 هزار تومان دستمزد می گیرد. همچنین 
براس��اس طبقه ای که واحد مس��کونی در آن قرار 
دارد، هزینه ای جداگانه در نظر گرفته می ش��ود و 
به طور معمول برای هر طبقه هزینه ای معادل 10 
هزار تومان به دستمزد اضافه می شود. البته طبق 
مقرراتی که وجود دارد جابه جایی یخچال ساید )و 
نه یخچال معمولی(، کتابخانه، گاوصندوق و پیانو 
قیم��ت مجزای خود را دارد و ب��ه این ترتیب تنها 
ب��رای جابه جایی این کاالها از طبقه اول هزینه ای 
مع��ادل 50 ه��زار تومان درخواس��ت ی��ا دریافت 
می ش��ود، چرا ک��ه این کااله��ا قاب��ل حمل و نقل 
توس��ط یک نفر نیس��تند. درباره خسارت هایی که 
ممکن اس��ت در حین کار متوجه افراد ش��ود هم 
پیش بینی های الزم صورت گرفته و دفتری که به 
ارائه خدمات پرداخته ملزم به پرداخت خس��ارت 
اس��ت، اما اگر ش��رایط به گونه ای پی��ش رفت که 
در ای��ن رون��د مش��کلی ایجاد ش��د، کمیس��یون 
حل اخت��الف اتحادیه حمل و نقل کاالی ش��هری 
آمادگ��ی پیگی��ری این گونه موضوع��ات را خواهد 
داش��ت. از سوی دیگر ش��رکت های بدون مجوزی 
در این زمینه فعالیت دارند. تاکنون 30 ش��کایت 
از ش��رکت هایی که تبلیغ آنها بر کف آس��فالت یا 
س��ایت های مختلف فضای مجازی صورت گرفته 
به اتحادیه ما ارسال ش��ده است. بر همین اساس 
تاکی��د ما بر آن اس��ت که افراد پیش از اس��تفاده 
از خدم��ات این واحد ها حتما ب��ه مجوز آنها دقت 
کنند. ح��دود 340 تا 350 دفتر مجاز در س��طح 
ته��ران فعالیت دارند که موظف ب��ه ارائه خدمات 
براس��اس تعرفه های مص��وب و قوانین پیش بینی 
ش��ده هس��تند. ب��ا وجود اینک��ه چندی��ن مرتبه 
درخواس��ت افزایش تعرفه داشته ایم با آن موافقت 
نش��ده اس��ت. این در حالی است که ساالنه 15 تا 
20 درصد به واس��طه تورم به هزینه های شرکت ها 

اضافه می شود. 
منبع: ایسنا

مجمع عمومی عادی ساالنه شرکت 
پتروشیمی جم برگزار شد

مجمع عمومی عادی س��االنه پتروشیمی جم تشکیل 
ش��د. به گزارش روابط عمومی پتروش��یمی جم، مجمع 
عمومی عادی س��االنه پتروش��یمی جم با حضور بیش از 
90درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنها، اعضای 
هیأت مدی��ره، بازرس قانونی ش��رکت و نماینده س��ازمان 
بورس و اوراق بهادار تهران و نماینده س��ازمان حسابرسی 
تشکیل شد. پیرو آگهی دعوت مورخ هشتم تیر ماه 1396، 
مندرج در روزنامه کثیراالنتش��ار اطالعات جلس��ه مجمع 
عمومی عادی ساالنه شرکت پتروشیمی جم  )سهامی عام(
در روز یکش��نبه مورخ هجدهم تیرماه 1396 ساعت 10 
صبح در محل سازمان حج و زیارت واقع در تهران، خیابان 
آزادی نبش خیابان رودکی با تالوت آیاتی چند از کالم اهلل 
مجید تش��کیل و در ارتباط ب��ا تصویب صورت های مالی، 
سود تقسیمی ساالنه، انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب 

حسابرس مستقل و بازرس قانونی تصمیماتی اتخاذ شد. 

3 اقتصاد امروز www.forsatnet.irتلفن مستقیم: 86073290
چهارشنبه
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در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد 

چرخاقتصادباارائهتسهیالتبهبخشخصوصیمیچرخد

بازرگان��ی  کارت  یکپارچ��ه  س��امانه 
هوش��مند با هدف جلوگی��ری از تخلف 
در این حوزه روز گذش��ته در محل اتاق 
تع��اون ایران رونمایی ش��د. ب��ه گزارش 
»فرص��ت ام��روز«،  »محم��د کریمی« 
عضو هیات رئیس��ه اتاق تع��اون ایران در 
مراسم رونمایی از سامانه یکپارچه کارت 
بازرگانی هوشمند، گفت: کارت بازرگانی 
برای تج��ار و تعاونگران از اهمیت باالیی 
برخوردار اس��ت، زی��را در امر صادرات و 
واردات می تواند نقش ارزنده ای داش��ته 
باشد. کریمی با بیان اینکه تخلف در امر 
بازرگانی زی��اد رخ می دهد، افزود: صدور 
ای��ن کارت مان��ع بس��یاری از تخلف ها 
خواهد ش��د. وی ثمره تعام��ل اتاق های 
بازرگان��ی و تع��اون را ایج��اد س��امانه 
یکپارچ��ه کارت بازرگان��ی عن��وان کرد 
و ی��ادآور ش��د: س��امانه یکپارچه کارت 
بازرگانی هوش��مند، یک��ی از پروژه های 
موف��ق ملی در ح��وزه بازرگانی کش��ور 
اس��ت که هم اکنون در سراسر کشور در 
حال بهره برداری اس��ت. ب��ه گفته عضو 
هیات رئیسه اتاق تعاون ایران، این سامانه 
براس��اس امض��ای تفاهم نامه س��ه جانبه 
میان ات��اق بازرگانی، صنای��ع، معادن و 
کش��اورزی ایران با وزارت صنعت، معدن 
و تجارت و اتاق تعاون ایران، در سراس��ر 
کش��ور رس��میت یافت. کریمی در ادامه 
اظهار داش��ت: راه اندازی سامانه یکپارچه 
کارت هوش��مند بازرگان��ی ات��اق تعاون 

ایران با توجه به حساس��یت های امنیتی 
و سهولت در روند صادرات و واردات کاال 
و راحتی بازرگانان از ابتدای مهرماه سال 
1395 ب��ا همکاری واحد س��امانه کارت 
هوش��مند اتاق بازرگانی و صنایع، معادن 
و کشاورزی ایران آغاز به کار کرد که در 
ابتدا دریافت سیستمی گواهی ماده 186 
قانون مالیات های مس��تقیم در دس��تور 
کار قرار گرف��ت و در ادامه روند اجرایی 
ص��دور و چ��اپ کارت جه��ت اتاق های 
کش��ور به وقوع پیوست. وی فعالیت های 
انجام ش��ده در اصالح س��اختار س��امانه 
بررس��ی  را  بازرگان��ی  کارت هوش��مند 
پرونده ه��ا و ایجاد فایل های الکترونیکی، 
ایجاد بانک اطالعات��ی اعضا و کدگذاری 
پرونده ه��ا، ایج��اد حس��اب کارب��ری و 
راه ان��دازی ارتباط سیس��تمی با کاربران 
اتاق های کش��ور، به روز رس��انی و تکمیل 
فرم های ص��دور و تمدید کارت بازرگانی 
و عضویت، به روزرس��انی پرونده کاربران 
اتاق ه��ای کش��ور، برگ��زاری دو مرحله 
آموزش مالی و آش��نایی با سامانه کارت 
هوش��مند بازرگانی جهت اتاق ها عنوان 
ک��رد. وی ب��ا توضیح چگونگ��ی ورود به 
س��امانه کارت هوشمند گفت: بازرگانانی 
که برای نخس��تین بار می خواهند کارت 
عضویت و بازرگانی دریافت کنند، باید از 
طریق سایت www. cscs. ir وارد شده 
و درخواس��ت کارت بازرگانی و عضویت 

کنند. 

سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند 
رونمایی شد

یادداشت 

اشتباه راهبردی سرمایه گذاری در 
صنایع رو به افول

اشتباه راهبردی برخی سرمایه گذاران صنعتی این است 
که آنه��ا منابع محدود خود را ب��دون هدف در صنایعی 
هزین��ه می کنند ک��ه رو به افول هس��تند. در عین حال 
چنانچه نتوانیم منابع بانکی را نیز به سمت تولید و صنعت 
هدایت کنیم باید به دنبال یک راه حل اساسی باشیم. در 
این ارتباط باید اتاق فکرهایی تشکیل شوند و در ارتباط با 
نرخ های ارز و بهره بانکی یک نگاه جامع داشته باشند که 
هم به تولیدکنندگان کمک شود و هم هدف جامعه برای 
یک س��رمایه گذاری مطمئن مشخص شود. اینکه بخش 
 خصوصی نرخ بهره تسهیالت بانکی را برای فعالیت های 
خ��ود توجیه پذیر نمی بیند باید دیگر جوانب کاهش نرخ 
س��ود س��پرده بانکی بخش عمومی جامعه را نیز در نظر 
بگیرد. کاهش نرخ بهره س��پرده بخش عمومی جامعه را 
با مش��کل روبه رو می کند، زیرا آنها نمی دانند که در چه 
بخش و حوزه ای می توانند یک س��رمایه گذاری مطمئن 
داشته باش��ند. در ارتباط با شاخص هایی همچون بهبود 
فضای کس��ب و کار و رونق تولید، رتبه کشور در دنیا سه 
رقمی اس��ت و این نشان می دهد هنوز جای زیادی برای 
کار داریم. در س��ال های گذش��ته شاخص های اقتصادی 
کشور خوب بود ولی در مقطعی به انحرافاتی کشیده شد 
و در این ارتباط بای��د تالش کنیم به ریل اصلی حرکت 
خود برگردیم. در س��ال های اخی��ر بهبودهایی در برخی 
ش��اخص ها ایجاد ش��ده ولی با توجه به جایگاه کشور در 
دنیا مشخص است که هنوز جای زیادی برای کار وجود 
دارد. کمترین میزان درآمد کشور مربوط به بخش تولید و 
ساخت است و عمده دلیل آن نیز این است که در بخش 
طراحی و برندس��ازی همچنان با کاس��تی هایی روبه رو 
هستیم. این مشکل باعث می شود کمترین ارزش افزوده 
را داش��ته باش��یم و برای حض��ور در بازاره��ای هدف با 
بیشترین رقابت ممکن روبه رو باشیم. در مقطعی رسالت 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش برای شکل دادن به 
تجارت و احیای معادن بود ولی با گذشت نزدیک به نیم 
قرن هن��وز این رویه را دنبال می کند. در این حوزه برای 
رسیدن به س��احل آرامش باید آینده را به خوبی ببینیم 
و در جهتی حرکت کنیم که منجر به پیش��رفت و رونق 

اقتصادی کشور شود. 
منبع: ایرنا 

یادداشت 

خبرنامه

حسین زندی
رئیس اتحادیه حمل و نقل کاالی درون شهری

محمد رضا مودودی
معاون سازمان توسعه تجارت ایران



فرصت امروز: براس��اس آخرین آمار بانک مرکزی، در 
حال حاضر بیش از ۴۶ هزار دس��تگاه خودپرداز در شبکه 
بانکی ایران در حال ارائه خدمات است که حدود ۱۲ هزار 
دس��تگاه آن در تهران قرار داد. همچنین در فروردین ماه 
امس��ال، بیش از ۴۱۰میلیون تراکنش توسط خودپردازها 
انجام ش��ده است که بررس��ی این دو آمار نشان می دهد 
روزان��ه حدود ۳۰۰ تراکنش روی هر دس��تگاه خودپرداز 

انجام می شود. 
ب��ا این  همه اما خودپردازها که طی چند دهه  گذش��ته 
ب��ه جزو الینف��ک زندگی مردم تبدیل ش��ده اند، به پایان 
عصر خود نزدیک می شوند تا جای خود را به فناوری های 
نوین در حوزه پرداخت الکترونیک بدهند. شاید برای تان 
جالب باش��د ک��ه بدانید درس��ت برخالف ای��ران که روز 
ب��ه روز ب��ر تع��داد خودپردازه��ای آن افزوده می ش��ود، 
در نظ��ام بانک��داری بین الملل��ی خودپردازه��ا در ح��ال 
 جمع آوری هس��تند. خودپرداز ی��ا ATM مخفف عبارت 
Automated Teller Machine است که در ترجمه 
تحت اللفظی با عنوان ماشین سخنگوی خودکار از آن یاد 

می شود. 

چالش خودپردازها با فناوری های نوین پرداخت
بس��یاری از کارشناس��ان اع��الم می کنن��د ک��ه طبق 
برنامه ریزی های صورت گرفته در کشورهای توسعه یافته، 
تا س��ال ۲۰۲۰ همه دس��تگاه های خودپرداز جمع آوری 
می ش��وند. این در حالی است که در ایران این دستگاه ها 
در حال گس��ترش هستند و بنا به آماری که معاون بانک 
و بیم��ه وزیر اقتصاد در ابتدای امس��ال اعالم کرده، نصب 
و گس��ترش دس��تگاه های خودپرداز در چهار سال دولت 

یازدهم رشدی 55 درصدی داشته است. 
همچنین برآوردها نش��ان می دهد که تا س��ال ۲۰۱۸ 
تعداد خودپردازها در ایران ۱/۱ میلیون، معادل ۴۴درصد 
افزایش می یابد و از سویی دیگر پیش بینی می شود تعداد 
تراکنش های دریافت وجه نیز رشدی ۶5 درصدی خواهد 

داشت. طبق اعالم یکی از منابع معتبر درباره دستگاه های 
خودپرداز )ATM Market Place ( طی س��ال ۲۰۱۱ 
رش��د تعداد خودپردازها در خاورمیانه ۱۲/۸ درصد بوده 
که بیش��ترین میزان رش��د در این میان، متعلق به ایران 

بوده است. 
به گزارش ایبن��ا، خودپردازها با وجود تمام مزایایی که 
نسبت به شعب دارند دارای نقاط ضعفی نیز هستند و آن 
عدم توانایی خودپردازها برای ارائه خدمات بانکی است که 
نیاز به تعامل دو طرفه دارد، از جمله س��رویس هایی مثل 
افتتاح انواع حس��اب بانکی، دریافت چک های بین بانکی، 
دریاف��ت یا وصول چک های بانکی، دریافت تس��هیالت یا 
حتی آگاه��ی یافتن از ش��رایط الزم ب��رای دریافت یک 
تس��هیالت خاص، دریافت مشاوره برای سرمایه گذاری یا 
مواردی از این دس��ت. مجموعه ای از این  کاستی ها باعث 

شده تا همچنان مراجعه به شعب بانک ها ادامه یابد. 

ش��هروز زندی، معاون فروش ش��رکت پویا در این باره 
ب��ه ایبنا گفته اس��ت: خودپرداز حوزه ای تقریبا منس��وخ 
محس��وب می ش��ود چراکه اکنون عملیات پرداخت های 
غیرحضوری و الکترونیکی رایج ش��ده و پرداخت با کارت 
بخ��ش مهم��ی از خدمات را پوش��ش می ده��د. موبایل 
بان��ک، تلفن بان��ک و اینترنت بانک موجب ش��ده  نیاز به 
پول نقد برای تراکنش کاهش پیدا کند، بنابراین توس��عه  
خودپردازها در دس��تور کار بانک ها نیس��ت و کشورهای 
خارجی که از ما در این حوزه جلوترند در حال جمع آوری 
تعدادی از دس��تگاه های خود هس��تند.  این کارش��ناس 
حوزه طراحی و س��اخت س��امانه های بانکی با بیان اینکه 
بانک ها به این نتیجه رسیده اند که سرمایه گذاری باید در 
حوزه خدمات الکترونیکی باش��د و نه حوزه خودپردازها، 
ادام��ه داد: با توجه به تقویت ش��بکه بانک��ی بحث انجام 
تراکنش های آنالین در حال توس��عه است، موبایل ابزاری 

پیش��رفته و در اختیار همه آحاد جامعه اس��ت به همین 
دلی��ل بح��ث mobile payment مهم تر اس��ت و در 
ای��ن حوزه س��رمایه گذاری می کنند.  زندی خاطرنش��ان 
ک��رد: البت��ه با توجه ب��ه اینک��ه بخش��ی از نقدینگی به 
صورت اس��کناس بین مردم رایج است، بحث خوددریافت 
مطرح می ش��ود؛ یعنی بانک ها دس��تگاهی قرار دهند که 
بتوان��د پول را از مردم گرفت��ه و در کارت آنها واریز کند. 
اکن��ون در مفهوم بانکداری تحولی ایجاد ش��ده و افزایش 
تراکنش ه��ای اینترنتی موجب کاه��ش مراجعه مردم به 
ش��عب شده اس��ت، به همین دلیل بانک ها غالبا با شعب 
زیان ده روبه رو می ش��وند که تع��داد تراکنش های آنها کم 
اس��ت و هزینه هایی چ��ون اجاره محل، آب، ب��رق و... را 

پاسخگو نیست. 
معاون فروش ش��رکت پویا با بی��ان اینکه در این حوزه
VTM  )خودبانک( مقوله ای اس��ت که درخصوص شعب 
جدی��د مطرح می ش��ود، گفت: VTM ه��ا خدمات نیمه 
حضوری ارائه می دهند، یعنی مش��تری به محلی مراجعه 
می کند که پرس��نلی داخل آن نیست و از آنجا با مرکزی 
در بان��ک تماس برقرار و خدمات خود را دریافت می کند. 
بنابراین VTM حوزه ای جدید و قابل توس��عه اس��ت و 
اکن��ون به ص��ورت پایل��وت در بانک ها انجام ش��ده و در 
دس��تور کار بانک ها برای توس��عه ق��رار دارد.  وی با بیان 
اینکه توسعه VTM دو الزام دارد، گفت: یکی از الزامات، 
ایجاد یک بستر مخابراتی برای مدیریت تماس ها در مرکز 
مدیریت بانک است، چراکه مردم به مراکز متعدد مراجعه 
می کنند و به یک مرکز اصلی وصل می ش��وند و سرویس 
را دریافت می کنند.  معاون فروش شرکت پویا افزود: الزام 
دوم، الزامات قانونی و حقوقی اس��ت، چراکه خدماتی در 
این مراکز ارائه می ش��ود که قبال در ش��عب ارائه می شده 
و مستلزم احراز هویت مش��تری است که این مسائل نیز 
در ادارات و س��ازمان های بانک ها در حال بررس��ی است 
تا روش مناس��ب و قانونی برای ای��ن الزامات در خصوص 

بانکداری الکترونیکی تدوین شود. 

فرص�ت ام�روز: مدی��رکل اعتب��ارات بانک 
مرک��زی از اجرای ط��رح ضربت��ی پرداخت وام 
ازدواج از اول مردادم��اه ب��ا هم��کاری ۱۱ بانک 
خب��ر داد و گفت: در قالب این ط��رح 5۰۰هزار 
نف��ر وام ازدواج دریاف��ت خواهند ک��رد و اجرای 
ای��ن ط��رح از اول مردادماه آغاز خواهد ش��د و 
 ت��ا آخر ش��هریور امس��ال ادامه خواهد داش��ت.  
عل��ی اصغر میرمحم��د صادقی روز گذش��ته در 
نشس��ت خبری با اعالم این مطل��ب افزود: بانک 
مرکزی با هدف کاهش صف دریافت کنندگان وام 
ازدواج، ط��رح ضربتی اعطای این وام را از ابتدای 
مرداد ماه تا پایان شهریور ماه در دست اجرا دارد 
که با اجرای این طرح تعداد افراد متقاضی از 55۰ 
هزار نفر به زیر ۱۰۰ هزار نفر می رس��د.  به گفته 

او، ای��ن طرح ضربتی همزم��ان با میالد حضرت 
معصومه و روز دختر آغاز می شود و بانک مرکزی 
در ای��ن طرح تالش می کن��د با کمک بانک های 
ملی، صادرات، تجارت، ملت، سپه، رفاه کارگران، 
کشاورزی، مس��کن، توسعه تعاون، قرض الحسنه 
مهر ایران و پارسیان و با ابالغ سهمیه های مربوط 
به هر بان��ک صف دریافت کنندگان تس��هیالت 
قرض الحس��نه ازدواج را ب��ه کمت��ر از ۱۰۰ هزار 
نفر برساند.  میرمحمد صادقی با تأکید بر اجرای 
قطعی تفاهم نام��ه بین بانک مرکزی و بانک های 
عام��ل این ط��رح و تس��هیل در ام��ر پرداخت 
تسهیالت قرض الحس��نه ازدواج گفت: بانک های 
عام��ل این طرح برای هر فق��ره وام ازدواج صرفاً 
باید یک نفر ضامن معتبر اخذ و آمار عملکرد خود 

را در پایان هر هفته برای بررسی به بانک مرکزی 
ارسال کنند.  او با بیان اینکه سامانه ازدواج از سال 
۸٧ آغاز به کار کرده و تا ۲5 تیرماه س��ال جاری 
۳۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان وام قرض الحسنه 
ازدواج پرداخت شده است، افزود: بیشترین تعداد 
پرداخت وام ازدواج برای سال ٩۰ با یک میلیون 
و ۳۴۸ هزار فقره وام است و از نظر مبلغ نیز سال 
٩5 با حدود ٩ هزار و ٩۰۰ میلیارد تومان باالترین 

رقم پرداختی را داشته است. 

پرداخت ۳۱۰ هزار فقره تسهیالت ازدواج 
از ابتدای امسال

میرمحم��د صادق��ی اع��الم ک��رد: از ابتدای 
امس��ال تاکن��ون بی��ش از ۳۱۰ ه��زار فق��ره 

تسهیالت قرض الحسنه ازدواج از منابع پس انداز 
قرض الحس��نه و ج��اری قرض الحس��نه بانک ها 
ب��ه متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت. براس��اس 
بررس��ی های بان��ک مرک��زی، به طور متوس��ط 
ماهان��ه بی��ن ٧۰ تا ۱۰۰ ه��زار نفر در س��امانه 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج ثبت نام می کنند 
و بی��ن ٧۰ تا ۸۰ ه��زار فقره تس��هیالت ازدواج 
ب��ه آنها پرداخت می ش��ود.  مدی��رکل اعتبارات 
بان��ک مرک��زی ادام��ه داد: بانک ه��ا در ط��رح 
 ضربتی ازدواج به دو دس��ته تقس��یم ش��ده اند و 
بانک های ملی، صادرات، تجارت، مس��کن، ملت، 
کش��اورزی، س��په، رفاه کارگران، توسعه تعاون، 
قرض الحس��نه مهر ایران و صندوق قرض الحسنه 
پارسیان در دسته اول قرار گرفته اند. سهم بانک 

توسعه تعاون و صندوق قرض الحسنه پارسیان نیز 
در اجرای این طرح کمتر از 5 هزار فقره اس��ت و 
بار اصلی طرح ضربتی تس��هیالت ازدواج روی ٩ 
بانک باقیمانده ق��رار دارد.  به گفته او، بانک های 
خصوصی و بانک های دولتی تخصصی در دسته 
دوم اجرای طرح ضربتی تس��هیالت ازدواج قرار 
دارند و براساس ابالغ بانک مرکزی باید دست کم 
دوبرابر میزان تس��هیالت پرداختی، تس��هیالت 
بپردازن��د. همچنی��ن اولویت اصل��ی اجرای این 
طرح برای پرداخت تسهیالت در مناطق محروم 
و کم برخوردار است و هر اندازه بانک ها بیشتر در 
اس��تان های محروم تسهیالت بپردازند، امتیازات 
بیش��تری از سوی بانک مرکزی برای آنها در نظر 

گرفته خواهد شد. 

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی خبر داد

آغاز طرح ضربتی پرداخت وام ازدواج از اول مردادماه

VTM گسترش فناوری های نوین پرداخت و تحول در بانکداری ایران با توسعه

پایان عصر خودپردازها

??

???
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بانک مرکزی مسئولیت خود را بپذیرد
۱۳ سال انتظار برای اعالم اسامی 

موسسات مالی غیرمجاز
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه 
قضاییه گفت: اس��امی موسس��ات مال��ی و اعتباری 
غیرمجاز باید ۱۳ س��ال گذشته اعالم می شد و بانک 
مرک��زی باید برای نظ��ارت ضعیف خ��ود روی این 

موسسات پاسخگو باشد. 
محمدباق��ر الفت، مع��اون اجتماعی و پیش��گیری 
از وق��وع ج��رم قوه قضایی��ه در گفت وگو با باش��گاه 
خبرنگاران جوان، درخصوص مش��کالت ایجاد شده 
برای مردم از س��وی موسسات مالی و اعتباری گفت: 
برای ایجاد موسس��ات مالی و اعتب��اری و همچنین 
نظارت روی فعالیت آنها، قانونگذار مراجعی از جمله 
بانک مرک��زی، وزارت رفاه و نیروی انتظامی را مورد 
شناس��ایی قرار داده است، در واقع متولیان مستقیم 
نظارت روی موسسات مالی و اعتباری این دستگاه ها 

هستند. 
او اف��زود: نق��ش و وظیفه دس��تگاه های متولی در 
ام��ر هدایت، کنترل و کاهش آس��یب های حاصل از 
موسسات مالی و اعتباری نباید به هیچ وجه فراموش 
شود و دستگاه قضایی تنها در کنار سایر دستگاه های 

متوالی می تواند ایفای نقش کند. 
مع��اون اجتماعی و پیش��گیری از وق��وع جرم قوه 
قضاییه با تأکید بر اینکه باید بابت مش��کالتی که از 
س��وی موسس��ات مالی و اعتباری برای مردم ایجاد 
می شود، دستگاه های متولی را مورد خطاب قرار داد، 
گفت: ما معتقد هس��تیم بانک مرکزی می توانس��ت 
نق��ش بهتری در رابطه با موسس��ات مالی و اعتباری 
ایفا کند، به ویژه از س��ال ۸۳ به بع��د که قانون بازار 

غیر متشکل پولی به تصویب مجلس رسید. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.٧٧۸دالر آمریکا

۴.۴۱۰یورو اروپا

۴.٩۲۱پوند انگلیس

۱.۰۳۲درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴٩۲.٧۰۰مثقال طال

۱۱۳.٧۴۸هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱٧۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۴.٩5۰سکه طرح جدید

۶۲۴.5۰۰نیم سکه

۳۶۳.5۰۰ربع سکه

۲۴۸.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در چهارمین روز دادوس��تدهای بورس 
تهران، ش��اخص کل ۴۲ واحد رشد کرد 
و به رقم ۷۹ هزار و ۷۳۵ واحدی رس��ید. 
در معامالت روز سه ش��نبه بورس تهران، 
نماد ایران خودرو با ۳۵ واحد، نماد فوالد 
خوزس��تان با ۳۲ واحد، نماد گس��ترش 
نفت و گاز پارس��یان ب��ا ۲8 واحد و نماد 
س��رمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی 
تامی��ن با ۲1 واح��د افزایش بیش��ترین 
سهم را در رشد ۷۲ واحدی شاخص کل 
بورس داش��تند. در مقاب��ل، نماد صنایع 
پتروشیمی خلیج فارس با ۴0 واحد، نماد 
گ��روه مپنا ب��ا ۲۹ واحد و نماد ش��رکت 
ارتباطات سیار ایران با 1۵ واحد کاهش، 
بیشترین تاثیر منفی را در برآورد شاخص 

کل بورس داشتند. 

اقبال به گروه فلزات اساسی ادامه یافت
روز سه شنبه با اینکه تعدادی از نمادها 
برای برگ��زاری مجامع متوقف ش��دند و 
ب��ازار از بع��د تعداد نماده��ای معامالتی 
کوچک تر شده، اما روند بازار سهام مثبت 
اس��ت. در عین ح��ال گ��زارش مطلوب 
آماره��ای اقتص��ادی چی��ن و در نتیجه 
ش��روع خوب بازارهای جهانی به صنایع 
کامودیتی محور ب��ورس ایران به خصوص 

فلزات جان ویژه ای بخش��یده اس��ت. روز 
سه ش��نبه در کنار معامالت درون گروهی 
گروه ه��ای  در  ب��زرگ  حقوقی ه��ای 
پتروش��یمی، بانکی و خودروی��ی، اقبال 
به گروه فلزات اساس��ی در تک سهم های 
کوچک ادامه داش��ت. گروه خودرویی ها 
در آس��تانه برگزاری مجامع عادی ساالنه 
باقیمانده در روزهای پایانی فصل مجامع 
ب��ا افزای��ش تقاضا از س��وی معامله گران 
حقوق��ی مواجه ب��ود. بر این اس��اس در 
گروه خودرو اکثری��ت نمادها روند رو به 
رش��د در قیمت پایان��ی را تجربه کردند؛ 
به ط��وری که نماد ایران خودرو، س��ایپا 
آذی��ن و س��رمایه  گذاری رن��ا از جمل��ه 
نمادهایی بودند که از ۲ تا ۴درصد رش��د 
برخوردار بودند. در گروه فلزات اساس��ی 
بی��ش از نیمی از نمادها روند افزایش��ی 
را تجرب��ه کردن��د و نمادهای��ی همچون 
لوله و ماشین س��ازی ایران، فرآوری مواد 
معدن��ی ایران و ملی س��رب و روی ایران 
با روند کاهشی مواجه شدند، اما قندی ها 
مخالف روز دوشنبه روند رو به کاهش را 
در قیم��ت پایانی تجرب��ه کردند و به جز 
معدود نمادهایی، یکدست کاهش قیمت 
را شاهد بودند. همچنین ارزش معامالت 
ب��ورس اوراق بهادار ته��ران به رقم 1۷۵ 
میلیارد تومان بالغ شد که این رقم ناشی 
از دس��ت به دست ش��دن ۵۷۵ میلیون 
س��هم و اوراق مالی قابل معامله طی ۴1 

هزار و ۲0۹ نوبت دادوس��تد بود. در کل 
معام��الت بازار س��هام در حالی همچنان 
روی تک س��هم ها اقب��ال دارد که فارغ از 
نوس��ان برخی نمادهای معامالتی حاضر 
در ب��ازار پای��ه فرابورس، تک س��هم های 
برخوردار از سهام ش��ناوری پایین تحت 
حاکمیت بالمن��ازع حقیقی های حرفه ای 

بازار قرار گرفته بودند. 

ایستادن آیفکس در پله 912 واحدی
در معام��الت روز سه ش��نبه اختصاص 
یافتن نیم��ی از حجم و حدود ۳0 درصد 
از ارزش کل مب��ادالت فرابورس ایران به 
بازاره��ای اول و دوم در حالی رخ داد که 
ش��اهد رش��د 1.۳6 واحدی آیفکس نیز 
بودی��م. روز سه ش��نبه ۲۷ تیرم��اه بیش 
از ۷۹ میلی��ون س��هم ب��ه ارزش افزون 
ب��ر ۲۵۵ میلیارد ری��ال در بازارهای اول 
و دوم دس��ت به دس��ت ش��د که معادل 
۵0 درصد از حج��م و ۲8 درصد از ارزش 
کل معامالت فرابورس اس��ت. در مجموع 
بی��ش از 1۵۴ میلیون س��هم ب��ه ارزش 
بال��غ بر 86۹ میلیارد ری��ال در ۲۲ هزار 
و ۳۵6 نوب��ت معامالت��ی در بازاره��ای 
فراب��ورس مورد دادوس��تد ق��رار گرفت. 
ش��اخص کل فرابورس نیز با 1.۳6 رشد 
و تح��ت تاثیر مثبت کمت��ر از یک واحد 
از جان��ب نماده��ای »بمپن��ا« و »ارفع« 
را  ارتف��اع ۹1۲ واح��دی مب��ادالت  در 

پشت س��ر گذاش��ت. نمادهای »ارفع« و 
»بمپنا« ع��الوه بر این در میان نمادهای 
فرابورسی بیش��ترین افزایش قیمت را تا 
س��قف ۵درصدی به همراه داش��تند. در 
جریان ب��ازار همچنین توق��ف 11 نماد 
معامالتی »آرم��ان«، »آریان«، »وملل«،  
»قشیر«، »ش��کبیر«، »ومهر«، »فالوم«، 
»وش��مال«،  »ش��صفها«، »زنج��ان« و 
»وتعاون« به دلیل در پیش بودن مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه صاحبان س��هام 
در روز پایان��ی تیرم��اه، ص��ورت گرفت. 
نماده��ای »لکم��ا« و »کیس��ون« نیز به 
ترتیب بیشترین حجم و ارزش مبادالتی 
را در تابلوه��ای مبادالت��ی ب��ازار پایه به 
خود اختصاص دادند. ب��ازار پایه میزبان 
نقل  و انتقال بیش از ۵8 میلیون سهم به 
ارزش بالغ بر ۹8 میلیارد ریال بود. نتیجه 
دادوستدهای صورت گرفته در بازار اوراق 
با درآمد ثاب��ت، جابه جایی بیش از ۴61 
ه��زار ورقه بهادار به ارزش افزون بر ۴۵1 
میلیارد ریال بود. امتیاز تسهیالت مسکن 
خردادماه س��ال جاری نیز با بیش��ترین 
استقبال از سوی خریداران و فروشندگان 
مواجه شد؛ به طوری که در نماد آن بالغ 
ب��ر ۲۲ ه��زار ورقه تس��ه ب��ه ارزش 1۷ 
میلیارد ریال دس��ت به دس��ت شد. نماد 
تس��ه۹60۳ همچنین با بیشترین قیمت 
نس��بت به س��ایر اوراق تسهیالت مسکن 

مبادله شد. 

