
مصرف باالی انرژی در بخش مس��کن و س��اختمان، 
ط��ول عمر پایی��ن س��اختمان ها و طول دوره س��اخت 
نس��بتا طوالنی در ایران س��ه عامل به��ره وری پایین در 
بخش مس��کن از س��وی معاونت مس��کن و س��اختمان 
به عنوان یکی از مس��ائل بنیادین مس��کن اعالم شد. به 
گزارش ایس��نا، بهره وری پایین در بخش مس��کن یکی 
از پژوهش های��ی اس��ت که مجموعه معاونت مس��کن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در دستور کار خود 
قرار داد و این موضوع به عنوان یکی از مس��ائل بنیادین 
بخش مسکن مورد توجه قرار گرفت و در مقابل نیز برای 
آن، مجموعه راهکارهایی پیشنهاد شد و به اجرا درآمد. 
براساس این گزارش و به اذعان کارشناسان ارشد حوزه 
مس��کن، بخش مسکن س��هم باالیی در اقتصاد کشور و 
خان��وار دارد و ب��ه همین دلیل نیز به��ره وری در بخش 
مس��کن می تواند بر رشد و توسعه کشور و توانمندشدن 

خانوار تاثیر بسزایی داشته باشد. 
براساس آمار و شواهد، در حال  حاضر بهره وری عوامل 
و نهاده��ای تولید از جمله زمین، منابع مالی و انرژی در 
بخش مس��کن، پایین تر از میانگین جهانی است و اتالف 
منابع بس��یار زیادی در بخش مس��کن و س��اختمان به 
دلیل پایین بودن بهره وری اتفاق می افتد. ش��اخص های 
بهره وری پایین در بخش مس��کن ش��امل مصرف باالی 
انرژی در بخش مس��کن و س��اختمان، طول عمر پایین 

ساختمان ها و طول دوره ساخت نسبتا طوالنی است. 

مصرف باالی انرژی در بخش مسکن و ساختمان
براساس آمارها، س��االنه حدود 40درصد از کل انرژی 
مصرفی کش��ور در بخش مس��کن و ساختمان که رقمی 
معادل 4۳0 میلیون بش��که نفت اس��ت، مصرف می شود 
که ای��ن میزان مصرف ان��رژی با لحاظ س��رانه زیربنای 
ساختمان ها، حدود سه برابر استانداردهای جهانی است. 
هرچن��د بخش��ی از این مصرف باالی ان��رژی به عواملی 
همچون به کارگیری تجهی��زات و لوازم اداری با راندمان 
پایین و همچنین فرهنگ ناصحیح مصرف انرژی بستگی 
دارد ولی بخش��ی نیز به کیفیت نامطلوب ساختمان ها و 
وجود تعداد قابل توجهی از واحدهای  مس��کونی فرسوده 

در کشور وابسته است.
 در ه��ر ص��ورت با کاه��ش مصرف ان��رژی در بخش 
س��اختمان در حد اس��تانداردهای جهانی، معادل ۱00 
روز از صادرات فعلی نفت کش��ور )با صادرات روزانه ۲.۵ 
میلی��ون بش��که( صرفه جویی در مص��رف انرژی صورت 
می پذیرد. پیش تر، در همین رابطه پیروز حناچی، معاون 
معماری و شهرسازی وزیر راه و شهرسازی گفته بود که 
در بخش مسکن، ۳4درصد اتالف انرژی در بخش اداری 
و خانگ��ی اتف��اق می افتد که وزارت راه و شهرس��ازی از 
طریق اجرای بهتر مقررات ملی و کنترل س��اختمان در 

مبحث ۱۹ در حال پیگیری موضوع است. 

طول عمر پایین ساختمان ها
دومین ش��اخص به��ره وری پایین در بخش مس��کن 
به طول عمر پایین س��اختمان ها اش��اره دارد. براس��اس 
پژوهش هایی که در معاونت مس��کن و ساختمان وزارت 
راه و شهرس��ازی انجام ش��ده، طول عمر ساختمان ها در 
ایران حدود یک س��وم میانگین جهانی اس��ت. به عبارت 
دیگر، اس��تهالک ساختمان ها در ایران سه برابر میانگین 
جهان��ی اس��ت که این مس��ئله با توجه به س��هم حدود 
40درصدی بخش س��اختمان و مستغالت از کل سرمایه 
موجود در کشور، س��بب هدررفت بخش قابل توجهی از 
منابع کش��ور جهت ساخت واحدهای جایگزین می شود. 
همچنی��ن یکی از دالیل پایین بودن عمر س��اختمان ها 
در ای��ران، کیفیت پایین ساخت و س��از در ایران اس��ت. 

دلی��ل دیگر عم��ر پایین س��اختمان ها نیز ب��ه تخریب 
اقتصادی ناش��ی از عدم اجرای صحیح طرح های توسعه 
ش��هری مربوط است، به گونه ای که بسیاری از واحدهای 
مس��کونی موجود به خصوص در مناطق شمالی شهرها با 
وجود عدم فرس��ودگی، توسط مالکان آنها جهت دریافت 
تراکم بیشتر و کس��ب بازده اقتصادی تخریب می شوند. 
حامد مظاهریان، معاون مس��کن و س��اختمان وزیر راه و 
شهرس��ازی، پیش تر گفته بود: معتقدم مهم ترین دلیل، 
کم بودن عمر مفید س��اختمان در کشور ما، فعالیت های 
س��وداگرانه در عرصه ساخت و ساز در شهرهاست، به این 
معنا که س��فته بازی و کاالیی ش��دن مق��ررات در عرصه 
ساخت و س��از فرصت��ی را ایجاد ک��رده که خان��ه ای که 
س��اخته می شود با قیمت باالتری عرضه و سود بیشتری 
را نصی��ب صاحب زمین کند و تنه��ا چیزی که اهمیت 
ندارد این اس��ت که کیفیت س��اختمان هایی که ساخته 
می شوند، چگونه است. این موضوع سبب شده ساختمان 
تبدیل به کاالیی ش��ود که می توان��د ارزش افزوده ایجاد 
کند که  این هم ناش��ی از بی انضباطی  ش��هری است. به 
این معنا که قوانین  ش��هری توسط نهادهای محلی یعنی 

ش��هرداری ها مورد هجوم ق��رار گرفته و می گیرند. عامل 
دیگر از جهت بعد فنی است که در این خصوص هم باید 
بگویم س��اختمان ها در کش��ور ما در معرض آسیب قرار 
دارند. برای س��اخته شدن یک س��اختمان باکیفیت نیاز 
است آن س��اختمان طراحی خوبی داشته باشد، مصالح 
اس��تاندارد در آن به کار رفته باش��د و در نهایت پروسه 
اجرا به خوبی انجام شده باشد. اشکال در هر کدام از این 
مراح��ل، می تواند عمر مفید س��اختمان را کاهش دهد. 
در بی��ان راهکارهای ح��ل این معضل نی��ز این نماینده 
وزارت راه و شهرس��ازی گفته است: با تدوین آیین نامه ها 
و مقررات، جلوی مداخالت ناصحیح را می گیریم. گفتنی 
اس��ت اصالح آیین نامه کنترل ساختمان و نظرخواهی از 
جامع��ه حرف��ه ای یکی از اصالحات کالنی اس��ت که در 
مجموعه وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است. 

طول دوره ساخت نسبتا طوالنی
با افزای��ش مدت زمان اجرای پ��روژه، بهره وری عوامل 
و مناب��ع مالی و غیرمالی استفاده ش��ده در اجرای پروژه 
کاهش می یاب��د. طول دوره س��اخت در ایران حدود دو 
تا سه س��ال است که در مقایسه با برخی کشورها نسبتا 
طوالنی اس��ت. پایین  بودن بهره وری در بخش مس��کن 
به دو دس��ته عوامل درون بخش��ی و برون بخشی تقسیم 
می شوند. عوامل درون بخشی ش��امل پایین بودن سطح 
تکنولوژی س��اخت و عدم  توسعه صنعت ساختمان، عدم 
توس��عه مدیریت ساخت و ساز، مقیاس کوچک پروژه های 
ساختمانی، عدم  اس��تفاده از برچسب انرژی و رده بندی 
س��اختمان ها به لحاظ میزان مصرف انرژی است. عوامل 
برون بخش��ی پایین  بودن بهره وری ساختمان نیز عمدتا 
ش��امل عدم اجرای صحیح طرح های توس��عه  ش��هری و 
پایی��ن  بودن قیم��ت انرژی مصرفی در کش��ور و به تبع 
آن ع��دم وجود انگیزه جهت س��اخت و خرید واحدهای 
مس��کونی با کیفی��ت باال و مصرف انرژی کم اس��ت. در 
همی��ن رابطه نیز اتخاذ سیاس��ت ها و برنامه هایی جهت 
تقویت و توس��عه بخش مسکن در دستور کار قرار گرفت 
که ش��امل افزایش س��قف و کاهش نرخ سود تسهیالت 
بخش مس��کن، ایجاد و توس��عه ابزارها و نهادها، افزایش 
سرمایه بانک  مسکن جهت افزایش قدرت وام دهی بانک 
مسکن از محل تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵، توسعه 
س��امانه های اطالعاتی ب��رای ایجاد افزایش ش��فافیت و 
رقابت در بخش مسکن و همچنین استفاده از آنها جهت 
کنترل سوداگری با اس��تفاده از ابزارهای مالیاتی، اتخاذ 
سیاس��ت هایی جهت کاهش وابس��تگی اداره شهرها به 
تراکم فروش��ی، ایجاد درآمد پایدار برای مدیریت  شهری 
کش��ور و افزایش نظارت بر ش��هرداری ها جهت افزایش 
انضباط مالی، س��اماندهی مشاوران امالک جهت کاهش 
اثرات منفی این صن��ف و افزایش کارآمدی آنها در بازار 

مسکن بوده است. 

به طور قطع استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری های 
خارج��ی در پروژه های نفتی اجتناب ناپذیر اس��ت و 
اگر ش��رکت های ایرانی و سرمایه گذاران داخلی توان 
حض��ور در ای��ن پروژه های س��نگین و کالن نفتی را 
داشتند، باید این پروژه ها پیش از اینها انجام می شد. 
از س��وی دیگر دولت هم توان تامین اعتبارات چنین 
پروژه های��ی را ندارد. باید بپذیریم که دولت حتی در 
تامین بودجه عمرانی هم با مشکالت متعددی مواجه 
است، به طوری که به دلیل کمبود درآمدها در سال 
بی��ن ۱۵ تا ۵0 درص��د بودجه عمرانی دس��تگاه های 
مختلف محقق می ش��ود. تجربه نشان داده که بخش 
خصوص��ی توانمندی در این خصوص داخل کش��ور 
وجود ندارد. ش��رکت های خصوصی نمی توانند حجم 
عظیم س��رمایه گذاری ها در پروژه های نفتی را تامین 
کنند، چنانکه چندین ش��رکت داخلی سه سال است 

که قادر به تامین منابع مالی ساخت هشت پاالیشگاه 
در سیراف نش��ده اند و توانایی کافی برای اجرای این 
پروژه را ندارند. ش��رکت های فع��ال در این پروژه در 
حال حاضر به دنبال این هس��تند ک��ه بتوانند برای 
اجرای پروژه وام خارجی بگیرند. خس��ارت سنگینی 
در تاخیر اجرای این پروژه ها متحمل می ش��ویم، هم 
زمان را از دست می دهیم و هم کیفیت و اعتبارات را. 
بنابراین باید اجازه دهیم شرکت ها و سرمایه گذارانی 
وارد پروژه ش��وند ک��ه با حفظ منافع مل��ی و منافع 
اس��تانداردها  چارچ��وب  در  بتوانن��د  کش��ورمان، 
مس��ئولیت اجرای پروژه های نفتی را برعهده بگیرند. 
یکی از ش��روط مهم ورود شرکت های خارجی - که 
در قراردادهای جدید نفتی بر آن تاکید شده- انتقال 
فناوری های جدید در حوزه مدیریت پروژه، مهندسی 
و مدل های جدید تامین مالی پروژه ها اس��ت. قطعا با 
عق��د این قراردادها با ش��رکت های خارجی از جمله 
توتال به دس��تاوردهای مهمی در حوزه انرژی دست 

خواهیم یافت. 
منبع: ایرنا 

اگ��ر خاطرتان باش��د هم��راه اول ش��هریورماه ۹۵ 
نخس��تین ش��تاب دهنده خ��ود با نام »هوش��مند اول 
بهش��تی« را با همکاری دانشگاه شهید بهشتی تهران 
راه اندازی کرد و حاال این ش��رکت با همکاری دانشگاه 
شیراز ش��تاب دهنده دیگری را تاس��یس کرده که در 

ادام��ه توجه ش��ما را ب��ه متن 
بیانی��ه خب��ری رس��می آن در 

همین رابطه جلب می کنیم. 
دومین ش��رکت شتاب دهنده 
و  اول  هم��راه  مش��ترک 
دانش��گاه های کشور در دانشگاه 
ش��یراز با عنوان »هاب شیراز« 
افتتاح ش��د.  به گ��زارش اداره 
ارتباطات  ارتباطات شرکت  کل 
س��یار ای��ران، در مراس��می با 
حضور دکت��ر حمیدرضا نیکوفر 
ش��رکت  مدیرعامل  قائم مق��ام 

ارتباطات س��یار ای��ران، دکتر ابراهیم گشتاس��بی راد 
رئیس دانش��گاه شیراز، مهندس بهمن آصفی مدیرکل 
نوآوری و توسعه کس��ب و کار همراه اول و دکتر وحید 
س��هراب پور مدیر مرکز نوآوری دانشگاه شیراز، دومین 
شرکت شتاب دهنده همراه اول با عنوان »هاب شیراز« 

در دانشگاه شیراز افتتاح شد. 

همراه اول در راس��تای تعامالت علمی و پژوهش��ی 
بین دانش��گاه و صنعت و همچنین با هدف توس��عه و 
شتاب دهی کس��ب و کارهای نوپا و نوآور )استارتاپ ها(، 
هم��کاری در تولید محصوالت و خدم��ات نوآورانه در 
حوزه ارتباط��ات و فناوری های نوین و تجاری س��ازی 
دومی��ن  نوآوران��ه،  طرح ه��ای 
مشترک  ش��تاب دهنده  شرکت 
خود را با دانش��گاه ش��یراز و با 
عنوان »ه��اب ش��یراز« افتتاح 
ک��رد.  ای��ن مراس��م در محل 
راه اندازی  جه��ت  تجهیز ش��ده 
شرکت مشترک هاب شیراز در 
دانشگاه  فناوری  برج  ساختمان 
ش��یراز برگزار ش��د.  همچنین 
اعض��ای  نشس��ت  نخس��تین 
هیات مدی��ره و هیأت موس��س 
این ش��رکت تش��کیل و رسما 
فعالیت شرکت مشترک هاب شیراز آغاز شد.  پیش از 
این همراه اول نخس��تین شرکت شتاب دهنده خود را 
در ش��هریورماه ۹۵ با همکاری دانشگاه شهید بهشتی 
و با عنوان »هوش��مند اول بهش��تی« جهت حمایت از 
ایده ها و تجاری س��ازی طرح ها و پروژه های کارآفرینان 

در داخل دانشگاه شهید بهشتی ایجاد کرده بود. 

مصرف باالی انرژی، عمر پایین ساختمان ها و طوالنی بودن دوره ساخت

ظرفیت سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های نفتی۳ عامل بالی جان بهره وری در بخش مسکن را بشناسید

 افتتاح دومین شرکت شتاب دهنده مشترک
همراه اول و دانشگاه های کشور
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مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت ایجاد هاب و مراکز 
لجستیکی در ایران تأکید کرد

لجستیک، اقتصاد ایران را 
نجات می دهد؟

بانک جهانی س��ال گذش��ته، رتبه ش��اخص عملکرد لجستیک ۱60 کش��ور جهان را در بهره وری از حمل و نقل 
کاال در مرزها منتش��ر کرد و بر این اس��اس، ایران در شاخص عملکرد لجستیک  )LPI( در سال ۲0۱6 با صعود 
۱8 پله ای، رتبه ۹6 را به دست آورد. این در حالی است که در سال ۲0۱۲، رتبه ایران ۱۱۲ و در سال ۲0۱0 نیز 
۱0۳ بوده و به این ترتیب در چند سال گذشته، رتبه ایران در شاخص عملکرد لجستیک نسبتا بهبود پیدا کرده 
اس��ت. با این همه اما رتبه ایران در ش��اخص جهانی توانمندسازی تجاری )ETI( در سال ۲0۱6 با یک پله نزول 

نسبت به سال ۲0۱4 به ۱۳۲ از میان ۱۳6 کشور دنیا رسیده است. 

 »فرصت امروز« چالش های کاهش نرخ سود را بررسی می کند 

کاهش نرخ سود بانکی؛ ثبات زدا یا ثبات افزا؟
4

2

7

 محصولی استاندارد با قیمت مناسب
جایگزین پراید می شود

خطاهای متداول در آنالین برندینگ
مسئولیت کارهای تان را بر عهده بگیرید
چگونگی تبدیل ایده به مدل کسب و کار

5 کتاب تجاری مهم برای خواندن در تعطیالت
جایگاه بازاریابی خبرنامه ای در برنامه بازاریابی

آداب کسب و کار؛ راز فروشنده موفق

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 پردازش کوانتومی
سرویس آینده گوگل

یادداشت

حبیب اهلل بیطرف
معاون مهندسی و پژوهش و فناوری وزارت نفت

یادداشت

به ط��ور قطع اس��تفاده از ظرفیت 
خارج��ی  س��رمایه گذاری های 

نفت��ی  پروژه ه��ای  در 
1اجتناب ناپذیر است و اگر...

ظرفیت سرمایه گذاری های 
خارجی در پروژه های نفتی

حبیب اهلل بیطرف
معاون مهندسی و پژوهش و 

فناوری وزارت نفت

و  قب��ل تدوی��ن   در دهه ه��ای 
توسعه،  شاخص های  اندازه گیری 

رون��ق قاب��ل توجه��ی 
2داشت. موسسات...

 شاخص مناسب
برای اندازه گیری توسعه

مرتضی ایمانی راد

کارشناس اقتصادی

وضعی��ت تولید کش��ور از س��ال 
۱۳۹0 ت��ا ۱۳۹۲ بغرن��ج بوده و 

این مسئله مربوط به دو 
۳اتفاق بود؛ یکی...

سیاست سه گانه دولت 
دوازدهم در حوزه صنعت

رضا ویسه
معاون هماهنگی و نظارت 

معاون اول رئیس جمهور



بانک جهانی س��ال گذش��ته، 
رتبه شاخص عملکرد لجستیک 
در  را  جه��ان  کش��ور   160
کاال  حمل و نق��ل  از  به��ره وری 
در مرزه��ا منتش��ر ک��رد و ب��ر 
این اس��اس، ایران در ش��اخص 
عملکرد لجس��تیک  )LPI( در 
سال 2016 با صعود 18 پله ای 
رتبه 96 را به دس��ت آورد. این 
در حال��ی اس��ت که در س��ال 
2012، رتب��ه ای��ران 112 و در 
س��ال 2010 نی��ز 103 بوده و 
ب��ه ای��ن ترتیب در چند س��ال 
گذش��ته، رتبه ایران در شاخص 
بهبود  نسبتا  لجستیک  عملکرد 
پیدا کرده اس��ت. با این همه اما 
رتبه ایران در ش��اخص جهانی 
 )ETI( تجاری  توانمندس��ازی 
در س��ال 2016 با یک پله نزول 
نسبت به س��ال 2014 به 132 
از میان 136 کشور دنیا رسیده 

است. 
گ��زارش بانک جهان��ی درباره 
دو  در  ای��ران  و جای��گاه  رتب��ه 
ش��اخص عملکرد لجس��تیک و 
به خوبی  را  توانمندسازی تجاری 
می ت��وان در رابط��ه ب��ا تحری��م 
توسط کشورهای  اقتصادی قطر 
عرب��ی منطقه و فرصت س��وزی 
ایران ردیابی و مش��اهده کرد. با 
تحریم قطر توس��ط عربس��تان و 
متحدان عربی اش، فرصت ویژه ای 
برای اقتصاد ایران پدید آمد تا از 
این شکاف سیاسی به نفع توسعه 
صادرات غیرنفتی اس��تفاده کرده 
و ج��ای خ��ود را در ب��ازار چند 
میلیارد دالری قطر محکم کند، 
اما متأسفانه به دلیل سهل انگاری 
و عدم برنامه ریزی این فرصت از 
دس��ت رفت و در مقابل، کش��ور 
ترکی��ه از ای��ن فرصت ب��ه نحو 
ویژه ای استفاده برد و کاالهایش 
را از م��رز ای��ران به کش��ور قطر 

ارسال کرد. 
ای��ن مث��ال به خوب��ی میزان 
اهمی��ت لجس��تیک در اقتصاد 
را نش��ان می دهد. طبق گزارش 
بانک جهانی،  »بازارهای جهانی 
به لجستیک وابسته هستند و با 
کارآمد،  لجستیک  یک سیستم 
بازارهای  ب��ه  به راحتی می توان 
داخلی و بین المللی متصل شد، 
درحالی که لجس��تیک ناکارآمد 
ه��م از نظ��ر پول و ه��م از نظر 
باالی��ی را  زم��ان، هزینه ه��ای 

تحمیل می کند.«
مرک��ز  زمین��ه،  همی��ن  در 
پژوهش ه��ای مجلس ش��ورای 
اس��امی در گزارشی به بررسی 
ض��رورت ایجاد ه��اب و مراکز 
لجس��تیکی در ای��ران پرداخته 
و هدف��ش از ای��ن گ��زارش را 
»ض��رورت بهره ب��رداری هرچه 
فراوان  پتانس��یل های  از  بیشتر 
موقعی��ت  دلی��ل  ب��ه  کش��ور 
و  منطق��ه  در  اس��تراتژیک 
مزیت های فراوان لجس��تیکی و 
توانمندی تبدیل شدن به یکی 

از مراکز مه��م تجارت منطقه و 
حتی دنیا« عنوان کرده است. 

مرک��ز  گ��زارش  طب��ق 
لجستیک  مجلس،  پژوهش های 
تأثیر بس��زایی ب��ر فعالیت های 
دارد  کش��ورها  اقتص��ادی 
به گون��ه ای ک��ه طی س��ال های 
از   2012 و   2010  ،2007
می��ان کش��ورهای ب��ا درآم��د 
سرانه همسطح، آن کشورهایی 
که عملکرد لجس��تیکی بهتری 
داش��ته اند ش��اهد ی��ک درصد 
رشد بیش��تر در تولید ناخالص 
داخل��ی )GDP( و دو درص��د 
رشد بیش��تر در تجارت بوده اند. 
لذا یکی از اهداف مهم توس��عه 
کش��ورها ط��ی س��الیان اخیر، 
عملک��رد  ارتق��ای  و  بهب��ود 

لجستیک بوده است. 
در ای��ن گزارش، لجس��تیک 
به معن��ی برنامه ریزی و کنترل 
جریان م��واد و اطاعات مرتبط 
با آنها تعریف شده که ماموریت 
اصلی آن، رس��اندن م��واد الزم 
در زم��ان مناس��ب و ب��ه مکان 
موردنظر اس��ت. هاب نیز محل 
تمرکز و تجمع فعالیت های یک 
منطقه یا یک ش��بکه وس��یع تر 
است و هاب لجستیکی به مراکز 
یکپارچه ای گفته می شود که در 
آن جم��ع آوری کاال از مب��ادی 
مختل��ف، ذخیره س��ازی آنها یا 
انتقال بین انواع روش های حمل 
و توزیع کاال در مقاصد مختلف 

انجام می گیرد. 
و  زیرس��اخت ها  بررس��ی 
تج��اری  لجس��تیک  عملک��رد 
ک��ه  می ده��د  نش��ان  ای��ران 
زیرس��اخت های  وضعی��ت 

لجس��تیکی به ص��ورت تفکیکی 
تقریباً خوب اس��ت، ام��ا وقتی 
کل ش��بکه لجس��تیک کش��ور 
به صورت ترکیبی مورد بررس��ی 
ضعیفی  وضعی��ت  گی��رد،  قرار 
مش��اهده می ش��ود ک��ه عمده 
دالی��ل آن را می ت��وان کمبود 
زیرس��اخت های کارا )همچ��ون 
پایانه های  لجس��تیکی،  مراک��ز 
حمل ونق��ل چندوجه��ی و. . .( 
برق��راری همبن��دی بین  برای 
مؤلفه ه��ای مختلف لجس��تیک  
و  فیزیک��ی  )زیرس��اخت های 
غیرفیزیکی( دانس��ت و بدتر از 
آن نح��وه بهره ب��رداری از ای��ن 
زیرس��اخت ها است که وضعیت 
نامطلوب تری را نشان می دهد. 

به ط��ور کل��ی، اگرچ��ه ایران 
در ه��ر یک از زیرس��اخت های 
جداگان��ه  به ط��ور  لجس��تیکی 
فض��ای بهبود و ارتق��ا دارد، اما 
ایران،  لجس��تیک  پاشنه آشیل 
ایجاد و توس��عه زیرساخت هایی 
اس��ت که بتواند زیرساخت های 
لجس��تیکی جدا را ب��ه یکدیگر 
پیوند دهد و امکان برقراری یک 
جری��ان بدون انقطاع در تجارت 
داخلی و خارجی کشور را فراهم 
کند )برای مث��ال، ایجاد مراکز 
و هاب ه��ای لجس��تیکی، بنادر 
خش��ک، پایانه های حمل ونقل 

چندوجهی(. 
نش��ان  تطبیق��ی  مطالع��ات 
ب��ه  ای��ران  اگرچ��ه  می ده��د 
نس��بت ترکیه و ام��ارات دارای 
پتانس��یل و شرایط بهتری برای 
تج��ارت اس��ت )ش��اخص های 
و  عملک��رد  ام��ا  پای��ه ای( 
بهره ب��رداری از ای��ن ظرفیت ها 

کش��ورهای  ب��ا  مقایس��ه  در 
ترکیه و ام��ارات ضعیف تر بوده 
کان  )ش��اخص های  اس��ت  
لجس��تیک،  عملکرد  اقتصادی، 
س��ه��ولت  و  رق��اب��ت پذیری 
حال��ی  در  ای��ن  کس��ب وکار(، 
اس��ت که توجه اصل��ی تجاری 
امارات بر توسعه زیرساخت های 
مورد نی��از هاب تجاری اس��ت  
)همچون فرودگاه ها، بنادر، شهر 
لجستیکی و. . .( و کشور ترکیه 
بر توس��عه زیرساخت های مورد 
نیاز ترانزیت تمرکز داشته است 
)همچون جاده ه��ا، ریل، بنادر، 

ناوگان حمل ونقل(
کشور ایران با توجه به موقعیت 
مساحت  گستردگی  جغرافیایی، 
کشور، دسترسی به آب های آزاد، 
واقع شدن در مسیر کریدورهای 
ترانزیتی بزرگ و پتانس��یل های 
بالقوه خود قادر است هر دو نقش 
)هم گذرگاه ترانزیتی و هم هاب 
تجاری( را در تجارت بین الملل و 
منطقه ایفا کن��د. البته ذکر این 
نکته بسیار حائز اهمیت است که 
یکی از پیش نیازهای اصلی ایجاد 
منطقه ای، وجود همگرایی  هاب 

اقتصادی در منطقه است. 
اما در این مسیر، چالش هایی 
وج��ود دارد. چالش ه��ای پیش 
از  ای��ران  در  لجس��تیک  روی 
نظر مرک��ز پژوهش های مجلس 
ب��ه دو بخ��ش کل��ی تقس��یم 
ساختار  چالش های  می ش��وند؛ 
کان مدیریت��ی ش��امل نب��ود 
س��ازوکارهای  و  کان  دی��د 
سیاس��ت گذاری  یکپارچ��ه 
اج��را در ح��وزه لجس��تیک  و 
کش��ور، نب��ود تعام��ل مطلوب 

می��ان وزارتخانه ه��ای متولی و 
اش��کال در ساختار س��ازمانی و 
حوزه  مؤلفه ه��ای  چالش ه��ای 
چالش های  ش��امل  لجس��تیک 
و  فیزیک��ی  زیرس��اخت های 

غیرفیزیکی. 
اگرچ��ه طی  کل��ی،  به ط��ور 
موض��وع  ب��ه  اخی��ر  س��الیان 
در  لجس��تیک  و  حمل ونق��ل 
برنامه های توس��عه کشور توجه 
ش��ده، اما با توجه به گستردگی 
و نق��ش آن در اقتص��اد ایران، 
نگاه شایس��ته ای به آن نش��ده 
اس��ت. صنعت لجستیک نیاز به 
یک نگاه جامع و به هم پیوس��ته 
دارد. لذا لزوم تدوین یک نقشه 
راه جامع با نگاه آینده نگرانه در 
این صنعت نیاز اس��ت. اس��ناد 
راهبردی و توسعه کان، طیف 
وس��یعی از بخش های اقتصادی 
را در برگرفت��ه، ام��ا ب��ه حوزه 
لجس��تیک با وجود پشتیبانی از 
سایر بخش های اقتصادی کشور 
به لح��اظ ماهی��ت آن تاکن��ون 
به طور مس��تقل پرداخته نشده 

است. 
در کشورهای درحال توسعه، 
و  تدوین  مس��ئولیت  دولت ه��ا 
راهبردی  سیاس��ت های  اصاح 
توس��عه صنای��ع لجس��تیک را 
ابتدا  دولت ه��ا  دارن��د.  برعهده 
بای��د با تعیین معیارها، نیازهای 
لجس��تیک کش��ور را شناسایی 
و س��پس ب��ا در نظ��ر گرفت��ن 
را  الزم  اقدام��ات  اولویت ه��ا 
فراه��م کنند و راهبردهای خود 
را براس��اس ش��رایط بومی ارائه 
چالش های  از  بخش��ی  دهن��د. 
به  لجس��تیک  ح��وزه  توس��عه 
ع��دم توس��عه زیرس��اخت های 
عمومی برمی گ��ردد که نیازمند 
برنامه ری��زی و اقدام مس��تقیم 
دولت اس��ت. بخ��ش دیگری از 
این چالش ها در حوزه هایی قرار 
دارند که بیش��تر شامل سطوح 
بنگاهی و بین بنگاهی می ش��ود 
که رف��ع آنها با سیاس��ت هایی 
تش��ویق،  حمای��ت،  همچ��ون 
فرهنگ سازی و اقدام های مشابه 

امکان پذیر است. 
مرک��ز پژوهش ه��ای مجلس 
در پایان پیش��نهاد داده اس��ت 
ک��ه با توجه به ش��رایط موجود 
کش��ور، ضروری است دولت در 
قال��ب ی��ک برنام��ه کوتاه مدت 
مراک��ز  ایج��اد  ب��ه  نس��بت 
لجس��تیکی بنگاه های اقتصادی 
با هدف کاهش هزینه و تسهیل 
جابه جایی تولیدات اقدام کند و 
در قالب یک برنام��ه بلندمدت 
با توج��ه به جایگاه لجس��تیک 
در رش��د اقتص��ادی و در جهت 
تس��هیل جریان کاال در کش��ور 
نس��بت به تدوین س��ند جامع 
لجس��تیکی کشور ش��امل سند 
چشم انداز، نقشه توسعه فضایی 
زیرساخت های فیزیکی و توسعه 
غیرفیزیک��ی  زیرس��اخت های 
لجستیک کشور در افق 1404 

همت گمارد. 

مرکز پژوهش های مجلس بر ضرورت ایجاد هاب و مراکز لجستیکی در ایران تأکید کرد

لجستیک،اقتصادایرانرانجاتمیدهد؟
اقتصاد کالن

10 هزار میلیارد تومان تسهیالت برای 5 هزار 
واحد تولیدی

چهار شرط تخصیص وام بازسازی و 
نوسازی چیست؟ 

براس��اس دس��تورالعمل پیش بینی ش��ده، س��قف 
تس��هیات قاب��ل تخصیص به هر ی��ک از واحدهای 
تولی��دی واجد ش��رایط براس��اس نیاز واقع��ی بنگاه 
و تأیی��د کارگروه اس��تانی ب��رای بنگاه های کوچک 
10میلیارد ریال، بنگاه های متوسط 60 میلیارد ریال 
و بنگاه های بزرگ نیز 150میلیارد ریال تعیین شده 

است. 
در ش��رایطی ک��ه دول��ت پرداخت تس��هیات به 
بنگاه ه��ای اقتص��ادی و واحدهای تولی��دی را که با 
مش��کات اقتصادی دس��ت به گریبان بودند س��ال 
گذشته در دس��تور کار قرار داده بود، حاال مسئوالن 
وزارت صنعت، معدن و تجارت از اعطای وام جدیدی 
ب��ه واحده��ای تولیدی خب��ر می دهند؛ تس��هیات 
بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی. براساس اعام 
مسئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین 
»دستورالعمل بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی 
صنعتی و معدنی«، قرار است در این طرح به 5 هزار 
بنگاه تولیدی در مجموع مبلغ 10هزار میلیارد تومان 
وام داده شود. البته در دستورالعمل اجرای این طرح 
برای هر کدام از استان ها سقف خاصی هم در تعداد 
بنگاه ها و هم در میزان کلی تسهیات در نظر گرفته 
ش��ده اس��ت، نکته ای که البته نگرانی هایی را هم در 
بی��ن فعاالن صاحبان بنگاه ه��ا و صنایع در ارتباط با 
نحوه تخصیص تس��هیات به وجود آورده اس��ت. در 
حال حاضر براس��اس فهرست دستورالعمل این طرح 
در استان محرومی همچون سیستان و بلوچستان به 
120 بن��گاه در مجموع مبل��غ 240 میلیارد تومان و 
در اس��تانی صنعتی همچون تهران به 440 بنگاه در 
مجموع 880 میلیارد تومان تسهیات برای بازسازی 
و نوس��ازی پرداخت خواهد شد ولی سوال اصلی این 
اس��ت که این واحدها چگونه از بین تعداد پرش��مار 

واحدهای تولیدی و صنعتی انتخاب خواهند شد. 
البته در پاس��خ به این نگرانی ها مس��ئوالن وزارت 
صنع��ت، معدن و تج��ارت اعام کرده ان��د که طبق 
دس��تورالعمل اجرایی طرح، اولویت انتخاب بنگاه ها 
ب��رای پرداخ��ت وام، بر مبنای چهار ش��رط  »ارزش 
افزوده بیش��تر«، »صادراتی ب��ودن محصول فعالیت 
تولیدی ب��ه اس��تثنای صادرکنندگان م��واد اولیه و 
خام«،  »پیش��ران بودن در زنجیره ارزش« و  »توان 
اشتغال زایی« است. اما نکته مهم این است که شروط 
تعیین ش��ده ش��امل حال تع��داد زی��ادی از واحدها 
می ش��ود و باید دید در مرحله نهایی انتخاب واحدها 

تا چه اندازه با شفافیت کامل صورت می گیرد. 
ب�ه هر واحد چقدر وام بازس�ازی و نوس�ازی 

پرداخت می شود؟ 
یکی از چالش های اصلی بخش��ی از صنایع ایران 
به خصوص صنایع قدیمی همچون نس��اجی، تولید 
روغ��ن، خودروس��ازی، لوازم خانگ��ی و... قدیمی و 
فرسوده بودن دس��تگاه ها و خط تولید و واحدهای 
تولیدی اس��ت؛ مش��کلی که در س��ال های گذشته 
هم بس��یاری از صنایع و واحده��ای تولیدی بزرگ 
همچون آزمایش، ارج، کفش ملی را زمین گیر کرده 
و ت��وان رقاب��ت را از آنها با واحده��ای دیگر گرفته 
اس��ت، چالش��ی که در سال های گذش��ته همیشه 
کارشناس��ان و صاحبان صنایع نس��بت به ضرورت 
حل آن س��خن می گفتند ول��ی اقدامی عملی برای 
ح��ل آن صورت نگرفته بود تا اینکه دس��تورالعمل 
پرداخت تسهیات برای بازسازی و نوسازی صنایع 
به تصویب رس��ید و اباغ شد. اما س��وال مهم این 
اس��ت که به هر واحد چه میزان تسهیات پرداخت 

می شود؟ 
براس��اس دس��تورالعمل پیش بینی ش��ده س��قف 
تس��هیات قاب��ل تخصیص به هر ی��ک از واحدهای 
تولی��دی واجد ش��رایط براس��اس نیاز واقع��ی بنگاه 
و تأیی��د کارگروه اس��تانی ب��رای بنگاه های کوچک 
10میلیارد ریال، بنگاه های متوسط 60 میلیارد ریال 
و بنگاه های بزرگ نیز 150میلیارد ریال تعیین شده 
است. همچنین براساس این دستورالعمل، نرخ سود 
مورد عمل در تسهیات براساس نرخ عقود مشارکتی 
مصوبه شورای پول و اعتبار خواهد بود و مدت زمان 
بازپرداخت تس��هیات نیز حداکثر چهار سال شامل 
دوره تنف��س و حداکثر یک س��ال ب��رای دوره اجرا 
تعیین می شود و جمع دوره اجرا و بازپرداخت از پنج 

سال تجاوز نخواهد کرد. 
براساس دستورالعمل تعیین شده متقاضی دریافت 
تس��هیات باید دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن 
و تجارت باش��د و با دریافت این تسهیات به اهداف 
تعیین شده از س��وی کمیته بررسی دست پیدا کند 
و در مدت زمان تعیین ش��ده اهداف پیش بینی شده 
در افزایش تولید و اش��تغال را محقق کند. سهم 32 
اس��تان برای دریافت تسهیات نیز مشخص شده که 
براس��اس آن اس��تان های تهران، اصفهان، خراس��ان 
رضوی، البرز و آذربایجان ش��رقی بیش��ترین سهم را 

به خود اختصاص داده اند. 
ب��ه گفته مس��ئوالن ط��رح، قرار اس��ت 10درصد 
تسهیات به بنگاه های بزرگ، 15درصد به بنگاه های 
متوس��ط و 75 درصد به بنگاه های کوچک اختصاص 
یابد، بنگاه هایی که بیش��ترین میزان اش��تغال را در 
کش��ور دارند و در شرایط کنونی هم با توجه به رکود 

اقتصادی مشکات بسیاری دارند. 

یادداشت

 شاخص مناسب
برای اندازه گیری توسعه

 در دهه های قبل تدوین و اندازه گیری شاخص های 
توس��عه، رونق قابل توجهی داشت. موسسات متعدد 
دست اندرکار توسعه هر یک با مفهوم محوری که کار 
می کردند از آن یک شاخص برای اندازه گیری سطح 
توسعه یافتگی کشورها تهیه کردند و به مجامع علمی 
و بین المللی ارائه می کردند. مدت زمان زیادی است 
که اساساً فعالیت های مرتبط با توسعه و خود مفهوم 
توس��عه کمتر مورد توجه قرار گرفته و در بس��یاری 
از کش��ورها چیزی ش��بیه برنامه های توسعه متوقف 

شده است. 
نرخ رشد و به بیان دقیق تر، نرخ رشد پایدار به نظر 
می رس��د برای اقتصاددانان در سال های گذشته بهتر 
کار کرده اس��ت. نکته ای که به نظر من می رسد این 
است که بدون دلیل نبود که هم مفهوم توسعه و هم 
مدل ها و برنامه های توسعه به تدریج کم رنگ تر شدند. 
دلیل آن هم فقدان نظریه های آزمون شده و مبتنی 
بر آمار بود. مدل ها و تئوری های توس��عه در س��طح 
بسیار کلی و غیر کاربردی ارائه می شدند و به درستی 

نمی شد از آنها استفاده کرد. 
دوم، هر نظریه پردازی به یک نظریه چس��بیده بود 
و سایر نظریات را زیر سوال می برد. تعدد نظریه های 
توس��عه یکی از موانع عدم استفاده از آنها بود. نبودن 
اجم��اع بین اقتصاددانان توس��عه خ��ود مانعی برای 

بسط این دانش نوپا بود. 
 اخیراً کوش��ش های بس��یار ملموس و کاربردی و 
مبتن��ی بر آمار و اطاعات در حال انتش��ار در جهان 
اس��ت. هر چند نام مدل ها یا سنجش توسعه را روی 
آن ننهاده ان��د، ول��ی ب��ه نوعی هر یک دارد س��طح 
توس��عه یافتگی را اندازه گیری می کند. در بس��یاری 
از این مدل ها توسعه و س��رعت اینترنت، زیربناهای 
اجتماعی، توسعه سیاس��ی، قدرت حکمرانی، آزادی 
اقتصادی، ق��درت گرفتن بخش خصوص��ی و موارد 

دیگر مورد توجه قرار گرفته است. 

