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 آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره
نتایج ارزیابی 232 تشکل اقتصادی کشور نشان می دهد

 23 مانع اساسی
محیط کسب و کار در ایران

 مدیرعامل ایران خودرو از تولید
3 محصول جدید تا پایان سال خبر داد
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شبکه کانون های تفکر ایران )ایتان( در نامه ای به رئیس جمهور مطرح کرد

پیشنهادهای پنج گانه برای اصالح نظام بانکی

مرکز پژوهش های مجلس، بیست و ششمین و آخرین گزارش فصلی خود از سنجش محیط کسب و کار در ایران 
را منتش��ر کرد. ارزیابی 232 تشکل اقتصادی سراسر کش��ور از مولفه های ملی محیط کسب و کار در این گزارش 
نش��ان می دهد که اقتصاد ایران همچنان حال و روز چندان خوشی ندارد.  این گزارش، آخرین گزارش از سلسله 

گزارش های فصلی پایش محیط کسب و کار در ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس از تابستان...

محرک و انگیزه ها در بازاریابی و فروش 
روی استراتژی خود ثابت قدم بمانید 
هدفی مناسب را برای خود برگزینید

مذاکره خوب؛ نیاز حیاتی کسب و کارها
استارتاپ چه زمانی به افزایش سرمایه نیاز دارد

پول درآوردن در خواب با کسب و کار الکترونیک

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

اسنشال تا چند هفته دیگر 
در بازار 3

استفاده از پتانسیل های 
مدیریتی زنان در دولت

ایجادش��ده  اش��تغال  ۸۰درصد 
در س��ال ۱3۹۵ مربوط به زنان 

بوده و لزوم بهره برداری 
بیشتر از ظرفیت ها...

یادداشت

رئی��س کل بان��ك مرک��زی در 
تازه ترین اظهارنظر خود درباره نرخ 

سود سپرده بانکی برای 
2چندمین بار تاکید...

آیا نرخ  سود را می توان 
دستوری کاهش داد؟ 

سیامک قاسمی

کارشناس اقتصادی

تص��ور نادرس��تی ک��ه برخی در 
جامعه ترویج می کنند، این است 

خصوصی س��ازی  با  که 
3شرکت های دولتی...

افزایش بهره وری و 
اشتغال با خصوصی سازی

سیدجعفر سبحانی
مشاور رئیس سازمان 

خصوصی سازی

وحیده نگین

مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه 
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آیا نرخ  سود را مى توان دستورى 
کاهش داد؟ 

رئیس كل بان��ك مركزى در تازه تری��ن اظهارنظر 
خود درباره نرخ سود سپرده بانكى براى چندمین بار 
تاكید كرده است كه بانك ها مكلف هستند نرخ هاى 
اعالم ش��ده توس��ط ش��وراى پول و اعتبار در جذب 
س��پرده ها را رعایت كنند. این آخری��ن اظهارنظر از 
سلس��له اظهارنظرهاى مقامات سیاسى، اقتصادى و 
حتى نظامى و مذهبى در نكوهش نرخ س��ود سپرده 
باال است و در تمامى اظهارنظرهاى مطرح شده طى 
هفته هاى اخیر، از نرخ س��ود بانك��ى به عنوان متهم 
ردیف اول ادامه ش��رایط ركودى در اقتصاد نام برده 

شده است. 
اما حقیقتاً اش��كال كار كجاس��ت و ت��ا چه زمانى 
سیاس��ت هاى اقتصادى در ای��ران مبتنى بر پارادایم 
Normative یا دس��تورى خواهد بود؟ آیا فش��ار و 
دس��تور به بانك ها براى كاه��ش هماهنگ نرخ هاى 
س��پرده تنها راهكارى اس��ت كه به ذهن مس��ئوالن 

سیاسى و اقتصادى ایران مى رسد؟ 
آیا غیر از این اس��ت كه سود هاى سپرده پرداختى 
توسط بانك ها هزینه هاى بانك ها براى جذب منابع 
اس��ت؟ حقیقتاً چه ش��رایطى در نظام بانكى كش��ور 
حاكم ش��ده اس��ت كه بانك ها نه در سودآورى، بلكه 
در افزایش هزینه ها باهم رقابت مى كنند؟ آیا بانك ها 
عالق��ه ندارند كه منابع خ��ود را با نرخ هاى بس��یار 

پایین تر از نرخ هاى فعلى جذب كنند؟ 
متأس��فانه ادام��ه اس��تقرار پارادایم دس��تورى در 
اقتص��اد كه معتقد اس��ت ب��ا باید و نبای��د مى توان 
اقتص��اد را هدایت كرد، امكان دیدن همه ابعاد دلیل 
باال بودن نرخ س��ود سپرده در ش��بكه بانكى را براى 
مسئولین س��لب كرده اس��ت. همین نگاه دستورى 
سبب شده است به رغم چالش هایى كه نرخ هاى سود 
بانكى ب��اال در اقتصاد ایران ایجاد كرده اس��ت، هیچ 
اقدام مؤثرى غیر از مصاحبه و س��خنرانى و تهدید از 
جانب مس��ئوالن انجام نش��ود و بانك ها همچنان در 
رقابت براى جذب منابع بانكى به روش هاى مختلف 

نرخ هاى سود دستورى را دور مى زنند. 
واقعیت این اس��ت كه باال بودن نرخ سود بانكى نه  

»علت« بحران ش��بكه بانكى و به تبع آن مش��كالت 
اقتصاد ایران كه  »معلول« این شرایط است. انجماد 
بخ��ش قابل توجهى از منابع بانك ها طى س��ال هاى 
اخی��ر در قالب بدهى هاى دولت به بانك ها، مطالبات 
غیر جارى و دارایى هاى غیرمالى س��بب ش��ده است 
توازن نس��بت بین مانده تس��هیالت و مانده سپرده 
در نظام بانكى مختل ش��ود. در این شرایط است كه 
بانك ها سال هاس��ت براى بازپرداخت س��ود یا اصل 
س��پرده هاى خود مجب��ور به اخذ س��پرده هاى تازه 
هستند، زیرا بخش مهمى از دارایى هاى آنها به دلیل 
انجماد ذكر ش��ده امكان س��ودآورى خود را از دست 

داده اند. 
اینچنین اس��ت كه بس��یارى از بانك ها در رقابت 
ب��راى ج��ذب س��پرده هاى ت��ازه ب��راى بازپرداخت 
تعه��دات گذش��ته در یك ماراتن ج��ذب منابع وارد 
ش��ده اند. امروزه تقریباً هیچ بانكى در كش��ور نیست 
كه به ویژه براى مبالغ باال حاضر نباش��د در قالب هاى 
مختلف نرخ هاى س��پرده مصوب ش��وراى عالى پول 
و اعتب��ار را دور بزند. چه از طری��ق هدایت منابع به 
صندوق هاى س��رمایه گذارى مشترك و چه از طریق 
عقود مشاركتى به دنبال جذب منابع با نرخ هاى باال 
هستند تا بتوانند تا زمانى كه منابع و تسهیالت قفل 

شده آنها آزاد شود پاسخگوى تعهدات خود باشند. 
اگر مسئوالن سیاس��ى اقتصادى كشور حقیقتاً به 
دنبال كاهش نرخ س��ود س��پرده بانكى در راس��تاى 
یك سیاست انبساطى براى رونق بخش هاى مختلف 
اقتصادى هس��تند، به جاى دس��تور ب��ر نظام بانكى 
كش��ور باید به دنبال حل دالیل ایجاد بحران شبكه 

بانكى كشور باشند. 
به بیان دیگر تا زمانى كه تكلیف بدهى هاى دولت 
به نظام بانكى كش��ور كه بی��ش از 200هزار میلیارد 
تومان هس��ت مشخص نش��ود و تا زمانى كه تكلیف 
مطالب��ات غیرج��ارى بانك ها كه بی��ش از 100هزار 
میلیارد تومان اس��ت روش��ن نش��ود، هر سیاست و 
دس��تورى كه بانك ها را مكلف به كاهش نرخ س��ود 
سپرده بانكى كند با یك پاتك بانك ها مواجه شده و 

بانك ها آن سیاست ها را دور خواهند زد. 
اقتصاد ایران در گرداب باید ها و نبایدها گرفتار است 
و تا تغییر پارادایمى در نگاه مس��ئوالن طراز اول كشور 
به مقوله اقتصاد ایجاد نشود و تا زمانى كه به دنبال فهم 
چرایى چالش ها و بحران هاى اقتصادى نباشیم و تصور 
كنی��م با امر و نهى و باید و نبای��د مى توانیم اقتصاد را 

هدایت كنیم، در بر همین پاشنه مى چرخد. 

فراز و فرود روابط نفتى ایران و هند 
تهدید هندى علیه ایران

میدان گازى ف��رزاد B یك��ى از میدان هاى گازى 
مشترك ایران و عربس��تان است كه در سال 2012 
كشف شد و تولید گاز طبیعى و میعانات گازى از آن 

از سال 201۳ توسط عربستان آغاز شد. 
به گزارش  »انرژى امروز«، چند سال قبل شركت  
»او.ان.جى.سى ویدش« بازوى خارجى »شركت نفت 
و گاز طبیع��ى هن��د« به همراه ش��ركت هاى »اویل 
ایندی��ا« و »ایندین اویل« س��رمایه گذارى در میدان 
فرزاد B را ش��روع كرد، اما در پ��ى تحریم ها فعالیت 
خود را متوقف كرد. با این حال قرار بود هند تا پایان 
سال گذش��ته نظر نهایى خود را براى توسعه میدان 
گازى فرزاد B اعالم كند ولى درنهایت پیشنهادى كه 

از سوى هند داده شد براى تهران قابل قبول نبود. 
پیشنهاد هند، یك طرح توس��عه ۳ میلیارددالرى 
اس��ت كه تا ۳0 سال به این كشور حق بهره بردن از 
درآمد فروش را مى ده��د. گرچه جزییات دقیق این 
پیش��نهاد منتشر نش��ده اما ظاهراً مورد پسند ایران 
نیس��ت. زنگنه در این خصوص گفته بود: پیشنهادى 
كه هندى ه��ا ارائه داده اند، در طول ۳0 س��ال هیچ 
عایدى براى ایران ندارد و هر چه تولید شود هندى ها 
به عنوان دس��تمزد و هزینه عملیات خود برمى دارند، 

ما هدف مان از توسعه میدان ها كسب درآمد است. 
ب��ه ای��ن ترتیب بود ك��ه در فروردین م��اه 1۳۹۶، 
مقام��ات هندى اع��الم كردند در صورت��ى كه ایران 
در توس��عه میدان گازى فرزاد B براى ش��ركت هاى 
هن��دى امتیازى را قائل نش��ود، واردات نفت از ایران 
را یك پنجم كاهش مى دهند. هندوستان تهدید كرد 
پاالیش��گاه هاى دولتى هن��د، واردات نفت از ایران را 
در س��ال ج��ارى و آینده می��الدى یك پنجم كاهش 

خواهند داد. 
در ادامه خبرگ��زارى بلومبرگ فروردین ماه از قول 
منابع آگاه نوش��ت كه شركت ملى نفت ایران مهلت 
اعتبار پرداخت براى پاالیش��گاه هاى شامل مانگلور و 
ش��ركت نفت هن��د را از ۹0 روز ب��ه ۶0 روز كاهش 
خواهد داد. این در حالى بود كه ش��رایط فروش نفت 
ایران، جذاب ترین شرایط براى پاالیشگاه هاى هندى 
بود، حال آنكه سایر صادركنندگان خاورمیانه بیشتر 

از 1۵ روز مهلت براى پرداخت پول نمى دهند. 
همچنین ش��ركت مل��ى نفت ای��ران تصمیم گرفت 

تخفیف��ى را كه به خریداران هن��دى براى كرایه حمل 
مى داد از ۸0 به حدود ۶0 درصد كاهش دهد. با این حال 
دارمندرا پرادان، وزیر نفت هند گفت تصمیم گیرى در 
مورد حجم واردات نفت از ایران به عهده پاالیشگرهاى 
دولتى خواه��د بود. یك بام و دوه��واى هند همچنان 
ادام��ه یافت تا اینكه یك ماه بعد هند اعالم كرد اگر در 
توس��عه میدان گازى فرزاد برنده نشود، واردات نفت را 
از ایران به یك چه��ارم كاهش خواهد داد، اما هندى ها 
فقط در مورد فرزاد B  دنبال بهانه نبودند؛ بندر چابهار 
هم از این بهانه تراشى هاى هندى ها در امان نماند. هند 
متعهد ش��ده ب��ود ۵00 میلیون دالر براى تس��ریع در 
روند توسعه چابهار س��رمایه گذارى كند. شركت گروه 
مهندسى سوئیس��ى »لیب هر« و شركت هاى فنالندى  
»كوهنه كرنس« و »كارگوتك« به هند اعالم كردند كه 
قادر نیستند در این پروژه مشاركت داشته باشند، زیرا 
بانك هاى مربوط به آنها به دلیل عدم اطمینان در مورد 
سیاست هاى آمریكا حاضر به تأمین مالى شان نیستند. 

روز پنجش��نبه 2۹ تیرماه، وزی��ر نفت هند آخرین 
تیر تهدیدهایش را هم رها و اعالم كرد پاالیشگاه هاى 
 دولت��ى ای��ن كش��ور قص��د دارن��د در س��ال مالى

 201۸ – 201۷ در مقایس��ه با س��ال مالى گذشته، 
نفت كمترى از ایران خریدارى كنند. 

این در حالى اس��ت كه یكى از كش��ورهایى كه از 
تصمیم هند سود برده، آمریكا بوده است. اوایل هفته 
جارى بهارات پترولیوم دومین پاالیش��گاه هندى بود 
كه پس از ایندی��ن اویل خرید نفت از آمریكا را آغاز 
ك��رد. تاكنون بزرگ تری��ن تأمین  كنندگان نفت هند 
تولیدكنندگان خاورمیانه اى،آسیایى و تولیدكنندگان 
آفریقای��ى بودن��د، ام��ا اكن��ون هن��د كه س��ومین 
مصرف كنن��ده بزرگ نفت در جهان اس��ت به دنبال 
متن��وع كردن واردات نفت برآمده زیرا نفت آمریكا و 

كانادا به گزینه هاى رقابتى ترى تبدیل شده اند. 
هن��د همچنان تصمیم دارد می��زان اتكا به واردات 
نفت را به میزان 10درصد تا سال 2022 كاهش دهد. 
با این هم��ه تحلیلگران »اس اندپ��ى گلوبال پالتس« 
برآورد مى كنند هند به دلیل رش��د قابل توجه تقاضا 
براى نفت و فرآورده ه��اى نفتى، قادر نخواهد بود به 
چنین هدفى دست پیدا كند. به هرحال، هندوستان 
برنامه هاى متعددى ب��راى تأمین امنیت انرژى خود 
دارد،؛ ام��ا در ای��ن می��ان با توجه ب��ه عدم ثباتى كه 
در خاورمیانه وجود دارد این كش��ور بر آن اس��ت تا 

وابستگى خود به نفت این منطقه را كاهش دهد. 

مجلس،  پژوهش ه��اى  مركز 
بیس��ت و شش��مین و آخری��ن 
گزارش فصلى خود از س��نجش 
محی��ط كس��ب و كار در ایران را 
منتش��ر ك��رد و ارزیاب��ى 2۳2 
تش��كل اقتصادى سراسر كشور 
محی��ط  مل��ى  مولفه ه��اى  از 
گ��زارش  ای��ن  در  كس��ب و كار 
نش��ان مى دهد كه اقتصاد ایران 
همچن��ان ح��ال و روز چندان 

خوشى ندارد. 
این گ��زارش، آخرین گزارش 
از سلس��له گزارش ه��اى فصلى 
پای��ش محی��ط كس��ب و كار در 
ای��ران اس��ت كه توس��ط مركز 
پژوهش هاى مجلس از تابستان 
س��ال ۸۹ به ط��ور مس��تمر و با 
همكارى تش��كل هاى اقتصادى 
سراس��ر كش��ور تهیه و منتشر 
شده و طبق ماده 4 قانون بهبود 
مس��تمر محیط كسب و كار، این 
مهم از ابتداى امس��ال به عهده 
اتاق بازرگانى ایران گذاشته شده 
است. از همین رو، پس از تهیه 
و انتش��ار نخستین گزارش اتاق 
ایران درباره سنجش مولفه هاى 
ملى محیط كس��ب و كار در بهار 
ادامه  امس��ال، مركز پژوهش ها 
مطالعات میدانى خ��ود در این 
ب��اره را متوقف ك��رد و گزارش 
حاض��ر، آخرین گ��زارش بازوى 
پژوهش��ى مجل��س از وضعیت 
كسب و كار در زمستان سال ۹۵ 

به حساب مى آید. 
با این هم��ه، آخرین گزارش 
مرك��ز پژوهش ه��اى مجلس از 
سنجش محیط كس��ب و كار در 
ای��ران، اعداد و ارق��ام خوبى را 
نشان نمى دهد و برآیند ارزیابى 
اقتصادى سراسر  تش��كل   2۳2
كشور از مؤلفه هاى ملى محیط 
كس��ب و كار ایران در زمس��تان 
1۳۹۵، نم��ره ۶.04 از 10 بوده 
كه اندكى نامناسب تر از ارزیابى 
پاییز 1۳۹۵ ب��ا میانگین ۵.۸۳ 
است. گفتنى اس��ت كه در این 
مطالعه، نم��ره 10 به هر مولفه 
ب��ه منزل��ه بدتری��ن ارزیابى از 
وضعی��ت آن مولف��ه در محیط 
كس��ب و كار است و نمره یك به 
این معناس��ت كه آن مولفه در 
دوره مورد بررس��ى بر عملكرد 
تش��كل ارزیابى كننده، تأثیرى 

نداشته است. 
ارزیابى نش��ان  این  همچنین 

مى دهد كه از نظر تش��كل هاى 
این مطالعه،  مشاركت كننده در 
محی��ط كس��ب و كار ای��ران در 
مقایس��ه  در   1۳۹۵ زمس��تان 
ب��ا فص��ل مش��ابه س��ال قبل 
میانگین  ب��ا  )زمس��تان 1۳۹4 
نم��ره ۶ از 10( تغیی��ر چندانى 
تش��كل هاى  اس��ت.  نداش��ته 
مطالعه،  این  در  ش��ركت كننده 
به ترتیب س��ه مؤلفه »مش��كل 
دریافت تس��هیالت از بانك ها«،  
»ضعف بازار س��رمایه در تأمین 
مالى تولی��د و نرخ باالى تأمین 
س��رمایه از ب��ازار غیررس��مى« 
اقتص��ادى  و »وج��ود مفاس��د 
در دس��تگاه هاى حكومت��ى« را 
نامناس��ب تر از بقی��ه مؤلفه ه��ا 
ارزیاب��ى كرده ان��د و مؤلفه هاى 
تأمین  زیرس��اخت هاى  »ضعف 
برق«،  »كمبود نیروى انس��انى 
ماهر و آموزش دیده« و  »ضعف 
حمل و نقل��ى«  زیرس��اخت هاى 
را نس��بت ب��ه س��ایر مؤلفه ه��ا 
در زمس��تان 1۳۹۵ مس��اعدتر 

دانسته اند. 
اقتص��ادى  تش��كل هاى 
و  كهگیلوی��ه  اس��تان هاى 
ش��مالى،  خراس��ان  بویراحمد، 
زنجان و ای��الم در این مطالعه، 
تش��كل هاى  و  بدت��ر  ارزیاب��ى 
اقتصادى استان هاى چهارمحال 
و بختیارى، كرمانشاه، مركزى و 
نسبت  بهترى  ارزیابى  س��منان 
به تش��كل هاى س��ایر استان ها 
از وضعی��ت مؤلفه ه��اى محیط 
كس��ب و كار در زمستان 1۳۹۵ 

ارائه كرده اند. 

محیط  وضعی��ت  همچنی��ن 
كس��ب و كار ایران در زمس��تان 
1۳۹۵ براس��اس نظریه عمومى 
كارآفرینى ش��ین، ۵.۹۵ از 10 
ارزیاب��ى ش��ده اس��ت، چنانكه 
محی��ط  ارزیاب��ى  میانگی��ن 
اقتصادى )ش��امل محیط مالى، 
محی��ط اقتصاد كالن، س��اختار 
تولی��د و محی��ط جغرافیای��ى( 
۵.۸۶ و میانگین ارزیابى محیط 
نهادى  )شامل محیط سیاسى، 
محیط حقوقى، محیط فرهنگى 
و ساختار دولت، محیط فناورى 
و نوآورى و محیط آموزش��ى و 

علمى( ۶.04 بوده است. 

موانع کلیدى محیط 
کسب و کار

در گزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس، درباره مؤلفه  »دریافت 
تس��هیالت از بانك ه��ا« كه در 
تمام س��ال هاى گذشته مشكل 
ش��ماره یك فع��االن اقتصادى 
بوده، سه نكته ذكر شده است. 

نخس��ت، این تصور بنگاه هاى 
اقتصادى كه همچون دوره هاى 
گذش��ته، رانت بسیار زیادى در 
تس��هیالت و اعتب��ارات بانك��ى 
وجود دارد با كاهش شدید نرخ 
تورم چنین رانتى وجود نداشته 
و وضع كاماًل برعكس شده است 
)در حال��ى ك��ه قباًل ن��رخ بهره 
واقعى منف��ى ب��ود، اینك نرخ 
بهره واقعى مثبت ش��ده است( 
پ��س اتكا ب��ه وام بانك��ى اینك 
به تنهایى نمى تواند راهگش��اى 
و  باش��د  بنگاه ه��ا  مش��كالت 

وضعیت دش��وار آنه��ا را بهبود 
بخش��د. نكت��ه دوم به ش��رایط 
عموم��ى نظام بانك��ى در زمان 
حاض��ر مربوط اس��ت، به طورى 
كه هر روز كه مى گذرد وضعیت 
بانك ه��ا وخیم تر ش��ده و توان 

وام دهى آنها كاهش مى یابد. 
مش��كل  س��وم،  نكت��ه  ام��ا 
همیشگى بنگاه هاى اقتصادى با 
نظام بانكى اس��ت و آن تبعیض 
ب��ا  س��لیقه اى  برخورده��اى  و 
متقاضیان دریافت تس��هیالت و 
همچنین اعطاى وام هاى بسیار 
س��نگین به بنگاه هاى رابطه دار 
و اف��راد خ��اص اس��ت. در كنار 
مش��كل دسترس��ى به بانك ها، 
موان��ع تأمی��ن مال��ى از ب��ازار 
سرمایه نیز در س��ال هاى اخیر 
به عنوان مانع دوم ذكر مى شود. 
و  تولیدى  فعالیت ه��اى  رك��ود 
تحق��ق نیافت��ن پیش بینى هاى 
خوش بینانه بنگاه هاى اقتصادى 
ب��راى فروش بیش��تر و افزایش 
و  دوام  راه  تنه��ا  هزینه ه��ا، 
را  از ورشكس��تگى  جلوگی��رى 
دریافت منابع مالى بیشتر كرده 
تا یك روز دیگر را پش��ت س��ر 
بگذارند تا ش��اید اوض��اع بهتر 

شود. 
»وج��ود  مؤلف��ه  همچنی��ن 
مفاسد اقتصادى در دستگاه هاى 
حكومتى« از رق��م ۶.4۳ )رتبه 
۶( در زمس��تان سال 1۳۹2 به 
رقم ۷.۳1 )رتبه ۳( در زمستان 
1۳۹۵ رسیده اس��ت كه نشان 
مى دهد ط��ى س��ال هاى مورد 
بررس��ى، ش��رایط این مؤلفه از 

مشاركت كننده  تشكل هاى  نظر 
به مرور نامساعدتر شده است. با 
جاى گرفتن فساد اقتصادى در 
رتبه سوم از س��ال گذشته باید 
این مهم را به منزله هش��دارى 
ج��دى تلقى ك��رد ت��ا اقدامات 
اساسى براى كاهش آن صورت 
گیرد. مؤلفه »برگشت چك هاى 
مشتریان و همكاران« نیز از رقم 
۵.۳۸ )رتب��ه 1۵( در زمس��تان 
 ۶.۶۸ رق��م  ب��ه   1۳۹2 س��ال 
)رتب��ه ۵( در زمس��تان 1۳۹۵ 
رسیده كه نش��ان مى دهد طى 
س��ال هاى مورد بررسى شرایط 
ای��ن مؤلفه از نظر تش��كل هاى 
نس��بت  ب��ه  مش��اركت كننده 

نامساعدتر شده است. 
تحریم هاى  »اعم��ال  مؤلف��ه 
بین المللى علیه كش��ور« نیز از 
رقم ۶.۵۵ )رتبه ۵( در زمستان 
سال 1۳۹2 به رقم ۵.۵۹ )رتبه 
1۵( در زمستان 1۳۹۵ رسیده 
ك��ه گوی��اى آن اس��ت كه طى 
س��ال هاى مورد بررسى، شرایط 
ای��ن مؤلفه از نظر تش��كل هاى 
م��رور  ب��ه  مش��اركت كننده 

مساعدتر شده است. 
همچنی��ن مؤلف��ه »بى ثباتى 
در قیم��ت مواد اولی��ه« از رقم 
زمس��تان  در   )۳ )رتب��ه   ۶.۶۵
رق��م ۵.۵4  ب��ه  س��ال 1۳۹2 
)رتبه 1۶( در زمس��تان 1۳۹۵ 
رسیده كه نش��ان مى دهد طى 
س��ال هاى مورد بررسى شرایط 
ای��ن مؤلفه از نظر تش��كل هاى 
نس��بت  ب��ه  مش��اركت كننده 
مس��اعدتر شده اس��ت.  مؤلفه 
غیرمنطق��ى  »قیمت گ��ذارى 
توس��ط  تولی��دى  محص��والت 
دول��ت و نهاده��اى حكومتى« 
نیز از رتبه 10  )رقم ۵.۹۳( در 
زمستان سال 1۳۹2 به رتبه 1۳  
)رقم ۵.۷۵( در زمستان 1۳۹۵ 
رسیده است كه نشان دهنده آن 
است كه ش��رایط این مؤلفه نیز 
در س��ال هاى مورد بررس��ى از 
مشاركت كننده  تشكل هاى  نظر 

اندكى مساعدتر شده است. 
همچنین مؤلف��ه »نرخ باالى 
بیم��ه اجبارى نیروى انس��انى« 
در ش��رایط اقتص��ادى با رش��د 
ك��م جان و البته مفاس��دى كه 
در ح��وزه تامین اجتماعى وجود 
دارد نیز باعث ش��ده این عامل 
در جایگاه شش��م بین 2۳ مانع 
اصل��ى در محی��ط كس��ب و كار 

ظاهر شود. 

آخرین گزارش مرکز پژوهش هاى مجلس درباره نتایج ارزیابى 232 تشکل اقتصادى کشور نشان مى دهد
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س��ازمان  رئی��س 
بخش  گف��ت  خصوصى س��ازى 
زی��ادى از ش��ركت هاى دولتى 
ب��ه دلیل اینك��ه كاال و خدمات 
یارانه اى دریافت مى كنند، اجازه 
واگذارى آنها به بخش خصوصى 

وجود ندارد. 
به گ��زارش  »فرصت امروز«، 
عب��داهلل  اش��رف  میرعل��ى 
پورى حس��ینى ب��ا اش��اره ب��ه 
اینك��ه در قانون بودج��ه، ریال 
به ری��ال و میلیارد ب��ه میلیارد 
درآم��د و هزین��ه هر ش��ركت 
مقابل آن نوش��ته ش��ده است، 
گف��ت: تقاض��اى ما این اس��ت 
كه با تهیه ی��ك جدول تلفیقى 
ب��ه س��ازمان خصوصى س��ازى 
افزای��ش بودجه ها  اعالم ش��ود 
مرب��وط به چیس��ت، آیا مربوط 
ب��ه س��رمایه گذارى هاى جدید 
دولت در گروه هاى 1 و 2 است 
یا موارد دیگر را در برمى گیرد. 

مع��اون وزیر اقتص��اد با بیان 
ای��ن مطلب ك��ه دول��ت براى 
 ۳ گ��روه  در  س��رمایه گذارى 

مجاز اس��ت، خاطرنش��ان كرد: 
به  اج��ازه ورود  بخش خصوصى 
گ��روه ۳ را ن��دارد و ب��ه عبارت 
انحصارا براى  دیگر، این گ��روه 
دولت  اختیار  در  سرمایه گذارى 
ق��رار گرفته اس��ت و در مقابل، 
هرگون��ه فعالیت دولت در گروه 
1 ممن��وع ب��وده و كارى خالف 

محسوب مى شود. 

او ادام��ه داد: م��ا ب��ا بخ��ش 
بزرگ��ى از ش��ركت هاى گ��روه 
1 و 2 مواج��ه هس��تیم ك��ه به 
دلی��ل اینك��ه كاال و خدم��ات 
اجازه  مى دهند،  ارائ��ه  یارانه اى 
واگذارى آنها به بخش خصوصى 
وجود ن��دارد.  پورى حس��ینى، 
شركت هایى را كه در حوزه آب، 
برق و گاز فعالیت مى كنند جزو 

این گروه از ش��ركت ها خواند و 
اف��زود: تا زمانى كه قیمت كاال و 
خدمات این گروه از ش��ركت ها 
تكلیفى است، واگذارى ها به طور 

كامل صورت نخواهد گرفت. 
رئیس سازمان خصوصى سازى 
تصری��ح كرد: مجلس باید توجه 
داش��ته باش��د كه الزم اس��ت 
اقتصادى،  فعالیت هاى  توس��عه 

تصدى گرایان��ه  و  بن��گاه دارى 
دول��ت در گروه ی��ك را متوقف 
كن��د، ام��ا احتم��ال دارد ك��ه 
اتف��اق  ب��ه  قری��ب  اكثری��ت 
س��رمایه گذارى هاى دول��ت در 

گروه ۳ صورت مى پذیرد. 
گفتنى است به استناد ماده 2 
فصل دوم سیاست هاى اجرایى 
اصل 44 قانون اساس��ى، دولت 
مجاز و مكلف است 100درصد 
سهام شركت هاى گروه یك را 
به بخش خصوصى واگذار كند. 
همچنین در تبصره هاى ماده ۳ 
فصل 2 ای��ن قانون درخصوص 
ش��ركت هاى گروه 2 آمده كه 
دول��ت مج��از و مكلف اس��ت 
ب��ه منظور حفظ س��هم بخش 
دولت��ى در فعالیت ه��اى گروه 
2 م��اده 2، همچنان 20درصد 
از س��هام شركت هاى حاضر در 
گ��روه 2 را در اختیار داش��ته 
باش��د و ۸0درصد باقیمانده را 
به بخش هاى خصوصى، تعاونى 
و عموم��ى غیردولت��ى واگذار 

كند. 

رئیس سازمان خصوصى سازى اعالم کرد

اقتصاد یارانه اى مانع خصوصى سازى است

اقتصاد کالن

انرژی یادداشت

ایمان ولى پور
ivankaramazof@yahoo.com
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کارشناس اقتصادى
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رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد 
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فرصت امروز: اعضای شورای گفت وگوی 
استان تهران در سی و پنجمین نشست خود 
به بررسی موانع توسعه صادرات و راهکارهایی 
که می تواند به رش��د آمار صادرات منتهی 
شود پرداختند. به گزارش »فرصت امروز«، 
در ابتدای نشس��ت سیدحس��ین هاشمی، 
استاندار تهران، به انعقاد قرارداد نفتی ایران و 
کنسرسیوم نفتی شامل شرکت توتال فرانسه 
اشاره کرد و گفت: دستیابی به رشد اقتصادی 
8 درص��دی، مس��تلزم س��رمایه گذاری 65 
میلیارددالری در سال است و به وضوح منابع 
داخلی برای این میزان سرمایه گذاری کافی 
نیس��ت. در چنین شرایطی انعقاد قرارداد با 
توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی، از 
آنجا که می تواند دیگر سرمایه گذاران را نیز 
برای ورود به ایران ترغیب کند، بسیار حائز 
اهمیت است. او گفت: کشورهایی نظیر ایتالیا 
و کره جنوبی نیز در شرف سرمایه گذاری در 
ایران هستند که نشانه های امیدوارکننده ای 
است. او با بیان اینکه تالش می شود از فضای 
به وجود آمده، جهت جذب سرمایه گذاری 
برای پروژه های تعریف ش��ده استفاده شود، 
گف��ت: یکی از اهرم های مؤث��ر برای جذب 
س��رمایه، ات��اق تهران اس��ت. ات��اق تهران 
می تواند نقش کلیدی در این زمینه ایفا کند. 
فهرست پروژه های نیازمند سرمایه گذاری نیز 
مشخص بوده و باید تالش کرد در مواردی 

که امکان پذیر است، سرمایه جذب شود. 

بهبود در فضای کسب و کار با اصالح 
روش ها

در ادامه این نشست، مسعود خوانساری، 
رئی��س اتاق تهران با بی��ان اینکه همچنان 
چند مسئله اساس��ی در بخش اقتصاد حل 
نشده باقی مانده اس��ت، گفت: یکی از این 
مس��ائل چالش های نظام بانکی اس��ت که 
ای��ن چالش ها، هم با توج��ه به فضای کلی 
کش��ور و هم به دلیل نقشی که نظام بانکی 
در تولید و توسعه دارد، باید مورد رسیدگی 
قرار گی��رد. رئیس ات��اق ته��ران در ادامه، 

انعقاد ق��رارداد توتال را مقدمه ای برای ورود 
س��ایر کمپانی های بزرگ خارجی به ایران 
توصیف کرد و گفت: آنچه شکل گیری این 
قراردادها را تسریع می کند، اصالح روش ها و 
فرآیندهاست. در واقع از این طریق در فضای 

کسب و کار بهبود حاصل می شود. 

سه مانع توسعه صادرات غیر نفتی
محمد الهوت��ی، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران و رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران، روی سه مانع اصلی توسعه صادرات 
غیرنفتی دس��ت گذاشت و توضیح داد: به 
نظر می رسد غیرواقعی بودن نرخ ارز و عدم 
تعدیل آن بر مبنای نرخ تورم، تس��هیالت 
گران قیمت و حمل و نقل گران که ش��امل 
هزینه های بندری نیز می شود از مهم ترین 
مسائلی است که مانع رشد صادرات شده 
اس��ت. رئیس کنفدراس��یون صادرات در 
ادامه به تعیین نرخ 11درصدی تسهیالت 
صادرکنندگان در س��ال گذش��ته اش��اره 
کرد و گفت: در س��ال جاری، زمزمه هایی 
 مبنی ب��ر افزای��ش ن��رخ 11درصدی به 
14 درصد مطرح است، با این استدالل که 
صادرکنن��دگان بتوانند از منابع بانکی نیز 
بهره بگیرند، اما به نظر می رس��د افزایش 
این ن��رخ، رقابت پذیری صادرکنندگان در 

بازار های جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. 

ضرورت بسترسازی برای تولید 
صادرات محور

همچنین محمدرض��ا نجفی منش نیز از 
ضرورت بسترسازی برای تولید صادرات محور 
س��خن گفت و ادامه داد: اتاق تهران س��ال 
گذشته، بخشی از انتظارات بخش خصوصی 
را خط��اب به دولت اعالم ک��رد و برای حل 
آن کار عملیاتی صورت گرفت. الزم است در 
سال جاری نیز چنین اقدامی  صورت گیرد، 
چراکه اگر صادرات توس��عه نیابد، تولید به 
حرکت درنمی آید و البته ایجاد فرصت های 

شغلی نیز با مشکل مواجه می شود. 

ضعف رقابت پذیری کاالهای صنعتی 
کشور

همچنین مهدی پورقاضی در این نشست 
اظهار داشت: نکات کلیدی در این راهکارها 
مغف��ول مانده اس��ت. رئیس کمیس��یون 
صنع��ت و معدن اتاق ته��ران گفت: به چه 
دلیل موضوع نرخ ارز در ذیل این مس��ائل 
و خواس��ته ها قرار نگرفته است. او با اشاره 
به ضع��ف رقابت پذی��ری کاالهای صنعتی 
کش��ور گفت: وقتی قیمت و کیفیت کاالها 
رقابتی نیس��ت، چگونه می توان به توس��عه 
ص��ادرات فکر کرد؟ این مس��ئله ای اس��ت 
ک��ه وزارت صنعت بای��د روی آن کار کند. 
اصالح سیاس��ت های ارزی، ارائه تسهیالت 
ارزان قیمت، تقویت روابط خارجی و رقابتی 
ک��ردن صنعت از مهم تری��ن اقدامات برای 

رشد صادرات غیرنفتی است. 

راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت
اله محمد آقایی، مدیرکل ام��ور اقتصادی و 
دارایی استان تهران با اشاره به اینکه آنچه از ناحیه 
کارگروه توسعه صادرات مطرح شده، به عنوان 
راهبردهای بلندمدت و کوتاه مدت قابل استفاده 
است، گفت: واقعیت این است تا زمانی که میان 
اقتص��اد ایران و جه��ان، ارتباط مطلوبی وجود 
نداشته باشد، صادرات توسعه نخواهد یافت. در 
این میان، اصالح نرخ ارز باید یک بار برای همیشه 
اتف��اق بیفتد. ضمن آنکه شناس��ایی بازارهای 
هدف نیز بس��یار حائز اهمیت اس��ت. در حال 
حاضر جای افراد حرفه ای که در زمینه تقویت 
ارتباطات تجاری ایران با کشورهای هدف تجاری 
در سفارتخانه ها نقش ایفا کنند، خالی است. او 
با تأکید بر اینکه باید نسبت به ارتقای کیفیت 
تولیدات نیز اقداماتی صورت گیرد، افزود: بسیاری 

از محصوالت ایرانی ماهیت سنتی دارند. 

