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رئیس اتحادیه مشاوران امالک خبر داد

 معامالت مسکن
12.6 درصد کاهش یافت

8 تا 16
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ساندار پیچای به هیات مدیره 
آلفابت پیوست

یادداشت

درباره معنای هویت س��ازمانی 
وجود  متفاوت��ی  دیدگاه ه��ای 
دارد. در این مقاله به سه محور 

زمینه  ای��ن  در  عمده 
اشاره می کنم که به...

آرش سلطانعلی
مدرس تبلیغات و 

برندسازی

11

هویت سازمانی؛ مفهوم، 
ارزیابی و مدیریت آن 

دولت ه��ای  از  هیچ ک��دام  در 
ما کوچک س��ازی عملی نش��د، 
به وی��ژه در دولت ه��ای نهم و 

ده��م ک��ه ب��ه حجم 
دولت اضافه شد...

محسن حاجی بابا
عضو هیأت نمایندگان 

اتاق بازرگانی ایران
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دولت برای کوچک سازی باید 
برنامه مدون داشته باشد

در بخ��ش اول یادداش��ت، ب��ه 
مش��تری  بازگش��ت  اهرم های 
اش��اره ش��د و در این بخش از 

یادداشت قصد داریم به 
مدل های رایج و...

علیرضا  جعفری
مشاور  برنامه های  

وفاداری

11

بایدها و نبایدهای برنامه 
وفاداری در بانک ها 

سیاه و سپید افزایش یا کاهش نرخ سود در شبکه بانکی

 جنگ »بهره«
در اقتصاد ایران

رئیس مجلس شورای اسالمی
 نسبت به جایگاه اقتصاد ایران
در منطقه و جهان هشدار داد

 آمار نگران کننده
درباره اقتصاد ایران

کمپین »زنبودن« زیر ذره بین »فرصت امروز«
مشکالت کارمندان، دردسر مدیران

چگونه به کودکان خود کمک کنیم تا کارآفرین باشند؟ 
6 سیاست برای موفقیت کسب و کارهای خرده فروشی 
آمازون یک کسب و کار چند میلیارد دالری دیگر می سازد
آیا در فروش محصوالت تان با مشکل روبه رو هستید؟ 



مشاور ارشد رئیس جمهور اعالم کرد
تولید ناخالص ترکیه دوبرابر و 

مصرف انرژی آن نصف ایران است
به گفته مشاور ارش��د رئیس جمهور، کشور ترکیه 
2.5 براب��ر ای��ران تولید ناخالص داخل��ی دارد و این 
در حال��ی اس��ت ک��ه مصرف ان��رژی در آن کش��ور 
نصف ایران اس��ت.  به گزارش »فرصت امروز«، اکبر 
ت��رکان در کنفرانس »نقش مهندس��ی مکانیک در 
ساخت وسازهای شهری« با اشاره به هدررفت انرژی 
در ای��ران گف��ت: عادت نادرس��ت م��ردم در مصرف 
ان��رژی و عدم ورود تکنولوژی ه��ای جدید در بخش 
ساخت و ساز به کشور دو دلیل عمده هدررفت انرژی 

در ایران است. 

او ادام��ه داد: در ح��ال حاض��ر 35 درص��د پ��رت 
حرارتی س��اختمان ها تنها از طریق پنجره هاست که 
باید تأسیسات ساختمانی برای کاهش مصرف انرژی 
را جدی تر بگیریم.  ترکان با مقایس��ه میزان مصرف 
انرژی در ای��ران و ترکیه گفت: در حال حاضر تولید 
ناخالص ملی ایران 400 میلیارد دالر اس��ت و تولید 
ناخال��ص ملی ترکی��ه هزار میلی��ارد دالر. به عبارت 
دیگر، تولید ناخالص ملی ترکیه دو برابر ایران است، 
اما نصف انرژی ای که ما برای تولید استفاده می کنیم 
در کش��ور ترکیه مص��رف می ش��ود. بنابراین باید به 
دنبال بهره وری بیشتر در صنعت ساختمان به عنوان 
یک صنعت انرژی بر باشیم.  دبیر شورای عالی مناطق 
آزاد ب��ا بیان اینکه ب��رای اصالح مص��رف انرژی در 
کش��ور می توان یک کسب وکار بزرگ راه اندازی کرد، 
ادام��ه داد: در تمام دنیا ش��رکت های خدمات انرژی 
مش��غول به کار هس��تند و این یک کسب و کار بسیار 
بزرگ اس��ت که از بودجه عمومی کشور هم استفاده 
نمی کن��د و از محل صرفه جوی��ی در مصرف انرژی، 

درآمد خود را به دست می آورد. 
او با اش��اره به 22 س��الی که از آغاز ب��ه کار نظام 
مهندسی گذشته است گفت: 75درصد ساختمان های 
کش��ور پس از شروع به کار س��ازمان نظام مهندسی 
ساخته ش��دند. بنابراین از تمام قواعد ساخت و سازی 
این سازمان پیروی کرده اند و سازمان نظام مهندسی 
بر س��اخت این 75درصد س��اختمان نظارت داشته 
اس��ت.  ترکان با بیان اینکه نظام مهندسی و کنترل 
س��اختمان دو مقوله جدا از هم نیس��تند، گفت: هر 
دستورالعملی که تدوین می ش��ود باید براساس این 
قانون شکل بگیرد، در غیر  این صورت نظام مهندسی 

تبدیل به یک اتحادیه صنفی می شود. 
مشاور ارشد رئیس جمهور افزود: باید از مهندسان 
صاحب صالحیت در ساخت و س��ازها استفاده شود. از 
سوی دیگر، قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث 
می شود اس��تقالل عملکردی مهندس ناظر در جهت 

ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد. 

اواخ��ر تیرماه بود ک��ه رئیس مجلس 
شورای اسالمی در »هشتمین کنفرانس 
ب��ر مبن��ای  بودجه  ری��زی  بین الملل��ی 
عملکرد« آمار نگران کننده و قابل تاملی 
از جای��گاه اقتص��اد ای��ران در منطقه و 
جهان ارائه داد و گفت: »در 20 کش��ور 
منطقه از لحاظ س��رمایه گذاری در رتبه 
۱5و در بی��ن ۱3۸ کش��ور دنیا در رتبه 
۸7 هس��تیم«،  »از لحاظ ش��فافیت در 
سیاست گذاری در بین 20 کشور منطقه 
دارای رتب��ه ۱۸ و در بین ۱3۸ کش��ور 
جهان در رتبه ۱36 هستیم«،  »در نرخ 
بیکاری بین 20 کش��ور منطقه رتبه 9 و 
بین ۱35 کشور رتبه 90 را داریم«،  »از 
نظر رش��د واقعی ناخال��ص ملی در بین 
24 کشور منطقه در رتبه دهم و در بین 
۱9۱ کشور جهان در رتبه ۸4 هستیم«،  

»از لحاظ جذب اس��تعدادها در بین 20 
کشور منطقه در رتبه ۱9 و در بین ۱3۸ 

کشور جهان در رتبه ۱26 قرار داریم.«
سخنانی که در تضاد و تعارض کامل با 
هدف گذاری برنامه های چندساله توسعه 
اس��ت که هدف  از تدوین آن، رس��یدن 
ایران به جای��گاه اول علمی و اقتصادی 
منطقه بوده اس��ت. عل��ی الریجانی روز 
گذش��ته در  »همای��ش هی��أت امنای 
دانش��گاه های عل��وم پزش��کی سراس��ر 
کش��ور« گریز دوباره ای ب��ه آنچه در آن 
همای��ش بیان ک��رده ب��ود، زد و گفت: 
»رتبه ایران در رش��د ناخالص داخلی در 
منطقه از 24 کشور ۱0 است و همچنین 
رتب��ه م��ا در جهان از ۱9۱ کش��ور ۸4 
اس��ت. در سرانه اسمی تولید داخلی نیز 
رتب��ه ایران در میان 22 کش��ور منطقه 
۱4 و در جهان از میان ۱5۱ کش��ور ما 

۸۱ هستیم.«
بخ��ش حمای��ت  داد: »در  ادام��ه  او 

از س��رمایه گذاری در میان 20 کش��ور 
منطقه، نوزدهم هس��تیم و همچنین در 
جهان از میان ۱3۸ کش��ور رتبه ۱۱7 را 
داری��م. در زمینه رقابت پذیری اقتصادی 
نی��ز در منطق��ه از می��ان 20 کش��ور، 
س��یزدهم هس��تیم و در جهان در میان 

۱3۸ کشور رتبه 76 را داریم.«
الریجانی اضافه کرد: »نرخ تورم ما در 
منطقه در میان 24 کش��ور ۱9 اس��ت و 
در میان ۱۸9 کشور رتبه ۱5۸ را داریم. 
همچنی��ن رتبه م��ا در مصرف انرژی در 
منطقه از میان 20 کشور ۱4 است و در 
میان 2۱3 کش��ور در جهان، رتبه ۱2۱ 

را داریم.«
او در جمع بن��دی س��خنانش در این 
همای��ش ک��ه در مرک��ز همایش ه��ای 
صداوس��یما برگزار شد، گفت: »این آمار 
نش��ان می دهد ک��ه ما نیازمن��د تحول 
اساس��ی در حوزه اقتصاد کشور هستیم 
و هزینه های جاری کش��ور زیاد اس��ت 
و ب��ا این وضعی��ت نمی توانیم به س��ند 

چشم انداز برسیم.«
رئیس مجلس ش��ورای اسالمی ادامه 
داد: »دانش��گاه ها در دنیا نه با پول نفت، 
بلک��ه با پ��ول پژوهش اداره می ش��وند. 
دانش��گاه باید روی پای خود بایس��تد و 
دانشگاه و تولید باید به هم احساس نیاز 
کنند، ن��ه اینکه هرکدام جداگانه بودجه 
خ��ود را دریافت کنن��د و هیچ نیازی به 

هم نداشته باشند.«
او اف��زود: »بای��د متوج��ه باش��یم که 
اقتص��ادی بیمار داریم و این اقتصاد یک 
چالش اس��ت که دولت و مجلس باید به 
آن توجه ویژه    ای داش��ته باشند و ذهن 
مس��ئوالن باید درگیر این موضوع باشد. 
وظیفه ملی ما این است که هزینه کشور 
را کاه��ش دهیم. اگر هر دس��تگاهی به 
ش��کل جزی��ره ای عمل کند ب��ه اهداف 

نمی رسیم.«
الریجان��ی همچنین گری��زی به بحث 
چین��ش کابین��ه دوازده��م زد و ب��ا رد 
شایعات درباره حضور وزیران در مجلس 
و رایزن��ی برای حض��ور در کابینه گفت:  
»س��طح تعامالت قوای س��ه گانه اینقدر 
نازل نیس��ت. ما ام��روز ب��ا چالش های 
زی��ادی در کش��ور مواجه هس��تیم که 
از جمل��ه آن می ت��وان ب��ه چالش های 

اقتصادی اشاره کرد.«
رئیس مجلس شورای اسالمی با تأکید 
بر اینکه ما باید ش��رایط امروز کش��ور را 
برای نخبگان بازگو کنیم و برای مسائل 
مختلف کش��ور باهم چاره ای بیندیشیم، 
گفت: »ام��روز ما یک زندگی سیاس��ی 
پر از حواش��ی در کش��ور داریم که این 
حواش��ی، ذهن مسئوالن را گرفته است. 
ذهنی که باید ب��ه چالش های اقتصادی 
درگیر باش��د ب��ه چالش های سیاس��ی 

درگیر است.«

رئیس مجلس شورای اسالمی نسبت به جایگاه اقتصاد ایران در منطقه و جهان هشدار داد

آمار نگران کننده درباره اقتصاد ایران
مسکن

رئیس اتحادیه مشاوران امالک خبر داد
 معامالت مسکن ۱۲.۶ درصد

کاهش یافت
رئیس اتحادیه مشاوران امالک گفت که تیرماه امسال 
۱6 هزار و ۱56 قرارداد خریدوفروش مس��کن در شهر 
تهران به امضا رس��ید که نس��بت به مدت مشابه سال 
قبل ۱2.6 درصد کاهش یافته اس��ت.  حس��ام عقبایی 
در گفت وگو با ایس��نا، بیان کرد: براساس آمار اتحادیه 
مش��اوران امالک، تیرماه س��ال جاری ۱6 هزار و ۱56 
قرارداد خریدوفروش مس��کن در ش��هر تهران به امضا 
رسید که نس��بت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 
ترتیب 6.3 و ۱2.6 درصد کاهش نشان می دهد، چراکه 
خردادماه امس��ال ۱7هزار و ۱77 قرارداد و تیرماه سال 

قبل ۱۸ هزار و ۱94 قرارداد خریدوفروش داشتیم. 
وی افزود: همچنین تعداد قراردادهای اجاره در ش��هر 
تهران تیرماه ۱9 هزار و 3۱6 مورد بود که با توجه به 20 
هزار و 9۱9 قرارداد در خردادماه س��ال جاری و 22 هزار 
و ۸27 مورد اجاره در تیرماه س��ال قبل، تعداد معامالت 
اجاره واحدهای مس��کونی ش��هر تهران به ترتیب 9.۱ و 
۱۸درصد نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل کاهش 
یافته است.  رئیس اتحادیه مشاوران امالک درباره تعداد 
قرارداده��ای خریدوفروش امالک کل کش��ور در تیرماه 
امسال هم گفت: در کل کشور 49هزار و ۸05 معامله طی 
تیرماه سال جاری در بخش خریدوفروش و نیز 6۸ هزار 
و ۱46 قرارداد اجاره امضا ش��ده اس��ت که در کل کشور 
هم ب��ا کاهش 6.۸درصدی خرید ف��روش و کاهش 5.4 
درصدی قراردادهای اجاره نسبت به خردادماه سال جاری 
مواج��ه بودیم.  عقبایی در ارزیابی از وضعیت حال حاضر 
بازار مس��کن گفت: وضعیت معام��الت با توجه به اینکه 
بازار مس��کن در واقع بعد از انتخابات ریاس��ت جمهوری 
استارت خورده، مطلوب به نظر می رسد، زیرا فروردین ماه 
نیمه تعطیل بود، اردیبهشت ماه انتخابات ریاست جمهوری 
برگزار شد و خرداد در ماه مبارک رمضان قرار داشتیم. لذا 
می توان گفت تیرماه روند معامالت مسکن به حالت پایدار 
رسیده و پیش بینی من این است که تا پایان شهریورماه، 

معامالت با روند رو به رشد همراه شود. 
وی بازار اجاره را در فصل تابستان آرام و با افزایش 7 تا 
۱0 درصدی اعالم کرد و درباره اینکه برخی گزارش ها از 
افزایش رقم هایی باالتر حکایت دارد، توضیح داد: براساس 
قراردادهای منعقده در سطح کش��ور، رشد اجاره بها در 
سال ۱396 نسبت به سال ۱395 بین 7 الی ۱0 درصد 
است. البته گزارشات میدانی ممکن است در موارد خاص 
حتی تا 30درصد افزایش را تأیید کند اما باید ببینیم ما 
چه جمعیتی و با چه دامنه گستردگی را مالک بررسی 
میدانی قرار می دهیم.  رئیس اتحادیه مش��اوران امالک 
ادامه داد: در همه گزارشات، موارد استثنایی وجود دارد. 
ممکن اس��ت مخاطبی که این خب��ر را می خواند بگوید 
صاحب خانه من امس��ال 40 درصد اجاره بها را افزایش 
داده است. ممکن است مستاجری پنج سال در یک خانه 
نشسته و افزایش نداشته اما امسال مالک تصمیم گرفته 
اجاره را ۱00 درصد افزایش دهد که همانطور که عرض 

کردم اینها موارد استثنایی است. 
عقبایی تصریح کرد: همچنین قیمت عرضه با آنچه 
در قرارداد منعقد می شود ممکن است بین یک بررسی 
میدان��ی و گزارش قطعی تناقض ایج��اد کند. مثاًل در 
گزارش میدانی ممکن است یک مشاور امالک بگوید در 
ف��الن خیابان یا فالن محله 20درصد اجاره بها افزایش 
یافته اما مالکش قیمت عرضه شده توسط مالک باشد، 
در صورتی که قیمت تحقق یافته و اجاره نوش��ته شده 
باید م��الک قرار گیرد.  وی درخص��وص پیش بینی از 
آینده بازار مسکن گفت: خوشبختانه از نیمه دوم سال 
قبل ش��اهد افزایش ساخت و سازهای مسکونی در شهر 
تهران بودیم که می تواند باعث ایجاد تعادل قیمت شود، 
لذا پیش بینی می کنم افزایش قیمتی در نیمه دوم سال 
جاری نداشته باشیم. اگر به سمت رونق هم برویم رشد 

قیمت مسکن بیش از تورم نخواهد بود. 

انرژی
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کمبود تسهیالت برای نوسازی 
ناوگان حمل ونقل

عض��و انجم��ن صنف��ی ش��رکت های حمل ونق��ل 
بین المللی خراس��ان رضوی گفت که علت اصلی بروز 
مش��کالت صنعت حمل ونقل، نبود تس��هیالت برای 
خودمالک ش��دن ش��رکت های حمل ونقل بین المللی 
اس��ت و به رغم وج��ود مصوبه برای ارائه تس��هیالت 
بانکی توس��ط بانک صنعت ومع��دن، این بانک هنوز 
اقدام��ی برای عملیاتی ش��دن حمایت ه��ای خود از 
بخش حمل ونقل و ترانزیت انجام نداده است. عبداهلل 
نظری در گفت وگو با تین نیوز اضافه کرد: ما از دولت 
دوازدهم انتظار داریم که مصوبه تس��هیالت بانکی به 
شرکت های حمل ونقل را پیگیری و تسهیالت موردنیاز 
جه��ت خرید 10 ت��ا 20 ناوگان را برای هر ش��رکت 
فراهم کند. وی در ادامه با بیان اینکه بیشتر مصوباتی 
ک��ه به اج��را درمی آید ب��دون مطالعات کارشناس��ی 
اس��ت، گف��ت: از دولت تقاضا داریم ک��ه مصوبات در 
کمیس��یون های تخصص��ی مط��رح و از انجمن های 
دخیل در امر ترانزیت برای راهنمایی اس��تفاده شود 
تا س��رعت و دق��ت انجام مصوبات افزای��ش یابد. وی 
در پاس��خ به س��والی درباره چرایی عدم وجود متولی 
خاص در صنع��ت حمل ونقل گفت: علت نبود متولی 
برای صنعت حمل ونقل، ع��دم تخصیص حق الزحمه 
اجرایی از طرف ش��رکت های بخش خصوصی به یک 
س��ازمان یا ارگان خاص اس��ت چراکه اعطای مبلغی 
به عن��وان کارمزده��ای قانونی باعث می ش��ود نهاد یا 
سازمان های دولتی مدافع ما باشند. با توجه به اینکه 
ما در جهان س��وم زندگی می کنیم و بخش خصوصی 
ب��دون متولی دولتی نمی توان��د کار را به خوبی انجام 
دهد، لذا عدم وجود متولی دولتی باعث قانون گریزی 
در این بخش خواهد ش��د و ما نمی توانیم خودگردان 
باش��یم. عبداهلل نظری در پاس��خ به این پرس��ش که 
بهترین الگوی ترانزیتی منطقه چه کش��وری اس��ت، 
گفت: در حال حاضر کش��ور امارات توانس��ته مدعی 
دس��تیابی به توانمندی درخصوص ص��ادرات کاال از 
طریق هواپیما به کشورهای منطقه CIS باشد. نظری 
افزود: درصورتی که تغیی��رات را بپذیریم و امکانات و 
فناوری مناس��ب در اختیار فعاالن صنعت حمل ونقل 
قرار گیرد، خواهیم توانست به رشد دلخواه مان در این 
صنعت برسیم؛ هرچند بدون الگوبرداری از کشورهای 
موفق و بدون اتکا به نگاه کارشناس��انه مس��لما رشد 

نخواهیم کرد. 

دولت برای کوچک سازی باید برنامه 
مدون داشته باشد

در هیچ کدام از دولت های ما کوچک س��ازی عملی نشد، 
به وی��ژه در دولت های نهم و دهم که به حجم دولت اضافه 
ش��د. این ضعفی اس��ت که به منابع کشور و تولید آسیب 
می زند، چراکه پست های اضافی برای خودش کار می تراشد. 
کوچک سازی فقط مربوط به یک وزارتخانه نیست. دولت ها 
تا امروز هیچ برنامه مدونی برای کوچک سازی نداشته اند و 
بیش��تر منابع صرف بودجه جاری می شود. دولت باید یک 
برنامه مدون 10 س��اله تهیه کند و هر س��ال 10درصد از 
نیروی خود را کم کند و برای این کار باید هر سال معادل 
10درصد نیروی کار خود با س��ابقه 20 سال را بازنشسته 
اجباری کند تا شخص معادل 20 روز حقوق خود را دریافت 
و فرصت داش��ته باش��د که کار جدید پیدا کند. باید توجه 
داش��ت که کوچک س��ازی فقط با یک وزارتخانه صنعت، 
 مع��دن و تجارت اتف��اق نمی افتد، چون نمی تواند س��هم 
آنچنانی داش��ته باشد. اصل ادغام هم کار درستی بوده، اما 
فرآیند تشکیل سازمان آن به اشتباه انجام شده است. یعنی 
مشخص نش��د که ادغام چگونه باید انجام شود و باید چه 
معاونت هایی داشته باشد و چه بخش هایی باید حذف شوند. 
بنابراین اشکال در ادغام نیس��ت، اشکال در برنامه ریزی و 
مدیریت وزارتخانه است.                                   ایسنا

تحریک تقاضا و رونق بازار با کارت های 
کاالی ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی

وزیر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اینکه اجرای 
طرح کاال کارت می تواند موجبات تحریک تقاضا و رونق بازار 
را به همراه داشته باش��د، گفت: براساس حقوق افراد میزان 
اعتبار این کارت رقمی بی��ن ۵ تا 10 میلیون تومان تعیین 
خواهد ش��د. علی ربیع��ی در گفت وگو با ایس��نا، ادامه داد: 
تضمی��ن پرداخت این کارت ها نیز بر عهده ما خواهد بود. در 
س��ال 1۳۹۵ نیز با اینکه تنها چند ماه از اجرای فاز اول این 
طرح گذش��ت، ما ۶0 میلیارد تومان پرداخت داشتیم. وزیر 
تع��اون، کار و اش��تغال در ارتباط با اینکه آیا حذف تدریجی 
یارانه ها برای مردم و دولت مشکلی در اجرای این طرح ایجاد 
نمی کند توضیح داد: ما قصد نداریم یارانه نیازمندان را حذف 

کنیم. 
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محمدباقر  ام�روز:  فرص�ت 
در  دولت  س��خنگوی  نوبخ��ت، 
نشس��ت خبری روز سه شنبه با 
ارائه گزارش��ی، رش��د اقتصادی 
کش��ور را در س��ال 1۳۹۵ ب��ا 
احتس��اب نف��ت، 11.1 درص��د 
اع��الم کرد و گفت: در گذش��ته 
تف��اوت در نتیج��ه آمار رش��د 
اقتصادی از س��وی مرکز آمار و 
بانک مرکزی وجود داش��ت که 
به دلیل محاسبات براساس سال 
پایه بود، اکنون برای محاس��به 
رشد اقتصادی سال پایه 1۳۹0 
در نظ��ر گرفت��ه می ش��ود. ب��ه 
گ��زارش »فرصت ام��روز«، وی 
با اس��تناد به اع��الم مرکز آمار 
ای��ران اف��زود: رش��د اقتصادی 
احتساب  بدون  س��ال گذش��ته 
 نفت ب��ر پایه س��ال 1۳7۶ رقم 
۶.۳ درصد اس��ت که براس��اس 
 س��ال پای��ه 1۳۹0 ای��ن رق��م

 ۶.4 درصد می ش��ود. سخنگوی 
دول��ت گف��ت: همچنین رش��د 
گروه کش��اورزی بر پایه س��ال 
1۳7۶ رق��م ۵ درص��د ب��ود که 
براس��اس پایه س��ال 1۳۹0 این 
رقم 2درصد است. نوبخت افزود: 
رش��د گروه صنعت بر پایه سال 
1۳7۶ رقم 11.۳ درصد اس��ت 
که براس��اس س��ال پایه 1۳۹0 
این رقم به 1٨.1درصد می رسد. 
تصریح  رئیس جمه��وری  معاون 
کرد: در بخش مس��کن هم رشد 
اقتص��ادی براس��اس س��ال پایه 
1۳7۶ منفی 12.۶درصد بود که 
براساس سال پایه 1۳۹0 منفی 
ادامه  نوبخت  است.  11.۳درصد 
داد: رش��د خدمات بر پایه سال 
1۳7۶ رق��م 7.1درص��د بود که 

براساس س��ال پایه 1۳۹0 رقم 
۵.۹ درصد اس��ت. وی همچنین 
گفت: نرخ تورم ماهانه در تیرماه 
س��ال جاری 7.۶درص��د بود که 
نس��بت ب��ه خردادماه ک��ه 7.4 
درصد ب��ود دو دهم واحد درصد 
افزایش داش��ته است. سخنگوی 
دولت اف��زود: نرخ تورم نقطه به 
نقطه نیز در تیرماه س��ال جاری 
٨.۹ درصد محاس��به ش��ده که 
خرداد ماه این رق��م ۹.4 درصد 
ب��وده اس��ت. وی تصری��ح کرد: 
تالش دولت بر این است که نرخ 
رشد اقتصادی را در سال جاری 
یک رقم��ی مثبت نگ��ه دارد تا 

آثارش را احساس کنیم. 

تبدیل واحد پولی از ریال 
به تومان

وی در پاس��خ به اینکه اخیراً 
دول��ت مصوب��ه ای در خصوص 
تبدی��ل ریال ب��ه تومان تصویب 

کرده است که برخی اظهارنظرها 
در این زمینه از سوی مسئوالن 
ص��ورت گرفته، دول��ت در این 
خصوص چه نظری دارد، اظهار 
کرد: قانون پولی و بانکی مربوط 
به 40 الی ۵0 س��ال پیش است 
و دولت ب��رای اصالح این قانون 
الیحه ای را ب��ا بیش از ٨0 ماده 
به روز ش��ده به مجل��س تقدیم 
ک��رد. وی ادامه داد: اگرچه پول 
رس��می ایران ریال اس��ت ولی 
در دادوس��تدها و آنچ��ه ام��روز 
مردم اس��تفاده می کنند، بیشتر 
تومان مدنظر اس��ت. سخنگوی 
دولت یادآور ش��د: عده ای تصور 
کردند ب��ا طرح این موضوع قرار 
اس��ت هر چ��ه پول ب��ه صورت 
ریال چاپ ش��ده از دور خارج و 
اس��کناس جدید ضرب  شود که 
چنین چیزی درس��ت نیس��ت، 
ما هر س��اله سیاس��ت نو کردن 
پول را در دست اقدام داریم که 

می توانیم براساس تومان در این 
زمینه اقدام کنیم. نوبخت افزود: 
تصمیم دولت، اصالح نظام پولی 
و بانکی اس��ت و اگر این موضوع 
را معطوف به ی��ک ماده بکنند، 
درس��ت نیس��ت. ما می خواهیم 
مناس��بات جاری م��ردم راحت 

باشد. 

الیحه تفکیک سه وزارتخانه
نوبخ��ت در پاس��خ ب��ه اینکه 
الیحه تفکیک س��ه وزارتخانه تا 
پای��ان دولت یازده��م عملیاتی 
خواه��د ش��د، یادآور ش��د: این 
الیح��ه در کمیس��یون اصل��ی 
تأیی��د ش��ده اس��ت و برخ��ی 
کمیس��یون ها نسبت به آن نظر 
مواف��ق و برخی مخال��ف دارند. 
وی اف��زود: کارآمدی یک مورد 
بس��تگی به مدیری��ت و دیگری 
بستگی به ساختار و سازماندهی 
دول��ت دارد و اگ��ر وزارتخانه ها 

بازرگان��ی از صنعت جدا  مانند 
ش��ود مؤثرتر عمل خواهد شد. 
س��خنگوی دولت اضاف��ه کرد: 
امیدواری��م اگر ای��ن تفکیک با 
تأخی��ر هم ص��ورت گرفت این 

اتفاق بیفتد. 

ارزیابی از تیم اقتصادی دولت
اینک��ه  ب��ه  پاس��خ  در  وی 
در معرف��ی کابین��ه دوازده��م 
ارزیابی های��ی از تی��م اقتصادی 
دول��ت ص��ورت می گی��رد چه 
نظ��ری داری��د، گف��ت: ارزیابی 
عملک��رد تیم اقتص��ادی دولت 
باید توسط ش��اخص هایی مورد 
توجه ق��رار گیرد. نوبخت افزود: 
اینکه گفته ش��ود تیم اقتصادی 
دولت ضعیف اس��ت ی��ا خیلی 
قوی اس��ت درس��ت نیس��ت و 
اظه��ار نظر غیر منطقی اس��ت، 
بلکه باید دید در س��ال ۹2 این 
تیم چ��ه وظایفی داش��ت و در 
چه ش��رایطی کش��ور را تحویل 
گرفتن��د. وی با اش��اره به اینکه 
دولت در شرایط تحریم، کاهش 
ش��دید قیمت نفت، ن��رخ تورم 
ب��اال و رش��د منف��ی اقتصادی 
وارد کار ش��د، اظهار کرد: حال 
باید دی��د آیا دولت ب��رای این 
بخش ها مثبت عمل کرده است 
ی��ا خیر و امروز در چه وضعیتی 
دولت  داری��م. س��خنگوی  قرار 
گف��ت: اینکه گفته ش��ود افراد 
دوازدهم  کابینه  در  کارآمدتری 
ق��رار گیرن��د س��خن نابجای��ی 
تالش  رئیس جمهوری  و  نیست 
خواهد کرد افرادی را در کابینه 
دوازدهم قرار دهد که بهتر عمل 

کنند. 

در نشست خبری سخنگوی دولت مطرح شد 

رشد 11.1 درصدی اقتصاد کشور
حملونقل یادداشت

تعاون

محسن حاجی بابا
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران



گ�روه پ�ول و بان�ک: ب��ه 
گفته دبی��رکل کانون بانک های 
خصوص��ی، »هجمه ه��ای اخیر 
ب��رای کاهش نرخ س��ود بانکی 
بیش��تر جنبه سیاس��ی دارد تا 
اقتصادی و اینکه گفته می شود 
کاهش این نرخ هزینه های مالی 
ش��رکت ها را کاه��ش می دهد، 
چندان صحیح نیس��ت. ما یک 
بار در ب��ورس صورت های مالی 
شرکت های رش��ته های مختلف 
را بررسی کردیم و به این نتیجه 
رس��یدیم ک��ه به طور متوس��ط 
حدودا 3 درص��د از هزینه مالی 
هزینه ه��ای  باب��ت  ش��رکت ها 
بنابراین  است،  بانکی  تسهیالت 
نرخ س��ود بانک��ی نمی تواند در 
کاه��ش تولی��د  تأثی��ر زیادی 

داشته باشد.«
این در حالی است که رئیس 
کل بانک مرک��زی در تازه ترین 
اظهارنظر خود درباره نرخ سود 
سپرده بانکی برای چندمین بار 
تاکید کرده اس��ت ک��ه بانک ها 
مکلف هس��تند نرخ ه��ای اعالم 
شده توسط شورای پول و اعتبار 
در ج��ذب س��پرده ها را رعایت 
کنند. این آخری��ن اظهارنظر از 
اظهارنظرها در نکوهش  سلسله 
نرخ سود س��پرده باالست و در 
مطرح  اظهارنظره��ای  تمام��ی 
شده طی هفته های اخیر، از نرخ 
سود بانکی به عنوان متهم ردیف 
اول ادام��ه ش��رایط رکودی در 
اقتصاد نام برده ش��ده است. اما 
آیا به راس��تی، نرخ سود بانکی، 
تنها مش��کل اقتص��اد ایران در 
راه رونق تولید و سرمایه گذاری 
است و آیا بانک ها عالقه ندارند 

ک��ه منابع خود را ب��ا نرخ های 
بسیار پایین تر از نرخ های فعلی 

جذب کنند؟ 
در  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  به 
سال گذشته نرخ رشد اقتصادی 
به س��طح دو رقمی نزدیک شد 
و از آن ط��رف، نرخ تورم نیز به 
مرز تک رقمی نزدیک ش��د. اما 
باید بپذیریم که در س��ال جاری 
نمی توان  پیش رو،  و س��ال های 
ب��ا تغییر سیاس��ت های جزیی، 
موفقیت قابل توجهی در اقتصاد 
کس��ب ک��رد. در واق��ع اقتصاد 
ایران به یک جراحی ش��جاعانه 

نیاز دارد. 
اقتص��اد ای��ران در بحث نرخ 
س��ود بانک��ی و ن��رخ ارز دارای 
اختالالت اساس��ی است. فضای 
رانت��ی پیرامون این م��وارد که 
منب��ع درآمد ب��دون زحمت را 
ب��رای درآم��د برخ��ی نهادها و 
دستگاه ها ایجاد کرده و موجب 
ک��در ش��دن وضعی��ت رقابتی 
کشور ش��ده نیز از اولویت های 
اس��ت  اقتصاد کش��ور  اص��الح 
ک��ه باید ب��ه صورت ج��دی به 
آن پرداخته ش��ود تا بتوانیم از 
معض��ل بزرگ ام��روز که منجر 
ب��ه بی��کاری گس��ترده ش��ده، 

جلوگیری کنیم. 
نرخ س��ود بانکی ی��ک متغیر 
درون��زای اقتص��اد و ناش��ی از 
یک س��ری واکنش هاست که در 
بخش واقعی اقتصاد وجود دارد. 
نرخ س��ود بانکی چه باال باشد و 
چ��ه پایین، تبع��ات خاص خود 
را ب��ه دنبال دارد. با نرخ س��ود 
بنگاه های  وام گی��ری  توان  باال، 
اقتصادی و مردم کاهش می یابد 

و این موضوع با کاهش تقاضا و 
منجر  تولید  هزینه های  افزایش 
ب��ه افت ن��رخ رش��د اقتصادی 
می ش��ود. از سوی دیگر، کاهش 
بیش از حد نرخ س��ود بانکی و 
از تورم ه��م منطقی  پایین ت��ر 
نیس��ت و مضراتی برای اقتصاد 
دارد، زیرا نرخ پایین سود سبب 
می توانسته  که  منابعی  می شود 
صرف اشتغال و بنگاه های دارای 
به��ره وری ب��اال ش��ود، در عمل 
محصور بنگاه ه��ای با بهره وری 

پایین شده است. 
نرخ سود بانکی به طور معمول 
5 تا 6 درصد باالتر از نرخ تورم 
اس��ت. با چنین نرخی از س��ود 
بانکی اس��ت که بخش حقیقی 
اقتص��اد می توان��د ب��ا کمترین 
ریسک و اس��ترس از تسهیالت 
بانک ها اس��تفاده کند. از سوی 
ن��رخ  و  ن��رخ س��پرده  دیگ��ر، 
وابسته اند  یکدیگر  به  تسهیالت 
اما وقت��ی کارکرد نظ��ام بانکی 
دچار اختالل می ش��ود، ارتباط 
این دو فاکتور ب��ا یکدیگر قطع 
می ش��ود و نتیج��ه آن چی��زی 
می ش��ود که در حال حاضر در 
اقتص��اد کش��ور و نظ��ام بانکی 

شاهد آن هستیم. 

