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تضاد و تعارض در تصمیمات پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

راه های رفته و نرفته 
اقتصاد ایران

ت��ورم تک رقمی، رش��د اقتص��ادی باالی 8درصد، کنترل نوس��انات نرخ ارز، ثب��ات در بازار س��رمایه و... همگی از 
دس��تاوردهای وزارت اقتصاد اس��ت که اگر با همکاری و همدلی سایر نهادها و وزارتخانه ها همراه می شد، می توانست 
اوضاع اقتصادی در کشور را بهبود بخشد. به گزارش آنا، اقتصاد ایران در سال های گذشته حال و روز خوبی نداشت. با 
وجود درآمدهای نفتی باال، نه تنها رشد اقتصادی در کشور محقق نشد، بلکه اقتصاد ایران هر روز کوچک و کوچک تر 

شد تا آنجا که رشد اقتصادی منفی در کنار تورم باال عمال هر فعالیت اقتصادی را با چالش جدی مواجه می کرد. 

امروز، امضای قرارداد جدید 
خودرویی با فرانسوی ها
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رئیس جهاد دانشگاهی از تصویب 1۲ طرح ملی در شورای علمی سازمان برنامه خبر داد

راه اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی برای مدیران کشور

3 اشتباه جبران ناپذیر در تبلیغات فیس بوکی
ضرورت توجه به خلق ارزش مشترک 

عوامل تاثیر گذار بر تصمیم مشتریان
اهمیت صداقت در موفقیت کسب و کار

»مسئولیت اجتماعی شرکت« به مثابه یک رویکرد مدیریتی
کسب وکارهای ارزان

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 همکاری تویوتا و مزدا  برای 
تولید خودرو در آمریکا

یادداشت

یادداشت

محمدرضا محمدی
کارشناس کسب و کار

نقش کابینه دوازدهم در 
شکوفایی فضای کسب و کار 

سیاست های اقتصادی دولت 
ارتباط مس��تقیم با رشد تولید 
و اش��تغال و بهب��ود وضعی��ت 
رو  ای��ن  از  دارد.  کس��ب و کار 
انتخاب درس��ت تیم اقتصادی 
می توان��د  دوازده��م  کابین��ه 
آغ��ازی ب��رای تغیی��ر وضعیت 
کس��ب و کار تلقی ش��ود.  یکی 
از چالش برانگیزتری��ن مس��ائل 
قوانین  در ح��وزه کس��ب و کار 
دس��ت وپاگیر دولتی اس��ت که 
کسب و کار  رش��د  مانع  همواره 
می ش��ود. براساس گزارش های 
مختلف رتبه ایران در ش��اخص 

کسب و کار   انجام  کلی 
)متشکل از...

مطابق مصوبه ستاد فرماندهی 
اقتصاد مقاومتی، در سال جاری 
ایجاد ۲۵۰ هزار شغل در بخش 

و  بازرگان��ی  خدم��ات 
اصناف در کشور...

علی فاضلی
رئیس اتاق اصناف ایران
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اصالح قوانین صنفی در جهت 
رونق بخش خصوصی
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نشـانه هایی مبنـی بـر تغییـر رویکـرد سـرمایه گذاران از 

ساخت و ساز در مناطق شمال شهر به هسته مرکزی 
با رشد 56 درصدی صدور پروانه های ساختمانی...

رشد 13 درصدی قیمت مسکن در منطقه 1۲ به ثبت رسید

 رونق مسکن
در بافت فرسوده تهران



دومین دوره ریاست جمهوری 
حس��ن روحان��ی در حالی آغاز 
می ش��ود ک��ه دول��ت اول وی 
در  تجربی��ات  بی س��ابقه ترین 
عرص��ه اقتص��اد را در کارنام��ه 
خود ثبت کرده است. به گزارش 
خبرآنالی��ن، چه��ار س��ال اول 
فعالی��ت دولت حس��ن روحانی 
در ش��رایطی ب��ه پایان رس��ید 
ک��ه دولت وی توانس��ت رکورد 
بی نظیر باالترین رشد اقتصادی 
در س��ه دهه اخیر را در کارنامه 

خود ثبت کند. 
در ش��رایطی که به گفته علی 
طیب نیا، وزی��ر امور اقتصادی و 
دارایی متوس��ط رشد اقتصادی 
ایران در چهار دهه گذشته بین 
3 ت��ا 3.1درصد اس��ت، اقتصاد 
از  ایران توانست رش��دی بیش 
12درص��د را در س��ال 1395 
تجربه کند. این رشد در آخرین 
س��ال فعالیت دولت یازدهم در 
حال��ی اتفاق افتاد که این دولت 
وارث اقتصادی بی ثبات و آشفته 
بود. رش��د اقتص��ادی ایران در 
س��ال 1392، نخس��تین س��ال 
فعالی��ت دولت حس��ن روحانی 
برابر ب��ا منف��ی 1.9درصد بود. 
س��ال  آخری��ن   ،1391 س��ال 
فعالیت دول��ت دهم نیز اقتصاد 
رش��د منفی 6.8درصد را تجربه 
کرده و س��فره کوچک شده آن 
تحویل دولت یازدهم شده بود. 

هرچند بسیاری از کارشناسان 
عملکرد اقتصادی دولت را قابل 
س��تایش و بی نظی��ر می دانند، 

اما با این حال برآوردها نش��ان 
دول��ت  طوالن��ی  راه  می ده��د 
یازدهم تا بهبود شرایط اقتصاد 
هنوز به پایان نرس��یده و دولت 
دوازده��م نی��ز مس��ئولیت های 
ح��وزه  ای��ن  در  را  س��نگینی 

داراست. 
موقعی��ت اقتص��اد ای��ران در 
چهار س��ال گذش��ته تغییراتی 
جدی را ش��اهد ب��ود، اما با این 
ح��ال اقتصاد همچن��ان کانون 
حم��الت منتق��دان دولت تلقی 
می شود. دولت دوازدهم هرچند 
ح��وزه  در  مس��اعد  موقعیت��ی 
اقتصاد داراس��ت، ب��ا این حال 
بحران هایی  میراث دار  همچنان 
ابتدایی تری��ن  در  ک��ه  اس��ت 
س��ال های ده��ه 90، اقتصاد را 
به خود مش��غول کرد و حاال در 
پایانی ترین س��ال های این دهه 
ک��ه با قرن تازه گ��ره می خورد، 
بای��د برای حل ش��ان چ��اره ای 

اندیشیده شود. 

یارانه؛ چاله یا چاه
یارانه های نقدی که از س��ال 
1389 به م��ردم ایران پرداخت 
می ش��ود، همراه دولت دوازدهم 
برای  برنام��ه ای  ب��ود.  خواه��د 
تغییر روند پرداخت یارانه نقدی 
نیس��ت. این را مقام��ات دولت 
یازده��م می گوین��د و آنچه در 
برنامه شش��م توسعه پیش بینی 
ش��ده نیز گواهی ب��ر تداوم این 

روند است. 
ماهان��ه  ایران��ی   ه��ر 

45 ه��زار و 500 توم��ان یارانه 
نق��دی در قال��ب کمک هزین��ه 
یارانه ای،  اق��الم  قیمت  افزایش 
خصوصا انرژی دریافت می کند. 
این پول در ش��رایطی ماهانه به 
حس��اب بی��ش از 74 میلی��ون 
ایرانی واریز می ش��ود که امروز 
مقایس��ه  در  بنزی��ن  قیم��ت 
در  همس��ایه،  کش��ورهای  ب��ا 
ای��ران پایین اس��ت اما مقاومت 
اجتماع��ی برابر قط��ع یارانه ها، 
تداوم پرداخ��ت آن را رقم زده 
است. شواهد حاکی از آن است 
که پ��ای دولت دوازدهم حداقل 
تا س��ال 1399 در چاله یارانه ها 

باقی خواهد ماند. 

دولت بدهکار 
ای��ران بدهکار اس��ت،  دولت 
نفس بدهکاری برای دولت ها بد 
نیس��ت، اما وقتی این بدهکاری 
ب��ا بدحس��ابی گ��ره می خورد، 
اعتماد به نه��اد دولت را از بین 
اجتماعی  سرمایه های  و  می برد 

در معرض خطر قرار می گیرد. 
دول��ت یازدهم در ش��رایطی 
فعالیت خ��ود را آغ��از کرد که 
بده��کار بودن دولت به بانک ها، 
پیمان��کاران،  مرک��زی،  بان��ک 
ش��رکت ها و . . . ام��ری بدیهی 
بود، اما نه رقم بدهی مش��خص 
ب��ود و نه دولت پیش��ین عزمی 
برای بازپرداخت این بدهی های 
کالن نش��ان داده ب��ود. احصای 
اقدامات  از  بدهی ه��ای دول��ت 
مهم صورت گرفته در چهار سال 

گذشته تلقی می شود. 
وقت��ی رقم بدهی ه��ا از 750 
ه��زار میلیارد تومان فراتر رفت، 
ت��ازه معل��وم ش��د برآوردهای 
ب��ر  مبن��ی  اولی��ه،  بدبینان��ه 
بده��کاری 300 هزار میلیاردی 
به شدت خوش بینانه بوده است. 
بازپرداخت بدهی ها در دس��تور 
کار دولت قرار گرفت و این روند 
در دولت دوازدهم تداوم خواهد 

داشت. 
بدون تردید ایج��اد اطمینان 
بدهی ها  بازپرداخت  به  نس��بت 
ب��ا  ای��ران  دول��ت  مناس��بات 
را  اقتص��اد  بخش ه��ای  س��ایر 
تح��ت تاثیر ق��رار داده و ایجاد 
اطمینان نس��بت به بازپرداخت 
ای��ن بدهی ها از طریق واگذاری 
اس��ناد و صدور اوراق بدهی و... 
می توان��د افزایش س��رمایه های 
اجتماعی را در پی داشته باشد.

 
باز هم اصالح نظام بانکی 

از  بانک��ی  نظ��ام  اص��الح 
پیش  اولویت ه��ای  مهم تری��ن 
روی دول��ت دوازده��م اس��ت. 
انبوه مش��کالت مانع از آن شد 
که دولت یازدهم بتواند در این 
حوزه قدرت مانور باالیی داشته 
وضعیت  به  رس��یدگی  باش��د. 
موسس��ات مال��ی و اعتب��اری 
ایجاد  غیر مجاز و تالش ب��رای 
ثبات و س��امان در ب��ازار پولی 
کش��ور هرچن��د در ای��ن دوره 
کلی��د خ��ورد و بان��ک مرکزی 
مالی  صورت ه��ای  ب��ر  نظارت 

بانک ها را آغ��از کرد، اما راه در 
این حوزه، نیمه پیموده شده و 
به نظر می رسد دولت دوازدهم 
روزهای سختی را در این عرصه 

پیش رو خواهد داشت. 
بانک ها 12 سال را در جزایری 
دورافتاده از نظام بین الملل طی 
کردن��د و همی��ن ام��ر فاصل��ه 
بانک��داری ای��ران ب��ا بانکداری 
روز دنی��ا را به ش��دت افزای��ش 
داده اس��ت، تا جایی که بانک ها 
پاشنه آشیل برجام شدند. وقتی 
ارتب��اط بانک��ی ایران ب��ا نظام 
بین الملل رها نش��د، تیرها یکی 
پس از دیگری از سوی منتقدان 
ب��ه دول��ت ش��لیک می ش��د تا 
دستاورد هیچ را به رخ بکشد اما 
بخش��ی از اجرایی نشدن برجام 
اتفاقا به س��اختار خ��ود بانک ها 
در ایران بازمی گشت که اصالح 
آن ج��دا از تالش، عزمی جدی 
می خواهد. به این فهرست الزم 
اس��ت یکسان س��ازی ن��رخ ارز، 
بهبود فضای کس��ب و کار، رونق 
سرمایه گذاری در ایران، سرعت 
طرح ه��ای  اج��رای  ب��ه  دادن 
ص��ادرات  افزای��ش  عمران��ی، 
به  وابس��تگی  غیر نفتی، کاهش 
نفت، اصالح س��اختار مالیاتی و 
انبوه��ی از کارهای نیمه تمام را 
اضافه کرد. آنچه مس��لم اس��ت 
اینکه هرچند جاده اقتصاد برای 
دولت دوازدهم هموارتر اس��ت، 
اما روزه��ای س��خت دولت در 
پیچ و خم های همین جاده رقم 

خواهد خورد. 

اصالح نظام بانکی، مهم ترین اولویت پیش روی دولت دوازدهم

بانک ها، پاشنه آشیل برجام

بانک  پاس��ارگاد، در راس��تای 
اجتماعی  رس��الت های  ایف��ای 
خ��ود و در ادامه ط��رح اهدای 
نهاده��ا،  ب��ه  نفی��س  کت��ب 
و  علم��ی  مراک��ز  دانش��گاه ها، 
اس��تادان و فرهیختگان، کتاب 
نفی��س ق��رآن طباخ ه��روی و 
لوح تقدیر را به اس��تانداری های 
خراس��ان رضوی و خوزستان و 
همچنی��ن کتابخان��ه ملی اهدا 

کرد. 
به گزارش روابط عمومی بانک 
 پاسارگاد، این بانک طی مراسم 
جداگانه ای با حضور مسئوالن و 
مدیران این مراک��ز، به هر یک 
از ای��ن نهادها ی��ک جلد کتاب 
نفی��س ق��رآن طباخ ه��روی را 
و  ارزش��مند  اث��ری  به عن��وان 
مان��دگار، به منظ��ور بهره مندی 
اندیش��مندان،  پژوهش��گران، 
عالقه مندان و انج��ام تحقیق و 

پژوهش های مرتبط اهدا کرد. 
در مراسم اهدای کتاب نفیس 

اس��تانداری خراس��ان  به  قرآن 
که ب��ا حض��ور مدیرعامل بانک  
پاس��ارگاد برگزار ش��د، علیرضا 
رش��یدیان اس��تاندار خراس��ان 
رضوی، ضمن تقدیر از اقدامات 
ارزش��مند بان��ک پاس��ارگاد در 
حمای��ت از فرهن��گ و هنر، از 

دکتر قاس��می به دلی��ل توجه 
ویژه به مسئولیت های اجتماعی 
بانک  مدیرعام��ل  کرد.  تش��کر 
 پاس��ارگاد نی��ز ضم��ن تاکی��د 
ب��ر اهتم��ام ویژه ای��ن بانک به 
بح��ث رس��الت های اجتماع��ی 
خود، ای��ن مهم را از اصلی ترین 

رویکردهای این بانک دانست و 
اقدامات متنوع بانک  پاسارگاد را 

در این عرصه برشمرد. 
بروجردی،  اش��رف  همچنین 
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی و هاش��می مدیرکل حوزه 
از  خوزس��تان،  اس��تانداری 

گام های مثبت بانک  پاس��ارگاد 
در حمای��ت و ارتقای فرهنگ و 

هنر کشور قدردانی کردند. 
گفتنی است »مصحف شریف 
خراسان«، به خط عبداهلل طباخ 
ه��روی، از قرآن ه��ای نفیس و 
کم نظیر گنجینه آس��تان قدس 
رضوی است که در سال 1394 
با حمایت بانک  پاس��ارگاد چاپ 
ای��ن مصحف  و رونمایی ش��د. 
شریف در قطع رحلی سلطانی، 
33*47 س��انتی متر مرب��ع، به 
جهت نوع تذهیب، خوشنویسی 
و کتاب��ت بی نظی��ر و از بدای��ع 
روزگار است؛ در این کتاب چند 
نوع هن��ر با هم آمیخته  ش��ده 
ک��ه زیبایی و مان��دگاری آن را 

چندین برابر کرده  است. 
اه��دای ای��ن اثر ارزش��مند، 
ب��ه برخ��ی از نهاده��ا و مراکز 
دانش��کده های  به ویژه  فرهنگی 
علوم و ادبیات انسانی دانشگاه ها 

ادامه خواهد داشت. 

توسط بانک  پاسارگاد صورت گرفت

اهدای کتاب نفیس قرآن  طباخ  به کتابخانه ملی، استانداری  های خراسان و خوزستان

گزارش2

خبرنامه

پاسخ شرکت سرمایه گذاری 
پارس آریان به فرهنگستان هنر

شرکت س��رمایه گذاری پارس آریان در واکنش به 
خبری با عنوان »پیام سرگشاده رئیس فرهنگستان 
هنر در خصوص گنجینه ملی و میهنی« اطالعیه ای 

منتشر کرد. 
به گزارش »فرصت امروز«، شرکت سرمایه گذاری 
پارس آری��ان در واکن��ش به خبر »پیام سرگش��اده 
رئی��س فرهنگس��تان هن��ر در خص��وص گنجینه 
مل��ی و میهنی« اطالعیه ای به این ش��رح منتش��ر 
ک��رد: »آقای معل��م رئیس فرهنگس��تان هنر، روز 
چهارش��نبه 11 مردادماه 1396 تحت عنوان »ادعا 
و افش��اگری اطالع��ات« مطالبی را در س��ایت های 
مختل��ف انتش��ار داده اند ک��ه مصداق ب��ارز ادعای 
خ��الف واق��ع و نش��ر اکاذی��ب و تش��ویش اذهان 
عمومی است. برخالف ادعای آقای معلم، تابلوهای 
موجود در محل نمایش��گاه فرهنگستان هنر متعلق 
به ش��رکت س��رمایه گذاری پارس آریان )س��هامی 
عام( ب��وده و همگ��ی دارای قرارداده��ای خرید و 
مدارک مفاصاحس��اب مال��ی و شناس��نامه هنری 
معتبر هس��تند و در مالکیت شرکت سرمایه گذاری 
پارس آریان )سهامی عام( هیچ گونه خدشه ای وجود 
ن��دارد و کلیه حقوق مادی و معنوی آثار مزبور طی 
قراردادهای معتبر و رس��می از س��وی هنرمندان و 
مالکان آثار )فروشندگان( به شرکت سرمایه گذاری 

پارس آریان )سهامی عام( منتقل گردیده است.«
ای��ن اطالعیه ادام��ه می دهد: »اضاف��ه می نماید 
از س��ال 1387 تاکن��ون ش��رکت س��رمایه گذاری 
پارس آریان نمایش��گاه فرهنگس��تان هن��ر را برای 
اس��تقرار و نمای��ش عمومی آثار تجس��می متعلق 
ب��ه خود در چارچوب قراردادهای معتبر و رس��می 
ب��ا موسس��ه فرهنگ��ی و هن��ری صب��ا )متعلق به 
 فرهنگس��تان هن��ر( اج��اره ک��رده و کلی��ه وجوه
 اجاره بها و خدمات نمایشگاهی متعلقه را که جمعا 
تا پایان سال 1395، بالغ بر 11.495.000.000ریال 
اس��ت، به موسسه مزبور پرداخت نموده که اسناد و 
مدارک آن همگی موجود اس��ت. با توجه به مراتب 
ف��وق، ادع��ای »تحمیل ب��ه خزانه فرهنگس��تان« 
بالوجه است و کلیه تابلوها و آثار متعلق به شرکت 
س��رمایه گذاری پارس آریان ب��وده و همان طور که 
اش��اره ش��د تاکنون از این باب��ت، درآمدی معادل 
فرهنگس��تان  عای��د  ری��ال   11.495.000.000

گردیده  است.«
در ادامه این اطالعیه آمده اس��ت: »پیرو انقضای 
م��دت آخری��ن ق��رارداد اج��اره و ارائ��ه خدمات 
نمایش��گاهی، زمان��ی که ش��رکت س��رمایه گذاری 
پارس آریان در صدد تخلیه تماشاگه و خروج تابلوها 
و آث��ار خود بود، آق��ای معلم مخالفت خود را اعالم 
ک��رده و متعاقب��ا از طریق اقداماتی خالف ش��أن و 
قانون منجمله توهین و افترا و اینک اشاعه اکاذیب 
و تش��ویش اذهان عمومی از حق ورود و دسترسی 
ش��رکت پارس آریان به اموال خ��ود ممانعت کرده 
و در ص��دد ضربه زدن به حس��ن ش��هرت و اعتبار 
یک ش��رکت خوشنام و معتبر اس��ت. طبق قوانین 
موجود موجر نمی تواند مانع از انتقال اموال و تخلیه 
مح��ل مورد اجاره و خدمات نمایش��گاهی ش��ود و 
هم اینک نیز موضوع شکایت شرکت سرمایه گذاری 
پارس آری��ان در مراج��ع قضایی در ح��ال پیگیری 

است.«

آمار تجارت از محرمانگی خارج شد
چین بزرگ ترین شریک باقی ماند

آمارهای تج��ارت خارجی بعد از چه��ار ماه وقفه، 
از محرمانگی خارج و توس��ط گمرک ایران منتش��ر 
ش��د. بر این اساس کش��ور چین با 3.5 میلیارد دالر 
همچنان بزرگ ترین صادرکننده کاال به ایران است. 

به گزارش ایس��نا، براس��اس اعالم ات��اق بازرگانی 
مشترک ایران و چین، بعد از چهار ماه وقفه آمارهای 
تجارت خارجی کش��ور از محرمانگی خارج و توسط 
گم��رک ایران منتش��ر ش��د. در ماه ه��ای اخیر بعد 
از کاه��ش می��زان تجارت غیر نفتی و ب��ه تبع منفی 
ش��دن بیش از 2میلیارد دالری تراز تجارت خارجی 

آمارهای تجارت خارجی حبس شده بود. 
در این بین در چهار ماه گذش��ته کشورهای چین، 
امارات، کره، ترکیه و هند بزرگ ترین صادرکننده های 
کاال به ای��ران بوده اند و در این مدت 11 میلیون تن 
کاال به ارزش 15.8 میلیارد دالر به کش��ور وارد شده 

است. 
بر این اس��اس کش��ور چی��ن ب��ا 1.3 میلیون تن 
ب��ه ارزش 3.5 میلی��ارد دالر همچن��ان بزرگ ترین 
واردکننده کاال به کش��ور است. سهم وزن واردات از 
چین 11.5درصد و سهم ارزش این واردات 22درصد 

است. 
براس��اس رویه جدید انتش��ار آمار از سوی گمرک 
س��تون های مقایس��ه ای شاخص ها با س��ال گذشته 
حذف ش��ده اس��ت و به این ترتیب امکان اظهارنظر 
در خصوص تغییرات روند تجاری هر یک از کشورها 

وجود ندارد. 
نکته حائز اهمیت اینک��ه در جدول عملکرد چهار 
ماهه واردات به ایران، کشور پاکستان با 181 میلیون 
دالر در رتبه پانزدهم کشورهای مهم وارد کننده کاال 

به ایران قرار گرفته است. 