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از اعالم 
آمادگی ش��رکت های آلمانی و فرانسوی برای 
راه ان��دازی فروش��گاه های ب��زرگ زنجیره ای 
در کش��ور خب��ر داد و گفت: این ش��رکت ها 
پیش��نهادهای عملی و برنامه ه��ای خود را از 
س��ال آینده می��الدی )2018( ب��ه بعد اعالم 
خواهند کرد. مجتبی خس��روتاج در گفت وگو 
با ایرن��ا افزود: اتب��اع ایران��ی و خارجی برای 
راه اندازی فروش��گاه های زنجیره ای در کشور 
مطابق مقررات با هیچ مش��کل و محدودیتی 
مواجه نیس��تند. به گفته این مقام مس��ئول، 
تاکنون از کش��ورهای آلمان، فرانسه و برخی 
دیگر از کشورهای اروپایی پیشنهاداتی در این 
خصوص ارائه شده که در دست بررسی است 
و برخ��ی از آنها از اع��الم برنامه های خود در 
سال 2018 خبر داده اند. معاون وزیر صنعت، 
معدن و تجارت اظهار داشت: برخی کشورهای 
عربی حاش��یه خلیج فارس نی��ز در این زمینه 
درخواس��ت هایی ارائه کرده اند و بعضی از آنها 
که پیشتر فعالیت هایی داش��ته اند، به توسعه 
شعبه های خود مشغولند. خسروتاج خاطرنشان 
کرد: این ش��رکت ها با راه اندازی فروشگاه های 
زنجیره ای در شبکه توزیع کشورمان فعالند و 

به توزیع کاالهای داخلی ساخت ایران و ارائه 
برخی محصوالت و تولی��دات خارجی که با 
رعایت قوانین و مقررات به کش��ور وارد شده 
باش��د، می پردازند. وی تصریح کرد: هدف از 
توسعه این فروش��گاه ها در کشور به حداقل 
رس��اندن هزینه ها، تأمین با کیفیت و مطابق 
نی��از مصرف کنندگان، کوت��اه کردن زنجیره 
تأمین کاال از تولید ت��ا مصرف، کوتاه کردن 
دست واس��طه ها و دالالن، افزایش شفافیت 
در نظام توزیع، کنترل بهتر مس��ائل مالی و 
مالیات��ی و ارتقای بهره وری در خرید اس��ت 
ت��ا مردم بتوانن��د با توجه ب��ه گرفتاری های 
روزم��ره با صرف حداقل زمان حداکثر خرید 
را داشته باشند. رئیس سازمان توسعه تجارت 
ایران بیان داش��ت: این شرکت های خارجی 
ع��الوه بر تهران، به س��ایر ش��هرهای بزرگ 
کش��ور که از بازار مناس��بی برخوردار بوده و 
فعالیت ش��ان همراه با توجیه اقتصادی باشد، 
نظر دارند. وی یادآوری کرد: این ش��رکت ها 
بای��د در چارچوب قوانین و مقررات کش��ور، 
برای فعالیت خود از مرکز امور اصناف مجوز 
بگیرند و درخواس��ت های خود را به اتحادیه 

فروشگاه های زنجیره ای ارائه کنند. 

در سی و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش  خصوصی استان تهران مطرح شد

نشانه های امیدوار کننده سرمایه گذاری خارجی در ایران
یادداشت

استفاده از پتانسیل های مدیریتی 
زنان در دولت دوازدهم

80درصد اش��تغال ایجادشده در سال 1۳۹5 مربوط به زنان 
بوده و لزوم بهره برداری بیش��تر از ظرفیت ها و پتانس��یل های 
مدیریت��ی زنان در دولت دوازدهم مهم اس��ت. در حال حاضر 
بیش از 1600 نفر از بانوان شاغل در ستاد مرکزی وزارت تعاون، 
کار و رف��اه اجتماعی، ادارات کل اجرایی، س��ازمان های تابعه و 
ادارات استانی آنها در پست های مدیریت پایه و میانی مشغول 
به فعالیت هستند که بیش��ترین تعداد مطلق حضور زنان در 
پس��ت های مدیریتی در بین وزارتخانه ها است. با توجه به این 
ض��رورت و دیدگاه های مثبت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به واقعیت اجتماعی زنان با رویکرد برنامه ریزی و سیاست گذاری 
»حس��اس به جنسیت« و مبتنی بر »عدالت جنسیتی« برای 
تنظیم گری، در حوزه های مربوط به زنان در دولت یازدهم تالش 
شد زیرساخت های الزم جهت حضور پررنگ تر زنان در سطوح 
مدیریتی میانی سازمان های زیرمجموعه وزارتخانه ایجاد شود. 
بررسی های ما براس��اس بانک های اطالعاتی موجود در زمینه 
توانمندی و تخصص زنان ش��اغل در وزارتخانه و سازمان های 
تابعه نش��ان دهنده وجود بانوانی اس��ت که تجربه پس��ت های 
مدیریت��ی پایه و میانی را در رزوم��ه کاری خود دارند. با توجه 
به اقدامات صورت گرفته در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
طی چهار سال گذشته انتظار می رود در دولت دوازدهم بیش 
از پیش شایسته س��االری به جای جنسیت مدنظر قرار گرفته 
و حضور بیشتر بانوان به خصوص در حوزه های ارشد مدیریتی 
و تصمیم گیری را ش��اهد باش��یم. در سال های اخیر با افزایش 
سطح تحصیالت زنان ورود آنها به بخش رسمی اشتغال کشور 
را شاهد بودیم، به نحوی که حدود 80درصد اشتغال ایجادشده 
در س��ال 1۳۹5 مربوط به زنان بوده است. با مشاهده آمار 22 
میلیونی اشتغال کشور و عدم پوشش بیمه اجتماعی 6 میلیون 
نفر از آنها که عمدتا زنان هس��تند، پی می بریم که کلید رفع 
بس��یاری از چالش های صندوق های بیمه ای، به عنوان یکی از 
س��ه چالش عمده کش��ور در کنار محیط زیست و آب، از گذر 
پوشش بیمه ای زنان می گذرد. اگرچه در سال های اخیر سهم 
بیمه ش��دگان زن به 18درصد کل بیمه شدگان ارتقا یافته، اما 
هن��وز صندوق های بیمه ای قوانین منعطف با ش��رایط زنان را 
ندارن��د. توجه به این موضوع که آین��ده صندوق های بیمه ای 
بین النسلی در گرو پوش��ش بیمه ای بیشتر زنان است ما را به 
موضوع حضور بیشتر و موثرتر زنان در سطوح مختلف مدیریت 
این صندوق ها معطوف می کند.                      منبع: ایسنا

یادداشت

حملونقل

افزایش بهره وری و اشتغال با 
خصوصی سازی

تص��ور نادرس��تی ک��ه برخ��ی در جامع��ه ترویج 
می کنند، این است که با خصوصی سازی شرکت های 
دولتی، این ش��رکت ها به حال خود رها می شوند در 
حال��ی که طبق قانون تا پنج س��ال پس از واگذاری 
س��ازمان خصوصی س��ازی نظارت مس��تمری بر این 
ش��رکت ها دارد.  در دوره پنج ساله پس از واگذاری، 
صاحبان جدید سهام شرکت ها باید برای اموری چون 
افزایش س��رمایه، گرفتن وام، اصالح اساسنامه، ثبت 
صورت  جلسات مجامع عمومی و نظایر آن از سازمان 
خصوصی س��ازی مجوز بگیرند. نتایج یک بررسی در 
س��ال ۹4 که روی 2۳ شرکتی که به صورت کنترلی 
- بلوکی واگذار ش��ده بودند، نش��ان م��ی داد که این 
ش��رکت ها نه تنها پس از واگذاری تضعیف نش��ده اند 
بلکه بهره وری و اش��تغال آنها نیز افزایش یافته است. 
این 2۳ ش��رکت، آنهایی بودند که بیش از 50درصد 
سهام آنها واگذار شده بود. پارسال این پایش به بیش 
از 100 شرکت واگذارشده به شکل کنترلی - بلوکی 
تس��ری یافت و دو پژوهشکده نیز در بررسی عملکرد 
این ش��رکت ها با سازمان خصوصی س��ازی همراهی 
کردند تا هفت شاخص کلی شامل اشتغال، بهره وری، 
توسعه، نیروی انسانی، س��رمایه گذاری، سودآوری و 
کارایی آنها رصد شود و می توان نتایج آن را به نوعی 
عملکرد دولت در حوزه خصوصی س��ازی نیز قلمداد 

کرد. 
منبع: ایرنا

همزمان با بهره برداری از 5 خط ریلی
ایس��تگاه  های راه آهن در مراکز استان ها تا شهریور 

آماده بهره برداری است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: به منظور تکمیل 
هرچه س��ریع تر عملی��ات اجرایی اتص��ال پنج مرکز 
استان به ش��بکه ریلی، ساختمان اصلی ایستگاه  های 
راه آهن در شهرهای کرمانشاه، رشت و ارومیه به طور 
متوس��ط با پیشرفت فیزیکی85درصد در حال انجام 
اس��ت و تا پایان ش��هریورماه به بهره برداری خواهد 
رس��ید. به گزارش »فرصت امروز« ب��ه نقل از روابط 
عمومی و امور بین الملل ش��رکت س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور، خیراهلل خادمی ضمن 
اع��الم این خبر گف��ت: اتصال پنج مرکز اس��تان به 
شبکه ریلی از برنامه های اصلی توسعه حمل و نقلی در 
دولت یازدهم است که عالوه بر سهولت دسترسی در 
داخل کشور، ایران را به یکی از مهم ترین و امن ترین 
مراکز حمل و نق��ل ریلی در منطق��ه تبدیل می کند. 
وی در خص��وص عملیات اجرایی ایس��تگاه راه آهن 
 ارومی��ه بی��ان کرد: این ایس��تگاه در مح��ور راه آهن

 مراغه- ارومیه واقع ش��ده اس��ت که اولویت اول آن 
شامل ساختمان اصلی، نمازخانه، سکوهای مسافری 
به همراه س��ایبان سکوها، س��اختمان پلیس، منابع 
زمین��ی و هوایی، پس��ت ب��رق و ژنراتور ب��ه همراه 
انش��عابات و محوطه  سازی با پیشرفت فیزیکی حدود 
۹0درص��د در ح��ال اج��را اس��ت و در ح��ال حاضر 
دسترس��ی ب��ه آن از طریق جاده ارومیه- اش��نویه و 
جاده روس��تای برهانلو صورت می گیرد. معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی اف��زود: این ایس��تگاه در زمینی به 
مس��احت ۳0 هکتار در حال اجراس��ت که مساحت 
کل س��اختمان های آن 16 ه��زار و 6۳5 متر مربع، 
مساحت س��کو ها حدود 8 هزار متر مربع و مساحت 

ساختمان اصلی 5 هزار و ۳76 مترمربع است. 
خادم��ی در ادام��ه در خصوص ایس��تگاه راه آهن 
مح��ور  در  واق��ع  ایس��تگاه  ای��ن  اف��زود:   رش��ت 
قزوین- رش��ت اس��ت که در دو اولویت در حال اجرا 
اس��ت و اولوی��ت اول آن ش��امل س��اختمان اصلی، 
سکو های مسافری، تاسیسات برقی، مکانیکی و منابع 
زمین��ی و هوایی، آب و محوطه س��ازی با پیش��رفت 
فیزیکی حدود 80درصد در دس��ت اقدام اس��ت. وی 
خاطرنش��ان کرد: مساحت کل س��اختمان های این 
ایستگاه 27 هزار و 188 متر مربع است که در زمینی 
به مس��احت 622 هزار و 185 مترمربع در حال اجرا 
اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی پیشرفت فیزیکی 
ف��از اول ایس��تگاه راه آه��ن کرمانش��اه را 85درصد 
اعالم کرد و افزود: این فاز ش��امل س��اختمان اصلی، 
نمازخانه، رس��توران، س��اختمان پلیس، س��کوهای 
مس��افری به همراه س��ایه بان، منابع آب، پست برق 
و ژنرات��ور، محوطه س��ازی اس��ت. خادم��ی در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: ایستگاه راه آهن کرمانشاه در محور 
اراک-مالیر- کرمانش��اه واقع ش��ده است. مدیرعامل 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور 
مساحت زمین ایستگاه را 82۳ هزار مترمربع دانست 
و گف��ت: از ای��ن میزان ۳ ه��زار و 865 مترمربع آن 
ساختمان اصلی ایستگاه و ۳2 هزار و 461 متر مربع 
آن مس��احت س��اختمان های جنبی اس��ت. خادمی 
همچنی��ن بهره برداری از ایس��تگاه همدان در محور 
ته��ران- همدان را یکی دیگ��ر از اقدامات در همین 
راس��تا دانس��ت که نخس��تین قطار به مقصد مشهد 

مقدس در این ایستگاه مسافرگیری کرد. 

وحیده نگین
مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

سیدجعفر سبحانی
مشاور رئیس سازمان خصوصی سازی



شبکه کانون های تفکر ایران در نامه ای 
ب��ه رئیس جمهور، ضمن اب��راز نگرانی از 
وضعیت موجود نظام بانکی و برش��مردن 
ش��واهد آن، ب��ه تبیین ریش��ه های مؤثر 
در ایج��اد وضعیت فعل��ی و ارائه راهکار 

پرداخته است. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز«، ش��بکه 
کانون های تفک��ر ایران )ایت��ان( در این 
نامه، پیش��نهادهای پنج گان��ه ای را برای 

اصالح نظام بانکی ارائه کرده است. 
در این نامه آمده اس��ت: نظ��ام بانکی 
یکی از مش��کالت اقتصاد ایران نیس��ت، 
بلک��ه علت اصل��ی مش��کالت اقتصادی 
کشور اس��ت و تا مسئله نظام بانکی حل 
نش��ود، اهداف مهمی همچون اشتغال و 

رونق غیرتورمی محقق نخواهند شد. 
در ادامه نام��ه، ش��واهدی از ناکارآمد 
و نامطل��وب بودن نظام بانک��ی از جمله 
افزای��ش نقدینگ��ی و تخصی��ص آن به 
بخش های غیرمولد اقتصاد، باال بودن نرخ 

سود تسهیالت بانکی، افزایش قابل توجه 
اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی و 
استمهال گس��ترده تسهیالت بانکی بیان 
شده و در بخش دیگری از نامه ریشه های 
این وضعیت ناکارآمد نظام بانکی بررسی 

شده است. 
ای��ن نه��اد پژوهش��ی، مهم ترین علت 
ع��دم  را  کنون��ی  بح��ران  ش��کل گیری 
اس��تقالل بان��ک مرکزی از نظ��ام بانکی 
بیان و تصریح کرده است: »در سال های 
گذش��ته مواجهه بانک مرکزی با بانک ها، 
عمدت��ا همراه ب��ا توصیه و فاق��د اقتدار 
الزم در مقام سیاس��ت گذار و ناظر است. 
اقداماتی چون واگذاری امر حیاتی تعیین 
نرخ س��ود تس��هیالت بانکی به بانک ها، 
باز گذاش��تن دس��ت بانک ه��ا در اضافه 
برداش��ت از بانک مرک��زی، کاهش نرخ 
ذخی��ره قانونی و انج��ام توصیه به جای 
قاعده گ��ذاری و تنظیم گ��ری از مصادیق 
رفت��ار مس��امحه کارانه بان��ک مرکزی با 

بانک هاست.«
رویکرد نادرس��ت در خلق و تخصیص 
نقدینگی، دومین علت ناکارآمدی نظام 
بانک��ی اس��ت که ای��ن نهاد پژوهش��ی 
به آن اش��اره ک��رده و ضم��ن انتقاد از 
سیاس��ت های پول��ی دول��ت یازده��م 
خطاب ب��ه رئیس جمهور گفته اس��ت: 
»تی��م اقتصادی جنابعالی همواره تأکید 
دارد که افزایش پای��ه پولی نامطلوب و 
افزایش ضریب فزاینده مطلوب اس��ت، 
در صورت��ی که این تفک��ر فاقد وجاهت 
علمی است؛ نقدینگی، نقدینگی است و 
خل��ق آن از محل ضریب فزاینده دلیلی 
بر س��الم بودن آن نیس��ت و خلق آن از 
محل بانک مرکزی نیز دلیل بر ناس��الم 
بودن آن نیس��ت. حال پس از گذش��ت 
چهار س��ال از اجرای سیاست های تیم 
اقتصادی شایسته است این افراد پاسخ 
دهند که چه س��همی از پول خلق شده 
توس��ط بانک ها طی چهار سال گذشته 

در خدمت تولید بوده است و این منابع 
به چه بخش های��ی تخصیص یافته و به 
چه میزان اش��تغال و رش��د ایجاد کرده 

است؟ 
نظ��ام  توس��عه  ب��ه  اهتم��ام  ع��دم 
قرض الحس��نه در سیستم بانکی، سومین 
عل��ت بیان ش��ده در ش��کل گیری وضع 
موجود اس��ت ک��ه نامه یاد ش��ده به آن 
اشاره کرده اس��ت. در انتهای نامه شبکه 
کانون های تفکر ایران نیز پیش��نهادهای 
پنچ گان��ه ای در راس��تای اص��الح نظ��ام 
بانکی به رئیس جمهور ارائه ش��ده اس��ت 
ک��ه این راهکاره��ا عبارتن��د از تقویت و 
مرکزی،  بان��ک  نظ��ارت  روزآمدس��ازی 
افزایش ش��فافیت عملکرد نظ��ام بانکی، 
گش��ایش خط اعتباری بانک مرکزی به 
منظور فعال س��ازی بخش های پیش��ران 
اقتصاد مانند س��اخت مسکن، اهتمام به 
توس��عه نظام قرض الحسنه و اصالح نظام 

چک. 

تغییرات روند سرمایه گذاری در بانک ها 
از کاهش سرعت س��پرده گذاری حکایت 

دارد. 
به گزارش ایسنا، سپرده های بانکی بخش 
عم��ده ای از حج��م نقدینگی را تش��کیل 
می دهند که سهم باالی آن به سپرده های 
بخش غیردولتی مربوط است. این سپرده ها 
شامل سپرده های دیداری، سرمایه گذاری 
مدت دار و قرض الحس��نه می ش��ود و البته 
سرمایه گذاری های مدت دار سهم اصلی را 

به خود اختصاص می دهد. 
تغییرات  وضعی��ت  گ��زارش  آخری��ن 
سپرده های بانکی نشان می دهد در پایان 
سال ۱۳۹۵ که نقدینگی به حدود ۱۲۵۳ 
تریلیون تومان رسیده، سهم سپرده های 
بخش غیردولتی ت��ا ۱۲۱۴ هزار میلیارد 

تومان بوده است. روند سپرده های بخش 
غیردولتی در پایان س��ال گذشته نسبت 
به س��ال ۱۳۹۴ کند ش��ده به طوری که 
از ۳۱.۲ درص��د ب��ه ۲۳.۹ درصد کاهش 
یافته اس��ت. این در ش��رایطی است که 
حجم س��پرده های بخ��ش غیردولتی از 
حدود ۹۸۰ هزار میلیارد تومان در پایان 
سال ۱۳۹۴، رشدی نزدیک به ۲۱۶ هزار 
میلیارد تومان داش��ته و ب��ه ۱۲۱۴ هزار 
میلیارد تومان در سال گذشته می رسد. 

از مجموع سپرده های بخش غیردولتی 
تا ۱۰۱۲ هزار میلی��ارد تومان متعلق به 
س��رمایه گذاری م��دت دار و ب��ه عبارتی 
س��پرده گذاری مدت دار در بانک هاس��ت 
 ک��ه در ای��ن بخ��ش نیز کاه��ش حدود 
۸ درصدی سرعت رش��د سرمایه گذاری 

مش��هود اس��ت، به طوری که از س��رعت 
حدود ۳۴.۲ درصد در پایان سال ۱۳۹۴ 
به رش��د ۲۳.۶ درصدی در پایان س��ال 

گذشته کاهش می یابد.
  ب��ا اینک��ه س��رعت س��رمایه گذاری 
مدت دار در بانک ها کند شده، ولی حجم 
آن ب��ا رون��دی رو به رش��د از ۸۱۸ هزار 
میلیارد تومان به ۱۰۱۲ هزار میلیارد در 

سال ۱۳۹۵ رسیده است. 
در رابط��ه با تس��هیالت قرض الحس��نه 
که ط��ی س��ال های گذش��ته ب��ا کاهش 
س��رمایه گذاری مردم در این حوزه همراه 
بوده، باید یادآور ش��د که س��رعت رش��د 
س��پرده گذاری تا ۵درصد افزای��ش دارد و 
از ۲۰.۲ در س��ال ۱۳۹۴ ب��ه ۲۸.۳ درصد 
رسیده و مانده آن تا ۶۰هزار میلیارد تومان 

گزارش شده اس��ت.  در مجموع از عوامل 
تأثیر گ��ذار ب��ر س��پرده گذاری در بانک ها 
می توان به نرخ س��ود بانکی متعلق به آن 
اش��اره کرد که در ابتدای س��ال ۱۳۹۵ تا 
۳درصد کاهش و از ۱۸ درصد سال ۱۳۹۴ 
به ۱۵درصد رس��ید. این در شرایطی است 
ک��ه در جریان کاهش س��ود بانکی برخی 
کارشناسان بر این اعتقادند که کاهش نرخ 
سود بانکی می تواند بر حجم سرمایه موجود 

در بانک ها اثرگذار باشد. 
 کاه��ش نرخ س��ود بانک��ی موضوعی 
اس��ت که طی مدت اخیر بار دیگر به طور 
جدی تری از س��وی مدی��ران اقتصادی و 
بانکی مطرح ش��ده ولی ظاه��راً در حال 
حاض��ر توافق جمعی در مورد چگونگی و 

نحوه کاهش نرخ سود وجود ندارد. 

آخرینوضعیتسپردهگذاریدربانکها

شبکهکانونهایتفکرایران)ایتان(درنامهایبهرئیسجمهورمطرحکرد

پیشنهادهای پنج گانه برای اصالح نظام بانکی بانکمرکزیمجوزافزایشسرمایه
بانکآیندهراصادرکرد

بان��ک آینده در راس��تای ماموری��ت اصلی خود با 
ایفای نقش برای افزایش رفاه جامعه، تقویت تولید، 
ایجاد پایداری در توس��عه اقتصادی کش��ور، ارتقای 
س��المت عملکرد و اس��تحکام مالی بان��ک، فرآیند 
افزایش س��رمایه برای دس��تیابی به سرمایه ۳۰هزار 
میلیارد ریالی را از دو سال گذشته آغاز کرده است. 
به گزارش روابط عمومی بانک آینده، پس از موافقت 
بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار، مراحل 
اجرایی افزایش س��رمایه از مبلغ ۸ هزار میلیارد ریال 
به مبلغ ۱۶هزارمیلیارد ریال آغاز و آگهی پذیره نویسی 
افزایش س��رمایه در تاریخ ۵ اسفندماه ۱۳۹۴ از طریق 
جراید کثیراالنتش��ار به اطالع عموم رسید. در نهایت، 
پ��س از تصدیق کلیه مراحل قانون��ی صورت پذیرفته 
توس��ط بانک مرکزی و س��ازمان بورس و اوراق بهادار، 
مرحله اول افزایش سرمایه ۱۱بهمن ماه ۱۳۹۵ محقق 
ش��د و در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری 
ته��ران به ثبت قانونی رس��ید.  در اجرای مرحله دوم، 
بانک مرکزی، مجوز افزایش سرمایه بانک آینده از مبلغ 
۱۶ه��زار میلیارد ریال به مبلغ ۳۰هزار میلیارد ریال از 
محل آورده نقدی و مطالبات حال ش��ده سهامداران را 
ص��ادر و انجام آن را با رعایت قوانی��ن و مقررات ابالغ 
کرد. همچنین هیأت مدیره بانک آینده ابراز امیدواری 
کرده است که هم سو با استانداردهای بین المللی و مدل 
جدید نظارتی بانک مرکزی، تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت 
به افزایش س��رمایه بانک از ۳۰ ه��زار میلیارد ریال به 

۵۰هزار میلیارد اقدام کند. 

راهاندازیخدماتCIPبانک
ساماندرفرودگاهمهرآباد

بانک س��امان در راس��تای ارائه خدم��ات متمایز به 
مش��تریان برتر و ایجاد راحتی و آس��ایش در سفرها، 
خدم��ت جدید تش��ریفات اختصاص��ی فرودگاهی در 
فرودگاه مهرآباد تهران را ارائه می دهد.  به گزارش اداره 
روابط عمومی بانک سامان، مازیار فزونی، مدیر بانکداری 
ویژه و اختصاصی با اعالم این خبر گفت: مشتریان برتر 
بانک س��امان می توانند پس از هماهنگی با مرکز رزرو 
خدمات سامان، از خدمت تشریفات اختصاصی فرودگاه 

مهرآباد با اخذ تخفیف بهره مند شوند. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک یکشنبه4
اول مرداد 1396

شماره 837

بانکنــامه

برگزیتجذابیتبانکهایانگلیسیراکاهشمیدهد
انتخابهابجدیدبانکیدراروپا

بانک های اروپایی از هم اکنون ب��ه دنبال بهره برداری 
از ش��رایط بع��د از اج��رای ط��رح جدای��ی انگلیس از 
اتحادی��ه اروپا هس��تند و به همین منظور ب��رای بعد از  
»برگزیت« در خصوص ش��رایط بانک ه��ا و روابط مالی 
 بین کشورها ش��روع به برنامه ریزی کرده اند.  به گزارش

 سی ان بی سی، برونو لی مایر، وزیر اقتصاد فرانسه اعالم 
کرده که بانک های فرانس��وی برنامه دارند پس از خروج 
بریتانیا از اتحادیه اروپا، در پاریس هزار شغل ایجاد کنند. 
بانک هایی که در لندن در حال حاضر مس��تقر هستند، 
نیز در تالش��ند برای بعد از برگزی��ت برنامه هایی برای 
اش��تغال زایی در کشورهای خود به اجرا بگذارند.  دولت 
امان��ول مکرون اعالم کرده اس��ت برنامه هایی برای نگه 
داش��تن روابط با بریتانیا، مالی��ات بر درآمد و جلوگیری 
از افزایش مالیات بر تجارت را در دس��تور کار خود قرار 

می دهد. 

نوسانقیمت)تومان(نوعارز

۳.۷۷۶دالر آمریکا

۴.۴۳۴یورو اروپا

۴.۹۱۱پوند انگلیس

۱.۰۳۲درهم امارات

نرخارزنقدی

نرخسکهوطال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴۹۶.۲۰۰مثقال طال

۱۱۴.۵۵۶هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۶۸.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۳.۰۰۰سکه طرح جدید

۶۲۱.۵۰۰نیم سکه

۳۶۲.۵۰۰ربع سکه

۲۴۷.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت 30052

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش می رساند 
مجمع صندوق در خصوص:

 تغییر حداکثر واحدهای سرمایه گذاری نزد هر سرمایه گذار از 5 درصد به 
10 درصد      سایر موارد برگزار گردید.

برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی
 www.armanandishfund.com مراجعه فرمایید.

1
2

مصوبات مجمع
صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش به شماره ثبت 30052

به اطالع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری آرمان اندیش می رساند 
مجمع صندوق در خصوص:

 تغییر حداکثر تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق از 50,000 به 
100,000 واحد سرمایه گذاری؛    سایر موارد برگزار گردید.
برای دریافت اطالعات بیشتر به تارنمای صندوق به نشانی

 www.armanandishfund.com مراجعه فرمایید.

1
2



بازار س��رمایه و بان��ک به عنوان دو بال 
تأمی��ن مالی در کش��ور باید کمک کنند 
تا صنع��ت، مع��دن، تج��ارت و خدمات 
و کل فعالیت ه��ای اقتص��ادی بتوانن��د 
نیازهای مالی خ��ود را فراهم کنند. بازار 
سرمایه و بورس تهران در جایگاهی قرار 
دارند که وظیفه اصل��ی آن، تأمین مالی 
حوزه صنعت تعریف ش��ده است و قطعا 
نخس��تین اتصالی که بین بازار سرمایه و 
صنعت ایجاد می شود، بحث تأمین مالی 
است. برای ما جای بسی خوشحالی است 
که فع��االن حوزه صنعت و ح��وزه مالی 
دور ه��م جمع ش��ده اند و امیدواریم این 
همفکری و اش��تراک مساعی بتواند یک 
گام بلن��د در جهت توس��عه فعالیت های 
اقتص��ادی و در نهایت توس��عه و رش��د 

اقتصادی کشور باشد. 

رشد تأمین مالی از طریق بورس 
اوراق بهادار

در سال های گذش��ته سعی کردیم در 
حوزه تأمین مال��ی کارهای زیادی انجام 
دهی��م. آمار هم نش��ان می دهد عملکرد 
بازار سرمایه در این حوزه با گذشته قابل 
قیاس نیست. در عملکرد سال 89 میزان 
افزایش س��رمایه بالغ ب��ر 1000 میلیارد 
تومان بود، در صورتی که س��ال گذشته 

فق��ط تأمین مال��ی ش��رکت های بزرگ 
از ب��ورس اوراق به��ادار از طریق افزایش 
سرمایه درحدود 17000 میلیارد تومان 
بوده که رشد زیادی را نسبت به گذشته 
نشان می دهد. در گذشته شرکت ها فقط 
از طریق انتش��ار س��هام جدی��د از بازار 
س��رمایه تأمین مال��ی انج��ام می دادند، 
ول��ی هم اکنون تن��وع خوب��ی در حوزه 
ابزار تامین مالی را ش��اهدیم. انواع اوراق 
صکوک و بدهی این امکان را فراهم کرده 
تا ش��رکت ها هم بتوانند از این ابزار برای 
تأمین مالی اس��تفاده کنند. در گذش��ته 
هنگامی که حرف از تأمین مالی به میان 
می آمد بانک ها به ذهن متبادر می شدند، 
زی��را کان��ال تأمی��ن مالی در کش��ور ما 
بانک بود. هم اکنون مس��ئوالن کشور به 
این جمع بندی رس��یده اند که بانک ها به 
تنهایی نمی توانند بار تأمین مالی اقتصاد 
کش��ور را به  عهده بگیرند. بازار سرمایه 
و بان��ک به عنوان دو ب��ال تأمین مالی در 
کشور باید کمک کنند تا صنعت، معدن، 
تج��ارت و خدم��ات و کل فعالیت ه��ای 
اقتص��ادی بتوانند نیازه��ای مالی خود را 

فراهم کنند. 

بستر تأمین مالی از بازار سرمایه
اگ��ر پیش از ای��ن از بازار بدهی س��وال 
می شد دو تا سه فقره اوراق به ارزش حدود 
500میلیارد تومان داشتیم. ولی االن بازار 
بدهی ب��ورس تهران نزدیک ب��ه 10 هزار 
میلیارد تومان است و یک بخش بزرگ بازار 
بدهی در بازار فرابورس متمرکز است. یک 

ویژگی بازار بدهی در بورس تهران تنوع آن 
است. هنگامی که برای تأمین مالی به بانک 
مراجعه می شود فقط بحث استقراض است. 
خوش��بختانه االن در بازار سرمایه با توجه 
ب��ه اینکه کمیته فقهی ه��م حضور دارد و 
ابزار موجود در بازار س��رمایه مجوز کمیته 
فقهی را دریافت می کند، تنوع مناسبی از 
ابزار ایجاد شده است. به عنوان مثال تأمین 
مالی به پش��توانه دارایی ی��ا محصولی که 
ش��رکت تولید می کند، حتی تأمین مالی 
به پشتوانه س��هام. چند سال گذشته ابزار 
جدیدی در بورس تهران معرفی شد به نام 
اوراق اختیار فروش تبع��ی. این ابزار برای 
ای��ن بود که س��هامداران عمده در مواقعی 
که س��هام نوس��ان می کند و ریسک بازار 
باال رفته و س��هامدارانی که در بازار س��هام 
معامله می کنند و نگران هستند، این اختیار 
فروش را به خریداران سهامش دهد تا آنها 
مطمئن شوند اگر زمانی نخواستند سهم را 
نگه دارند با یک قیمت باالتر از این اختیار 
خود استفاده کنند و متعهد اختیار سهامدار 
عمده اس��ت. هم اکنون از این اب��زار برای 
تأمین مالی اس��تفاده می کنند و یک ابزار 
خیلی س��ریع برای تأمین مالی محس��وب 
می ش��ود. به عنوان مثال س��هامدار عمده 
ش��رکت مخابرات ایران، 5درصد س��هام را 
روی آن اختیار فروش تبعی منتش��ر کرد 
و ظ��رف یک هفته توانس��ت مبلغ 1000 
میلیارد تومان از بازار س��رمایه تأمین مالی 
کند. سازمان بورس هم به عنوان ناظر تالش 
می کند سرعت تأمین مالی را افزایش دهد 
و یک ویژگی ممت��ازی که تأمین مالی در 

بازار س��رمایه دارد زمان کوتاه است. گاهی 
صنعتگ��ر از یک جایی درخواس��ت تأمین 
منابع مالی می دهد تا این تقاضا تبدیل به 
پول ش��ود شاید یک سال طول بکشد و در 
این مدت از حیز انتفاع س��اقط ش��ود. باید 
در تامین مالی نیازهای کوتاه مدت صنعت 
و نیازه��ای بلند مدت به همراه س��هولت و 
سرعت که خیلی مهم است در نظر گرفته 

شود. 

انواع صکوک
هم اکنون ان��واع صکوک را داریم مانند 
صکوک اس��تصناع که ب��رای تأمین مالی 
صنعت استفاده می شود. صکوک مرابحه 
که ب��رای تأمی��ن مالی عمدتا س��رمایه 
در گ��ردش ش��رکت ها به کار م��ی رود. 
یکس��ری صندوق ه��ا نی��ز تأمی��ن مالی 
انج��ام می دهن��د مانند صن��دوق پروژه، 
صندوق زمین و مس��کن که رسالت آنها 
جمع آوری س��رمایه های خ��رد و هدایت 
ب��ه س��مت فعالیت های مول��د اقتصادی 
اس��ت. همچنین اوراق ف��روش تبعی هم 
برای تأمین مال��ی کوتاه مدت بنگاه های 
اقتصادی مورد اس��تفاده قرار می گیرند. 
ابزار دیگری در بازار س��رمایه وجود دارد 
مانند اوراق خزانه ک��ه برای تأمین مالی 
دولت منتش��ر می شود. کلینیک پذیرش 
می تواند ب��ه اینکه ما یک مس��یری را با 
بنگاه های اقتصادی طی کنیم و شرایطی 
فراهم شود تا ش��رکت ها بتوانند در بازار 

سرمایه پذیرفته شوند کمک کند. 
منبع: روابط عمومی بورس تهران 

حسن قالیباف اصل
مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران
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به��ادار  اوراق  ب��ورس  کل  ش��اخص 
تهران پ��س از اینکه بار دیگ��ر به کانال 
80ه��زار واح��دی وارد ش��د، در آخرین 
روز معامالت��ی تیرماه توانس��ت روند رو 
 ب��ه رش��د خ��ود را حفظ کند و با رش��د

 0.63 درصدی ب��ه رقم 80 هزار و 670 
واحد برسد. همچنین ارزش کل معامالت 
بورس تهران با رشد بیش از 60 درصدی 
ب��ه 437میلی��ارد و 640میلی��ون تومان 
رس��ید. در معامالت نخس��تین روز هفته 
بازار سهام، نماد معدنی و صنعتی گل گهر 
ب��ا 192 واحد، نم��اد معدن��ی  و صنعتی 
 چادرملو با 87 واحد، نماد گسترش نفت 
و گاز پارس��یان با 44واح��د، نماد گروه 
مدیریت سرمایه گذاری امید با 35واحد، 
نماد س��رمایه گذاری  غدیر ب��ا 25واحد، 
نماد م��س  ش��هیدباهنر ب��ا 24 واحد و 
نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
21واحد افزایش، بیش��ترین س��هم را در 
رش��د ش��اخص کل بورس داش��تند. در 
مقابل، نم��اد س��رمایه گذاری نفت و گاز 
و پتروش��یمی تأمین ب��ا 17واحد و نماد 
مخاب��رات ای��ران ب��ا 10 واح��د کاهش، 

بیش��ترین تأثیر منف��ی را در برآورد این 
نماگر بر جای گذاشتند. 

تأثیر مثبت رشد قیمت های جهانی 
بر بازار سهام

در روز پرترافیک مجامع عادی س��االنه 
و همزمان با رش��د قیمت ه��ای جهانی در 
بازارهای کاالیی نماد ش��رکت های معدنی 
بازگش��ایی شدند و مورد اقبال فعاالن بازار 
سهام قرار گرفتند. افزایش اقبال خریداران 
اغلب حقیقی در این گروه ها با وجود انباشت 
عرضه س��هام از س��وی برخی حقوقی ها تا 
پایان معام��الت ادامه یافت و گروه معدنی  
با پیش��روی ش��رکت های س��نگ آهنی  و 
همچنین هلدینگ های پتروشیمی به عنوان 
لیدرهای بازار مطرح بودند. از س��وی دیگر 
طی معامالت روز شنبه گروه های کوچک 
بازار س��هام نیز مورد اقب��ال خریداران در 
معامالت کم حجم ق��رار گرفتند. در گروه 
خودرو اکثریت قریب به اتفاق نمادها روند 
رش��د را در قیم��ت پایانی تجرب��ه کردند. 
همچنین در گروه قند و شکر غیر  از معدود 
نمادهایی مابقی با کاهش در قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. همچنی��ن اکثریت نمادها 
در گروه ه��ای اس��تخراج کانه های فلزی و 
محصوالت ش��یمیایی روند رو به رش��دی 

را تجربه کردند. باید توجه داش��ت که این 
روزها ورود نقدینگی به فضای بورس تهران 
همچنان ادامه دارد و طیف وسیعی از مردم 
در حال س��رمایه گذاری در ب��ورس تهران 
هس��تند. از انگیزه های این اف��راد می توان 
به رشد و رونق انتظاری بورس که متعاقب 
اخب��ار و تحوالت مثبت و اثرگذار همچون 
افزایش قیم��ت کامودیتی ها و محصوالت 
فل��زی و معدنی در بازاره��ای جهانی بوده 
است، اشاره کرد. در نتیجه واکنش شاخص 
کل به عنوان مهم ترین نماگر اقتصاد ایران 
به این تغییر و تحوالت مثبت بوده و انتظار 
عبور از کانال 81ه��زار واحد طی روزهای 

آینده دور از انتظار نیست. 