انباشت دارایی های منجمد
امروز بخش عمده ای از منابع 
نظ��ام بانک��ی درگی��ر مطالبات 
بانک ه��ا  و  ش��ده  غیرج��اری 
ب��ه ناچار و ب��ه دلیل انباش��ت 
ب��رای  منجم��د،  دارایی ه��ای 
درآمدزای��ی و حف��ظ نقدینگی 
مجب��ور ب��ه ورود ب��ه جن��گ 
قیمتی ش��ده اند و نرخ های باال 

برای س��ود س��پرده ها به مردم 
تعارف می کنن��د. این در حالی 
اس��ت که آنه��ا نمی توانند نرخ 
سود تس��هیالت خود را به طور 
متناس��ب افزای��ش دهن��د. در 
این ش��رایط بانک درگیر اعسار 

می شود. 
در اقتصاده��ای توس��عه یافته 
است  تجاری، مؤسس��ه ای  بانک 
که سپرده مردم را جمع می کند 
و از طریق آن، تسهیالت می دهد 
و بانک مرکزی یا برخی نهادهای 
دیگر ضمانت داده اند که اگر بانک 
با مش��کلی در خل��ق نقدینگی 
مواجه ش��ود، این مشکل را حل 
خواهند کرد. این گونه کش��ورها 
در مورد نرخ سود بانکی هیچ گونه 
شوخی با مؤسسه و بانک ها ندارند 
و از خطرات ب��االی آن به خوبی 

آگاه هستند. 
 نگاه��ی به آمار و ارقام نش��ان 
می دهد که طی س��الیان گذشته 
بانک ه��ا در ایف��ای نقش ه��ای 
خ��ود در تأمی��ن مال��ی تولید و 
تسهیل نقدشوندگی و همچنین 
بهبود کارایی اقتصاد با مش��کل 
مواجه شده اند. پایین نگه داشتن 
دستوری نرخ س��ود تسهیالت و 
همچنین تکلیف بانک ها به تأمین 
مالی پروژه های کم بازده س��بب 
ش��ده تا بخش قابل مالحظه ای 
از دارای��ی بانک ه��ا منجمد و به 
دارایی ه��ای کم کیفی��ت تبدیل 

شود. 

سودی بیش از میزان سپرده
بررسی ها نش��ان می دهد طی 
چند سال گذشته بانک ها نرخی 
که برای جذب س��پرده داده اند، 

از مجموع درآمدزایی شان بیشتر 
بوده و با سودآوری بهره ای منفی 
مواجه بوده اند. می توان گفت این 
جری��ان فزاینده نرخ س��ود برای 
باقی ماندن بانک ها در یک رقابت 
س��الم نبوده و تنها روزنه امیدی 
ب��وده برای گذر از جریان فعلی و 

رسیدن به آینده. 
تجربه نش��ان داده که رشد 
اقتصادی اگر با بهبود مؤثر در 
ثبات اقتص��ادی و ثبات مالی 
همراه نشود، ادامه دار و پایدار 
بخ��ش عمده ای  بود.  نخواهد 
از رش��د اقتصادی س��ال 95 
مربوط به باال رفتن درآمدهای 
نفت��ی بوده و هنوز نرخ رش��د 
تولی��د در س��ایر بخش ه��ای 
اقتصادی به ی��ک روند پایدار 

نرسیده است. 
ب��رای گ��ذر از ای��ن توف��ان، 
چاره ای جز اصالحات در اقتصاد 
و نظ��ام بانک��ی نیس��ت. دولت 
به عن��وان بزرگ ترین س��هامدار 
نظام بانکی و گیرنده تسهیالت 
بانکی، نق��ش پررنگی در ایجاد 
بنابرای��ن  دارد.  بح��ران  ای��ن 
چاره ای نیست جز اینکه جایگاه 
و اثرگ��ذاری دول��ت در نظ��ام 
بانکی مجددا م��ورد بازنگری و 

اصالح قرار گیرد.
  ب��دون تردید تداوم وضعیت 
را  موج��ود  ش��رایط  موج��ود، 
بحرانی ت��ر و پیچیده ت��ر خواهد 
کرد. پس بجاس��ت ک��ه رئیس 
دولت دوازدهم ب��ا انتخاب یک 
تی��م اقتص��ادی ج��وان و قوی 
تصمیم گی��ری،  در  ش��جاع  و 
اصالحات نظام بانکی را هر چه 

سریع تر کلید بزند. 

سیاه و سپید افزایش یا کاهش نرخ سود در شبکه بانکی

جنگ »بهره« در اقتصاد ایران پیش بینی سود 150هزارتومانی سهام عدالت 
فراز و فرود 16 ساله 

خصوصی سازی در ایران
ب��ه گفته مع��اون وزی��ر اقتصاد، برآورد س��ازمان 
خصوصی س��ازی از س��ود س��هام عدالت مربوط به 
سال مالی ۱395 برای دارندگان یک میلیون تومان 
س��هم، ۱5۰ هزار تومان اس��ت، اما آنچ��ه تاکنون 

قطعی شده ۱۲5 هزار تومان است. 
به گ��زارش »فرصت امروز« علی اش��رف عبداهلل 
پ��وری حس��ینی روز گذش��ته در نشس��ت خبری 
درباره سود سهام عدالت گفت: از ۴9 شرکت دارای 
قیمت گذاری قبلی برای س��هام عدالت تا امروز 3۰ 
ش��رکت مجمع خود را برگزار کرده  و س��ود توزیع 
کرده ان��د. همچنین ۱6 ش��رکت تنفس اعالم کرده 
یا سود نداشته اند، البته سه شرکت از جمله شرکت 
هلدینگ خلیج فارس که س��ود قاب��ل توجهی دارد، 

هنوز مجمع برگزار نکرده اند. 

مع��اون وزیر اقتص��اد توضی��ح داد: تا ب��ه امروز 
3هزار و 3۴5 میلیارد تومان س��ود توس��ط این 3۰ 
ش��رکت تصویب ش��ده که این رقم سهم مشمولین 
س��هام عدالت است، چرا که مجموعه سود تقسیمی 

شرکت ها از این رقم بیشتر است. 
او تاکی��د ک��رد: کس��انی که سهام ش��ان از محل 
س��ود و آورده نق��دی مجموعا ی��ک میلیون تومان 
ش��ده، تاکنون سودی معادل ۱۲5 هزار تومان برای 
عملکرد س��ال مالی ۱395 برای آنها تصویب ش��ده 
اس��ت. همچنین افرادی که مقدار سهام عدالت شان 
53۰ هزار توم��ان بوده و ۴۷۰ هزار تومان مابقی را 
خود پر نکرده ان��د 53 درصد از ۱۲5 هزار تومان را 

خواهند گرفت. 
پوری حس��ینی درباره زمان پرداخت سود سهام 
عدالت نی��ز گفت: نخس��تین زمانی که م��ا بتوانیم 
سود سهام عدالت را تقس��یم کنیم زمانی است که 
ما بتوانیم این س��ود را از ش��رکت های سرمایه پذیر 
دریاف��ت کنیم. آنچه تاکنون اتف��اق افتاده تصویب 
سود و تقسیم سود است که عدد آن 33۴5 میلیارد 

تومان است. 
او ادامه داد: بنای ما این نیس��ت که اگر سودی را 
از ش��رکت ها دریافت می کنی��م آن را بلوکه کنیم و 
آن را یکجا بپردازیم. هدف ما این اس��ت که به مرور 
که س��ود را دریافت می کنیم آن را بین مش��مولین 
تقس��یم کنیم و تا به ام��روز ۱3۰ میلیارد تومان از 
33۴5 میلی��ارد تومان وصول ش��ده و در حس��اب 
سازمان خصوصی س��ازی وجود دارد و ان شاءاهلل که 
تا پایان ش��هریورماه این مقدار به اندازه ای برسد که 
با دس��تور شورای عالی اصل ۴۴ مجاز باشیم قسمت 
اول سود را بین مجمع سهام عدالت تقسیم کنیم. 

پوری حس��ینی همچنین درباره  کارنامه ۱6 سال 
گذشته سازمان خصوصی سازی و واگذاری کنترلی 
ش��رکت ها گفت: م��ا در طول ۱6 س��ال گذش��ته 
شرکت هایی را کنترلی واگذار کردیم، ولی متأسفانه 
در فضای عمومی کش��ور عده ای اصرار دارند چهره 

کریهی از خصوصی سازی نشان دهند. 
وی توضی��ح داد: در ط��ول ۱6 س��ال گذش��ته 
۱۷۱3 ش��رکت در لیست واگذاری قرار داشتند که 
۸۴5مورد کامال واگذار ش��ده و ۱۷6 شرکت مصوبه 
انحالل داش��ته اند یا ورشکس��ت شده اند و از لیست 
واگذاری خارج ش��ده اند. عالوه بر آنها ۱۴5 شرکت 
دیگ��ر وجود دارد که در آس��تانه خروج از لیس��ت 

واگذاری هستند. 
پوری حسینی تأکید کرد: عده ای انتقاد می کنند 
که چرا دولت یازدهم این ۱۴5 شرکت را می خواهد 
از لیست واگذاری خارج کند. در پاسخ باید گفت که 
این ش��رکت ها قابل واگذاری نیستند. مثال شرکت 
توزی��ع ب��رق، گاز و آبف��ای ش��هری و صندوق های 
حمای��ت کش��اورزی ج��زو ش��رکت های اقتصادی 
نیس��تند، زیرا خدم��ات و کاالهای این ش��رکت ها 
قیمت تکلیفی دارند و به نوعی دولت برای ارائه  این 
خدمات یارانه می پردازد و اگر ما در چنین شرایطی 
ای��ن ش��رکت ها را واگذار کنیم ب��ه بخش خصوصی 
نمی ت��وان گفت قیمت های تکلیف��ی را اعمال کن، 
چراک��ه بخش خصوصی نباید یارانه بپ��ردازد، لذا یا 
دولت باید قب��ول کند که این یارانه را بدهد یا باید 
آن را از دریاف��ت کنن��دگان کاال و خدمات بگیریم 
که هیچ کدام از این دو ش��رایط فراهم نیس��ت و تا 
زمانی که این شرایط فراهم نباشد ما امکان واگذاری 

این شرکت ها را نداریم. 
او در پای��ان با دع��وت از ۲۰ میلی��ون نفری که 
هنوز ش��بای حس��اب بانکی خود را وارد سیس��تم 
س��هام عدال��ت نکرده اند، گفت: به مناس��بت پایان 
عم��ر دولت یازدهم، نحوه عملک��رد دولت در حوزه 
خصوصی سازی تش��ریح خواهد شد. بر این اساس، 
قرار است هفته آینده با حضور مقامات ارشد کشور، 
کارنامه خصوصی س��ازی و نح��وه اجرای اصل ۴۴ و 

نقاط قوت و ضعف آن تشریح شود. 
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خبرنــامه

عرضه اوراق گواهی سپرده مدت دار 
سرمایه گذاری عام بانک کشاورزی 

با نرخ 17درصد
عرضه اوراق گواهی س��پرده مدت دار س��رمایه گذاری 
عام بانک کشاورزی در س��ال ۱396 از روز شنبه هفتم 
مردادماه آغاز خواهد شد.  به گزارش روابط عمومی بانک 
کشاورزی، گواهی سپرده مذکور یک ساله، با نام، معاف 
از مالیات و با نرخ س��ود علی الحس��اب ساالنه ۱۷ درصد  
)به صورت روزش��مار( عرضه خواهد ش��د.  براساس این 
گزارش، اوراق گواهی س��پرده یاد ش��ده از طریق شعب 
ای��ن بانک در سراس��ر کش��ور به مدت ش��ش روز و در 
بلوک ه��ای حداقل یک میلیون ریالی و حداکثر مضربی 
از بلوک های یک میلیون ریالی، در اختیار متقاضیان قرار 
خواهد گرفت.  این گزارش می افزاید: پرداخت سود این 
گواهی سپرده به صورت ماهانه است و نرخ بازخرید قبل 
از سررسید، ۱5درصد از تاریخ انتشار محاسبه و براساس 

ضوابط و مقررات پرداخت خواهد شد. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.۷۷9دالر آمریکا

۴.۴۸۲یورو اروپا

۴.9۲۰پوند انگلیس

۱.۰33درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۴9۷.۴۰۰مثقال طال

۱۱۴.۸33هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱69.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۰۲.۴۰۰سکه طرح جدید

6۱۸.5۰۰نیم سکه

359.5۰۰ربع سکه

۲۴۴.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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روز معامالت��ی هفت��ه  در چهارمی��ن 
ش��اخص کل بورس اوراق به��ادار تهران 
پس از ح��دود 60 روز به ارتفاع ۸۱ هزار 
واحد صعود کرد. در جریان دادوستدهای 
روز سه ش��نبه بازار س��هام ش��اخص کل 
ب��ورس با رش��د 247 واح��دی در ارتفاع 
۸۱ ه��زار و ۱۸۱ واح��د ق��رار گرفت. در 
این روز معامالت سهام در نماد معامالتی 
ش��رکت های مل��ی صنایع م��س ایران با 
24۸ واح��د، معدن��ی و صنعتی گل گهر 
ب��ا 49 واح��د و به پرداخت مل��ت با 24 
واحد افزایش، بیش��ترین تأثیرمثبت را بر 
محاسبه ش��اخص کل بورس به نام خود 
ثبت کردند. در مقابل، معامالت سهام در 
نماد معامالتی ش��رکت های پتروش��یمی 
پردیس با 44 واحد، آسان پرداخت پرشین 
با 33 واحد و گسترش نفت و گاز پارسیان 
با ۱4 واحد کاهش بیشترین تأثیر منفی 
را در برآورد این نماگر به دوش کشیدند. 

 سودای نفوذ شاخص کل به کانال 
90 هزار واحد

این روزها ش��اخص کل ک��ه تا چندی 
پیش توان عبور از کانال 70 هزار واحدی 
را نداش��ت، اینک قله های ۸0 و ۸۱ هزار 
واح��دی را فتح کرده و س��ودای غلبه و 

نف��وذ تا کانال های 90 هزار واحدی را در 
سر می پروراند. روز سه شنبه بورس تهران 
در حالی شاهد تحرک معامله گران اغلب 
حقیق��ی به ویژه در گروه فلزات اساس��ی 
و معدنی ه��ا ب��ود که به نظر می رس��د با 
بازگش��ت اغل��ب نماده��ای معامالتی از 
مجامع عادی  ساالنه و تعیین تکلیف سود 
نقدی این مجامع اس��تراتژی واضح تری 
برای س��رمایه گذاری در بورس دست کم 
تا پای��ان نیمه اول امس��ال ب��رای اغلب 
معامله گران ترس��یم شده است. هر چند 
انتظار برای مشخص شدن وزرای کلیدی 
اقتص��ادی در کابینه دول��ت دوازدهم از 
جمل��ه وزیر صنع��ت و بازرگان��ی، وزیر 
نفت، وزیر اقتص��اد و البته بانک مرکزی 
همچنان مبنای تصمیم گیری برای اغلب 
حقوقی  س��هامداران  به ویژه  معامله گران 
اس��ت. در این بی��ن بازار پای��ه فرابورس 
همچن��ان مکان امنی ب��رای معامله گران 

کوتاه مدت  بازار سهام است. 

اصالح قیمتی در گروه های بازار دوم
در چهارمی��ن روز معامالتی هفته، بازار 
س��هام بازاری متعادل بود ک��ه همزمان با 
ت��داوم اصالح قیمت��ی در برخی گروه های 
ب��ازار دوم ش��اهد اقبال خری��داران اغلب 
حقیقی س��هام در گروه فلزات اساس��ی و 
معدن��ی بود. بدی��ن ترتی��ب در معامالت 
گروه فلزات اساس��ی روند اکثر سهم ها رو 

به افزایش بود، هرچند نمادهایی همچون 
س��رمایه گذاری توکافوالد و ف��رآوری مواد 
معدنی ایران روند کاهشی در قیمت پایانی 
را تجربه کردند. در گروه استخراج کانه های 
فلزی نمادهایی با بیش��ترین حجم معامله 
روند رو به افزایش در قیمت آخرین معامله 
را از خ��ود نش��ان دادند. در گ��روه خودرو 
نیز نیم��ی از نمادها روند رو به افزایش��ی 
در قیمت س��هام خود را تجرب��ه کردند و 
نمادهایی همچ��ون ایران خودرو، س��ایپا 
آذین، گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو 
روند رو به کاهش را در قیمت پایانی دیدند، 

هرچند این روند ثابت نبود. 

افت دو واحدی آیفکس
ارزش مب��ادالت فراب��ورس ای��ران در 
میانه هفته نخس��ت مردادماه به بیش از 
3 هزار میلیارد ریال رسید؛ به گونه ای که 
روز سه شنبه شاهد تغییر مالکیت افزون 
ب��ر ۱55 میلی��ون ورقه به��ادار به ارزش 
بیش از 3 ه��زار و 300 میلیارد ریال در 
بازارهای فرابورس ایران بودیم. روز سوم 
مردادماه، ضمن افزایش چشمگیر ارزش 
مبادالتی فرابورس ش��اهد بازگش��ایی 4 
نم��اد معامالت��ی »وآت��وس«، »نی��رو«، 
»خودکفا« و  »ش��پاس« در پی برگزاری 
مجمع عموم��ی عادی س��االنه صاحبان 
س��هام و تقسیم س��ود نقدی هر سهم با 
محدودیت دامنه نوس��ان قیمت تا سقف 

50 درصد بودیم. نمادهای »کاس��پین« 
و »قچ��ار« بیش��ترین افزای��ش قیمت تا 
س��قف 4.7 درصدی را به همراه داشتند 
و نمادهای »کمرجان« و »کی بی س��ی« 
نیز بیش��ترین کاهش قیمتی را تا سقف 
5 درصد متحمل ش��دند. از س��وی دیگر 
نمادهای »زاگرس« و  »دماوند« با کمتر 
از یک واح��د اثر منفی بر ش��اخص کل 
فراب��ورس در اف��ت دو واح��دی آیفکس 
بی تأثیر نبودند و در نهایت این نماگر در 

ارتفاع 920 واحدی قرار گرفت. 
در همی��ن ح��ال نم��اد »س��مگا« با 
دادوس��تد بی��ش از 4 میلیون س��هم به 
ارزش نزدی��ک ب��ه ۱۱میلی��ارد ری��ال، 
بیش��ترین حج��م و نماد »بمپن��ا« نیز با 
نقل وانتق��ال 2 میلیون و 6۸0 س��هم به 
ارزش 3۸میلیارد ریال بیش��ترین ارزش 
مبادالت��ی را در بازاره��ای اول و دوم به 
خ��ود اختص��اص داد. در مجموع این دو 
ب��ازار میزب��ان جابه جای��ی 4۸ میلیون و 
۸۸0 س��هم بودند که ارزش��ی نزدیک به 
20۱ میلیارد ریال را رقم زد. در بازار پایه 
نیز س��رمایه گذاران بیش از ۱04 میلیون 
سهم به ارزش بالغ بر ۱75 میلیارد ریال 
را مورد دادوس��تد ق��رار دادند که در این 
میان نم��اد »لکما« با مبادله بیش از 49 
میلیون سهم به ارزش بالغ بر 35 میلیارد 
ریال صدرنشین تابلوهای معامالتی بازار 

پایه شد. 

شاخص کل پس از 60 روز به کانال 81 هزار واحد بازگشت

ترسیم دورنمای مثبت برای بازار سهام

اداره آمار و اطالعات شرکت بورس در 
گزارش��ی بزرگ ترین شرکت های بورسی 
را معرفی ک��رد. ارزش بازار بورس تهران 
در پایان تیرماه س��ال جاری 324۸ هزار 
میلیارد ریال اعالم ش��ده است که نسبت 
ب��ه آخرین گ��زارش ای��ن اداره در پایان 
اردیبهش��ت ماه س��ال جاری، ارزش بازار 
ش��رکت های بورس��ی 47 ه��زار میلیارد 
ریال افزایش یافته است. بررسی ها نشان 
می دهد ارزش بازار ب��ورس تهران در دو 
ماه بیش از ۱.4 درصد رش��د کرده است. 
در حالی ارزش روز بورس تهران بیش از 
324۸ ه��زار میلیارد ریال اس��ت که ۱0 
شرکت بزرگ بورسی با ارزش بازاری بالغ 
بر ۱0۸0 هزار میلیارد ریال، بیش از 30 

درصد بازار را در اختیار دارند. 
براساس این گزارش صنایع پتروشیمی 
خلیج ف��ارس ب��ا ارزش ب��ازاری ب��ه رقم 

226هزار میلیارد ریال بیش��ترین ارزش 
بازار را دارد و بزرگ ترین شرکت بورسی 
اس��ت. این ش��رکت آخری��ن پیش بینی 
س��ود را برای هر س��هم ۸22 ریال اعالم 
کرده اس��ت. »ف��ارس« ب��ا 50 میلیارد 
برگه س��هم فقط 0.۸درصد سهام شناور 
آزاد دارد. ارتباط��ات س��یار ایران با نماد 
»همراه« دومین ش��رکت بزرگ بورس��ی 
اس��ت. ارزش بازار این ش��رکت تا پایان 
تیرماه س��ال ج��اری بی��ش از ۱44هزار 
میلیارد ریال است. دومین شرکت بزرگ 
بورسی آخرین پیش بینی سود را به ازای 
هر س��هم 3230 ریال اعالم کرده است. 
»همراه« با نس��بت قیمت به درآمد 4.6 
مرتبه در بازار فعال است. درصد شناوری 
این س��هم نیز 3.6 درصد اس��ت. شرکت 
ف��والد مبارکه اصفهان با نم��اد »فوالد« 
و ارزش ب��ازار ۱۱۸ه��زار میلی��ارد ریال 

س��ومین ش��رکت بزرگ حاضر در بورس 
تهران است. این ش��رکت با P/E معادل 
5.2 مرتبه در بازار فعال اس��ت. همچنین 
آخرین پیش بینی سود این شرکت 302 
ریال اس��ت. ف��والد مبارک��ه 22.6درصد 
دارد.  ب��ازار  در  را  آزاد  ش��ناور  س��هام 
مخابرات ایران با نماد »اخابر« چهارمین 
شرکت بزرگ بورسی اس��ت. ارزش بازار 
ای��ن نماد ۱۱7هزار میلیارد ریال اس��ت. 
مخاب��رات ایران آخرین پیش بینی س��ود 
خ��ود را برای هر س��هم 469 ریال اعالم 
کرده است. این ش��رکت با نسبت قیمت 
ب��ه درآم��د 4.۱ مرتبه در ب��ورس تهران 
فعال اس��ت. همچنین »اخاب��ر« با وجود 
60 میلیارد برگه س��هم، شناور آزاد 2.7 
مرتبه را داراست. عنوان پنجمین شرکت 
ب��زرگ بورس��ی متعلق به ش��رکت ملی 
صنایع مس ایران است. »فملی« با ارزش 

ب��ازاری 94هزار میلی��ارد ریالی در گروه 
ش��رکت های بزرگ بورس قرار دارد. ملی 
مس آخرین پیش بینی هر س��هم را 272 
ریال اع��الم کرده و با نس��بت قیمت به 
درآمد 6.9 در بازار فعال اس��ت. »فملی« 
24درصد س��هام ش��ناور آزاد دارد. نماد 
تاپیک��و نیز در گروه ش��رکت های بزرگ 
بورس است. شرکت سرمایه گذاری نفت، 
گاز و پتروش��یمی تأمین با ارزش بازاری 
79هزار میلیارد ریالی و پیش بینی س��ود 
290 ریالی شش��مین سهم بزرگ بورس 
اس��ت. P/E  ای��ن نم��اد بزرگ بورس��ی 
6.2 مرتبه اس��ت. س��رمایه گذاری غدیر 
ب��ا ارزش بازاری 7۸ه��زار میلیارد ریالی 
دیگر ش��رکت ب��زرگ حاض��ر در بورس 
تهران اس��ت که آخرین پیش بینی سود 
خ��ود را برای هر س��هم 205 ریال اعالم 

کرده است. 

از دالیل رش��د بازار س��رمایه می توان 
ب��ه گزارش ه��ای مثب��ت س��ه ماه��ه 
ش��رکت ها اش��اره کرد. همچنین رشد 
قیمت کامودیتی ها در بازارهای جهانی 
یک��ی از مهم تری��ن دالی��ل رش��د بازار 
اس��ت. گروه ه��ای فلزی، پاالیش��ی ها، 
خودرویی ه��ا، حمل و نق��ل و  آی تی در 
گزارش ه��ای دوره ای ش��رایط خوب��ی 
داش��تند و چش��م انداز مثبت��ی را برای 
سرمایه گذاری دارند. رشد قیمت فوالد، 

مس، روی و س��رب در بازارهای جهانی 
منجر به رش��د قیمت فروش و افزایش 
حاش��یه س��ود ش��رکت های این گروه 
شده اس��ت. صنعت پاالیشی هم شاهد 
گزارش ه��ای ۱2 ماه��ه ب��ا تعدیل های 
مثب��ت خیره کننده بود که بازار را متاثر 
کرد. صنعت پاالیش��ی یک��ی از صنایع 
بزرگ و تأثیر گذار بازار اس��ت و هرچند 
قیمت گذاری این صنعت دولتی است اما 
عملکرد مثبت این گروه در گزارش های 
۱2ماهه در رشد بازار سرمایه تأثیر گذار 
ب��ود. صنعت خ��ودرو نیز ب��ا ثبت نام و 
پیش فروش های��ی ک��ه انج��ام می دهد 
و  داده  کاه��ش  را  مال��ی  هزینه ه��ای 

گزارش ه��ای تولید و فروش این گروه ها 
نی��ز حاک��ی از خبرهای مثبتی اس��ت. 
صنای��ع حمل و نق��ل و  آی تی هم رش��د 
خوبی داشتند و در گزارش های دوره ای 
3 ماهه، بازار ش��اهد رش��د سودآوری و 
بهب��ود ش��رایط در این گروه ه��ا بود. با 
این حال س��رمایه گذار برای ورود به هر 
بازاری نرخ ها را بررسی می کند، در حال 
حاضر نرخ بازده بازار بدون ریسک باال و 
در محدوده های 22 تا 23 درصد است، 
در این شرایط س��رمایه گذار بازار سهام 
ب��ا ریس��ک و p/e ح��دود 6.6 مرتبه را 
انتخاب نمی کند. این اواخر زمزمه هایی 
از کاه��ش نرخ س��ود مطرح ش��ده که 

به طور قطع به نفع بازار س��هام اس��ت. 
با کاهش نرخ س��ود بازار بدون ریس��ک 
کم ک��م نگاه ها ب��ه بازار س��رمایه جلب 
می ش��ود. معموالً دولت ها در دوره دوم 
مسئولیت خود بیش��تر به بازار سرمایه 
توج��ه می کنند، بر همین اس��اس امید 
اس��ت دولت دوازدهم نیز با نگاه ویژه به 
بازار سرمایه رونق این بازار را رقم بزند. 
تعیین تکلیف کابینه دولت در مردادماه 
و آغ��از ب��ه کار دولت دوازده��م نیز از 
مولفه ه��ای مه��م و تأثیر گ��ذار در بازار 
سرمایه اس��ت. به همین دلیل مردادماه 

برای بازار بسیار مهم است. 
منبع: عصر مالی

بورس تهران دوماهه 47هزار میلیارد ریال بزرگ شد

5  گروه برتر بازار سهام برای سرمایه گذاری

خبر

 »تومان« کار معامله گران بورس را 
راحت می کند

مدیرعامل ش��رکت بورس اوراق به��ادار تهران با بیان 
اینکه تغییر واحد پول کشور از »ریال« به »تومان« انجام 
معامالت در بورس را راحت تر می کند، گفت: ش��اخص 
بازار سرمایه از تغییرات احتمالی کابینه دولت دوازدهم 
تأثی��ر نمی پذیرد. به گزارش ایلنا، حس��ن قالیباف اصل 
درباره تغییر واحد پول کش��ورمان و تأثیر آن روی بازار 
سرمایه گفت: پیش از این هم مردم معامالت شان را در 
بازار ها با تومان انجام می دادند و همواره ریال می نوشتند 
و ب��ه تومان آن را می خواندن��د. وی با بیان اینکه تغییر 
واحد پول کش��ورمان از لحاظ اقتصادی تأثیری بر بازار 
سرمایه نمی گذارد، گفت: اعالم قیمت ها به تومان برای 
معامله گران بهتر اس��ت چراکه ارقام کوچک می شوند و 
معامله گران راحت تر می توانند معام��الت خود را انجام 
دهند. مدیرعامل ش��رکت ب��ورس اوراق به��ادار تهران 
همچنین درباره واکنش بازار سرمایه به تغییرات احتمالی 
تیم اقتصادی دولت دوازدهم، اظهار داشت: سمت وسوی 
بازار س��رمایه براس��اس سیاس��ت های کالن کش��ور و 
برنامه های بلند مدتی است که برای اقتصاد کشور تعیین 
می ش��ود و سمت و سوی توسعه ای دارد. اما به طور قطع 
در این مسیر، تصمیم هایی که دولت می گیرد می تواند به 

بازار سرمایه کمک کند و بر آن تأثیر گذار باشد. 

عرضه 55 هزار تن سنگ آهن 
دانه بندی در تاالر صادراتی

بازار فرعی بورس کاالی ایران روز سه ش��نبه، عرضه 
۱00 تن ش��یر خام را تجربه کرد. تاالر صادراتی بورس 
کاالی ایران روز دوشنبه 3 مرداد ماه میز بان عرضه 55 
هزار تن س��نگ آهن دانه بن��دی مجتمع فالت مرکزی 
ایران بود. در این روز 9 هزار و 900 تن انواع قیر و 50 تن 
عایق رطوبتی نیز در این تاالر عرضه شد. همچنین یک 
هزار و 605 تن جو دامی در قالب طرح قیمت تضمینی، 
200 ت��ن ذرت دانه ای، 300 تن روغن خام، یک هزار و 
325 تن شکر س��فید، 40 هزار تن گندم خوراکی، ۱2 
ه��زار تن گندم دوروم و 50 تن ج��و دامی نیز در تاالر 
محصوالت کش��اورزی عرضه شد. براساس این گزارش 
495 تن مرغ منجمد رنج 2 شرکت گسترش و توسعه 
صنای��ع بهپرور نیز به صورت س��لف در این تاالر عرضه 
شد. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 79 هزار و 627 تن 
مواد پلیمری، قیر، گوگرد، لوب کات و وکیوم باتوم بود. 

معامله بیش از 16 هزار میلیارد برق 
در بورس انرژی ایران

در جری��ان معامالت ب��ورس انرژی ای��ران، بازار برق 
ب��ورس انرژی ایران ش��اهد معامله 605 ه��زار قرارداد 
معادل 2 میلیون و 233 هزار کیلووات ساعت به ارزش 
۸۸۸ میلیون ریال بود. همچنین نمادهای بارپایه، میان 
باری با متوس��ط قیم��ت  376 و 327 ریال بر کیلووات 
ساعت مورد معامله قرار گرفتند. بدین ترتیب از ابتدای 
تأسیس بورس انرژی ایران تاکنون بالغ بر 43 میلیارد و 
۸49 کیلووات برق ب��ه ارزش بیش از ۱6 هزار میلیارد 
و 7۱ میلیون ری��ال در بورس انرژی ایران مورد معامله 
قرار گرفته اس��ت. خاطر نش��ان می شود در آغاز جلسه 
معامالتی، نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان 
باری روزانه و کم باری روزانه اول شهریور 96 همچنین 
نمادهای بار پیک روزانه، بار پایه روزانه، میان باری روزانه 
و کم باری روزانه 6 مرداد 96 در پایان جلسه معامالتی 

این روز متوقف شده و فرآیند تحویل آنها آغاز شد. 

پوشش 21 درصدی پیش بینی های 
»شبهرن«

شرکت نفت بهران پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 29 اسفند ماه 96 را با سرمایه 2هزار 
میلیارد ریال به صورت حسابرسی نشده منتشر کرد. 
ش��رکت نفت بهران پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مال��ی 96 را مبل��غ یک هزار و 775 ری��ال برآورد و 
اعالم کرد در دوره س��ه ماهه نخست این سال مالی 
ب��ا اختصاص 372 ریال س��ود به ازای هر س��هم به 
2۱ درص��د از پیش بینی هایش رس��ید. »ش��بهرن« 
در دوره س��ه ماهه س��ال مالی 95 مبلغ 236 ریال 
س��ود به ازای هر س��هم کنار گذاشت و ۱3درصد از 

پیش بینی هایش را پوشش داد. 

پوشش 76 درصدی پیش بینی های 
»قهکمت«

شرکت قند هکمتان پیش بینی درآمد هر سهم سال 
مالی منتهی به 3۱ ش��هریور ماه 96 را با سرمایه 273 
میلیارد و 600 میلیون ریال به صورت حسابرسی نشده 
منتش��ر کرد. ش��رکت قند هکمتان پیش بینی درآمد 
هر س��هم س��ال مالی 96 را مبلغ 54۱ ریال برآورد و 
اعالم کرد در دوره 9 ماهه این س��ال مالی با اختصاص 
4۱3 ری��ال س��ود به ازای هر س��هم ب��ه 76 درصد از 

پیش بینی هایش رسید. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
س��المین در حالی عنوان نخست جدول بیشترین درصد 
افزای��ش را از آن خ��ود کرد که ملی صنای��ع مس ایران در 

جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

3.6۱067.2۱غسالم

۱.730۱2.7۸فملي

2۱.4955پرداخت

5.6545کپشیر

5.9204.۸3فباهنر

2.0704.76پاسا

7.6774.63غچین

 بیشترین درصد کاهش
گسترش صنایع و خدمات کشاورزی صدر نشین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش شد. پتروش��یمی پردیس در رده 
 دوم این گروه ایس��تاد. آسان پرداخت پرشین هم در میان 

سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.93(5.24۸تکشا
)4.9(5.642شپدیس

)4.9(25.302آپ

)4.۸۱(2۱.02۸قشرین

)4.79(3.594وبیمه

)4.79(4.0۱4حتاید

)4.59(۱.644سرود

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم بازار بورس 
ش��ناخته شد. نورد آلومینیوم در رده دوم این گروه ایستاد. 

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

49.937 ۱629فوالد

39.977 ۱64۸فنوال
25.95۸ ۱730فملي

25.755 2405خمحرکه
25.302 562شپلي
۱5.696 5920فباهنر
۱5.290 ۱۱44سشرق

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامل��ه را به پرداخت 
ملت به خود اختصاص داد. مس باهنر رتبه دوم را به دست 
آورد. فوالد مبارکه اصفهان هم در باالی جدول بیش��ترین 

ارزش معامالت قرار  گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

2۸0.447 2۱495پرداخت
92.926 5920فباهنر
۸۱.340 ۱629فوالد
74.۱۱6 5756رکیش
65.۸7۸ ۱64۸فنوال

6۱.942 2405خمحرکه
44.904 ۱730فملي

بیشترین سهام معامله شده
به پرداخت ملت در حالی رتبه نخس��ت جدول بیش��ترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که نورد آلومینیوم در این 
گروه دوم شد و فوالد مبارکه اصفهان در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
2۱4955۱53پرداخت
۱64۸3092فنوال
۱6292700فوالد

240520۱3خمحرکه
5920۱746فباهنر
562۱596شپلی
۱0۸3۱394پالسک

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

جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

2069۱034کساپا
5۱۱۱۱022ددام

24۸0620خمحور
97۱4۸6خکمک
۱20۸403خریخت
۱726345قثابت
27۸6253تکنو

P/E کمترین نسبت
روز گذشته سرمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول کمترین نسبت 

P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7772.07وخارزم
4۸092.2۸کگاز

۱3۱52.44واعتبار
۱0923.27پردیس
۱79۱3.45وبانک
۱۱0۸3.69ورنا
۱69۸3.76ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی

شرکت ها و مجامع

عظیم ثابت
مدیر عملیات بازارگردانی تأمین 

سرمایه آرمان
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در س��ال های اخیر پدی��ده نوظهوری به 
نام اینترنت اشیا تحوالتی نوین را در حوزه 
فناوری ه��ای اطالعات به وج��ود آورده که 
برخی کارشناس��ان را بر آن داشته است تا 
از آن با عنوان »انقالب اینترنت اش��یا« یاد 
کنند. دلیل این اهمیت در امکان کنترل از 
راه دور مکان اس��ت که پدیده ای بی سابقه 

محسوب می شود. 
اهمیت اینترنت اش��یا تنه��ا در کنترل 
تجهیزات س��بک منزل همچون روشن و 
خاموش کردن برق یا کولر یا یخچال نیست 
بلکه این اهمیت زمانی دو چندان می شود 
که ای��ن تکنولوژی وارد صنع��ت، تجارت 
جهانی و حمل و نقل و راهداری می ش��ود. 
اینجاس��ت ک��ه اینترنت اش��یا دیگر یک 
فناوری لوکس یا غیرضروری نیس��ت بلکه 
به پدیده ای در اندازه عظمت واژه »انقالب« 
تبدیل می ش��ود که باید از حاال برای وقوع 
آن در ح��وزه فناوری اطالعات و ارتباطات، 

صنعت و اقتصاد خودمان را آماده کنیم. 
راس��تای  در  ایس��نا،  گ��زارش  ب��ه 
پیاده س��ازی ای��ن تکنولوژی در کش��ور 
ط��رح کالن اینترن��ت اش��یا در ایران در 
پژوهش��گاه ارتباطات و فناوری اطالعات 

در ح��ال تهیه اس��ت که ای��ن طرح قرار 
است نقش��ه راه IOT در ایران باشد؛ در 
کارگروه طراحی اینترنت اشیا در کشور، 
عالوه بر نماین��دگان بخش های مختلف 
کش��ور همانند وزارت نیرو، شرکت ملی 
گاز، ش��رکت های خودروسازی و صنایع 
و نماین��دگان تمام دانش��گاه های بزرگ 

کشور نیز حضور دارند. 
در این خصوص احم��د اکبری، رئیس 
دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم 
و صنعت با اش��اره به کاربردهای مختلف 
اینترن��ت اش��یا در جه��ان ام��روز، بیان 
کرد: امروزه اینترنت اش��یا در حوزه های 
مختل��ف صنعت��ی، پزش��کی، ش��هری، 
کش��اورزی، تجاری و. . . کاربرد دارد. در 
مباحث ش��هری اینترنت اشیا بحث شهر 
هوش��مند را ممک��ن می کند ک��ه عنوان 
نمونه برای یافت��ن و رزرو پارکینگ های 
خالی از طریق سیستم های اینترنت اشیا 
می توان با صرف زم��ان و انرژی کمتری 
نس��بت به یافتن جای پ��ارک اقدام کرد. 
همچنین برای یکپارچه  س��ازی و کنترل 
واحد دوربین های سطح شهر می توان از 

اینترنت اشیا کمک گرفت. 