همزمان با شروع مثبت بازارهای جهانی رقم خورد

رشد صنایع کامودیتی محور در بورس تهران

اسماعیل درگاهی، مدیر پذیرش بورس 
اوراق بهادار تهران با اشاره به عرضه های 
اولی��ه آت��ی در بورس گفت: ف��والد کاوه 
جنوب کیش متعلق به بنیاد مستضعفان، 
تامین سرمایه امید، شرکت نیروگاه مولد 
برق جهرم متعلق به بانک س��په، شرکت 
برق  سرمایه گذاری  چدن سازان،  تولیدی 
و انرژی غدیر در دس��تور کار عرضه های 
اولیه بورس تهران است. به گزارش فارس، 
ب��ه گفت��ه وی براس��اس هدف گذاری ها 
امس��ال 1۵ عرضه اولیه سهام در بورس 

خواهیم داش��ت و در عین حال بررس��ی 
۴0 پرونده پذیرش شرکت های خصوصی 
و ش��به دولتی روی می��ز هی��ات  پذیرش 
قرار گرفته اس��ت. مدی��ر پذیرش بورس 
تهران با بیان اینکه پذیرش سهام پدیده 
ش��اندیز ارتباطی با ب��ورس تهران ندارد، 
افزود: پرونده پذیرش ش��رکت ایرانس��ل 
به عنوان یک ش��رکت س��ودآور و ترکیب 
س��هامداری خ��اص برای م��دت زیادی 
اس��ت که به هیات پذیرش بورس آمده، 
ام��ا MTN  به عن��وان س��هامدار عمده 

این ش��رکت عالقه ای برای فروش سهام 
متعلق به خ��ود در بورس ایران یا انتقال 
پ��ول ندارد. وی ادام��ه داد: در عین حال 
پرونده ه��ای بزرگ��ی از جمل��ه ش��رکت 
ملی نفتک��ش ایران متعلق ب��ه صندوق 
بازنشستگی کش��وری، یک شرکت فعال 
در صنعت ایرالین و هتلداری و همچنین 
برای نخس��تین بار ورود به صنعت سینما 
تح��ت ی��ک هلدین��گ در دس��تور کار 
پذی��رش در ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
قرار گرفته اس��ت. وی با اشاره به تجربه 

ثبت سفارش سهام شرکت دارویی برکت 
در ب��ورس تهران و ایراده��ای موجود در 
آن گف��ت: عرض��ه اولیه س��هام برکت با 
روش ثب��ت س��فارش برای نخس��تین بار 
در ب��ورس ص��ورت گرفت و ب��ا توجه به 
شناسایی کاستی ها، در عرضه های جدید 
چالش ه��ای قبلی تکرار نخواهد ش��د. به 
هر حال موضوع قیمت گذاری س��هام در 
بورس ب��ه دلیل دیدگاه س��هامدار عمده 
ب��رای فروش دارای��ی مالی ب��ه باالترین 

قیمت همواره وجود دارد. 

هفته آینده خبرسازترین هفته برای 
بورس به حساب می آید. 

پایان س��ال مالی و فصل بستن دفاتر 
و حس��اب های اکثر شرکت های بزرگ 
بورس��ی آخر اس��فندماه ب��وده و طبق 
قان��ون تج��ارت تیرماه فص��ل دعوت 
س��هامداران جه��ت برگ��زاری مجمع 
عموم��ی عادی س��االنه آن اس��ت و از 
طرفی درصد مناس��بی از س��ود سهام، 

به س��هامداران پرداخت ش��ده و اقبال 
عمومی به اینکه ش��رکت ها که از تاثیر 
مناس��بی ب��ر ش��اخص برخوردارند را 

افزایش می دهد.
 بخشی از سود تقسیمی چه از جانب 
سهامدار عمده و چه از جانب سهامدار 
خرد به بازار بازخواهد گشت و در بستر 
حمایت از قیمت یا خرید سهام متبلور 

خواهد شد. 
تحلیل حساس��یت اکثر شرکت های 
بزرگ حاکی از بس��تگی اهرمی آنها به 

نرخ ارز اس��ت، نظر به آم��ار نرخ تورم 
ساالنه و نقطه ای منتشره، ثبات قیمت 
کاال های اساسی مصرفی داخلی و مهار 
ت��ورم در این عرصه مش��هود اس��ت و 
همچنین شاهد مدیریت دولت بر روند 
نرخ ارز خواهیم ب��ود و به دلیل فاصله 
قیمت ارز از ارزش ذاتی خود، این روند 
با ش��یب مالیم افزایشی خواهد بود که 
ه��م در جهت تقویت ت��راز تجاری کل 
و هم در امتداد سودسازی شرکت های 
بزرگ و شاخص س��از بورسی به حساب 

می آی��د. روز های آت��ی مجامع عمومی 
ش��رکت های مورد اقبال بازار از جمله 
خودروسازی، قطعه س��ازی، بانک ها در 
ص��ورت ارائه صورت های مالی و س��ایر 
شرکت های بزرگ برگزار خواهد شد و 
با توج��ه به اعالم برنامه ه��ا و اخبار به 
جامعه س��هامداران، شاهد جریان قوی 

خبری در این حوزه خواهیم بود.
 ای��ن جریان ب��ر روند ب��ازار پس از 
بازگشایی نماد ها قطعا موثر خواهد بود. 
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

جزییات پذیرش ایرانسل و پرونده 40 شرکت جدید در بورس

رونق نسبی در بورس

خبر

افزایش بیش از 450 میلیارد ریالی ارزش 
صندوق های ETF  در بازار سرمایه

براس��اس جدیدتری��ن آماره��ا، ارزش صندوق های 
قاب��ل معامل��ه در خردادماه امس��ال با رش��دی۴۵8 
میلیاردی نسبت به مدت مش��ابه ماه قبل به رقم 1۳ 
هزار و ۴۵8 میلیارد ریال رس��ید. به گزارش س��مات، 
ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه 
وجوه  )س��مات( اعالم ک��رد: ارزش صندوق های قابل 
معامله  )ETF( در بازار سرمایه بیش از ۴۵8 میلیارد 
ری��ال افزایش یافت. در ح��ال حاضر ۲6 صندوق قابل 
معامله در بازار س��رمایه ایران فعال هستند و صندوق 
اعتمادآفرین پارسیان با ارزشی معادل ۵۴۴۵ میلیارد 
ری��ال بزرگ ترین صندوق ETF اس��ت. صندوق های 
قابل معامله صندوق توسعه یکم 1۲۹۲ میلیارد ریال، 
صن��دوق امین ب��ا 1۲6۹ میلیارد ریال، پایدار س��پهر 
111۳ میلی��ارد ریال، صندوق کی��ان با ۹18 میلیارد 
ری��ال و صن��دوق آرمان آت��ی کوثر ب��ا ۷۴۲ میلیارد 
ریال به ترتیب در رتبه های دوم تا شش��م بزرگ ترین 

صندوق های ETF  بازار سرمایه قرار دارند. 

عرضه 40 هزار تن مواد پلیمری در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی

روز سه شنبه، یک هزار و 1۲ تن روغن پایه، 1۳ هزار 
و 100 ت��ن انواع قیر، ۵ ه��زار تن گوگرد و ۲ هزار تن 
وکیوم باتوم نیز در تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی 
بورس کاالی ایران عرضه شد. تاالر فرآورده های نفتی 
و پتروش��یمی ب��ورس کاالی ایران روز سه ش��نبه ۲۷ 
تیرم��اه میزبان عرضه ۴0 ه��زار و 88۲ تن انواع مواد 
پلیم��ری بود. ت��االر صادراتی ب��ورس کاالی ایران نیز 
عرض��ه ۲ هزار تن کود اوره، ۹ هزار تن گوگرد گرانوله، 
۵00 ت��ن لوب کات و ۳۴ ه��زار و ۲۵0 تن انواع قیر را 
تجربه کرد. این گزارش حاکی است ۵ هزار و ۷00 تن 
کک متال��ورژی و 1۹۲ تن میلگرد در تاالر محصوالت 
صنعتی و معدنی عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه ۳ هزار 
و ۴1۹ تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی بود. 
عالوه بر این، ۲۵6 تن گندم خوراکی، ۴ هزار تن گندم 
دوروم، یک هزار و ۳۲۵ تن شکر سفید، ۳00 تن روغن 
خ��ام، ۲00 تن ذرت دان��ه ای و ۴6 هزار قطعه جوجه 
یک روزه نیز در تاالر محصوالت کشاورزی عرضه شد. 

عرضه کاالی برق نیروگاه پرند مپنا 
در تابلوی برق بازار فیزیکی

در جریان معامالت روز سه ش��نبه، حالل ۴10، ۴06، 
۴0۲ و ۴00 پاالیش نفت اصفهان، متانول پتروش��یمی 
ش��یراز، برش س��ه کربنه و س��نگین تر ش��رکت پلیمر 
آریاساس��ول در رینگ داخلی و حالل ۴0۲ پاالیش نفت 
اصفهان، حالل ۴0۲ پاالیش نفت تبریز، گاز مایع پاالیش 
نف��ت آبادان و گاز مای��ع پاالیش نف��ت الوان در رینگ 
بین الملل عرضه ش��دند. روز سه شنبه، رینگ بین الملل 
ب��ازار فیزیکی میزبان بیش از 8000 تن گاز مایع بود. از 
دیگر نکات حائز اهمیت جلسه معامالتی دیروز می توان 
به عرضه کاالی برق نیروگاه پرند مپنا در تابلوی برق بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران به میزان ۲0 هزار کیلووات و 

به قیمت پایه هر کیلووات ۴۷0 ریال اشاره کرد. 

رینگ فلزات بورس لندن شاهد 
افزایش قیمت مس شد

خری�د نقدی مس در ب�ورس لندن با افزایش همراه 
ش��د و با ن��رخ ۵ هزار و ۹6۵ دالر بر تن معامله ش��د. 
همچنین س��فارش خرید مس برای س��ه ماهه آینده 
به مبل��غ ۵ هزار و ۹8۴.۵0 دالر معامله ش��د. در این 
بین، خریدوفروش نقدی آلومینیوم با قیمت یک هزار 
و ۹00.۵0 دالر و یک هزار و ۹01 دالر صورت گرفت. 
قل��ع هم با ن��رخ ۲0 هزار و ۳0 دالر خریداری ش��د و 
ب��ه نرخ ۲0 ه��زار و ۴0 دالر در هر تن فروخته ش��د. 
گزارش ها حاکی از آن اس��ت که خریدوفروش روی با 
نرخ ۲ هزار و 81۹ دالر و ۲ هزار و 81۹.۵0 دالر انجام 
شد. سرب هم در رینگ معامالتی با نرخ ۲ هزار و ۳00 

دالر خریداری و ۲هزار و ۳0۲ دالر به فروش رسید. 

پیشنهاد افزایش سرمایه 
20درصدی »فملی«

ش��رکت ملی صنایع مس ایران پیش��نهاد افزایش 
س��رمایه 10 هزار میلیارد ریالی، مع��ادل ۲0درصد را 
ب��ه مجمع عمومی فوق العاده پیش��نهاد داد. ش��رکت 
ملی صنایع مس ایران اعالم کرده است برنامه افزایش 
س��رمایه از مبلغ ۵0 ه��زار میلیارد ریال ب��ه 60 هزار 
میلیارد ریال را دارد. افزایش سرمایه »فملی« از محل 
مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی به منظور 
تامین مال��ی پروژه های در حال اجرای ش��رکت ملی 
صنایع مس ایران که در تاریخ ۲6 تیر 1۳۹6 به تصویب 
هیات مدیره رس��یده و جهت اظهارنظر به حسابرس و 

بازرس قانونی ارسال شده، خواهد بود. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بیشترین درصد افزایش
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.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1۴,۲11۴.۹۹کدما

۵,1۳0۴.۹۹تکشا

۴,۳۹۵۴,۹۹شکلر

1,۲8۷۴,۹8وتوصا

1,۹۳۲۴,8۳خمحرکه

۲,۷۹۲۴,۷۷کترام

۲,۷00۴,6۵کاذر

 بیشترین درصد کاهش
ایران مرینوس صدر نشین 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.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)۴.۹۷(6,۳66غچین
)۴.۹۳(۲,10۲دروز
)۴,۲(۳,0۷۹تپمپي

)۴,0۷(۴,1۴۴خفنر

)۳,۹(6,۹۳0قلرست

)۳,8۵(1,۷۲1قثابت

)۳,۵1(۳,۵۴۵چکاوه

پرمعامله ترین سهم
گسترش نفت و گاز پارس��یان پرمعامله ترین سهم بازار 
بورس ش��ناخته ش��د. ایران خ��ودرو در رده دوم این گروه 

ایستاد. پلی اکریل هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

۳۳.۹۹8 1۷۷۳پارسان

۲۹,۲6۴ ۲۷۲6خودرو
18,۲۹۲ ۵۳۲شپلي
1۷,۹۳۲ ۲۲81وانصار
16,۷۲۲ 10۲۵وبملت
۹,۷۲۷ 1011وسینا
۹,۵8۴ ۲۷00کاذر

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را ایران خودرو به خود 
اختصاص داد. گسترش نفت و گاز پارسیان رتبه دوم را به دست آورد. 
بانک انصار هم در باالی جدول بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.

جمع معامالت قیمتنام
۷۹.۷66 ۲۷۲6خودرو
60,۲8۹ 1۷۷۳پارسان
۴0,۹08 ۲۲81وانصار
۳۵,6۹8 808۲فلوله
۳۳,۵10 ۴۷۳۲پتایر
۲۵,8۷۵ ۲۷00کاذر
۲۵,۲6۳ ۳6۳۲ثاژن

بیشترین سهام معامله شده
ایران خودرو در حالی رتبه نخس��ت جدول بیشترین سهام 
معامله شده را به دست آورد که گسترش نفت و گاز پارسیان 

در این گروه دوم شد و سخت آژند در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

۲۷۲6۲۲۴۲خودرو
1۷۷۳1۵0۴پارسان
۳6۳۲1۲۹8ثاژن
۵۳۲1۲۴1شپلی
۲۷1۷10۴6وخاور
۲۲8110۲۹وانصار
۲۷001001کاذر

P/E باالترین نسبت
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/Eقیمتنام شرکت

۴8۹۵۹۷۹ددام
۲۲۲۴۵۵6خمحور
8۹۳۴۴6خکمک
116۷۳8۹خریخت
1۷۲1۳۴۴قثابت
۲86۲۲60تکنو
۳16۷۲۲6فمراد

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۲81.۹۴وخارزم
۴۳1۵۲.08کگاز

1۳11۲.۴۳واعتبار
110۲۳.۳0پردیس
1۷6۴۳.۳۹وبانک
106۳۳.۵۴ورنا
1668۳.۷0ما

نماگر بازار سهام

امیرعلی امیرباقری
کارشناس بازار سهام

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

بورس انرژی

بورس کاال
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برقراری کامل شبکه ملی اطالعات در 
کش��ور که یکی از بزرگ تری��ن اقدامات 
زیرس��اختی در حوزه فن��اوری اطالعات 
محسوب می شود، مس��تلزم مراکز بزرگ 
و به روز برای ذخیره س��ازی داده اس��ت. 
در همین راس��تا، شرکت افرانت خبر زیر 
را در م��ورد افتتاح دیتاس��نتر تلکوکالد 
به دس��ت ما رس��انده که از ش��ما دعوت 

می کنیم در ادامه آن را مطالعه کنید. 
دیتاس��نتر تلک��وکالد افران��ت ک��ه با 
هم��کاری ش��رکت مخاب��رات در مرک��ز 
مخابرات��ی بهش��تی راه اندازی ش��ده با 
حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 

افتتاح شد. 
دکتر فری��دون قاس��م زاده، مدیرعامل 
ش��رکت افرانت اعالم کرد ک��ه با افتتاح 
دیتاس��نتر تلک��وکالد افران��ت در مرکز 
مخابراتی ش��هید بهش��تی، ضمن ایجاد 
خدم��ات  و  محت��وا  میزبان��ی  ام��کان 
الکترونیکی ارائه شده از سوی شرکت های 
فراهم کنن��ده محت��وا )CP( و خدمات 
)SP( هم��کار ش��رکت مخاب��رات ایران، 

ظرفیت دیتاس��نتر و پای��داری خدمات 
ابری افرانت افزایش خواهد یافت. 

افران��ت، تعداد  به گفت��ه مدیرعام��ل 
و نیاز رو به رش��د ش��رکت ه��ای SP و 
CP مخابرات و ض��رورت انتخاب مکانی 
ک��ه دارای ویژگی ه��ای مناس��ب از نظر 
امنیت اطالعات، پایداری خدمات و بستر 
ارتباط��ی با ظرفیت زیاد و امکان مقیاس 
پذیری ب��اال باش��د، منجر ب��ه همکاری 
مشترک ش��رکت های افرانت و مخابرات 
ای��ران در س��اخت و تجهی��ز دیتاس��نتر 
تلکوکالد جدید در مرکز مخابراتی شهید 
بهشتی شده است. براس��اس این توافق، 
همکاری مشترک ش��رکت های مخابرات 
ای��ران و افران��ت برای س��اخت و تجهیز 
دیتاس��نترهای جدی��د در س��ایر مراکز 
مخابراتی نیز در دس��تور کار قرار گرفته 
و عملی��ات طراحی و س��اخت مربوط به 

برخی از آنها آغاز شده است. 
دکت��ر قاس��م زاده بی��ان داش��ت ک��ه 
افزای��ش حجم اطالع��ات و تنوع و تعداد 
خدمات سایت ها و اپلیکیشن های ایرانی 

و رش��د سریع کس��ب و کارهای مجازی 
در س��ال های اخیر به دلیل سیاست های 
حمایتی دولت و رش��د سریع پهنای باند 
پرس��رعت و تلفن هوش��مند در کش��ور، 
اهمی��ت ایج��اد و ارتقای فض��ای امن و 
کافی جهت نگه��داری محتواهای تولید 
ش��ده در دیتاس��نترهای داخل کشور را 
بی��ش از پیش افزای��ش داده و بر همین 
اس��اس ش��رکت افران��ت برنامه توس��عه 
س��ریع خدم��ات خ��ود از طری��ق ایجاد 
دیتاس��نترهای جدید در سطح کشور را 

در دستور کار خود قرار داده است. 
مدیرعام��ل افران��ت اعالم ک��رد که با 
توجه به سیاس��ت ش��رکت افرانت مبنی 
بر حمایت از تولیدات داخلی 100درصد 
خدمات مش��اوره و پیمانکاری مورد نیاز 
برای طراحی و اجرای دیتاس��نتر و قریب 
به 70درصد تجهیزات مورد اس��تفاده در 
س��اخت دیتاسنتر جدید افرانت در مرکز 
بهش��تی با اس��تفاده از دانش مش��اوران 
و پیمان��کاران ایران��ی و ب��ا اس��تفاده از 
تجهیزات تولید ش��ده داخلی اجرا ش��ده 

است. 
الزم ب��ه ذک��ر اس��ت ارائ��ه خدم��ات 
دیتاس��نتر از ح��دود 10س��ال پیش در 
افران��ت آغ��از و خدمات اب��ری آن نیز از 
تابس��تان سال قبل رسما راه اندازی شده 
و در ح��ال حاضر بیش از هزار س��ازمان 
و ش��رکت از خدمات دیتاسنتر های این 

شرکت استفاده می کنند. 
افرانت ظرف این مدت توانسته است با 
جلب اعتماد سازمان ها و شرکت ها نقش 
بس��زایی در میزبانی محتوای داخلی در 
دیتاس��نترهای داخل کشور و در تقویت 
عملی ش��بکه ملی اطالعات ایفا کند، به 
نحوی که هم اکنون عالوه بر س��رورهای 
اصل��ی س��ازمان ها و ش��رکت های بزرگ 
کشور، بسیاری از کسب و کارهای موفق 
دیجیت��ال از قبی��ل دیج��ی کاال، ب��ازار، 
اسنپ، تپسی، الو پیک، شیپور، تلوبیون، 
فک��س دات ای آر، اول مارکت، جیرینگ، 
علی باب��ا، مکتب خونه، نت برگ، س��هام 
یاب، باما و بیپ تونز از خدمات دیتاسنتر 

افرانت استفاده می کنند. 

دیتاسنتر تلكوكالد افرانت
توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات افتتاح شد

بازار

تصویر متحرک سه بعدی آیفون 8 از 
زوایای مختلف منتشر شد

تصوی��ر متحرک س��ه بعدی جدیدی از آیفون 8 منتش��ر 
ش��ده اس��ت که آن را از چند زاویه مختلف نش��ان می دهد. 
شرکت سامسونگ به زودی میزبان مراسم معارفه یک گوشی 
هوشمند بزرگ خواهد بود، اما طبق آمار گوگل ترندز، واضح 
اس��ت که کاربران از شروع تابستان فقط منتظر معرفی یک 
پرچمدار هستند. همانطور که می دانید، منظور از پرچمدار، 
همان آیفون 8 اپل اس��ت که طبق شایعات و افشاگری های 
مختل��ف، بخش های داخل��ی و خارجی این گوش��ی به طور 
جس��ورانه ای بازطراحی خواهند ش��د. کاربران آیفون در سه 
س��ال متوالی مجبور به استفاده از یک طراحی تقریبا مشابه 
بوده اند و حتی زمانی که از شباهت آیفون 7 با آیفون 6 وآیفون 
6 اس آگاه ش��دند، به شدت شروع به ابراز نارضایتی کردند. با 
این حال، گوش��ی آیفون 8 کامال متفاوت خواهد بود و قطعا 
باید باعث خشنودی همه طرفدارانی شود که از سال ۲01۴ 
با طراحی مشابهی مواجه بوده اند. به گزارش زومیت، به خاطر 
نزدیک شدن به تاریخ مراسم معرفی آیفون 8، افشاگری ها و 
ش��ایعات افزایش یافته و پایانی ندارند. به طوری که هر روزه 
شاهد انتش��ار تصاویر رندر جدید و ساختگی هستیم. با این 
حال، دیروز تصاویر جدید منتس��ب به آیفون 8 منتش��ر شد 
که طراحی جدی��د آن را از تمامی زوایا به نمایش می گذارد. 
همه ما ش��اهد افشا شدن پی در پی طراحی آیفون 8 بود ه ایم. 
از وقتی که نخس��تین تصاویر ش��ماتیک از شرکای سازنده 
اپل فاش ش��د، شاهد انتشار تصاویر رندر بی شماری از سوی 
طراحان عالقه مند به محصوالت اپل بودیم که نس��ل بعدی 
آیفون انقالبی را شبیه سازی می کردند. درحالی که رندرهای 
دو بعدی منتشر شده تاکنون به خوبی نشان دهنده طراحی 
آیفون 8 بودند، حاال نوبت به انتشار رندرهای سه بعدی از آن 
رسیده است. شرکت بریتانیایی Nodus که در زمینه ساخت 
قاب گوش��ی هوش��مند فعال اس��ت، اقدام به ساخت تصویر 
متحرک س��ه بعدی کرده است. مشابه تمامی تصاویر رندری 
که قبال منتشر شده بود، تصویر متحرک سه بعدی جدید هم 
برپایه همان اطالعات رایج اس��ت و گمان می رود که حقیقی 
باشد. بخش جلویی گوشی با چشم پوشی از بخش نامتعارف 
نزدیک به لبه باالیی که مکان قرارگیری بلندگو و حسگرهای 
پیش��رفته است، تقریبا تمام صفحه محسوب می شود. بخش 
پش��تی گوش��ی هم صرف نظر از برآمدگی زننده ای که برای 
قرارگیری لنزهای دوربین و فالش LED در نظر گرفته شده، 
شیش��ه ای صاف و یکنواخت است. انتظار می رود که گوشی 
هوشمند آیفون 8 اپل در شهریورماه )سپتامبر( در کنار آیفون 

7 اس و آیفون 7 اس پالس رونمایی شود.  

خبر

فیلتر سایت ها و کانال های فضای 
مجازی با دستور شخصی انجام 

نمی شود
دادستان کل کشور اعالم کرد که فیلتر سایت ها 
و کانال های ش��بکه مجازی از دو طریق دس��تور 
قضای��ی یا تصوی��ب و دس��تور کارگ��روه تعیین 
مصادیق محتوای مجرمانه انجام می ش��ود و افراد 
نمی توانند با نظر ش��خصی خود اق��دام به چنین 

کاری کنند. 
به گ��زارش ایس��نا به نق��ل از رواب��ط عمومی 
دادستانی کل کش��ور، حجت االسالم والمسلمین 
منتظ��ری گف��ت: آنچ��ه از ناحیه مع��اون قضایی 
دادس��تان کل در امور فضای مجازی در خصوص 
بس��تن و فیلت��ر ک��ردن س��ایت ها، ش��بکه ها یا 
کانال های فضای مجازی اعالم می شود یا با دستور 
قضایی است که از سوی ایشان به وزارت ارتباطات 
اعالم می شود یا با دستور و تصویب کارگروه است 

که هر دو باید انجام شود. 
دادس��تان کل کش��ور افزود: جلس��ات کارگروه 
تعیی��ن مصادیق محتوای مجرمانه هر دو یا س��ه 
هفته یک بار به صورت حضوری یا حسب مورد و 
برنامه ریزی صورت گرفته به صورت آنالین برگزار 
و تصمیم��ات مربوطه و نظ��رات همه اعضا در این 

جلسات اخذ می شود. 
منظ��ری تأکید ک��رد: وزیر محت��رم ارتباطات 
اعالم کرده اس��ت معاون دادس��تان کل کشور در 
امور فضای مجازی نظرات ش��خصی خود را اعالم 
می کند که قطعا چنین نیس��ت و حتی یک مورد 
هم نمی توانند ارائه دهند که دستور شخصی آقای 

خرم آبادی بوده است. 
 وی اف��زود: وزارت ارتباطات وظیفه دارد فضای 
مجازی را رصد کند و خطراتی را که از این ناحیه 
متوجه جامعه، جوانان و خانواده هاس��ت و دغدغه 
مق��ام معظم رهبری هم هس��ت، تبیی��ن و اعالم 
کن��د. همچنین در زمینه دس��توراتی که از ناحیه 

دادستانی کل اعالم می شود عمل کنند. 
دادس��تان کل کش��ور گفت: گله م��ا از وزارت 
ارتباط��ات ای��ن اس��ت ک��ه برخ��ی از کانال ها و 
س��ایت هایی را ک��ه براس��اس دس��تور قضایی یا 
اعالم و تصویب کارگروه باید بس��ته و فیلتر شوند، 

نمی بندد و مسدود نمی کند. 
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نیسان یک دوربین جدید را معرفی 
کرد

نیسان به تازگی JukeCam را معرفی کرده است که یک 
دوربی��ن دیافراگم 360 درجه چند منظوره اس��ت که به یک 
دوربین فعالیت های ورزش��ی نیز تبدیل می ش��ود.  به گزارش 
خبرخ��ودرو، JukeCam  با دو پایه مخصوص که یکی روی 
داش��بورد نیسان جوک تعبیه شده و دیگری روی کاله ایمنی 
نصب می ش��ود، برای ثبت تجربه رانندگی یک راننده بس��یار 
ایده آل اس��ت. طی سال های اخیر محبوبیت دوربین های روی 
داش��بورد افزایش یافته و همین امر به فراهم آوردن ش��واهد 
برای بیمه گ��ذاران و مقامات در زمان اختالف نظر کمک کرده 
اس��ت. استفاده از این دوربین ها به صرفه جویی در زمان و پول 
در هزینه های بیمه ای کمک کرده است. JukeCam نیسان 
توس��ط   fly 360 ساخته شده که سازنده دوربین های 360 
درجه است. این دوربین دارای ظرفیت ثبت همیشه فعال تا سه 
ساعت روی داشبورد است. در صورتی که JukeCam به جای 
داشبورد برای ثبت فعالیت های ورزشی استفاده شود باتری آن 

تا دو ساعت قابل استفاده خواهد بود. 

کاهش زیان های مالی خودروسازان به 
واسطه خصوصی سازی واقعی

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی در رابطه 
با راه های دستیابی به خصوصی سازی در صنعت خودروسازی 
گفت: خصوصی سازی به معنای خروج از مالکیت های دولتی 
است و برای تحقق خصوصی سازی در صنعت خودروسازی باید 
این مس��ئله مدنظر قرار گیرد. به گزارش خبرخودرو، محمود 
بهمنی با اش��اره به لزوم خصوصی سازی در صنایع مادر افزود: 
یکی از راه های واگذاری صنایع مادر و صنعت خودروسازی به 
بخش خصوصی واگذاری از طریق س��هام شرکت ها در بورس 
است تا خصوصی س��ازی به معنای واقعی صورت پذیرد.  وی 
در رابطه با تاثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور تصریح 
کرد: در صورتی که خصوصی س��ازی به صورت واقعی صورت 
پذیرد درصد ضرر رسانی مالی به صنایع کاهش می یابد و رشد 
و شکوفایی اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. عضو کمیسیون 
اقتصادی مجلس شورای اسالمی در پایان اظهار داشت: تحقق 
خصوصی سازی تنها راه برون رفت از مشکالت اقتصادی موجود 
در جامعه اس��ت و ب��ا واگذاری صنایع م��ادر از جمله صنعت 
خودروسازی به بخش خصوصی، تحولی عظیم در حل مشکالت 
اقتصادی کشور رخ خواهد داد البته دولت باید به نقش نظارتی 
خود بر فعالیت های تولیدی خودروسازان ادامه دهد تا دستیابی 

به اهداف رشد و توسعه در صنایع امکانپذیر شود. 