نکته مشترك بین تمامی این عوامل این است که 
دیگر کاال به عنوان عامل سنجش سطح توسعه یافتگی 
مورد توجه نیست. دیگر خودرو تولیدی سرانه، تولید 
فوالد س��رانه، تولید فلزات اساس��ی س��رانه و حتی 
درآمد س��رانه نیز در سنجش س��طح توسعه یافتگی 
مورد اس��تفاده قرار نمی گیرد. بیش��تر به فرآیندهای 
به کار گرفته ش��ده برای تولید این کاالها توجه شده 
است. به نظرم بهترین شاخص برای سنجش توسعه 
یا رش��د پایدار در کش��ور شاخصی اس��ت که دارای 

ویژگی های زیر باشد: 
1- دانش، محور توس��عه و تحوالت رش��د اس��ت. 
بدون توجه جدی به دانش، مسئله توسعه کشور حل 

نخواهد شد. 
2- دانش موقعی برای رش��د و توسعه ارزش دارد 
که کاربردی ش��ده باش��د. دانش��ی که به کار گرفته 
نش��ده باشد حداقل برای کش��ورهایی که در توسعه 
تأخی��ر دارند، کار نمی کند. جالب این اس��ت که در 
کش��ور ما آن طور که به دانش پایه توجه می شود، به 
دانش کاربردی توجه نمی ش��ود. یک نوع علم زدگی 

به طور بارز در کشور دیده می شود. 
3- دانش کارب��ردی و ضمنی موقعی تولید ارزش 
می کند که ب��رای تولیدات قابل مبادله به کار گرفته 

شده باشد. 
4- ای��ن دانش کارب��ردی و ضمنی قاب��ل مبادله 
موقعی می تواند توس��عه و رش��د پای��دار را به وجود 
بیاورد که دارای قدرت رقابتی در سطح جهان باشد. 
بنابراین توس��عه به دور از روندهای اقتصاد جهانی و 
درگیر شدن با این روندها فاقد اعتبار است، بنابراین 
قابلیت مبادله این کاالها در سطح جهانی مورد توجه 

است. 
5- بنابراین ش��اخص مناس��ب برای توسعه و رشد 
پایدار در کش��ور »تجمیع تاریخ��ی دانش کاربردی، 
ضمنی و مس��تتر در تولید کاالهایی است که قدرت 
رقابت در سطح بین المللی داشته باشند«. این تعریف 
هم قابل اندازه گیری اس��ت و هم اندازه گیری ش��ده 
اس��ت و هم در ش��رکت ها، مجتمع ه��ا و بخش های 
صنعتی کش��ور و در کل اقتصاد کشور قابل محاسبه 

است. 
 براس��اس ای��ن تعریف، کش��ورهای توس��عه یافته 
آنهایی هس��تند ک��ه محصوالت متنوع ت��ر با قابلیت 
رقابت در س��طح بین المللی را دارن��د که این کاالها 
ب��ا تجمیع دانش فنی، کاربردی و مس��تتر در تولید، 
تولید می شوند. آمار و اطاعات موجود، سازمان های 
تهیه کنن��ده ای��ن ش��اخص و مبانی نظ��ری آن در 

یادداشت های بعدی معرفی خواهد شد. 
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سیاست سه گانه دولت دوازدهم در 
حوزه صنعت

وضعیت تولید کش��ور از س��ال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ 
بغرنج بوده و این مس��ئله مربوط به دو اتفاق بود؛ 
یک��ی از این اتفاق ه��ا ۳.۵ برابر ش��دن نرخ ارز و 
دیگ��ری مقوله تحری��م بود که تأمین م��واد اولیه 
را ب��رای تولیدکنندگان مش��کل ک��رد و عالوه  بر 
این موجب ش��د صادرکنندگان نیز شرایط بسیار 
س��ختی را برای فروش کاالی خ��ود تجربه کنند. 
بخش اعظم واحدهای تولیدی کشور طی سال های 
۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ با بحران مالی و بحران تأمین مواد 
اولیه روبه رو بودند. با روی کار آمدن دولت یازدهم 
تمام س��عی و تالش ب��ر این بود که این مش��کل 
حل شود و مس��ئله بغرنج تولیدکنندگان را التیام 
بخش��د و به همی��ن منظور طرح خ��روج از رکود 
مدنظ��ر قرار گرفت تا از این طری��ق بازار تحریک 
ش��ده و با رشد بازار تقاضا، کاالها با شرایط بهتری 
به فروش برس��د. به طور مث��ال در صنعت خودرو 
۲۵۰۰ میلی��ارد تومان پرداخت ش��د و در بخش 
لوازم خانگی تس��هیالت مدنظر قرار گرفت. اواخر 
سال ۱۳۹۳ تقریباً بازار تحریک شده بود و عنوان 
شد که کشور از رکود خارج شده است. اتفاقی که 
مجددا به وضعی��ت آن زمان لطمه زد این بود که 
ب��ه یکباره قیمت نفت از ۱۰۷ دالر به زیر ۴۰ دالر 
تقلی��ل یافت و درآمد دولت به ش��دت کاهش پیدا 
کرد. عالوه بر این مسئله تحریم ها آن زمان پابرجا 
بود و با صادرات کمتر از یک میلیون بش��که نفت 
درآمد دولت به یک سوم تقلیل یافت. در آن مقطع 
زمانی دولت نتوانس��ت به طور همزمان پروژه های 
عمران��ی و بانک ها را تحت حمایت خود قرار دهد. 
به همین دلیل کش��ور در رکود مجدد قرار گرفت 
و این مس��ئله ادامه پیدا کرد تا به برجام رسیدیم. 
پس از برجام مجددا فروش نفت از نظر مقدار و نه 
از نظر ارزش��ی افزایش پیدا کرد. این مسئله باعث 
ش��د هزینه ه��ای حمل و نقل و هزینه ه��ای انتقال 
پول کاهش پیدا کند تا در س��ال ۱۳۹۵ با رش��د 
اقتص��ادی ۸.۶ درصد روبه رو ش��ویم که این عدد 
اعالم��ی مربوط به مرکز آمار ب��ود و بانک مرکزی 
رقم باالتری را اعالم کرد. نوساناتی طی چهار سال 
اخیر وجود داش��ته و آنچه برای م��ردم مهم بوده 
ایجاد ثبات در کش��ور اس��ت و ای��ن ثبات چه در 
مورد بازار و چه در خصوص نرخ ارز ش��کل گرفته 
تا ش��اهد ثبات در روند نرخ رشد اقتصادی باشیم. 
ثبات ایجاد شده در اقتصاد کشور ادامه دار خواهد 
بود با ای��ن حال چالش های بس��یاری پیش روی 
دولت اس��ت. در دولت دوازدهم و براساس برنامه 
ششم توسعه مشخص است که چه اتفاقی در مورد 
صنایع کوچک، متوس��ط و ب��زرگ رخ خواهد داد 
و در این رابطه تنها حس��ن اج��رای کار و مهارت 
مدیران مس��ئله ای اس��ت که در عمل باید به آن 
اشاره داش��ت. برنامه اصلی دولت در حوزه صنعت 
طی چهار س��ال آینده به س��ه بخش تقسیم شده 
و مورد اول توس��عه صنایع کوچک اس��ت. صنایع 
کوچ��ک در حقیق��ت بزرگ ترین بخ��ش از لحاظ 
ایجاد اش��تغال بوده و اصلی ترین مس��ئله آنها این 
اس��ت که هی��چ ی��ک در زنجیره کامل��ی فعالیت 
نمی کنند. تکمیل رسته ها و زنجیره های تولید در 
بخش صنایع کوچک باید به طور ویژه مدنظر قرار 
گیرد. در این زمینه نیاز داریم که دولت به صورت 
مس��تقیم ورود کرده و با ایج��اد مراکز تحقیقاتی، 
طراحی، توسعه شرکت های بازرگانی برای فروش 
کاال و مش��اوره و مهندس��ی کیفیت از این صنایع 

حمایت کند. 
منبع: ایسنا

یک پنجم واحدهای مسکونی کشور 
 بین 51 تا 75 مترمربع

مساحت دارند
مرکز آمار ایران اعالم کرد که یک پنجم واحدهای 
مس��کونی کشور بین ۵۱ تا ۷۵ مترمربع و یک هزارم 
واحده��ای مس��کونی نی��ز بی��ش از ۵۰۰ مترمربع 
مس��احت دارند. به گزارش »فرصت امروز«، از نتایج 
»سرش��ماری عمومی نف��وس و مس��کن۱۳۹۵«در 
بخش مس��کن که از س��وی مرکز آمار ایران انتش��ار 
 یافت��ه اس��ت، از مجموع ۲۲ میلی��ون و ۸۳۰ هزار و
 ۳ واحد مسکونی معمولی در کشور، تعداد ۴ میلیون 
و ۹۵۰ هزار و ۷۱۱  )۲۱.۷ درصد( واحد مس��کونی 
بین ۵۱ تا ۷۵ متر مربع مساحت دارند که یک پنجم 
واحده��ای مس��کونی در کش��ور اس��ت و واحدهای 
مسکونی با مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر با تعداد 
۳۲هزار و ۸۹۶ واحد  )۰.۱ درصد( کمترین س��هم را 
دارا هستند. همچنین از مجموع ۲۲ میلیون و ۸۳۰ 
ه��زار و ۳ واحد مس��کونی معمولی در کش��ور تعداد 
۸میلی��ون و ۹۷۵ ه��زار و ۱۵۳ واحد )۳۹.۹ درصد( 
آپارتمان��ی و تعداد ۱۳میلی��ون و ۸۵۴ هزار و ۸۵۰ 

واحد )۶۰.۷ درصد( غیر آپارتمانی است.  

حرکت اصناف در مسیر ایجاد 
فروشگاه های زنجیره ای

فروش��گاه های زنجیره ای و مجازی پدیده ای نو در 
اقتصاد و تجارت هس��تند و م��ا نیز آن را می پذیریم، 
چراک��ه نمی توانی��م دور خودمان را حصار بکش��یم، 
ل��ذا اصناف نی��ز باید به دنب��ال راهکاره��ای جدید 
در تجارت باش��ند. فروش��گاه های زنجی��ره ای زمانی 
می توانن��د عاملی برای توس��عه باش��ند که خروجی 
مناس��ب داشته باشند. این نوع فروشگاه ها باید سعی 
کنند خدمات مدنظر مصرف کننده را پاس��خ بدهند 
و در کن��ار قیمت پایین، کیفیت عرضه ش��ده کاال را 
مدنظر قرار دهن��د. در عین حال اصناف باید فضایی 
به وجود آورند که از طریق اتحادیه های صنفی مانند 
خواروبار فروشان، پوش��اک و فست فودهای زیر نظر 
برند خاص، فروش��گاه های خودش��ان را تجهیز کنند 
و در قال��ب بنگاه های اقتصادی خ��رد فعالیت کنند. 
ضم��ن اینکه بای��د در قالب دکوراس��یون و طراحی 
متحدالشکل با یکدیگر همکاری کنند و قدرت رقابت 
خود را با چنین فروش��گاه هایی به ظهور برسانند. در 
حال حاضر برخی برندهای فروش��گاه های زنجیره ای 
عملک��رد خوبی دارند. فروش��گاه های زنجیره ای باید 
نس��بت به عرضه کاالهای با کیفی��ت باال و برندهای 
قابل اطمینان حساس باش��ند، ضمن اینکه نباید به 
هر برندی مجوز فعالیت داده ش��ود. به ویژه در زمینه 
مواد غذای��ی تا زمانی که برندهای معتبر داخلی وجود 

دارند نباید برندهای خارجی توزیع شوند. 
منبع: آنا

راه اندازی ایستگاه ریلی مرزی در دستور کار 
قرار گرفت

امضای تفاهم نامه ریلی بین ایران و 
افغانستان

فرصت امروز: تفاهم نامه ریلی ایران و افغانس��تان 
با حض��ور مدیرعامل راه آهن ای��ران و رئیس راه آهن 
افغانس��تان امض��ا ش��د. چارچ��وب ای��ن تفاهم نامه 
توس��عه همکاری های ریلی بین ایران و افغانستان و 
آغ��از بهره برداری خط ریلی خ��واف - هرات بود. به 

گ��زارش »فرصت امروز«، در این مراس��م مدیرعامل 
راه آهن ای��ران اظهار داش��ت: در بهره ب��رداری خط 
راه آهن مشترک دو کش��ور باید تسریع مدنظر باشد 
و امیدواری��م بتوانیم در کوتاه ترین زمان ممکن قطار 
از ایران به افغانس��تان س��یر دهیم. سعید محمدزاده 
اف��زود: در حوزه آموزش، آمادگ��ی کامل همکاری با 
کش��ور افغانستان در حوزه ریلی داریم و مقدمات آن 
نیز فراهم ش��ده اس��ت. معاون وزیر راه و شهرسازی 
گفت: ۹۶ نف��ر از کارکنان راه آهن افغانس��تان برای 
آموزش توس��ط راه آهن ایران به ایران می آیند. البته 
مس��ئله آموزش فقط به این حوزه بسنده نمی شود و 
قطعاً این آموزش ه��ا ادامه می یابد. محمدزاده گفت: 
ما دانش��گاه معتبری داریم که دانش��کده مهندس��ی 
راه آه��ن دارد و تجربیات زی��ادی در این حوزه وجود 
دارد. وی بی��ان ک��رد: امیدواریم امض��ای تفاهم نامه 
ریلی بین ایران و افغانستان موجب تسریع پروژه های 
ریلی دو کش��ور ش��ود. مدیرعامل راه آه��ن ایران به 
اش��تراک دین، مذهب و زبان بین دو کش��ور ایران و 
افغانس��تان اشاره کرد و گفت: ضروری است اتصاالت 
ش��بکه ریلی ایران و افغانستان به سرعت انجام شده 
و به ش��بکه ریلی منطقه متصل شود که این موجب 
امنیت بیش��تر، رشد اقتصادی و توسعه همکاری های 
منطقه ای می شود. وی افزود: برای آنکه بتوانیم پروژه 
راه آهن خواف - هرات را هرچه سریع تر تکمیل کنیم 
ضروری اس��ت قطعه سوم این پروژه که توسط ایران 
تکمیل می ش��ود همزمان با قطعه چهارم که توسط 
افغانس��تان ساخته می ش��ود به اتمام برسد. بنابراین 
الزم اس��ت در این حوزه دو کشور به اشتراک زمانی 
برس��ند و انتخاب پیمانکار قطعه ۴ توسط افغانستان 
تسریع ش��ود. محمدزاده ادامه داد: راه اندازی دفتر و 
ایستگاه مرزی در مرز افغانستان باید به فوریت انجام 
ش��ود که تا زمانی که قطار به افغانستان وارد می شود 
ما با مش��کل اداری مواجه نباشیم. معاون وزیر راه و 
شهرس��ازی افزود: در حوزه حمل بار انجام مطالعات 
انتق��ال بار توس��ط راه آهن ضروری اس��ت؛ در کمتر 
از ۱۰ س��ال آین��ده منطقه ما پتانس��یل عبور ۱۰۰ 
میلی��ون تن ب��ار ترانزیت��ی را دارد. وی تأکید کرد: 
کش��ور افغانس��تان باید در مورد ترانزیت ریلی و بار 
با مبداء افغانس��تان مطالعات داش��ته باشد و این در 

برنامه توسعه ریلی دوطرف مؤثر است. 

جالل الدین محمد شکریهرضا ویسه
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غالمحس��ین  امروز:  فرصت 
ش��افعی رئیس ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، مع��ادن و کش��اورزی 
ایران در جلس��ه س��االنه هیأت 
نمایندگان ات��اق بازرگانی ایران 
در مح��ل این اتاق با اش��اره به 
آغاز به کار دول��ت دوازدهم در 
اجرای  آین��ده گفت:  هفته های 
توس��عه ای  سیاس��ت های  بهتر 
کشور و حل مس��ائل اقتصادی 
و گشودن راه توسعه به یگانگی 
وابس��ته  اقتصادی  تی��م  فکری 
است که خود حول سیاست های 
بومی گرای��ی، کاه��ش تص��دی 
از  بهره جوی��ی  و  دول��ت 
بخش خصوصی است. به گزارش 
»فرصت امروز«، شافعی با بیان 
اینکه اتاق بازرگانی ایران مشاور 
افزود:  اس��ت،  ق��وای س��ه گانه 
اتاق بازرگانی ای��ران معیارهای 
خ��ود را ب��رای انتخ��اب کابینه 
کرده  ارائ��ه  دوازده��م  دول��ت 
و اولویت ه��ای ات��اق بازرگان��ی 
ای��ران از دولت دوازدهم تدوین 
برنام��ه جامع اقتص��ادی، بهبود 
محیط کس��ب و کار، کاهش نرخ 
بانکی، نظم بخشی به اعتبارات 
بانکی، باالبردن سهم خصوصی، 
اجرای اصل ۴۴ قانون اساس��ی 
و اجرای قانون فس��اد و قاچاق 
است. رئیس اتاق بازرگانی ایران 
درباره خواسته دیگر اعضای این 
ات��اق از رئیس جمه��وری گفت: 
نخس��تین خواس��ته ما از دولت 
این اس��ت که به منظور کنترل 
هزینه ج��اری و هدفمند کردن 
هزینه ها، از اعمال سیاست های 
طرح ه��ای  و  پس��ندانه  ع��وام 
ضربت��ی و طرح هایی که نظرات 
کارشناس��ان را دریافت نکردند، 
اجتناب کن��د. وی تصریح کرد: 
مشکل عمده کشور دفن منابع 

نیمه تمام  کش��ور و طرح ه��ای 
اس��ت که تکمیل این طرح ها و 
واگذاری آنها به بخش خصوصی 
و اولویت بن��دی ای��ن طرح های 
به  بزرگ��ی  کم��ک  نیمه تم��ام 

بهره دهی کشور است. 

توجه به موضوع صادرات و 
جذب سرمایه گذاری خارجی

ش��افعی مس��ئله مه��م دیگر 
را یاری رس��اندن ب��ه واحدهای 
تولی��دی که دچ��ار تنگناهایی 
ش��ده اند و ب��ا ان��دک حمایتی 
می توانن��د نق��ش خ��ود را ایفا 

کنند، عن��وان کرد و افزود: باید 
این کارآفرینان را از کسانی که 
بر موج تورم س��وار شده اند و از 
آب گل آل��ود ماه��ی می گیرند، 
متمایز کنیم که براین اس��اس، 
اتاق آماده اس��ت همه ظرفیت 
خ��ود را در اختی��ار دولت قرار 
ده��د. وی تأکید ک��رد: موضوع 
صادرات و جذب سرمایه گذاری 
خارجی البته با توجه به ارتقای 
تعال��ی داخل��ی نیز بای��د مورد 
توجه قرار گی��رد، چراکه بنا بر 
تقاضا  کارشناسان،  برخی  اعالم 
و قدرت خرید مردم به نس��بت 

۱۰ سال گذشته کاهش داشته 
است. رئیس اتاق بازرگانی ایران 
با تأکید بر اینکه صادرات را باید 
در رأس برنامه ه��ای خ��ود قرار 
آمارها،  براس��اس  گفت:  دهیم، 
س��هم کش��ور از تجارت جهانی 
۳۵صدم درصد است که با کسر 
س��هم نفت به ۲۴ص��دم درصد 
می رسد که جایگاه خوبی برای 
کش��ور نیس��ت. نف��ت به عنوان 
نباید صرف  سرمایه بین نس��لی 
پرداخت هزینه های جاری شود 
و این درخواس��ت اتاق بازرگانی 

ایران از دولت هاست. 

اقتصاد ایران بانک محور است
شافعی اضافه کرد: درخواست 
ما این است که تغییرات نرخ ارز 
از ط��رف دولت تعیین ش��ود و 
از ای��ن مناب��ع در جهت تولید و 
صادرات اس��تفاده شود. از سوی 
دیگ��ر اقتصاد ای��ران بانک محور 
اس��ت و ظرفیت اقتص��اد ایران 
این تعداد بانک نیس��ت و دولت 
بای��د بح��ث ادغ��ام بانک ه��ا را 
به ط��ور جدی م��ورد توجه قرار 
ده��د. با این هم��ه اقتصاد ایران 
از قابلی��ت خوبی ب��رای حرکت 
به جلو برخوردار اس��ت. شورای 
گفت وگ��وی نیز رو ب��ه جلو در 
حرک��ت اس��ت و وزارت خارجه 
با رویکرد جدیدی به مناس��بات 
خارجی ن��گاه می کند. ش��افعی 
عن��وان ک��رد: پیش��نهاد م��ا به 
رئیس جمهور این است که تیمی 
از مش��اوران اقتصادی تش��کیل 
وظای��ف  مهم تری��ن  و  دهن��د 
تنگناه��ا  شناس��ایی  مش��اوران 
و مش��کالت اقتص��ادی باش��د. 
رئیس جمهور نیز باید براس��اس 
این نظرات از تیم خود مطالبه گر 
باش��د. مش��اوره نبای��د قائل به 
شخص باش��د بلکه باید در یک 
مجمع تخصصی به بحث گذاشته 
ش��ود و از نحله ه��ای مختل��ف 
فکری حضور داش��ته باشند. این 
تیم باید متعهد و دلس��وز باشند 
و مس��ئولیت پیش��نهادات خود 
را به عه��ده بگیرن��د و از وجود 
کارشناسان بخش خصوصی بهره 
ببرند تا در اج��رای برنامه دچار 
مش��کل نش��وند. انتخاب کابینه 
نقطه حرکت آینده کشور است. 
پس امیدواری��م در این رابطه به 
برنام��ه و نظرات بخش خصوصی 
که به موقع هم ارائه شدند، توجه 

جدی شود. 

در جلسه ساالنه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران مطرح شد 

لزوم بهره جویی از بخش  خصوصی در سیاست های توسعه ای کشور

شمارش معکوس برای معرفی 
کابینه دوازدهم به مجلس آغاز 
شده و در این میان تشکل های 
بخ��ش  خصوصی انتظ��ار دارند 
در چین��ش وزی��ران به ویژه در 
هم اندیش��ی  از  اقتص��اد  عرصه 
آنها اس��تفاده ش��ود و در واقع 
برای مشارکت در تصمیم سازی، 
ب��ه اهل حرفه اعتماد ش��ود. به 
خبرهای  براساس  ایرنا،  گزارش 
منتشر ش��ده، مراس��م تحلیف 
دوم  نیم��ه  رئیس جمه��وری 
مردادم��اه  )دو هفت��ه دیگ��ر( 
پیش بینی شده و برابر آیین نامه 
رئیس جمهور  مجل��س،  داخلی 
پس از مراس��م تحلیف مدت دو 
هفته برای معرفی وزیران دولت 
دوازدهم به مجلس فرصت دارد 
و بدی��ن ترتی��ب پ��س از رأی 
ماراتن چهارس��اله  اعتماد، یک 
برای وزیران م��ورد اعتماد آغاز 

می شود. 

دولت دوازدهم و رونق 
فعالیت معدنی

واقعیت اینکه دست اندرکاران 
ام��ور اقتصادی بر این باورند که 
بخ��ش معدن را می ت��وان نماد 
تحقق اقتصاد مقاومتی دانس��ت 
و از ای��ن عرص��ه ب��رای تحقق 
بخشیدن به سیاستی جدی در 
اقتصاد کالن کشور بهره گرفت. 
آمارها شمار معادن فعال کشور 
را بالغ بر ۵ هزار و ۷۰۰ تا ۸۰۰ 
مع��دن ب��رآورد کرده اند و بیش 
از ۲ ه��زار معدن هم در مراحل 
تجهی��ز و تأمین امکان��ات قرار 
دارند. هر چند بر پایه اطالعات 
منتش��ر ش��ده، به دلیل شرایط 
رک��ودی  وضعی��ت  و  تحری��م 
هم اکن��ون  مع��دن  چندص��د 

تعطیل است. برنامه ریزی وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
قالب برنامه شش��م توسعه این 
است که س��هم معدن و صنایع 
معدنی در اقتصاد ملی ارتقا پیدا 
کند و از رقم ۱.۱ به ۱.۵ درصد 
برس��د. مع��اون وزی��ر صنعت، 
مع��دن و تجارت معتقد اس��ت: 
دول��ت دوازدهم ب��ا بهره گیری 
از تج��ارب ب��ه دس��ت آمده در 
ای��ن دوره باید در مس��یر ایجاد 
رف��اه بیش��تر در جامعه تالش 
کند و یکی از بس��ترهای اصلی 
تحقق این مهم اس��تفاده بیش 
از پیش از بخش معدن اس��ت. 
مهدی کرباس��یان افزود: بخش 
معدن ریش��ه در خاک کش��ور 
دارد و وابس��ته به دیگر کشورها 
نیست و می توان با ارزش افزوده 
بیشتر، رشد اشتغال را هم دامن 
زد. رئیس کمیس��یون معادن و 
صنایع معدنی اتاق ایران، اسکان 
ح��دود ۶۰۰ میلی��ون نفر را در 
ای��ن منطقه، به عنوان ش��اخص 
و پل ارتباطی مناس��بی دانست 

که با رونق بهره برداری از معادن 
و صنایع معدن��ی می توان کلید 
زد. بهرام ش��کوری گفت: دولت 
یازدهم از طریق سازمان توسعه 
و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع 
معدنی ای��ران  )ایمیدرو( تعامل 
مناسبی با بخش خصوصی برقرار 
ک��رد و در واقع افکار غیر دولتی 
در این سازمان، ضامن پیشرفت 

برنامه ها شد. 

رکود باید از بین برود
رئی��س کمیس��یون مع��ادن 
ات��اق ای��ران خاطرنش��ان کرد: 
تجربه دولت یازدهم نش��ان داد 
که می توان ب��ا اعتماد و تقویت 
بخ��ش  خصوص��ی، در مس��یر 
تحق��ق برنامه ه��ا پی��ش رفت. 
وی واگ��ذاری مع��دن س��رب و 
روی مهدی آب��اد  )یزد( به یک 
را حاصل  ایران��ی  کنسرس��یوم 
تعامل دولت با بخش  خصوصی 
دانس��ت و اف��زود: بهره گیری از 
این گونه نگ��رش، رونق فعالیت 
مع��ادن و صنایع معدن��ی را به 

اکبریان  مه��رداد  دارد.  دنب��ال 
انجم��ن  هیأت مدی��ره  عض��و 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان 
س��نگ آهن ایران ب��ر این ایده 
اس��ت که امروز دس��تگاه هایی 
مانند س��ازمان مناب��ع طبیعی، 
حفاظ��ت محی��ط زیس��ت و... 
نبای��د ب��ا مق��ررات خش��ک و 
دس��ت وپاگی��ر، مان��ع از رونق 
فعالیت معادن شوند، بلکه همه 
تش��کیالت باید با هم پوش��انی، 
ضامن رش��د و توس��عه کش��ور 
ش��وند. وی اف��زود: معدن داری 
در ایران با برخی قوانین بس��ته 
پیوند  طوالن��ی  بوروکراس��ی  و 
خورده اس��ت و ای��ن امر آزادی 
عمل معدن��کار را می گیرد و از 
هم اکنون دولت دوازدهم باید در 
اندیشه باز کردن گره ها در این 
بخش باش��د. حسن حسینقلی، 
نایب رئی��س کمیس��یون معادن 
و صنای��ع معدنی ات��اق ایران و 
صادرکنندگان  اتحادی��ه  رئیس 
مس��ئله  ه��م  روی  و  س��رب 
اصلی فعاالن اقتص��ادی به ویژه 

معدنکاران را رونق بخشیدن به 
امور و تسهیل سازی فعالیت آنها 

دانست. 
ب��ه اعتق��اد وی، نقدینگی از 
بخ��ش معدن خ��ارج ش��ده و 
مالیات بر ارزش افزوده بر دوش 
فع��االن بخش مع��دن وصنایع 
معدنی بسیار سنگینی می کند. 
حس��ینقلی گفت: مهار تورم در 
کنار رون��ق فعالیت ها معنا پیدا 
می کن��د و اکتف��ا ب��ه آن کافی 
نیس��ت و ب��ا توجه به ش��رایط 
بخ��ش مع��دن، صندوق  امروز 
بیمه سرمایه گذاری فعالیت های 
معدنی می تواند همراهی خوبی 
با فعاالن این بخش داشته باشد 
و انتظار می رود تس��هیالت الزم 
فراهم  همکاری صن��دوق  برای 

شود. 

برنامه ریزی تشکل ها برای 
همراهی با دولت 

رئیس  بهرام��ن،  محمدرض��ا 
خان��ه مع��دن ه��م همراهی و 
هم��کاری تش��کل ها ب��ا دولت 
را به عن��وان ی��ک برنامه جدی 
تش��کل ها  گف��ت:  و  دانس��ت 
چنانچه مش��اور خوبی در کنار 
دولت باش��ند، مورد اعتماد قرار 
می گیرن��د و نقش خ��ود را در 
تصمیم س��ازی و برنامه ریزی به 
ظه��ور و بروز می رس��انند. وی 
اف��زود: انتظار م��ی رود به جای 
تفکیک، برخی امور نامربوط در 
به وزارتخانه های  وزارت صنعت 
دیگر ارجاع ش��ود تا کار کشور 
راه بیفت��د و ب��ه نظر می رس��د 
تقس��یم کار میان وزارت جهاد 
بتوان��د  صنع��ت  و  کش��اورزی 
را  ناهماهنگی ه��ا  از  بخش��ی 

برطرف سازد.  

دولت آینده در اندیشه تقویت بخش خصوصی

شمارش معکوس برای معرفی کابینه دوازدهم 

صنعت ومعدن

یادداشت

حمل و نقل

یادداشت

مسکن

عضو هیأت رئیسه اتاق اصناف ایرانمعاون هماهنگی و نظارت معاون اول رئیس جمهور



گ�روه پ�ول و بان�ک: از مدت ه��ا پیش 
زمزمه ه��ای کاه��ش ن��رخ س��ود بانکی در 
میان مسئوالن و تصمیم گیران اقتصادی به 
گوش می رسید تا اینکه در بیست و هفتمین 
همایش سیاست های پولی و ارزی به صورت 
خیلی مش��خص معاون اول رئیس جمهور و 
وزیر اقتصاد ب��ه صراحت از ضرورت کاهش 
این نرخ س��خن به می��ان آورد تا جایی که 
دلیل رکود و بی ثباتی اقتصادی را باال بودن 
این نرخ دانست. بعد از آن بود که صحبت ها 
در این خصوص جدی تر ش��د و کارشناسان 
و رس��انه ها در موافق��ت و مخالف��ت با این 

سیاست مطالب مختلفی را ارائه دادند. 
این بحث ها تا جایی پیش رفت که معاون 
وزی��ر اقتصاد به صراحت از مخالفت مدیران 
شبکه بانکی کشور با کاهش نرخ سود سخن 
گف��ت و اظهار کرد که مدی��ران نظام بانکی 

کاهش نرخ سود را اجرایی نمی دانند. 
کارشناس��ان اعتقاد دارند موضوع مهمی 
که باید به آن توجه کرد عدم تمکین بانک ها 
به همین نرخ س��ود فعلی است. درحالی که 
نرخ کنون��ی قابل اجرا نیس��ت و بانک ها به 
اش��کال مختلف س��ود باالتری به سپرده ها 
می پردازند و قیمت پول در بازار بسیار باالتر 
از آن است، چطور سخن از کاهش نرخ سود 

بانکی به میان می آید؟ 
در همی��ن زمینه محمدرضا جمش��یدی، 
دبی��رکل کان��ون بانک ه��ای خصوص��ی در 
گفت وگ��و ب��ا »فرص��ت ام��روز« می گوید: 
هجمه ها برای کاهش نرخ سود بانکی بیشتر 
جنبه سیاسی دارد تا اقتصادی. اینکه گفته 
می ش��ود کاهش این ن��رخ هزینه های مالی 
ش��رکت ها را کاهش می دهد چندان صحیح 
نیست. ما یک بار در بورس صورت های مالی 
ش��رکت های رش��ته های مختلف را بررسی 
کردی��م و به این نتیجه رس��یدیم که به طور 
متوس��ط ح��دودا 3 درص��د از هزینه مالی 
ش��رکت ها بابت هزینه های تسهیالت بانکی 
اس��ت، بنابراین نرخ س��ود بانکی در کاهش 

تولید نمی تواند تأثیر زیادی داشته باشد. 
وی درباره منابع مالی بانک ها و سودآوری 
آنها گفت: بانک ها براس��اس عملیات بانکی 
بدون ربا تس��هیالت را در اختیار مردم قرار 
می دهن��د و عم��ده منابع تس��هیالتی آنها 
س��پرده های مردم اس��ت که تأمین آنها نیز 
احتیاج ب��ه هزینه دارد. بانک ه��ا بنگاه های 
اقتص��ادی هس��تند. طبیعتا س��هامداران به 
امید یک س��هم یا س��ودی در تأسیس این 
بانک ها دخالت داشتند. بانک ها فعالیت های 
درآمدی شان از کجاست؟ اول اینکه سپرده 
جمع کنند، تس��هیالت بدهن��د تا تفاوت را 

بتوانند استفاده کنند. 

دبیرکل کانون بانک های خصوصی افزود: 
براساس قانون، سودی که از منابع سپرده ها 
به دست می آید متعلق به سپرده گذارهاست. 
بانک ها فقط حق الوکاله می گیرند که حدود 
3درصد اس��ت. در س��ال های اخیر با توجه 
ب��ه رقابت های ناس��المی که بی��ن بانک ها 
ب��وده، اگر صورت ه��ای مالی را ن��گاه کنید 
ش��اید قریب به 90درصد آنها و شاید باالی 
90درص��د حق الوکاله بانک ها منفی اس��ت. 
یعنی  آن سودی که به سپرده گذار داده شده 
به مراتب بیش��تر از سودی بوده که از طریق 

تسهیالت به بانک رسیده است. 
منابع درآمدی دوم بانک ها سرمایه گذاری  
اس��ت. چون وجوهی که به بانک ها س��پرده 
می شود لزوما به تسهیالت تبدیل نمی شود؛ 

بخش��ی از ای��ن س��پرده ها س��رمایه گذاری 
می شود که آن  هم با توجه به قانون، بانک ها 
را موظ��ف کردند که هرس��اله 30درصد از 
س��رمایه گذاری های ش��ان را کاهش دهند، 
بنابراین این منبع هم که با مش��کل روبه رو 

شده است. 
منبع س��وم درآمد بانک ه��ا، کارمزد ارائه 
خدمات است. آخرین باری که بانک مرکزی 
به بانک ها کارمزد خدمات بانکی را ابالغ کرد 
سال 90 و براساس آمارهای قبل از سال 90 
بوده اس��ت و تا س��ال 95 این نرخ تغییری 
نکرد. ابالغ نرخ کارمزد برعهده بانک مرکزی 
است. از سال 90 به این طرف عمده خدمات 
نوین بانک��داری )خدمات الکترونیکی( ابداع 
ش��ده و در اختیار مردم قرار گرفته اس��ت. 

این خدمات جدید هس��تند، به همین دلیل 
نرخ آنها را بانک مرکزی اعالم نکرده است و 

نرخی وجود ندارد. 
 این کارشناس ارشد بانکی در ادامه افزود: 
بانک ها این همه ب��رای خدمات الکترونیک 
س��رمایه گذاری کردن��د ولی وقت��ی کارمزد 
دریافت نش��ود، این می ش��ود ضرر. عالوه بر 
آن مصوبات��ی که بانک مرک��زی یا مجلس 
می نویس��ند، هزینه های��ی را ب��رای بانک ها 
ش��ارژ می کند. مث��اًل به ازای ه��ر تراکنش 
بای��د درص��دی از تراکنش طب��ق قانون به 
نفع نیروی انتظامی ب��ه خزانه برود. یا مثاًل 
0.5درص��د از درآمدهای بانک ها باید صرف 
تأمی��ن مس��کن بی خانمان ه��ا بش��ود. این 
مالیات نیست اما مجلس تصویب کرده است 

که بانک ها باید بدهند. در صورتی که طبق 
قانون تجمی��ع عوارض  )مالی��ات بر ارزش 
افزوده( قرار ش��د هیچ عوارض��ی از بانک ها 

نگیرند.
س��ودآوری  خص��وص  در  جمش��یدی 
عملی��ات بانکی در ش��رایط کنونی گفت: 
منبع درآم��دی بانک ها همان س��ه راهی 
اس��ت که بیان ش��د؛ راه اول ک��ه با زیان 
روبه  رو اس��ت، دومی هم که تصویب شده 
آنچه را که هست کاهش دهیم و راه سوم 
هم که تفاوت س��ود است. از هر صددرصد 
پولی که س��پرده گذاری می شود 13درصد 
آن بای��د نزد بانک مرکزی اندوخته ش��ود. 
بعضی بانک ها می گویند به خاطر وضعیت 
فعل��ی که پیش آمده تا 20درصد س��پرده 
م��ردم را در خود بانک نگه می داریم یعنی 
تس��هیالت نمی دهیم،  ول��ی من می گویم 
2.5درصد از س��پرده ها که حداقل اس��ت 
نزد بانک ها برای جواب گویی به مراجعین 
می ماند. 1.5 درصد بابت ذخیره مطالبات 
مش��کوک الوصول باید نزد بانک نگهداری 
ش��ود. روی هم رفته 17درصد از صدرصد 
پ��ول گرفته ش��ده خرج نمی ش��ود، بلکه 
از  بانک ه��ا  83درص��د خ��رج می ش��ود. 
س��پرده هایی که می گیرن��د 14.94درصد 
س��ود برای شان می ماند که باید 15درصد 
را به سپرده گذار بدهند. این درحالی  است 
که هزینه کارمند، آب، برق و... را محاسبه 

نکردم. 
ک��ه  اس��ت  آن  محاس��به  ای��ن  معن��ی 
سرمایه گذار باید تفاوت نرخی را که شورای 
پ��ول و اعتبار برای بانک ها مش��خص کرده 
جب��ران کند. ای��ن تصمیم ش��ورای پول و 
اعتبار است و بانک ها موظف به اجرا هستند. 
این کارش��ناس درباره عل��ت عدم رعایت 
ای��ن نرخ ها در ش��بکه بانکی گفت: علت آن 
همین موضوعاتی است که اشاره کردم. اصاًل 
درآمد دیگری برای بانک ها نمانده است. این 
تصمیماتی که گرفته ش��ده روزبه روز درآمد 
بانک ه��ا را کاه��ش می دهد و اگ��ر بانک ها 
بخواهند از آن تمکین کنند با مشکل مواجه 

خواهند شد. 
اکن��ون بای��د دی��د جمع بن��دی م��ردان 
اقتصادی دولت و ش��ورای پ��ول و اعتبار در 
خصوص ش��رایط کنونی چ��ه خواهد بود و 
آیا می توان برای کاهش یا تثبیت نرخ س��ود 
بانکی به یک اجماع کلی رسید؟ آن طور که 
به نظر می رسد جواب روشنی برای منتقدان 
سیاست کاهش نرخ سود بانکی وجود ندارد 
و حتی درصورت کاهش دستوری آن، مانند 
گذش��ته این نرخ ها در عمل توسط بانک ها 

اجرایی نخواهد شد. 