یادداشت

قمار خطرناک به روایت رئیس کل بانک مرکزی
ارزیابی شتاب زده

رئی��س کل بان��ک مرک��زی در حال��ی از پایان 
فعالیت موسس��ات غیرمج��از در اقتصاد ایران خبر 
می دهد که نگاهی س��اختاری به بازار غیرمتش��کل 
پولی، پرس��ش های زیادی را در ای��ن باره به ذهن 
می آورد. ولی اهلل س��یف در روزهای اخیر دو بار در 
رابط��ه با حذف موسس��ات غیرمجاز از ب��ازار پولی 
ایران صحبت کرده است. ابتدا روز چهارشنبه هفته 
گذش��ته طی یادداش��تی در کان��ال تلگرامی اش از 
حذف و پاکس��ازی اقتصاد ایران از وجود موسسات 
غیرمجاز س��خن گفت و بار دوم با حضور در برنامه 
»نگاه یک« به طور مبس��وط درب��اره کارنامه بانک 
مرکزی در دولت یازدهم صحبت کرد و گریزی نیز 
به بحث موسسات غیرمجاز و عملکرد بانک مرکزی 

در این باره زد. 
س��یف از تعیین تکلیف و پایان بحران موسس��ات 
غیرمج��از خبر داده و گفته که تنها س��ه موسس��ه 
غیرمج��از باق��ی مانده اس��ت که دو بان��ک و یک 
موسس��ه اعتباری، مس��ئولیت مدیری��ت بدهی ها و 
دارایی ه��ای این موسس��ات را به عه��ده می گیرند. 
طب��ق اعالم رئی��س کل بانک مرکزی، مس��ئولیت 
مدیریت دارایی ه��ا و بدهی های موسس��ات »البرز 
ایرانیان« به بانک تج��ارت، »افضل توس« به بانک 
آینده و »وحدت )آرمان(« به موسسه اعتباری ملل 

واگذار می شود. 
 سیف همچنین از س��پرده گذاران درخواست کرده 
اس��ت که با بهره گیری از تجربه تلخ گذشته، در امر 
سپرده گذاری س��رمایه های خود دقت کرده و تحت 
تاثیر وعده چند درصد س��ود بیشتر، فریب موسسات 
غیرمجاز را نخورند. به گفته س��یف، کس��انی که در 
موسس��ات غیرمجاز سپرده گذاری می کنند دست به 
قماری خطرناک می زنند و نرخ س��ود بیش��تری که 
توس��ط غیرمجازها وعده داده می شود در واقع، بهای 
ریس��ک و مخاطره ای اس��ت که س��پرده های آنها را 

تهدید می کند. 

سیاه و سپید کارنامه بانک مرکزی
بنا ب��ه گزارش بانک مرک��زی، 10درصد از منابع 
مالی کش��ور در اختیار بازار غیرمتشکل پولی است 
و موسس��ات حاضر در این بازار شامل دو دسته اند؛ 
دسته نخس��ت، نهادهای پولی و اعتباری مختلف از 
جمل��ه صرافی ها، تعاونی های اعتب��ار، صندوق های 
قرض الحس��نه و شرکت های واسپاری )لیزینگ( که 
با اخذ مج��وز از مراجع غیرمس��ئول مانند اتحادیه 
کش��وری ط��ال و جواه��ر، وزارت تع��اون و نیروی 
انتظامی ایجاد ش��ده اند. دس��ته دوم نیز موسساتی 
هستند که بدون مجوز از مرجعی خاص، به موازات 
شبکه بانکی کشور به فعالیت پولی و بانکی مبادرت 

کرده اند. 
از منظر تاریخی می توان این موسس��ات را نتیجه 
رشد و گس��ترش فعالیت »موسسات قرض الحسنه« 
دانس��ت. در بدو پیدایش نهاده��ای پولی و اعتباری 
غیرمجاز، این تصور نادرس��ت وجود داش��ت که این 
موسس��ات می توانند نقش پررنگ��ی در تامین مالی 
خرد ایفا کنند. در حالی که این موسس��ات با اعطای 
س��ودهای نامتع��ارف، موف��ق به ج��ذب منابع مالی 
انبوهی ش��دند؛ منابعی که نه تنه��ا در زمینه تامین 
مال��ی خرد قرار نگرف��ت، بلکه به ص��ورت غیرقانونی 
ب��ه افراد خ��اص تعلق گرف��ت یا از طری��ق فعالیت 
س��وداگرانه به بازار مسکن و بازار ارز وارد شد. عالوه 
بر پرداخت س��ود نامتعارف از س��وی این موسسات، 
پوش��ش ندادن تس��هیالت خرد تقاضا شده از سوی 
ش��بکه بانکی و بوروکراس��ی ناامیدکننده بانک ها در 
دریافت تس��هیالت خرد نیز در س��وق دادن افراد به 
س��مت بازار غیرمتشکل موثر بوده است. با این همه، 
س��هم موسس��ات غیرمجاز از بازار پول پیش از روی 
کار آم��دن دول��ت یازدهم، بیش��تر از 20درصد بود 
که طی چهار س��ال اخی��ر کاهش یافت و به کمتر از 

10درصد رسید.
 

بازار پولی بیمار ایران
به گواه رئیس کل بانک مرکزی، داستان غیرمجازها 
از اقتصاد ایران به اتمام رسیده است و روزهای پایانی 
دولت یازدهم با اتمام فعالیت موسسات غیرمجاز در 
بازار پولی کش��ور همراه شده است، اما آیا به راستی 
ساماندهی وضعیت چند موسسه غیرمجاز به معنای 
پاکس��ازی غیرمجازها از اقتص��اد ایران و درمان بازار 
پولی بیمار کش��ور و به تعبیر سیف، کوبیدن آخرین 
میخ بر تابوت غیرمجازهاس��ت؟ نگاهی ساختاری به 
بازار غیرمتش��کل پولی نشان می دهد که نمی توان با 
قطعیت از پایان غیرمجازها در اقتصاد ایران صحبت 
کرد و از آنجایی که تعاونی های اعتبار و صندوق های 
قرض الحس��نه بر مبن��ای قانون ش��کل گرفته و این 
قوانین هنوز برقرار هس��تند، تا زم��ان اصالح قانون 
هرگون��ه صحبت��ی درباره پای��ان فعالی��ت این گونه 
موسس��ات، اظهارنظری ش��تاب زده اس��ت و به نظر 

می رسد که این داستان هنوز سر دراز دارد. 
* عنوان یادداشت، اشاره به نام کتابی از 
جالل آل احمد دارد. 
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نش��انه هایی مبنی ب��ر تغیی��ر رویکرد 
س��رمایه گذاران از ساخت و ساز در مناطق 
ش��مال ش��هر به هس��ته مرکزی با رشد 
۵۶ درصدی صدور پروانه های س��اختمانی 
در نقاط بافت فرس��وده ته��ران طی چهار 
ماه ابتدایی س��ال جاری دیده می شود. به 
گزارش ایس��نا، بازار مسکن شهر تهران با 
چند ریزنوس��ان در بافت فرس��وده، بخش 
ام��اک کوچ��ک مت��راژ و ارزان قیمت از 
ابت��دای س��ال ۱۳۹۶ نش��انه های خروج 
غیرتورمی از رکود را این بار از جنوب شهر 
تهران بروز داده که پیش��تازی منطقه ۱۲ 
به عنوان دربردارنده بیش��ترین پاک های 
بافت فرس��وده در رش��د متوس��ط قیمت 
مس��کن با افزایش ۱۳درصدی طی تیرماه 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل، افزایش 
۵۶درص��دی پروانه ه��ای س��اختمانی در 
مناط��ق ۱۱ و ۱۲ طی چهار ماه و رش��د 
۴۹درصدی تقاضا ب��رای خرید واحدهای 
۱۶ تا ۲۰ س��ال مؤید این مسئله است. با 
اینکه رشد ۳۶.۶ درصدی پروانه ساختمانی 
شهر تهران در زمس��تان ۱۳۹۵ نسبت به 
مدت مش��ابه سال قبل از آن در بهار سال 
جاری دچار افت ش��د و به وضعیت منفی 
رسید، ش��اهد نوعی رونق ساخت و ساز در 
منطق��ه ۱۲ بودیم که ص��دور پروانه های 
ساختمانی در این منطقه نسبت به مدت 
مش��ابه س��ال قبل ۱.۵ برابر ش��د و نشان 
می دهد تمای��ل برای س��رمایه گذاری در 
مس��کن لوکس و نیمه لوک��س با توجه به 
۴۹۰ هزار واحد مس��کونی خالی اس��تان 
تهران، به س��مت متقاضیان اصلی س��وق 
یافته اس��ت؛ اتفاقی که در روزهای اخیر با 
ارائه تسهیات ۱۶۰ میلیون تومانی با سود 
8درصد برای ساخت و ساز در بافت فرسوده 
از طریق س��پرده گذاری همراه شده است. 
در روزه��ای اخی��ر ۱۰۰۰میلی��ارد تومان 
تسهیات نوسازی برای اعطا به انبوه سازان 
انجام ش��د که نوعی حمایت از انبوه سازان 

در نوس��ازی بافت های فرس��وده محسوب 
می شود.

 
تضمینفروشبرایانبوهسازان

مدیرعامل ش��رکت عمران و بهس��ازی 
ش��هری گفت: قطعا بافت فرسوده بهترین 
نقط��ه ب��رای س��رمایه گذاری اس��ت، زیرا 
در  کم اس��تطاعت،  مس��کن  مخاطب��ان 
محدوده های بافت فرسوده زندگی می کنند 
که با توج��ه به تس��هیات 8درصد قطعا 
توانمند می شوند. محمدسعید ایزدی اظهار 
کرد: جلساتی را با بانک مرکزی و معاونت 
اجرایی در خصوص دو مصوبه داشتیم که 
اعطای تس��هیات به انبوه س��ازان یکی از 
آنها بود و توس��ط بانک مرکزی انجام شد. 
مصوب��ه دوم هم به می��زان ۱۰۰۰میلیارد 
تومان که امیدواریم اباغ ش��ود تسهیات 
برای م��ردم اس��ت. ای��زدی پرداخت این 
تس��هیات را فرصت��ی کم نظی��ر ب��رای 
انبوه سازان و خریداران مسکن در بافت های 
فرس��وده دانست و گفت: س��از و کاری که 
این مصوب��ه در نظر گرفته تضمین فروش 
ب��رای انبوه س��ازان فراهم می کن��د؛ زیرا با 
توجه به س��ود 8درصد قطع��ا تقاضا برای 

خرید این واحدها باال می رود. انبوه س��ازی 
ک��ه می خواهد در این بافت ه��ا پروژه  ای را 
شروع کند با استفاده از سرمایه گذاری خرد 
از طری��ق مالکان وجوهی دریافت می کند، 
خودش هم پولی می گذارد و اگر دو سپرده 
۴۰ میلیون تومان��ی در بانک بگذارد ۱۶۰ 
میلیون تومان وام با س��ود 8درصد دریافت 

می کند که در تاریخ ایران بی سابقه است. 

عدمکفایتتسهیالت160میلیون
تومانی

از س��وی دیگر اقبال به سمت واحدهای 
قدیمی ساز بیش��تر ش��ده و این در حالی 
اس��ت که انتظ��ار می رفت به دلی��ل مازاد 
۲.۶ میلیونی مسکن که حدود یک میلیون 
واح��د آن ط��ی پنج س��ال اخی��ر افزوده 
شده و نیاز انبوه س��ازان به شارژ نقدینگی، 
ش��اهد عرضه بیش��تر واحدهای نوساز در 
بازار مس��کن باشیم، اما به نظر می رسد به 
دلیل عدم کفایت تسهیات ۱۶۰ میلیون 
تومانی برای خرید واحدهای کلیدنخورده، 
متقاضیان هدف گذاری خود را به س��مت 
اولویت ه��ای بع��دی تغییر داده ان��د. افت 
تدریجی قیمت مس��کن طی مدت ۴8 ماه 

از یک س��و با کاهش شدید عرضه به دلیل 
بازده پایین س��رمایه همراه شده و از سوی 
دیگر با توجه به نزدیک شدن قیمت مسکن 
به کف، قدرت خرید دهک های متوسط را 
افزایش داده است، بنابراین به دلیل تقویت 
بازار از طریق تسهیات 8۰ میلیون تومانی 
خانه اولی ها با بهره ۹.۵ درصد و تسهیات 
۶۰ میلی��ون تومان��ی اوراق ح��ق تقدم با 
به��ره ۱۷.۵درصد، ب��ازه زمانی زمس��تان 
۱۳۹۵ تاکنون فرصت مناسبی برای ورود 
متقاضیان مصرفی به بازار مسکن بوده که 
البته به کندی صورت گرفته اس��ت. با این 
وج��ود افزایش یک ت��ا ۲۰درصدی تعداد 
معام��ات در مناط��ق ۳، ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۲، 
۱۳، ۲۰ و ۲۲ ط��ی تیرم��اه س��ال جاری 
نس��بت به مدت مشابه سال قبل حاکی از 
تحرک نسبی در بازار میان متراژ، کوچک، 
قدیمی س��از و ارزان قیمت است. بنا بر این 
گزارش، در ش��هر تهران حدود ۱۴ هزار و 
۷۹۲ هکتار را بافت ناپایدار تش��کیل داده؛ 
به گون��ه ای که ۴۳درص��د از کل واحدهای 
مسکونی کانشهر خصیصه ناپایداری دارند. 
محدوده ناپایداری و ریزدانگی 8۶۶۹ هکتار 
از کل وس��عت تهران را به خود اختصاص 
داده اس��ت. ناپای��داری و فرس��ودگی در 
کانشهر تهران بیشتر در محدوده مرکزی 
شهر و در مناطق ۱۲، ۱۱ و ۱۰ و همچنین 
مناطق حاش��یه ای محدوده مرکزی مانند 
مناط��ق ۱۵، ۱۴، ۷ و ۱۷ متمرکز ش��ده 
است. این مناطق ۲۳۵۰ هکتار از محدوده 
بافت فرس��وده معادل ۷۲درصد کل آن را 
شامل می شوند. بیش��ترین مساحت بافت 
فرس��وده در بین مناط��ق در منطقه ۱۲ با 
۵۹۳ هکتار و کمتری��ن میزان در منطقه 
۲۲ با ۰.۹ هکتار اس��ت. بیش��ترین درصد 
فرسودگی در بین مناطق در منطقه ۱۰ با 
۵۲.۳درصد است که باید توجه ویژه ای به 
آن داش��ت و کمترین درصد فرسودگی در 

منطقه ۲۲ با ۰.۰۲ درصد است. 

عب��اس آخوندی، وزیر راه و شهرس��ازی 
با اش��اره به اینکه بخش اصلی مس��کن در 
کشور مربوط به قدرت خریدار است، گفت: 
هرچه میزان قدرت خریدار بیش��تر باش��د 
بازار مس��کن به رونق نزدیک تر می شود. به 
گزارش باش��گاه خبرنگاران جوان، وی در 
ادامه افزود: توانستیم قدرت خرید زوج های 
ج��وان را از ۲۰ میلیون ب��ه ۱۶۰ میلیون 

تومان افزایش دهیم. 

میزاناقساطتسهیالتمسکن
کاهشمییابد

آخون��دی در خص��وص برنام��ه جدید 
بخش مس��کن در دولت دوازدهم گفت: 
یک��ی از اقدام��ات اصل��ی در این بخش 
بازپرداخ��ت  دوره  ش��دن  طوالنی ت��ر 
تس��هیات مسکن اس��ت که با این اقدام 
میزان اقس��اط کاهش می یابد. وزیر راه و 
شهرسازی توضیح داد: در صورت موافقت 
بانک مرکزی از طریق طوالنی تر ش��دن 
دوره های اقس��اط و نیز کم ش��دن مدت 
س��پرده گذاری میزان دسترسی خانوار ها 
به پرداخت تس��هیات بلند مدت افزایش 
می یابد. وی یادآور ش��د: اکثر کشور های 
توس��عه یافته ب��ا همین م��دل در جهت 
تعهد قدرت خرید مسکن اقدام می کنند. 
آخون��دی گفت: طب��ق گزارش هایی که 
بانک مرکزی به طور مرتب ارائه می دهد، 
در بیش��تر ماه ها نس��بت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته میزان خرید و فروش در 
بخش مسکن رشد داشته است. وزیر راه 
و شهرس��ازی در خصوص افزایش میزان 
ساخت و س��از در کشور نیز تصریح کرد: 

در حال حاض��ر ۲ میلیون واحد خالی از 
سکنه در کشور وجود دارد که با پر شدن 
ای��ن واحد های خالی، بازار مس��کن برای 
تقاضا ه��ای جدید وارد حوزه س��اخت و 
ساز می شود و این بازار نیز به مرور رونق 
می گیرد. آخوندی یادآور ش��د: پرداخت 
تسهیات به خریدار یا سازنده مسکن در 
افزایش سرعت ساخت و ساز به طور کامل 

تاثیر گذار است. 

عالئمرونقدربازارمسکن
آخوندی ب��ا بیان اینک��ه عائم خوبی 
ب��رای روند رونق بازار مس��کن در س��ال 
جاری وجود دارد، گفت: اساسا ما مخالف 
این هس��تیم که بخش مسکن به عرصه 
س��وداگری تبدیل شود. آخوندی با اشاره 
به مزیت های پس انداز برای خرید مسکن 
با اس��تفاده از تس��هیات بانک��ی گفت: 
با توجه ب��ه افزایش پس انداز در ش��عب 
بانک مس��کن، انتظار داریم در سال ۹۶ 
فقط خریداران واقعی برای خرید مسکن 
وارد بازار شوند و تحلیلگران معتقدند که 
امسال بازار مسکن رونق می گیرد. وی با 
بیان اینکه باید سیاست ما تامین مسکن 
نیازمندان واقعی در بازار باشد، گفت: باید 
تاش کنیم واحد های مسکونی در کشور 
برای خریداران واقعی تولید شود و نباید 
اجازه دهیم که سیاس��ت سوداگرانه وارد 
سیستم مدیریت شهری شده تا سبب کم 
ش��دن ظرفیت های زیستی  شهر ها شود. 
وزیر راه و شهرس��ازی در پایان گفت: ما 
مخالف ورود دولت به حوزه ساخت و ساز 

مسکن هستیم. 

اقداماتجدیددولتبرایتسهیالتمسکندرراهاست

اقساطواممسکنکاهشمییابد

رشد13درصدیقیمتمسکندرمنطقه12بهثبترسید

رونق مسکن در بافت فرسوده تهران
حمل و نقل ریلی

قطاربرایرسیدنبهکرمانشاه
رکوردزد

رکورد ریل گذاری در تاریخ راه آهن ایران در پروژه 
راه آهن کرمانشاه شکست، به طوری که در طول چهار 
س��ال ۱۷۶ کیلومتر ریل گذاری از فیروزان در استان 
همدان تا شهر کرمانشاه انجام شد. مدیرعامل شرکت 
س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل ونقل با اشاره به 
اتم��ام عملیات ریل گذاری راه آهن کرمانش��اه، گفت: 
با ورود نخس��تین قطار به ایس��تگاه کرمانشاه، غرب 
کشور به شبکه سراسری راه آهن متصل شد. خیراهلل 
خادمی اظه��ار کرد: ب��ا اتمام عملی��ات ریل گذاری 
راه آهن کرمانش��اه بخ��ش دیگ��ری از راه آهن غرب 
کشور تکمیل و دسترسی مردم غرب کشور به شبکه 
راه آهن کشور تسهیل ش��د. وی تصریح کرد: به طور 

متوسط ماهانه در این محور ۲۵ کیلومتر ریل گذاری 
صورت گرفته اس��ت که این رقم در مرداد تاکنون به 
یک کیلومتر در روز رسید و ۱۰۰ در صد ریل گذاری 
راه آهن کرمانش��اه در دولت یازده��م صورت گرفته 
اس��ت. وی با بیان اینکه در این مس��یر ۲۲ دستگاه 
پ��ل خاص به طول ۱۰۰۰ متر طراحی ش��ده، افزود: 
همچنین پنج دستگاه تونل به طول ۲ هزار متر، ۱۴ 
دس��تگاه گالری به طول ۱۰۰۰ متر بخش دیگری از 
ابنیه فنی این مسیر است. وی اولویت  بعدی راه آهن 
غرب کش��ور را خط ریلی کرمانش��اه- اس��ام آباد به 
ط��ول ۱۰۵ کیلومتر اعام ک��رد و گفت: با ادامه این 
مسیر، اس��تان ایام نیز به ش��بکه سراسری راه آهن 
متصل می شود. معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید 
ب��ر افزایش حجم ترانزیت کاال تا ۱۲ میلیون تن طی 
۱۰ س��ال گفت: با تکمیل این محور از کرمانش��اه تا 
مرز خسروی و افزایش ظرفیت جابه جایی کاال، حجم 
انتق��ال بار در ای��ن محور به ۱۲ میلی��ون تن کاال و 
حجم جابه جایی مس��افر به یک میلیون و ۹۰۰ هزار 
نفر در س��ال می رس��د. خادمی یادآور ش��د: راه آهن 
کرمانش��اه برقراری ارتباط بین ایران و کش��ور عراق، 
بن��در الذقی��ه و آب ه��ای مدیتران��ه را از طریق مرز 

خسروی فراهم می کند. 

یادداشت

خبر

اصالحقوانینصنفیدرجهترونق
بخشخصوصی

مطابق مصوبه س��تاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، در 
س��ال جاری ایجاد ۲۵۰ هزار ش��غل در بخش خدمات 
بازرگانی و اصناف در کشور پیش بینی شده است. با توجه 
به مزیتی که در بخ��ش بازرگانی و بنگاه های کوچک و 
متوسط وجود دارد، امیدواریم این هدف را محقق کنیم. 
براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی امسال 
باید ۹۵۰ هزار فرصت ش��غلی در بخش های مختلف در 
کشور ایجاد شود که سهم اصناف و بازرگانی ایجاد ۲۵۰ 
هزار شغل است. تحقق برنامه مذکور هم سرمایه عظیم 
و هم اراده بس��یار قوی می طلبد که درخواست مبنی بر 
ایجاد تس��هیات و تمهیدات از سوی دولت و همچنین 
اصاح دس��تورالعمل ها در جهت تس��هیل امور از جانب 
اتاق اصناف شده است. برای ایجاد اشتغال پایدار و بهبود 
توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد امنیت در فضای کسب 
وکار، گام های بلندی برداشته شده اما کافی نبوده است. 
ب��ا اصاح قانون نظام صنفی در س��ال ۹۲ با تعامل بین 
اتاق اصناف ایران، مجلس و دولت، بعضی از مس��ائل از 
جمله متعادل کردن ساختار های دخالتی بعضی نهادها 
و س��پردن امور اصناف به خودش��ان اصاح شد که گام 
بسیار بلندی بود اما در شرایط فعلی، قانون نظام صنفی 
همچنان ایراد دارد و باید بازنگری و اصاح شود. سپردن 
اختیار بنگاه ها به خود آنها در افزایش ایجاد اشتغال مؤثر 
اس��ت. با اصاح قوانین صنفی و ارجاع اختیار ۷۵ درصد 
از مواردی که در دولت و س��ایر نهادها انجام می شود به 
بخش خصوصی، می توان شاهد رونق و شادابی بیشتر در 
محیط کسب و کار بود. هدف اتاق اصناف ورود به بازارهای 
 جهانی اس��ت و با تقویت مباحث اقتصادی در س��اختار

آی تی در کشور باید آن را برای یک میلیون و ۳۰۰ هزار 
بنگاه صنفی توزیعی برنامه ریزی کرد. ایجاد کارگروه های 
آموزشی مشترک بین اتاق اصناف و کشورهای اروپایی 
و آسیای ش��رقی از برنامه های اتاق اصناف است. دعوت 
از کش��ورهای آسیای ش��رقی پس از کشورهای اروپایی 
در ش��ش ماهه دوم سال در دس��ت اقدام است که اتاق 
اصناف در نظر دارد از طریق این شرکای تجاری مبحث 

سرمایه گذاری بنگاه ها را تعریف و معرفی کند. 