دریچه

 مردم ب�ا ثبت معامله خ�ودرو در 
دفتر اسناد مخالفند

 کش��مکش های بین ناجا و س��ردفترداران در مورد 
نقل وانتقال خودرو این روزها به اوج خود رسیده است، 
از طرفی مس��ئوالن ناجا و نماین��دگان مجلس اعالم 
می کنند نقل وانتقال باید در مراکز ش��ماره گذاری ناجا 
صورت گیرد و از طرف دیگر قوه قضاییه س��ند رسمی 
را معتبر می داند و حق را به سردفترداران می دهد.  به 
گزارش کارپرس، بیش از 71درصد از شرکت کنندگان 
در یک نظرسنجی در پاسخ به این سوال که امور اداری 
و قانون��ی نقل وانتقال خودرو بهتر اس��ت در کجا انجام 
ش��ود؟ مراکز ش��ماره گذاری ناجا را ب��رای نقل وانتقال 
انتخاب کردند.  برنامه پایش شبکه یک در نظرسنجی 
شب گذش��ته خود از مردم پرس��ید: به نظر شما امور 
اداری و قانون��ی نقل وانتق��ال خ��ودرو بهتر اس��ت در 
کجا انجام ش��ود؟ 1- دفاتر اس��ناد رس��می 2- مراکز 

شماره گذاری ناجا 3- هر دو مورد  )وضع موجود(
در پای��ان این نظرس��نجی ک��ه جامعه آم��اری آن 
بیش از 41 ه��زار نفر از مردم بود، حدود 72درصد از 
شرکت کنندگان با انتخاب گزینه دوم، اعالم کردند که 
ام��ور اداری و قانونی نقل وانتقال خودرو باید در مراکز 
شماره گذاری ناجا انجام شود.  همچنین 20.88درصد 
از ش��رکت کنندگان دفاتر اس��ناد رس��می را انتخاب 
کردند و 7.24درصد نیز به ماندگار شدن وضع موجود 
رأی دادند.  در بخش دیگری از برنامه پایش سرهنگ 
مهدی قدم��ی، رئیس  پلیس مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
پلی��س آگاهی نیروی انتظام��ی در گفت وگو با برنامه 
پای��ش در رابطه با عرضه اجناس قاچاق در بازار گفت: 
با توجه به اینکه در س��ال های گذش��ته زیرساخت ها 
ایجاد نش��ده، امکان تشخیص کاالی قاچاق در بازار و 
در زم��ان عرضه وجود ندارد. در قانون جدید مبارزه با 
قاچاق کاال مصوب سال 92 و طبق ماده 13 این قانون 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده با همکاری 
ستاد مبارزه با قاچاق و سایر دستگاه ها سامانه هایی را 

برای شناسایی کاالی قاچاق ایجاد کند. 
س��رهنگ قدمی افزود: در آن قانون مصوب ش��ده 
بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت س��ه ماه وقت 
دارد آیین نام��ه اجرای��ی آن قانون را بنویس��د، ولی 
تاکنون این وزارتخانه هیچ گونه اقدامی نکرده است. 
رئیس پلی��س مبارزه ب��ا قاچ��اق کاال و ارز پلیس 
آگاه��ی نی��روی انتظامی گف��ت: نی��روی انتظامی 

آمار سه ماهه واردات خودرو 
ب��ه صورت منس��جم توس��ط 
س��ایت گمرک منتش��ر نشده 
است و آمارهای ضد و نقیضی 
از می��زان واردات خ��ودرو در 
س��ال جدید ارائه می ش��ود. از 
دیگر س��و، حدود ی��ک هفته 
است که س��ایت ثبت سفارش 
حت��ی ب��رای نمایندگی ه��ای 

رسمی بسته شده است. 
 ب��ه گ��زارش پ��دال نی��وز، 
این خبری اس��ت ک��ه فرهاد 
احتش��ام زاد، رئی��س انجم��ن 
واردکنن��دگان خ��ودرو بی��ان 
» در  می گوی��د:  و  می کن��د 
دلیلی  رابط��ه مس��ئوالن  این 
غیرمنطق��ی مبنی بر اینکه در 
اعالم  آمارگیری هستند،  حال 
کرده اند و این در حالی اس��ت 
که آمارگیری از بستر اینترنت 
و فضای مجازی هیچ گاه همراه 
با توقف عملیات نبوده است.« 
مانع تراشی های  س��و،  دیگر  از 
راه  س��ر  ب��ر  بس��یاری 
واردکنندگان قرار گرفته است. 
در همین زمینه مهدی دادفر، 
دبی��ر انجم��ن واردکنن��دگان 

خودرو توضیحاتی می دهد.
آمار  نش��دن  منتش��ر  دلیل 
واردات توس��ط سایت گمرک ، 
ثبت��ارش  س��ایت  بس��تن 
ب��رای  ک��ه  حاش��یه هایی  و 
این  در  واردکنندگان خ��ودرو 
چند وقت اخیر رخ داده است، 

چیست؟ 
در س��ه ماهه اول س��ال 96 
ت��ا 24 خردادم��اه، 303 هزار 
و 285دس��تگاه تولی��د داخل 
میزان خودروهای  داش��ته ایم، 
وارداتی نیز ح��دود 17هزار و 
542 دستگاه بوده است. ارزش 

واردات��ی  خودروه��ای  دالری 
حدود 492میلیون و 821هزار 
و 344 دالر و ارزش ریالی اش 
هم حدود 16هزار میلیارد ریال 
است. این آمار از اول فروردین 
تا 24 خردادماه 96 است. بعد 
از آنکه این میزان ارزش دالری 
و تعداد دس��تگاه های وارداتی 
را دیدن��د، اق��دام ب��ه بس��تن 
س��ایت ثب��ت س��فارش برای 
تم��ام واردکنن��دگان رس��می 
کردن��د و االن بیش از 20روز 
اس��ت که هی��چ واردکننده ای 
نمی توان��د ثبت س��فارش کند 
و درب��اره علت ه��م می گویند 
 در ح��ال آمارگیری هس��تیم. 
 از دیگر س��و، قاضی پور، عضو 
کمیس��یون صنای��ع مجل��س 
دهم آم��اری از گمرک گرفته 

و منتش��ر کرده  اس��ت. بر این 
مبنا در س��ه ماهه اول س��ال 
جاری، 30 هزار و714دستگاه 
خودروی وارداتی داشته ایم اما 
بنابر اطالعات س��ایت گمرک 
امس��ال،  خردادم��اه   24 ت��ا 
تع��داد خودروه��ا ح��دود 17 
ه��زار و 542دس��تگاه اس��ت. 
ب��رای م��ا نقط��ه قاب��ل اتکا، 
اس��ت.  س��ایت گمرک   آم��ار 
رق��م  ادع��ای  ایش��ان   ام��ا 
و  دارد  واردات  از  باالت��ری 
موج��ب  حرف ش��ان  همی��ن 
بس��ته شدن سایت شده است. 
براساس س��ایت تجمیعی آمار 
گمرک، ای��ن رق��م را انجمن 
ب��ه  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
دس��ت آورده و باید دید دلیل 
اینک��ه رقم باالت��ری از میزان 

 واردات ارائه می شود، چیست؟ 
ب��ا روش های  اینک��ه   دلی��ل 
س��ختگیری  جمله  از  مختلف 
اعم��ال  س��فارش،  ثب��ت  در 
اع��الم  و  دس��تور العمل ها 
راه  س��ر  ب��ر  آم��ار،  نک��ردن 
س��نگ اندازی  واردکنن��دگان 
چیس��ت؟   می کنن��د، 
 واقعیت این اس��ت که دولت 
فش��ار  تح��ت  ارز  تامی��ن  در 
اس��ت و بای��د اقدام��ی انجام 
دهد تا از خروج ارز جلوگیری 
اقدامات��ش  متاس��فانه  کن��د. 
ه��م فی البداهه اس��ت، یعنی 
مطالعه،  برنامه ری��زی،  ب��دون 
ش��ناخت  بدون  و  اس��تراتژی 
و  خ��ودرو  واردات  ب��ازار 
تقاضا ب��ه یکب��اره تصمیماتی 
اجرای��ی اش  و  می گیرن��د 

ناگهان س��ایت  می کنند. مثال 
را می بندن��د و می گوین��د در 
هس��تیم.  آمارگی��ری   ح��ال 
ح��وزه ای  نخس��تین   چ��را 
ک��ه ب��ه س��راغش می آین��د، 
 واردکنن��دگان خودرو اس��ت؟ 
 به این ص��ورت بیان می کنند 
که بخش اعظمی از خروج ارز 
بابت واردات خودرو اس��ت. در 
صورتی  که اگر میزان واردات، 
یعنی خروج ارز بابت کاالهای 
وارداتی را در جمع نگاه کنیم، 
رقم قابل توجهی نیس��ت. مگر 
قطعات  داخلی  خودروسازهای 
 منفصله شان را وارد نمی کنند؟ 
 ارز دالری قطع��ات منفصله را 
در کنار سی بی یو بگذارند، بعد 
آن موقع بررس��ی کنیم که آیا 
آنه��ا بیش��تر وارد می کنند یا 
ماش��ین کامل بیشتر به کشور 
وارد می ش��ود؟ یعنی ارز بابت 
قطعات منفصله بیش��تر خارج 
می ش��ود یا خودروی وارداتی؟ 
وقت��ی در قال��ب خودروه��ای 
چینی، ارز برای قطعه منفصله 
خارج می ش��ود، باید بررس��ی 
کرد قطع��ات منفصل��ه تا چه 
حد ارز خ��ارج می کنند؟ 50، 
60 یا 40 درص��د کل قطعات 
وارد  خ��ودرو  ی��ک  منفصل��ه 
ارز خارج می کند،  می ش��ود و 
واردکنن��دگان  جل��وی  بع��د 
می گیرن��د.  را   خ��ودرو 
را  وزارتخان��ه  نق��ش   یعن��ی 
در براب��ر اتفاقات��ی ک��ه برای 
رخ  خ��ودرو  واردکنن��دگان 
می بینید؟  چگون��ه   می ده��د، 
 از نظر ما وزارت صنعت، معدن 
و تجارت نداری��م فقط وزارت 
صنعت و معدن داریم. در واقع 
گزینه تجارت حذف شده است. 

آماره��اي موجود در س��امانه هاي اطالع رس��اني 
ب��ورس تهران حکای��ت از آن دارد که آث��ار اجراي 
برنامه همه جانبه س��امانه هاي تولیدي و مالي ایران 
خودرو به تدریج در بازارس��رمایه قابل مشاهده شده 

است. 
ایران خودرو براي اصالح س��اختار و ترکیب سبد 
دارایي ها،  افزایش و تنوع سبد تولید اصالح ساختار 
درآمد ،افزایش ب��ازده و بهبود روش هاي حمایت از 
س��هامداران خرد، برنامه هاي متنوعي را در دس��ت 
اج��را دارد. اج��راي ای��ن برنامه ها از یکس��و موجب 
افزایش س��هم بازار این گروه از بازار خودرو کش��ور 
شده و از سوي دیگر ترکیب درآمدي  شرکت ایران 
خودرو را به س��مت س��المت و کیفیت باالتر سوق 
داده و مجم��وع این عوامل موجبات افزایش س��ود 
س��هام و در نتیجه بازده س��رمایه گذاران در سهام 

ایران خودرو را فراهم آورده است.

حمایت از سهامداران خرد
گروه صنعتی ایران خودرو از چندي قبل براي 
ملموس تر ش��دن نتایج اجراي برنامه هاي اصالح 
ساختار و هم چنین حفظ حقوق سهامداران خرد 
برنامه هاي تازه اي را جهت بازارگرداني سهام این 
ش��رکت در تاالرهاي بورس به اجرا گذاش��ت. به 
این ترتیب در ش��رایطي که از زمس��تان پارسال 
بازارگرداني س��هام ایران خودرو با هدف حمایت 
از منافع س��هامداران خرد با روشي تازه در حال 
پیگیري اس��ت، آمارهاي رس��مي ب��ورس تهران 
نشان مي دهد این موضوع بر روند بازده سهام این 
گروه خودرو س��ازي اثر مثبتي بر جاي گذاش��ته 
به نحوي که میانگین بازده 18 ماهه سهام ایران 
خ��ودرو در بورس تهران از م��رز 60 درصد فراتر 
رفته اس��ت. طبق آمارهاي موجود ارزش س��هام 
ایران خ��ودرو دربورس ته��ران از محدوده 160 
تومان در پایان پاییز 94 به محدوده 260 تومان 
در آغاز تابس��تان امس��ال رس��یده؛ این موضوع 
موجب ش��ده میانگین بازده س��رمایه گذاران در 
س��هام ایران خ��ودرو در ط��ول یک س��ال و نیم 

گذشته از 62 درصد فراتر رود.

اصالح ساختار و ترکیب درآمد
اطالع��ات مالي منتش��ر ش��ده در ب��ورس تهران 
نش��ان مي دهد؛ ع��الوه بر افزایش بازده، س��اختار و 
ترکی��ب درآم��دي ش��رکت ایران خودرو ه��م رو به 

بهبود اس��ت به طوري که ایران خودرو در سال مالي 
گذش��ته باالترین رق��م درآمدعملیاتي را در صنعت 
خودرو ایران کس��ب کرده اس��ت. طبق آمار موجود 
در سایت اطالعات ناش��ران بورس موسوم به کدال، 
درآمدهاي عملیاتي ش��رکت ایران خودرو در س��ال 
مال��ي 95 معادل 39 درص��د افزایش یافته و به این 
ترتیب جای��گاه ایران خودرو در جمع ش��رکت هاي 

داراي س��المت مالي و تجاري 
تثبیت شده اس��ت. در ادبیات 
عملیات��ی  درآم��د  ب��ه  مال��ي 
می گویند.  هم  منظم«  »درآمد 
درآم���د عملیاتی ی��ا »منظم« 
یک شرکت بیانگر سالمت مالی 
و تجاری یک ش��رکت اس��ت. 
می��زان درآمده��اي عملیات��ي 
ای��ران خودرو طبق صورت هاي 
مالي حسابرسي نشده در پایان 
سال مالي گذشته به 256 هزار 
و 122 میلیارد ریال رسید، این 
رقم در س��ال مال��ي قبل از آن 
184 ه��زار میلیاردری��ال بود. 
به باورکارشناس��ان با توجه به 
اج��راي برنامه تولی��د بهینه بر 
محصوالت  سود  حاشیه  اساس 
و تمرک��ز ب��ر روی تولی��د این 
خودروهایي  عرضه  با  خودروها 
نظیر دناپ��الس و پژو 2008 و 
چش��م انداز موجود براي تداوم 
این رون��د باید انتظار داش��ت؛ 
درآمدعملیاتي  رش��د  فراین��د 

ایران خودرو ادامه یابد.

اثر افزایش تولید بر سود 
سهام

طب��ق آم��ار عملک��رد ایران 
خ��ودرو که در بورس تهران منتش��ر ش��ده تولید و 
فروش محصوالت این  ش��رکت خودروس��از در بهار 
امس��ال افزایش مطلوبي داشته است . گروه صنعتی 
ایران خودرو در سال گذشته هم 651 هزار دستگاه 
خودرو تولید و روانه بازار کرده بود. اجراي پروژه هاي 
ارتق��اي کیفیت در بخش هاي مختلف ایران خودرو، 
در چندماه اخیر به ثمر نشس��ته و منجر به افزایش 
س��تاره هاي کیفي محصوالت ای��ران خودرواز جمله 

دنا پالس، تندر پالس، تندر اتوماتیک،س��ورن،206 
صندوقدار و سایر محصوالت شده است.آمارها نشان 
مي ده��د در ای��ن دوره ب��ه رغم عرض��ه قابل توجه 
خودروه��اي وارداتي، ایران خودرو توانس��ت با تنوع 
محصوالت موجب حفظ س��هم بیش از 52 درصدي 
ریالی و س��هم تعدادي 51 درص��دي تولید در بازار 

شود.

رش��د تولی��د در  ای��ران خودرو درحالي بدس��ت 
آمده که، ب��ا توجه به حادثه آتش س��وزي در یکي 
از ش��رکت هاي تامی��ن کننده قطع��ات خودرو در 
اواخر اردیبهش��ت ماه، در محاف��ل صنعت خودرو و  
بازارسرمایه این نگراني به وجود آمده بود که آهنگ 

رشد تولید درصنعت خودرو ایران کند خواهد شد.
طبق آم��اري که در س��ایت اطالعات ناش��ران 
بورس موس��وم به کدال منتش��ر ش��ده، ش��رکت 

ایران خودرو در در 3 ماه نخس��ت امس��ال، یعني 
ت��ا پای��ان فصل به��ار، 144 هزارو 667 دس��تگاه 
انواع خودروي س��واري تولید کرده است. این آمار 
نس��بت به عملکرد ایران خودرو در مدت مش��ابه 
سال مالي گذش��ته، از رشدي 8 درصدي حکایت 
دارد. آمارهاي تازه منتش��ر ش��ده در بازارس��هام 
نشان مي دهد ش��رکت ایران خودرو در بهار سال 
96 نس��بت به مدت مش��ابه 
س��ال قب��ل 10 ه��زارو 761 
دستگاه خودرو بیش تر تولید 
کرده است. طبق آمار رسمي 
منتشر شده در بورس تهران، 
همزمان با رشد تولید، میزان 
ف��روش ایران خ��ودرو هم در 
بهار س��ال مالي جاري نسبت 
به بهار پارس��ال رشدي 5. 8 
درصدي را تجربه کرده است، 
ایران خودرو در بهار امس��ال 
دس��تگاه   787 ه��زارو   125
انواع خودروي س��واري را در 

بازار فروخت.

برنامه هاي ایران خودرو براي 
اصالح ترکیب سبد دارایي ها

 همچنی��ن جزییات اقدامات 
و برنامه هاي ایران خودرو براي 
اصالح ترکیب سبد دارایي ها با 
هدف بهبود کارایي شرکت هاي 
ش��د.جمع  اعالم  زیرمجموعه  
ه��اي  ش��رکت  س��هام  ارزش 
واگذار ش��ده ای��ران خودرو در 
سال مالي 95 معادل مبلغ سه 
هزار و 37 میلی��ارد ریال بوده 
است.اجراي این برنامه، موجب 
ای��ران  درآمده��اي  افزای��ش 
خودرو از محل واگذاري دارایي هاي مازاد شده است.

 ش��رکت ایران خ��ودرو نیز هم س��و ب��ا فضاي با 
نش��اط ایجاد شده، ناش��ي از عملکرد حوزه سیاست 
خارجي در دولت یازدهم، سیاس��ت اصالح ساختار 
س��بد دارایي هایش را در دستور کار قرار داده است.

ای��ن سیاس��ت در چارچ��وب آیین نام��ه واگذاري 
شرکت هاي زیرمجموعه، مصوب هیات مدیره ایران 
خودرو به اجرا درآمده است.در این چارچوب اهتمام 

اصلي و تمرکز ویژه مدیریت گروه بر واگذاري سهام 
شرکت هاي زیر مجموعه بوده است.

   در س��ال مالي 1395 معادل 14 درصد س��هام 
ش��رکت بیمه پارس��یان ب��ه مبلغ یک ه��زار و 59 
میلی��ارد ریال واگذار ش��د. هم چنی��ن دو درصد از 
سهام شرکت ایران خودرو متعلق به شرکت سرمایه 
گ��ذاري س��مند به مبلغ یک ه��زار و  127 میلیارد 
ری��ال فروخته ش��د.در ادامه اج��راي برنامه اصالح 
س��اختار س��بد دارایي هاي ایران خودرو، 70 درصد 
از س��هام شرکت فنرس��ازي خاور نیز در مجموع  به 
مبل��غ 353 میلیارد ریال واگذار ش��د. در این میان 
بخش دیگری از س��هام متعلق به گروه ایران خودرو 
در س��ایر شرکت هاي فعال در بورس در مجموع به 

مبلغ 517 میلیارد ریال فروخته شد.
 همچنین این شرکت در نظر دارد پس از بررسي 
و تحلیل س��بد س��رمایه گذاري ها در ص��ورت لزوم 
فرایند اصالح س��اختار را امس��ال هم ادامه دهد، اما 
طبیعتا این فرایند باید با هدف بهینه س��ازي ترکیب 
دارایي ها در عین رعایت صرفه و صالح اقتصادي به 

اجرا درآید.

بازتاب عملكرد ایران خودرو در نهادهاي تصمیم 
ساز

بازت��اب نتایج عملک��رد ایران خ��ودرو در اصالح 
همه جانبه س��امانه هاي تولیدي و مالي در نهادهاي 
تصمی��م گیر و تصمیم س��از نظیر مجلس ش��وراي 
اس��المي قاب��ل توجه ب��وده، به ط��وري که  حجت 
االسالم سیدجواد حس��ینی کیا، عضو هیات رئیسه 
کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن مجل��س ب��ه تازگي 
اعالم کرده اس��ت: ایران خودرو ب��ا هدایت و درایت 
تیم مدیریتي خودکوشیده اس��ت با اصالح ساختار 
مال��ي و ترکیب تولیدو کاهش هزینه هاي س��ر بار 
درمس��یر بهره وري و  س��وددهي قرار گیرد.او گفت: 
ای��ران خودرو طي چهار س��ال اخیر گام هاي خوبي 
در زمینه عرضه محص��والت جدید، ارتقاي کیقي و 
ایمني محصوالت خود و  اس��تفاده از فن آوري هاي 
جدید، برداش��ته اس��ت البته این روند باید با شتاب 
بیش تري تداوم داش��ته باشد. او تاکید کرد: امضاي 
قراراداد ایران خودرو با ش��رکت ه��اي دانش بنیان 
ایراني و ش��رکت هاي خارجي براي طراحي پلتفرم 
محصوالت جدید ایران خودرو یک گام هوش��مندانه 
در جهت تحقق اقتصاد مقاومتي و خودرو ساز شدن 

ایران خودرو است.

بازارسرمایهدرخودروایرانماليوتوليديهایبرنامهآثار



تقریباً ۹ ماه به طول انجامید تا اپلیکیش��ن ویدئو چت Duo گوگل به آمار 
۵۰ میلیون دانلود دس��ت پیدا کند. اما فقط دو ماه کافی بود که این میزان دو 
برابر ش��ده و ام��روز به آمار قابل توجه ۱۰۰ میلیون دانلود برس��د. گوگل هنوز 

 Duo آمار درس��ت و دقیق��ی از می��زان کاربرد
میان کاربران منتش��ر نکرده، اما شکی نیست که 
ارائه قابلیت تماس صوتی توانسته تأثیر مهمی بر 
افزایش استفاده از این اپ و کاربردی تر شدن آن 
بگذارد. به گزارش دیجیاتو، شاید مهم ترین دلیل 
دس��تیابی Duo به آمار دانل��ود ۱۰۰ میلیونی را 
بتوان تغییر سیاست های گوگل در نحوه ارائه این 
اپلیکیشن دانست. از دسامبر سال گذشته میالدی 
Duo به طور پیش فرض روی برندهای مشخصی 
از گجت ه��ای اندروی��دی نصب ش��ده. این بدان 
معناس��ت که حتی اگر خریداران این دیوایس ها 
ی��ک بار ه��م Duo را باز نکرده باش��ند، باز هم 
در آمار نصب کنندگان این اپلیکیش��ن محاس��به 

خواهند شد. البته موضوع دیگری هم به افزایش آمار دانلود Duo کمک کرده و 
آن هم چیزی نیست جز مالتی پلتفرم بودن این اپلیکیشن. بر خالف اپلیکیشن 
فیس تایم اپل که از ابتدای عرضه تا حاال منحصر به پلتفرم iOS بوده، Duo هم 

در اندروید و هم iOS حضور دارد و برای صاحبان آیفون که خواستار ارتباط با 
دوستان دارای موبایل های اندرویدی شان هستند گزینه به مراتب کاربردی تری به 
حساب می آید. اما همزمان با ارائه آمار و ارقام جدیدDuo، گوگل از ارائه آپدیتی 
برای دیگر پیام رس��ان خ��ود یعنی Allo خبر 
داده است. نسخه جدید Allo تغییرات چندان 
ب��زرگ و قابل توجهی به خود ندیده، اما حاال از 
قابلیتی برخوردار ش��ده که بتوانید به پیام های 
دوستان تان با واکنش های از پیش تعریف شده 
پاسخ بدهید. برای دسترسی به این قابلیت کافی 
اس��ت روی آیکن قلبی که زیر پیام هاست اشاره 
کرده تا شاهد ظاهر شدن واکنش ها یا به عبارت 
بهتر پاسخ های آماده Allo باشید. خوشبختانه 
به این قابلیت می توانید هم در چت های دو نفره 
و هم در گفت وگوهای گروهی دسترسی داشته 
باشید. اگر چه ایده این قابلیت مبتکرانه نیست 
و به طور واضح از فیس بوک مسنجر الگوبرداری 
ش��ده، اما حداقل می توان گفت که اضافه شدن آن می تواند Allo را همچنان 
در میدان رقابت پیام رسان ها حفظ کند. برای دانلود این به روز رسانی می توانید 

همین حاال به گوگل پلی مراجعه کنید. 

شرکت بریتانیایی ایزی هتل که در اروپا، آفریقا و خاورمیانه شعبه دارد روز دوشنبه 
با امضای قراردادی با دو ش��رکت پیمانکار اعالم ک��رد که اقامتگاه هایی با ظرفیت 
کلی حدود ۵۰۰ اتاق در ایران خواهد ساخت. ایزی هتل زیرمجموعه ای از شرکت 

»ایزی گروپ« اس��ت که مراکز اقامتی ارزان قیمت 
در اختیار مشتریان قرار می دهد. شرکت هواپیمایی 
»ایزی جت« هم که جزو خطوط هوایی ارزان است، 
زیرمجموع��ه ای از همی��ن گروه اس��ت. ایزی هتل 
همزمان قراردادی هم برای س��اخت هتل با کشور 
سریالنکا امضا کرده است. گای پارسونز، مدیرعامل 
این مجموعه هتل های زنجیره ای گفته است: »بسیار 
خوش��حال هس��تم که اعالم کنم شبکه شعبات ما 
توسعه پیدا می کند. این کار به تحکیم حضور ما در 
مکان های جدید کمک می کند؛ جاهایی که تقاضا 
برای مراکز اقامتی ارزان قیمت وج��ود دارد.«دولت 
ایران قصد دارد صنعت گردشگری را بیش از پیش 
توس��عه دهد و امیدوار است تا سال ۲۰۲۵ میالدی 

بتواند بیش از ۲۰ میلیون گردشگر خارجی جذب کند. شرکت هواپیمایی ایزی جت 
)زیرمجموعه ایزی گروپ( در حال حاضر به ایران پرواز مستقیمی ندارد ولی با شعبه 
ش��رکت هواپیمایی امارات در ایران همکاری دارد. شرکت ایزی هتل در بریتانیا ۵ 

اقامتگاه اصلی دارد و شعبات این مجموعه در بریتانیا و سایر کشورها به ۲۰ می رسد. 
هتل های بین المللی در ایران

بع��د از توافق هس��ته ای ای��ران با قدرت های ب��زرگ جهانی و رفع بس��یاری از 
محدودیت ها، تعدادی از ش��رکت های بین المللی 
عالقه خود را برای س��اخت مراکز اقامتی در ایران 
اب��راز کردند. ع��الوه ب��ر آن، دولت ایران ب��ا ارائه 
تسهیالتی درصدد جذب سرمایه گذاران خارجی 
و مهی��ا کردن زمینه ورود آنها به بازار این کش��ور 
برآمده اس��ت. از جمله این تس��هیالت »معافیت 
مالیاتی« برای افرادی است که در بخش توریسم 
سرمایه گذاری کنند. بنا بر اعالم وزارت اقتصاد، این 
»معافیت مالیاتی« در مناطق غیرمحروم پنج سال 
و در مناطق محروم ۱۳سال است. گروه هتل های 
زنجیره ای »اکور« فرانسه نخستین شرکت بزرگ 
هتلداری جهان بود که پس از توافق هسته ای در 
ای��ران هتل راه اندازی کرد. دو هتل پنج س��تاره با 
نام های »ایبیس« و »نووتل« که چس��بیده به هم هس��تند، براساس قراردادی که 
ش��رکت فرانسوی »اکور« با شرکت »آریا زیگورات« بسته در فرودگاه امام خمینی 

راه اندازی شده اند. 

تعداد مشترکان نتفلیکس از مرز ۱۰۴ میلیون نفر عبور کرده است که بیش از ۵۰.۱ 
درصد از این تعداد خارج از آمریکا از سرویس استریم ویدئو استفاده می کنند. به گزارش 
زومیت، نتفلیکس با انتشار گزارش مالی مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ میالدی 

نشان داد که عملکردی فراتر از پیش بینی تحلیلگران 
وال استریت داشته است. براساس اطالعات ارائه شده 
توسط نتفلیکس، این کمپانی در سه ماهه دوم سال 
۲۰۱۷ میالدی موفق ش��ده تا ۵.۲ میلیون مشترک 
جدید داشته باشد که بیشتر از پیش بینی های انجام 
شده مبنی بر اضافه شدن ۳.۲ میلیون مشترک جدید 
است. نتفلیکس اخیرا توجه ویژه ای را به افزایش تعداد 
مش��ترکانش در خارج از خاک آمریکا معطوف کرده 
و به نظر می رسد تالش های این کمپانی نتیجه بخش 
بوده است. نتفلیکس موفق ش��ده تا طی بهار ۲۰۱۷ 
بیش از ۴.۱۴ میلیون مشترک خارج از خاک آمریکا 
و ۱.۰۷ میلیون مشترک در داخل خاک آمریکا داشته 
باش��د که در مجموع تعداد مشترکان این کمپانی را 

ب��ه بیش از ۱۰۴ میلیون نفر افزایش داده اس��ت. در مجموع بی��ش از ۵۰.۱ درصد از 
مشترکان سرویس نتفلکیس در خارج از آمریکا هستند. نتفلیکس اعالم کرده که تعداد 
مشترکان جدید این سرویس در شش ماهه اول سال ۲۰۱۷ میالدی در مقایسه با مدت 

مشابه سال گذشته ۲۱درصد افزایش یافته که این تعداد ۱۰.۲ میلیون نفر بوده است. 
نتفلیکس در سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ میالدی موفق شده به ازای هر سهم سودی ۱۵ 
سنتی را از درآمد ۲.۷۹ میلیارد دالری کسب کند، حال آنکه پیش بینی های انجام شده، 
کسب س��ود ۱۶ س��نتی به ازای هر سهم از درآمد 
۲.۷۶ میلیارد دالری را خبر داده بود. نتفلیکس اعالم 
کرده که همچنان به سرمایه گذاری خود روی تولید 
محتوای اختصاصی ادام��ه خواهد داد. این کمپانی 
معتقد اس��ت که تولید محتوای اختصاصی یکی از 
اصلی ترین دالیل برای افزایش سوددهی و باال رفتن 
درآمد این کمپانی است. تولید محتوای اختصاصی 
توس��ط نتفلیکس، محصوالت این کمپانی را نامزد 
دریافت ۹۱ جایزه اِمی کرد، حال آنکه نتفلیکس پس 
از HBO با نامزد ش��دن در ۱۱۱ شاخه، رتبه دوم 
را از نظر بیشترین تعداد نامزدی به خود اختصاص 
داد. انتظار می رود نتفلیکس در سال جاری میالدی 
۶ میلی��ارد دالر ب��رای تولید محت��وای اختصاصی 
سرمایه گذاری کند. پس از انتشار گزارش مالی نتفلیکس برای سه ماهه دوم سال جاری 
میالدی ارزش هر س��هم نتفلیکس در واکنش به رکوردشکنی این سرویس استریم، 

۱۰درصد افزایش یافته و به ۱۷۸ دالر به ازای هر سهم رسید. 