 »فرصت امروز« چالش های کاهش نرخ سود را بررسی می کند 

کاهش نرخ سود بانکی؛ ثبات زدا یا ثبات افزا؟ 
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مدیرعامل بانک ملت اعالم کرد
بانک ملت پارسال ۳۹۸۳ میلیارد 

ریال سود خالص شناسایی کرد
 مدیرعام��ل بانک ملت از شناس��ایی 3ه��زار و 983 
میلیارد ریال س��ود خالص در این بانک برای سال مالی 
1395 خبر داد و گفت: در س��ال گذشته بابت هر سهم 
بانک ملت 80 ریال سود محقق شده و نرخ بازده حقوق 
صاحبان س��هام این بانک از 0.۶ درصد در س��ال 94 به 
۶.3 درصد در س��ال 95 افزایش یافته است.  به گزارش 
روابط عمومی بانک ملت، دکتر هادی اخالقی فیض آثار 
در مجمع عمومی عادی س��االنه این بانک برای بررسی 
صورت های مالی مربوط به س��ال مال��ی 1395 گزارش 
عملکرد هیأت مدیره را قرائت کرد و افزود: حجم متوسط 
روزانه معامالت سهام بانک ملت در سال گذشته نسبت 
به سال 94، سه برابر شده است.  وی به رشد 5.3درصدی 
دارایی ها و رش��د 7.۶4 درصدی حقوق صاحبان س��هام 
بانک ملت در س��ال 95 اشاره کرد و گفت: سود خالص 
بانک نیز از 389 میلیارد ریال در س��ال 94 به سه هزار 
و 983 میلی��ارد ری��ال در س��ال 95 افزای��ش یافته که 
نشان دهنده رشد حداقل 10 برابری سود هر سهم است. 
دکتر اخالقی با بیان این نکته که بانک ملت به عنوان یک بنگاه 
اقتصادی در پی کسب سود حداکثری برای ذی نفعان است، 
اضافه کرد: تمرکز بر حوزه بین الملل، تأکید بر مشتری مداری 
و مراوده هوشمند با مشتریان، ارتقای کارایی حوزه اعتباری، 
تأکید بر مولدس��ازی دارایی ه��ا، تجهیز بهینه منابع از منظر 
هزینه ها، کاراسازی کانال های فروش و توسعه و توانمندسازی 
نیروی انسانی به عنوان مهم ترین مولفه و عامل تحقق برنامه ها، 
از محورهای فعالیت بانک در سال گذشته بوده است.  وی با 
تأکی��د بر این نکته که تعداد رواب��ط کارگزاری بانک ملت از 
45 مورد در س��ال 94 به 141 مورد در پایان سال گذشته و 
بیش از 1۶0 مورد در مقطع کنونی افزایش یافته است، ادامه 
داد: برنامه ریزی برای تأسیس شعب جدید در سایر کشورها، 
ارتقای فعالیت شعب بانک در ترکیه و ارمنستان، اخذ مجوز 
فعالیت مجدد ش��عبه بانک ملت در کشور کره جنوبی، اخذ 
مجوز فعالیت شعبه بانک در گرجستان و اخذ مجوز فعالیت 
مجدد فی بانک مالزی به عنوان بانک متعلق به بانک ملت، از 
جمله فعالیت های بانک ملت در سال گذشته بوده است و در 
همین راستا، شعب بانک در ترکیه و ارمنستان، رشدی بالغ بر 

400 درصد را تجربه کرده اند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.775دالر آمریکا

4.428یورو اروپا

4.903پوند انگلیس

1.030درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

49۶.550مثقال طال

114.۶3۶هر گرم طالی 18 عیار

1.1۶8.000سکه بهار آزادی

1.200.950سکه طرح جدید

۶19.500نیم سکه

3۶1.500ربع سکه

244.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در دومین روز معامللات بورس اوراق 
بهللادار تهللران، این هفته شللاخص کل 
بللا رشللد 192 واحدی تا آسللتانه کانال 
۸1 هللزار واحدی بللاال رفللت و در رقم 
۸0 هللزار و ۸63 واحللد قللرار گرفت. در 
دادوسللتدهای نخسللتین روز مردادمللاه 
نمادهای فوالد مبارکه اصفهان، مخابرات 
ایللران و به پرداخللت ملللت هللر یک به 
ترتیللب بللا 223، 3۷ و 22 واحللد تأثیر 
مثبت روی دماسنج بازار سهام بیشترین 
نقش را در نوسللانات صعودی شللاخص 
کل بللر جای گذاشللتند. در طرف مقابل 
نماد شللرکت های گسللترش نفت و گاز 
پارسللیان، کشللتیرانی ایران و صنعتی و 
معدنللی و صنعتی چادرملللو به ترتیب با 
۴3، 29 و 1۸ واحللد تأثیر منفی سللعی 
کردند دماسللنج بازار سللهام را تا حدی 
به سللمت پایین هدایت کنند. همچنین 
ارزش معامات بورس تهران روز یکشنبه 
به رقم 1۸۷ میلیارد و ۴۴۵میلیون تومان 

بالغ شد. 

اولویت در خرید سهام شرکت های 
ارزنده و زودبازده

در معامللات نخسللتین روز مردادماه، 
معامله گللران بورس تهللران پس از رفت 

و برگشللت اغلب نمادهللای معاماتی از 
فصل مجامع به تاالر شیشلله ای شللاهد 
غلبه عرضه بللر تقاضای سللهام با هدف 
شناسللایی بازدهی های به دست آمده در 
روزهای گذشته و اصاح قیمتی مطابق با 
الگوهای تکنیکال در کلیت معامات بازار 
سهام بودند. نماد معاماتی فوالد مبارکه 
اصفهان پس از بازگشللت از مجمع عادی 
ساالنه همچنان با اقبال خریداران مواجه 
شللد و در مکانیزم حراج قیمتی توانست 
با نوسللان ۸درصللدی در دامنه صعودی 
قیمت هللا بازگشللایی شللود. ایللن نماد 
معاماتی با افزایش قیمت فوالد در بازار 
آزاد مللورد اقبال معامله گران قرار گرفت. 
در عیللن حال این روزهللا در غیاب رونق 
در اکثر بازارهای اقتصادی کشور، اوضاع 
بللورس تهللران و فضای سللرمایه گذاری 
در ایللن بخش از فعالیت هللای اقتصادی 
مساعد اسللت و طیف وسللیعی از مردم 
بللرای سللرمایه گذاری و خریللد سللهام 
وارد  زودبللازده  و  ارزنللده  شللرکت های 
بازار سللهام شده اند. از سللوی دیگر بازار 
سللفته بازان و نوسللان گیران نیز پرجنب 
و جوش اسللت،  طللوری که طبللق آمار 
منتشللر شده طی هفت ماه اخیر بازدهی 
سللهامداران شللرکت های بللازار پایه در 
فرابورس که شامل 122 شرکت می شود، 
بیش از 21هزار میلیارد تومان بوده است. 
موارد فوق نشللانگر این نکته هستند که 

در شللرایط فعلی بازدهی بللورس تهران 
مثبت بوده و می توان به روزهای پربازده 

در این بازار امیدوار بود. 

رشد نیم واحدی شاخص کل 
فرابورس

مردادمللاه  مبادالتللی  روز  نخسللتین 
در فرابللورس ایللران با دادوسللتد بیش 
از 169میلیللون ورقلله بهادار بلله ارزش 
نزدیک به 923میلیللارد ریال همراه بود. 
به موازات رشللد نزدیک بلله نیم واحدی 
شللاخص کل فرابللورس و ایسللتادن این 
نماگللر در ارتفللاع 92۴ واحدی، شللاهد 
دادوسللتد بیللش از 169میلیللون ورقه 
به ارزش حللدود 923میلیللارد ریال در 
بازارهللای فرابورس بودیللم. در بازار اول 
در حالللی نزدیللک به ۴2میلیون سللهم 
بلله ارزش بیللش از ۷۵ میلیللارد ریللال 
نقل وانتقللال یافت که بللازار دوم میزبان 
جابه جایللی بیللش از ۴2 میلیون سللهم 
به ارزش بالغ بللر 21۸میلیارد ریال بود. 
بلله این ترتیللب بیش از نیمللی از حجم 
مبادالت کل فرابورس ایران در بازارهای 
اول و دوم جابه جا شللد. همچنین تغییر 
مالکیللت افللزون بر ۷۵میلیون سللهم به 
ارزش نزدیللک بلله 126میلیللارد ریال، 
نتیجه مبادالت صورت گرفته در تابلوهای 
معاماتللی بازار پایه بود و نماد »لکما« با 
دادوستد بیش 3۴میلیون سهم به ارزش 

بالغ بر 22میلیارد ریال بیشترین حجم و 
ارزش مبادالتی را در سلله تابلو معاماتی 
بللازار پایه به خود اختصاص داد. اسللناد 
خزانلله مرحله یازدهم نیز به لحاظ حجم 
و ارزش مبادالتی صدرنشللین تابلو اوراق 
با درآمد ثابت شللد. در این تابلو بیش از 
۴۷9 هزار ورقه بهللادار به ارزش بیش از 
۴66 میلیارد ریال دسللت به دست شد. 
عنوان بیشللترین افزایش قیمت در میان 
نمادهای فرابورسی به نام نماد معاماتی 
شرکت های گروه سللرمایه گذاری میراث 
فرهنگللی، کشللت و دام گلدشللت نمونه 
اصفهان و سرمایه گذاری مسکن پردیس 
ثبت شللد. از سللوی دیگر نماد معاماتی 
شللرکت های بازرگانی و تولیدی مرجان 
کار و مللواد ویژه لیا با بیشللترین کاهش 
قیمت تا سللقف ۵درصدی مواجه شدند. 
در پایللان رصد تابلو تسللهیات مسللکن 
در نخسللتین روز مردادمللاه حاکی از آن 
اسللت که بیش از 66 هزار ورقه تسلله به 
ارزش نزدیللک بلله ۵1میلیللارد ریال در 
میللان خریللداران و فروشللندگان اوراق 
گواهی تسهیات مسکن دست به دست 
شللده که نماد »تسلله9601« بیشترین 
حجللم و ارزش مبادالتی را در این میان 
به خود اختصاص داده است. گفتنی است 
این اوراق روز جاری در بازه قیمتی ۷۴6 
تا ۷۸0 هللزار ریال مورد دادوسللتد قرار 

گرفتند. 

فضای سرمایه گذاری در بازار سهام مساعد است

ادامه روزهای پررونق در بورس تهران

شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و 
اوراق بهادار با اشاره به این نکته که سازمان 
بللورس می خواهد از درآمدهللای خودش 
کم کند تا فعللاالن بللازار بتوانند راحت تر 
کار کنند، اظهار داشللت: در حوزه مالیات 
مقطوع نیم درصد، با سللازمان امور مالیاتی 
صحبت شده و فرآیندی جلو می رود که این 
مکانیسم نیز اصاح شود چون نیم درصد از 
نظر ما زیاد است و بعضی مواقع سهامداران 
ضرر کردند. در این شرایط پرداخت مالیات 
منصفانه نیسللت و این موضوعی است که 
برای رفللع آن در حال رایزنی با سللازمان 
امور مالیاتی هسللتیم. به گزارش باشللگاه 
خبرنللگاران جوان، سللخنگوی سللازمان 

بورس درباره دسللتورالعمل جدید توقف و 
بازگشللایی نمادها نیز گفت: دستور العمل 
نهایللی شللده و بلله زودی به مرحللله اجرا 
می رسللد و بدین ترتیب یکللی از وعده ها 
برای رفع محدودیت ها از این طریق برطرف 
می شود. محمدی در ادامه در خصوص رفع 
سایر محدودیت ها گفت: در خصوص تغییر 
در سازوکار فعلی حجم مبنا و دامنه نوسان 
نیز کارشناسی های الزم در جهت بازنگری 
در بحث های مقرراتی و آیین نامه ها صورت 
گرفته اسللت. وی ادامه داد: موضوعاتی که 
در این رابطه به سللامانه معاماتی مرتبط 
است نیز دنبال شده و سازوکار اجرایی آن 
تنظیم شده و امیدواریم در چند ماه آینده 

به جمع بندی نهایی می رسیم. دبیر شورای 
عالی بللورس در خصوص کاهش کارمزدها 
نیز گفت: به دنبال کاهش کارمزد سازمان 
بورس و سللایر ارکان هستیم، البته در این 
مورد با توجه به سیاست حمایت از صنعت 
کارگللزاری، کارمللزد کارگزاری ها کاهش 
نمی یابللد. وی با بیان اینکه این اقدام تا دو 
ماه آینده به سللرانجام می رسللد و به بازار 
اعام می شللود، اظهار داشللت: با این اقدام 
کمک می شللود که معامللات الگوریتمی 
شکل بگیرد و سللیالیت بازار بیشتر شود، 
همچنین سود کسانی که فعالیت می کنند 
بلله ایللن ترتیب بیشللتر می شللود. رئیس 
سازمان بورس در خصوص امکان تغییر در 

فرآینللد اعام EPS نیز گفت: در این مورد 
به سمت استانداردهای بین المللی حرکت 
می کنیم تا از مفروضاتی که امکان خدشه 
و تحرکات عامدانه به آن وجود دارد دوری 
شود و حفظ شللفافیت بیشتر مورد توجه 
ویژه سازمان بورس است. محمدی با بیان 
اینکه در دنیا مفروضات مدیریتی بیشتر از 
کشللور ما افشا می شود، در این باره تشریح 
کرد: به دنبال این موضوع هستیم که از این 
پس این رویه مبنای عمل ما قرار بگیرد تا 
در بعضی مسائلی که حوزه افشای اطاعات 
مدیریتی است دقت عمل بیشتری صورت 
بگیرد و مدیران مسئولیت پذیری بیشتری 

داشته باشند. 

صبللوری و حوصله یکی از ویژگی هایی 
است که سللهامداران و سللرمایه گذاران 
در پللی ورود نقدینگللی خللود به بورس 
باید به همراه داشللته باشللند. البته این 
موضللوع به معنی عدم توجه به مسللائل 
بنیادی صنایع و گزارش های شللرکت ها 
نیسللت. عللدم آگاهللی سللرمایه گذاران 
به ویللژه تازه واردان به بورس از سللازوکار 
معامات بازار سللهام موجب می شللود تا 
پس از مدتی که معمللوالً با ضرر و زیان 
همراه اسللت، این دسته از معامله گران از 
بازار خارج شللوند و این موضوع به عنوان 

یکی از دالیل عدم توسللعه یافتگی و عدم 
گسللترش بورس در کشللور مطرح است. 
به طور معمللول بورس بازاری اسللت که 
حضور در آن در بازده زمانی میان مدت و 
بلندمدت موجب افزایش سللود و منفعت 
سللرمایه گذاران می شللود که این کسب 
سللود با ریسللک هایی نیز همراه اسللت. 
سللرمایه گذاران از بورس توقع دارند اگر 
امروز صبح سللهامی را خریدنللد تا فردا 
ارزش آن افزایللش پیللدا کنللد. مولفه ای 
کلله سللودآوری سللهام و شللرکت ها را 
تعیین می کند مسللائل مربوط به اقتصاد، 
صنایللع و وضعیللت مدیریللت و تولیللد 
شرکت هاسللت که همه این موارد در بازه 

زمانی میان مدت و بلندمدت رخ می دهد. 
همان گونه که اشللاره شللد بورس بازاری 
اسللت که همواره با ریسللک ها متنوعی 
چون موضوعات سیاسی، تحوالت سیاسی 
داخلللی و خارجللی، تغییللر تصمیمات و 
قوانیللن و نیللز حوادث گوناگللون درگیر 
اسللت و از این مسللائل تأثیر می پذیرد، 
بنابرایللن همان گونه که بللورس می تواند 
سللودی بیشللتر از نظام بانکی را نصیب 
سللرمایه گذاران کنللد، به همین نسللبت 
هم می تواند ریسک داشته باشد. داشتن 
صبوری و دیللد میان مللدت و بلندمدت 
برای سللرمایه گذاری در بورس به معنی 
تضمین سودآوری و کسب منفعت توسط 

معامله گران بورسی نیست و این موضوع 
به این مفهوم اسللت که سللرمایه گذاران 
بافاصله پس از شنیدن خبر یا گزارشی 
نبایللد اقدام بلله خریدوفروش سللهام در 
بللورس کنند. موضوع مورد تأکید در این 
زمینه این اسللت که چلله در زمان خرید 
و چه در زمان فروش سللهام شللرکت ها، 
سللرمایه گذاران باید به مسللائل بنیادی 
صنایللع و شللرکت ها و نیللز گزارش های 
منتشر شده توسللط بنگاه ها توجه کنند 
و چشم انداز سللودآوری یا زیان احتمالی 
شللرکت ها و صنایع را مللاک معامات 

خود قرار دهند. 
منبع: تسنیم

تعیین تکلیف چند پروژه مهم بورسی

سهامداران برای کسب سود از بورس عجول نباشند

خبر

تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
متنوع شد

تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران شاهد 
عرضلله 29۵ هزار تن گندم خوراکی، ۴ هزار تن گندم 
دوروم، یللک هزار و 32۵ تن شللکر سللفید، 300 تن 
روغللن خام، 200 تللن ذرت دانه ای و ۴9۵ هزار قطعه 
جوجه یک روزه بود. تاالر محصوالت صنعتی و معدنی 
بورس کاالی ایران روز یکشللنبه اول مردادماه میزبان 
عرضلله 200 تن مس مفتول، 600 تن مس کاتد، 20 
هزار تن مس کم عیار، 12 تن کنسانتره فلزات گرانبها 
و 1۴0 تن سللولفورمولیبدن بللود. 1۷هزار و 9۸۷ تن 
انواع مواد شیمیایی و مواد پلیمری نیز طی این روز در 
تاالر فرآورده های نفتی و پتروشللیمی عرضه شد. تاالر 
صادراتللی بورس کاالی ایللران نیز در این روز عرضه 9 
هزار تن انواع قیر و یک هزار تن گوگرد گرانوله را تجربه 
کرد. افزون بر این، ۴1 هزار و ۴19 تن گندم خوراکی و 
یک هزار و ۷۸۸ تن جو دامی نیز در قالب طرح قیمت 
تضمینی در تاالر محصوالت کشللاورزی بورس کاالی 
ایران عرضه شد. همچنین 60 تن متیلن دی فنیل دی 
ایزوسیانات خالص و 16 تن آنیلین در بازار فرعی بورس 

کاالی ایران عرضه شد. 

معامله قریب به 565 میلیون 
کیلووات ساعت برق در تیرماه

بازار فیزیکللی بورس انرژی ایللران در آخرین هفته 
تیرماه سال 1396 شاهد معامله نزدیک به ۴3 هزار تن 
انواع فرآورده های هیدروکربوری به ارزش بیش از 600 
میلیارد ریال بود. تیرماه ماه سال جاری در بازار مشتقه 
بورس انللرژی ایران قریب بلله ۵۵۷ میلیون کیلووات 
ساعت برق به ارزش 19۴ میلیارد و 3۷۸ میلیون ریال 
مورد معامله قرار گرفته است که با احتساب معامات 
تابلوی فیزیکی برق، کل معامات برق در این ماه ۵6۵ 
میلیون کیلووات ساعت بوده است. از نکات قابل توجه 
بللازار برق بورس انللرژی ایران در تیرماه سللال جاری 
می توان به اعمال تغییرات در مشللخصات قراردادهای 
سلللف موازی اسللتاندارد برق در بورس انرژی ایران از 
تاریخ 10 تیر 96، انجام نخستین عرضه و معامله برق 
در بللازار فیزیکللی در تاریخ 1۴تیر 96، فراهم شللدن 
امللکان تأمین بللرق مصرف کنندگان بللزرگ باالی ۵ 
مللگاوات از طریق بورس انرژی ایران، درج نماد 6 کاال 
- عرضه کننللده در تابلوی برق، برگزاری سلله عرضه و 
انجام دو معامله در عرضه های صورت گرفته اشاره کرد. 

رشد 44 درصدی انتشار صکوک 
در جهان

حجم کل صکوک منتشللره در سللال 2016 نسللبت 
به سللال 201۵ رشللد ۴۴درصدی داشللته  است. طبق 
  IIFM جدیدتریللن گزارش صکوک منتشللره توسللط
)جوالی 201۷(، حجم کل صکوک منتشللره در سللال 
2016 برابللر اسللت با ۸۸ میلیللارد دالر که نسللبت به 
61میلیارد دالر سللال 201۵ رشللد ۴۴درصدی داشته  
اسللت. این در حالی است که در سللال های اخیر شاهد 
رشد انتشللار صکوک بلند مدت دولتی و همچنین ورود 
کشورهایی مانند اردن و توگو به این بازار هستیم. از طرف 
دیگر با ورود کشورهایی از شللرق دور، شورای همکاری 
خلیج فارس، آفریقا، آسیا )پاکستان، بنگادش(، شرکت 
مدیریت نقدینگی اسللامی بین المللی )IILM(، بانک 
مشللارکت کویت ترک و غیره انتشار صکوک کوتاه مدت  
)یک سللال بلله پایین( جهت پاسللخگویی بلله نیازهای 
نقدینگی کوتاه مدت موسسات مالی اسامی افزایش یافته 
اسللت. در سال 2016 انتشار صکوک های دولتی به طرز 
چشللمگیری افزایش یافت در حالی که انتشار نخستین 
صکوک قابل تبدیل توسللط خزانه ملی مالزی به ارزش 
39۸.۸ میلیون دالر به ثبت رسید. صکوک 9۵۵میلیون 
دالری شللرکت برق نیلوم جیلوم در پاکستان با ضمانت 
دولت انجام شللد و انتشللار بزرگ ترین صکوک اندونزی 
بلله ارزش 2.3۷ میلیللارد دالر در این بازار رقم خورد. در 
سال های اخیر صکوک پاسخگوی نیازهای گوناگونی در 
حوزه تأمین مالی بوده اسللت از جمله: افزایش سللرمایه  
بانک هللا، مدیریت پول یا بودجه، تأمیللن مالی پروژه ها، 

تأمین مالی هواپیمایی ها و... . 

پوشش 14 درصدی پیش بینی های 
»کسرا«

شللرکت سللرامیک های صنعتی اردکان پیش بینی 
درآمد هر سللهم سللال مالی منتهی به 31 خردادماه 
96 را حسابرسی نشده و با سرمایه ۵09 میلیارد ریال 
منتشر کرد. شللرکت سللرامیک های صنعتی اردکان 
پیش بینی درآمد هر سللهم سللال مالی منتهی به 29 

اسفندماه 96 را مبلغ 363 ریال اعام کرده است.
 ایللن شللرکت طی سلله ماهه نخسللت امسللال با 
اختصاص ۵2 ریال سود به ازای هر سهم به 1۴درصد 
از پیش بینی هایش رسللید. »کسرا« در دوره سه ماهه 
مشللابه سال مالی قبل مبلغ ۴3 ریال سود به ازای هر 

سهم اختصاص داد. 

نگاه

دریچه

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بیشترین درصد افزایش
فوالد مبارکلله اصفهان در حالی عنوان نخسللت جدول 
بیشللترین درصد افزایش را از آن خود کرد که نیرومحرکه 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

1.602۸.02فوالد

2.22۷۵خمحرکه

16.۴۵1۵سبهان

19.۴9۸۵پرداخت

2.9۴2۵ساروم

۵.0۵۵۴.9۸خموتور

1.۵33۴.93فنوال

 بیشترین درصد کاهش
 شللهد صدر نشللین جدول بیشللترین درصد کاهش شد. 
داده پللردازی ایران در رده دوم این گروه ایسللتاد. نیرو ترانس 
هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)۴.2۴(۸.۴30قشهد
)3.96(۵.221مداران
)3.92(۵.۴19بنیرو

)3.۸(6.۸۵2مرقام

)3.۷۴(10.۴0۷قصفها

)3.۷2(6.۷26بشهاب

)3.۷2(3.6۴۸غمارگ

پرمعامله ترین سهم
فللوالد مبارکلله اصفهللان پرمعامللله ترین سللهم بللازار بورس 
 شللناخته شللد. پلللی اکریللل در رده دوم ایللن گللروه ایسللتاد. 
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

13۴.۸11 1602فوالد

۵2.219 ۵۷0شپلي
33.۷۷۸ 1۴۷0وتوصا
2۸.۸91 109۸سشرق
1۷.۸۵2 ۵۵36رکیش
1۴.6۴۷ 3299پکرمان
1۴.۵0۸ 1۸32ونفت

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیشللترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان بلله خود اختصاص داد. کارت اعتباری ایران کیش 
رتبه دوم را به دسللت آورد. پتروشللیمی جم هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامات قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

21۵.9۸2 1602فوالد
9۸.۸29 ۵۵36رکیش
۵9.162 ۷962جم

۴9.6۵۸ 1۴۷0وتوصا
۴۸.320 3299پکرمان
۴2.۷۸۷ 19۴9۸پرداخت
۴0.9۴1 ۵1۵0بفجر

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که پلی اکریل در این گروه 

دوم شد و سیمان شرق در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

160239۸2فوالد
۵۷0261۴شپلی
109۸1912سشرق
۵3۸313۸9فباهنر
2۷۴91190کاذر
1۴۷01162وتوصا
1۸3210۷۷ونفت

P/E باالترین نسبت
رده نخست باالترین نسبت P/E را در روز گذشته سایپا 
شیشلله به دست آورد. داروسللازی زاگرس فارمد پارس در 

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

20191010کساپا
۴۸۸99۷۸ددام

2396۵99خمحور
932۴66خکمک
1201۴00خریخت
1۸0۵361قثابت
2۸292۵۷تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذشللته سللرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نسللبت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷۸۷2.10وخارزم
۴6۵92.21کگاز

13062.۴2واعتبار
10۸93.26پردیس
1۸2۴3.۵1وبانک
11223.۷۴ورنا
1۷۴۷3.۸۷ما

نماگر بازار سهام

احمد اکبری
کارشناس بازار سهام

شرکت ها و مجامع

بورس بین الملل

بورس انرژی
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مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت 
با بیان اینکه »مصوبه شورای عالی فضای 
مجازی ک��ه ط��ی ۱۰ روز آین��ده ابالغ 
خواهد ش��د، درب��اره انتقال س��رورهای 
تلگرام، الزام نیس��ت بلکه ایجابی است« 
گفت در صورتی که تلگرام پیشنهاد ایران 
را نپذیرد، قانونگذار درباره فعالیت آن در 

کشور تصمیم گیری خواهد کرد. 
محمدج��واد  ایس��نا،  گ��زارش   ب��ه 
آذری جهرمی در ی��ک برنامه خبری در 
تلویزیون با ارائه توضیحانی درباره انتقال 
س��رورهای تلگرام به ای��ران اظهار کرد: 
سیاس��ت دولت احترام به انتخاب مردم 
در استفاده از شبکه های اجتماعی است. 
مصوبه ش��ورای عالی فضای مجازی برای 
انتقال س��رور س��رویس های خارجی به 
ایران در راس��تای رونق فضای اقتصادی 
داخل��ی صورت  اجتماع��ی  ش��بکه های 
گرفت��ه اس��ت.  وی در ادام��ه ب��ا تأکید 
ب��ر الزام��ی نب��ودن انتق��ال س��رورهای 
پیام رس��ان های خارجی ب��ه ایران، گفت: 
این مصوبه مراحل ابالغ را طی می کند و 
تا حدود ۱۰روز آینده از س��وی دبیرخانه 
ش��ورای عالی فضای مجازی ابالغ خواهد 
ش��د. در این مصوبه موضوعات مربوط به 

انتقال س��رورهای شبکه های اجتماعی و 
پیام رس��ان به ایران از جمله تلگرام، الزام 
نیس��ت بلکه ایجابی اس��ت.  معاون وزیر 
ارتباطات و فناوری اطالعات با اش��اره به 
بع��د اقتصادی و امنیتی انتقال س��رورها 
به ایران اظهار کرد: جدای از س��اماندهی 
وضعیت ش��بکه های پیام رسان در کشور، 
انتقال س��رورهای تلگرام به ایران از بعد 
اقتصادی و امنیتی نیز حائز اهمیت است 

چراکه حجم اطالعات عظیمی از کاربران 
ایران��ی در اختی��ار این ش��رکت خارجی 
اس��ت.  جهرمی با تأکید ب��ر حفاظت از 
اطالعات کش��ور بی��ان کرد: متأس��فانه 
برخی ایران هراس��ی را در فضای مجازی 
رواج می دهند و این طور ترویج می کنند 
که ما با انتقال سرورهای تلگرام به ایران 
به دنبال دسترسی به اطالعات شهروندان 
و جاسوس��ی هس��تیم. ما ب��ر حفاظت از 

اطالعات کش��ورمان تاکید داریم و برای 
رس��یدن به این اطمین��ان خاطر، مجوز 
مذاک��ره با س��رویس دهنده های خارجی 
از جمل��ه تلگ��رام را اخذ کردی��م. تاکید 
رئیس جمه��ور به عن��وان رئیس ش��ورای 
عالی فضای مجازی حفظ حریم خصوصی 
مردم و دسترسی آزاد به اطالعات است. 
وی همچنین خاطرنش��ان کرد: انتقال 
سرورهای سرویس دهنده خارجی تلگرام 
به ایران بهبود کیفیت و کاهش قیمت و 
افزایش سرعت دسترسی به این سرویس 
را در پی خواهد داش��ت و از سوی دیگر 
نقط��ه قوتی ب��رای حضور جهان��ی ایران 
خواهد بود.  مدیرعامل شرکت ارتباطات 
زیرس��اخت با بی��ان اینکه بای��د قوانین 
س��رویس دهنده های  حض��ور  مقررات  و 
خارجی در ایران مانند س��ایر کش��ورها 
ش��فاف باش��د، گف��ت: سیاس��ت دولت، 
احترام ب��ه انتخاب مردم در اس��تفاده از 
ش��بکه های اجتماع��ی اس��ت. مذاکرات 
بنا به دس��تور در حال پیگیری اس��ت و 
امیدواری��م که ای��ن اتف��اق رخ دهد، اما 
در صورت��ی که تلگرام پیش��نهاد ایران را 
نپذیرد، قانونگذار درخصوص فعالیت آن 

در کشور تصمیم گیری خواهد کرد. 

با حضور جمعی از مقامات کشوری

دیتاسنتر ملی آسیاتک در ششمین برج بلند مخابراتی دنیا افتتاح شد
دیتا سنتر ملی آسیاتک در مساحتی 
به بزرگی بی��ش از ۹۰۰ مترمربع صبح 
روز 3۱ تی��ر م��اه در برج می��الد تهران 

افتتاح شد. 
این مراس��م ب��ا س��خنرانی مهندس 
مه��دی چمران رئیس ش��ورای ش��هر 
ته��ران، دکت��ر عمیدیان مع��اون وزیر 
ارتباط��ات و ریاس��ت س��ازمان تنظیم 
مقررات و ارتباط��ات رادیویی، مهندس 
یوس��فی زاده مدیرعامل ش��رکت انتقال 
داده های آسیاتک، مهندس درویش پور 
مدیرعامل برج میالد و با حضور جمعی 
از خانواده های شهدای هسته ای، مقامات 
کشوری و دست اندرکاران صنایع IT و 
مخابراتی برگزار ش��د. در ابتدای مراسم 
دکتر درویش پور، مدیرعامل برج میالد 
ضمن تشریح وضعیت فوق العاده مناسب 
برج میالد برای راه اندازی دیتاسنتر ملی 
آسیاتک بر این نکته تأکید کرد که برج 
میالد شش��مین برج بلند مخابراتی دنیا 
و مستحکم ترین س��ازه مخابراتی کشور 
اس��ت و ظرفیت بسیار مناس��بی برای 

میزبانی دیتا سنتر آسیاتک دارد. 
مهن��دس مه��دی چم��ران، رئی��س 
ش��ورای ش��هر ته��ران نی��ز ب��ا بی��ان 
اینکه طراح��ی برج میالد عن��وان برج 
مخابرات��ی ن��ام برده می ش��د، ولی پس 
از ب��ه بهره برداری رس��یدن برج، بخش 
مخابرات��ی آن غیرفع��ال ب��ود و اصرار 
داش��تیم تا هرچه س��ریع تر این بخش 
نیز فعالیت خود را ش��روع کند.مهندس 
یوسفی زاده مدیرعامل آسیاتک نیز طی 
سخنانی به گزارش فعالیت ها و اقدامات 
این ش��رکت برای راه اندازی دیتاس��نتر 

برج می��الد پرداخت. وی عن��وان کرد: 
ش��رکت آس��یاتک همواره در راس��تای 
همراهی با شبکه ملی اطالعات اقدامات 

مهمی انجام داده است. 
وی با بی��ان اینکه از مخابرات در برج 
مخابراتی ب��رج میالد خب��ری نبود، بر 
این نکته تأکید کرد که اصرار داش��تیم 
امکانات مخابراتی برج راه اندازی ش��ود، 
لذا خوشحالیم که این قرارداد بسته شد 

و آسیاتک کار را شروع کرد.
مدیرعامل آسیاتک ادامه داد: با توجه 
به افزایش انتقال دیتای داخلی از خارج 
به داخل کش��ور، اهمیت ایجاد و ارتقای 
فض��ای امن و کافی در کش��ور بیش از 
پیش به چشم می خورد و در این راستا 
و ب��ا توجه به حج��م عظیم این پروژه و 
همچنی��ن اهمیت وی��ژه امنیت در آن، 
انتخ��اب مکانی ک��ه دارای ویژگی های 
منحص��ر ب��ه ف��رد از نظ��ر تکنولوژی 
ارتف��اع،  امنی��ت اطالع��ات،  س��اخت، 
تجهیزات، تأمین انرژی های پایه و سایر 
ملزوم��ات تخصصی و تکنیکی باش��د، 
بس��یار مهم به نظر می رسید. وی گفت: 
بر همین اس��اس در خص��وص انتخاب 
بهتری��ن فض��ای ممکن ب��ا بهره گیری 
از فن��اوری روز دنی��ا، پ��س از برگزاری 
جلسات تخصصی و کاربردی، فضایی با 
مس��احت بیش از ۹۰۰ مترمربع در برج 
میالد تهران به عنوان ششمین برج بلند 
مخابراتی دنیا و مس��تحکم ترین س��ازه 
مخابراتی کشور به این پروژه اختصاص 
داده ش��د. وی در خصوص ویژگی های 
منحص��ر به فرد ب��رج می��الد به عنوان 
کشور،  مخابراتی  س��ازه  مستحکم ترین 

گفت: برق ش��هری متفاوت از دو مسیر 
مختل��ف و Chp پ��ورت و ژنراتورهای 
دیزلی که طراحی ش��ده اس��ت از نکات 
قابل توجه اس��ت. م��دل طراحی برق و 
س��رمایش که از ک��ف اتف��اق می افتد 
نی��ز بس��یار حائ��ز اهمیت اس��ت. اتاق 
مانیتورین��گ مس��تقر در فض��ای 284 
وج��ود دارد که به ناک اصلی ش��رکت 
مرتب��ط اس��ت و در دو مرحل��ه پایش 
اطالعات و مانیتورینگ صورت می گیرد 
و در صورت��ی که نیاز ب��ه ارائه خدماتی 
باشد، توس��ط همکاران ما به مشترکان 
ارائ��ه خدمت می ش��ود. در همین حال، 
اختصاصی س��ازی  و  تفکی��ک  ام��کان 
فضاها برای اس��تفاده و بهره برداری های 
خ��اص وجود دارد که قابل ارائه اس��ت. 
وی در خص��وص مزایای ملی راه اندازی 
دیتاس��نتر آس��یاتک در ب��رج می��الد، 
گفت: ای��ن اقدام باعث تس��هیل انتقال 
محتواه��ای ایران��ی از خ��ارج به داخل 
کشور می ش��ود. به دلیل اینکه وقتی ما 
سال ۹2 این کار را شروع کردیم ارتباط 
با هس��ته شبکه کش��ور خیلی راحت به 
دس��ت نمی آمد و ما در نخستین اقدام، 
از فضاهای زیرساخت خودمان استفاده 
کردی��م، فض��ای زیرس��اخت تعاری��ف 
دیگری داش��ت و بهینه سازی آن نکات 
خ��اص خودش را داش��ت و بع��د از آن 
دیتاس��نتر خود آس��یاتک به کمک این 
ماج��را آمد و در نهایت این فضا در حال 
حاض��ر می تواند به راحتی چند ده برابر 
این اتفاقی را که تا االن رخ داده اس��ت 
مدیریت و به انتقال دیتاها کمک کند. 

مدیرعامل آسیاتک گفت: اشتغال زایی 

مس��تقیم و غیرمس��تقیم از نکات دیگر 
است. نکته دیگر س��رعت باالی ارتباط 
اس��ت که به هر حال بستر فیبرنوری و 
 IP ش��بکه ای که طراحی شده و مقدار
که قابل اختصاص برای یک برج اس��ت 
برای بهره برداری راحت تر کمک می کند 
و از هم��ه اینها مهم تر ما آمادگی کامل 
داریم که از ش��رکت های دانش بنیان و 
استارتاپ ها حمایت کنیم و با تسهیالت 
ویژه ای نیازهای سخت افزاری و نیازهای 
دسترس��ی به ش��بکه را در اینجا تأمین 
کنی��م که با پروتکل خ��اص و حمایتی 

این قضیه اجرایی شود. 
وی ضمن اشاره به سرویس های قابل 
ارائه به سازمان ها و ارگان ها توسط این 
دیتاس��نتر، گفت: ایجاد گیت س��نتر و 
مدیا س��نتر از دیگر اتفاقاتی اس��ت که 
معموال قابل اس��تفاده است و در برج ها 
دیده می ش��ود که در این دیتاسنتر هم 

اجرا شده است.
مدیرعام��ل آس��یاتک با بی��ان اینکه 
انتق��ال محت��وای فاخ��ر مل��ی ب��رای 
میزبانی در داخل کش��ور، سرعت باالی 
ارسال اطالعات، اش��تغال زایی و تأمین 
بهینه فض��ای همکاری با ش��رکت های 
دانش بنی��ان از مزایای مل��ی و کلیدی 
این پروژه هس��تند، بر نق��ش مهم این 
دیتاسنتر در حمایت از محتوای داخلی 

تأکید کرد. 
ش��ایان ذکر اس��ت که در این مراسم 
از تمبر یادبود دیتاس��نتر ملی آسیاتک 
ب��ا حض��ور خانواده ش��هدای هس��ته ای 
ش��هیدان علیمحم��دی و رضایی ن��ژاد 

رونمایی شد. 

انتقال سرورهای تلگرام الزامی نیست
اخبار

طرح مفهومی گوشی هوشمند 
انعطاف پذیر لنوو معرفی شد

ورل��د  ت��ک  کنفران��س  در  لن��وو  کمپان��ی   
2۰۱۷ محص��والت جذاب��ی معرف��ی ک��رد؛ یکی 
از ای��ن محص��والت، گوش��ی هوش��مند اندروید 
انعطاف پذیری اس��ت که نخس��تین بار آن را ماه 

گذشته مشاهده کردیم. 
 م��اه گذش��ته، لنوو از یک گوش��ی هوش��مند 
مفهوم��ی به نام س��ی پالس رونمایی ک��رد که از 
یک فرم فکتور انعطاف پذی��ر بهره می برد و امکان 
بس��تن آن دور مچ دس��ت کارب��ر، همچون یک 
ساعت هوشمند غول پیکر فراهم بود. این شرکت 
چند روز پیش، در کنفرانس تک ورلد ش��انگهای، 
مجددا این محصول را در معرض نمایش قرار داد. 
براس��اس گزارش وب س��ایت های ت��ک رادار و 
سی نت، نمونه اولیه این گوشی در آن زمان مجهز 
به یک نمایشگر انعطاف پذیر 4.2۶ اینچی و از نوع 
امولد بود. دس��تگاهی که لن��وو در کنفرانس تک 
ورلد در شانگهای به نمایش گذاشت تقریباً مشابه 
همان نمونه قبلی اس��ت، اما براس��اس اطالعاتی 
که وب س��ایت آی تی هوم در مراسم لنوو به دست 
آورده، این نمونه جدید از نمایش��گر بزرگ تری با 

ابعاد 4.3۵ اینچ برخوردار است. 
س��ی پالس نسخه ای سفارشی از اندروید را اجرا 
می کند و مجهز به یک درگاه سیم کارت به همراه 
یک میکرو دوربین حرکتی است که قابلیت ثبت 
و ضبط تصاویر و ویدئوها را در حالت پوش��یدنی 
دارد. سی پالس در حال حاضر قابل فروش نیست 
اما لنوو اعالم کرد که احتمال عرضه دستگاه های 
مش��ابه آن تا دو یا س��ه س��ال آینده وجود دارد. 
لنوو عالوه بر این، ماه گذش��ته از تصویر مفهومی 
یک لپ ت��اپ انعطاف پذیر نی��ز رونمایی کرد. این 
طرح ه��ای مفهومی نش��ان دهنده اش��تیاق باالی 
لنوو برای عرضه دستگاه های انعطاف پذیر به بازار 

است. 