قیمت۵گروهخوراکیکاهشیافت
بانک مرکزی نتایج گزارش هفتگی متوس��ط قیمت 
خرده فروشی برخی مواد خوراکی در تهران را در هفته 
منتهی به ششم مرداد اعام کرد که براساس آن قیمت 
پن��ج گروه کاهش یافت. براس��اس اعام بانک مرکزی 
قیمت خرده فروش��ی حبوب ۰.۱ درصد، میوه های تازه 
۲.8 درصد، س��بزی های تازه ۴.۳ درصد، گوشت قرمز 
۰.۶ درصد و قند و ش��کر ۰.۳ درصد نس��بت به هفته 
قبل از آن کاهش و قیمت خرده فروشی تخم مرغ ۱۳.۰ 
درصد، برنج ۰.۳ درصد، گوش��ت مرغ ۳.۰ درصد، چای 
۰.۶ درص��د و روغ��ن نباتی ۰.۵ درص��د افزایش یافته 
اس��ت. همچنین قیم��ت گروه لبنیات نی��ز ثابت بوده 
اس��ت. در هفته مورد گ��زارش در گروه لبنیات، قیمت 
تمام ش��ده اقام این گروه نس��بت به هفته قبل بدون 
تغییر بود. بهای تخم م��رغ معادل ۱۳.۰ درصد افزایش 
یافت و ش��انه ای یکصد و ۱۰ هزار ری��ال تا ۱۳۰ هزار 
ریال فروش می رفت. در این هفته در گروه برنج، قیمت 
برن��ج وارداتی غیرتایلندی ثابت بود و بهای برنج داخله 
درج��ه یک معادل ۳.۰ درصد و برن��ج داخله درجه دو 
۰.۵ درصد افزایش داشت. در گروه حبوب قیمت نخود 
مع��ادل ۰.۳ درصد، لپه نخود ۰.۲ درص��د، لوبیا قرمز 
۰.۱ درص��د کاهش یافت و بهای س��ایر اقام این گروه 
بدون تغییر بود. در هفته مورد بررس��ی، در میادین زیر 
نظر ش��هرداری گابی عرضه کمی داش��ت. سایر اقام 
میوه و س��بزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در 
مقایسه با سایر میوه فروش��ی ها متفاوت بودند، به نرخ 
مصوب س��ازمان میادین میوه و تره بار عرضه می ش��د. 
میوه فروشی های سطح ش��هر اقام میوه و سبزی تازه 
را عرض��ه می کردند که در گ��روه میوه های تازه قیمت 
گیاس مع��ادل ۱۰.۴ درصد، هلو ۲.۷ درصد و طالبی 
۳.۳ درصد افزایش ولی بهای سایر اقام این گروه بین 
۲.۳ درص��د ت��ا ۳۲.۵ درصد کاهش داش��ت. در گروه 
س��بزی های تازه قیمت پیاز و لوبیا سبز هریک معادل 
۱.۴ درصد افزایش ولی بهای سایر اقام این گروه بین 
۰.۲ درصد تا ۱۱.۳ درصد کاهش یافت. در هفته مورد 
گزارش قیمت گوشت معادل ۰. ۷ درصد و گوشت تازه 
 گاو و گوساله ۰.۴ درصد کاهش ولی بهای گوشت مرغ
  ۳.۰ درصد افزایش داشت. در این هفته قیمت قند معادل

 ۰.۶ درص��د کاهش ولی بهای ش��کر ۰.۲ درصد، چای 
خارج��ی ۰.۶ درصد و روغن نباتی جام��د ۱.۳ درصد 
افزایش یافت. قیمت روغن نباتی مایع ثابت بود. براساس 
 اعام بانک مرکزی، متوسط قیمت خرده فروشی لبنیات 
۷.۷ درصد، تخم مرغ ۳۱.۳ درصد، برنج ۵.۰ درصد، حبوب 
۱۷.۷ درصد، میوه های تازه ۱۱.۶ درصد، س��بزی های 
 ت��ازه ۳۷.۷ درصد، گوش��ت قرم��ز ۲۰. ۵ درصد، چای 
۱. ۲۴ درصد و روغن نباتی ۹.۳ درصد در هفته منتهی 
به ششم مردادماه س��ال ۱۳۹۶ نسبت به هفته مشابه 
سال گذشته افزایش داشته اند. همچنین در دوره زمانی 
مشابه قیمت خرده فروشی گوشت مرغ ۱.۶ درصد و قند 

و شکر ۷.۴ درصد کاهش داشته اند. 

علیفاضلی
رئیساتاقاصنافایران



تورم تک رقمی، رشد اقتصادی 
باالی 8درصد، کنترل نوس��انات 
ن��رخ ارز، ثبات در بازار س��رمایه 
و... همگی از دستاوردهای وزارت 
اقتصاد است که اگر با همکاری و 
همدلی سایر نهادها و وزارتخانه ها 
همراه می شد، می توانست اوضاع 
اقتص��ادی در کش��ور را بهب��ود 
بخش��د. به گزارش آن��ا، اقتصاد 
ایران در س��ال های گذشته حال 
و روز خوب��ی نداش��ت. با وجود 
درآمدهای نفتی باال، نه تنها رشد 
اقتصادی در کش��ور محقق نشد 
بلکه اقتصاد ایران هر روز کوچک 
و کوچک تر ش��د تا آنجا که رشد 
اقتصادی منفی در کنار تورم باال 
عمال هر فعالی��ت اقتصادی را با 

چالش جدی مواجه می کرد. 
رک��ود ب��اال در کن��ار ت��ورم 
بیماری  درمان  افسارگس��یخته، 
اقتص��اد ای��ران را الینحل کرده 
بود و فعاالن اقتص��ادی ناظرانی 
بودند که نمی توانس��تند کاری از 
پی��ش ببرند زیرا ب��ا تالش برای 
حل مش��کل تورم، ریش��ه رکود 
عمیق ت��ر می ش��د و در صورتی 
که حل معض��ل رکود هدف قرار 
می گرفت، تورم سرسام آور دامن 
اقتصاد را رها نمی کرد. از س��وی 
دیگر نوس��انات نرخ ارز به دنبال 
ایران بیش��تر  بانکی  تحریم های 
ش��د. بورس نیز آن زمان حال و 
روز خوبی نداش��ت؛ جهش های 
قیمتی با دستکاری ارزش سهام، 
 حبابی را که در بازار سکه شکل 
گرفت��ه ب��ود،  به س��ایر بازارها از 
جمله ب��ورس منتقل کرد تا یک 

شبه سرمایه ها بر باد رود. 
ت��ورم تک رقم��ی در کش��ور 

چند ماهی اس��ت که جا خوش 
کرده و رش��د اقتص��ادی به مدد 
دیپلماسی نفتی و افزایش تولید 
و صادرات نفت به باالی 8درصد 
رس��یده اس��ت. از س��وی دیگر 
نرخ ارز نوس��ان جدی نداش��ته 
و حرکت��ی خ��ارج از ع��رف در 
شاخص بورس دیده نمی شود. با 
این حال همچنان بخش هایی از 
اقتصاد با رکود دست و پنجه نرم 
رشد  می کنند. مسکن همچنان 
منف��ی دارد. اهمیت این موضوع 
آنجاس��ت که 70صنعت مختلف 
به بخش مس��کن وابسته است. 
درست اس��ت که تحرک در این 
بخ��ش می تواند اندک��ی بر تورم 
تاثیرگذار باش��د اما در عین حال 
باعث رشد اقتصادی خواهد شد. 
در بخش های دیگ��ر اقتصاد نیز 
هنوز با نقطه مطلوب رشد، فاصله 
وجود دارد. در واقع می توان گفت 
ب��ا وجود کنترل تورم هنوز اقدام 
جدی برای مقابله با رکود صورت 

نگرفته است. 
آلبرت بغزیان، اس��تاد اقتصاد 
ای��ن  عل��ت  ته��ران،  دانش��گاه 
ام��ر را ناهماهنگ��ی بخش ه��ا و 
س��ازمان های مختلف ب��ا وزارت 
اقتص��اد می داند و معتقد اس��ت 
وزارت اقتص��اد و علی طیب نی��ا 
ب��ه تنهای��ی نم��ره مطلوب��ی را 
ب��رای عملکرد چهار س��اله خود 
می گیرند. به عقیده او، با نگاهی 
به جایگاه وزارت اقتصاد می توان 
ارزیابی کرد که عملکردش چقدر 

موثر یا مقصر بوده است. 
بغزی��ان  ای��ن خص��وص،  در 
انضباط  و  مال��ی  سیاس��ت های 
مطل��وب  را  دول��ت  اقتص��ادی 

ارزیاب��ی کرد و گف��ت: دولت در 
این چهار س��ال توانس��ت طبق 
برنام��ه و بودجه مص��وب پیش 
برود و ذی حسابی ها و نظارت ها 
نی��ز به درس��تی انج��ام گرفت، 
ام��ا در تصمیمات پول��ی، بانک 
را  مرکزی هماهنگی ه��ای الزم 
ب��ا وزارت اقتصاد نداش��ت و به 
جای آنکه سیاس��ت های این دو 
نهاد مکمل هم باش��د در برخی 
موافق مخالف بود و بانک مرکزی 

خودسرانه عمل می کرد. 
به گفته این اس��تاد دانش��گاه، 
ایرادی به عملکرد وزارت اقتصاد 
در این مورد وارد نیست و تغییر 
وزی��ر نیز ب��ه دلیل درخواس��ت 
ش��خصی طیب نی��ا اس��ت، زیرا 
عقیده دارد وزی��ری باید معرفی 
ش��ود که ارتباط این بخش ها را 
قوی ت��ر ک��رده و وزارت اقتصاد 
به عنوان حلقه اصلی سیاست های 
پول��ی و مال��ی ق��رار گی��رد تا 
این بخش نظام مند  فعالیت های 

باشد. 
وی با بی��ان اینک��ه وقتی نام 
می آی��د، ح��ل  اقتص��اد  وزارت 
تمام مش��کالت اقتصادی از این 
وزارتخان��ه انتظار م��ی رود، ادامه 
داد: این تصور غلط است زیرا تنها 
بخشی از اختیارات در دست وزیر 
اقتصاد است و حل این مشکالت 
همراه��ی س��ایر وزارتخانه ه��ا و 

سازمان ها را می طلبد. 
اس��تاد اقتصاد دانشگاه تهران 
تاکید کرد: در بحث تورم،  درست 
اس��ت که وزارت اقتص��اد هدف 
گرفته می ش��ود اما سیاست های 
بانک مرکزی، وزارت صنعت و... 
نی��ز در این امر تاثیر جدی دارد. 

ب��ه طور مثال، در سیاس��ت های 
انقباضی و پول��ی بدون همراهی 
بان��ک مرکزی نمی ت��وان انتظار 
داشت موفقیتی حاصل شود. در 
س��وی دیگر وزارت صنایع نیز با 
افزایش غیر منطقی و دس��توری 
قیمت برخی اقالم مانند خودرو، 
خوراکی ه��ا و... تالش ه��ا ب��رای 
کنترل ت��ورم را با چالش مواجه 

کرد. 
اقدامات  ای��ن  گف��ت:  بغزیان 
نرخ ت��ورم را تغییر می دهد و در 
حالی که بدنه اقتصادی دولت به 
دنبال کنترل ن��رخ تورم بوده اما 
وزارت صنعت کمترین همکاری 
را در ای��ن خص��وص داش��ته و 
تبع��ات تصمیم گیری ه��ای آن، 
سیاس��ت های ضد تورمی وزارت 

اقتصاد را تضعیف کرده است. 
ب��ه عقی��ده وی، درواقع تورم 
تک رقمی را بای��د حاصل اصرار 
و خون دل خوردن شخص وزیر 

اقتصاد دانست. 
بغزیان در خصوص نوس��انات 
نرخ ارز در چهار س��ال گذشته، 
 بار اصلی را بر عهده بانک مرکزی 
دانست و افزود:  میزان تزریق ارز 
و نرخ های اعالمی، ش��اید کمتر 
ب��ا موافقت وزارت اقتصاد صورت 
گرفت��ه و با وج��ود اینکه در این 
سال ها با اجرای برجام، تحریم ها 
سبک تر شد و هیجانات ارزی نیز 
تا ح��دود زی��ادی فروکش کرد، 
انتظ��ار می رفت کنت��رل نرخ ارز 
با موفقیت بیشتری انجام گیرد. 

این اس��تاد دانشگاه همچنین 
به فعالیت های صورت گرفته در 
بورس طی دولت یازدهم و وزارت 
طیب نیا اش��اره ک��رد و گفت: تا 

پیش از این بیش��تر فعالیت های 
جان��ب  از  گرفت��ه  ص��ورت 
خصولتی ها بود اما تالش شد این 
وضعیت به سمت خصوصی سازی 
واقعی پیش رود. از س��وی دیگر 
اگرچه مخالفت هایی در خصوص 
اما  داشت  قیمت گذاری ها وجود 
وزارت اقتصاد در این بخش ورود 

پیدا کرد. 
وی با اش��اره ب��ه فعالیت های 
صورت گرفت��ه در حوزه گمرک 
به عن��وان یکی از ح��وزه فعالیت 
وزارت اقتص��اد، تاکی��د کرد: در 
این زمینه نیز همکاری چندانی 
برای تحقق ماموریت های وزارت 
اقتصاد از سوی سایر نهادها انجام 

نشد. 
به گفته بغزیان، وزارت اقتصاد 
تالش ک��رد تا با تعیین تعرفه ها، 
ع��وارض و حق��وق گمرک��ی در 
ای��ن زمین��ه وارد ش��ود و بحث 
اس��کله های غیر مجاز را پیگیری 

کند. 
وی ادامه داد: وزارت اقتصاد در 
این حوزه در حد مسئولیت های 
خود موفق بوده اما به دلیل عدم 
همکاری بخش های بازرگانی در 
خصوص کنترل مب��ادی ورود و 
خروج کاال با مشکل مواجه شد. 

ب��ه نظ��ر می رس��د اقدام��ات 
ص��ورت گرفته از س��وی وزارت 
اقتص��اد دولت یازده��م باوجود 
ناهماهنگی هایی که وجود داشت 
توانسته نمره قابل قبولی را بگیرد 
و اقتصاد ای��ران را که بیماری رو 
به احتضار ب��ود به دوران نقاهت 
برس��اند، هرچند هن��وز تا بهبود 
کامل حال آن راه نرفته و فاصله 

بسیار است. 

تضاد و تعارض در تصمیمات پولی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد

راه های رفته و نرفته اقتصاد ایران بانک پاسارگاد با حمایت بی نظیر 
سهامداران خود با اقتدار در مجمع 

عمومی عادی ساالنه حاضر شد
مجمع عمومی عادی س��االنه بانک پاسارگاد، در تاریخ 
31 تیرماه امسال در محل تاالر بزرگ کشور برگزار شد و 
پس از اعالم عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر توسط 
وکیل این بانک، برگزاری آن به زمان دیگری موکول شد. 
به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، این جلسه که به 
منظور بررس��ی و تصویب صورت های مالی منتهی به30 
اسفندماه 1395 تشکیل شده بود، با اعالم رسمیت نیافتن 
جلس��ه خاتمه نیافت، بلکه سهامداران و مدیران بانک در 
نشستی صمیمانه به طرح و بررسی چالش های پیش روی 
بانک ها و رویکردهای کارشناسی ش��ده  و آینده نگرانه این 
بان��ک پرداختند.  در ادامه ضمن اش��اره ب��ه رویدادهای 
گوناگون داخلی و خارجی که نظام بانکی را با چالش هایی 
مواجه س��اخته است، الزام به استانداردسازی صورت های 
مالی براساس اس��تانداردهای IFRS، سیاست های پولی 
محدودکننده، افزایش قیمت تمام ش��ده پول، نرخ باالی 
سپرده قانونی و سپرده های قانونی متفاوت برای بانک های 
مختل��ف که منجر ب��ه اختالالت قیمتی پول می ش��ود، 
به عن��وان اما و اگرهایی که پی��ش روی بانک ها قرار دارد، 
توس��ط س��هامداران مطرح ش��د که مدیر عامل بانک به 
بررسی و تبیین آنها پرداخت.  براساس گزارش ارائه شده، 
با نگاه به 12 س��ال عملکرد مقتدرانه بانک پاسارگاد، که 
با بهره مندی از  توانایی و دانش س��رمایه انسانی متعهد و 
متخصص خود رش��دی روزافزون داشته است، می توان از 
آینده درخشان این بانک اطمینان حاصل کرد. همچنین 
کسب جایگاه 175 در بین 500 برند برتر بانکی جهان در 
س��ال 1395 به عنوان تنها بانک ایرانی در میان 10 برند 
برتر بانکی خاورمیانه، کسب تندیس بانک برتر ایران برای 
سه سال متوالی از سوی نشریه بین المللی یورومانی، کسب 
عنوان بانک برتر جمهوری اسالمی ایران برای شش سال 
از سوی نشریه بنکر، کسب جایزه جهانی سازمان دانشی 
برتر MAKE برای پنج سال متوالی و دریافت جایزه ملی 
تعالی س��ازمانی برای پنج س��ال متوالی، تاییدی است بر 
درستی گام های بلندی که این بانک تاکنون برداشته است. 
کسب این موفقیت ها به پشتوانه توجه به نیازها و تکریم 
و احترام مشتریان، ثبات مدیریت خالقانه، نیازسنجی های 
مستمر با رویکرد توسعه پایدار، دوراندیشی و نوآوری های 
همگام با پیشرفت تکنولوژی و رشد متوازن، ارائه خدمات 
روزآم��د، برنامه ری��زی و عملکرد آگاهانه و ش��فاف بانک 

پاسارگاد حاصل شده است. 
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خبرنــامه

بانک مرکزی دستورالعمل ناظر بر 
وضعیت باز ارزی موسسات اعتباری 

را ابالغ کرد
بانک مرک��زی با ه��دف بازنگری و به روز رس��انی 
ضواب��ط نظارت��ی و کنترل��ی وضعی��ت ب��از ارزی، 
دس��تورالعمل ناظ��ر بر وضعیت باز ارزی موسس��ات 

اعتباری را به شبکه بانکی کشور ابالغ کرد. 
افزای��ش حد مج��از خالص وضعیت ب��از هر ارز و 
تمام��ی ارزها نس��بت به قب��ل، ام��کان برخورداری 
از ح��دود بیش��تر وضعیت باز ارزی برای موسس��ات 
اعتباری در صورت فراتر بودن نسبت کفایت سرمایه 
آنها از حد تعیین ش��ده در دس��تورالعمل محاس��به 
سرمایه نظارتی و کفایت سرمایه موسسات اعتباری، 
تعری��ف ارزهای مهم و تبیی��ن حد مجاز وضعیت باز 
ط��ال از مهم تری��ن ویژگی های دس��تورالعمل حاضر 

محسوب می شود. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.821دالر آمریکا

4.565یورو اروپا

4.993پوند انگلیس

1.051درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

509.100مثقال طال

117.580هر گرم طالی 18 عیار

1.183.000سکه بهار آزادی

1.216.350سکه طرح جدید

634.500نیم سکه

376.000ربع سکه

249.000سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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بورس اوراق بهادار تهران در نخس��تین 
روز کاری هفت��ه، پس از مراس��م تحلیف 
ریاس��ت جمهوری واکنش مثبت و رو به 
رشدی نش��ان داد و شاخص کل با 118 
واح��د تقویت ب��ه رقم 81 ه��زار و 384 
واحد رس��ید. در معامالت روز یکش��نبه 
بازار س��هام، نماد گس��ترش نف��ت و گاز 
پارس��یان با 54 واحد، نماد پارس  خودرو 
ب��ا 23 واح��د، نماد ایران  خ��ودرو با 20 
واح��د و نماد پاالیش نف��ت تهران با 15 
واحد افزایش بیش��ترین تاثی��ر مثبت را 
بر محاسبه ش��اخص کل بورس داشتند. 
همچنی��ن در مقابل نماد ف��والد مبارکه 
اصفهان ب��ا 38 واحد، نماد گروه صنعتی 
پاکشو و نماد مخابرات ایران با 13 واحد 
کاه��ش تاثیر منفی را در ب��رآورد نماگر 

شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.
 

با گروه های بازار سهام
قیم��ت  یکش��نبه،  روز  معام��الت  در 
اکث��ر س��هم ها در گروه خ��ودرو روند رو 
به افزایش��ی را س��پری ک��رد؛ به طوری 

ک��ه در نماده��ای پرمعامل��ه ای همچون 
و  زامی��اد  پارس خ��ودرو،  ایران خ��ودرو، 
ای��ران رون��د  تراکتورس��ازی  آهنگ��ری 
قیمت ه��ا از 2 تا 5درص��د رو به افزایش 
ب��ود و در تع��دادی از ای��ن نمادها صف 
گ��روه  در  می ش��د.  مش��اهده  خری��د 
فرآورده ه��ای نفت��ی 15 میلیون و ۷45 
هزار س��هم دادوستد ش��د که ارزش آن 
به نزدی��ک 5 میلیارد تومان رس��ید. در 
ای��ن گ��روه نماده��ای ب��ا ارزش معامله 
ب��اال همچون پاالیش نف��ت بندرعباس و 
پاالی��ش نفت تهران مق��داری در قیمت 
پایانی رش��د کردند. قندی ه��ا به جز در 
تع��داد مع��دودی از نمادها رون��د رو به 
کاهش را تجربه کردند و ماش��ین آالت و 
دس��تگاه های برقی نیز اکثرا شاهد روند 
اف��ت در قیم��ت پایانی ش��ان بودند. این 
روزها پیش بینی ه��ای برخی تحلیلگران 
در بازار جهانی کاال های پایه باعث ش��ده 
تا ملی صنایع م��س ایران همچنان لیدر 
گروه فلزات اساس��ی باشد. در عین حال 
بازار س��هام، بازاری متع��ادل بوده که به 
نظر می رسد با پایان دوره اصالح قیمتی، 
منتظر بازاری ش��اداب تر باشیم. از نکات 
قابل توجه این روزهای بازار سهام حضور 

فع��ال حقوقی ه��ا در ب��ورس اس��ت که 
می توان��د در صورت ت��داوم حمایت آنها 
از ش��اخص کل، روزهای سبز بازار سهام 

ادامه دار شود.

بازار سهام و اعالم سیاست های 
اقتصادی دولت

این روزه��ا معامله گران ب��ورس تهران 
بیش از هر زمان دیگ��ری منتظر معرفی 
کابین��ه جدی��د و اع��الم سیاس��ت های 
اقتصادی دولت دوازدهم هس��تند. پیش 
از ای��ن س��رمایه گذاران ب��ورس تهران با 
مش��خص ش��دن نتیجه انتخابات ریاست 
جمه��وری به حض��ور گس��ترده در بازار 
س��هام پرداختند و همین امر باعث رشد 
حج��م و ارزش معامالت در روزهای پس 
از انتخاب��ات ش��د. خوش بینی ب��ه روند 
سیاست خارجی و اجرای برجام این امید 
را در میان سهامداران افزایش داده است 
ک��ه در روزهای آینده نیز ب��ازار بورس با 
رش��د متغیرهای خود همراه شود. گرچه 
انتظ��ارات از نماگ��ر بازار س��هام پیش از 
این به صورت مقطعی و احساس��ی بوده و 
فعاالن بازار سهام به دنبال تداوم این روند 
با رش��د متغیرهای بنیادی هس��تند. این 

خوش بینی ها همگام با گزارش های مثبت 
مجام��ع ش��رکت ها می تواند چش��م انداز 
بورس تهران را در مسیر چهار ساله دولت 

دوازدهم بیش از پیش مثبت کند. 

افت 0/6 واحدی آیفکس
از جمل��ه معام��الت درون گروهی روز 
یکش��نبه می ت��وان ب��ه دادوس��تدهایی 
در نماد ش��رکت های کش��تیرانی ایران، 
پتروشیمی شازند، سرمایه گذاری صندوق 
بازنشستگی و ایران ترانس��فو اشاره کرد. 
آیفک��س نیز 0.۶ واحد افت کرد و به رقم 
۹30.۶ رس��ید. ارزش معامالت فرابورس 
ایران به رقم 140 میلیارد تومان بالغ شد 
که این رقم ناشی از دست به دست شدن 
بیش از 1۶5 میلیون س��هم و اوراق مالی 
قاب��ل معامله بود. در میان ش��رکت های 
فرابورس��ی پتروش��یمی مارون با 1.۷3 
واح��د و پاالی��ش نف��ت الوان ب��ا 0/52 
واحد مثبت روی شاخص کل فرابورس و 
هلدین��گ صنایع معدنی خاورمیانه، نفت 
اصفهان،  ذوب آهن  س��هامی  پاس��ارگاد، 
ش��رکت آهن و فوالد ارفع و بیمه سامان 
با تاثیر منفی روی آیفکس مانع رشد آن 

شدند. 