وی در توضی��ح کاربرده��ای اینترنت 
اش��یا به ایس��نا گفت: اینترنت اش��یا در 
واق��ع در خدم��ت اس��تفاده از امکاناتی 
است که در حالت عادی به هدر می روند. 
گرمایش و س��رمایش مجتمع های عظیم 
اگر کنترل ش��ود ان��رژی و هزینه گزافی 
ذخیره می ش��ود. اینترنت اش��یا از طریق 
یکپارچه س��ازی و هوشمند سازی کنترل 
سیس��تم های گرمایشی و سرمایشی این 
قابلی��ت را ایجاد می کند که در س��اعات 
یا روزه��ای تعطیل انرژی در ادارات هدر 
ن��رود که این خ��ود بس��یار می تواند در 

کنترل آلودگی نیز مؤثر باشد. 
همچنی��ن س��یامک غنیمی ف��ر، عضو 
سابق هیأت مدیره س��ازمان نظام صنفی 
رایان��ه ای تهران پروژه اینترنت اش��یا در 
جه��ان را پدی��ده ای همس��نگ انق��الب 
صنعتی و کشف نیروی بخار ارزیابی کرد 
و گفت: پیش بینی ش��ده اس��ت تا سال 
۲۰۳۰ حدود ۱۵ میلیارد از اش��یا به این 
فناوری جدید مجهز باش��ند. از اینترنت 
اش��یا ام��روزه در ح��وزه اتومبیل ه��ای 
خ��ودران، ارتباط خودروها ب��ا یکدیگر و 
همین ط��ور پیروی از عالئ��م راهنمایی و 

رانندگ��ی اس��تفاده می ش��ود که موجب 
صرفه جویی در مصرف س��وخت به دلیل 

استفاده درست از زمان می شود. 
در ای��ن ب��اره دول��ت الکترونیکی باید 
در هم��ه حوزه های مربوط ب��ه نهادهای 
تامین اجتماعی،  بیم��ه،  ادارات  دولت��ی، 
بانک ه��ا، ش��هرداری ها و حتی آموزش و 
پرورش محقق ش��ود. دول��ت الکترونیک 
تنه��ا نصب و راه اندازی خودپرداز بانک ها 
نیست. این تنها یک گوشه بسیار کوچک 

از دولت الکترونیک است. 
ی��ک عض��و هی��أت علم��ی دانش��گاه 
امیرکبی��ر ب��ا تأکی��د ب��ر ل��زوم افزایش 
دورکاری و تحق��ق دول��ت الکترونی��ک 
در توصی��ف ض��رورت حرکت به س��مت 
اس��تفاده از فناوری ه��ای نوین اطالعاتی 
و ارتباطاتی در دولت، افزایش اس��تفاده 
از فناوری های نوین اطالعاتی در دولت ها 
را موجب ایجاد شفافیت اقتصادی بیشتر 
دانست و گفت: »یکی از عواملی که باعث 
شده برجام نتواند انتظارات ما را برآورده 
کند همین ع��دم ش��فافیت اطالعاتی و 
اس��تفاده از سیس��تم های قدیمی اداری 

است.«

وزی��ر ارتباط��ات ب��ا اش��اره ب��ه نقش 
اپراتوره��ای مج��ازی تأکی��د ک��رد که 
اپراتوره��ای مجازی مکم��ل اپراتورهای 
اصل��ی هس��تند و ب��دون اینک��ه نیاز به 
سرمایه گذاری کالن در بخش زیرساخت 
و ش��بکه داش��ته باش��ند، ب��ا هماهنگی 
و تفاه��م ب��ا اپراتورهای اصلی ب��ه ارائه 

خدمات تخصصی می پردازند. 
ب��ا  گفت وگ��و  در  واعظ��ی  محم��ود 
ایس��نا، با اش��اره به جای��گاه اپراتورهای 
مج��ازی و نقش آنه��ا در کش��ور اظهار 
ک��رد: اپراتوره��ای مجازی قطع��اً مکمل 
اپراتوره��ای اصل��ی هس��تند و همکاری 
نزدیکی ب��ا هم دارند. این اپراتورها بدون 

اینک��ه نیاز ب��ه س��رمایه گذاری کالن در 
بخش زیرساخت و شبکه داشته باشند، با 
هماهنگی و تفاهم با اپراتورهای اصلی به 

ارائه خدمات تخصصی می پردازند. 
وی افزود: خوش��بختانه از دو ماه قبل 
این اتفاق و فعالی��ت اپراتورهای مجازی 
شروع ش��ده و اپراتورهای اصلی برخی از 
ش��بکه های خود را در اختیار اپراتورهای 

مجازی قرار دادند. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری اطالعات 
تأکی��د ک��رد: اپراتورهای مج��ازی قطعاً 
خدمات ارزش اف��زوده دارند و امیدواریم 
ب��ه زودی فعالیت های تخصص��ی خود را 
آغ��از کنند ت��ا کاربران و م��ردم بتوانند 

از س��رویس ها و خدم��ات آنه��ا نهای��ت 
بهره مندی را داشته باشند. 

وی ادام��ه داد: به ط��ور مثال در برخی 
کشورها طرفداران یک تیم فوتبال همگی 
عضو یکی از اپراتورهای مجازی هس��تند 
و امیدواری��م در ایران ه��م فعالیت های 
تخصصی ای��ن اپراتورها به زودی ش��کل 
بگیرد تا شاهد رشد خدمات تخصصی در 
بستر فناوری باشیم.  واعظی در پاسخ به 
وضعیت نامطلوب حوزه کودک و نوجوان 
در بستر وب و نقش فعالی که اپراتورهای 
مج��ازی می توانند در این بخش داش��ته 
باش��ند، تأکید کرد: بخشی از اپراتورهای 
مجازی می توانند در این حوزه کار کنند، 

مانند هوش��مند امین و س��ایرین که در 
ح��ال کار هس��تند. امیدواری��م اتفاقات 

مطلوبی را در این بخش شاهد باشیم. 
کس��ب و کارهای  ب��ه  همچنی��ن  وی 
الکترونیک در کش��ور اشاره کرد و افزود: 
ب��ا توجه به بس��تر خوبی که در کش��ور 
طراح��ی و اجرای��ی ش��ده اس��ت، امروز 
کس��ب و کارهای مختلف تعریف ش��ده و 
ما شاهد نمونه های خوب آن در نماشگاه 
الکام��پ بودیم.  واعظ��ی تأکید کرد: هر 
ایده نویی که در بس��تر فناوری اطالعات 
ظهور می کند و هر ای��ده ناب و مطلوبی 
که ش��کل می گیرد، در سراسر کشور نیاز 

به توجه مردم و کاربران است. 

اپراتورهای مجازی چه می کنند؟ 

اینترنت اشیا؛ گریز از محدودیت زمان و مکان
اخبار

گلکسی C10 سامسونگ با دوربین 
دوگانه و نمایشگر همیشه روشن 

در راه است
سامس��ونگ قصد دارد گلکس��ی C10 را به عنوان 
نخس��تین میان رده مجهز به دوربی��ن دوگانه روانه 
ب��ازار کن��د. اکن��ون گفته می ش��ود این گوش��ی از 

نمایشگر همیشه روشن بهره می برد.  
 J و س��ری A به تازگی گوش��ی های جدید س��ری
با قابلیت صفحه نمایش همیش��ه روش��ن روانه بازار 
ش��ده اند. الزم ب��ه ذکر اس��ت این قابلی��ت امکانات 
یکس��انی را در اختی��ار کاربران ق��رار می دهد، پس 
عملکرد صفحه نمایش همیش��ه روش��ن در گلکسی 

C10 دقیقا همانند گلکسیS8 خواهد بود. 
مش��خصات گلکسی C10 ش��امل صفحه نمایش 
6اینچی س��وپر آمولد با رزولوشن ۱۰8۰p، پردازنده 
اس��نپدراگون 66۰، حافظ��ه رم 6 گیگابایتی، فضای 

ذخیره سازی 64 و ۱۲8 گیگابایتی است. 
انرژی موردنیاز این گوش��ی از طریق باتری 4۰۰۰ 
میلی آمپرس��اعتی تأمین می ش��ود که ب��ا توجه به 
پردازن��ده کم مصرف ۱4 نانومت��ری، عملکرد باتری 
قابل توجهی را ارائه می کند.  سامس��ونگ در س��ری 
گلکسی C روی بازار جنوب شرقی آسیا تمرکز دارد 
و انتظار نمی رود این گوشی به تمام بازارهای جهانی 
عرضه شود. گفته می ش��ود گلکسی C10 با قیمت 

۵۱۵ دالر به دست کاربران خواهد رسید. 

سامانه هایی برای توسعه کسب و کار 
در کشور

نمایش��گاه الکام��پ در حالی به پایان رس��ید که 
رونمایی از س��امانه هایی در چارچ��وب بهبود فضای 
کس��ب و کارها و ارائه خدمات نوین برای تسهیل امور 
تجاری، بخش مهمی از این نمایش��گاه را به خودش 
اختصاص داده بود. س��امانه ای مثل س��امانه »ایران 
مج��وز« یکی از این سامانه هاس��ت که در مرکز ملی 
پایش محیط کس��ب و کار در وزارت امور اقتصادی و 

دارایی طراحی شده است. 
 

مایکروسافت بعد از 32 سال به 
پشتیبانی از نرم افزار پینت پایان می دهد

بناب��ر گ��زارش گاردین، مایکروس��افت ب��ا عرضه 
آپدی��ت Fall Creators وین��دوز ۱۰ ت��ا پای��ان 
 سال جاری میالدی، به پش��تیبانی از نرم افزار پینت 
 )Microsoft Paint(  پای��ان می ده��د.  نرم افزار 
پینت نخستین بار در س��ال ۱98۵ همراه با ویندوز 
۱.۰ معرف��ی ش��د. اما حاال مایکروس��افت قصد دارد 
بعد از گذش��ت ۳۲ سال پش��تیبانی از آن را متوقف 
کند. در عوض، مهندس��ان این کمپانی تمرکز خود 
را روی توس��عه قابلیت های نس��خه پیشرفته پینت 
یعنی »Paint 3D« قرار خواهند داد. هرچند وجه 
اشتراکی چندانی میان این برنامه و نرم افزار قدیمی 
پینت که همه آن را ش��ناخته و دوس��تش دارند )یا 
  Paint 3D  .از آن منتف��ر هس��تند(، وجود ن��دارد
ب��ه منظور کار با ابزارهای طراحی عکس س��ه بعدی 
توسعه پیدا کرده و البته امکان انجام برخی کارهای 
س��اده در محیط دو بعدی را نی��ز فراهم می کند. با 
این وجود، هیچ ش��باهتی میان این نرم افزار و نسخه 
 Fall اصل��ی آن دیده نمی ش��ود.  زمانی ک��ه آپدیت
"Creators منتش��ر ش��ود، نرم افزار پین��ت همانند

ب��ه لیس��ت    Reader Outlook Express و   
ویژگی های منسوخ اضافه خواهد شد. 

ال جیQ8؛ زیبایی، مقاومت و 
قدرت باورنکردنی در قالبی کوچک

ال جی Q8 گوش��ی هوش��مند جدیدی است که 
ویژگی های یک گوش��ی پرچمدار را با خود به همراه 
دارد. در ادامه با ویژگی های گوش��ی موبایل س��ری 

جدید Q ال جی آشنا می شویم. 
 Q8 روز گذشته شرکت ال جی خبر عرضه گوشی
را اعالم کرد. جدیدترین گوش��ی این برند، قدرتمند، 
زیب��ا و مقاوم ب��وده و از ویژگی های برتر پرچمداران 
ال ج��ی به��ره می ب��رد. در اصل می ت��وان گفت این 
گوش��ی دنباله س��ری V این شرکت اس��ت ولی به 
صورت��ی طراحی ش��ده که در یک دس��ت به خوبی 
ق��رار گرفته و به راحتی قابل حمل اس��ت. گوش��ی 
ال جی Q8 به عنوان دومین گوش��ی معرفی شده از 
س��ری Q، صدای باکیفیت Hi-Fi پخش کرده و از 
قابلیت های تصویربرداری باکیفیتی برخوردار اس��ت. 
همچنی��ن این گوش��ی در مقاب��ل آب و گردوخاک 
مق��اوم بوده و همه این ویژگی ها را در اندازه کوچک 
خود جای داده اس��ت.  گوش��ی ال جی Q8 بر پایه 
امکان��ات قدرتمن��د عکس��برداری و تصویرب��رداری 
 Steady س��اخته شده اس��ت و از قابلیت هایی مثل
Record ۲.۰ که موجب تصویربرداری بدون لرزش 
و روان می ش��ود، برخوردار اس��ت. مانند بسیاری از 
گوشی های پیشرفته ال جی، مدل Q8 نیز از دوربین 
پش��تی با لنز دوگانه بهره می برد؛ لنزی که به وسیله 
آن می توانید از مناظر داخلی و چشم اندازها با زاویه 
عریض عکس��برداری کنید و در کن��ار آن با دوربین 
سلفی عریض عکس های گروهی نفسگیری بیندازید.  

اخبار

استارتاپ همپا، سرویس اشتراک گذاری 
خودرو در سفرهای بین شهری

استارتاپ همپا یکی از نمونه  های جذاب حاضر در 
نمایشگاه الکامپ 96 بود که با هدف اشتراک گذاری 

خودرو در سفر های برون شهری فعالیت می کند. 
سرویس های اشتراک گذاری خودرو طی سال های 
اخیر از جایگاه ویژه ای در جهان برخوردار ش��ده اند. 
تب جهانی این دس��ته از سرویس ها مدتی است که 
به کش��ورمان نیز رس��یده و در حال حاضر، کاربران 
زیادی به خصوص برای سفرهای داخل شهری از آنها 
استفاده می کنند. اما برای آن دسته از مسافرانی که 
به صورت مداوم در حال انجام س��فرهای بین  شهری 

هستند، سرویسی در این زمینه وجود ندارد. 
الکامپ امس��ال ممل��و از اس��تارتاپ های متنوع با 
ایده ه��ای جذاب بود. همپا یکی از این اس��تارتاپ ها 
اس��ت ک��ه در زمین��ه اش��تراک گذاری خ��ودرو در 
س��فرهای بین ش��هری فعالیت می کند. همپا تالش 
زیادی برای تدوی��ن راه  حلی جهت افزایش کیفیت 
و کاهش قیمت سفرهای بین شهری برای مسافران 

کرده است. 
راننده هایی که روزانه مسیر خاصی را طی می کنند 
ی��ا به جابه جایی مس��افران می پردازند، می توانند در 
همپ��ا به عن��وان راننده  ثبت نام  ک��رده و پس از طی 
مراح��ل الزم و ارائه م��دارک خود، در این س��امانه 
فعالی��ت کنند. مس��افران نیز می توانند با اس��تفاده 
اپلیکیش��ن این سرویس، مس��یر خود را جست وجو 
کنن��د و راننده  های موجود را انتخاب و درخواس��ت 

خود را مبنی بر اشتراک گذاری خودرو ثبت کنند. 
اس��تارتاپ همپ��ا در نظر دارد راننده  و مس��افران 
از لح��اظ روانی نیز در طول س��فر راحت باش��ند تا 
س��فر دلنش��ینی را تجربه کنند. این موضوع با بیان 
خصوصی��ات رانن��ده، مانند عالقه به س��بک خاصی 
از موس��یقی یا کش��یدن سیگار، مش��خص می شود. 
بدین ترتیب مس��افران می  توانند نزدیک ترین گزینه 
ب��ه خصوصیات مورد نظر خود را برگزینند تا س��فر 
بهت��ری را تجرب��ه کنند. همچنین کارب��ران در این 
س��امانه قادر خواهند بود س��ابقه رانن��ده و نظرهای 
مس��افران پیش��ین وی را ببینند و س��پس اقدام به 
انتخ��اب گزین��ه مورد نظر خ��ود کنند. بان��وان نیز 
می توانند از س��رویس مخصوصی اس��تفاده کنند که 

راننده یا همه سرنشینان خانم هستند. 
همپا در راس��تای تأمین امنیت مسافران، اقدام به 
بررس��ی زمان رسیدن مس��افران به مقصد می کند. 
در صورت��ی که پس از گذش��تن زمان مش��خصی از 
مدت تعیین ش��ده برای رس��یدن به مقصد، هیچ یک 
از مسافران پایان سفر خود را اعالم نکنند، بالفاصله 
با آنها تماس گرفته خواهد ش��د و در مراحل بعدی 
نیروه��ای انتظامی در جریان قرار خواهند گرفت. در 
کنار تأمین همس��فران بهتر و امنیت بیش��تر، همپا 

هزینه سفر ها را نیز کاهش می دهد. 

ورود »انگشتر همراه« به بازار
انگش��تری که انگشتان شما را به یک تلفن همراه 
ب��دل می کند!  ایده جدی��دی در کیک اس��تارتر با 
نام Orii معرفی ش��ده اس��ت که کم��ی راه را برای 
ارسال لرزشی صدا نزدیک تر کرده و این بار لرزاننده 
عملیات لرزش را در انگشت فرد انجام می دهد. صدا 
مس��یر کمتری را برای رسیدن به گوش طی کرده و 

بلند تر از نمونه سال گذشته است! 
 س��ال گذش��ته با ایده Sgnl ش��گفت زده شدیم؛ 
ایده ای که در ظاهر یک س��اعت مچی نمایان ش��ده 
بود و به صورت ماهرانه ای با لرزاندن اس��تخوان های 
Bone co -  سس��ت و س��پس گوش و ایجاد یک

duction ش��نیدن ص��دا را ممک��ن می ک��رد! این 
ایده ارزش��مند با توجه به سطح بسیار پایین صدای 
تولیدی چن��دان کارب��ردی به نظر نمی رس��ید، اما 
اب��دا نمی ت��وان آن را ندیده و نش��نیده گرفت! یک 
س��اعت مچی که می توانست جایگزین تلفن همراه و 
همین طور هدست بلوتوث شود و در مکان های آرام 

امکان مکالمه را برای فرد فراهم کند. 
فرد انگش��تری را که ب��ا بلوتوث ب��ه تلفن همراه 
متصل اس��ت در انگش��ت اش��اره انداخته و درست 
همانند پیش��رو های مد و فش��ن در وقت تماس تنها 
انگشت اشاره را روی گوش قرار می دهد. لرزش های 
ایجاد ش��ده در انگش��ت صدا را برای استخوان های 
گوش قابل فهم کرده و فرد خواهد توانست با روشی 

جدید با تلفن همراهش مکالمه کند! 
باوج��ود امکان تم��اس صوتی ب��ا Oriiمی توانید 
از دس��تیار صوتی به انتخاب خودت��ان بهره ببرید و 
همچنین ب��ا اپ ه��ای iOS و Android خواهید 
توانس��ت رنگ  ال ای دی های مرب��وط به اعالن ها 
را که در این انگشتر قابل درخشش هستند ویرایش 
کنید تا هر رنگ نشان اعالن خاصی برای شما باشد. 
با این حلق��ه جالب خواهید توانس��ت حدود یک 
س��اعت مکالمه کنی��د، در ضمن تا 4۵ س��اعت هم 
برای ش��ما در حالت آماده به کار دوام خواهد آورد. 
این انگش��تری ضد آب بوده و بعد از ثبت سفارش و 
قبل از دریافت محصول یک ring-sizing یا بهتر 
بگوییم اندازه گیر انگشت برای تان ارسال می شود تا 

حلقه دقیقا برای شما ساخته شود! 
قیم��ت اولیه برای پیش س��فارش Orii در کیک 
اس��تارتر ۱۱9 دالر در نظر گرفته ش��ده اس��ت و تا 

فوریه ۲۰۱8 به دست کاربران خواهد رسید. 

فناوری خالق
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مهم تری��ن نکته ای که بای��د در حوزه 
واردات خودرو مورد بررس��ی قرار بگیرد، 
درآمدزای��ی این حوزه برای دولت اس��ت 
و س��وال اینجاس��ت چرا بای��د این منبع 
درآمدزای��ی با موان��ع مختلف��ی روبه رو 
ش��ود؟ واردات خ��ودرو را می توان یکی 
از ابزاره��ای درآمدزایی دولت دانس��ت؛ 
ابزاری ک��ه هم��واره گره گش��ای تامین 
بخشی از منابع مالی دولت بوده است اما 

این درآمدزایی چگونه محقق می شود؟ 
ب��ه گزارش پدال نیوز، اگرچه ش��ورای 
رقابت به عنوان نهاد ناظر رقابت در ایران 
شناخته می شود اما این وظیفه گاهی در 
برخی امور از جمله بازار کاالهای وارداتی 
ب��ا چالش هایی هم��راه اس��ت. در حال 
حاضر این شورا به واسطه مصوبه شورای 
اقتص��اد مبنی  بر قرار دادن بازار خودروی 
کشور در لیس��ت کاالهای انحصاری، در 
قیمت گذاری و س��از و کار تعیین قیمت 
خودرو ورود می کند. این امر در شرایطی 
است که در امور مربوط به واردات خودرو 
که ای��ن روزها ب��ا اجرای دس��تورالعمل 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت دچار 
انحصارگ��ری ش��ده، چن��دان تمایلی به 
نظارت ندارد. هرچند برخی اعضای ناظر 
ش��ورای رقابت عن��وان می کنند به دلیل 
تعرف��ه باالی برخی کااله��ای وارداتی از 
جمله خ��ودرو، نظارت بر بازار این کاالها 
چالش برانگیز اس��ت، اما آنچه مش��خص 
اس��ت، ظاهرا شورای یاد ش��ده ساز وکار 
مش��خصی ب��رای نظ��ارت ب��ر کاالهای 
وارداتی ندارد. به این ترتیب در شرایطی 
که رئیس ش��ورای رقابت و برخی اعضای 
ناظ��ر با توجه ب��ه اجرای دس��تورالعمل 
واردات خودرو در پساتحریم، این بازار را 
انحصاری می خوانند اما در عمل فعالیتی 

برای انحصارزدایی از ب��ازار مذکور انجام 
نمی دهند. از دیگر س��و، در هفته اخیر و 
بسته شدن سایت ثبتارش، واردکنندگان 
از افزایش قیمت خودروهای وارداتی خبر 
می دهند و عده ای معتقدند باید شورا به 
ماجرا ورود کند تا جلوی به وجود آمدن 
انحص��ار را بگیرد؛ انحص��اری که در واقع 
واردکنندگان هم مس��ئول آن نیس��تند 
و ش��رایطی ک��ه برای ش��ان مس��ئوالن 
باالدس��تی ایجاد کرده اند، آنها را به این 

موضوع سوق داده است. 
به گفته فع��االن خودرو، اتکای تامین 
بخش��ی از منابع مالی به دولت، موجب 
ش��ده اس��ت در س��ال های اخی��ر اخذ 
عوارض از مسیرهای گوناگون برای ورود 
خودرو به کش��ور در نظر گرفته ش��ود؛ 
مس��یرهایی که چندپارگی در پرداخت 
ع��وارض را به همراه داش��ته اس��ت، با 

این حال توانس��ته بخش��ی از نیاز دولت 
را تامی��ن کند. به گفت��ه فربد زاوه یکی 
از کارشناسان صنعت خودرو، ردیف های 
تعرفه ای دریافتی دولت از محل واردات 
خ��ودرو ش��فاف اس��ت و واردکنندگان 
بای��د هزینه ه��ای جانب��ی مختلف��ی را 
برای واردات پرداخ��ت کنند که در این 
زمینه می توان به حقوق گمرکی و سود 
بازرگانی اش��اره کرد. براس��اس قوانین 
مصوب در حال حاض��ر، حقوق گمرکی 
و س��ود بازرگانی ب��رای خودروهای زیر 
۲۰۰۰ سی سی ۴۰درصد پیش بینی شده 
است؛ رقمی که در خصوص خودروهای 
ب��ا حجم موت��ور بی��ن ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ 
سی س��ی ۵۵ درصد تعیین ش��ده است. 
هزینه ثبت س��فارش بازرگانی خودرو و 
گواهی انطباق خودرو یا همان استاندارد 
از دیگر مواردی اس��ت ک��ه به گفته این 

ملزم  واردکنندگان  خودرو،  کارش��ناس 
به پرداخت آن هستند. در این خصوص 
هزینه کارمزد ثبت س��فارش نیم در هزار 
ارزش CIF خودرو )بهای خرید کاال در 
مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل ونقل( 
محاسبه می ش��ود و هزینه استاندارد یا 
گواهی انطباق هر خودرو معادل هش��ت 
در هزار ارزش CIF اس��ت ک��ه باید از 
سوی واردکننده پرداخت شود. به گفته 
زاوه، در کنار هزینه مذکور واردکنندگان 
ملزم به پرداخت عوارض مختلف دیگری 
نیز هستند که در بودجه سنواتی ساالنه 
پیش بینی می ش��ود که در این خصوص 
می توان به عوارض هالل احمر که معادل 
یک درصد حقوق ورودی است، عوارض 
من��درج در بودجه س��نواتی ب��ه منظور 
خری��د آمبوالنس، ع��وارض وزارت راه و 
شهرس��ازی در صورت حم��ل با ناوگان 
اس��قاط خودروهای  خارج��ی، هزین��ه 
فرس��وده )تعداد یک تا چهار دس��تگاه 
بنا بر حجم موتور( اش��اره کرد. به گفته 
این کارش��ناس حوزه خ��ودرو، در کنار 
باید  واردکنن��ده  مذک��ور،  هزینه ه��ای 
هزینه شماره گذاری خودرو را که حدود 
۱۰درص��د هزینه قیم��ت خرید خودرو 
به عالوه هزینه حمل به ایران را تشکیل 
می دهد، واریز کند. به طور معمول حدود 
8درصد قیمت CIF به عنوان هزینه های 
عوارض و مالیات ش��ماره گذاری از سوی 
اداره دارای��ی دریافت می ش��ود. یکی از 
ایراداتی که در این زمینه می توان مطرح 
ک��رد، تجمع��ی نب��ودن درآمدهاس��ت. 
او بی��ان ک��رد: »باید رون��د پرداخت ها 
ب��ه ص��ورت تجمعی صورت گی��رد تا از 
پراکندگ��ی ب��ه وجود آم��ده جلوگیری 

شود.« 

دولت قصد دارد در سال ۱۳۹۶ روزانه 
۳ میلیارد تومان از محل ش��ماره گذاری 
خودرو در ایران درآمد داش��ته باشد. این 
رقم نسبت به سال گذشته، ۵۰۰ میلیارد 
تومان افزایش را نش��ان می دهد و نسبت 
به سال ۱۳۹۴ تقریبا دو برابر شده است. 
ای��ن اعداد و ارق��ام یعنی دول��ت نه تنها 
بزرگ تری��ن تولیدکننده ک��ه بزرگ ترین 
منتفع از خریدوفروش ماش��ین در ایران 

هم است. 
پالک گ��ذاری ی��ا    همان ش��ماره گذاری 
خودرو یک��ی از محل های درآمد دولت در 
ایران اس��ت و به همین دلی��ل هم دولت 
نگاهی جدی به کس��ب درآمد از این محل 
دارد. این وابستگی در سال های اخیر بیشتر 
از قبل هم شده است؛ به طوری که مقایسه 
درآمد دولت از این محل در دو س��ال اخیر 
نشان می دهد دولت قصد دارد درآمد خود 
را از این محل نس��بت  به سال ۹۴ دو برابر 
کند و تقریبا به عددی نزدیک به یک هزار و 

۲۰۰ میلیارد تومان برساند. 
بر پایه گزارش های منتشرش��ده درآمد 
دول��ت از مح��ل مالیات ش��ماره گذاری 

خودرو در س��ال گذش��ته بال��غ بر ۹۰۰ 
میلیارد تومان بوده اس��ت. بانک مرکزی 
هفته گذش��ته گزارش درآمد ها و مخارج 
دولت در بودجه س��ال ۱۳۹۵ را منتش��ر 
ک��رد که طبق آن درآم��د دولت از محل 
مالیات شماره گذاری خودرو حدود ۹۰۰ 
میلی��ارد توم��ان بوده اس��ت. تحقق این 
درآم��د میلیارد تومانی دول��ت از مالیات 
ش��ماره گذاری خودرو در حالی است که 
در بودجه س��ال ۱۳۹۵ پیش بینی ش��ده 
بود مبلغ ۷۰۰میلیارد تومان از این محل 
کس��ب ش��ود که البته رق��م تحقق یافته 

بیشتر از آن بوده است. 
درآمد دول��ت از محل ش��ماره گذاری 
خودرو در س��ال گذش��ته )۱۳۹۵( رشد 
حدودا ۵۰درصدی نس��بت به سال قبل 
از آن داش��ته؛ به گونه ای که درآمد دولت 
از ای��ن مح��ل در س��ال ۱۳۹۴ براب��ر با 
۶۰۰میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین 
در سال گذش��ته درآمد دولت از مالیات 
ب��ر نق��ل و انتق��ال خودرو ح��دود ۶۰۰ 
 میلی��ارد تومان بود که نس��بت به درآمد 
۵۰۰ میلی��ارد تومانی دولت از این محل 

در س��ال ۱۳۹۴ حدود ۲۰درصد رش��د 
نشان می دهد. 

درآمد ۱۲هزار میلیاردی در بودجه 
سال ۹۶

براس��اس الیح��ه بودج��ه س��ال ۹۶ 
از مح��ل مالی��ات  کل کش��ور، دول��ت 
و  ۱۱ه��زار  خ��ودرو،  ش��ماره گذاری 
۱۷۳میلی��ارد و ۱۶8میلیون ریال درآمد 
کس��ب خواهد ک��رد. این یعن��ی دولت 
هر س��ال بیش  از گذش��ته به این بودجه 
وابسته و همین هم باعث می شود دولت 
یکی از بزرگ ترین حامیان خریدوفروش 
ماش��ین در ایران باش��د. با ای��ن اوصاف 
دول��ت در س��ال ۱۳۹۵ روزانه در حدود 
۲میلیارد و ۵۰۰میلی��ون تومان از محل 
ش��ماره گذاری خودرو درآمد داشته است 
و قص��د دارد ای��ن درآمد را برای س��ال 
۱۳۹۶ به روزانه ۳ میلیارد تومان افزایش 
دهد. این در حالی اس��ت ک��ه دولت در 
س��ال ۱۳۹۴ روزانه فقط ی��ک میلیارد و 
۶۰۰ میلیون تومان از محل شماره گذاری 

خودرو درآمده داشته است. 

هزینه پالک گذاری خودرو
دول��ت در الیحه بودجه س��ال ۹۶ و در 
جدول ش��ماره۱۶، هزین��ه تعویض پالک 
خودرو را به مجلس پیش��نهاد داده بود. در 
این بخش هزینه صدور پ��الک برای انواع 
خودرو، ۷۰ هزار تومان در نظر گرفته ش��د 
و به تصوی��ب مجلس رس��ید. این هزینه 
برای س��ال ۹۵ در حدود ۱۰۰هزار تومان 
برای خودروهای ب��االی ۵۰میلیون تومان 
و ۵۰ ه��زار تومان برای خودروهای زیر ۵۰ 
میلیون تومان در نظر گرفته ش��ده بود اما 
دولت برای بودجه سال ۹۶ همه این ارقام 
را یکسان س��ازی و به عب��ارت دیگر هزینه 
تعویض پ��الک را تک نرخی کرده اس��ت. 
برخی کار شناس��ان بر ای��ن باورند افزایش 
هزین��ه ۵۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان و 
کاهش ۱۰۰ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان 
بیش��تر به ضرر قشر متوسط و رو به پایین 
است. به عقیده این کارشناسان این تصمیم 
سبب خواهد شد ثروتمندان پول کمتری 
بابت تعویض پالک پرداخت کنند و هزینه 

تعویض پالک بنز و پراید یکسان باشد
منبع: رکنا

درآمد روزانه ۳ میلیارد تومانی شماره گذاری خودرو در سال ۹۶

جزییات و چالش های درآمدزایی دولت از واردات خودرو
خبر

سوییچ نخستین سری از تویوتاهای 
C-HR به خریداران اهدا شد

 روز گذشته ش��رکت ایرتویا نخستین سری از مدل 
جدی��د تویوتا C-HR را به مش��تریان تحویل داد.  به 
گزارش خبرنگار خبرخودرو، ایرتویا )نماینده انحصاری 
تویوتا در ایران( طی مراس��می که با حضور مدیرعامل 
ش��رکت ایرتویا و جمع��ی از مدیران و مش��تریان در 
محل دفتر مرکزی این ش��رکت برگزار ش��د، س��وییچ 
چهار دس��تگاه از جدیدترین م��دل تویوتا C-HR  را 
به خریداران این محصول اهدا کرد.  مدیرعامل شرکت 
ایرتویا در این مراس��م با اشاره به اینکه این خودرو یک 
ماه زودتر از موعد مقرر تحویل خریداران می شود، اظهار 
داشت: ماموریت شرکت از هم اکنون آغاز می شود و این 
مراس��م شروع تعهدی است که به مش��تریان داده ایم.  
دکتر عبدالرضا فهیمی در ادامه و طی گفت وگویی در 
خصوص زمان تحویل باق��ی خودروهای جدید تویوتا 
C-HR گف��ت: در حال حاضر تع��داد قابل توجهی از 
این محصول تامین شده و تحویل آنها قبل از سررسید 
تعه��د، تحویل متقاضیان خواهد ش��د.  وی همچنین 
قیمت تویوتا جدید C-HR را براس��اس مدل و میزان 
آپشن ها متفاوت اعالم کرد و افزود: هرچند قیمت این 
خودرو در نمایش��گاه بین المللی ته��ران ۱۷۹ میلیون 
تومان اعالم ش��ده اما با توجه به آپش��ن های مختلف 
و م��دل هیبرید و توربوش��ارژ آن، قیمت این محصول 

متفاوت است. 
وی نرخ جهان��ی تویوتا C-HR هیبری��د را حدود 
۳۳ ه��زار و ۵۰۰ ی��ورو اع��الم کرد و گف��ت: در حال 
حاضر قیمت تویوت��ا C-HR هیبرید فول که تحویل 
مش��تریان می ش��ود، ۲۱۵ میلیون تومان اس��ت البته 
سود مش��ارکت از متقاضیانی که پیش از این ثبت نام 
کردند از قیمت خودرو کسر شده است.  وی همچنین 
اختالف قیمت تویوتا جدید C-HR را در مقایس��ه با 
رقبا و س��ایر برندهای موجود در بازار منطقی و معقول 
دانس��ت و گفت: این خودرو ب��ه جهت طراحی جدید 
و ب��ه روز از رنج قیمتی خوبی برخوردار بوده و با س��ایر 
برندهای موجود اختالف قیمت معنادار و معقولی دارد.  
مدیرعام��ل ایرتویا همچنین با اش��اره به انجام فرآیند 
ش��ماره گذاری خودروهای تحویلی به خریداران گفت: 
کلی��ه اقدامات الزم برای ش��ماره گذاری این خودروها 
انجام ش��ده و حداکثر ظرف هفته آینده پالک گذاری 
می شوند.  دکتر فهیمی در ادامه در پاسخ به سوالی در 
خصوص مسائل مطرح شده در خصوص افزایش قیمت 
خودروهای وارداتی در بازار اظهار داش��ت: تا این لحظه 
محصوالت تویوتا هیچ افزایش قیمتی نداشته و قیمت 
تمام محصوالت تویوتا ۲۰۱۷ از ابتدای سال ثابت بوده 
 C-HR و  بدون تغییر بود.  گفتنی است تویوتا جدید
در نوامبر ۲۰۱۶ در شرکت تویوتا رونمایی و در کمتر از 
هفت ماه از تاریخ تولید آن این محصول توسط شرکت 
ایرتویا  )نماینده انحصاری تویوتا در ایران( به بازار عرضه 
می شود.  تویوتا C-HR از خانواده کراس اوورها بوده و 
پیش بینی می شود به دلیل طراحی زیبا، در میان قشر 

جوان جامعه، جایگاه ویژه و خوبی را کسب کند. 