بستن اپلیکیشن ها در iOS کمکی 
به افزایش طول عمر باتری دستگاه 

نخواهد کرد
یک��ی از رایج تری��ن تصورات در مورد سیس��تم 
عامل موبایل اپل و قابلیت مالتی تس��کینگ آن، 
افزای��ش طول عمر باتری با بس��تن نرم افزارهایی 
اس��ت که در لحظه مورد استفاده قرار نمی گیرند 
اما بنا ب��ر گفته های متخصصان این حوزه، چنین 
تصوری اش��تباه بوده و حتی ممکن اس��ت نتیجه 
معکوس داش��ته باش��د.  کمپانی اپ��ل نیز چنین 
مس��ئله ای را رد کرده و مقامات شرکت در پاسخ 
به س��وال کاربران گفته اند که بستن اپلیکیشن ها 
با سوایپ کردن از روی صفحه، به بهبود عملکرد 
باتری آیف��ون کمکی نخواهد کرد.  البته بس��تن 
اپلیکیشن ها برای افزایش عمر باتری مدت زیادی 
اس��ت که به عنوان یکی از حقایق سیس��تم عامل 
iOS مطرح شده و حتی توسط نشریات مختلفی 
ب��ه کاربران توصیه می ش��ود. این ام��ر موجب به 
وج��ود آمدن یک عادت همگانی در میان کاربران 
iOS شده و اکثر صاحبان آیفون و آی پد تا تخلیه 
کامل صفحه مالتی تس��کینگ، به سوایپ کردن 

ادامه می دهند. 

با آیفون بعدی سلفی های بهتری 
می گیرید! 

ب��ا  ش��دند  موف��ق  لی��زر  بخ��ش  در  محقق��ان   
مجه��ز  را  آیف��ون  س��ه بعدی  لی��زر  ی��ک  از  اس��تفاده 
واقعیت ن��گاری   افزای��ش  ب��رای  چه��ره  س��اخت   ب��ه 
)Augmented Reality  ( و تنظیم خودکار فعالیت کنند. 
این حس��گر با نصب روی آیفونAR، تش��خیص 
بهت��ر عم��ق و در نتیج��ه افزایش ثب��ت واقعی در 
ابزاره��ای کارب��ردی گوش��ی و نیز بهب��ود تنظیم 
خودکار در عکس��برداری را به همراه دارد و بس��ته 
به زمانی که بتوان ای��ن تجهیزات را به اندازه کافی 
کوچک کرد و در گوشی جای داد، ممکن است در 

آیفون 8، ۹ یا آیفون پرو یا ایکس ارائه شود. 
ب��ر دوربین ه��ای   AR تراش��ه های  هم اکن��ون 
عکاس��ی جداگانه  اپل نصب است و بازخورد بسیار 
هیجان انگیزی در ثبت زنده تصاویر داشته است اما 
افزوده شدن این امکان به گوشی های اپل این ابزار 
را به طور روزمره در دسترس همه قرار خواهد داد. 
این ابزار که دستگاه تنظیم خودکار لیزری نامیده 
می ش��ود، فاصله را از روی زمان رفت و برگشت نور 
از لیزر به هدف محاسبه می کند و شامل یک لیزر، 
یک عدس��ی، آشکارس��از و یک پردازش��گر است و 
هزینه  آن نزدیک به 2 دالر برای هر گوش��ی است. 
این در حالی اس��ت که در گوشی های آیفون  ۶ به 
بعد، دس��تگاه آشکارس��ازی فازی برای این منظور 
به کار رفته است و با بهره گیری از مقایسه فاز نوری 
که از یک هدف به دو طرف گوشی می رسد، تعیین 
می کن��د که آیا تمرکز عدس��ی به حالت درس��ت 
نزدیک هست یا نه؟ وقتی دوربین به درستی روی 
هدف متمرکز باش��د، اختالف میان رنگ ها بیشتر 

می شود. 

اخبار

 جزییات فاز نخست
دولت الکترونیکی

وزی��ر ارتباط��ات روز سه ش��نبه فاز نخس��ت دولت 
الکترونیک��ی را افتتاح می کند.  به گزارش ایس��نا رضا 
باقری اصل، معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری 
اطالعات ای��ران با بیان اینکه بس��تر ارائه الکترونیکی 
خدمات دولت مهیا شده است، گفت: ارائه خدمات دولت 
بر بستر شبکه ملی باعث کاهش مراجعات و دسترسی 
آزاد کاربران به اطالعات و خدمات می شود.  وی از ارائه 
س��رویس کارورزی، ویزای الکترونیکی، کارپوشه ملی 
ایرانیان، دولت همراه و س��امانه دسترسی به اطالعات 
به عنوان س��رویس های فعال در این پ��روژه خبر داد و 
گفت: در این مرحله اتصال دستگاه ها به یکدیگر برای 
ارائه خدمات فراهم ش��ده است. در همین حال پس از 
این رونمای��ی گام دوم را برای اجرای این پروژه ها اجرا 
خواهیم کرد. معاون سازمان فناوری اطالعات با اشاره 
به اتصال ۱4 خوشه به درگاه خدمات دولت گفت: بستر 
تبادل اطالعات دولت با بخش خصوصی نیز فراهم شده 

و آماده بهره برداری است. 

گلکسی نوت 8 خاکستری، آبی و 
مشکی عرضه خواهد شد

براس��اس ش��ایعه ای جدید، گفته می شود گوشی 
گلکس��ی ن��وت 8 در رنگ ه��ای خاکس��تری، آبی و 

مشکی روانه بازار خواهد شد. 
پس از اینکه سامس��ونگ اوایل هفته جاری ارسال 
دعوت نامه های مربوط به رویداد آنپکد خود را ارسال 
کرد، حاال می دانیم که این کمپانی فبلت مورد انتظار 
گلکس��ی نوت 8 را روز 23 آگوس��ت )یکم شهریور( 
معرف��ی خواهد کرد. حال ش��ایعه جدیدی در مورد 
محصول جدید سامس��ونگ مطرح ش��ده اس��ت که 
باعث افزایش شور و اش��تیاق کاربران نسبت به این 
دستگاه خواهد شد. براساس اعالم یکی از افشاگران 
شناخته ش��ده اخبار فن��اوری، رونالد کوانت، پیش از 
رونمایی از گلکس��ی نوت 8 رنگ های این دستگاه را 
هم می دانستیم. بنا به گفته کوانت، فبلت مورد بحث 
در سه رنگ خاکستری ارکیده، آبی تیره و مشکی به 
بازار عرضه خواهد شد. دو مورد از این رنگ ها با رنگ 
گوش��ی های گلکس��ی اس 8 و گلکسی اس 8 پالس 
که اوایل سال جاری میالدی معرفی شدند، شباهت 

دارد، اما این بار رنگ آبی تیره، کامال جدید است.
در توییت کوانت همچنین اشاره شده است که شاید 
گلکس��ی نوت 8 در رنگ های دیگری نیز تولید ش��ود 
و مس��لما واقعی بودن چنین فرضیه ای بسیار محتمل 
است. سامسونگ معموالً گوشی های هوشمند پرچمدار 
خ��ود را در رنگ ه��ای مختلفی عرض��ه می کند؛ البته 
پرچمداران این شرکت در آمریکا به دلیل عرضه شدن 
توسط اپراتورهای موبایل این کشور، فقط در دو یا سه 
رنگ در دسترس عالقه مندان قرار می گیرند. گلکسی 
ن��وت 8 به احتم��ال زیاد در رنگ ه��ای متنوعی تولید 
خواهد ش��د، اما رنگ های اشاره  ش��ده در این مطلب، 
از جمله محبوب تری��ن رنگ های مدنظر کاربران تلقی 
می ش��وند. در س��ال های اخیر ش��اهد این بوده ایم که 
سامس��ونگ گوش��ی های پرچمدارش را در رنگ های 
بسیار متنوعی تولید کرده است و همین موضوع باعث 
شده محبوبیت دستگاه های مورد اشاره در بین کاربران 

بیشتر شود. 
تاکنون اطالعات دقیق بس��یار کمی در مورد فبلت 
گلکس��ی نوت 8 سامس��ونگ منتشر ش��ده است اما 
کاربران انتظار دارند سامس��ونگ از زبان طراحی به کار 
گرفته ش��ده در گوش��ی های پرچمدار گلکسی اس 8 
و گلکس��ی اس 8 پالس در س��اخت ن��وت 8 نیز بهره 
بگیرد. یک��ی از ویژگی های زب��ان طراحی پرچمداران 
سری گلکس��ی اس 8 این غول کره ای، صفحه نمایش 
اینفینیتی این محصوالت است. البته گفته می شود که 
گوشه های نمایشگر گلکسی نوت 8 نسبت به نمایشگر 
گلکس��ی اس مربعی تر خواهد بود. از نظر مش��خصات 
فنی هم انتظار داریم که فبلت مورد اشاره به پردازنده 
اسنپدراگون 83۵ مجهز شود. از دیگر ویژگی های مورد 
انتظار برای گلکسی نوت 8 می توان به 4 گیگابایت رم 

و حافظه داخلی ۶4 گیگابایتی اشاره کرد. 

تعرفه اینترنت نامحدود تصویب شد
معاون وزیر ارتباطات از تصویب سرویس اینترنت 
نامح��دود و توق��ف ف��روش حجم��ی اینترن��ت در 

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد. 
عل��ی اصغ��ر عمیدی��ان گف��ت: روز گذش��ته در 
کمیس��یون تنظیم مقررات ارتباط��ات توقف فروش 
اینترنت حجمی و ارائه اینترنت نامحدود به کاربران 

اینترنت در کشور به تصویب رسید. 
وی گف��ت: ای��ن مصوبه ب��ه زودی ب��ه اپراتورهای 

ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت ابالغ می شود. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
خاطرنش��ان کرد: ای��ن مصوبه برای ارائ��ه خدمات 
ADSL، اینترنت فیبر نوری وVDSL در نظر گرفته 
شده است و مشترکان می توانند با پرداخت اشتراک 
ثابت ماهانه از حجم زیادی از اینترنت استفاده کنند.  
دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اضافه کرد: 
در این مصوبه هم برای مش��ترکان کم مصرف و هم 
برای مش��ترکان پرمص��رف تمهیداتی در نظر گرفته 

شده است. 

فناوری خالق

بنکیو مانیتوری برای عکاسان حرفه  ای معرفی کرد.
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س��االنه  ع��ادی  عموم��ی  مجم��ع   
شرکت س��ایپا با حضور مدیرعامل گروه 
اعضای هیأت مدیره،  سایپا،  خودروسازی 
نمایندگان س��ازمان  قانونی،  حس��ابرس 
بورس، نمایندگان س��هامداران حقوقی و 
جمع��ی از س��هامداران حقیقی در مرکز 
همایش ه��ای پژوهش��گاه صنع��ت نفت 

برگزار شد. 
به گ��زارش کارپ��رس، مجمع عمومی 
عادی ساالنه شرکت سایپا )سهامی عام( 
با حضور بیش از ۶۹درصد از سهامداران 
ی��ا نماین��دگان قانونی آنها برگزار ش��د 
و گ��زارش هیأت مدی��ره درب��اره فعالیت 
شرکت در سال۹5 و برنامه های سال ۹۶ 
و همچنین گزارش حس��ابرس مستقل و 
ب��ازرس قانونی ارائ��ه و صورت های مالی 
ش��امل ترازنامه، صورت حس��اب سود و 

زیان مورد تصویب مجمع قرار گرفت. 
در این نشس��ت گ��زارش هیأت مدیره 
درب��اره فعالیت و وضع عمومی ش��رکت 
طی س��ال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه 
۱۳۹5 متضم��ن ص��ورت دارایی و دیون 
شرکت در پایان سال مذکور و همچنین 
ترازنامه و حس��اب عملکرد و سود و زیان 
و جری��ان وج��وه نقد ش��رکت و گزارش 
حس��ابرس و بازرس شرکت قرائت شد و 
مجمع پس از بحث و تبادل نظر، مواردی 

را به تصویب رساند. 
بر همین اس��اس طبق سنوات گذشته 
س��ازمان حسابرس��ی به عنوان حسابرس 
و ب��ازرس قانون��ی و روزنام��ه اطالع��ات 
به عنوان روزنامه رس��می این ش��رکت با 
رأی اکثریت برای سال مالی آتی انتخاب 
ش��دند.  در ای��ن مراس��م دکت��ر مهدی 
جمال��ی، مدیرعامل گروه خودروس��ازی 

س��ایپا ضم��ن تقدی��ر از س��هامداران و 
نمایندگان س��هامداران عمده گفت: طی 
دو سال گذش��ته برنامه ای تنظیم کردیم 
که به م��رور ثمراتش را نش��ان می دهد 
و قطع��ا برنامه بزرگ در ش��رکت بزرگ 

موافقان و مخالفان بزرگ دارد. 
 وی افزود: آن چیزی که در گزارش��ات 
ارائه می ش��ود براس��اس یک برنامه ریزی 
بلند مدت اس��ت و ممکن است در بعضی 
مواق��ع مورد اعت��راض کارشناس��ی قرار 
بگی��رد البته در این م��دت همواره مورد 

حمایت سازمان بورس قرار گرفتیم. 
جمال��ی تصری��ح ک��رد: ب��ا حمای��ت 
سازمان های بورس، مالیات و حسابرسی، 
س��ایپا توانس��ت تولید خ��ود را افزایش 
داده و از روزی ۳۰۰ دس��تگاه به بیش از 
۲5۰۰ دستگاه در روز برساند و 5۴درصد 
افزایش تولید در س��ال گذشته را محقق 

کند. 
مدیرعامل گروه سایپا گفت: با حمایت 

و تحمل س��هامداران برنامه های طراحی 
ش��ده در حال اجراست و س��ال گذشته 
ترازنامه ش��رکت اصالح ش��د و هر سال 

نگاه جدیدی در سایپایی نوین داریم. 
گذش��ته  س��ال  ک��رد:  تصری��ح  وی 
5۹ درصد افزایش ریالی در تولید داشتیم 
و همچنی��ن از ط��رف س��ازمان ب��ورس 
بیشترین حمایت را داش��تیم و باالترین 
رقم صکوک کش��ور را توانستیم به خود 

اختصاص دهیم. 
 جمال��ی در ادام��ه خاطرنش��ان کرد: 
خص��وص  در  توانس��تیم  همچنی��ن 
محصول اقدامات موثری داش��ته باشیم و 
خوشبختانه با مشارکت سایپا و سیتروئن 
ش��رکتی به صورت 5۰-5۰ ایجاد شد که 
این مش��ارکت نش��ان از موفقیت س��ایپا 
در عملکردش اس��ت چراکه شرکت های 
بین الملل��ی فعالیت های م��ا را به صورت 

دقیق رصد می کنند.
وی با اش��اره به انجام کارها در س��ایپا 

براس��اس اقتصاد مقاومت��ی گفت: اعتقاد 
راس��خ دارم که راه حل کش��ور براس��اس 
اقتص��اد مقاومتی اس��ت و در س��ایپا هم 
با وجود فش��ارهای موج��ود عملکردمان 

براساس اقتصاد مقاومتی استوار است. 
 مدیرعامل سایپا گفت: براساس همین 
رویه توانس��تیم در سال گذشته ۶درصد 
س��هم بازار را افزایش و کار س��نگین در 

توسعه محصول را ادامه دهیم. 
وی تاکی��د ک��رد: در س��ال گذش��ته 
محصول جدید کوییک را معرفی کردیم 
و تا چند م��اه آینده این محصول پس از 
گذران��دن تمامی اس��تانداردها وارد بازار 
خواه��د ش��د. همچنی��ن تا پایان س��ال 
نخستین محصول از پلتفرم sp100 وارد 
بازار خواهد ش��د.  جمال��ی گفت: متعهد 
می شوم که ساالنه دو محصول جدید در 
سایپا رونمایی بکنیم و این میسر نخواهد 
شد جز با حمایت س��هامداران سایپا که 

تاکنون نیز این گونه بوده است. 
جمالی اظهار کرد: در س��ال جاری گروه 
خودرو س��ازی س��ایپا با ۱۱درصد افزایش 
تولید توانسته شرایط خوبی را به وجود آورد؛ 
به طوری که در چهار ماه گذشته گروه سایپا 
۲۰درص��د افزایش تولید به نس��بت مدت 

مشابه سال گذشته داشته است. 
مدیرعامل گروه س��ایپا گفت: در سال 
جاری س��ود و زیان ش��رکت در ترازنامه 
مالی ش��رکت اصالح ش��ده، ب��ه نحوی 
ک��ه ش��رکت های بین الملل��ی ب��ا رصد 
ش��رایط مالی ش��رکت های س��ایپا آماده 
شراکت و س��رمایه گذاری در شرکت های 
زیرمجموع��ه س��ایپا هس��تند و این در 
حالی اس��ت که تا چن��د وقت پیش جزو 

شرکت های زیان ده بودند. 

مدت هاس��ت که شاهد بحث های مکرر 
بین پلیس و دفاتر اسناد رسمی در مورد 
نقل و انتقال خودرو هستیم و مثل اینکه 
داس��تان س��ردرگمی مردم پایان ندارد و 
متول��ی خاصی هم برای پای��ان دادن به 
این بحث ها وجود ندارد و این س��وال در 
ذهن هر خریدار و فروشنده وسایل نقلیه 
وجود دارد که آیا برای نقل و انتقال نیاز 
به حضور در دفاتر اس��ناد رسمی هست 
یا خیر؟ و متأس��فانه هیچ کس هم پاسخ 

روشنی برای این سوال ندارد. 
 در این بین هر نهادی حرف خودش را 
می زند و بالتکلیفی و سردرگمی سرانجام 
تکلیف مردم اس��ت بر همین اساس باید 
ب��ه صراحت تکلیف مردم روش��ن ش��ود 
تا م��ردم با خیال راحت اق��دام به نقل و 

انتقال خودرو بکنند. 
 

برای سند زدن خودرو نیاز به 
دفترخانه نیست

 سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی 
ناج��ا هفت��ه گذش��ته درب��اره فرآین��د 
ش��ماره گذاری و نق��ل و انتقال خودرو از 
س��وی پلیس گفت: انجام ماموریت های 
پلی��س بر م��دار قان��ون اس��ت و الجرم 

هیچ اص��راری بر اقدام های فراتر از قانون 
نداریم. متاس��فانه این روزها شبهاتی در 
مورد ش��ماره گذاری خودروها برای مردم 
ایجاده ش��ده ک��ه البته ای��ن موضوع از 
س��الیان پیش مطرح اس��ت و به عبارتی 

این قصه سر دراز دارد. 
وی با بیان اینکه در کشور ما قانونگذار 
براس��اس ماده ۲۹ قانون مصوب ۱۳۸۹ 
همانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان 
ش��رط الزم برای فروش و انتقال خودرو 
به دیگری را احراز اصالت خودرو و هویت 
خریدار و فروشنده دانس��ته است، ادامه 
داد: تش��خیص و تایید این س��ه موضوع 
برعهده پلیس گذاش��ته شده و پلیس نیز 
با تایید موارد فوق سند رسمی خودرو را 

صادر می کند. 
س��خنگوی ناج��ا ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
هم��ه وجوه��ات دریافت��ی در این حوزه 
نیز مس��تقیما به حس��اب خزان��ه دولت 
واریز می ش��ود، افزود: در این اقدام هیچ 
منفعت ش��خصی برای کسی وجود ندارد 
و ب��ه تبع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی س��ند 
مالکیت صادره توسط پلیس، سند رسمی 

محسوب می شود. 
منتظرالمه��دی درباره اینک��ه آیا نیاز 

است سند رس��می دیگری توسط عوامل 
دفاتر ثبت اس��ناد رس��می صادر شود یا 
خیر، تصریح کرد: ای��ن موضوع به عهده 
قانونگ��ذار اس��ت و یقین��ا ب��رای پلیس 

توفیری نخواهد داشت. 
ب��ه گفته وی، پلیس ب��ه منظور صرفه 
و مدیری��ت در وقت و زم��ان و همچنین 
اعالم  ترددنکردن غیرضروری شهروندان 
کرده که طبق ماده قانونی فوق الذکر این 
سند رس��میت دارد و کفایت می کند اما 
در کل پلی��س آنچ��ه را قانونگذار تکلیف 
ک��رده الزم االجرا می دان��د و مالک عمل 

پلیس قانون است. 
 

تعویض پالک به تنهایی، به معنای 
انتقال مالکیت نیست

 انج��م ش��عاع،  مع��اون ام��ور اس��ناد 
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کشور هم 
در پاس��خ به این مورد می گوید: در مورد 
خودروهای اصطالحا نوش��ماره توجه به 
ای��ن نکته ضروری اس��ت ک��ه خودروی 
بدون پالک، چه در کارخانه داخلی تولید 
و چه وارد کش��ور ش��ده باشد، صرفا یک 
کاالست و سابقه ای نزد پلیس ندارد و به 
تعبیری فاقد هویت و مشخصات انتظامی 

است، لذا وقتی کارخانه آن را به مشتری 
می فروش��د با یک برگ فروش یا فاکتور، 

معامله صورت می گیرد. 
 وی افزود: این موضوع مش��مول ماده 
۲۹ یاد ش��ده نیس��ت، اما همین که نزد 
پلیس شماره گذاری شد، هویت انتظامی 
پیدا می کند و مش��مول مقررات مختلف 
ق��رار می گی��رد و از جمل��ه اینکه پس از 
تعویض پالک از س��وی پلیس، معامالت 
آن بای��د در دفترخانه و به موجب س��ند 
رس��می ثبت ش��ود.  معاون امور اس��ناد 
س��ازمان ثبت اسناد و امالک گفت: ماده 
۲۹ ه��م همی��ن را می گوی��د و حکم آن 
هیچ گاه درب��اره ثبت اتومبی��ل به عنوان 
یک مال نیست بلکه درباره ثبت یک عقد 
و معامله اس��ت که باید به موجب س��ند 
رس��می و در دفتر اسناد رسمی باشد؛ در 
زمان حاضر رویه قضایی هم همین است 
که س��ند رسمی و ثبت شده در دفترخانه 
را مالک تشخیص مالکیت قرار می دهند 
و ه��رگاه در پرونده ای قرار باش��د اموال 
کسی شناسایی و توقیف شود یا بین ورثه 
تقسیم ش��ود، کسی را مالک می شناسند 
که مالکی��ت خ��ودرو در دفترخانه به او 

منتقل شده باشد. 

ادامه کشمکش ها در مورد سند خودرو

 محصولی استاندارد با قیمت مناسب
جایگزین پراید می شود

اخبار

تویوتا خودروهای برقی اش را در 
چین تولید می کند

 روزنامه ژاپنی آس��اهی در گزارشی اعالم کرد 
تویوت��ا موتور احتماال تا س��ال ۲۰۱۹ تولید انبوه 

خودروهای برقی را در چین آغاز می کند. 
به گ��زارش کارپرس، این روزنام��ه بدون ذکر 
منبع اطالعاتی خود عنوان کرد مدل خودروهای 
برقی بر پایه شاس��ی بلند س��ی اچ  آر خواهد بود 
و منحص��را برای ب��ازار چین تولید خواهد ش��د. 
براس��اس گزارش ای��ن روزنامه پس از محاس��به 
می��زان یارانه ها در مورد ظرفیت نهایی تولید این 
خودروها تصمیم گیری خواهد ش��د، اما ظرفیت 
س��االنه با بیش از چند هزار دستگاه آغاز خواهد 

شد. 
 ریو ساکی، س��خنگوی تویوتا می گوید: »قصد 
داریم طی چند سال آینده به بازار چین خودروی 
برق��ی عرضه کنی��م، اما هنوز درب��اره تولید این 
خودروها در چین تصمیم گیری نش��ده اس��ت.« 
چین به منظ��ور مبارزه با آلودگی ه��وا برنامه ای 
را تدوی��ن کرده اس��ت که به موج��ب آن باید تا 
سال ۲۰۲5 دست کم یک پنجم فروش خودروها 
مربوط ب��ه خودروهای برق��ی و برقی-هیبریدی 

باشد.

هاشم یکه زارع خبر داد
 افزایش تیراژ تولید همراه با 

افزایش کیفیت
 مهن��دس هاش��م یک��ه زارع، مدیرعام��ل گروه 
صنعتی ایران خودرو در گزارش��ی از عملکرد این 
ش��رکت در زمینه رش��د تیراژ تولید، س��ودآوری، 
افزایش کیفیت، عرض��ه محصوالت جدید، اصالح 
س��اختار، توس��عه ص��ادرات و پیش��برد اهداف و 
سیاس��ت های اعالم ش��ده ش��رکت در سال مالی 
منتهی به س��ی ام اس��فند ماه ۹5 توضیحاتی ارائه 

کرد. 
وی توس��عه همکاری ه��ای بین المللی، توس��عه 
محصوالت و بازار و توس��عه مال��ی – اقتصادی را 
از جمله محورهای اصلی حرکت ایران خودرو ذکر 
کرد که در س��ایه بهبود فضای کسب و کار پس از 
برجام سرعت گرفته است. مهندس یکه زارع ضمن 
ارائه گزارش عملکرد و دس��تاوردهای ش��رکت در 
س��ال ۹5 به سهامداران، متذکر شد: ایران خودرو 
در این سال موفق به تولید ۶5۱هزار دستگاه انواع 
محصوالت س��واری و وانت و حفظ س��هم بیش از 
5۰درص��دی خ��ود در خودروهای س��واری برای 

سومین سال پیاپی شده است. 
وی افزای��ش تی��راژ تولید محص��والت را همراه 
با افزایش کیفیت دانس��ت و تاکید کرد: در س��ال 
گذشته محصوالت رانا، س��وزوکی، پژو ۲۰۶، دنا، 
سورن و تندر ۹۰ ستاره های کیفی خود را افزایش 
دادند و در س��ال جاری نیز محصوالتی چون تندر 
پ��الس، دنا پالس در اولین حضور خود در ارزیابی 

چهار و سه ستاره کیفی را کسب کردند. 
وی ادام��ه داد: ش��رکت ایران خودرو در س��ال 
۹5 س��هام خود در دو شرکت به همراه بخشی از 
سهام ۱۰شرکت بورس��ی گروه را به ارزش ۴هزار 
و ۴۶۶میلی��ارد ریال واگذار کرده اس��ت. مهندس 
یکه زارع با اش��اره به ترازنامه و صورت سود و زیان 
ش��رکت ایران خودرو اظهار داشت: هر سهم ایران 
خودرو ۱۴۷ ریال س��ود داده اس��ت که براس��اس 
قانون مجاز به تقس��یم ۱۰درصد، معادل ۱5 ریال 
هس��تیم. وی ادام��ه داد: بودجه اولی��ه و عملکرد 
ای��ران خودرو نیز نش��ان می دهد این ش��رکت در 
بخ��ش عملکرد تولید رش��د ۲۶درص��دی را ثبت 

کرده است. 

با سختگیرانه تر شدن حدود معاینه فنی
میزان مردودی خودروها

سه برابر خواهد شد
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
شهر تهران در خصوص سختگیرانه تر شدن حدود 
مج��از معاین��ه فنی خودروها گفت ک��ه  هنوز به 
صورت رس��می ابالغیه ای مبنی بر سختگیرانه تر 
ش��دن حدود مج��از معاینه فنی از س��وی وزارت 

کشور برای ستاد مرکزی صادر نشده است. 
س��یدنواب حس��ینی منش در گفت وگو با خبر 
خودرو افزود: ستاد مرکزی معاینه فنی اطالعی از 
تغییرات حدود مجاز معاینه فنی خودروها ندارد. 
وی در ادامه با بی��ان اینکه حدود مجاز معاینه 
فنی باید به صورت مرحله ای تغییر یابند، تصریح 
کرد: در صورتی که حدود مجاز معاینه فنی تغییر 
یابد و ش��رایط تست س��ختگیرانه تر شود، به طور 
قطع میزان مردودی ها به سه برابر افزایش خواهد 
یافت و این مس��ئله به ی��ک معضل جدی تبدیل 

خواهد شد. 
مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای 
ش��هر تهران در پایان با اعالم بی اطالعی از تغییر 
حدود مجاز معاینه فنی خودروها از اول مردادماه 
ابراز داش��ت: بهتر است تا زمان ابالغ حدود مجاز 
جدی��د معاینه فنی از س��وی وزارت کش��ور صبر 
پیش��ه کرد و از انتش��ار اخب��ار در این خصوص 

خودداری کرد. 

اخبار

 فروش تابستانی نیسان
جشنواره ای شد! 

 ش��رکت جهان نوین آریا، نماینده رس��می فروش 
و خدم��ات پس از فروش نیس��ان ژاپن، جش��نواره 
فروش تابس��تانی را با پیش��نهادهای خرید  جذاب و 
مناس��ب ترین شرایط و تسهیالت، از ۱۸ تیر تا پایان 

مرداد ۹۶، برگزار می کند. 
هدف از این جش��نواره فروش تابس��تانی، تحویل 
فوری خودروها با پالک به عالقه مندان برند نیس��ان 
است تا بتوانند در تابستان، لذت سفری راحت و امن 

را تجربه کنند. 
فروش نقدی و اقساطی جش��نواره تابستانی با دو 
زمان بن��دی مختل��ف و تحویل 5 و ۳۰ روزه اس��ت 
و ش��امل گزینه ه��ای تخفیف تا ۳ میلی��ون تومان، 
تس��هیالت بلندمدت بدون بهره، ضیافت شام مجلل، 
بیمه بدنه رایگان و سه سال سرویس دوره ای رایگان 

می شود. 
جهان نوین آریا، در این جش��نواره تابس��تانی در 
اقدامی نوآورانه و در راس��تای تکریم مش��تریان و به 
پاس حضور آنها در جمع خانواده نیس��ان، مشتریان 
خود را به ضیافت ش��ام لوک��س و مجلل در بهترین 
رس��توران های ش��هر دعوت می کند. مشتریان پس 
از دریاف��ت خ��ودرو، می توانن��د همراه خان��واده یا 
دوستان ش��ان لحظات دلپذی��ری را در یک مهمانی 

شام و به دعوت نیسان، سپری و ماندگار کنند. 
مش��تریانی ک��ه تمایل ب��ه خرید نقدی نیس��ان 
جوک تیپ اس��پورت و ایکس تری��ل از محبوب ترین 
دارن��د،  نیس��ان  کراس اووره��ای  پرفروش تری��ن  و 
می توانند از هدیه ویژه س��ه س��ال سرویس دوره ای 
رایگان بهره مند ش��وند. سرویس های دوره ای رایگان 
شامل اجرت تمامی سرویس های ادواری تا ۸۰ هزار 
کیلومت��ر، تعویض روغن موتور، فیلت��ر روغن، فیلتر 

هوای موتور و فیلتر هوای اتاق خواهد بود. 
همچنی��ن به منظ��ور اطمینان خاطر مش��تریان و 
آس��ایش آنها، یک س��ال بیمه بدنه رایگان به عنوان 
هدیه برای تمامی خودروهای جش��نواره تابس��تانی 
فعال شده است و مش��تریان گرامی می توانند از آن 

بهره مند شوند. 
ش��رکت جه��ان نوی��ن آری��ا، با هدف گس��ترش 
محص��والت نیس��ان در سراس��ر ای��ران و رعای��ت 
مش��تری مداری، توانس��ت در مدتی محدود مجددا 
محبوبیت این برند ژاپنی را در ایران بر س��ر زبان ها 
ج��اری کند. خدمات دیگری از قبیل تحویل به موقع 
خودرو، ش��ماره گذاری خودروها بدون حضور مالکان 
و تحویل خ��ودرو با پالک و ب��دون هزینه اضافی با 
شعار »تحویل ناب«، خدمات پس از فروش قدرتمند 
در ۱۱ استان کشور و همچنین خدمات سیار نیسان 
ب��ا ن��ام  »اکسپرس س��رویس« نیز ب��رای رفاه حال 

مشتریان توسط این شرکت انجام شده است. 
مش��خصات  دریاف��ت  ب��رای  عالقه من��دان 
کام��ل خودروه��ای نیس��ان می توانن��د به ش��عب 
سراس��ر  در  ش��رکت  ف��روش  نمایندگی ه��ای  و 
 کش��ور و وب س��ایت جه��ان نوی��ن آریا ب��ه آدرس

 www. jna-nissan. ir مراجعه یا با شماره تلفن 
۸۹۰۹ تماس حاصل کنند. 

تیبای برقی به زودی وارد بازار 
می شود

مهدی جمالی دیروز در آیین رونمایی از نخستین 
نمونه موتور ملی سه س��یلندر پرقدرت و کم مصرف 
یورو ۶ تولید شده در شرکت سایپا گفت که: شرکت 
س��ایپا در سال های گذشته به دلیل تحریم ها و سایر 
مش��کالت در ش��رایط بحرانی قرار گرفته بود، اما با 
تدابیر وزیر صنعت به تدریج از مش��کالت خارج شد.  
به گفته این مقام مس��ئول، اصلی ترین موضوعی که 
منجی س��ایپا شد، حرکت به س��مت تنوع محصول 

به عنوان یک اصل اساسی بوده است. 
وی بیان داش��ت: امروز تنوع محصوالت س��ایپا از 
۱۳ محص��ول در گذش��ته به ۲۳ محصول رس��یده 
اس��ت و مگاپلتفرم��ی با توانمن��دی و دانش داخلی 
طراحی کرده ایم که موتور س��ه س��یلندر کم مصرفی 

که رونمایی می شود، بخشی از آن است. 
ب��ه گزارش ایران اکونومیس��ت، جمالی از طراحی 
و توس��عه س��ه محصول جدید از جمله موتور جدید 
تیبا و قرارداد مش��ترکی با شرکت سیتروئن فرانسه 
ب��رای س��اخت موت��ور جدید در راس��تای مس��ائل 
زیس��ت محیطی خبر داد و اف��زود: محصوالت جدید 
س��ایپا از کیفیت باالیی برخوردارند و توان رقابت در 
بازار خواهند داش��ت.  مدیرعامل س��ایپا با اشاره به 
تدارک معاونت خودروی برقی در این شرکت از یک 
س��ال پیش، افزود: آمادگی داریم به زودی خودروی 
تیبای برقی را به بازار عرضه کنیم که مراحل تس��ت 
خود را می گذراند و پس از آن خودروهای sp100 و 
sp0 برقی را در برنامه داریم.  جمالی یادآور شد: در 
سه سال گذشته ۶۲۰۰ میلیارد ریال در این شرکت 
ب��رای س��رمایه گذاری در زمین��ه توس��عه محصول 
برنامه ریزی شده که تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد ریال آن 
اجرایی و هزینه شده است، اما از نمایندگان مجلس 
و سایر مس��ئوالن استدعا داریم تس��هیالت کم بهره 
برای توسعه صنعت خودروی کشور پیش بینی کنند. 
وی تاکید کرد: در صورت تامین س��رمایه، س��ایپا 
این توان را داراست تا به پیشتاز صنعت خودروسازی 

در منطقه تبدیل شود. 

تازه های خودرو
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وزرای ارتباطات و اقتصاد، مرکز ملی پایش محیط کس��ب و کار را 
به عنوان یکی ازخدمات دولت الکترونیکی رونمایی می کنند. 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، مهرناز اصفهانی کارشناس 
مرکز ملی پایش محیط کسب و کار گفت: 
با همکاری س��ازمان فن��اوری اطالعات و 
وزارت اقتص��اد، مرکز مل��ی پایش محیط 

کسب وکار، راه اندازی شده است. 
از راه ان��دازی  ادام��ه داد: ه��دف   وی 
ای��ن مرکز، اطالع رس��انی ب��ه متقاضیان 
مجوزهای کس��ب و کار به عنوان سرویسی 
در پ��روژه ش��بکه ملی اطالع��ات و دولت 

الکترونیک است.  
اصفهانی با بیان اینکه مرکز ملی پایش 
محی��ط کس��ب و کار به صورت آزمایش��ی 
راه اندازی ش��ده اس��ت، گف��ت: این مرکز 
با هم��کاری س��ازمان فن��اوری اطالعات 

و ارتباط��ات در ذی��ل وزارت امور اقتصاد و دارایی راه اندازی ش��ده 
است.  وی هدف از راه اندازی این مرکز را اطالع رسانی به متقاضیان 
مجوز کسب و کار، اطالع از فوریت های کسب و کار و آشنایی با قوانین 

مرتبط با فرآیندهای صدور مجوز برای توس��عه کس��ب و کار عنوان 
کرد. 

 به گفته وی، مطابق با ش��اخص جهانی کس��ب و کار که از سوی 
بانک جهانی همه س��اله اعالم می ش��ود 
افزای��ش رتب��ه ای��ران در این ش��اخص 
می تواند به جذب سرمایه گذاری خارجی 

در اقتصاد کمک کند. 
 اصفهانی افزود: براین اساس مرکز ملی 
پایش محیط کس��ب و کار با فراهم کردن 
بس��تری قصد دارد به توسعه کسب و کار 
در کش��ور کمک کند تا جایگاه ایران در 

این شاخص جهانی ارتقا یابد. 
 وی ب��ا بیان اینکه ظرف مدت چند روز 
آین��ده این مرکز با حضور وزرای ارتباطات 
و اقتصاد رونمایی رس��می می ش��ود، ادامه 
داد: این مرکز در چهار بخش شامل سامانه 
اطالع رسانی مجوزهای کشور )سام(، پایگاه اطالعاتی قوانین و مقررات 
محیط کسب و کار، سامانه رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوز  

)دادور( و مرکز فوریت های محیط کسب و کار فعالیت می کند. 

معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور می گوید مهم ترین برنامه 
هفته ملی مهارت که به عنوان یک اولویت اساس��ی تا پایان س��ال دنبال 
خواهد شد، خروج از حالت آموزش های عرضه محور و استفاده از ظرفیت 

بخش خصوصی است. 
سیدعلی موسوی ضمن تشریح برنامه های 
هفته ملی مهارت، گف��ت: یکی از برنامه های 
سازمان آموزش فنی و حرفه ای در هفته ملی 
مهارت، گسترش رویکرد سفارش پذیر کردن 
آموزش های مهارتی اس��ت و درصددیم ذهن 
صاحبان مش��اغل را برای دادن سفارشا های 
آموزش��ی حساس کنیم و براساس خواست و 

نیاز آنها آموزش بدهیم. 
وی گف��ت: منظ��ور از سفارش��ی ک��ردن 
آموزش ها، سفارش مهارت ها براساس نیاز بازار 
کار اس��ت و اعتقاد داریم باید از آموزش های 
عرضه مح��ور خ��ارج ش��ویم و ب��ه س��مت 

آموزش های تقاضامحور حرکت کنیم. 
معاون آموزش سازمان فنی و حرفه ای کشور استفاده از توان و ظرفیت 
بخش خصوصی در زمینه آموزش های مهارتی را از دیگر برنامه های هفته 

ملی مهارت برشمرد و تصریح کرد: رویکرد سازمان فنی و حرفه ای برون 
سپاری تصدی هایی است که می توان به بخش خصوصی واگذار کرد و برای 

این منظور به دنبال بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. 
به گفته موسوی، دولت نمی تواند در تمام 
مش��اغل و حرفه ها ورود کند و رش��ته های 
جدیدی را راه اندازی یا تکنولوژی رشته های 
جدید را ب��ه روز کند و این بخش خصوصی 
است که در تعامل با مردم و صاحبان مشاغل 
می تواند به راحتی کارگاه ها و آموزشها را به 
روز کند، ب��ه همین دلیل س��ازمان فنی و 
حرفه ای مصمم است با کمک آموزشگاه های 
آزاد خود و با شیب مالیمی اجرای آموزش ها 

را به بخش خصوصی واگذار کند. 
معاون آموزش س��ازمان فن��ی و حرفه ای 
کشور همچنین از اعزام ۱۷ نفر از کارآموزان 
مهارتی به مس��ابقات جهانی مهارت ۲۰۱۷ 
خب��ر داد و گفت: هم اکنون برگزیدگان ملی مهارت در اردوی آموزش��ی 
به سر می برند و در ۲۹ رشته مهارتی، مهرماه امسال به مسابقات ابوظبی 

اعزام می شوند. 