شرکت بریتانیایی ایزی هتل در ایران هتل می سازداپلیکیشن گوگل Duo به آمار 100میلیون دانلود رسید رکوردشکنی نتفلیکس با عبور از مرز 100 میلیون مشترک

ب��ا ش��تاب گیری پیش��رفت تکنول��وژی و ارتقای اس��تانداردهای 
شهرنش��ینی در جه��ان، اکث��ر کش��ورهای درحال توس��عه به ط��ور 
گس��ترده ای با پدیده مهاجرت روس��تاییان به مناطق شهری مواجه 
ش��دند. زیرا تعداد نیروی کار موردنیاز در بخش کشاورزی، به عنوان 
ش��غل محوری روستانشینان، نسبت به گذشته به شدت کاهش یافته 
است. علت پدید آمدن این مازاد نیروی کار به عوامل بسیار متنوعی 
بازمی گردد. گس��ترش کش��اورزی مکانیزه، افزایش بهره وری نیروی 
کار، خشکسالی، بحران های زیست محیطی، افزایش سطح انتظارات 
جامعه، افزایش اختالف س��طح زندگی در روستا و شهر، عدم توزیع 
متناس��ب امکانات و... در زمره مهم ترین دالیل مهاجرت روستاییان 
به مناطق شهری قرار می گیرند. اما خالی شدن روستاها و به تبع آن 
بزرگ ش��دن ناگزیر شهرها، مش��کالت و پیامدهای فراوانی را باعث 
شده و بر همین اساس برنامه های توسعه روستایی باهدف جلوگیری 
و پیش��گیری از مهاجرت، برای چندین دهه توجه سیاس��تمداران و 

برنامه ریزان اقتصادی را به خود معطوف ساخته است. 
ام��روزه بحث کارآفرینی در روس��تا بیش از گذش��ته موردتوجه و 
اس��تفاده قرار می گی��رد. به عبارت دیگر نگاه ب��ه کارآفرینی به مثابه 
یک راهبرد می تواند موتور توس��عه روس��تایی را با توان مضاعفی به 
حرکت درآورد. آژانس های توسعه، کارآفرینی روستا را به عنوان یک 
نیروی اش��تغال زای بزرگ، سیاستمداران آن را همچون یک راهبرد 
کلیدی برای جلوگیری از بی ثباتی در مناطق روستایی و کشاورزان، 
آن را وس��یله ای برای بهبود درآمد خوی��ش می دانند. به این ترتیب، 
کارآفرین��ی از نقطه نظر تم��ام این گروه ها به عنوان وس��یله ای برای 
بهب��ود کیفیت زندگی فردی، خانوادگ��ی و اجتماعی و ابزاری برای 

تثبیت اقتصاد و محیطی سالم تلقی می شود. 
افق فرارو برای اکثر روس��تاهای کش��ور با توجه به بحران طوالنی 
خشکسالی و همچنین س��ایر معضالت زیست محیطی، بسیار ناگوار 
به نظر می رسد. به طوری که براساس برخی تحلیل ها در صورت تداوم 
همین وضعیت، ممکن اس��ت تا چند دهه دیگر ش��اهد روس��تاهای 
خال��ی از س��کنه فراوانی باش��یم. بنابرای��ن اس��تفاده از روش های 
کارآفرینانه در تنوع بخش��ی به کس��ب وکارهای روستایی و حمایت 
از مشاغل جایگزین کش��اورزی در این مناطق می تواند ادامه حیات 
و بهبود ش��اخص های توس��عه روس��تایی را منجر ش��ود. در سطوح 
بین المللی نیز تجربیات فراوانی از طرح های توس��عه روستایی وجود 
دارد. به عنوان مثال پروژه »هر روس��تا، یک محصول« که باهمکاری 
س��ازمان های بین المللی در کشور هند به انجام رسید، نمونه موفقی 
از طرح های کارآفرینی در قالب پروژه های توس��عه روستایی بود. در 
ابتدای س��ال ۲۰۱۶ می��الدی در ایالت گجرات هن��د، دولت محلی 
تصمیم گرفت با شناس��ایی سس محصول دست ساز سنتی در سطح 
ایالت و معرفی طرح هر روس��تا، ی��ک محصول تالش در احیای این 
صنایع و همچنین حمایت از توس��عه روستایی را در دستور کار خود 
قرار دهد. در کنار این پروژه فعالیت های کارآفرینانه زیادی در جهت 
تس��هیل دسترس��ی به مواد اولیه، آموزش تنوع بخشی در محصول و 
اتصال بازار به هنرمندان پدید آمد. دست سازه هایی از نیشکر، بامبو، 
س��فال، چرم و مصنوعات با الیاف طبیعی موضوع فعالیت های طرح 
هر روستا یک محصول بودند. اس��تودیوهای کارآفرینی نیز خدمات 
زیادی شامل آموزش هنرمندان درزمینه طراحی و توسعه محصول، 
تئوری رنگ ها، بسته بندی، برندینگ و بازاریابی را به هنرمندان عرضه 
کردند. همچنی��ن به منظور ارتقای تکنولوژی و افزایش خالقیت ها و 
ابتکارات در صنایع دستی، سیاست هایی در ارائه فاندهای هدفمند به 
استارتاپ های فعال در آن عرصه پیش بینی شد. درنتیجه با مشاهده 
نتایج مطلوب این پروژه، کش��ورهای دیگر نیز در پی پیاده سازی این 
الگو یا الگوهای مش��ابه برآمدند. کش��ورهای منطقه آسه آن و برخی 
کش��ورهای آفریقایی همچون اوگاندا ب��ا توجه به منابع و مزیت های 
خود طرح های مشابهی همچون »هر روستا یک ماهیگیری« و غیره 

را آغاز کرده اند. 
چنی��ن پروژه های��ی در قال��ب برنامه توس��عه روس��تایی عالوه بر 
تنوع بخشی به محصوالت روستایی و احیای بخشی از مشاغل سنتی 
این مناطق، زمینه بس��یار مناس��بی را برای فعالیت های کارآفرینانه 
فراهم می کند. پدید آمدن کس��ب وکارهای کارآفرینانه درصورتی که 
به درستی هدایت شده باشند می تواند پایداری مشاغل به وجود آمده 

را به نوعی تضمین کند. 
رش��د و توسعه گردش��گری درزمینه های مختلف، به عنوان مزیت 
اصلی در کش��ورهای درحال توسعه قلمداد می شود. مناطق روستایی 
نی��ز با توجه به ظرفیت و اس��تعدادهای خود قابلیت دارند تا س��هم 
قابل توجه��ی از درآمده��ای حوزه گردش��گری را نصیب خود کنند. 
جذابیت ه��ای بوم گردی در عصر حاضر، فرص��ت کم نظیری را برای 
روستاهای دارای پتانسیل فراهم کرده است. یکی از شناخته شده ترین 
بوم گردی ها در بین کشورهای منطقه مربوط به کشور اردن و مصر 

می ش��ود. این کشورها به رغم آب وهوای نه چندان مناسب توانسته اند 
نوع خاصی از بوم گردی در قالب کویر نوردی و زندگی صحرانشینی 
را پدید بیاورند که بس��یار موردتوجه بومگردان بین المللی قرارگرفته 
اس��ت. این ظرفیت سازی توانسته زندگی روستانشینان آن مناطق را 
به طور کامل تحت تأثیر قرار دهد و منبع درآمدی سرش��ار، پایدار و 

راحت تر را برای آنها به ارمغان بیاورد. 
دهکده سام تاروم در منطقه کانتارالوک کشور تایلند، در سال های 
گذش��ته با مهاجرت گس��ترده اهالی جوان خود به سمت شهرهای 
بزرگ مواجه بود. اما از سال ۱۹۸۸ بزرگان روستا به تدریج زمین های 
برن��ج خ��ود را تبدیل به باغ های میوه کردن��د. در حال حاضر حدود 
۱۱۳ خانوار که ش��امل ۲۴۸ مرد و ۲۲۲ زن هس��تند در این روستا 
زندگی می کنند که اکثرا باغدارند. اداره توسعه کشاورزی استانی در 
آن منطقه از س��ال ۱۹۹۵ اقدام به برگزاری جشنواره ساالنه دوریان 
و رامبوتان به عنوان دو میوه تولیدی معروف آن مناطق کرده اس��ت. 
در حال حاضر س��االنه بیش از ۳۰هزار گردش��گر برای تماشای این 
باغ ها به دهکده می آیند. جالب اینجاست که امروزه جوانانی که برای 
تحصیل به ش��هرهای دیگر می روند، پس از اخ��ذ مدارک تحصیلی 
خ��ود به این دهکده برمی گردند. آنها به باغداری مش��غول ش��ده و 
حت��ی نوآوری های تازه ای را به ابعاد گردش��گری منطقه خود اضافه 

می کنند. 
بنابرای��ن از حیث تنوع و گس��تردگی موضوع توریس��م و با توجه 
به توانمندی های بخش��ی از نقاط روستایی دارای جذابیت، می توان 
ب��ه فعال کردن ظرفیت های گردش��گری مناطق روس��تایی کش��ور 
اقدام کرد. بدون ش��ک محور قرار گرفتن یک روستا به عنوان مقصد 
بوم گردی، س��ایر روس��تاهای همجوار را نیز درگیر توس��عه و رش��د 
درآمدها از طریق ارائه خدمات گردش��گری می کند. به عبارتی بهتر، 
محوریت بحث گردشگری می تواند زمینه تحرک شاخه های مختلف 

شغلی را در مناطق روستایی فراهم آورد. 
موج بلند فناوری اطالعات به ویژه در دو دهه گذش��ته، بس��یاری از 
کسب وکارها را متحول کرده اس��ت. امکاناتی که به واسطه پیشرفت 
در ح��وزه  آی تی پدید آمده، افراد را قادر کرده تا امورات خود را به 
ش��کل بهینه ای مدیریت کنند. یکی از جنبه های این مس��ئله حوزه 
خرید، فروش و بازاریابی اس��ت. به جرأت می ت��وان گفت مهم ترین 
مشکل همه تولیدکنندگان کشور خصوصا تولیدکنندگان روستایی، 
بحث فروش، بازاریابی و دسترس��ی به بازار اس��ت اما با بهره گیری از 
امکانات حوزه آی تی، عمال بازار از فرم فیزیکی خارج ش��ده و عرضه 
و تقاض��ا می توانند با صرف وقت و هزینه بس��یار کمتری با هم وارد 
تعامل ش��وند. این قابلیت به خوبی توانسته دسترسی تولیدکنندگان 
روس��تایی و محلی را به بازارهای ملی و حتی بین المللی هموار کند. 
بنابراین با بسترسازی و توسعه زیرساخت های ارتباطی در کنار ارائه 
آموزش ه��ای کاربردی کس��ب وکار، امکان ایج��اد بازارهای مجازی 

محصوالت روستایی فراهم می شود. 
در هندوس��تان به عنوان یکی از کشورهای فعال در حوزه فناوری 
اطالع��ات و ارتباطات، اقدام��ات قابل توجهی در این عرصه نیز اتفاق 
افتاده اس��ت. طراحی و تولید نرم افزارهای کاربردی برای اس��تفاده 
روی گوش��ی های تلفن هم��راه با موضوع خریدوف��روش محصوالت 
کش��اورزی و روس��تایی، تجرب��ه موفق��ی را به دس��ت داده اس��ت. 
نرم افزارهای��ی همچ��ون MandiTrades، Mpower Social و 
RainbowAgri کار تولیدکنندگان محصوالت محلی را به ش��کل 
قابل توجهی بهبود بخش��یده اس��ت. این نرم افزارها قابلیت مشاهده 
قیمت ه��ا به صورت لحظه ای را دارند و همچنین س��اماندهی فرآیند 
ارس��ال و تحویل محموله ها را نیز به نحوی مدیریت می کنند. دامنه 
خدمات دهی این نرم افزارها بعضا به کش��ورهای همجواری همچون 
بنگالدش نیز کش��یده اس��ت. بر این اساس با حذف قابل توجه نقش 
دالالن، مطلوبیت بیش��تری برای عرضه کنن��دگان و تقاضاکنندگان 
محص��والت محلی پدید آمده که زمینه ای را برای رونق بیش��تر این 

کسب وکارها فراهم می کند. 
آنچه در این مطلب کوتاه به صورت مختصر و تمثیل وار ذکر ش��د، 
تنها اش��اره ای بود بر این مطلب که اس��تفاده از ابزار تسهیالت دهی 
و اصطالحا وام پاش��ی در محیط کسب وکار، صرفاً نمی تواند سرانجام 
مطلوبی را برای مش��اغلی از جنس کس��ب وکارهای روستایی خلق 
کند، بلکه سیاس��ت گذاری درس��ت در بخش ه��ای نوپدید همراه با 
هدای��ت صحیح مقطعی و البته تزریق اعتبارات هدفمند، می تواند به 
توانمند ش��دن فعاالن اقتصادی به ویژه در مناطق روس��تایی و کمتر 
برخوردار کمک ش��ایانی کند و حتی با تحرک بخش��ی به اش��تغال 
روس��تایی، زمینه مهاج��رت معکوس و ارتقای س��طح زندگی مردم 
محلی را منجر شود. دیدگاه ها و الگوهای فراوان و جدیدی در حوزه 
توسعه روستایی در سطح جهان اجراشده است که می توان به خوبی 
از تجربیات به دس��ت آمده و نتایج آنها در داخل کشور استفاده کرد. 
طرح هایی که تکیه بر مزیت و توانایی های محلی دارند و از این لحاظ 
هم راستا با جهت گیری های کلی اقتصاد مقاومتی هستند، می توانند 

به ایجاد سلسله ای از مشاغل پایدار منجر شوند. 
منبع: اتاق ایران

انس��ان ها هنگام س��ختی و فش��ار، واکنش های گوناگون دارند. همچنین 
است در شرایط عکس آن که فشار چندانی روی آنها نباشد و احساس  کنند 

می توانند اوضاع را بر وفق مراد خود تغییر دهند. 
در وضعیت اول یعنی س��ختی و فش��ار، پرده های ظاهرسازی و آموخته ها 
کنار می رود و افراد به اصل خود نزدیک می شوند. اما در وضعیت بدون فشار 
به س��مت عالی��ق و آرمان های خود می روند و این در رفتار و اخالق ایش��ان 

نمایان می شود. 
هر دو وضعیت از حالت تعادل برخوردار نیست. در هنگامه سختی و فشار 
انسان ها می دانند آنچه هستند آن نیست که باید باشند، اما تصمیم می گیرند 
که برای بقای خود اقدامی کنند. در اینجا مهم ترین تصمیم این است که چه 
چیز برای بقای ما از اهمیت بیش��تری برخوردار است و به چه چیزهایی هم 

بهتر است  توجه نکنیم! 
برای مثال برای بعضی حفظ تصویری که مردم همواره از آنها داش��ته اند از 
اهمیت زیادی برخوردار است اما برای عده ای دیگر این تصویر اهمیتی ندارد و 
فکر می کنند دوباره هنگام بهبود شرایط خواهند توانست آن تصویر را بازسازی 
کنند، بنابراین به هر کاری برای حفظ خود در ش��رایط سختی و فشار دست 
می زنند و انجام بس��یاری از رفتارهایی را که در گذشته نکوهش می کردند بر 

خود مجاز می شمارند. 
بسیاری از ما در شرایط فشار و سختی اقتصادی تا آنجا نزول می کنیم که 

فقط به فکر معاش خود باشیم. 
در هر صورت آنچه برای من اهمیت دارد این است که ذات همه ما هنگام 
سختی و فشار برمال می شود. البته آنچه از ما در شرایط گشایش و بدون فشار 
هم دیده می ش��ود چهره ای است که ما دوس��ت داشته ایم از خود به نمایش 
بگذاریم یا کارهایی که دوست داشتیم به آن بپردازیم از جمله امور خیریه و 

انواع مشارکت ها در اموری که مربوط به ما می شده است. 
هر چه دایره مشکالت بر صنعتگران ما تنگ تر می شود ویژگی های مدیریتی 
و حتی رفتاری ایشان بیشتر برمال می شود. این وضعیت مانند تولید کنسانتره 
است که آب اضافه کشیده می شود و آنچه می ماند ویژگی ها و خواصی است 
که در نهاد یک ماده جای دارد. مانند توت فرنگی که میوه ای بس��یار خوشبو 
و زودرنج اس��ت. وقتی کنسانتره می ش��ود زودرنجی و فسادپذیری آن از بین 
می رود تا بتوان در مدت طوالنی تری از بو و طعم خوش آن استفاده کرد. البته 
مواد طبیعی اگر کنسانتره نباشند خوشایندتر و برای ما قابل استفاده تر هستند. 
ولی کنسانتره ها را نمی توان به اندازه مصرف معمول مورد مصرف قرار داد چون 

یک گرم کنسانتره توت فرنگی به اندازه چند کیلو توت فرنگی کارایی دارد! 
بنا بر این در ش��رایطی که انسان ها بر اثر فش��ارهای اقتصادی و روحی در 
خود جمع می شوند نحوه برخورد با آنها تغییر می کند، همچنین خویشتنداری 
ایشان. این قاعده تقریبا در همه جا وجود دارد فقط نتیجه آن با هم متفاوت 
اس��ت. بعضی در هنگام فشار و سختی به خدا نزدیک تر می شوند و سعی در 
جلب رضایت خدا دارند. سختی های پدید آمده را ترکیبی از سوء مدیریت خود 
و نارضایتی خدا از خود می دانند. این عده سعی می کنند در این دوران بیش از 
پیش مراقب اعمال خود باشند. همین حس در بعضی دیگر به صورت پرهیز 
از خرج های اضافه نمود پیدا می کند. نزد این عده هم خرج های اضافه چیزی 

شبیه گناه است و از آن توبه می کنند. 
باور این موضوع در بعضی از این افراد آن قدر باال می گیرد که دیگر تمایلی 
ب��ه پرداخت بعضی تعهدات مالی که در دل خود آنها را اقدامات حاش��یه ای 
خویش تفسیر می کنند ندارند. در منطق خود آنها را خارج از اولویت قلمداد 

می کنند. 
از دیدگاه��ی دیگر در منطق حس��ابگر م��ا آنچه در قب��ال بداخالقی ها و 

بی تعهدی ما عواقب س��وء کمتری دارد کم خطرت��ر و به تدریج کم اهمیت تر 
خواه��د ش��د. تا جایی که حوصله فکر کردن درب��اره آن یا پرداختن به آن را 
نخواهیم داش��ت و انتظار داریم این حس��اب و کتاب، خودش در عین تواضع 
و احس��اس گناه س��رش را پایین بیندازد و از ما دور شود. در این راستا چون 
فلس��فه وجودی این نوع حساب ها و تعهدات به دیگران از بین می رود اصوال 
اهمیتی به پیگیری ها و دلخوری ها و شکایت های کسانی که منتظر عمل ما به 

وعده هایمان هستند نمی دهیم. 
این اخالق بد به تدریج در ما نهادینه شده و قباحت آن کم کم از بین می رود. 
اگر تا دیروز سعی می کردیم چک ما برگشت نخورد و از دارنده چک معذرت 
می خواستیم امروز متأسفانه می ش��نویم که صاحب حساب که اصرار داشته 
خودش را جزو بزرگان جا بزند نه ترسی از برگشت خوردن چک خود دارد و 

نه از دلگیر شدن  بستانکار! 
اکنون بازار کس��ب و کار مملو از افرادی اس��ت که نمایشی از درستکاری و 
روش��نفکری و فرهنگ ارائه می دهند، درحالی که از پاسخ دادن به تماس های 
تلفنی بس��تانکاران صنفی خود طفره رفته و به راحتی از س��عه صدر و تحمل 
دیگران سوء اس��تفاده می کنند. بعضی از این آقایان تا جایی پیش رفته اند که 
مثال بعد از گذشت یک سال از دریافت خدمات یا کاالها و عدم تسویه حساب 
آن تازه صحبت از بررسی قیمت می کنند که حاال ببینیم اصال چرا این قیمت 

فاکتور شده؟! 
فردی از همین دست یک سال تمام هر وقت که در دسترس قرار می گرفت 
محترمانه و صادقانه عذرخواهی می کرد و ناپدید می شد. پس از یک سال وقتی 
فشارها زیاد شد با جدیت اعالم کرد که حاال باید حساب ها را بررسی کنیم و 

انتظار تخفیف هم داریم!  
یا نمونه ای دیگر که پس از ۲۰سال همکاری با طرف دیگر خود که مصداق 
اشاره و با سر دویدن بوده است وقتی مورد درخواست های پیاپی برای تسویه 
اندک حساب مانده خود می رسد قرارداد رسمی را طلب می کند که اصوال چه 

کسی این خدمات را از شما خواسته است؟! ! 
خوانن��دگان محت��رم از ای��ن نمونه ها فراوان س��راغ دارند. اف��رادی که در 
شبکه های اجتماعی مانند رهبران فکری و اخالقی جامعه اظهار نظر می کنند 
اما از س��اده ترین اصول اخالقی که پاس��خگویی به عملکرد خود است طفره 

می روند. 
این وضعیت نباید بازگردد.حال که در کوره آزمایش، هسته اصلی و ضمیر 
همکاران صنفی ما در حال پدیدار شدن است اذهان صنف و صنعت باید این 
رفتارها را ثبت کند که چه کس��انی حق الناس را بر حق خود مقدم داش��تند 
و چه کس��انی با انواع ترفندها و زبان بازی ها در پ��ی گذراندن خر خود از پل 
مش��کالت بودند و تاوان بلندپروازی های خود را بر دوش کس��انی که به آنها 

خدمت کرده بودند انداختند. 
ارزش سختی هایی که در این دوران می کشیم این است که بازیگران صنعت 
و صنف خود را بشناسیم. چه بسا کارآفرینانی که با دوراندیشی، تجربه، تدبیر 
صحی��ح، پرهیز از هزینه های بی عاقبت یا با از خودگذش��تگی با صاف کردن 
حساب مردم و امید به لطف پروردگار، طرف های حساب خود را دچار مشکلی 
نکردند و برای خود احترام خریدند تا وقت گشایش کار به نیکی از آن استفاده 

کرده و مورد اعتماد مردم و همکاران خود باشند. 
اما امروز فرصتی است تا بدانیم آنها که با تبلیغات و اظهارنظرهای شان حق 
را به جانب خود هدایت می کنند در کوران مشکالت چقدر قابل اعتماد و قابل 
تکیه هستند، ضمیرشان چگونه برمال می شود و هنگامی که نوبت به خودشان 

برسد چه رفتاری دارند...
منبع: ماهنامه صنعت بسته بندی/تیرماه 96

نسل پنجم شبکه های موبایلی با سرعت بی مثال شان در راه هستند، اما هم اکنون 
این سوال مطرح می شود که چنین شبکه هایی دقیقا چه زمانی از راه می رسند؟ 
Steve Mollenkopf مدیرعامل کوالکام در این رابطه به شرکت کنندگان کنفرانس 
هم اندیشی فورچون در آسپن کلورادو گفت: مطمئنا در سال 2019 شبکه 5G را 
خواهید دید. 
گفتنی است نسل پنجم شبکه های ارتباط موبایلی قادر است دیتا را با سرعتی به 
مراتب بیشتر از شبکه های وای فای خانگی یا شبکه های کابلی قدیمی و کند منتقل 
کند و سرعت هایی در مقیاس گیگابیت داشته باشد. 
البته که هر فردی تمایل دارد به سریع ترین شبکه ها دسترسی پیدا کند، اما تابه 
حال هیچ بازه زمانی مشخصی برای تجاری سازی 5G مشخص نشده بود. حتی یک 
سال پیش خود Mollenkopf پیش بینی کرده بود که این شبکه تا سال 2020 آماده 
استفاده نخواهد بود، اما او در اظهارنظری جدید مدعی شده که مردم با سرعتی بسیار 
زیاد به سمت این تکنولوژی در حرکت هستند. 
عالوه بر این، صنایع بسیاری هستند که به استفاده از 5G تمایل دارند و از آن جمله 
می توان به خودروسازی ها و همچنین سیستم بهداشت و درمان اشاره کرد. 
می خواهید بدانید اصلی ترین عامل در سرعت بخشیدن به این فرآیند چیست؟ 
ویدئو. این روزها مردم بیشتر از هر زمان دیگری تمایل دارند که روی اسمارت فون های 
خود با نمایشگرهای بزرگ شان ویدئو تماشا کنند و این مسئله قطعا نیازمند در اختیار 
داشتن پهنای باند زیاد است. 
 

رویکردهای نوین در کسب و کار روستایی تغییر رفتار تاریخی ما در روابط کسب و کار
 

مدیرعامل کوالکام

 شبکه 5G از 2019
به بهره برداری تجاری می رسد
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یادداشتیادداشت

پس از شش ماه دعوای قانونی و مشاجرات لفظی بین دو غول دنیای تکنولوژی 
موبایل یعنی اپل و کوالکام، به نظر می رس��د مدیر ش��رکت سازنده چیپست به 
دنبال مصالحه اس��ت. »اس��تیو مالنکوف« مدیرعامل کوال��کام در صحبت های 
اخیرش، اختالف با اپل بر سر میلیاردها دالر حق امتیاز چیپست های موبایل را 
با مشکالت اولیه این شرکت در سال های گذشته با دیگران مقایسه می کند که 
اکثراً با توافق خارج از دادگاه حل و فصل شده اند. به گزارش دیجیاتو، مالنکوف 
در کنفرانس Brainstorm Tech در شهر اسپن واقع در ایالت کلرادو اظهار 
داشت: وضعیت ما داستان جدیدی نیست. این مشکالت معموالً خارج از دادگاه 
حل می ش��ود و هیچ دلی��ل وجود ندارد که باور کنیم ای��ن بار چنین راه حلی 

ممکن نباشد. 

مدیرعامل کوالکام از احتمال مصالحه 
مستقیم با اپل سخن می گوید

مدیرکل آموزش کاردانش وزارت آموزش و پرورش با اشاره به جزییات پرداخت وام ۱۰ میلیون 
تومان��ی به دانش آموزان کارآفرین گفت: توافقی را با صندوق کارآفرینی امید به منظور حمایت از 
دانش آموزان دارای پروژه کسب و کار تولید محور و خدمات محور منعقد کرده ایم. به گزارش تسنیم، 
هم اکنون ۳۴درصد دانش آموزان در هنرستان ها تحصیل می کنند و طبق هدف گذاری تعیین شده 
در برنامه ششم توسعه تا سال ۱۴۰۰ باید ۴۸ درصد دانش آموزان در هنرستان ها تحصیل کنند. 
یکی از بحران هایی که آموزش و پرورش در بحث هدایت تحصیلی نیز با آن مواجه است، عالقه تعداد 
زیادی از دانش آموزان به رشته تجربی است و طبق گفته های مهدی فیض معاون پرورشی و فرهنگی 
وزارت آموزش و پرورش، سال گذشته مشکل هدایت تحصیلی این بود که داوطلبان رشته تجربی 
بیش از ظرفیت پذیرش در این رش��ته بودند و طبق برنامه باید ۳۰درصد دانش آموزان را در رشته 
تجربی جذب می کردیم، اما در برخی استان ها ۷۰درصد دانش آموزان متقاضی رشته تجربی بودند.«

 پرداخت وام کسب وکار به 
دانش آموزان کارآفرین

یلدا راهدار
رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سالمت اداری اتاق ایران



فرصت امروز:چندی پیش در گزارشی در 
گفت و گو با امید خاکپور، کارگردان باس��ابقه 
تلویزیونی به نقد کارشناسانه تیزر تلویزیونی 
 عطرآگی��ن پرداختی��م. ب��ا توجه ب��ه اینکه

» فرصت امروز« ام��کان نقد را برای همگان 
فراهم م��ی کن��د، این بار برای نق��د صورت 
گرفته توس��ط آقای خاکپور، به س��راغ جواد 
مالمیر، کارگ��ردان این تیزر رفتیم و با وی به 

گفت وگو نشستیم.  

پروسه دشوار ساخت تیزرهای آرایشی 
و بهداشتی

ج��واد مالمیر در رابطه با نقدی که بر تیزر 
تلویزیونی عطرآگین صورت گرفته، می گوید: 
نقد واژه زیبایی اس��ت. انتق��اد زمانی باارزش 
اس��ت که در راس��تای پیش��رفت یک تولید 
یا یک محصول باش��د. صرف��ا اگر مبنای آن 
تخریب باشد هیچ اعتبار یا ارزشی نداشته و 
بالعکس به ارزش تیزر تولید شده می افزاید. در 
این گونه انتقادها تنها چیزی که تحت الشعاع 
قرار می گیرد، اعتب��ار و ارزش نقد آن منتقد 
اس��ت. تمامی نقد در مورد تیزر هایی بود که 
در فضایی کامال کمدی در دوران انسان های 
اولیه ساخته شده است. این تیزرها مربوط به 
س��ه محصول مام رول، کرم دست و صورت 
و حالت دهن��ده مو بوده که کارگردانی آنها به 
عهده اینجانب بوده است. نخستین سوال که 
به ذهن من برخورد این بود که تش��بیه این 
نوع تیزرها به تیزر های 30 س��ال پیش با چه 
مقیاس و معیاری در نظر گرفته شده است؟ 
آیا صرفا ذهنیت منتقد این تیزرها فضا سازی 
لوکس بر پایه یک سرویس یا خدمت جدید 
ویژوال بوده است؟ آخرین تیزر در ذهن مانده 
ایشان از تیزرهای تلویزیونی چه بوده است؟ 
آی��ا تیزرهای امروزی نس��بت به پیش��رفت 
تکنولوژی نیز به اندازه 30 س��ال پیش��رفت 
داش��ته اند؟ آیا تولیدات دیگر به قدری قوی 
هس��تند که این تیزر برای 30 س��ال پیش 

خوانده شده است؟ 
 وی در ادام��ه می گوید: هم��ه افراد خوب 

می دانن��د که تولی��د این تیزره��ا در صنف 
آرایش��ی و بهداشتی با ممیزی بسیار زیاد در 
س��ازمان صدا و س��یما روبه رو است، از این رو 
هوش��مندانه کار کردن جهت افزایش فروش 
در کنار ارائه یک کار هنری بسیار کار سخت 
و پیچیده ای اس��ت. مخصوصا زمانی که کار 
به صورت سریالی نگارش شود. صرفا نمایش 
استش��مام یک رایحه خوش توسط یک مرد 
با بک گراندی زیبا خلق یک اثر هنری نیست. 
ما در کنار ساخت تولیدات هنری، به مباحث 
تجاری و اثربخش��ی آن نیز باید توجه داشته 

باش��یم. هس��تند 
و  مح��ص��والت 
س��اخته های چند 
ص��د می��لیون��ی 
از توقف  بع��د  که 
هیچ گونه  پخ��ش 
ب��رای  توجیه��ی 
عوام��ل و مدیران 
رش دهنده  س��فا
نداش��ته و در انتها 
تیزر،  تنه��ا ی��ک 
آن هم ب��ا بودجه 

سفارش دهنده محترم به رزومه یک کارگردان 
اضافه ش��ده و الیک هایی را در ش��بکه های 

مجازی از آن خود می کند.

تمایز میان بخش هنری وتجاری آگهی
 یک تیزر یا پیام بازرگانی متشکل از بخش 
هنری و بخ��ش تجاری اس��ت. بخش هنری 
مربوط به مش��اوران هن��ری و بخش تجاری 
مربوط به مس��ئوالن فروش اس��ت. به همین 
دلیل است که قبل از تهیه یک تیزر، جلساتی 
بی��ن س��فارش دهنده و تولید کنن��ده برگزار 
می ش��ود. در این جلسات ترکیب دیدگاه های 
هن��ری و تجاری می تواند منجر به تولید اثری 
خوب ش��ود. منتقدان عزیز ب��ر این باورند که 
اساسا مشرف بودن به تمامی زمینه های بازار 
در تمامی اصناف، همیش��ه حرفی برای بیان 
و گویش داش��ته و نقط��ه مثبت خلق یک اثر 

هنری تفکرات ایش��ان اس��ت، ام��ا در صورت 
شکس��ت آن پروژه هیچ گونه پاس��خگویی از 
سمت ایش��ان وجود نداشته و زنجیره فروش، 
کیفیت محص��والت یا اوضاع نابس��امان بازار، 
س��پری برای دفاعیات ایشان است. کاری که 
در س��بک و فضای انس��ان های اولیه بوده به 
دلیل عدم نمایش پرواز شاتل از طرف منتقدان 
بسیار ساده خوانده شده است. امید است از این 
به بعد تولید کنندگان با استفاده از جدیدترین 
محصوالت روز دنیا، آکسس��وارهای خاصی را 
در صحنه جاس��ازی کنند. برای مثال نیاز بود 
ما ب��رای این تیزر 
یا  مام��وت  ی��ک 
را  دایناس��ور  یک 
و  کرده  اس��پورت 
در صحنه استفاده 
می کردیم. طراحی 
دیدگاه  از  لب��اس 
منتق��دان بس��یار 
خوان��ده  ضعی��ف 
شده است. این امر 
گویای ای��ن مورد 
است که از دیدگاه 
منتقدان نگاه مسموم نقد در مقابل کلیت پیام، 
برتری خاص��ی دارد. آیا رفرنس خاصی جهت 
طراحی لباس آن دوران وجود دارد؟  از دیدگاه 
منتقد دیالوگ ها با حرکات سینک نیستند . 
در این تیزرهای تبلیغاتی به دلیل عدم وجود 
مترجم دوران و عصر انسانهای اولیه متاسفانه 
صدا و زیرنویس س��ینک نب��وده که این مورد 
نیز از دیدگاه ایش��ان در امان نمانده اس��ت.به 
واقع تیزرهایی موفق هستند که تنها تصویر یا 
تنها صدا بتواند مخاطب را جذب کند. نمایش 
یک تیزر متفاوت در باکس پخشی که امروزه 
تمام��ی تیزرها تقریبا از یک سیس��تم خاص 
تبعی��ت می کنند، باعث متفاوت ش��دن و در 
ذهن ماندن آن آگهی می ش��ود. در مورد عدم 
وج��ود ایده باید بیان کرد که اتفاقا این تیزرها 
ج��زو تولیداتی هس��تند که ایده های بس��یار 
خوب��ی دارد. البته ایده از دیدگاه بس��یاری از 

منتقدان به معنای سناریوی خاص است. »یک 
تیزر متمایز در باکس تبلیغاتی دیده ش��ده و 
در بی��ن دیگر آگهی ها خاص می ش��ود«؛ این 
هدف ما از تبلیغات بوده و از دیدگاه اینجانب 
کارگردان، حق س��وخت پول سفارش دهنده 
توس��ط اینجانبان جایز نیس��ت. بس��یاری از 
سفارش دهندگان، موسسات مالی اعتباری با 
بودجه های شناور یا موسسات دولتی نبوده که 
این گونه تصورات در مورد آنها نیز کارساز باشد،  
اما در مورد پک ش��ات باید بگویم این امر که 
پک شات باید با کل تیزر همخوانی داشته باشد 
چند صد سالی است که منتفی شده است. با 
این نقد مطمئن شدم که بسیاری از دوستان 
نه در 30 س��ال پیش بلکه در چند 100سال 
پیش تبلیغ��ات مانده اند. زمانی که س��ازمان 
صدا و س��یما در حال پخش تیزرهای کفش 
ملی و دستمال حریر در 30 سال گذشته بود 
تیزرهای اروپایی بعد از اتمام موضوع تیزر، در 
صفحه ای سفید یا خاکس��تری با بیان شعار، 
موضوع برند را از داستان جدا می کردند. این به 
آن معنا بود که برندینگ به صورت کامل انجام 
پذیرفته و یک برند به یک محصول انتس��اب 
داده نمی ش��ود.  همچنین ش��عار یا اسلوگان 
پدیده ای است که معموال در انتهای تیزرهای 
داستانی بیان ش��ده که به نوعی نتیجه گیری 
مخاطب از کل داس��تان را دربر داش��ته باشد. 
البته در بسیاری از تیزرهای موزیکال این اتفاق 
در طول داس��تان به واسطه ریتمیک بودن در 
طول تیزر اس��تفاده می شود. بیان اسلوگان در 
طول ای��ن نوع تیزرها کاری بس��یار خنده دار 
است. البته برای بسیاری از برندها که دوستان 
تس��لط خاصی در ساخت آنها دارند بسیار هم 
کارساز اس��ت، ولی در مورد این نوع آگهی ها 
هیچ تعریفی در مورد آنها وجود ندارد. حضور 
ی��ک برند با نام عطرآگین بعد از 14 س��ال با 
این نوع تیزرها بسیار موفق و چشمگیر خواهد 
بود. این س��ناریوها برای تولیدات سریالی در 
نظر گرفته شده و بد نیست منتقدان با کمی 
تامل منتظر تولیدات سریالی این برند با همین 

ساختار باشند. 