استاندارد آالیندگی خودروها باید 
به یورو ۵ ارتقا یابد

تا س��ال ۱۴۰۰ اس��تاندارد آالیندگی خودروهای 
تولیدی از س��وی خودروسازان داخلی باید به سطح 
یورو ۵ ارتقا یابد.  به گزارش ایس��نا، وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اخیرا ویرایش دوم »برنامه راهبردی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت« را منتش��ر کرد که 
در آن راهبردهای این وزارتخانه برای توس��عه بخش 
صنعت کشور پیش بینی شده است. بخشی از برنامه 
راهب��ردی این وزارتخانه در ح��وزه صنایع مربوط به 
»برنامه راهبردی صنعت خودرو« اس��ت.  در برنامه 
راهب��ردی صنع��ت خ��ودرو راهکارهای��ی در زمینه 
توس��عه و گس��ترش کمی و کیفی صنعت خودرو و 
قطعه ایران در حوزه های مختلف پیش بینی شده که 
از جمله آن ارتقای اس��تاندارد آالیندگی خودروهای 

داخلی است. 
در ای��ن زمینه در برنام��ه راهبردی صنعت خودرو 
پیش بین��ی ش��ده ک��ه در س��ال ۱۴۰۰ اس��تاندارد 
آالیندگ��ی خودروهای داخلی باید به س��طح یورو ۵ 
ارتق��ا یابد.  این هدف گذاری در حالی اس��ت که در 
حال حاضر خودروهای داخلی با استاندارد آالیندگی 

یورو ۴ تولید و عرضه می شوند. 

 
مافیای واردات قطعات خودرو  

تولید داخلی را هدف قرار می دهد 
صنع��ت قطعه س��ازی ظرفیت مس��تعدی برای 
اشتغال زایی محسوب می شود، با این وجود مافیای 
واردات قطعات خودرو به عنوان مانعی جدی برای 

بهره وری حداکثری اقتصاد کشور عمل می کند. 
به رغ��م رک��ودی که در طول س��الیان گذش��ته 
گریبانگیر اقتصاد کشور شده، صنعت خودروسازی 
با هم��ه چالش ه��ا و موانعی که پی��ش روی خود 
می بین��د و باوج��ود انتقادات جدی ک��ه به عرصه 
مذک��ور وارد اس��ت، همچن��ان ب��ه حرک��ت خود 
ادامه داده و حداقل اینکه در مقایس��ه با بس��یاری 
از حوزه ه��ای صنعتی و تولی��دی دیگر از وضعیت 

مطلوب تری برخوردار است. 

خبر

عامل بسته شدن سایت 
ثبت سفارش خودرو مشخص شد

افزای��ش تع��داد خودروهای وارداتی عامل بس��ته 
ش��دن س��ایت ثبت س��فارش بود و دو هفته از بسته 
ش��دن س��ایت ثبت س��فارش خ��ودرو گذش��ت و 
هن��وز خبری از زمان باز ش��دن این س��ایت به روی 

واردکنندگان رسمی خودرو نیست. 
اق��دام صورت گرفته در حالی اس��ت که اواخر س��ال 
گذش��ته نیز ثبت س��فارش خودرو از سوی شرکت های 
واردکننده متفرقه خودرو نیز ممنوع شده بود و با توجه 
ب��ه اق��دام صورت گرفته، در حال حاضر ثبت  س��فارش 
واردات خودرو برای شرکت های نماینده نیز تعلیق شده 
است. تعلیق صورت گرفته در حالی است که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نیز در ای��ن خصوص اظهار بی اطالعی 
کرده و توضیح در این خصوص را به سازمان زیرمجموعه 
ای��ن وزارتخانه یعنی س��ازمان توس��عه تج��ارت ارجاع 
داده اس��ت و مدیرکل دفتر مقررات ص��ادرات و واردات 
سازمان توسعه تجارت نیز آمارگیری فصلی و بارگذاری 
تعرفه های واردات خودرو را دلیل این توقف اعالم کرده؛ 
دلیلی که به گفته دست اندرکاران صنعت خودرو نه تنها 
منطقی نیست بلکه غیر قانونی است و طوالنی شدن آن 
آش��فتگی بازار Store خودروه��ای وارداتی را به همراه 
خواه��د داش��ت. به گ��زارش اقتصاد آنالین ب��ه نقل از 
عصرخودرو، از سوی دیگر هرچند دلیل قانع کننده ای از 
سوی مسئوالن این وزارتخانه و سازمان های تابعه آن در 
خصوص توقف ثبت سفارش اعالم نشده است، اما برخی 
از فع��االن این حوزه معتقدند افزایش تعداد خودروهای 
وارداتی به کش��ور می تواند یکی از عوامل اصلی بس��ته 
ش��دن سایت ثبت س��فارش باشد. براس��اس آمار اعالم 
شده در سه ماهه نخست س��ال جاری، ۳۰ هزار و ۷۱۴ 
دستگاه خودرو به کشور وارد شده که این موضوع نشان 
از رش��د بیش از ۱۳۵درصدی واردات خودرو به کش��ور 
دارد و با توجه به افزایش صورت گرفته، فعاالن این بخش 
معتقدند که اقدام صورت گرفته ممکن است در راستای 
کنترل روند واردات خودرو صورت گرفته باشد و ظاهرا 
این وزارتخانه قصد دارد با بستن سایت ثبت سفارش به 
 نوعی واردات خودرو به کشور را کنترل کند. تغییر دولت 
و روی کار آمدن دولت جدید و احتماالت مطرح ش��ده 
در خص��وص تغییر در وزارت صنع��ت، معدن و تجارت 
یکی دیگر از دالیلی است که برخی از فعاالن این بخش 
توقف ثبت س��فارش واردات خودرو را به آن نسبت داده 
و معتقدن��د این اقدام در راس��تای اعمال قوانین جدید 
با ورود مس��ئوالن جدید صورت گرفته است، به همین 
دلیل زمان باز شدن سایت ثبت سفارش واردات خودرو 

همچنان نامشخص است. 
در این خصوص فربد زاوه معتقد است دالیل مطرح 
شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص 
تعلیق سایت ثبت سفارش بهانه ای بیش نیست و دلیل 
قانع کننده محسوب نمی شود. به گفته این کارشناس 
حوزه خودرو، ش��اید تنها دلیلی ک��ه در این خصوص 
بتوان ذک��ر کرد ارزیابی بازار از س��وی وزارت صنعت، 
 معدن و تجارت در راستای کاهش واردات خودرو باشد. 
زاوه در خصوص دلیل تاثیر اقدام صورت گرفته معتقد 
اس��ت که با توجه به افزایش واردات خودرو در ماه های 
ابتدایی سال جاری، در کوتاه مدت شاهد اثرگذاری این 
اقدام در بازار نخواهیم بود. از سوی دیگر این کارشناس 
خودرو هرچند معتقد اس��ت که ب��ازار با کمبود عرضه 
مواجه نخواهد شد، اما فرهاد احتشام زاد،  رئیس انجمن 
واردکنندگان خودرو معتقد اس��ت در حال حاضر نیز 
شاهد تاثیر این اقدام در بازار هستیم و بازار خودروهای 

وارداتی افزایش قیمت را تجربه کرده است. 
 

احتمال تولید کوئید در ایران خودرو
ات��اق  تس��هیل کس��ب و کار  کمیس��یون  رئی��س 
بای��د  خودروس��ازان  می گوی��د  ته��ران  بازرگان��ی 
در جهت��ی اق��دام ب��ه تولی��د کنند ک��ه نی��از بازار 
 اس��ت. محمدرض��ا نجفی من��ش در گفت وگ��و ب��ا 
خبر خودرو اظهار داش��ت: بازار هوش��مند اس��ت و 
چنانچ��ه محصولی تولید ش��ود که ب��ه لحاظ قیمت 
و طراح��ی مورد اس��تقبال واقع نش��ود، قطع��ا بازار 
عکس العمل نشان داده و پس خواهد زد.  وی در ادامه 
با توجه به موض��وع توقف تولید برخی از خودروهای 
قدیم��ی تاکید کرد: باید پی��ش از خروج خودروهای 
قدیمی و پرتیراژ، جایگزین آنها مش��خص شود.  وی 
افزود: در صورتی که جایگزین مناسبی تعیین نشود، 
قطعه س��ازانی که در این ح��وزه تامین کننده قطعات 
هس��تند با خروج این خودروها دچار مشکل و بحران 
خواهند ش��د.  وی تصریح کرد: به نظر می رس��د تیبا 
و کویی��ک و همچنین تندر ۹۰ جایگزین های خوبی 
ب��رای محصوالت قدیمی خودروس��ازان باش��ند.  به 
گزارش خبر خودرو، این فعال در صنعت قطعه سازی 
کش��ور از رش��د تیراژ تولید ال ۹۰ خبر داد و گفت: 
هم اکن��ون تولید این خودرو به  روزانه ۷۰۰ دس��تگاه 
رس��یده؛ به طوری که تولید س��االنه ای��ن خودرو به 
حدود ۲۰۰ هزار دس��تگاه رس��یده اس��ت البته رنو 
برنامه ری��زی ک��رده تا تولی��د ال ۹۰ را به ۵۰۰ هزار 
دستگاه در سال برساند.  نجفی منش تاکید کرد: البته 
پیشنهاد می ش��ود در این راستا خودروهای جدیدی 
طراحی ش��ود مثل اقدامی ک��ه رنو در هند انجام داد 
و کوئی��د را طراحی کرد، البته اس��تانداردهای آن با 
اس��تانداردهای داخلی ما همخوانی ن��دارد، هر چند 
کوئیدی که در برزیل طراحی شده استانداردهای آن 

با شرایط داخلی ایران هماهنگی دارد. 

تازه های خودرو

M240i رونمایی بی ام و از نسخه جدید



معاون اول رئیس جمهور و رئیس س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی 
در جلسه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، دس��تورالعمل استقرار و 

توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب وکار کشور را ابالغ کرد.
به گزارش ایلنا، »ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی« در سی و نهمین جلسه این ستاد، 
به اس��تناد مفاد مصوبه شماره 85001/ت 
52442ه��� م��ورخ 1394/06/31 هی��أت 
وزیران و در راس��تای اجرای سیاس��ت های 
کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط 
کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ 
تعامل پذیری، ترویج فرهنگ تبادل بر خط 
اطالعات در دستگاه های اجرایی و همچنین 
موج��ود،  س��امانه های  کارک��رد  ارتق��ای 
»دستورالعمل اس��تقرار و توسعه مرکز ملی 
پایش محیط کسب و کار کشور« تصویب و 

توسط دبیرخانه ستاد برای اجرا ابالغ کرد.
بر اساس این گزارش، در این مصوبه، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
)س��ازمان فناوری اطالعات ایران( مکلف است ظرف مدت سه  ماه پس 
از ابالغ این تصویب نامه، بر اساس نیازمندی های اعالمی از سوی وزارت 

ام��ور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط )الکترونیکی( 
مرکز ملی پایش محیط کسب و کار، نسبت به ایجاد زیرساخت های فنی 
الزم برای راه اندازی، نگهداری و توس��عه پایگاه ها و س��امانه ها و ارتباط 
دستگاه های اجرایی با مرکز از طریق مرکز 
ملی تبادل اطالعات اقدام کند.وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی ملزم به مدیریت محتوا 
و کاربری س��امانه مجوزهای کس��ب و کار 
کشور، پایگاه اطالع رسانی مجوز ها و نقشه 
ملی اس��تعالمات کشور، س��امانه دریافت، 
انعکاس و پیگیری رس��یدگی به ش��کایات 
متقاضیان صدور مجوزهای کس��ب و کار و 
مرکز فوریت های محیط کسب و کار کشور 
است.همچنین در این مصوبه به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی تکلیف شده است ضمن 
رصد و پایش عملکرد دستگاه های اجرایی 
و انج��ام پیگیری های الزم در جهت تحقق 
اهداف  تصویب نامه مذکور، گزارش عملکرد مرکز، دستگاه های اجرایی 
و پیشرفت تصویب نامه را در فواصل زمانی شش ماهه به دبیرخانه ستاد 

فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرد که توس��عه کسب و کارهای اینترنتی 
خاص دولت بوده است، اما با این وجود تأکید بر آن است که فعالیت فروشگاه های بزرگ 
و بخش مربوط به فضای مجازی تحت کنترل اصناف باشد. به گزارش ایسنا، یداهلل صادقی 

در نهمین اجالسیه دوره ششم نمایندگان اتاق اصناف 
ایران اظهار کرد: اصناف به طور چراغ خاموش س��االنه 
150 تا 200 هزار ش��غل ایجاد می کنند و تسهیالتی 
هم در اختیار ندارند. وی همچنین عنوان کرد: شورای 
عالی کار نیز توجه به واحدهای کوچک را مورد بررسی 
قرار داده و در قالب جلسات آن بر این نکته تأکید شد 
که واحدهای صنعتی بزرگ دیگر اشتغال چندانی ایجاد 
نمی کنند و با توجه به نقش اصناف در ایجاد اش��تغال 
جا دارد در قوانین کمک های بیش��تری به این بخش 
صورت گیرد. بر همین اساس در حوزه واگذاری برخی 
تسهیالت بانکی تصمیماتی گرفته شده است. معاون 
امور اقتص��ادی و بازرگانی وزارت صنعت همچنین به 
کس��ب و کارهای اینترنتی اشاره کرد و گفت: به غیر  از 

چند کشور پیشرفته و در حال توسعه در اکثر کشورهای دنیا سهم فروشگاه های بزرگ 
و اینترنتی 20درصد بازار هم نمی ش��ود. در کشور ما نیز حتی برای رسیدن به این 20 
درصد هم ظرفیت وجود ندارد. ضمن آنکه در قیاس با مساحتی که به خرده فروشی ها 

اختصاص دارد، حجم فروشگاه های بزرگ به مراتب کمتر است، به گونه ای که این رقم را 
در شهرهای کوچک یک تا 2 درصد، در شهرهای متوسط و مراکز استان ها 5 درصد و 
در کالنشهرها ۷ تا 8 درصد می توان در نظر گرفت. صادقی ادامه داد: از سوی دیگر برای 
دریافت حق عضویت از این واحدها و همچنین نحوه 
کار آنها برنامه هایی تدوین شده است تا اصناف سنتی 
مطمئن باش��ند که اجازه محدود کردن کسب و کار 
آنها داده نمی ش��ود. وی گفت: در گذش��ته بسیاری 
از کس��ب و کارهای اینترنتی عالقه داشتند به عنوان 
زیرمجموع��ه ای از وزارت ارتباط��ات، کار یا معاونت 
علمی ریاست جمهوری فعالیت کنند اما تأکید کردیم 
که باید فعالیت این بخش زیرمجموعه اصناف باشد 
تا بتوانیم این پدیده را همگام با شما مدیریت کنیم. 
معاون وزیر صنعت، مع��دن و تجارت در عین حال 
تأکید کرد: به هر صورت تکنولوژی به زندگی مردم 
نفوذ کرده و این نفوذ قابل کنترل نبوده و نمی توان در 
برابر آن دیوار کشید. بر همین اساس اکنون توصیه ما 
آن است که واحدهای سنتی به جای مقاومت در برابر این فضا تالش کنند تا شرکت های 
هلدینگ را در حوزه های خود ایجاد کنند که به واس��طه این شرکت ها فرآیند تولید و 
توزیع یکپارچه شود و شرایط برای سود بیشتر واحد صنفی و مصرف کننده فراهم شود. 

آمارها نشان می دهند درآمدزایی گوگل و سامسونگ از بازی های موبایل به 
سطح درآمد اپل در این حوزه رسیده است. 

به دلیل قابلیت هایی که گوشی هوشمند آیفون نسبت به سایر گوشی های 
هوشمند رقیب دارد، مدت هاست اپل از نظر نرخ 
باالی کس��ب درآمد در حوزه باز ی های موبایل، 
به عنوان کمپانی غالب شناخته می شود، اما آمار 
و ارقام و پلتفرم دلتا دی ان آ نش��ان می دهد مرز 
رقبا در این زمینه به میزان قابل توجهی به اپل 

نزدیک شده است. 
به گ��زارش زومیت، به دلی��ل تجربه کاربری 
بس��یار خوبی که آیفون در یک دهه اخیر ارائه 
کرده است، این گوشی هوشمند برای افرادی که 
قصد انجام بازی  موبایل دارند، همیش��ه بهترین 
گزین��ه ممکن ب��وده و کاربران سیس��تم عامل 
آی اواس نس��بت ب��ه کارب��ران سیس��تم عامل 
اندروید، در کل زمان بیش��تری برای انجام بازی  

صرف کرده اند. حال دلتا دی ان آ به این موضوع پی برده است که گوشی های 
هوش��مندی مثل سری گلکسی اس سامسونگ یا گوگل پیکسل تنها از نظر 
کسب درآمد در بازی های موبایل به آیفون بسیار نزدیک شده و حتی از نظر 

آمار درآمدزایی به ازای کاربران فعال روزانه  )ARPDAU(  از آیفون پیشی 
گرفته اند. باید اشاره کنیم که ARPDAU یک اندازه گیری کلیدی است که 
میزان درآمدزایی براساس عملکرد روزانه وفادارترین کاربران را نشان می دهد. 
مطالعه انجام شده توسط دلتا دی ان آ، درصد 
بازیکنانی را که ب��ه انجام بازی های رایگان در 
گوش��ی های هوش��مند آیفون، گلکس��ی اس 
سامسونگ و گوگل پیکس��ل پرداخته اند هم 
نش��ان می دهد. الزم به ذکر است جدیدترین 
گوش��ی هوش��مند کمپانی سامسونگ یعنی 
گلکسی اس 8 پالس، در این مطالعه بیشترین 
ن��رخ درآمدزایی به ازای کارب��ران فعال روزانه 
را ب��ه دس��ت آورده اس��ت. مطالع��ات اولی��ه 
نشان می دهد گوش��ی های هوشمند جدیدتر 
همیشه نس��بت به مدل های قبلی  درآمدزایی 
بیش��تری دارند. عالوه بر این گوشی هایی که 
از نمایشگرهای بزرگ بهره می برند، در کسب 
درآمد نسبت به گوشی هایی با صفحه نمایش کوچک تر، عملکرد بهتری دارند، 
اما از نظر مدل گوشی، سری گلکسی اس سامسونگ همیشه از جمله بهترین 

گزینه های موجود است. 

هلدینگ آلفابت امروز اعالم کرد که باوجود پرداخت جریمه 2.۷ میلیارد 
دالری به کمیس��یون اروپا، باز هم توانسته طی سه ماهه قبل به رشد دو 

رقمی در درآمد خود دست یابد. 
به گ��زارش دیجیاتو، تقریب��ا یک ماه قبل 
کمیس��یون اروپ��ا )EC(  تصمی��م گرف��ت 
گ��وگل را ب��ه خاطر نق��ض قوانی��ن تجارت 
عادالن��ه اتحادیه اروپا به میزان 2.42 میلیارد 
ی��ورو، معادل 2.۷4 میلیارد دالر جریمه کند. 
همان ط��ور که انتظار می رفت، این جریمه در 
درآمد عملیاتی غول تکنولوژی تاثیر بسزایی 
گذاشت، اما درآمد کل این مجموعه در فصل 
مالی قبل باز هم از انتظارات کارشناسان فراتر 
رفته و از رشد فوق العاده آنها حکایت می کند. 
آلفاب��ت در جدیدترین گ��زارش مالی خود 
درآمد 26.01 میلی��ارد دالری را اعالم کرده 

اس��ت. جالب است که کس��ب و کارهای مبتنی بر تبلیغات این هلدینگ، 
یعنی گ��وگل، اندروید و یوتیوب، هنوز هم عامل اصل��ی درآمدزایی آنها 
محسوب می شود. این سه بخش به تنهایی 22.۷ میلیارد دالر از مجموع 

درآمد آلفابت را به بار آورده اند. فروش محصوالت س��خت افزاری از جمله 
موبایل های پیکس��ل و گوگل ه��وم هم نقش خ��ود را در درآمدزایی ایفا 
کرده اند. این میزان درآمد در مقایسه با مدت 
مشابه سال 2016، رشد 21درصدی را نشان 
می دهد. با این حال ب��ه خاطر جریمه های 
سنگین و بی سابقه، درآمد عملیاتی آلفابت 
در این بازه زمانی نس��بت ب��ه قبل کاهش 
یافته. در واقع س��ود 6.8 میلیارد دالری این 
شرکت به خاطر پرداخت 2.۷4 میلیارد دالر 
جریمه، به رقم 4.1 میلیارد دالر رسیده است 
که البته باز هم رقم فوق العاده ای محس��وب 
می ش��ود. در ادامه، به نظر می رس��د اهالی 
مانتن ویو باز هم به حوزه تبلیغات به عنوان 
منبع اصلی درآمدشان توجه داشته باشند، 
ضمن اینکه توس��عه بخش سخت افزاری را 
هم در دستور کار خود قرار می دهند. گوگل در این زمینه نقش محوری 
را ایفا می کند و معرفی موبایل های پیکسل 2 طی هفته های آتی، می تواند 

نویدبخش آینده بهتری برای بخش سخت افزاری این شرکت باشد. 

سهم پایین کسب و کارهای اینترنتی از بازاردستورالعمل استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب وکار کشور درآمد 26 میلیارد دالری آلفابت و کاهش سود به خاطر درآمد سامسونگ و گوگل از بازی موبایل، به حد اپل رسید
جریمه های سنگین

به عنوان یک صاحب کس��ب و کار، فروش همیش��ه یکی از مهم ترین 
عوامل موفقیت شرکت شما خواهد بود. یاد بگیرید چگونه می توانید در 
کسب و کارتان یک فروشنده موفق باشید؟ آیا شما به عنوان یک صاحب 
کسب و کار جدید، شروع به کار می کنید؟ پس باید در کسب و کار خود 
به یک فروش��نده نیز تبدیل ش��وید. برای داش��تن فروش مناسب در 
کس��ب وکارتان از فرصت ها اس��تفاده کنید و روابط تان را گس��ترده تر 

سازید و این گونه به رشد شرکت خود کمک کنید. 

1. کار تیمی رویای تان را به واقعیت تبدیل می کند 
به عن��وان ی��ک صاحب کس��ب و کار، همیش��ه باید ش��رکت خود را 
ارتق��ا دهی��د و محصوالت آن را به فروش برس��انید. برخی از صاحبان 
کس��ب و کار می گویند: ما مجبور نیس��تم محصوالت کسب و کارمان را 
ب��ه فروش برس��انیم، بلکه ما افرادی را اس��تخدام کرده ایم که این کار 
را انجام دهند. این صاحبان کس��ب و کار در اش��تباه هس��تند. به عنوان 
صاحب کس��ب و کار، شما چهره شرکت خود هس��تید و باید به فروش 
ش��رکت تان کم��ک کنید. فروش یک ت��الش تیمی اس��ت و یک نفر 
نمی تواند همه کارها را انجام دهد، به همین دلیل صاحبان کسب وکار 

باید در این فرآیند دخالت داش��ته باشند تا کارشان همراه با موفقیت 
باشد. بنابراین برای اینکه شرکت خود را به عالی ترین نقطه در فروش 
برس��انید باید کارکنان جدید را با روند نحوه فروش موثر آشنا کنید و 

به آنها آموزش دهید.
 

2. با اصول کاری هماهنگ باشید 
کلید موفقیت همیشه با مبانی شروع می شود. بنابراین در وهله اول، با 
شناس��ایی بازار هدف خود شروع کنید و سپس باید مشتریان بالقوه خود 
را حفظ کنید. بهتر اس��ت قبل از ساختن یک زمینه فروش، ابتدا وظایف 
خود را انجام دهید. همواره از مش��تریان خود نظرات شان را بخواهید و از 
ای��ن بازخوردها درس بگیرید و در موقعیت های آینده از آنها برای فروش 
بهتر اس��تفاده کنید. دانستن و ساختن مبانی فروش، نه تنها به کسب و کار 
شما کمک می کند، بلکه باعث کاهش تعداد استخدام افرادی می شود که 
نمی توانن��د فروش بالقوه را با موفقیت بیاموزند. در نهایت، فروش باید در 
مرکز تجارت شما باش��د. هرگز مراکز فروش را تعویض نکنید. در عوض، 
مهارت های خود را افزایش دهید و متوقف نشوید و همواره به دنبال راهی 
جدی��د برای افزایش فروش و مهارت تیم فروش تان برای کمک به رش��د 

کسب و کارتان باشید. 
 inc. com/گروه ترجمه فرصت امروز

آم��ازون در تجرب��ه 20 س��اله خ��ود در خرده فروش��ی آنالی��ن، تقریب��ا بر 
مصرف کنندگان متمرکز اس��ت، اما در سال 2015، مدیر بخش فناوری سیاتل، 
جف بزوس، تصمیم گرفت به منظور بهره برداری بهتر در کسب و کار آنالین یک 
بازار جدید برای استفاده رایگان از بازار کسب و کار به نام »کسب وکار آمازون« در 
ایاالت متحده راه اندازی کند و این سیستم عامل در ماه دسامبر 2016 در آلمان 
و سپس در ماه آوریل نیز در انگلستان راه اندازی شد. طبق گفته رئیس شرکت 
آمازون در بریتانیا، بیل برکلند، »کسب و کار آمازون« شروع به انجام وظایف خود 
می کن��د. وی در طول یک مصاحبه در دفتر ش��رکت خ��ود در لندن اعالم کرد 
که ایاالت متحده حدود 400000کس��ب و کار و یک میلیارد دالر از »کسب وکار 

آمازون« به دست آورده است.
 همچنین افزود: 45000 فروشنده تا پایان سال اول در آمازون شروع به کار 
خواهند کرد. برکلند اعالم کرد: این یک بازار است که مشتریان کسب و کار بدون 
مش��کل خاصی می توانند به آن اعتماد داشته باشند. و احتمال زیاد هر آنچه را 
که می خواهند در آمازون پیدا خواهند کرد. آمازون می خواهد ش��رکت ها برای 
خرید تمامی وسایل خود از جمله رایانه های جدید و کاغذ A4 تا ابزار پاک کننده 

سرویس های بهداشتی به آنها مراجعه کنند.
 در حال حاضر بیش از 100 میلیون محصول در لیست آمازون وجود دارد که 
می تواند توسط افراد خارج از ایاالت متحده، انگلستان و آلمان نیز قابل دسترسی 
  Amazon. co. ukباش��د. مشتریان در هر کش��ور اتحادیه اروپا می تواند روی

کلیک کنند و خرید خود را انجام دهد. 

چگونه کسب و کار آمازون با Amazon. com متفاوت است؟ 
»کسب و کار آمازون« از سایت آمازون که در بسیاری از مناطق قابل دسترسی 
اس��ت متفاوت اس��ت. کس��ب و کار آمازون، برای خرید محصوالت، قیمتی بدون 
مالیات بر ارزش افزوده را ارائه می دهد که ش��امل ویژگی هایی اس��ت که به طور 
خاص در کسب و کارها مورد استفاده قرار می گیرد مانند مجموعه گزارش و تجزیه 
و تحلی��ل که به ش��رکت ها کمک می کند هزینه های خ��ود را ردیابی و محدود 
 کنن��د. کاتالوگ محصوالت Amazon. co. uk در دس��ترس اس��ت. برخالف

 Amazon. co. uk، کس��ب و کار آم��ازون حمل و نق��ل رایگان ی��ک روزه را به 
مشتریان زمانی  که آنها بیش از 30 پوند هزینه کرده باشند ارائه می دهد. کاربران 
عضو آمازون که یک حس��اب کسب و کار را ایجاد می کنند همچنین می توانند از 
حمل و نقل رایگان در کسب و کار آمازون  استفاده کنند. برکلند گفت: کسب و کار 
آمازون یک بخش بزرگ از بازار اس��ت، بنابراین ما باید راه طوالنی ای را به پیش 
ببریم. این همان چیزی اس��ت که ما فکر می کنیم مش��تریان کسب و کار ارزش 
آن را درک می کنن��د. ما قادر به ارائه هیچ اعدادی نیس��تیم که نش��ان دهد در 
راه اندازی کسب و کار آمازون چقدر سرمایه گذاری شده است. برکلند گفت که برای 
 Amazon یا Amazon. co. uk آمازون مهم نیس��ت که کسب و کار از طریق
Business انجام می ش��ود یا نه. این ش��رکت قصد دارد برای حمایت از برخی 
رویداده��ا ب��رای کمک به ترویج نام تجاری خود، ش��رکت کند. تمام تالش های 
مهندس��ی برای کسب و کار آمازون در خارج از انگلیس انجام می شود، اما آمازون 
برای فروش اختصاصی، بازاریابی، تهیه و تیم برای کسب و کار آمازون افرادی را در 
سطح محلی استخدام کرده است. کسب و کار آمازون  5000 شغل در سال جاری 
 businessinsider /در انگلیس ایجاد کرده است.    گروه ترجمه فرصت امروز

 »iRobot«  در س��ال 1990 میالدی و توس��ط س��ه تن از فارغ التحصیالن 
دانشگاه MIT تأسیس شد. این کمپانی محصوالت و خدمات متنوعی داشته، 
اما در س��طح دنیا بیش��تر به خاطر تولید جاروبرقی های روباتی��ک خود به نام  
»Roomba« مشهور شد. به گزارش دیجیاتو، شرکت مورد بحث در سال 2015 
مدل جدیدی تحت عنوان  »Roomba 980« را معرفی کرد که به سنسورها 
و توانایی های ارتباطی فراوانی از جمله وای فای مجهز شده و عالوه بر تمیز کردن 
س��طح منزل، اطالعات مربوط به محل اتاق ها، راهروها و چیدمان لوازم خانگی 
را نیز جمع آوری می کند. رومبا سپس از اطالعات مذکور به عنوان مرجعی برای 
مسیریابی استفاده و بهینه ترین مسیر را برای جارو کردن خانه انتخاب می کند. 
ح��ال آقای  »کالین انِگل« مدیرعامل کمپان��ی، اعالم کرده قصد دارد اطالعات 
مورد بحث را به ش��رکت هایی مانند گوگل، اپل یا آمازون بفروشد. این اطالعات 
خصوصاً برای برنامه های خانه هوش��مند ش��رکت های مذکور از اهمیت ویژه ای 

برخ��وردار بوده و امکان ارائه قابلیت های جدیدی از طریق دس��تیارهای صوتی 
هوشمند را فراهم می کند. البته انِگل عنوان کرده که اطالعات جمع آوری شده 
توسط رومباها، بدون اجازه کاربران فروخته نخواهد شد و صاحبان جاروبرقی های 
روباتی��ک مذک��ور می توانند به راحتی قابلیت ارتباط با فضای ابری و اش��تراک 
اطالعات را خاموش کنند. اما جالب اینجاست که امکان فروش اطالعات کاربران 
توس��ط کمپانی، در  »موافقتنامه کاربر« ذکر شده و تمامی مالکان رومبا هنگام 
خرید و راه اندازی دستگاه خود آن را تأیید کرده اند. از همین رو نگرانی هایی در 
زمینه حریم خصوصی توسط مشتریان و برخی از مراجع حقوقی مطرح شده که 
براساس برخی تحلیل ها، به کاهش فروش محصوالت iRobot خواهد انجامید. 
هرچند مدیرعامل شرکت مورد بحث در این باره نگران نیست و اعالم کرده که 
اکثر مشتریان مایلند در ازای اشتراک اطالعات اینچنینی، محصوالت و خدمات 

با کیفیت تری را به دست بیاورند.