مجید تهرانیان در هفته ملی مه��ارت  از اجرای طرح »ایران مهارت« خبر 
داد و گفت: یکی از انتقادهایی که از نظام آموزش رس��می کش��ور می ش��ود، 
این اس��ت که دانش آم��وزان آموزش های تئوریک را ف��را  می گیرند و کمتر 

به آموزش ه��ای عمل��ی می پردازند. از س��وی 
دیگ��ر ممک��ن اس��ت دوره ه��ای طوالنی مدت 
ب��رای دانش آموزان ایجاد خس��تگی کند، لذا با 
همکاری نزدیکی که در حوزه معاونت متوسطه 
و پرورش��ی داش��تیم طرحی تحت عنوان ایران 
مه��ارت را طراحی و آماده کردیم که براس��اس 
آن ۵۰۰ نوع مهارت کوتاه مدت از دو جلس��ه تا 
۲۰ جلس��ه در آن پیش بینی شده و گام خوبی 
در جهت شناس��ایی اس��تعدادهای افراد است. 
این طرح از مقطع ابتدایی تا متوس��طه ۲ است 
و ه��ر کدام از اس��تانداردها متعلق به یک گروه 
س��نی است و مدارس��ی که مایلند برای والدین 
و خانواده ه��ا نیز دوره های آموزش��ی بگذارند از 

طریق اس��تانداردهای تدوین شده این امر محقق می شود. تهرانیان در بخش 
دیگری از س��خنان خود از اعطای مجوز به موسسات و آموزشگاه های فنی و 
حرفه ای آزاد برای اجرای طرح ایران مهارت خبر داد و گفت: آموزش��گاه های 

آزاد می توانند بر این اس��اس با هر مدرس��ه یا دانشگاهی وارد تفاهم شوند و 
تجهیزات خود را به آنها انتقال دهند و آموزش های خود را در محیط مدرسه 
ارائه کنند این طرح عموما توسط آموزشگاه های آزاد و مدارس انجام می شود 
و هزینه ها برعهده مدارس است، البته بخشی 
از هزینه ها را س��ندیکای آموزش��گاه های آزاد 
در قال��ب تخفیفات ویژه می پردازند. مراس��م 
رونمایی ای��ن طرح ۱۸ لغای��ت ۲۰ مرداد ماه 
برگزار می شود و از طریق کانون های آموزش و 
پرورش و پایگاه های تابستانی آموزش و پرورش 
و مدارس عالقه مند به اجرا در می آید. همچنین 
از برگزاری همایش��ی با عنوان آشنایی مهارت 
آموزان ب��ا محیط واقعی کار در روز دوش��نبه 
خب��رداد و گف��ت: ای��ن همایش ب��ا همکاری 
اتحادیه ها و اتاق  اصناف کش��ور برگزار می شود 
و از مهارت آموختگان محیط واقعی کسب و کار 
نمایش��گاه  برگ��زاری  تقدی��ر می ش��ود. وی 
دستاوردهای فنی و حرفه ای در دریاچه خلیج فارس و شهرهای پردیس، دماوند 
و رباط کریم و همایش��ی در حوزه ترویج آموزش های فنی و حرفه ای در شهر 

رودهن را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در هفته ملی مهارت برشمرد. 

مدت زیادی است که Razer در پی ساختن موس ها، صفحه کلید ها 
و هدفون های بازی بوده است. در ژانویه هر سال،این شرکت  کامپیوتر 
جدی��دی را در نمایش��گاه لوازم الکتریکی مصرف��ی در الس وگاس به 

نمایش می گذارد و در حال حاضر بلومبرگ 
گ��زارش می کند که Razer در حال تالش 
برای ساخت تلفن همراهی هوشمند است. 
البته هیچ چی��زی در مورد ویژگی های این 

تلفن همراه بیان نکرده است. 
 به گفته منابع بلومبرگ و چندین منابع 
ناش��ناس دیگ��ر، این دس��تگاه تلفن همراه 
متناس��ب برای بازیکنان هارد کور اس��ت و 
Razer پاس��خ به پرس��ش ها در مورد این 
تلفن همراه را رد کرده اس��ت. اگر س��اخت 
تلفن های همراه توس��ط این شرکت درست 
باشد یک گوشی Razer پیشرفت و توسعه 

چندانی نخواهد داشت. 
در م��اه ژانوی��ه Razer , the nextbit را خریداری خواهد کرد و 
بالفاصله فروش آن را متوقف خواهد کرد. تیم next bit شامل گوگل 
و اچ تی س��ی است که در این تیم مدیر طراحی، اسکات کرویل است. 

مدیر ش��رکت nextbit  تام موس��ی  در حال حاضر به عنوان معاون 
ارش��د و مدیرشرکت تلفن همراه Razer معرفی شده است. قابل ذکر 
اس��ت که Razer همکاری خود را ب��ا اپراتورهای تلفن همراه اروپایی 

در  ماه مه اعالم کرده است. 
ام��ا اگ��ر Razer در حال س��اخت یک 
گوش��ی باش��د آیا باید انتظار داش��ت که 
یک گوشی منحصر به فرد برای خریداران 
گوش��ی هوشمند در سراس��ر جهان تولید 
کن��د؟ Razer ی��ک رک��ورد طوالن��ی از 
نمای��ش ایده ه��ای بلندپروازان��ه خود که 
هرگ��ز به ب��ازار عرضه نش��د  ی��ا به طور 
محدودی ارائه شد، دارد، همچنین الزم به 
ذکر اس��ت که گاهی نام تجاری و طراحی 

خود را به شرکت های دیگرنیز می دهد. 
بلومبرگ معتقد اس��ت یک��ی از دالیلی 
 که Razer در حال س��اختن شرکتی در 
هنگ کنگ است جمع آوری وجوه برای ساختن یک گوشی است. زیرا 
به نظر می رسد Razer در مورد این ایده بسیار مصمم و جدی است. 
cnet. com/گروه ترجمه فرصت امروز

سفارشی سازی آموزش های فنی و حرفه ایمرکز ملی پایش محیط کسب و کار رونمایی می شود امکان ارائه یک تلفن همراه هوشمند توسط Razerاجرای طرح ایران مهارت

 گروهی از دموکرات ها در کنگره در نامه ای از وزارت دادگستری 
ایاالت متحده و کمیس��یون تجارت فدرال خواس��تند تا به بررسی 
دقیق تری از معامله هول فودز و عرضه محصوالت آن به بازار جهانی 

مواد غذایی بپردازد.
 همچنین از قانونگذاران خواسته شد تاثیر معامله ۱3,۷ میلیارد 
دالری در دسترس��ی به غذاهای س��الم برای ادغام با ایالت دیگر را 

بررسی کنند. 
این در حالی اس��ت که باید نگران این موضوع شد که این ادغام 
می تواند برای جوامع آفریقایی-آمریکایی در سراس��ر کشور که در 
حال حاضر در انتخاب مواد غذایی مناس��ب و مقرون به صرفه از مواد 

مغزی مناسب رنج می برند تاثیرگذار باشد. 
نامه برای بررس��ی این ادغام مواد غذایی، توس��ط نماینده ایاالت 
متحده مارس��یا فود و ۱۱ دموکرات دیگر، از جمله س��ناتور کوری 

بوکر، امضا شد. 
روز پنجشنبه، معاون رئیس آمازون، بری حسامان، در نامه ای به

Fudge، گفت: آمازون و تمام هول فودز امید به گسترش دسترسی 
به مواد غذایی تازه را دارد و در ادامه افزود: ما با شما موافق هستیم 
که دسترس��ی به غذا یک مس��ئله مهم برای کشور است به همین 
دلی��ل ما ه��دف خود را ب��رای بهبود این دسترس��ی به اش��تراک 
می گذاریم و همچنین ما غذای کم هزینه و باکیفیت و غذای س��الم 

را به کد پستی در سراسر کشور عرضه می کنیم. 
نامه Fudge توس��ط انجمن اتحادیه کارگ��ران صنایع غذایی و 
تجاری )UFCW(، که بس��یاری از کارگ��ران مواد غذایی اتحادیه 
در ایاالت متحده را نمایندگی می کند، منتش��ر ش��ده اس��ت. دفتر 

Fudge تایید کرد که این نامه را ارسال کرده است. 
در م��اه ژوئن، برنامه ریزی آمازون در پی خرید مواد غذایی س��الم 
در بازار و معامله هول فودز برای غلبه بر صنعت مواد غذایی، نگرانی 
را ب��رای افزایش قیمت ها، کاهش کیفی��ت محصوالت و صدمه به 

اشتغال افزایش داد. 
با این حال، اکثر کارشناس��ان انتظار دارند که کمیسیون تجاری 

فدرال این ادغام برنامه ریزی شده را تصویب کند. 
روز جمع��ه رئیسUFCW، م��ارک پررون گف��ت: نگرانی های 
سیاس��ی در مورد خری��د هول فودز به دالیل منطقی ای گس��ترش 
می یاب��د زیرا آمادگ��ی آمازون ب��رای تامین مواد غذای��ی می تواند 
بازار خرده فروش��ان را کنترل کند و تهدیدی مس��تقیم بر اقتصاد و 

مصرف کنندگان مواد غذایی دارد.
 تاکنون، آمازون تالش کرده اس��ت تا ای��ن صنعت را به انحصار 
خود درآورد و در حال حاضر بر بزرگ ترین سهم بازار کنترل دارد. 
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اگر آمارها را بررسی کنیم، می بینیم هر چه اقتصاد جهان بزرگ تر 
می شود، در ازای آن مجموع دستمزدهای پرداخت شده به انسان ها 
نیز کاهش می یابد. به عبارت بهتر، پیش��ران های اقتصادی در جهان 
کس��ب و کار دیگر متک��ی به کار اف��راد یا حتی س��رمایه های بزرگ 
مالی نیس��ت، بلک��ه خالقیت در تدوین راهب��رد بازاریابی و فناوری، 

ستون های اصلی یک کسب و کار موفق محسوب می شوند. 
اکنون در بخش ه��ای مختلف اقتصادی اگر ۲۰درصد فعاالن خود 
را با ش��رایط جدید تطبیق دهند، نس��بت ب��ه ۸۰درصد فعاالن که 
هنوز ش��رایط جدی��د را نپذیرفته اند، از امتیاز وی��ژه ای تحت عنوان 
»مزیت رقابتی« برخوردار هستند. این طیف ۲۰درصدی را می توان 

تولیدکنندگان بدون کارخانه یا فروشندگان بدون فروشگاه نامید. 
در سال های آینده هر چه بیشتر پیش می رویم، خواهیم دید دیگر 
شغلی به ما پیشنهاد نمی شود، بلکه هر فرد خودش باید شغل خلق 

کند. 
م��ا باید عمیقا درک کنی��م که بار آینده اقتص��اد، روی دوش هر 
فرد اس��ت، نه صرفا دولت ها و سیاستمداران. به همین دلیل ما باید 
بیاموزیم با رویکرد خالقانه، نگاهی راهبردی به موضوع کس��ب و کار 

داش��ته باش��یم. امروزه دیگر نمی توانیم هر محصول و خدمتی را که 
ایجاد کرده ایم، بفروشیم. زیرا مخاطب امروز بیش از هر زمان دیگری 
باهوش ش��ده اس��ت. به همین دلیل پیش از هر کاری باید نیازهای 
اساس��ی مخاطب امروز شناس��ایی و خدمات براساس آنها طراحی و 

تولید و به بهترین شکل ممکن عرضه شود. 

خأل بازار ایران
معم��وال در ایران، بازاریابی در حد مراجعه مس��تقیم یک ویزیتور 
به بازار ب��رای معرفی و تبلیغ محصول تعریف می ش��ود. در صورتی 
ک��ه بازاریاب��ی یک محصول از زمان قبل از تولی��د آغاز و فرآیند آن 
ت��ا خدمات پس از فروش ادام��ه دارد. به این معنا ک��ه اگر مدیران 
کس��ب و کارها به دنبال کس��ب موفقیت و دس��تیابی به سود پایدار 
هس��تند، باید مراحل ده گانه تدوین استراتژی بازاریابی را طی کنند. 
این مراحل ش��امل تدوین چش��م انداز و ماموریت کسب وکار، تعیین 
 ،SWOT اه��داف، ممیزی بازاریابی، بررس��ی نقاط ق��وت و ضعف
فرضی��ات، تعیین اهداف و راهبردهای بازاریاب��ی، برآورد نتایج قابل 
انتظ��ار و برنام��ه جایگزین، بودجه بندی و برنامه اجرایی یک س��اله 

است. 
جام جم آنالین

یکی از مزایای مربیان کس��ب و کار، فرصت برای کار با بس��یاری 
از کس��ب و کارها و مفاهیم کسب و کار اس��ت و دانستن این موضوع 
که کدام کس��ب و کار مؤثر و موفق اس��ت و کدام موفق نخواهد بود. 
ایده ه��ای منحصر به فرد می توانند موفق ش��وند، ام��ا آنها نیازمند 
بازاریابی تجاری با توانایی مقیاس پذیری و قدرت به منظور افزایش 

حجم و رشد و توسعه بیشتر هستند. 
یکی از کارهای غیر متعارف که ما با آن کار کرده ایم، یک شرکت 
در آفریق��ای جنوب��ی با ن��ام Liza Clifford اس��ت. درحالی که 
مفه��وم لیزا یک موفقیت ف��وری را به همراه داش��ت، این موضوع 

مانند اکثر ایده ها از صاحبان کس��ب 
وکار، از نظ��ر اقتص��ادی قابل اعتماد 
و پای��دار بود و این پای��داری به  این 
معناست که مردم می گویند این یک 
ایده عالی است، بنابراین هنگامی که 
این اتفاق می افتد و ایده ش��ما از نظر 
مش��تریان عالی به نظر می رس��د در 
این مرحله ش��ما نیاز به س��ازماندهی 
تعه��د کارآفرینی خود ب��ه یک مدل 
سیس��تماتیک برای به دس��ت آوردن 
نتای��ج پیش بینی ش��ده ب��رای خود 

دارید.
 بنابراین باید از کس��ب و کار به طور 
کامل آگاهی داش��ته باشید. در ادامه 

به شرح دقیق تر آن می پردازیم. 

1- کس�ب و کار می توان�د بدون 
شما نیز اجرا شود 

ای��ن موض��وع به س��ادگی به این معنی اس��ت که سیس��تم ها و 
فرآیندهای��ی وج��ود دارن��د که کس��ب و کار را هدای��ت می کنند و 
اگ��ر اتفاقی ب��رای صاحب کس��ب و کار بیفتد، کس��ب و کار به دلیل 
داش��تن طرح  می تواند همچنان به رشد و توسعه خود ادامه دهد. 
اس��تراتژی های رش��د و فعالیت های پیش فرض روزانه روی کاغذ 
باید نوش��ته و طراحی شده باش��د و با تیم مشترک در برنامه ریزی 

کسب و کار به اشتراک گذاشته شود. 
بنابراین، این طرح باید به طور مداوم به ارائه مفهومی برای ایجاد 
تجربه ش��خصی مش��تری بپردازد. الزم به ذکر اس��ت که سیستم 
سازی، خالقیت شخصی یا خدمات را خنثی نمی کند، بلکه در واقع 
با ارائه تعاریف و پارامترها برای هر تیمی به آنها چگونگی ارتباط با 
هر مشتری خاص را در چارچوب ارزش و فرهنگ شرکت می آموزد. 
در مورد شرکت لیزا، باید گفت این شرکت با هر یک از مشتریانش 
ب��ا همان فرآین��د اتصاالت خصوصی رفتار می ش��ود و در واقع یک 

تجربه فردی برای مشتریانش فراهم می کند. 

2- همه چیز باید قابل اندازه گیری باشد 
گاهی ایده ه��ا می توانند مبهم به نظر برس��ند. بنابراین هدف ما 
اعداد هس��تند. اینکه بدانیم مشتریان مان در چه نقطه و مرحله ای 
برای کس��ب و کارمان س��ود تولید می کنند؟ به چه چیزهایی برای 
تولید سود نیاز داریم؟ چقدر کسب و کار می تواند مشتریان را راضی 
کند؟ و تا چه اندازه محصوالت و خدمات مان می تواند افراد را برای 

خرید از ما ترغیب کند؟ 
هنگامی که این اعداد ش��ناخته شود، آنچه باید در کسب و کارتان 
انج��ام دهید و آنچ��ه باید هر روز برای موفقی��ت از آن عبور کنید 
برای تان روش��ن تر می ش��ود. آموزش مناس��ب برای فروش و ارائه 
خدمات در یک خرده فروشی ساده می تواند فروش روزانه را به طور 
مؤثری افزایش ده��د و همچنین برنامه تخفیف برای خرید آنالین 
می توان��د مناب��ع مورد نی��از برای 
خرید محص��والت جدید را ذخیره 

و به مشتری معرفی کند.
 ش��ما می توانی��د آنچ��ه را ک��ه 
می دانید مدیری��ت کنید و نتایجی 
را ک��ه به آن نیاز دارید اندازه گیری 

و محاسبه کنید. 

3- در پ�ی رش�د و توس�عه 
کسب و کار خود باشید 

توس��عه و رش��د، گزین��ه ای برای 
کسب و کار نیست بلکه حتی اگر شما 
یک مشاور خانگی یا اینکه می خواهید 
رشد اقتصادی کسب و کاری را کنترل 
کنید باید در پی پیدا کردن و جذب 
مشتریان جدیدی برای کسب درآمد 
بیشتر باشید تا بتوانید کسب و کار یا 
فعالیت های خود را توس��عه دهید. با این حال، اگر هدف شما افزایش 
توسعه و درآمد بیشتر از آن باشد باید فرآیندهای خود را برای افزایش 

مفهوم کسب و کار خود ثبت کنید. 
بزرگ ترین دلیل شکست کسب و کار، فقدان سرمایه نیست، بلکه 
کمبود دانش و مهارت در انجام دادن کارهاس��ت. داشتن یک ایده 
برای کس��ب و کار عالی است، اما دانستن تفاوت بین یک ایده خوب 
و یک ایده تجاری خوب، به معنای واقعی کلمه ایجاد پول در بانک 

و کسب درآمد بیشتر است. 

 ActionCOACH براد سرجرز، بنیانگذار و رئیس *
است. او به عنوان یک کارآفرین، نویسنده و مربی 
کسب و کار، بیش از دو شرکت دارد از جمله شرکت اصلی 
خود یعنی ActionCOACH که این شرکت او دارای 
بیش از 1000 دفتر در 34 کشور است. 
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منابع بلومبرگ اخیرا فاش کرده اند که گوگل در حال آماده سازی خود برای ارائه ی 
سریع ترین و قدرتمندترین خدمات ابری کامپیوترهای کوانتومی است.
رایانه  کوانتومی، ماشینی است که از پدیده ها و قوانین مکانیک کوانتوم مانند برهم نهی و 
درهم تنیدگی برای انجام محاسبات استفاده می کند.
چه باور کنید چه نکنید، گوگل واقعا از کامپیوترهای کوانتومی بهره می برد. مشکل اصلی 
دسترسی محدود به آن ها است؛ دسترسی به این کامپیوترها خارج از این کمپانی مقدور 
نیست. اما این قضیه زودتر از چیزی که تصور کنید، تغییر خواهد کرد. شایعاتی مطرح شده 
است که گوگل اخیرا پیشنهادهایی به محققان برای دسترسی به سیستم های کوانتومی 
خود، برای توسعه برنامه ها و ابزارهای الزم )پروژه اوپن سورس Q initiative( به منظور 
ایجاد نمونه های عملی دیتاسنتر کوانتومی داده  است.
گوگل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده، اما توسعه  پردازش کوانتومی را انکار 
نکرده است. کامال واضح است که گوگل در حال برداشتن قدم هایی برای عملی کردن 
پردازش کوانتومی است.
اگر چه گوگل سرانجام به این هدف دست خواهد  یافت، اما به نظر می رسد نباید فرصت 
را از دست دهد. شرکت آی بی ام هم اکنون خدماتی برای دسترسی به پلتفرم کامپیوترهای 
کوانتومی مهیا کرده و در حال فراهم آوردن استفاده های تجاری کامپیوترهای کوانتومی 
است. مایکروسافت نیز فعالیت هایی را در این زمینه آغاز کرده  است.
اولین بودن در این زمینه و توسعه  سیستم قابل اعتماد، مزیت مهمی نسبت به رقبا 
محسوب می شود، اما اگرچه گوگل در سیستم های ابری قدرتمند است، ولی این مسئله 
هیچ تضمینی برای عرض اندام در کامپیوترهای کوانتومی نیست.

اصرار دموکرات های کنگره آمریکا به بررسی معامله 
هول فودز و آمازون

فوت وفن بازاریابی علمی

 چگونه ایده کسب و کار خود را به یک 
مدل کسب و کار تبدیل کنیم

پردازش کوانتومی 
سرویس آینده گوگل
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نگاهیادداشت

یادداشت

وزیر ارتباطات ضمن اعالم حمایت از کس��ب وکارهای نوپا در حوزه فناوری 
اطالعات گفت: س��رمایه کسب وکارهایی که در بستر فناوری اطالعات فعالیت 

می کنند، اعتماد مردم است و اعتماد مردم با فیلتر ناگهانی سلب می شود. 
به گزارش ایس��نا، محمود واعظی روز گذش��ته در جمع خبرنگاران با بیان 
اینکه کس��ب وکارهای اینترنتی ایجاد ش��ده در راستای شبکه ملی اطالعات 
اس��ت، اظهار کرد: اکنون که ش��رکت های زیادی در ح��وزه فناوری اطالعات 
فعالی��ت می کنن��د و مقررات خاص خود را دارند، مس��ئوالن م��ا در دولت و 
بخش های دیگر باید تفاوتی بین برخورد با یک ش��رکت که تمام س��رمایه اش 

پلت فرم و برنامه نرم افزاری اش است قائل شوند. 

فیلتر کسب و کارهای الکترونیکی 
اعتماد مردم را سلب می کند

محمدرضا نعمت زاده روز یکش��نبه در جمع شرکت های اس��تارتاپی در نمایشگاه 
الکامپ ۲3 گفت: امروزه با روش های س��نتی  نمی توانیم جای��گاه واالیی در صادرات 
داشته باشیم، اما استارتاپ ها می توانند از خالقیت و نوآوری خود برای تحقق این کار 
استفاده کنند. وی یکی از مزیت های مهم شرکت های استارتاپی را نوآوری و خالقیت 
اعالم و اظهار کرد که کش��ور ش��دیدا به این مقوله نیاز دارد. نعمت زاده فعالیت های 
وزارت صنعت، معدن و تجارت را حدود 3۷درصد تولید ناخالصی ملی یا بیش از یک 
س��وم اقتصاد کشور اعالم کرد و گفت: استارتاپ های ما می توانند در این زمینه نقش 
مؤثر داش��ته باشند. وی ادامه داد که کس��ب و کار اعم از توزیع و خرید و فروش 
کاالهای داخلی، صادرات و مدرن کردن واردات از جمله بخش هایی است که 

این شرکت ها می توانند فعالیت داشته باشند. 

دست نیاز وزیر صنعت به سوی 
استارتاپ ها

مسعود محمدی
 کارشناس ارشد بازاریابی 

Brad Sugars* :نویسنده
کارآفرین



ام��روزه آنالین برندینگ ب��ه اندازه  حضور 
فیزیک��ی در ب��ازار اهمی��ت دارد. در ای��ن 
مطلب به بررس��ی مواردی می پردازیم که با 
جلوگیری از وقوع این اش��تباه ها به موفقیت 
بیشتر در کسب و کار دست یافته و همچنین 

اعتبار برند خود را حفظ کنید. 
نداشتن برنامه برای آینده برند خود: 
آیا از مهارت ه��ای کارآفرینی خود مطمئن 
هس��تید؟ فکر می کنید که بهترین محصول 
را در اختیار دارید؟ دوباره فکر کنید، ش��ما 
باید بهتری��ن محصول قرن را تولید کنید یا 
حداقل باید ذهنیتی این گونه داشته باشید. 
اگر مردد هس��تید، وارد بازار نشوید و برای 
گسترش کسب و کار خود در سال  های آینده 

مطمئن قدم بردارید. 
نداشتن یک نام منحصر به فرد برای 
برند: ش��ما باید ی��ک نام منحص��ر  به فرد 
برای برن��د خود انتخاب کنی��د؛ نامی که با 
برنامه های جاه  طلبانه  ش��ما مطابقت داشته 
باشد. حتما مطمئن شوید که نامی مشابه نام 
برند ش��ما در بازار وجود ندارد و همین طور 
بررسی های الزم را انجام دهید تا بتوانید یک 
آدرس مناسب برای وب  سایت برندتان ثبت 
کنید. بعضی مواقع حتی شرکت  های بزرگ 
نیز در این زمینه دچار اش��تباه می ش��وند و 
نام��ی که برای برندش��ان انتخاب می کنند، 

تکراری یا بدون جذابیت است.
کمک نگرفتن از دیگران برای توسعه 
وب سایت: ش��ما شاید در زمینه  تکنولوژی 
مهارت باالیی داش��ته باش��ید، ولی آیا واقعا 
الزم اس��ت که ب��رای یادگیری تم��ام زیر و 
بم های ساختن وب سایت وقت بگذارید؟ این 
موضوع را همیش��ه به یاد داش��ته باشید که 
اولویت اول شما باید راه انداختن کسب و کار 
و رونق به آن باش��د. بنابرای��ن زمان خود را 
با نشستن پش��ت کامپیوتر هدر ندهید، در 
این صورت وقت کمت��ری برای پیش  بردن 
کس��ب و کار خود خواهید داش��ت. کارهای 
تکنیکی را به کارشناسان بسپارید و خودتان 

روی مدیریت کسب و کارتان تمرکز کنید. 
نداش�تن راه ح�ل پش�تیبان: یکی از 

اش��تباهات رایج مردم این اس��ت که ارزش 
اطالعات خود را نمی دانند. این اشتباه حتی 
از کارآفرینان حرفه ای نیز س��ر می زند. شما 
ش��اید با خود فکر کنید که در هیچ حالتی 
اتف��اق بدی برای کس��ب و کار من نمی افتد. 
با اینکه ش��اید بتوانید از کسب و کار خود در 
مقابل س��یل و آتش س��وزی حفاظت کنید، 
ام��ا در مورد تروجان ها چط��ور؟ این نوع از 
بدافزارها می توانند از راه دور وارد سیس��تم 
ش��ما ش��وند و فایل  های تان را آلوده کنند. 
ممکن اس��ت وضعیت به حدی وخیم شود 
ک��ه حتی نتوانید به یک��ی از فایل های خود 
دسترس��ی داشته باش��ید. پس شما بیشتر 
از آنک��ه خودتان تص��ور می کنید در معرض 
آس��یب هس��تید. حتی ش��رکت های بزرگ 
چند ملیت��ی نیز ب��ا چنین حوادث��ی روبه رو 
ش��ده اند، بنابرای��ن همیش��ه ی��ک راه حل 
پش��تیبان ب��رای مواجهه با چنی��ن حوادث 

غیر  قابل اجتناب در نظر داشته باشید. 
تناقض در ارس�ال پیام: اگرچه ممکن 
اس��ت در توییت��ر و فیس ب��وک و لینکداین 
فعالیت زیادی داش��ته باش��ید، ام��ا یکی از 
بدترین اتفاقاتی که ممکن اس��ت برای شما 
پیش  آید این اس��ت که برند شما پیام های 
مختل��ف و متناقض��ی درب��اره ویژگی ه��ا و 
همکاری های ش��ما بفرستد. گاهی بعضی از 
صاحبان کسب و کار، هر کامنت و صفحه  ای 
را در شبکه های اجتماعی الیک می کنند تا 
اینکه برند خودش��ان را بیشتر جلوی چشم 
بیاورند. باید بگوییم که این کار اشتباه است. 
در دنیای کسب و کار باید در مورد هر حرکت 
خود فکر کنید و برنامه داش��ته باشید. برای 
اینکه حضور آنالین کسب و کار خود را سر و 
سامان دهید بهتر است یک مدیر دیجیتال 

مارکتینگ استخدام کنید. 
کسب و کارتان را در گوگل نمی یابید: 
آیا اخیرا ش��رکت یا وب  س��ایت خ��ود را در 
گوگل جس��ت وجو کرده اید؟ اگر جواب تان 
منفی اس��ت باید هرچه س��ریع  تر این  کار را 
انجام دهید. همه می  دانند که امروزه بیشتر 
مردم از موتور جس��ت وجوی گوگل استفاده 

می کنند. پس افراد ب��رای اینکه درباره  برند 
و کس��ب و کارتان بیش��تر بدانن��د، به گوگل 
مراجع��ه خواهند کرد. اگر در باالی لیس��ت 
نتایج جست وجو باشید، بدانید که یک قدم 
از دیگران جلو هستید. یک نکته  مهم دیگر 
هم این است که مطمئن شوید هیچ مطلب 
نادرست و ش��رم  آوری در مورد برند شما در 

اینترنت وجود ندارد. 
اشتباهات و غلط ها در نگارش محتوا: 
شاید به نظرتان مهم نباشد، اما حتما قبل از 
انتشار مطالب خود آنها را چند بار بخوانید و 
 اشکاالت احتمالی را بر طرف کنید. هیچ  وقت 
فکر نکنید که این  کار، وظیفه  وب  نویس��ان 
اس��ت تا مطالب را غلط     گیری کنند. برطرف 
کردن اش��کاالت نوش��تاری و گرامری امری 
بس��یار ضروری است که باعث می شود متن 
شما خواندنی و روان باشد. اینکه وب  سایت و 
پست های شما در شبکه های اجتماعی پر از 
اشتباه باشد، نه تنها آنها را بی  نظم و شلخته 
جلوه می  دهد بلکه روی اعتبار برند شما نیز 

تأثیر منفی می گذارد. 
به دیگ�ران اش�اره نمی کنی�د: فرض 
کنید شما در ش��بکه های اجتماعی فعالیت 
داری��د و تمام هفت��ه در مورد کس��ب و کار 
خ��ود توییت می کنی��د و در مورد کاری که 
می کنید و حیط��ه  فعالیت  تان و فروش های 
ویژه اطالع رس��انی می کنید. هدف از حضور 
در ش��بکه های اجتماع��ی فق��ط معرفی و 
اطالع  رسانی نیست. باید با دیگران در ارتباط 
باشید. باید روابط  دو طرفه ایجاد کنید. سعی 
کنید ب��ا توزیع  کنندگان و کس��ب و کارهای 
دیگر ک��ه در حوزه ش��ما فعالیت می کنند، 
ارتباط برقرار کنید تا یک رابطه  دوس��تانه و 
انگیزانن��ده ایجاد کنید. این کار به رونق کار 

شما کمک می کند. 
ب�ه کاری ک�ه انجام می دهید اش�اره 
نمی کنید: از طرف��ی، نباید فرض کنید که 
هم��ه در مورد کس��ب و کار ش��ما می دانند. 
ش��ما باید به طور مس��تمر در مورد خدماتی 
که ش��رکت  تان ارائه می کند اطالع رس��انی 
کنید. این موض��وع زمانی اهمیت دوچندان 

پی��دا می کند که از روی ن��ام، نتوان به طور 
واضح حوزه فعالیت ش��رکت ش��ما را درک 
کرد. بسیار مهم است فالوئر های شما بدانند 
که ش��رکت  تان چه کاری می تواند برای آنها 
انجام دهد. به  جای اینکه مستقیما به تبلیغ 
خود بپردازید، می توانید مخاطبان خود را به 
صورت حرفه ای تری با کس��ب و کارتان آشنا 
کنی��د. مثال می توانید بگویی��د: آیا می دانید 
شرکت ما در زمینه  … تخصص دارد. حتما 
مطمئن ش��وید که ب��ه مخاطبان  تان گفته 
باشید چرا شرکت شما بر شرکت های مشابه 

دیگر، برتری دارد. 
وجود دامنه های غیر فعال: وقتی شما 
در حال نهایی کردن نام برندتان هس��تید 
و بین. com، . ir یا. biz مردد هس��تید، 
ممکن اس��ت به طور ناخواسته چند دامنه  
اینترنت��ی مختلف را ثبت کنی��د که بعدا 
مجبور ش��وید آنها را حفظ کنید. اگر یکی 
از دامنه  ها را فعال نگه دارید و از دامنه  های 
دیگر اس��تفاده نکنی��د اش��تباه بزرگی را 
مرتکب می شوید، چون مشتری های آینده 
ممکن است سردرگم و حتی عصبانی شده 
و از تجارت با شما منصرف شوند. همیشه  
مطمئن ش��وید که دامنه ه��ای غیر فعال را 
حذف کنید یا اینکه بینندگان آن دامنه ها 

را مستقیما به سایت اصلی هدایت کنید. 
وارد بح�ث نمی ش�وید: آخرین نکته 
این اس��ت که وارد گفت وگوه��ای آنالین 
ش��وید. به راحتی عقیده و احساس تان در 
مورد یک موضوع را با دیگران به اش��تراک 
بگذارید و اجازه دهید دیگران با شخصیت 
شما آشنا ش��وند. مش��تری  ها به برقراری 
ارتباط ش��خصی عالقه دارند و می خواهند 
ببینند که چه  کس��ی پش��ت این شرکت 
است. چطور اس��تیو جابز مدیر عامل فقید 
اپل، به ش��خصیتی شناخته شده در جهان 
تبدیل ش��د؟ برقراری ارتب��اط با دیگران و 
شرکت کردن در بحث ها یکی از روش  های 
هوش��مندانه ب��رای معرفی کس��ب و کار و 

شرکت شما به دیگران است. 
منبع: هورموند

خطاهای متداول در آنالین برندینگ
ایده های طالیی

مارکتینگ و تبلیغات از نگاه دیوید 
آگیلوی

ایدئولوژی ه��ای مارکتین��گ تقریبا هر ۱۰ س��ال تغییر 
می کنند، مگر اینکه شما دیوید آگیلوی باشید و نظریه های 
ش��ما برای مدت��ی طوالنی نزدیک به یک ق��رن، قابل اتکا 
باشد. با اینکه سال ها از مرگ او می گذرد، ایده هایش درباره 
مارکتینگ و تبلیغات، امروزه به همان اندازه کاربرد دارند. او 
با سبک خاصش زمانی پرطرفدارترین مرد دنیای مارکتینگ 

بود. در ادامه به بیان چند توصیه از آگیلوی می پردازیم. 
- مشتری احمق نیس�ت، با او همانند همسرتان 
رفتار کنید: مش��تری از آنچه فک��ر می کنید باهوش تر 
اس��ت و روز به روز باهوش تر می ش��ود. امروزه ۷۳درصد 
از مش��تریان پیش از خرید، درب��اره محصول در اینترنت 
تحقی��ق می کنن��د. محص��والت نامرغوب با وج��ود این 
مشتریان باهوش، دوام نمی آورند و شما نمی توانید با فریب 

آنها به سود برسید. 
- تبلیغات حاوی اطالعات مفیدتر و قانع کننده تر: 
وبالگ ها و کتاب های الکترونیکی مملو از اطالعات مجانی 
هس��تند، به همی��ن دلیل طرف��داران زی��ادی دارند. اگر 
اطالع��ات مفید و کاربردی را مجانی در اختیار مش��تری 
بگذارید، اعتماد او جلب ش��ده و خواهان همکاری با شما 
خواهد شد. آمار دروغ نمی گوید؛ بازدهی کسب وکارهایی 
که وبالگ دارند و پیوسته محتوای سودمند و به روز ارائه 

می کنند، ۱۳ برابر سایر کسب و کارها است. 
-عن�وان، برگ برنده شماس�ت: از عن��وان مؤثری 
استفاده کنید که توجه مشتریان را جلب کند. عنوان های 
س��اده و ش��فاف، فروش را تقویت می کنن��د. درحالی که 
اهمیت این مورد در روزنامه ها و وبالگ ها مشخص است، 
اغل��ب افراد فراموش می کنند که در مارکتینگ با ایمیل، 
عناوین بس��یار تأثیرگذارند. در ایمیل مارکتینگ، عنوان 

ایمیل، مهم ترین عنصر است.  
- مارکتینگ نه ابزار سرگرمی، نه یک ارائه هنری، 
بلکه رس�انه انتقال اطالعات اس�ت:  با وجود نظرات 
مخالف متعدد، پژوهش های بی شماری این عقیده آگیلوی 
را تأیید کرده اند. کلوپ اصالح یک دالری مثال مناس��بی 
است. تمامی مدل کسب و کار آنها بر این ایده استوار بود که 
شما می توانید با صرف چند دالر در ماه، یک اصالح صورت 
عالی داشته باشید. تبلیغات آنها فوق العاده بود، اما آنها کار 
مهم تری کردند و برندهای بی علت گران قیمت تیغ اصالح 
را که بازار را در دست داشتند، به چالش کشیدند. آگیلوی 
معتق��د بود »آنچه می گویی��د از اینکه چگونه می گویید، 

مهم تر است.« 
- با زبان مش�تری س�خن بگویید: اگر می خواهید 
کسی را وادار به انجام کاری یا خریدن محصولی کنید، باید 
به زبان خودش با او حرف بزنید؛ به زبان روزمره او، زبانی 
که با آن فکر می کند. زبان پیچیده، اصطالحات تخصصی 
و لحن تش��ریفاتی دیگ��ر طرفدار ن��دارد. در مقابل، زبان 
محاوره، دنیای مارکتینگ را تس��خیر کرده است. کمپین 
تبلیغاتی فرآورده های لبنی کالیفرنیا با شعار شیر داری؟ یا 
انجامش بده! شعار تبلیغاتی نایکی و این آخرها موفقیت 
خیره کننده تاکو بل با شعار وعده غذای چهارم، نمونه هایی 
از این دست هستند. با مردم متناسب با دانسته های شان 
سخن بگویید. با نگاه از باال یا پایین با آنها صحبت نکنید؛ 

خیلی ساده، فقط با آنها حرف بزنید. 
- فقط بهترین ها را استخدام کنید: افرادی را استخدام 
کنید که از شما بهتر هستند. آنها را به حال خود بگذارید تا 
راه شان را پیدا کنند. به دنبال کسانی باشید که بهترین ها را 
می خواهند و نه کسانی که با جریان رایج کنار می آیند. یک 
استعداد تازه را به چش��م تهدید دیدن، بزرگ ترین اشتباه 
ش��ما است. آنها همراهان ش��ما در یک ماجراجویی بزرگ 

خواهند بود. مارکتینگ یک کار گروهی است. 
- تصویر، شخصیت را می سازد: محصوالت و کاالها 
هم مانند انس��ان ها ش��خصیت دارند و می توانند در بازار 
اعتبار کس��ب کرده یا آن را از دس��ت بدهند. حرفه ای ها 
صحت این نکته را تأیید می کنند. کوکاکوال می توانس��ت 
یک نوش��یدنی س��ودای س��اده باقی بماند، ام��ا به لطف 
تبلیغات��ی و برندینگ، تبدیل به یک��ی از قدرتمندترین 
نام های دنیای کس��ب و کار شد. آنها هر سال ۹/۲ میلیارد 
دالر ص��رف برندین��گ می کنند؛ مبلغی ک��ه از مجموع 
هزینه ه��ای مارکتینگ دو ش��رکت اپل و مایکروس��افت 
بیشتر اس��ت. برندسازی هوش��مندانه موجب شده است 
یک تولیدکننده نوشابه های گازدار، ارزشی بیشتر از تولید 

ناخالص ملی خیلی از کشورهای کوچک داشته باشد. 
- تبلیغات بدون تحقیق، همانقدر خطرناک است 
که رمزگشایی نکردن از تحرکات دشمن در میدان 
جنگ: تحقیق و پژوهش برای آگاهی از خواست مشتریان 
از شما و نیز آگاهی از تصور آنها از برند شما ضروری است. 
اگر زمان کافی برای تحلیل کسب و کارتان صرف نکنید، از 
مسیر موفقیت خارج خواهید شد. اگر می خواهید تبلیغات 
شما همیشه در حال پیشرفت باشد، هیچ وقت آزمودن را 

متوقف نکنید. 
- مدی�ران مارکتین�گ ب�ا تکیه بی�ش از حد به 
تحقیق و پژوهش، خالقیت و پیش بینی را فراموش 
کرده اند: تحقیق و پژوهش کمک بزرگی اس��ت اما شما 
برای اینکه سرنوشت کس��ب و کارتان در دستان خودتان 
باش��د، باید بتوانید تصمیمات صحیح و اساس��ی بگیرید، 
قاطعانه اقدام کنید و نوآور باش��ید. عدم بررسی و قضاوت 
درس��ت هنگام مارکتینگ محصول، می تواند منجر به از 
دس��ت دادن چندباره پول تان ش��ود. گپ نمونه ای از این 
دست است. این شرکت به طور مکرر در ارتقای برندش و 
همگام کردن آن با نیازها و سبک زندگی خریداران مدرن 
شکست خورد، چراکه پیوسته بر روشی اتکا داشت که در 