نگاهی دوباره به تیزر عطرآگین ایده های طالیی

اشتباهات رایج بازاریابی و تبلیغات در 
اینستاگرام

اگر برای کس��ب و کار خود از تبلیغات در اینس��تاگرام 
اس��تفاده نمی کنید، قطع��ا چیزهای زیادی را از دس��ت 
خواهید داد، زیرا امروزه ش��بکه های اجتماعی مرتبط با 
موبایل و بس��ترهای مبتنی بر تصویر بیش از 40 میلیون 
کاربر در سراسر دنیا دارند و استفاده از این فرصت بدون 
ش��ک موفقیتی بزرگ برای برند ش��ما به همراه خواهد 
داش��ت. تنها نکته کلی��دی در این رابطه تک��رار نکردن 
اش��تباهات رای��ج و مت��داول نظیر اس��تفاده از تصاویر و 
ویدئوهای بی کیفیت است که می تواند فالوئرهای شما را 

کاهش دهد. 
به نظرت��ان چگونه می توان برای کس��ب محبوبیت و 
شهرت برای برندتان از اینستاگرام استفاده کرد؟ در این 
نوش��ته، شما را با چند اش��تباه رایج در حوزه بازاریابی و 
تبلیغات در اینس��تاگرام آشنا خواهیم کرد. این می تواند 
یک مشاوره بازاریابی از سایت آی بازاریابی برای شما باشد. 
 از تصاویری که واقعی نیستند برای تبلیغات خود 

استفاده نکنید
یکی از رایج ترین اش��تباهاتی که برندها در استفاده از 
اینستاگرام برای تبلیغات ممکن است مرتکب شوند این 
اس��ت که از تصاویر و ویدئوهایی اس��تفاده می کنند که 
خودش��ان آنها را خلق نکرده اند، بلکه تنها آن را از جایی 
دیگر کپی کرده اند. این حرکت، باعث می ش��ود پروفایل 
شما کمتر اصیل به نظر برسد و حتی ممکن است قانونی 
بودن آن نیز زیر س��وال برود. حتی ممکن است این گونه 
برندها و ش��رکت ها درگیر قوانین مرب��وط به کپی رایت 
ش��ده و با مش��کل مواجه ش��وند. فراموش نکنید برندها 
باید بتوانند پست های محتوا محور را با مخاطبان خود به 
اشتراک بگذارند، نه صرفا مفاهیم بصری و گرافیکی نظیر 

عکس و فیلم. 
 برای تبلیغ محصوالت خود از تصاویر کسل کننده 

استفاده نکنید
با اینکه اس��تفاده از پش��ت زمینه س��فید برای تبلیغ 
محصوالت یک شرکت به هیچ وجه با محیط اینستاگرام 
همخوانی ندارد، هنوز هم برندها و ش��رکت های زیادی را 
می بینیم که این اش��تباه را برای تبلیغات در اینستاگرام 
مرتکب می ش��وند. این در حالی  اس��ت که برندهایی که 
فروش پررونقی دارند، برندهایی هس��تند که توانسته اند 
با ایجاد یک فرمت و استایل مناسب برای تبلیغات شان، 
ع��الوه بر جذب مخاطب پیام هایی نیز به وی ابالغ کنند. 
این فرمت ها، معموال فرمت هایی است که از نظر کاربران 

جذاب باشد. 
 در تبلیغات در اینس�تاگرام، از اهمیت تعامل با 

دیگران غافل نشوید
برندهای��ی که مطالب خود را به اش��تراک گذاش��ته و 
س��پس منتظر می مانند تا کاربران به صفحات آنها س��ر 
بزنند، موقعیت های خوبی را برای رشد از دست می دهند. 
در اینس��تاگرام، بی��ش از هر ش��بکه اجتماعی و بس��تر 
تبلیغاتی دیگری نیاز اس��ت تا برندها دنبال فرصت هایی 
بگردند ت��ا خود را ب��ا مخاطب درگیر کنن��د. با کامنت 
گذاش��تن و مش��خص کردن پس��ت های مورد عالقه و 
همچنین دنبال کردن دقیق هشتگ ها و کلمات کلیدی، 
برندها این فرصت را خواهند داش��ت تا خود را در فضای 
رقابتی با دیگران قرار دهند و از این طریق، زمینه آشنایی 

مخاطبان با خود را فراهم سازند. 
 ب�دون دنب�ال کردن یک اس�تراتژی خ�اص، به 

انتشار مطلب نپردازید
برندهایی که برای تبلیغات در اینستاگرام بدون دنبال 
کردن یک اس��تراتژی خاص به انتشار محتوا می پردازند، 
بدون شک فرصت های زیادی را برای ارتباط با مخاطبان 
از دس��ت می دهند. زمانی  که شما به عنوان یک مخاطب 
از صفحه تبلیغاتی یک برند بازدید می کنید، انتظار دارید 
ظاهر صفحه و مطالب آن را منس��جم ببینید و احساس 
کنی��د این برند برای تبلیغات خود روش خاصی را دنبال 
می کن��د. این انس��جام را می  توان از طری��ق کلیدواژه ها، 
مطالب و تصاویر به اش��تراک گذاش��ته متوجه شد. برای 
مث��ال، اگر برندی ک��ه از آن بازدی��د می کنید، چندین 
محصول را عرضه می کند ش��ما انتظار ندارید سه تصویر 
آخر به اش��تراک گذاشته ش��ده متعلق به یک محصول 
باشد. بنابراین، برای حفظ تعادل صفحه خود، از ترکیب 

صحیحی از محصوالت و تصاویر استفاده کنید. 
 بیش از حد پست نگذارید

اشتباه دیگری که صاحبان کسب و کار در حوزه تبلیغات 
در اینس��تاگرام مرتکب می ش��وند، بیش از حد پس��ت 
گذاش��تن اس��ت. یک بار در روز به نظر خوب است. اگر 
تنوع محصوالت تان باالست، دو بار در روز به انتشار پست 
مشغول شوید، صبح ها و شب ها. فراموش نکنید گاهی با 
انتشار یک تصویر نیز می توانید منظور خود را به مخاطبان 
برس��انید و نیاز به اس��تفاده از چند تصویر در مورد یک 

محصول نیست. 
 از اینس�تاگرام صرفا برای افزایش میزان فروش 

خود استفاده نکنید
بس��یاری از برنده��ا تصور می کنند ه��دف از تبلیغات 
در اینس��تاگرام افزای��ش میزان ف��روش یک محصول به 
ازای هر پس��ت منتشر شده اس��ت، در حالی  که اینطور 
نیست. اینستاگرام تنها یک بستر ارتباطی اجتماعی است 
که به ش��ما اجازه می دهد برند خ��ود را به مردم معرفی 
کرده و محبوبیت آن را افزایش دهید و در نتیجه بتوانید 
مش��تریان وفادار پرورش دهید. اگر از اینس��تاگرام برای 
انتشار محتواهای مفید استفاده کرده و سلیقه مخاطب را 
نیز در نظر بگیرید، مطمئن باشید میزان فروش شما نیز 

افزایش خواهد یافت. 
ibazaryabi :منبع
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تبلیغات خالق

آگهی British Airways-پدر به بارسلونا می رود. این تبلیغ متحرک از شرکت هواپیمایی انگلیسی نشان می دهد که هم اکنون چه 
هواپیمایی به چه مقصدی در حال پرواز است.

ایستگاه تبلیغات

تبلیغات اینترنتی

در کتب و مت��ون مختلف تعاریف متعددی از تبلیغات 
آمده  است، به طور مثال می توان به تعاریف ذیل اشاره کرد. 
تبلیغات فرآیند روش��مند ارائه اطالعات مناسب در مورد 
کااله��ا و خدمات به مش��تریان و ترغیب و متقاعد کردن 
موثر مصرف کنندگان به خرید کاالها و خدمات اس��ت یا 
در تعریفی دیگر تبلیغات را، ارائه غیر شخصی اطالعات که 
معموال ب��رای آن پول پرداخت می ش��ود و اغلب با هدف 
ترغیب برای خرید کاالها، خدمات یا ایده از سوی افرادی 
مشخص و توسط رسانه های مختلف انجام می شود، تعریف 
کرده اند. همانطور که در تعریف باال اشاره شد، تبلیغات از 
طریق رسانه های مختلفی انجام می پذیرد که از آن جمله 
می توان به روزنامه ها، مجالت، رادیو، تلویزیون و . . . اشاره 
کرد. چندی اس��ت که رسانه ای جدید، یعنی اینترنت، به 
جمع رسانه های مورد استفاده تبلیغات اضافه شده  است. 
رش��د تبلیغ در اینترنت نس��بت به تبلیغ در رس��انه های 
سنتی، از س��رعت بسیار بیش��تری برخوردار بوده  است،  
چراکه پس از گذش��ت 3۸ س��ال از پیدایش رادیو، تعداد 
اس��تفاده کنندگان آن به ۵0 میلیون نفر رسید، تلویزیون 
13 س��ال پ��س از پیدایش این حد نصاب را کس��ب کرد 
و اما اینترنت تنها با گذش��ت چهار س��ال توانسته به این 
حد نصاب دس��ت پیدا کند. تبلیغات اینترنتی به استفاده 
از اینترن��ت به عن��وان یک کانال و وس��یله ارتباطی برای 
ارس��ال تبلیغات در محیط وب اشاره دارد )گائو و دیگران 
۲00۲(. در تعریفی دیگر، تبلیغ��ات اینترنتی را این گونه 
تعری��ف کرده ان��د: نمای��ش دادن نام ها و عالئ��م تجاری، 
ش��عارها و تصاویر تبلیغاتی در س��ایت های  )پایگاه های( 
پربیننده اینترنت، به نحوی که به تحقق اهداف تبلیغات 
کمک کند )س��ایت صدا و سیما ۲00۲(. در فرآیند تهیه 
و اجرای تبلیغات اینترنتی، شرکت های تبلیغاتی، ناشران 
اینترنتی، تبلیغ دهندگان )سازمان ها و شرکت های تولیدی 
و خدمات��ی( درگیرند. تبلیغات اینترنتی از زمان پیدایش 
)سال 1۹۹4( تا سال ۲00۷ شاهد رشد بسیار زیادی بوده 
 است؛ به  طوری که حجم درآمد تبلیغات اینترنتی از ۲۶۷ 
میلیون دالر در س��ال 1۹۹۶ به 130۸۷ میلیون دالر در 
س��ال ۲00۷ رسیده  اس��ت، ولی در بین سال های ۲001 
و ۲00۲ این صنعت ش��اهد رش��د منفی بوده  است. روند 
رشد در سال ۲003 تغییر جهت داده و دوباره شاهد رشد 

مثبتی در این صنعت هستیم. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
 - برخ��ی از مزای��ای تبلیغ��ات اینترنت��ی عبارتند از:

 ایج��اد ارتباط دوطرف��ه: تبلیغات اینترنت��ی یک ارتباط 
دوطرف��ه بی��ن تبلیغ کنن��ده و مخاطب ایج��اد می کند. 
مخاطبان نه تنها تبلیغات را دریافت می کنند بلکه قادرند 
بازخورد بدهند و س��واالت خ��ود را در مورد محصوالت با 

تبلیغ کنندگان مطرح کنند. 
ایج��اد یک پیوند مس��تقیم۲4 به لیس��ت محصوالت: 
تبلیغات اینترنتی با یک پیوند مس��تقیم، دسترس��ی به 
اطالع��ات محصوالت مرتب��ط را برای مخاطب��ان فراهم 
می س��ازد. این قابلیت غالبا منجر به مبادله محصوالت و 

افزایش تعامالت تجاری می شود. 
توانایی هدف گیری ایستا و پویای مشتریان: در تبلیغات 
اینترنتی از روش های متنوعی برای هدف گیری مشتریان 
به منظور انتخاب، ارائه و نمایش تبلیغات به صورت ایستا 
یا پویا استفاده می شود. این روش ها ممکن است براساس 
محتوای صفحه، اطالعات شخصی و مبادله پویای اطالعات 
باشند. دسترسی جهانی و شبانه روزی: تبلیغات اینترنتی 
دارای دسترس��ی جهانی اس��ت و در تمام روزهای سال و 
تمام ساعت روز در دسترس هستند که این موجب افزایش 

قابلیت مشاهده و گسترش بازار آن می شود.
 ارسال، نگهداری و به روز رسانی آسان: تبلیغات اینترنتی 
دارای ویژگی نمایش، نگهداری و به روز رسانی آسان است 
که این به دلیل ماهیت دیجیتالی آن است. کاهش فرآیند 
تهی��ه و اجرای تبلیغات از جمل��ه نتایج این ویژگی تلقی 

می شود. 
Pop- و Pop-up تبلیغات ناخواس��ته که ش��امل -

under  می ش��ود یکی از اش��کال بحث انگی��ز تبلیغات 
اینترنتی به حس��اب می آید. این نوع از تبلیغات به صورت 
ناخواسته دریافت می ش��ود و مخاطبان را در معرض یک 
نمای��ش اجباری ق��رار می دهد. آگهی ه��ای تلویزیونی را 
می توان نمونه ای از تبلیغات اجباری به حساب آورد چراکه 
این آگهی ها معم��وال برنامه هایی را که مخاطبان در حال 
تماش��ا هس��تند، قطع می کنند و آنها را وادار به تماشای 
آگه��ی می کنند. در مقابل، تبلیغ��ات روزنامه ای نمونه ای 
از تبلیغات اختیاری محسوب می ش��وند زیرا خوانندگان 
می توانند هر قس��مت از روزنام��ه را که مایلند، بخوانند یا 
از آن بگذرن��د. اینترنت توانایی نمای��ش به هر دو صورت 
اختیاری و اجباری را داراس��ت. بنره��ای تبلیغاتی مانند 
تبلیغات روزنامه ای به طور معمول به صورت اختیاری دیده 
می شوند، هرچند که گاهی به دلیل اینکه تقریبا در تمام 
صفحات وب ارائه ش��ده اند، م��ورد اعتراض قرار می گیرند 
که اس��تفاده برخی از کارب��ران اینترن��ت از نرم افزارهای 
مس��دود کننده نمایش بنرها گواه این امر اس��ت. از آنجا 
که تبلیغات ناخواس��ته غالبا به ص��ورت اجباری نمایش 
داده می ش��وند، پاسخ های منفی مانند احساس رنجش و 
احتراز از تبلیغ را دربر خواهند داش��ت. در سال های اخیر 
به دلی��ل افزایش مقاومت کاربران اینترنت، مقبولیت این 
نوع از تبلیغات و گس��ترش استفاده از مسدودکننده های 
تبلیغاتی و به کارگیری تبلیغات ناخواس��ته کاهش یافته 
 اس��ت. هر چند که پیش بینی می ش��ود در آینده نزدیک 
ب��رای حضور پررنگ تر این مهمان��ان ناخوانده، روش های 

خالقانه تری مورد استفاده قرار گیرد. 

مترجم: امیر آل علی

نقد واژه زیبایی است. انتقاد 
زمانی باارزش است که در 
راستای پیشرفت یک تولید 
یا یک محصول باشد. صرفا 
اگر مبنای آن تخریب باشد 

هیچ اعتبار یا ارزشی نداشته و 
بالعکس به ارزش تیزر تولید 

شده می افزاید



مترجم:امیرآلعلی
مترجم:امیرآلعلی
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دکترسجادرحیمیمدیسه

کمپانی های بزرگ دنیا امروزه دریافته اند که 
می توانند با انجام اقداماتی مشتریان کسب و کار 
خ��ود را به س��فیران برند خ��ود تبدیل کنند، 
آنچن��ان که مش��تری به عنوان وکی��ل مدافع 
برن��د، محص��والت آن کمپانی را ب��ه صورت 
رایگان در بین مش��تریان جدی��د تبلیغ کند. 
در دان��ش بازاریابی به این عملکرد س��فیران 
کمپانی ها، مش��تری های وفادار گفته می شود؛ 
تکنیکی که در ایران فقط بین تعداد معدودی 
از ش��رکت های بزرگ به کار گرفته می شود و 
اغلب کس��ب وکارهای کوچک سنتی نسبت 
به ای��ن ابزار کاربردی بی تفاوت هس��تند. این 
کس��ب و کارها تنها به بیان این س��وال که چرا 
هر روز درآمدمان کمتر می شود و چرا مشتری 
ثابت )وفادار( نداریم، اکتفا می کنند و همه چیز 
را به ش��رایط بد اقتص��ادی و مدیریت ناموفق 
دولتمردان محدود می کنند. ما در این گزارش 
به دنبال آن هستیم تا بخشی از دانش بازاریابی 
را با شما به اشتراک بگذاریم زیرا معتقدیم رشد 
کسب و کار ش��ما می تواند به ایجاد شغل برای 
افراد بیکار و رشد اقتصادی کشور منجر شود. 

رفتارپروانهایمشتریان
دکت��ر امین اس��داللهی، دکت��رای مدیریت 
بازرگانی با گرایش تحقیقات بازاریابی در پاسخ 
به این پرسش که چرا مشتریان وفادار نیستند، 
به »جام جم« می گوید: عوامل متعددی دراین 
باره وجود دارد که یکی از آنها تغییر مکرر رفتار 
مصرف کنندگان اس��ت. وجود کاالهای متنوع 
در بازار باعث ش��ده مردم دوست داشته باشند 
هر کاال را حداق��ل یک بار امتحان کنند و این 
موضوع به یک فرهنگ بین مردم تبدیل شده 
اس��ت. اصوالً به واس��طه همین فرهنگ است 
که ما این روزها ش��اهد پروان��ه ای بودن رفتار 

مشتریان برندها هستیم. 
وی ادامه می دهد: رفتار پروانه ای به این معنا 
که مشتری هر جا گل )کاال( خوش آب و رنگی 

می بینند، به سمت آن می رود. 
شکارمشتریانازطریقتنوعمحصول

تنوع طلب��ی یک ویژگی انس��انی اس��ت که 
کمپانی های بزرگ س��عی کرده اند با استفاده 
از آن، اس��تراتژی خود را برای جذب شکار این 

گروه از مشتریان متمرکز کنند. 
دکتر اسداللهی در ادامه می گوید: شرکت های 
بزرگ با این کار به اصطالح بی وفایی مشتری را 
شکار می کنند. البته استفاده از این رویکرد به 
معنای آن نیست که مشتریان وفادار می شوند. 

گویا حضور مشتری از نقطه منفی به نقطه صفر 
می رسد. اما مش��تری هنوز از این نقطه باالتر 
نرفته که بگوییم مش��تری وارد مقوله وفاداری 
شده است. به گفته این کارشناس بازار، در حال 
حاضر کمپانی ه��ای بزرگ در عین حفظ برند 
اصلی، همزمان محصوالت جدید را با اس��امی 
مختلف تولید و به بازار عرضه می کنند، بدون 
آنکه مش��تری بداند این محصوالت متعلق به 
یک کمپانی است. وی در پاسخ به این پرسش 
که چرا این کمپانی ها محصوالت جدید خود را 
با نام برند م��ادر تولید نمی کنند، می گوید: به 
دلیل آنکه اگر محصول جدید مورد اس��تقبال 
مش��تری ق��رار نگرفت ی��ا وجه تمای��ز آن با 
محصوالت مشابه در بازار زیاد نبود، برند اصلی 
آسیب نخورد و ارزش برند اصلی کاهش نیابد. 
این کارش��ناس بازار به نتایج یکی از تحقیقات 
خود اش��اره می کند و می گوید: بارها شاهد آن 
بوده ام که چگونه مورد تأیید نبودن محصولی 
از یک برند باعث شده خرده فروش ها از خرید 

سایر محصوالت آن برند نیز امتناع کنند. 
مقاومتدربرابرنوآوری

خأل جدی در میان کس��ب و کارهای سنتی 
و کوچ��ک در داخل کش��ور ما وج��ود دارد و 
آن بی توجه��ی این کس��ب و کارها نس��بت به 
ضرورت ایجاد تنوع در تولید محصول، کس��ب 
دانش، آگاه��ی در این رابطه و روان شناس��ی 
رفتار مشتری اس��ت. دکتر اسداللهی با اشاره 
به نتایج تحقیقات خ��ود در رابطه با این گروه 
از کارفرمایان می گوید: متأس��فانه مقاومت ها 
برای به روزرسانی دانش، انجام تحقیقات بازار، 
ش��ناخت نیازها و س��الیق مش��تری در بین 
کس��ب و کارهای کوچک بس��یار باالس��ت. در 
صورتی که درک عالیق و س��الیق مشتریان و 
ارائه محصول مطابق با نیازها و خواس��ته های 
مش��تریان در موفقیت یک کس��ب و کار نقش 
کلیدی و بس��یار مهمی دارد. دکتر اسداللهی 
ضعف در روان شناس��ی بازار را نقطه آس��یب 
کسب و کارهای ایرانی می داند و می گوید: اکثر 
مشاغل، یک روان شناس بازار برای ارزیابی تنوع 
رفتارهای مش��تری در کنار خ��ود ندارند. وی 
ادامه می دهد: مثال هنوز برخی تولیدکنندگان 
نمی دانند برخالف گذش��ته، ام��روزه خانم ها 
تصمیم گیرن��دگان نهایی خرید کت و ش��لوار 

برای آقایان هستند.
تکنیکیبرایوفادارسازی

اگر پذیرفته اید که ش��ما هم باید تنوعی در 

تولیدات خود ایجاد کنید، الزم اس��ت آگاهی 
خود را نس��بت به روش هایی که در این مسیر 
می تواند به ش��ما کمک کنند، افزایش دهید. 
تکنیک های زی��ادی در تحقیقات ب��ازار برای 
بررسی رفتار مشتریان وجود دارد. از جمله آنها 

تکنیک گروه کانونی و اسکمپر است. 
روش اس��کمپر )SCAMPER( که از آن 
با عنوان تکنیک س��واالت ایده برانگیز نام برده 
می ش��ود، به فرد کمک می کند مس��ئله مورد 
نظر را از زوایای مختل��ف با طرح مجموعه ای 
از سواالت بررسی و به ایده های جدیدی دست 
یابند. اس��کمپر به واس��طه آنکه خالصه هفت 
کلمه است، انجام آن نیازمند طی یک فرآیند 
هفت مرحله ای مش��خص است. هر حرف این 
کلمه گویای انجام بخشی از این تکنیک است:

)S: Substitute(جایگزین کردن -
)C: Combine(   ترکیب کردن -

)A: dapt(   اقتباس کردن -
)M: Magnify(   تقویت کردن -

 P: Put(ب��ه کار گرفتن در دیگر کاربردها -
)to Other Uses

)E: Eliminate(   حذف کردن -
R: R - )  معکوس کردن یا چینش مجدد

)arrange or Reverse
دکتر اس��داللهی درب��اره نحوه اس��تفاده از 
این تکنی��ک در فرآیند تحقیقات ب��ازار برای 
کمپانی ه��ا می گوی��د: با حض��ور متخصصان 
صنعت س��واالت را مطرح می کنیم و با کمک 
آنه��ا محصوالت را به چالش می کش��یم. مثال 
می پرس��یم این محصول جانشین چه چیزی 
شده است؟ حاصل ترکیب چند کاربرد است؟ 
این محصول چقدر پاسخگوی رفتار حال حاضر 
مردم اس��ت و تا چه اندازه با رفتار آینده مردم 
هماهنگ اس��ت؟ و س��واالت دیگری که باید 
صبورانه به آنها پاسخ داده شود. این کارشناس 
بازار با اشاره به اظهارات جک بلز مدیر جنرال 
موتورز خطاب به تولیدکنندگان می گوید: اگر 
محصول یک تولیدکننده فاقد تمایز باش��د و 
نتواند ضعف های محصوالت رقیب را پوشش 
بدهد، اصاًل چرا وارد بازار می شود و هدفش از 
این ورود چیست. تولیدکنندگان اگر عملکرد 
خود را براساس تکنیک اسکمپر به کار گیرند، 
می توانند رفتار مشتریان را پیش بینی، سپس 

محصول را وارد بازار کنند. 
نقشحواسپنجگانهدرجذبمشتری

متخصص��ان می گوین��د محص��ول یعنی 

تمام تجرب��ه ای ک��ه مش��تری در ارتباط با 
محصول شما به دس��ت می آورد. این تجربه 
از زمان قبل از خرید آغاز می ش��ود و تا زمان 
بع��د خرید نی��ز ادامه می یاب��د. دکتر بهنود 
اهلل وردی نیک، مش��اور و استراتژیست ارشد 
برندین��گ در گفت وگو ب��ا جام جم می گوید: 
مدیران کسب و کار زمانی می توانند مشتریان 
ثابت و وفادار داشته باشند که قبل از آن تمام 
مراحل، زیرساخت های برندسازی را به درستی 

طی کرده باشند. 
Cu - )یی ادامه می دهد: وفاداری مشتری  

tomer( زمان��ی اتف��اق می افتد ک��ه آن برند 
تجربیاتی   )Experience( را برای مش��تری 
ایجاد کند که فرد از خرید محصوالت آن برند 
حس خوش��ایندی را تجربه کند. اگر کاسب ها 
گم��ان می کنند کارهایی که چهار س��ال قبل 
برای جلب رضایت مش��تری انج��ام می دادند، 
ام��روز نیز همچن��ان باید انج��ام بدهند، کار 
اش��تباهی اس��ت. این برندها دیگر نمی توانند 
انتظار حضور مش��تریان ثابت را داشته باشند 
زیرا ذات انسان تنوع طلب است و دلیلی ندارد 
که مش��تری با وجود برندهای جذاب دیگر به 

یک برند وفادار بماند. 
این استراتژیست برندینگ، استفاده از حواس 
پنجگانه را یکی از روش های امروزی کمپانی ها 
در وفادارس��ازی مش��تریان عن��وان می کند و 
می گوید: برخالف گذش��ته که تبلیغات حرف 
اول را در معرفی برند داش��ت، امروزه شناخت 
ویژگی ه��ای مخاطبان و طراح��ی تجربه های 
مطل��وب و ج��ذاب با کمک ح��واس پنجگانه 

اهمیت یافته است. 
وی ادام��ه می دهد: تا چندی پیش موفقیت 
یک برند به لوگو، آرم، ش��عار و لحن بس��تگی 
زیادی داش��ت، اما ام��روزه برندها ب��ه دنبال 
ایج��اد رایحه و طعم خاص در محصوالت خود 
هستند تا بتوانند در احساسات مشتریان نفوذ 
کنند. دکت��ر اهلل وردی در پایان اظهارات خود 
خاطرنشان می کند: یکی از چالش های اساسی 
اغل��ب کس��ب و کارهای داخلی این اس��ت که 
اقدامات زیرساختی را برای ساخت برند انجام 
نمی دهند، اما به دنبال نگه داش��تن مش��تری 
هستند. در صورتی که برندها اگر هویت سازی و 
هویت آفرینی درستی نداشته باشند، نمی توانند 
انتظار وجود یک تصویر مثبت از خود در ذهن 

مخاطب داشته باشند. 
منبع:جامجمآنالین

افزایشمشتری:مکانوتوزیعفنون علمی وفادارسازی مشتری

روش های جذب مشتری برای فروش بیشتر هر روز 
متنوع تر و پیچیده تر می ش��وند. اگر تا چند سال پیش 
روش های جذب مش��تری در رستوران معنای چندانی 
نداش��ت، امروزه شاهد این هس��تیم که یک رستوران 
برای کشاندن مشتری به مکان خود، از افرادی در کنار 
خیابان ها و معابر اس��تفاده می کن��د. پس همانطور که 
روش های بازاریابی رستوران هم متنوع شده، برای سایر 
کس��ب وکارها و فعالیت ها نیز این موضوع مصداق پیدا 
کرده است. در این بین فضا و کانال های توزیع محصول 
یا خدمت، از جمله پیش نیازهای مهم یک اس��تراتژی 

فروش موفق و کارآمد محسوب می شود. 
فضایی که یک فروش��گاه یا ش��رکت خدماتی برای 
ارتب��اط با ب��ازار هدف خ��ود در نظر می گیرد، بس��یار 
بااهمیت اس��ت. برای تعیین هدف مکان یابی خود باید 
روش مکان یابی تان را مش��خص کنید. با پاس��خ دادن 
به پرس��ش های زیر می توانید اهداف استراتژی خود را 
شناس��ایی کنید و بهترین شیوه اس��تفاده از آنها را در 
جهت رسیدن به هدف های مکان یابی خود تعیین کنید.

 
1-ویژگیهایبازارهدفشماچیستواندازه
بازارشمابراییکمحصولخاصچقدراست؟

اگر مثال رس��توران یا تهیه غ��ذا را در نظر بگیریم، 
س��بک بازاریابی و دسترس��ی به مش��تریان برای یک 
تهیه غذای س��اده که منوی فروش آن شامل غذاهایی 
مانند چلومرغ، چلوکباب، قیمه و نظایر آن است، بسیار 
متفاوت با رس��تورانی اس��ت که در آن غذاهای دریایی 
مانند میگو و ماهی یا غذاهای سایر کشورها تهیه و برای 
فروش ارائه می ش��ود. یک رس��توران غذاهای چینی یا 
ایتالیایی را در نظر بگیرید؛ به نظر شما بازاریابی و فروش 
برای این رستوران چگونه است؟ اجازه بدهید یک مثال 
بسیار ساده بزنم. من در سال1392 )یعنی حدود چهار 
س��ال پیش( به یک رستوران ایتالیایی رفتم اما بارها و 
باره��ا خریدم را از یک تهیه غذای س��اده یا چلوکبابی 
انجام داده و می دهم. همین یک نکته به خوبی روشن 
می کند که سیستم بازاریابی و فروش در صنایع غذایی 
هم تنوع فراوانی دارد؛ اگر قرار باش��د رس��توران غذای 
ایتالیای��ی همانند یک چلوکبابی خود را بازاریابی کند، 

قطعاً به مسئله و مشکالت مختلفی برخورد می کند. 
اگ��ر کاالیی با قیمت باال ارائ��ه می دهید که معموالً 
خریداره��ای کمی دارد، بهتر اس��ت روی روش فروش 
مس��تقیم تمرکز کنید که خدمات مشتری زیادی ارائه 
می ده��د. اگر کاالیی با قیمت پایین ت��ر ارائه می دهید 
که بازار وس��یعی دارد )کاالیی مانند عس��ل( می توانید 
ب��ا اس��تفاده از تبلیغ��ات و مکان یاب��ی در بازاره��ای 
خرده فروشی از روش توزیع غیرمستقیم کمک بگیرید 

تا مشتری بتواند به راحتی کاالی شما را بیابد.

2-مشتریانشماکجاهستند؟
موقعی��ت مکانی در مکان یابی اهمی��ت دارد. اگر در 
منطقه خود تعداد زیادی مشتری دارید )یکی از دالیل 
پراهمیت راه اندازی باشگاه مشتریان(، می توانید از طریق 
خرده فروشی محلی فروش داشته باشید. اگر مشتریان 
شما در نواحی جغرافیایی مختلفی قرار دارند، می توانید 
توزی��ع از طری��ق عوامل و کلی فروش ه��ا یا روش های 
اینترنت��ی را مدنظر ق��رار دهید. مثال ب��ارز این مدل 
مکان یابی، فروشگاه ها و ارائه خدماتی هستند که برای 
افزایش فروش، از سایت های تخفیف و اپلیکیشن های 
متبوع آن در موبایل ها برای توسعه فروش خود استفاده 

می کنند. 