والدی��ن تمای��ل دارند کودکان ش��ان مهارت ه��ای مختل��ف را بیاموزند و 
توانایی هایی داش��ته باش��ند، به خصوص در عصر حاض��ر رواج تک فرزندی 
منجر به تمرکز بیش از پیش والدین بر کودکان شده و بازار انواع کالس های 
غیردرسی و مهارت آموزی کودکان داغ است. اما در این میان پدران و مادران 

چقدر به فکر تربیت کودکانی کارآفرین هستند؟ 
اگر ش��ما جزء والدینی هس��تید که هوش��مندانه به فکر تربیت کودکانی 

کارآفرین و خالق هستید با ما با مرور نکاتی در این زمینه همراه باشید. 
ابتدا کودک تان را به انجام فعالیت های کارآفرینانه در دسترس ترغیب کنید. 
مثال از او س��وال کنید آیا به کاشتن س��بزی در باغچه منزل و فروش آنها به 

دوستان تمایل دارد؟ 
داس��تان زندگ��ی کارآفرینان موفق را با او در می��ان بگذارید . این کار برای 

کارآفرینی به او انگیزه می دهد. 
با هدایت او ب��ه فعالیت های کارآفرینانه می توانید، مهارت های ارزش��مند 

کسب و کار را به شیوه ای ملموس و لذت بخش به او بیاموزید. 
بعد از اینکه کودک تان تصمیم به ش��روع گرفت، ابت��دای کار درباره طرح 
کس��ب و کار با او صحبت کنید. ممکن است طرح کسب و کار کودک تان بسیار 
ساده باشد، اما روش بسیار قدرتمندی برای آموزش مفاهیم اساسی چون سود 
و زیان و هزینه به کودک است. از کودک تان سوال کنید که چه طور می خواهد 
محصول یا خدماتش را تبلیغ کند و درباره امکان پذیر بودن و مناس��ب بودن 
روش های تبلیغی مورد نظرش به او کمک فکری کنید. در نشست های خود و 
فرزندتان با او درباره درآمد و هزینه های طرح مورد نظرش صحبت کنید. در 
این هنگام در واقع ش��ما در حال آموزش حسابداری به او هستید. چیزی که 

بسیاری از افراد در شروع کسب و کار با آن مشکل دارند. 
مدیریت پول مهارتی است که جوانان و کودکان امروز دانش کمی درباره آن 
دارند. باوجود ضرب المثل ها و تعارفات مرس��وم درباره پول ، همه می دانیم که 

»پول« برای یک زندگی ضروری است. بنابراین چه بهتر که از کودکی ارزش 
پس اندازک��ردن را به کودک  آموزش دهیم تا در بزرگس��الی این مهارت به او 
کمک کند، زندگی بهتری داشته  باشد. به فرزند خود پیشنهاد دهید که میزانی 
از پول توجیبی اش را به صورت ماهانه یا هفتگی پس انداز کند. استفاده از کارت 
اعتباری بیش از پرداخت های نقدی افراد را برای خرید وسوس��ه می کند. در 
واقع اگر ش��ما پول خریدتان را نقدا پرداخت کنید با احتیاط بیش��تری خرج 
خواهی��د کرد. بنابراین این نکته را خودتان رعایت کنید و به فرزندان تان نیز 
بیاموزید. از فرزندتان بخواهید برای پس اندازش هدف گذاری کند. یعنی در نظر 
بگیرد که این پس انداز را در چه کاری صرف خواهد کرد. این کار به او انگیزه 
می دهد تا بیشتر پس انداز کند و کمک می کند که رویاپردازی کند، عالوه بر 
این قدرت تصمیم گیری آنان را بهبود می بخشد. هدف گذاری درباره پس انداز 
و رویاپردازی کودک به او حس ش��جاعت می دهد و باعث می ش��ود احساس 
کند می تواند بخش��ی از خواسته هایش را خودش در طول زمان برآورده کند. 
این درواقع پرورش حس استقالل طلبی و اتکا به خود است که از ویژگی های 
بارز کارآفرینان است. آخرین و مهم ترین نکته  اینکه اگر می خواهید کودک تان 

برای زندگی اش رویاهای بزرگ داشته باشد به او احترام بگذارید. 
احترام گذاش��تن همان رفتاری اس��ت که به موجب آن احس��اس بزرگی و 
محترم بودن در فرد پدید می آید و در او باور خوبی نس��بت به خودش ایجاد 

می شود و محصوالت شیرینی چون عزت و اعتماد به نفس به بار می آورد. 
فرزن��دان والدینی که به کودک ش��ان احترام می گذارن��د، اعتماد به نفس 
بیش��تری دارند. یک��ی از پایه ای ترین پیش نیازهای موفقیت در هر ش��غل و 
حرفه ای وجود اعتماد به نفس کافی در ش��خص اس��ت. بنابراین شما والدین 
گرامی با احترام گذاشتن و انتقال حس ارزشمندبودن به فرزندتان می توانید 
پتانسیل بسیار خوبی برای او فراهم کنید که قابل جایگزین با هیچ چیز دیگری 
نیس��ت. به یاد داشته باشید که سرمنشاء اتفاقات بزرگ زندگی فرزندتان در 

آینده همین توجه های به ظاهر کوچک امروز است. 
modirinfo :منبع

 »ساندار پیچای« در ادامه موفقیت های شغلی خود، اکنون مسئولیت جدیدی را بر عهده 
دارد و باید به عنوان یکی از اعضای هیأت مدیره هلدینگ آلفابت ایفای نقش کند. پیچای از 
زمان تشکیل آلفابت در اکتبر سال 2015 مدیریت گوگل را در دست گرفته است. 
تأسیس آلفابت به عنوان شرکت مالک گوگل، توانست چندین مجموعه کسب و کار پراکنده 
را به ساختاری مشخص برساند و گوگل را از قید و بند پروژه های متفرقه آزاد کند. پس از آن، 
اوضاع برای غول جست وجو تحت هدایت پیچای به خوبی پیش رفت، اما آلفابت همچنان با 
مشکالتی دست و پنجه نرم می کرد. 
البته دلیل بروز این مشکالت به سازوکار اصلی آلفابت برمی گردد؛ این مجموعه باید 
پروژه های متنوعی همچون فایبر، اکس، ماشین های خودران و.. را به وضعیتی شفاف و 
کاربردی تبدیل کند، که کار آسانی نیست. 
به گزارش دیجیاتو، پس از جدا شدن گوگل به عنوان 
مجموعه ای مستقل، دست پیچای در مدیریت 
مجموعه باز تر شد و توانست بخش سخت افزار را 
تا حد زیادی ارتقا دهد. این کار عالوه بر تنوع 
آفرینی در کسب و کار، منبع درآمد دیگری را به 
جز تبلیغات برای این شرکت بزرگ به ارمغان 
آورد. 
یکی دیگر از حوزه های مورد توجه پیچای، 
هوش مصنوعی و یادگیری ماشین است که 
هنوز در مراحل ابتدایی قرار دارد، اما می تواند 
آینده ای انقالبی را نه تنها در مجموعه گوگل، بلکه 
در دنیای تکنولوژی ایجاد کند. 
البته برخی کارشناسان می گویند شاید عضویت پیچای در 
هیأت مدیره آلفابت، او را از تمرکز روی اهداف اصلی گوگل دور 
کند، اما از طرفی شایستگی های این مهندس هندی تبار را هم نباید 
نادیده گرفت. 
به هر تقدیر، پیچای به عنوان سیزدهمین عضو و دومین نماینده 
از گوگل، وارد هیأت مدیره آلفابت شده است؛ شاید این هلدینگ 
به عنوان مجموعه ای پراکنده از شرکت های مختلف به نظر برسد، 
اما در واقع باید آلفابت را شرکت مالک گوگل دانست که در کنار آن، 
سرگرمی های دیگری را هم برای خودش دست و پا کرده است.

آیا در فروش محصوالت تان با مشکل روبه رو هستید؟ 

آمازون در حال ساخت یک کسب و کار چند میلیارد 
دالری دیگر است 

کمپانی ای که اطالعات چیدمان منزل کاربران را 
می فروشد

چگونه به کودکان خود کمک کنیم تا کارآفرین باشند؟ 

 موفقیتی دیگر برای مدیرعامل گوگل

 ساندار پیچای به 
هیأت مدیره آلفابت پیوست
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نمایش��گاه الکام��پ در حالی به پایان رس��ید ک��ه رونمایی از س��امانه هایی در 
چارچ��وب بهبود فضای کس��ب و کارها و ارائ��ه خدمات نوین برای تس��هیل امور 
تجاری، بخش مهمی از این نمایشگاه را به خودش اختصاص داده بود. به گزارش 
خبرنگارخبرگزاری صدا و س��یما، س��امانه ای مثل س��امانه »ایران مجوز« یکی از 
ای��ن سامانه هاس��ت ک��ه در مرکز ملی پای��ش محیط کس��ب و کار در وزارت امور 
اقتصادی و دارایی طراحی ش��ده است. مسئول سامانه ایران مجوز در گفت وگویی 
گفت: نخس��تین بار در کشور برای اجرای س��امانه »ایران مجوز« تمام مجوزها و 
استعالمات دستگاه های اجرایی شناسایی شده است.  مارال اسکندری افزود: این 
سامانه در چارچوب حذف، ادغام یا اصالح برخی مجوزهای زائد طراحی شده 

است و می تواند به تسهیل کسب و کار کمک کند. 

سامانه هایی برای توسعه کسب و کار 
در کشور

گزارش��ی تطبیقی از وضعیت افراد فعال در کسب وکارهای نوپا برگرفته 
از تحقیقات صورت گرفته در الکام استارز 95 نشان می دهد بیشتر فعاالن 

این بخش کمتر از 30 سال هستند. 
به گزارش تس��نیم، مرکز توانمندس��ازی و تس��هیلگری کسب وکارهای 
نوپ��ای فاوا برگرفته از مش��خصات افراد فعال در کس��ب وکارهای نوپا در 

الکام استارز سال گذشته به نتایج جالب توجهی دست یافته است.
بیش��ترین گروه سنی فعال در حوزه کسب وکارهای نوپای فاوا افراد زیر 
25 تا 30 س��ال است و بعد از آن نیز گروه سنی 30 تا 40 سال بیشترین 

مخاطب این حوزه هستند. 

مشخصات شاغالن در استارتاپ های 
ایرانی

سکینه حجازی فر
متخصص و مدرس فروشکارشناس ارشد کارآفرینی

گزارشگر ارشد تکنولوژی بیزینس اینسایدر

 Stephanie Chung

Sam Shead



کمپی��ن زنب��ودن م��ای لی��دی در واقع 
کمپین��ی از جنس بازاریابی علَی یا س��ببی 

است.
 بازاریاب��ی علَ��ی زیرمجموع��ه بازاریابی 
اجتماعی اس��ت که با دست گذاشتن روی 
یک مسئله اجتماعی که جامعه هدف با آن 
درگیر اس��ت به فعالیت می پ��ردازد و هدف 
آن جلب توجه مخاطبان، آش��نایی با برند و 

ارتقای تصویر برند است.
 برای بررسی بهتر این کمپین گفت و گویی 
را ب��ا مریم دهکان��ی، تحلیلگ��ر تبلیغات و 

بازاریابی داشته ایم  که در ادامه می خوانید. 

تالش برای کلیشه ستیزی از زن ضعیف 
مریم دهکانی، تحلیلگر تبلیغات و بازاریابی 
در رابطه با این کمپین می گوید: مای لیدی 
با تمرکز بر حس انسانی ارائه تصویر از خود 
و تمایل به دیده ش��دن که اینس��تاگرام آن 
را به اوج رس��انده اس��ت، فعالیت خود را در 
شبکه های اجتماعی ش��روع کرده و از توان 
بالقوه شبکه های اجتماعی در تکثر صدا و فضا 
جهت خودبیانگری زنانه استفاده کرده است. 
خودبیانگری زنانه برای زنانی که در کشورمان 
 معم��والً جنس دوم و صدای دوم هس��تند، 

ایده جذابی به نظر می رسد. 
پس م��ا با ی��ک کمپین رس��انه ای برای 
پشتیبانی معنوی از زنان مواجه هستیم که 
از طری��ق ارائه تعاریف مختل��ف از زن بودن 
قصد دارد داستان تالش، موفقیت و تمایزات 
زنان در عرصه ه��ای مختلف اجتماعی را به 
تصویر بکشد و تا حدودی الهام بخش باشد. 

به نظر می رسد هدف کمپین افزایش اعتماد 
به نفس، انگیزه و امید در بین زنان باش��د و 
س��از و کار کمپین هم به اشتراک گذاشتن 
تصاویر زنان از خود با معرفی هشتگ زنبودن 

در اینستاگرام و تلگرام است. 
وی در رابطه با ساخت و اجرای آگهی های 
این کمپین می گوی��د: مای لیدی در ابتدا با 
ساخت دو ویدئو به معرفی کمپین پرداخته 
اس��ت ک��ه در بازنمای��ی زنان تالش ش��ده 

ی  کلیشه س��تیز
و  ضعی��ف  زن 
زن لطی��ف انجام 
ش��ود و با تصاویر 
کمتر دیده ش��ده 
مانن��د  زن��ان  از 
زن  نج��ار،   زن 
ن��ورد  صخ��ره 
در  را  زن��ان  و... 
ی  قعیت ه��ا مو
مستقل و انفرادی 
نشان دهد. اما به 
این ایده نقدهایی 

هم وارد است از جمله اینکه تأکید زیاد روی 
هش��تگ زنبودن چه عواقبی دربردارد؟! در 
واقع جدا کردن زنان از دس��ته بندی انسان 
و مان��ور زیاد بر زنبودن خود نش��انه هایی از 
ض��دزن بودن و نگاه کامال جنس��یتی دارد. 
در واقع می توان گفت مای لیدی نتوانس��ته 
نظر فمنیست های قرن حاضر را که خواهان 
جنس��یت زدایی از اف��راد، نظریه ه��ا و همه 
امور جهان هس��تند به خ��ود جلب کند. در 
مورد ویدئوهای تولیدی نیز می توان چنین 
اظهارنظر ک��رد که به رغم پیام و ایده مثبت 
کمپین، با بازی مصنوع��ی بازیگران مواجه 

هس��تیم. درحالی که انتظار داریم بازیگران 
ب��ا انرژی، صمیمیت و عش��ق بیش��تری به 
کارشان ظاهر ش��وند و این اتفاق نمی افتد. 
ص��دای نریتور یا راوی داس��تان ها تا حدود 

زیادی یکنواخت است. 
دیده شدن کمپین در بین مخاطبان

دهکان��ی در رابطه با نق��اط ضعف و قوت 
این کمپین می افزاید: نکت��ه قابل تامل این 
اس��ت که ای��ن ای��ده امکان های زی��ادی را 
برای  برند  فراروی 
قرار  ویدئوس��ازی 
داده که مهم ترین 
گرفتن  فاصله  آن 
از »ب��دن ایده آل« 
ب��دن  اس��ت.  زن 
ایده آل، جدی ترین 
که  است  ضربه ای 
این  از  ویدئوهایی 
دست به اصل ایده 

می زنند.
بهت��ر  چ��ه   
ای��ن  در  ب��ود 
ویدئوها بازنمایی داش��تیم از زنان مهجور و 
فراموش شده تبلیغات و تلویزیون؛ زنان پیر، 
زنانی که از کار فرسوده شده اند، زنان محلی 
ساده کارآفرین در شهرهای مختلف ایران و. 
. . و از آنها خواس��ته می شد که تعاریف شان 
از زن ب��ودن را بیان کنن��د و در واقع صدای 

موفقیت آنان را بلند می کرد. 
ای��ن تحلیلگ��ر تبلیغ��ات و بازاریابی در 
ادامه می گوید: تع��داد زیادی از عناصر مهم 
ویرال ش��دن مانند داستان گویی، استفاده از 
رس��انه های اجتماعی و همچنین تبلیغات 
توس��ط اینفلوئنسرها، هش��تگ ها و درگیر 

ک��ردن احساس��ات مخاطب��ان در تبلی��غ 
مای لیدی به چش��م می خ��ورد، بنابراین تا 
حدود نس��بتا خوبی کمپین بین مخاطبان 
دیده ش��ده و تعداد زیادی را هم به شرکت 

در مسابقه ترغیب کرده است.
 انتخاب ش��بکه های اجتماع��ی به عنوان 
رسانه های اصلی کار درس��ت و خوبی بوده 
و به خودبیانگری زنانه کمک بسیاری کرده 

است. 
از نکات منفی برگ��زاری کمپین، فرمول 
جم��ع آوری تعداد نمایش و الیک در فضای 
مجازی اس��ت که با ه��دف متعالی کمپین 
تا حدودی همخوانی ن��دارد. رصد صفحات 
مجازی مای لیدی و محتوای تولید شده آن 
نشان از برنامه درست این برند برای آموزش 
صحیح ب��ه زنان و دخت��ران در مورد دوران 
قاعدگی و از بین بردن تابوی صحبت نکردن 
در م��ورد این اتفاق طبیعی اس��ت. بنابراین 
صراح��ت تولید محتوا در ای��ن بخش قابل 
تحسین است و تالش برای باالبردن روحیه 
امیدواری و خوش بین��ی در این دوران برای 

زنان حرکت مثبتی به حساب می آید. 
وی در پای��ان در رابطه با پیش��نهاد خود 
ب��رای بهتر دیده ش��دن کمپی��ن می گوید: 
پیش��نهاد من در ادامه فعالیت های ارتباطی 
این برند همچنان حرکت در مسیر بازاریابی 
علَی اس��ت و تالش جهت حل مس��ائل پر 
دغدغه زنان در عصر حاضر که خود نیازمند 

مطالعات گسترده است.
 همچنی��ن می ش��د از تعریف هش��تگ 
انسان_زن به جای زنبودن استفاده کرد که 
نشان از یکسان بودن حقوق زنان و مردان در 
مقام انسان در عرصه های فردی و اجتماعی 

دارد. 

کمپین »زنبودن« زیر ذره بین  »فرصت امروز«

کمپینی برای تقویت اعتماد به نفس بانوان ایرانی
ایده های طالیی

 تفاوت ها و اشتراکات هویت بصری
 و برندینگ

به رغم تالش ه��ای زیادی که در حوزه بازاریابی برای تعریف 
مفاهیمی اساس��ی از جمله هویت بص��ری و برندینگ صورت 
گرفته اس��ت، هنوز برند و برندینگ تعریف کامالً مش��خص و 
روشنی ندارد و بسیاری از اوقات، هویت بصری یا لوگو به جای 
برند به کار گرفته می ش��ود. با این حال موس��س آمازون، جف 
بزوس باور دارد می توان برند را در یک جمله تعریف کرد؛ »برند 
دقیقا همان تعریفی اس��ت که وقتی ش��ما در یک اتاق حاضر 
نیس��تید، با آن از شما یاد می کنند.« این جمله به تنهایی این 
مفهوم را می رس��اند که برند چیزی بس��یار فراتر از لوگوست و 
بیش از آنکه صرفاً یک عالمت فیزیکی باشد، یک باور یا عقیده 
است. در این مقاله که توسط س��ایت ibazaryabi ارائه شده 
اس��ت برای جلوگیری از انجام چنین اشتباهی قبل از هر چیز 
باید تفاوت های اساس��ی بین لوگو، هویت بصری و برندینگ را 
بدانیم. لوگو معموالً یک عالمت تجاری اس��ت که یک شرکت 
ی��ا نهاد تجاری از طریق آن خود را به مش��تریان معرفی کرده 
و می شناساند. معموالً وقتی مردم از لوگو حرف می زنند، صرفاً 
منظورش��ان عالمت تجاری یک شرکت اس��ت. عالئم تجاری 
می توانند انواع مختلفی از جمله نماد، آیکون، حروف و س��ایر 
تصاویر گرافیکی داشته باشند.  هویت بصری و برندینگ معموالً 
دو واژه ای هس��تند که برای توصیف فرآیند ایجاد یک برند به 
کار می روند. با این ح��ال، معانی متفاوتی دارند. هویت بصری 
جنبه بصری یک برند اس��ت که کسب وکارها معموالً ایجاد و 
برانگیختن احساسات و تجربه در مشتریان آن را خلق می کنند. 
هویت بصری شامل هر آیتم بصری است که در فرآیند ساخت 
برند از آن استفاده کرده اید. این جلوه های بصری می توانند شامل 
طراحی لوگو، خطوط، تصاویر و هر ش��ئ بصری دیگری باشند 
که برند شما از طریق آنها با مشتری ارتباط برقرار می کند.  در 
دنیای تجارت، برند مفاهیم و تعاریف متنوعی دارد. بسیاری از 
متخصصان این حوزه برند را یک نام، طراحی، نماد یا هر کاراکتر 
دیگری می دانند که به واس��طه آن محصوالت یک فروشنده از 
دیگران متمایز می شود. تمام تالش یک شرکت برای برندینگ 
این است که بتواند تمامی مفاهیم پیچیده مرتبط با کار خود را 
در قالب یک جمله با مشتریان درمیان بگذارد. در واقع می تواند 
برند را مجموع��ه ای از توقعات، خاط��رات، رویدادها و روابطی 
دانست که در کنار هم می توانند روی تصمیم گیری یک مشتری 
در انتخاب یا عدم انتخاب یک کاال یا محصول تأثیر بگذارد. برند 
یا نام تجاری ش��ما از تمام فاکتورهای ملموس یا غیرملموسی 
تشکیل شده است که مشتری هنگام صحبت کردن از محصول 
ش��ما یا تعامل با برندت��ان، آن را تجربه می کند. بنابراین، برند 
می تواند شامل هویت بصری، تعهدات برندتان و موجودیت کلی 
آن باش��د. هدف اصلی برندینگ در واقع برانگیختن احساسات 

مخاطبانی است که قرار است با برند شما درگیر شوند. 
ارتباط بین لوگو، هویت بصری و برندینگ

اگ��ر برند را ارتباط با مش��تری بدانیم، لوگو نحوه ایجاد این 
ارتباط اس��ت. هویت بصری برند نیز ابزاری اس��ت که به شما 
اجازه می ده��د هنگام معرفی خود به مش��تری روی او تأثیر 
مثبت بگذارید. برای مثال، تصور کنید از صفحه اینستاگرامی 
یک محصول بازدید کرده و عکس های مرتبط با فضای کاری 
ش��رکت را می بینید. اگر این عکس ه��ا، تصاویری با رنگ های 
روشن و شاداب باشد، نخستین چیزی که به ذهن تان می رسد 
این اس��ت که مدیر این شرکت احتماال به روحیه کارمندان و 
شاد بودن آنها اهمیت زیادی می دهد. رنگ ها در این مثال یک 
هویت بصری برای برقراری ارتباط با شما به حساب می آیند. هر 
برند می تواند و باید از این هویت بصری برای انتقال پیام خود 
به مش��تری استفاده کند. شما چه بخواهید چه نه، مشتریان 
از روی جلوه های بصری برندتان شما را قضاوت می کنند. اگر 
این جلوه ها با ارزش ها و پیام های شما همسو نباشد، می تواند 
مش��تری را دل زده یا ناامید کند. اما خبر خوب این اس��ت که 
شما می توانید با رعایت چند نکته آسان اما مهم، بهترین ارتباط 
را بی��ن هویت بص��ری و برندینگ خود برق��رار کرده و تعامل 

سازنده ای با مشتری داشته باشید. 
1- مخاطبان و مشتریان خود را بشناسید

قدم اول در ایجاد یک برند موفق به همراه هویت بصری جذاب 
شناخت مخاطبان است. اگر شما به طور دقیق ندانید مخاطب تان 
کیس��ت، مسلما نمی دانید چه باید بگویید. این گونه فکر کنید؛ 

دوست دارید چه کسانی یاور و همراه برند شما باشند؟ 
برای س��واالتی که در ارتباط با جنسیت، سن، درآمد، شغل 
و میزان تحصیالت مخاطبان تان است، دنبال پاسخ های دقیق 
باشید. در مورد برخی محصوالت یا خدمات، ممکن است حتی 

فاکتور قومیت نیز تأثیرگذار باشد. 
2- روش برق�راری ارتب�اط ب�ا مش�تری و به تصویر 

کشیدن هویت برند خود را پیدا کنید
پس از اینکه مخاطبان هدف خود را شناختید و با توجه به 
محصول یا خدماتی که قرار است ارائه دهید، اهداف و تعهدات 
برندتان را مشخص کردید باید به یک سوال اساسی دیگر پاسخ 
داد؛ چگونه با بهره گیری از هویت بصری، یک برندینگ موفق 
داشته باشیم؟ در دنیای تجارت آنالین، این موضوع از اهمیت 

بیشتری نیز برخوردار است.   
3- ب�رای ایج�اد هویت بص�ری در برند خ�ود، اصل 

سادگی را فراموش نکنید
مفاهیم بصری به کار رفته در برند نیاز نیست پیچیده باشد. 
هنگامی که خود را درگیر مفاهیم زیادی می کنید، تمرکز خود 
را از دس��ت می دهید و حتی ممکن است مخاطبان تان را نیز 
دچار س��ردرگمی کنید. بنابراین، هنگام برندینگ هر تصویر، 
عالمت یا حروفی ک��ه نمی تواند منظور خاصی را به مخاطب 

منتقل کند حذف کنید. 
4- از اهمیت استفاده از هویت بصری و برندینگ در 

فضای مجازی غافل نشوید
از فرصت های��ی که فضای مجازی برای برندینگ در اختیار 
ش��ما قرار می دهد، غافل نش��وید. شبکه های اجتماعی مکان 

خوبی برای جذب مخاطب، فالوئر و مشتری است.
 Blog Brandisty 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات چهارشنبه10
4 مرداد 1396

شماره 840

تبلیغات خالق

Eva Solo   آگهی برند لوازم خانگی و لوازم آشپزخانه

ایستگاه تبلیغات

 ارزیابی رسانه برای تبلیغات 
و مارکتینگ

در م��ورد انتخ��اب و ارزیاب��ی رس��انه در ح��وزه 
مارکتینگ و تبلیغات تحقیقات متعددی انجام شده 

است. 
هدف از برنامه ریزی رس��انه ها، تخصیص منابع به 
مجموع��ه ای از برنامه های رادیو، تلویزیون، مجالت، 
روزنامه و دیگر رسانه ها است، به گونه ای که موجب 

افزایش منفعت شود. 
به گزارش هورموند، فرآیند س��نتی انتخاب رسانه 
به ط��ور معم��ول مبتنی بر قض��اوت و تجربه بوده و 
به عل��ت ع��دم توانای��ی در ترکیب تع��داد متعدد 
رس��انه ها نتیج��ه ای قطع��ی ب��ه دس��ت نمی دهد. 
روش های انتخاب رس��انه اولیه، توس��ط مؤسسات 
تبلیغاتی بیش��تر به عنوان ترفندهای تبلیغاتی مورد 
اس��تفاده قرار گرفته تا وس��یله ای ب��رای کمک به 

تصمیم گیرندگان واقعی! 
چیزی که مورد نیاز است یک سیستم پشتیبانی 
تصمیم گیری اس��ت ک��ه در دنیای واقع��ی کاربرد 
داش��ته باش��د. دنیایی که در آن برنامه ریز رس��انه، 
نش��ریات متفاوت را با توجه ب��ه ویژگی های کیفی 
از قبیل اعتبار، شهرت، پراکندگی، موقعیت زمانی و 

روان شناسی مصرف کننده ارزیابی کند. 
فیلیپ کاتلر روشی دارد که براساس آن برنامه ریز 
مارکتینگ و تبلیغات، مجالت مختلف را براس��اس 
هزین��ه ما به ازای ه��زار نفر رتبه بن��دی می کند و 
سپس تبلیغات در نش��ریاتی که کمترین هزینه ما 
ب��ه ازای هر هزار نفر دارن��د توصیه می کند. در این 
م��دل، اینکه چگون��ه عوامل کیف��ی را باید در نظر 
داشت مش��خص نیس��ت. از طرفی اگرچه محاسبه 
هزین��ه ما به ازای هر هزار نفر برای انتخاب رس��انه 
مفید است، اما به تنهایی برای مقایسه بین گزینه ها 
مناس��ب نیس��ت و هرچه تفاوت های کیفی مهم تر 
باش��د این روش از اهمی��ت پایین ت��ری برخوردار 
خواهد بود. درزمینه انتخاب رس��انه تبلیغاتی عالوه 
ب��ر مدل مبتنی بر قضاوت کارشناس��ان مارکتینگ 
و تبلیغ��ات، مدل ه��ای مق��داری ب��رای کم��ک به 
ساختاردهی و ارزیابی رس��انه ها و داده های مربوط 
به مخاطب��ان نیز طراحی ش��ده اند. در حال حاضر 
ب��رای انتخاب دو گروه از مدل ه��ای مقداری وجود 
دارد؛ گروه اول مدل های بهینه یابی است که معموال 
ش��امل برخی برنامه ریزی های خطی و غیرخطی و 
آرمانی می ش��ود. مش��کل این مدل ها این است که 
دانش و تخصص جامعه کارشناس��ان مارکتینگ را 
در نظ��ر نمی گیرد و عوامل کیفی در آن مش��ارکت 
چندانی ن��دارد. درنتیجه فرضی��ات موجود در این 
مدل ها نمی تواند کامل و دقیق باشد. این مدل ها به 
مش��خصات مربوط به وزن دهی رسانه ها نیاز دارند. 
گروه دوم، شامل مدل های غیر بهینه یابی هستند که 
با روش های ابتکاری حل مسئله سر و کار دارند. در 
این مدل ها به فرضی��ات محدودکننده کمتری نیاز 
است اما نتایج آنها به گونه ای است که تعیین ارزیابی 

با دقت و یقین امکان پذیر نیست. 

ساده فکر کنید، تحول در دنیای 
تبلیغات

در دهه ۱۹۶۰ دویل، دین و برنباچ شیوه ای نوین 
برای پیغام ه��ای تبلیغاتی ارائه کردن��د. روال رایج 
در آن زم��ان خلق آگهی هایی بود که با س��ماجت 
تمام به مش��تری جنس بفروش��د، ضم��ن اینکه بر 
خصوصی��ات بدیهی پیش پا افت��اده کاال نیز تمرکز 
می کرد. برنباچ و کرون دیدگاه جدیدی ارائه کردند 
که به طرز خارق العاده ای ابتکاری، مالیم و مطبوع 
بود. به گزارش هورموند این ش��رکت، با آگهی های 
تبلیغات��ی که برای فولکس واگن س��اخت، راه خود 
را به دنیای تبلیغات باز کرد. تبلیغات این ش��رکت 
هم س��رگرم کننده بود و هم اطالعات کاملی راجع 
به محصول در اختیار مصرف کننده می گذاشت. آیا 
جمله »س��اده فکر کنید« را به ی��اد می آورید؟ این 
جمله سرآغاز تحولی بزرگ در دنیای تبلیغات بود و 
تبدیل به یکی از اصول این صنعت شد. تبلیغاتی که 
برنباچ و کرون در ده��ه ۱۹۶۰ برای فولکس واگن 
طراح��ی کردند به قدری به ی��اد ماندنی، ابتکاری و 
پیش��تاز بود که وقتی چند سال قبل فولکس واگن 
آمری��کا می خواس��ت نیو بیت��ل را وارد ب��ازار کند، 
ش��رکت تبلیغاتی آرنولد کامیونیکیشن که طراحی 
تبلیغ نیوبیتل را به عهده داش��ت، نه تنها تبلیغی با 
مولفه های کامال جدید ارائه نکرد، بلکه س��عی کرد 
هم��ان ایده قبلی را ارتقا بخش��د و بهتر جلوه دهد. 
ب��رای نمونه در آگهی تبلیغاتی نیو بیتل از فضاهای 
س��فید استفاده شد. در این تبلیغ عکس کوچکی از 
نیم رخ فولکس واگن جدید دیده می ش��ود و نوشته 
مختص��ری با این عبارت:»از صف��ر تا ۶۰؟ بله« این 
تبلیغ��ی بود که جوهر اصلی تبلیغ��ات اولیه در آن 
به چشم می خورد، همچنین تمجیدی بود از دویل، 
دین و برنباچ که ۴۰ سال پیش آن را طراحی کرده 

بودند. 
آرنول��د کامیونیکیش��ن زمانی ک��ه کارش را برای 
مس��ابقه عرضه کرد، در فهرست عوامل سازنده اسم 
کرون و برنباچ را با عنوان همکاران خالق درج کرده 
ب��ود. همانطور که از دیوید آگیل��وی نقل قول هایی 
ارائه می ش��ود، هر از گاهی بعضی جمالت برنباچ را 
نیز نقل می کنند. از جمل��ه: »حماقت باعث فروش 

کاال نمی شود، نبوغ بی ربط هم همین طور.«

 ما با یک کمپین رسانه ای 
برای پشتیبانی معنوی از زنان 

مواجه هستیم که از طریق ارائه 
تعاریف مختلف از زن بودن قصد 

دارد داستان تالش، موفقیت 
و تمایزات زنان در عرصه های 
مختلف اجتماعی را به تصویر 

بکشد و تا حدودی الهام بخش 
باشد

لیال شیرزاد
Leilashirzad69@gmail.com
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درباره معنای هویت سازمانی دیدگاه های 
متفاوتی وجود دارد. در این مقاله به سه محور 
عمده در این زمینه اشاره می کنم که به طرق 
مختلف هویت سازمانی را با طراحی گرافیکی، 
با ارتباطات یکپارچه ش��رکت و در نهایت با 
رویک��رد بینارش��ته ای که به ش��دت بر رفتار 
سازمان تأثیر می گذارد، برابر می داند. هر کدام 
از این رویکردها به طور جداگانه ، دوره تحول را 
طی کرده  و در شرف رسیدن به بلوغ هستند. 
امروزه به طور روزافزون چندین رشته مختلف 
را در کنار هم به کار می گیرند و همین سبب 
به وجود آمدن رویکردهای بینارشته ای شده 
است. ویژگی های هر کدام از این سه رشته را 

در بخش زیر توضیح خواهم داد. 

هویت سازمانی براساس مدل طراحی 
گرافیک

در اص��ل، هوی��ت س��ازمانی مت��رادف با 
نامگذاری سازمان، لوگوها، سبک ساختمان 
ش��رکت و هوی��ت بص��ری بود. بس��یاری از 
دس��ت اندرکاران در برنامه های تدوین هویت 
س��ازمانی، زمین��ه طراحی گرافیک داش��ته 
یا دارن��د و به طور قابل توجه��ی به طراحی 
گرافیک اهمیت می دهند. طراحان گرافیک 
در این زمینه بس��یار تأثیرگذارند، چون آنها 
اصول پایه هویت سازمانی را طراحی می کنند. 
نق��ش نمادگرایی اکنون اهمیت ش��ایانی 
یافته اس��ت و از هدف اصلی خود که افزایش 
دیده شدن س��ازمان بود فراتر رفته و اکنون 
به عنوان عامل مهمی در استراتژی ارتباطات 
سازمان ها به ش��مار می آید. از میان طراحان 
گرافیک که پیش از این نام بردم اولینز هویت 
بصری را به سه بخش اصلی )یکپارچه، تأیید 
ش��ده و برند شده( تقس��یم بندی کرد که به 
عقیده او هر س��ازمانی از آنها برای منعکس 
کردن سیاست های اس��تراتژی، برندسازی و 

ارتباطی خود استفاده می کند.  

هویت سازمانی براساس مدل 
ارتباطات یکپارچه

این طراح��ان گرافی��ک و بازاریابان بودند 

که دریافتند یکپارچگی و ثبات در ارتباطات 
بصری و بازاریابی بسیار مؤثر است، پس از آن 
نویسندگان بسیاری به استدالل در این مورد 
پرداختند که ارتباطات س��ازمان باید انسجام 

داشته باشد. 

هویت سازمانی براساس مدل 
بینارشته ای )آمیزه هویت سازمانی(

درک هویت سازمانی به تدریج توسعه یافته 
و اکنون برای نش��ان دادن هویت سازمان از 
طریق رفتار، ارتباط��ات و همچنین نماد آن 
به مخاطبان داخلی و خارجی به کار می رود. 
ام��روزه هویت ی��ک س��ازمان، ویژگی های 
منحصر به فردی در آن نهاد است که تماما در 
رفتار اعضای آن سازمان ریشه دارد. بسیاری 
از محققان عقی��ده دارند که مدیریت هویت 
یک سازمان اهمیت استراتژیک باالیی داشته 
و نیازمند رویکرد بینارشته ای است. به گفته 
آنها، مدیران ارشد می توانند از طریق هدایت 
آمیزه هویت سازمانی یعنی ارتباطات، نمادها 
و رفتار، شکاف میان هویت سازمانی واقعی و 

مطلوب را کمتر کنند. 

 Corporate مدیریت هویت سازمان
 identity management"

)CIM( 
اه��داف CIM ایجاد اعتبار بیش��تر برای 
ذی نفعان س��ازمان است و س��ازمان امیدوار 
اس��ت به واس��طه این اعتبار، ذی نفعان را به 
خرید محصوالت و خدمات س��ازمان، کار یا 
س��رمایه گذاری در آن تش��ویق کند. شواهد 
موثق نش��ان داده اند که شهرت مطلوب یک 
س��ازمان س��بب تمایز رقابتی آن می ش��ود. 
مدیریت هویت یک س��ازمان در ریش��ه های 
تاریخچه آن، ش��خصیت آن، استراتژی های 
آن سازمان و سه بخش آمیزه هویت سازمان 
)رفتار اعضای س��ازمان، ارتباطات و نمادها( 
دیده می ش��ود تا به این وس��یله به اعتبار و 
شهرت مطلوب دست یافته و عملکرد سازمان 
را بهبود بخشد. تغییرات محیط خارجی مانند 
تغییر در رفتار رقبا و همچنین ذی نفعان مانند 
مش��تریان، پرسنل و دولت ها نیز بر شهرت و 

عملکرد یک سازمان تأثیر می گذارند. 

تعیین هویت سازمانی واقعی
در دهه گذش��ته، ش��یوه های مختلفی با 
هدف ترسیم هویت واقعی سازمان ها به وجود 
آمده اند. بس��یاری از ای��ن روش ها از تحقیق 
روی رفتار مش��تریان نش��أت گرفته اند که از 
تکنیک های��ی برای تعیین و بررس��ی تصویر 
خارجی س��ازمان اس��تفاده می کنند. چنین 
شیوه هایی برای استفاده در داخل سازمان ها 
نیز تطبیق یافته اند. روش های دیگری شامل 
اس��تفاده از مصاحبه ه��ای س��اختار یافته و 
تحقیقات نیز، هوادارانی برای خود داشته اند. 
ی��ک روش مع��روف که مش��اوران ط��راح و 
دیگران به کار می برند، بررسی بصری از طریق 
تفسیر نمادها، با هدف آشکارسازی بعضی از 
ویژگی های اساسی هویت سازمان است. یکی 
از روش ه��ای تخصصی دیگ��ر در این زمینه 
تحقیق و مشاهده است که نیاز به دسترسی 
وس��یع ب��ه س��ازمان دارد و از چن��د روش 
گردآوری اطالعات کیفی مانند مصاحبه های 
س��اختار یافته، مش��اهدات و بررسی شواهد 

مستند تشکیل شده است. 

تعیین ویژگی های مطلوب یک هویت 
سازمانی

تعیین هویت س��ازمانی مطلوب، مستلزم 
جایگاه س��ازی کل ش��رکت اس��ت. بعض��ی 
نویسندگان آن را به عنوان برندسازی سازمانی 

یا انتقال تصویر شرکت توصیف می کنند. 
مشکل ایجاد هویت سازمانی مطلوب این 
است که اغلب شیوه های قابل دسترس برای 
جایگاه سازی برند محصوالت به وجود آمده اند 

نه برند سازمان. 