گذشته خوب جواب می داد. 
منبع: هورموند
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تبلیغات خالق

آگهی شرکت کاریابی  Careerbuilder- شعار: نپرید پایین

ایستگاه تبلیغات

تقلید در تبلیغات
وقتی تصوی��ری تبلیغاتی را می بینیم ک��ه طراحی آن 
فوق العاده ابتکاری و زیباس��ت و نسبتا ارزان تمام شده، با 

خود می گوییم  ای کاش ما این تبلیغ را نوشته بودیم. 
می گوین��د چیزی به نام ایده نو وج��ود ندارد، بلکه هر 
چند وقت یک بار شیوه و دیدگاهی نوین برای مطرح کردن 

ایده های قدیمی به وجود می آید. 
شما باید این ایده ها را در گوشه ذهن تان بایگانی کنید 
تا روزی به موقع از آن تقلید کنید. حتی وقتی تبلیغ واقعا 
تأثیرگذار است، شرکت سازنده اش را پیدا می کنید و پیام 

تبریکی برای شان بفرستید. 
اخیرا یک آگهی  از رادیو در مورد مزارع برکلی که یکی 
از مهم ترین کارخانه های لبنیات سازی شمال کالیفرنیاست 
شنیده ش��د. این آگهی به جای جلب مشتری و تحسین 
خصوصیات شیر این مرکز، از استخدام »کارمندان جدید« 
صحب��ت می کرد. به ج��ای اینکه به بینن��دگان بگوید با 
خریدن شیر مارک برکلی، بهترین شیر را به خانه می برید، 
صدایی گرم، مادرانه و زنانه با چنین جمله ش��گفت آوری 
تبلیغ را آغاز می کند: »اگر شما یک گاو هستید، می خواهم 
از م��زارع برکل��ی برای ت��ان بگوی��م. م��زارع برکلی جای 
فوق العاده ای برای کار کردن است.« سپس این خانم تمام 
گاوهایی را که ممکن است شنونده این تبلیغ باشند برای 
کار در این مرکز دعوت می کند تا با بهترین علوفه و غالت 
تغذیه شوند و در صورت بیماری در هر لحظه به دامپزشک 
دسترسی داشته باشند. اصطبل های شان همیشه مرتب و 
تمیز باشد و در نهایت خیلی باید احمق باشند، اگر جای 

دیگری را برای کار انتخاب کنند. 
این تبلیغ به یاد ماندنی است چون به شیوه ای ابتکاری 
با گاوها صحبت می کند نه با مصرف کنندگان؛ این امتیاز 
بزرگی اس��ت. اگر این شیر برای گاوها مناسب است پس 

برای شما هم خوب است. 
بدون شک این تبلیغ به خصوص برای نوشتن تبلیغات 

تجاری، در آینده الهام بخش شما خواهد بود. 
هنگام نوشتن آگهی های تبلیغاتی اگر برای یافتن شیوه 
خالقانه خودتان از ایده ها، ش��یوه ها و فنون دیگران کمک 
بگیرید، هیچ اش��کالی ندارد. البته نمی گوییم که کلمه به 
کلمه متن آگهی دیگری را بردارید یا ایده شخص دیگری 
را از چنگ��ش درآورید. فق��ط می گوییم تبلیغات ابتکاری 

دیگران همیشه منبعی الهام بخش است. 
حتی کله گنده های تبلیغات هم چنین کاری می کنند. 
معموال ش��رکتی تبلیغاتی دیدگاهی نوی��ن و جدید ارائه 
می دهد؛ چیزی که قبال مش��ابه آن دیده نش��ده و سپس 

ناگهان همه شروع به تقلید از این دیدگاه می کنند. 
همیش��ه همین اتف��اق می افتد. فقط مطمئن باش��ید 
ک��ه فرق بین تقلید و س��رقت را خوب می دانید، به تقلید 

بچسبید. 
منبع: هورموند

تأثیر تایپوگرافی روی میزان اعتماد 
به اخبار

 تشخیص برند به خصوص در رابطه با منابع خبری باید 
در لحظه و به سرعت صورت بگیرد. برای مثال با مشاهده 
فونت انگلیسی قدیمی، برجس��ته و مشکی نام نیویورک 
تایمز و با مشاهده فونت قرمز برجسته در ابتدای جمله ای 

دنباله دار نام سی ان ان به ذهن مان خطور می کند. 
نقش تایپوگرافی و دیزاین در تمام این موارد در واقع این 
نکته را به شما یادآوری می کند که شما در حال استفاده 
از منبعی قابل اعتماد هستید. به گزارش وب سایت خبری

Quartz، ش��رکت های خبری با دقت ب��ه دیزاین فونت 
مخصوص به خ��ود می پردازند زی��را در ادامه خوانندگان 
با آن آش��نا می ش��وند و ب��ه این ترتیب ضمن احس��اس 
راحت��ی با محتوای خبری ب��ه آن اعتماد نیز می کنند. به 
گزارش  ام بی ای نیوز؛ حاال بیش از همیش��ه، ایجاد اعتماد 
برای ش��رکت های خبری اهمیت دارد. بیش از 6۰درصد 
از آمریکایی ه��ا در ح��ال حاض��ر برای دریاف��ت اخبار به 
رسانه های اجتماعی روی آورده اند. در همین حال فضای 

رسانه های اجتماعی پر از اخبار جعلی است. 
قبل از ش��روع به مطالعه یک مقاله، مالحظاتی از طرف 
خوانن��دگان ص��ورت می گیرد. این قبی��ل عناصر دیزاین 
بصری فیلتر هایی مهم برای سنجش صحت اخبار به طور 

آنالین نزد خوانندگان به شمار می روند. 
ب��ا وجود آنک��ه اخبار جعل��ی )مثل جلد ه��ای جعلی 
مجله تایم پیرامون ش��خصیت دونالد ترامپ( شاید بسیار 
نزدیک به واقعیت باش��ند، اما شرکت های معتبر و قانونی 
برای ایجاد یک فونت سفارش��ی، ظریف و در همین حال 
بخش��نده احس��اس امنیت به خواننده به طور ناخودآگاه، 
س��ختی های زیادی را تحمل خواهن��د کرد. حجم زیادی 
از اطالع��ات دریافتی از طریق ای��ن منابع خبری در واقع 
قابل اعتماد یا درست نیستند. نوع تایپ حروف به ما اجازه 
قضاوت ناخودآگاه و س��ریع درباره اعتبار مقاله را می دهد. 
به همین دلیل برخی صفحات سایت های خبری جعلی به 
نظر می رس��ند زیرا فیلتر های بصری ذهن ما می دانند که 
یک جای کار می لنگد. به اعتقاد ساموئل برلو، مدیرعامل 
منبع فونت )Type Network(، به طور ناخودآگاه ذهن 

ما براساس یک سری فیلتر های دیزاین رفتار می کند. 
به همین دلیل فونت سفارش��ی نقش��ی قابل توجه در 
زمینه افزایش اعتبار برند ایفا می کند. اخبار جعلی درصدد 
دور زدن فیلتر های بصری فوق هستند اما ریز ترین جزییات 
اغلب اوقات می توانند به یک سایت ظاهری حرفه ای تر و در 

نتیجه اعتباری بیشتر بدهند. 
در عصر اطالع��ات غلط اینترنتی، بر ق��درت و توانایی 

دیزاین بیش از همیشه افزوده شده است. 
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دالیل بس��یاری وجود دارد که هر شرکت 
یا سازمان بخواهد به توسعه جهانی خود فکر 
کند که سود  بیشتر، قیمت و هزینه های کمتر، 
جذب مهارت ها، استعدادها و تکنولوژی های 
جدید و تنوع در محصول و سوددهی از جمله 
مهم ترین دالیل آن اس��ت. با این حال، قبل 
از اینکه یک ش��رکت فعالیت خ��ود را برای 
گسترش بازاریابی خود آغاز کند، ابتدا باید از 
میزان آمادگی شرکت برای این تغییر و تحول 
آگاه باش��د. انگیزه های این توسعه چیست؟ 
آیا ش��رکت توان اجرایی کردن تمام اقدامات 
الزم را دارد؟ هدف نهایی این توسعه چیست؟ 
زمانی که جواب این س��واالت مشخص شود، 
باید تحقیق روی اس��تراتژی های مناس��ب و 

کارآمد توسعه جهانی بازاریابی آغاز شود. 
 

انتخاب بازار مناسب، نخستین و 
مهم ترین قدم در توسعه جهانی

برای اینکه یک ش��رکت بتواند محصول یا 
خدمات خود را با موفقیت در کش��ور دیگری 
به فروش برس��اند، نخستین و مهم ترین قدم 
انتخ��اب بازار مناس��ب برای ف��روش کاال و 
خدمات مورد نظر اس��ت. درس��ت است که 
ای��ن موضوع کامال بدیهی به نظر می رس��د، 
اما جالب است بدانید بس��یاری از شرکت ها 
به دلی��ل بی توجهی به این اصل اساس��ی و 
سرمایه گذاری در بازار جهانی نامناسب ضرر 
زیادی را متحمل شده و حتی ممکن است در 

توسعه جهانی با شکست مواجه شوند. 
تحقی��ق روی م��واردی نظیر س��ایز بازار، 
نرخ رش��د آن، تحلیل رقبا و ارتقای محصول 
از الزامات توس��عه و گسترش بازاریابی است، 
اما نبای��د از تحقیق روی م��واردی همچون 
نح��وه توزیع جمعیت در یک منطقه، محیط 
کس��ب و کار، اقتصاد و فاکتورهای وابسته به 
مشتری که می توانند روی پتانسیل بازاریابی 
تأثیرگ��ذار باش��ند، غافل بود. ممکن اس��ت 
بسیاری از کشورها ظاهرا شبیه هم باشند، اما 
پتانسیل بازاریابی و توسعه آنها با هم تفاوت 

فاحشی داشته باشد. 
اگر بتوانیم م��واردی را که ب��رای انتخاب 
هوش��مندانه ب��ازار مهم اس��ت ب��ه صورت 

سیس��تماتیک تحلیل کنیم، ادام��ه راه نیز 
برای مان هموار خواهد بود. 

توسعه جهانی: کنترل در مقابل 
سرمایه گذاری

انتخاب بازار مناس��ب ب��ه عواملی از جمله 
کنترل محصول، منابع، میزان ریسک پذیری 
و آش��نایی با اصول بازاریابی بس��تگی دارد. 
فاکتوره��ای دیگری نظی��ر محدودیت های 
قانون��ی و وجود رقبا و ش��رکای کاری نیز بر 
این انتخاب تأثی��ر دارد. صادرات محصول و 
اعط��ای نمایندگی، از جمله اقداماتی اس��ت 
که به کمترین س��رمایه گذاری نیاز دارد، اما 
از آن س��و کمترین کنترل نیز روی آن وجود 
دارد. در مقابل، س��رمایه گذاری های مشترک 
و مالکیت ۱۰۰ درصدی یک کس��ب و کار به 
هزینه و زمان بیشتری نیاز دارد اما کنترل آن 
نیز راحت تر است. راه حل منطقی آن است که 
روش های توسعه جهانی متناسب با نوع بازار 

انتخاب شود، البته 
در  نی��ز  محصول 
نقش  انتخاب  این 
دارد. ب��رای مثال، 
ب��رای محصوالتی 
که به خدمات پس 
از فروش نسبتا باال 
ی��ا ارتب��اط مکرر 
ب��ا مش��تری نیاز 
دارد، مالکی��ت تام 
ممکن  محص��ول 
گزین��ه  اس��ت 
در  باش��د.  بهتری 

نهایت همه چیز به پتانسیل بازار برمی گردد؛ 
ب��ازاری که انتخ��اب کرده اید چق��در ارزش 

سرمایه گذاری و صرف هزینه دارد؟ 
1- صادرات

صادرات هم ش��امل فروش مس��تقیم کاال 
به مش��تری نهایی و هم شامل فروش کاال از 
طریق واس��طه به مشتری می شود. در حالت 
اول، تولید کنن��ده می تواند خ��ود به صورت 
مس��تقیم با مش��تری در ارتباط بوده و برای 
جل��ب رضایت او تالش کن��د درحالی که در 

صادرات غیرمستقیم تولید کننده با اعتماد و 
اتکا به دانش و اطالعات فروشندگان واسطه، 
کار ف��روش را ب��رای خ��ود هم��وار می کند. 
خریدوف��روش الکترونیکی و آنالین از جمله 
مثال های بارز صادرات مس��تقیم اس��ت. در 
مجموع، صادرات از کم هزینه ترین روش های 
توسعه جهانی بازاریابی است، اما می توان آن 
را از کم س��ودترین استراتژی ها نیز به حساب 

آورد.
2- اعطای نمایندگی

اعط��ای نمایندگ��ی معموال زمان��ی اتفاق 
می افتد که یک ش��رکت ی��ا تولید کننده به 
شخص ثالثی مجوز می دهد تا با داشتن حق 
مالکیت معنوی و استفاده از برند و نام تجاری 
شرکت، محصوالت آن ش��رکت را به فروش 
برس��اند. برای مثال، فرانشیز نوعی از اعطای 
نمایندگی است که به یک شرکت ثالث اجازه 
می دهد با سرمایه گذاری اندک تحت نظر یک 
شرکت بزرگ تر شروع به کار کند. این شرکت 
اس��ت  موظ��ف 
قوانی��ن  تمام��ی 
ش��رکت م��ادر را 
رعای��ت کن��د. با 
ای��ن ح��ال اگ��ر 
بر  دقیقی  کنترل 
کار ش��رکت ثالث 
ممک��ن  نباش��د، 
شرکت  این  است 
در ط��ول زمان به 
یک رقیب تجاری 

تبدیل شود. 

3- سرمایه گذاری مشترک
احداث یک شرکت یا یک شریک تجاری 
دیگر، معموال از جمله روش هایی است که 
در حیطه توسعه جهانی با استقبال مواجه 
می شود. منظور از سرمایه گذاری مشترک 
این است که یک شرکت بتواند از اطالعات، 
زیرساخت ها و شهرت و محبوبیت شریک 
خود اس��تفاده کند تا بتواند کاالی خود را 
به فروش برس��اند. این روش امکان کنترل 
بیشتری را نس��بت به دو روش قبل فراهم 

کرده و سرعت رشد و توسعه را نیز افزایش 
می ده��د. البت��ه چالش ب��زرگ این روش 
اطمین��ان حاص��ل کردن از همس��و بودن 
اه��داف هر دو ش��رکت یا کارخانه اس��ت. 
در س��رمایه گذاری مش��ترک، هم هزینه ها 
و خط��رات و هم س��ود و منفع��ت بین دو 
طرف تقسیم می ش��ود. در برخی حوزه ها، 
تنها اس��تراتژی ورود به بازار جهانی همین 

روش است. 

سواالتی که باید پاسخ داده شود
ب��رای موفقیت در زمینه توس��عه جهانی، 
س��واالتی در مورد محصوالت، بازاریابی آن و 
زمان و مکان ارائه محصول است که باید پاسخ 
داده شود. این سواالت شامل موارد زیر است. 
- بومی س�ازی: آیا محصول شما نیاز به 
بومی سازی دارد؟ به عبارت دیگر، آیا محصول 
ش��ما برای سازگار ش��دن با شرایط محیطی 
نیازمند تغییر است؟ آیا این تغییرات، جزیی 

بوده یا کل محصول باید تغییر کند؟ 
- آگاهی نسبت به محصول: برای عرضه 
محصول و حتی برند آن به بازار، چقدر آگاهی 
نیاز اس��ت؟ آیا مردم نیاز به آموزش دارند تا 

بتوانند از محصول استفاده کنند یا خیر؟ 
- مکان توزی�ع محصول: فکر می کنید 
در کدام ش��هرها محصول ش��ما با استقبال 
بیشتری روبه رو خواهد شد؟ شهرهای بزرگ 
یا کوچک؟ آی��ا نیاز به یک دوره آزمایش��ی 

عرضه محصول احساس می شود یا خیر؟ 
برای موفق شدن نیاز به دانش دارید

برای موفقیت در بازار جهانی، باید ابتدا قادر 
باشید بازار را به خوبی تحلیل کرده و سپس 
با توجه به اهداف شرکت خود، موقعیت های 
ریس��ک را نیز بررس��ی کنید. هر استراتژی 
انتخابی باید صراحتا مشخص شده و شرکای 
هر طرح با درایت انتخاب شوند. همچنین این 
تحقیق��ات باید دوباره تکرار ش��ده و از نتایج 
یافته ه��ای جدید مج��ددا در بهبود برنامه ها 
اس��تفاده شود. فراموش نکنید شرط پیروزی 
در رقابت جهانی، اس��تفاده از ابزار قدرتمند 

دانش است. 
Ibazaryabi/Blogeuromonitor

مسئله ای که به شما در فروش بیشتر استراتژی های مرتبط با توسعه جهانی
در رسانه های اجتماعی کمک می کند 

اتص��ال بزرگ تر ممکن اس��ت همیش��ه به معنای 
اتصال بیش��تر نباشد. رس��انه های اجتماعی از آغاز 
قرن بیس��ت و یکم، چهره جه��ان را تغییر داده اند. 
هنگامی که فیس بوک و سپس توییتر معرفی شدند، 
اعضای این شبکه ها آماده مشارکت با یکدیگر بودند 
و ام��روزه ش��ما می توانید نام کس��ی را در توییت یا 
فیس ب��وک ذکر کنید و از خبر ها مطلع ش��وید. تنها 
کافی اس��ت س��راغ یکی از این شبکه های اجتماعی 

بروید. 

1- اعتماد بسازید 
اردن هاربین��گ، یک��ی از بنیانگذاران پادکس��ت 
Art of Charm می گوی��د: تع��داد کمی از مردم، 
با طرفداران خود ارتباط برقرار می کنند. باید بدانید 
وقتی واقعا ب��ا مردم تعامل برقرار می کنید، بس��یار 
ش��گفت زده می شوند. ش��ما این گونه به طور جدی و 
معتبر، برای کس��ب و کار خود اعتماد ایجاد می کنید 
و زمانی ک��ه مردم به ش��ما اعتم��اد می کنند و نفوذ 
بیش��تری خواهید داش��ت، این گونه مردم می توانند 
پیام های��ی را ک��ه می خواهید گس��ترش دهید تا به 

فروش برسد بیشتر به اشتراک می گذارند. 

2- تخصص خود را به اشتراک بگذارید
گرانت ویز، کارآفرین س��ریالی و بنیانگذار دانشگاه 
بازاریابی ام��الک، به رغم درونگرا ب��ودن، تأثیرگذار 
اجتماعی اس��ت. او بیان می کند ای��ن موضوع مهم 
اس��ت که به تگ ها، نظرات، اشتراک ها، یادداشت ها 
و... پاس��خ دهی��د ت��ا رواب��ط و حتی ف��روش را در 
کس��ب و کارتان تقوی��ت کنید و در ادام��ه می گوید: 
به سادگی با مش��ارکت و تالش با کمک کسانی که 
با من در ارتباط بودند، توانس��تم هر هفته محصول 
فروش جدیدی را به کس��ب و کارخود اضافه کنم که 

به من کمک کرد شرکت را توسعه دهم. 

ره�ا  را  دنبال کنن�دگان  ب�ا  ارتب�اط   -3
نکنید  

کارولین س��ولدو، کارش��ناس بازاریاب��ی می گوید: 
همانطور که رس��انه های اجتماعی به س��وی تجاری 
ش��دن گام برمی دارند، این ارتباط با دنبال کنندگان 
هم کمتر و کمتر می ش��ود و ارتباطات ش��خصی از 

بین می رود.
 بازاریابان هوش��مند باید این موضوع را بدانند که 
برای پاس��خ دادن به پس��ت ها زمانی که نامی از آنها 
ذکر ش��ده یا برچسب گذاری ش��ده اند، آماده باشند 
زیرا این کار ارتباط بین بازاریاب و دنبال کنندگان را 
افزایش می دهد و این همان چیزی اس��ت که هر دو 

طرف در ابتدا می خواهند. 

4- مکالم�ات خ�ود را ب�ه منظ�ور توس�عه 
کسب و کار خود افزایش دهید 

جاسمین ستار، کارشناس بازاریابی می گوید: »اگر 
به نظریات به طور پیوس��ته پاسخ ندهید، دلیل کمی 
برای ادامه دادن نظر توس��ط افراد به وجود می آید. 
اگر افراد از نظر دادن و پس��ندیدن پس��ت های شما 
امتناع کنند، ارتباط ش��ما با دنی��ای اطراف و افراد 
دیگر کاهش می یابد و رس��یدن ب��ه اهداف  برای تان 
دشوار می شود. مهم این اس��ت به یاد داشته باشید 
که رس��انه های اجتماعی یک مکالمه واقعی زندگی 

در اینترنت است. 
بنابراین، نگران نباش��ید که برای کسب و کار خود 
چه تعدادی دنبال کننده دارید و تمرکز خود را روی 
اجتماعی بودن که مهم ترین اصل برای کس��ب و کار 

اینترنتی است، قرار دهید. 
inc. com :منبع

رابطه بین ارزش برند و مشتریان یک 
قدم در نورومارکتینگ

برندهایی وجود دارند که مشتریان به آنها اعتماد می کنند. 
برندهایی هم وجود دارند که مش��تریان عاشق آن هستند. 
به دس��ت آوردن این عشق به هیچ وجه ساده نیست. برای 
داشتن آن، باید محرک مثبتی را در مغز مشتری ایجاد کنید. 
این تصور که صرفاً با ایجاد برتری و تمایز برای مش��تریان، 
می توانید برندتان را در قلب آنان قرار دهید، کامال اش��تباه 
اس��ت. با تأمین ترجیحات ش��خصی ف��رد، نمی توانید آنها 
را مجبور کنید برندتان را دوس��ت داشته باش��ند. احساس 
عشق در انس��ان ها با منافع شخصی منافات دارد. برعکس، 
عش��ق کامال همتراز ازخودگذشتگی است. مدل سابقی که 
با ایجاد منافع ش��خصی برای مش��تری بنا ش��ده بود، هیچ 
وقت قادر به توضیح این امر نبود که چرا انس��ان ها تصمیم 
می گیرند بچه دار شوند و چگونه برای فرزندان شان این همه 
از خودگذش��تگی انجام می دهند. عش��ق یک انگیزه دهنده 
ناخودآگاه است که بسیار بیشتر از منافع شخصی، انسان ها 
را به س��وی آگاهی اجتماعی و انتخاب های شان در زندگی 
 ،Rachel Krantonو George Akerlof .هل می دهد
برندگان جایزه نوبل اقتصاد، در فرضیه خود مفهوم حقیقی 
رفتار و هویت اقتصادی را زیر سوال بردند. آنها متوجه شدند 
که متعلقات و ارزش های یک جامعه، هس��ته اصلی هویت 
انسان هاس��ت. در واقع وقتی به قوانی��ن و ارزش های درونی 
کس��ی تجاوز شود، ش��خص دچار اضطراب زیادی می شود. 
این مسئله به این معنی است که مغز انسان اگر در موقعیتی 
قرار گیرد که به ارزش  ها و اهداف درونی او خدشه وارد شود، 
نگرانی بیش��تری را در خود حس می کن��د. این ارزش های 
اصلی مستقیما با قدرتمندترین انگیزه دهنده در مغز انسان 
مرتبط هس��تند، یعنی عش��ق! در مورد مشتریان خود باید 
بدانید که مغز آنان عالقه کمتری در جهت رسیدن به منافع 
شخصی و ترجیحات خود دارد. در عوض بیشتر به دریافت 
عشق و همین طور عشق ورزیدن به دیگران عالقه مند است. 
بیایید با مثال صحبت کنیم. چطور در صنعت اتومبیل سازی، 
م��ا می توانیم از این نکات اس��تفاده کنیم؟ برای مش��تری، 
ارزش های کارخانه سازنده اتومبیل از خصوصیات و مزایای 
آن مهم تر است. افراد عمال عمده نیازهای خود را در مقاومت 
و ایمنی آن ماش��ین در براب��ر تصادفات نمی بینند، هرچند 
این مسئله بس��یار مهم است ولی کارخانجات خودروسازی 
برای افزایش ارزش برند خود، حتما باید این نکته را مدنظر 
قرار دهند. ش��اید به نظر ش��ما خنده دار باشد که یک برند، 
عش��ق بی ش��ائبه ای را به مشتریان خود نش��ان دهد. برای 
مثال تبلی��غ کمپانی Subaru را در نظ��ر بگیرید. در این 
تبلیغ، وقتی یک نوجوان بعد از تصادف با ماش��ین، مادرش 
را می بین��د، از او عذرخواهی می کن��د و مادر در یک جمله 
می گوید: »حالت خوبه؟ فقط همین برای من مهمه.« وقتی 
Subaru امنیت ماشین را در قالب یک عشق بی حد و حصر 
نش��ان داد، گفتن این جمله از سوی این برند، چیز چندان 
عجیبی نیست؛ »عشق همان چیزی است که Subaru را 
به Subaru تبدیل کرده اس��ت.« نیمکره چپ مغز انس��ان 
با احساس��ات درگیر اس��ت و به خوبی آن را درک می کند. 
به همی��ن دلیل، یک برند نمی تواند ارزش های غیرواقعی را 
تبلیغ کند. اگر Subaru به این امر اش��اره می کرد که این 
ماشین و این کمپانی بچه های شما را دوست دارد، آیا باز هم 
توجه مش��تریان را به خود جلب می کرد؟ اما در این تبلیغ، 
Subaru با نش��ان دادن عش��ق خانواده به فرزند و احتیاط 
این کمپانی در س��اخت ماش��ین هایی که حتی در صورت 
تصادف نیز فرزندان را س��الم به خانه بازمی گرداند، بهترین 
کار را انجام داد. در واقع مش��تریان به دنبال پاسخگویی به 
بخش »چه می خواهم« مغز هستند، بدون اینکه به قسمت 
»چه کسی هستم« مغزشان آسیبی وارد شود. امروزه، بیش 
از هر زمان دیگری، برندها در حوزه های مسئولیت اجتماعی 
CSR وظیف��ه غ��ذا دادن و لباس پوش��اندن به مش��تریان 
نیازمند را برعه��ده دارند. برندها از طریق تبلیغات، مردم را 
درمان می کنند و به مشتریان و کارکنان خود امید و هدف 
می بخشند. برندهایی که به سرعت اعتبار خود را نزد مشتری 
افزایش دهند، بس��یار قدرتمندتر در کنار سایر برندها ظاهر 

می شوند و مشتریان را با خود همراه می کنند. 
همواره این چهار نکته را در ذهن داشته باشید: 

1- راهنمای ارزش برند خود را مشخص کنید  )حداقل سه مورد(
تعدادی اصول و ارزش اخالقی برای برندتان تعریف کنید 
تا راهنمای کمپانی و کارمندان تان باشد. حتما به این نکته 
دقت کنید که ارزش بس��یار فراتر از اهداف اس��ت و این دو 
مورد را با هم اش��تباه نگیرید. رعایت ارزش و اخالقیات در 
برند، در این دوره که اکثر برندها تنها براساس پول تعریف 

شده اند، بسیار حائز اهمیت است. 
2- عشق را به عنوان بزرگ ترین ارزش در نظر بگیرید 
عش��ق ی��ک ارزش جهان��ی اس��ت. اگر ش��ما تعریف از 
خودگذشتگی و عشق بی شائبه را در برندتان در نظر بگیرید، 
ب��ه خوبی می توانید از آن اس��تفاده کنید. )به همین دلیل 
اس��ت که شرکت های NGO با داش��تن ارزش احتراما به 
انسانیت همیشه جزو سودآورترین و موفق ترین شرکت های 

دنیا هستند(
3- سرویس های اجتماعی بر سرویس های شخصی 

ارجحیت دارند 
در مطالعات جدید، جایگاه برند با سرویس های اجتماعی 
ارتب��اط تنگاتنگ��ی دارد. ب��ه همی��ن دلیل مدت هاس��ت 

اپلیکیشن های موبایل بسیار پرکاربرد هستند. 
4- عمل باالتر از حرف است 

این بدان معنی است که نشان دادن امکانات شما بسیار 
کاربردی تر از متن ها و اعالمیه هاست. پس تنها به صحبت 
در م��ورد برن��د خ��ود در تبلیغات اکتفا نکنی��د و به مردم 
خصوصیات واقعی محصول را نشان دهید. برند شما چیزی 

جز تعهد نیست که بارها و بارها آن را ارائه می دهید. 
imarketor :منبع

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

کمپین بازاریابی ارتباط از نوع قهوه نسکافه - یکی از سخت ترین کارها برای عابرین پیاده انتظار کشیدن پشت چراغ قرمز است. این موضوعی 
است که برند نسکافه هم به آن رسیده است و برای آن دست به اجرای یک کمپین بازاریابی خالقانه زده است. نسکافه که در راستای کمپین های 
اجتماعی خود همچنان از ایده های تعاملی و ارتباطی برای ایده های بازاریابی خود استفاده می کند این بار به سراغ چراغ های انتظار عابرین پیاده 

رفته است و کمپین ارتباط از نوع نسکافه Instant Connections را اجرائی کرده است.  عابرین پیاده که پشت خط عابر می ایستند و باید با 
کلیک چراغ در انتظار سبز شدن آن باشند بجای آن با دستگاه قهوه ساز نسکافه روبرو می شوند که به یک مانیتور کوچک مجهز است. در تصویر 

فردی که آن سوی خیابان ایستاده است نشان داده می شود و اگر هر دو با هم کلید دستگاه را فشار بدهند یک فنجان قهوه رایگان دریافت 
خواهند کرد. نتیجه این کمپین بازاریابی خالقانه بسیار جالب توجه است: در یک روز 31۸ ارتباط از نوع قهوه نسکافه اتفاق افتاد و 33 های فایو 

و 2۵۸ دست تکان دادن و ۸3۹ لبخند نقش بست و البته تعداد بی شماری مکالمه بین افراد صورت گرفت.

برای موفقیت در بازار جهانی، باید 
ابتدا قادر باشید بازار را به خوبی 
تحلیل کرده و سپس با توجه به 
اهداف شرکت خود، موقعیت های 
ریسک را نیز بررسی کنید. هر 
استراتژی انتخابی باید صراحتا 

مشخص شده و شرکای هر طرح 
با درایت انتخاب شوند



مدیریت استراتژیک بازار
مدیریت اس��تراتژیک بازار، سیستمی است که برای 
کمک به مدیریت برای خلق، تغییر یا حفظ استراتژی 
کسب و کار و خلق چش��م اندازهای استراتژیک طراحی 
شده است. چشم انداز استراتژیک تجسمی از استراتژی 
یا مجموعه ای از استراتژی های آتی خواهد بود. تحقق 
 اس��تراتژی بهینه ممکن اس��ت با تأخیر همراه باش��د 
چرا که ممکن اس��ت ش��رکت آمادگی الزم را نداشته 
یا هنوز ش��رایط الزم فراهم نباش��د. چشم انداز، مسیر 
و هدفی برای اس��تراتژی ها و فعالیت های حال حاضر 
س��ازمان فراهم می آورد و از طریق ایجاد هدفی بلند و 

ارزشمند، می تواند الهام بخش افراد سازمان باشد. 
مدیریت اس��تراتژیک بازار درگیر تصمیماتی اس��ت 
که تأثیرات اساس��ی و بلند مدت بر سازمان می گذارند. 
برگرداندن یا تغییر دادن اس��تراتژی های کس��ب و کار 
حاص��ل از این سیس��تم از بعد زمانی یا منابع بس��یار 
پرهزین��ه خواه��د ب��ود. در حقیقت، ای��ن تصمیمات 
استراتژیک هستند که تفاوت میان موفقیت، متوسط 
بودن، شکست یا حتی بقای شرکت را موجب می شوند. 
هدف اصلی، توسعه استراتژی های کسب و کار صحیح 
اس��ت، اما این پایان کار نیس��ت. با داش��تن استراتژی 

کسب و کار موظفیم: 
- به صورت مستمر اس��تراتژی را به چالش بکشیم 
تا از متناس��ب ب��ودن آن با بازاره��ای در حال تغییر و 
پاسخگویی آن به فرصت های ایجاد شده اطمینان یابیم. 
- مطمئن شویم سازمان مهارت ها و شایستگی های 
الزم را برای موفقیت اس��تراتژی توسعه می دهد یا آنها 

را حفظ می کند. 
- اس��تراتژی را با تالش و تمرکز پیاده سازی کنیم؛ 
بهترین استراتژی هم چنانچه بد اجرا شود به شکست 

منجر خواهد شد. 

اهداف مدیریت استراتژیک بازار 
- مدنظ��ر ق��رار دادن انتخاب ه��ای اس��تراتژیک را 
سرعت بخش��د. کدام رویدادهای خارجی، فرصت ها و 
تهدیدهای��ی را به وج��ود می آورند که نیازمند واکنش 
مناس��ب و به موقع هستند؟ چه مس��ائل استراتژیکی 
پی��ش روی ش��رکت ق��رار دارد؟ چ��ه گزینه ه��ای 
اس��تراتژیکی باید در نظر گرفته ش��ود؟ آن روی دیگر 
مدیریت اس��تراتژیک بازار معموال انحراف استراتژیک 
 و غرق ش��دن در مش��کالت روزمره اس��ت. هیچ چیز 
غم انگیزتر از این نیس��ت که سازمان به دلیل گرفتن 

تصمیم استراتژیک دیرهنگام با شکست مواجه شود. 

- در مواجهه با تغییر، به کس��ب و کار کمک می کند. 
چنانچه محیط کامال پایدار و الگوی فروش رضایت بخش 
باشد، احتماال نیاز اندکی به تغییرات استراتژیک چه در 
مسیر و چه در شدت عمل وجود خواهد داشت. در آن 
صورت مدیریت اس��تراتژیک بازار چندان تعیین کننده 
نخواهد بود، اما امروزه بیشتر سازمان ها در محیط هایی 
به ش��دت غیرقابل پیش بینی و متغیر به سر می برند و 
بنابراین به رویکردهایی برای مواجهه استراتژیک با این 

شرایط نیاز دارند. 
- داشتن دیدگاهی بلندمدت را اجبار کند. فشارهای 
زی��ادی جه��ت مدیریت کردن ب��ا تمرکز ب��ر اهداف 
کوتاه مدت وجود دارد اما مکررا به خطاهای استراتژیک 

منجر می شوند. 
- تصمیمات تخصیص منابع را مشخص سازد. اجازه 
دادن به اینکه نیروهای سیاس��ی یا اینرسی، تخصیص 
منابع را به ما تحمیل کنند، بسیار آسان است. یکی از 
نتایج چنین رویکردی این خواهد بود که کسب و کاری 
کوچک اما آینده دار و فاقد مش��کل یا کسب و کاری که 
هنوز پا نگرفته ممکن اس��ت از کمبود منابع رنج ببرد 
درحالی که کسب و کارهای بزرگ تر مقادیر قابل توجهی 

منابع اضافی دریافت دارند. 
- به تحلیل استراتژیک و تصمیم گیری کمک کند. 
مفاهیم، مدل ها و روش هایی وجود دارند که می توانند 
در جمع آوری و تحلیل اطالعات و مواجهه با تصمیمات 

استراتژیک مشکل به کسب و کار کمک کنند. 
- سیستم مدیریت استراتژیک و کنترل ایجاد کند. 
تمرکز بر دارایی ها و شایس��تگی ها و توس��عه اهداف و 
برنامه های مرتبط با پیش��ران های استراتژیک، اساسی 

برای مدیریت استراتژیک کسب وکار فراهم می کند. 
- سیستم های ارتباطات و هماهنگی افقی و عمودی 
ایجاد کند. مدیریت استراتژیک بازار راهی برای انتشار 
مسائل و استراتژی های پیش��نهادی در درون سازمان 
و واحده��ای کس��ب وکار محصول و کش��وری فراهم 
می سازد، به ویژه واژگان آن ظرافت و دقت را باال می برند 
و فرآیندهای آن به هماهنگی کمک کرده و هم افزایی 

را ترویج می دهند. 
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شماره 838

فعالی��ت در ی��ک س��ازمان 
انج��ام  ب��دون  منس��جم 
فعالیت های مختلف امکان پذیر 
نیس��ت. ه��ر گروه��ی در یک 
ش��رکت وظایف مش��خصی را 
ب��ر عه��ده داش��ته و بای��د در 
راس��تای بهب��ود عملک��ردش 
ت��الش کن��د. با این ح��ال آیا 
همه چیز در سازمان به همین 
ترتیب س��اده و روان اس��ت؟ 
و  تئوری ه��ا  از  بس��یاری  در 
مقاالت مختلف درباره اهمیت 
مسئولیت پذیری در محیط کار 
اما پیرامون  سخن گفته شده، 
چرایی ای��ن ام��ر کمتر بحث 
به می��ان آمده اس��ت. در این 
ایده قصد داریم به ریش��ه یابی 
اهمی��ت مس��ئولیت پذیری در 

محیط کار بپردازیم. 
ابت��دا باید اش��اره ک��رد که 
به عن��وان ی��ک کارمن��د یا در 
سطحی وسیع تر، یک شرکت، 
ب��دون ش��ک نقص های��ی در 
داش��ت.  خواهد  وجود  کارتان 
به عبارت بهتر، این افسانه که 
سازمانی قادر به فعالیت بدون 
عی��ب و نقص باش��د، بیش��تر 
ب��ه داس��تان های غیرواقعی و 
رؤی��ا ش��باهت دارد. بر همین 
اس��اس اس��ت که در بسیاری 
کنت��رل  تی��م  ش��رکت ها  از 
کیف��ی وج��ود دارد. همچنین 
بای��د پذیرفت که اش��تباه نیز 
جزئ��ی از طبیعت کس��ب وکار 
اس��ت. اگرچه نمی توان جلوی 
ای��ن  ب��ا  را گرف��ت،  اش��تباه 
را  اش��تباه  مس��ئولیت  ح��ال 

برعه��ده گرفت. در  می ت��وان 
این میان وظیفه ش��ما، عالوه 
تالش  مس��ئولیت پذیری،  ب��ر 
برای بهب��ود عملکرد و کاهش 
احتمال بروز خطاست. در عین 
حال توجه داش��ته باش��ید که 
درصد خطا در هیچ امری صفر 

نخواهد بود. 
گام دوم ب��رای توجیه فایده 
مسئولیت پذیری در کسب وکار 
جل��ب  موض��وع  در  بای��د  را 
رضایت مش��تری جس��ت وجو 
ک��رد. مش��تریان همیش��ه به 
محص��والت  بهتری��ن  دنب��ال 
هستند و در این میان اهمیتی 
به دلیل افت کیفیت محصول 
شما نخواهند داد. اگر واکنش 

مناسبی در قبال نارضایتی 
مش��تریان از محص��والت 
جدیدتان نداش��ته باشید، 
انتظار  بس��یاری  رقب��ای 
ش��کار خری��داران جدید 
را دارند. بر همین اس��اس 
پیگیری شکایت مشتریان 
و در صورت نی��از جبران 
مناسبی  گزینه  خس��ارت 
جل��وی  اگرچ��ه  اس��ت، 
ریزش خری��دار را نخواهد 

گرفت. 
اهمی��ت  بررس��ی  به رغ��م 
همچن��ان  مس��ئولیت پذیری، 
باقی  اساس��ی  ی��ک پرس��ش 
اس��ت؛ چگون��ه در محیط کار 
این  در  باشیم؟  مسئولیت پذیر 
راستا تش��ریح برخی توصیه ها 

ضروری به نظر می رسد. 
پ��س از وق��وع یک اش��تباه 
نخس��تین کاری که می توانید 
انجام دهید، صحبت با دیگران 

اس��ت. در این معنا و به عنوان 
با  یک کارمند ضروری اس��ت 
مدیر بخش ت��ان صحبت کرده 
پذیرش مس��ئولیت  و ضم��ن 
اش��تباه موردنظ��ر، علت وقوع 
آن را نی��ز توضی��ح دهید. در 
بس��یاری از موارد انجام چنین 
برخورده��ای  جل��وی  کاری 
ش��دید مدیران مانن��د اخراج 
را خواه��د گرف��ت. همچنین 
توج��ه ب��ه واکن��ش دیگ��ران 
نس��بت به صحبت های ش��ما 
نی��ز اهمی��ت دارد. در واق��ع 
ه��دف از مس��ئولیت پذیری و 
توضی��ح علت حادث��ه کاهش 
دیدگاه منفی دیگران نس��بت 
ب��ه شماس��ت. بنابراین آگاهی 

از میزان تأثیرگذاری این عمل 
اهمیت فراوانی خواهد داشت. 
مرحله بعدی کنترل شرایط 
اس��ت. هنگامی که شرایط به 
ه��ر دلیل��ی از کنت��رل خارج 
می شود، اگر به سرعت نسبت 
به طبیعی س��ازی اوضاع اقدام 
نکنی��د، احتمال ب��روز بحران 
وج��ود دارد. در ای��ن مرحل��ه 
بای��د از تم��ام توان س��ازمان 

برای بازگشت به وضع طبیعی 
کمک گرف��ت. البته در برخی 
موارد مس��ئولیت ای��ن کار از 
جانب س��ازمان به فرد خطاکار 
واگ��ذار می ش��ود. در چنی��ن 
ش��رایطی بهبود اوضاع نقشی 
تغیی��ر ذهنی��ت  در  اساس��ی 
دیگران نس��بت به عملکردتان 
دارد. ب��ه منظور ساده س��ازی 
فرآین��د جب��ران خط��ا بهت��ر 
است آن را به چندین فعالیت 
کوچک تبدیل کرده و س��پس 
هر کدام از این فعالیت ها را به 

سرانجام رسانید. 
اعتماد  جل��ب  پایان��ی،  گام 
دوب��اره کارمندان، مدیران و از 
همه مهم تر مش��تریان اس��ت. 
م��ورد اخی��ر ب��ر عهده 
ش��رکت خواه��د ب��ود. 
با ای��ن ح��ال در مورد 
مدی��ران  و  کارمن��دان 
این ش��ما هس��تید که 
بای��د حداکثر تالش تان 
را انج��ام دهید. در این 
م��ورد بهتر اس��ت خود 
را ج��ای دیگ��ران قرار 
دهی��د. در صورت��ی که 
ج��ای دیگ��ران بودید، 
چ��ه اقدام��ی نظرت��ان 
را درب��اره اش��تباه رخ داده و 
مس��ئول آن ع��وض می کرد؟ 
اگر مدیر یک بخش هس��تید، 
هن��گام بروز مش��کالت دو راه 
خواهید داش��ت؛ نخست آنکه 
مسئولیت را بر عهده کارمندان 
زیردس��ت گذاش��ته و خود را 
کنار بکش��ید یا اینکه ش��خصاً 
مس��ئولیت را بر عهده بگیرید. 
راه��کار اخیر مفاهیم مهمی را 

به تیم مدیریت ارش��د منتقل 
خواهد کرد. در واقع اگر فردی 
به کارش عالقه نداش��ته باشد، 
را  بعید است مسئولیت پذیری 
در اولوی��ت قرار دهد. مدیریت 
ارش��د برخالف آنچ��ه به نظر 
مختلفی  جنبه های  می رس��د، 
را در نظ��ر گرفت��ه و س��پس 
در مورد افراد و عملکردش��ان 

تصمیم می گیرد. 