مثبت شاخص کل با فرمان خودرویی ها

تحلیف روحانی، حافظ را سبزپوش کرد

صندوق تثبیت بازار س��رمایه به عنوان 
یک نه��اد حمایتی می تواند در ش��رایط 
بحران های  و  ریسک های سیس��تماتیک 
خارج از بازار که تبعات آن بازار س��رمایه 
را درگی��ر می کند، وارد عمل ش��ده و از 
طوالن��ی ش��دن فض��ای هیجان��ی بازار 
سرمایه جلوگیری کند. ابزارهای حمایتی 
در ش��رایط بحران باعث تسریع برگشت 
آرامش ب��ه فض��ای معام��الت و کنترل 
هیجانات ناش��ی از فشار ها و بحران هایی 
می ش��ود که اثرات ماندگار و بنیادین بر 
وضعیت شرکت ها ندارد و فقط با التهابی 
که ایجاد ش��ده، نوسانات هیجانی قیمت 

س��هام ش��رکت ها را موج��ب می ش��ود. 
برخی هیجان های زودگذر و التهاب های 
ریس��ک های  از  ناش��ی  کوتاه م��دت 
سیس��تماتیک ب��ازار س��رمایه را متاثر و 
درگی��ر می کند و اگر چنین هیجان هایی 
زودتر مدیریت ش��ود، هزینه های کمتری 
برای بازار س��رمایه خواهند داش��ت، ولی 
ع��دم حمایت در مقطع زمانی مناس��ب، 
ریزش مکرر قیمت س��هام ش��رکت ها را 
موجب می ش��ود و به دلیل تشدید فضای 
الته��اب در معامالت و گس��ترش آن به 
سهام ش��رکت های بیشتر، ضمن کاهش 
ارزش ب��ازار، هزین��ه مدیری��ت الته��اب 
افزایش می یابد. صندوق تثبیت می تواند 
ریسک نقد ش��وندگی را در بازار کاهش 
دهد و در ش��رایطی که س��رمایه گذاران 

اقدام به فروش ه��ای هیجانی می کنند با 
رفتاره��ای حمایتی صحیح، روند رکودی 
را مدیریت کند. بازار سرمایه ممکن است 
بنا به دالیل سیس��تماتیک خارج از بازار 
دچار بحران ش��ود که این بحران ممکن 
است ناش��ی از شرایط سیاسی، اقتصادی 
یا حتی اجتماعی باش��د که آثار آن بازار 
س��رمایه را ملتهب کند و باعث صف های 
ف��روش س��نگین و هیجان��ی ش��ود. در 
این ش��رایط صندوق تثبی��ت می تواند با 
مدیریت صحیح ای��ن روند را کوتاه کند. 
اگر در ش��رایط هیجانی ب��ا حمایت های 
درست مانع از افت بازار نشویم، این روند 
نزول��ی ادام��ه دار می توان��د تبعات منفی 
زیادی داشته باش��د، اما مدیریت صحیح 
بحران مانع از تداوم این جریان و بازگشت 

ب��ه فضای آرام��ش و منط��ق در حداقل 
زمان می شود. افزایش اعتماد و اطمینان 
از دیگر مزیت های این صندوق اس��ت. با 
وجود چنین نهاد حمایتی سرمایه گذاران 
اطمینان دارند در ش��رایط بحران، حامی 
در بازار س��رمایه وجود دارد. این موضوع 
باع��ث افزایش اعتماد س��رمایه گذاران به 
بازار سرمایه می ش��ود. مدیریت صندوق 
تثبیت بس��یار مهم است و برای مدیریت 
ای��ن صندوق بای��د از نگاه س��لیقه ای به 
صنایع و صرفا توجه به سهام شاخص ساز 
پرهیز ش��ود و با مدیریت کارشناسی، از 
افت هیجانی سهام گروه های مختلف که 
از ش��رایط بنیادین قابل دفاعی برخوردار 

است، جلوگیری کنند. 
منبع: سنا

ن��رخ ارز به ویژه دالر همواره برای فعاالن 
بازار س��رمایه به عنوان یک مولفه و متغیر 
اثرگذار مورد توجه بوده اس��ت و با کاهش 
یا افزای��ش آن جریان نقدینگی می تواند از 
صنعتی به صنعت دیگر در تاالر شیش��ه ای 
تغییر جه��ت پیدا کند. بر این اس��اس در 
ش��رکت هایی مانند پتروشیمی ها و فلزات 
اساس��ی که م��واد اولی��ه آنها وابس��تگی 
بیشتری به کامودیتی ها )کاالهای جهانی( 
دارد، افزای��ش نرخ دالر می تواند به رش��د 

هزینه ه��ای تولید منجر ش��ود و در مقابل 
ش��رکت هایی که محصوالت آنها به خارج 
از کش��ور صادر می ش��ود از افزایش نرخ یا 
ایندک��س دالر منتفع می ش��وند. بنابراین 
نمی توان به طور قط��ع گفت که افزایش یا 
کاهش نرخ دالر برای کلیت بازار س��رمایه 
خوب است یا بد و این موضوع را باید بسته 
به صنع��ت و نمادهای معامالت��ی ارزیابی 
کرد. در مجم��وع در خصوص تاثیرپذیری 
معامالت بورس از نوس��انات نرخ دالر باید 
گفت بس��یاری از شرکت های بورس تحت 
تاثیر کاالهای جهانی هستند و بسیاری از 
هلدینگ ها در زیرمجموعه خود از کاهش یا 

افزایش دالر تاثیر می پذیرند، بر این اساس 
ش��رکت هایی که مواد اولی��ه آنها از خارج 
از کش��ور تامین می ش��ود یا وابستگی نرخ 
مواد اولیه آنها به کاالهای جهانی بیش��تر 
است، افزایش نرخ دالر به رشد هزینه های 
آنها منجر می شود و در مقابل شرکت های 
صادرات محور از افزای��ش نرخ دالر منتفع 
می ش��وند. از س��وی دیگر زمان��ی  که نرخ 
دالر افزای��ش پیدا کند قیمت تمام ش��ده 
محصوالت مش��ابه داخل��ی ارزان تر خواهد 
بود ک��ه این موضوع تا ح��دودی می تواند 
به رونق کس��ب و کار این دسته از شرکت ها 
و صنایع منجر ش��ود و در پ��ی آن انتظار 

تعدی��الت نرخ و مقدار ف��روش آنها دور از 
انتظار نخواهد بود و از این نظر هم می تواند 
تاثیر افزایش نرخ دالر بر شرکت ها، صنایع 
و در پی آن بازار سرمایه را بررسی کرد. در 
مجموع می توان تاثیرپذیری بازار س��رمایه 
از رخدادهای گوناگون را به عوامل مختلف 
مرتبط دانس��ت که بر این اساس عالوه بر 
تحوالت ن��رخ ارز یکی از موضوعات مهم و 
تاثیرگذار بر کلیت اقتصاد و بازار س��رمایه 
کش��ور در شرایط کنونی، موضوع روی کار 
آم��دن دولت جدید و انتخاب کابینه دولت 

دوازدهم به ویژه وزرای اقتصادی است. 
منبع: تسنیم 

صندوق تثبیت، حامی سهامداران

 تاثیر نوسانات نرخ دالر بر بازار سرمایه

خبر

صدور 36 هزار کد سهامدار جدید 
در بازار سرمایه

مع��اون عملیات ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی 
اوراق بهادار و تس��ویه وجوه )س��مات( گفت: تعداد 
3۶ هزار کد جدید س��هامداری در تیرماه امسال در 
بازار س��رمایه صادر ش��د. به گزارش س��مات، فریبا 
اخوان اظهار داشت: ش��رکت سپرده گذاری مرکزی 
در ماه گذش��ته 3۶ هزار کد سهامدار جدید در بازار 
س��رمایه صادر کرد تا تعداد کدهای س��هامداری به 
رقم ۹میلیون و 458 هزار کد برسد. وی ابراز داشت: 
در حال حاضر بی��ش از 4 میلیون و 850 هزار مرد 
و 2میلی��ون و 28۹ ه��زار زن در بازار س��رمایه کد 
س��هامداری دریافت کرده اند، اف��زون بر اینکه بیش 
از 53 هزار کد حقوقی و 8۷8 کد س��هامدار خارجی 
نیز صادر شده است. اخوان از صدور 10 کد سهامدار 
خارجی جدید در ماه گذش��ته خبر داد، افزود: چهار 
س��هامدار حقیقی از کش��ورهای امارات و افغانستان  
)سه نفر( و ش��ش س��رمایه گذار حقوقی خارجی از 
کشورهای گرجس��تان، ترکیه و ارمنستان و امارات 
)هرکدام دو شرکت( تیرماه کد سهامداری خود را از 
شرکت سپرده گذاری مرکزی دریافت کردند. معاون 
عملیات شرکت س��پرده گذاری مرکزی درباره اوراق 
حق تقدم تس��هیالت مس��کن گفت: حدود 22 نفر 
در ماه گذش��ته با خرید اوراق تسهیالت حق مسکن 
وارد فرآیند دریافت این تس��هیالت شدند. اخوان در 
خصوص س��هامداران فعال بازار س��رمایه در تیر ۹۶ 
گفت: حدود 202 هزار کد حداقل یک تا 10 معامله 
)خرید یا فروش(، 1۹ هزار کد بین 11 تا 20 معامله 
و 25 ه��زار ک��د نیز بی��ش از 20 معامل��ه را در ماه 

گذشته انجام دادند. 

عرضه گندم، جو، شکر، روغن، ذرت، 
کنجاله سویا و جوجه یک روزه

تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی بورس کاالی 
ایران روز یکش��نبه، میزبان عرض��ه 8۶ هزار و 2۹8 
تن انواع قیر، مواد شیمیایی، مواد پلیمری، سالپس 
واک��س، گوگرد، لوب کات و وکی��وم باتوم بود. تاالر 
محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ای��ران نیز روز 
یکش��نبه 15 مرداد ماه میزب��ان عرضه 200 هزار و 
۹8۷ ت��ن گندم، جو، ش��کر، روغ��ن، ذرت، کنجاله 
س��ویا و 34 هزار قطعه جوجه یک روزه گوشتی بود. 
همچنی��ن 185 هزار و ۹3۷ تن گن��دم خوارکی و 
382 ت��ن جو دامی در قال��ب طرح قیمت تضمینی، 
34 ه��زار قطعه جوجه یک روزه گوش��تی، 150 تن 
ج��و دامی، 150 تن ذرت دان��ه ای، 300 تن روغن، 
2هزار و 2۷5 تن ش��کر سفید، یک هزار تن کنجاله 
سویا، ۶ هزار و ۷50 تن گندم خوراکی و 4 هزار تن 
گندم دوروم در این تاالر عرضه ش��د. همچنین 55 
هزار تن گندم دوروم و 2 هزار تن آرد گندم اس��تان 
خوزس��تان نیز در تاالر صادراتی بور س کاالی ایران 
عرضه ش��د. همچنین تاالر صادرات��ی بورس کاالی 
ایران ش��اهد عرضه 25 هزار و 5۹۶ ت��ن انواع قیر، 
عای��ق رطوبتی و گوگرد پودر ب��ود. تاالر محصوالت 
صنعت��ی و معدن��ی بورس کاالی ای��ران در این روز 
عرضه 220 تن سبد میلگرد مجتمع فوالد خراسان 
را تجرب��ه کرد. بازار فرعی بورس کاالی ایران نیز در 
ای��ن روز عرضه حدود 1۶2 تن متیلن دی فنیل دی 
ایزوس��یانات، آنیلین، ضایعات فلزی و بشکه خالی را 

تجربه کرد. 

ترافیک عرضه ها در بازار فیزیکی 
بورس انرژی ایران

یکشنبه 15 مرداد 13۹۶ بازار فیزیکی بورس انرژی 
ایران شاهد ترافیک سنگین عرضه ها در رینگ داخلی 
و بین الملل بود. در جلس��ه معامالتی روز یکشنبه 15 
م��رداد ۹۶، کااله��ای آیزوفید، آیزوریس��ایکل، حالل 
402 و حالل 404 پاالیش نفت تبریز، برش سنگین، 
گاز بوتان، گاز پروپان و گاز مایع صنعتی پتروش��یمی 
بندرامام و حالل 402 پاالیش نفت کرمانشاه در رینگ 
داخلی و میعانات گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت 
کوره 380 س��انتی استوک ش��رکت ملی نفت ایران و 
نفت گاز ش��رکت ملی نفت ای��ران در رینگ بین الملل 

عرضه شدند. 

پیش بینی های 3 ماهه »کماسه«
شرکت تأمین ماسه ریخته گری پیش بینی درآمد 
هر سهم س��ال مالی منتهی به 2۹ اسفند ماه ۹۶ را 
با س��رمایه 1۶2 میلیارد ریال به صورت حسابرسی 
نشده منتشر کرد. ش��رکت تأمین ماسه ریخته گری 
پیش بینی درآمد هر س��هم س��ال مالی ۹۶ را مبلغ 
2۷8 ری��ال ب��رآورد و اعالم کرد در دوره س��ه ماهه 
نخست این سال مالی با اختصاص 24 ریال سود به 
ازای هر سهم به ۹ درصد از پیش بینی هایش رسید. 
»کماس��ه« در دوره سه ماهه نخست سال مالی ۹5 
مبلغ 8 ریال س��ود به ازای هر سهم کنار گذاشت و 

12 درصد از پیش بینی هایش را پوشش داد. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
فیبر ای��ران در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود کرد که گ��روه صنعتی بوتان 

در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

۷.3034.۹۹چفیبر

3.5۶۷4.۹۷لبوتان

3.0۹14.۹۶خاهن

4.۷4۷4.۷۹پدرخش

1.0084.۷8پالسک

2.4۶34.۷۶کمنگنز

2.4۹24.۶2کهرام

 بیشترین درصد کاهش
داده پردازی ایران صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
قند شیرین خراسان در رده دوم این گروه ایستاد. صنایع شیمیایی 
سینا هم در میان سهم هایی با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.

درصد نوسانقیمتنام شرکت
)4.۷2(4.۶82مداران
)4.۶۶(23.305قشرین
)4.05(11.۶13شسینا

)3.81(۶.514بشهاب

)3.۷8(1.5۷۷فنوال

)3.44(4.۷0۹قهکمت

)3.44(15.15۶پاکشو

پرمعامله ترین سهم
زامیاد پرمعامله ترین س��هم بازار بورس ش��ناخته ش��د. 
فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این گروه ایس��تاد. پارس 

خودرو هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

3۶.۹50 ۷۹8خزامیا

23.831 1۶۷2فوالد
1۷.۷8۶ ۹4۹خپارس
1۷.150 532شپلي
8.۶42 15۷۷فنوال
8.223 25۷۹خودرو
۷.۹48 1323واعتبار

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

معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

45.۶83 22۶0۷پرداخت
3۹.842 1۶۷2فوالد

2۹.4۹5 ۷۹8خزامیا
28.۹۶8 ۶2۶8فباهنر
23.1۹1 30۹1خاهن
21.205 25۷۹خودرو
1۹.020 ۷3۷۷کپارس

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیشترین سهام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت 
ملت در این گروه دوم شد و زامیاد در رتبه سوم قرار گرفت.

تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت
1۶۷231۹2فوالد

22۶0۷2238پرداخت
۷۹8182۹خزامیا
25۷۹1015خودرو
532۹۹۷شپلی

۹4۹۹۹3خپارس
15۷۷۹32فنوال

P/E باالترین نسبت
رده نخس��ت باالتری��ن نس��بت P/E را در روز گذش��ته 
داروسازی زاگرس فارمد پارس به دست آورد. سایپا شیشه 

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

5۷181144ددام
1۹۷۶۹88کساپا

2350588خمحور
۹۶۶483خکمک
55۶03۹۷خلنت

11833۹4خریخت
1۷15343قثابت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

۷4۶1.۹۹وخارزم
48302.2۹کگاز

13232.45واعتبار
10۹33.2۷پردیس
1۷۶33.40وبانک
10۷23.5۷ورنا
1۶513.۶۶ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 

شرکت ها و مجامع

احسان رضاپور
مدیرعامل هلدینگ توسعه انرژی تجارت آسیا

محمد مهدی زنگانه
کارشناس بازار سهام
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رئیس جه��اد دانش��گاهی ضمن بیان 
اینک��ه ۱۲ ط��رح ملی و مه��م جهاد در 
ح��وزه علوم انس��انی در ش��ورای علمی 
سازمان برنامه و بودجه به تصویب رسید، 
از راه اندازی مدرس��ه اقتصاد مقاومتی با 
ه��دف دس��تیابی به تعریف مش��ترک از 

اقتصاد مقاومتی خبر داد. 
به گزارش ایس��نا، حمیدرضا طیبی در 
نشس��تی خبری ضمن تبریک اس��تقرار 
دولت جدید و گرامیداش��ت یاد و خاطره 
ام��ام راحل و ش��هدا، اظهار ک��رد: جهاد 
دانش��گاهی یک نه��اد دانش بنیان برای 
الگوس��ازی توان کش��ور جهت رس��یدن 
به پیش��رفت دانش بنیان اس��ت و در این 
راستا سه حوزه فرهنگی، علم و فناوری و 
توسعه آموزش های تخصصی از حوزه های 
مهم جهاد دانشگاهی محسوب می شود. 

وی ب��ا بیان اینکه ب��ه جهت هماهنگ 
در  مختل��ف  نهاده��ای  ک��ردن  عم��ل 
گردش های سیاسی نباید برنامه ها تغییر 
کنند، گفت: به عنوان مثال زمانی که سند 
چش��م انداز تهیه ش��ده نباید دولت های 

بعدی خالف آن عمل کنند. 
وی ادام��ه داد: در س��ناریوی تعامل با 
دنی��ا باید به وحدت نظر بین سیاس��یون 

برسیم. 
طیبی ب��ا بیان اینک��ه تعامل ب��ا دنیا 

باید حد وسط داش��ته باشد، گفت: مقام 
معظم رهبری طی س��خنانی در مراس��م 
تنفیذ ریاست جمهوری مباحثی همچون 
پرداخت��ن به مش��کالت م��ردم و تعامل 
گسترده با دنیا را مورد تأکید قرار دادند. 
رئی��س جه��اد دانش��گاهی در ادامه با 
اش��اره به الزامات پیش��رفت کشور اظهار 
ک��رد: یکی از مهم تری��ن الزامات صاحب 
فناوری ش��دن اس��ت. باتوجه ب��ه اینکه 
رقابت در دنیا س��خت تر می شود ما باید 
در ح��وزه فن��اوری بتوانی��م حرف ه��ای 

زیادی برای گفتن داشته باشیم. 
وی افزود: همچنین اولویت های توسعه 
فناورانه در کشور باید مشخص و در این 
اولویت ها نیازه��ا و مقیاس اقتصادی نیز 

تعیین شود. 
طیب��ی ب��ا بی��ان اینکه ب��رای صاحب 
فناوری ش��دن نیاز به آزمایش��گاه مرجع 
ملی داریم، افزود: س��ازنده باید براساس 
اس��تانداردهای موج��ود ب��رای محصول 
تولی��دی خود گواهی بگی��رد که پس از 
اخ��ذ گواهی مس��ئوالن و متولی��ان باید 

اقدام به خرید این محصوالت کنند. 
طیبی عدم رعایت اقتصاد مقیاس را از 
دیگر موانع سر راه پیشرفت کشور عنوان 
ک��رد و گفت: باید قوانین اصالح ش��ود و 
راه ب��رای پیش��رفت ش��رکت های فناور 

هموار ش��ود.  وی همچنی��ن تأکید کرد: 
اگر در حوزه هایی فناوری نداریم باید این 
فناوری را از کشورهای خارجی بخریم اما 
در این میان این خرید باید مدیریت شود 
و بازار را در اختیار خارجی ها قرار ندهیم. 
رئی��س جهاد دانش��گاهی اصالح نظام 
فن��اوری و ن��وآوری را از دیگ��ر الزامات 
پیش��رفت کشور دانس��ت و بر استفاده از 
مدیران خود ب��اور جهادی در بخش های 

کشور تأکید کرد. 
طیبی افزود: همچنین باید در کش��ور 
احزاب قوی داش��ته باش��یم تا از دل این 
اح��زاب مدیران��ی تربی��ت ش��وند که بر 
کاستی ها و مشکالت کشور تمرکز کافی 

داشته باشند. 
وی تأکی��د ک��رد: در ص��ورت تحق��ق 
الزامات پیش��رفت قطعا سرعت پیشرفت 
م��ا چند برابر می ش��ود و در ب��ازه زمانی 
۱۰ س��اله به بسیاری از اهداف توسعه ای 
دس��ت می یابیم ک��ه البته جه��اد نیز بر 
پذیرش مس��ئولیت بزرگ در این زمینه 

اعالم آمادگی کرده است. 
رئی��س جهاد دانش��گاهی همچنین با 
بی��ان اینکه مدرس��ه اقتص��اد مقاومتی 
در راستای دس��تیابی به فهم درست از 
اقتصاد مقاومتی راه اندازی خواهیم کرد، 
گف��ت: باتوجه ب��ه اینکه برداش��ت های 

متفاوت��ی از اقتصاد مقاومتی اس��ت و بر 
این باور هس��تیم که اقتص��اد مقاومتی 
متک��ی بر ت��وان علم و فن��اوری داخلی 
است باید ویژگی های آن تشریح شود. از 
این رو این مدرس��ه برای مدیران کشور 
در نظر گرفته شده است تا از این طریق 
به تعریف مش��ترکی از اقتصاد مقاومتی 

دست یابیم. 
به گفته طیبی، س��یالبس این مدرسه 
تهیه ش��ده و پس از رایزن��ی و مذاکره با 
س��ازمان برنامه وبودجه و معاونت منابع 
انس��انی رئیس جمهور، مدرس��ه اقتصاد 
جهاددانش��گاهی  داخ��ل  در  مقاومت��ی 

راه اندازی خواهد شد. 
وی با اش��اره به حساب مشترک جهاد 
دانش��گاهی با معاونت علم��ی و فناوری 
ریاس��ت جمهوری اظهار ک��رد: قرار بود 
طی س��ه س��ال و هر س��ال ۲۰ میلیارد 
تومان )س��هم ه��ر نهاد( به این حس��اب 
واریز ش��ود ت��ا به ص��ورت وام در اختیار 
واحدهای جهاد ب��رای اجرای پروژه های 

مختلف قرار گیرد. 
طیبی افزود: اما در س��ال ۹۵ به دلیل 
عدم تحقق جدول ۱۴ و باوجود امیدهای 
زیادی که داش��تیم این حساب مشترک 
چندان پیش نرفته اس��ت و جهاد تالش 

می کند آرام آرام منابع را تزریق کند. 

مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرساخت اعالم کرد 
که واسطه ها از ارتباط بین الملل ایران با ۱۷۰ اپراتور 
ارتباطی دنیا حذف می شوند و به این ترتیب کیفیت 

اینترنت کشور افزایش خواهد یافت. 
به گزارش فارس، محمدجواد آذری جهرمی گفت:  
»از آخ��ر همین هفته ش��رکت هایی ک��ه در ارتباط 
بین المل��ل ایران با ۱۷۰ اپرات��ور ارتباطی و محتوایی 
واس��طه بودند، حذف می ش��وند و بر اث��ر این اقدام 

کیفیت اینترنت بهبود می یابد.«
به گفته آذری جهرمی، از روز پنج ش��نبه ارتباطات 
بین المل��ل ای��ران با بیش از ۱۷۰ اپرات��ور ارتباطی و 
محتوایی دنیا با حذف واس��طه های متعدد به صورت 
مس��تقیم برقرار خواهد شد.  وی تأکید کرد: »اثرات 
ای��ن کار بهب��ود جدی کیفی��ت اینترنت��ی تحویلی 
زیرس��اخت به اپراتورهای ایرانی و نیز بهبود کیفیت 
سرویس های ایرانی مس��تقر در شبکه ملی اطالعات 

در س��ایر کش��ورهای دنیا خواهد ب��ود.« مدیرعامل 
زیرساخت همچنین اظهار امیدواری کرد که شرایط 
برای کس��ب و کارهای سرویس های ایرانی در خارج از 
مرزهای کش��ور فراهم شود.  براس��اس گزارش وی، 
این مهم براس��اس سند الزامات توس��عه شبکه ملی 
اطالعات و بازطراحی شبکه ارتباطات بین الملل ایران 
و اص��الح مدل های مس��یریابی س��ابق و عقد تفاهم 

بین المللی متعدد است. 

کیفیتاینترنتایرانباحذفواسطههاافزایشمییابد

رئیسجهاددانشگاهیازتصویب۱۲طرحملیدرشورایعلمیسازمانبرنامهخبرداد

راه اندازی مدرسه اقتصاد مقاومتی برای مدیران کشور
اخبار

طراحیپیکسل۲مشابهنسلقبل
است

بنا به شایعات و تصاویر منتشرشده، ظاهرا پیکسل 
۲ نمایش��گری با حاش��یه کم و ابع��اد ۱۶:۹ دارد، با 

این حال طراحی آن شبیه نسل قبل است. 
کمپانی گوگل دو پرچم دار خود یعنی پیکس��ل ۲ 
و پیکس��ل ایکس ال ۲ را در ماه ه��ای آینده معرفی 
خواه��د کرد و از مورد انتظارترین محصوالت ۲۰۱۷ 
هستند.  پیش تر، تصاویری از پیکسل ایکس ال ۲ با 
نام Taimen در محیط مجازی منتشر شده بود. در 
حال حاضر تصاویر نس��خه کوچک تر پیکسل، با نام 

Walleye در اینترنت منتشر شدند. 
به گزارش زومیت، اخیرا ایوان بالس، افشاگر معروف، 
در ونچر بیت تصویری از گوش��ی پیکسل ۲ در توییتر 
منتشر کرده است. بنا به اظهارات وی، پیکسل ۲۰۱۷ 
شرکت گوگل، ویژگی های یک پرچم دار واقعی را دارد.  
در تصاویر منتشرش��ده، برجس��تگی هایی در حاشیه 
قاب گوشی مش��اهده می شود؛ اسپیکرهای استریو در 
حاش��یه های باال و پایین دستگاه قرار دارند و خبری از 
نمایشگر بی نهایت یا بدون حاشیه نیست. شاید گوگل 
تصور می کند که نیازی نیست همانند سایر محصوالت 
باالرده، پیکس��ل را خ��اص جلوه ده��د. بااین حال به 
نظر می رسد حاشیه نمایش��گر کمتر شده است. البته 
پیش تر گفته  ش��ده بود که شرکت گوگل تصمیم دارد 
حاشیه های اضافه اطراف نمایشگر را کاهش دهد. اخیرا 
گوگل توسعه دهندگان را به طراحی اپلیکیشن ها برای 
س��اخت صفحه نمایش با ارتفاع بیش��تر و ابعاد ۱۶:۹ 
تشویق کرده است. با توجه به تصاویر فوق، این گوشی 
نمایشگر ۱۶:۹ دارد. البته این عکس در حد شایعه است 
و تا زمان عرضه گوشی باید صبر کنیم و ببینیم نتیجه 
نهای��ی چه می ش��ود.  بالس همچنین اش��اره کرد که 
گ��وگل برخالف معمول از دوربین دوگانه بهره نخواهد 
برد. دوربین های دوگانه در بسیاری از گوشی های جدید 
نظیر اسنش��ال فون، وان پ��الس ۵ و موتو زد ۲ فورس 
استفاده شده  است و گفته می شود که در گلکسی نوت 
۸ هم به کار خواهد رفت. گوشی های پیکسل و پیکسل 
ایکس ال با تکیه  بر الگوریتم پردازش تصویر، از بهترین  
گوشی ها در عرصه عکاسی بین پرچم داران کمپانی های 
مختلف هستند، بنابراین تعجبی ندارد که گوگل تمایلی 
برای تغییر شرایط دوربین خود نداشته باشد. بااین حال 
اعالم  ش��ده اس��ت که گوگل، اندازه  سنسور دوربین را 
افزایش خواهد داد و حتی با تغییرات جزئی در دوربین، 
پیکس��ل ۲ و پیکس��ل ایکس ال ۲ را ب��ه دو نمونه از 

بهترین محصوالت امسال مبدل خواهد کرد. 

عینکواقعیتافزودهاپلبه
نمایشگرآیفونوابستهخواهدبود

گزارش جدیدی منتش��ر ش��ده که براس��اس آن، 
عینک واقعیت افزوده اپل از آیفون به عنوان نمایشگر 

بهره خواهد برد. 
فایننش��ال  تایمز گزارش جدیدی منتشر کرده که 
در آن اطالع��ات جدی��دی در م��ورد عینک واقعیت 
افزوده اپل ارائه شده است. برای یادآوری باید اشاره 
کنی��م که اخیرا در بعضی ش��ایعات گفته  می ش��ود 
کوپرتینویی ه��ا در حال س��اخت یک عینک واقعیت 
افزوده هستند. براس��اس جزییات جدید فاش شده، 
هنوز دقیقا مشخص نیس��ت که اپل چه برنامه هایی 

برای عینک یادشده دارد. 
فایننشال تایمز می گوید عینک واقعیت افزوده اول 
احتماال به چند دوربین، سنس��ور و نمایش��گر مجهز 
خواه��د بود تا بدین طریق تجرب��ه واقعیت افزوده را 
به کارب��ران ارائه کند، اما برخ��ی از نمونه های اولیه 
این محصول فاقد صفحه نمایش هس��تند و به همین 
دلیل برای نمایش محتوا به نمایش��گر آیفون متکی 

خواهند بود. 
گزارش مورد بحث همچنین به این موضوع اشاره 
دارد که هنوز مش��خص نش��ده اس��ت کاربرد اصلی 
عینک واقعیت افزوده اپ��ل حتی با وجود فریم ورک 
ARKit که مدتی قبل معرفی شد، چه خواهد بود. 
به گ��زارش زومیت، یک��ی از ایده های مش��خص 
آزمایش ش��ده در این زمینه که بس��یاری از کاربران 
با آن آش��نایی دارند، این است که محصول واقعیت 
افزوده اپل احتماال دوربین ها، سنسورها و نمایشگرها 
را از گوشی هوشمند به چهره کاربر جابه جا می کند. 
با وجود ش��ور و ش��وقی که در م��ورد کیت واقعیت 
افزوده اپل وجود دارد، این شرکت همچنان در مورد 

قابلیت های اصلی هدست خود اطمینان ندارد. 
بنا به اعالم برخی از افراد نزدیک به ش��رکت اپل، 
ش��رایط کنونی باعث شده است این شرکت چندین 
نمونه اولی��ه از عینک واقعیت اف��زوده خود را مورد 
آزمایش قرار دهد. گفته می ش��ود یکی از گروه های 
مهندس��ی کوپرتین��و از طرح یک عین��ک مجهز به 
دوربین س��ه بعدی ولی بدون نمایشگر حمایت کرده  
اس��ت و ب��ه همین جه��ت می توان گف��ت محصول 
یادشده برای نمایش محتوا به صفحه نمایش گوشی 

آیفون وابسته خواهد بود. 
گزارش م��ورد بحث همچنین اش��اره می کند که 
عینک  واقعی��ت افزوده اپل احتم��اال در نهایت یک 
دس��تگاه جانبی مثل عینک هوش��مند اس��نپ چت 
ک��ه قیمت��ی ۱۳۰ دالری دارد، خواهد ب��ود. این در 
حالی است که فایننشال  تایمز در گزارش قبلی خود 
اعالم کرد که عینک واقعیت افزوده اپل مثل هدست 
هولو لنز مایکروسافت، یک محصول کامل خواهد بود. 

اخبار

معاونسازمانرگوالتوری:
شرکتهایفعالدرحوزه

دیتاسنتربایدمجوزدریافتکنند
معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
از ص��دور مج��وز فعالیت برای مراک��ز داده یا همان 
دیتاسنتر ها در کش��ور خبر داد و گفت: شرکت های 
فعال در حوزه دیتاس��نتر باید نسبت به اخذ پروانه، 

اقدام کنند. 
ب��ه گزارش مهر، صادق عباس��ی ش��اهکوه در این 
رابطه اظهار داشت: در راستای نظام مندی این بخش 
و نیز افزایش تولید محتوای بومی در داخل کش��ور، 
ش��رکت های فعال در حوزه دیتاس��نتر بای��د پروانه 

فعالیت دریافت کنند. 
ب��ه گفته معاون س��ازمان رگوالت��وری، این مراکز 
ابتدا باید در نظام رتبه بندی دیتاس��نترها که توسط 
س��ازمان فن��اوری اطالع��ات در حال انجام اس��ت، 
رتبه بندی ش��ده و س��پس مطابق با چارچوب پروانه 

دریافتی، مجوز فعالیت بگیرند. 
عباس��ی ال��زام دریاف��ت پروان��ه فعالی��ت ب��رای 
دیتاسنترها را »حمایت و تسهیل فعالیت« این مراکز 
در کشور عنوان کرد و گفت: به خاطر افزایش میزان 
تقاضا برای ایجاد دیتاسنتر از سوی بخش خصوصی، 
ضرورت فعالیت نظام مند آنها بیش از پیش احساس 

می شود. 
مع��اون س��ازمان تنظی��م مقررات از مش��وق های 
حمایتی برای این مراکز نیز سخن گفت که می تواند 
انتق��ال میزبانی خدمات ارتباطی در داخل کش��ور، 
افزای��ش تولید محتوای بومی و حفاظت از داده ها را 

در پی داشته باشد. 

معاونوزیرارتباطاتازتوسعه
بیشترزیرساختهایارتباطی
دردولتدوازدهمخبرداد

محمدج��واد آذری جهرمی، رئی��س هیأت مدیره 
و مدیرعامل ش��رکت ارتباطات زیرس��اخت که یکی 
از گزینه ه��ای اصل��ی ب��رای تصدی پس��ت وزارت 
ارتباط��ات در دولت دوازدهم به ش��مار می رود، در 
صفحه ش��خصی خود در شبکه اینستاگرام از توسعه 
هرچه بیشتر زیرساخت های ارتباطی کشور در دولت 
دوازده��م خب��ر داد. او در صفحه اینس��تاگرامش با 
اشاره به سالروز تأسیس شرکت ارتباطات زیرساخت 
نوش��ت: به گ��زارش دیجیاتو، چهارده��م مرداد ماه 
امس��ال، ۱۳س��ال از تأس��یس ش��رکت ارتباط��ات 
زیرس��اخت می گذرد و این شرکت، سالگرد تأسیس 
خ��ود را در حالی برگزار می کند ک��ه رئیس جمهور 
محترم جمهوری اسالمی ایران در آیین تحلیف خود 
و در حضور نماین��دگان منتخب مردم و نمایندگان 
س��ایر کش��ورها، یکی از موفقیت های دولت یازدهم 
را افزای��ش ۱۰برابری دسترس��ی و ظرفیت اینترنت 
کش��ور اعالم کردند. آذری جهرمی اظهار داش��ت: با 
تالش مجموعه ش��رکت ارتباطات زیرساخت، پهنای 
باند اینترن��ت از ۶۲۴ گیگابیت ب��ر ثانیه در ابتدای 
دولت یازدهم، هم اکنون به بیش از ۱۰هزار گیگابیت 
بر ثانیه رس��یده که یک��ی از موفقیت های اصلی این 
ش��رکت به ش��مار می رود. او همچنین ضمن تشکر 
از تمامی همکارانش، اظهار امیدواری کرد که مسیر 
توس��عه زیرس��اخت های ارتباطی کش��ور در دولت 

دوازدهم با سرعت بیشتری ادامه یابد. 

همکاریایرانوتایلنددرزمینه
فناوریاطالعات،امنیتسایبریو

استارتاپها
محم��ود واعظ��ی در دی��دار با »پیچ��ت دورونگ 
کاوروج« وزی��ر اقتص��اد، دیجیت��ال و جامعه تایلند، 
ضمن اشاره به قدمت ۴۰۰ ساله روابط میان ایران و 
تایلند، حوزه های فناوری اطالعات، امنیت سایبری و 
استارتاپ ها را برای همکاری میان دو کشور مناسب 
ارزیابی کرد. ب��ه گزارش مهر، وزیر ارتباطات در این 
باره گفت: در س��فر به تایلند مذاکراتی انجام ش��د و 
براس��اس این مذاکرات س��ندی تهیه شده است که 

با حضور مقامات بلند پایه دو کشور امضا می شود. 
آمادگی کام��ل داریم در زمینه امنیت س��ایبری، 
ح��وزه نرم افزار و س��خت افزار و IT با کش��ور تایلند 
همکاری داشته باشیم. واعظی همچنین پژوهش در 
حوزه های مذکور را یکی دیگر از فرصت های موجود 
قلمداد کرد و با اشاره به پژوهشگاه وزارت ارتباطات، 
از دانشگاه های معتبر سطح کشور نیز به عنوان مراکز 

پژوهشی با پتانسیل باال یاد کرد. 
وزیر ارتباطات اس��تارتاپ ها را نی��ز زمینه دیگری 
ب��رای همکاری با تایلند معرفی ک��رد و گفت: ایران 
در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی در سال گذشته 
موفق به ایجاد ۱۰۰ هزار شغل شده است و آمادگی 
همکاری و تبادل تجربیات در این حوزه را با کش��ور 

تایلند داریم. 
طبق اظه��ارات آقای واعظی، مقدم��ات مذاکرات 
همکاری در سفر سال گذشته رئیس جمهوری ایران 
ب��ه تایلند فراهم ش��ده بود و اس��ناد توافق به زودی 
در سفر نخس��ت وزیر تایلند به ایران به امضا خواهد 

رسید. 

فنــاوری خالق

انتشارتصاویرجدیدازآیفون7Sبابدنهشیشهای.
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بعد از گذشت 10 ماه از توافق 
ایدرو و رنو برای انعقاد قراردادی 
در حوزه خودروس��ازی،  جدید 
ام��روز این ق��رارداد ب��ا حضور 
ایدرو  وزیر صنع��ت، مدیرعامل 
و مقامات ش��رکت رن��و به امضا 

خواهد رسید. 
خودروسازان فرانسوی مهرماه 
سال گذش��ته بود که به دومین 
توافق ش��یرین خود با ایرانی ها 
دس��ت پیدا کردند که براساس 
آن ی��ک ش��رکت جوینت ونچر 
تولید محصوالت مشترک  برای 
در ایران تولید خواهد ش��د که 
40 درصد س��هام آن متعلق به 
ای��درو و 60 درص��د آن متعلق 
ب��ه رنو اس��ت. آورده س��ازمان 
گس��ترش و نوس��ازی صنای��ع 
ایران در این همکاری مشترک، 
سایت خودروس��ازی بن رو بوده 
و رن��و نی��ز نس��بت ب��ه انتقال 
تکنولوژی و سرمایه گذاری اقدام 

خواهد کرد. 
کار،  س��ایت  گ��زارش  ب��ه 
تولید  اولیه  ظرفی��ت  همچنین 
کارخانه مش��ترک رن��و و ایدرو 
ساالنه 150هزار دستگاه تعیین 
ش��ده ک��ه در آن دو خودروی 
سیمبل و داستر جدید به عنوان 
نخس��تین محصوالت در س��ال 
2018 در این کارخانه به تولید 
می رس��ند. نکته قابل توجه این 
قرارداد را بای��د همکاری ایدرو 
با رنو دانست، به نحوی که قرار 
بر این ش��ده رنو بدون مشارکت 
ایران خ��ودرو و س��ایپا و به طور 
تولی��د محصوالت  به  مس��تقل 
خ��ود در ای��ران اق��دام کند. با 
توجه به س��هم 60 درصدی رنو 
در ای��ن ق��رارداد جوینت ونچر، 
ای��ن ش��رکت فرانس��وی مرکز 
تولی��د، ف��روش و خدمات پس 

از ف��روش محصوالت خ��ود را 
به طور مس��تقل از ایران خودرو 
و س��ایپا در ایران ایجاد خواهد 

کرد. 
البته این ق��رارداد جدید در دو 
فاز پیش بینی شده به نحوی که 
در فاز اول تولید 150هزار خودرو 
در س��ال و در فاز دوم 300هزار 
خودرو تولید می شود. در مجموع 
با احتس��اب قرارداده��ای قبلی 
مانن��د ال 90 و س��اندرو حج��م 

تولید ای��ن ش��رکت در ایران به 
500 ه��زار دس��تگاه در س��ال 
خواهد رس��ید. ناگفته نماند رنو 
در ق��رارداد گذش��ته خ��ود با دو 
ش��رکت ایران خودرو و سایپا قرار 
بود س��االنه 150 هزار دس��تگاه 
خودرو را در ایران خودرو و سایپا 
تولید کند و در کنار این موضوع 
یک س��ایت مس��تقل ب��ا تولید 
200ه��زار دس��تگاه خ��ودرو در 
کش��ور راه اندازی کند اما با وجود 

مقدمات ای��ن کار ای��ن موضوع 
اجرایی نشد. 

س��ال  اس��فندماه  در  البت��ه 
گذش��ته توکلی به عنوان رئیس 
هیات مدیره س��ازمان مردم نهاد 
دیده ب��ان ش��فافیت و عدال��ت 
در گفت وگ��و با تس��نیم با بیان 
اینک��ه ح��دود 20 س��ال پیش 
ای��ن ش��رکت های خارج��ی به 
قرارداده��ای  و  آمدن��د  ای��ران 
محرمان��ه منعق��د کردند، گفته 

بود: مجلس شورای اسالمی در 
س��ال های 83 و 93 تحقی��ق و 
تفحص هایی را از صنعت خودرو 
انجام داد و در نهایت براس��اس 
این تحقیقات مش��خص شد که 
تم��ام وعده ه��ا در قراردادهای 
گذشته دروغ بود و هیچ انتقال 
تکنولوژی انجام نشد. امروز هم 
با همی��ن حرف ها که قراردادها 
محرمانه اس��ت بیم آن می رود 
خسارت های گذشته تکرار شود. 
توکل��ی با اع��الم اینک��ه »با 
 ای��ن قرارداده��ا م��ا ی��ک بازار 
انحصار کش��یده و با تعرفه را در 
اختیار شرکت های فرانسوی قرار 
می دهی��م«، گفت: در گذش��ته 
محرمانه بودن قراردادها را بهانه 
ک��رده و حاضر به اعالم جزئیات 
نبودن��د که در گ��زارش تحقیق 
و تفح��ص مجلس در س��ال 83 
قرارداده��ا  آن  ش��د  مش��خص 
چق��در ایراد داش��تند، حتی در 
آن مقط��ع به یک��ی از مدیران 
خودروس��از گفته شد »براساس 
انجام  بای��د ص��ادرات  ق��رارداد 
می ش��د، ام��ا چرا ای��ن موضوع 
اجرایی نش��ده است؟« که گفت 
» این موض��وع یک آرمان بود و 

ما نمی خواستیم عمل کنیم«. 
وی ب��ا ابراز اینک��ه »امروز ما 
قراردادهای  ب��ودن  محرمانه  به 
اعت��راض  خودروی��ی  جدی��د 
داریم«، تصریح کرد: با اسنادی 
که در اختی��ار داریم در قرارداد 
رنو به دنب��ال تعقیب قضایی هم 

هستیم. 
در حال حاض��ر با وجود تمام 
انتقادات وزی��ر صنعت با اعتقاد 
ب��ر اینکه در این ق��رارداد تمام 
چکش کاری ها انجام شده، امروز 
این ق��رارداد را به امضای نهایی 

خواهد رساند. 

ایس��اکو به عنوان شرکت خدمات پس 
از فروش ایران خودرو، برای هش��تمین 
س��ال پیاپ��ی موف��ق به کس��ب عنوان 
بهترین ش��رکت خدمات پس از فروش 

در صنعت خودرو شد. 
ب��ه گزارش عص��ر خودرو، س��یدرضا 
حس��ینی، مدیر عامل ش��رکت خدمات 
پ��س از فروش ای��ران خ��ودرو با اعالم 
اینکه شرکت ایساکو در بین 40 شرکت 
خودروس��از داخل��ی و خارج��ی موفق 
به کس��ب جای��گاه نخس��ت در ارزیابی 
شرکت های بازرسی کیفیت و استاندارد 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت ش��ده 
است، اظهار داشت: خرسندیم که برای 
هش��تمین س��ال پیاپی عنوان بهترین 

ش��رکت خدمات پس از فروش خودرو 
را کس��ب کرده ای��م. این اتف��اق نتیجه 
ت��الش ش��بانه روزی همه هم��کاران و 
نمایندگی های ایساکو در سراسر کشور 
است. باید از مدیران ارشد این شرکت و 
تمام کسانی که در چرخه تامین، تولید 
و عرض��ه قطعات خ��ودرو دخیل بوده  و 
تالش خود را به کار بس��ته اند تا رضایت 

مشتریان فراهم شود، قدردانی کنیم. 
ارزشمندترین  و  حس��ینی، مهم ترین 
بخش نتایج امس��ال را روند رو به رشد 
رضایت مش��تریان و دریاف��ت باالترین 
سطح اعتماد براس��اس نظرسنجی های 
انجام ش��ده در ش��بکه خدم��ات پ��س 
از ف��روش ایران خ��ودرو دانس��ت و این 

موضوع را مایه دلگرمی مدیران ایس��اکو 
قلمداد کرد. 

به رغ��م  اف��زود:  ادام��ه  در  وی 
س��ختگیری های به مرات��ب بیش��تر در 
زمینه نح��وه ارزیابی و ارتقای کیفی در 
حوزه بازرس��ی، موفق شدیم با استفاده 
از طرح ه��ای نوی��ن خدمات رس��انی و 
ایج��اد ارزش های برتر برای مش��تریان 
عزیز، در جهت بهبود کیفی و مس��تمر 
اس��تانداردهای جهان��ی ق��دم برداریم. 
هم��واره نگاه همکاران من در ایس��اکو، 
ایج��اد تحولی ب��زرگ در خدمات پس 
از فروش بوده و خرس��ندیم که مس��یر 
حرک��ت براس��اس برنامه ری��زی اهداف 

شرکت، با موفقیت طی شده است. 

امس��ال، سیستم ارزیابی کیفی شبکه 
خدم��ات پس از فروش خ��ودرو به کلی 
تغیی��ر کرد و از م��دل ارزیابی مطابق با 
الگوبرداری شد  اس��تانداردهای جهانی 
که به نظر می رس��د س��خت گیری های 
بیشتری نسبت به گذشته داشته است. 
براس��اس آخری��ن ارزیابی انجام ش��ده، 
شرکت ایساکو موفق به کسب بیشترین 
امتیاز ش��ده و به عنوان بهترین شرکت 
ارائه دهن��ده خدم��ات پ��س از ف��روش 
خودرو در کش��ور اعالم ش��ده اس��ت؛ 
هرچن��د نب��ود فضای رقابت��ی و حضور 
ش��رکت های معتب��ر خارجی و ش��بکه 
خدمت دهی آنها نیز در کسب این نتایج 

بی تاثیر نیست. 