رشد 3 واحدی آیفکس در آخرین 
روز تیرماه

فرابورس ایران آخری��ن روز معامالتی 
تیرم��اه 96 در نخس��تین روز از هفت��ه 
جدید را با سبزپوش��ی آیفکس و معامله 
110 میلی��ون ورقه بهادار به ارزش بیش 
از 869میلیارد ریال پش��ت سر گذاشت. 
در معامالت روز شنبه 31 تیرماه شاخص 
کل فراب��ورس با تجربه رش��د بیش از 3 
واح��دی، در نزدیکی پل��ه 924 واحدی 
ایس��تاد که عمده رشد آن از جانب نماد 

»زاگرس« متعلق به ش��رکت پتروشیمی 
زاگ��رس رقم خورد. ب��ه ترتیب نمادهای 
»زاگ��رس«، »دماون��د« و »میدک��و« تا 
س��قف 1.5 واحد تأثیر مثبت بر آیفکس 
داش��تند درحالی ک��ه در مقابل نمادهای 
»بمپن��ا« و  »خراس��ان« ب��ا بیش��ترین 
از رش��د بیش��تر  تأثیرگ��ذاری منف��ی، 
این نماگ��ر جلوگیری کردن��د. معامالت 
بازارهای اول و دوم فرابورس نیز دیروز به 
دادوستد 66 میلیون سهم به ارزش 221 
میلی��ارد ری��ال منتهی ش��د. در مجموع 
این دو بازار نماد ش��رکت گ��روه صنایع 
کاغ��ذ پارس بیش��ترین حج��م و ارزش 
معامالت را در اختی��ار گرفت. در همین 
حال کماکان توقف و بازگش��ایی نمادها 
به دلیل برگ��زاری مجامع عمومی عادی 
س��االنه صاحبان سهام ش��رکت ها ادامه 
یافت که براساس آن نمادهای »حخزر« 
و »تلیس��ه« بازگش��ایی و نماد »ثغرب« 
متوقف ش��دند. نقل و انتقال 42میلیون 
س��هم ب��ه ارزش 114میلی��ارد ریال نیز 
ماحصل معامالت انجام ش��ده در مجموع 
تابلوه��ای بازار پایه اس��ت. به ترتیب دو 
نماد »لکما« و »دقاضی« بیشترین حجم 
و ارزش معامالت را در بازار پایه کس��ب 

کردند. 

رشد 60 درصدی ارزش معامالت رقم زد

عبور شاخص کل از نیمه کانال 80 هزار واحدی

تسهیل حضور ناشران در بورس تهران

خبر

لیگ ستارگان بورس فردا آغاز 
می شود

لیگ س��تارگان بورس از دوم مرداد ماه تا 30 مرداد 
1396 ب��ه م��دت 20 روز کاری در تاالر بورس حافظ 
برگزار می ش��ود. به گزارش فارس، یاس��ر فالح، مشاور 
رئیس س��ازمان بورس و اوراق به��ادار و رئیس کمیته 
اجرایی »لیگ س��تارگان ب��ورس ایران« درب��اره این 
رویداد گفت: امسال لیگ س��تارگان بورس به صورت 
محدود و با 10 تیم از 10 دانشگاه استان تهران برگزار 
می ش��ود، ولی در سال های آینده حتماً این مسابقه در 
سطح کش��ور گسترده خواهد شد و تمام دانشگاه ها از 
سراس��ر کشور در این مس��ابقه حضور خواهند داشت. 
امین آذریان، دبیر کمیته اجرایی لیگ ستارگان بورس 
ایران نیز با بیان اینکه نخستین مسابقه لیگ ستارگان 
بورس ب��رای اول بار در ایران برگزار می ش��ود، عنوان 
کرد: این مس��ابقات در راس��تای این است که بتوانیم 
حلقه اتصال بین دانشجویان و بازار سرمایه باشیم که 
در این طرح س��عی بر این اس��ت تا اعضای گروه ها از 
رشته های مدیریت، حسابداری، اقتصاد، MBA، مالی 

و رشته های مرتبط با بازارهای مالی انتخاب شوند. 

 پرداخت بیش از 6 هزار و
 43 میلیارد ریال سود 

سرپرست امور تس��ویه وجوه معامالت اوراق بهادار و 
بورس کاال ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی از پرداخت 
بیش از 6043 میلیارد ریال سود انواع اوراق در مرداد ماه 
خبر داد. به گزارش سمات، هادی علی پور با بیان مطلب 
فوق افزود: بیش از 6043 میلیارد و 631 میلیون ریال 
سود انواع اوراق در ماه آینده به سرمایه گذاران پرداخت 
خواهد شد. وی تصریح کرد: زمان سررسید اوراق اجاره 
شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار، رایتل، آموزش 
و پرورش، قائد بصیر و کاشی و سنگ پرسپولیس یزد در 
مرداد ماه اس��ت که شرکت سپرده گذاری مرکزی سود 
این اوراق را به سرمایه گذاران پرداخت می کند. علی پور 
ادامه داد: س��ود اوراق مش��ارکت ش��رکت های توسعه 
خاورمیانه، س��یمان کردس��تان، لیزینگ رایان سایپا، 
سیمان کردستان، توس��عه خاورمیانه و شهرداری های 
شیراز، تهران، سبزوار، مشهد و کرج اواخر ماه آینده به 

حساب سرمایه گذاران واریز خواهد شد. 

عرضه 50 هزار تن گندم و جو در 
قالب طرح قیمت تضمینی

تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی بورس کاالی 
ایران در آخرین روز تیر ماه، عرضه 43 هزار و 940 تن 
قیر، مواد پلیمری و مواد شیمیایی را تجربه کرد. تاالر 
محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز شنبه 31 
تیرماه میزبان عرضه 48 هزار و 766 تن گندم خوراکی 
و ی��ک هزار و 315 تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمینی بود. همچنین 63 ه��زار تن گندم خوراکی، 
یک هزار و 325 تن شکر سفید، 300 تن روغن خام و 
200 تن ذرت دانه ای نیز در این تاالر عرضه شد. افزون 
بر این، 2 هزار تن آرد گندم و 15 هزار تن قیر در تاالر 
صادراتی عرضه شد. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
بورس کاالی ایران نیز در این روز شاهد عرضه 21 هزار 
تن میلگرد بود. براساس این گزارش 40 تن متیلن دی 
فنیل دی ایزوسیانات شرکت پتروشیمی کارون نیز در 

بازار فرعی بورس کاالی ایران عرضه شد. 

سرنخ های جدید اف بی آی 
شاخص های آمریکا را پایین کشید

تحقیقات اف بی آی روی پرونده تخلف احتمالی ترامپ 
و روسیه در انتخابات سال گذشته، موجب به دست آمدن 
س��رنخ های جدید و همچنین افت شاخص های آمریکا 
شد. خرید آپارتمان های ترامپ در برج های معروف وی، 
توس��ط یک خریدار روسی، اف بی آی را به نتایج جالبی 
رساند. این خبر موجب توقف برنامه های اقتصادی آمریکا 
و افت شاخص ها در بورس این کشور شد. در این بازارها، 
شاخص داوجونز کاهش 0.1 درصدی داشت. درحالی که 
 ش��اخص های اس اند پ��ی و نزدک هر ک��دام با کاهش

 0.04 درصدی معامالت را به پایان بردند. 

»البرز« و اختصاص سود 33 هزار و 
388 ریالی

بیمه البرز صورت های مالی سه ماهه سال منتهی به 
29 اس��فند 1396 را با سرمایه 4 هزار میلیارد ریال به 
صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. بیمه البرز در دوره 
س��ه ماهه یاد شده مبلغ 133 میلیارد و 550 میلیون 
ریال س��ود خالص کس��ب کرد و به هر سهم مبلغ 33 
هزار و 388 ریال سود اختصاص داد که نسبت به دوره 
مش��ابه در س��ال 95 معادل 11درصد کاهش را نشان 
می دهد. همچنین، »البرز« س��ود انباشته پایان دوره 
مذکور را مبلغ 531 میلیارد و 475 میلیون ریال اعالم 
کرده اس��ت. یادآور می شود این شرکت در دوره مشابه 
در س��ال 95، مبلغ 149 میلیارد و 363 میلیون ریال 
س��ود خالص و 37 هزار و 341 ریال س��ود به ازای هر 

سهم شناسایی کرده بود. 
 

نگاه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بیشترین درصد افزایش
م��س باهنر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که تایدواتر خاورمیانه در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

5,40725.02فباهنر

4,02617.93حتاید

2,25812,9کگل

1,49912,71ساراب

1,4917,58کچاد

6,7665غچین

1,4085وتوصا

 بیشترین درصد کاهش
معدنی دماوند صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش 
شد. پاکس��ان در رده دوم این گروه ایستاد. ایران ارقام هم 
در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.62(14,229کدما

)4.53(5,791شپاکسا
)4,4(7,123مرقام

)3,82(2,798تکنو

)3,54(6,893دتماد

)3,39(6,986بشهاب

)3,3(3,315دیران

پرمعامله ترین سهم
پلی اکریل پرمعامله ترین س��هم بازار بورس شناخته شد. 
س��رمایه گذاری خوارزم��ی در رده دوم این گروه ایس��تاد. 

سرمایه گذاری رنا هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

46.853 559شپلي

36,012 794وخارزم
20,900 1121ورنا

16,152 1893پارسان
14,666 1071سشرق
12,608 5407فباهنر
12,164 1461فنوال

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را مس باهنر به 
خود اختصاص داد. گس��ترش نفت و گاز پارسیان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. کارت اعتباری ایران کیش هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

68.176 5407فباهنر
30,581 1893پارسان
29,629 5298رکیش
28,601 794وخارزم
28,494 5624تکشا

28,485 3060وساخت
26,214 2258کگل

بیشترین سهام معامله شده
پلی اکریل در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین سهام 
معامله ش��ده را به دست آورد که مس باهنر در این گروه دوم 

شد و سرمایه گذاری خوارزمی در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

5592127شپلی
54071655فباهنر
7941485وخارزم

11211296ورنا
11911134سدور
18931031پارسان
1071852سشرق

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیش��ه به دست آورد. داروس��ازی زاگرس فارمد پارس در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

20541027کساپا
4886977ددام

2308577خمحور
938469خکمک
1222407خریخت
1783357قثابت
2798254تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذشته شیشه و گاز در صدر جدول کمترین نسبت 
P/E ایستاد. سرمایه گذاری خوارزمی جایگاه دوم این گروه 

را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

44452.11کگاز
7942.12وخارزم
13072.42واعتبار
11013.30پردیس
18243.51وبانک

16733.71ما
11213.74ورنا

نماگر بازار سهام

بورس کاال

بورس بین الملل

شرکت ها و مجامع
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داده ورزی  س��داد  مدیرعامل ش��رکت 
از فعالی��ت رس��می پیام رس��ان پرداخت 
این ش��رکت همزمان با بیست وسومین 
نمایش��گاه الکام��پ خب��رداد و گفت که 
عملیات کارت به کارت و درخواس��ت پول 
 برای تمام کاربران  این پیام رس��ان فراهم  

شد. 
به گزارش پایگاه خبری نقدینه، فرامرز 
خالقی در حاشیه مراسم افتتاح پیام رسان 
پرداخت و درخواست پول که همزمان با 
بیست و سومین نمایش��گاه الکترونیک، 
کامپیوت��ر و تج��ارت الکترونیکی برگزار 
شد، در گفت وگو با خبرنگار ایبنا، افزود: 
این اپلیکیش��ن عالوه بر انج��ام عملیات 
بانکی، پرداخت و درخواست پول، امکان 
گفت وگو، ارس��ال فیل��م، عکس و پیام را 

برای کاربران فراهم کرده است. 
وی تصریح کرد: در این پیام رس��ان در 
حال حاضر امکان عملیات کارت به کارت 
از مبدا پنج بانک ملی، شهر، انصار، آینده 
و پس��ت بانک ب��ه تم��ام کارت های عضو 

ش��تابی عملیاتی شده است و در روزهای 
آت��ی ای��ن خدم��ت از مب��دا بانک های 
کشاورزی، صادرات و پاسارگاد نیز فراهم 

می شود. 
خالقی یادآور ش��د: هن��وز انتقال وجه 
سه وجهی در این پیام رسان عملی نشده 
ولی بانک ها با انعق��اد تفاهم نامه و قبول 
مغایرت های عملی��ات پرداخت به صورت 
عملی این ام��کان را ب��رای کاربران این 

اپلیکیشن عملی کرده اند. 
وی با اش��اره ب��ه فعالیت رس��می این 
پیام رس��ان در نمایش��گاه الکامپ، اذعان 
داش��ت: ای��ن اپلیکیش��ن آس��ان ترین و 
پرس��رعت ترین روش پرداخت فردبه فرد 
با پش��توانه نظام بانکی کش��ور است، از 
این رو نقش مؤثری در مبادالت اقتصادی 
و بانکی دارد و همچنین منجر به سهولت 
و س��رعت عملیات بانک��ی در هر زمان و 

مکان می شود. 
هلدین��گ  هیأت مدی��ره  نایب رئی��س 
داده ورزی سداد خاطرنش��ان کرد: گروه 

داده ورزی س��داد ای��ن پیام رس��ان را با 
بهره گیری از دانش و توان نخبگان مراکز 
دانش��گاهی و پژوهشی کش��ور در حوزه 

فناوری اطالعات طراحی کرده است. 
خالق��ی ادام��ه داد: حضور در ش��بکه 
اجتماع��ی و توس��عه بانک��داری نوین با 
هدف حمای��ت از تولیدات ملی و اقتصاد 
مقاومت��ی از رس��الت های این ش��رکت 
در طراح��ی ای��ن پیام رس��ان پرداخت و 

درخواست پول بوده است. 
وی ب��ا اش��اره به ۲۲۰ه��زار کاربر این 
پیام رسان گفت: این پیام رسان نخستین 
اپلیکیش��ن ایرانی با قابلی��ت پرداخت و 
درخواس��ت پول ب��وده و ویژگی منحصر 
به فرد آن امکان درخواس��ت پول اس��ت 
که تاکنون در هیچ یک از اپلیکیشن های 
فعال در حوزه پرداخت ارائه نشده است. 
داده ورزی س��داد  مدیرعامل ش��رکت 
افزود: با انتخاب گزینه درخواس��ت پول 
ب��رای دیگر کارب��ران این اپلیکیش��ن و 
همچنین واردکردن مبلغ، شماره کارت و 

همچنین درج پیام موردنظر برای شخص 
موردنظر درخواست وجه برای وی ارسال 
می ش��ود و می تواند با واردکردن شماره 
کارت خ��ود، رم��ز دوم و دیگر اطالعات 
کارت برای پرداخت درخواس��ت کاربران 
را در محیط این پیام رسان پاسخگو باشد. 
خالقی عنوان کرد: همچنین گزینه ای 
هم در خدمت درخواس��ت پول به عنوان 
مبل��غ متغی��ر در نظ��ر گرفته ش��ده که 
کاربردهای فراوان��ی برای امور خیریه در 
محیط این اپلیکیش��ن داشته و می توان 
با درخواس��ت پول به منظور امور خیریه 
در گروه ها و کانال های این پیام رس��ان و 
انتخ��اب گزینه مبلغ متغی��ر هر کاربر به 
میزان دلخ��واه در اینچنین فعالیت هایی 

شرکت کند. 
بیست و س��ومین نمایشگاه بین المللی 
الکام��پ به عن��وان بزرگ تری��ن روی��داد 
فناوری اطالعات و ارتباطات، از ۳۰تیرماه 
تا دوم مردادماه در محل دائمی نمایشگاه 
بین المللی تهران در حال برگزاری است. 

اگ��ر در روزهای اخی��ر پیگیر اخب��ار داخلی بوده 
باش��ید، حتماً توج��ه کرده ای��د که مراس��م افتتاح 
پروژه های فاز س��وم ش��بکه ملی اطالع��ات با اخبار 
حاش��یه ای فراوان��ی هم��راه ب��وده و در ای��ن مدت 
مس��ئوالن و به خص��وص وزیر ارتباط��ات، راجع به 

مسائل مختلفی اظهار نظر کرده اند. 
یکی از مباحث مذکور، فیلترینگ هوش��مند بوده 
که ب��ه گفته محم��ود واعظ��ی، حاال ب��ا رمزنگاری 
اینس��تاگرام، دیگ��ر در این ش��بکه اجتماعی اعمال 
نمی ش��ود و موضوع پاالیش محتوا از طریق مذاکره 

با مدیران اینستاگرام حل خواهد شد. وزیر ارتباطات 
درب��اره فیلترین��گ اینس��تاگرام گفت: اینس��تاگرام 
رمزنگاری ش��ده و از این رو با اجازه ای که از شورای 
عال��ی فضای مجازی گرفته ایم، با مدیر اینس��تاگرام 
تم��اس گرفتیم و اع��الم کردند ک��ه آمادگی دارند 
درباره موضوعاتی که از نظر ما نامناس��ب اس��ت، در 
یک بازه زمانی بنش��ینیم و درب��اره محدودیت های 
خ��ود با آنه��ا صحبت کنی��م.  برخ��ی موضوعات از 
نظ��ر قانون، مقررات، س��نت و فرهنگ ما قابل قبول 
نیس��ت و آنها اع��الم کردند که آمادگ��ی دارند این 

موضوعات در این ش��بکه را در ای��ران رعایت کنند.  
بنابراین اکنون که موضوع رمزنگاری در اینس��تاگرام 
پی��ش آمده موضوع پاالیش محتوا در این ش��بکه را 
ب��ا مذاکره حل می کنی��م. اگر مش��کل از مبدأ حل 
شود، تجهیزات فیلترینگ هوشمند را در جای دیگر 
اس��تفاده می کنی��م.  واعظی همچنی��ن از لزوم رفع 
فیلتر توییتر گفت و اظهار داشت: با توجه به استفاده 
برخی مس��ئوالن و مدیران از توییتر، کارگروه تعیین 
مصادیق محت��وای مجرمانه باید درب��اره فیلترینگ 

توییتر تجدید نظر کند. 

واعظی از توقف اجرای فیلترینگ هوشمند اینستاگرام و لزوم رفع فیلتر توییتر گفت

خبر

30 دستگاه و نهاد دولتی در سالن 
دولت الکترونیکی در الکامپ 

در روزه��ای گرم پایانی تیرم��اه96 و نیز روزهای 
پایانی دولت یازدهم، بار دیگر دس��تگاه های اجرایی 
کش��ور با تمام توان خود گردهم آمده اند تا عملکرد 
چهارس��اله خود را در زمینه توس��عه زیرساخت ها و 
خدمات»دولت الکترونیکی« در معرض دید عمومی 

بگذارند. 
این مهم در بیس��ت و س��ومین نمایشگاه الکامپ 
فراهم شده و می تواند تصویر شفاف تری از تالش های 
صورت گرفته دستگاه ها در چهارسال دولت تدبیر و 

امید فراهم کند. 
ب��ه گفته دکتر رض��ا حقی، مدی��ر روابط عمومی 
سازمان فناوری اطالعات ایران، در این راستا سازمان 
فن��اوری اطالعات ای��ران به عنوان یک��ی از نهادهای 
زمینه ساز و تس��هیل کننده تحقق دولت الکترونیکی 
در کش��ور، طی  چند ماه گذشته تالش های زیادی 
کرد تا زمینه حضور حداکثری دس��تگاه ها را در این 
نمایش��گاه فراهم آورد ت��ا ظرفیت های این حوزه هر 

چه بیشتر شناخته شود. 
 این نمایشگاه فرصت مغتنمی در اختیار دستگاه ها 
قرار می دهد تا ضم��ن عرضه توانمندی های خود، با 
اس��تفاده از بازخورده��ای رودررو ب��ا م��ردم، میزان 
کیفیت و نحوه ارائه خدمات خود را بهبود بخش��ند. 
در سالن دولت الکترونیکی حدود ۳۰ دستگاه و نهاد 
دولتی شامل سازمان فناوری اطالعات ایران، وزارت 
کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان بورس 
و اوراق بهادار، س��ازمان ثبت احوال کش��ور، سازمان 
ثبت اس��ناد و امالک کش��ور، س��ازمان دامپزشکی 
کشور، سازمان اداری و اس��تخدامی کشور، سازمان 
آم��وزش فنی و حرفه ای کش��ور، گم��رک جمهوری 
اس��المی ایران، مرک��ز آمار و فن��اوری اطالعات قوه 
قضاییه، مرکز آمار ایران، س��ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس��تی و گردشگری، وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی، پست بانک، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
ش��بکه علم��ی کش��ور، وزارت آم��وزش و پرورش، 
س��ازمان تامین اجتماعی، وزارت تع��اون، کار و رفاه 
اجتماعی، وزارت راه و شهرس��ازی، وزارت بهداشت، 
درم��ان و آم��وزش پزش��کی، فرودگاه پی��ام، وزارت 
صنعت، مع��دن و تجارت، دانش��گاه آزاد اس��المی، 
وزارت جهاد کش��اورزی، پژوهش��گاه فضایی، وزارت 
امور خارجه و ش��رکت ملی پست جمهوری اسالمی 
ایران خدمات متنوعی را در جریان برپایی نمایشگاه 

به عموم بازدیدکنندگان عرضه می دارند. 
یک��ی از ویژگی های بارز س��الن دولت الکترونیکی 
طراحی چش��مگیر، س��اخت یکپارچه، آماده س��ازی 
به موقع و نظم موجود در سالنی به وسعت »6۰۰۰« 
مترمرب��ع اس��ت ک��ه تاکن��ون کمتر ش��اهد آن در 
نمایشگاه های مشابه بوده ایم که این مرهون همکاری 
دس��تگاه های دولت��ی و مدیریت ش��رکت »طراحان 

ارم سازه اسپادان«در طراحی و اجرای سالن است. 

عرضه نخستین پرچمداران 
اقتصادی

عرض��ه محصوالتی در حد و ان��دازه پرچمداران با 
قیمتی پایین، نخس��تین بار در س��ال ۲۰1۲ اتفاق 
افت��اد. وقتی گوگل، نکس��وس 4 را در این س��ال با 
قیمت ۳۰۰ دالر معرفی کرد، آیفون ها و پرچمداران 
گلکسی سامس��ونگ قیمت هایی به مراتب بیشتر از 

این داشتند.
 بعد از آنها، شاهد معرفی نکسوس 5 و نکسوس 5 
ایکس بودیم که مجددا به خاطر داش��تن مشخصات 
سخت افزاری باالرده و از طرفی قیمت مناسب، توجه 

بسیاری از کاربران را به خود جلب کردند. 
اگرچه گوگل نخستین ش��رکتی بود که پرچمدار 
ارزان قیم��ت را به دنیای موبای��ل معرفی کرد، اما با 
معرفی نکسوس 6 و گوگل پیکسل و گوگل پیکسل 
ایکس ال این مفهوم را به کل زیر پای گذاشت. امروز 
شاهدیم گوگل پیکسل و پیکسل ایکسل ال، در بازار 

ایران باالی ۳ میلیون تومان قیمت دارند! 
رفت��ه رفته کمپانی های گوشی س��از چینی زیادی 
ظه��ور کردند و بخش قابل توجهی از س��هم بازار را 
به دست گرفتند. وان پالس، شرکتی بود که مجددا 
برای زنده کردن مفهوم پرچمدار اقتصادی دست به 
کار ش��د. این کمپانی در س��ال ۲۰1۳ تأسیس شد، 
اما در س��ال ۲۰14 و با عرضه وان پالس وان به سر 

زبان ها افتاد. 
ای��ن گوش��ی موبای��ل با وج��ود مجهز ش��دن به 
سخت افزارهایی در حد و اندازه پرچمداران آن زمان، 

تنها ۳۰۰ دالر قیمت داشت. 

خبر

موازی کاری دستگاه ها در فرآیند 
الکترونیکی شدن دولت

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت که در مسیر 
الکترونیکی ش��دن فرآیند تجارت داخلی و خارجی 
دوباره کاری و موازی کاری هایی از سوی برخی نهادها 

صورت می گیرد. 
ابوالحس��ن  ف��ارس،  خبرگ��زاری  گ��زارش  ب��ه 
فیروز آبادی، دبیر ش��ورای عالی فض��ای مجازی در 
بیست وسومین نمایش��گاه بین المللی الکامپ، پس 
از بازدی��د از غرف��ه وزارت صنعت، مع��دن و تجارت 
و معرفی س��امانه  تجارت به عنوان اصلی ترین سامانه 
تس��هیلگر تجارت، گف��ت: برای الکترونیکی ش��دن 
دولت مشکالتی وجود دارد که یکی از موارد مهم آن 

موازی کاری بین دستگاه های دولتی است. 
وی در ادامه گفت: یکی از اساسی ترین مولفه های 
الکترونیکی ش��دن دولت در دنیا تعامل بین نهاد ها، 

سازمان ها و وزارتخانه  ها است. 
فیروزآبادی ب��ا بیان اینکه وظیفه دولت، تس��ریع 
و تس��هیل رواب��ط بی��ن نهادها و بسترس��ازی برای 
تعامل بیش��تر بین آنها اس��ت، اظهار کرد: س��ازمان 
فن��اوری اطالعات برای جلوگیری از موازی کاری ها، 
ب��ه دنبال ایجاد س��ازوکاری تحت عن��وان GSB یا 
Goveenment Servce Bus اس��ت ت��ا هم��ه 
سازمان ها بتوانند در بس��تری الکترونیکی به تعامل 

بهتری با هم برسند. 
این مقام مس��ئول خاطر نش��ان کرد: برای اتصال 
بانکداری الکترونیک به تجارت الکترونیک در کشور 
نیازمند زیرس��اخت هایی از قبی��ل امضای دیجیتال، 
تعیین هویت و موارد دیگری هس��تیم اما متأسفانه 
در رابطه ب��ا اتصال این زیرس��اخت ها عقب افتادگی 
وج��ود دارد.  فیروزآب��ادی با بیان اینک��ه بانکداری 
الکترونی��ک در وضعیت قابل قبولی قرار دارد، گفت: 
تجارت الکترونیک از بانکداری الکترونیک به مراتب 
با سرعت کمتری در حال پیمودن مسیر الکترونیکی 

شدن است اما روند کلی آن مثبت است. 
دبیر ش��ورای عالی فضای مج��ازی در پایان گفت: 
تج��ارت الکترونیک به ص��ورت جزیره های فعالی در 
حال ش��کل گیری اس��ت. امیدواریم به زودی اتصال 
ای��ن جزیره های الکترونیکی برقرار ش��ود تا ش��اهد 
جامعیت سیس��تمی هم در تجارت الکترونیک و هم 

در بانکداری الکترونیک باشیم. 

معرفی برگزیدگان سومین رویداد 
هم آفرینی همراه اول

اختتامیه س��ومین رویداد هم آفرینی همراه اول با 
مشارکت دانش��گاه شیراز، روز چهارشنبه ۲۸ تیرماه 

در شیراز برگزار شد.
به گ��زارش اداره کل ارتباطات ش��رکت ارتباطات 
سیار ایران، س��ومین رویداد از مجموعه رویدادهای 
هم آفرینی همراه اول چهارشنبه ۲۸ تیرماه با حضور 
دکتر حمیدرضا نیکوفر قائم مق��ام مدیرعامل همراه 
اول، مهندس بهمن آصفی مدیرکل نوآوری و توسعه 
کسب و کار همراه اول، مهندس خسرو سلجوقی عضو 
هیأت عامل س��ازمان فن��اوری اطالعات ایران، دکتر 
ابراهیم گشتاسبی راد رئیس دانشگاه شیراز، صاحبان 
ایده ش��رکت کننده در س��ومین رویداد هم آفرینی، 
جمعی از مدیران همراه اول و مس��ئوالن دانش��گاه 
شیراز در تاالر خوارزمی دانشگاه شیراز برگزار شد. 

در ای��ن مراس��م نیکوفر، قائ��م مق��ام مدیرعامل 
همراه اول با اش��اره به نقش هم��راه اول در حمایت 
از کارآفرین��ی گفت: هم اکنون همراه اول با همکاری 
ش��رکت »حرک��ت اول« به عن��وان س��رمایه گذار و 
ش��رکت های »ه��اب« در نق��ش ش��تاب دهنده در 
دانش��گاه های مختلف، ب��ه ایده پردازان دانش��گاهی 
کم��ک می کند ت��ا بتوانن��د ارزش آفرین��ی کرده و 
ایده ه��ای خ��ود را اجرایی کنن��د. وی همچنین به 
تح��والت در اکوسیس��تم تلف��ن هم��راه و خدمات 
دیجیتال و ظهور هوش شناختی و موج آینده فناوری 

اشاره کرد. 
در ادامه گشتاس��بی راد، رئیس دانشگاه شیراز در 
سخنان خود به اهمیت نوآوری و کارآفرینی اشاره و 
از پتانسیل باالی دانشگاه شیراز برای رشد و ارتقای 

نوآوری و کارآفرینی یاد کرد. 
در پای��ان مهن��دس نیک محم��دی، رئیس کمیته 
داوران ای��ن همای��ش، گزارش��ی از مراحل برگزاری 
رویداد و اهداف هم آفرینی، معیارهای داوری و نحوه 
ارزیاب��ی تیم ها ارائه کرد و گفت: در این رویداد 1۲4 
طرح از تیم های شرکت کننده، در موضوعات »اینترنت 
اشیا«، »تحلیل داده ها«، »فین تک« و »گردشگری«، 
دریافت ش��ده بود که از میان ۲۳ طرح داوری شده، 
س��رانجام، چهار طرح برتر کمیت��ه داوران برگزیده 
ش��د. گفتنی اس��ت در س��ومین رویداد هم آفرینی 
  »IoTهمراه اول تیم های »آبیاری هوشمند به وسیله
 و  »آفری��ار« ب��ه ترتیب رتب��ه اول و دوم و تیم های 
»اس��تند هوش��مند تعاملی« و »طراحی و توس��عه 
نرم افزاره��ای کاربردی کنترل اش��یا هوش��مند« به 
دلیل نزدیکی امتیاز به عنوان تیم های س��وم معرفی 
ش��دند. همچنین در پایان مراس��م، جوایز تیم های 
برگزیده ش��امل 15میلی��ون تومان ب��رای تیم اول، 
1۰میلیون تومان ب��رای تیم دوم و 5 میلیون تومان 
برای هر یک از دو تیم س��وم ب��ود که به برگزیدگان 

اهدا شد. 

فناوری خالق

جدیدترین محصول آتاری یک کنسول بازی نیست.کاله هوشمند آتاری به بازار می آید.

جزییات فعالیت رسمی پیام رسان پرداخت و درخواست پول
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دبی��رکل انجمن مل��ی لیزینگ 
ضمن تش��ریح آخرین گ��زارش از 
عملکرد صنعت لیزینگ، از س��هم 
83درص��دی خ��ودرو از دریاف��ت 
تس��هیالت لیزینگ و سهم ناچیز 
سایر بخش ها از جمله کاالی بادوام 
و غیر منقول و همچنین تجهیزات 
درمان��ی خب��ر داد. محمده��ادی 
موقع��ی در گفت وگ��و با ایس��نا با 
بی��ان اینکه در کن��ار افزایش روند 
سودآوری در صنعت لیزینگ تهدید 
ساختار مالی معیوب به وضوح خود 
را نش��ان می دهد، اظه��ار کرد: با 
وجود افزایش درآمدهای عملیاتی 
شرکت های لیزینگ در سال ۱3۹۵ 
نس��بت به سه سال قبل، همچنان 
سایه مش��کالت ترازنامه ای بر این 

صنعت حاکم است. 
وی در ادام��ه آخرین گزارش از 
عملکرد صنعت لیزینگ را تشریح 
و اعالم کرد که ش��رکت های فعال 
لیزین��گ در س��ال ۱3۹۵ ح��دود 
۴۰۰۰ میلی��ارد تومان تس��هیالت 
خرید کاال به مشتریان اعطا کرده اند 
که این رقم نس��بت به سال ۱3۹۴ 
تا 38 درص��د افزایش دارد. با توجه 
به توضیحات دبیرکل انجمن ملی 
لیزینگ، از رقم تس��هیالت س��ال 
۱3۹۵ ش��رکت های لیزینگ��ی به 
مشتریان تا ۷۲ درصد آن در بخش 
خودروهای س��واری، ۱۱ درصد در 
خودروه��ای کار و ۱۰ درص��د در 
بخ��ش ماش��ین آالت و تجهیزات 
مصرف ش��ده است. در این شرایط 
سهم س��ایر بخش ها شامل کاالی 
ب��ادوام و غیر منق��ول و تجهیزات 
درمانی در مجم��وع ۷درصد بوده 
اس��ت که این نش��ان دهنده سهم 
پایین لیزینگ تخصصی تجهیزات 
در صنعت لیزینگ کش��ور و سهم 
باالی خودروهای س��واری اس��ت. 

براس��اس این آمار بای��د گفت که 
در مجم��وع 83درصد تس��هیالت 
لیزین��گ روان��ه بخ��ش خ��ودرو 

می شود. 
اما دبیرکل انجمن لیزینگ درباره 
مطالبات شرکت های لیزینگی نیز 
توضیحات��ی ارائه ک��رد و گفت که 
مطالبات شرکت های لیزینگ ناشی 
از عملیات قراردادهای مش��تریان، 
در س��ال ۱3۹۴ نس��بت به س��ال 
قب��ل افزای��ش دارد ولی در س��ال 
۱3۹۵ نسبت به س��ال قبل از آن 
با کاهش مواجه شده است. این در 
حالی اس��ت که حدود ۲۵ درصد از 
مطالب��ات لیزینگ ها از مش��تریان 
دارای ماهیت بلندم��دت بوده که 
این ب��ه معنای گرای��ش روزافزون 
صنعت لیزینگ به اعطای اعتبارات 
کاالیی کوتاه مدت اس��ت در حالی  

که س��از و کار لیزینگ برای تامین 
مالی بلندمدت خواهد بود. 

در ای��ن آمار حج��م دارایی های 
صنعت لیزینگ نیز قابل تامل است؛ 
به طوری که در سال ۱3۹۵ حدود 
۷۰۰۰ میلی��ارد توم��ان ب��وده که 
نسبت به سال ۱3۹۴ کاهش دارد. 
از کل دارایی های لیزینگ ها ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان را سهامداران تامین 
کرده و مابقی شامل 3۰۰۰ میلیارد 
تومان تامین مالی بانک ها و ۲۵۰۰ 
میلیارد توم��ان اعتبار در مطالبات 
فروشندگان و پیش دریافت هاست. 
سهم اوراق مشارکت در کل تامین 

مالی لیزینگ بسیار محدود است. 
آنط��ور ک��ه دبی��رکل انجم��ن 
ملی لیزین��گ عن��وان می کند به 
دلی��ل بانک مح��ور ب��ودن تامین 
مال��ی در صنع��ت لیزینگ س��هم 

هزینه های مالی ح��دود ۷۰درصد 
8۰درص��د  ت��ا  و  درآمدهاس��ت 
بدهی ه��ای ش��رکت های لیزینگ 
س��هم تس��هیالت بانک��ی خواهد 
بود.  به گفت��ه وی در کنار تمامی 
مس��ائل موجود کند بودن گردش 
مطالبات شرکت های لیزینگ بیش 
از هر مشکل دیگری این صنعت را 
تحت فش��ار قرار داده است. سهم 
پایی��ن س��رمایه در تامی��ن منابع 
مالی لیزینگ ها موضوعی است که 
دبیرکل انجمن ملی لیزینگ آن را 
یکی از دالیل ضرورت در بازنگری و 
تجدید سازمان شرکت های لیزینگ 
دانس��ته و تاکید دارد که ضرورت 
افزای��ش س��رمایه های قابل توجه 
و ادغام ه��ای ب��زرگ بیش از پیش 
باید م��ورد توجه قرار گیرد. این در 
حالی است که نرخ بازدهی حقوق 

صاحبان س��هام از س��ال ۱3۹3 تا 
۱3۹۵ روندی افزایش��ی داش��ته و 
از ۲۰ درص��د به ۲۲ درصد رس��یده 
است. موقعی همچنین یکی دیگر 
از تنگناه��ای لیزینگ ها را افزایش 
س��هم هزینه های اداری و عمومی 
دانس��ته و توضیح داده اس��ت که 
به دلیل س��اختار معی��وب مالی و 
مطالبات  نارس��ای گردش  فرآیند 
ب��ر این ش��رکت ها تحمیل ش��ده 
اس��ت. در عین حال با اینکه تعداد 
نیروی انسانی صنعت لیزینگ بالغ 
بر ۱۲۰۰ نفر اس��ت، اما نسبت به 
گردش عملیات تعداد قابل توجهی 

نیست. 
وی در ادام��ه ب��ه موضوع تغییر 
نرخ س��ود در لیزینگ ها اشاره کرد 
و گفت ک��ه در صورت کاهش نرخ 
بهره قاعدتا مس��یر تامین مالی به 
بلندمدت گرایش پیدا خواهد کرد 
که در این شرایط برای لیزینگ ها 
یک فرص��ت و یک تهدی��د وجود 
دارد؛ فرص��ت اینک��ه بازدهی کل 
دارایی ه��ا افزایش می یابد و تهدید 
اینکه ریس��ک تامین مالی رش��د 
می کن��د، بنابراین در این ش��رایط 
اس��تفاده از فناوری ه��ای نوی��ن و 
نوآوری در قراردادها و تنوع بخشی 
به عملیات بسیار راهبردی خواهد 
بود. دبی��رکل انجمن ملی لیزینگ 
اش��اره ای هم ب��ه چه��ار موضوع 
راهبردی که باید در وضعیت فعلی 
مورد توج��ه قرار گیرد، داش��ت و 
عنوان کرد: ادغام و افزایش سرمایه 
در س��ایز بزرگ، کاهش نرخ بهره، 
مدیریت مالی بر عرضه کنندگان در 
پایین دست و همچنین مدیریت و 
مهندس��ی خرید در زنجیره تامین 
لیزین��گ برای برآورده ش��دن نیاز 
بازار ب��زرگ متقاضیان چهار مورد 

راهبردی خواهد بود. 