توصیه های حرفه ای از 
مدیران موفق

از  بس��یاری  در  ام��روزه 
و  اس��تارباکس  کش��ورها، 
محصوالت��ش نق��ش مهمی را 
در س��بک زندگ��ی م��ا بازی 
می کن��د. هنگام��ی ک��ه قصد 
ارائه ی��ک توصیه مناس��ب از 
دنیای کس��ب وکار ب��رای ایده 
حاضر را داش��تم، اتاق تمرین 
را  توجهم  اس��تارباکس  برن��د 
جل��ب کرد. این اتاق به منظور 
تمرین برای مس��ئولیت پذیری 
در قب��ال مش��تری و همکاران 
در  اس��ت.  ش��ده  طراح��ی 
چنی��ن فضایی کارمن��دان یاد 
می گیرند که چگونه مسئولیت 
اعمال ش��ان را بر عهده گرفته 
و برای جبران اشتباهات ش��ان 
خوش��بختانه  کنن��د.  ت��الش 
بسیاری از ش��رکت ها در حال 
س��ازماندهی رون��د آموزش��ی 
برای فرهنگ س��ازی در زمینه 
هس��تند.  مس��ئولیت پذیری 
آن  زم��ان  ش��اید  بنابرای��ن 
فرا رس��یده باش��د که شما هم 
چنین بخشی را در شرکت تان 

تأسیس کنید. 

مسئولیت کارهای تان را بر عهده بگیرید
ارتباط

5 کتاب تجاری مهم برای خواندن 
در تعطیالت

فص��ل تعطی��الت برای م��ا، زمان خوب��ی برای 
اس��تراحت، تفریح ک��ردن و انتخ��اب یک کتاب 
خ��وب برای خواندن اس��ت. اگر ش��ما ب��ه دنبال 
پیش��نهاداتی برای خواندن کتاب هایی هستید که 
فقط سرگرم کننده نباشند، بلکه در واقع نکاتی را 
به ش��ما آموزش دهند، در اینجا برخی از بهترین 
کتاب های کس��ب و کار را برای بررس��ی و خواندن 
در ط��ول تعطیالت به ش��ما معرفی می کنیم. این 
کتاب ه��ا می توانند درس های با ارزش��ی به ش��ما 
بدهند تا بتوانید از س��ال  2017 بهترین استفاده 
را ببری��د و در راه اندازی و ادامه کس��ب و کار خود 

موفقیت را تجربه کنید.
 

1- ابزارهای میلیاردر ها 
ای��ن کتاب اث��ر تیم فری اس��ت. اگر ش��ما به 
دنبال یک کتاب با راهنمایی های س��اده در مورد 
کس��ب و کار هس��تید، می توانید از کتاب ابزار های 
میلیاردره��ا که از نظر تیم فری یکی از کتاب های 
ارزش��مند برای خواندن است، استفاده کنید. این 
کتاب در م��ورد بینش های مختلف ش��کل گیری 
عادت و عادت های موفق ترین میلیاردرها نوش��ته 
ش��ده اس��ت. همچنین خالصه، تجزی��ه و تحلیل 
تاکتیک ها، روال و عادت های میلیاردرها، آیکون ها 
و تجزیه و تحلیل کارشناس��ان در س��طح جهانی 
پرداخته است، بنابراین کتابی بسیار جامع و کامل 
اس��ت که چشم شما را به روی قدرت مغز و اراده 
ب��از می کند و باع��ث بروز نیرو هایی می ش��ود که 
از آن آگاه نبوده ای��د. ب��ا خواندن ای��ن کتاب، تیم 
فری ش��ناخت این ویژگی ها و مهارت ها را به شما 

آموزش می دهد. 

2- 10رستوران که آمریکا را تغییر داد 
این کت��اب اثر پ��وآل فریدمن اس��ت و نگاهی 
دقی��ق ب��ه کس��ب و کارهای مختلفی ک��ه موفق 
ش��ده یا با شکست روبه رو ش��ده اند، دارد و دالیل 
موفقیت و شکست آنها را بررسی می کند. این یک 
کتاب آس��ان و س��رگرم کننده است که به اهمیت 
س��رمایه گذاری در تغییر روند تجاری می پردازد تا 

در بازار باقی بماند. 

3- ثروتمند ترین مرد در شهر
این کتاب توس��ط رندال جون��ز، بنیانگذار مجله 
ورت نوش��ته ش��ده اس��ت و جزییات��ی در مورد 
»12 فرمان کس��ب ثروت« را ش��رح می دهد. این 
کتاب فوق العاده س��اده اس��ت و  نویسنده در آن 
در خصوص عادت های مختلف رفتاری اش و نحوه 
کم��ک گرفتن از ای��ن عادت ها ب��رای ایجاد یک 
موفقیت بزرگ، صحبت می کند. اگر می خواهید از 
فردی بس��یار ثروتمند در مورد چگونگی به دست 
آمدن ثروتش بدانید این کتاب گزینه بسیار خوبی 
برای شماس��ت. رن��دال جونز بی��ان می کند: این 
کتاب در مورد مردی اس��ت ک��ه هزاران نفر را در 
سراسر کشور تحت تأثیر قرار می دهد و درس های 
بس��یاری را در زندگی به م��ا می آموزد، مخصوصا 
اینکه خودمان را بهتر بشناس��یم زیرا تنها کس��ی 
که می تواند باعث موفقیت و خوش��حالی مان شود 

خودمان هستیم.
 

4- تنها پارانوئید زنده ماند 
ای��ن کت��اب اث��ر ان��درو اس گ��روو اس��ت که 
بینش های شگفت انگیز در مورد موفقیت اینتل و 
نحوه تبدیل شدن این شرکت به عنوان یک قطب 
نیرومند در ب��ازار را توضیح می دهد. همچنین در 
مورد مش��کالت احتمالی ش��رکت در طول مسیر 
موفقی��ت صحبت می کن��د. این کت��اب در مورد 
نکاتی است که اگر با دقت مورد توجه قرار نگیرند 
ب��ه تنهایی برای شکس��ت یک کس��ب و کار کافی 
هس��تند. بنابراین این کتاب بس��یار سرگرم کننده 
اس��ت، زیرا زمان زیادی را صرف آموزش می کند 

که از آن موفقیت حاصل می شود. 

5- درس هایی سخت در مورد کسب و کارهایی 
سخت 

این کت��اب اثر بن هوروویتز اس��ت که بیش��تر 
ب��ر تکنیک های مدیریت متمرکز اس��ت، بنابراین 
اگر قصد داری��د بر تکنیک ه��ای مدیریت تمرکز 
داش��ته باشید این کتاب برای شماست. این کتاب 
خام و س��اده اس��ت، زیرا در مورد تمام بخش های 
س��خت و غافلگیر کننده ای از شروع و اجرای یک 
کسب و کار صحبت می کند. نویسنده بن هاروویتز، 
بنیانگذار آندریسن هوروویتز است و روشی بسیار 
س��خت دارد تا جزییات الزم را برای اجرا، فروش 
و مدیریت یک ش��رکت فراهم کند و باعث ش��ده 
اس��ت این کتاب سرگرم کننده و برای شرایط های 
حرفه ای قابل اجرا باش��د. کتاب های فوق در مورد 
کسب و کار را در ذهن داشته باشید و اگر به دنبال 
موفقی��ت بیش��تر در کس��ب و کارتان هس��تید در 
تعطی��الت خود یکی از آنها را حتما مطالعه کنید. 
ش��ما هرگز نمی دانید کتاب تا چه اندازه می تواند 
به ش��ما کمک کند و چقدر می تواند زندگی شما 

را تغییر دهد. 
entrepreneur. com /گروه ترجمه فرصت امروز

مدیریت

اگر مدیر یک بخش هستید 
هنگام بروز مشکالت دو راه 
خواهید داشت؛ نخست آنکه 

مسئولیت را بر عهده کارمندان 
زیردست گذاشته و خود را کنار 

بکشید یا اینکه شخصاً مسئولیت 
را بر عهده بگیرید

کسب وکار خالق

فروش و خدمات تصفیه کننده  آب: با توجه به سالم نبودن آب های آشامیدنی و توجه روزافزون مردم به سالمت خودشان فروش و 
خدمات دستگاه های تصفیه کننده  آب ایده  خوبی است. البته با توجه به تعدد رقبا در بازار باید به صورت خالقانه اطمینان مشتریان 

را نسبت به واقعی بودن ویژگی های دستگاه خود جلب کنید. مواردی مثل ارائه برگه های آزمایش از آزمایشگاه های معتبر یا انجام 
آزمایش توسط خود فرد بعد از نصب به هزینه شما و...
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بازاریابی خبرنامه ای عبارت است از ارسال محتوای اطالعاتی و محصول محور 
از طری��ق ایمی��ل به گروهی از مش��ترکان، اعم از مش��تریان بالق��وه و فعلی. 
کس��ب وکارهای آنالین با ارس��ال خبرنام��ه ایمیلی و اطالع رس��انی در مورد 
محصوالت یا خدمات  خود می توانند گوی سبقت را از رقبا بربایند و به برترین 
برند در ذهن مشتریان تبدیل شوند. هدف خبرنامه  ها این است که خوانندگان 
را با محتوای آموزش��ی و تبلیغاتی یا حتی گاهی محتوای بصری خود تشویق 

به خرید کنند.
 ح��ال ک��ه دانس��تید خبرنامه ایمیل��ی چیس��ت، در ادامه  قص��د داریم به 
فوت وفن های تهی��ه و تنظیم این نوع خبرنامه بپردازی��م و از مهم ترین نکات 

تدوین خبرنامه های آنالین برای تان بگوییم. 
تهیه و تنظیم یک خبرنامه  ایمیلی پرخواننده دغدغه بس��یاری از بازاریابان 
اس��ت. خبرنامه  های الکترونیکی از جمل��ه رایج ترین انواع ایمیل های تبلیغاتی 
به شمار می روند که البته، آن قدرها هم که بازاریابان کم تجربه تصور می کنند، در 
اجرا آسان نیستند. به طور کلی، برای تدوین یک خبرنامه ایمیلی پرخواننده باید 

مراحل ده گانه زیر را پشت سر بگذارید: 
1.ارزیابیضرورتاجرایبازاریابیخبرنامهای

شاید برای تان سخت باشد که به رئیس تان بگویید هیچ ضرورتی در اجرای 
بازاریابی خبرنامه ای نمی بینید، اما چنانچه یقین دارید که خبرنامه  الکترونیکی 
گزینه مناسبی جهت بازاریابی برند شرکت نیست، حتما این موضوع را به مافوق 

خود اطالع دهید. 
به عنوان یک بازاریاب، برای اینکه از ضرورت این اقدام، یعنی تهیه و تنظیم 
خبرنامه  ایمیلی، مطمئن شوید، ابتدا باید روی فعالیت های بازاریابی رقبا تمرکز 

کنید: 
- آیا هیچ خبرنامه  ایمیلی موفقی را در حوزه فعالیت شرکت تان می شناسید 

که مردم به اشتراک آن عالقه مند باشند؟ 
- این خبرنامه ها شامل چه محتوایی هستند؟ 

- فک��ر می کنید با منابع��ی که در اختیار دارید، از زم��ان و بودجه گرفته تا 
پش��تیبانی داخلی، آیا می توانید برند ش��رکت را از طریق خبرنامه    ایمیلی به 

موفقیت برسانید؟ 
سپس، باید اهداف شرکت تان را مجددا جلوی چشم قرار دهید: 

- آیا گردانندگان شرکت به دنبال افزایش شمار مشتریان بالقوه و تبدیل آنان 
به مشتریان بالفعل هستند؟ 

- یا آیا با کس��ب وکاری س��روکار دارید که هدف��ش افزایش فروش و حفظ 
مشتریان فعلی است؟ 

چنانچه در مقام بازاریاب، به این نتیجه رس��یدید که بازاریابی خبرنامه  ای با 
حوزه فعالیت شرکت محل کارتان هم خوانی ندارد، یا با اهداف شرکت در تضاد 

است، توصیه می شود در پی راهکارهای جایگزین باشید. 
اما فرض را بر این می گیریم که مافوق تان مایل به اجرای بازاریابی خبرنامه ای 
است و تحقیقات شما نیز نشان داده اند که اجرای این استراتژی به نفع شرکت 

است. در این صورت، اقدام بعدی چیست؟ 
۲.تعیینموضوعخبرنامهآنالینارسالی

بارزتری��ن ایراد خبرنامه های ایمیلی در آن اس��ت که معموالً نامنس��جم و 
پراکنده ان��د، زیرا هم زمان س��عی دارند به اکثر موضوع��ات بپردازند، از معرفی 
محصوالت جدید و مرور اخبار هفته گرفته تا خالصه پست های وبالگ شرکت 
و تبلیغ رویدادهای پیش رو. این یعن��ی یک درهم ریختگی تمام عیار! درحالی 
که محتوای هر ایمیلی، حتی اگر خبرنامه نباشد، باید حول محور یک موضوع 

مشخص بچرخد. برای اینکه به یک خبرنامه  ایمیلی منسجم تر دست پیدا کنید، 
مثال می توانید فقط روی یک موضوع خاص تمرکز کنید.  

3.تخصی�ص۹۰درصدخبرنام�هبهمحتوایآموزش�یو1۰درصد
باقیماندهبهمحتوایتبلیغاتی

خبرنام��ه ای که هیچ محتوای دیگری به جز تبلیغ��ات خرید ندارد، مطمئنا 
عده زیادی از مش��ترکان را ف��راری خواهد داد. بنابراین، قب��ل از اینکه عالقه 
مش��ترکان تان به مطالعه خبرنامه های ش��ما رنگ ببازد، در محتوای ارس��الی 

تجدیدنظر کنید. 
مث��ال اگر یک برند کفش روزی چن��د خبرنامه با محتوای فقط تبلیغاتی به 
مش��ترکان خود ارسال کند، ش��کی نیست که مشترکانش پس از مدتی حتی 

ایمیل های دریافتی از این برند را باز نخواهند کرد. 
این درحالی اس��ت که اگر خبرنامه های این برند در قالب محتوای آموزشی 
مرتبط با کفش، مثال راهنمای ست کردن کفش با لباس، تهیه و تنظیم شوند، 

احتماال خوانندگان بیشتری را به خود جذب خواهند کرد.
 بنابراین، در خبرنامه های ایمیلی از خودتبلیغِی صرف بپرهیزید و در عوض، 
مشترکان تان را با ارسال محتوای آموزشی مرتبط، به روز نگه دارید. به عبارتی، 
چنانچه هیچ خبر تازه و پرسروصدایی در مورد محصوالت یا خدمات تان ندارید، 

قسمت های تبلیغاتی خبرنامه را به حداقل برسانید. 

۴.معرفیخبرنامهدرصفحه»اشتراکخبرنامه«
بعد از اینکه در مورد موضوع محوری خبرنامه و تعادل محتوای آموزش��ی و 
تبلیغاتی به نتیجه رسیدید، باید نمای کلی خبرنامه هایی را که ارسال می کنید، 
در صفحه »اش��تراک خبرنامه« برای مش��ترکان بالقوه خود به تصویر بکشید 
تا دقیقا بدانند که به چه نوع اطالعاتی دسترس��ی خواهند داش��ت. همچنین 
زمان بندی ارسال خبرنامه ها را نیز مشخص کنید تا مشترکان تان بدانند که هر 

چند وقت یک بار منتظر دریافت ایمیل باشند. 
۵.خالقیتدرنوشتن»موضوعایمیل«

حتی مشتریانی که جهت دریافت خبرنامه ثبت نام می کنند، هیچ تضمینی 
وجود ندارد که خبرنامه های دریافتی را پس از مشاهده در صندوق ایمیل خود 
باز کنند. بس��یاری از بازاریابان، نوش��ته ای را که در قس��مت »موضوع ایمیل« 
می نویسند، در طول بارها ارسال خبرنامه تغییر نمی دهند تا به خیال خودشان، 
ایمیل  خبرنامه آشناتر به نظر برسد. اما توجه داشته باشید که این نوشته تکراری 
در قسمت موضوع، معموال خیلی زود، برای مشترکان  از جذابیت می افتد، زیرا 
یک موضوع تکراری آن قدرها هیجان انگیز نیست که فرد بخواهد ایمیل خبرنامه 
را دقیقا همان لحظه باز کند. از این رو، توصیه می ش��ود برای هر خبرنامه یک 
موضوع متفاوت، خالقانه و جذاب در نظر بگیرید. حتی می توانید از شوخ طبعی 
خود کمک بگیرید تا نرخ کلیک و باز ش��دن ایمیل هایتان توس��ط مشترکان 

پایین نیاید. 
۶.انتخابیکفراخواناصلی

یک خبرنامه واقعی عالوه بر محتوای آموزشی و تبلیغاتی باید دارای چندین 
فراخوان باش��د. منظور از فراخوان، اقداماتی است که مشترکان تان را به انجام 
آنها دعوت می کنید، مثال کلیک کردن روی یک لینک یا ارسال ایمیل خبرنامه 
به سایر دوستان. فراخوان های مختلفی که در هر خبرنامه می گنجانید، باید از 
لحاظ اهمیت درجه بندی ش��وند، به این معنی که یک فراخوان اصلی برای هر 
خبرنامه در نظر بگیرید و از خودتان بپرسیداصلی ترین اقدامی که انجام آن را 
در یک خبرنامه از مش��ترکان تان انتظار دارید، چیس��ت؟ مابقی فراخوان هایی 
ک��ه در ادامه این فراخوان اصلی قرار می گیرند، در واقع اقداماتی هس��تند که 

مشترکان تان می توانند درصورت داشتن فرصت کافی انجام شان دهند. 
۷.محتوایمختصرومفیدوطراحیدارایفضاهایخالی

همانطور که پیش��تر نیز گفته ش��د، خبرنامه  هایی ک��ه از لحاظ محتوایی و 
ظاهری آشفته و درهم برهم باشند، خوانندگان اندکی را به  خود جذب خواهند 
کرد. یک خبرنامه  الکترونیکی خواندنی باید مختصر و مفید باش��د تا حوصله 
خواننده را س��ر نبرد. از خبرنامه ای که خواندنش یک روز تمام طول می کشد، 
انتظار نتیجه مطلوبی نداشته باشید. به جای اینکه همه اطالعات مورد نظرتان 
را در داخل خبرنامه بگنجانید. می توانید خوانندگان تان را با قرار دادن لینک در 

متن به اطالعات تکمیلی در وب سایت یا وبالگ شرکت هدایت کنید. 
۸.قراردادنمتنجایگزینبرایعکسها

محتوای بص��ری از اهمیت وی��ژه ای در فعالیت های بازاریابی برخوردار اس��ت. 
بنابراین، احتماال تصمیم دارید در خبرنامه های ایمیلی خود نیز از عکس استفاده 
کنید، اما حواس تان باشد که این عکس ها ممکن است در ایمیل بسیاری از افراد باز 
نشوند. به همین علت، چنانچه از عکس استفاده می کنید، حتماً برای هر عکس یک 
متن جایگزین قرار دهید تا درصورت باز نشدن عکس ها نمایش داده شود. خصوصا 
اگر عکس ها حاوی فراخوان های مهمی هس��تند، حتماً اطمینان حاصل کنید که 
مشترکان تان بتوانند حتی درصورت باز نشدن عکس ها از محتوای فراخوان باخبر 
ش��وند. البته، ناگفته نماند که بس��یاری از بازاریابان نیز ترجیح می دهند به جای 

استفاده از عکس، فقط روی محتوای متنی تمرکز کنند. 
۹.آسانسازیلغواشتراک

چه فایده که هزاران مش��ترک داشته باشید، اما اکثرشان حتی ایمیل تان را 
هم باز نکنند! پس مشترکانی را که دیگر مایل به دریافت خبرنامه نیستند، با 
آسان سازی لغو اشتراک از فهرست ایمیل خود خارج کنید. قرار دادن دکمه لغو 
اش��تراک در نقطه ای پنهان یا در داخل عکس��ی که فاقد متن جایگزین است، 
هیچ توجیهی ندارد. بنابراین، با در دس��ترس قرار دادن دکمه لغو اش��تراک از 

اسپم شدن ایمیل های خود توسط مسترکان جلوگیری کنید. 
1۰.آزمونوخطا

ب��رای اینکه بتوانید ی��ک خبرنامه  آنالین پرخواننده تهی��ه و تنظیم کنید، 
باید نکات��ی را که تا به اینجا خدمت تان عرض کردی��م، مدنظر قرار دهید. اما 
این نکته را نیز در نظر داش��ته باش��ید که بازاریابی خبرنامه ای، مانند س��ایر 
استراتژی های بازاریابی، نیازمند آزمون و خطاست. برای اینکه دقیقا بدانید چه 
نوع خبرنامه  ای با چه مشخصاتی بیشتر به کارتان می آید، باید دست به آزمون 
و خطا بزنید. همانطور که س��لیقه مردم فرهنگ های مختلف یکی نیست، هر 
گروه از مشترکان تان نیز محتوا و طراحی متفاوتی را برای خبرنامه الکترونیکی 

می پسندند. 
bigcommerce.com blog.hubspot.comبرگرفتهاز/chetor.com

جایگاه بازاریابی خبرنامه ای در برنامه بازاریابی
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اخبار

 بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- وزیر نیرو در آیین بهره برداری 
از مجتمع آبرسانی س��هران گفت: آبرسانی به 55 روستا در منطقه محروم 
بشاگرد با تکمیل مجتمع آبرسانی سهران امکان پذیر است. به گزارش روابط 
عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان، حمید چیت چیان وزیر 
نیرو در آیین بهره برداری از فاز اول طرح آبرسانی روستایی مجتمع سهران با 
بیان این مطلب که این مجتمع شامل 55 روستا است و برای تکمیل تمام 
فازهای آن نیاز به 50 میلیارد تومان اعتبار اس��ت تا بتواند مش��کل آب 11 
هزار نفر از ساکنان این روستاها را بطور اساسی و زیربنایی حل کند، افزود: 
تاکنون 3 میلیارد تومان برای این مجتمع هزینه شده و دو روستای سهران 
و مورگان با جمعیتی بالغ بر 500 نفر از آب س��الم و بهداش��تی بهره مند 
ش��ده اند. وی در ادامه با تاکید بر اینکه در تالش برای تخصیص اعتبار الزم 
برای تکمیل فازهای بعدی این مجتمع هس��تیم گفت: این مجتمع یکی از 
بزرگ ترین مجتمع های آبرسانی در دست اجرا است که از طریق سد سهران 
با ظرفیت 10 میلیون متر مکعب قادر است آب 50 روستا با ظرفیت 60 لیتر 
بر ثانیه را تأمین کند. این مقام مسئول تصریح کرد: در همین راستا، در سطح 
شهرستان بش��اگرد 10 طرح آبرسانی تک روستایی نیز به صورت جداگانه 
به بهره برداری رس��ید تا جمعیتی بالغ بر 2700 نفر را از نعمت آب ش��رب 
سالم و بهداشتی بهره مند کند. وزیر نیرو با بیان این مطلب که در جمهوری 
اسالمی نبایستی شاهد مناطق محرومی مانند بشاگرد باشیم و این برای نظام 
خوش��ایند نیست افزود: وزارت نیرو تالش می کند تا با کسب اعتبارات ویژه 

بتواند در س��ه سال آینده طرح های نیمه تمام آبرسانی روستایی را به اتمام 
برساند. چیت چیان با اشاره به اینکه در منطقه بشاگرد پروژه های خوبی در 
دست اقدام است، افزود: هم اینک تمامی روستاهای بیش از 20 خانوار منطقه 
آبرسانی و روستاهای کد دار باالی 10 خانوار نیز برقدار شده اند. وی در ادامه 
اظهار کرد:تنها دو روستای باالی 10 خانوار در منطقه فاقد برق هستند که 
پروژه برقدار شدن آن ها نیز در دست اقدام است و به زودی برق دار خواهند 
شد. در ادامه این مراسم مهندس عبدالحمید حمزه پور مدیر عامل شرکت 
آب  فاضالب روستایی هرمزگان بیان کرد: برای نخستین بار پس از گذشت 
10 سال از عمر سد سهران روستاهای شهرستان بشاگرد از این سد آبرسانی 
می شوند. وی ادامه داد: این طرح بزرگ در فاز اول شامل دو روستای سرتنگ 
سهران و دشت موردان می شود که روستای سرتنگ سهران 60 خانوار و در 
روستای دست موردان 50 خانوار با جمعیتی بالغ بر 500 نفر سکونت دارند 

که برای نخستین بار از آب آشامیدنی سالم به صورت لوله کشی بهره مند 
می ش��وند. این مقام مس��ئول در ادامه در باره اجرای فاز اول استفاده از آب 
سد سهران برای آبرسانی به روستاهای شهرستان بشاگرد توضیح داد: در فاز 
نخس��ت این پروژه برای این دو روستا حفر و تجهیز یک حلقه چاه ،احداث 
ش��بکه برق بطول 5 کیلومتر و نصب یک دستگاه ترانسفورماتور 315 کاوا، 
احداث موتورخانه سر چاهی و اطاق کلر زني به مساحت 20 متر مربع، تعداد 
6 باب حوضچه بتوني ، تعداد 2 باب مخزن و لوله گذاری بطول 7 کیلومتر 
انجام شده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان درباره 
می��زان اعتبار اختصاص داده ش��ده به فاز اول این پ��روژه بزرگ گفت: 30 
 میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده به فاز اول این پروژه است. مهندس
 حم��زه پور در ادام��ه تصریح کرد: توجه ویژه دولت تدبی��ر و به تامین آب 
آشامیدنی در روستاها و همچنین راهبرد وزارت نیرو در ابرسانی به روستاهای 
کشور سبب انجام پروژه ها ی آبرسانی بسیار خوبی در این سالهای اخیر شده 
است. وی اظهار کرد: روستاهای شهرستان بشاگرد با مشکالت آبی زیادی رو 
به رو هستد که توانستیم با همراهی وزارت نیرو پروژه های بزرگی را در این 
منطقه ش��روع کنیم که امروز شاهد افتتاح فاز نخست یکی از این پروژه ها 
بودیم. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان در پایان عنوان 
کرد: یکی از بزرگترین اهداف این شرکت دستیابی به منطقه آبی پایدار در 
تمامی روستاهای اس��تان هرمزگان است که یکی از مهمترین این مناطق 

شهرستان بشاگرد است که امیدواریم به زودی به این مهم دست یابیم.

تبریز – لیال پاش�ائی- نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس 
ش��ورای اس��المی با بیان اینکه رویداد »تبریز201۸« یک فرصت بی نظیر 
ب��رای توس��عه و معرفی صنعت گردش��گری ایران به جهان اس��ت، گفت: 
"تبریز201۸" آغازی برای شکوفایی و شروعی مناسب برای گردشگری در 
ایران اس��ت. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، زهرا س��اعی در مورد برگزاری 
روی��داد "تبری��ز201۸" و مزایای این روی��داد در ایران، اظه��ار کرد: برای 
هماهنگی برگزاری این رویداد بزرگ در ایران طی یک سال گذشته جلسات 
متعددی در دو بخش ملی و محلی انجام ش��ده اس��ت و نتایج مطلوبی را 
نیز به دنبال داش��ته است. او با بیان اینکه برای هرچه بهتر برگزار شدن این 
رویداد جهانی 5 محور گردش��گری در استان آذربایجان شرقی شناسایی و 
معرفی شده است، گفت: منطقه و شهرهای اسکو، کندوان، آذرشهر و تبریز 
به دلیل داشتن جاذبه ها و موقعیت های خاص گردشگری، طبیعت، محصوالت 

مناسب، بکر بودن و شرایط فوق العاده به عنوان 5 محور اصلی معرفی شده اند. 
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با اشاره به اینکه طی این 
مدت جلسات و نشست های خوبی برای هرچه بهتر برگزار شدن این رویداد 
جهانی برگزار شده است، افزود: برای مطلوب برگزار شدن این رویداد نیازمند 

همراهی و اختصاص بودجه مناس��ب هستیم. او تصریح کرد: نزدیک به 50 
سال دیگر طول می کشد که شهری دیگر از جمهوری اسالمی ایران به عنوان 
ش��هر منتخب گردشگری جهان معرفی شود و با توجه به این موضوع باید 
از انتخاب تبریز برای برگزاری رویداد 201۸ نهایت اس��تفاده را برد. س��اعی 
با تأکید بر اینکه رویداد »تبریز201۸« یک آغاز برای ش��کوفایی و ش��روع 
مناسب برای جهش در صنعت گردش��گری ایران به شرط آماده بودن همه 
شرایط است، افزود: با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در زمینه های 
گوناگون می توان توریست های مختلف را جذب و برای کشور ارزآوری کرد. 
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس با بیان اینکه باید از این فرصت 
برای معرفی و تبلیغ مناطق گردشگری کشورمان به تمام دنیا استفاده کنیم، 
تصریح کرد: باید امکانات و هماهنگی الزم خدماتی، بهداشت، امنیت و نظم و 
ترتیب مناسب برای هرچه باشکوه تر برگزار شدن این جشنواره صورت بگیرد.

اصفهان - قاس�م اس�د- کارشناس��ان و کارکنان خالق فوالد 
مب���ارکه با دس�����تیابی به دان�����ش ف��ن����ی تول�ی������د 
ورقهای  ASTM A2۸3 )GR.C)GOC موفق شدند، ورقهای 
موردنیاز ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو را تأمین کنند. غالمرضا 
جوانمردی، مدیر متالورژی و روشهای تولید، با اعالم این خبر افزود: با 
درخواست شرکت گلبرق ارومیه از شرکت فوالد مبارکه برای تأمین 
ورقهای با گرید مذکور، واحد متالورژی و روشهای تولید با همکاری 
تالشگران خطوط تولید، با طراحی آنالیز شیمیایی مناسب در کاهش 
میزان کربن، کاهش میزان گوگرد، فسفر، کنترل ناخالصیهای فوالد 
و همچنین کنترل دقیق دماهای نورد گرم، موفق به تولید این نوع 
ورق با ریزس��اختار مناسب و دستیابی به انعطاف پذیری فوالد شد. 
وی افزود: این نوع گرید با خواص مکانیکی ویژه، مخصوصا تس��ت 

ضربه در دمای منفی 16 درجه سانتیگراد، باضخامتهای ۸ ، 10 ، 12 
و 15 و عرض 1۸00 و طول 12000 میلیمتر، با سفارش این شرکت 
و به میزان 600 تن ورق گرم برای ساخت مخازن نیروگاههای ماکو 
استفاده شد. مدیر متالورژی و روشهای تولید، در پایان از همکاری 

کارکنان ناحیه فوالدسازی، نورد گرم و کسانی که در به ثمر رسیدن 
ای��ن موفقیت با این واحد همکاری کردند، تش��کر و قدردانی کرد. 
بنابراین گزارش، پاشاپور مدیرعامل شرکت گلبرق ارومیه نیز در این 
خصوص، با ارس��ال نامه ای از مس��اعدتهای مدیریت شرکت فوالد 
 مبارکه در اجرای این پروژۀ مش��ترک تش��کر ک��رد و با بیان اینکه 
بومی س��ازی این نوع محصول، عالوه ب��ر صرفه جویی اقتصادی از 
خروج ارز نیز جلوگیری میکند، گفت: با اس��تفاده از محصول تولید 
شده در فوالد مبارکه در مراحل ساخت مخازن نیروگاه ماکو، ویژگی 
ه��ای مهمی از قبیل ج��وش پذیری عالی و فرم دهی مناس��ب با 
موفقیت انجام ش��د که نشان دهندۀ کیفیت باالی ورقهای تولیدی 
این ش��رکت اس��ت. وی در خاتمه کسب این موفقیت را مایۀ 

مباهات صنعت کشور دانست.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- روش آنالیز پاسخ فرکانس ، یک روش 
مناسب جهت بررس��ی و تشخیص عیوب و صدمات فیزیکی وارده بر سیم 
پیچ ها و هسته ترانس در اثر حمل و نقل ، نیروهای الکترومکانیکی ناشی از 
اتصال کوتاه و یا پیری ترانسفورماتور می باشد.  تست آنالیز پاسخ فرکانسی 
ترانسفورماتور اصلی واحد شماره ۴ نیروگاه رامین انجام شد تست تخصصی 
( FRA  (  به منظور اطمینان از سالمت وضعیت فنی ترانسفورماتور اصلی 
mva۴00 واح��د ش��ماره ۴ این نیروگاه با موفقیت انجام ش��د.  غالمرضا 
حیاتی سرپرست امور مهندس��ی و نظارت الکتریک نیروگاه رامین با اعالم 
این خبر گفت: روش آنالیز پاسخ فرکانس ، یک روش مناسب جهت بررسی 
و تش��خیص عیوب و صدمات فیزیکی وارده بر سیم پیچ ها و هسته ترانس 

در اثر حمل و نقل ، نیروهای الکترومکانیکی ناشی از اتصال کوتاه و یا پیری 
ترانس��فورماتور می باش��د.  وی گفت : این روش براین اصل استوار است که 
تابع تبدیل مربوط به س��یم پیچ های یک ترانسفورماتور جزء ویژگی های 
منحصر به فرد آن می باش��د و هر س��یم پیچ دارای ظرفیت خازنی ( C ( و 
اندوکتانس( L ( می باشد و هرگونه تغییر در سیم پیچی، منجر به تغییرات در 
این پارامترها می شود که با استفاده از روش ( FRA ( تغییرات تابع تبدیل 
و در نتیجه به اشکال در سیم پیچی و هسته می توان پی برد .  وی افزود: با 
توجه به خروج با برنامه واحد شماره ۴ نیروگاه به دلیل مشکالت پیش آمده 
در بویلر این واحد ، از فرصت به دست آمده نهایت استفاده را برده و در این بازه 
زمانی و در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به انجام این تست های تخصصی 

نمودیم.  حمداهلل سعیدی کیا رئیس اداره حفاظت تعمیرات الکتریک نیروگاه 
و سرپرس��ت این عملیات نیز اظهار داشت: پس از باز کردن اتصاالت هر دو 
سمت ترانسفورماتور توسط پرسنل تالشگر تعمیرات الکتریک، اقدام به انجام 
تست ( FRA (  و همچنین تست های تکمیلی تلفات عایقی (تانژانت دلتا(،  
اندازه گیری مقاومت اهمی ، تس��ت تقس��یم شار و تست نسبت تبدیل در 
کوتاهترین زمان ممکن در ش��رایط نامس��اعد محیطی و دم��ای باالی 50 
درجه سانتیگراد نمودیم و خوشبختانه این ترانس پس از انجام این عملیات 
با موفقیت وارد مدار شد. شایان ذکر است تست fra یکی از تستهای حساس 
و تخصصی ترانسفورماتور ها می باشد که برای اولین بار در این نیروگاه و با 

مشارکت دانشگاه تهران انجام گردید.

تبریز – ماهان فالح- شش��مین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی 
امدادگران ش��رکت گاز استان آذربایجان ش��رقی با حضور امدادگران 
ادارات نواحی و مناطق پنجگانه تبریز در مجتمع اداری ش��ماره 2 این 
شرکت برگزار می شود . به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط 
عمومی شرکت گاز اس��تان آذربایجان شرقی، سرپرست بهره برداری 
مرکز استان و رئیس کمیته برگزاری مسابقات امدادگران شرکت گاز 
هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را سنجش میزان آمادگی پرسنل 
امداد گاز و ارتقا دانش علمی و توانایی های فنی آنان اعالم نمود و افزود: 
مسابقات ساالنه امدادگران گاز در راستای افزایش توانمندی های علمی 
و سالمت جسمانی در کنار استفاده از تکنولوژی های روز و در راستای 

تسریع به موقع در امدادرسانی و ایجاد نشاط در میان امداگران برگزار 
می ش��ود. خسرو آریانپور اضافه کرد: امس��ال این دوره از مسابقات با 

رویک��رد فرهنگی از جمله برگزاری مس��ابقه فرهنگی، کوهپیمایی و  
زیارت ش��هدای گمنام در کوه عون بن علی  برگزار  خواهد ش��د. وی 
اظهار داش��ت: 25 تیم 9 نفره از ادارات نواحی و مناطق پنجگانه تبریز 
از دوم مرداد ماه به مدت س��ه روز در مجتمع اداری ش��ماره 2 شرکت 
گاز استان در رشته های آزمون کتبی، بستن کنتور و رگالتور، بستن 
ماسک تنفسی، اطفاء حریق، ابزار شناسی، دوومیدانی و طناب کشی  به 
رقابت خواهند پرداخت و نفرات برگزیده در قالب تیم شرکت گاز استان 
آذربایجان شرقی در هفتمین دوره مسابقات امدادگران سراسر کشور 
در مهرماه امسال که به میزبانی شرکت گاز استان خراسان رضوی 

برگزار خواهد شد، شرکت خواهند کرد. 