ایساکو و کسب عنوان بهترین خدمات پس از فروش خودرو

امروز،امضایقراردادجدیدخودروییبافرانسویها
اخبار

آمار واردات خودروهای خارجی به 
ایران اعالم شد

گمرک ایران طی گزارشی، تعداد خودروهای ورودی 
به کش��ور از مبادی مختلف در چهار ماه نخست سال 

جاری را اعالم کرد. 
به گزارش ایس��نا، گمرک جمهوری اس��المی ایران 
آخری��ن آمار مربوط ب��ه واردات خودرو طی چهارماهه 
نخست سال جاری را منتشر کرد. براساس این گزارش، 
تعداد 26 هزار و 666 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 
۷52 میلیون و 689 هزار و 53 دالر از مبادی مختلف 
وارد کش��ور شده اس��ت. همچنین ارزش کل خودرو و 
قطعات واردش��ده به ایران در ای��ن مدت زمان، رقمی 
 بال��غ بر ی��ک میلی��ارد و 140 میلی��ون دالر، معادل 

3,۷00 میلیارد تومان بوده است. 
بر پایه این گزارش، بخش عمده خودروهای ورودی 
به ایران، ابت��دا وارد امارات متحده عربی و س��پس به 
ایران بارگیری شده اند، لذا در مجموع 21,548 دستگاه 
خودرو به ارزش 5۷۷ میلیون و 154 هزار و 361 دالر 
از مجموع 26 هزار خودروی ورودی به کشور، از امارات 

عربی به ایران منتقل شده است. 
نکته قابل توجه در این گ��زارش، تعداد خودروهای 
واردشده از کشور چین است. براساس اعالم گمرک، تا 
پایان تیرماه تنها 125 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 
800 هزار دالر از مبدأ چین وارد ایران ش��ده است. در 
سوی مقابل، 1343 دستگاه خودروی سواری به ارزش 
۷4 میلیون و 4۷9 هزار دالر از کش��ور آلمان به ایران 
آمده اس��ت. فرانسه نیز به عنوان یکی از شرکای اصلی 
ای��ران و فع��ال در بازار خودروی کش��ور در مدت زمان 
مشابه، در مجموع 355 دس��تگاه خودروی سواری به 

ارزش 5 میلیون دالر به ایران صادر کرده است. 
ک��ره جنوبی نی��ز به عنوان یکی از کش��ورهای مهم 
صادرکننده خودرو به ایران، در چهار ماه نخست سال، 
6۷5 دستگاه خودرو به ارزش تقریبی 1۷میلیون و 601 
هزار دالر روانه ایران کرده است. دیگر کشور خودروساز 
و صاحب سبک منطقه ش��رق آسیا یعنی ژاپن نیز به 
واس��طه صادرات 124 دستگاه خودرو سواری به ارزش 
4 میلیون و ۷18 هزار دالر، از جمله مهم ترین مبادی 

ارسال خودرو به کشور به شمار می آید. 
پژو 3008، شاسی بلندی جدید که تا پایان 

امسال به ایران وارد می شود
ایران خودرو عالوه ب��ر واردات پژو 508 که به صورت     
CBU  انجام می ش��ود تا پایان س��ال ج��اری واردات 
شاس��ی بلند 3008 پ��ژو را نی��ز در برنام��ه دارد. در 
قسمت جلوی 3008 طراحی آشنای پژو دیده می شود 
که ش��امل چراغ های جل��وی باریک و جل��و پنجره با 
 تزئین کرومی اس��ت. در نیمرخ ای��ن خودرو ابعاد یک 
شاس��ی بلند دیده می ش��ود و نس��خه ممت��از آن به 
رینگ های آلیاژی 19 اینچی بزرگ زیر گلگیرها مجهز 
می شود. قسمت پش��ت این خودرو نیز دارای طراحی 

ارتقا یافته کشیده و شیشه عقب کوچک است. 
به گزارش ایران جیب، تجهی��زات رفاهی در 3008 
شامل کنترل دمای دو محیطه، آینه دید پشت با کنترل 
 ،Mirrorlink خودکار، اپ��ل کارپلی، اندروید ات��و و
شارژر تلفن همراه، شناسایی صوتی، ناوبری ماهواره ای، 
س��ه س��وکت ب��رق 12ول��ت و صندلی ه��ای جلوی 
گرم شونده است در حالی که تنها صندلی راننده دارای 

قابلیت تنظیم در هشت جهت است. 
پ��ژو طیف��ی از موتورهای بنزینی و دیزل��ی را برای 
3008 عرضه می کند. مدل دیزلی این خودرو به موتور 
1,6 لیتری BlueHDi با قدرت های 9۷ و 118 اسب 
بخ��ار و 2,0 لیتری با قدرت های 148 یا 1۷8 اس��ب 
بخار مجهز می ش��ود. مدل بنزینی این شاس��ی بلند با 
موتورهای 1,2 لیتری 129 اسب بخاری یا 1,6 لیتری 
162 اس��ب بخاری عرضه می ش��ود. پژو قیمت 3008 
را در بازاره��ای بین المللی اعالم کرده که از 36990 تا 

49490 دالر تعیین شده است. 
چگونه ایران تبدیل به هاب خودرویی منطقه شود؟ 

اگر فرض را بر این بگذاریم که ایران قرار است تبدیل 
به یک هاب تولیدکننده خودرو در یک منطقه مشخص 
ش��ود، قاعدتا باید شرح وظایفی را برای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، انجمن ها و اتحادیه ها و خودروسازهای 

داخلی در نظر بگیریم.
اکنون اگر در دوران پسابرجام هستیم و قراردادهای 
مختل��ف خودرویی ش��رایط بهتری را ب��ه این صنعت 
بازگردانده است، اما این صنعت نیاز به یکسری سازوکار 

دارد تا بتواند دوباره جان بگیرد. 
در همی��ن زمینه س��خنگوی کمیس��یون صنایع و 
معادن مجلس ب��ا بیان اینکه در صنع��ت خودرو باید 
برخ��ی مالحظه کاری ها را کنار بگذاریم، گفت:  »تمام 
کشورهای موفق در این صنعت، یک سری استراتژی ها 

را تدوین و براساس آن شروع به حرکت کرده اند.«
درب��اره قراردادهای خودرویی و س��از و کارهای مورد 
نیاز این صنعت س��عید باستانی، سخنگوی کمیسیون 
صنایع مجلس به »دنیای خودرو« می گوید: کمیسیون 
صنایع درباره قراردادهای خودرویی تذکراتی داده است. 
آیا کمیس��یون صنایع نسبت به قراردادهای خودرویی 

خوشبین نیست؟ 
ه��ر زمان ک��ه قراردادها به گونه ای باش��د که انتقال 
تکنول��وژی به داخل کش��ور صورت بگی��رد که از یک 
طرف بتوانیم صادرات محص��ول را تضمین و از طرف 
دیگر نیز سهم تولید داخل را در قراردادها لحاظ کنیم 
تا بازار قطعه س��ازان تحرک داشته باشد و به عنوان یک 
هاب تولید خودرو در منطقه قرار بگیریم، می توان گفت 

قراردادها مثبت هستند. 

اخبار

دولت آلمان راضی به آپدیت شد
دولت آلمان وقتی که با خودروس��ازان این کشور 
در م��ورد هزینه های به روزرس��انی س��خت افزاری 
خودروهای آلوده مش��ورت کرده بود، به این نتیجه 
رس��ید که هزینه میلی��ارد دالری فراخوان را کمی 
تعدی��ل کند و تنه��ا ب��ه به روزرس��انی نرم افزاری 

خودروهای آلوده رضایت دهد. 
به گزارش اخبار خودرو، مس��ئوالن دولتی آلمان 
اواس��ط هفته ج��اری اعالمی��ه جدی��دی در مورد 
خودروه��ای دیزل��ی متهم به تقلب در تس��ت های 
آالیندگی را به اطالع خودروسازان رساند.  به ظاهر 
دولت آلمان راضی ش��ده  اس��ت به ج��ای تغییرات 
مکانیک��ی روی موتوره��ای دی��زل آل��وده، تنها به 
به روزرس��انی نرم اف��زار آنه��ا به نس��خه غیرمتقلب 
 و البت��ه پاک ت��ر رضایت دهد.  این اعالمیه ش��امل

 2 میلی��ون دس��تگاه خ��ودروی دیزلی اس��ت که 
خری��داران آلمانی مجبور به مراجع��ه به تعمیرگاه 

برای رفع نقص هستند. 
دولت آلمان وقتی که با خودروس��ازان این کشور 
در م��ورد هزینه های به روزرس��انی س��خت افزاری 
خودروهای آلوده مش��ورت کرده بود، به این نتیجه 
رس��ید که هزینه میلی��ارد دالری فراخوان را کمی 
تعدی��ل کند و تنه��ا ب��ه به روزرس��انی نرم افزاری 
خودروه��ای آل��وده رضایت دهد.  ب��ا این وجود در 
اجالس ش��هری که روز چهارش��نبه برگزار خواهد 
شد، مس��ئله مقررات منع عبور و مرور خودروهای 
دیزلی در ش��هرهای بزرگ آلمان مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت.  موضوع منع عبور و مرور خودروهای 
دیزلی مسئله مهم و حتی سرنوشت سازی است که 
احتم��اال تاثیر زیادی روی انتخابات ملی پیش روی 

آلمان در ماه آینده خواهد داشت. 
فولکس واگن که از سپتامبر سال 2015 میالدی 
به رس��وایی دیزلی متهم شد، یکی از پایه های مهم 
ارتق��ای اقتصاد آلمان اس��ت و در ص��ورت کاهش 
س��ودآوری این ش��رکت بای��د نگ��ران کل صنعت 
خ��ودرو در آلمان بود.  بازگردیم به فراخوان دیزلی؛ 
همان طور که گفتیم در این فراخوان خودروس��ازان 
قب��ول کرده اند حدود 2 میلیون دس��تگاه خودروی 
دیزلی آلوده را به وسیله به روزرسانی نرم افزار کنترل 
پیشرانه یا ECU تا حدی پاک تر کنند اما با وجود 
کم هزینه تر بودن گزینه تغییرات  نرم افزاری به جای 
سخت افزاری، این گزینه هزینه 300میلیون یورویی 

برای خودروسازان خواهد داشت. 

اعالم آمارهای فروش هفتمین ماه از سال 
2017

همه افتادند، غیر  از تویوتا
بازار خودروی آمریکا در ماه ژوئیه 201۷ ش��اهد 
سقوط فاحش تعداد دستگاه های خودروی فروخته 
ش��ده فورد به میزان ۷,4 درصد جنرال موتورز 15 
درصد، فیات-کرایسلر 9,4 درصد، نیسان 3 درصد، 
هوندا 1,2 درصد و بدتر از همه، تنزل هیوندای-کیا 
با نرخ 23 درصد ب��ود؛ در حالی که تویوتای ژاپنی 
در همی��ن مدت و در همی��ن بازار 3 درصد خود را 

باال کشید.
ب��ه گزارش اخبار خ��ودرو، آمارهای اعالم ش��ده 
ف��روش ماه ژوئیه 201۷ صنعت خودرو در مناطقی 
از جهان نشان از موفقیت نسبی برخی خودروسازان 
آس��یایی همچون تویوتا و میتسوبیش��ی، همچنین 
شرکت آمریکایی متکی به فناوری پیشرفته تسال و 
تنزل سه غول دیترویت، یعنی فورد، جنرال موتورز 
و کرایس��لر دارد.  اکثر رس��انه های اقتصادی جهان 
پی��روزی تویوتای ژاپنی بر این س��ه گروه قدرتمند 
صنعت آمریکا در بازار داخلی آن کش��ور را در صدر 
خبره��ا ق��رار دادند و در عین حال از س��قوط بازار 
آمری��کا برای هفتمی��ن ماه پیاپی در س��ال جاری 
 Autodata Corp نوش��تند.  رویترز به نق��ل از
گزارش داد که فروش اتومبیل و کامیون های سبک 
در آمریکا در ماه ژوئیه 201۷ )10 تیر تا 9 مرداد( 
به 16 میلیون و ۷30 هزار دس��تگاه رس��یده است 
که در مقایس��ه با 1۷ میلیون و 800 هزار دستگاه 
مدت مش��ابه سال گذش��ته حدود ۷ درصد کاهش 
نش��ان می دهد. این آمار، به نوش��ته اتوموتیونیوز، 
ضعیف ترین عملکرد بازار در سال جاری را رقم زده 
و حاکی از این اس��ت که صنعت خ��ودروی آمریکا 
تا پای��ان امس��ال پایین ترین رقم ف��روش از زمان 

فروپاشی بازار سال 2008 را تجربه خواهد کرد. 
س��قوط بازار آمری��کا در بخش اتومبی��ل بالغ بر 
15درصد و در بخش کامیون و وسایل نقلیه تجاری 
س��بک 1,9 درصد بوده اس��ت. در عی��ن حال ماه 
ژوئیه دومین ماه تنزل پیاپی خودروهای پرطرفدار 
پی��کاپ، ک��راس اوور و SUV در آمریکا را رقم زده 
اس��ت.  در ای��ن بازار ف��ورد، جنرال موت��ورز، فیات 
کرایس��لر و همچنین سه خودروس��از مهم آسیایی 
یعنی نیس��ان، هوندا و هیوندای - کیا سقوط تلخی 
را در مقایس��ه با مدت مشابه س��ال گذشته تجربه 

کردند. 
تویوتا برخالف س��ه رقیب آمریکایی و سه رقیب 
آس��یایی توانسته اس��ت به خوبی عرض اندام کند 
و در ب��ازار ژوئی��ه 201۷ آمریکا با 3 درصد رش��د 
فروش به حدود 222 هزار دس��تگاه خودرو نسبت 
به 214 هزار دس��تگاه در مدت مش��ابه سال پیش 

رسیده است. 

تازه های خودرو

رنو Zoe e-Sport با ۴۶0 اسب بخار قدرت به میدان می آید



پیش بینی ه��ای مختلف��ی از آینده هوش مصنوعی وج��ود دارد که در این 
میان برخی از افراد سرش��ناس مانند ایالن ماسک معتقدند »هوش مصنوعی 
بزرگ ترین خطری اس��ت که ما به عنوان تمدن بش��ری با آن روبه رو هستیم« 

و برخ��ی دیگ��ر مانن��د »گ��ری کاس��پاروف« 
قهرمان و اس��تاد بزرگ مطرح ش��طرنج رویکرد 
خوش��بینانه تری داش��ته و از فن��اوری جدی��د 
استقبال می کنند. به گزارش دیجیاتو، کاسپاروف 
 که 20 س��ال پی��ش در رقابت با اب��ر کامپیوتر  
واگ��ذار  را  نتیج��ه   »IBM Deep Blue«
 ک��رده بود، اخی��راً در حاش��یه کنفرانس هکری 
 »DEF CON 25« اظه��ار داش��ته که برای 
انس��ان و ماش��ین  )ه��وش مصنوع��ی( فضای 
همزیس��تی کافی وجود دارد بعید اس��ت شاهد 
آخرالزمان دیجیتالی باش��یم. آقای کاس��پاروف 
همچنین با اش��اره به پیشرفت صنعت کامپیوتر 
اظهار داش��ت که اکثر بازی های شطرنج رایگانی 

که هم اکنون قابل دانلود هستند، بسیار قدرتمندتر از Deep Blue بوده و این 
نشان دهنده مسیری است که علوم کامپیوتر و مهندسی نرم افزار تاکنون طی 
کرده است. جالب است بدانید که پس از شکست قهرمان مورد بحث در مقابل 

Deep Blue، بسیاری از شطرنج بازان دیگر نیز به مصاف ابر رایانه IBM رفته 
و پیروز شدند، چراکه آنها در رقابت با هوش مصنوعی Deep Blue، از کمک 
کامپیوترهای نه چندان قدرتمند خود استفاده کرده و توانستند با این همکاری 
توانمندترین سوپر کامپیوتر دوران را شکست 
دهند؛ نکته ای که کاسپاروف تأکید ویژه ای روی 
آن داشته و معتقد است این گونه همکاری ها در 
نهایت بسیار به نفع بشریت خواهند بود. نکته 
قابل توجه دیگر اینکه در رقابت میان ابر رایانه با 
انسان های مجهز به کامپیوتر، بازیکنان متوسط 
نتایج بهتری را نسبت به بازیکنان قدرتمند به 
دست آوردند، چراکه شطرنج بازان معمولی در 
موارد بیشتری به قضاوت کامپیوتر خود اعتماد 
کردن��د، درحالی ک��ه بازیکنان حرف��ه ای اکثرا 
روی توانمندی خود حس��اب کرده و در نتیجه 
اش��تباهات بیش��تری نیز مرتکب شدند. گری 
کاسپاروف در پایان سخنان خود پیرامون هوش 
مصنوعی بیان کرد که نرم افزارها و هوش کامپیوتری باوجود توانایی خارق العاده 
در انجام محاسبات س��نگین، از قدرت خالقیت بی بهره بوده  )به عنوان مثال 
خواب نمی بینند( و انسان عامل اصلی تفکر و پرسش سواالت مفهومی است. 

احم��د خرم، وزیر راه دولت اصالحات در خصوص عملکرد اقتصادی دولت 
آین��ده اظهار کرد: در بعد اقتص��ادی دولت دوازدهم باید تحوالتی را به وجود 
آورد. مهم ترین اولویت آینده اقتصاد ایران خروج کامل از رکود است. هرچند 

بخش هایی از اقتصاد کش��ور از رکود خارج شده 
اس��ت، اما بخش های زیادی ب��ا رکود اقتصادی 
دست و پنجه نرم می کند. درحال حاضر دولت 
توانس��ته تورم را کاهش دهد. اگر سیاست های 
دول��ت قب��ل در مس��ائل اقتصادی ادام��ه پیدا 
می کرد، تورم س��ه رقمی همانند وضعیت فعلی 

ونزوئال گریبانگیر ایران می شد. 
وی اف��زود: اقدام دول��ت در تک رقمی کردن 
ت��ورم گامی مثبت اس��ت، اما این دس��تاورد به 
قیمت تشدید رکود به دست آمد. در چهار سال 
آینده باید با استفاده از راهکارهای صاحبنظران 
اقتصادی و ارتباط مس��تمر و نظارت توسط این 
کار شناس��ان در مقاطع کوتاه بر اقتصاد، به مهار 

رک��ود پرداخت، طوری که هر تئوری اقتصادی ب��رای خروج از رکود باید در 
کوتاه م��دت مورد ارزیابی ق��رار بگیرد. در ایران برای خ��روج از یک وضعیت 
راهکارهای��ی در دس��تور کار قرار می گی��رد، اما بررس��ی آن در زمان اجرا و 

دستاورهای کوتاه مدت و بلندمدت آن مورد بررسی قرار نمی گیرد. در نتیجه 
باید از صاحبنظران اقتصادی در ماجراهای مختلف اس��تفاده ش��ود. در طول 
۳۸ س��ال گذشته ارتباط سیستماتیک بین دولت و صاحبنظران اقتصادی و 
دست اندرکاران اقتصادی بخش خصوصی وجود 
نداش��ته اس��ت. وزیر راه دولت اصالحات بیان 
کرد: اگر س��از و کار این موضوع توسط دولت 
آقای روحانی پایه گذاری شود، دستاورد بزرگی 
ب��رای آینده اقتصادی ایران به دس��ت خواهد 
آم��د. غربی ها زمانی که به نظری��ه ای در مورد 
اقتصاد می رسند آن را عملیاتی می کنند و در 
ه��ر لحظه آثار اجرای ای��ن نظریه را هم مورد 
رصد قرار می دهند تا در صورت به وجود آمدن 
مش��کلی در اجرای آن نظری��ه، طراحی های 
مجددی صورت گیرد. در صورتی که در ایران 
به این ش��کل نیست که هر لحظه اجرای یک 
تئوری اقتصادی را مورد رصد قراردهند. مرغ و 
تخم مرغ در یک روز 50 درصد افزایش می یابد یا ظرف چند روز ۴0 درصد بر 
قیمت فوالد افزوده می ش��ود، اما علت این پدیده ها مورد رصد قرار نمی گیرد. 
راهکار برای مقابله با این پدیده ها در ایران راهکار مدیریتی و سلیقه ای است.

به تازگی یکی از مهندس��ان گوگل س��ندی ۱0 برگی را در اعتراض 
به آنچه فرهنگ »چپ گرایی« در این ش��رکت خوانده منتش��ر کرده 
و در آن از سیاس��ت هایی انتقاد کرده که باعث ایجاد تنوع جنس��یتی 

در محیط های کاری می شوند. این مهندس 
در س��ند مذک��ور ک��ه ن��ام »ات��اق بازتاب 
ایدئولوژیک��ی گ��وگل« را ب��ر آن نه��اده از 
ش��رکت متبوعش درخواس��ت کرده که به 
جای تنوع بخش��یدن به جنسیت نیروهای 

کاری اش به دنبال تنوع اندیشه ها باشد. 
به گزارش دیجیاتو، نویسنده این شکواییه 
مدعی شده که اختالف جنسیتی در گوگل 
نتیجه تفاوت های بیولوژیکی میان مردان و 
زنان است و گوگل نباید طرح هایی را دنبال 
کند که استخدام اقلیت ها در آن را ساده تر 

می کنند. 
وی همچنی��ن اعالم کرده آن دس��ته از 

کارکنانی که دیدگاه های سیاس��ی محافظه کارانه دارند در این شرکت 
م��ورد تبعیض قرار می گیرن��د و به همین خاطر دس��تیابی به برابری 

ایدئولوژیکی باید از جمله اولویت های گوگل باشد. 

انتش��ار این س��ند بازتاب گس��ترده ای را در میان کارکنان گوگل و 
دانش��مندان سیلیکون ولی داشته است و موج اعتراض زنان در فضای 

مجازی را برانگیخته. 
بهت��ر اس��ت س��ندی در م��ورد جایگاه 
پس��ت زنان بنویس��ی و بعد سعی کنی با 
پیش��نهاد کمک به این قشر آسیب پذیر از 
خود یک قهرمان بس��ازی. هنوز به ش��دت 
عصبانی هس��تم. سند مذکور که نخستین 
بار توس��ط نش��ریه مادربورد منتشر شد و 
مت��ن کامل آن نی��ز از طریق وب س��ایت 
Gizmodo در اختی��ار مخاطبان فضای 
مجازی قرار گرفت، همانطور که در ابتدای 
مطلب گفته شد توسط یکی از مهندسان 
گوگل تهیه و روز جمعه گذش��ته در میان 
کارکنان این شرکت دست به دست شد. 

البت��ه بای��د بگویی��م ک��ه هوی��ت این 
مهن��دس نامعلوم مان��ده، اما آن طور که گفته ش��ده از کارکنان واحد 
تحت مدیریت Ari Balogh است که هم اکنون به عنوان نایب رئیس 

اجرایی زیرساخت های ذخیره سازی در این شرکت فعالیت می کند. 