3-اندازهسفارشهاچقدراست؟
می توانید از اندازه سفارش متوسط خود برای تقسیم 
مصرف کنندگان تان براساس اندازه سفارش شان استفاده 
کنید. می توانید از روش مس��تقیم برای مشتریانی که 
س��فارش های زیادی دارند و از روش غیرمستقیم برای 
مشتریانی که سفارش های کوچک تر دارند، بهره ببرید. 
توجه داشته باشید که باید بیش از یک کانال توزیع 
را برگزینید تا بتوانید ارزیابی کنید که کدام کانال برای 
شرکت شما و توزیع محصول تان بهترین کارایی را دارد. 
یادآوری کانال های توزیع می تواند دالیل مشخصی برای 

موارد زیر باشند. 
- حاش��یه تولی��د و س��ود: کانالی که ب��رای فروش 
محصول خود استفاده می کنید، تعیین کننده مقدار سود 
شماست. اگر از روش فروش غیرمستقیم استفاده کنید، 

باید هزینه رابط فروش محصول تان را نیز بپردازید. 
- بودجه بازاریابی ش��ما: فروش با واسطه اغلب باعث 
صرفه جویی در بودجه بازاریابی می ش��ود، چرا که فرد 
واس��ط، کار بازاریابی را به گونه ای انجام می دهد که به 

اهداف فروش خود برسد. 
- قیمت خرده فروش��ی نهایی: کانال های مس��تقیم 
و غیرمس��تقیم، قیم��ت نهای��ی محصول ش��ما را به 
صورت های متف��اوت تعیین می کنند. اگر از کانال های 
فروش غیرمستقیم اس��تفاده می کنید، افراد می توانند 
محصول را هر گونه که می خواهند قیمت گذاری کنند؛ 
در غیر این صورت، ممکن است مجبور شوید قیمت را 

افزایش دهید تا هزینه آنها را بپردازید. 
- اعمال مدیریتی فروش شما: کنترلی که روی اعمال 
مدیریتی فروش خود دارید، بس��تگی ب��ه این دارد که 
فروش شما مستقیم است یا غیرمستقیم. هنگامی که 
فروش غیرمستقیم دارید، معموالً درصدی از آن نظارت 

را استفاده می کنید. 
madiseh@elenoon.ir:ارتباطبانویسنده

ارتباطاتخودراگسترشدهید

عصر حاضر به دلیل اهمیت تبادل فناورهای نوین و 
جهان الکترونیک با نام ارتباطات ش��ناخته شده است. 
دامنه گس��ترش تکنولوژی های جدید ت��ا جایی ارتقا 
یافت��ه که ام��روزه بخش عظیم��ی از معامالت تجاری 
به صورت آنالین اجرا می ش��ود. تکنولوژی های جدید 
انقالبی عظیم در شبکه بازارهای تجاری، خریدوفروش 
آنالین و معرفی محصوالت نوین به وجود آورد، امکان 
بهره وری در تبادالت تج��اری را افزایش داد و موجب 

تسهیل در عرضه و تقاضا شد. 
هیچ کس��ب وکاری بدون مش��ارکت مش��تری موفق 
نیس��ت و هر بن��گاه اقتصادی با هدف خدمت رس��انی 
به مش��تری ب��ه فعالیت خود ادامه می ده��د. برقراری 
ارتباط��ات با مش��تری به ان��دازه ارتباطات س��ازمانی 
از اهمی��ت برخوردار اس��ت. خوش��بختانه امروزه این 
امر در س��ایه روش ه��ا و تکنولوژی ه��ای گوناگون به 
س��هولت صورت می  پذیرد. مهم نیس��ت به چه روشی 
با مش��تریان خود در ارتباط هس��تید؛ حفظ ارتباطات 
به صورت منظم و مس��تمر سازمان را به مشتریانی که 
حاضر ب��ه پرداخت پول برای محصوالت و خدمات آن 
هس��تند نزدیک و نزدیک تر می کند. عالوه بر این، این 
نوع ارتباط منجر به خشنودی مشتریان می شود، زیرا 
آنان می توانند به راحتی نیاز های خود را مطرح کنند و 
پیش��نهادهایی را در خصوص رفع آنها در اختیار شما 
و س��ازمان تان قرار دهند. درصورتی که مشتریان شما 
مطمئن باش��ند که پیش��نهاد آنها به صورت کاربردی 
اجرا می ش��ود، سازمان با سودآوری چشمگیری مواجه 
خواهد ش��د. ارتباطات با مشتری تنها در بخش فروش 
کارآمد نیس��ت؛ برقراری ارتباطات برای ارائه خدمات 
بهتر به مش��تریان ض��رورت پیدا می کند. مش��تریان 
حتی اگر بهترین خدمات را در اختیارشان قرار دهید، 
همواره به دالیلی ناخش��نود هس��تند، ام��ا در صورتی 
که ق��ادر به برق��راری ارتباط با آن��ان و مطرح کردن 
دغدغه ه��ای س��ازمان برای آنان باش��ید می توانید هر 
وضعیت نامناسبی را به تجربه ای شیرین تبدیل کنید. 
مش��تریان ناراضی مسلما تجارب بد خود را با سازمان 
در میان خواهند گذاش��ت. با برقراری ارتباطات شفاف 
با آنان س��ازمان ش��ما قادر به ارائ��ه بهترین خدمات 
ممک��ن خواهد ب��ود و این یکی از عناص��ر کلیدی در 
برقراری روابط با مش��تری تلقی می شود. بدون تردید 
اتفاق��ی نیس��ت که اغلب ش��رکت ها و س��ازمان ها در 
برنامه آموزش��ی خود برای پیش��رفت شغلی کارکنان، 
مهارت ه��ای ارتباط��ی را می گنجانن��د. ت��ا حدودی 
می توان گفت که اصلی ترین عامل موفقیت شرکت ها، 
صالحیت برقراری ارتباط کارکنان آن اس��ت. کس��انی 
که به مهارت های ارتباطی مثل سخنرانی در جمع نیاز 
دارند، دوره های ویژه ای برای آنها در ش��رکت یا خارج 
از آن تدارک دیده می ش��ود. معدود افرادی هستند که 
عقیده دارند هر چه مهارت ه��ای ارتباطی فرد قوی تر 
باشد، به موفقیت بیشتری دست پیدا می کند و آینده 
شغلی درخش��ان تری خواهد داشت. همه ما می دانیم 
که فاکتورهای مهم دیگری نیز برای کس��ب موفقیت 
در کار وج��ود دارد، اما از اهمیت مهارت های ارتباطی 
در ای��ن زمینه نباید غافل بود. چه برای یک ش��رکت 
کار کنید یا یک سازمان یا اداره دولتی، باید با افرادی 
خارج از آن ش��رکت یا س��ازمان از طریق تلفن ارتباط 
برقرار کنید. داش��تن مهارت های برقراری رابطه باعث 
می ش��ود بتوانی��د در چنین موقعیتی ه��م خود و هم 
شرکت تان را به بهترین شکل به سوی مسیر مورد نظر 
هدایت کنید. ازاین رو تأثیرگذاری شما دو برابر اهمیت 
پیدا می کند؛ نخست به خاطر تصویری که از شرکت یا 
س��ازمان محل کار خود به آنها نشان می دهید و دیگر 

آنکه باعث رشد شخصی شما خواهد شد. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
- ارتب��اط فرآیند تبادل دوجانبه اطالعات با س��ایر 
افراد اس��ت و اطالعات هر نوع تفکر یا اندیشه ای است 
که مدیران مایل هس��تند، به ط��ور دوجانبه با دیگران 
مبادله کنند. به عبارت دیگر ارتباط مهارتی اس��ت که 
به واس��طه ایج��اد رابطه و پذیرش مفهومی مش��ترک 
میان دو یا چند نفر ش��کل می گیرد. حال با دانس��تن 
ای��ن تعریف به ماهیت وج��ود اهمیت ارتباط در میان 
اعض��ای یک تیم تجاری و چگونگ��ی تداوم در آن پی 
خواهید برد. ارتباطات بخش عظیمی از روند توس��عه 
ش��رکت های تجاری را تشکیل می دهند و درواقع گام 
اول موفقیت هستند. وسعت این فرآیند تا حدی است 
که مدیران را مجبور به برقراری و ثبات در هرمعامله و 

برخورد با هر متقاضی می کند. 
- به یاد داش��ته باشید که هیچ دوستی ای  در غیاب 
سطح مناس��بی از ارتباطات ش��کل نمی گیرد. هر چه 
ارتباطات میان کارکنان بیشتر شود، صمیمت در طول 
زم��ان افزایش پیدا خواهد ک��رد. حالتی را تصور کنید 
ک��ه در آن بخش��ی از ارتباطات بدون نی��از به کلمات 
ش��کل می گرف��ت، بنابرای��ن برخ��ورداری از توانایی 
برق��راری ارتباطات کالمی و غیرکالم��ی افزایش پیدا 
می ک��رد، به عنوان نمونه در این خص��وص می توان به 
زب��ان بدن اش��اره کرد. صرف نظر از ن��وع ارتباطات، تا 
زمانی که کارکنان یک کسب وکار از انگیزه های یکدیگر 
آگاه هستند و اهداف مشترکی دارند، شما تیمی دارید 
که ش��اداب اس��ت و به خوبی فعالیت می کند. به این 
ترتیب سطوح پیشرفته همکاری در قالب بهره وری در 

حوزه های مختلف سازمان قابل مشاهده خواهد بود. 

تجربه هفتهباشگاه مشتریان

مشاوربازاریابیوفروش
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اگر کار مدیران را برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و 
کنترل بدانیم، در این صورت به کمترین تأثیر مدیران 
در کس��ب و کار ها توجه کرده ایم، درحالی که با توجه 
به فضای رقابتی که بین ش��رکت ها وج��ود دارد این 
وظایف امروزه بس��یار پیچیده تر ش��ده است، بنابراین 

مدیران نقش کلیدی در توسعه کسب و کار ها دارند. 
برخ����ی م���ه���ارت ه��ا و ویژگ���ی های��ی ک��ه 
در قال��ب وظایف مدی��ران در کس��ب و کار های موفق 
شناسایی شده اند عبارتند از: تعیین اهداف استراتژیک 
برای تحقق اهداف، ایجاد یکپارچگی و همسویی بین 
واحدهای مختلف سازمان، توجه بر انجام فعالیت های 
عملیاتی بر اساس استراتژی ها، مدیریت هزینه و زمان 
و به روزآوری اطالعات به منظور بهبود مس��تمر کلیه 
فعالیت ها. البته توجه داش��ته باشید که اصوالً ماهیت 
کسب و کارها و اندازه آنها باهم متفاوت است، به عنوان 

مثال از نظر اندازه سه نوع کسب و کار وجود دارد: 
1- کسب و کار کوچک: در این کسب و کارها معموالً 
تعداد افراد شاغل کمتر از 50 نفر هستند. کسب و کارهای 

خانگی، اینترنتی و خانوادگی در این رده قرار دارند. 
2- کسب و کار متوسط: تعداد افراد شاغل در این 

کسب و کار بین 50 تا 500 نفر است.
3- کسب و کار بزرگ: در این نوع کسب و کار تعداد 

افراد شاغل بیشتر از 500 نفر است. 
طبیعتا نوع مدیریت در هر کدام از این کسب و کارها 
باهم تفاوت دارد ولی آنچه عامل موفقیت در این س��ه 
نوع اس��ت، توانایی تحلیل موقعی��ت درونی و بیرونی 
اس��ت. هر اندازه مدی��ران این کس��ب و کارها بتوانند 

تحلیل های علمی تری داش��ته باش��ند قدرت و مزیت 
خود را بهبود می دهند. معموالً تحلیل موقعیت درونی 
با ق��درت مالی و مزی��ت رقابتی و موقعی��ت بیرونی 
باثبات محیط و قدرت کس��ب و کار ارزیابی می ش��ود. 
این مدیران جهت کسب موفقیت در کسب و کار خود 
باید بتوانند به چند س��وال کلیدی پاسخ دهند. کدام 
فعالیت ه��ا، چگون��ه و چه وقت و با چ��ه منابعی باید 
انجام ش��وند؟ طبیعتا ارائه پاس��خ های مطلوب به این 

سواالت موجب تمایز و برتری کسب و کار می شود. 
تاکنون اندیش��مندان و محققان بس��یاری در حوزه 

مدیریت پژوهش و تحقیق کرده اند و تعاریف متعددی 
از مدیریت را مطرح کردند. برخی اندیشمندان مانند 
برنامه ری��زی، س��ازماندهی، تعیین  ب��ر  لوترگیولیک 
کارکن��ان، هدایت ام��ور، ارتباط��ات، گزارش گیری و 
بودجه بن��دی تأکید داش��تند و برخ��ی مانند هنری 
فای��ول در س��ال 1916 اص��ول چهارده گانه مدیریت 
را مط��رح کردند که هنوز بس��یاری از س��ازمان های 
امروزی نتوانس��ته اند تمامی آنها را به کار گیرند. یکی 
از اصول متفاوت و البته پیش��رو مربوط به آقای پیتر 

دراکر باشد. او محورهای عمده مدیریت سنتی را زیر 
س��وال برد و به جای آن اقتصاد مبتن��ی بر دانایی را 
مطرح کرد. وی معتقد بود اساس و پایه تفاوت میزان 
پیشرفت کشورها در میزان توجه یا غفلت کشورها به 
عامل انس��انی و میزان دانایی آنان بستگی دارد. پیتر 
دراکر همه چیز را در حوزه مدیریت از نو تعریف کرده 
است. اصول مدیریت، مش��تری گرایی، توانمندسازی، 

کارکنان سازمان، فرآیند ها، تغییر و... 
ب��ه نظرم این نکته بس��یار مهم اس��ت ک��ه وظیفه 
مدیران و رهبران س��ازمان، برنامه ریزی هوش��مندانه 
به منظ��ور تش��خیص فرصت ه��ا و برنامه ریزی برای 
بهره گیری از آن اس��ت که در این صورت باید به طور 
مس��تمر نس��بت به تقویت پایگاه های دانش و توسعه 
توانمندی دانش��گران س��ازمان برنامه ریزی کنند، در 
غیر  این صورت معلوم نیس��ت چه آینده ای در انتظار 

مدیران، شرکت ها و حتی کشورها خواهد بود. 
کس��ب و کاری  ه��ر  ب��رای  اینک��ه  م��ورد  در 
بگوی��م  بای��د  باش��د  ش��ده  تعری��ف   اصول��ی 
ای��ن طور نیس��ت. به کار گیری دان��ش مدیریت برای 

بیشتر مدل های کسب و کار ایجاد مزیت می کند.
 البت��ه در برخی کس��ب و کارها توج��ه روی برخی 
اص��ول مدیریت بیش��تر و در برخی کمتر اس��ت که 
این موضوع با توجه به ماهیت آن کس��ب و کار اس��ت 
ولی در اصول اصلی و پایه مدیریت در کس��ب و کارها 
تف��اوت چندانی وجود ندارد. الزم اس��ت این نکته را 
اضافه کنم که در یک مدل کسب و کار موفق توجه به 
چند عامل می تواند نقش مؤثری در پیش��برد اهداف 
داشته باشد که برخی از آنها عبارتند از تعیین جایگاه 
ارزش خدم��ت یا محصولی که ارائه می ش��ود، تمرکز 
بر بخش بندی بازار، شناس��ایی رقبا، تعیین استراتژی 
رقابت، تعیین س��اختار هزینه، سود و حاشیه و تعیین 

ساختار زنجیره ارزش. 

نقشپیچیدهمدیراندرتوسعهکسبوکار
ارتباط

اصل 20 درصد، عامل موفقیت 
اصالحات سازمانی

مدیری��ت تغیی��رات و اص��الح ام��ور معم��والً امری 
ناخوشایند است. در این فرآیند به عنوان یک مدیر باید 
روندهایی را ک��ه اغلب کارمندان به آن عادت کرده اند، 
تخریب کرده و روندهای جدید را جایگزین کنید. البته 
جریان اصالحات به این س��ادگی هم نیس��ت. در واقع 
پی��ش از مرحله اج��را باید اطالعات دقی��ق و پردازش 
ش��ده از آنچه می خواهید انجام دهید، گردآوری کنید. 
دستاوردهای محققان روان شناسی نشان داده است که 
اغلب افراد از تغییرات اس��تقبال نمی کنند. این موضوع 
را می توان با اصل وابس��تگی در زمینه روانش شناختی 
توجیه کرد. به همین ترتیب هنگامی که به محیط کار 
توجه کنیم، اصل وابس��تگی نیز خود را نش��ان خواهد 
داد. اگرچه این وابس��تگی برای افراد خوش��ایند به نظر 
می رس��د، با این حال در محاسبه کل نسبت به سازمان 
نتایج منفی به همراه دارد. به منظور شروع تغییرات در 
فرآیندهای س��ازمانی ابتدا ضروری اس��ت به چند نکته 
توجه کنید؛ نخس��ت آنکه تغییرات اعمالی نباید بسیار 
ش��دید و ناگهانی باش��د. به عبارت بهتر، اصالحات یک 
امر تدریجی و گام به گام محس��وب می ش��ود. همچنین 
اطالع رسانی به کارمندان نست به زمان شروع تغییرات 
واکنش های منفی را به طور نسبی کاهش خواهد داد. 

مرحل��ه ش��روع فرآین��د اصالح ام��ور نقط��ه آغاز و 
دش��وارترین قس��مت کار است. همه ما ش��اهد اجرای 
اصالح��ات و شکس��ت آنها در بس��یاری از س��ازمان ها 
بوده ایم. پرس��ش اینجاس��ت که به منظ��ور جلوگیری 
از شکس��ت تغییرات چه باید کرد؟ اگرچه پاس��خ های 
مختلف��ی وج��ود دارد، ام��ا اص��ل 20درص��د پارت��و 
مطمئن تری��ن راهکار موجود اس��ت. این اصل توس��ط 
اقتصاددان ایتالیایی، ویلفردو پارتو طراحی ش��ده است. 
پارتو یک��ی از تأثیرگذارترین افراد در زمینه تحول علم 
اقتصاد و ش��یوه های مدیریتی نوین محسوب می شود. 
براس��اس ای��ن اصل 80درص��د ح��وادث و نتایجی که 
رخ می ده��د، نتیجه تالش و تأثیرگ��ذاری 20درصد از 
عوام��ل و متغیره��ای تأثیرگذار خواهد ب��ود. در زمینه 
مدیریت س��ازمانی چنین اصلی در راس��تای طراحی و 
اعمال بهینه برنامه ها حیاتی اس��ت. بر این اساس ابتدا 
باید افراد تأثیرگ��ذار را که در اصطالح »عوامل تغییر« 
نامیده می ش��وند یافته و سپس برنامه تان را با همکاری 
آنه��ا تحق��ق بخش��ید. عوام��ل تغییر در م��ورد اعمال 
اصالحات س��ازمانی به اف��رادی گفته می ش��ود که در 
س��ازمان تأثیرگذار بوده و لزوم انجام اصالحات را درک 
کرده اند، بنابراین چنین گروهی هم فکر و متحد ش��ما 
در راس��تای پیشبرد اهداف تان خواهند بود. به یاد دارم 
چند س��ال پیش یکی از نیروگاه ه��ای تولید برق اروپا 
قصد خصوصی ش��دن و کسب اس��تقالل مالی از دولت 
را داش��ت. انجام چنین کاری نیازمند پذیرش ریس��ک 
باالیی بود، زیرا بیشتر تجهیزات و همین طور ساختمان 

شرکت به دولت تعلق داشت. 
مدیریت ارشد ش��رکت به خوبی از احتمال مخالفت 
کارمن��دان آگاه بود. در واقع جابه جایی از بخش دولتی 
ب��ه بخش  خصوص��ی نیازمند تغییرات عم��ده از قبیل 
س��اعت کار و انتقال از بخش��ی به بخش دیگر بود. آن 
زمان به عنوان مشاور شرکت استفاده از روش 20درصد 
پارتو را پیش��نهاد کردم. ابتدا تنه��ا چهارنفر از اعضای 
ش��رکت حاضر به همکاری در پروژه تغییرات ش��دند. 
ای��ن آمار بس��یار کمت��ر از میزان موردنظ��ر در فرمول 
پارتو بود. با این حال کار به س��ختی آغاز ش��د. اعمال 
تغیی��رات در هفته های ابتدای��ی مخالفت های زیادی را 
به همراه داش��ت. به رغم همه مشکالت پس از گذشت 
زمان اندکی افراد بیش��تری به جمع عوامل تغییر اضافه 
شدند. اگرچه جمعیت عوامل تغییر به حدود 25درصد 
رس��یده بود، با این حال افراد تأثیرگذار بیش��تری نیاز 
بود تا طرح ش��رکت به موفقیت دس��ت  یاب��د. به بیانی 
دیگر، از 25درصد مذکور تعداد زیادی خارج گروه افراد 
تأثیرگذار قرار داش��تند. نکت��ه مهم در مورد اصل پارتو 
گردآوری افراد مختلف از بخش های گوناگون ش��رکت 
است. در واقع 20درصد موردنظر بایستی تخصص های 
مختلف��ی در زمینه ه��ای م��ورد نیاز داش��ته باش��ند. 
همچنین این افراد نس��بت ب��ه تأثیرگذاری روانی روی 
کارمندان هم باید توانمند باش��ند. در ش��رکت مذکور 
پ��س از 9 م��اه تغییرات با کمک اص��ل پارتو به نتیجه 
رس��ید. اگرچه در صورت ترغیب سریع تر عوامل تغییر 

نتیجه در بازه زمانی کوتاه تری حاصل خواهد شد. 
هم��کاری با عوامل تغییر همیش��ه آس��ان نیس��ت. 
در برخ��ی موارد الزم اس��ت آنه��ا را در جریان ماهیت 
تغییرات گذاش��ته و در صورت نیاز مبلغی مش��خص را 
به حقوق ش��ان اضاف��ه کنید. با این حال توجه داش��ته 
باش��ید که تالش برای اس��تفاده رای��گان از این عوامل 
یا القای حس سو ء اس��تفاده می تواند باعث ایجاد بحران 
در روابط ت��ان با کارمندان ش��ود. در هر حال این گروه 
از اف��راد توانایی تأثیرگذار باالیی روی س��ایر کارمندان 

دارند. 
نکت��ه پایانی که باید به آن اش��اره ش��ود، عدم رابطه 
آش��کار با عوامل تغییر اس��ت. به عبارت بهتر، پیشبرد 
اه��داف از جان��ب کارمندان برگزی��ده در صورت علنی 
ش��دن، تأثیرگذاری خود را از دست خواهد داد. بر این 
اساس بهتر است تعامل تان را با یکدیگر آشکار نسازید. 
همچنین استفاده از اصل 80-20 پارتو به معنای غفلت 
از س��ایر عوامل تأثیرگذار مانند بی��ان اهمیت تغییرات 

برای کارمندان نیست. 

کارتابل

5 درس مهم که شما از اشتباهات در 
کسب و کار خود می آموزید

اش��تباهات جزی��ی از چیزهایی هس��تند ک��ه ما را 
می س��ازند. در نهایت اشتباهات کس��ب و کار ما را قادر 
می سازد به سمت جلو حرکت کنیم و به موفقیت دست 
یابیم. من در طول دس��تیابی به هدف و انجام حرفه ام 
چندین بار با اش��تباهاتی روبه رو شده ام و به درک این 
مهم رسیده ام که به اشتباهاتم بهای بیشتری دهم، زیرا 
اشتباهات ابزار های بیشتری نسبت به موفقیت هایمان 
برای رسیدن به هدف مان به ما ارائه می کنند. در اینجا 
پنج راه برای درس گرفتن از اشتباهاتی که در راه اندازی 
کس��ب و کار با آن مواجه می شوید برای شما بیان شده 

است. 
1- نادیده گرفتن آنچه اکثریت مردم به آن می پردازند
اکثریت مردم عمدتا شامل افراد متوسط است. افراد 
معمولی و متوسط هرگز به موقعیتی که هدف شماست 
دست نخواهند یافت. همچنین ممکن است هرگز موفق 
نشوند. اگر برای کمک گرفتن در کسب و کارتان به دنبال 
این افراد هس��تید قطعاً در موقعیت اشتباهی به دنبال 
کمک می گردید، لذا الزم نیست به اکثریت مردم برای 
موفق شدن کمک کنید. باید بدانید تنها درصد کمی از 

مردم موفق می شوند
2- نباید راه های قدیمی را نادیده بگیرید 

دانش آم��وزان جوان همیش��ه می خواهند بدانند که 
راه انقالبی و س��ریع ب��رای انجام کارها چیس��ت. آنها 
می خواهن��د این راه را در بازار س��هام ب��ه کار گیرند و 
همچنین می خواهند در ش��روع کس��ب وکار خود این 
روش را اجرا کنند، اما بهتر است بدانید این یک اشتباه 
بزرگ اس��ت زیرا تالش برای کشف دوباره یک چرخه 
در کسب و کار زمانی  که راه های قدیمی کاماًل می توانند 
مفید باش��ند و مورد استفاده قرار بگیرند باعث می شود 
وقت و تالش زیادی را ص��رف کنید. بنابراین هنگامی 
که در کس��ب و کار خود مرتکب اشتباهی می شوید باید 
بررس��ی کنید که آیا سعی کرده اید خیلی هوشمندانه 
عمل کنید. گاهی اوقات شما با وجود تالش های بسیار 
نیاز به س��قوط دارید تا دوباره سعی کنید و آزمایشات 

دیگری انجام دهید. 
3- بلندپرواز باشید 

من نمی گویم ش��ما همواره باید بی پروا باشید، چون 
تعدادی از دانش��جویانی که درس های کس��ب و کار من 
را دنبال کرده اند، با بی پروایی خود سرمایه هایش��ان را 
از دس��ت داده اند، زیرا آنها به دنب��ال راهی کوتاه برای 
سرمایه گذاری در کس��ب وکار بوده اند درحالی که برای 
ش��روع و راه اندازی هر کاری زمان الزم است. شما نباید 
تصور کنی��د همواره موفقیت به دنبال شماس��ت و در 
میدان کس��ب و کار پیروز می ش��وید، اما با این حال در 
زندگی ب��ا در نظر گرفتن خطرات احتمالی گاهی الزم 
است ریسک کنید و بلندپرواز باشید. در آخر اگر خیلی 
زود با شکس��ت هایتان تسلیم شوید به این معنی است 
که شما موفقیت های بزرگی را که در انتظارتان است از 

دست خواهید داد. 
4- موفقیت های کوچک را هدف خود قرار دهید 

گاهی ب��ا پیروزی های بزرگ یا حتی شکس��ت های 
ب��زرگ روبه رو می ش��ویم. این موارد موضوعاتی اس��ت 
ک��ه م��ا را در زندگ��ی به چال��ش می کش��اند، اما اگر 
نگاهی به ترازنامه کس��ب و کار ها بیندازید آنگاه متوجه 
خواهید ش��د که بخ��ش عمده ای از درآمد ش��رکت ها 
برخاس��ته از موفقیت های کوچک اس��ت. این درآمدها 
از مش��تریانی که به طور مرتب هزینه های ارائه خدمات 
یا محصوالت را پرداخت می کنند به دس��ت می آید. در 
نتیجه موفقیت های کوچک بسیار ارزشمندتر از آنهایی 
هس��تند که سود بیش��تر دارند و به ندرت و گاه به گاه 
اتفاق می افتند. پس بهتر اس��ت ب��ا اهداف کوچک و با 
طراحی هدفی مبتنی بر داشتن درآمدی پیوسته به کار 
خود ادامه دهید. باور نکردنی است اما این موضوع باعث 

کاهش تلفات شما خواهد شد. 
5- همه چیز را به یکباره انجام ندهید

اگر بخواهید یک ش��به به موفقیت دست یابید قطعاً 
ممکن نیس��ت و با شکس��ت مواجه می ش��وید و اکثر 
س��رمایه گذاری ها به خاطر همین موضوع با شکس��ت 

روبه رو می شوند. 
یکی از راه هایی که می توانید از اشتباهات کسب و کار 
خود درس بگیرید، این اس��ت که به س��رمایه گذار های 
شکست خورده قبلی نگاهی بیندازید و آنها را بررسی و 
دلیل شکست آنها را کشف کنید. طبق بررسی های من 
بس��یاری از کارآفرینان شکست خورده تصمیم گرفتند 
تمام ث��روت و دارایی خ��ود را در یک س��رمایه گذاری 
قرار دهند. آنها س��عی نکردند چندی��ن جریان درآمد 
ایجاد کنند و برای س��ناریوی بدترین حالت ممکن در 
کس��ب و کار آماده نش��دند، بنابراین فراموش نکنید که 
یادگیری از دیگران، بهترین گزینه ای است که می تواند 

در اختیار شما باشد. 
در نهایت این پنج اصل به پنج اش��تباه بزرگ تبدیل 
می ش��وند که سرمایه گذاران و کس��ب و کارها را به طور 
یکس��ان از بی��ن می برن��د و آنه��ا را به ورطه س��قوط 
می کش��اند. بنابراین بررس��ی کنید که آی��ا هر یک از 
این اش��تباهات را انجام داده اید ی��ا اینکه اکنون آنها را 
انجام می دهید و اگر جواب تان مثبت اس��ت بهتر است 
روش های خود را اصالح کنید، در غیر  این صورت خود 

را برای شکست آماده کنید. 
TIMOTHY SYKES :نویسنده
entrepreneur :منبع

ترجمه: علی آل  علی

وظیفه مدیران و رهبران 
سازمان، برنامه ریزی هوشمندانه 
به منظور تشخیص فرصت ها و 
برنامه ریزی برای بهره گیری از 
آن است که در این صورت باید 
به طور مستمر نسبت به تقویت 

پایگاه های دانش و توسعه 
توانمندی دانشگران سازمان 

برنامه ریزی کنند

کسب وکار خالق

خدمات طراحی داخلی و چیدمان اثاثیه: بسیاری از افراد در شناسایی و هماهنگی رنگ ها و همچنین ست کردن اثاثیه با یکدیگر 
دچار مشکل هستند. اکر دارای ذوق و سلیقه هستید می توانید از این فرصت استفاده کنید و با مراجعه به فروشندگان مبلمان و 

اثاثیه منزل خدمات خود را شرح دهید و از آنها بخواهید که به خریداران پیشنهاد استفاده از خدمات طراحی داخلی و چیدمان منزل 
را بدهند و درصورت موافقت مشتری کار را به شما بسپارند. می توانید نمونه کارهای خود را نیز آلبوم کنید. همچنین می توانید یک 

کاتالوگ اینترنتی درست کنید که مردم با خدمات شما آشنا شوند.

دکتر آذر صائمیان
عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی
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۹ اصل ثابت شده برای پولدار شدن
پولدار بودن همیشه به معنای داشتن پول نیست، ولی 90درصد مواقع 
همی��ن معنی را می ده��د. بااین حال، عادت ها، رفتاره��ا و اصولی ضروری 
وجود دارند که به پولدار شدن و ثروت سازی شما کمک خواهند کرد. این 
یک فرآیند یک شبه نیست. هیچ الگوی سریعی برای این کار وجود ندارد. 

اص�ل 1: ش�ما مجبور هس�تید آن را به دس�ت بیاوری�د  )پول  و 
ثروت تان را(

اگر می خواهید پولدار ش��وید و ثروت س��ازی کنید، باید آن را به دست 
بیاوری��د. اگر به خوبی تالش نکنید هیچ راهی وجود ندارد که ش��ما را به 

مقصودتان برساند. 
اگر پول داش��ته باش��ید ثروت سازی راحت اس��ت. پول می خواهید؟ به 
خودتان تکانی بدهید و پول س��ازی را ش��روع کنید. کار کنید. کار دوم و 
کار سوم داشته باشید. کارهای جانبی و پروژه های جانبی بگیرید و بیشتر 
پول درآورید. هنوز دانش��جو هس��تید؟ یک کار پاره وقت انتخاب کنید تا 

مخارج تان را پرداخت کنید. 
اصل ماجرا همین اس��ت؛ اگر می خواهید ثروت س��ازی کنید باید درآمد 
کس��ب کنید. صدها راه برای کس��ب درآمد وجود دارد و شما باید ببینید 
چه کاری را بهتر و بیش��تر می توانید انجام دهید. هیچ کسی جلوی تان را 
نگرفته  است. در زندگی هیچ چیزی مانع شما نشده  است. تنها مانعی که 

در مسیر پولسازی شما وجود دارد خودتان هستید. 
بنابراین، دس��ت از بهانه تراش��ی بردارید و بر اصل ی��ک تمرکز کنید و 

شروع کنید؛ شما باید ثروت سازی کنید. 

اصل ۲: ش�ما باید آنقدر پس انداز کنید که از لحاظ مالی به ش�ما 
فشار بیاید 

اصل دوم برای پولدار ش��دن پس انداز اس��ت. کس��ب درآمد به خودی 
خود کافی نیس��ت، شما باید پس انداز هم کنید. درغیراین صورت شما هم 
مانند بس��یاری از سلبریتی های معروف ورشکسته خواهید شد. خوب، اگر 
هنوز از لحاظ مالی به ش��ما فشار نیامده است پس به اندازه کافی پس انداز 

نکرده اید. 
بسیاری از آدم ها بیش از 50درصد از درآمدشان را پس انداز می کنند. 

حقیق��ت این اس��ت که اگر از اص��ل یک پیروی کنی��د رعایت اصل ۲ 
راحت تر می ش��ود. هرچه درآمد بیش��تری داشته  باش��ید، پس انداز کردن 
برای ت��ان راحت تر می ش��ود، ولی حت��ی در درآمدهای کمت��ر نیز امکان 

پس انداز وجود دارد. 

اصل 3: شما باید خرج کردن تان را بهینه کنید 
اصل س��وم ثروت سازی این است که خرج کردن تان را بهینه کنید. من 
در جایگاهی نیس��تم که درباره خرج کردن تان قضاوت کنم که کم خرج 
کنید یا زیاد. باور شخصی من این است که باید هر آنچه را که می خواهید 

بخرید، ولی باید پول بیشتری به دست بیاورید تا بتوانید آن را بخرید. 