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- منتخبین مردم شهر نخل تقی 
در شورای اسالمی شهر پنجم با حضور در دفتر مدیرعامل منطقه ویژه 
پارس از نگاه ویژه و توسعه ای مهندس یوسفی به شهر نخل تقی تقدیر 
کردند. به گزارش پایگاه اطالع رسانی منطقه ویژه پارس، منتخبین مردم 
و اعضای شورای اسالمی شهر نخل تقی در این نشست با اشاره به برخی 
تالش ها، دستاوردها و فعالیت های صورت گرفته در شهر نخل تقی از 
سوی سازمان منطقه ویژه پارس از تالش های مهندس یوسفی در این 
خصوص تقدیر کردند. بوهندی نجفی از اعضای ش��ورای اسالمی شهر 
نخل تقی در این دیدار با تش��ریح خدمات صورت گرفته در این ش��هر 
تصریح کرد: با اولویت بندی های صورت گرفته در خصوص برنامه های 

توسعه ای ، شهر نخل تقی روند توسعه ای خوبی در پیش گرفته است 
که در این خصوص خدمات و نگاه ویژه مهندس یوسفی قابل تقدیر و 

س��تودنی است. اعضای شورای اسالمی شهر نخل تقی در این دیدار از 
آمادگی همه جانبه مردم و مسئولین شهر نخل تقی جهت همکاری با 
وزارت نفت و منطقه ویژه پارس جهت اجرای پروژه های بزرگ صنعتی 
و اقتصادی خبر دادند. مدیرعامل منطقه ویژه پارس نیز در این نشست با 
اشاره به تاکیدات وزیر محترم نفت در خصوص توجه به محیط پیرامونی 
در پارس جنوبی گفت: توجه به محیط پیرامونی به منظور توسعه متوازن 
در منطقه از اولویت های کاری این سازمان است. مهندس یوسفی ضمن 
عرض تبریک انتخاب اعضای جدید ش��ورای ش��هر نخل تقی و آرزوی 
موفقیت در خصوص تداوم همکاری ها جهت توسعه و پیشبرد برنامه ها 

اعالم آمادگی کرد.

 تبریز – اس�د فالح- معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اس��تان در جلس��ه بررس��ی آخرین وضعیت صدور پروانه تخصصی 
بنگاه های امالک و رفع موانع و مش��کالت احتمالی، از صدور بیش از 
600 گواهینامه تخصصی مش��اورین امالک تبریز خبر داد. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، رضا مسعودی فر با اشاره به اینکه در کالنشهر تبریز 
بیش از پنج هزار بنگاه معامالت امالک وجود دارد از ادامه ساماندهی 
بنگاه های امالک در راستای اجرای دستورالعمل ساماندهی مشاورین 
امالک و صدور بیش از 600 گواهینامه تخصصی برای مشاورین امالک 
خبر داد. در ابتدای جلسه، معاون اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 
گزارش��ی از آخرین وضعیت صدور پروانه تخصصی مشاورین امالک 
تبریز ارائه داد و نحوه و زمان پرداخت هزینه صدور گواهینامه تخصصی 

و صدور گواهینامه برای مش��اورین با مدرک تحصیلی زیر دیپلم را از 
جمله مشکالت موجود عنوان کرد. در ادامه پس از بحث و بررسی مقرر 

شد در خصوص اخذ هزینه صدور گواهینامه تخصصی، اداره کل ثبت 
 )POS) اس��ناد و امالک استان نسبت به استقرار دستگاه کارتخوان
جهت دریافت هزینه های مربوطه مطابق قانون اقدام کند. همچنین 
در خصوص مشکل صدور گواهینامه تخصصی برای مشاورین امالک با 
مدرک تحصیلی زیر دیپلم مقرر شد برابر ماده 13 قانون نظام صنفی 
کشور اقدام شود.  ماده 13 قانون نظام صنفی کشور: صدور پروانه کسب 
براي مش��اغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه  تخصصي و فني از 
مراجع ذي ربط به وس��یله متقاضي اس��ت. اگر متقاضي واجد شروط 
الزم  براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباش��د، حضور یک نفر ش��اغل 
دارنده پروانه تخصصي و فني در واحد صنفي براي صدور پروانه کسب 

مشروط، به نام متقاضي کافي است.

وزیر نیرو در آیین بهره برداری از مجتمع آبرسانی سهران خبر داد

آبرسانی به 55 روستای محروم با تکمیل مجتمع آبرسانی سهران 

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسالمی:

»تبریز۲۰1۸« آغازی برای شکوفایی و شروع مناسب گردشگری در ایران است

برای اولین بار در کشور انجام شد

تولید ورق های ساخت مخازن سوخت نیروگاه ماکو در فوالد مبارکه اصفهان 

تست آنالیز پاسخ فرکانسی ترانسفورماتور اصلی واحد شماره ۴ نیروگاه رامین انجام شد

ششمین دوره مسابقات عملیاتی ورزشی امدادگران شرکت گاز آذربایجان شرقی با رویکرد فرهنگی برگزار می شود

منتخبین مردم شهر نخل تقی در شورای اسالمی دور پنجم ابراز داشتند

نگاه توسعه ای مهندس یوسفی به شهر نخل تقی ستودنی است

صدور بیش از 6۰۰ گواهینامه تخصصی در طرح ساماندهی مشاورین امالک تبریز

شرکت گاز استان گیالن تقدیرنامه مسؤولیت های اجتماعی را دریافت کرد
رش�ت- مهناز نوبری- در راستای توجه و تأکید شرکت گاز استان گیالن در حوزه مسؤولیت های اجتماعی و با 
توجه به گزارش ارس��الی از فعالیت و اقدامات انجام ش��ده در سال گذشته، این شرکت موفق به دریافت تقدیر نامه در 
 سومین همایش مسئولیت های اجتماعی وزارت نفت شد. این همایش در روزهای 27 و 2۸ تیرماه در سالن همایش های 
بین المللی پژوهشگاه نفت با حضور وزیر نفت، مدیر عامل شرکت و مسؤولین شرکت های تابعه وزارت و در پنل های 
تخصصی به ریاست معاونین وزیر در حوزه های نفت، گاز، پتروشیمی و پخش پاالیش برگزار شد. در این همایش بر 
لزوم توجه به مسؤولیت های اجتماعی توسط تمامی دستگاهها و وزارتخانه ها، قانونمند کردن رفتارها در این حوزه و 

توانمندسازی مردم و سازمانهای مرتبط به جای تصدی گری شرکت تأکید شد. 

همزمان با سراسر کشور
برگزاری هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در مازندران

س�اری - دهقان- همزمان با سراس��ر کشور، هفتمین دوره از انتخابات سازمان نظام پزشکی در نقاط مختلف 
استان مازندران، برگزارشد. دکتر قاسم جان بابایی ، انتخابات نظام پزشکی را یکی از جلوه های زیبای دموکراسی در 
کشورمان عنوان کرد و افزود: گروه های مختلف پزشکي امروز در سراسر استان  از طریق صندوق هاي راي منتخبین 
خود انتخاب مي کنند.وی سازمان نظام پزشکی را مدافع حقوق پزشکی و ناظر بر عملکرد آنان و از سوی دیگر مدافع 
حقوق بیماران دانس��ت و گفت: این انتخابات با نظم و آرامش و روان برگزار ش��د  و تاکنون اطالع رسانی خوبی در 
این زمینه صورت گرفته است.گفتنی است در انتخابات سازمان نظام پزشکی که همزمان با سراسر کشور در سراسر 
استان مازندران برگزار شد ، گروه هایی شامل پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، علوم آزمایشگاهی، مامایي و لیسانس هاي پروانه دار شرکت داشتند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی گلستان:
سیستم نوبت دهی الکترونیک با حضور وزیر بهداشت در گلستان راه اندازی می شود

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- محمدرضا هنرور در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان در مورد نظام ارجاع اظهار داشت: تعامل 
رسانه با حوزه سالمت می تواند منجر به افزایش سرمایه های سالمت در جامعه شود.وی با بیان اینکه در برنامه چهارم رد پای پزشک خانواده مبتنی 
بر نظام ارجاع وجود دارد، تصریح کرد: بیمه سالمت در سال گذشته بخشی از وزارت بهداشت شده و دوستان در این بخش با تعامل بیشتری در 
حوزه بهداشت فعالیت می کنند.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان تاکید کرد: طرح پزشک خانواده از سال 13۸۴ شروع شد و با روی کار 
آمدن دولت تدبیر و امید سرعت پیدا کرد و مورد حمایت قرار گرفت.هنرور تاکید کرد: در نظام ارجاع متخصص ما باید با اطالعاتی که پزشک عمومی 
به آن ارائه می دهد اقدام کند و اقدامات خود را به پزشک عمومی ارجاع دهد.وی افزود: مهمترین هدف اجرای برنامه پزشکی در مناطق روستایی و 
شهرهای زیر 20 هزار نفر که سرانه آنها را از بیمه سالمت دریافت می کنیم نظام الکترونیک ارجاع را تعریف کنیم که این اتفاق در استان گلستان 
افتاده است.معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان با بیان اینکه مردم با کمترین هزینه در این نظام ارجاع الکترونیک به پزشک عمومی و 
تخصصی هدایت می شوند، گفت: در استان گلستان نقش ارجاع مشخص شده است.هنرور خاطرنشان کرد: در نظام خدمات پزشکی ارجاع، توزیع 
عادالنه و رعایت نکات بهداشتی اولیه، فناوری و سطح بندی توجه شده است.وی گفت: یک مشکلی که در استان گلستان داریم این است که پزشکان 
متخصص ما بیان می کنند که حداقل 50 درصد بیماران نیازی نیست که به متخصص مراجعه داده شوند و این مهم در نظام ارجاع دیده شده است.

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان:
گلستان رتبه نخست پرداخت تسهیالت رونق تولید کشور شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- حسینقلی قوانلو در نشست خبری اظهار کرد: گلستان سال گذشته در اجرای طرح رونق تولید عملکرد خوبی 
داشت و ۴0۴ واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت ۴73 میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند.وی افزود: همچنین 252 واحد کوچک 
و متوسط به طور مستقیم 2۴7 میلیارد تومان تسهیالت از  بانک های استان دریافت کردند.رئیس صنعت، معدن و تجارت استان گلستان ادامه 
داد: در مجموع سال گذشته به 656 واحد تولیدی و صنعتی استان بالغ بر 721 میلیارد تومان تسهیالت پرداخت شد.وی با بیان اینکه گلستان رتبه 
هفتم کشور در میزان پرداخت تسهیالت رونق تولید را در کشور کسب کرد، تصریح کرد: منابع بانکی 6 استانی که در رتبه های نخست قرار دارند 
قابل مقایسه با استان گلستان نیست.قوانلو خاطرنشان کرد: از مجموع 933 واحد صنعتی استان 176 واحد تسهیالت رونق تولید دریافت کرده اند.

وی اضافه کرد: گلستان با پرداخت تسهیالت به 1۸ درصد از واحدهای صنعتی استان رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیالت به نسبت واحدهای 
صنعتی را کسب کرده است.وی همچنین از بررسی پرونده تسهیالت 5۸ واحد تولیدی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال تعدادی از 

واحدهای تولیدی استان برای دریافت 90 میلیارد تومان تسهیالت به بانک ها معرفی شدند.

احترام و تکریم ارباب رجوع و به دست آوردن رضایتمندی مردم در سیستم های 
نظام اداری ، هدف نهایی طرح تکریم است 

ای�الم- خبرن�گار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان ایالم با تاکید مجدد بر ل��زوم رعایت تکریم ارباب رج��وع گفت: احترام و 
 تکریم ارباب رجوع و جلب رضایت مردم باید هدف اصلی و نهایی همکاران باش��د. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان ایالم، مهندس

 عباس شمس اللهی مدیر عامل شرکت گاز استان ایالم گفت: موفقیت هر سازمانی در گرو تکریم مردم و جلب رضایت مشتری است و بحث طرح 
تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع یکی از مباحث مهمی است که امروزه در دستگاههای دولتی و به تبع شرکت گاز استان مطرح است. وی به میزان 
رضایت مندی شهروندان از عملکرد شرکت گاز در ارائه خدمات اشاره کرد وگفت: خوشبختانه اکنون با تالش شبانه روزی همکاران وگازرسانی بدون 
وقفه به اقشار مختلف مردم بخصوص در بخش روستایی، به استناد سایتهای معتبر استان شاهد رضایت مندی اکثریت مردم استان از ارائه  خدمات 
گازرسانی به نسبت سایر شرکتهای خدماتی مشابه در استان می باشیم . شمس اللهی در ادامه سخنانش ؛ مهمترین ویژگی اخالقی که کارکنان باید 
بدان پایبند باشند اشاره کرد و اظهار نمود: از مهم ترین ویژگی اخالقی که کارکنان باید بدان متصف باشند، داشتن تقواست چرا که در سایه آن اعمال 
و گفتار و رفتارشان را به گونه ای قرار می دهند که باعث رنجش و نارضایتی ارباب رجوع نشود یا با بی احترامی و تندخویی با آنها رفتار نمی کنند و 

همواره سعی در جلب خشنودی و رضایت خداوند منان دارند.

بهشهر به عنوان پایلوت کنترل و کاهش طالق در مازندران انتخاب شد 
برگزاری همایش مسئولیت و سالمت اجتماعی در هفته بهزیستی

س�اری- خبرنگار فرصت امروز- رقیه رحمانی معاون امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران در همایش 
مسئولیت و سالمت اجتماعی با اشاره به اینکه نگاه به معلوالن یک نگاه خاص است، گفت : مسئولیت اجتماعی زمانی 
ایجاد می شود که تمام نگاه ها به افراد یکی باشد و همگان از خدمات برابری استفاده کنند. به گزارش روابط عمومی 
اداره کل بهزیستی مازندران،  همایش مسئولیت و سالمت اجتماعی  با حضور حجت االسالم والمسلمین جباری امام 
جمعه شهرستان بهشهر ، رجبی معاون پشتیبانی و منابع انسانی بهزیستی ، رحمانی معاون امور توسعه و پیشگیری 
بهزیستی مازندران و جمعی از مسئولین استانی و شهرستان درشهرستان  بهشهر برگزار شد .رقیه رحمانی معاون 
امور توسعه پیشگیری بهزیستی مازندران دراین همایش با اشاره به اینکه نگاه به معلوالن یک نگاه خاص است، گفت : مسئولیت اجتماعی زمانی ایجاد 
می شود که تمام نگاه ها به افراد یکی باشد و همگان از خدمات برابری استفاده کنند، ما باید به مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان یک راهبرد اساسی 
نگاه کنیم.وی با بیان اینکه جامعه باید آگاه باشد که معلول نیز یک فرد در جامعه است بیان داشت : اگر یک جامعه نتواند تعامالت اجتماعی را برای 
افراد خاص ایجاد کند بیانگر محیط نامناسب است . رحمانی با اشاره به اینکه یکی  دغدغه های سازمان بهزیستی این است تا بتوانیم افرادی که در 
جامعه دارای مشکل هستند را در بطن جامعه ببینیم، اظهار داشت : باید نگاه به معلول در جامعه تغییر کند و در کنار مناسب سازی محیط به مناسب 
سازی ذهن هم بپردازیم. معاون امور توسعه پیشگیری افزود: این سازمان به عنوان تنها نهاد تخصصی اجتماعی در حمایت و پیشگیری از آسیب های 

اجتماعی، کنترل کاهش اعتیاد، طالق و ساماندهی معتادان مطرح است.

گزارش اداره طرح و برنامه شهرداری مالرد در خرداد 96
مالرد-  مژگان علیقارداشی - گزارش عملکرد اداره طرح و برنامه شهرداری مالرد در خرداد 96  به شرح ذیل می باشد : 1--مذاکره و جلسه 
حضوری با کارشناس��ان مرتبط ش��رکت مشاوران تدبیر گران در راستای برنامه توسعه راهبردی شهر مالرد (cds( و تهیه سند چشم انداز 5 ساله و 
 20 ساله توسعه شهر و برنامه راهبردی – عملیاتی شهرداری و سازمانهای تابعه و کلیه ادارات خدمات رسان شهر مالرد . 2-پیگیری و در خواست 
پیش بینی دفتر اداری مناس��ب جهت اداره طرح و برنامه به منظور ارتقاء و توس��عه این اداره جهت تحقق برنامه ها و اهداف راهبردی شهرداری طی 
نامه شماره 950/د/96 مورخ 96/3/1۸ . 3-تهیه وتنظیم درخواست اجرایی نمودن فرآیند هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری مالرد ، طی نامه شماره 
2091/د/96 مورخ 3/23/ 96 بر اس��اس نامه ش��ماره 96/۴2/۸6۴9 مورخ 03 /96/03 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل امور شهری و شوراها . 
۴- پیگیری ، جمع بندی و بررسی عملکرد سازمانهای فعال در حوزه حمل و نقل وترافیک ، پیرو نامه شماره 51۸۴ مورخ 96/2/1۸ مدیر کل محترم 
دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور. 5-پیگیری وجمع بندی اقدامات صورت پذیرفته در راستای مصوبات 
اولین جلسه شورای معاونین مورخ 96/02/09  به عنوان دبیر و عضو کارگروه مربوطه تا حصول نتیجه قطعی . 6-تهیه و تدوین گزارش عملکرد مراسم 
بزرگداش��ت س��الگرد ارتحال حضرت امام خمینی(ره( و هماهنگی با سازمانهای ارائه دهنده خدمات . 7-پیگیری و دریافت اطالعات از تمامی ادارات 
وسازمانهای تابعه شهرداری در رابطه با وجود طرح یا پروژه با سرمایه گذاری خارجی حسب نامه شماره 5۸00/1/1۴9۴ مورخ 96/2/21 فرمانداری محترم. 
۸-ارسال تفاهم نامه همکاری در زمینه گردشگری در چند نوبت ، حسب نامه شماره 17۸9/د/96 مورخ 96/3/11 مدیر کل محترم امور شهری وشوراها، و 
جمع بندی طرحها و پیشنهادات ارسالی از سوی ادارات وسازمانهای تابعه که در این زمینه فعال بوده اند. 9-مطالعه ، بررسی و انعکاس پاسخ ،کلیه مکاتبات 
ارسالی استانی و شهرستانی به اداره طرح و برنامه و اقدامات الزم پیرامون موضوعات مطروحه . 10-پیگیری و درخواست حذف تلفکس اداره طرح و برنامه 
از سامانه 11۸ مرکز مخابرات و افزودن شماره های مرتبط شهرداری در سامانه مذکور جهت تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی به تماسهای شهروندان مالرد 

توسط آبفای شهر مهران  صورت گرفت
نصب دو عدد شیر برداشت آتش نشانی در میدان شهدا و بلوار امامزاده سید حسن

ایالم- خبرنگار فرصت امروز- سالم حسنی مدیر امور آبفای شهر مهران گفت:  بنا به در خواست شهرداری مهران، و با توجه به تعامالت بسیار 
خوب فی مابین   دو عدد شیر برداشت آتش نشانی در میدان شهدا و بلوار امامزاده سید حسن توسط آبفای شهر مهران  نصب گردید.

وی افزود: نصب »شیرهای اتش نشانی« که مهمترین منبع برای تامین آب مصرفی خودروهای آتش نشانی در زمان بروز حریق است با توجه به 
تردد زائرین در این شهر  ضرورت خود را بیش از پیش نمایان می کند. 



حضور و تأثیر برخی برندها آنقدر آشکار است که در 
فروشگاه ها هنوز پس از س��ال ها مشتریان برای خرید 
از نام آن برند برای کاالهای مش��ابه استفاده می کنند. 
ب��رای خرید مایع ظرفش��ویی  ری��کا   می خواهند، هر 
به گزارش پای��گاه خبری تحلیلی فن��اوری و نوآوری، 
مایع س��فیدکننده را  وایتکس   می نامند، به هر کیک 
چندالیه ای  تی تاپ   می گویند و  پفک  طلب  می کنند 

حتی اگر از کارخانه  چی توز  باشد! 
از دیگ��ر کاربردهای خطابی رای��ج برندها می توان از  

سامس��ونت  برای کیف اداری،  اس��مارتیز  برای دراژه 
ش��کالتی،  اس��کاچ  برای بافته ظرفش��ویی،  زیراکس  
برای دس��تگاه کپ��ی و  کلمن  برای ظ��روف دردار یا 

شیردار آب نام برد. 
ب��ه این فهرس��ت می توان این عناوی��ن را هم افزود:  
لیپتون  برای چای کیس��ه ای،  پیف پاف  برای اسپری 
حش��ره کش،  س��اندیس  برای آب میوه ه��ای صنعتی،  
پاستیل  برای شیرینی ژالتینی،  پاریزین  برای جوراب 
نخی زنانه،  دایجستیو  یا  ساقه طالیی  برای بیسکویت 

سبوس دار،  آالسکا  برای بستنی چوبی یخی،  یخمک  
برای بس��تنی یخی،  کیم  برای بس��تنی چوبی شیری 
با روکش ش��کالتی،  اتود  برای مداد نوکی،  نس��کافه  
 برای قهوه فوری،  لی  یا  لی وایز  برای ش��لوار جین و  

گالینا بالنکا  برای عصاره گوشت. 
به نظر می رس��د اینها همه به این دلیل که محصول 
جدید یا شاید ناشناخته ای را به مشتری معرفی کردند 
و برای آن محصول، واژه ای از قبل در ادبیات مش��تری 

وجود نداشت، تبدیل به نام آن کاال شدند. 

برندهایی که نام کاال شدند

دریچه

انسان تاکنون بیش از 8 میلیارد تن پالستیک تولید کرده است

بحران زباله در زمین

5 درس زندگی که بسیاری آنها را دیر 
یاد می گیرند

۱- ادراک، واقعیت است
روش��ی که ش��ما دنیا را درک می کنید و می فهمید، 
به طور مستقیم بر باورهای شما و راه و روش زندگی تأثیر 
می گذارد. ادراک عالوه بر اینکه ش��ما را تحت تأثیر قرار 
می دهد، به شما شناخت و آگاهی نیز می دهد و همان قدر 

که شما را می ترساند، به شما کنجکاوی نیز می بخشد. 
ش��ما می خواهید درکتان از واقعیت محدود باش��د یا 
گسترده؟آیا سعادتی که نادیده گرفتن همه چیز برایتان 
به ارمغان می آورد کافی است یا می خواهید به چیزهای 
بیشتری دست پیدا کنید؟ نکته مهم این است که بیشتر 
افراد دوس��ت دارند به چیزهای بیش��تری دس��ت یابند، 
حتی اگر در ناخودآگاه ش��ان باشد. بشر عاشق دانستن و 
کش��ف کردن است. جامعه نیز تأکید بسیاری بر اهمیت 
آموزش دارد. آموختن و کش��ف کردن همان کاری است 
که ما انجام می دهیم، اما با این وجود فهمیدن چیزی که 

نمی فهمیم بسیار سخت است. 
۲- همه چیز موقت است

خوشی ها و ناخوشی ها موقت هستند، بنابراین وقتی که 
در دوران خوش��ی هستید از آن لذت ببرید و قدرشناس 
باش��ید و در روزگار مشکالت و سختی ها، آگاه باشید که 
این روزها به س��ر خواهد رس��ید. بدانید که در پایان راه 
نیستید و فقط در قسمت سخت آن قرار دارید. زندگی پر 
از پیچ وخم، باال و پایین و اتفاقات پیش بینی نشده است. 

ما گاهی فراموش می کنیم که زندگی، راهی است که 
می پیماییم نه هدفی که قرار است به آن دست یابیم. 

۳- در زمان حال بودن مهم است 
 اگر افسرده اید، در زمان گذشته زندگی می کنید. اگر 
اضط��راب دارید، در آینده زندگ��ی می کنید. اگر آرامش 

دارید، در زمان حال زندگی می کنید.  »الئو تزوی«
 بیش��تر وقت ها ما نگران اتفاق هایی هس��تیم که قرار 
اس��ت رخ دهد یا غصه چیزهای��ی را می خوریم که قبال 
اتفاق افتاده اند. درحالی که مهم است به آینده فکر کنیم و 
به آن اهمیت دهیم، باید مواظب باشیم که حال را تحت 
تأثیر قرار ندهد. لحظه ها به خاطره ها تبدیل می ش��وند. 
سعی کنید از لحظه ای که دارید لذت ببرید. معموال زمان 
بس��یار زیادی -به اندازه یک عمر- الزم است تا کسی که 
دائم انبوه��ی از نگرانی با خود حمل می کند بیاموزد که 
نگرانی مشکلی را حل نمی کند. زندگی کردن در گذشته 
نیز به همین میزان غیر مفید است. توجه کردن به آنچه 
بر شما گذشته است و اینکه شما چه احساسی داشتید، 
حائز اهمیت است و به انرژی احساسی زیادی برای اندوه، 
پردازش کردن و غلبه کردن بر آن نیاز دارد. اما رها شدن 
از گذشته و اندوه آن، مزایا و اثرات بسیاری دارد که بازتاب 

آن بر شما به خوبی نمایان می شود. 
۴- آنچه دوست دارید، انجام دهید و آنچه انجام 

می دهید، دوست داشته باشید
نزدیک دانش��گاهی در لندن، یک کاش��ی بزرگ قرار 
دارد که این س��خنان روی آن نوش��ته شده بود:  »آنچه 
دوس��ت داری انجام بده و آنچه انجام می دهی دوس��ت 

داشته باش.«
ش��غل را می ت��وان بزرگ ترین بخش زندگ��ی در نظر 
گرفت؛ بخش��ی که شما خودتان درباره آن تصمیم گیری 
می کنید. اگر در شغلی که دارید احساس شادی نمی کنید، 
این نارضایتی و ناخش��نودی ب��ه بخش های دیگر زندگی 
ش��ما نیز تراوش خواهد کرد. با وجود اینکه هیچ چیزی 
در زندگی کامل نیس��ت، اما مهم اس��ت کاری که انجام 
می دهی��د و جایگاه��ی که در آن قرار دارید، به ش��ما در 
رسیدن به اهداف تان و رضایتمندی در زندگی کمک کند. 

یک نکته مهم: روی خودتان سرمایه گذاری کنید. 
این مس��ئله به بخش غی��ر کاری زندگ��ی نیز مربوط 
می ش��ود. چه عادت ه��ا و رفتارها و س��رگرمی هایی در 
زندگی دارید که دوست دارید آنها را متوقف کنید؟ کدام  
را دوس��ت دارید توسعه دهید؟ آگاهی از اینکه چه افراد 
و فعالیت هایی در اطراف شما وجود دارند بسیار اهمیت 
دارد. اطالعات مانند مواد مغذی مغز هستند، دقت کنید 

که به مغزتان چه غذاهایی می رسانید. 
5- شاد بودن به تالش نیاز دارد

ش��ادترین مردم کسانی هستند که بیشترین تالش و 
کار را  )روی خودشان( انجام داده اند. شاد بودن به تالش 
زیادی نیاز دارد. همانطور که شاد نبودن به همان مقدار 
کار و تالش نیاز دارد! پس آگاهانه و عاقالنه انتخاب کنید. 
ش��اد بودن یعنی شما در جایی از زندگی تصمیم گرفته 
باش��ید که روی آن )زندگی( کنترل داشته باشید. یعنی 
تصمیم گرفته باشید دیگر قربانی نباشید و همه انرژی تان 
را به خودتان برگردانید. گاهی این کار بسیار دشوار است، 
اما ش��ما باید تالش خودتان را بکنید و خود را به س��وی 

جلو برانید. 
زندگی ش��ما مجموعه ای از پیش��رفت ها و رشدهای 

شخصی شما است.
 یکی از بدترین کارهایی که می توانید برای پیش��رفت 
شخصی خود انجام دهید این است که خود را با دیگران 
مقایس��ه کنید. به سادگی ممکن اس��ت در دام حسادت 
و حس��رت داش��تن چیزهایی که دیگران دارند، بیفتید. 
به خص��وص ای��ن روزها و روش��ی که ما با ش��بکه های 
اجتماع��ی در ارتباطیم و چیزهایی که از زندگی افراد در 
این ش��بکه ها می بینیم. باید به خاطر بس��پارید که افراد 
تنها سعی می کنند بهترین بخش های زندگی شان را در 
شبکه های اجتماعی به تصویر بکشند. منصفانه نیست که 
این چیزها را ببینید و با خودتان بگویید »من می خواهم 
ای��ن کار را انج��ام دهم« یا »من می خواهم این ش��کلی 
باشم«. نه تنها این چیزها باعث می شود شما از داشته های 
زندگی خودتان غافل شوید، بلکه از رشد و کارآمد بودن 
نیز جلوگیری می کند. بیش��تر وقت ها دریافت ش��ما از 
زندگی سایرین اشتباه است، ولی حتی اگر اشتباه نباشد، 
بهتر است بر زندگی و خواسته های خودتان تمرکز داشته 
باشید. این زندگی شما و راهی است که باید به آن اهمیت 

دهید و برای پیمودن آن تالش کنید. 
INC/زومیت

مدرسهکسبوکار

)Musically(  نام شرکت: موزیکالی
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: 

۱۶میلیون دالر 
چه کاری می کند؟ موزیکالی با ممکن ساختن 
تولید به لحظه کلیپ ه��ای ویدئویی، محبوب 

نوجوانان شده است.
 چرا قرار اس�ت کارش بگیرد؟ آنها همین 
حاال هم نوازندگان و ستاره های جدید را به دنیا 
معرفی کرده اند، بدون آنک��ه تهیه کننده ای در 
کار باش��د. موزیکالی از دو سال پیش در صدر 
اپ های ۲۰ کش��ور ق��رار گرفته و یک میلیون 

ویدئو روی این سامانه بارگذاری شده است. 

کلیپ های ویدئویی به لحظه

معرفیاستارتاپ

براس��اس تحقیقات اخی��ر، از دهه 5۰ می��الدی که تولید 
و اس��تفاده از پالس��تیک فراگی��ر ش��د، انس��ان ها تاکن��ون 
ح��دود 8.3 میلی��ارد تن انواع مواد الس��تیکی، پالس��تیکی 
و پلیم��ری مختلف تولی��د کرده اند که از ای��ن میان تاکنون 

۶.3 میلی��ارد ت��ن م��اده پلیم��ری تبدی��ل ب��ه زباله ش��ده 
 اس��ت. طب��ق اطالع��ات موجود در مقال��ه ای ک��ه در ژورنال  
»Science Advance« منتش��ر ش��ده، تاکن��ون 9درصد 
از زباله ه��ای مورد بحث مورد بازیافت ق��رار گرفته، ۱۲درصد 

سوزانده شده و 79درصد باقیمانده نیز درلندفیل ها جمع آوری 
یا وارد طبیعت شده اند. بنا بر پژوهش مذکور، در صورت ادامه 
تولید و مدیریت زباله با روند کنونی، تا سال ۲۰5۰ میالدی با 
۱۲ میلیارد تن زباله پالستیکی در طبیعت مواجه خواهیم بود. 

برای مطالعه 7۴۴ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: در زمینه مدیریت زن��ان و مردان 
مقاله های زیادی نوش��ته شده است. موفقیت در کسب و کار 
به ثبات و متغیرهای زیادی وابس��ته اس��ت که یکی از آنها 
می تواند جنسیت باشد. اما جنسیت در نفس خود نمی تواند 
خوب یا بد باش��د. یعنی شما نمی توانید به صورت عام زنان 
را مدیران��ی موفق تر از مردان بدانید یا بالعکس. هر مدیر در 
شرایط محیطی کس��ب و کار و با توجه به امکانات و زمان و 
م��کان و موقعیت می تواند موفق یا ناموفق باش��د. آمارهای 
جهانی نش��ان می دهد که برخی از مدی��ران بزرگ و موفق 

ش��رکت های تجاری و تولیدی دنیا زنان بوده اند و خیلی از 
مردان نیز در مدیریت بس��یار موف��ق بوده اند، اما می توان با 
توجه به پارامترهای کس��ب و کار، مدی��ران را از بین زنان یا 
مردان انتخاب کرد. طبعا ش��ما هم با توجه به باریک بینی، 
دقت، هوشیاری، صبر و بردباری زنان می توانید آنها را برای 
مدیری��ت بخش هایی انتخاب کنید که نیاز به این ویژگی ها 
دارد. زنان در خیلی از موارد ناگزیر کار خود را رها می کنند 
و دوباره به آن بازمی گردند؛ مثل زمان به دنیا آوردن فرزند، 
پرورش فرزند، مراقبت از افراد مسن خانواده و مسئولیت های 
ش��خصی که می تواند کار آنان را قطع کند. شما برای اینکه 
بتوانید به کسب و کار خود رونق دهید به پارامترهای مهم تر 

فک��ر کنید. مدیریت زن یا مرد می تواند یکی از پارامترهای 
مؤثر باش��د. همچنین ش��ما با توجه به ن��وع کار و فعالیت 
شرکت باید مدیر انتخاب کنید. کارهای سخت و توانفرسا با 
توجه به توانایی جسمی از عهده هر زنی بر نمی آید، همانطور 
ک��ه مردان صبر و ش��کیبایی الزم را برای مدیریت کارهای 

ظریف و هنرمندانه ندارند. 
درکشور ما زنان و مردان موفق زیادی در عرصه مدیریت 
فعالی��ت کردن��د و در حال حاض��ر نیز مدیری��ت برخی از 
ش��رکت های موفق برعهده زنان است. شرکت شما با مدیر 
توان��ا و مدیریت حرفه ای می تواند به رش��د و رونق برس��د؛ 

جنسیت مدیر جزو اولویت های کسب و کار نیست. 

مدیر زن یا مرد؟ 

پرس�ش: من یک ش�رکت تولیدی تجاری دارم که به رشد و توسعه آن در س�ال جدید فکر می کنم. دوستان پیشنهاد 
می کنند برای پست های مدیریت از زنان استفاده کنم. به نظر شما زنان مدیرانی موفق تر از مردان هستند؟  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

سوپرمارکت
راز فروشنده موفق

آقا جالل رو تو محله ما همه می شناسند. آدمی خونگرم 
و صمیمی است. سوپرمارکت آقا جالل سوپرمارکت بزرگی 
نیست اما همیشه پر از مشتری است. هر بار که می ریم تو 
مغازه می بینیم چند نفر تو نوبت اند تا چیزی خرید کنند. 
همیشه برای پس��رم این س��وال بود که بابا چرا مغازه 
آقا جالل این همه ش��لوغه. در صورت��ی که آقای رفعتی 
مغازه اش خیلی بزرگ تره و جنس��ای بیش��تری داره، اما 
مشتری اش خیلی کمه. پسرم تو عالم بچگی متوجه این 
موضوع ش��د و به دنبال جواب س��وال بود. یک روز گفتم 
امیر جان اگه دوس��ت داری جواب سوالتو بدونی بیا با هم 
بریم مغازه آقا جالل تا بهتر متوجه بشی که علت موفقیت 

و مشتری زیاد داشتن اون چیه. 
فاصله خونه ما تا دم سوپر مارکت آقا جالل سیصد متر 
بیش��تر نبود. پیاده رفتیم و طبق معمول چند تا مشتری 
تو مغازه بودند. آقا جالل تا منو دید س��الم بلندی کرد و 
از پش��ت همون دخل دستی تکون داد و گفت: عید شما 
مبارک آقای امیری. گفتم عید؟ یادم نبود. گفت آره دیگه 
امروز تولد آقا امام رضا)ع( اس��ت. گفت��م: آها بله مبارک 
ش��ما هم باشه. س��ریع رفت طرف یخچال و یک بستنی 
چوبی برداش��ت و اومد طرف پس��رم و گفت: عید تو هم 
امیرجان مبارک این شیرینی من به تو. بعد رو کرد به من 
و گفت: خوب بفرمایید من در خدمتم. گفتم: آقا جالل این 
لیست خرید ماست. دستش رو دراز کرد و گرفت. نگاهی 
س��ریع به لیست کرد و گفت: شامپو کلییر ضد شوره؟! به 
قفس��ه ها نگاهی کرد و گفت: تو قفسه نیست. بقیه همه 
چی رو دارم. اگه عجله نداری بگم از مغازه داداشم براتون 
بیارن. گفتم اش��کالی نداره پس این لیس��ت رو برای من 
آماده کن میام تا نیم س��اعت دیگه می برم. گفت: به روی 
چشم.  تا برم نانوایی و دو تا نون بگیرم و برگردم یه کمی 
دیر شده بود. شاگردش جنسا رو با یک فاکتور کامپیوتری 
با شرح کاال و قیمت و تخفیفات  به دم خونه برده بود. تا 
رسیدم مغازه گفت بچه ها جنسا رو بردن منزل.  گفتم آقا 
جالل شما فردا جمعه ساعت چند مغازتونو باز می کنید؟ 
آقا جالل دس��تی به ابروهای پر پشتش کشید و گفت: ما 
از ۶ صبح در خدمتیم. از در که داشتیم می اومدیم بیرون 
پس��رم صدام کرد و گفت: بابا بابا اینجا نوش��ته همیش��ه 
تخفیف یعن��ی چی؟ گفتم؟ آقا جالل همه جنس��ا رو از 
۱۰تا ۲۰درص��د تخفیف می ده و اگر بی��ش از ۱۰۰هزار 
تومن خرید کن��ی ۱۰درصد به کل خرید تخفیف می ده. 
پس��رم نگاهی به من کرد و گفت: خیلی جالبه یعنی االن 
اگه من کارتون باب اس��فنجی ه��م بخرم تخفیف می ده. 
 گفتم  ای ناقال پس این همه سوال کردی که می خواستی 

باب اسفنجی بخری. خندید و گفت: االن بر می گردم. 
 تو راه به پس��رم گفتم حاال می دونی چرا مش��تری آقا 
جالل تو محله از همه بیش��تره؟ پسرم نگاهی به من کرد 
و گفت یه چیزایی دس��تگیرم ش��د. گفتم پس بذار برات 
بشمارم: اول: اینکه آقا جالل همه روزه مغازه اش بازه حتی 
جمعه اونم تا دیر وقت، دوم: همه جنساش تخفیف داره، 
سوم: هر ماه قرعه کشی می کنه و به سه نفر جایزه می ده، 
چهارم: س��رویس رای��گان داره، پنجم: زبان مش��تری رو 
می فهمه و با هر کس با همون ادبیات حرف می زنه، ششم: 
برای هر خریدی فاکتور می ده، هفتم: اگه جنسی خودش 
نداشته باشه س��ریع براش جور می کنه، هشتم: اخالق و 
ادب داره. ای��ن از همه مهم ت��ره چون مردم می تونند این 
جنس��ا رو با تخفیف از هر مغازه ای بخرند، اما مردم ادب، 
اخالق، احترام، راستگویی، مهربانی و صمیمیت می خرند 
و آق��ا جالل همه اینه��ا رو داره.  یادته چند ش��ب پیش 
می خواستی پاک کن بخری و هوا تاریک بود آقا جالل تو 
رو تا سر کوچه رسوند و اونقدر وایستاد تا وارد حیاط بشی. 
پس��رم گفت: آره بابا یادمه آقا جالل مرد خیلی مهربونیه 

است. گفتم: این راز یک فروشنده موفق است. 

آدابکسبوکار

ایده آل برونگرا

ما با سیستم ارزشی خاصی زندگی می کنیم که 
من نامش را ایده آل برونگرا می نامم. 

ما ام��روزه برای مح��دوده ای کوچک از س��بک 
ش��خصیتی، جا باز می کنیم. به ما گفته شده برای 
برتر بودن باید جس��ور باش��یم و برای ش��اد بودن 
باید اجتماعی باش��یم. ما خودمان را به شکل ملتی 
برونگرا می بینیم و این دقیقا به این معناس��ت که 
م��ا این دیدگاه را که واقعاً چه کس��ی هس��تیم از 
دس��ت داده ایم. ب��ه ما از کودکی گفته ش��ده باید 
با دوس��تان مان بازی کنیم، بای��د کار تیمی انجام 
دهی��م و در کالس ه��ا با همکالس��ی های مان کار 
گروه��ی انجام دهیم. ما همیش��ه در طول زندگی 
فیلم هایی دیدیم که افراد برونگرا شخصیت اول آن 
بوده اند، همیشه هنرمندان درجه یک یا به اصطالح 
آرتیس��ت ها یک ش��خصیت برونگرا بوده اند و این 
یعنی ما فقط برای یک س��بک ش��خصیتی جا باز 

کرده ایم؛ ایده آل برونگرا. 
شاید دلیل اینکه افراد درونگرایی که تحت تأثیر 
ش��رایط جامعه س��عی در تمرین زیاد برای برونگرا 
بودن از خود نشان می دهند بیشتر دچار خستگی 
روحی می شوند. آنها از خودشان فاصله گرفته اند و 
س��عی در زدن ماسک برونگرایی دارند و این یعنی 

اتالف انرژی. 
مهم: درونگراهایی که تحت س��یطره ایده آل های 
برونگرایی زندگی می کنند، مانند زنانی هستند که 
در دنیای مردانه زندگی می کنند و به علت صفتی 

که در درون شان نهفته است به چشم نمی آیند. 

نوشدارو

پارسا امیری
کارشناس فروش

محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش
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