ابوالفضل روغنی گلپایگانی رئیس کمیس��یون صنای��ع اتاق ایران به همراه 
اعضای این کمیسیون به تبریز سفر کردند و به بازدید از چند مجموعه صنعتی 

آذربایجان شرقی پرداختند. 
کمیسیون صنایع اتاق ایران با هدف شناخت 
بیشتر از ظرفیت های صنعتی استان آذربایجان 
ش��رقی و بررسی مش��کالت واحدهای تولیدی 
این اس��تان به تبریز سفر کردند و میهمان اتاق 

تبریز بودند. 
صمد حس��ن زاده، مدیرعامل ش��رکت کاشی 
تبریز و رئیس اتاق تبریز در جریان بازدید اعضای 
کمیس��یون صنایع اتاق ای��ران از این مجموعه 
صنعتی گفت: موفقیت در حوزه تولید و صنعت 
اس��تان، نتیجه تعامل س��ازنده بخش خصوصی 
ب��ا مدیریت عالی اس��تان و تمامی تش��کل ها و 
سازمان های مربوطه است. وی با اشاره به تعامل 

مؤثر بین اتاق تبریز و س��ایر تشکل ها و سازمان های استانی خاطرنشان کرد: 
س��ازمان ها و مدیریت عالی استان همیشه و در همه حال در کنار واحدهای 
صنعتی اس��تان هس��تند و این عامل مهمی برای موفقیت نسبی واحدهای 

صنعتی استان به شمار می رود.  
رئی��س ات��اق تبریز تعامل بین س��ازمان ها و تش��کل های اقتص��ادی را از 
اساسی ترین عوامل بهبود فضای کسب وکار در 
کشور خواند و یادآور شد: تعامل مستمر و مؤثر 
می تواند بسترهای الزم برای توسعه همه جانبه 
کش��ور با کمترین هزینه م��ادی و معنوی در 
حداق��ل زمان ممکن را مهیا کن��د. وی اظهار 
امیدواری کرد که همدلی و هم افزایی در سطح 
کالن بتواند مشکالت اقتصادی و صنعتی پیش 
روی کشور را مرتفع کند تا فعاالن اقتصادی و 
مسئوالن کشوری بتوانند پاسخگوی مهم ترین 
مسئله جامعه که اشتغال جوانان است، باشند. 
مدیرعامل کاش��ی تبریز با اشاره به اهمیت و 
جایگاه کمیسیون صنایع اتاق ایران در پیگیری 
و مطالبات بخش صنعتی کشور در سطح کالن 
اظهار امیدواری کرد که بررسی ها و نشست های مشترک فعاالن اقتصادی با 
نمایندگان مجلس و اعضای هیأت دولت به حل مشکالت پیش روی واحدهای 

تولیدی منجر شود و کشور را در رسیدن به توسعه اقتصادی یاری کند. 

گری کاسپاروف:

دولت در بهبود محیط کسب و کار ضعیف عمل کرد نگران قیام هوش مصنوعی علیه بشریت نباشید تعامل دستگاه ها با تشکل های اقتصادی، اساسی ترین عامل اعتراض یکی از کارکنان گوگل به استخدام زنان در این شرکت
بهبود فضای کسب و کار است

سیاس��ت های اقتص��ادی دول��ت ارتباط مس��تقیم با رش��د تولید و 
اش��تغال و بهبود وضعیت کس��ب و کار دارد. از این رو انتخاب درس��ت 
تی��م اقتصادی کابین��ه دوازدهم می تواند آغازی ب��رای تغییر وضعیت 

کسب و کار تلقی شود. 
یک��ی از چالش برانگیزتری��ن مس��ائل در حوزه کس��ب و کار قوانین 
دس��ت وپاگیر دولتی است که همواره مانع رش��د کسب و کار می شود. 
براس��اس گزارش ه��ای مختل��ف رتبه ایران در ش��اخص کل��ی انجام 
کسب و کار  )متش��کل از ۱0 نماگر جزیی(، در میان ۱۸9 کشور مورد 
بررسی بانک جهانی ۱52 بوده است. در نماگر  »شروع یک کسب و کار« 
ایران در جایگاه ۱07 جهان قرار دارد و راه اندازی یک کس��ب و کار در 
این کش��ور  »۸ مرحله دارد، ۱6 روز طول می کشد، ۳.۱ درصد درآمد 

س��رانه هزین��ه می ب��رد و نیاز 
ب��ه حداقل س��رمایه ای معادل 
0.۴درصد درآمد س��رانه کشور 

دارد.« 
ای��ن اع��داد و ارقام نش��ان 
می دهد که وضعیت کسب و کار 
در ای��ران چندان رضایت بخش 
نیس��ت و طبعا تی��م اقتصادی 
دول��ت دوازدهم می تواند نقش 
تغیی��ر  در  مؤث��ری  و  فع��ال 
وضعی��ت کس��ب و کار داش��ته 
باش��د، چرا که بهبود وضعیت 
کس��ب وکار یک��ی از مهم ترین 
راهبردهای توسعه اقتصادی به 
شمار می رود. در کشور ما رفع 
موان��ع رش��د بخش خصوصی، 
همواره مورد بحث کارشناسان 
ب��وده و در برنامه های توس��عه 
بر تس��هیل مق��ررات، ایجاد و 
رفع  و  زیرس��اخت ها  گسترش 
کس��ب وکار  محیط  مخاطرات 

تأکید ویژه ای شده است. 
واقعیت این اس��ت که فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی و تغییر 
هر از گاهی بدون برنامه و سیاست دقیق اقتصادی نه فقط به عملکرد 
دولت و دس��تگاه های اجرایی که به تصمیم  س��ازی و تصمیم گیری در 
س��طوح مختلف درون قوای سه  گانه کشور برمی  گردد که البته نقش 
و تأثیر رفتار دولت بیش��تر و برجسته تر است. بنابراین انتخاب درست 
تی��م اقتصادی دولت دوازدهم می توان��د آغازی برای تغییر و تحول در 

نظام کسب و کار باشد. 
ای��ن تغییر و تحول در س��اختار نظام کس��ب و کار نه تنه��ا به بهبود 
وضعیت س��رمایه گذاری داخلی کمک می کند، بلکه می تواند سرآغازی 
برای ورود س��رمایه گذاران خارجی باشد. بسیاری از شرکت های بزرگ 
سرمایه گذاری در دنیا حاضر نیستند با قوانین موجود در کسب و کارهای 
ایران س��رمایه گذاری کنند، اما اگر قوانین به ش��کل مطلوبی در جهت 

تأمین منافع تولیدی تنظیم ش��ود می توان امیدوار بود که بس��یاری از 
کشورهای توسعه یافته با توجه به بازار تقاضای فعال ایران و منطقه در 

این کشور سرمایه گذاری کنند. 
 کس��ب و کارهای ایرانی در وضعیت مناسبی نیس��تند و این وظیفه 
رئیس دولت دوازدهم اس��ت تا با انتخاب درست تیم اقتصادی راه های 
ناهم��وار را هموار و زمینه ها را برای بهبود وضعیت کس��ب و کار فراهم 
کند. طبعا تیم اقتصادی دولت نقش��ی کلیدی در بس��یاری از مسائل 
کسب و کار دارد. وضعیت بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ باالی 
تأمین سرمایه از بازار غیررسمی، قیمت گذاری غیرمنطقه ای محصوالت 
تولیدی توسط دولت و نهادهای حاکمیتی، بی ثباتی قوانین و مقررات 
مربوط به تولید و سرمایه گذاری، تولید کاالهای غیراستاندارد و تقلبی 
و همچنی��ن عرضه نس��بتا بدون محدودیت آن به ب��ازار، تعرفه پایین 
کااله��ای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محص��والت رقیب خارجی در 
بازار، تمایل م��ردم به خرید 
کاالهای خارج��ی و تقاضای 
ک��م برای محص��والت ایرانی 
کااله��ای  عرض��ه  مش��ابه، 
ب��ازار  در  قاچ��اق  خارج��ی 
تعرف��ه ای  موان��ع  داخل��ی، 
و  محص��والت  ص��ادرات 
واردات م��واد اولی��ه از جمله 
کاس��تی های نظام کسب و کار 
هس��تند که دول��ت روحانی 
می تواند با تیم اقتصادی قوی 
در چهار سال آینده در بهبود 

وضعیت آن اقدام کند. 
رئی��س  اقتص��اد،  وزی��ر 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و 
رئی��س کل بان��ک مرک��زی 
می  توانند  دوازده��م  دول��ت 
ب��ه تضاده��ا و تناقض ه��ای 
و  کشور  پولی  سیاس��ت های 
تورم  نقدینگ��ی و  مدیری��ت 
رسیدگی کنند، زیرا راهبری 
صحیح سیاس��ت های پولی با 
رویکرد تقویت تولید رقابتی و صادراتی و اعطای تس��هیالت براس��اس 
بازده اقتصادی فعالیت ها می  تواند ضامن بقا و موفقیت س��رمایه گذاری 
بخش خصوصی و تقویت انگیزه فعاالن کس��ب و کار باش��د. همین طور 
وزیر صنعت معدن تجارت و وزیر کار و تعاون نقش مهمی در تصویب 

قوانین درست کسب و کار و حدف قوانین دست و پاگیر دارند. 
در واق��ع سیاس��ت های کالن اقتصادی دولت دوازدهم توس��ط تیم 
اقتصادی دولت تدوین می ش��ود این سیاس��ت ها شامل مجموعه ای از 
برنامه های پولی، مالی و بودجه ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی 

است. 
رئیس دولت دوازدهم این روزها با تمرکز بر موضوع تولید و اشتغال 
و انتخاب مدیران کارآمد می تواند زمینه های ش��کوفایی اقتصاد ملی را 

برای چهار سال آینده فراهم کند. 

آخرین گزارش بانک جهانی حکایت از رتبه ۱20 ایران از میان ۱90 کشور 
مورد بررسی دارد. بهبود محیط کسب وکار در ایران یکی از مهم ترین مطالبه های 
بخش خصوصی بوده که هنوز نتیجه موردنظر نیز در این باره به دست نیامده 
اس��ت. حتی تصویب قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار هم نتوانسته این 
کشتی شکسته را به سرمنزل مقصود برساند. به گزارش اقتصادنیوز، برخی از 
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بهبود محیط کسب وکار به دلیل تکرار 
آن از س��وی مقامات و مسئوالن مختلف، بیش��تر به شعار شبیه شده است و 
به نظر می رس��د بی توجهی به این موضوع، موجی از ناامیدی را در بین فعاالن 
اقتصادی به وجود آورده اس��ت. اما در ای��ن میان، پارلمان بخش خصوصی هم 
بیکار ننشسته و دست به اقداماتی برای بهبود فضای کسب وکار زده است. یکی 
از اقدامات اتاق که رئیس پارلمان بخش خصوصی به آن اش��اره دارد، بررسی و 
مطالعه روند بهبود فضای کسب وکار کشورهایی است که این کار را با سرعت 
بیشتری انجام داده اند. در این میان مطالعه تجربه کره جنوبی در پایش محیط 

کس��ب وکار، به صورت پیش��نهاد 
ب��ه دولت نیز ارائه ش��ده اس��ت. 
این کش��ور توانس��ته با تدوین و 
تصویب یک قان��ون جدید و قرار 
دادن آن به عنوان مبدا از یک سو 
و ح��ذف کلی��ه قوانی��ن مغایر با 
آن از س��وی دیگ��ر، روند حذف 
مقررات را تس��ریع کند. عالوه بر 
آنچه غالمحس��ین شافعی درباره 
اقدام��ات اتاق برای بهبود محیط 
کس��ب وکار ب��ه آن اش��اره دارد، 
کارنامه اتاق ایران از تیرماه ۱۳95 
ت��ا تیرم��اه ۱۳96 از ۱0 اقدامی 
حکای��ت دارد ک��ه در راس��تای 
بهبود فضای کس��ب وکار از سوی 
پارلم��ان بخش خصوص��ی انجام 
شده است. همچنین پایش فضای 
کسب وکار که تا س��ال ۱۳9۴ از 
سوی مرکز پژوهش های مجلس 
انج��ام می ش��د، از س��ال ۱۳95 
به بخش خصوص��ی انتقال یافت 

و از ای��ن رو مرکز آم��ار و اطالعات اقتصادی اتاق ایران، مس��ئولیت پایش این 
ش��اخص ها را بر عهده گرفت. شافعی پس از در اختیار گرفتن کرسی ریاست 
دوره هشتم پارلمان بخش خصوصی، مهم ترین برنامه اتاق ایران را بهبود فضای 
کس��ب وکار اعالم کرد و گفت: ما این برنامه را با همکاری وزارت اقتصاد دنبال 
می کنیم و بخش خصوصی به شدت بر این موضوع تأکید دارد. شافعی می گوید: 
خوش��بختانه در پایان سال 9۱ قانون بهبود فضای کسب وکار تصویب شد که 
از اقدامات ش��اخص و مهم در این موضوع بود. وی ادامه می دهد: به نظر من 
فضای کسب وکار چه از منظر داخلی و چه از منظر خارجی مبدا فعالیت های 
اقتصادی اس��ت. به این معنی که برای خارجی ها هم نخس��تین مسئله مهم، 
چگونگی وضعیت محیط کسب وکار کش��ور مورد نظرشان است. اینکه بحث 
مجوزدهی ها و میزان فساد در کشور چطور است و امنیت سرمایه گذاری به چه 
صورت تأمین می ش��ود، مواردی است که سرمایه گذاران خارجی در بدو ورود 
به آن توجه می کنند. وی می افزاید: در داخل کشور هم به همین ترتیب است. 

محیط کسب وکار نخستین عامل برای ارزیابی کسانی است که می خواهند به 
س��مت بخش های مولد یا بخش های غیرمولد و. . . بروند. آنها هم این مسئله 
را می س��نجند که در کدام بخش منفعت بیشتری وجود دارد و این ارزیابی به 
محیط کسب وکار مربوط می شود. به گفته رئیس پارلمان بخش خصوصی، اگر 
محیط کس��ب وکار مناسب نباشد، مانند ش��وره زاری می شود که هرچقدر هم 
بذر اصالح ش��ده در آن کاشته شود، هیچ گیاهی در آن منطقه رشد نمی کند. 
ش��افعی می گوید که در ارتباط با بهبود محیط کسب وکار، اقداماتی هم انجام 
ش��ده است اما نتوانسته توقعات بخش خصوصی را برآورده کند و سرعت الزم 
را هم نداش��ته است. ولی بس��یار امیدواریم که نتایج خوبی در این باره حاصل 
شود. وی ادامه می دهد: در این مدت زمانی که گذشت، بیشتر بحث شناسایی 
نقاط کور، شناسایی قوانین مزاحم و شناسایی چگونگی دریافت اخذ مج وزها 
مطرح بوده است. وی با اشاره به اقداماتی که در اتاق بازرگانی انجام شده است، 
عنوان می کند: اتاق بازرگانی در این ارتباط مطالعاتی را در مورد کش��ورهایی 
ک��ه درج��ه کسب وکارش��ان به 
س��رعت به س��مت ب��اال حرکت 
کرده مانند فرانس��ه، عربس��تان، 
امارات، کره جنوبی و گرجس��تان 
آغاز ک��رده اس��ت. رم��ز و رموز 
روند حرکت این کش��ورها را که 
توانسته اند به س��رعت پیشرفت 
کنند تدوین و به عنوان پیشنهاد، 
مطرح کرده است. رئیس پارلمان 
بخش خصوصی درباره نتیجه این 
پژوهش ها نیز گفت: نتیجه ای که 
از این مطالعات دریافت می شود، 
این اس��ت که با ح��ذف هر یک 
مجوز اضافه یک دیوار از فساد از 
بین می رود. بنابراین اگر بخواهیم 
در س��ازمان ها، بهب��ود محی��ط 
کس��ب وکار را مورد توج��ه قرار 
دهیم باید بدانیم که هیچ اقدامی 
به اندازه از بین بردن گلوگاه های 
بیهوده ای که در س��ازمان ها برای 
اخ��ذ مجوزه��ا ایج��اد ش��ده بر 
فس��ادزدایی تأثیر ندارد. شافعی از ارائه مدل کره جنوبی به عنوان پیشنهاد اتاق 
برای بهبود فضای کس��ب وکار س��خن می گوید و عنوان می کند: مطالعه روند 
بهبود فضای کسب وکار کره جنوبی منتج به ارائه پیشنهادی در این باره به دولت 
شد. کاری که کره جنوبی در این باره انجام داد، این بود که یک نهاد را زیر نظر 
مستقیم رئیس جمهور با حضور ۱9 نفر که ۱۱ نفر آن فعاالن بخش خصوصی 
و هش��ت نفر آن دولتی ها بودند، تش��کیل داد. در بررسی هایی که در این نهاد 
انجام ش��د، نتیجه ای حاصل شد مبنی بر اینکه این همه قوانین درهم تنیده و 
گاهی متناقض و تورم شدید مقررات به صورت مستقل و یک به یک قابل بررسی 
نیست و روند پایش را طوالنی می کند. بنابراین به این تصمیم رسیده اند که یک 
قانون جدید را براس��اس معیارهای بهبود فضای کسب وکار تدوین و در مجلس 
آن کشور به تصویب برسانند و پس از آن تمام قوانین مغایر با قانون تازه تصویب 
ش��ده را لغو کنند. بر این اس��اس در مدت زمان کوتاهی این کار در کره جنوبی 
انجام شد و به طور جهشی محیط کسب وکار آنها روند صعودی را در پیش گرفت. 

روز گذشته، بخشی از سهام مزدا توسط 
تویوتا خریده شد و حاال، این خودروسازان 
برجسته ژاپنی اعالم کردند تا سال ۲۰۲۱ با 
سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد دالری، کارخانه 

جدیدی در آمریکا تأسیس خواهند کرد. 
تویوتا با همکاری دیگر خودروساز 

برجسته ژاپن یعنی مزدا، کارخانه ای در 
آمریکا با سرمایه گذاری ۱.۶ میلیارد دالر 
تأسیس خواهد کرد تا مدل های کامپکت 
تویوتا و همچنین کراس اوورهای مزدا در 

این کارخانه تولید و به بازارهای جهانی 
عرضه شوند. 

طبق بیانیه تویوتا، محل دقیق ساخت 
این کارخانه هنوز مشخص نیست، اما 

ظرفیت این محل، تولید ساالنه ۳۰۰ هزار 
دستگاه خودرو خواهد بود و در این راستا 
بیش از ۴۰۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم 

ایجاد خواهد شد. این سرمایه گذاری 
مشترک )جوینت ونچر( بخشی از توافق 

بزرگ جمعه شب گذشته میان تویوتا و 
مزدا است که طی آن، بخشی از سهام مزدا 

توسط تویوتا خریداری شد. 
تویوتا خودروی کروال را در این کارخانه 

و در خاک ایاالت متحده آمریکا مونتاژ 
خواهد کرد و مزدا نیز اعالم کرده است 

از این محل، در جهت مونتاژ و عرضه 
کراس اوورهای جدید بهره خواهد برد. 

آکیو تویودا و ماسامیچی کوگایی، 
مدیران عامل تویوتا و مزدا، دیروز طی 

کنفرانسی خبری در توکیو ژاپن، از 
شرکت سرمایه گذار مشترک به طور رسمی 

رونمایی کردند. 
 

نقش کابینه دوازدهم در شکوفایی فضای کسب و کار  مقررات زدایی از فضای کسب و کار به سبک کره
همکاری تویوتا و مزدا 

 برای تولید خودرو
در آمریکا
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یادداشـتیادداشت

نشس��ت تخصصی ورزش شهروندی، فرصتی برای کس��ب و کار در دانشگاه 
اصفهان برگزار شد. 

به گزارش خبرنگار ایمنا، نشست تخصصی ورزش شهروندی، فرصتی برای 
کس��ب و کار عصر روز گذش��ته به همت سازمان ورزش ش��هرداری اصفهان و 
در قالب یکی از برنامه های نخس��تین جشنواره و نمایشگاه فناوری های نوین 
شهری در دانشگاه اصفهان برگزار شد و حدود ۱00 نفر از دانشجویان مقاطع 
کارشناسی ارشد و دکترای تربیت بدنی از دانشگاه های مختلف کشور در این 

کارگاه حضور داشتند. 
 براس��اس این گزارش، همچنین کلیپ هایی از راهکارهای ایجاد کارآفرینی 

و خالقیت به نمایش گذاشته شد. 

برگزاری نشست تخصصی »ورزش 
شهروندی، فرصتی برای کسب و کار«

 ش��رکت »آترادیوس« هلند به عنوان دومین ش��رکت بزرگ بیمه اعتباری 
جهان اعالم کرد، رش��د اقتصاد جهانی در س��ال جاری و آینده میالدی به ۳ 

درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 
به گزارش ایبنا، ش��رکت »آترادیوس« هلند به عنوان دومین شرکت بزرگ 
بیمه اعتباری جهان در تازه ترین بررسی های خود از اقتصاد جهانی پیش بینی 
کرد رش��د اقتصاد جهانی در س��ال جاری و آینده میالدی به ۳درصد افزایش 
خواهد یافت. در همین حال در گزارش این ش��رکت اروپایی آمده که رش��د 
تولی��د ناخال��ص داخلی جهانی با توجه به اقتصاد پوی��ای آمریکا، کاهش نرخ 
بیکاری و افزایش اعتماد به فضای کس��ب و کار در کش��ورهای پیشرفته، رونق 

بیشتری خواهد گرفت. 

 رشد اقتصاد جهانی افزایش 
پیدا می کند

محمدرضا محمدی
کارشناس کسب و کار



این داس��تان بسیار آشناست؛ صاحبان 
کس��ب وکارها قصه های��ی از موفقیت در 
تبلیغات فیس بوکی ش��نیده و خوانده اند 
و تصمیم می گیرند که خودشان هم یک 
امتحان��ی بکنند! همانط��ور که می دانیم 
تبلیغ��ات فیس بوک��ی، اب��زاری بس��یار 
قدرتمند برای شناس��اندن کسب وکارها، 
محصوالت و خدمات  و همچنین برندها 
به دنیاس��ت، اما از آنجایی که گزینه های 
بس��یار زی��ادی در تبلیغ��ات فیس بوکی 
پیِش روی  افراد قرار دارد، این کار شاید 
به نوع��ی مانند به پ��رواز درآوردن یک 
ش��اتل فضایی س��خت و پیچیده باشد، 
به ط��وری که واقعاً ندانند که قرار اس��ت 
چ��ه کار کنند، ام��ا مگر ای��ن کار واقعاً 

چقدر می تواند دشوار باشد؟ 
آنها هم��ه چیزهایی را ک��ه می توانند 
پیدا کنند، مطالعه می کنند و سپس همه 
کارهای��ی را که قرار اس��ت انجام دهند، 
می کنند. تیتری قانع کننده می نویس��ند، 
تصاویر مناسبی انتخاب می کنند و متنی 
تشویق کننده می نویسند، اما هنگامی که 
کمپین تبلیغاتی ش��ان را راه می اندازند، 
هی��چ واکن��ش ی��ا پاس��خی دریاف��ت 

نمی کنند؛ فقط سکوت محض! 
ب��رای  خ��وردن  شکس��ت  از  بع��د 
بازگرداندن هزینه های تبلیغاتی، صاحبان 
کس��ب وکارها به کلی بی خیال تبلیغات 
این  درحالی که  می ش��وند،  فیس بوک��ی 
اس��تراتژی  نیست که مقصر شکست شان 
بوده، بلکه شیوه اجرایی شان ایراد داشته 

است. 
احتماال ش��ما هم در چنین موقعیتی 
بوده ای��د. احتم��اال ش��ما ه��م تبلیغات 
فیس بوک��ی را امتحان کرده ای��د، اما در 
دس��تیابی ب��ه نتایجی که انتظ��ارش را 
داش��ته اید، شکس��ت خورده اید و به این 
نتیجه رس��یده اید که ای��ن کار، جز هدر 
دادن وقت و پول دستاورد دیگری ندارد. 
اگر چنین اس��ت، باید بدانید که شما 
تنها نیس��تید. حقیقت این است که شما 
هم می توانی��د در تبلیغ��ات فیس بوکی 
موف��ق ش��وید، به ش��رط اینکه تس��لیم 
این س��ه اش��تباه وحش��تناک نش��وید. 
در ادام��ه مطلب که برگرفته از س��ایت 

entrepreneur. com است و توسط 
chetor ارائه شده است این سه اشتباه 

را مرور می کنیم. 