مهم نیس��ت که چگونه، افراد واقعا ثروتمند خرج کردن ش��ان را بهینه 
می کنن��د. به این معنی که بهترین پیش��نهادها را می یابند، حتی اگر قرار 
باش��د یک فراری بخرند، می توانید مطمئن باش��ید ک��ه بهترین معامله را 

انجام داده اند و در مورد قیمت مذاکره کرده اند. 
تنها نکته موجود در این امر این اس��ت ک��ه آنها عاقالنه خرج کرده اند، 
به وی��ژه در بزرگ تری��ن هزینه های ش��ان. بس��یاری از آدم ها ب��ه این فکر 
نمی کنن��د ک��ه چه می خرند، بلکه همیش��ه خ��رج کردن ش��ان را بهینه 
می کنند. افراد ثروتمند مک��ث می کنند، فکر می کنند و گزینه ای را برای 
خرید انتخاب می کنند که بیشترین نفع را به آنها برساند و هزینه های شان 

را حداقل کند. 

اصل ۴: باید از پول تان کار بکشید 
بله درس��ت است؛ باید از پول تان کار بکشید. این کار سخت ترین بخش 
اس��ت. ش��ما باید پول تان و قدرت س��ودهای ترکیبی آن را با هم به کار 

بگیرید تا برای خودتان ثروت سازی کنید. 
کار کش��یدن از پول یعنی چه؟ یعنی الزم اس��ت سرمایه گذاری کنید. 
چرا؟ به این دلیل که متوسط بازده آن با در نظر گرفتن تورم برای شاخص 

S&P500  در ۶0 سال گذشته 7درصد بوده است. 
الزم اس��ت ثروت س��ازی کنید و پول بیشتری به دس��ت بیاورید. هدف 
این اس��ت که برای آینده تان از درآمده��ای امروزتان جریان های درآمدزا 

بسازید. 

اصل ۵: الزم است هوشمندانه ازدواج کنید
اصل پنجم ازدواج هوش��مندانه اس��ت. چرا؟ زیرا وقتی پای ثروت سازی 
به میان می آید یک همس��ر خوب می تواند محرک خوبی باش��د، در عین 
حال ط��الق می تواند بزرگ ترین تخریب کننده ثروت تان باش��د. در واقع، 
یک مطالعه اخیر نش��ان داده است که طالق 75درصد ارزش خالص افراد 

را نابود می کند. 
در جبهه ثروت س��ازی، یک زوج می توانند با هم درآمد کس��ب کنند، با 
هم اندوخته کنند و عایدی های مشترک شان را در گذر زمان ببینند. این 
یک محرک بس��یار قوی برای ثروت س��ازی است. همیش��ه سود ۲ تومان 

بیشتر از یک تومان است. 
بااین حال، اگر هوشمندانه ازدواج نکنید، طالق می تواند زندگی مالی تان 

را به فنا دهد. 

اصل ۶: خودتان را بیمه کنید و از خانواده تان حمایت کنید
اصل ششم برای پولدار شدن این است که برای حفظ ثروت و خانواده تان 
خودتان را بیمه کنید. من درباره بیمه عمر صحبت نمی کنم، بلکه صحبت 

من این است که بیمه سالمت و بیمه ازکارافتادگی داشته  باشید. 
وقت��ی همه چیز روبه راه اس��ت، زمان آینده نگری اس��ت. هر آدمی که 
می خواهد ثروت س��ازی کند و پولدار ش��ود مجبور است حداقل بیمه های 

زیر را داشته  باشد: 

- بیمه سالمت
- بیمه عمر

- بیمه ناتوانی های کوتاه مدت و بلند مدت.

اصل ۷: نیاز است اول به فکر خودتان باشید
اصل هش��تم این اس��ت که باید ابتدا مراقب خودتان باش��ید. این اصل 

بیشتر یک اصل زندگی است نه یک اصل پولی. 
وقتی سوار هواپیما می شوید، مهمانداران همیشه نکات ایمنی را به شما 
متذکر می ش��وند و می گویند قبل از آنکه به دیگران کمک کنید ماس��ک 
اکسیژن خودتان را بگذارید. برای این کار دلیلی وجود دارد؛ اگر بی هوش 

باشید نمی توانید به دیگران کمک کنید. 
وقتی نوبت به ثروت سازی می رسد، مجبور هستید ابتدا مراقب خودتان 
باش��ید، حتی وقتی س��ر و کارتان با خانواده اس��ت. ممکن است این کار 
برای برخی افراد واقعا س��خت باش��د، به ویژه برای آنهایی که پول زیادی 
نداشته اند و اکنون ثروتی دارند که می توانند با دیگران به اشتراک بگذارند 
و دیگران ممکن است به این موضوع پی ببرند و درخواستی داشته باشند. 
اگر می خواهید به دیگران کمک کنید ابتدا مطمئن شوید به ثبات مالی 
رس��یده  و از تمامی ای��ن اصول پیروی کرده اید. افراد زیادی هس��تند که 

به خاطر سخاوت شان به بحران های مالی افتاده اند. 

اصل ۸: اطراف تان را با آدم هایی پر کنید که از شما بهتر هستند
اصل هش��تم پولدار شدن این اس��ت که خودتان را با آدم هایی محصور 
کنید که در تمام جنبه های زندگی از ش��ما بهتر هس��تند. اگر در عرصه 
خانوادگ��ی کس��ی وجود دارد که ش��ما را به عقب می کش��د، از او فاصله 
بگیرید. با افرادی باالتر از س��طح خودتان ازدواج کنید. اجازه ندهید هیچ 

چیز شما را از رسیدن به رؤیاهای تان باز دارد. 
دوس��تان؟ دوس��تی پیدا کنید که از خودتان بهتر باش��د. از بخیل ها و 

حسودها و تنبل ها دوری کنید. 
کار؟ مرب��ی ای پی��دا کنید که کار مورد عالقه ش��ما را ب��ه خوبی انجام 
می دهد. اگر وقت کافی برای مالقات ش��ما را ندارند، آنها را از دور زیرنظر 

بگیرید. با رعایت فاصله هم می توانید چیزهای زیادی یاد بگیرید. 
اصل ۹: به آرامی پیش رفتن هیچ ایرادی ندارد

در نهایت، اصل آخر برای ثروت س��ازی این اس��ت که به خاطر داش��ته 
 باش��ید که به آرام��ی پیش رفتن هی��چ ایرادی ندارد، ب��ه خصوص برای 

هزاره ای ها. 
ثروت س��ازی نیازمند زمان است. امروز درآمد کسب می کنید و فردا آن 
را به س��ود می رس��انید. اگر اکنون درآمد ساالنه ۱5میلیون تومانی دارید، 
ش��ما ثروتمند از قبل نیستید. نخستین پولی که باید از این مبلغ به خانه 
ببرید 5 میلیون تومان اس��ت. این ثروت نیس��ت، بلکه نقطه شروع است؛ 

جایی که باید از آن شروع کنید. 
منبع: بازده
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اخبار

 بندرعب�اس- خبرن�گار فرص�ت ام�روز- با حضور مهن��دس حمید 
چیث چیان وزیر نیرو، دکتر جادری استاندار هرمزگان ، ذوالقدر نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی وجمعی از مسئوالن صنعت آب وبرق استان پست 
برق 230/ 63 / 20 کیلوولت جگدان در شهرس��تان بشاگرد به بهره برداری 
رسید. مهندس حمید چیت چیان ازوزارت نیرو به عنوان پیشاهنگ توسعه 
ورفاه جامعه یاد کرد وگفت: تمام دغدغه وزارت نیرو خدمات رسانی مطلوب به 
مردم بوده به ویژه در مناطق و روستاهای محروم کشور است. وزیر نیرو افزود: 
یک��ی از بزرگ ترین افتخارات دولت یازدهم،تحقق خدمت رس��انی به مردم 
هرمزگان و مردم شریف بشاگرد بوده است. وی همچنین با اشاره به محرومیت 
استان هرمزگان تصریح کرد: این لطف الهی بوده که با احداث این پست های 
برق با ظرفیت باال بتوانیم عالوه بر تامین برق مورد نیازمردم منطقه، باعث رونق 
فعالیتهای اقتصادی شویم. وزیر نیرو با بیان اینکه در جامعه امروزی ، صنایع ، 
خدمات آموزشی ، حمل ونقل ، وتمامی سطوح اقتصادی وامنیتی نیاز به برق 
دارند افزود: امروزه پایه رفاه وآس��ایش وارتقای جامعه به وجود برق بس��تگی 
دارد . اس��تاندار هرمزگان در مراس��م افتتاح پست برق جگدان در شهرستان 

بشاگرد ضمن تشکر وقدردانی ویژه از تالشهای سازنده مدیرعامل و کارکنان 
ش��رکت برق منطقه ای هرمزگان در بخش تامین برق وبرق رس��انی ، گفت: 
برق در استان هرمزگان با توجه به گرمای هوا برای مردم بسیار مهم وحیاتی 
است واقدامات خداپسندانه وجهادگونه مجموعه وزارت نیرو باالخص تالشگران 
صنعت برق همواره موجبات شادمانی مردم را فراهم نموده است . دکتر جاسم 
جادری افزود : ارزش صنعت برق هرمزگان به انسانهای واالیی است که در این 

صنعت خدمت می کنند. مهندس کهوری، مدیر عامل ش��رکت برق منطقه 
ای هرمزگان در مراس��م بهره برداری از این طرح گفت : این پس��ت دارای 4 
 فیدر 230 کیلوولت ، 6 فیدر 63 کیلوولت و 6 فیدر 20 کیلوولت بوده و برای
 به��ره برداری از این طرح 40 میلیارد تومان هزینه ش��ده اس��ت وعملیات 
اجرایی این پست در سال 1390 آغاز ودر سال 1395 به اتمام رسیده است . 
مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان گفت: پست 230کیلوولت 
برق جگدان بش��اگرد اهدافی چون تامین برق وافزایش رضایت مش��ترکین 
منطقه وافزایش ظرفیت وپایداری ش��بکه را به دنبال دارد. مهندس کهوری 
با اش��اره به اهمیت خدمت در صنعت برق اظهار داش��ت :خدا را شاکریم که 
خدمتگزار درمجموعه ای هستیم که بخش عمده ای از خدمات آن در گمنامی 
انجام می گیرد.وی تصریح کرد: نوع خدماتی که توسط کارکنان پرتالش در 
صنعت برق انجام می شود به گونه ای است که اثرات زیادی در رفاه ومعیشت 
مردم دارد. و با همت ش��بانه روزی وخستگی ناپذیر تالشگران این صنعت ، 
شاهد تامین برق پایدار هستیم وامیدوارم با یاری خدا وتالش کارکنان خدوم 
برق هرمزگان نظاره گر خدمت رسانی مطلوب به مردم شریف استان باشیم . 

تبریز - اس��د فالح- استاندار آذربایجان شرقی هشدار داد اگر ظرف 10 
روز آین��ده وضعیت کارخانه ها و واحدهای صنعتی ب��دون مدیر یا دارای 
مدیر پروازی مشخص نشود، ستاد اقتصاد مقاومتی استان وارد عمل شده و 
مسئولیت اداره آن ها را عهده دار خواهد شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
دکتر اسماعیل جبارزاده در دیدار مدیران سازمان تأمین اجتماعی و بهزیستی 
استان با اشاره به بالتکلیف بودن مدیریت برخی واحدهای صنعتی و تولیدی 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، افزود: از کسانی که در تهران نشسته اند 
و مس��ئولیت واحدهای تولیدی متعلق به این س��ازمان را عهده دار هستند 
گله مندم. وی ادامه داد: بیش از یک سال است که با این افراد به صورت کتبی، 
حضوری  و تلفنی صحبت کرده  و تذکر داده ایم ولی هیچ کدام مفید واقع 
نشده است. جبارزاده گفت: چگونه می توانیم از تأمین اجتماعی و حمایت 
از مس��تمری بگیران بگوییم ولی کارخانه تحت پوشش این سازمان هشت 
ماه بدون مدیرعامل باش��د؛ کارخانه ای که مدیرعامل ندارد، یعنی به سمت 
فروپاش��ی می رود. استاندار آذربایجان شرقی گفت: برای کارخانه ای دیگر 
مدیر پروازی انتخاب می کنند که در ماه یک بار به اس��تان سفر می کند؛ در 
حالی که مدیر کارخانه باید دوش به دوش کارگر در خدمت تولید باش��د؛ 
در سال تولید و اشتغال، کارخانه بدون مدیر، قابل قبول ستاد اقتصاد مقاومتی 

نیست. جبارزاده گفت: از مجموعه تأمین اجتماعی استان رضایت داریم، اما 
مسئولیت اداره کارخانه های متعلق به تأمین اجتماعی با مدیران تهران نشین 
این سازمان است و متأس��فانه اختیارات آن ها واگذار نمی شود. وی افزود: 
اگ��ر فرصت و حوصله اداره این کارخانه ها را ندارند، مس��ئولیت آن را به 
مدیران غیرتمند، باهمت و توانمند اس��تان واگذار کنند. استاندار آذربایجان 
ش��رقی با تأکید بر اینکه این آخرین اخطار است، ادامه داد: اگر در 10 روز 
آینده مدیرعامل این کارخانه ها انتخاب نشود، ستاد اقتصاد مقاومتی استان، 
مسئولیت آن ها را بر عهده گرفته و اجازه ورود هیچ مدیر پروازی و خارج از 

استان را نخواهیم داد. وی مجدداً گله مندی شدید خود را از کسانی که نسبت 
به حق و حقوق کارگران در کارخانه ها بی تفاوت هستند ابراز کرد و گفت: 
همان طور که به فکر درمان و معلولیت کارگران هستیم، حفظ سهام و حق و 
حقوق کارگران نیز وظیفه ماست. جبارزاده با بیان اینکه از مکاتبات مختلف 
خس��ته ش��دیم و برای آخرین بار اخطار می کنیم، خاطرنشان کرد: چطور 
می شود سرم سازی تبریز در اوج نیاز کشور به سرم چندین ماه مدیر نداشته 
باشد؛ ضمن حمایت از کارخانه برای رسیدن به شرایط استاندارد، تعطیلی آن 
را قبول نخواهیم کرد. استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: سیمان صوفیان 
واحدی اس��ت که دربه در به دنبال فردی هستیم که با او در مورد مسائل و 
مشکالت کارگری کارخانه صحبت کنیم؛ مگر می شود مدیر کارخانه در ماه 
یک بار به تبریز بیاید و حضور او در تبریز هم در هتل و دیدارها تلف شود.
وی با تأکید بر اینکه باید مدیر کارخانه سیمان لباس کار بپوشد و دوش 
به دوش کارگر کار کند، گفت: مدیریت ارش��د استان جوابگوی مسائل و 

مشکالت کارگران این کارخانه شده و مدیر آن در تهران مدیریت می کند.
جب��ارزاده تأکید کرد: این اخطار 10 روزه اگر تحقق نیابد س��تاد اقتصاد 
مقاومتی آذربایجان شرقی تش��کیل و رأساً به موضوع ورود پیدا می کند و 

تصمیمات الزم را در دفاع از حق و حقوق کارگران خواهد گرفت.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان از اجرای بازرسی تأسیسات فرآورشی این شرکت به روش 
آلتراسونیک خبر داد . مهندس امید صفائی در تکمیل این خبر اظهار داشت : 
طی این روش بازرسی ، بیش از 163 هزار دسی متر مربع تأسیسات فرآورشی 
شامل تسهیالت سرچاهی – خطوط لوله – شیرگاه ها – مخازن و تجهیزات 
ثابت مورد بازرسی کارشناسان قرار گرفت . وی با عنوان اینکه این عملیات با 
صرف بیش از 1200 نفر / روز محقق گردیده ادامه داد : طی این اقدام 1250 
بخ��ش از خط��وط لوله اصلی و جریانی رو زمینی و زیر زمینی – تس��هیالت 
 س��رچاهي – ش��یرگاه ها و مخازن  این شرکت مورد بازرس��ی های مدون و 
برنامه ریزی شده کارشناسان بازرسي فنی قرار گرفت و با جمع آوری داده ها و 
ارزیابی آنها مطابق با استانداردهای رایج جهانی ، نقاط داراي خوردگی شناسایی 
و ترمیم گردید . وی در تشریح  بازرسی فنی به روش آلتراسونیک و مزایای آن 
نسبت به سایر روش ها گفت : این روش یکی از روش های پر مصرف و فراگیر 
بازرسی فنی در کلیه صنایع می باشد که طی آن امواج صوتی ایجاد شده بوسیله 

دستگاه آلتراسونیک توسط تراپ به داخل قطعه ارسال می شود . وي ادامه داد: 
از آنجا که سرعت صوت در محیط های مختلف متفاوت است چنانچه صوت 
در حین عبور در طی ضخامت ماده مورد تست با عیوب داخلی برخورد نمایند، 
سرعتش در منطقه ورود به عیوب مذکور متفاوت خواهد بود که این تغییرات 
سرعت توسط امواج برگشتی به دستگاه تست آلتراسونیک ثبت شده و مورد 
بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . وی در ارزیابی نتایج این نوع بازرسی فنی 

یادآور شد : شناسایی نقاط و بخش های مستعد به ریسک باالی خوردگی در 
تأسیسات – تدوین برنامه انجام تعمیرات پیشگیرانه بر روی تجهیزات ، خطوط 
 لوله و سیس��تم های لوله کشی – بهینه س��ازی و تعیین زمان بازرسی های 
دوره ای بعدی در تأسیسات – دستیابی به قابلیت اطمینان نسبی از تولید پایدار 
با رعایت جنبه های ایمنی و زیست محیطی خصوصاً در تأسیسات مشرف به 
حوضه  آبریز سدهای پایین دست از جمله نتایج حاصل از این نمونه بازرسی 
می باش��د . وی با عنوان اینکه شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
قدیمی ترین ش��رکت تولید کننده نفت و گاز خاورمیانه است و به تازگی وارد 
یکصدونهمین سال فعالیت تولیدی خود شده است و بیش از 2000 کیلومتر 
خط لوله در اختیار دارد افزود : وجود تأسیسات فرآورشی با قدمت زیاد اهمیت 
پایش وضعیت و س��المت تسهیالت سرچاهی – خطوط لوله – شیرگاه ها و 
سایر بخش های فرآورش نفت و گاز را از نظر بررسی عیوبی همچون خوردگی 
دوچندان می کند و برای تأمین شرایط بهینه ایمنی و زیست محیطی 

با در نظر گرفتن تولید پایدار از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد . 

س�اری - دهقان - مدیرعامل شرکت ش��هرک های صنعتي مازندران با 
اشاره به هزینه باالي س��اخت تصفیه خانه فاضالب در شهرک های صنعتي 
اظهار داش��ت: بر اس��اس دس��تورالعمل ابالغي س��ازمان صنای��ع کوچک، 
شهرک های فاقد تصفیه خانه باید سه اصل شامل: واگذاري 70 درصد شهرک 
و ناحیه به واحدها، بهره برداری 50 درصد واحدها و حداقل 100 مترمکعب 
پس��آب فاضالب در ش��بانه روز براي هر واحدهاي تولیدي را دارا باش��ند. به 
گزارش خبرنگار مازندران، س��ید مصطفی موس��وی در جلسه بررسی موانع 
تولید شهرستان گلوگاه که در محل فرمانداری برگزار شد گفت: شهرستان 
گلوگاه ازنظر موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در جاده سراسری و راه آهن، 
دارای پتانسیل ویژه ای است. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
با اشاره به قدمت کوتاه ناحیه صنعتی گلوگاه اظهار داشت: این ناحیه صنعتی 
در س��ال 87 ایجادش��ده و با توجه به قدمت این ناحیه صنعتی نس��بت به 
ش��هرک ها و نواحی دیگر استان، مباحث زیرس��اختی خوبی در این ناحیه 
انجام شده است. موسوی با اشاره به توسعه شهرک ها و تملک 1053 هکتاری 
زمین در ش��رق استان تصریح کرد: درگذشته، شهرک های صنعتی بشل با 

196 هکت��ار و آمل با 120 هکتار، بزرگترین ش��هرک های صنعتی اس��تان 
بوده اند که با تملک زمین در بهش��هر و گلوگاه به مس��احت 1053 هکتار، 
عماًل شهرک های بزرگ که آماده استقرار صنایع و واحدهای تولیدی بزرگ 
می باشند به شرق استان انتقال پیدا خواهد نمود. وی با اشاره به آماده بودن 
س��ند مالکیت واحدهای تولیدی ناحیه صنعتی گلوگاه ادامه داد: با پیگیری 
به عمل آمده با ثبت استان و شهرستان سند دریافت شده، واحدهای تولیدی 
می توانند از مزایای سند در دریافت تسهیالت به عنوان وثیقه بانکی بهره مند 

شوند. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران 
بیان داشت: بر اساس دستورالعمل هیات وزیران، دستگاه های خدمات رسان 
باید خدمات را تا درب واحدهای تولیدی برس��انند، لذا این شرکت با توجه 
به منابع، پروژه های داخلی مخابرات ش��هرک را اجرایی نموده و روش��نایی 
معاب��ر را نی��ز در مدت یک ماه آینده اجرا خواهد ک��رد. فرماندار گلوگاه نیز 
در این جلسه گفت: ناحیه صنعتي گلوگاه داراي 32 هکتار وسعت بوده که 
بخش اعظمي از زمین های این ناحیه صنعتي واگذارشده و با توجه به عدم 
ساخت وساز برخي از واحدها و همچنین کمبود زمین صنعتي در شهرستان 
و ورود س��رمایه گذاران جدید، هیچ گونه زمیني براي اس��تقرار سرمایه گذار 
وجود ندارد. تباکي افزود: بیش��ترین قشر مردم در این شهرستان، کشاورز و 
کارگر می باشند و تنها امید آنها به این ناحیه صنعتي است تا عالوه 
بر تولید، موجبات اش��تغال جوانان را فراهم کند. وي بیان داشت: 
در س��ه سال اخیر، اقدامات مناسبي در زیرساخت ناحیه صنعتي 

گلوگاه انجام شده است.

 تبری�ز - ماهان ف�اح- دومین گردهمای��ی کارگروه تخصصی 
نظر س��نجی از ذینفعان با حضور ش��رکت های گاز استانی تهران، 
مازندران، گلس��تان، زنجان و یزد با محوریت ش��رکت گاز اس��تان 
آذربایجان شرقی برگزار شد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل 
از روابط عمومی شرکت گاز استان، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان 
ش��رقی در این جلس��ه با تأکید بر اهمیت رضایتمندی مشتریان به 
عنوان پشتوانه سرمایه شرکت، اظهار داشت: روسای روابط عمومی 
ها باید تکریم ارباب رجوع را سرلوحه کارهای خود قرار داده و تمام 
تالش خود را بر ارتقاء رضایت مش��تریان و ذینفعان متمرکز نمایند. 
مهن��دس ولی اله دینی، افکارس��نجی را یکی از مولفه های مهم در 

بهره وری سازمانی دانس��ت وافزود: رضایت سنجی باید با متدهای 
علمی و اس��تراتژی و با برنامه ریزی و م��دل های عملیاتی کارآمد 

انجام گیرد تا موثر واقع گردد. وی افکارس��نجی از مش��تریان را در 
بقا و موفقیت س��ازمان موثر دانست و افزود: بایستی شرایطی فراهم 
گردد تا رضایت مش��ترکین در رویکرد فعایت ها تأثیر داشته باشد. 
برپایه این گزارش، در این نشست دو روزه بحث و تبادل در خصوص 
یکپارچه سازی نظرسنجی ذینفعان در الگوی کارگروه قرار گرفت و 
مقرر گردید طی دو ماه آتی نظام نامه نظرسنجی تدوین و به تمامی 
ش��رکت های گاز اس��تانی ابالغ گردد. الزم به ذکر است شرکت گاز 
استان آذربایجان شرقی با توجه به فعالیت ها و اقدامات خود در حوزه 
سنجش و رضایت مشتریان بعنوان مدیر کارگروه و متولی سنجش 

رضایت مشتریان در سطح شرکت ملی گاز ایران تعیین شده است.

ارومی�ه- خبرنگار فرصت امروز- احمد مج��رد مدیر منطقه و فرمانده 
 پای��گاه مقاومت بس��یج ش��هیدتندگویان ضمن اش��اره به اهمی��ت جایگاه 
برنامه های فرهنگی در بین کارکنان و خانواده ها گفت: مسئله عفاف و حجاب 
باید از تربیت کودکان در خانواده شروع شود و باید به زبان کودکانه فوائد عفاف 
و حجاب را به بچه هایمان بگوییم. اردوی پیاده روی خانوادگی ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه روز پنجشنبه 22 تیرماه و همزمان با 
هفته عفاف و حجاب در محل دامنه ارتفاعات کوههای بند ارومیه برگزار شد. 
مجرد ضمن تاکید به اجرای دستورالعمل ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی 
و حقوق ش��هروندی که یک بخش آن مربوط به عفاف و حجاب است گفت: 

آموزش عفاف و حجاب به کارکنان و خانواده ها از محورهای بس��یار مهم این 
دستورالعمل بوده که انتخاب روش اجرای آموزش کارهای فرهنگی نوآوری و 

خالقیت را می طلبد و برگزاری کارگاههای آموزش��ی در اردوها یکی از شیوه 
های خالق می باش��د. این مقام مسئول از اقدامات مبتکرانه روابط عمومی و 
بسیج منطقه قدرانی نمود و به استمرار اجرای برنامه های موثر فرهنگی در بین 
خانواده ها تاکید کرد. کارکنان و خانواده ها پس از پیاده روی در دامنه ارتفاعات 
کوههای بند در کارگاه  آموزشی عفاف و حجاب شرکت کردند و حجت االسالم 
س��ید موسوی به عنوان استاد این دوره آموزشی به راهکارهای عملی تشویق 
دختران و پس��ران ب��ه عفاف و حجاب پرداخت و با اش��اره به جایگاه عفاف و 
حجاب در قرآن کریم به فوائد این مسئله مهم در زندگی اجتماعی و نقش آن 

در کاهش میزان طالق در جامعه اشاره کرد.

اهواز- خبرنگار فرصت امروز- مدیر شهرسازی و معماری اداره 
کل راه و شهرسازی خوزستان از تصویب طرح جامع- تفصیلی شهر 
سماله خبر داد. حمید کیانفر اظهار داشت: طرح جامع- تفصیلی شهر 
س��ماله پس از بررسی در جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی 
استان و تشکیل یک کمیته ویژه به تصویب رسید. وی افزود: این طرح 

با شرایط خاص و منحصر به فرد طبیعی و اکولوژیکی در کمیته ای 
ویژه بررس��ی و به شورای برنامه ریزی استان ارائه شده است. کیانفر 
ادامه داد: طرح جامع- تفصیلی شهر سماله با هدف دوستی و نزدیکی 
سکونت و طبیعت و با تاکید بر حفظ باغات بررسی شده است. مدیر 
شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان اضافه کرد: 

طرح جامع- تفصیلی شهر سماله در دستور کار شورای برنامه ریزی 
استان قرار کرفته است تا پس از تصویب دیگر مراحل قانونی را برای 
تصویب و ابالغ را طی کند. س��ماله ش��هری واقع در بخش عقیلی و 
مرکز این بخش می باشد که از توابع شهرستان گتوند در استان 

خوزستان است.

با حضور وزیر نیرو

پست برق 230کیلو ولت جگدان بشاگرد دراستان هرمزگان وارد مدار شد

استاندار آذربایجان شرقی:
مگر می شود مدیر کارخانه در ماه یک بار به تبریز بیاید و حضور او در هتل و دیدارها تلف شود

مدیر امور فنی شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان عنوان کرد 

بازرسی از تأسیسات فرآورشی قدیمی ترین تولید کننده نفت و گاز خاورمیانه با جدیدترین استانداردهای جهانی

ایجاد بزرگترین شهرك هاي صنعتي در شرق مازندران

به میزبانی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی؛

نشست کارگروه تخصصی نظرسنجی از ذی نفعان برگزار شد

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی آذربایجان غربي خبرداد

کارگاه آموزشی عفاف و حجاب در محل اردوی پیاده روی خانوادگی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ارومیه 

طرح جامع-تفصیلی شهر سماله طرحی برای دوستی طبیعت و سکونت

برگزاری مانور آمادگی مقابله با حریق در گالیکش
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- نیروهای اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش در اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان 
گالیکش مانور آمادگی مقابله با حریق برگزار کردند.رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش در این خصوص گفت: این شهرستان 
با وجود داش��تن بادهای گرم و خش��ک یکی از بحرانی ترین مناطق اس��تان گلستان می باشد به طوری که از ابتدای سال تا کنون 13 مورد آتش 
 سوزی در این منطقه رخ داده است که با عملکرد مناسب نیروها اطفاء گردیده. منصور ممشلی خاطر نشان کرد در این زمینه تعداد 10 نفر نیروهای 
دیده بان وقرقبان به صورت فصلی جذب  شده است و به تمامی نیروهای حفاظتی تجهیزات اطفاء حریق از جمله بیل، چنگ، فلس بگ، گالون 
آب، ماسک، لباس اطفا حریق و غیره تحویل داده شده است.شایان ذکر است این مانور با حضور 30  نفر از نیروهای سرجنگلبانیها، طرحها، نیروهای 

فصلی دیده بانی و قرقبانان برگزار گردید.

158هکتار از عرصه های منابع ملی گلستان طی سه ماهه نخست سال جاری خلع ید شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- س��رهنگ پاسدارمحمودکیانپورفرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان 
درتماسی با پایگاه اطالع رسانی این اداره کل گفت:طی سه ماهه نخست سال جاری یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان موفق به 
خلع ید158هکتار ازعرصه های منابع ملی ازیدمتصرفان به این عرصه ها شده است.در ادامه فرمانده یگان حفاظت  مشروح آمار و اطالعات تخلفات 
س��ه ماهه اول س��ال جاری )فصل بهار( در حوزه یگان حفاظت را بدین شرح اعالم نمود:• تشکیل84 فقره پرونده رفع تجاوز و تصرف به مساحت 
مجموع 158هکتار  از منابع ملی شامل اجرای 75 فقره خلع ید جنگل و مرتع - 28فقره خلع ید مربوط به جنگل و 47فقره مربوط به مرتع - و 
همچنین 9فقره پرونده رفع تجاوز در قالب تبصره ذیل ماده 55 به مساحت 93هکتار-• تشکیل 70 فقره پرونده کشفیات مربوط به 517 اصله چوب 
جنگلی به حجم قریب به 43مترمکعب ، 129 استرهیزم و  300 کیلوگرم زغال• تشکیل 77 فقره پرونده تخریب و تصرف مربوط به جنگل و 8 فقره 
 مربوط به مرتع درقالب ماده 690و 55 قانون حفاظت و بهره برداری• تشکیل65 فقره پرونده قطع درختان جنگلی در قالب ماده 42 قانون حفاظت و 
بهره برداری• تشکیل 5 فقره پرونده بوته کنی درختان جنگلی به تعداد 11200 اصله درقالب ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری• 4 مورد تشکیل 

پرونده کت زنی 9 اصله درخت و1مورد سوزاندن درخت که متخلفین شناسایی و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شده است.

برگزاری جلسه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکت آب منطقه ای قزوین با 
حضور معاون مدیر کل مدیریت بحران وزارت نیرو 

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه کمیته مدیریت بحران و پدافند غیر عامل شرکت آب 
منطق��ه ای قزوین با حضور معاون مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غی��ر عامل وزارت نیرو و اعضاء 
اصلی کمیته در محل سالن جلسات این شرکت برگزار گردید.     به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
منطقه ای قزوین، در ابتدای این جلسه معاون مدیر کل مدیریت بحران و پدافند غیر عامل وزارت نیرو در 
این جلسه با اشاره به نو پا بودن مجموعه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل در وزارت نیرو همکاری همه 
سازمان ها جهت دستیابی به رویکردهای مشترک در مباحث مرتبط با پدافند غیر عامل را خواستار شد. 
مهندس جهانبخشی در ادامه عنوان داشت: اهمیت دشت قزوین به لحاظ تولیدات کشاورزی به اندازه ای است که قطعاً تأمین منابع آبی از جایگاه 
ویژه ای برخوردار است و لذا باید به مباحث کمی و کیفی آب از بُعد پدافند غیر عامل نگاهی ویژه داشت. ایشان تهیه نظام نامه مدیریت سیالب 
را حرکتی مهم در راستای اقدامات و عملکردهای پدافند غیر عامل برشمرد و عنوان نمود: تا کنون نتایج خوبی از این نظام نامه حاصل شده ولی 
همچنان نواقصی در این نظام نامه وجود دارد که باید با همکاری کلیه دستگاههای مرتبط و اخذ نظرات آنها حل و فصل شود. مهندس جهانبخشی 
در ادامه صحبتهای خود بیان داشت: گروه مدیریت بحران و پدافند غیر عامل یک گروه فرابخشی است که در زمان وقوع حادثه وظیفه اصلی آن ایجاد 
ارتباطات سازنده و مناسب بین داخل و خارج از سازمان و در ادامه کمک به واحدهای درگیر حادثه می باشد.  ایشان در پایان صحبتهای خود با اشاره 
به سیاست های اقتصاد مقاومتی ابالغ شده عنوان داشت: در حال حاضر تهیه امکانات و ماشین آالتی که صرفاً در اختیار فعالیت های مدیریت بحران 

باشد توجیه اقتصادی نداشته و باید از امکانات و ظرفیت های موجود و حاضر بصورت دو و یا چند منظوره استفاده شود.