مدیریت برنامه هویت سازمان 
 Managing the corporate

identity program"
)CI P(  

روش های بسیاری برای تعیین برنامه های مؤثر 
جهت تدوین هویت س��ازمان ها اختصاص یافته 
اس��ت. برای انجام این کار همیشه الزم است تا 
مدیران ارش��د از همه دپارتمان ها و متخصصان 
مختلف ارتباطات همکاری کنند. وظیفه اصلی، 
اطمینان از انسجام میان رفتار و ارتباطات سازمان 

و همچنین ارزیابی برنامه است تا موفقیت آنها در 
دستیابی به اهداف مشخص شود. 

 نتیجه گیری
مجموعه دانش ه��ا درباره هویت س��ازمان 
به بل��وغ خود نزدیک ش��ده اس��ت. محققان 
دانشگاهی در رشته مدیریت، به عالوه بازاریابان 
و همچنین کسانی که در رفتارهای سازمانی، 
منابع انسانی، جنبش های استراتژیک، طراحی 
گرافیک، روابط عمومی و پژوهش های ارتباطی 
تحقی��ق می کنند، ب��ار دیگر به ای��ن زمینه 
عالقه مند شده اند. مدت های مدیدی است که 
مشاورانی که مهارت متخصصان در رشته های 
مختل��ف را ب��ه کار می گیرند ب��ه خصوصیت 
بینارش��ته ای این زمینه پی برده ان��د. کاربرد 
رویکرد بینارشته ای برای محققان دانشگاهی 
جهت فراهم آوردن دانش��ی براساس مباحث 
و تحقیقات وسیع بینارشته ای نیز نافع است. 
بازاریابی توان مش��ارکت مهم در این زمینه را 
دارد، زیرا بازاریابی در حال توسعه زمینه های 
جدیدی مانند بازاریاب��ی اجتماعی، بازاریابی 
خدمات و خصوصا برندسازی شرکت ها است 
که به طور مس��تقیم و غیرمستقیم به هویت 
س��ازمانی ربط پیدا می کنن��د. چندین حوزه  
ب��رای توصیف فرآین��د ش��کل گیری هویت 
سازمان، شایس��ته تحقیقات تجربی هستند، 
مانند به کارگیری تکنیک های مدیریت هویت 
س��ازمان در حوزه ه��ای مرتبط ب��رای مثال، 
هویت های عمومی )مثل بانک ها(، هویت های 
ملی )مانند برند ملی یک کشور( و هویت های 
تخصصی )مانند وکال، معلمان، دندانپزشکان(.

تحقیقات آینده در هویت ش��رکت ها قطعا 
از رویک��رد بینارش��ته ای منتفع خواهد ش��د. 
پیش بینی می کنم که به زودی دانش انحصاری 
و متمایزی در مورد هویت سازمان ها به وجود 
خواهد آمد و محققان دانش��گاهی و همچنین 
شاغالن در این حیطه، هویت مطلوب سازمانی 
را یکی از مهم ترین س��رمایه  های شرکت ها که 
ارزش توج��ه دائم مدیریت ب��ه آن وجود دارد، 
قلمداد خواهند کرد. به این ترتیب، انتظار دارم 
که مطالعات روی هویت سازمان در دوره های 
آموزش��ی بازاریابی و کس��ب و کار در سال های 
پیش رو، جای مهمی را به خود اختصاص دهد.

آموزش بازاریابی بیمههویت سازمانی؛ مفهوم، ارزیابی و مدیریت آن 

تمای��ز در بازاریاب��ی و ف��روش بیمه ها به تس��لط 
اطالعاتی فعاالن ای��ن صنعت برمی گردد. گاهی فقط 
یک جمله کلیدی و مؤث��ر، کارکردی بهتر از هزاران 
تبلیغ و بروشوری دارد که بیش از نقش اطالع رسانی، 
نق��ش مزاح��م و اوراق باطله را ب��ازی می کند. صرف 
اخذ نمایندگی، دلیلی بر فروش مؤثر خدمات بیمه ای 
نیس��ت. دوستی را سراغ دارم که به رغم گذشت بیش 
از چهارس��ال از گرفتن نمایندگی بیمه جنرال )یکی 
از ش��رکت های معتبر و با سابقه بیمه در اصفهان( ، به 
گفته خودش و نیز بنا بر مس��تنداتی که در جلس��ه 
مش��اوره بازاریابی بیمه با وی داش��تم، هزینه هایش 
سربه س��ر با سود است و هنوز به س��وددهی نرسیده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که تعداد شعب بیمه هر 
روز بیش��تر می شوند و حجم نسبتاً باالی شرکت های 
بیمه ای و رقابت ش��دید، محیط ای��ن بازار را بیش از 
هر زمان دیگر ب��ا چالش های فراوان مدیریتی مواجه 

کرده است. 
چگونه بیمه عمر بفروشیم؟ 

ف��روش این نوع بیمه از دغدغه ه��ای اصلی تمامی 
ش��رکت های بیم��ه و دفات��ر سرپرس��تی آن��ان در 
اس��تان های کش��ور اس��ت، اما چرا فروش این بیمه 
همیشه با چالش و دش��واری مواجه است؟ مهم ترین 
دلیل، عدم آش��نایی عوامل بازاریاب��ی و فروش بیمه 
با اص��ول تخصصی حاکم بر فرآیند ف��روش این نوع 
خدم��ات اس��ت. فروش��ندگان بیمه همیش��ه تصور 
می کنند که پیشنهادشان به خاطر باالبودن قیمت رد 
ش��ده اس��ت چون در نظر مردم هم، راحت ترین راه 
برای از س��ر باز کردن جماعت بازاریاب و فروش��نده، 

اعتراض به قیمت است. 
در واقع ابتدا بای��د بازاریابی صحیحی کرد تا بتوان 

به نهایی شدن فروش دست پیدا کرد. 
چند دلی��ل اصلی غی��ر از باالب��ودن قیمت وجود 
دارد ک��ه باعث بهم خ��وردن معامله ها وخریدوفروش 

می شود. 
1- مشتری تصور می کند ش��خص دیگری بهتر از 

شما پیدا می شود 
2- مش��تری از خریدهای قبلی خود تجربه تلخی 

به خاطر دارد. 
3- مشتری با یکی از همکاران شما آشنای قدیمی 
است. وقتی پای روابط ش��خصی در میان باشد فقط 

قیمت مهم نیست. 
4- موفق نبوده ای��د او را متقاعد کنید که محصول 
و خدمات ش��رکت شما از ش��رکت رقیب بهتر است، 
بنابراین تنها چیزی که به چشم می آید قیمت است. 
5- نتوانس��ته اید به مش��تری ثابت کنید که اگر از 
محصول و خدمات شما استفاده کند سود و اطمینان 

خاطر بیشتری عایدش خواهد شد. 
6- مشتری ای که شما هدف گرفته اید، اصوال توان 

پرداخت هزینه برای این خدمت را ندارد! 
بهترین روش فروش بیمه

ابتدا باید اطالعات و دانایی را به بیمه گزار بفروشیم 
و پ��س از آن تنها امیدواری مان را به فروش بیمه نامه 
بیش��تر کنی��م! چ��را امی��دواری؟ چون بس��یاری از 
نماین��دگان فروش بیمه تصور می کنن��د تنها با ارائه 
اطالع��ات یا پاس��خ به س��واالت مش��تری احتمالی، 
می توانن��د بیمه خود را بفروش��ند. در مش��اوره ها و 
آموزش هایی که ب��ه صورت محلی به دفاتر بیمه های 
گوناگون در ش��هرهای مختلف داش��ته ام، با مس��ئله 
جالب��ی مواجه ش��دم و آن ه��م ب��ازار پررونق خرید 
بیمه های اجباری )مانند بیمه ش��خص ثالث( و نیمه 
اجباری )مانند بیمه های بدنه خودرو و مس��ئولیت در 
ساخت یک س��اختمان( است که درست نقطه مقابل 

بیمه هایی همانند بیمه عمر است. 
دلیل مسئله باال چیست؟ 

نمی توانی��م ب��ا اجب��ار یا تکیه ب��ر رواب��ط، بیمه را 
بفروش��یم، حتی اگر شما صمیمی ترین دوست خود را 
برای فروش بیمه عمر ترغیب کنید، باز هم در بسیاری 
از موارد ناکام خواهید ماند. پس آموزش بازاریابی، یکی 
از نیازمندی ه��ای اصلی در مبح��ث بازاریابی و فروش 
بیمه اس��ت. روش های موفق فروش بیمه عمر و سایر 
بیمه ها نیز با بازاریابی صحیح به س��رانجام مؤثر یعنی 
فروش بیمه نامه منتهی می شود. پس فروش بیمه عمر 
در 900 ثانی��ه! و چنین عناوین��ی نباید ما را به عنوان 
ی��ک بازاریاب یا نماینده بیم��ه فریب دهد. بازار هدف 
را باید درست شناسایی کرد تا بتوانیم میان استخدام 
بازاریاب برای بیمه عمر و استخدام بازاریاب برای بیمه 

مسئولیت تفاوت قائل شویم. 
اگر تنها یک نفر هستید، آموزش تخصصی را جدی 
بگیری��د. اگر کارمندی را در دفتر بیمه گذاش��ته اید، 
باز هم دلس��وزانه پیگیر امور آموزشی کاربردی )و نه 

آموزش های تجاری( باشید. 
به یاد داشته باشید اگر می خواهیم خدمات بیمه ای 
را خوب بفروشید، باید تفاوت های خود را با سایر رقبا 
بشناسید، از پاس��خ منفی ناامید نشوید و با اطالعات 
کامل، در جلس��ات به مش��تریان احتمالی توضیحات 

کافی ارائه دهید. 
بازاریاب حرفه ای بیمه باید: 

1- دارای شخصیت متناسب حرفه ای و دانش فنی 
بیمه ای و بینش آینده نگر باشد 

2- به کارش ایمان داشته باشد
3- ب��ا قدرت اطالعات کامل و تس��لط، نس��بت به 

فروش بیمه اقدام کند. 

ایده خالقانه برای نمایش 
 عملکرد مطلوب کولرهای

گازی ال جی

ال جی معم��والً ب��رای اثبات عملک��رد مطلوب 
محصوالت خود، ایده های خالقانه ای را به نمایش 
می گ��ذارد و این بار نیز ش��رکت کره ای به منظور 
نمایش گرم��ای اندک تولیدی توس��ط کولرهای 
گازی خود از یک برج شکالتی کمک گرفته است. 
ب��رای آنک��ه بیش��تر در جری��ان جزیی��ات این 
ماجراجوی��ی قرار بگیرید از ش��ما دعوت می کنیم 
متن بیانیه خبری رس��می این ش��رکت در همین 

رابطه را از نظر بگذرانید. 
کولره��ای گازی معموالً به خاطر گرمای زیاد با 
مشکالت مختلفی روبه رو می شوند. حتی زمانی که 
کولرگازی در حال کار است نیز دمای اتاق افزایش 
پی��دا می کند؛ امری که باعث خش��مگین ش��دن 

ساکنان و سخت  تر شدن تابستان می شود. 
به همی��ن خاطر ال  جی با اس��تفاده از روش��ی 
خالقانه توانسته نشان بدهد که چگونه فناوری  های 
پیشرفته این ش��رکت می توانند در مقابل گرمای 
زیاد مناطقی مثل خاورمیانه و آفریقا دوام بیاورند. 
در ای��ن روش ال  جی آزمایش��ی طراح��ی کرد تا 
 DUALCOOL نش��ان دهد چگونه کولرگازی
این شرکت حتی در دمای خارج اتاق 65 درجه  ای 
هم می تواند فضای داخل اتاق را خنک نگه  دارد. 

گازی  کول��ر  عملک��رد  دادن  نش��ان  ب��رای 
DUALCOOL ال جی، این ش��رکت به س��راغ 
مس��ابقات  برن��ده   ،Frank Hasnoot آق��ای 
قهرمانی شکالت رفته اس��ت تا یک برج شکالتی 
بس��ازد. او در همان ابتدا گفت که برای س��اختن 
یک برج ش��کالتی دمای اتاق بای��د در 20 درجه 

سانتی گراد ثابت بماند. 
آقای Hasnoot و تیم آشپزانش در مقابل یک 
تی��م دیگر در اتاقی کنار اتاق خود که با یک دیوار 
شیش��ه  ای جدا ش��ده بود رقابت می کردند و همه 
وس��ایل، ابزارها و امکانات برای هر دو تیم یکسان 
بود. تنها تفاوت این دو اتاق این بود که اتاق آقای 
 DUALCOOL از یک کولر گازی Hasnoot
ال جی اس��تفاده می کرد و ات��اق دیگر از یک مدل 

معمولی. 
وقتی هر دو کولرگازی در حال کار بودند، دمای 
خارج اتاق ش��روع ب��ه افزایش ک��رد. در اتاقی که 
کولرگازی معمولی اس��تفاده ش��ده بود بعد از یک 
دمای مش��خص، دمای اتاق نیز ش��روع به افزایش 
کرد و کولرگازی نتوانست در مقابل گرما مقاومت 

کند. 
وقتی دم��ای خارجی ات��اق از 55 درجه به 65 
درجه رس��ید دو گروه آش��پزان در حال س��اخت 
س��ازه ش��کالتی بودند. ش��کالتی ک��ه در اتاق با 
کولرگازی معمولی قرار داش��ت ب��ا افزایش دمای 
اتاق به 38درجه س��ریع ش��روع با آب شدن کرد، 
درحالی ک��ه ش��کالتی که در اتاق مجه��ز به کولر 
DUALCOOL ال جی بود به خاطر ثابت بودن 
دم��ا در 20 درجه س��انتیگراد هنوز حالت خود را 

حفظ کرده بود. 
 DUALCOOL ب��ا اس��تفاده از کول��رگازی
ال جی برج 240 کیلوگرمی ش��کالت نه تنها کامل 
شد بلکه ساختار و زیبایی خود را نیز حفظ کرد. 

کول��ر گازی DUALCOOL ال  جی با جریان 
خنک  کنن��ده خود دمای هوای داخلی را در حالت 
ایده آل��ی ک��ه می خواهید نگه م��ی دارد. حتی اگر 
دمای هوای خارج اتاق تا حد زیادی باال برود. این 
امر نش��ان دهنده نوآوری، قدرت و بهره وری باالی 
این محصول اس��ت. به خصوص با توجه به گرمای 

دیوانه  کننده تابستان. 
ق��درت ب��االی DUALCOOL از فن��اوری 
پیشرفته ال  جی یعنی کمپرسور اینورتر مخصوص 
می گی��رد.  ح��اره ای سرچش��مه  گ��رم  مناط��ق 
کمپرس��وری که برای نخس��تین بار در کولرگازی 
استفاده شده اس��ت تا بهره وری خارق  العاده ای در 

اختیار مصرف کنندگان بگذارد. 
فناوری  های خنک  کننده هوا پیشرفت بزرگی در 
راس��تای افزایش راحتی و سالمتی ما داشته  اند و 
در عین حال قیمت آنها نیز کمتر از گذش��ته شده 

است.
 ای��ن اتف��اق باعث ش��ده اس��ت ک��ه کولرهای 
گازی چیزی بیش��تر از یک وسیله خنک  کننده و 

گرم  کننده برای خانه و اداره باشند. 
منبع: دیجیاتو

کلیدباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

نوشتن کتاب الکترونیکی : یک کتاب الکترونیکی بنویسید. کتاب ها ارزش بیشتری نسبت به سایر انواع محتوا دارند و تخصص شما 
را نشان می دهند. شما می توانید آنها را به صورت رایگان در اختیار مخاطبین و مشتریان بالقوه خود قرار دهید. مثال به  آدرس های 

ایمیل آنها بفرستید و از این طریق برای خود مشتریان جدید بگیرید یا وفاداری مشتریان تان را زیاد کنید.

سجاد رحیمی مدیسه
مدرس بازاریابی و فروش

آرش سلطانعلی
مدرس تبلیغات و برندسازی
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ــرکــت  ش کـــارآفـــریــنان 
 Ciree و inc ــانه ــی رس کارآفرین
Linsenman   شروع کسب و کار 
ــی را بیشتر توضیح  در خرده فروش
ــن موضوعات  ــه ای ــد و ب می دهن
ــه می توانید  ــد که چگون می پردازن
ــی شروع به  در صنعت خرده فروش
کار کنید؟ آیا می خواهید فروشگاه 
ــایل خاصی  غذای خاص خود، وس
ــگاه لباس را  ــه یا فروش برای هدی
ــن باید  ــد؟ بنابرای ــدازی کنی راه ان
بدانید آنچه پشت صحنه معامالت 
خرده فروشی شما می گذرد، حیاتی 
ــتم های  ــت زیرا سیس ــم اس و مه
پشتیبانی شده ای که از آن استفاده 
ــب و کار شما را زنده  می کنید، کس
ــش مورد  نگه می دارد. در اینجا ش
ــل از راه اندازی  کلیدی که باید قب
ــی رعایت  ــب و کار خرده فروش کس

کنید، به شما معرفی می شود. 
1- سیاست های خود را حفظ 

کنید 
رهنمودهای  ــت ها  سیاس ــن  ای
ــتند که شیوه های  گسترده ای هس
کلی کار را که کلیه کارکنان برای 
ــود باید از  ــتیابی به اهداف خ دس
آن پیروی کنند مشخص می کند. 
ــن، زمانی را برای فکر کردن  بنابرای
به جزییات مختلف کسب و کار خود 
صرف کنید، سپس برای هر کاری 
ــته باشید و  برنامه ریزی زمانی داش
مشخص کنید چه کسی دقیقا باید 
آن کار را انجام دهد. این سیاست ها 
ــای روزانه و قوانین  بیش از رویه ه
ــب و کار اهمیت  ــروع کس کار در ش
دارد. می توان گفت: آنها یک نقشه 
راه برای موفقیت هستند. به جای 
ــب و کارتان را به صورت  اینکه کس
غیر رسمی راه اندازی کنید قوانینی 
ــما  را تنظیم کنید که انتظارات ش
ــخص می کند. هنگامی که  را مش

ــب و کار تالش  برای راه اندازی کس
ــریع  می کنید، همه چیز خیلی س
ــما باید  اتفاق می افتد، بنابراین ش
قبل از راه اندازی کسب وکار خود، 
بتوانید اخالق کاری و فضای کاری 
ــب و کار  ــه می خواهید در کس را ک
ــید ایجاد کنید.  ــته باش خود داش
تمرکز بر جزییات قبل از راه اندازی 
کسب و کار و زمانی که نسبتا تحت 
ــتید شما را قادر  هیچ فشاری نیس
ــرایط پرتنش  ــا در ش ــازد ت می س
ــات خود را بگیرید  بتوانید تصمیم
تا کارکنان آنچه را که می خواهید 

انجام دهند. 

2- ساعت های کاری
دو  خرده فروشی  کسب و کارهای 
نوع ساعت کاری دارند؛ ساعت های 

و  کسب وکــارخــرده فروشی 
ساعت های کار در فروشگاه. 

ــب وکار در  ــاعت های کس س
ــامل وظایف  ــی ش خرده فروش
ــروش  ف ــه  جمل از  ــادی  زی
و  ــازی  آماده س ــت،  دریاف و 
ــز  تمی کاال،  ــب گذاری  برچس
ــه بندی، شمارش  کردن و قفس
پول نقد، سفارش کاالی جدید، 
بررسی سفارشات ویژه، اطالع 
ــتریان از وضعیت  دادن به مش
ــان، بازگشت کاالهای  خریدش
ــط کردن  ــده، ضب ــیب دی آس

ــخ دادن به تلفن و  ــانه ها، پاس نش
ــیاری دیگر از کارهای ضروری  بس
ــما معموالً نمی توانید  است که ش
در طول ساعت های فروشگاه انجام 
ــاعت های کاری  دهید. بنابراین س
خود را تعیین کنید. اگر کسب و کار 
شما در یک مرکز خرید باشد، باید 
ــاعات خاصی فروشگاه را باز  در س
ــاد بگیرید که خودتان را با  کنید. ی
محدودیت هایی همراه کنید. برای 
ــه هفتگی   ــور، یک برنام این منظ
تنظیم کنید که شامل ساعت های 
ــبکه  واقع بینانه کاری تان و توابع ش

ــن و  ــی آنالی ــی اجتماع و بازاریاب
ــی گاه به گاه که به  مکالمات تلفن
باشد.  تبدیل می شوند،  کسب وکار 
ــام می دهید  ــه را که انج ــر آنچ اگ
دوست داشته باشید و مشتاق انجام 
ــید کار کردن همیشه  دادنش باش

برای تان آسان خواهد بود. 

3- سیاست های اعتباری
ــان  خرده فروش از  ــیاری  بس
 MasterCard، ــرای ــک ب کوچ
 Visa یا American Express
ثبت نام می کنند و مایل به پرداخت 
درصد کمی به بانک ها برای اجرای 
ــان هستند،  بخش های اعتباری ش
ــما باید تصمیم بگیرید  بنابراین ش
که کدام کارت های اعتباری را قبول 
ــد. همچنین باید تعیین کنید  کنی

ــرایطی چک های  که تحت چه ش
ــد کرد.  ــول خواهی ــخصی را قب ش
ــرکت های خرده فروشی که  اکثر ش
چک را قبول می کنند، از مشتری 
ــی را برای شناسایی مطالبه  عکس
ــب و کار های  می کنند و برخی کس
ــری از جمله  ــات دیگ دیگر جزیی
ــماره تلفن منزل و کار مشتری  ش
ــت می کنند.  مورد نظر را درخواس
ــما  ــت بتواند به ش بانک ممکن اس
توصیه هایی را ارائه کند یا حتی با 
ارائه خدماتی از جمله تأیید صحت 
بررسی الکترونیکی، کمک کند تا 

هزینه های پذیرش چک های بد را 
کاهش دهید.
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مشتری
و  ــازده  ب ــد  ــه می خواهی چگون
ــد؟  کنی ــت  مدیری را  ــادالت  مب
ــه  ــه را ارائ ــته بندی هدی ــا بس آی
ــورد تغییرات چه  ــد؟ در م می دهی
برنامه ای دارید؟ با خدمات تحویل 
ــه می کنید؟  ــات ویژه چ و سفارش
ــتریان می تواند  ــه مش ــات ب خدم
ــالم  ــان اندازه که به آنها س به هم
می دهید ساده باشد. کارکنان شما 
ــتریان  ــط مقدم خدمات به مش خ
ــی های خود را به  هستند. خط مش
ــم و اطمینان  صورت کتبی تنظی
حاصل کنید که همه کارمندان از 
ــالع دارند تا بدانند  آن اط
چگونه  ــما  ش کسب و کار 

اداره می شود. 
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کسب وکار
ــه چه  ــت ک مهم نیس
ــب و کار  کس از  ــی  نوع
راه اندازی  را  خرده فروشی 
ــک موضوع  ــد. ی می کنی
ــود  ــان وج ــرای اطمین ب
مداوم  ــور  به ط باید  دارد؛ 
از کسب و کار خود حمایت 
ــان معتقدند که  کنید. خرده فروش
ــتاندارد سازگار از پاکیزگی  یک اس
ــم و انضباط، مزایای متعددی  و نظ
ــه  ک ــگاه هایی  فروش ــر  براب در  را 
ــتانداردهای پاکیزگی را ندارند،  اس
ــان به ارمغان می آورد زیرا  برای ش
ــتریان احساس  در این صورت، مش
امنیت بیشتری دارند، اعتماد آنها 
ــر می رود و  ــب و کارتان باالت به کس
ــط یک شرکت  ــما توس فروش ش
ــود. براساس  به خوبی حفظ می ش
اجاره نامه، صاحبخانه شما ممکن 
ــت اجازه محوطه سازی بیرونی  اس

ــاختمان را  و تعمیر و نگهداری س
ــاختمان  ــما ندهد اما اگر س به ش
ــرای خودتان  و محیط کاری تان ب
باشد هر آنچه را که انجام می دهید 
بستگی به خودتان دارد. بهتر است 
یک لیست دیگر از وظایف را برای 
نظارت اضافه کنید از جمله تهویه 
ــنایی و  ــور، روش ــوع، آسانس مطب
ــر که همه نیاز  پایانه های کامپیوت
ــی دارند. کف اتاق،  به نگهداری فن
ــویی و اتاق های کار نیز نیاز  دستش
به مراقبت و توجه روزانه نیاز دارند. 
خرده فروشانی که به رنگ آمیزی، 
ــا، جایگزینی  تمیز کردن پنجره ه
وسایل فرسوده و خدمات نگهداری 
ــت نمی دهند اغلب در  اصلی اهمی

کاهش مشتریان شان نقش دارند. 
6- سیاست های امنیتی 

ــش  ــرای کاه ــان ب خرده فروش
احتمال سرقت، باید نگهداری پول 
ــگاه را کاهش دهند.  نقد در فروش
سپرده های بانکی باید در زمان های 
مختلف روز از فروشگاه خارج شوند 
ــوه از این موضوع  تا غارتگران بالق
ــگاه تان  که چه زمانی پول از فروش
خارج می شود آگاه نباشند. اگرچه 
بسیاری از خرده فروشان مشکلی با 
ــرم و جنایت ندارند، اما مطمئناً  ج
احتیاط در این کار مسئله ای است 
ــت روزانه خود  ــد در فعالی که بای
ــت  به کار ببرند. همچنین بهتر اس
صاحبان کسب و کار از مسئول اداره 
ــس پلیس محلی  کالنتری یا آژان
ــتورالعمل هایی  ــود درمورد دس خ
ــتور کار و آموزش  ــه باید در دس ک
کارکنان خود داشته باشند، سوال 
بپرسند. هنگامی که سازمان های 
ــن موضوع را که  ــرای قانون، ای اج
ــی در منطقه وجود  کالهبردارهای
ــانند،  ــما می رس دارند به اطالع ش
ــد که تمام  ــان حاصل کنی اطمین
کارکنان این اطالعات را در اختیار 

داشته باشند. 
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مشکالت کارمندان، دردسر 
مدیران

ــازمان باعث  ــور مدیران مختلف در یک س حض
ــن امر در  ــد. ای ــدن امور خواهد ش قاعده مند ش
زمینه تخصص گرایی یکی از وجوه افزایش کارایی 
ــازی صحیح این تئوری  شرکت ها بوده و پیاده س
ــهیل خواهد کرد. با این  ــرفت سازمان را تس پیش
ــام مزایا یک  ــدی مدیریتی به رغم تم حال رده بن
ــه مدیران عملیاتی یا  ــی نیز دارد. آنچ ایراد اساس
ــئول  ــود، مس ــف ابتدایی مدیران نامیده می ش ص
ــد بود و تا  ــخگویی به اغلب کارمندان خواه پاس
ــت. با این حال  اینجای کار همه چیز طبیعی اس
ــکایات کارمندان هر  ــت به مثابه پذیرنده ش فعالی
ــاس  ــری را از پا درخواهد آورد. بر همین اس مدی
ــکایات  ــبت به ش ــراض مدیران عملیاتی نس اعت
ــت. در  کارمندان امری رایج در اغلب سازمان هاس
ــه مدیران عملیاتی  ــن مقاله قصد ارائه راهکار ب ای
ــر نیازمند ترغیب این  ــم. در واقع این ام را نداری
ــکایات  ــبت به ش ــران به توجه نس ــته از مدی دس
ــتفاده از متغیرهای  ــا اس ــن کاری ب ــت. چنی اس
ــف از قبیل آموزش، افزایش  تحریک کننده مختل
حقوق و ترفیع رتبه امکان پذیر است. در این ایده 
قصد دارم راه حل ارائه شکایت به مدیران عملیاتی 
بدون دریافت بازخورد منفی از آنها را مورد توجه 

قرار دهم. 
پیش از ورود به راهکارها الزم است به یک نکته 
ــاره کنم. فرآیند انتقال شکایت یا مشکل  مهم اش
در سازمان نیازمند تداوم و سماجت است. در واقع 
ــتید که باید رئیس تان را نسبت به  ــما هس این ش
وجود مشکل و توجه به آن ترغیب کنید. حداقل 
تا زمانی که تغییری اساسی در ساختار سازمان رخ 

نداده، این مسئولیت بر عهده شماست. 
گام نخست در راستای جلب توجه مدیران بیان 
ــت به هنگام وقوع آن است. اینکه  ــکایت درس ش
چند روز پس از بروز مشکل آن را به مدیر بخش 
ــیدگی مطلوب  ــالوه بر عدم رس ــاع دهیم، ع ارج
ــبت به ماهیت عمل  منجر به تردید رئیس تان نس
ــد. با این حال توجه داشته باشید  شما خواهد ش
که منظور از بیان مشکل در هنگام وقوع نیازمند 
ــت. به عبارت  ــکیبایی نیز اس ــی تحمل و ش اندک
ــش دهید تا  ــب را به مدیر بخ ــر، زمان مناس بهت
ــد و اندکی  ــکل پیش آمده فکر کن ــورد مش در م
ــته شود. به این ترتیب  از هیجان ابتدایی تان کاس
ــنجیده به سراغ  به دور از هیجان و با برنامه ای س
ــد رفت. به طور معمول یک  مدیر عملیاتی خواهی
ــکل زمان مناسبی  ــاعت پس از بروز مش تا دو س

محسوب می شود. 
ــت. اینکه به  گام دوم یافتن افراد تأثیرگذار اس
هنگام بروز مشکل دائماً بر سر همکاران یا خدمه 
سازمان فریاد کشیده و تمرکز همه را برهم بزنید، 
ــرایط ندارد. ابتدا فرد یا  هیچ تأثیری در بهبود ش
ــکایت تان را به آنها انتقال  افراد مؤثر را یافته و ش
دهید. به طور معمول در شرکت ها، به جز مدیران 
عملیاتی، امکانات دیگری هم برای بیان مشکالت 
ــتیبانی داخلی یکی از موارد  ــود دارد. تیم پش وج
ــت. در این میان شما  ــب در این زمینه اس مناس
ــد یک فعالیت  ــرکت می توانی به عنوان کارمند ش
اضافی نیز انجام دهید. در واقع اگر راهکاری برای 
ــکل پیش آمده در اختیار دارید،  حل مناسب مش
ــر در میان بگذارید. با  ــان را با فرد مورد نظ ایده ت
این حال به یاد داشته باشید که چنین ایده هایی 
را فقط با افراد تأثیرگذار به اشتراک بگذارید. سایر 
افراد کار خاصی از دست شان بر نیامده و احتمال 

سرقت ایده تان نیز وجود دارد. 
ــت.  ــب اس ــن مناس ــتفاده از لح ــوم اس گام س
ــه فریادها و لحن  ــبی ب ــچ کس واکنش مناس هی

تحقیرآمیز دیگران نخواهد داشت. 
بر این اساس یک لبخند ساده می تواند بسیاری 
ــن ضروری  ــد. همچنی ــل کن ــکالت را ح از مش
ــص موردنظر  ــت که هنگام صحبت درباره نق اس
ــات تان را کنترل کنید. از کوره در رفتن،  احساس
ــرزنش دیگران نه تنها نقص  لحن تحقیرآمیز و س
ــه موقعیت  ــرد، بلک ــع خواهد ک ــر را رف موردنظ
ــد انداخت. بهتر  ــغلی تان را نیز به خطر خواه ش
ــر عملیاتی یا  ــان صحبت تان با مدی ــت در پای اس
هر فرد تأثیرگذار دیگر تشکر و قدردانی مناسبی 
ــن برخوردی از نظر  ــز از وی به جا آورید. چنی نی
روانی طرف مقابل را به رسیدگی سریع نسبت به 

سخنان شما ترغیب خواهد کرد. 
ــه راهکار  ــوق اگرچ ــله مراتبی ف ــد سلس فرآین
ــراد درونگرا  ــت، با این حال برای اف ــبی اس مناس
ــاس  ــت. بر این اس ــی چندانی نخواهد داش کارای
راه حل های مناسبی برای افراد درونگرا نیز وجود 
ــت استفاده از نامه است. به این  دارد. راهکار نخس
ــرح کاملی از مشکل موردنظر  ترتیب می توانید ش
را به صورت مکتوب به مدیر بخش تحویل دهید. 
ــازی مانند  ــبکه های مج ــتفاده از ش همچنین اس
ــبی خواهد  ــوک و توییتر نیز راهکار مناس فیس ب
بود. در شیوه اخیر ارسال پیام خصوصی به صفحه 
شرکت به رسیدگی سریع تر منجر خواهد شد. به 
هر حال در سده حاضر دیگر کمتر کسی نامه های 
ــا نمونه های  ــرعت یک ایمیل ی ــی را به س فیزیک

مشابه مورد توجه قرار می دهد. 

کارتابل

بایدها و نبایدهای برنامه وفاداری در 
بانک ها 
)بخش دوم(

در بخش اول یادداشت، به اهرم های بازگشت مشتری 
ــت قصد داریم به  ــد و در این بخش از یادداش ــاره ش اش
ــاره کنیم. به  ــج و مطلوب در پاداش ها اش مدل های رای
ــئله می پردازند  صورت کلی مدل های پاداش به این مس
ــتریان ارزش را در دریافت چه مواردی می دانند؛  که مش
ــد یا اعتبار؟  ــاز، پاداش، هدیه، وجه نق ــت امتی در دریاف
انتخاب مدل پاداش باید متناسب با شرایط صنعت و نوع 
ــتریان باشد زیرا این مدل می تواند بر تجربه خوب یا  مش

بد مشتریان از شرکت تأثیر گذارد.
 عالوه بر تأثیر بر تجربه مشتریان، انتخاب صحیح یک 
ــر گرفته برای برنامه  ــاداش، بر هزینه های در نظ مدل پ

وفاداری نیز تأثیرگذار است. 
 درک انواع مختلف مدل های پاداش و تعامالت مرتبط 
با آن، برای شکل گیری یک برنامه وفاداری موفق که در 
ــارکت کم مشتریان و هزینه های جاری و  آن، خطر مش

سربار کاهش یافته است، ضروری است. 
چهار مدل اصلی پاداش عبارتند از: 

Membership 1- عضویت یا
2- حد نهایی یا Threshold  )آستانه افزایشی(

Interval  3- فاصله ای یا
Stored Value  4- ارزش ذخیره شده یا

ــاداش در بانک ها،  ــازی و پ ــای امتی ــتر برنامه ه  بیش
ــتفاده از محصوالت و خدمات بانکی است. این  حول اس
برنامه های پاداش در حقیقت نوعی از امتیاز هستند که 
ــاری و نقدی بانک ها افزایش می یابند  با کارت های اعتب
ــتفاده از  ــازه را می دهند تا با اس ــتریان این اج و به مش
تراکنش های مالی خود، این امتیازها را افزایش دهند و به 
مصرف برسانند. پاداش ها معموالً زمانی زیاد می شوند که 
ــتریان نیز به سبد محصوالت خود، خدمت یا کاالی  مش
جدیدی از بانک را اضافه کرده باشند یا آنکه تراکنش های 
ــاختار ساده و اولیه  ــند. این س مالی خود را باال برده باش
ــدل پاداش »ارزش  ــاداش می تواند نمونه خوبی از م از پ
ــزو پیچیده ترین و ــی که ج ــد؛ مدل ــده« باش  ذخیره ش

ــاداش برای  ــای پ ــن مدل ه ــه کاربردی تری ــد البت  ص
بانک هاست.  