هنوز اما و اگرها در مورد باز ش��دن س��ایت 
ثبت س��فارش خودروهای وارداتی وجود دارد 
و با وجود اینکه اعالم می ش��ود سایت به روی 
نمایندگان رسمی باز شده است، اما نمایندگان 
واردکنندگان می گویند برای ثبت س��فارش با 
مشکل روبه رو هس��تند. روزنامه دنیای خودرو 
نوشت: از دیگر س��و، با چنین روندی تخمین  
زده می شود قیمت خودروهای وارداتی افزایش 
چشمگیری داشته باشد. از دالیل این موضوع 
یعن��ی افزایش قیمت خودروه��ای وارداتی به 
هیجانات بس��ته شدن س��ایت ثبت سفارش، 
نوسانات قیمت یورو در اروپا، زمان تغییر مدل 
س��ال خودروهای وارداتی و همچنین شرایط 
نامناس��ب ارتباط اقتصادی و سیاسی با برخی 

کشورهای حاشیه خلیج فارس اشاره می شود. 
از دیگر س��و، به گفته برخ��ی واردکنندگان 
نماین��ده، بی��ش از ۲۰ روز اس��ت که س��ایت 
ثبت س��فارش واردات خودرو بس��ته ش��ده و 
هیچ یک از ش��رکت های واردکننده اجازه ثبت 
خودرو را در این سیس��تم ندارند. این موضوع 
در ش��رایطی است که لیست مجاز خودروهای 
سواری به کشور در سایت »ثبتارش« همچنان 

وجود دارد؛ حال آنکه دی ماه س��ال گذش��ته 
به دنبال بسته شدن سایت ثبت سفارش به روی 
همه واردکنندگان خودرو، لیست خودروهای 
مجاز وارداتی نیز از س��ایت  »ثبتارش« حذف 
شد. یکی از واردکنندگان خودرو در این زمینه 
به خبرنگار ما می گوید که وزارتخانه در پاسخ 
به پیگی��ری مکرر واردکنن��دگان درخصوص 
دلی��ل این موضوع و زمان فعال س��ازی دوباره 
سایت ثبت س��فارش، زمان مشخصی را اعالم 
نکرده و دلیل بسته شدن سایت ثبت سفارش 
را رس��یدگی به آمار و ایرادات درون سیستم از 
یک س��و و قطع ارتباط سیستم یکپارچه دفتر 
مقررات واردات و صادرات با گمرك از س��وی 
دیگر عنوان کرده است. از دیگر سو، کمیسیون 
صنایع مجلس اعالم کرده از بسته شدن سایت 
ثبتارش و موانعی که بر س��ر راه واردکنندگان 
وجود دارد، بی خبر است و انجمن واردکنندگان 
برای رایزنی حل این موارد به کمیسیون صنایع 

نامه بنویسند. 
در این زمینه عبداهلل رضیان، یکی از اعضای 
کمیس��یون صنایع مجلس دهم و کارشناس 
خ��ودرو در زمینه واردات می گوید واقعیت این 

اس��ت که کمیس��یون، اطالع دقیقی از بستن 
سایت ثبت سفارش خودرو روی نمایندگی های 
رسمی نداش��ته اس��ت، ولی در بحث واردات 
خودرو، بهان��ه ای وجود دارد بر مبنای حمایت 
از صنعت خودروی داخلی و اینکه واردات باید 
با یک برنامه ریزی منس��جم و درس��ت انجام 
ش��ود. مورد بعدی اینکه واردکنندگانی که در 
بخش خصوصی هستند آیا به صورت شرکتی 
که در قالب یک شخصیت حقوقی مطرح است، 
عمل می کنند یا اینکه اشخاص حقیقی هستند. 
در واقع یک تعریف و چارچوب مشخص در این 
خصوص وج��ود ندارد، به همین دلیل مجلس 
اطالع دقیق��ی از واردات خودرو ندارد. از دیگر 
سو، کس��انی که واردکننده هستند، تاکنون با 
کمیس��یون صنایع رایزن��ی نکرده اند یا حاضر 
نشدند جلسه ای تش��کیل دهند یا نامه ای در 
این خصوص به اعضا بنویس��ند. وی می افزاید: 
به عنوان نماینده کمیسیون صنایع مجلس دهم 
اعتق��ادی به این موضوع ن��دارم که حتما باید 
واردات انحص��اری در اختیار گروهی خاص یا 
به نفع دو شرکت اصلی تولید کننده خودروی 
داخلی باشد . نگاه من این است که حتما باید به 

این بحث ورود کنیم. بر این اساس که ظرفیت 
واردات خودرو را براس��اس برنامه ای که قانون 
تعیین کرده ، تعرفه گمرکی و سایر حقوقی که 
متعلق به دولت است، افرادی که می توانند این 
موارد را پرداخت کنند در قالب یک شخصیت 
حقوقی ک��ه بتواند پاس��خگوی مصرف کننده 

باشد، پیگیری کنند. 
 

سونامی افزایش قیمت خودرو
باید دید شرایط ش��رکت های واردکننده به 
چه صورت است. برخی منبع اروپایی و خرید 
یورویی دارن��د و در حال حاضر به دالیلی هم 
قیم��ت یورو در ح��ال افزایش اس��ت. از دیگر 
س��و، بخش��ی از این افزایش قیمت ها مربوط 
به هیجان باز نبودن س��ایت ثبتارش است که 
بر این موضوع تاثیر زیادی دارد. بس��ته شدن 
س��ایت فضا را به س��متی برد ک��ه تا حدودی 
محدودیت ایجاد  شود حتی شرکت های رسمی 
هم نتوانستند از حق قانونی خود استفاده کنند 
چون سایت ثبت س��فارش به روی نمایندگان 
رسمی هم بسته شد لذا در این صورت شرایط 

متفاوت تر می شود. 

تاثیر هیجان بسته شدن سایت ثبت سفارش بر قیمت وارداتی ها

دریچهلیزینگ  خرید کاال یا لیزینگ  خودرو؟!

خبر

 مدیرعامل ایران خودرو از تولید 
۳ محصول جدید تا پایان سال خبر داد

مدیرعامل ایران خودرو در مجمع عمومی این 
ش��رکت، از تولید و عرضه  سه محصول جدید تا 

پایان سال ۱3۹۶ خبر داد. 
مجم��ع عمومی س��االنه گروه صنعت��ی ایران 
خ��ودرو دی��روز با حض��ور اکثریت س��هامداران 
برگ��زار ش��د. در ای��ن جلس��ه محمدرضا فیض 
بخ��ش، رئیس مجمع، گزارش��ی درباره عملکرد 
ایران خودرو در س��ال گذش��ته و نح��وه تعامل 
این خودروساز با شرکت های مطرح جهانی ارائه 
ک��رد. وی به س��هامداران گف��ت: عملکرد ما در 
سال گذشته مطلوب بوده و طی چهار سال اخیر 
اقدامات مثبتی در ای��ران خودرو صورت گرفته 
است. عملکرد ایران خودرو در تعامل و همکاری 
با خودروس��ازان جهانی بس��یار درخشان بوده و 
همین امر موجب ش��ده است تا کشور در مسیر 
خودروس��از ش��دن گام بردارد. در سال گذشته، 
تمرک��ز ما ع��الوه بر عقد ق��رارداد و همکاری با 
شرکت های خارجی روی صادرات، ارتقای کیفی 
محص��والت و افزای��ش رضایت مش��تریان بوده 

است. 
در ادامه این جلسه هاشم یکه زارع، مدیرعامل 
ای��ران خ��ودرو طی گزارش��ی به عملک��رد این 
شرکت در زمینه تولید، افزایش کیفیت، توسعه 
صادرات و سودآوری پرداخت و با اشاره به اینکه 
توس��عه همکاری های بین الملل��ی و به تبع آن 
توس��عه محصوالت و بازار مالی مرتبط، بخش��ی 
از محوره��ای اصلی حرکت ای��ران خودرو بوده 
اس��ت، اعالم کرد: در س��ال ۹۵ و با حفظ سهم 
۵۰درص��دی از بازار خودروهای س��واری داخل 
کش��ور، در مجموع ۶۵۱هزار دستگاه خودروی 
س��واری تولید کردیم. افزایش تیراژ همراه با باال 
رفت��ن کیفیت محصوالت ما در س��ال گذش��ته 
چش��مگیر بوده، به نحوی ک��ه خودروهای رانا، 
دنا، تندر ۹۰، پژو ۲۰۶، س��وزوکیو سورن موفق 
ش��دند س��تاره های کیفی خ��ود را افزایش داده 
و در س��ال ج��اری نیز تندر پ��الس و دنا پالس 
 در نخس��تین حض��ور خود، به ترتی��ب موفق به 
کس��ب ۴ و 3 ستاره ایمنی از سازمان استاندارد 
ش��دند. بودج��ه و عملکرد ایران خودرو نش��ان 
می ده��د که در زمینه تولید، رش��د ۲۶درصدی 

را پشت سر گذاشته ایم. 
یکه زارع همچنین اعالم کرد که جهت افزایش 
رضایت مش��تریان و پاسخگویی به نیاز آن ها، تا 
پایان س��ال جاری خودروهای جدیدی به سبد 

محصوالت ایران خودرو اضافه خواهند شد. 
وی ب��ه س��هامداران گف��ت: ت��ا پایان س��ال 
جاری، س��ه خودروی دنا پالس توربو، دنا پالس 
اتوماتی��ک و س��ورن دی��زل وارد چرخه تولید و 

عرضه محصوالت ما خواهد شد. 
یکه زارع با بیان اهمیت همکاری با ش��رکت های 
بین المللی، اعالم کرد که با ش��روع به کار شرکت 
س��رمایه گذاری مش��ترك ای��کاپ و قراردادهای 
دهگان��ه، ایران خودرو بر آن اس��ت ت��ا با طراحی 
پلتف��رم جدید و تولید پیش��رانه های پیش��رفته، 
محصوالتی متفاوت و باکیفیت را در آینده تولید و 
عرضه کند. یکه زارع ضمن اشاره به سند چشم انداز 
۱۴۰۴ برای این شرکت و دستیابی به تولید ساالنه 
یک میلیون و ۱۰۰ هزار دس��تگاه خودرو در سال 
 ۱۴۰۰، اذعان داش��ت: محوره��ای اصلی حرکت

 ای��ران خ��ودرو برای س��الیان پی��ش  رو، بر پایه 
پاسخگویی به نیازهای مش��تریان، افزایش دانش 
طراحی و توس��عه محصوالت، تولی��د خودروهای 
باکیفیت و همگام با تکنولوژی ه��ای روز در کنار 

افزایش میزان صادرات استوار خواهد بود. 
 

دولت نباید یک درصد هم در 
خودروسازی سهم داشته باشد

نایب رئی��س کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس 
شورای اسالمی با اشاره به جریان حاکمیت دولت بر 
بنگاه های اقتصادی گفت: متاس��فانه همچنان دولت 
تمایل��ی به خ��روج از اعمال مدیریت ب��ر بنگاه های 
اقتص��ادی همچ��ون خودروس��ازی ن��دارد، چرا که 
بخش��ی از قدرت را در این می داند که برای بنگاه ها 
هیات مدی��ره و مدیرعامل تعیین کند و همچنان این 
بخ��ش در ید اختیارش باش��د.  رض��ا علیزاده تاکید 
کرد: باید دس��ت دولت از تصدی گ��ری بر بنگاه های 
اقتصادی قطع ش��ود.  وی گفت: متاس��فانه تاکنون 
اصل ۴۴ قانون اساس��ی به درس��تی اجرایی نش��ده 
بنابراین اینکه صنعت و تولید با مشکل مواجه است، 
بخشی از آن اعمال مدیریت های دولتی است چرا که 
دولت دوس��ت ندارد دست از سر بنگاه های اقتصادی 
ب��ردارد.  وی اظه��ار داش��ت: مجلس و کمیس��یون 
صنایع در این راس��تا باید ورود پی��دا کنند تا دولت 
این سیاس��ت درس��ت را در پیش گرفته و دست از 
س��ر تصدی گری بردارد و در چنین ش��رایطی است 
ک��ه دولت کوچک و چابک خواهد ش��د.  وی گفت: 
اگ��ر دولت حتی یک درص��د در بنگاه های اقتصادی 
س��هم داش��ته باش��د با همان یک درصد قدرتش را 
اعم��ال می کن��د، از این رو نباید ی��ک درصد نیز در 

خودروسازی سهم داشته باشد. 

خبر

بنزین گران خواهد شد؟ 
با وج��ود اینکه طب��ق مصوبه کمیس��یون تلفیق 
بودجه س��ال ۹۶، قیمت بنزی��ن و حامل های انرژی 
در س��ال ج��اری نبای��د افزایش پیدا کن��د، افزایش 
می��زان مصرف بنزی��ن و عدم کاه��ش آن از ابتدای 
سال تاکنون احتمال سهمیه بندی یا گران شدن این 

حامل انرژی را قوت بخشیده است. 
به نقل از ایس��نا، اوایل اس��فندماه س��ال گذشته 
بود که نمایندگان مجلس ش��ورای اسالمی در ادامه 
رسیدگی به بخش درآمدی الیحه بودجه ۹۶ تصویب 
کردند که قیمت بنزین، گازوییل  و س��ایر حامل های 
ان��رژی در س��ال ۱3۹۶ افزای��ش نیاب��د؛ قانونی که 
احتمال می رود با توجه به افزایش بی س��ابقه مصرف 

بنزین در کشور با اندکی تغییر مواجه شود. 
منابع رس��می و غیر رسمی در کش��ور از میانگین 
مص��رف بنزین بین ۷۹ تا بی��ش از 83 میلیون لیتر 
خب��ر داده  و اعالم کرده اند که ای��ن افزایش مصرف 
و عدم کاهش آن در کش��ور بی س��ابقه بوده اس��ت. 
میزان مصرف بنزین در تیرماه س��ال جاری نس��بت 
به تیرماه سال گذشته ۹ تا ۱۰ میلیون لیتر افزایش 
داشته است. به طور کلی میانگین کل مصرف بنزین 
از ابتدای سال تاکنون 8.۵درصد رشد داشته است. 

با وجود اینکه مسئوالن ذی ربط بارها بر این موضوع 
تاکید کرده اند که حت��ی در زمان پیک مصرف بنزین 
مشکلی در تامین و توزیع آن وجود ندارد، این موضوع را 
نیز مطرح کرده اند که با این حال چنانچه روند صعودی 
مصرف بنزین کنترل نشود ممکن است دولت و مجلس 
ش��ورای اسالمی مصوباتی در خصوص تغییر قیمت یا 

سهمیه بندی داشته باشند. 
ب��ه گفته منصور ریاحی – مدیرعامل ش��رکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی – با اینکه اکنون این شرکت 
پاس��خگوی نیازهای کش��ور اس��ت، اما چنانچه مورد 
خاصی پیش آی��د مدیریت کالن کش��ور باید در این 
زمینه تصمیم  گیری کند. دولت اکنون در قبال سوخت، 
یارانه سنگینی می پردازد در صورتی که قیمت سوخت 
بس��یار باالتر از این نرخ ها اس��ت و این موضوع نیاز به 
کارشناسی دارد. چنانچه نتوانیم روند صعودی مصرف 
بنزین را کنت��رل کنیم، دولت و مجلس باید مصوباتی 
درخصوص تغییر قیمت یا سهمیه بندی داشته باشند 
و ما به عنوان مجری تنها اجراکننده سیاست ها هستیم. 
براس��اس این گزارش دالیل مختلفی برای افزایش 
مصرف سوخت اعالم شده است که یکی از مهم ترین 

آنها افزایش تولید خودرو در کشور است. 
در س��ال ۱3۹۴، ۹۶۶ هزار خودرو تولید ش��د که 
این میزان در س��ال ۱3۹۵ به ی��ک میلیون و 3۴۰ 
ه��زار خودرو رس��ید. به عبارت دیگ��ر تولید خودرو 
در کش��ور در س��ال ۱3۹۵ نسبت به س��ال ۱3۹۴، 
38درصد رش��د داشته است. از سوی دیگر برخی بر 
این باورند که دلیل مهم دیگر افزایش مصرف بنزین 
در کش��ور ثابت بودن این حامل انرژی برای دو سال 

و ارزان بودن قیمت آن در کشور است. 

خبر وزیر صنعت از زمان تولید پراید
وزیر صنع��ت، معدن و تجارت با بی��ان اینکه تولید 
خودروی پراید تا پایان س��ال آین��ده ادامه دارد، گفت: 
به هر میزان اس��تانداردها در تولید خ��ودرو ارتقا یابد، 
قیمت خودرو نیز با افزایش روبه رو می ش��د. به گزارش 
پدال نیوز به نق��ل از خانه ملت، محمدرضا نعمت زاده 
افزود: به تدریج مس��ائل فنی و اس��تانداردهای جدید 
بیشتری در تولید خودروی پراید لحاظ می شود.  وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت ادامه داد: تیراژ خودروی تیبا 
رو به افزایش اس��ت و از دو س��ال گذش��ته به تدریج 
تولی��د پراید کاهش یافته اما تولید این خودرو تا پایان 
سال آینده ادامه خواهد داش��ت، البته استانداردهایی 
اوایل سال تدوین ش��ده که به تدریج در تولید خودرو 
اعمال می شوند، بنابراین جایی برای تولید خودروهای 
قدیمی نیست.  نعمت زاده افزود: قطعا تولید خودروی 
تیبا گزینه خوبی اس��ت و همچنین تولید یک الی دو 
خودروی��ی که در داخل کش��ور تا آخر س��ال طراحی 

می شود، انجام می شود. 
  وی همچنی��ن گفت: این موضوع بدیهی اس��ت 
که به هر میزان اس��تانداردها در تولید خودرو ارتقا 
می یابد، قیمت خودرو نیز با افزایش روبه رو می شود، 
بنابرای��ن نمی توان خ��ودرو را با قیمت خیلی کم به 
بازار عرضه کرد.  وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور 
ش��د: تولید خودرو در سال گذشته حدود ۴۰درصد 
بیشتر ش��ده و همچنین در سه ماه اخیر نیز حدود 
۱8درص��د میزان تولی��د خودرو افزای��ش یافته که 
خودروه��ای ارزان قیمت از افزایش تولید بیش��تری 

برخوردار بوده اند. 

کپی سازی در قطعه سازی معنا 
ندارد

در ده��ه جدید دیگر معنی ندارد که قطعه س��از و 
خودروساز کپی س��از باشند، بلکه باید بتوانند با وارد 
کردن فناوری های جدید، خود را به سطح اول جهان 
نزدیک کنند.  مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه سازان 
ای��ران ضمن بیان این مطلب گف��ت: در قراردادهای 
جدید خودرویی به مسئله مهم ورود فناوری به جای 
کپی س��ازی به خوبی توجه ش��ده و تنها مطلب مهم 

این است که این قراردادها به درستی اجرا شود. 

تازه های خودرو

لکسوس جی اس با یک پیشرانه توربوشارژ ٨ سیلندر به جنگ با رقبای جهانی خواهد رفت.



آم��ازون غذاهای آماده خود را با خدمات تحویل به خانه ها  در حال 
حاضر برای مش��تریانی که  عضو وب س��ایت آمازون هستند به فروش 

می رساند.
Meal Kit  آمازون، هنوز در انگلس��تان 
موجود نیستند و این Meal Kit  ها حاوی 
تمام مواد الزم برای تهیه  وعده های غذایی 
مورد نظر مش��تریان اس��ت. آنه��ا از طریق 
فروش��گاه مواد غذای��ی آمازون ب��ه قیمت 
14.99  دالر ی��ا )£ 11.49( در دس��ترس 
هس��تند و همچنی��ن بای��د گف��ت آمازون 
fresh ب��رای مش��تریانی ک��ه در آمازون با 
پرداخت هزین��ه 10.99 دالر یا )£ 8.43( 
 در م��اه  عضو هس��تند مورد اس��تفاده قرار 
می گیرد. آمازون ی��ک برنامه کاربردی در 
تاریخ 6 ژوئن برای گوشی های همراه ارائه 
خواهد داد که دارای کیت تهیه غذای آماده 

اس��ت.17 وعده غذایی برای انتخاب  در لیس��ت meal kit  آمازون 
وج��ود دارد. هر جعبه مواد غذایی ش��امل مق��دار خاصی مواد غذایی 
 GeekWire  اس��ت. یکی از مش��تریان آمازون به نام جاش چاد به

گف��ت ک��ه او کیت غذای آمازون را به ص��ورت آنالین یک یا دو هفته 
پیش مش��اهده کرده است، در حالی که بررسی کاربران نشان می دهد 
کیت ه��ای غذا از اواخر ژوئن در دس��ترس اس��ت. چ��اد ادعا کرد که 
جعبه های غذای آمازون کمی کوچک تر از 
جعبه های دس��تورالعمل ارائه شده توسط 
شرکت های دیگر است، زیرا آمازون سعی 
کرده به جز چند کیس��ه پالستیکی، همه 

چیز برای بازیافت نسبتا آسان باشد.
آمازون به عنوان یک کتابفروشی آنالین 
آغاز ب��ه کار کرد، اما امروز، این ش��رکت 
آنالین در حال ت��الش برای رفع نیازهای 
بیش��تر برای راحتی مش��تریانش است و 
صنعت غذا آخرین بازاری است که آمازون 

به شدت آن را هدف قرار داده است.
آم��ازون در ماه گذش��ته، 13.7 میلیارد 
از   پون��د(   )10.5میلی��ارد  ی��ا   و  دالر 
س��وپرمارکت  های  زنجیره ای هول فودز به دس��ت آورده و اکنون این 
غول تکنولوژی یک کس��ب و کار م��واد غذایی را برایDeliveroo و 

UberEats  راه اندازی کرده است.

ان ب��ی ای از ی��ک لوگوی جدید رونمایی کرد که با اس��تفاده در 
مرچندایز ها و کانال های دیجیتال این لیگ، به آن طراوت و شادابی 

خواهد بخشید. 
با وجود حفظ ش��کل و ظاه��ر لوگوی 
اصل��ی، فقط تغییرات اندکی در نوع تایپ 
حروف و رنگ های لوگو رخ خواهد داد. در 
ش��رایطی تن رنگ های قرمز و آبی در آن 
قوی تر و در نتیجه لوگو اصالح می ش��ود 
که فونتی سفارش��ی و جدید موس��وم به 
Action ج��ای فون��ت قبل��ی را خواهد 
گرفت. طراح این لوگو، اریک فن بلوکلند 

است. 
به گ��زارش ام بی ای نیوز، به گفته مدیر 
ارشد بازاریابی ان بی ای،  این ظاهر مدرن 
تعادلی درس��ت و مناسب میان آشنایی و 
افتخار ب��ه لوگوی نمادین ان بی ای از یک 

طرف و فراهم کردن امکان سازگاری و پذیرش بیشتر و گسترده تر 
چش��م انداز های دیجیتال و رسانه ای متغیر کنونی از طرف دیگر را 

به وجود می آورد. 

اگرچه تغییرات به طور کلی نس��بتا کمرنگ هس��تند، اما به لیگ 
یک پلت نقاشی برجسته تر و غنی تر را هدیه می دهند. 

  OCD مس��ئولیت مدیری��ت این پ��روژه را ش��رکت نیویورکی
)متخص��ص در زمینه تحقیق��ات بازار(، 
Commercial Type  )ارائه دهن��ده 
فونت ه��ای مختلف( و اریک فن بلوکلند 

بر عهده داشتند. 
لباس ه��ا،  روی  جدی��د  لوگ��وی 
یونیفرم های اعض��ای تیم های حاضر در 
لی��گ و تجهیزات ورزش��ی آنها پس از 
فصل 18-2017 ان بی ای دیده خواهد 

شد. 
این لیگ در حال حاضر با شرکت 29 
تی��م از آمریکا و یک تیم از کانادا برگزار 

می شود.
لیگ ان بی ای در حال حاضر متشکل 
از 30 تیم از دو کش��ور آمریکا و کانادا است. مسابقات ان بی ای هر 
س��ال به طور دوره ای و رفت وبرگش��ت در آمریکای شمالی برگزار 

می شود .

مدیرعامل لنوو اعالم کرد در تالش برای افزایش رش��د لنوو است و 
از س��هامداران و کارکنان شرکت خواست در این زمینه بردباری پیشه 
کنن��د. این غول چین��ی هم اکنون نیز عن��وان بزرگ ترین تولیدکننده 

کامپیوترهای ش��خصی در جه��ان را یدک 
می کش��د، خرید موتوروال توس��ط لنوو نیز 
نش��ان دهنده جاه طلب��ی ای��ن ش��رکت در 
زمینه تولید گوش��ی های هوشمند است. اما 
یوانکینگ به طور عمومی اعالم کرده اس��ت 
ک��ه در صورت موفق نش��دن در دس��تیابی 
ب��ه اهداف��ش در زمینه ف��روش آنالین، از 
س��مت خود در لن��وو اس��تعفا خواهد داد. 
این اظهارنظر می تواند نش��ان دهنده اعتماد 
ب��ه نفس باالی مدیر 52س��اله لنوو باش��د.  
به گ��زارش زومیت، یوانکین��گ برنامه های 
بزرگی دارد و خواهان س��رمایه گذاری یک 
میلی��ارد دالری در زمین��ه هوش مصنوعی 

و رقاب��ت ب��ا Alibaba و Tencent در این زمینه اس��ت، اما برنامه 
اصل��ی وی افزایش تجارت آنالین این ش��رکت و دس��تیابی به درآمد 
س��االنه 12میلیارد دالری تا س��ه سال آینده اس��ت. لنوو در نظر دارد 

با اس��تفاده از وب سایت خرده فروش��ی JD. com به این هدف دست 
یابد.  شرکت لنوو و چندین تولیدکننده چینی دیگر از این وب سایت 
برای فروش محصوالت شان استفاده می کنند. با وجود اینکه در صورت 
دست نیافتن به این هدف، مدیرعامل لنوو 
ممکن است ش��غل خود را از دست دهد، 
اما دستیابی به هدف یادشده نیز موفقیت 
بزرگ��ی برای لن��وو و ش��خص یوانکینگ 
تلقی خواهد ش��د.  رش��د لن��وو از زمانی 
ش��روع شد که این شرکت در سال 2005 
اقدام به خرید کسب و کار سرورهای پایین 
رده IBM ک��رد. پس از آن لن��وو امتیاز 
تولی��د لپ تاپ ه��ای ThinkPad را نیز 
از IBM خری��داری ک��رد. همچنین این 
ش��رکت در س��ال 2014 موتوروال را نیز 
از گ��وگل خری��داری کرد. ای��ن خریدها 
موجب گسترش کسب و کار لنوو در زمینه 
س��رورها، کامپیوترهای ش��خصی و موبایل شده اس��ت.  لنوو پیش از 
خرید موتوروال نیز در زمینه تولید تلفن همراه فعالیت داشت، هرچند 

محبوبیت آن در این زمینه به بازارهای شرقی محدود بود. 

برآوردهای انجام ش��ده نش��ان از این دارند که اپل، مایکروس��افت و 
گوگل در مجموع بیش از 464 میلیارد دالر پول نقد دارند. 

گزارش موسس��ه Moody  نش��ان از این دارد که سه کمپانی اپل، 
مایکروس��افت و گ��وگل در مجموع بیش از 
464 میلی��ارد دالر پول نقد در اختیار دارند 
ک��ه برای فرار از مالی��ات، در خارج از خاک 
آمری��کا از این پول ها نگهداری می کنند.  به 
گزارش زومی��ت اپل به تنهایی بخش بزرگی 
از ای��ن پول نقد را در اختی��ار دارد. آخرین 
آمار نش��ان از این داش��ت که پول نقد اپل 
بیش از 250 میلیارد دالر اس��ت که نتیجه 
س��ال ها فروش آیف��ون و همچنین تصاحب 
چن��د کمپانی کوچک اما س��ودده برای اپل 
بوده است. پول نقد اپل به اندازه ای است که 
می تواند با اس��تفاده از آن، س��ه کمپانی به 
بزرگی نت فلیکس را تصاحب کند.  آمارهای 

مودی نش��ان از این دارند که کمپانی های آمریکایی به جز موسس��ات 
مالی، در مجموع طی سال 2016 بیش از 1.84 تریلیون دالر پول نقد 
داش��ته اند که در مقایسه با س��ال 2015، نزدیک به 11درصد افزایش 

یافته و در مقایس��ه با س��ال 2008 بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده 
است.  بیش از 1.3 تریلیون دالر یا 70درصد از این پول نقد که متعلق به 
کمپانی های آمریکایی است، در خارج از خاک آمریکا نگهداری می شود 
تا ش��امل قوانین مالیاتی این کشور نشود. 
کمپانی ه��ای اپل، آلفابت، مایکروس��افت، 
سیس��کو و اوراکل نزدی��ک به 88درصد از 
پول نقد کمپانی ه��ای غیر مالی آمریکایی 
را در اختی��ار دارند.  دلی��ل نگهداری این 
می��زان پول نقد در خ��ارج از خاک آمریکا 
توس��ط این کمپانی ها، قوانین سختگیرانه 
مالیاتی در این کشور است. با وجود اینکه 
میزان پول نقد کمپانی های آمریکایی طی 
س��ال گذش��ته افزایش پیدا ک��رده، اما به 
گزارش مودی، هزینه های س��رمایه گذاری 
این کمپانی کاهش��ی 18درصدی داشته و 
به 727 میلیارد دالر رسیده است.  مودی 
بخش��ی از این کاهش میزان سرمایه گذاری را به دلیل رکود در صنعت 
نفت می داند که باعث ش��ده اس��ت کمپانی های فعال در حوزه انرژی، 

برنامه های سرمایه گذاری را به حالت تعلیق درآورند. 

رنگ های برجسته و فونت سفارشی در لوگوی جدید ان بی ایآمازون غذای آماده تحویل می دهد   ۴۶۴ میلیارد دالر پول نقد در 3 شرکتاستعفای مدیرعامل لنوو در صورت عدم تحقق اهداف فروش

ش��بکه  های اجتماع��ی، امروزه به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
فناوری های تحت وب مورد اس��تفاده طیف وس��یعی از کاربران 
فضای مجازی قرار گرفته اند. شبکه  اجتماعی Facebook بیش 
از 1٫5 میلی��ارد کاربر دارد. خدمت رای��گان به این حجم کاربر، 
یک سوال ایجاد می کند: درآمد شبکه  های اجتماعی از کجاست؟ 
ش��بکه های اجتماعی مجازی، گونه ای از رسانه های اجتماعی 
هس��تند که بیشترین ش��باهت را به جامعه انس��انی داشته و به 
فرد امکان برقراری ارتباط با ش��مار فراوان��ی از افراد دیگر، فارغ 
از محدودیت ه��ای زمانی، مکانی، سیاس��ی، فرهنگی و اقتصادی 
را می دهند. براس��اس آمار س��ایت الکس��ا، جذابیت ش��بکه های 
اجتماعی در ایران نیز بیش��تر از بس��یاری سایت های دیگر بوده 
و با وجود فیلتر بودن برخی از این شبکه ها، آمار مراجعه به آنها 

همچنان قابل توجه  است.
همانطور که فرانس��یس کایرنکراس می گوی��د مهم ترین چیز 
درب��اره یک فن��اوری نوپدید، چگونگی کارکرد آن نیس��ت، بلکه 
چگونگ��ی اس��تفاده مردم از آن و تغییراتی اس��ت که در زندگی 
بش��ر ایجاد می کند. مهم ترین پیامد ظهور جهان مجازی در کنار 
جهان فیزیکی بازتعریف توس��عه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و 
فرهنگی اس��ت. می توان گفت کره جدیدی ب��ه جهان ما اضافه 
شده است که از آن می توان به کره زمین مجازی تعبیر کرد. کره 
زمین مجازی، جهانی واقعی اس��ت ک��ه از ظرفیت های منعطف، 
متحرک، غیرمرکزی، به هم پیوس��ته، دیجیتالی، قابل دسترسی 
و از ظرفی��ت بهره وری غیرقابل مقایس��ه با ک��ره فیزیکی زمین 

برخوردار است. 
ش��بکه  های اجتماع��ی، امروزه به عن��وان یک��ی از اصلی ترین 
فناوری های تحت وب مورد اس��تفاده طیف وس��یعی از کاربران 
فض��ای مجازی قرار گرفته اند. ش��بکه  اجتماعی Facebook با 
داش��تن بیش از ۱٫۵ میلیارد کاربر و برخی دیگر از ش��بکه های 
اجتماعی مانند ش��بکه Google+ با 540میلیون کاربر، ش��بکه 
Linkedin ب��ا 400میلیون کاربر و ش��بکه Twitter با بیش 
از 300 میلیون ش��لوغ  ترین شبکه  های اجتماعی موجود در دنیا 

هستند. 
در گزارش k-10شرکت Facebook بیان شد که درآمد این 
ش��رکت به ازای هر کاربر این شبکه اجتماعی چیزی حدود 5٫3 
دالر بوده اس��ت. این میزان درآمد در حالی اس��ت که این شبکه 
تقریبا به ازای هیچ کدام از س��رویس های مختلفی که در اختیار 
کاربران قرار می دهد پولی درخواس��ت نمی کند. چگونه است که 
این ش��رکت توانس��ته به چنین درآمدی دس��ت پیدا کند؟ چرا 
ه��ر روز و هر روز به کیفیت خدمات خ��ود می افزاید تا کاربران 

بیشتری را جذب کند؟ 
پاسخ خود شما هستید و در واقع داده ای که به شبکه اجتماعی 
می دهی��د. ش��بکه های اجتماعی در واقع با داده  ه��ای کاربران و 
کاوش آنه��ا  درآمد دارن��د؛ داده هایی مانند اطالعات ش��خصی 
کاربران، روابط میان دوس��تان، موضوع��ات مورد عالقه، تعداد و 
محتوای نوش��ته  ها، زمان حضور افراد در شبکه  اجتماعی و غیره 
که با کاوش آنها می توان دانش س��طح باال از کاربران شبکه های 
اجتماعی کسب و الگوهای رفتاری کاربران را استخراج کرد. این 
دان��ش دقیقا همان چیزی اس��ت که مبنای قراردادهای کس��ب 

 وکار به کس��ب  وکار )B2B( ش��بکه های اجتماعی مشهور قرار 
می گی��رد. اکثر این قراردادها با محوری��ت مارکتینگ و تبلیغات 
صورت می گیرد. رویکرد کلی در این حاالت یافتن فرد یا افرادی 
اس��ت ک��ه دارای قابلیت خاصی هس��تند، رفتار خاص��ی دارند، 
عالیق خاصی دارند و... به عنوان مثال نمونه ای از قرارداد شرکت 
Facebook در این زمینه که افشا شده  است به شرح زیر است: 
 »قرارداد با چندین ش��رکت امور حقوق��ی برای تبلیغات: با 
تحلیل فعالیت ها و محتوایی که افراد در ش��بکه های اجتماعی 
منتش��ر می کنند، می توان افرادی را که به مش��کالت حقوقی 
برخورد کرده اند شناس��ایی ک��رد. این اف��راد می توانند هدف 
خوب��ی برای نمایش تبلیغات مربوط به دفاتر حقوقی باش��ند. 
ی��ک مورد جالب در این میان ش��رکتی بود ک��ه با خرج چند 
ص��د دالر برای تبلیغات، موف��ق به عقد قراردادی به مبلغ صد 

هزار دالر شد.«
در مورد اخالقی بودن این گونه اس��تفاده ها از داده  های کاربران 
بحث های فراوانی اس��ت. در واقع در بسیاری موارد ممکن است 
حریم خصوصی کاربران نقض شود یا مشکالت و خطرات اساسی 
ب��رای کاربران یا جامعه به وجود بیاید. ش��رکت  های تبلیغاتی با 
خرید اطالعات خصوصی کاربران از شبکه  های اجتماعی، تبلیغات 
متناس��ب با عالیق کاربر را برای او ارسال می کنند که در صورت 
عدم رضایت آنها ممکن است احساس امنیت را از بین ببرد حتی 
زمانی که رضایت و آگاهی کاربران کس��ب ش��ده باشد، نباید این 
داده ها به صورت خام برای تحلیل مورد اس��تفاده قرار گیرد. در 
اصل در صورتی که گمنام  سازی  )Anonymization(  داده ها 
انجام نش��ود، حریم خصوصی کاربران حتی توس��ط یک متولی 

امین و قابل اعتماد می تواند دچار خدشه شود. 
در م��ورد مخاطرات جمع آوری و تحلی��ل غیر اصولی، می توان 
به عنوان نمونه به ش��رکت گوگل اشاره کرد. این شرکت شناخته  
ش��ده و بین المللی که به اطالعات وس��یعی از کاربران دسترسی 
دارد، با جمع آوری اطالع��ات اضافی و تحلیل داده های کاربران، 
ب��دون اطالع آنها در موارد متع��ددی حریم  خصوصی کاربران را 

زیر پا گذاشته است، از جمله: 
س��رویسGmail: در س��رویس پس��ت  الکترونیکی ش��رکت 
گوگل که توس��ط بسیاری از کاربران اینترنتی استفاده می شود، 
پس��ت های الکترونیک��ی کاربران پ��ردازش ش��ده و گروه بندی 
می شوند. گوگل با پردازش متون پست ها، نوع مطلب و محتوای 
کل��ی آنها را به  دس��ت م��ی آورد و این نتایج را به ش��رکت  های 

تبلیغاتی می  فروشد. 
تلفن های هوش��مندAndroid: سیستم  عامل اندروید توسط 
شرکت گوگل طراحی شده است. یکی از قابلیت های این سیستم  
عام��ل، امکان ارتباط دس��تگاه  های مختلف ی��ک کاربر از طریق 
فض��ای مجازی اس��ت و به اش��تراک گذاری اطالع��ات داده های 

موجود روی آنها است. 
با اس��تفاده از این قابلیت، بس��یاری از داده های کاربر از جمله 
برخی از گذرواژه های وی در دس��ترس شرکت گوگل خواهد بود 
ک��ه می تواند به راحتی در اختیار دولت آمریکا براس��اس قوانین 

فعلی این کشور قرار گیرد. 
dana. ir :منبع

چالش��ی که در بازاریابی ایران وجود دارد، ناشناخته بودن مشتریان، 
ب��ازار هدف و رقبا برای مدیران کسب وکارهاس��ت که علت اصلی این 
موضوع، ندانس��تن راهبرد کس��ب وکار خودشان اس��ت. خیلی وقت ها 
ش��اهد بوده ایم تولیدکنن��ده ای به دلیل این ضع��ف و تقلید از رقیب، 
محصولی مثال برای س��نین 15 تا 40ساله تولید کرده است، در حالی 
که گروه س��نی مورد نظر، کمترین اس��تقبال را نسبت به آن محصول 
نش��ان داده اند.  متاس��فانه تحقیقات بازاریابی از جنس امکان س��نجی 
برای ورود به بازار در ایران زیر 10 درصد نس��بت به محصوالت عرضه 
ش��ده در بازار هدف اس��ت. در صورتی که اس��تاندارد دنیا، باالی 60 
درصد است. در دنیا هر محصولی که وارد بازار می شود از یک پشتوانه 
تحقیقاتی قوی برخوردار اس��ت.  ضعف ب��ازار ایران در بحث تحقیقات 
 ،)Ice Tea( بازاریاب��ی موجب ش��ده محصوالت��ی همچون چای ی��خ
ماست های میوه ای، بس��تنی فلفلی و محصوالت متعدد دیگر به دلیل 

استقبال نکردن مردم موفق نباشند. 