برگزاری همایش بهینه سازی مصرف سوخت واحدهای مرغداری در منطقه لرستان
خرم آباد- خبرنگار فرصت امروز- در راستای نحوه تغییر الگوی مصرف سوخت از گازوییل به گازطبیعی در 
واحدهای مرغداری استان همایش یک روزه بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی در منطقه لرستان برگزار شد. به 
گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان، همایش یک روزه واحدهای مرغدارای 
استان لرستان با رویکرد بهینه سازی مصرف سوخت و نحوه تغییر الگوی مصرف از گازوییل به گاز طبیعی با حضور 
مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان ، سازمان جهاد کشاورزی و شرکت گاز استان روز 
چهارش��نبه مورخ 96/04/21 رأس س��اعت 9صبح  در سالن اجتماعات سازمان جهادکشاورزی استان برگزار شد. 
مهندس یوسف روشنی معاون فنی عملیاتی این شرکت ضمن ایراد سخنرانی در این همایش به اهمیت انرژی و صرفه جویی در مصرف آن اشاره 
کرد و گفت : یکی از اهداف این شرکت صرفه جویی و بهینه سازی مصرف سوخت است و در همین راستا، ارتقای سیستم های گرمایشی و جایگزین 
کردن گاز  طبیعی به جای فرآورده های نفتی در واحدهای یاد شده در دستور کار قرار دارد. روشنی هدف از برگزاری این گردهمایی را آمادگی و 
توجه هرچه بیشتر فعاالن و زحمتکشان عرصه صنعت مرغداری به رعایت استانداردها در مصرف انرژی در راستای تحقق شعار اقتصاد مقاومتی بیان 
کرد  و گفت : در حال حاضر در استان لرستان 630 واحد صنعتی پرورش مرغ گوشتی با ظرفیت 13 میلیون قطعه در هر دوره تولیدی وجود دارد و با 
توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و در نظر گرفتن این موضوع که دوره جوجه ریزی مرغداریها در سال 96 در مصوبات جدید از بازه 47 تا 51 روزه به 
42 تا 47 روزه تقلیل یافته است ضرورت بهینه سازی مصرف سوخت افزایش می یابد. وی بر وجود فرصت های بهینه سازی در بخش های مختلف 
مصرف به ویژه در مرغداری های استان نیز تاکید کرد و  محورهای همایش را راهکارهای بهینه سازی سوخت در صنعت مرغداری، موانع و مشکالت 
مرغداران در اجرای راهکارهای بهینه سازی سیاست ها و رویکردهای تشویقی، وضعیت صنعت مرغداری استان و همچنین معیار استاندارد مصرف 
سوخت در مرغداری ها اعالم کرد. روشنی افزود : در یک واحد مرغداری 20000 قطعه ای بطور میانگین هزینه مصرف گازوییل حدود 45 میلیون 
تومان می باشد در حالی که همین میزان مصرف معادل گاز طبیعی هزینه ای حدود 15 میلیون تومان در بر خواهد داشت که در صورت تغییر الگوی 

مصرف از گازوییل به گاز طبیعی ساالنه 228 میلیارد ریال صرفه جویی ارزی برای کشور در استان دربر خواهد داشت .

مهندس رمضانعلی باقری :
ارزش فعلی اماك البرز شرقی 840 میلیارد تومان است

شاهرود- خبرنگار فرصت امروز- مهندس رمضانعلی باقری  از اعالم حکم قطعی واگذاری امالک البرز شرقی 
و تخلیه ملک در سازمان خصوصي سازي و الزام به تحویل به شهرداري شاهرود وانتقال اسناد آن خبرداد. رئیس 
شوراب اسالمی شهرشاهرودضمن تشکر از صبوری مردم و همت اعضای دوره چهارم شورای اسالمی شهر در تصویب 
خرید این امالک ضمن تقدیر و تشکر از شهردار و مسئولیني که در تحقق این خواسته مهم مدیریت شهری را یاري 
رساندن، اعالم داشت: با حل این موضوع  به زودي شاهد تحویل ملک البرز شرقي به شهرداري شاهرود خواهیم بود.  
وی با اشاره به اهمیت موضوع و وظیفه سنگین شورای جدید افزود: در جلسه شورای شهر مطرح شد که این اقدام 
ذخیره ای برای شاهرود است و اعضای شورای پنجم میراث دار این اقدام شورای قبلی خواهند بود. وی اظهار امیدواری کرد با انجام مشاوره مدیریت 
جدید شهری بتواند از این فرصت در راستای توسعه شهری شاهرود قدم بردارد.  رمضانعلی باقری در خصوص وضعیت مالی و میزان بدهی فعلی 
شهرداری شاهرود نیز گفت: در هنگام تحویل و تحول در همه شهرداری ها یک سری بدهی ها و طلب ها بصورت ادواری وجود دارد. در شهرداری 
شاهرود بغیر از 60درصد بدهی به سازمان خصوصی سازی که حکم قطعی آن در تاریخ 96/3/29 داده شد و بایستی بصورت اقساط پرداخت گردد 
بدهی عمده و چش��م گیری وجود ندارد. وی در همین زمینه افزود: ش��هرداری شاهرود، شهرداری سرمایه داری است که نیاز به خالقیت، ریسک 
پذیری و اندیشه الزم جهت ایجاد ارزش افزوده در مراحل مختلف مدیریتی را می طلبد. کما اینکه هیچگونه پول یکجا به مبلغ 33میلیارد تومان 
جهت پرداخت 40درصد  وجه نقد اولیه البرز شرقی وجود نداشت و با پیگیری و طراحی و استفاده از پتانسیل های بالقوه تامین و پرداخت گردید. 

نصب بیش از 5 هزار انشعاب گاز در گیان 
رش�ت- زینب قلیپور- جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نصب 5 هزار و 500 انشعاب 
گاز در سه ماه اول سال جاری در استان گیالن خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه هم اکنون 97.3 
درصد از خانوارهای استان، از نعمت گاز بهره مند هستند اظهار داشت: با نصب این تعداد انشعاب در بهار امسال، 
مجموع انشعابات گاز در گیالن به رقم 557 هزار انشعاب رسیده است. وی در ادامه بر مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی 
تأکید کرد و گفت: بهینه  سازی مصرف، استفاده صحیح از وسائل گازسوز  و رعایت نکات و توصیه های ایمنی باید 
در تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب کمک به اقتصاد خانواده ها  و کاهش حوادث و اتفاقات ناگوار خواهد 
شد. مدیرعامل شرکت گاز گیالن در انتها از تعامل و همکاری شایسته سازمان های دولتی استان و در رأس آنان استانداری گیالن در جهت توسعه 
گازرسانی در استان تقدیر و تشکر نمود و اظهار داشت: رضایتمندی مردم مهم ترین اولویت مجموعه گاز استان است و در این راستا با همکاری و 

تعامل با سایر دستگاهها در جهت توسعه گازرسانی و افزایش رضایتمندی مردم تالش خواهیم نمود. 

طرح تابستانی نشاط معنوی در44بقعه متبرکه استان بوشهر اجرا می شود
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- برای هفتمین س��ال پیا پی طرح تابستانی نشاط معنوی در 
44بقعه متبرکه شاخص سراسر استان اجرا می گردد. روابط عمومی مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان 
بوشهراز برگزاری طرح تابستانه)اوقات فراغت( نشاط معنوی در44بقعه شاخص سراسر استان خبر داد. 
حجت االسالم محمدیان مدیر کل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر در این باره گفت:در راستای غنی 
نمودن اوقات فراغت کودکان،نوجوانان وجوانان وهمچنین بجهت آشنایی هرچه بهتر پسران ودختران 
به سن تکلیف رسیده با احکام دینی مانند نماز ،مهارت های زندگی،سبک زندگی اسالمی،اخالق،انس 
باقرآن وغیره برای هفتمین سال پیاپی طرح اوقات فراغت بنام))نشاط معنوی((از تاریخ17تیرماه الی26مردادماه96 بمدت شش هفته درچهل وچهار 
بقعه متبرکه شاخص استان بوشهر برگزار می شود. حجت االسالم محمدیان یکی ازمهمترین اهداف برگزاری این طرح در بقاع متبرکه وامامزادگان 
ش��اخص را انس به قرآن کریم وترویج فرهنگ زیارت امام زادگان عنوان نمود. وی یاد آور ش��د هدف دیگر آن تبدیل بقاع متبرکه به قطب های 
فرهنگی  می باشد. مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان بوشهر درباره طرح نشاط معنوی گفت: همه ارگان ها ودستگاه های فرهنگی در برابرتربیت 

نسل آینده مسئول هستند.

ستاد خدمات سفر شهرستان مارد آماده ارائه خدمات به مسافران تابستانی
مارد= مژگان علیقارداش�ی - به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرس��تان مالرد، در جلسه ستاد هماهنگی خدمات سفر شهرستان مالرد که به 
ریاست امیر یقین لو معاون فنی عمرانی فرمانداری شهرستان مالرد و با حضور سایر اعضای این ستاد در محل فرمانداری برگزار شد ، برنامه ریزی برای ارائه 
تسهیالت و خدمات شایسته به مسافران تابستانی در سطح شهرستان مالرد انجام پذیرفت . تعیین و تجهیز مکان های اسکان مسافران ،آمادگی پایگاههای 
 امداد جاده ای ، بازدیدهای مس��تمر از راههای مواصالتی ، تجهیز نمازخانه ها و نظافت معابر ، میادین و س��رویس های بهداش��تی بخش��ی از این خدمات    

 می باشد . درادامه وظایف هرکدام از اعضای کمیته های زیر مجموعه این ستاد تعیین و شرح وظایف آنها ابالغ گردید. 
 تش��دید بازرس��ی ها ، برپائی کمپ های س��المت و نصب بنرهای راهنما از دیگر مواردی بود که در این جلسه به آنها پرداخته شد . امیر یقین لو معاون 
 فنی و عمرانی فرمانداری شهرستان مالرد ارائه تمهیدات الزم جهت استقبال از مسافران فصل تابستانی را ضروری دانست و بر هماهنگی بین دستگاههای

 خدمت رسان تاکید کرد. یقین لو گفت: مالرد با توجه به قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی غرب و جنوب کشور هرساله شاهد افزایش چشمگیر مسافران 
و گردشگران بویژه در ایام نوروز و تابستان است.



 Elite ج��رارد آدامز، به عنوان یک��ی از بنیانگذاران
Daily مشهور اس��ت و تا به امروز9 صنف در صنایع 
مختلف ساخته و حمایت یا سرمایه گذاری کرده است 
که از همه آنها س��ودی بیش از 7 رقم به دست آورده 
اس��ت و به تازگی س��ری ویدئو های رهبران، رهبرانی 
دیگر را می س��ازند را ایجاد کرده اس��ت. وی نویسنده 
و مش��وقی اس��ت و در باب اینکه چگونه کار سخت و 
تجسم فکری اش باعث پیشرفتش شد سخن می گوید 
و س��ه فرآیند را برای دستیابی به اهداف در کسب و 

کار ضروری می شمارد. 

نخس��تین گام این اس��ت، می خواهی��د زندگی تان 
چگونه به نظر برسد تا بتوانید یک دیدگاه جسورانه) و 
شاید حتی غیرقابل دستیابی (برای آینده خود ایجاد 
کنی��د. پس برای چیزی ک��ه می توانید در یک روز یا 
یک هفته یا یک م��اه انجام دهید، برنامه ریزی نکنید 

اما سناریو کامل خود را همواره تصور کنید. 
س��پس غرق در مرحله بعد، غرق در تجس��م خود، 

زندگی کنید.
 در نظر بگیرید چه موانعی پیش روی شماس��ت و 
چط��ور می خواهید آن موانع را برای رس��یدن به این 
ش��یوه زندگی خود پشت سر بگذارید. همه چیزهایی 
را ک��ه باید در آینده به دس��ت آورید، مطالعه کنید و 

اجازه دهید آن ایده به ش��ما الهام بخشد و مشوق راه 
ش��ما باش��د و هر آنچه قصد انجامش را دارید شکل 

دهید. 
مرحله آخر آش��نایی با شبکه کارآفرینان است. این 
ش��بکه یک ش��بکه ویدئویی برتر است که سرگرمی، 
آم��وزش و الهام گرفتن از کارآفرینان موفق و رهبران 
فک��ری را فراه��م می کن��د که همچنی��ن تخصص و 
فرصت های��ی را برای سرعت بخش��یدن به رش��د نام 
تجاری و به طور موثر کسب درآمد از ویدئو و محتوای 
صوت��ی توزیع ش��ده در سراس��ر سیس��تم عامل های 

دیجیتال برای کسب و کار ارائه می کند. 
entrepreneur /گروه ترجمه فرصت امروز 
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نسخه سازمانی گوگل گلس معرفی شد

چگونه فرهنگ سازمانی را گسترش دهیم
یک��ی از راه  های��ی که یک کس��ب و کار را ب��ه موفقیت 
می رس��اند، گسترش فرهنگ درست در سازمان با رعایت 
مجموعه ای از قواعد است. یک کارآفرین هوشمند با ایجاد 
فرهنگ در کسب و کار خود می تواند شاهد تحوالتی اساسی 
در تیم خود باشد. شاید این کار به ظاهر کمی زمانبر به نظر 
برس��د ولی نتیجه آن بسیار مفید و تأثیرگذار خواهد بود. 
مثل  اینکه شما ابتدا یک ماشین را هل بدهید تا روشن شود 
و پس از روش��ن شدن، فقط سوار آن شوید. در ابتدا کمی 
ایجاد فرهنگ سخت خواهد بود ولی پس از اجرایی شدن 
آن فرهنگ، موفقیت به شما لبخند خواهد زد. در ادامه با 
زومیت همراه باشید. فرهنگ سازمان به معنای گذاشتن 
یک نش��ان افتخار روی دیوار، قرار دادن یک اظهارنامه در 
س��ایت یا پاداش دادن  آخر س��ال نیس��ت. فرهنگ یعنی 
انگیزه ای که مانند یک انرژی هر روز به کارمندان سازمان 
تزریق ش��ود تا آنها به بهترین نح��و کارهای خود را انجام 
دهند و این انرژی را با ایجاد یک ارتباط واقعی به مشتریان 
نیز انتقال دهند. امروزه غول های کسب و کار، این فرهنگ 
ارتباط محور را در سازمان خود چگونه می سازند؟ قرار دادن 
افراد سازمان در اولویت اول، درک اینکه چه مواردی به آنها 
انگیزه و قدرت می دهد و هماهنگ شدن با فاکتورهایی که 
کارمندان به آنها اهمیت می دهند از مواردی هس��تند که 
می توانند به ساخت و گسترش این فرهنگ کمک کنند. 

افراد سازمان را در درجه اول بگذارید
یکی از کارآفرینان موفق در این  باره می گوید: افراد یک 
سازمان، مهم ترین دارایی آن هستند. اگر در یک سازمان 
مقام ها و درجات بیش ازحد سلسله مراتبی باشند، در مقابل 
تغییرات مقاومت شود، افراد به خاطر شکست تنبیه شوند 
و جایگاهی برای رهبران آینده سازمان وجود نداشته باشد، 
چیزی جز یک انرژی منفی جو س��ازمان را فرانمی گیرد 
و آن س��ازمان محکوم  به شکس��ت خواهد بود. صرف نظر 
از تعداد کارمندان شرکت، داشتن قواعد صحیح پرسنلی 
و احت��رام به آنها، فاکتور غیر قابل اجتناب برای ایجاد این 

فرهنگ است. 
اول از خود شروع کنید

الزمه ایج��اد یک فرهنگ عالی، شناس��ایی و نهادینه 
کردن عادت هایی اس��ت که می خواهید در افراد سازمان 
خود مش��اهده کنید. برای ش��روع، باید ابتدا افراد باالی 

سازمان به آن قوانین پایبند شوند. 
 »آش����ر راف��ائ��ل«، م�دی�������ر اج����رای������ی
ب��اره  ای��ن  در   ،Power Home Remodeling  
می گوید: ما برای بهت��ر کردن تیم خود می توانیم عادات 
خوبی مثل مراقبت، قدردانی یا حتی عادات شخصی مانند 
کتاب خواندن را در افراد سازمان نهادینه  سازیم ولی اگر 
می خواهی��م تیم به نحوی خاص عمل کند و یک  راه را با 
اراده و انگی��زه ادامه دهد، باید ابتدا از رهبران باالدس��تی 
س��ازمان ش��روع کنیم. این رویکرد برای کارمندان جوان 
هم بسیار مهم است؛ کارمندانی که با توجه به تجربه کم، 
با مواردی مثل قربانی کردن خود برای س��ازمان آشنایی 
ندارند و فقط مس��ائل را از دید شخصی می بینند. رافائل 
دراین باره می گوید: شما باید به کارمندان خود نشان دهید 
که برای شان ارزش قائلید و صرفاً به عنوان پایین دستی به 
آنها نگاه نمی کنید، وقت��ی آنها چنین مواردی را ببینند، 
خودبه خود بیش��تر از حالت عادی برای سازمان و اهداف 

سازمان زحمت می کشند. 
دلیل یک رفتار خاص را شناسایی کنید

براساس نظرس��نجی اخیر »دیل کارنگی«، 7۱ درصد 
از نی��روی کار امروز، »از کار افتاده اس��ت« و همین امر، 
هزینه ای برابر با ۱۱میلیارد دالر در س��ال برای شرکت ها 
دربرداش��ته اس��ت. »کلی مکس«، مدیرعامل ش��رکت 
Haufe ایاالت متحده آمریکا دراین باره می گوید: فهمیدن 
اینکه چرا افراد با هدف سازمان ارتباط برقرار می کنند یا 
ارتباط شان از بین می رود و فهمیدن اینکه چگونه می توان 
در نس��ل بعدی نیروی کار به حداق��ل کارایی مورد نظر 
رسید، می تواند به کس��ب و کارها کمک کند تا با سرعت 
بیش��تری پیش��رفت کرده و با تغییر سیاس��ت های خود 
بازدهی بیش��تری را تجربه کنند. مک��س در جایی دیگر 
می گوید: مهم اس��ت که همه اف��راد را درگیر کنید و به 
آنها اجازه بدهید همه چیز را کشف و آزمایش کنند. اکثر 
مردم کارآفرین هستند؛ آنها می خواهند بیشتر از مرزهای 
تعیین شده تفکر و نفوذ کنند و خود را به چالش بکشند. 
وظیفه شما این است که به این نوع افراد اختیاراتی بدهید 
تا به کمک کسب و کار شما بیایند. این کار را می توانید با 
دادن آزادی عمل به آنها انجام دهید؛ آزادی برای شکست 

خوردن همان آزادی برای موفقیت خواهد بود. 

تجربه افراد سازمان روی تجربه مشتری ها 
تأثیر می گذارد

همانطور که گفتی��م، در اولویت قرار دادن افراد صرفاً 
در مورد جبران خس��ارت، مزایا یا حتی یادآوری جشن 
گرفتن دستاوردها و تولدها نیست. کارکنان شما دارای 
نیازهای جسمی و حتی احساس��ی هستند که فراتر از 
مبل��غ حقوق آنهاس��ت. هنگامی که این م��وارد برآورده 
نمی شوند، روی تجربه مشتری تأثیر می گذارند. »جاسپر 
وی��ر«، مدیر اجرای��ی  TaskUs، در این باره می گوید: 
بزرگ تری��ن تف��اوت کس��ب و کارها، افراد س��ازمان آنها 
هس��تند. پس ما مجبوریم بهتری��ن کارمندان را جذب 
و در تی��م خود حفظ کنیم. برای انج��ام دادن این امر، 
م��ا باید به تجربه تیم خود دقت کنیم؛ چون تجربه آنها 
مس��تقیماً بر تجربه مش��تریان ما تأثیر خواهد گذاشت. 
ما س��عی می کنیم فضای بیش��تری برای درگیر شدن 
کارمندان بس��ازیم و برای سالمت روانی و جسمی آنها 
هم تدابیری اندیش��یده ایم. ما مواردی مثل دوشنبه های 
همراه با مدیتیشن، پیاده روی سالم و اتاق های آرامش را 
برای افراد کس��ب و کار خود ارائه می کنیم. ما در سازمان 
خود با بررسی کیفیت کار، تعهد و عملکرد افرادی را که 
به ارزش های سازمان پایبند هستند شناسایی می کنیم. 
ارزش ه��ا باعث ایجاد فرهنگ بهتر می ش��وند و فرهنگ 

بهتر، کسب و کارهای بهتر را ایجاد می کند. 
زومیت 
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adams gerard :نویسنده

 نام شرکت: آمینو
  )Amino( س�رمایه گذاری سرمایه گذار 

خطرپذیر: ۲۸ میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ آمینو به هر ش��خصی که 
س��ر از اینترنت دربیاورد این امکان را می دهد 
که اپ خودش را بس��ازد و آن اپ را در پلتفرم 
آمینو راه اندازی کند. اگر کارش گرفت، آن را به 

اپ استور معرفی می کند. 
چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ برخالف آنکه 
آمارها نشان می دهد، تمایل جهانی برای نصب 
اپ کاهش پیدا کرده است. آنها بیش از ۲۵۰ اپ 
جدید را با موفقیت به اپ استور معرفی کرده اند. 

سبک جدیدی از  »اپ« سازی

معرفی استارتاپ

اگر تصورتان این بود که گوگل گلس، همان گجت تلفیقی 
از نمایش��گر و دوربین که بنا بود به کامپیوتر قابل حمل برای 
هرکسی بدل شود، دیگر مرده است، باید بگوییم که سخت در 
اشتباهید. همانطور که پیشتر گزارش شد، نسخه دوم از این 
عینک هوش��مند ماه هاست که در کارخانجات متعدد آمریکا 
از جمله بوئینگ و جنرال الکتریک به کار گرفته ش��د و  روز 
گذشته این عینک در مقاله ای طوالنی در نشریه Wired به 
 Google همگان معرفی ش��د. نسخه جدید از این گجت که
Glass Enterprise Edition ی��ا به اختصار EE نام دارد 
همان دس��تگاهی است که در سال ۲۰۱۵ میالدی در یکی از 

 eBay رویت  و تابستان گذشته نیز در وبسایت FCC اسناد
به فروش گذاشته ش��د. از جمله تغییرات اعمال شده در این 
دستگاه می توان به دوربین بهبود یافته )با رزلوشن ارتقا یافته 
از ۵ به ۸ مگاپیکسل(، افزایش عمر باتری، وای فای و پردازنده 
س��ریع تر و المپ قرم��زی که در هنگام ضبط ویدئو روش��ن 
می شود اشاره کرد. اما بخش های الکترونیکی این عینک درون 
ماژولی به نام Glass Pod قرار گرفته اند که می توان آن را به 
هر عینکی متصل یا از آن جدا کرد. الزم است اشاره کنیم که 
عرضه این عینک به بازار در وهله نخس��ت محدود خواهد بود 
و آن طور ک��ه Wired گزارش داده تنها چند صد عدد از آن 

تولید ش��ده و اغلب خریداران نیز آن را برای استفاده در یک 
دوره آزمایشی تهیه کرده اند. 

ب��ا این همه، مدیران محصول آلفاب��ت دیدگاهی مثبت در 
رابطه ب��ا آن دارن��د؛ Jay Kouthari مدیر پروژه EE گفته 
است:این یک تجربه نیست، هرچند که سه سال پیش تجربه 
بود. حاال ما کار تولید دس��تگاه را برای مش��تریان و ش��رکای 

تجاری مان آغاز کرده ایم. 
طبق جدیدتری��ن گزارش ها، بازخورد نیروهای انس��انی و 
ش��رکت های خریدار این عینک خوب بوده و اطالعات کمکی 

ارائه شده توسط آن ظاهرا بهره وری شان را باال برده است. 

برای مطالعه 741 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارشناس: در دنیای امروز کسی در زمینه اهمیت 
طراحی بسته بندی به عنوان ابزار ارتباطی هیچ تردیدی ندارد 
و هر روز واکنش های مصرف کننده نسبت به بسته بندی کاال 

مورد بررسی قرار می گیرد. 
ش��ما ازطری��ق محصولی که تولید می کنید با مش��تری 
ارتباط برقرار می کنید، بنابراین هر چه قدر محصول ش��ما 
از آراس��تگی ظاهری بیش��تری برخوردار باشد می تواند در 
فروش مؤثر باشد. بسیاری از خریداران قبل از خرید چندان 
توجهی به مارک محصول نمی کنند، به همین دلیل زیبایی 
و خالقیت در طراحی می تواند چشم خریدار را به سمت کاال 

بکشاند و موجب خرید شود. 

طبیعی است که اغلب کاالهای تولیدی با یک فرم و شکل 
و طراحی وارد بازار می ش��وند، اما هم��ه اینها به یک اندازه 
تأثی��ر ندارند. گاه یک طراحی زیب��ا می تواند فروش کاال را 
به ش��کل چشمگیری باال ببرد، بنابراین در انتخاب رنگ ها، 
طرح ها، شکل ها و نمادها باید بسیار دقت کرد تا همه اینها 

به مشتریان در انتخاب و خرید کمک کند. 
برخی از کارشناس��ان معتقدند که بی��ش از 7۰درصد از 
تصمیمات در زمینه خرید در هنگام فروش صورت می گیرد، 
بنابراین ش��ما می توانید با طراحی بسته های زیبا و خالقانه 
نظر هر خریدار را به سمت کاال جلب کنید و سهم خود را در 
بازار فروش افزایش دهید. امروز شرکت های بزرگ طراحان 
خالق و گرافیست های بزرگ را در کنار خود دارند تا بتوانند 
همسو با عالیق و سالیق مشتری که از طریق مطالعات بازار 

به دس��ت آمده کاالی خود را طراحی و بس��ته بندی کنند. 
زیرا مدیران بزرگ می دانند که بسته بندی فاکتوری کلیدی 
در فرآیند تصمیم گیری مشتری است و می تواند جهت اخذ 
تصمیمات حقیقی در فروشگاه یا برقراری ارتباط با مشتری 
کمک شایانی به او کند. تصاویر می تواند معرف خوبی برای 
کاال باشد و اگر تصویر گویا و روشن باشد مشتری از طریق 

همان تصویر با کاال ارتباط برقرار می کند. 
ای��ن نکته را هم فراموش نکنید که طراحی بس��ته بندی 
کاالهای ش��ما باید با زمان تغییر کند. شاید گاه الزم باشد 
برای هر یک از فصول س��ال ش��ما طراحی ویژه ای برای آن 
ماه یا فصل از سال داشته باشید و رنگ ها و تصاویر را تغییر 
دهید. بنابراین شما به عنوان مدیر شرکت تولیدی به طراحی 

بسته بندی کاال و محصوالت خود بسیار اهمیت دهید. 

اهمیت طراحی بسته بندی

پرس�ش: مدیر یک شرکت تولیدی هستم و می خواهم بدانم طراحی بسته بندی محصوالت در فروش تا چه اندازه مؤثر 
است؟  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

گل فروشی
دسته گل سالگرد ازدواج

داش��تم از دفتر کارم می اومدم بی��رون که صدای زنگ 
تلف��ن همراه توج��ه منو به خودش جلب ک��رد. به طرف 
تلفن رفتم و گوش��ی را برداش��تم. آن طرف تلفن صدای 
زیبا و مهربانی سالم کرد. جواب سالم را دادم و با تعجب 

پرسیدم: شما؟ 
گفت: من پیمان هس��تم. گل فروش محله شما که دو 
هفته قبل خدمت شما بودیم و شما به اتفاق خانم تشریف 
آوردید و دسته گلی برای مهمانی شب سفارش داده بودید. 
گفتم: سالم آقا پیمان. شما خوبید؟ حس خوبی به من 
دس��ت داد، انگار با یکی از دوستان نزدیکم دارم صحبت 
می کنم. بالفاصله گفت: آقای امیری فردا س��الگرد ازدواج 
شماس��ت، من ضمن تبریک به ش��ما و خان��واده محترم 
خوشحال می شم دسته گلی به همین مناسبت برای شما 
آماده کنم تا اگه مایل بودید تشریف بیارید و خدمت شما 

تقدیم کنم. 
خیلی جا خوردم و تعجب کردم و با خوش��حالی گفتم: 
چه خوب حتماً فردا برای دسته گل خدمت می رسم. تلفن 
رو قطع نکرد و با ادب و نزاکت گفت: جناب امیری می تونم 
بپرسم خانم شما چه گلی رو بیشتر دوست دارند. با لبخند 
گفتم: رز سرخ گل مورد عالقه ایشون است، البته نرگس 
رو هم می پسندند. پرس��ید: آقای امیری جسارتا می تونم 
بدونم این دس��ته گل تو چه رنج قیمتی باش��ه برای شما 
بهتره. از هوش و ذکاوت گل فروش خوش��م اومد. حساب 
همه چی دس��ت اون بود. می دونست ممکنه یه دسته گل 
ب��زرگ و گرون قیم��ت تهیه کن��ه و اون وقت من حاضر 
نباش��م این قدر هزینه کنم. با مهربانی گفتم: ش��ما لطف 
می فرمایید، حداکثر ۵۰ هزار تومن باشه ممنون می شم. 
تش��کری کرد و گفت: فردا س��اعت 7 عصر خوبه؟ گفتم: 

عالیه ساعت 7 من خدمت می رسم. 
 فردا پس از دفتر کار یک راست رفتم سراغ گل فروشی. 
آقا پیمان تا منو از پشت شیشه دید از فروشگاه اومد بیرون 
و منو در پارک کردن اتومبیل کمک کرد. ایس��تاد تا من 
از اتومبیل پیاده بشم. بعد سالم بلند و صمیمانه ای کرد و 
گفت: من در خدمت شما هستم و مرا به داخل فروشگاه 
دعوت کرد. در داخل فروشگاه جایی برای مشتریان آماده 
ش��ده بود و هر کس در صورت تمایل می تونست دقایقی 
بش��ینه و با کیک و قهوه پذیرایی بشه. به من تعارف کرد 
که یک فنجان قهوه مهمانش باش��م. تشکر کردم و گفتم 
کمی دیرم شده، اگه اجازه بفرمایید دسته گل رو بردارم و 
برم سمت منزل. دسته گل زیبایی با گل های رز سرخ برای 
من آماده کرده بود که آراس��تگی دس��ته گل واقعاً دیدنی 
ب��ود. کارت بانکی ام رو به��ش دادم و اون با تعارف و ادب 
کارت رو کشید. وقتی فیش عابربانک رو به من داد دیدم 
34هزار تومن برداشت کرد. با تعجب پرسیدم: آقا پیمان 
ش��ما فرمودید ۵۰ هزار تومن می شه. االن 34هزار تومن 
برداش��تید. با لبخند گفت: من عرض کردم تا چه میزان 
می تونم برای شما هزینه کنم. فکر می کنم با همین مقدار 

هزینه دسته گل شما زیبا شد. 
از پیم��ان خداحافظی ک��ردم و در طول راه که به خانه 
می رفتم مدام داشتم به آداب فروشندگی گل فروش محله 
فک��ر می کردم که روز اولی که به مغازه اش رفتم با ادب و 
احترام ش��ماره تلفن منو گرفته و تاریخ تولد منو بچه ها و 

سالروز ازدواجم را در دفتر بزرگی ثبت کرده بود. 
ای کاش هم��ه گل فروش ه��ا مثل پیم��ان گل فروش 

مهربان و صمیمی و حرفه ای گل بفروشند. 

آداب کسب وکار

 سومین کنفرانس سراس��ری دانش و فناوری 
مهندسی مکانیک و برق ایران

تاریخ برگزاری: 3۰ تیر 96   
مکان: تهران

 سومین کنفرانس سراس��ری دانش و فناوری 
علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران

تاریخ برگزاری: 3۰ تیر 96   
مکان: تهران

بین الملل��ی مهندس��ی   دومی��ن کنفران��س 
کامپیوتر و فناوری اطالعات

تاریخ برگزاری: 3۰ تیر 96   
مکان: تهران

 همایش آسیب شناسی نظام آموزشی کشور
تاریخ برگزاری: 3۰ تیر 96   

مکان: تبریز
 چهارمی��ن کنفران��س بین الملل��ی تحقیقات 
دانش بنی��ان در مهندس��ی کامپیوت��ر و فن��اوری 

اطالعات
تاریخ برگزاری: 3۰ تیر 96   

مکان: تهران

رویداد

پارسا امیری
کارشناس فروش

رویدادهای پیش رو
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