ــده« ارزش هایی را به  ــاداش »ارزش ذخیره ش مدل پ
مرور زمان و به صورت افزایشی در اختیار اعضای باشگاه 
ــاز و ارزش ها  ــادار قرار می دهد. این امتی ــتریان وف و مش
معموالً برای طیف وسیعی از فعالیت ها به مشتریان تعلق 
ــد که ارزش ها و  ــن اجازه را به آنها می ده می گیرد و ای
ــتفاده بهتر در آینده، ذخیره  امتیازهای خود را برای اس
ــب ارز رایج مملکت  کنند. در این مدل ارزش ها بر حس

محاسبه می شوند. 
ــت  ــن روش در صنع ــزرگ ای ــای ب ــی از مزیت ه یک
بانکداری، امکان تشویق و ایجاد انگیزه در طیف وسیعی 
ــتریان با رفتارهای متفاوت و افزایش فروش های  از مش
ــت.  ــم از کاال یا خدمت بانکی( اس ــه آنها )اع ــل ب متقاب
ــاس  برای نمونه، برنامه امتیازی یک بانک می تواند براس
ــتریان از کارت های اعتباری و نقدی  میزان استفاده مش
در فعالیت های مشخص بانکی، همچون پرداخت قبوض، 
 POS ــتگاه های ــت وام، تراکنش های مالی با دس دریاف
بانک ها در فروشگاه های مختلف، استفاده از ATM های 
بانک، پرداخت اقساط و. . . باشد. مشتریان نیز می توانند 
امتیازهای خود را برای استفاده از خدمات بهتر، بیشتر و 
ارزان تر بانک ها ذخیره کنند و بعدها در هر زمان که عالقه 

داشته باشند، مورد استفاده قرار دهند.
 همانطور که مشاهده کردید، با توجه به طیف وسیع 
ــتریان مختلفی  ــتند، مش فعالیت هایی که امتیازآور هس
ــرکت کنند. شرکت  می توانند در این برنامه امتیازی ش
در این برنامه به نفع هر دو گروه بانک و مشتریان است. 
ــاداش برای بانک ها در این  ــت دیگر این مدل از پ مزی
است که مشتریان به دلخواه خود می توانند انتخاب کنند 
ــه زمانی و از چه مزایایی برای صرف امتیازهای  که از چ

خود استفاده کنند.
 این نکته برای بانک ها که با انواع مختلفی از مشتریان 
ارتباط دارند، مزیت بزرگی به حساب می آید. شاید یک 
مشتری بخواهد از امتیازهای خود برای پرداخت اقساط 
بانکی استفاده کند و مدت پرداخت را طوالنی تر یا مبلغ 
آن را کمتر کند؛ مشتری دیگر به دنبال خریدهای رایگان 
و لذت بخش یا استفاده از تورهای مسافرتی با تخفیف های 
ویژه است و دیگری در پی شرکت در قرعه کشی و شانس 
ــین مورد عالقه اش باشد! تمام این  به دست آوردن ماش
ــود.  ــش داده می ش ــا در این مدل پاداش، پوش تفاوت ه
ــیوه های پاداش شخصی شده  ــتفاده از این مدل، ش اس
ــته  ــتری بنا به خواس را یک قدم به جلو می راند. هر مش

شخصی خود، از امتیازهایش استفاده می کند. 
ــده«، به صورت  ــالوه بر این، مدل »ارزش ذخیره ش ع
خودکار به مشتریانی که تراکنش های مالی یا مشارکت 
بیشتری با بانک داشته اند بیش از دیگران پاداش می دهد. 
ــان نمی آید. تمامی  ــدل حرفی از طبقه به می در این م
ــتر و بهتر  ــی بیش امتیازها روی نمودار به صورت افزایش
ــود. به عبارت بهتر، این مدل از پاداش به خوبی با  می ش
ــتری هماهنگ است و با همه مشتریان با  ارزش هر مش
توجه به آورده شان برای بانک با عدالت برخورد می شود. 
ــله یادداشت ها قصد داریم به  در بخش بعدی این سلس
ــاره  نکات کلیدی در طراحی برنامه وفاداری بانک ها اش

کنیم. 
ارتباط با نویسنده: 
me@alirezajafari.com

زمانی را برای فکر کردن به 
جزییات مختلف کسب و کار خود 

صرف کنید، سپس برای هر 
کاری برنامه ریزی زمانی داشته 
باشید و مشخص کنید چه کسی 
دقیقا باید آن کار را انجام دهد. 
این سیاست ها بیش از رویه های 

روزانه و قوانین کار در شروع 
کسب و کار اهمیت دارد

علیرضا  جعفری
مشاور  برنامه های  وفاداری

سارا کیومرثی
s. kiumarsi92@gmail.com

ترجمه: علی آل  علی

کسب وکار خالق

مشاوره های موبایلی- ایده های کسب و کار جدید بسیاری در زمینه  تلفن همراه وجود دارد. هنوز شرکت های بسیاری هستند که الزم 
است خودشان را به استفاده  روزانه از تلفن همراه تطبیق دهند.

کسب و کار مشاوره  سیار در زمینه  استفاده از تلفن همراه، اجرایی کردن این فرآیند را به مشتریان آموزش می دهد. این کار یک 
چارچوب کسب وکار با کیفیت را در سازمان راه اندازی می کند.
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اعتراف کردن به چیزهایی که نمی دانید، نخستین گام بزرگ و مثبتی است 
که باید برای پیش��رفت کردن در زندگی ش��خصی و رشد و توسعه شرکت تان 

بردارید. 
موفق ترین کارآفرینان افرادی هستند که می دانند در مورد همه چیز دانش 
و اطالع��ات کاف��ی ندارند و به این موضوع اعت��راف می کنند. آنها می دانند که 
ایده های بزرگ و جدید، تنها دلیل موفقیت ش��ان برای رش��د شرکت نیست و 
دانس��تن همین موضوعات است که آنها را تبدیل به رهبرانی قوی کرده است. 
ش��اید برای تان جالب باش��د بدانید که بنیانگذاران بزرگ، دوست دارند وقت و 
انرژی شان را روی یاد گرفتن چه موضوعاتی بگذارند. در ادامه  به بررسی همین 
موضوع پرداخته ایم و 15 مهارتی که ذهن آنها را مش��غول کرده است، از زبان 

خودشان نقل کرده ایم. 
)Angie Hicks(  1- آنجی هیکز

Angie’s List :نام شرکت 
من همیشه از تغییرات و مدیریت آنها چیزهای جدید یاد می گیرم. من هم 
مخالف سرسخت تغییرات هستم اما تغییر کردن اجتناب ناپذیر است و شما باید 
یاد بگیرید که در چنین ش��رایطی چگونه عمل و دیگران را نیز رهبری کنید. 
من در حال حاضر بر یاد گرفتن این موضوع تمرکز کرده ام و در آینده نیز به یاد 

گرفتن آن ادامه خواهم داد. 
)Whitney Wolfe(  2- ویتنی ولف

Bumble :نام شرکت 
من درک زیادی از ریاضیات ندارم، اما مشغول یاد گرفتن حسابداری هستم 
و فکر می کنم یاد گرفتن آن برای هر کس��ب و کاری ضروری است. من در کنار 
حسابداری، س��عی می کنم در مورد هر چیز مرتبط با کسب و کار، اطالعات به 
دس��ت آورم، همچنین اعضای تیم خود را نیز تشویق می کنم که به دنبال یاد 

گرفتن مواردی باشند که در آن تخصص ندارند. 
)Shan-Lyn Ma(  3- شان-لین  ما

Zola :نام شرکت 
من هر روز موارد بیشتری درباره رهبری استارتاپ با رشد سریع یاد می گیرم. 
بیش��ترین مواردی که تابه حال یاد گرفته ام، به کارهایی مربوط می شود که هر 
روز تجربه جدیدی از انجام دادن ش��ان کسب می کنم. در محیطی که من کار 
می کنم، همه اعضای تیم هر روز در حال یاد گرفتن چیزهای جدید هستند. من 
ابتدا فکر می کردم که استارتاپ های بزرگ آگاهی کاملی نسبت به کارهای شان 
دارند و آنها را با توجه دس��تورالعمل هایی که دارند انجام می دهند، اما متوجه 
ش��دم که در هر صنعتی ش��رایط تا چه اندازه ای متفاوت اس��ت و به مردم و 
مهارت های آنها احتیاج دارد. درواقع شما در یک استارتاپ باید همه فرضیه ها 

را امتحان کنید و ببینید کدام راه حل برای مشکل شما بهتر جواب می دهد. 
)John Zimmer(  4- جان زیمر

Lyft :نام شرکت 
من دارم یاد می گیرم که چگونه یک پدر باش��م زیرا دوست دارم به بهترین 
نحو از دخترم مراقبت کنم. در حال حاضر انرژی های منفی زیادی در دنیا وجود 

دارد و من فکر می کنم یکی از مهم ترین کارهای ما این است که خانواده تشکیل 
دهیم و از فرزندان خود مراقبت کنیم. آنها در آینده نقش پررنگی در شکل گیری 
دنیا دارند و من می خواهم که دخترم در آینده خوش��حال باشد و تأثیر مثبتی 

بر زندگی دیگران بگذارد. 
)Amber Venz(  5- امبر ونز

RewardStyle :نام شرکت 
پایه و اساس قوی، همان چیزی است که موفقیت شما را تضمین می کند و 
من در حال یاد گرفتن ارزش های آن هس��تم. حدود شش سال از بنیانگذاری 
شرکت RewardStyle می گذرد و من همیشه جنبه های تکنیکی و فرهنگی 
آن را در نظر می گیرم. اکنون زمانی اس��ت که اگر چیزها را در جای درس��ت 

خودشان قرار ندهیم، شاهد شکست خوردن و سقوط شرکت خواهیم بود. 
)Aaron Levie(  6- آرون لیو

Box :نام شرکت 
من در حال یاد گرفتن کش��ف چگونگی خدمت رسانی شرکت ها در مقیاس 
جهانی هس��تم. من عملکرد ش��رکت های بزرگی مانند دیزنی و استارباکس را 

مطالعه کرده ام و کتاب های زیادی در رابطه با بنیانگذاران آنها خوانده ام. 
)Jen Rubio(  7- جن روبیو

Away :نام شرکت 
من مشغول یاد گرفتن حرفه ای پیانو هستم و از این طریق به خودم یادآوری 

می کنم که هیچ  موقع برای یادگرفتن موارد جدید دیر نیست. 
)David Bladow(  8- دیوید بالدو

BloomThat :نام شرکت 
من در کالس های مدیتیشن ثبت  نام کرده ام و مشغول یاد گرفتن ذهن آگاهی 
هس��تم. یکی از مهم ترین وظایف یک کارآفرین این اس��ت ک��ه خودش را در 
موقعیتی قرار دهد که ذهنش عملکرد بهتری دارد. هرچقدر تمرین بیشتری در 

این زمینه داشته باشد، در انجام این کار حرفه ای تر خواهد شد. 
)Brit Morin(  9- بریت مورین

Brit + Co :نام شرکت 
من و همسرم به هم قول داده ایم که مهارت های عکاسی مان را تقویت کنیم. 
ما امسال یک سفر تفریحی برای عکاسی به کالیفرنیای جنوبی داشتیم و اخیراً 
برای عکاسی به ایسلند رفته بودیم و فکر می کنیم که این جالب ترین راه برای 

یاد گرفتن چیزهای جدیدی است که در دنیای ما وجود دارد. 
)Carrie Dorr(  10- کری دور

Pure Barre :نام شرکت 
من در حال حاضر بر شناخت مزایای ورزش کردن تمرکز کرده ام. همه ما با 
فواید فیزیکی ورزش کردن آش��نایی داریم، اما مزایا و تأثیری که ورزش کردن 
روی اعصاب می گذارد نیز بسیار جذاب و شگفت انگیز است و کمک می کند که 

انسان با آمادگی بیشتری وارد دهه ۶۰، ۷۰ و ۸۰ سالگی زندگی خود شود. 

)Bastian Lehmann(  11- باستین لیمان
Postmates :نام شرکت 

من به طور جدی مش��غول یاد گرفتن همکاری مفید با تعداد زیادی از مردم 
هس��تم. افرادی که در ش��رکت من کار می کنند، عالوه بر اینکه به ارزش های 
ش��رکت اهمیت می دهند، برای تحقق اهداف زندگی شخصی خود نیز تالش 
می کنند و من به دوست دارم به آنها کمک کنم تا در هر دو موضوع به موفقیت 
برسند. من فکر می کنم شخصی که بخواهد چهار سال در شرکت ما کار کند، 
باید چیزهای خوب و جدیدی در اینجا یاد بگیرد و بتواند از آنها برای رسیدن 

به اهداف و آرزوهای خود در آینده استفاده کند. 
)Julia Hartz(  12- جولیا هارتز

Eventbrite :نام شرکت 
م��ن مه��ارت زیادی در آموزش رهب��ران دارم و به آنها کمک می کنم که بر 
اهداف شرکت متمرکز بمانند. البته انجام این کار راحت نیست و من همیشه 
س��عی می کنم اف��رادی را در اطراف خودم نگه دارم که م��ن را بهتر و قوی تر 
می کنند. ش��ما هم باید تیمی متش��کل از مش��اوران، س��رمایه گذاران و افراد 
الهام بخشی بسازید که شما را به سمت جلو حرکت می دهند و از شما حمایت 

می کنند. 
)Gavin Armstrong(  13- گوین آرمسترانگ

Lucky Iron Fish :نام شرکت
من مش��غول یاد گرفت��ن ایجاد تعادل می��ان اهداف بلندم��دت و نیازهای 
کوتاه مدت هستم. درگیر شدن با نیازهای کوتاه مدت مانند فروش، آمار و ارقام 
و جلسات کاری بسیار زمان گیر است، اما باید زمان خود را طوری تنظیم کنید 
که اهداف بلندمدت خود را نیز مدنظر داش��ته باش��ید و راهی برای رسیدن به 

آنها پیدا کنید. 
)Randi Zuckerberg(  14- رندی زاکربرگ

Zuckerberg Media :نام شرکت 
من ش��بکه های اجتماعی و تکنولوژی را به عن��وان موضوع ادامه تحصیالت 
در نظ��ر می گیرم. تکنولوژی برای افرادی مانند من به س��رعت در حال تغییر 
اس��ت و اگر به طور مرتب خودم را در این زمینه آموزش ندهم، حتی به عنوان 
یک مدیر ابتدایی شبکه های اجتماعی هم نمی توانم در شرکتی استخدام شوم. 
من به ط��ور مداوم در حال تحقی��ق و یاد گرفتن اختراع��ات جدید و فعالیت 
پلتفرم های ش��بکه های اجتماعی هستم و روزی نیست که مطلب جدیدی در 

مورد تکنولوژی یاد نگیرم. 
)Tim Chen(  15- تیم چن

 Nerdwallet :نام شرکت 
به عنوان یک مدیر، بسیار مهم است که درک چندرشته ای از موارد مختلف 
داشته باشید تا بتوانید به بهترین پاسخ برای رفع نیازها برسید. من در شرکت 
خودم نیز همین کار را می کنم؛ به این  صورت که افراد با تجربه های متفاوت را 

در کنار هم قرار می دهم تا در انجام کارها با هم همکاری کنند. 
ENTREPRENEUR منبع: زومیت به نقل از

مدیران موفق در حال یادگیری چه موضوعاتی هستند
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اخبار

تبریز- اس�د فالح - با حضور برات کریمی عضو هیات مدیره، 
سعد اله عیسی زاده مدیر امور مجلس، مسئوالن بانک ملی استان، 
مدیران اس��تانی و محلی و همچنین جمعی از خانواده های معزز 
ش��هدا و اهالی روستا، کلنگ احداث مدرسه شش کالسه روستای 
شالقون سراب توسط بانک ملی ایران به زمین زده شد. به گزارش 
خبرن��گار ما در تبریز، این پ��روژه در زمین یک هزار و 200 متری 
اهدایی اهالی روستای ش��القون با ساختمانی به متراژ 395 متر و 
805 متر محوطه س��ازی، در روستای شالقون از توابع شهرستان 
س��راب آغاز شده است. بانک ملی ایران در راستای مسئولیت های 
اجتماعی خود هزینه ساخت این مدرسه را تقبل کرده است. الزم 
به ذکر اس��ت عضو هیات مدیره بانک ملی ایران در سفر به استان 
آذربایجان شرقی عالوه بر این مراسم، در همایشی با حضور مدیران 
و مسئوالن بانک ملی اس��تان برگزار شد حضور یافت. وی در این 
همایش که جمعی از مدیران س��تادی بانک نیز حضور داش��تند، 
با اش��اره به نقش مسئوالن ش��عب گفت: عملکرد اداره امور شعب 
اس��تان آذربایجان شرقی در رشد منابع و کاهش مطالبات در خور 
تحسین است. کریمی با اش��اره به مقوالتی چون مدیریت هزینه، 

درآمدهای غیرمش��اع و درآمدهای کارمزدی اظهار کرد: بانک ملی 
این استان پتانسیل خوبی در ارائه خدمات ارزی دارد و می توان از 
این پتانسیل در جهت ارتقای عملکرد ارزی استفاده بهینه ای کرد.  
وی همچنین با تاکید بر اهمیت نقش نیروی انسانی در بانک ملی 
ای��ران تاکید کرد: نیروی انس��انی متخصص و متعهد نقش مهمی 
در حصول دس��تاوردهای کنونی این بانک داشته است. حمیدرضا 
فتحی بیرانوند مدیر امور شعب منطقه یک کشور نیز در این نشست 
اظهارات��ی را درباره چگونگی نیل به اهداف تعیین ش��ده در بانک 

ملی اس��تان آذربایجان ش��رقی ایراد و از عملکرد این بانک تقدیر 
کرد. س��عیدی ریاس��ت اداره امور شعب استان نیز در این همایش 
ضمن ارائه گزارشی از عملکرد بانک ملی استان گفت: کسب رتبه 
در برخ��ی بخش ها و ادارات و س��ازمان های مختلف از بانک ملی 
استان، نشان از تالش مضاعف همکاران استان است. برات کریمی 
همچنین در این س��فر از شعبه سراب،دوایر اداره امور شعب استان 
و همچنین از کارخانه شبنم لبن و طرح بسته بندی ماهی واقع در 

روستای عسگر آباد سراب بازدید  کرد.

اصفهان - قاسم اسد- مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب 
و فاضالب استان اصفهان گفت: از 8 مرداد ماه سال جاری برنامه تلویزیونی 
38 قس��متی زندگی به شرط ... از ش��بکه دو سیما روزهای یکشنبه و سه 
شنبه ساعت 15 در برنامه کودک و نوجوان و روزهای دوشنبه و چهارشنبه 
ساعت 17 از شبکه 5 استان اصفهان به مدت پنج ماه تا آذرماه سال جاری 
پخش می شود. سیداکبر بنی طبا با بیان اینکه تولید و پخش برنامه زندگی 
به ش��رط ... در ادامه ساخت مجموعه تلویزیونی »اون یکی ها« و مجموعه 
تلویزیونی »دانایی« که به روش موشن گرافی تولید شده بود در دستور کار 
قرار گرفت و اعالم کرد: در سالهای اخیر شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
در راستای سیاست های کالن شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور برای 
تصحیح باورهای غل��ط در زمینه مصرف آب و عبور از چالش های کم آبی 
و غلب��ه بر پیامدهای اجتماعی، اقتصادی، سیاس��ی و فرهنگی وقوع پدیده 
خشکس��الی، تهیه و تولید برنامه های تلویزیونی در قالب برنامه های شاد، 
جذاب و آموزنده کودکانه را مدنظر قرار داده است . همچنین این مهم به دلیل 
همکاری و تعامل شرکت آبفا استان اصفهان با رسانه ملی که حجم انبوهی 
از مخاطبان را به خود اختصاص داده است به منظور ترویج و فرهنگ سازی 
مصرف صحیح آب صورت پذیرفت. وی گفت: در س��ال گذش��ته مجموعه 
52 قس��متی دانایی و برنامه 61 قس��متی »اون باالها« از شبکه دو سیما با 
رویکرد مصرف بهینه آب از شبکه دو سیما پخش شد و بدنبال استقبال و 
تأثیرگذاری مطلوب این برنامه ها بر شیوه مصرف صحیح آب تولید و پخش 
برنامه هایی در قالب مصرف بهینه آب برای کودکان و نوجوانان از رسانه ملی 
در دستور کار روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان قرار گرفت 
و در س��ال جاری مجموعه تلویزیونی زندگی به شرط ... در 38 قسمت 30 
دقیقه ای جمعاً 1140 دقیقه با محتوای مصرف بهینه آب تولید شد. مدیر 
روابط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و فاضالب استان اصفهان به 
ابع��اد مختلف برنامه تلویزیونی زندگی به ش��رط ... پرداخت و تصریح کرد: 

این مجموعه تلویزیونی در 3 بخش عروسکی، نمایشی و داستانی تولید شده 
که س��عی گردید در این مجموعه با شیوه بس��یار جذاب و متنوع ابزارهای 
هنری نکات آموزنده ای برای کودکان و نوجوانان عنوان شود چرا که معتقد 
هس��تیم می توان با بهره گیری از ظرفیت هنری نکات و مسائل آموزشی و 
فرهنگی را به خوبی به جامعه هدف گوشزد کرد و لذا این مجموعه به میزان 
1140 دقیقه از ش��بکه 2 و تکرار آن از ش��بکه استانی اصفهان پخش می 
گردد.وی گفت: این مجموعه ویژه کودکان اس��ت و حس��ب توافقات بعمل 
آمده بصورت مشارکتی تولید آن توسط شرکت سروش انجام و مقرر شد در 
برنامه های پخش کودک و نوجوان روزهای یکش��نبه و سه شنبه در برنامه 
س��اعت 15 کودک شبکه دو و روزهای دوشنبه و چهارشنبه در ساعت 17 
 برنامه کودک ش��بکه استانی س��یمای اصفهان پخش گردد. در ادامه بهناز
 رافائیل زاده کارگردان مجموعه تلویزیونی زندگی به ش��رط ... پیرامون این 
مجموعه تلویزیونی گفت: مجموعه تلویزیونی 38 قسمتی زندگی به شرط 
... در 3 بخش عروس��کی، نمایش��ی و داستانی تهیه و تولید شده است . در 
بخش اول این برنامه که شامل خانواده یخی است از شخصیت های عروسکی 
شرکت آبفا استان اصفهان به نام های آبدونه، گلدونه، ماه دونه، دور دونه و نیم 
 دونه استفاده شد بدین گونه که این خانواده عروسکی یخی در قله قاف زندگی 

می کنند و از آنجا نظاره گر چگونگی مصرف آب از س��وی س��اکنان زمین 
هستند و نگران درست مصرف نکردن آب از سوی برخی از ساکنان می باشند 
و در این قسمت سعی شده ارزش و حیاتی بودن این ماده غیرقابل جایگزین 
را به کودکان طی برنامه های متنوعی آموزش داده شود و در بخش دوم از 
شخصیت آقا »آ« و بانو »ب« که ترکیب آن می شود »آب« و با هنرمندی 
دختربچه ای به نام ملیکا می باشد تالش شده با بهره گیری از هنر کاردستی 
به کودکان و نوجوانان آموزش داده ش��ود که فضای اتاق و منزل خود را به 
گونه ای تزئین کنند که نمادهایی در دکوراسیون اتاق و منزل خود بکارگرفته 

شود که یادآور درست مصرف کردن آب باشد.
بعنوان مثال درس��ت کردن لیوان یادآور این مس��ئله است که در هنگام 
مس��واک زدن بهتر است از لیوان آب استفاده کرد. همچنین درست کردن 
آب پاش یادآور آبیاری گلها و گیاهان با آب پاش است. درواقع در این بخش 
سعی شده که به کودکان و نوجوانان این موضوع آموخته شود که آب فقط 
مختص انسانها نیست و همه موجودات روی زمین به این ماده حیاتی نیاز 
دارند و متعلق به همه موجودات است پس باید ما انسانها در حفظ و نگهداری 

آن کوشا باشیم.
بخش س��وم ای��ن مجموعه که به صورت داس��تانی اس��ت با هنرمندی 
شخصیتی به نام امین و شخصیت عروسکی به نام تیشتر که ستاره نماد آب 
است تولید شده که در این قسمت روشها و راهکارهای مصرف صحیح آب 
آموزش داده می ش��ود بگونه ای که شخصیت امین در این داستان با پرسه 
زدن بوس��یله دوچرخه در شهر هنگامی که با مواردی که موجب هدررفت 
آب می شود مواجه می گردد با بیان راهکارها روش صحیح مصرف آب را به 

افرادی که آب را به هردلیل به هدر می دهند آموزش می دهد. 
در نهای��ت انتظار م��ی رود این مجموعه تلویزیونی که ب��رای کودکان و 
نوجوانان رده سنی 5 تا 12 سال تولید شده است بتواند نقش مؤثر در زمینه 

فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در میان گروه هدف ایفا نماید.

اهواز - شبنم قجاوند - تندیس طالیی سومین همایش مسئولیت های 
اجتماعی صنعت نفت کشور به پاالیشگاه آبادان اعطا شد. مدیرعامل شرکت 
پاالیش نفت آبادان با اعالم این خبر افزود: در گزارش��ی که به این همایش 
ارسال شد ضمن معرفی شرکت، آرمان، سیاست ها و ارزش های آن، برخی 
از مهم ترین اقداماتی که در چند س��ال گذشته در راستای پایداری صورت 
گرفته، ارائه شده است. اسفندیار دائم الذکر ادامه داد: در این گزارش همچنین 
سیاست های مسئولیت اجتماعی و مدل اجرایی آن، منشور مسئولیت های 
اجتماعی شرکت، مدیریت ذینفعان، حاکمیت سازمانی، فعالیت های کاری 
کارکنان، محیط زیست، حقوق شهروندی، مشارکت اجتماعی، مشتریان، بازار 

و کس��ب و کار درج شده است. وی نتایج عملکردی در ارتباط با مسئولیت 
اجتماعی شرکت و چک لیست ساالنه مسئولیت اجتماعی پاالیشگاه آبادان 
را از دیگر موارد تدوین شده در این گزارش برشمرد. دائم الذکر با بیان اینکه 
پاالیشگاه آبادان تالش در استقرار پایداری در مجموعه فعالیت های خود دارد، 
اظهار داشت: این پاالیشگاه با توجه به آرمان و سیاست های شرکت خواهان 
آن است که در زمینه مسئولیت اجتماعی پاالیشگاه آبادان نقش خود را به 
عنوان شرکت پیشرو ایفا کند. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت آبادان با تاکید 
بر اینکه سازمان ها و شرکت ها تأثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، 
گفت: این فعالیت ها باید به گونه ای باش��د که اثرات مثبت حاصل از آن را 

به حداکثر و اثرات منفی را به حداقل کاهش داده و به عنوان تأثیرگذارترین 
عضو جامعه، نگران نیازها و خواسته های دراز مدت جامعه باشند و در جهت 
رفع معضالت آنها بکوشند. دائم الذکر تصریح کرد: مسئولیت اجتماعی حقوق 
مصرف کننده ها، حمایت های زیس��ت محیطی، رعایت اخالق حرفه ای، 
فعالیت های اجتماعی و خیرخواهانه شرکت را شامل می شود. به گفته وی 
پاالیش��گاه آبادان به عنوان یک بنگاه اقتصادی در راس��تای مسئولیت های 
اجتماعی خود، این اجزا را به هم وصل کرده و فعالیت های خود را حول یک 
چارچوب خاص معنوی که حمایت کننده تجارت و تامین منافع ذی نفعان 

است، سازماندهی می کند.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- مدی��ر اداره بنادر و دریانوردی 
ش��هید باهنر از واردات بیش از 12 هزار دس��تگاه خودرو توس��ط یک خط 
کش��تیرانی اروپایی از طریق این بندر طی یکسال اخیر خبر داد. به گزارش 
واحد اطالعات و اخبار روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان، 
" محمد محسنی" در جلسه مشترکی با مدیران خط کشتیرانی نپتون الین 
اظهار داشت: پس از برجام و به دلیل گشایش های بین المللی در حوزه حمل 
و نقل دریایی کاال، تقاضای واردات و ترانزیت خودرو از طریق بندر شهید باهنر 
به میزان چشمگیری افزایش یافته است . وی افزود: همکاری خط کشتیرانی 
نپتون الین با بندر ش��هید باهنر از تابستان سال 95 آغاز و تا کنون بالغ بر 
12هزار و 500 دستگاه خودرو توسط شناور خودروبر نپتون پالس وارد بندر 
شهید باهنر شده است.   مدیر اداره بنادر و دریانوردی شهید باهنر خاطرنشان 
کرد: در سال گذشته، حدود 9 هزار دستگاه و طی چهارماهه نخست امسال 

نیز بالغ بر 3 هزار و 500 دستگاه خودرو توسط این خط کشتیرانی اروپایی 
وارد بندر شهید باهنر شده است. محسنی ضمن اشاره به استقبال صاحبان 
 کاال برای بهره گیری از س��رعت ارایه خدم��ات و توانمندی های این بندر، 
پیش بینی کرد که حجم واردات و ترانزیت خودرو تا پایان سال به میزان سه 

برابر رقم فعلی افزایش یابد.   مدیر امور خاورمیانه خط کشتیرانی نپتون الین 
ضم��ن ابراز قدردانی از همکاری مجموعه مدیریتی و خدمات منحصر بفرد 
بندر شهید باهنر، خواس��تار تداوم و گسترش همکاری های صمیمانه این 
بندر با شرکت متبوع خود در امر حمل کاالی وارداتی و ترانزیتی شد. الزم 
به ذکر است، بندر شهید باهنر از بنادر چند منظوره قدیمی استان هرمزگان 
و سومین بندر ترانزیتی کشور است. موقعیت ممتاز جغرافیایی در دسترسی 
به آب های آزاد جهان از طریق خلیج فارس، اتصال به راه های بین المللی، 
نزدیکی به منطقه آزاد قشم، جزایر و بنادر تجاری خلیج فارس این بندر را 
به پایگاهی استراتژیک و منحصر به فرد پس از مجتمع بندری شهید رجایی 
تبدیل کرده اس��ت. ویژگی خاص این بندر، برخورداری از آبخور 12 متر در 
زمان جزر کامل اس��ت که پس از بنادر ش��هید رجایی و امام خمینی )ره(، 

باالترین آبخور را در بین بنادر کشور داراست.

س�اری - دهقان - آقای دکتر محمد ابراهیم یخکش��ی مدیر عامل آب 
منطقه ای مازندران در جلس��ه کارگروه سیل و مخاطرات دریایی استان با 
اش��اره به شرایط اقلیمی از اس��تان مازندران به عنوان استان سیل خیز یاد 
کرد و گفت : به دلیل سیس��تم سنتی انتقال آب از جمله 2000 سر دهنه 
سنتی و تخریب آنها بعد از هر سیل و طغیان رودخانه امکان انتقال آب به 
اراضی کشاورزی میسر نبوده و بعد از هر سیل ما با مشکل خشکسالی مواجه 
هس��تیم.   یخشکی با بیان اینکه تنوع سیالب نیز در این استان زیاد بوده، 
افزود: در بسیاری از مواقع بدون آنکه دارای بارندگی زیادی باشیم شاهد وقوع 
س��یالب در رودخانه هایی که دارای رژیم یخچالی هستند بوده و این تنوع 
س��یل موجب تنوع آسیب نیز می گردد .مدیر عامل آب منطقه ای تصریح 
کرد: برای مدیریت سیالب کارهای انجام نشده زیادی داریم که باید با کمک 
دیگر اعضاء آن را انجام دهیم .رئیس کارگروه سیل و مخاطرات دریایی استان 
در پایان بر تشکیل کمیته های تخصصی ذیل کارگروه سیل تأکید و آموزش 

و اطالع رس��انی را اولویت اول مدیریت  سیالب  بر شمرد که باید در برنامه 
ساالنه مدیریت سیالب استان این مهم  توجه بیشتری صورت گیرد .در ادامه 
آقای مهندس علی اصغر احمدی مدیر کل مدیریت بحران استان از کارگروه 
س��یل به عنوان یکی از کار گروه فعال اس��تان یاد کرد و گفت : برخورداری 

استان از 7000 کیلومتر رودخانه و   وقوع سیالب  نقش این کارگروه را در 
بین سایر کارگروه دیگر بر جسته تر می نماید .ایشان با بیان اینکه مصوبات 
شورای هماهنگی مدیریت بحران استان همانند مصوبات هیأت وزیران برای  
دستگاه اجرایی الزم االجرا است، تصریح نمود : هر یک از دستگاه موضوعات  
و اولوی��ت های خ��ود را پس از طرح در کارگروه جهت تصویب به ش��ورای 
مذکور ارس��ال نمایند.وی  از طرح جامع مدیریت سیالب به عنوان یکی از 
اقدامات خوب این کارگروه یاد کرد و گفت با ارائه طرح مذکور و تصویب آن 
در هیأت وزیران به مدت سه سال بخشی از اعتبار مورد نیاز در اختیار استان 
قرار گرفت .مدیر کل مدیریت بحران استان در پایان از تالش آب منطقه ای 
و شهرداریهای منطقه سوادکوه در امر ساماندهی و الیروبی رودخانه که سبب 
جلوگیری از خس��ارات سیل اخیر در منطقه شد تشکر نمود .در این جلسه 
همچنین موضوع  نظامنامه مدیریت سیالب وزارت نیرو مطرح و نمایندگان 

هر یک از دستگاه ها پیشنهاد خود را ارائه دادند.

رشت- مهناز نوبری- در پی برگزاری اردوی فرهنگی بسیج شرکت 
مخابرات ایران در اس��تان گیالن، نشست تخصصی فرماندهان بسیج 
ش��رکت مخابرات ایران و شورای پایگاه بسیج شهید محمد منتظری 
مخاب��رات منطقه گیالن با حض��ور حاج آقا علوی��ان فرماندهی حوزه 
مقاومت بسیج مخابرات ایران و مهندس آموئی مدیر مخابرات منطقه 
گیالن در س��الن اجتماعات مخابرات اس��تان برگزار گردید. مهندس 
رس��ول آموئی مدیر مخابرات منطقه گی��الن ضمن عرض خیرمقدم 
به میهمانان و بس��یجیان حاضر در جلس��ه،برگزاری این گونه دیدارها 
را بس��یار حائز اهمیت دانس��ت و گفت:بسیج می تواند پشتوانه بسیار 
محکم برای اجرای برنامه های بزرگ جهادی در س��طح کش��ور و در 
شرکت مخابرات باش��د، ما می توانیم با استفاده از توان عظیم بسیج، 

دیدگاهه��ا و دغدغه های فرهنگی و س��ازندگی رهب��ر فرزانه انقالب 
اس��المی را ب��ا اس��تفاده از راهکارهای عملی و برنامه ریزی مناس��ب 
ب��ه اج��را درآوریم. حاج آقا علویان فرمانده بس��یج ش��رکت مخابرات 

ایران نیز،با یاد ش��هدای عزیز و امام ش��هدا، هدف از حضور بسیجیان 
مخاب��رات ایران در جمع مدیران و بس��یجیان مخابرات منطقه گیالن 
را، بررسی وضعیت عملکردی پایگاه مقاومت شهید منتظری مخابرات 
 گیالن و دیدار با علماء، خانواده های معظم ش��هداء و جانبازان عزیز و 
هم اندیش��ی و دور هم نش��ینی ب��ا همکاران خ��وب مخابرات گیالن 
 و عزی��زان بس��یجی عن��وان نم��ود و افزود:با بررس��ی نق��اط قوت و 
ضعف پایگاههای بس��یج، نس��بت به هم افزایی نقاط قوت و برای رفع 
کمبودها،ضعف ها برنامه ریزی و اقدام خواهد شد. در ادامه، آقای حمید 
توفیقی، فرماندهی پایگاه بس��یج مخابرات گیالن، گزارشی از وضعیت 
عملکرد بسیج مخابرات استان و اقدامات برجسته پایگاه شهید محمد 

منتظری را با پخش کلیپ تصویری برای حاضرین تشریح نمود. 