نقطه آغاز فعالیت کسب و کارها
بازاریاب��ی به عنوان نقطه آغ��از فعالیت هر نوع کس��ب و کاری آنقدر 
پیچی��ده و دارای ابع��اد گوناگون اس��ت که تاکنون بی��ش از 200نوع 
تعریف برای آن ارائه ش��ده است. جامع ترین تعریفی که تاکنون درباره 
یک بازاریابی علمی و استاندارد ارائه شده است عبارت است از بازاریابی 

فعالیتی انس��انی در جهت برآوردن نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند 
مبادله با بهره گیری از چهار عنصر محصول، قیمت، توزیع و ترفیع. 

بازاریابی به این دلیل فعالیتی انس��انی تلقی می شود که محور فعالیت 
و توجه او نیازها و خواس��ته های انسانی اس��ت. به همین سبب است که 
مدیران کسب و کارها باید در گام اول مشتریان و مصرف کنندگان محصول 
خود را بشناسند.  از سوی دیگر تغییرپذیر بودن نیازها در طول زمان این 
ضرورت را ایجاد می کند که کسب و کارها نیز به صورت مستمر با رصد این 
تغییرات، همس��و با سالیق و عالیق مشتریان، محصوالت خود را خالقانه 
تولید و عرضه کنند. در غیر این صورت کسب وکار در مسیر شکست قرار 
می گیرد.  اغلب کسب و کارها گمان می کنند اگر یک بار تحقیقات بازار را 
انجام دهند، کافی اس��ت. در صورتی که تحقیقات بازار فرآیندی مستمر 
است. در فرآیند بازاریابی باید »مثلث محصول، بازار و رقیب« حتما مورد 
توجه باشد و برنامه ریزی ها باید برای فرآیندی بلند مدت انجام گیرد.  برای 
مثال، مصرف غذاهای منجمد در تهران به علت کوچک ش��دن خانواده و 
ش��اغل بودن زوجین افزایش یافته است. در مثالی دیگر مصرف فست فود 
به علت افزایش وزن و ابتال به بیماری های مختلف کاهش یافته است. اگر 
توجه کرده باشید در گذشته مراجعه به دندانپزشکی بیشتر جنبه درمانی 
داشت و اغلب نگاه ها نسبت به آن منفی بود، اما امروزه جنبه زیبایی مثبتی 
پیدا کرده اس��ت.  در فرآیند مبادله باید چهار شرط وجود داشته باشد تا 
مبادله صورت گیرد؛ کاالی مورد مبادله باید برای هر دو طرف ارزش��مند 
باش��د. مصرف کننده در ازای پرداخت پول، کاالی با کیفیت دریافت کند. 
آزادی عمل مشتری برای خرید بدون آنکه از سوی فروشنده القا یا اجباری 
شود وجود داشته باشد.  شرط چهارم هم آن است که بازار در حالت رقابت 

کامل با سایر محصوالت مشابه باشد. 
جام جم آنالین 

پیدا کردن کارمندی که بیش از بقیه در مورد اهداف شرکت اشتیاق دارد، 
می تواند برگ برنده شما به عنوان رهبر یک کسب و کار باشد. 

جک کونته یک کارآفرین جوان است که توانسته پلتفرمی برای مشاوره به 
هنرمندان تأسیس کند. این پلتفرم که نوعی سرویس سرمایه گذاری جمعی 
نیز هست، به هنرمندان کمک می کند که درآمد خود را از روش های مدرن 
افزایش دهند. او در یکی از س��خنرانی های خود در TED به نکاتی اش��اره 
می کند که با رعایت آنها می توان کارمندانی مشتاق را که به اهداف شرکت 
عشق می ورزند، استخدام کرد. در مصاحبه ای که دیمون براون از وب سایت 
Inc با این کارآفرین انجام داده، جزییات بیشتری از روش مورد نظر او آورده 

شده است. در ادامه  بخشی از این مصاحبه را مرور می کنیم: 
معنای عبارت »عضله مش�تاق« در س�خنرانی ش�ما چیست؟ به 

عبارت دیگر شما چه کارمندی را بسیار مشتاق می دانید؟ 
ما در مصاحبه های خ��ود به دنبال افرادی می گردیم که به معنای واقعی 
در مورد موضوعی )هر موضوعی( مش��تاق باشند. آنها باید تجربه ای را برای 
ما ش��رح دهند که در آن، به صورت کامل نس��بت به هدفی مشتاق بوده اند. 
ماهیت این هدف مهم نیست، بلکه شور و اشتیاق باال و تالش بی وقفه برای 

رسیدن به آن برای ما مهم است. 
ای��ن نوع از افراد، مانند پمپ��اژ در مجموعه رفتار می کنند. آنها قدرتی به 
نام اش��تیاق دارند که می توان از آن در هر جهتی اس��تفاده کرد. اگر آنها در 
گذشته در ارتباط با هدفی اشتیاق داشته اند، در آینده نیز ممکن است به هر 

دلیلی، موتور محرکه آنها روشن شود. 
به نظر می رس�د ایده ش�ما تنها محدود به اس�تخدام نیست و در 
بحث های دیگر مانند مش�ارکت های کاری نیز می توان آن را به کار 

برد. 
دقیقا همین طور است. وقتی شما به عنوان مدیر کسب و کار، با اشتیاق برای 
رس��یدن به هدف تالش می کنید، همیشه به دنبال پیدا کردن راه های بهتر 
خواهید بود. برخی اوقات مدیران پس از پیدا کردن راه حل مناسب، از تالش 
ب��رای بهبود آن خودداری می کنند یا به دنبال ایده های بهتر نمی روند. این 
روند باعث سکون شرکت خواهد شد و فرصت های جدید را از دید مدیر دور 
خواهد کرد. به بیان دیگر شما نباید اجازه دهید یک ایده قابل قبول، جلوی 

دید شما برای پیدا کردن ایده عالی را بگیرد. 
ش�ناختن نقطه اش�تیاق فردی، چه کمکی به پیش�رفت شغلی و 

افزایش درآمد ما می کند؟ 
ش��ما همیشه باید به دنبال انجام کاری باشید که به آن عالقه دارید. این 
اصل، اساس��ی ترین موضوع برای پیدا کردن ش��غل یا انتخاب مسیر کاری 
اس��ت. افراد زیادی در جهان وجود دارند که عالقه و اشتیاق را در رتبه های 
آخر لیس��ت اولویت های کاری قرار می دهند. این افراد ش��انس کمی برای 
پیش��رفت و موفقیت دارند. از نظر م��ن پرداختن به موضوعات مورد عالقه، 
نقطه شروعی است که پس از آن می توان انتظار افزایش درآمد و رسیدن به 

INC/موفقیت داشت.                                      زومیت

درآمد شبکه  های اجتماعی از کجاست؟  قبل از تولید تحقیق کنید

اشتیاق؛ موتور محرکه کسب و کار
اندی رابین برای بار دوم تاریخ عرضه موبایل اسنشال را اعالم کرد

اسنشال تا چند هفته دیگر در بازار
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مصطفی تنها، سخنگوی انجمن صنعت تایر کشور در برنامه »روی خط بازار« رادیو 
اقتصاد ضمن اش��اره به این جمله که تایر یک قطعه ایمنی در اتومبیل است، افزود: 
تایر ایرانی براساس استانداردهای ملی و مطابق روز دنیا در کشور تولید می شود. در 
حال حاضر ساالنه 250هزار تن انواع محصوالت تایر و تیوپ در ایران تولید می شود.  
وی افزود: تایرهای تولید داخل به لحاظ قیمت از بسیاری تایر های معتبر موجود در 
بازار ارزان تر و مناس��ب تر اس��ت. در گذشته تایرهای بی کیفیت از هند، چین و سایر 
ممالک دنیا بدون هیچ گونه نظارت و کنترل وارد کشور می شد. خوشبختانه ورود تایر 
به ایران در چند سال اخیر با کنترل و نظارت بیشتری همراه بوده است.  سخنگوی 
انجمن صنعت تایر کشور با بیان اینکه طبق قانون کیفیت تایرهای وارداتی )رسمی( 
نباید از حد استانداردهای ملی کمتر باشند، افزود: به رغم تمامی تالش های صورت 

گرفته همگان شاهد جوالن تایر های قاچاق بی کیفیت در بازار های داخلی هستند. 

کیفیت جهانی تایر های ایرانی
در دومین روز از نشس��ت چهلمین اجالس کمیسیون کدکس مواد غذایی در ژنو، 
ارتقای استاندارد منطقه ای دوغ از مرحله پنج به مرحله هشت استانداردسازی کدکس 
پذیرفته ش��د.  از فعالیت کمیته متناظر دوغ بیش از هش��ت س��ال می گذرد و این 
اس��تاندارد پیش از این در نهمین اجالسیه کمیس��یون منطقه ای برای خاور نزدیک 
بررسی شده بود و در اجالس فعلی مصوب شد. تصویب این استاندارد سهم به سزایی 
در تسهیل تجارت منطقه ای و بین المللی این فرآورده و همچنین شناخت دوغ به عنوان 
نوشیدنی انحصاری ایران خواهد داشت.  از دیگر موارد مصوب در چهلمین اجالسیه 
کدکس، پذیرش تدوین استاندارد زعفران به عنوان موضوع جدید  )New work( در 
این اجالس بود. این درخواست را جمهوری اسالمی ایران در سومین کمیته کدکس 
ادویه و گیاهان مورد مصرف در آشپزی مطرح کرده بود و در اجالسیه چهلم کدکس، 

تدوین استاندارد جدید این محصول با همکاری کشور هندوستان مصوب شد. 

دوغ و زعفران ایران در استانداردسازی کدکس

دکتر امین اسداللهی
دکترای مدیریت بازرگانی با گرایش تحقیقات بازاریابی

خالق اندروید اوایل خردادماه موبایلی جذاب به نام »اسنشال« را به جهان معرفی کرد ولی در حال حاضر این تلفن هوشمند که به ظاهر گیک ها 
را عاشق خودش کرده، با تاخیر مواجه شده. علت این تاخیر، ضعف مدیریتی و همچنین استعفای برخی از اعضای کلیدی تیم توسعه موبایل 

اسنشال ذکر شده است. 
اما اندی رابین، کلیدی ترین فردی که فرمان توسعه موبایل مورد بحث را در دست دارد، روز گذشته در ایمیلی به مشتریانی که برای دریافت 

اسنشال فون، ایمیل خود را ثبت کرده بودند، ضمن عذرخواهی تاریخ جدیدی را برای عرضه این محصول اعالم کرده است. براساس گفته رابین، 
موبایل اسنشال در ماه میالدی آینده یعنی آگوست و تنها در چند هفته آینده راهی بازار می شود. 

آنطور که رابین می گوید، برای فروش موبایل در آمریکا و برخی نقاط جهان، الزم است تا اپراتورهای مخابراتی آمریکایی و بین المللی 
آزمایش های مختلفی را روی دستگاه انجام دهند و همین موضوع باعث تاخیرهای فعلی شده است. 

اندی رابین موبایل اسنشال را در نهم خردادماه معرفی کرد و در آن زمان گفته بود که عرضه این محصول در بازار پس از 3۰ روز آغاز خواهد شد 
و این نخستین بار است که او رسما در مورد تاخیر خوردن عرضه دستگاه صحبت می کند. متن کامل ایمیل او به شرح زیر است: 

بارزترین مشخصه ظاهری موبایل اسنشال، عدم وجود لبه یا همان حاشیه در اطراف نمایشگر آن است؛ چیزی که می توانست در سال گذشته، 
این موبایل را از پرچمداران تا حد بسیار زیادی متمایز کند اما حاال ۲۰۱۷ است و موبایل اسنشال دارد با ظاهری تقریبا مشابه با موبایل های 

سامسونگ و ال جی راهی فروشگاه های آنالین و فیزیکی می شود. 
 



ش��اید بتوان گف��ت تاریخچه یادگیری 
ماش��ین ابت��دا در فیلم ه��ای هالیوودی 
نشان داده شد، آنجا که روبات ها با هوش 
مصنوعی خود توانس��تند در نقش انسان 
ظاهر شده و در نهایت حتی جای انسان 
را هم بگیرند. اما امروزه و در دنیای واقعی 
نیز م��ا از روبات ها برای انجام بس��یاری 
از کاره��ای انس��انی اس��تفاده می کنیم. 
بازاره��ای کامپیوتری، ارائ��ه خدمات به 
مش��تری و امروزه حتی تبلیغات از جمله 
حوزه هایی اس��ت که با یادگیری ماشین 

دچار تغییر و تحول شده اند. 
ب��ه گ��زارش  آی بازاریابی، خ��ود واژه 
یادگیری ماش��ین و فهم آن ممکن است 
برای بس��یاری از مردم س��خت باش��د و 
حتی ش��بیه واژه های تخصص��ی به نظر 
برس��د. عالوه بر این، این واژه هنوز برای 
بازاریاب��ان معنی کاماًل دقیق و روش��نی 
ن��دارد. آنها تنه��ا می دانند ک��ه می توان 
از یادگیری ماش��ین ب��رای افزایش تأثیر 

تبلیغات خود استفاده کنند. 
بگذارید از تعریف این واژه شروع کنیم: 
یادگیری ماشین نوعی از هوش مصنوعی 
اس��ت که ب��ه کامپیوت��ر ای��ن توانایی را 
می دهد تا بتواند مش��کالت را تشخیص 
را پیش بین��ی کن��د،  ده��د، رخداده��ا 
متغیرها و خروجی ها را کنترل کند و در 
نهایت برنامه ریزی کند بدون اینکه دقیقا 
برای این کارها برنامه ریزی ش��ده باشد. 
همه این کارها نیز از طریق الگوریتم های 
متع��ددی صورت می گیرد که براس��اس 

داد ه های ورودی تغییر خواهند کرد. 
ش��ما می توانی��د به یادگیری ماش��ین 
همان ط��ور فک��ر کنید که ب��ه یادگیری 
انس��ان ها. تص��ور کنی��د ی��ک ک��ودک 
مس��تندی تلویزیونی در مورد ش��یرهای 
آفریقایی مش��اهده می کند و شاهد شکار 
انس��ان ها و س��ایر حیوانات توس��ط این 
شیرهاست. اگر این کودک روزگاری بعد 
ش��یرها را از نزدیک ببیند، ب��ا یادآوری 
خاط��رات قبلی خ��ود از میزان خطرناک 
ب��ودن ای��ن حیوان��ات آگاه خواهد بود و 

خود را ایمن خواهد کرد. 

اگر یادگیری ماش��ین را اعمال داده ها 
و اطالعات جدید به سناریو های مختلف 
بدانیم، ش��ما حتماً تاکن��ون کاربردهای 
زی��ادی از آن را اط��راف خ��ود دیده اید. 
یادگیری ماشین تقریباً تمام صنعت ها را 
متحول ک��رده و تبلیغات نیز یکی از این 

صنعت هاست. 
اگ��ر به عنوان ی��ک بازاری��اب مطمئن 
نیس��تید ک��ه چگون��ه بای��د از یادگیری 
ماشین در طراحی و برنامه ریزی تبلیغات 
خود اس��تفاده کنید، نگران نباش��ید و تا 

آخر این نوشته با ما همراه شوید: 
۱- بهبود قیمت گذاری روی محصوالت
اگر ش��ما بیش از چند س��ال است که 
در حیط��ه بازاریابی و تبلیغات مش��غول 
ب��ه کار هس��تید، حتم��اً خریدوفروش و 
قیمت گذاری دس��تی یا حت��ی از طریق 
تلفن را به خاطر می آورید، اما این روش ها 
دیگر پاس��خگو نخواهد بود  و به شما در 

ک��ردن  بهین��ه 
ن  ت ت��ا تبلیغ��ا
ک�م��ک نخواهد 
همین  ب��ه  کرد. 
هست  هم  دلیل 
ب��رای  م��ا  ک��ه 
تبلیغات  ساخت 
برنامه ری��زی  و 
س��راغ  آن   برای 
یادگیری ماشین 
رفته ایم تا از این 
نیازهای  طری��ق 
خ��ود را برآورده 

کنیم. 
عل��م  کنون��ی،  پیچی��ده  دنی��ای  در 
یادگیری ماش��ین به ش��ما کمک خواهد 
کرد ت��ا قیمت گ��ذاری را راحت تر انجام 
دهی��د . الگوریتم ها ابت��دا باید معیارهای 
اهداف مدنظر ش��ما نظیر تع��داد بازدید 
کاربران  را دانس��ته و سپس شما را به آن 
اه��داف راهنمایی کنن��د. داده های مورد 
نیاز برای این کار از سورس های مختلف 
جمع آوری خواهد ش��د، اما آنچه اهمیت 
دارد ای��ن اس��ت که ش��ما نتیجه بهتری 

خواهید کرد. 
۲- کمک به شناخت مشتریان هدف
ما باید از فیس بوک برای فراهم آوردن 
اطالعات ارزش��مندی که سبب می شود 
بازاریاب��ان بتوانن��د مخاطبان هدف خود 
را راحت تر بشناس��ند، سپاسگزار باشیم. 
زمانی را ک��ه پروفایل  فیس بوک خودتان 
تکمی��ل می کردید به خاط��ر می آورید؟ 
سوال هایی در مورد عالیق تان، برنامه های 
تلویزیونی که نگاه می کنید و تیم ورزشی 
محبوب تان از شما پرس��یده شد. جواب 
تمام این س��واالت تعیین می کند امروزه 
بیش��تر چه تبلیغاتی برای ش��ما ارس��ال 

شود. 
ماش��ین  یادگی��ری  الگوریتم ه��ای 
می توانند براس��اس اهداف و سالیقی که 
ه��ر گروه از مردم ممکن اس��ت داش��ته 
باش��ند، آنها را به گروه هایی از مخاطبان 
تقسیم کنند. برای مثال، این الگوریتم ها 
اس��ت  ممک��ن 
الگ��وی   ی��ک 
از  نس��بتا منظم 
۳۰س��اله  زن��ان 
ب��ه  عالقه من��د 
والیب��ال را ک��ه 
اه��ل   اکث��را 
ی  مه ه��ا نا بر
نی��ز  آموزش��ی 
کشف  هس��تند، 
کن��د. براس��اس 
ای��ن اطالع��ات، 
می توانید  ش��ما 
درس��ت و بجا تبلیغ کنید. در نهایت نیز 

تبلیغات شما درست به هدف می رسد. 
۳- استخراج داده ها برای شناخت 

بهینه مشتریان هدف
احتماال شما نیز نسبت به این موضوع 
آگاه هس��تید ک��ه مس��تقل از اینک��ه به 
صورت آنالین مشغول چه کاری هستید، 
با هر کلی��ک ردی از داده ه��ا از خود بر 
جای می گذارید. اگر یک بازاریاب باشید، 
ای��ن قضیه به نفع ش��ما خواهد بود، زیرا 
می توانی��د اطالع��ات بیش��تری در مورد 

افرادی که می توانند مخاطبان اصلی شما 
باشند به دست آورید. با این حال مشکل 
اساسی این اس��ت که این اطالعات بین 
پراکنده  مختلف  ارتباطی  س��رویس های 
شده اس��ت و لذا به ش��ما اجازه داشتن 
ی��ک دید جامع و فراگی��ر از مخاطبان را 
نمی ده��د. س��رویس های داده معموالً از 
مدل ه��ای اس��تاتیکی و دینامیکی برای 
استخراج اطالعات مرتبط بیشتر در مورد 
مردم اس��تفاده می کنند. ای��ن اطالعات 
می تواند از ناش��ران عموم��ی یا اطالعات 
مرتبط با ش��بکه های اجتماعی از جمله 
نظرات کاربران و رتبه بندی ها به دس��ت 
آید. تمام این سناریو به این معناست که 
شما می توانید به بانکی قوی از اطالعات 
در مورد مخاطبان خود دسترسی داشته 
باش��ید و در نتیج��ه ب��ا انج��ام تبلیغات 
درس��ت در مکان صحیح، زمان، انرژی و 

هزینه تبلیغاتی خود را بهینه کنید. 
۴- تحلی�ل و پیش بین�ی عملک�رد 

تبلیغات، از دیگر مزایای یادگیری ماشین
جذاب تری��ن  از  یک��ی  بدون ش��ک 
کاربرد های یادگیری ماشین در تبلیغات، 
توانایی آن در پیش بینی عملکرد تبلیغات 
قبل از اجرایی ش��دن آن اس��ت. این کار 
صرفاً از طریق بررسی پیشینه خود تبلیغ 
و اس��تفاده از داده های مربوط به تبلیغات 
مشابه امکان پذیر است. این ویژگی به شما 
این ام��کان را می دهد تا ب��ا انتخاب های 
هوش��مندانه بازده تبلیغاتی خ��ود را باال 
کارهای  می توانن��د  الگوریتم ه��ا  ببری��د. 
زیادی انجام دهند تا تبلیغات ما را مؤثرتر 
کرده و بازدهی آن را باال ببرند. در حقیقت 
ما از تمام راه های ممکن آگاه نیس��تیم و 
حتی نمی توانیم بس��یاری از آنها را تصور 
کنیم. درس��ت اس��ت در دنیای کنونی ما 
هنوز روبات ها برای انجام کارهای روزمره 
جایگزین انسان نشده اند، اما نقش و تأثیر 
یادگیری ماش��ین در دنیای تبلیغات قابل 
انکار نیست. دسترسی به حجم عظیمی از 
داده ها بدون شک فرآیند اجرایی تبلیغات 
و پیش بینی تأثیرات آن را آسان تر خواهد 

کرد. 

تأثیر یادگیری ماشین در آینده تبلیغات
ایده های طالیی

انواع بازاریابی ایمیلی و مزایای 
این روش

حتما شما نیز هر روز وقتی ایمیل خود را چک 
می کنی��د با تع��داد زیادی از پیام ه��ای تبلیغاتی 
مواج��ه می ش��وید. ممکن اس��ت برخ��ی از این 
ایمیل ها را به تقاضای خودتان برای ایمیل ش��ما 
ارس��ال کرده باش��ند و تعدادی از آنها ناخواسته 

برای شما فرستاده شده باشد. 
بازاریاب��ی ایمیل��ی، جریانی اس��ت ک��ه هم از 
لحاظ تع��داد و هم کیفیت، روز ب��ه روز در حال 
افزایش اس��ت. علت اینکه امروزه در بس��یاری از 
کسب و کارها سعی می کنند از بازاریابی ایمیلی یا 
دیگر شیوه های مجازی و اینترنتی برای تبلیغات 
و بازاریابی اس��تفاده کنند، جنب��ه اقتصادی و به 
صرفه ب��ودن آنهاس��ت. اس��تفاده از این روش ها 
موج��ب می ش��ود هزین��ه الزم ب��رای بازاریابی و 
تبلیغ��ات، چند برابر کاهش پیدا کند و همچنین 
در دس��ترس بودن، راحت بودن و گستردگی آن 
از جمله مزیت های اس��تفاده از این روش اس��ت. 
ش��رکت ها سعی می کنند مش��تریان خود و افراد 
دیگ��ری را که می توانند در آینده مش��تریان آنها 
باشند با برند و کاالهای خود آشنا کنند. از جمله 
مزایای��ی که بازاریابی ایمیلی دارد این اس��ت که 
ش��ما می توانید مش��تریان خود را به چند دسته 
تقس��یم و اطالعات و آگاهی های��ی که هر یک از 
آنها نیاز دارند برای ش��ان ارس��ال کنید. به همین 
منظ��ور، ایمیل های��ی را ک��ه در بازاریابی ایمیلی 
برای افراد ارس��ال می ش��ود به دو دس��ته عمده 

تقسیم می شوند. 
۱- ایمیل های هدفمند

این دس��ته از ایمیل ها برای مش��تریانی ارسال 
می شوند که تقاضای دریافت ایمیل های تبلیغاتی 
ش��رکت را دارند. ممکن است برخی از مشتریان 
شما تمایل داشته باشند که ایمیل های تبلیغاتی 
ش��ما را دریاف��ت کنند به همین منظور ش��ما از 
ایمیل های هدفمند یا خواس��ته ش��ده اس��تفاده 
می کنی��د. معم��وال در ای��ن روش، ابت��دا پس از 
ارسال اولیه ایمیل برای تمامی افراد از آنها سوال 
می ش��ود که آی��ا تمایلی به دریاف��ت ایمیل های 
ش��رکت دارند یا نه؟ افرادی ممکن اس��ت پاسخ 
مثبت به این س��وال بدهند و تمایل داشته باشند 
ک��ه ایمیل ه��ای ش��رکت را دریافت کنن��د. این 
پاس��خ غالبا بس��تگی به نیازهای مشتریان دارد و 
عده ای ممکن است مطابق با نیازهای خود تمایل 
داش��ته باش��ند که این ایمیل ها را دریافت کنند. 
به همین منظور این دس��ته از اف��راد در گروهی 
که ایمیل های خواس��ته ش��ده دریافت می کنند 
دس��ته بندی می ش��وند و پیام ه��ای تبلیغاتی به 
صندوق اصلی پیام )Inbox( آنها ارسال می شود. 

۲- ایمیل های هرز یا ناخواسته
دسته دیگری از ایمیل های بازاریابی هستند که 
به جای صندوق پیام های افراد به قسمت هرزنامه 
یا اس��پم آنها ارس��ال می ش��ود. معموال این افراد 
به صورت ناخواسته این پیام ها را دریافت می کنند 

و تقاضای دریافت کردن آنها را ندارند. 
به همین دلیل، ش��رکت ها از طریق نرم افزارها 
و روش های��ی ک��ه دارند می توانند ای��ن پیام های 
ناخواس��ته را به قس��مت اس��پم ارس��ال کنند تا 
مش��تریان در صورت تمایل به آن قس��مت س��ر 
بزنن��د. در بیش��تر م��وارد، کارب��ران عالقه ای به 
دریافت این پیام ه��ا ندارند و غالبا از دریافت این 

پیام ها شاکی هستند.
 به همین دلیل، باید امکان این فراهم باشد که 
افرادی که تمایلی به دریاف��ت این پیام ها ندارند 

بتوانند آن را غیر فعال کنند. 
شرکت ها در هر دو شیوه اصلی که در باال برای 
بازاریابی ایمیلی بیان ش��ده، بانکی از ایمیل های 
مش��تریان را ب��ه دس��ت می آورن��د و می توانند 
ب��ه تعداد زی��ادی از افراد در کمتری��ن زمان و با 
کمترین هزینه، پیام های تبلیغاتی خود را ارسال 

کنند. 
سه ویژگی عمده این دو روش بازاریابی ایمیلی 

موجب گسترش این روش شده است. 
1- هزینه ه��ای تبلیغ��ات در این روش بس��یار 

پایین است
2- میزان اثربخشی این روش باالست

۳- به راحت��ی می توان این ش��یوه بازاریابی را 
کنترل و مدیریت کرد
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جت بلو این بار با بچه ها معامله 
می کند

بهتری��ن مقص��د ب��رای تعطی��الت؟ آلبانی در 
نیویورک. خب دیگه؟ 

جت بل��و در این آگه��ی )MullenLowe( از 
کودکان بین ۴ تا ۸ سال سواالتی درباره تعطیالت 

تابستانی می پرسد. 
یک��ی از بچه ه��ا آلبان��ی را به عن��وان مقص��د 
برمی گزیند،  »چراکه به پایتخت نیویورک معروف 
اس��ت« و دیگری بارب��ادوس را انتخاب می کند تا 

گنج دزد دریایی را غارت کند. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، آنه��ا همچنین درباره 
کارهایی که دوس��ت دارند در مکان منتخب شان 
انجام دهن��د، بح��ث می کنند، تس��هیالت مورد 
نظ��ر خ��ود را بی��ان می کنن��د و در م��ورد مبلغ 

پرداختی شان تصمیم می گیرند. 
الیزابت ویندرام، مدیر برند و تبلیغات در جت بلو 
می گوید: »ما از 1۰ کودک در فروشگاه مان دعوت 
به عمل آوردیم و به آنها اجازه دادیم تا 1۰ »بلیت 
کوچ��ک« واقعی برای س��فرهای خانوادگی خود 

خریداری کنند.
 ما خانواده های سراس��ر دنیا را تشویق می کنیم 
 JetBlue Vacations تا ب��ا تخفیف های بزرگ
به برنامه ریزی سفر خانوادگی بعدی خود بپردازند. 
او اضافه می کند: »امروزه خانواده ها بیش از هر 
زمان دیگری درگیرند و هیچ کسی به جز فرزندان 
آنها نمی دانند که تا چه حد س��خت کار می کنند. 
به همین دلیل ما سفرهایی را پیشنهاد کردیم که 

کودکان از پس پرداخت آنها بربیایند.
 م��ا می دانیم که در کنار ه��م زمان به بهترین 
ش��کل س��پری می ش��ود و می فهمیم ک��ه چقدر 
س��فرهای خانوادگی در س��اختن خاطرات ابدی 

تاثیرگذارند.«
این تبلیغ خالق م��ا را تا حدی به یاد تبلیغات 
 It’s Not Complicated ب��ا ن��ام  AT&T

می اندازد.
 اما »بلیت های کوچک« یه س��فر رضایت بخش 
برای حفظ ش��هرت به خاطر بازاریابی و توجه به 

مشتری است. 
بچه هایی که در این آگهی ایفای نقش کرده اند 

پوششی کامال دلخواه داشته اند. 
ویندرام می گوید »بچه ها نمی دانستند که فیلم 
درباره چه چیزی اس��ت، تنها می دانستند که در 
یک فروشگاه حضور دارند تا برای خانواده های شان 

بلیت سفر خریداری کنند. 
ما می دانس��تیم بامزه ترین اتفاقات از چیزی به 

جز خودشان بودن حاصل نمی شود.«
ج��ان م��وری بازیگر، نق��ش خ��ود را به عنوان 
بزرگس��ال حاضر در اتاق به خوب��ی ایفا می کند، 
ب��دون دردس��ر دیالوگ ه��ا را با ک��ودکان تکرار 
می کند و این در حالی اس��ت که دکور فروش��گاه 

به خوبی ساخته شده است. 
وین��درام می گوید: »س��قف و تمامی اس��باب و 
اثاثیه متناس��ب با قد کودکان طراحی ش��ده  بود. 
درس��ت مثل فیلمبرداری در یک خانه عروسکی 

بود و چالش های مختص به خود را داشت.«
او اضاف��ه می کند که »برای ما بس��یار مهم بود 
قدرتی را به تصویر بکش��یم که ب��ه کودکان اهدا 

کردیم. 
از دالیل ش��ان برای باور به الی��ق بودن والدین 
سختکوش شان تا تعمق درباره مقصد و در نهایت 
نتیج��ه یک معامله واقعی ب��رای خرج کردن پول 

خودشان برای با هم بودن خانواده.«

یادگیری ماشین نوعی از هوش 
مصنوعی است که به کامپیوتر 
این توانایی را می دهد تا بتواند 

مشکالت را تشخیص دهد، 
رخدادها را پیش بینی کند، 

متغیرها و خروجی ها را کنترل 
کند و در نهایت برنامه ریزی کند 
بدون اینکه دقیقا برای این کارها 

برنامه ریزی شده باشد
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نظ��ر  از  مش��تریان  ش��ناخت  چ��را 
روان شناختی اهمیت دارد؟ برای این سوال 
باید ابت��دا درک عمیقی از عملکرد درونی 
مصرف کنندگان داش��ته باش��یم که دلیل 
تفکر و رفتار آنان در خرید اس��ت. به عنوان 
مثال، به انگی��زه مصرف کننده و چگونگی 
ارتباط آن با خواسته های او برای رسیدن به 
نتایجی خاص نگاهی می اندازیم. احساساتی 
که مصرف کننده تجربه می کند و چگونگی 
عملکرد او، در فرآیند نهایی ش��دن فروش 
بسیار پراهمیت است. مشتریان از درون نه 
فقط تحت تاثیر احساسات بلکه تحت تاثیر 
خودانگاره ها هستند. خودانگاره ها معموال به 
س��بک زندگی فرد یا روش زندگی او که با 
خرج کردن )یا خرج نکردن( پول س��اخته 

می شود، تبدیل می شوند. 
اگر بدانی��د موقعیت های خاص چگونه 
بر انگیزه های خاصی در مش��تریان تاثیر 
می گذارند، با برتری وارد موقعیت فروش 
می ش��وید. انگیزه و احس��اس، نیروهای 
در مصرف کننده هستند  انرژی دهنده ای 
ک��ه رفتاره��ای خاص��ی را برمی انگیزند 
و توانای��ی هدفمندس��ازی و هدایت این 
رفتارها را دارند. ش��ناخت مولفه های نیاز 
رفتار مصرف کننده می تواند به ش��ما در 
 ظاهر آرایی محصول، ف��روش و تبلیغات 
کمک کن��د. اگر احساس��ات و انگیزه را 
بشناسید، ارتباط برقرار کردن مستقیم با 
مصرف کنن��ده به گونه ای که او را به عمل 

وادار کند، ساده تر می شود. 

عواملانگیزه
انگی��زه نیاز مان��دگاری اس��ت که در 
مصرف کننده اه��داف بلندمدتی را ایجاد 
و تقویت می کند و نقشی جدی در رفتار 
مصرف کنن��ده دارد. ب��رای درک انگیزه 
مصرف کنن��ده باید بدانی��د که او به طور 
کل��ی چطور ترغی��ب می ش��ود. این کار 
ممکن اس��ت پیچیده به نظر برسد، پس 

باید فرآیندها را ساده کنیم. 
همچنی��ن باید محرک ه��ای اصلی را 
به درس��تی بشناس��یم. انگی��زه می تواند 
گرسنگی، جنس��یت، کنجکاوی، امنیت، 
قدرت و. . . باش��د و ب��ا محرک هایی آغاز 
می شود که باعث شناخت نیاز می شوند. 
محرک ه��ای مص��رف ش��امل وضعیت، 
پذی��رش اجتماع��ی، امنیت ی��ا فردیت 
هس��تند. این محرک ه��ا و محرک هایی 
نظیر آنها ناخودآگاهند و می توانند با پیام 
بازاریابی شما برانگیخته یا تقویت شوند. 
هنگام بررس��ی م��واردی که مش��تری 
ش��ما را ترغیب می کند، پن��ج محرکی را 
که مصرف کننده تجرب��ه می کند و به آنها 

عکس العمل نشان می دهد در نظر بگیرید.
 

1-نیازهایاولیه
اس��ت،  س��اده  اولی��ه  نیازه��ای   درک 
چرا که همه انس��ان ها ب��رای بقا به آن نیاز 

دارن��د؛ به عنوان مثال، غذا، س��رپناه و آب. 
مصرف کنندگان مایل ب��ه پرداخت هزینه 
اضافه برای برطرف ک��ردن نیازهای اصلی 
خود نیستند. اگر مشتری شما به دلیل یک 
نیاز اولیه ترغیب ش��ده باشد، قیمت عامل 
اساس��ی در خرید خواهد بود. مثال بارز در 
تایید این گزاره، فروش��گاه های زنجیره ای 
ارائه دهن��ده طیف وس��یعی از محصوالت 
مواد غذایی هستند که در بازار فعلی کشور، 
شاهد رقابت تخفیفی ش��دید و متعدد در 
بین آنها هس��تیم. در س��طح مشتریان نیز 
همین گونه اس��ت، حت��ی در انتخاب یک 
عدس یا سویا، مشتریان پاکت را برمی دارند 
و اول از همه، قیمت درج ش��ده روی آن را 

جست وجو می کنند! 

2-راحتی
 ، ح���ت��ی ا ر
به ع����ن����وان 
مح��رک،  ی��ک 
ب��ه  م��رب��وط 
در  صرفه ج�ویی 
زم��ان، تالش و 
هزین�ه می شود. 
به عن��وان مثال، 
به  ک��ه  کس��ی 
ی��ک  دن��ب��ال 

خدمتکار اس��ت احتماال توس��ط عامل 
راحتی ترغیب ش��ده اس��ت زیرا عمل 
اس��تخدام خدمتکار نش��ان می دهد که 
فرد می خواهد در زمان خود صرفه جویی 
و زندگی روزمره خود را س��اده تر کند. 
پرداخ��ت هزینه ب��رای راحت بودن در 
زندگی امروز امری رایج اس��ت. راحتی 
به افراد این فرصت را می دهد که وقت 
کمت��ری را برای کارهای��ی که مایل به 
انجام آنها نیس��تند صرف کنند و برای 
چیزهایی هزینه کنن��د، تالش کنند و 

وقت بگذارند که از آنها لذت می برند. 

3-امنیت/ایمنی
ای��ن محرک نیرومند ب��ه آرامش ذهنی 
مربوط اس��ت و با ت��رس از ناش��ناخته ها 
و چیزه��ای غیرقاب��ل کنت��رل در زندگی 
برانگیخته می شود. همه به دنبال احساس 
امنیت و ایمنی هستند. همین محرک است 
که باعث می ش��ود مصرف کنن��ده از بیمه 
اس��تفاده کند یا آتش خاموش کن، ردیاب 
دود ی��ا زنگ خطر بخرد. به خاطر می آورم 
مدیرعامل ش��رکتی که زمینه فعالیت آن 
نصب آسانس��ورها با س��طح ایمنی خاص 
و ویژه ای بود، در جلس��ه مش��اوره فروش 
این ط��ور عنوان می کرد ک��ه؛ جناب آقای 
رحیمی! نمی توانیم حس امنیت بیشتر را 
در این آسانسورها به مشتریان بقبوالنیم و 
در نتیج��ه خوب 
نمی فروشیم؛ اگر 
همین  به  اوضاع 
منوال پیش برود، 
را  ش��رکت  باید 
کنی��م.  منح��ل 
بررس��ی های  در 
بیش��تر متوج��ه 
شرکت  ش��دیم 
س��ایر  فعالی��ت 
رقبا را به درستی 
رص��د نک��رده و 
نیروهای بازاریاب��ی و فروش هم از آموزش 

کافی برخوردار نیستند. 

4-تصورازخود/خود
اگرچه پذیرش این موضوع راحت نیست، 
هر انس��انی خودی دارد. انس��ان ها دوست 
دارند خوب به نظر برسند، احساس خوبی 
داشته باشند و دیگران به آنها رشک ببرند. 
مع��روف بودن و مورد توج��ه قرار گرفتن، 
مس��ئله ای اس��ت که اکثر م��ا از آن لذت 
می بریم و تحت پوشش فعالیت ها و اقدامات 
گوناگون، به دنبال آن هستیم. این محرک 

به شدت توسط احساسات کنترل می شود و 
تصمی��م خریدی که با این محرک ترغیب 
می ش��ود، تصمیمی منطقی نیست، بلکه 
براس��اس احساسات است. محرک تصور از 
خود، همیشه همراه احساس است و باعث 
می ش��ود مصرف کننده خوب به نظر برسد 
که این امر منجر می شود او احساس خوبی 
داشته باش��د. به عنوان مثال، ممکن است 
پالتویی را بخرید که توجه دوستان و اقوام 
شما را جلب کند یا ممکن است در جزیره 
کیش سوییتی کوچک خریداری کنید که 
نشان دهد ش��ما به فکر خود هستید. این 
محرک می تواند خیلی قوی باشد. بسیاری 
از اجناس و خدم��ات لوکس و الکچری با 
استفاده از همین محرک در میدان فروش 

با هم رقابت می کنند. 

5-تفریح
تفری��ح ه��م می توان��د محرک��ی قوی 
باش��د؛ تفری��ح یعنی فراغت، اس��تراحت 
و خوش��ی. این محرک اف��راد را به خرید 
تلویزیون بزرگ، قایق تفریحی و جکوزی 
یا آب نم��ا ترغیب می کن��د. این خریدها 
ه��دف کاربردی ندارند، اما منبع تضمین 

شده ای برای خوشی و تفریح هستند. 
انگیزه بر اهمیت محصول برای مصرف کننده 
و همچنی��ن میزان عالقه او به محصول تاثیر 
می گذارد. درک این موضوع به ش��ما امکان 
می دهد تمرکز بیشتری روی حالت احساسی 
مورد نظر مصرف کننده داشته باشید.  عالوه 
ب��ر انواع مختلف محرک ه��ا، انگیزه می تواند 
منفی یا مثبت باش��د. در اینجا مثال هایی از 

هر مورد می آوریم. 
 - انگی��زه مثب��ت: ای��ن ن��وع انگیزه 
به عنوان مثال به خرید ماش��ین اسپورت 
منتهی می شود. مشتری توسط رانندگی، 
ظاه��ر و احساس��ی که به دس��ت آورده 

ترغیب شده است. 
- انگی��زه منف��ی: این ش��کل انگیزه به 
خری��د بیمه می انجام��د. مصرف کننده به 
خرید ترغیب می شود، چرا که نگران است 
اعضای خان��واده در صورت ف��وت او برای 
تامی��ن هزینه های دفن و مراس��م ترحیم 

دچار مشکل شوند. 
مصرف کننده ای��ن بیمه را می خرد تا به 
کنترل اوضاع پ��س از فوتش کمکی کرده 
باش��د. این انگیزه نه تنها خوشایند نیست 
بلکه ناخوشایند نیز هست. به این دلیل، آن 

را انگیزه منفی می نامند. 
انگی��زه ش��امل ضرورت ه��ا، آرزوه��ا یا 
خواس��ته هایی می ش��ود ک��ه تنش��ی در 
مصرف کننده ایجاد می کنند؛ تنشی که تا 
هنگام برآورده شدن نیاز در او باقی می ماند. 
این انگیزه طی فرآیند خرید همراه مشتری 
است. پس هدف شما به عنوان یک بازاریاب 
ی��ا مدیرف��روش، ش��ناخت و برانگیختن 
انگیزه های پنهان مش��تری اس��ت. پس از 
انجام این کار، می توانید جنبه های دیگری 
از استراتژی بازاریابی را برای بهبود محصول 

یا خدمات به کار بگیرید. 

مذاکرهخوب؛نیازحیاتیمحرک و انگیزه ها در بازاریابی و فروش
کسبوکارها

بیشتر مدیران حرفه ای به اهمیت مذاکره در زندگی 
واقفند، زیرا زمان قابل توجهی از زندگی حرفه ای خود 
را صرف مذاکره می کنند. به عالوه، زندگی شخصی شان 
هم با مذاکره همراه است. موفقیت و اثربخشی حرفه ای 
آنان به شدت متاثر از توانایی آنها در هنر و فن مذاکره 
اس��ت. این مهارت یا ناش��ی گری آنان در مذاکره است 
که نظر مدیران، همکاران، زیردس��تان، مشتریان، رقبا 
و س��ایرین را درباره موفقیت کاری شان شکل می دهد. 
مدیران، زمان و کوش��ش بس��یاری را ص��رف مذاکره 
می کنند، اما معدودی از آنان هنر و دانش مذاکره را به 
درستی می دانند. از این رو، بسیاری از مدیران حرفه ای 
نیازمند رویکرد بهینه در طرح ریزی و اجرای مذاکره ها 

هستند. 
مدی��ران ه��رروزه ب��ا موقعیت های مختلف��ی برای 
مذاکره مواجه می ش��وند؛ خواه فروش یک محصول به 
مشتری جدید )مذاکره رس��می(، خواه استخدام یک 
کارمند جدید )مذاکره غیررس��می(. برنامه ریزی برای 
مذاک��ره، از جمله مراحل مهمی اس��ت که متاس��فانه 
اکث��ر مذاکره کنندگان به دلیل تنش های زیادی که بر 
مذاکرات حاکم است، آن را فراموش کرده و مستقیما و 

بدون آمادگی قبلی وارد فرآیند مذاکره می شوند. 
چن��د ویژگی که بای��د در مذاکرات خ��ود رعایت 

کنید عباتند از:
احساسات: احساس��ات شما می تواند به نفع یا به 
ضرر شما عمل کند. نشان دادن احساسات صحیح در 
زمان مناسب می تواند نشان دهنده عقیده شما در مورد 
یک پیشنهاد باشد. این مسئله می تواند شخصی را که 
به شما پیش��نهاد می دهد تشویق کند که پیشنهاد را 
بدون اینکه از طرف شما مخالفتی عرضه شود تعدیل 
کند. از طرف دیگر، احساس��ات بی��ش از حد می تواند 
منجر به ضرر ش��ما ش��ود. اگر ش��ما اجازه دهید که 
احساس��ات راهنمای شما در مذاکرات باشد، به آسانی 
می توانی��د یک معامله نامناس��ب را قبول کنید یا یک 

معامله مناسب را از دست بدهید. 
صب�روتحمل: هیچ مذاکره ای آنقدر مهم نیس��ت 
که الزم باش��د با عجله انجام گیرد. بگذارید ش��خصی 
که طرف مذاکره شماس��ت حرفش را تمام کند. سعی 
کنید حرفش را قطع نکنید. به این طریق به طرف شما 
موقعیتی داده می شود که پیشنهاد خود را به طور کامل 
ارائه دهد. به شما نیز فرصتی می دهد که پیشنهاد ارائه 

شده را به طور کامل بررسی کنید. 
بهخوداس�تراحتدهی�د: دور شدن از مذاکرات 
برای مدتی خوب اس��ت. اس��تراحت به ش��ما فرصت 
جمع آوری افکارتان را برای دادن پیشنهاد یا پیشنهاد 
مخال��ف که م��ورد نظر شماس��ت می ده��د. حداقل، 
اس��تراحت می تواند باعث کم کردن فش��ار روی شما 
بشود، به خصوص اگر احساس کنید که برای قبول یک 

معامله برخالف میل تان تحت فشار قرار گرفته اید. 
مح�لراترککنید: ش��ما اجب��اری ندارید که 
معامله را قبول کنید. یک معامله نامناس��ب بدتر از 
انجام نش��دن یک معامله است. اگر نمی توانید راهی 
پیدا کنید که حداقل مس��ائل م��ورد نظرتان قبل از 
ش��روع معامله را تامین کند، از میز مذاکره برخیزید 

و محل را ترک کنید. 
فراموش نکنید که مذاکره تنها زمانی مفید خواهد بود 

که ابتدا به خواسته های خود دست پیدا کرده باشید. 

توصیههایحرفهایازمدیرانموفق
- مذاکره هنگام��ی روی می دهد که افرادی قصد 
دارند به کمک یکدیگر، مشکالت و چالش هایی را که 
بر س��ر آن با یکدیگر اختالف نظر دارند، در تعاملی 
مشترک حل کنند. به بیانی ساده تر، مذاکره جریان 
دو س��ویه ارتباط، به  منظور دس��تیابی به تصمیمی 
مشترک و تفاهمی دوجانبه است. در مذاکره مطلوب 
و در فرآیند بازاریابی، براس��اس فرآیند »برد - برد« 
بین طرفین مذاکره اس��توار است. در چنین تعاملی، 
باید شایستگی هر یک از طرفین توسط طرف دیگر 
مذاکره، به رسمیت ش��ناخته شود. مذاکره مطلوب، 
هی��چ حیله و نیرنگی را برنمی تاب��د و در آن، امکان 
برقراری عدل و انصاف فراهم ش��ده و از بهره برداری 
غیرمنصفانه از شرایط جلوگیری می شود و خریداران 

در تعاملی سالم به تفاهم می رسند. 
- ب��رای رس��یدن به ش��رایط ی��ک مذاکره کننده 
شایسته، الزم است از ویژگی های درونی خود شروع 
کنی��م. درواقع باید ویژگی های ش��خصیتی و روانی 
مطل��وب را در خود پرورش داده و با تکرار و تقویت 
م��داوم این ویژگی ها در موقعیت های مختلف آنها را 
درون خ��ود نهادینه کنیم ت��ا به عادت ثانویه تبدیل 
ش��وند. برخی از ویژگی های مذاکره کنندگان خوب، 
داش��تن اعتماد به نفس باال، شایس��تگی و تسلط بر 

موضوع مورد مذاکره و موارد اینچنینی است. 
- هنگام مذاکره، به زبانی که مسلط نیستید به هیچ 
وج��ه صحبت نکنید. این توصی��ه دو دلیل دارد؛ یکی 
اینکه در صورت عدم تسلط به زبان طرف مقابل امکان 
دارد جمله یا عبارتی گفته ش��ود که همان بار معنایی 
مورد نظر ما را نداش��ته باش��د و موجبات س��وءتفاهم 
برای طرف مقابل شود. نکته دیگر اینکه شخص مقابل 
می تواند به دلیل تسلط بر زبان خود، ماهیت برخی از 
عبارات و مفاهیم را تغییر دهد و موجبات از دست رفتن 

امتیاز را برای ما فراهم کند. 

شبکههایاجتماعی،راهکاریبرای
روایتداستانبرندشما

همه ما در دوران کودکی، عاش��ق ش��نیدن قصه های 
هیج��ان انگی��ز بودیم. وقت��ی قصه گو ش��روع به گفتن 
داس��تان می کرد، هر لحظه منتظر ش��نیدن ادامه قصه 
بودیم و در قسمت های حساس، سراپاگوش می شدیم تا 
از اتفاقات بعدی آگاه ش��ویم. همه اینها به دلیل قدرت 
قصه گویی ش��خصی بود که به بهترین شکل داستان را 

برای مان روایت می کرد. 
س��ال ها از آن دوران گذش��ته  اس��ت. ش��اید اکنون 
ش��خصیت های قصه های قبلی دیگ��ر برای مان جذاب 
نباش��ند، اما عالقه ما به ش��نیدن داس��تان های جالب 

همچنان ادامه دارد! 
ب��رای اینکه بدانید انتخاب روش مناس��ب در روایت 
داستان برند شما برای مشتری تا چه حد اهمیت دارد، 

به این مثال توجه کنید. 
دوس��ت شما با یک محصول جدید به خانه شما آمده و 
کل مشخصات محصول را از روی دستورالعمل آن برای تان 
می خواند. سپس به شما می گوید که بسیار از این محصول 
راضی اس��ت و از شما می خواهد آن را خریداری کنید. به 

نظر شما این کار خیلی عجیب نیست؟ 
راهکار بهتر این اس��ت که دوست شما ابتدا مقدمات 
را برای ش��ما آماده س��ازی ک��رده و پی��ش زمینه ای از 
کاربرد این محصول ارائه دهد. س��پس با توجه به جلب 
عالقه تان، به شما پیشنهاد کند آن محصول را خریداری 
کنید. حاال تصور کنید دوس��ت شما یک کمپانی است 

که سعی در فروش محصوالتش دارد. 
همان ط��ور که دیدی��د، اگ��ر کمپانی ب��رای فروش 
محصول خود خط داستانی جذابی داشته باشد که شما 
نی��ز با آن همذات پنداری کنید، اس��تراتژی فروش این 

کمپانی بسیار موفق تر خواهد بود. 
پس اگر ش��ما هم قصد دارید داستان برند خود را به 
ش��کل جالبی برای مردم روایت کنید، این نکات ساده 

ولی کاربردی به شما کمک خواهند کرد. 
1-جایگاهکنونیبرندتانکجاست؟

به غیر از حالتی که برند ش��ما تازه ش��روع به فعالیت 
کرده باشد، باید قبل از اینکه داستانی جدید برای برند 
خود تعریف کنی��د، بدانید که از پیش مردم درباره این 

برند چه دیدگاهی داشته اند. 
این بدان معنی نیست که باید همواره یک روند ثابت 
داش��ته باش��ید. همان طور که مردم با گذر زمان تغییر 
می کنند، ش��خصیت برند شما نیز باید تکامل پیدا کند. 
اما این مهم اس��ت که بدانید کار را از کجا شروع کردید 

و دورنمای برندتان کجاست! 
2-ارزشهایاصلیکمپانیرادرنظربگیرید

قبل از اینکه هر نوع خدمات یا محصولی را در معرض 
دید مردم قرار دهید، حتما به این موضوع واقف باش��ید 
که آیا این کار با ارزش های برند ش��ما هماهنگ است؟ 
و آیا خط داس��تانی که تعری��ف می کنید همان صدای 
برندتان اس��ت که می خواهید به گوش مصرف کنندگان 
برس��د؟ اگر جواب تان بله است، پس با قدرت به کارتان 

ادامه دهید. 
3-بدانیدکهبرایچهداستانبرندراروایتمیکنید

قصد ش��ما از ای��ن کار یادآوری جای��گاه برند در نزد 
مش��تریان حال حاضرتان اس��ت؟ یا می خواهید توجه 
مش��تریان آین��ده را به خود جلب کنید؟ داس��تانی که 
ج��ذاب و موث��ر باش��د، دنبال کنن��دگان را تبدی��ل به 

مشتریان وفادار شما می کند. 
4-داستانتانقابلارتباطبرقرارکردناست؟
مواردی که در این متن برای تان می گوییم به سختی 
قابل رده بندی هس��تند، ولی شاید به جرات بتوان گفت 
که این مورد مهم ترین نکته ای اس��ت ک��ه باید رعایت 
کنید. خودتان را به جای مش��تری قرار داده و از بیرون 
به داس��تان تان نگاه کنید. آیا به صورت احساس��ی با آن 
ارتباط برقرار می کنید؟ آیا به اندازه کافی ش��ما را تحت 
تاثی��ر ق��رار می دهد ت��ا آن را با دوس��تان تان در میان 
بگذارید؟ آیا محتوای داس��تان، ش��ما را به اس��تفاده از 

محصول یا خدمات این برند ترغیب می کند؟ 
5-مشتریرابهعنوانبخشیازبرندتاندرنظربگیرید

یکی از بهتری��ن راه ها برای اثربخش بودن داس��تان 
برند این اس��ت که کمتر در مورد خودتان و بیش��تر در 
مورد مشتریان صحبت کنید. به مشتریان احتمالی خود 
نش��ان دهید که برندتان چگونه روی مش��تریان کنونی 

شما تاثیرگذار بوده است. 
6-ازویدئواستفادهکنید

اس��تفاده از ویدئو در شبکه های اجتماعی تا حد زیادی 
مشارکت مردم را تضمین می کند. هیچ چیزی غیر از یک 
ویدئوی کوتاه و الهام بخش یا حتی تکه هایی از پشت صحنه 

کار، نمی تواند شخصیت برندتان را به نمایش بگذارد. 
7-ازابزارمناسباستفادهکنید

حتم��ا ش��ما مش��تریانی دارید ک��ه در ش��بکه های 
اجتماع��ی مختلف با ش��ما در ارتباط هس��تند. اما این 
ب��ه آن معنی نیس��ت که با یک ابزار واح��د و همزمان، 
در همه ش��بکه ها اقدام به جلب مش��ارکت مردم کنید. 
ابتدا ببینید مش��تریان بالقوه بیشتر در کدام شبکه های 
اجتماعی فعال هس��تند و کارتان را از آنجا شروع کنید. 
س��پس ابزار مناسب برای هر شبکه را یافته و در مواقع 

مناسب با هوشمندی از آن استفاده کنید. 
8-ثابتقدمومشتاقباشید

خط مش��ی برندت��ان بای��د کامال مش��خص باش��د تا 
مصرف کنندگان دچار شک و تردید نشوند. هرگز طوری 
رفتار نکنید تا ذهن مصرف کننده آش��فته شود. همیشه 
با صداقت از کارتان حرف بزنید و به خاطر داشته باشید 
imarketor:که صداقت رمز موفقیت است!     منبع

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

بابلیتاتوبوسدستخودرابشویید!-یکیازدغدغههایروزانهمردمبهداشتفردیاست،مخصوصاًوقتیجمعیتجامعهافزایش
پیدامیکند.درکشورسریالنکانیزاینموضوعبرایگروهبیمارستانهایاسیریAsiri Group of Hospitalsمهمبودهوبرای

همینبهفکراجراییکایدهوکمپینخالقانهبرایباالبردنبهداشتفردیدراماکنعمومیافتادهاست.دراینایدهخالقانه،بلیت
اتوبوسکهیکیازپرکاربردترینوسایلنقلیهشهریاستتبدیلبهصابونشدهاست.دراینطرحبلیتهاییکهبهمسافرانداده

میشودازجنسصابوناستومسافرانمیتواننددراولینجایممکندستخودرابابلیتاتوبوسبشویند.

سجادرحیمیمدیسه
دکترایمدیریتبازاریابی

هدف شما به عنوان یک بازاریاب 
یا مدیرفروش، شناخت و 

برانگیختن انگیزه های پنهان 
مشتری است. پس از انجام این 
کار، می توانید جنبه های دیگری 
از استراتژی بازاریابی را برای 

بهبود محصول یا خدمات به کار 
بگیرید
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انس��ان در حیطه زندگی ناگزیر 
است در مسیر زندگی اش، اهدافی 
برای خود ترس��یم کن��د و قبل از 
اینك��ه بخواه��د به آن بپ��ردازد، 
بررسی جوانب آن و موانع احتمالی 
را که با آن مواجه می ش��ود مورد 
کنكاش قرار می دهد. بعد از اینكه 
متوجه ش��د هدف مورد نظر قابل 
دستیابی است، باید تمام سعی و 
کوش��ش خود را جهت به فعلیت 
رس��اندن هدف مدنظرش به کار 
بگیرد. یكی از راه های کلیدی که 
بتواند انس��ان را به اهداف مدنظر 
برساند، ثابت قدم بودن وتمرکز بر 
اهداف اس��ت، بنابراین با یک نگاه 
انس��ان متوجه این امر می  ش��ود 
توس��عه مهارت های مدیریت  که 
زمان مانند یک مسافرت طوالنی 
است. این مسافرت ممكن است با 
این کلیدها آغاز شود اما استفاده 
کردن از این راهكارها که انس��ان 
را به اه��داف مورد نظر برس��اند، 
ب��ه تمرین و ممارس��ت بس��یار و 
راهنمایی های��ی ک��ه در طول راه 

وجود دارند، نیاز دارد. 
یك��ی از ای��ن کلیده��ا، تمرکز 
بر اه��داف و ثابت ق��دم ماندن بر 
آنهاس��ت. این راهبرد به ما نشان 
می ده��د آگاهان��ه و در نهای��ت 
هوش��یارانه از زمان در اختیارمان 

به نحو مطلوب استفاده کنیم. 
امری  اس��تراتژی  اگرچه حفظ 
بسیار س��خت اس��ت با این حال 
در صورت��ی ک��ه به خوب��ی مورد 
اس��تفاده قرار گرفته و اجر شود، 
می تواند آثار فوق العاده ای از خود 
نشان دهد. در یک تعریف جامع، 
استراتژی یا راهبرد را می توان به 
روش انجام کاره��ا توصیف کرد. 
درواقع شما به کمک این امر است 

که می توانید به اهداف مش��خص 
ش��ده خود دس��ت پیدا کنید. با 
ای��ن حال اش��تباهی ک��ه تقریبا 
اکثر شرکت ها انجام می دهند این 
است که تعویض استراتژی خود را 
به صورت مكرر انجام می دهند. این 
امر اگرچه باعث ایجاد تنوع در کار 
شما خواهد شد، با این حال باعث 
می شود نتوانید بهترین استفاده را 
از اس��تراتژی خود داشته باشید. 
این امر در کن��ار این واقعیت که 

تغییرات س��ریع سازگاری 
کمی را به هم��راه خواهد 
داش��ت، باع��ث می ش��ود 
کارکن��ان در کار خ��ود با 
مشكل مواجه ش��وند؛ این 
امر روند پیشرفت شرکت را 
با کندی محسوسی مواجه 

خواهد ساخت. 

ایده
دو گروه در تجارت وجود 
دارند؛ گروه اول که همیشه 

موفق می شوند و گروه دوم، به رغم 
تالش فراوان شكست می خورند و 
نمی توانند جایگاه ایده آل خویش 
را کس��ب کنن��د. یافت��ن دالیل 
شكس��ت و موفقی��ت، از دیرب��از 
دغدغه تاجران بوده است اما هیچ 
برنامه ریزی  ب��دون ی��ک  تاجری 
ارزیاب��ی راهكارهای  هدفمن��د و 
مختلف، س��رمایه خوی��ش را به 

خطر نمی اندازد.

 چه عواملی موجب شکست 
و رکود اقتصادی می شوند؟ 

این ام��ر در حالی اس��ت که با 
نگاهی به ش��رکت های شكس��ت 
خ��ورده متوجه خواهید ش��د که 
عدم موفقیت آنها تحت شرایطی 
رقم خورده اس��ت که در مقایسه 
با رقیبان خود تالش بیش��تری را 

انج��ام داده اند. با ای��ن حال باید 
هم��واره ای��ن نكت��ه را در خاطر 
داش��ت که همواره س��خت ترین 
راه، بهترین راه نیس��ت. به همین 
خاطر هم است که تنها تالش زیاد 
ضامن موفقیت نخواهد بود. بدون 
شک شكست برای شرکتی که به 
رقیب خود سرمایه گذاری  نسبت 
و تالش بیش��تری کرده است، به 
مراتب س��خت تر خواهد بود. یكی 
از دالیل شكس��ت افراد این است 

که همواره روش کار و اس��تراتژی 
خود را تغییر می دهند و دلیل این 
کار عجوالنه خود را عدم موفقیت 
طرح قبلی مطرح می کنند. با این 
ح��ال نكت��ه ای که این دس��ته از 
مدیران نسبت به آن غافل هستند 
ای��ن اس��ت که ی��ک اس��تراتژی 
طرحی جامع اس��ت ک��ه باید در 
ش��رکت ب��ه خوبی پیاده ش��ود و 
ممكن اس��ت نتایج خود را نه در 
بلند مدت  بلك��ه در  کوتاه م��دت، 
نش��ان دهد. به همی��ن خاطر اگر 
نسبت به مناسب بودن استراتژی 
خود اطمینان دارید، الزم اس��ت 
روی آن ثابت قدم و استوار بمانید. 
نارایانا مورثی، بنیانگذار شرکت 
زمین��ه  در  Infosys)ش��رکتی 
فن��اوری واقع در کش��ور هند( در 
مصاحبه ای اعالم کرده اس��ت که 

در ابتدای کار خود نتوانسته بود به 
موفقیت چندانی دست پیدا کند. 
این امر در حالی بود که سایر رقبا 
با سرعت خوبی به سمت جلو گام 
برمی داشتند و این امر او را به این 
فكر انداخته بود تا استراتژی کاری 
خ��ود را تغییر دهد. بااین حال در 
اقدامی ش��جاعانه تصمیم گرفت 
به کار خود با ش��یوه ای که به آن 
ایمان دارد ادامه دهد. اگرچه این 
تصمیم باعث ش��د شرکت نتواند 
در س��ال های اولیه خود به 
رقیبی جدی برای س��ایرین 
تبدیل ش��ود، ب��ا این حال 
باعث شد روند خوبی شكل 
گرفته و شرکت به یک باره 
با رش��دی بی نظی��ر مواجه 
شود. بسیاری از تحلیلگران 
علت موفقیت این شرکت را 
سیاس��ت های درست مدیر 
آن می دانن��د. درواق��ع اگر 
نارایان��ا مورثی در آن مقطع 
تصمی��م خود  از  حس��اس 
صرف نظر می کرد و راهبرد خود را 
تغییر م��ی داد، این احتمال وجود 
داشت که س��ریع تر رشد کند اما 
بدون ش��ک به عل��ت اینكه روش 
کار آن تكراری و تقلید از سایرین 
بود در رقابت با آنان نمی توانست 
مزی��ت رقابت��ی خاص��ی را ایجاد 
کند و بدون ش��ک به این س��طح 
از موفقیت دس��ت پیدا نمی کرد. 
نكته  ای که در سیاس��ت های وی 
به چش��م می خورد این است که 
او هم��واره به آینده ن��گاه ویژه ای 
داش��ته و همین آین��ده نگری او 
باعث ش��ده اس��ت بتواند شرکت 
خ��ود را در رده های باالی جهانی 

نگه دارد. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- همواره وسوس��ه برای تغییر 

رون��د و اس��تراتژی کاری وجود 
دارد. با این حال این شما هستید 
که بای��د انتخاب کنید که به چه 
شیوه ای کار خود را ادامه دهید. 

- همواره حفظ استراتژی امری 
درست نیست و در مواردی الزم 
اس��ت آن را تغییر دهی��د. با این 
ح��ال فراموش نكنی��د که اگر به 
آین��ده خود با رون��د کاری فعلی 
خوش بین هستید بهتر است روی 

آن استوار بمانید. 
از اس��تراتژی ها در  - برخ��ی 
کوتاه مدت نتایج خود را نش��ان 
می دهن��د و برای برخ��ی دیگر 
درست عكس این قضیه است؛ به 
همین خاطر باید بدانید دقیقا با 
چه نوع راهبردی مواجه هستید. 
چالش ه��ای  ب��ا  »مب��ارزه   -
کاری« برای��ان ترس��ی در ای��ن 
زمینه می گوید: »توانایی تمرکز و 
ثابت قدم بودن بر هدف، نه تنها 
سخت ترین چالشی است که در 
براب��ر یک فرد یا ی��ک مدیر قرار 
دارد، بلك��ه احتماال کمیاب ترین 
خصوصیتی اس��ت ک��ه در محل 

کاریافت می شود.«
- پی��ش از آغاز ه��ر فعالیتی 
بای��د تم��ام ابع��اد آن را در نظر 
و  بهتری��ن  بنابرای��ن  گرف��ت. 
مناس��ب ترین گزینه را برگزینید 
کام��ال  برنامه ریزی ه��ای  ب��ا  و 
حس��اب ش��ده، تنها یک هدف 
را دنبال کنی��د. اجرای همزمان 
چن��د گزینه، ش��ما را از مس��یر 
اصل��ی بازمی دارد. کیفیت و ارائه 
یک محصول مناس��ب، به مراتب 
مهم تر از چند محصول نامرغوب 

است. 
- ای��ن جمل��ه را هم��وراه به 
یاد داش��ته باش��ید؛ »اینكه کجا 
هستید مهم نیست، اینكه به کجا 

می روید تعیین کننده است.«  

روی استراتژی خود ثابت قدم بمانید 
ارتباط

هدفی مناسب را برای خود 
برگزینید

تعیین اهداف ش��رکت همواره امری اس��ت که نیاز 
به دقت عم��ل باالیی دارد. علت ای��ن امر هم به این 
خاطر است که تنها مشخص ساختن آن مطرح نبوده 
و چگونگی دس��ت یافتن به آن نیز بس��یار مهم است. 
همواره مشاهده ش��ده است که افراد هدفی را تعیین 
می کنند با این حال به علت آنكه به چگونگی رسیدن 
به آن فكر نكرده و برنامه ریزی درس��تی نداش��ته اند، 
در این مس��یر با شكست مواجه ش��ده و نتوانسته اند 
مطابق انتظار رفتار کنند. به همین خاطر بهتر اس��ت 
از همان ابتدا نسبت به هدفی که قرار است برگزینید، 
هوش��یار باشید و در انتخاب آن به اهداف غیرمنطقی 
ات��كا نكنید. به همین خاطر اس��ت ک��ه همواره یكی 
از ویژگی های مهم اه��داف را قابل اندازه گیری بودن 
آن مط��رح می کنن��د. این ام��ر بدین معنا اس��ت که 
قابلی��ت اندازه گیری برای اهداف، ش��اخص و معیاری 
ارائ��ه می کن��د که با آن بتوان می��زان تحقق هدف را 
اندازه گیری کرد. ویژگی قابل سنجش بودن، منحصر 
به معنی کمی بودن اهداف نیست، بلكه به این معنی 
اس��ت که ه��دف باید ش��اخصی برای تحقق داش��ته 
باش��د تا بتوانیم فاصله خود را تا دس��تیابی کامل به 
ه��دف تعیین کنیم. بنابراین باید برای اهداف کمی از 
شاخص های کمی و برای اهداف کیفی از شاخص های 

کیفی استفاده کرد. 
اهداف از خواسته ها و نیازهای ما شكل می گیرند و 
یك��ی از دالیلی که منجر به این می ش��ود که در این 
مس��یر با شكست مواجه شوید این است که انتظارات 
ش��ما با واقعیت فاصله زیادی دارد. برای مثال ممكن 
است یک شرکت بخواهد در سال جدید میزان فروش 
خود را پنج براب��ر کند در حالی که در بهترین حالت 
در عم��ل بتواند نرخ فروش خود را به یک و نیم برابر 
بیش��تر از سال قبل برساند. به همین دلیل تحقق این 
ام��ر حداقل در قالب یک برنامه کوتاه مدت یک س��اله 
میس��ر نیست و بهتر است در صورتی که به دستیابی 
به چنین موفقیتی نیاز دارید، برای آن مدتی منطقی 
تعیی��ن کنید. با این حال فرام��وش نكنید که منظور 
این نیس��ت که اهداف بزرگ در س��ر نداشته باشید. 
درواق��ع یكی از پیش نیازهای موفقیت این اس��ت که 
قصد انجام کارهای بزرگ را داشته باشید و در اهمیت 
آن هیچ ش��كی وج��ود ندارد، با این حال الزم اس��ت 
هدف شما هرچقدر هم که بزرگ است، دست یافتنی 
باش��د. برای درک بهت��ر این موضوع مثال��ی را بیان 
می کنم. فرض کنید که شما می خواهید رئیس جمهور 
یک کشور خارجی شوید. از همان ابتدا باید بدانید که 
این هدف یک خواس��ته غیرممكن است. علت این امر 
هم به این خاطر است که شما نخستین و بدیهی ترین 
ش��رط آن را � که تابعیت خود و پدر و مادرتان است 
� ندارید. با این حال می توانید به این سمت در کشور 
خود دست پیدا کنید. بدون شک هردوی این اهداف 
ب��ه یک اندازه بزرگ هس��تند با این ح��ال تفاوت آن 
دو در عملی بودن آنها اس��ت. ب��ه همین خاطر الزم 
اس��ت همواره اهداف منطق��ی و کارآمد را برای خود 
تعیین کنید. با نگاهی به لیس��ت برنامه های س��االنه 
شرکت هایی که همواره حرف از برنامه های بلندمدت 
می زنند به ای��ن نكته پی خواهید برد که اهداف آنان 
هرساله تكرار می شود و این امر به دلیل این است که 
در انتخ��اب برنامه های خود تنه��ا عامل بزرگ بودن 
آن را مدنظ��ر قرار داده اند و به میزان عملی بودن آن 
توجه چندانی نداش��ته اند. به عنوان مدیر یک شرکت 
الزم است با خود صادق باشید و روی اهدافی که شما 
را تنها درگیر خواهد س��اخت و س��ود دیگری ندارد، 

دور بمانید. 

توصیه های حرفه ای از مدیران موفق
- ب��ه طور کلی اهداف در چه��ار بخش زیر تعریف 

می شوند: 
1- بهبود عملكرد کسب و کار: بازار و محیط جامعه 

و مشتریان مورد توجه قرار می گیرند. 
2- بهب��ود عملك��رد محص��ول: تامی��ن نیازه��ای 

مشتریان در اولویت قرار می گیرد. 
3- بهب��ود عملك��رد س��ازمان: قابلی��ت، کارایی و 
اثربخش��ی سازمان و انعطاف پذیری در برابر تغییرات 

محیطی و نظایر آن را مورد توجه قرار می دهد. 
4- بهبود عملكرد کارکنان: مهارت، دانش، انگیزش 
و توانمندس��ازی نیروی انس��انی را م��ورد توجه قرار 

می دهد. 
- ای��ن نكته را همواره به خاطر داش��ته باش��ید که 
اه��داف ب��زرگ نیازمند اقدامات ب��زرگ و تالش های 
طاقت فرس��ا هستند. با این حال اگر در انتخاب هدف 
خود اش��تباه کرده باش��ید، با توجه به فضای رقابتی 
حال حاضر ممكن است دیگر نتوانید حتی به جایگاه 

سابق خود برگردید. 
- به خاطر داش��ته باش��ید که هدف گذاری بس��یار 
مهم است. زندگی کنونی شما نتیجه هدف هایی است 
که در گذش��ته به صورت آگاهانه یا ناآگاهانه انتخاب 
کرده اید و آینده ش��ما بستگی به هدف هایی دارد که 
هم اکنون انتخاب می کنید. به همین خاطر الزم است 

نهایت دقت را در این مورد داشته باشید. 
- به همان ش��كل که انس��ان تنها با هدف خوردن 
زندگ��ی نمی کند، تنها هدف کس��ب و کار هم کس��ب 

سود نیست. 

کارتابل

آیا استعفا دادن آخرین راه حل است؟ 

استعفا دادن از یک موقعیت شغلی، تنها راه بهتر کردن 
شرایط نیست. بسیاری از مشكالت تنها با صحبت کردن 
و کمی صب��وری از بین می روند. برخی تغییراتی که در 
محی��ط کار رخ می دهند می توانند بس��یار ناخوش��ایند 
باش��ند. در چنین شرایطی همه ما به تغییر دادن محل 
کار خ��ود فكر می کنیم. حتی اگر از موقعیت فعلی خود 
راضی باشیم، دوست داریم شانس مان را در شرکت های 
دیگر هم امتحان کنیم. قبل از اینكه هر تصمیم جدی در 
مورد آینده شغلی خود بگیرید، یک نفس عمیق بكشید و 
دوباره با خودتان فكر کنید. بسیاری از افراد بعد از تصمیم 
عجوالنه و اس��تعفا دادن از کار خود پش��یمان می شوند. 
گاهی اوقات اس��تعفا دادن تنها گزینه نیس��ت و به جای 
به روزرس��انی رزومه کاری می توان شرایط را بهبود داد. 
ما در این مقاله زومیت به بررس��ی سه مورد از شرایطی 
می پردازیم که برای همه کارمندان ناخوشایند هستند؛ 
همچنین به شما می گوییم که در این شرایط بهتر است 

چه کاری انجام دهید. 
1- افراد مورد عالقه شما به فکر تغییر شغل هستند
همه م��ا در محیط کار، به یک یا چند نفر از همكاران 
خود عالقه بیش��تری داریم. این افراد معموال به دو دسته 
تقس��یم می شوند؛ دس��ته اول همكارانی هس��تند که از 
موقعیت ش��غلی بهتری نسبت به ما برخوردارند و سابقه 
کاری بیش��تری دارند. م��ا این افراد را الگ��وی خودمان 
قرار می دهیم و می خواهیم مانند آنها باش��یم. دسته دوم 
همكارانی هس��تند که رابطه خوبی با آنها داریم و اغلب 
زمان خود را با آنها سپری می کنیم. حال تصور کنید که 
یكی از این افراد برای موقعیت شغلی در شرکت دیگری 
درخواس��ت داده باشد. نخس��تین چیزی که به ذهن ما 
می رسد این است که آیا ما هم باید به فكر تغییر محل کار 
خود باشیم؟ پاسخ این سوال در اکثر مواقع »خیر« است. 