با مشارکت بانک ملی ایران صورت گرفت

کلنگ زنی ساخت مدرسه شش کالسه در سراب 

مدیر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب استان اصفهان خبر داد

پخش مجموعه 38 قسمتی تلویزیونی زندگی به شرط ... از شبکه دو سیما

در سومین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت

تندیس طالیی به پاالیشگاه آبادان رسید

بندر شهید باهنر میزبان مدیران یک خط کشتیرانی اروپایی

پیش بینی افزایش 3 برابری واردات و ترانزیت خودرو

دکتر یخکشی : بخش کشاورزی مازندران هنگام وقوع سیالب بسیار آسیب پذیر است

دیدار فرماندهی حوزه مقاومت بسیج شرکت مخابرات ایران با بسیجیان مخابرات منطقه گیالن

 عملیات اجرای خط انتقال آب شرب از شهر فراغی به روستای یلی بدراق
 و آبرسانی به 8 روستای شهرستان کالله آغاز شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- با حضور مهندس شاهین پاکروح معاون راهبری و نظارت بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، 
مهندس غراوی نماینده مردم در مجلس، مهندس شکیبافر مدیرعامل آبفار استان، فرماندار و مدیران شهرستانی  عملیات اجرایی خط انتقال آب از 
شهر فراغی به روستای یلی بدراق در  ادامه عملیات مجتمع آبرسانی زاو آغاز شد.به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آبفار گلستان، 
در این مراسم مهندس شکیبافر مدیرعامل شرکت آبفار استان اظهار داشت : خط انتقال این طرح 16600 متر طول دارد،؛ که با اتمام طرح طی 
دوازده ماه، 1980 نفر )450 خانوار( از آب شرب بهداشتی این مجتمع بهره مند می شوند.مهندس شکیبافر هزینه این طرح را یک میلیارد و هفتصد 
میلیون تومان برشمرد و تصریح کرد :اجرای این طرح مقدمه توسعه آبرسانی برای روستاهای اقچی بزرگ، اقچی کوچک،گچی سو باال، گچی سو 
پایین،قره آقاچ،چالجه،قویجق،قره ترناو و روشن دره با جمعیت 4413 نفر دیگر خواهد بود.وی اظهار داشت :مجتمع آبرسانی زاو مشتمل بر دو دهنه 
چشمه و سه حلقه چاه می باشد که به 84 روستا) 55 روستا کالله و 29 روستای مراوه تپه( آبرسانی خواهد کرد تا در پایان حدود 62 هزار نفر از 
آب شرب بهداشتی برخوردار شوند.وی افزود : تاکنون 48 روستا) 46 روستا کالله و 2 روستا مراوه تپه( با جمعیت بیش از 43 هزار و ششصد نفر از 
این آب بهرمند هستند.مهندس شکیبافر اعالم کرد: امید است  تا دوسال آینده با پایان عملیات اجرایی مجتمع آبرسانی زاو کالله، مردم 84 روستای 
کالله و مراوه تپه از آب شرب سالم برخوردار می شوند. شکیبافردر ادامه گفت: برای پایان این طرح بیش از پنجاه میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مهندس پاکروح معاون راهبری و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی  آّب و فاضالب کشور افزود: براساس برنامه ها و تدابیر اندیشیده شده ، 
میزان تامین آب شرب روستاهای کشور به شاخص های میانگین کشوری ارتقا خواهد یافت.وی اظهار داشت: براساس مطالعات انجام شده 70 درصد 
از اهالی استان گلستان از آب سالم و بهداشتی بهره مند هستند براین اساس دولت و مجلس در تالش هستند که شاخص های برخورداری از آب 
شرب به سرعت افزایش یابد.نماینده مردم شهرستان های مینودشت، گالیکش ، کالله ومراوه تپه نیز در این آیین گفت: براساس تمهیدات صورت 
گرفته، محرومیت زدایی و توسعه شهرستان های شرق گلستان، به صورت متوازن و هماهنگ صورت خواهد گرفت.مهندس شهرام کوسه غراوی 
با بیان اینکه تامین آب شرب از عوامل مهم توسعه است، افزود: در راستای این امر از محل صندوق توسعه ملی 100میلیون دالر برای تامین آب 
شرب مناطق محروم اختصاص داده شده است.وی افزود: امسال از محل اعتبارات ملی، برای اجرای طرح های عمرانی ، اقتصادی و اجتماعی بیش 
از 92 میلیارد ریال به شهرستان های مینودشت، گالیکش، کالله و مراوه تپه اختصاص یافته است. در ادامه مهندس غراوی عضوکمیسیون عمران 
و تلفیق بودجه در مجلس شورای اسالمی اعالم کرد: امسال مبلغ سیصد میلیون دالر از محل صندوق توسعه ملی برای پروژه های آبرسانی کشور 
در نظر گرفته شده است. وی ابراز امیدواری کرد این اعتبار تحول چشمگیری در تامین آب شرب مردم بخصوص روستاها بوجود آورد.غراوی گفت: 
سال گذشته این مبلغ پانصدمیلیون دالر بوده است که با موافقت مقام معظم رهبری از صندوق دریافت شد.ایشان در پایان ضمن تقدیر از مهندس 
شکیبافر و مجموعه شرکت آبفار استان به جهت خدمات رسانی به جامعه زحمتکش روستایی ، در خصوص اجرای طرحهای آبرسانی به روستاهای 

فاقد آب سالم و بهداشتی و رفع مشکالت روستاهای حوزه انتخابی خود تاکید نمودند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی گلستان:
با مهندسی مجدد 3 حلقه چاه 35 لیتر بر ثانیه به آب شرب روستاها افزوده شد 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب و فاضالب روستایی استان گلستان از افزایش 35 لیتر بر ثانیه به 
منابع آبی روستاهای استان گلستان خبر داد.مهندس مهدی شکیبافر اظهار داشت :نظر به وقوع خشکسالی پیاپی و برداشت بی رویه آب از منابع 
زیرزمینی و به تبع آن کاهش کمی و کیفی سفره های زیرزمینی ، این شرکت اقدام به مهندسی مجدد تاسیسات و منابع تامین آب نموده بطوریکه 
در راستای مواجهه مطلوب با نیاز آبی سال 95  اقدام به الیروبی و لوله گذاری 3 حلقه چاه در روستاهای کهنه کلباد ، قره بالغ و ابه پلنگ با هزینه 
1700 میلیون ریال در 3 ماهه اول  سال 96 نموده که به میزان 35  لیتر بر ثانیه بر پتانسیل استحصال آب شرب روستایی استان  افزوده شده است. 
مهندس شکیبافر در پایان تصریح کرد: با توجه به احیای چاه های فوق الذکر که بخشی از نیاز آبی روستاهای استان را تامین نموده از حفر 2 حلقه 

چاه با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد ریال جلوگیری گردیده است .

همزمان با دهه کرامت 
اردوی فرهنگی تربیتی فرزندان کارکنان شرکت گاز مازندران برگزار شد

ساری – دهقان  -همزمان با دهه کرامت و به مناسبت والدت با سعادت حضرت معصومه )س( اردوی فرهنگی 
تربیتی فرزندان دختر کارکنان شرکت گاز مازندران به مدت 4 روز در مشهد مقدس برگزار شد.  به گزارش روابط 
عمومی شرکت گاز استان مازندران ، "سید حمزه عمادی " دبیر شورای فرهنگی شرکت گاز استان با اشاره به این 
مطلب گفت: برگزاری همایش خانواده مطهر با رویکرد شیوه های دعوت فرزندان به نماز با حضور "حجت  االسالم 
زارعیان " امام جماعت اداره گاز نوشهر از جمله برنامه های انجام شده شرکت گاز مازندران در این اعزام بود. وی افزود: 
افراد شرکت کننده در این اردو عالوه بر تشرف روزانه به حرم مطهر و استفاده از برنامه های فرهنگی – مذهبی بارگاه 
ملکوتی حضرت ثامن الحجج )ع( ، طبق برنامه های اعالم شده در برنامه هایی از جمله همایش عفاف ، حجاب ، سبک زندگی ایرانی اسالمی که با 
حضور "خانم عظیمی" برگزار شد،حضور داشتند . عمادی در ادامه دوران جوانی را بهترین دوران برای کسب علم و عبادت خداوند متعال و ابراز داشت: 
جوانان و نوجوانان لحظات جوانی خود را غنیمت بدانند و از هر لحظه و هر زمان زندگی خود، برای علم آموزی و معرفت افزایی به بهترین وجه استفاده 
کنند. دبیر شورای فرهنگی شرکت گاز مازندران با اشاره به برگزاری اردوی فرزندان دختر کارکنان به مشهد مقدس، گفت: این اردو در راستای طرح 
اوقات فراغت و افزایش نشاط، پویایی، خودباوری و بهره گیری از فرصت ها برگزارشده است. وی برنامه های متعدد تفریحی و آموزشی را از مزایای این 
اردو دانست و ابراز داشت: تمام سعی ما بر این بود که در کنار برنامه های تفریحی، با برگزاری کالس های آموزشی، مهارت های فردی را نیز افزایش 

دهیم. الزم به ذکراست در این همایش اردویی 4 روزه بیش از 135 نفر از فرزندان دختر کارکنان در مقاطع راهنمایی تا دانشگاه حضور داشتند .

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی: 
هدف از تکریم بقاع متبرکه ، باور مردم به قطب فرهنگی بودن بقاع می باشد 

اراک- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی ،هدف از تکریم بقاع متبرکه را باور 
 مردم به قطب فرهنگی بودن بقاع دانس��ت.  به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف وامورخیریه اس��تان مرکزی،
حجت االسالم سید محمدباقرحسینی اراکی مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان مرکزی با استناد به فرمایش رهبری 
هدف از تکریم بقاع متبرکه را باور مردم به قطب فرهنگی بودن بقاع، تکریم و بزرگداشت امامزادگان واجب التعظیم، 
ترویج فرهنگ زیارت و پاسخگویی به شبهات دشمنان، جذب حداکثری گروه ها و اقشار مختلف جامعه و زمینه سازی 
برای مش��ارکت مردمی در مدیریت و عمران و برنامه های بقاع متبرکه عنوان کرد.  حجت االس��الم حسینی اراکی 
اظهارکرد: اس��تان مرکزی از ظرفیت خوب خیرین در س��اخت و ساز امامزادگان برخوردار است، به طور مثال خیرین در ساخت امامزادگان صالح، 
محمد و اسماعیل)ع( بیش از 10میلیارد تومان هزینه کردند، یا در امامزاده محمدعابد)ع( اراک تاکنون 6میلیارد تومان توسط خیرین هزینه شده 
است.  وی تصریح کرد: یکی دیگر از اهداف اوقاف برای دهه کرامت ایجاد تعامل دوسویه بین آستان امامزادگان)ع( و دستگاه های دولتی و غیردولتی 
است، یکی از برنامه های شاخص دهه کرامت در امامزاده 72تن ساروق برگزار می شود.  حجت االسالم حسینی اراکی افزود: شاید تا 15روز آینده 
گنبد اصلی این امامزاده نصب شود. متأسفانه هنوز هیچ دستگاهی نتوانسته است از ظرفیت امامزاده 72 تن ساروق برای جذب گردشگر استفاده کند 
تالش می کنیم این امامزاده را به توجه به این محل رخ دادن معجزه قرن است برای جذب گردشگر و حتی مرکز ویژه قرآنی مهیا کنیم. وی تجلیل 
از هیات امنا، خادمان و خیرین بقعه ساز، ائمه جماعت امامزادگان و بقاع متبرکه، صاحبان اثر پژوهشی، سخنرانی در خصوص اشاعه فرهنگ انتظار، 
سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه  ... را از برنامه های دهه کرامت عنوان کرد. مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مرکزی در پایان، خبرنگاران را 
میدان دار خنثی کردن توطئه های دشمن دانست و گفت: انعکاس اخبار امامزادگان به شبهات پاسخ می دهد، حجم عظیمی از اخبار علیه امامزادگان 
توسط دشمنان هدایت می شود که با اندکی تحقیق می توان به آنها پاسخ داد و مردم را از ابهام خارج کرد. معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف 
و امور خیریه استان مرکزی نیز گفت: امروز دشمن به عناوین مختلف محل فعالیت های فرهنگی تأثیرگذار مانند امامزادگان را شناسایی و در فضای 

مجازی مورد هجمه قرار داده است. 

مدیریت بحران حادثه بندر کنگان بدون تلفات جانی
بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به مدیریت بحران حادثه بندر 
کنگان بدون تلفات جانی گفت: با اقدامات پیشگیرانه و مجاهدت های نیروهای زبده امدادی، از گسترده شدن ابعاد 
مخرب آتش و صدمه زدن به سایر شناورها و زیرساخت های موجود جلوگیری شد. به گزارش روابط عمومی، محمد 
مهدی بنچاری در جمع خبرنگاران به تشریح ابعاد مختلف حادثه آتش سوزی بعداز ظهر روز جمعه سی ام تیرماه 
در بندر چندمنظوره کنگان پرداخت و از تالش های دلسوزانه همه ارگان ها و دستگاه های همکار در این عملیات 
نفسگیر قدردانی کرد. وی از  مشارکت چندین شناور ناجی، آتش خوار ، یدک کش و تیم های آتش نشانی شهرهای 
کنگان و دیر در این عملیات س��خن به میان آورد و افزود: علت وقوع این حادثه به طور احتمالی روش��ن ماندن پمپ تخلیه آب در یکی از شناورها 
تشخیص داده شده است که پس از بررسی تخصصی و میدانی تیم های کارشناسی، علت دقیق به اطالع مردم خواهد رسید. بنچاری به مصوبه 
شورای تامین استان بوشهر استناد کرد و گفت: از یکسال پیش با ابالغ به تعاونی لنج داران بر این موضوع که نباید هیچ شناوری بدون خدمه و یا ملوان 
در اسکله رها شود، تأکید شده و تذکرات الزم چه در بازدیدهای میدانی توسط کارشناسان و چه در قالب مکاتبات رسمی، اطالع رسانی شده بود.  
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به مجهز بودن اسکله های تجاری بندر کنگان به سیستم آتش نشانی، خاطرنشان کرد: اسکله های 
پهلوگیری شناوری تجاری مجهز به سیستم اطفاء حریق از قبیل شیرهای هیدرانت و مانیتورینگ های مستقر روی دکل بوده است. وی با بیان اینکه 
بررسی های دقیق درباره علت وقوع حادثه آتش سوزی بندر کنگان در دست پیگیری است، گفت: در این حادثه پس از وقوع آتش سوزی، شناور مضطر 
از اسکله جداسازی شده و در محدوده امن سیستم های آتش نشانی اداره بنادر و دریانوردی قرار می گیرد. بنچاری  با اشاره به اعزام شناورهای امدادی 
برای ارائه خدمات در حادثه آتش سوزی بندر کنگان، تصریح کرد: به محض وقوع حادثه، کمیته مدیریت بحران در این اداره کل تشکیل و بر اساس 
تصمیم عاجل این کمیته، 2 شناور ناجی از بنادر دیر و عسلویه به موقعیت اعزام شدند و این در حالی است که افزون براین، مجموعه های وابسته به 

شرکت نفت و شهرداری نیز اقدام به اعزام تیم های آتش نشانی کردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی :
چهارمین نمایشگاه کشوری صنایع دستی در ارومیه برگزار می شود

ارومیه- خبرنگار فرصت امروز- جلیل جباری در نشس��ت خبري که در خانه مطبوعات برگزار ش��د، گفت: 
از دالیلی که استان نتوانسته از ظرفیت خود استفاده کند، عدم معرفی کافی استان است؛ استفاده از ظرفیت های 
موجود در حوزه های سرمایه گذاری و گردشگری می تواند تاثیر بسیاری در جذب گردشگر داشته باشد. وی افزود: 
رویدادهای فرهنگی و هنری و جشنواره ها سیاستگذاری هایی است که بر عهده میراث بوده و میتواند در بحث جذب 
گردشگری تاثیر گذار باشد؛ دو اقدامی که قرار بر انجام آن است، یکی برگزاری دومین جشنواره سفره ایرانی به جهت 
پرداختن به تنوع غذایی می باشد که از چهار تا شش مرداد ماه در محل پارک ائللر باغی از ساعت 5 بعدازظهر با 60 
تا 70 غرفه برگزار خواهد شد؛ هدف از برگزاری این جشنواره، معرفی نوع غذاها و خوراک های بومی- محلی است. جباري با اشاره به برنامه های اداره 
کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی اظهار داشت: چهارمین نمایشگاه کشوری صنایع دستی 9 تا 13 مرداد ماه با شرکت 
هنرمندانی از 25 استان کشور با 120 غرفه در مجتمع نمایشگاهی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان غربی در ارومیه برگزار می شود. وی با 
بیان این که تمام این اقدامات می تواند فرصت خوبی برای کمک به حفظ صنایع دستی استان باشد، تصریح کرد: از پنجم تا ششم برای نشان دادن 
امنیت کامل در شمال استان به مردم، مراسم مذهبی ارامنه برگزار می شود. جباری بیان کرد: از 366 رشته موجود در کل کشور، 40 رشته صنایع 
دستی در استان وجود دارد، قانون بیمه شاغالن صنایع دستی نیز یکی دیگر از اقداماتی است که در حال پیگیری است؛ بحث اعطای تسهیالت به 

هنرمندان و صنعتگران و توسعه های آموزشی و حرفه ای به عالقمندان صنعتگری از دیگر کارهای مهم این مجموعه می باشد.



اکث��ر ما تاکنون بعضی از اش��تباهات را بیش از یک بار 
تک��رار کرده ایم و هر بار نیز با خ��ود گفته ایم: »دیگر این 
کار را نخواه��م کرد.« اما تکرار یک اش��تباه در درازمدت 
می تواند هزینه هایی به دنبال داشته باشد که جبران آنها 

دشواری های خاص خود را خواهد داشت. 
به گزارش دیجیاتو، البته مس��لماً می توان از اشتباهات 
گذشته درس گرفت و به جای تکرار آنها، از دانش و خرد 
به دس��ت آمده در زندگی آینده بهره برد. با توجه به این 
موضوع، در ادامه پنج روش برای یادگیری از اش��تباهات 

گذشته را مطرح می کنیم: 

به اشتباه خود اعتراف کنید
مقصر دانس��تن دیگ��ران و ش��انه خالی ک��ردن از بار 
مس��ئولیت، برای هیچ کس مفید واقع نخواهد شد. برای 
درس گرفتن از اشتباهات، ابتدا باید مسئولیت پذیری در 
قبال نتایج را یاد بگیرید. چنین کاری دش��وار است اما تا 
زمانی  که نتوانید بگویی��د  »تقصیر من بود«، هنوز برای 

تغییر آماده نشده اید. 
از خودتان سوال کنید

هرچن��د ش��اید تفک��ر درب��اره اش��تباهات ت��ا حدی 
ناراحت کننده باش��د، اما به هر حال مرور آنها قطعاً مفید 
خواهد بود. پیش��نهاد می کنیم از خودتان بپرسید:  »چه 
عاملی موجب بروز اش��تباه ش��د؟ «،  »دفعه بعد چه کار 
بهتری از دستم بر می آید؟ «،  »چه چیزی یاد گرفتم؟ «. 
با نوشتن پاسخ این سواالت، دید شفاف تری به موقعیت 
پیدا می کنید. دیدن پاس��خ ها روی کاغذ به ش��ما کمک 
می کن��د درب��اره یک موقعیت احساس��ی ی��ا غیر عادی، 

منطقی تر فکر کنید. 

برنامه ریزی کنید
س��رزنش کردن خود ب��ه خاطر اش��تباهات، در آینده 
کمکی به ش��ما نخواهد کرد. از زمان خود استفاده کرده 
و برای دس��تیابی به عملکرد بهت��ر در آینده، برنامه ریزی 
کنید. تا جایی که می توانید جزییات را در نظر بگیرید اما 

در عین حال، انعطاف پذیری را نیز فراموش نکنید، چراکه 
ممکن است بعدها به تغییراتی در برنامه نیاز پیدا کنید. 

تکرار اشتباه را برای خود سخت کنید
برای جلوگیری از تکرار اشتباه، فقط به نیروی خواستن 
خود اتکا نکنید بلکه ش��انس موفقی��ت خود را با کاهش 
احتمال اش��تباه افزایش دهید. سعی کنید از شرایطی که 
تکرار اش��تباه را برای تان آسان می کنند دوری کرده و تا 

جای ممکن اشتباه کردن را برای خود سخت کنید. 

فهرستی از دالیل عدم عالقه به تکرار اشتباه تهیه کنید
بعضی اوقات فقط چند ثانیه س��هل انگاری باعث تکرار 
اش��تباه می شود. تدوین لیستی از دالیل غیر قابل پذیرش 
بودن اشتباه به شما کمک می کند قانونمندتر رفتار کرده 
و در ش��رایط خاص با ن��گاه کردن به فهرس��ت، از تکرار 

اشتباه خودداری کنید. 
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بنتلی گالین؛ خودرویی با الهام از کشتی های لوکس

تبدیل ارتباطات مجازی به 
مشتریان واقعی

اینترنت و ارتباطات آنالین، کارآفرینان را به سمت 
کس��ب وکارهای مجازی کشانده اس��ت، اما می توان 

این دورکاری را به ارتباطات رو در رو تبدیل کرد. 
به گزارش زومیت، ش��اما حیدر موس��س و مدیر 
اجرایی ش��رکت بازاریابی Zen، به عنوان نویسنده 
یک��ی از نخس��تین کتاب ها با موضوع رس��انه های 
اجتماع��ی، اعتق��اد دارد که ش��بکه های اجتماعی 
قدرت عظیمی در تولید کسب وکار حرفه ای دارند 
و همچنین می گوید: »درس��ت است که نمی توان 
انتظار داش��ت تمامی مخاطبان آنالین را در فضای 
واقع��ی و چهره به چهره مش��اهده کنیم، اما ایجاد 
روابط خوب و پای��دار موفقیت مان را به عنوان یک 

کارآفرین یا مدیر بیشتر می کند.«
او ادامه می دهد: »نخستین تجربه ارتباط آنالین 
با مش��تری هایم زمانی بود که س��رویس لینکداین  
)ش��بکه اجتماعی-تجاری( از محلی برای گپ های 
دوس��تانه، تبدیل به ش��بکه ای تجاری ش��د و عده 
زی��ادی از متخصصان در مش��اغل مختلف، فضای 
مناس��بی برای معرفی و ارائه خدمات خود یافتند. 
همچنین این س��ایت منجر به گسترش کسب وکار 
م��ن و دریافت تماس های متعدد و ش��گفت آوری 
شد! از آن دوران به قدرت شبکه های اجتماعی پی 
بردم و برنامه های دیگری مانند shapr  )ش��بکه 
اجتماعی-تج��اری(، زمین��ه مالق��ات حضوری و 

مشتریان واقعی را برای من فراهم آوردند.«
مدتی پیش ش��اما حیدر یک سخنرانی با عنوان  
»رواب��ط رهبران بزرگ با مخاطب��ان« انجام داد و 
طی آن مزایای استفاده از شبکه های اجتماعی در 

رشد یک کسب وکار را این گونه معرفی کرد:
ارتباطات مجازی را در جهت رشد کسب وکار 

حقیقی به کار ببرید
برای اینکه مطمئن ش��وید روابط آنالین شما در 
مسیر درس��تی قرار دارد، الزم است آن  را بررسی 
کنید و ببینی��د به چه نحوی ارتباط می گیرید. آیا 
فقط از خبررس��انی ایمیل استفاده می کنید؟ چت 
می کنید؟ یا مش��تری را به ق��رار حضوری دعوت 
می کنی��د تا درباره نحوه هم��کاری و ارائه خدمات 

همفکری  کنید؟ 
اگر هیچ یک از موارد ب��اال را در ارتباطات کاری 
خود ندارید، پس الزم اس��ت به فکر تحول باشید. 
البته این کار آس��انی نیس��ت و نمی توان به راحتی 
ارتباط��ات مجازی را به حقیق��ی تبدیل کرد. عده 
زی��ادی از مخاطبان ما از لح��اظ زمانی و مکانی از 
ما دور هس��تند و ع��ده ای دیگر از مش��تریان مان، 
اف��رادی درونگرا و خجالتی ان��د و ترجیح می دهند 
از ق��رار حضوری بگریزند، اما ب��ا تمام این اوصاف، 
مالقات حضوری تحول بس��یاری در روند همکاری 
دو طرف ایجاد می کند که بس��یاری از اهمیت آن 

غافل هستند. 

از تکنولوژی برای تمرکز و تالش بیشتر بهره ببرید
هرگز قدرت ش��بکه های اجتماعی را دس��ت  کم 
نگیرید و مطمئن باش��ید که تاثی��ر خود را از این 
طریق بر مخاطب خواهید گذاش��ت. برای مثال در 
برنامه shapr  شما می توانید موضوعات و مشاغل 
مورد عالقه تان را اعالم کنید و سپس منتظر بمانید 
ت��ا روبات ها، افرادی را که با ش��ما وجه اش��تراک 
دارند، معرفی کنند. از این طریق می توانید به چت 
ک��ردن بپردازید، قرارهای حضوری ترتیب دهید و 

برای ایده های کاری مشترک برنامه ریزی کنید.
در واق��ع برنامه shapr روزان��ه تعدادی از افراد 
هم ایده و هم نظر با ش��ما را معرف��ی می کند تا به 
ایج��اد ارتب��اط در دنی��ای واقعی ترغیب ش��وید. 
همچنین در بخش تنظیمات از ش��ما نحوه ارتباط 
را می پرس��د. مالقات حض��وری، نوش��یدن قهوه، 
پیاده روی، تماس تلفنی و. . . مواردی هس��تند که 

می توانید برگزینید.

از کنفرانس ها و همایش ها بیشترین بهره را 
ببرید

وقتی در محی��ط همایش های کس��ب وکار قرار 
می گیرید، با افراد مختلفی آشنا می شوید و زمینه 
همفکری و همکاری های بعدی ایجاد می شود. پس 

قبل از ورود برنامه ریزی داشته باشید:
- لیست ش��رکت کنندگان را بررسی و مشخص 
کنید که برقراری ارتباط با چه افراد و سازمان هایی 

مناسب است.
- متن مناس��بی آماده کنید و سواالت تخصصی 
در نظ��ر بگیرید ت��ا بتوانید گفت و گوی��ی فرا تر از 
مکالمات روزانه داش��ته باشید و بحث را به فضای 

کاری بکشانید.
- مخاطب��ان آنالی��ن  خ��ود را نی��ز ب��ه مالقات 
حض��وری در چنی��ن فضاهای��ی دع��وت کنید تا 

مشتری همیشگی تان شوند.

روابط چهره به چهره کسب وکارتان را 
مستحکم  می کند

وقتی تمام مش��تریان ش��ما در فض��ای مجازی 
و به ص��ورت آنالی��ن هس��تند، فقط ن��ام تجاری و 
محصوالت تان مطرح می ش��وند، اما بهتر است هر 
کاربر آنالین متوجه ش��ود کارآفرین و ش��خصیت 
حقیق��ی این برند چه کس��ی اس��ت؟ ب��ه عالوه با 
داش��تن روابط واقعی و حضوری، س��المت روحی 
و جس��می خود را نیز تقوی��ت می کنید و زندگی 
ش��ادتر، طوالنی تر و ش��غل باثبات ت��ری خواهید 

داشت.
INC منبع

مدرسه کسب وکار

 )Houseparty(  نام شرکت: هاوس پارتی
س��رمایه گذاری س��رمایه گذار خطرپذیر: ۶۹.۵ 

میلیون دالر 
چ�ه کاری می کند؟ ای��ن ویدئوچت گروهی 
اجازه اضافه شدن افراد تا هشت نفر را می دهد 
)ش��بیه یک دورهمی آنالین( و ب��ه آنها اجازه 
می ده��د به آس��انی به این چ��ت وارد و خارج 

شوند. 
چرا ق�رار اس�ت کارش بگیرد؟ تماش��ای 
آنالی��ن دوس��تان در نقاط مختل��ف جهان به 
صورت زنده در یک جا، ش��اید گامی باشد که 
بتواند نرم افزارهای قدرتمند چت اخیر را پشت 

سر بگذارد. 

ویدئوچت گروهی 

معرفی استارتاپ

بنتلی مدلی جدید از خ��ودروی کنتیننتال را معرفی 
کرده است که با نام گالین شناخته می شود و در ساخت 
آن از کشتی های تفریحی لوکس الهام گرفته شده است. 

 GT بنتلی روز گذش��ته از نس��خه وی��ژه کنتیننتال
کانورتیب��ل رونمایی کرد ک��ه Galene Edition نام 
دارد. ای��ن خودرو که توس��ط بخ��ش خودروهای خاص 

بنتلی به نام مولینر س��اخته شده است، نسخه ای بسیار 
لوکس در س��بد ای��ن برند اصیل انگلیس��ی محس��وب 

می شود. 

برای مطالعه 745 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: بی تردید خالقیت و نوآوری برای هر 
ش��رکتی یک امر ضروری است تا بتواند از مرزهای مرسوم و 
معمول بگذرد، اما کارشناسان بین خالقیت و نوآوری تفاوت 
قائل هستند. خالقیت پیدایی و تولید یک اندیشه و فکر جدید 
اس��ت در حالی  که نوآوری عملی ساختن آن اندیشه و فکر 
جدید است. شما برای شرکت خدماتی می توانید از خالقیت 
و نوآوری برای جلب نظر مشتری و ارائه خدمات بهتر استفاده 

کنید. با توجه به نوع خدماتی که شما به مشتریان می دهید، 
هرچه قدر شما نوآورانه تر برخورد کنید طبعا مشتریان رضایت 
بیش��تری خواهند داشت. شما باید از همه ابزارها و امکانات 
موجود برای ایجاد یک بس��تر نو استفاده کنید تا ذهن ها و 
نگاه ها به سمت شما جلب شود. مثال اگر در زمینه خدمات 
سرویس تاکسی تلفنی فعال هستید، می توانید کاری نو ارائه 
کنید و در هر اتومبیل یک یا چند نسخه روزنامه بگذارید تا 
مسافران از آن استفاده کنند یا زمانی  که اتومبیل به سمت 
مسافر حرکت کرد، با یک پیامک او را مطلع کنید تا حاضر 

ش��ود. اینها کارهای نو و تازه اس��ت و می تواند موجب جلب 
رضایت بیشتر شود. نوآوری به معنی به کارگیری اندیشه های 
خالقانه اس��ت که در یک ش��رکت می توان��د به صورت یک 
کاالی جدید یا راه حل جدید باشد، بنابراین نوآوری موجب 
رشد و توسعه شرکت می شود و شما باید هر ماه یا هر فصل با 
ایده های خالقانه کارهای نوآورانه ای برای شرکت ارائه کنید. 
نوآوری به معنای زنده بودن و جریان داش��تن خون در بدن 
شرکت است و تا زمانی  که شرکت حیات دارد، باید کارهای 
نوآورانه مانند خون به آن تزریق شود تا جانی دوباره بگیرد. 

نقش خالقیت و نوآوری در موفقیت

پرس�ش: مدیر یک ش�رکت خدماتی هستم و می خواهم بدانم خالقیت و نوآوری در موفقیت یک شرکت خدماتی موثر 
است؟  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

راننده تاکسی
لطفا رعایت کنید! 

وارد تاکس��ی که ش��دم راننده آماده حرک��ت بود. قبل 
از اینکه من س��الم کنم، س��الم کرد و گف��ت: همه میدان 
ولیعصر؟ گفتیم: بله. تا خواس��ت به م��ن که صندلی جلو 
نشسته بودم اشاره کند که کمربند رو ببندم من زودتر این 
کار رو کردم. شیش��ه های اتومبیل باال رفت و کولر روش��ن 
ش��د. خیلی تعجب کردم ک��ه راننده تاکس��ی در گرمای 
تابستان کولر ماش��ین رو روشن کرد. بابت همین، وظیفه 
خودم دانس��تم از ایشان تشکر کنم. خیلی خوشحال شد و 
گفت: به هر حال هوا گرم است و وظیفه ماست که رضایت 
شما را جلب کنیم. گفتم اما همه رانندگان تاکسی مثل شما 
فکر نمی کنند و تقریباً نود درصد تاکسی ها کولر رو روشن 
نمی کنند. تا این رو گفتم خانمی که پشت سر من نشسته 
بود، گفت: این آقا راست می گه شما جزو معدود راننده هایی 
هستید که تابس��تان کولر روشن می کنید، همه یا می گن 

کولر ماشین خرابه یا اینکه به موتور ماشین فشار می یاد. 
پیرمردی که پشت سر راننده نشسته بود، لبخندی زد 
و گفت: این آقا یک راننده حرفه ای هستند نه تنها کولر را 
برای رضایت مس��افران روشن کردند بلکه تو همین چند 
دقیقه که رانندگی کردند متوجه ش��دم اصول رانندگی را 
کاماًل رعایت و برای تغیی��ر الین ها حتماً از چراغ راهنما 

استفاده می کنند. 
 راننده درحالی که از آینه وس��ط پیرمرد را نگاه می کرد 
تش��کر کرد و گفت: پدرم یک نظام��ی بود و به ما یاد داد 
ک��ه هر کاری اصول و قاعده ای دارد. رانندگی هم یک کار 
شریفی است و هر کس وارد این حرفه می شود باید خیلی 

از اصول و قواعد را رعایت کند. 
پس��ر جوانی که صندلی عقب نشس��ته ب��ود و تاکنون 
حرفی نزده بود، گفت: آقای راننده راست می گن رانندگی 
اصول و قاعده ای داره. من دیروز تو همین مس��یر س��وار 
تاکسی ش��دم. راننده تاکسی یک برچس��ب بزرگ روی 
شیشه جلو نصب کرده بود به این مضمون که حرف زدن 
با تلفن همراه ممنوع. ما هم هیچ کدام با تلفن همراه حرف 
نزدیم اما در تمام طول مسیر رادیوی تاکسی با صدای بلند 
روشن بود. من فقط از ایشان پرسیدم چرا تلفن همراه در 
تاکسی ممنوع اس��ت؟ راننده خیلی جدی و با عصبانیت 
گفت: معلومه. برای اینک��ه آلودگی صوتی ایجاد می کنه. 
االن کی اعصاب داره؟ گفتم: ببخشید صدای رادیو با چند 
تا گوینده و موسیقی عجیب و غریب آلودگی صوتی ایجاد 
نمی کن��ه؟ با همان حالت عصبانیت گفت: نه آقا. ناراحتی 

پیاده شو. 
پیرم��رد رو ک��رد به ج��وان و گفت: درس��ته خیلی از 
رانن��دگان رعایت نمی کنند. حتی بعضی تاکس��ی ها این 
قدر کثیف هستند که وقتی روی صندلی می شینی روی 
لباسات با این گرما و عرق کردن ها لک می شه و باید بدی 
خشکشویی. خانم مسافر وارد بحث شد و گفت: لباس های 
بعضی از این راننده ها هم خیلی کثیف اس��ت و کسی به 
اینها توجه نمی کنه. یا از این الین به اون الین بدون چراغ 
راهنما می رن یا الکی بوق می زنن یا سرعت غیر مجاز دارند 
حاال برید اروپا ببینید راننده های تاکسی چه کار می کنند. 
راننده تاکسی نگاهی به من کرد و گفت: حسابی بحث 
راه انداخت��ی. اما دوس��تان یک نکت��ه را فراموش نکنید 
اگر قرار باش��د راننده های تاکس��ی همه اصول و قواعد رو 
رعای��ت کنند باید در یک جامعه کام��اًل مقرراتی زندگی 
کنیم. بس��یاری از این راننده ها مشکل مالی دارند. برخی 
بازنشسته هس��تند. بعضی ها هم از سر ناچاری دارند کار 
می کنن��د. دخل و خرج اینها با هم نمی خونه. تاکس��ی ها 
برخی فرس��وده اند و کس��ی همراهی نمی کن��ه. اگر هم 

تعویض بکنند ماهانه کلی قسط باید بدهند. 
به هر حال این طرف را هم نگاهی بکنید. من با ش��ما 
موافقم که یک راننده تاکس��ی باید اس��تاندارد باشد. باید 
لباس فرم بپوشد، باید کولر روشن کند، باید ماشین تمیز 
داش��ته باش��د و خیلی چیزهای دیگر، ام��ا آیا همه چیز 
استاندارد است و فقط راننده تاکسی استاندارد نیست؟ من 
12 س��ال در اروپا زندگی کردم. خواهش می کنم ما را با 
کشورهای دیگر مقایسه نکنید. طبعا خیلی از چیزهای ما 
با کش��ورهای دیگر فرق دارد و تاکس��ی و تاکسیرانی هم 

دچار اشکال است. 
گفتم: آقای راننده فرمایش ش��ما متین و درست است، 
اما اگر همه ماها به سهم خود یک قدم کوچک در جهت 
بهتر ش��دن وضعیت برداریم ش��اید خیلی چیزها درست 
ش��ود. شما در همین ش��هر و با همین وضعیت خیابان و 
جاده و تاکسیرانی دارید کار می کنید اما هم لباس مرتب و 
تمیز پوشیدید، هم بی اجازه برای مسافر آهنگ نگذاشتید، 
هم ماشین شما تمیز است و هم کولر رو روشن کردید و 
هم اصول رانندگی را رعایت می کنید. شما می توانید یک 

الگو برای همه راننده های تاکسی باشید. 
به مقصد نزدیک شدیم و راننده درحالی که لبخندی به 

لب داشت، گفت: من هم امیدوارم. 
 مس��افران یک بار دیگر از راننده تشکر کردند. من هم 
درحالی که در حال پیاده شدن بودم خیلی خوشحال بودم 

که با یک راننده خوب تاکسی در تهران آشنا شدم. 

آداب کسب و کار

پارسا امیری
کارشناس فروش
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