در چنین شرایطی چه کاری انجام دهیم؟ 
ش��رایط کاری هر ش��خصی متفاوت است و نمی توان 
گفت همه در چنین شرایطی باید در موقعیت فعلی خود 
باقی بمانند. اما ترک محل کار تنها به دلیل تقلید از فرد 
مورد عالقه ، کار عاقالنه ای به نظر نمی رسد. درست است 
که کار کردن در این ش��رایط سخت اس��ت اما به مرور 
زمان همه چیز عادی می شود و طرز تفكر شما نیز تغییر 
خواهد کرد. بنابراین قبل از اینكه برای استعفا دادن عجله 
کنید، کمی زمان بگذارید و درباره موقعیت شغلی خود 
خ��وب فكر کنید. نكات مثبت و منفی آن را یادداش��ت 
کنید و تا زمانی که نكات مثبت آن بیشتر است، باید فكر 

استعفا دادن را از ذهن خود بیرون کنید. 
2- کارهای�ی ب�ه ش�ما داده می ش�ود ک�ه جزو 

وظایف تان نیست
ش��ما نخستین شخصی نیس��تید که مجبور است در 
محیط کار خ��ود کارهایی انجام دهد ک��ه جزو وظایف 
تعریف شده او نیست. هر شخصی کارهای خودش را دارد 
و برای انجام کارهای بیشتر، باید اضافه کاری انجام دهد. 
در این ش��رایط آسان ترین کار این است که به رئیس تان 
بگویید کار کردن در این ش��رکت را هیچ  موقع دوس��ت 

نداشته اید و اکنون می خواهید استعفا دهید. 
در چنین شرایطی چه کاری انجام دهیم؟ 

فرام��وش نكنید که وظایف ش��ما بنا به دالیل خاصی 
محول ش��ده اس��ت. درواقع ش��ما به نوعی برای آن کار 
انتخاب شده اید و باید این موضوع را به خودتان یادآوری 
کنید. ش��اید قصد رئیس تان از انج��ام چنین کاری این 
باش��د که بخواهد به ش��ما ترفیع بدهد. زمانی که دلیل 
این موضوع را متوجه شوید، تصمیم بهتری در مورد آن 
خواهید گرفت. بنابراین از فكر استعفا دادن بیرون بیایید 
و با مدیر خود در رابطه با این موضوع صحبت کنید. به او 
بگویید که بابت انجام دادن پروژه های جدید هیجان زده 
هس��تید و می خواهید از اولویت بندی های خود مطمئن 
شوید. همچنین در مورد دلیل اضافه شدن وظایف بیشتر 
نیز از او سوال بپرسید. اگر پاسخی که گرفتید نتوانست 
ش��ما را راضی کند، آنگاه تصمیم جدی تری در رابطه با 

این موضوع بگیرید. 
۳- مدیر جدیدی برای شما در نظر گرفته می شود

گاهی اوقات مدیران بخش های متفاوت یک ش��رکت 
به ط��ور متناوب ع��وض می ش��وند. هر مدی��ری دارای 
ش��خصیت متفاوتی اس��ت؛ به همین دلیل شناختن و 
عادت کردن به شیوه کاری او کمی زمان می برد. بعضی 
از کارمندان تحمل فشار ناشی از این موضوع را ندارند و 
بعد از مدتی تحمل خود را از دس��ت می دهند. بهترین 
کار این اس��ت که صبور باشید و پیشرفت خودتان را در 

اولویت قرار دهید. 
در چنین شرایطی چه کاری انجام دهیم؟ 

متاس��فانه هیچ راهی برای مقابله با این شرایط وجود 
ن��دارد. تنه��ا کاری که می توان انجام داد این اس��ت که 
ببینید چگون��ه می توانید با مدیر جدی��د ارتباط برقرار 
کنید. شاید مجبور باشید کمی اضافه کاری انجام دهید. 
اما مطمئن باش��ید به محض اینكه با روش کاری او آشنا 
شوید، فش��ار و اضطراب کمتری احساس خواهید کرد. 
اگر تالش های تان فایده نداش��ت و تحت هیچ شرایطی 
نتوانستید مدیر جدید را راضی کنید، آنگاه به دنبال شغل 

جدید باشید. 
اگر شما هم در شرایطی هستید که نمی دانید باید به 
دنبال موقعیت شغلی جدید باش��ید یا خیر، بهتر است 
ش��رایط را دوباره در ذهن خود مرور کنید. بس��یاری از 
مش��كالت محیط کار با صحبت ک��ردن و صبوری حل 
می ش��وند و نیازی نیست وقت و انرژی خود را روی پیدا 

کردن شغل جدید متمرکز کنید. 
INC/زومیت

مترجم: امیرآل علی

مترجم: امیرآل علی

 اشتباهی که تقریبا اکثر شرکت ها 
انجام می دهند این است که 
تعویض استراتژی خود را 

به صورت مکرر انجام می دهند این 
امر اگرچه باعث ایجاد تنوع در کار 
شما خواهد شد، با این حال باعث 
می شود نتوانید بهترین استفاده را 

از استراتژی خود داشته باشید

تبلیغات خالق

طراحی اپلیکیشن برای کودکان
امروزه کودکان بسیاری از زمان خود را پای کامپیوتر، تبلت و گوشی های هوشمند می گذرانند. با توجه به این که کودکان در عصر تكنولوژی و با تكنولوژی بزرگ 
می شوند والدین تمایل دارند کودکانشان از اپلیكیشن های مناسب و مفیدی استفاده کنند که به رشد و سرگرم شدن شان کمک کند. این ایده  بسیار خوبی برای 

رسیدن به درآمد است. برای این که ایده های تان را به اپلیكیشنی برای گوشی های هوشمند یا تبلت تبدیل کنید باید با برنامه نویسی آشنا باشید. همچنین می توانید از 
نرم افزارهایی مانند unity 3d نیز استفاده کنید که در ساخت اپلیكیشن به شما کمک می کنند. انتخاب با شماست، زمان تان را صرف بازی های کامپیوتری کنید یا با 

ساخت آن ها به ثروت و شهرت برسید. وقتی کودکان بازی شما را به بازی های دیگر ترجیح بدهند به درآمد می رسید.
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داشتن درآمد همیشگی و به اصطالح پول درآوردن در خواب، آرزوی هر فردی 
است. در این مقاله راهکارهایی برای داشتن درآمد جاری در کسب و کار الکترونیکی 
معرفی می کنیم. همان طور که کریستین وانگ )نویسنده و روزنامه نگار هکرالیف( 
می گوید: »در زندگی واقعی چیزی به عنوان ماشین دائمی پول وجود ندارد.« هر 
کدام از ما چند ساعت در روز زمان داریم و بیشتر وقت خود را صرف مشتریانی 
می کنیم که حاضرند بابت تخصص و خدمات ما هزینه پرداخت کنند. همچنین 
طبق تجربه دریافته ایم براساس زحمتی که می کشیم و زمانی که صرف می کنیم، 
چه حق الزحمه ای را مطالبه کنیم. مشکل از زمانی شروع می شود که اگر شما به 

هر دلیلی نتوانید یا نخواهید کار کنید، واریز وجه هم متوقف می شود. 
دو روش برای استمرار درآمدتان در این اوقات وجود دارد: 

۱‐ در مواقعی که کار نمی کنید، مهارتی بیاموزید که در پیشرفت کسب وکارتان 
تاثیر می گذارد و درآمد مستقیم تان را بیشتر می کند و نگرانی اوقات بیکاری تان 

را کاهش می دهد. 
۲‐ محصوالتی تدارک ببینید که بتوانید از طریق تجارت الکترونیک به فروش 

بگذارید و چه در دسترس باشید چه نباشید، به مشتری تحویل داده شوند. 
از تخصص خود درآمد مستمر بسازید

اغلب مردم ترجیح می دهند بابت خدمات سریع و در دسترس، پول پرداخت 
کنند. یکی از رایج ترین راه های تولید درآمد جاری، مش��اوره آنالین است؛ کاری 
که در اکثر مشاغل آزاد و در قالب حساب کاربری یا ارائه محصوالتی برای فروش 
عرضه می ش��ود. می توانید تخصص تان را به ص��ورت محصوالتی همچون کتاب 
الکترونیکی، دوره های آموزشی، ویدئو و. . . به فروش برسانید. ابتدا باید دانش  مورد 
نظرتان را کسب کنید، سپس محصوالت را فعاالنه تولید و عرضه کنید. در این 

صورت می توانید در خواب هم درآمد داشته باشید! 
سایت کسب وکارتان را راه اندازی کنید

توجه کنید که راه اندازی یک وب سایت عضوپذیر برای جذب مشتری و فروش 
محصول، می تواند گران باشد. همچنین حفظ کردن و مدیریت آن در حالی  که 
وردپرس و دیگر سیستم های مدیریت محتوا مدام در حال به روزرسانی هستند، 
می تواند به کابوس شما تبدیل شود. افراد بسیاری هستند که هزینه زیادی صرف 
ساختن وب سایت می کنند، اما در نهایت به خاطر به روزرسانی سیستم مدیریت 
وب سایت، ممکن است تمام زحمات شان به باد برود. برای جلوگیری از بروز چنین 
مشکالتی الزم است دقت کنید که سایت شما با هر سیستم مدیریت محتوایی 

ساخته می شود، اصولی باشد. 
از سایت های شناخته شده الهام بگیرید

myekco. Com  وب س��ایتی است که محتوا و ویدئوهای آموزشی و مفید 
کاربران را به ص��ورت نامحدود ذخیره می کند و از قیمت حداقل ۲۹ دالر به باال 
در ه��ر ماه به فروش می گذارد. در واقع eKco اجازه می دهد هر کاربر، مهارتش 
را در قال��ب ویدئو و محتوا به ف��روش بگذارد و به صورت آزادانه با مخاطبانش در 
 eKco ارتباط باشد. داشتن ارتباط آزادانه با مشتریان بسیار حائز اهمیت است که
برخالف دیگر سایت ها، این امکان را به صاحبان مشاغل می دهد. با این کار آنها 
می توانن��د ارزیابی کنند که چق��در مورد پذیرش مخاطبان ش��ان بوده اند و چه 

تغییراتی برای بهبود خدمات و کسب و کارشان باید اعمال کنند. مشتریان شما 
بابت هر آموزش یا خدمتی که ارائه می دهید، هزینه ای به حس��اب سایت واریز 
می کنند و بعد eKco براساس تعداد کاربران و دانلودهای انجام شده به شما مبلغ 
معینی پرداخت می کند و این پرداخت برای انواع فایل ها در مدت یک ماه و بدون 

قرارداد امکان پذیر است. 
Udemy. Com  س��ایتی اس��ت که دوره های آموزشی مختلف را به فروش 
می گذارد و محیطی برای کارآفرینان ایجاد می کند که مهارت های شان را ارائه و 

ارتقا دهند، اما تفاوت هایی با سایت ekco دارد: 
۱‐ در Udemy دوره های آموزشی به صورت تخفیف دار نیز عرضه می شوند. 

۲‐ مخاطب و مش��تری خصوصی برای کارآفرین وجود ندارد. یعنی اطالعات 
تماس مشتریان فقط در دسترس سایت است نه صاحبان مشاغل. 

۳‐ حداکثر حق الزحمه هر دوره آموزشی ۴۰۰ دالر است و امکان فروش باالتر 
وجود ندارد. 

۴‐ به ازای هر فروش، مبلغی به عنوان کمیسیون به سایت تعلق می گیرد. 
Udemy -۵ با ۷ میلیون مخاطب، برای آزمودن ایده های کسب و کار فضای 

مناسبی است. 
۶‐ امکان آموزش رایگان یا کم هزینه برای تبلیغ نام برند یا کسب و کار نیز وجود 
دارد. در واقع همان طور که کسب وکارتان را در وبالگ ها یا شبکه های اجتماعی 
معرفی می کنید، می توانید از سایت هایی مثل ecko و udemy هم بهره ببرید. 
البته دقت داشته باشید که بعضی از وب سایت های کسب و کار صرفا محلی برای 
بازاریابی هستند و شما به اطالعات تماس مخاطبان دسترسی ندارید. پس الزم 

است راه های ارتباطی تان را معرفی کنید تا مشتریان را مستقیما در اختیار خود 
بگیرید. 

فرد تاثیرگذاری  باشید
تاثیرگذار بودن یک شیوه بازاریابی مثبت و بسیار الهام بخش است که مخاطبان 
را به س��رعت به دنبال خود می کش��اند و راه را باز می کند. وبالگ نویسانی مانند 
کریستال وانتاسل و کلی میلر بیش از ۸۰ ویدئوی آموزشی وبالگ نویسی منتشر 
کردند و سپس وب سایتی با هدف عضوگیری از فیس بوک با بیش از ۳۲۰۰ عضو 
تاس��یس کردند. کریستال و کلی برای هر پست رپورتاژی که منتشر می کنند، 
۷۵۰ دالر از کمپانی های بزرگی مانند Kraft )شرکت صنایع غذایی آمریکایی(، 
Disney )ش��رکت رس��انه های گروهی آمریکای��ی(، Crayola )تولیدکننده 

محصوالت هنری دستی( و دیگر برندها دریافت می کنند. 
راز آنها برای افزایش مخاطب چه بود؟ 

 CrystalandComp.( آم��ار زیر، ترافی��ک و بازدید وبالگ کریس و کل��ی
com( را براساس Google Analytics در سال ۲۰۱۷ نشان می دهد: 

۲۸.۹۴درصد از وب سایت پینترست )شبکه اجتماعی برای به اشتراک گذاشتن 
تصاویر(

۳۰درصد از محتوای مطالب پست شده توسط خودشان. 
۲۴.۲۱درصد از طریق فراخوانی با ایمیل. 

۲۲.۱۹درصد از طریق فیس بوک. )آنها ماهانه ۲۰۰ دالر صرف تولید محتوا در 
فیس بوک می کردند.(

۱۰درصد از طریق جست وجوی گوگل. 

چه راه های دیگری برای افزایش بازدید وجود دارد؟ 
۱- ش��رکت در گروه های مختلف، معرفی خدمات خود و همچنین استفاده از 

سایت های مشابه pubexchange. com )شبکه تبادل اطالعات بین کاربران(
۲- گروه های وبالگ نویسان که محتوا و وب سایت های همدیگر را تبلیغ می کنند. 
۳- وب سایت های عضوگیری از طریق فیس بوک. کریس و کلی به دلیل خبره 
بودن در زمینه وبالگ نویسی و اصول سئو، بارها مربی وبالگ نویسان دیگر بوده اند 
و سواالت بسیاری از افراد را در این زمینه پاسخ داده اند و در نهایت تصمیم گرفتند 
تکنیک های شان را در قالب یک کتاب الکترونیکی منتشر کنند. البته آنها بارها برای 
مخاطبان فیس بوک و ایمیل خود، آموزش هایی ارائه داده و برای کالس های آنالین، 
زمان زیادی صرف کرده بودند، اما چون مخاطبان شان همگی در یک سطح علمی 
قرار نداشتند، تصمیم گرفتند تجربیات شان را در قالب کتاب الکترونیکی منتشر 
کنند. در کتاب Skyrocket Your Pageviews )انقالبی در بازدیدهای سایت 
شما( یاد می گیرید که چگونه از بخش Google Analytics ، بازدیدکنندگان 
وب سایت تان را تجزیه و تحلیل کنید و آنچه را بیشتر می پسندند، دریابید. همچنین 
فرا می گیرید که چگونه از داده های جمعیت شناختی بهره ببرید، چگونه مطالب 
هدفمند با کلیدواژه های پرطرفدار منتشر کنید و بازدید سایت تان را افزایش دهید. 

نحوه درآمد کارآفرینان و وبالگ  نویسان
در واقع اکثر وبالگ نویسان مستقیما از وبالگ شان درآمدی کسب نمی کنند،  
بلکه از طریق نویس��ندگی، مدیریت رسانه های اجتماعی، حس��ابداری، مشاوره، 
مدیریت کس��ب و کار و. . . مخاطبان ش��ان را جذب می کنند و بعد از راه های زیر 

به درآمد می رسند: 
۱‐ نوشتن محتوا و مطالب تبلیغاتی

۲‐ تبلیغات در کنار وبالگ
۳‐ ق��رار دادن لین��ک مرتبط در هر پس��ت ش��امل کتاب ه��ای الکترونیکی، 
محصوالت، آموزش های خاص، دس��تور العمل ها یا هر محصول و خدمت دیگری 

که وبالگ نویس تشخیص دهد فروش خواهد کرد. 
۴‐ آموزش برنامه ریزی برای زندگی، نمونه ای از کتاب های محبوب اس��ت که 
افرادی آن  را نوش��ته و بعد از طریق کلیدواژه های مناسب به اشتراک می گذارند 

و می فروشند. 
درآمد مستمر امکان پذیر است اما. . . 

بله! درآمد مس��تمر با انتش��ار کتاب ه��ای الکترونیکی و ف��روش محصوالت، 
دس��ت یافتنی  است، اما این طور نیست که در کنار ساحل دریا بازنشسته شوید و 

دیگر هیچ وقت احتیاج به کار کردن نداشته باشید! 
شاید از نخستین خدمات تان درآمدی نداشته باشید. اصول فروش این است که 
ابتدا محصوالت تان را با قیمت کم ارائه کنید و بعد کیفیت و قیمت را افزایش دهید. 
دوره های بسیاری برای آموزش این موارد وجود دارد که می توانید آنها را فرابگیرید 
و کم کم دریابید که کلید موفقیت تان در چیست. این را بدانید که وبالگ نویسان 
تاثیرگذاری ای که درآمد جاری دارند، به طور مدام مشغول توسعه محصوالت جدید 

و تبلیغ آنها هستند. 
 forbes/زومیت

پول درآوردن در خواب با کسب و کار الکترونیک
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اخبار

 اصفهان - قاس�م اسد- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان در 
جلسه ای که با حضور معاون امور آب و آبفا وزارت نیرو و نمایندگان مجلس 
در مرکز پایش و راهبری تأسیس��ات آب و چاههای فلمن اس��تان اصفهان 
برگزار شد گفت: وقوع خشکسالی اخیر منجر شد که در ده سال گذشته تنها 
22 ماه در طول این مدت در بستر زاینده رود آب جاری بوده است و عدم 
جاری بودن رودخانه زاینده رود تأثیر بسزایی در آبدهی چاههای فلمن که 
از این طریق تغذیه می شوند داشته است. مهندس هاشم امینی اعالم کرد: 
آبدهی چاههای فلمن و متفرقه حدود 3 هزار و 200 لیتر در ثانیه بوده که هم 
اکنون این رقم به 240 لیتر در ثانیه کاهش یافته است. این درحالیست که 
چاههای متفرقه و فلمن یکی از منابعی بودند که نقش بسیار مهمی در تأمین 
آب شرب مردم در نقاط مختلف داشتند. وی به ظرفیت آبرسانی تصفیه خانه 
آب اصفهان پرداخت و گفت: هم اکنون آب شرب بیش از 4 میلیون نفر در 
قالب 56 ش��هر و 300 روستا از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تأمین 
می شود به گونه ای که می توان گفت آب شرب اهالی باغ بهادران در غرب 
تا انارک در شرق اصفهان که در فاصله ای بیش از 400 کیلومتری یکدیگر 
قرار دارند بوس��یله سامانه آبرسانی باباشیخعلی تأمین می شود. اما الزم به 
یادآوری است که افق طرح سامانه اول آبرسانی اصفهان بزرگ در سال 87 
به پایان رسیده است چرا که بدلیل ظرفیت محدود تونل اشترجان نهایت 

ظرفیت آبرسانی از تصفیه خانه باباشیخعلی 12/5 مترمکعب در ثانیه می 
باشد. این درحالیست که هرساله بر جمعیت اصفهان که در واقع متقاضیان 
آب شرب هستند افزوده می شود و این افزایش روزافزون جمعیت نیاز آبی 
جهت تأمین آب ش��رب را به 14/5 مترمکعب در ثانیه افزایش داده است. 
مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت آب و فاضالب استان اصفهان کمبود 
3 مترمکعب آب در ثاینه را یکی از چالش های اساس��ی تأمین آب ش��رب 
مردم استان اصفهان دانست و خاطرنشان ساخت: در حال حاضر باتوجه به 
ظرفیت محدود انتقال آب از تصفیه خانه آب باباشیخعلی و نیز کاهش چشم 
گیر آبدهی چاههای فلمن و متفرقه، آبرسانی به مشترکین در حال افزایش 

اصفهان بسیار دشوار شده است. مهندس هاشم امینی با بیان اینکه احداث 
واحدهای مسکن مهر بی تأثیر در افزایش جمعیت اصفهان نبوده است گفت: 
با احداث واحدهای مسکن مهر در اصفهان آبرسانی به جمعیت 100 هزار 
نفری در برخی از نقاط اصفهان در دستور کار قرار گرفت که این مهم به رغم 
محدودیت شدید منابع آبی اجرایی گردید. وی آبرسانی پایدار به مشترکین 
را یکی از اهداف اساسی شرکت آبفا استان اصفهان برشمرد و اعالم کرد: 
باوجود اینکه 10 سال از افق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ می گذرد و از 
سویی استمرار پدیده خشکسالی موجب خشکی دیگر منابع آبی از جمله 
چاههای فلمن و متفرقه گردیده اس��ت اما با این وجود آب ش��رب مردم 
اصفهان به صورت پایدار تأمین شد که این مهم با بهره گیری از تکنولوژی 
نوین در امر آبرسانی و تعهد و تخصص نیروی انسانی بود که در این زمینه 
می توان به استفاده از سیستم تله متری، سیستم تله کنترل، پایش آنالین 
و هوشمند شبکه انتقال و توزیع آب، اصالح 120 خطوط شبکه فرسوده 
انتقال آب اش��اره کرد که البته فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در میان 
قشرهای مختلف جامعه مؤثر در مدیریت مصرف در اصفهان بوده است اما 
با این وجود باید گفت تأمین آب شرب پایدار مردم اصفهان بدون هیچگونه 
 اما و اگر به رغم افزایش روزافزون جمعیت و توسعه شهرنشیتی از طریق 

راه اندازی سامانه دوم آبرسانی میسر می شود.

تبریز - اس�د ف�اح- معاون هماهنگ��ی امور اقتصادی اس��تاندار 
آذربایجان ش��رقی گفت: برای 10 طرح مش��اغل خانگی با اشتغال زایی 
116 نفر تسهیالتی به ارزش 5.8 میلیارد ریال ارائه می شود. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، علی نواداد در جلس��ه مشترک کارگروه تخصصی 
اشتغال و ستاد توانمندسازی نیروی کار استان، افزود: اداره کل تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی استان به عنوان دبیرخانه کارگروه های تخصصی اشتغال 
و توانمند سازی نیروی کار اقتصاد مقاومتی موظف است تمامی مسائل 
و ابالغیه های مرتبط با اشتغال و طرح های ابالغی دولت به دستگاه های 
اجرایی را س��امان دهی کند. وی ادامه داد: الزم اس��ت دستورالعمل ها و 
برنامه های ابالغی ستاد اقتصاد مقاومتی کشور از طریق دبیرخانه کارگروه 

در اختیار اعضا قرار گرفته و وظایف تعیین شده از طریق دبیرخانه عملیاتی 
شود. نواداد، اظهار کرد: دستگاه های اجرایی مخاطب برنامه های ابالغی 

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی مکلف هستند برنامه های عملیاتی خود 
را ب��ه دبیرخانه ارائه کنند. وی اضافه ک��رد: در اجرای کارآمد طرح کاج 
 )طرح کارورزی( کمیته اجرایی دس��تورالعمل ه��ای کارورزی را پس از 
جمع بندی ظرفیت های اعالمی دس��تگاه های اجرایی اولویت بندی و 
سهمیه بندی کند. معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: 
10 رسته تخصصی شغلی در طرح تکاپو به تصویب رسیده و اداره تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی باید پیگیر عملیاتی شدن این طرح و جذب اعتبارات 
مربوطه از تهران باشد. وی افزود: آذربایجان شرقی در زمینه اشتغالزایی 
گام های مهمی برداش��ته به طوری که این اس��تان مبدع طرح اس��تاد 

شاگردی برای رونق کارآفرینی در کشور است. 

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- آقای علی یزدان پرست مشاور وزیر 
نیرو و مسئول امور فرهنگی وزارت نیرو از مهندس داریوش رضایی مدیر دفتر  
روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی  به 
پاس تالش ها و کوشش خستگی ناپذیر و خالصانه در زمینه انجام فعالیتهای 
فرهنگی و دینی رتبه شایسته  برتر با اعطای لوح سپاس تجلیل بعمل آورد.
در متن لوح چنین آمده است : برادر گرامی جنباب آقای داریوش رضایی

افتخار خدمت در راه ترویج فرهنگ نورانی قرآن کریم و تالش جهت اقامه 
فریضه بزرگ الهی نماز و ترویج سیره نبوی و اهل بیت عصمت و طهارت )ع( 

نصیب کسانی میشود که خداوند متعال فیوضات معنوی را برای آنان گشوده 
و راه هدای��ت را به آنان نش��ان داده اس��ت . حال ک��ه خداوند این توفیق را 
نصیب حضرتعالی نموده است که با تالش و کوشش خالصانه در زمینه انجام 
فعالیتهای فرهنگی و دینی رتبه شایسته تقدیر ویژه را در میان شرکت های 
آب و فاضالب شهری و روستایی سراسر کشور در سال 1395 کسب نمائید ، 
بدینوسیله ضمن قدردانی و سپاسگزاری از حضرتعالی امیدوارم که در ظل 
عنایات حق تعالی و توجهات حضرت صاحب المر ) عج ( و رهنمودهای مقام 

معظم رهبری همواره موفق باشید .

 تبری�ز – ماهان فاح- در راس��تای تامین مطلوب انرژی برق منطقه، 
خط دومداره132 کیلوولت آبش احمد به اصالندوز – موالن با 85 میلیارد 
ری��ال هزینه احداث و مورد به��ره برداری قرار گرفت. به گزارش خبرنگار ما 
در تبریز، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای آذربایجان ضمن اعالم این خبر 
اظهار داش��ت: این خط که طول آن 5.28 کیلومتر می باشد، به عنوان یک 
خط انشعابی از خط دومداره اصالندوز – موالن می باشد و با افزایش ظرفیت 
انتقال انرژی برق در این مسیر، شرایط تامین و انتقال برق در شهرستان های 
کلیبر استان آذربایجان شرقی و پارس آباد استان اردبیل با اطمینان بهتری 

انجام می گیرد. دکتر افشین روشن میالنی افزود: همواره در منطقه مذکور با 
افت ولتاژ مواجه بودیم که این محدودیت، مشکالتی را به مشترکین خانگی، 
چاه های کش��اورزی و صنعتی خصوص��اً در منطقه آبش احمد بوجود می 
آورد ک��ه با احداث و بهره برداری از خط مذکور، این مش��کل به طور کامل 
مرتفع شد. مدیرعامل برق آذربایجان همچنین از احداث پست سیار 20.63 
کیلوولت آبش احمد با هزینه ای بالغ بر 25 میلیارد ریال خبر داد و تصریح 
کرد: ظرفیت این پست 15 مگاولت آمپر است که همزمان با خط مذکور بطور 

آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- در تابس��تان امس��ال ده عنوان بروشور 
مدیریت مصرف توس��ط شرکت توزیع نیروی برق خوزستان چاپ و منتشر 
ش��د. این ش��رکت گفت: در س��ال جاری و با آغاز فصل گرما و لزوم آموزش 
فرهنگ صحیح مصرف برق در بخش های مختلف خانگی، تجاری، صنعتی 
و س��ایر مصارف، این روابط عمومی اقدام به تهیه و چاپ ده عنوان بروش��ور 
با موضوع های مختلف مدیریت مصرف نموده اس��ت. وی ادامه داد:از جمله 
عناوین بروشورهای چاپ شده می توان به عناوینی چون " آشنایی با المپ 
ال ای دی" ، " روش��نایی در خانه" ، "آلودگی نوری چیس��ت؟" ، " برچسب 
انرژی چیست؟" ، "آشنایی با لوازم پر مصرف برق" و همچنین عناوینی که 
با سال اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال مرتبط هستند از جمله "مدیریت 
مصرف برق در سخنان مقام معظم رهبری"، "پیک سایی و پایداری صنعت 

برق خوزس��تان" و "اگر فقط به اندازه یک المپ صرف جویی کنیم" اش��اره 
کرد. وی افزود: در طراحی و تهیه این بروشورها عالوه بر استفاده از ایده های 
روانش��ناختی و جامعه شناسی، تنوع فرهنگی و اقلیمی استان خوزستان را 
نیز در نظر گرفته ایم. حدادی اظهار کرد: روابط عمومی ش��رکت توزیع برق 

خوزس��تان در سال گذشته نیز 13 عنوان بروشور در زمینه مدیریت مصرف 
منتشر کرد که با استقبال خوب مردم و مشترکین در سراسر استان خوزستان 
برخوردار شد به طوری که چندین بار تجدید چاپ گردید. مدیر روابط عمومی 
ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان تصریح کرد: این روابط عمومی عالوه 
بر اقدامات ذکرش��ده با تولید فیلم و تهیه برنامه های رادیویی نیز در زمینه 
ترویج فرهنگ مدیریت مصرف برق پیش��گام بوده اس��ت به گونه ای که در 
سال گذشته دیپلم افتخار دومین جشنواره ملی تبلیغات ایران را دریافت کرد. 
وی اضافه کرد: این روابط عمومی به نقش پراهمیت برق در تمامی شئونات 
زندگی مردم واقف بوده و از این رو در ابعاد وسیع اجتماعی و فرهنگی و 
در جهت ترویج فرهنگ صحیح مصرف برق تالش های گسترده ای 

داشته و خواهد داشت.

س�اری - دهقان - داودی نژاد مدی��ر منطقه 9 عملیات از 
اتص��ال خط لوله 42 اینچ دامغان کیاس��ر س��اری به خط لوله 
30 سراس��ری نکا رامسر خبر داد. وی با اعالم این خبر، افزود:  
ای��ن عملیات هات تب به مدت س��ه روز در منطقه پنبه چوله 
س��اری با موفقیت به پایان رسیده اس��ت و با اجرای آن گامی 
دیگر به انتقال پایدار گاز نزدیک تر ش��ده ایم. وی پروژه انتقال 
گاز دامغان_کیاس��ر_ ن��کا را یکی از پروژه های مهم اس��تان 

های ش��مالی به خصوص مازندران بر شمرد و گفت: با توجه به 
شرایط خاص جغرافیایی استان و وجود رودخانه های خروشان 
و از سویی دیگر تغییرات جمعیتی فراوان در فصول مختلف به 
علت حضور باالی گردشگران، همواره انتقال پایدار گاز در این 
خطه از ایران با نگرانی هایی همراه بود. وی اطمینان خاطر داد 
ک��ه با اتمام این پروژه می توان به انتقال پایدار و ایمن گاز که 

ماموریت اصلی منطقه دست یافت.

کرمان- خبرنگار فرصت امروز- اولین جلسه خانه مشارکت کرمان 
27 تیرماه به همت معاونت امور اجتماعی دانش��گاه علوم پزشکی کرمان 
برگزار ش��د. به گزارش روابط عمومی معاونت امور اجتماعی دانش��گاه، در 
نشس��ت تاسیس خانه مش��ارکت کرمان انصاریان نماینده خانه مشارکت 
قزوی��ن و جمعی ازنمایندگان اصناف و مس��ئوالن ش��هر کرمان  حضور 
داشتند. اعضای خانه مشارکت شامل نماینده هایی از ادارات و ارگان های 
دولتی و غیر دولتی است.  تسهیل دستیابی به اهداف برنامه جامع سالمت 

استان، توانمند سازی مردم در ارتقای سالمت خود و محیط، استقرار نظام 
مناس��ب برای دسترس��ی آس��ان به گروه های مردمی به ویژه گروه های 
آسیب پذیر و مشارکت دادن آنان در تدوین، اجرا و پایش و ارزشیابی طرح 
های ارتقای س��المت از جمله اهداف تشکیل خانه مشارکت است.گفتنی 
است در این نشست امیرتیموری نماینده سازمان آموزش و پرورش کرمان 
به عنوان رئیس خانه مشارکت کرمان انتخاب شد و مقرر شد این جلسات 

هر دو ماه برگزار گردند.

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- رئیس مجمع جهاني شهرهاي جاده 
ابریشم»گردشگري ورزشي« را یکي از ویژگي هاي برپایي مسابقات ورزشي 
شهرهاي در مسیر این جاده دانست و گفت: مسابقه دو ماراتن جاده ابریشم 
در ماه هاي آینده برگزار مي ش��ود. مسعود نصرتي شهردار قزوین و  رئیس 
مجمع جهاني ش��هرهاي جاده ابریشم در گفت وگو با خبرنگار فرصت امروز 
به اهداف اقتصادي، فرهنگي و گردش��گري این مجمع جهاني اشاره کرد و 
مقول��ه ورزش را به عن��وان کانالي که دو بخش از این اه��داف را به صورت 
مس��تقیم و قسمي دیگر را به شکل غیرمس��تقیم برآورده مي کند، دانست. 
نصرتي »گردشگري ورزشي« را یکي از ویژگي هاي برپایي مسابقات ورزشي 
شهرهاي در مسیر جاده ابریشم عنوان و تصریح کرد: انتقال فرهنگ با کمک 
ورزش از اهدافي است که در مسابقات برگزار شده همچون دوچرخه سواري، 
رالي)افرود(، ش��طرنج، پرورش اندام، تورنومتر بوکس و ... دنبال کردیم و در 

برپایي مسابقات آتي نیز بر آن سرمایه گذاري ویژه اي خواهیم داشت. رئیس 
مجمع جهاني شهرهاي جاده ابریشم در ادامه به مسابقات ورزشي پیش رو که 

به همت این مجمع و با همکاري فدراسیون هاي جهاني برپا مي شود اشاره 
و بیان کرد: مجوز مسابقات تیراندازي جاده ابریشم از فدراسیون جهاني اخذ 
شده و در حال حاضر در حال رایزني براي انتخاب محل برگزاري مسابقات 
کشتي شهرهاي جاده ابریشم هستیم تا محل برگزاري مسابقات را در یکي 
از شهرهاي جاده ابریشم برپا کنیم. شهردار قزوین تمام مسابقات عنوان شده 
را بین المللي دانست و افزود: مسابقه دو ماراتن جاده ابریشم نیز طي ماه هاي 
آینده برگزار خواهد ش��د. جاده ابریشم بیش از هزار و  سال بدون هیچگونه 
نزاع و درگیري نقش مهمي در قبال حوزه هاي بازرگاني و تبادل فرهنگي بر 
عهده داشته و این رویداد بزرگ فرهنگي در تالش است تا با اتصال موضوعات 
فرهنگي، اقتصادي و گردشگري و ارتباط بین شهروندان، عاملي مؤثر براي 
بهره مندي ش��هرهاي در مسیر از توانمندي هاي یکدیگر و حرکت به سمت 

تحقق توسعه پایدار شهري باشد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان اصفهان خبر داد

اهداف اساسی شرکت آب و فاضالب آبرسانی پایدار به مشترکین است

معاون اقتصادی استاندار خبر داد

آذربایجان شرقی مبدع طرح استاد شاگردی برای رونق کارآفرینی در کشور است 

شرکت آب و فاضاب شهري آذربایجان غربي :

کسب رتبه تقدیر ویژه مدیر روابط عمومی آبفای استان در بین دیگر شرکتهای آب و فاضاب شهری و روستایی سراسر کشور

با هزینه های بالغ بر 11۰ میلیارد ریال انجام شد

بهره برداری آزمایشی از خط دو مداره 1۳۲ کیلوولت و پست ۲۰.۶۳ کیلوولت آبش احمد 

با تاش روابط عمومی 1۰ عنوان بروشور مدیریت مصرف منتشر شد

با اتصال خط لوله 4۲ اینچ دامغان کیاسر ساری به خط لوله ۳۰ سراسری نکا رامسر

گامی دیگر برای انتقال پایدار گاز در زمستان برداشته شده است

اولین جلسه خانه مشارکت کرمان برگزار شد

نصرتي، رئیس مجمع جهاني شهرهاي جاده ابریشم خبر داد

توجه به گردشگري ورزشي در مسیر جاده ابریشم

جلسه هماهنگی کارگروه توزیع آب سدهای استان در شرکت آب منطقه ای گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  جلسه توزیع آب سدهای استان با حضور معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان، معاون 
سازمان جهاد کشاورزی استان، معاون برنامه ریزی فرمانداری گنبد، بخشدار وشمگیر ودیگر اعضا در سالن جلسات شرکت آب منطقه ای گلستان 
برگزار شد.به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، در این جلسه  مهندس سید محسن حسینی معاون حفاظت و بهره برداری شرکت 
با مرور آخرین وضعیت حجم آب موجود سدهای استان و مقایسه آن با مصوبات کارگروه در جلسه قبلی اظهار کرد: کارهای انجام شده تاکنون بر 
اساس برنامه مصارف ومنابع و مصوبات قبلی محقق گردید والزمه ادامه روند مطلوب در بخش مصارف ومقابله با برداشت های غیر مجاز نیازمند 
هماهنگی وهمکاری کلیه ادارات شهرستانی واستانی مرتبط است.در ادامه مهندس سهرابی معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی در ارتباط با 
آبیاری کشت بهاره درشبکه سدها اولویت را با پنبه اعالم نمود و تصریح کرد: برخورد قضایی و قانونی با برداشت های غیر مجاز آب جهت کشت شالی 
از وظایف مهم مسئولین شهرستانی است و ضروری است نسبت به زمان آبیاری محصوالت زود کاشت دقت الزم صورت گیرد.مدیر بهره برداری و 
نگهداری از تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای گلستان نیز از میزان مصارف آب در شبکه های گلستان و بوستان واثر برداشت های غیر مجاز حاشیه 
سد گلستان در کاهش تامین آب اراضی شبکه گلستان اعالم هشدار نمود و گفت: مراحل آبیاری در شبکه وشمگیر باید به گونه ای عملیاتی گردد که 
تمام مسائل فنی دیده شود.رسولی بیان کرد: برداشت های غیر مجاز آب از حاشیه مخزن سد گلستان در حال انجام است که علیرغم برخوردهای 
قانونی کماکان ادامه دارد. تاکنون به تعاونی های شبکه سد گلستان وتعاونی های شبکه بوستان آب مورد نیاز تحویل شده است، که در صورت ادامه 
روند بهره برداران غیر مجاز، بهره برداران شبکه با مشکل مواجه خواهند شد. همچنین مدیر امور منابع آب گنبد و مینودشت و گالیکش نیز در این 
جلسه اظهار داشت: این امور تعدادی از متخلفان برداشت های غیر مجاز آب در حاشیه مخزن سد گلستان را به مراجع قضایی معرفی کرده است و 
این روند با توجه به شرایط حاضر ادامه دارد و در این راستا همکاری مراجع قضایی و انتظامی و سایر ادارات مربوطه مورد انتظار است.احمد دستمرد 
معاون فرمانداری گنبد نیز در این جلسه قیمت و ارزش اقتصادی را از عمده ترین انگیزه کشت شالی در بین کشاورزان عنوان نمود و خواستار ضرورت 
همکاری ادارات شهرستانی دربخش آب شد.گفتنی است در این جلسه پس از اظهار نظر سایر اعضا و بحث و بررسی مقرر شد،کلیه دستگاه های 
ذیربط و شورای تامین شهرستان گنبد نسبت به جلوگیری از استحصال آب توسط بهره برداران غیر مجاز اقدام نمایند و ضمن تداوم آبیاری اراضی 

شبکه های سدهای بوستان و گلستان، آبیاری اراضی شبکه سد وشمگیر نیز طی چند روز آینده آغاز شود.

مدیرکل اوقاف وامور خیریه استان مرکزی تشریح کرد
جزئیات برگزاری مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در نشست خبری ضمن تشریح نحوه برگزاری مرحله استانی مسابقات 
قرآن، برنامه های دهه کرامت و تکریم امامزادگان در استان را تشریح کرد. نشست خبری حجت االسالم سید محمد باقر حسینی اراکی، مدیرکل اوقاف 
و امور خیریه استان مرکزی، با محوریت مسابقات قرآن، تکریم امامزادگان و طرح نشاط معنوی در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد.  حجت االسالم 
حسینی اراکی گفت: مرحله استانی چهلمین دوره مسابقات قرآن اوقاف جمعه، ششم مردادماه در دانشگاه امیرکبیر)فلق( برگزار می شود، آیین اختتامیه 
و مراسم تجلیل از نفرات منتخب نیز عصر همان روز انجام می شود. وی تصریح کرد: 244 متسابق در مرحله استانی به تفکیک 133 خانم و 91 آقا در 
رشته های حفظ 5جزء، 10جزء، 20 جزء و کل، قرائت ترتیل، تحقیق، دعاخوانی و اذان در بخش برادران با یکدیگر به رقابت می پردازند. حجت االسالم 
حسینی ادامه داد: در بخش معارف نیز  306 نفر با هم به رقابت پرداختند که از این تعداد 179 نفر در رشته حفظ موضوعی، 93 نفر حفظ معارف و 34 

نفر حفظ احادیث شرکت کردند که 19 نفر حد نصاب برای شرکت در مرحله استانی که 12مرداد در اداره کل برگزار می شود را کسب کردند. 

معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیردر گرگان :
مصرف برق حدود 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

گرگان- خبرنگار فرصت امروز-  همایش مدیریت مصرف برق با حضور فرمانداران، ش��هرداران و بخش��داران در گرگان برگزار شد.مهندس 
احمدی یزدی معاون دفتر مدیریت مصرف برق ش��رکت توانیر در این همایش طی س��خنانی با اش��اره صرفه جویی 3 هزار مگاواتی سال گذشته 
 گفت: منظور از مدیریت مصرف استفاده نکردن از برق و خاموشی خط تولید کارخانجات نیست چرا که امسال سال تولید و اشتغال است و هدف 
بهره وری و انجام اقداماتی است که راندمان استفاده از انرژی برق را افزایش یابد.معاون دفتر مدیریت مصرف شرکت توانیر اظهار داشت: مدیریت 
مصرف برق در حال حاضر مورد توجه مدیران صنعت برق قرارگرفته است و طرح هاي مختلفي در این زمینه اجرا مي شود و با برنامه ریزي انجام 
شده ایام پیک مصرف برق را در سال گذشته با کمترین خاموشي پشت سر گذاشتیم که این برنامه ریزي ها براي سال جاري نیز صورت گرفته 
است.مهندس احمدي یزدي در ادامه با اشاره به اینکه قبالً پیک بار در شب اتفاق مي افتاد افزود: از سال 88 زمان پیک بار به روز منتقل شده که در 
کشور بین ساعات 12 تا 16 اوج مصرف برق است و در حال حاضر مصرف برق حدود 7 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.وي با بیان 
اینکه با افزایش یک درجه دماي هوا، حدود 800 مگاوات مصرف برق افزایش مي یابد، نقش مدیریت مصرف برق در این زمینه مهم ارزیابی کرد و 
با اشاره به 200 ساعت پیک بار در طول سال اظهار داشت: مصرف برق در این ساعات حدود 4 هزار مگاوات افزایش مي یابد که باید مدیریت شود.

وي همچنین اظهار داشت: براي نهادینه کردن فرهنگ مدیریت مصرف برق ابتدا باید از خودمان شروع کنیم و الزم است ساختمان هاي وابسته به 
وزارت نیرو در زمینه صرفه جویي الگو باشند.مهندس احمدي یزدي در پایان توجه به مباحث فرهنگي و استفاده از المپ هاي LED در روشنایي 

معابر، را از دیگر اقدامات موردتوجه در زمینه مدیریت مصرف برق عنوان کرد. 

فرماندار شاهرود از بهره برداری  هفت طرح خیران مدرسه ساز درشاهرودخبرداد 
ش�اهرود - بابامحمدی-   فرماندار ش��اهرود گفت  : در جش��نواره خیران مدرسه س��از 2 سال گذشته 11 طرح به تصویب رسید که از این تعداد 
هفت مورد به بهره برداری رسیده است. سید محمدرضا هاشمی افزود: سه طرح خیرساز دیگر شاهرود هم بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته 
و یک طرح در مرحله بس��تن قرارداد برای آغاز کار اس��ت. وی با اشاره به افزایش اعتبارات استان در سال جاری، یادآور شد: امسال اعتبارات شهرستان 
ش��اهرود از 24 میلیارد تومان پارس��ال ، به 52 میلیارد تومان افزایش یافته است. معاون استاندار سمنان با تاکید بر پیگیری تکمیل مدرسه 9 کالسه 
شهرک بهشتی شاهرود، بیان کرد: امسال دست کم 400 میلیون تومان اعتبار برای تکمیل این مدرسه پیش بینی می شود. هاشمی با اشاره به کمبود 
فضای آموزش��ی در ش��هرک های حاشیه شهر، گفت: در محل هایی که مسکن مهر ساخته شده باید مدرسه و فضای آموزشی ایجاد شود تا در آینده 
با بحران رو به رو نش��ویم. هاش��می تخصیص اعتبار برای آموزش و پرورش را نوعی س��رمایه گذاری آینده نگر خواند و گفت: خیران مدرسه ساز هم با 
 مشارکت در ساخت و ساز مرکزهای آموزشی ، برای خود باقیات صالحات برجای می گذارند. وی بر نقش خانواده ها در پیشبرد امور آموزشی و تربیتی 
دانش آموزان در کنار آموزش و پرورش تاکید کرد و گفت: خانواده و آموزش وپرورش در صورت هماهنگی می توانند نقش چشمگیر در رشد دانش آموزان 
داشته باشند. معاون استاندار سمنان موفقیت های دانش آموزان شاهرودی در آزمون های سراسری را مرهون تالش و کوشش آموزگاران و فرهنگیان 

این منطقه خواند و گفت: توجه به زیر ساخت ها و برنامه ریزی خوب برای هدایت تحصیلی دانش آموزان در کسب این موفقیت ها تاثیرگذار است. 

تعرفه مصرف گاز طبیعی در مقایسه با سال 94 هیچگونه افزایشی نداشته است 
رشت- زینب قلیپور- جمشید ظهیری مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از ثابت ماندن تعرفه مصرف گاز 
طبیعی نسبت به سال 94 خبر داد. ظهیری در این خصوص گفت: با توجه به میزان مصرف در فصول مختلف، شرکت 
ملی گاز ایران سال را به دو فصل گرم و سرد تقسیم کرده است. در فصل گرم که از 15 فروردین تا 15آبان می باشد، 
نرخ گاز بها برای هر متر مکعب از 1081 ریال تا 4301 ریال محاسبه می شود ولی در فصل سرد که از 16 آبان تا 
 14 فروردین سال بعد را شامل می شود، قیمت هر متر مکعب گاز بصورت پلکانی بر اساس میزان مصرف تعیین 
می شود که حداقل آن از 414 ریال برای دامنه کم مصرف شروع و برای دامنه مصرفی باالی  1200 متر مکعب 
قیمت به 4830 ریال می رسد. وی با بیان این مطلب افزود: در سال گذشته در فصل گرم تغییراتی ایجاد شد و دامنه آن از اول فروردین تا آخر آبان 
)8 ماه( تعیین شد که این موضوع در سال جاری اصالح شد  یعنی هم بلحاظ دوره زمانی که از 15 فروردین تا 15 آبان و هم از نظر محاسبه گاز 
بها که قیمت بصورت پلکانی تعیین شد. مدیر عامل شرکت گاز گیالن با اشاره به مطالب منتشره در برخی از سایت ها در خصوص افزایش گاز بها 
گفت: با توجه به توضیحات ارائه شده گاز بها در مقایسه با سال 94 هیچ افزایشی نداشته است و این میزان در مقایسه با سایر حامل های انرژی از 
جمله برق و نفت در یک حجم مساوی بسیار ارزانتر است. وی با اشاره به اینکه هم اکنون این شرکت بالغ بر 160 میلیارد تومان از مشترکین طلب 
دارد گفت: از مشترکین عزیز عاجزانه درخواست داریم بجهت ارائه خدمات هر چه بهتر هزینه گاز خود را بموقع پرداخت نمایند. مدیر عامل شرکت 
گاز گیالن در پایان از مشترکین گرامی خواست تا با استفاده مناسب و منطقی از گاز، نکات ایمنی را رعایت نموده و از تجهیزات استاندارد استفاده 

نمایند تا بتوانند بخوبی از این انرژی پاک بهره مند شوند.

مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور: 
11 هزار خانواده ۲ معلول به باال فاقد مسکن در کشور وجود دارد

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز - مهندس ُسلگی به همراه اعضای هیأت مدیره انجمن خیرین مسکن ساز 
استان با نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه بوشهر دیدار نمودند. به گزارش روابط عمومی بنیاد مسکن استان، 
در ابتدا شهبازی- مدیرعامل انجمن خیرین استان بوشهر، چکیده ای از عملکرد و فعالیت انجمن خیرین استان و 
پروژه های در دست اقدام سال جاری را ارائه نمودند. سپس مدیرعامل انجمن خیرین مسکن ساز کشور از اهداف و 
تشکیل حساب 100 امام راحل و سرلوحه قرار دادن تأکیدات مقام معظم رهبری در امر مسکن دارشدن قشر محروم 
و هدف از تشکیل انجمن خیرین مسکن ساز کشور که در پیشبرد اهداف تدوین شده برای تأمین مسکن محرومین 
می باشد، گزارشی را ارائه نمودند. وی ادامه داد این انجمن 8 سال است که در سطح کشور فعال و در همه مراکز استان ها دارای هیأت امناء و هیأت 
مدیره می باشند و بیش از یک صد شهر دارای ظرفیت و پتانسیل هستند که با محوریت خیرین فعالیت می کنند. نقش بنیاد و انجمن خیرین، نقش 
بنیادی است. ایشان تصریح نمود در کل کشور 30 هزار واحد عملیات اجرایی آن توسط خیرین آغاز شده است که 20 هزار واحد آن به اتمام رسیده 
است. وی مسکن را بعنوان یک کاالی گران قیمت دانست و گفت خیلی سخت است که  خانواده های ضعیف بتوانند صاحب خانه شوند. کار ارزشمند 
دیگر انجمن، ساخت مسکن جهت خانواده های دارای 2 معلول تحت پوشش بهزیستی در سطح کشور توسط بنیاد مستضعفان، بهزیستی، راه و 
شهرسازی و  بنیاد مسکن است. 11 هزار خانواده 2 معلول به باال که فاقد مسکن می باشند در کشور وجود دارد. و بر همین اساس تفاهم نامه ای 
منعقد گردید در جهت ساخت وساز با پرداخت تسهیالت بالعوض از سوی سازمان های دولتی)بهزیستی و رفاه و تعاون( نهادهای عمومی غیردولتی 
)بنیاد مسکن و بنیاد مستضعفان( و ضلع سوم آن که مهم و تأثیرگذار  می باشد خیرین و مردم هستند که با هم افزایی بوجود آمده، حمایت های 

دستگاه های اجرایی در استان را می طلبد تا این مهم به سرانجام برسد.

کاسهای آموزشی برای آتش نشانان داوطلب در شهر مارد
 مارد - مژگان علیقارداشی - نادر مدیر عامل سازمان خدمات ایمنی و شهرداری مالرد گفت :سازمان آتش نشان و خدمات ایمنی شهرداری 
مالرد درنظر دارد ،همچون سنوات گذشته با شعار هر خانواده ایرانی یک آتش نشان داوطلب ، جهت ارتقاء سطح ایمنی شهر مالرد اقدام به برگزاری 
دوره های آموزش شهروندی ، تحت عنوان آتش نشان داوطلب نماید .لذا عالقه مندان می توانند  حداکثر تا تاریخ  96/4/31 به واحد آموزش سازمان 

آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مالرد مراجعه نمایند .

آغاز پروژه تعویض پوشش 7 کیلومتری روستای برآفتاب – تزرج
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز - پروژه تعویض پوشش 7 کیلومتری از خط 26 اینچ روستای برآفتاب – تزرج از مسیر بندرعباس 
به رفسنجان آغاز شد. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس، رئیس واحد مهندسی خوردگی 
فلزات منطقه هدف از اجرای این پروژه را ایمن س��ازی خط وجلوگیری از نش��تی های احتمالی و هدررفت س��رمایه ملی اعالم کرد. مسعود 
صفری علت تعویض پوشش این 7 کیلومتررا فرسودگی عایق دور لوله عنوان کرد وگفت : به دلیل اینکه خط از مناطق روستایی باجمعیت 
باال عبور می کند، در راستای حفظ ایمنی این افراد و همچنین ایمنی خط و حفظ سرمایه ، پوشش جدید به کار برده شد که این پوشش 

دارای کیفیت بسیار باالیی است.



افزایش س��رمایه مرحله ای است که هر استارتاپی به آن نیاز 
خواهد داش��ت. پیدا کردن زمان و مقدار مورد نیاز این افزایش 

سرمایه بسیار مهم است. 
بس��یاری از کارآفرینان جوان این تص��ور را دارند که پس از 
راه اندازی استارتاپ و مراحل اولیه طراحی، باید به سرعت مبلغ 
زیادی برای افزایش سرمایه پیدا کنند تا محصول نهایی را تولید 

و آن را آزمایش کنند. 
چشم انداز مشترک این نوع از کارآفرینان این است که مبلغی 
برای حقوق خود و کارمندان ش��ان جمع آوری کنند. این مبلغ 
عموما باید بتواند حقوق و دستمزد یک تا یک سال و نیم این 
افراد را پوش��ش دهد. کارشناس��ان بر این باورند که این طرز 
تفکر بسیار فاجعه آمیز است و می تواند منجر به ایجاد مشکالت 
بزرگی در استارتاپ شود. در ادامه به بررسی علل نادرست بودن 

این تصور می پردازیم. 
س�رمایه گذاری در ش�رکت های کوچک تا متوس�ط، 

ریسک باالیی دارد
اس��تارتاپ ها عموما به دو دسته تقسیم می شوند. دسته اول 
اس��تارتاپ هایی هستند که ابعاد کوچک تا متوسط دارند. این 
نوع از کسب و کارها عموما توسط خود موسسان سرمایه گذاری 
می شوند و مراحل اولیه تا رشد ابتدایی را بدون کمک خارجی 
طی می کنند. البته ممکن اس��ت شتاب دهنده ها، خیریه های 
استارتاپی، سرویس های سرمایه گذاری جمعی و سرمایه گذاران 

خرد نیز به این نوع از استارتاپ ها عالقه مند شوند و برای رشد 
آنها سرمایه گذاری کنند. 

به هر حال، نوع اول یعنی اس��تارتاپ های کوچک تا متوسط، 
در ص��ورت موفقیت درصد س��ود خوبی عاید س��رمایه گذاران 
می کنن��د، چراکه ب��ا ابعاد کوچک و کارمن��دان کم، به درآمد 
باالیی می رس��ند، اما موفقیت این نوع از کس��ب و کارهای نوپا، 
آن چنان تضمین شده نیست و عالوه بر آن، مقدار سود آنها نیز 
به اندازه ای نیست که سرمایه گذاران بزرگ را به خود جذب کند. 

شرکت هایی با بازار میلیارد دالری
دس��ته دوم استارتاپ ها، ش��رکت هایی هستند که بازارهای 
بس��یار بزرگ را هدف می گیرند و پتانس��یل درآمدهای بسیار 
زیاد دارند. اگر می خواهید در این دسته از کسب وکارهای نوپا 
قرار بگیرید، باید بازاری بسیار بزرگ با مشتریان زیاد و درآمد 

باال را نشانه بگیرید. 
س��رمایه گذاران برجسته و باسابقه، عموما به دنبال نوع دوم 
استارتاپ ها هستند. درصد زیادی از شرکت ها موفق به دریافت 
س��رمایه از این نوع سرمایه گذاران نمی شوند. نکته دیگر اینکه 
حدود ۷۰درصد استارتاپ ها در ۱۰ سال اول راه اندازی شکست 

می خورند. 
نکات مهم پیش از شروع به جذب سرمایه

پیش از اینکه به دنبال سرمایه گذاران احتمالی بروید و طرح 
و ایده خود را برای آنها توضیح دهید، بهتر است ابتدا سوال های 

زیر را در مورد کسب و کار از خود بپرسید: 
- شرکت من در کدام دسته بندی استارتاپ ها قرار می گیرد؟ 

- آیا در حال حاضر به افزایش سرمایه نیاز دارم؟ 
- اگر واقعا به سرمایه نیاز دارم، مقدار دقیق آن برای رسیدن 

به نقاط عطف پیشرفت در ۱۲ تا ۱۸ ماه آینده چقدر است؟ 
- اگر سرمایه مورد نیاز تامین نشود، چه کاری می توانم انجام 

دهم؟ 
- حداقل سرمایه ای که برای پیروزی در بازار نیاز دارم چقدر 

است؟ 
- آیا برای دریافت سرمایه مورد نیاز، حاضر به بخشیدن سهم 

یا مقام خود در شرکت هستم؟ 
- در مجموع برای رس��یدن به رشد و بهره وری ثابت، به چه 

مقدار سرمایه نیاز دارم؟ 
نکته اصلی این اس��ت که تا زمانی که واقعا به پول بیش��تر 
نیاز ندارید، به دنبال افزایش سرمایه نباشید. اکثر استارتاپ ها 
می توانند با سرمایه ش��خصی یا وام های کوچک و کمک های 
اطرافیان، به رش��د اولیه مورد نیاز برس��ند. دس��ته دیگری از 
استارتاپ ها نیز هس��تند که برای رسیدن به موفقیت، نیاز به 
مشارکت بیرونی دارند. اگر حس کردید جزو این دسته کوچک 
هستید، باز هم برای افزایش سرمایه عجله نکنید و سرمایه زیاد 

و عجوالنه به شرکت خود تزریق نکنید. 
INC/منبع: زومیت

استارتاپ چه زمانی به افزایش سرمایه نیاز دارد
مدرسه مدیریت

تعدادمشترکانشبکه4Gدرچینبهیکمیلیاردنفرمیرسد

عادتی بد در سخنرانی که باعث 
آزرده شدن مخاطبان می شود

ش��اید در س��خنرانی، موضوع و متن نقش اساس��ی در 
جذب شنونده دارند، اما حرکات بدن سخنران نیز می تواند 

نقش بسزایی در تاثیرگذاری ایفا کند. 
آنت گرنت، کارشناس و مشاور کسب و کار در مقاله ای که 
اخیرا منتشر کرده است، به عادات مضر سخنرانان در ارائه 

مقاله اشاره کرده که در ادامه به آنها می پردازیم.
من داشتم به سخنرانی یک مدیر دقت می کردم اما این 
کار اصال س��اده نبود. تصور کنید که در حال تماشای یک 
بازی پینگ پنگ هستید و چشمان تان به مدت سه دقیقه 
رفت و برگش��ت توپ را دنبال می کن��د. در نهایت زمانی 
که صحبت کردنش تمام ش��د به او گفتم: »چرا زیاد قدم 

می زنی؟«
او گف��ت: »قدم زدن به من کمک می کند تا اضطرابم را 
کنترل کنم و این روش واقعا تاثیرگذار است و تا زمانی که 

به حرکت کردن ادامه می دهم حس خوبی دارم.«
با اینکه داش��تن احساس خوب مهم است، اما اگر شما 
مداوم )یا حتی گاهی( قدم بزنید، ممکن است که اثربخشی 
کالم تان را از دست بدهید. درست است که حرکت کردن 
می تواند مقداری انرژی به ارائه شما اضافه کند و همه چیز 
را آزادتر و پویاتر جلوه دهد، اما داش��تن ژست استراتژیک 
به هنگام سخنرانی، به معنای حرکت مداوم به جلو و عقب 
نیست. در اینجا چهار ایراد این عادت را مرور خواهیم کرد.

قدرت مکث کردن را از دست می دهید
زمان��ی که ش��ما زیاد ق��دم می زنی��د، در واقع فرصت 
مه��م جلوه دادن بخش های مختلف س��خنرانی خود را از 
دست می دهید. در نوشتن شما از فاصله برای جدا کردن 
پاراگراف ه��ا در یک صفحه و از نش��انه گذاری برای ایجاد 
مکث در متن استفاده می کنید. حرکات شما می تواند کار 
مشابهی را در هنگام سخنرانی انجام دهد. برای مثال فرض 
کنید ش��ما می گویید: »ما باید یک مسیر جدید انتخاب 
کنیم. ما باید خالق باش��یم.« اگر شما همچنان بایستید 
و دو جمل��ه را بدون مکث بگویید، مخاطبان با تاثیر کمی 
مفهوم را دریافت می کنند. اگر اندکی بین متن مکث بکنید 
و سخن خود را در حالت ایستاده و ثابت بگویید، اثرگذاری 
متن بیشتر خواهد بود. اما اگر شما بین خط اول و دوم، هم 
مکث کنید و هم حرکت کنید، بیشترین اثرگذاری را ایجاد 
می کنی��د. به عبارت دیگر حرکت ک��ردن قدرت مکث ها 
را افزای��ش می دهد، اما اگر مداوم ق��دم بزنید، در واقع به 

اضطراب تان اجازه می دهید این فرصت را از شما بگیرد. 
توجه شنونده ها به حرکات بدن شما جلب می شود 

و نه سخن تان
جلب و نگهداری توجه شنوندگان چالشی بسیار بزرگ 
اس��ت و ممکن اس��ت نتوانید با این موضوع که در کانون 
توجه هس��تید، به خوبی کنار بیایید و شاید حرکت مداوم 
بتواند این ش��رایط س��خت را برای شما آس��ان تر کند. با 
حرکت مدام احتماال می توانید اندکی از زیر ذره بین بودن 

خارج شوید و احساس راحتی کنید. 
ب��ه هر حال ای��ن راه معموال نتیج��ه معکوس می دهد. 
ممکن است از استرس شما کاسته شود، اما توجه شنونده 
به روشی نادرست به شما جلب می شود. توجه آنها از متن 
و پیام شما منحرف می شود و به ژست بدن و حرکات بدن 
شما متمرکز می شوند. چرا؟ به دلیل اینکه ساختار مغز دید 
ما را بر حرکت متمرکز می کند. من زمانی با یک مشتری 
کار می کردم که اصالتا اهل رودس��یا )زیمبابوه فعلی( بود. 
او به من می گفت که در روزگار جوانی، پدرش به وی تنها 
یک تیر می داد و او را به ش��کار می فرس��تاد. او بعدها یک 
تک تیرانداز نظامی ش��ده بود. زمان��ی که راز موفقیتش را 
پرسیدم، او به من گفت: »چه شما یک شکارچی باشید یا 
یک تک تیرانداز، کلید موفقیت ساکن ماندن مطلق است. 
حرکت کردن باعث دیده شدن می شود و بهایش از دست 

دادن شکارتان یا بدتر، از دست دادن زندگی تان است.«
پس با اینکه ش��ما نباید ثابت بایس��تید، این نکته مهم 
اس��ت که به خاطر داشته باشید هر زمان که شما حرکت 
می کنید نگاه شنونده ها شما را دنبال می کند. این موضوع 
غیرارادی اس��ت، اگر زیاد حرکت کنید، توجه شنونده به 
شما جلب خواهد شد و آنها به چیزی که می گویید کمتر 

توجه خواهند کرد. 
سخنرانی شما حالت یکنواخت پیدا می کند

زمان��ی که در مهدکودک بودی��د، به خاطر دارید که به 
هنگام انجام یک بازی خاص، دست یکدیگر را می گرفتید 
و شعری را باهم می خواندید. همه شعر می خوانند و به طور 
هماهنگ و با ریتمی یکسان دور یک اتاق حرکت می کنند. 
زم��ان زی��ادی از مهد کودک رفتن تان گذش��ته اس��ت، 
اما همچنان دوس��ت دارید به آن ع��ادت که گام صحبت 
کردن تان را با گام قدم زدن و حرکات تان هماهنگ کنید، 
ادامه دهید. پس زمانی که شما قدم می زنید در واقع اجازه 
می دهید حرکات تان الگوی صحبت کردن تان را بس��ازند. 
شما ممکن است که ریتم آهنگ نداشته باشید، اما احتماال 
یک ریتم زاید و اشتباه می گیرید. به عبارت دیگر قدم زدن 

زیاد ظرفیت انتقال مطلب شما را کاهش می دهد. 
ممکن است از محدوده دید افراد خارج شوید

در نهایت به عن��وان یک نکته کاربردی قدم زدن مداوم 
می تواند باعث ش��ود که ش��ما از محدوده دید شنوندگان 
خارج ش��وید، در حالی که ممکن اس��ت ای��ن موضوع به 
ش��کل اتاق بس��تگی داشته باش��د. قطعا چیزی که شما 
نمی خواهید این اس��ت که ش��نونده ها برای دیدن ش��ما 
سرشان را بچرخانند یا بلند شوند یا به کل شما را نبینند. 
به طور کلی قانونی وجود دارد که می گوید: »اگر نمی توانی 
م��ن را ببینی، من هم نمی توانم تو را ببینم.« پس قبل از 
اینکه ارائه دادن را شروع کنید، یک نقشه ذهنی از محیط 
ارائه داش��ته باشید و بدانید که قرار است در کجا و چگونه 
حرکت کنید. در حالی که شما سعی می کنید اضطراب را 
از خودتان دور کنید یا تاثیرگذاری خوبی داش��ته باشید، 
قدم زدن مداوم یک راهکار اش��تباه است. این به هیچ وجه 
به معنی تمام مدت ایس��تادن در یک نقطه نیس��ت بلکه 
روی هم رفته به معنی حرکت کردن و داش��تن ژست های 

کمی هوشمندانه تر است. 
منبع: زومیت

مدرسه کسب وکار

)Cheddar( نام شرکت: چددار
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذی�ر: ۱۳ 

میلیون دالر
چه کاری می کند؟ یک سامانه پخش زنده و مبتنی 
بر تقاضا که قرار است اخبار دست اول کسب و کار را 

لحظه به لحظه به دست مخاطب برساند.
 چ�را ق�رار اس�ت کارش بگی�رد؟ پایگاه ه��ا و 
شبکه های معتبر انتشار اخبار دست اول کسب و کار 
کم نیستند، اما تفاوت در اینجا است که این سامانه 
ب��ا بهره گیری از تج��ارب پخش زن��ده در اینترنت 
می خواهد اخبار را س��ریع تر و آس��ان تر از هر روش 

دیگری به دست مخاطب برساند.

یک سامانه پخش زنده 
جدید از اخبار کسب و کار 

معرفی استارتاپ

آخرین آمار ارائه شده از مشترکان شبکه نسل چهارم در 
کش��ور چین، ۸۸۴.۵ میلیون نفر اس��ت که تا ماه دسامبر 
به یک میلیارد خواهد رس��ید. سه اپراتور مخابراتی بزرگ 
چی��ن ماه ژوئن تع��داد ۲۰.۶ میلیون مش��ترک جدید به 
ش��بکه 4G  اضاف��ه کرده اند که مجموع مش��ترکان این 

ش��بکه در کش��ور چین را به ۸۸۴.۵ میلیون نفر رس��انده 
 China اس��ت. از شروع سال جاری میالدی، شرکت های
  China Telecom و   Mobile, China Unicom
در مجم��وع ۱۲۳.۲ میلی��ون نفر مش��ترک جدی��د را به 
ش��بکه نس��ل چهارم خود اضافه کرده اند. با توجه به این 

آم��ار می توان گفت ماهانه حدود ۲۰.۵ میلیون مش��ترک 
جدید به این ش��بکه اضافه می ش��ود. در صورتی که روند 
جذب مش��تریان جدید به همین ص��ورت ادامه پیدا کند، 
تعداد آنها تا پایان ماه دس��امبر به رکورد یک میلیارد نفر 

خواهد رسید. 

برای مطالعه 743 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: همان طور که می دانید راه اندازی یک 
واحد جدید در ش��رکت مستلزم هزینه های زیادی است و شما 
ب��ا چالش های مختلفی چون اس��تخدام مدیر الیق و همچنین 
نیروهای متخصص روبه رو هس��تید. همچنین واحد تحقیقات 
بازار ممکن است به صورت دوره ای با کار زیاد و کار کم یا حتی 

بدون وظیفه کاری بماند و این به صرفه نیست. بنابراین پیشنهاد 
می کنیم از شرکت های تخصصی تحقیقات بازار استفاده کنید. 
به طور قطع برون سپاری این کار هزینه های کمتر و نتایج بهتری 
به دنبال خواهد داشت. نکته بسیار مهم در این خصوص انتخاب 
یک ش��رکت معتبر و با س��ابقه اس��ت. نوع کار تحقیقات بازار 
به گونه ای است که اعتماد بسیار نقش کلیدی در نتایج و موفقیت 
شما دارد. حتما باید شرکتی را انتخاب کنید که سابقه طوالتی 

داشته باشد. پرداخت کمی هزینه باالتر ارزش دارد. اگر شرکت 
مورد نظر قبال مش��ابه پروژه شما را انجام داده باشد بسیار بهتر 
است و تجربه الزم را خواهد داشت. نکته دیگر آن است که یک 
فرد را در شرکت مسئول این پروژه کنید تا تمام زوایای نظارت 
مناسب بر انجام این کار را بر شرکت پیمانکار داشته باشد. حتی 
به صورت نامحسوس در زمان نظرسنجی های نیروهای شرکت 

پیمانکار در محل حضور داشته باشد و نحوه کار آنها را ببیند. 

تحقیقات بازار خوب

پرس�ش: یک تولیدکننده مواد غذایی هستم و قصد دارم برای توس�عه محصول و ارائه محصوالت جدید به بازار، واحد 
تحقیقات بازار در شرکت راه اندازی کنم. چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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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

تعویض روغن 

چن��د روزی بود  که چراغ روغن اتومبیلم روش��ن 
می ش��د و  مدام اخطار می داد. اوایل  چندان به این 
اخطاره��ا توجه نمی کردم، اما  دی��دم هر روز تعداد 
اخطار و چراغ قرمزها داره بیش��تر می ش��ه. کم کم 
نگران ش��دم و گفتم نکنه ی��ه وقت تو اتوبان منو جا 
ب��ذاره. اما از اونجایی که هیچ وق��ت حال و حوصله 
تعمی��رگاه رفتن رو نداش��تم به  دوس��تم محمد که 
اوس��تای این کار اس��ت زنگ زدم و گفت��م ماجرا از 
چ��ه قراره. اونم ب��ا صبر و حوصله ب��ه حرفام گوش 
داد و گفت: االن چند وقته روغن ماشینت رو عوض 
نک��ردی؟ منم ک��ه از همه جا بی خبر ب��ودم گفتم 
نمی دونم. محمد گفت: پس بهتره  اول بری  تعویض 
روغنی. اگه کسی رو نمی شناسی من یه نفر رو بهت 
معرفی می کنم  پش��یمون نمی ش��ی. با بی حوصلگی 
آدرس تعویض روغن رو ازش گرفتم و عصر یه راست 

رفتم  تعویض روغنی آقای صفایی.
 آقای صفایی مرد میانسال و  خوش برخوردی بود. 
تا خ��ودم رو معرفی کردم و گفتم از طرف دوس��تم 
محم��د اومدم  به گرمی  با من چاق س��المتی کرد 
و  منو ب��ه اتاقک داخل مغازه دعوت کرد. البته قبل 
از اینکه خ��ودم رو معرفی کنم ماش��ینم رو تحویل 
گرفت��ه   و در کوچه  تعمی��رگاه پارک کرده بود.  با 
خونس��ردی و مهربانی از حال و احوال من پرس��ید 
و بع��د در حالی که برای من نس��کافه آماده می کرد 
گفت:  االن مشخصه اتومبیل شما چه مشکلی داره؟ 
براش  همه چی رو گفتم و اونم مثل یک پزش��ک به 
حرفام گوش داد و  یادداش��ت کرد. بعد به من گفت: 
شما اجازه می دید که به غیر از تعویض روغن و فیلتر 
هوا   ماش��ین شما رو یه نگاهی بندازم. با خوشحالی 

گفتم البته که ممکنه. 
آقای صفایی لباس کار مشکی رنگی پوشیده بود با 
روبان زرد رنگ روی ش��لوار. سه تا شاگرد داشت که  
لباس قهوه ای کمرنگ تنش��ون بود. یکی از شاگردها 
رو ص��دا کرد و آروم بهش درباره اتومبیل من چیزی 
گف��ت و دوب��اره به س��راغ م��ن اوم��د و گفت چند 
دقیقه ای طول می کش��ه تا اتومبیل شما آماده بشه. 
شما پس از اینکه نس��کافتونو میل کردین می تونید  
از داخل س��بد روزنامه های ام��روز رو یه ورقی بزنید 
تا من خدمت ش��ما برس��م. با تعجب به داخل سبد 
ک��ه  پر از روزنامه های  روز بود نگاهی کردم و گفتم 

خیلی ممنون.
۱۰دقیقه ای طول نکشید که  آقای صفایی اومد و 
گفت لنت چرخ های جلو تمام شده، اگه شما دوست 
داش��ته باش��ید براتون تعویض کنم.  بعد شروع کرد 
به حرف زدن درمورد اینکه علت روش��ن شدن چراغ 
چی بوده. من چیزی س��ر درنیاوردم و فقط فهمیدم 
که لنت تموم شده و یکی از شاگردها رو فرستاده تا 
از نمایندگی لنت بگی��ره. البته قبل از اون جنس ها 
و قیمت ها را با  من هماهنگ کرد.نیم ساعتی نشده 
بود که کار ماش��ین من تموم ش��ده بود  و در حالی 
که  آقای صفایی به س��مت اتاق��ک  دیگه ای که در 
سمت راس��ت مغازه بود و خانمی هم  توش نشسته 
ب��ود می رفت بهم گفت االن خدمت می رس��م. چند 
دقیقه بعد آقای صفایی با یک بس��ته  زیبا به سراغم 
اوم��د و قبل از اینک��ه با من حس��اب و کتاب بکنه 
این بس��ته رو به عنوان هدیه به من داد. توی بس��ته 
یک دس��تمال کاغذی جیبی با آرم و نشانه تعویض 
روغ��ن، ی��ک  کارت گارانتی  تعوی��ض روغن برای 
۶۰۰۰ هزار کیلومتر، یک خودکار مش��کی رنگ زیبا 
با آرم و ش��ماره تلفن تعویض روغن. تش��کر کردم و 
گفتم بسیار سپاس��گزارم. در حالی که کارت ویزیت 
خودش��و به من م��ی داد گفت هر وق��ت و هر جای 
تهران که ماش��ین شما مش��کلی داشت به من زنگ 
بزنید، من س��عی می کنم تلفنی برای شما مشکل رو 
رفع کنم. اگه نشد بچه ها رو می فرستم و کارتونو راه 
می اندازم. ضمنا این خدمات برای مشتریان ما است 
و شما بابت این  کارها هزینه ای نمی دهید.  داشتم از 
 تعجب شاخ در می آوردم. تعویض  روغنی و این همه

 مش��تری م��داری.  گفتم خیلی متش��کرم دس��تور 
بفرمایی��د چقدر تقدی��م کنم. تعارف��ی کرد و گفت 
االن می گ��م فاکتور رو خدمت ش��ما بیارند. خانمی 
ک��ه در اتاقک س��مت راس��ت مغازه نشس��ته بود با 
احترام وارد اتاقک ما شد و چند برگ کاغذ بهم داد. 
فاکتور خرید لن��ت ترمز، فاکتور هزینه تعویض لنت 
و فاکت��ور تعویض روغن. خ��وب که نگاه کردم دیدم 
تمام مش��خصات روغن، میزان روغن و اطالعات اون 
داخل فاکتور اس��ت و اینکه من کی باید به سراغ اونا 
برم. البته نوشته بود ما طبق برنامه نرم افزاری به شما 
به طور تقریبی زمان تعویض روغن رو اعالم می کنیم 
.در پایین هم نوش��ته بود قیمت روغن و دس��تمزد 

مصوبه اتحادیه است.
دیگه داش��تم فکر می کردم ایران نیستم. درحالی 
که با خوشحالی از مغازه تعویض روغن آقای صفایی 
خارج می ش��دم با خودم فک��ر می کردم با یک مغازه  
تعویض روغن هم می شه دل مشتریان رو فتح کرد. 

آداب کسب وکار

پارسا امیری
کارشناس بازاریابی و فروش
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