اشتباه اول: صفحه فرود یا جاذبه 
هدایتی بهینه ای ندارید

بازدی���دکنندگان  ت��وج��ه  زم����ان 
وب سایت ها خیلی خیلی کوتاه است. 

امروزه، ش��ما تنها ۱۵ ثانیه وقت دارید 
تا یک بازدیدکنن��ده را متقاعد کنید که 
در س��ایت ش��ما بماند. پس از خودتان 
بپرسید آیا از هر ثانیه بیشترین استفاده 
را می کنید؟ اگر پاس��خ تان منفی است، 

پس هزینه زیادی خواهید پرداخت. 
طبق گفت��ه کتاب »راهنم��ای کامل 
»مارشال«،  نوشته  فیس بوکی«  تبلیغات 
»کَرنس« و  »میالش«، اگر شما به ازای 
هر کلیک یک دالر پرداخت کرده  باشید 
و در ۱۵ ثانی��ه اول فرص��ت جل��ب نظر 
بازدید کننده ها را از دست دهید، در واقع 
۲۴۰ دالر در هر ساعت پرداخته اید تا در 
جلب توجه افرادی که روی تبلیغات تان 
کلی��ک کرده اند، شکس��ت بخورید. این 
یعنی ش��ما دارید برای باختن در میدان 
تبلیغات فیس بوکی پول خرج می کنید! 

آی��ا از پس چنین اش��تباه پرهزینه ای 
برمی آیید؟ 

اینک��ه  ک��ه  اس��ت  ای��ن  واقعی��ت 
بازدیدکنندگان ت��ان را ب��ه صفحه اصلی 
سایت  یا خدای نکرده به صفحه  »تماس 
با ما« ارجاع دهید و انتظار داشته باشید 
نتیج��ه مطلوبی نیز به دس��ت آورید، به 
هیچ وجه کافی نیس��ت. این کار شاید تا 
پنج سال پیش جواب می داد، اما امروزه 
ش��ما باید ارزش ایجاد کنید. برای اینکه 
نتیج��ه تالش های تبلیغاتی ت��ان را واقعاً 
افزایش دهید، بای��د بازدیدکنندگان تان 
را به صفح��ه فرودی با جاذب��ه هدایتی 
مناسب بکشانید، یعنی به سمت منبعی 
که مهارت ها، دانش و تخصص شما را به 
خوبی نشان دهد و مشکلی را برای بازار 

هدف تان حل کند. 
دادن  نش��ان  طری��ق  از   اگ��ر 
حس��ن  نیت تان اعتماد بازدیدکننده ها را 
جل��ب کنید، آنگاه کار فروش محصوالت 

یا ارائه خدمات تان بسیار ساده تر خواهد 
شد. 

  A/B اشتباه دوم: تست چندنسخه
را انجام نمی دهید

وقتی پای خواس��ته های مشتریان مان 
به میان می آید، ساده ترین کار این است 
که فرض کنیم همه چیز را در این مورد 
می دانی��م، اما چنین فرضی ابدا درس��ت 

نیست. چون ما همه  چیز را نمی دانیم. 
فرضیات ت��ان را بیازمایید. ما می توانیم 
هر قدر که دل م��ان می خواهد حدس و 
گمان ب��ه کار ببریم، ام��ا فقط هنگامی 
قادر خواهی��م بود درب��اره آنچه در گام 
بعدی مان باید انج��ام دهیم، تصمیماتی 
منطق��ی بگیریم ک��ه داده های��ی واقعی 
از آزمایش های دقیق در دس��ت داش��ته 
باش��یم، همانط��ور که »ِجیم��ز کلی یِر« 
می نویس��د: »تنه��ا چی��زی ک��ه بهبود 
می دهیم، آن چیزی است که اندازه گیری 

و ارزیابی  کرده ایم.«
هنگامی که پ��ای تبلیغات فیس بوکی 
وسط باش��د، آزمایش کردن حرف اول و 
آخر را می زند. بنابراین از دقیق بودن تان 
اطمینان حاصل کنید. تیترتان را تس��ت 
کنید. تصاویرتان را تست کنید. متن تان 
را تست کنید. همه چیز را! و تنها یک بار 

هم نه! این کار را بارها انجام دهید. 
هنگامی که به اندازه کافی همه چیز را 
تس��ت کردید، دقیقا خواهید دانست که 
چه مواردی جواب می دهد، چه مواردی 
ب��ه دردتان نمی خورد و چ��ه مواردی را 
می توانی��د ارتقا و بهب��ود دهید. این یک 
روند مس��تمر است و چیزی است که در 
طول برگزاری کمپین ت��ان نباید نادیده 
بگیرید. درس��ت اس��ت که خلق چندین 
نوع مختلف تبلیغات فیس بوکی، نیازمند 
کار و ت��الش فراوان اس��ت، اما هنگامی 
ک��ه کلیک های بیش��تری دریافت کنید 
و چشم اندازهای بهتری ببینید، از اینکه 
برای این کار وقت گذاشته اید، خشنود و 

سپاسگزار خواهید بود. 
پیشنهادی  ارزش  اش�تباه س�وم: 

قانع کننده  و قابل توجهی ندارید
اگ��ر تیترت��ان نش��ان ندهد ک��ه چرا 

خوانن��ده تبلی��غ  بای��د روی آن کلی��ک 
کند ی��ا به آنها نگوید ک��ه کلیک کردن 
چه منفعت و ارزش��ی برای ش��ان خواهد 
داش��ت، آنگاه این موضوع که محصوالت 
یا خدمات ت��ان چقدر باارزش هس��تند، 
اص��اًل اهمیت��ی نخواه��د داش��ت، چون 
بازدیدکنندگان تان هیچ اقدامی نخواهند 
کرد. ش��ما تنها ۲۵ کاراکتر برای انتقال 
پیام ت��ان در اختی��ار داری��د، پس جایی 
برای ابهام باقی نمی مان��د، بنابراین باید 
منظورت��ان را دقی��ق بیان کنی��د. متن 
آگهی  شما باید به پرسش های زیر پاسخ 

دهد: 
- قول ارائه چه چیزی را می دهید؟ 

- چ��ه چی��زی ش��ما را از رقبای تان 
متمایز می کند؟ 

- چرا بازدید کننده باید اهمیت بدهد؟ 
 »ارزش پیش��نهادی« فق��ط ب��ه تیتر 
محدود نمی ش��ود بلکه در تمام مس��یر 
مش��تری را همراهی می کن��د. از کلیک 
ک��ردن روی آگه��ی ش��ما ت��ا انتخ��اب 
س��ایت تان ی��ا خری��د محص��والت ی��ا 
خدمات تان، آنچ��ه واقعاً می خواهید این 
اس��ت که مش��تری تان بداند که ورود به 
س��ایت شما تصمیم درستی بوده است و 
شما بهترین ها را برای  او می خواهید. اگر 
از ه��ر فرصتی که برای ای��ن کار دارید، 
نهایت بهره را ببرید، در نهایت کیلومترها 
جلوتر از رقبای تان خواهید بود. هنگامی 
ک��ه بحث درب��اره تبلیغ��ات فیس بوکی 
اس��ت، بزرگ ترین چالش شما به عنوان 
صاح��ب ی��ک کس��ب وکار رقیبان ت��ان 
نیستند، بلکه خودتان هستید. شما یک 
انتخاب پیش روی ت��ان دارید، می توانید 
این اش��تباهات مهلک را مرتکب ش��وید 
و کمپین تبلیغاتی ت��ان را پیش از اینکه 
فرصت��ی برای ش��کوفایی پی��دا کند، به 
نابودی بکش��انید ی��ا می توانید در مقابل 
این اش��تباهات مقاوم��ت کنید، ترافیک 
بازدی��د بیش��تری ایجاد کنی��د، فروش 
بیشتری داش��ته باش��ید و از سود قابل 
پیش بینی  بیشتری، بسیار بیش از آنچه 

فکرش را می کردید، لذت ببرید. 
انتخاب با شماس��ت. ک��دام را انتخاب 

می کنید؟ 

۳اشتباهجبرانناپذیردرتبلیغاتفیسبوکی
کلید

 گام های مهم در طراحی
تبلیغات پرجاذبه

آگهی های تبلیغاتی عالوه بر اینکه باید ویژگی های کاال 
را با دقت و به درستی معرفی کنند، باید بتوانند مخاطبان 

و مشتریان بیشتری را نیز جذب کنند. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، برای جذب مش��تریان 
بیش��تر عالوه بر اینکه نیازهای مش��تریان یکی از عوامل 
اصلی در جذب آنها به س��مت کاالی معرفی شده است، 
جذابیت های تبلیغاتی نیز اثر چشمگیر و مهمی دارند. به 
همین دلیل در این مقاله سعی شده است به نکات مهم و 
اساسی برای طراحی یک آگهی تبلیغاتی جذاب پرداخته 
ش��ود. در ادامه به ویژگی های یک پیام تبلیغاتی جذاب 

اشاره می شود.
1- بیان مزیت های اصلی محصوالت

بیان ویژگی های اصلی یک کاال و مزیت هایی که نسبت 
به محصوالت مشابه و رقیب دارد از جمله نکات اصلی در 

تهیه و طراحی یک آگهی تبلیغاتی جذاب است. 
2- استفاده از پیام های هشداردهنده

در صورتی که آگهی تبلیغاتی خود را به  گونه ای طراحی 
کنید که یک هش��دار تقریباً مهمی را به مردم می دهد، 
می تواند مخاطبان بیش��تری را جلب کن��د. برای برخی 
شرکت ها که کاالهای بهداشتی یا ایمنی تولید می کنند 
اس��تفاده از این پیام ها بسیار مناسب است ولی متن پیام 
و آگهی نباید به گونه ای باشد که ترس شدید یا نامناسبی 
را ایج��اد کند، بلکه باید یک پیام آگاه دهنده که در عین 
حال هشدار نیز می دهد باشد تا مخاطبان را به اندیشیدن 
درباره کاالی شما وادار کند. البته الزم به ذکر است رعایت 
اصول اخالقی و انس��انی و رعایت صداقت و درس��تی در 

اولویت است و اهمیت ویژه ای دارد. 
3- استفاده از پیام هایی با محتوای شوخی

اگر بتوانید پیام تبلیغاتی خود را به شکل یک شوخی 
مناس��ب مطرح کنید بس��یار مؤثر خواهد ب��ود، چراکه 
ش��وخی ها بیش��تر از پیام های جدی در ذهن مردم باقی 
می مانند و بیشتر از آگهی های جدی می توانند مخاطبان 

را جذب کنند. 
4- انتخاب روش مناسب عملی کردن پیام تبلیغاتی
در نهایت باید تالش کنید مناسب ترین و بهترین روشی 
که می تواند پیام تبلیغاتی را که تهیه و طراحی کرده اید به 
مخاطبان ارائه دهد انتخاب کنید؛ روشی که برای عملی 
کردن و ارائه پیام تبلیغاتی خود انتخاب می کنید جذابیت 
پیام شما را می تواند عینیت بخشیده و تصویر عمیقی در 

اذهان مشتریان شما ایجاد کند.
 در زیر به برخی از این روش های ارائه جذاب تبلیغات 

اشاره شده است. 
1- ارائه شواهد موثق و قابل اطمینان

در برخی پیام های تبلیغاتی از ارائه ش��واهدی استفاده 
می کنند که مزیت های کاال یا خدمات معرفی شده توسط 
آنها را نس��بت به کاال یا خدمات رقبا به شکل موثق و با 
دالیل و ش��واهد قابل اطمینانی نشان می دهد. این گونه 
پیام ه��ای تبلیغاتی نیز عالوه ب��ر اینکه می توانند اعتماد 
بیشتری را به س��وی خود جلب کنند از جذابیت باالیی 
نیز برخوردارند. بنابراین، استفاده از این روش نیز می تواند 
بسیار مفید و پرجاذبه باشد. تنها نکته ای که باید در این 

زمینه به آن اشاره کرد رعایت اصل صداقت است. 
2- ارائه پیام تبلیغاتی همراه با شعر و آهنگ

 حتماً تاکنون با پیام های تبلیغاتی که همراه با ش��عر 
و آهنگ هستند مواجه ش��ده اید. پیام های تبلیغاتی که 
به شکل ش��عر و آهنگ تهیه می شوند از جذابیت باالیی 
برخوردار هستند و بیشتر از پیام های دیگر بر سر زبان های 
مردم می افتند و توجه آنها را جلب می کنند. بنابراین، در 
صورتی که بتوانید از پیام های اینچنینی اس��تفاده کنید، 

می توانید به مشتریان بیشتری دست پیدا کنید. 
3- بیان توانمندی های تکنیکی شرکت تولیدکننده

بی��ان توانمندی ها و س��ابقه درخش��ان یک ش��رکت 
تولید کننده می توان��د میزان اعتماد مردم را افزایش داده 

و جذابیت پیام را افزایش دهد. 

موضوعات مرتبط با تبلیغات پرجاذبه 
- گام های مهم و اولیه در جهت تهیه پیام های تبلیغاتی 

مناسب
- آش��نایی با اصول آگهی تبلیغات��ی به عنوان تکنیک 

فروشندگی
- نکات ضروری و مهم جهت تبلیغات اینترنتی

- تأثیر اطالعات و تبلیغات زیر آستانه حسی در حوزه 
بازاریابی

-تبلیغات برای فروش دارای چه استاندارد هایی است؟
- پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی چیست؟ 

- مدیری��ت بازاریابی و فروش و تبلیغات چه جایگاهی 
در شرکت ها دارد؟ 

- نق��ش زنان در تبلیغات ایرانی؛ نظر افراد از گروه های 
مختلف در مورد زنان در تیزرهای تبلیغاتی.
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تبلیغات خالق

آژانس تبلیغاتی  Legas Delaney، مجموعه ای از تبلیغات چاپی را با شعاِر کاشت گیاه برای سیاره ایجاد کرده است که در هر کدام، برگی نشان 
داده شده که تصویری از صنعت یا حمل و نقل در آن ایجاد شده است تا توانایی طبیعت را در به دام انداختن گاز دی اکسیدکربن نشان بدهد.

ایستگاه تبلیغات

هدیه دادن در نمایشگاه ها

اق��الم تش��ویقی در اصط��الح حرف��ه ای هدیه ای 
س��اده اند که شما به مش��تریان، مراجعان، مشتریان 
احتمالی یا کارمندان می دهید. البته هدیه، نه رشوه. 
پیشنهاد می شود که دست کم سالی یک بار هدایایی 
ارزشمند برای مشتریان دایمی تان بفرستید. رویکرد 
دیگر آن اس��ت که اقالم تشویقی را در همان جهاتی 
که حرف ها و تعاریف مثبت درباره محصول و شرکت 
شما پخش می شود، توزیع کنید و با این کار جوایز و 
دریافت کننده های آنها را به سفیران خود بدل کنید. 
ممکن اس��ت یک تهیه کننده خصوصی لوازم تحریر 
و ل��وازم اداری این کار را با عرض��ه قلم های رایگان 
در ورودی فروش��گاهش انجام دهد. قلم ها فوق العاده 
نیستند، اما خوب می نویس��ند و ظاهر زیبایی دارند 
و نام، نش��انی و تلفن فروش��گاه نی��ز روی آنها آمده 
است. در حیطه بازار این فروشگاه، هزاران عدد از این 
قلم ها در اطراف خانه ها و ادارات به چشم می خورند 
و نام فروش��گاه را به اندازه نام اس��تاپل های جدیدی 

که رقیب آنها هستند در معرض دید قرار می دهد. 
به گزارش هورموند، توزیع قلم رایگان در ورودی 
فروش��گاه همان قدر ساده اس��ت که روی جعبه ای 
پ��ر از قلم بنویس��ید: »قلم های رای��گان«، اما وقتی 
هدیه ای برای مش��تریان خوب تان انتخاب می کنید 
بای��د توجه بیش��تری در انتخ��اب و هدیه دادن آن 
کاال ص��رف کنید تا مطمئن ش��وید ارزش آن درک 
می ش��ود. هدیه دادن را مانند نمایش تئاتر بدانید، 
زیرا گزین��ه ای ویژه میان برنامه های ویژه اس��ت و 
به این ش��کل می توانید از کاره��ای ابلهانه معمول 
پرهیز کنید و حتی از توجه و خیرخواهی مشتریان 

بهره مند شوید. 
به یاد داش��ته باشید که غرفه های نمایشگاه های 
تج��اری معموال اقالم تش��ویقی رایگانی می دهند. 
شما نیز اگر در نمایشگاهی تجاری یا در مناسبتی 
می خواهید محصول ت��ان را عرضه و معرفی کنید 
باید به این فکر کنید که چه چیزی را می خواهید 
هدیه دهید. پیش��نهاد ما تقدی��م هدیه ای جالب 
و س��رگرم کننده ب��رای قدردان��ی از پرکردن فرم 
ثبت نام اس��ت. هدف ش��ما متمرکز کردن منابع 
مارکتینگ ت��ان ب��ر یافت��ن و ایج��اد فرصت های 
فروش اس��ت. پس هرک��دام از فعالیت های تان از 
نامه نگاری ها و ایمیل زدن های مقدماتی تا طراحی 
و معرفی غرفه تان را به س��مت این هدف معطوف 
کنی��د. دادن هدیه به هرکس��ی که از جلوی غرفه 
شما تصادفا رد می ش��ود کاری دور از عقل است، 
زیرا به تع��داد زیادی از این هدای��ا نیاز دارید که 
نمی توانی��د هزینه انتخاب هدایای��ی فوق العاده را 
تقب��ل کنید. اما این قاعده اس��تثناهایی نیز دارد. 
پخ��ش بطری های رایگان آب معدنی، ش��یرینی و 
سایر چیزهای مشابه و جذاب را بین همه می توان 
راه��ی برای ج��ذب افراد به غرفه خود دانس��ت و 
بعدتر می توانید برای قدردانی، زمانی که بروشورها 
را پخش و اطالعاتی از مشتریان جدی تر گردآوری 

می کنید، هدیه ای بادوام تر را اضافه کنید. 
اگ��ر می خواهی��د ب��رای نمایش��گاهی تج��اری یا 
مناس��بتی دیگر هدایایی برای مردمی که از راه های 
دور می آیند انتخاب کنید بهتر اس��ت هدایایی قابل 
حمل انتخاب کنید. سعی کنید هدایای تان کوچک، 
ب��ادوام و از لح��اظ امنیت فرودگاه مناس��ب باش��د. 
 در ضم��ن محت��وای مارکتینگ تان بای��د مختصر و 
آن ق��در بادوام باش��د که در اتاق هتل رها نش��ود یا 

داخل اسباب و اثاثیه و بار از بین نرود. 
همچ��ون تمام فرصت ه��ای مارکتین��گ رودررو، 
هدف ش��ما ایجاد تأثیری مثبت اس��ت که مشتریان 
در انتهای مسیر همچنان آن را در یاد داشته باشند. 
پس با در ذهن داش��تن این ه��دف، هدایا را انتخاب 

کنید. 
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ارزش مشترک می تواند شکل سرمایه داری 
و رابطه آن با جامعه را تغییر دهد و پیش��رانه 
موج بعدی رشد بهره وری و نوآوری در اقتصاد 
جهانی باشد. ارزش مشترک افق های جدیدی 
را برای مدیران گش��وده و چشم آنها را روی 
مواردی چون نیازهای گس��ترده انسان ها که 
باید برآورده ش��وند، بازاره��ای جدید بزرگ، 
هزینه های داخلی که از کمبودهای اجتماعی 
ناش��ی می ش��ود و مزایای رقابتی موجود در 

تماس و رابطه با آنها باز می کند. 
مای��کل پورتر و م��ارک کرام��ر معتقدند 
ک��ه »ارزش مش��ترک به معنی مس��ئولیت 
اجتماعی، عمل خیرخواهانه یا توانایی حفظ 
و نگهداری نیس��ت، در واقع ی��ک راه جدید 
برای شرکت ها است تا بتوانند به موفقیت های 

اقتصادی دست پیدا کنند.« 
ارزش مش��ترک یک اس��تراتژی مدیریتی 
است که در آن شرکت ها فرصت های تجاری 
را در مش��کالت اجتماعی پیدا می کنند. در 
حالی  ک��ه تالش های مس��ئولیت اجتماعی 
تمرکز بر »عقب راندن« یا به حداقل رساندن 
آسیب های کسب و کار به جامعه است، ارزش 
مشترک بر رهبران شرکت ها برای به حداکثر 
رس��اندن ارزش رقابتی برای حل مش��کالت 
اجتماع��ی در مش��تریان جدی��د و بازاره��ا، 
صرفه جوی��ی در هزینه، حفظ اس��تعداد ها و 

موارد دیگر تمرکز می کند. 
م��ارک کرامر درب��اره تف��اوت اصلی بین 
مسئولیت اجتماعی ش��رکتی و ایجاد ارزش 
مش��ترک بیان می کند که موضوع اساس��ی 
در مس��ئولیت اجتماعی، مسئولیت است در 
حالی  که در ایجاد ارزش مش��ترک، موضوع 
اصلی ایجاد ارزش. پورتر در س��ال 2013 در 
مجمع جهانی اقتصاد بیان می کند که ارزش 
مشترک یک پیشرفت منطقی از مسئولیت 
اجتماعی شرکتی است؛ زیرا درآمد برای همه 
افزایش پیدا می کند نه از طریق خیرخواهی 
و نه به عنوان یک »شهروند سازمانی خوب«، 
اما به وس��یله  »داشتن س��رمایه داری بهتر« 
امکان پذیر می ش��ود. این یک پیروزی است، 

یک بازی برنده – برنده است. 
در واقع از یک نظام یک سویه که همواره به 

دنبال کسب سود یک جانبه بوده و منافع خود 
را در حداکثر کردن سود شخصی جست وجو 
می کن��د، به نوعی تخصیص مجدد منافع در 
جهت بهره مندی جامعه سوق پیدا می کنیم. 

ش��رکت های بس��یاری ام��روزه اق��دام به 
س��اخت و بازسازی مدل های کسب و کارشان 
برای جامع��ه ای مطلوب می کنند تا آنها را از 
رقاب��ت جدا کرده و موفقیت ش��ان را افزایش 
دهند. کس��ب وکارها با کمک س��ازمان های 
غیر دولت��ی، دولت ه��ا و دیگ��ر ذی نفعان، از 
قدرت ش��ان در جهت ایجاد تغییرات واقعی 
در جهت مشکالت اجتماعی سخت و ناگذرا 

بهره می برند. 
س��ه عامل ب��ر ارزش مش��ترک تاثیرگذار 
فرصت های  دارایی های ش��رکت،  هس��تند؛ 

کسب وکار و نیازهای اجتماعی. 
شرکت ها می توانند خلق ارزش مشترک را 

از سه طریق متمایز انجام دهند: 
1-بازبینی در محصوالت و بازارها

پاسخگویی به نیازهای اجتماعی از طریق 
محصوالت و دسترس��ی به بازارهای جدید و 
کاه��ش هزینه ها از طریق ن��وآوری می تواند 
نیازهای جامعه را برآورده س��ازد. ش��رکت ها 
همواره به دنبال فرصت هایی برای کسب وکار 
خود هستند. آنها از طریق شناسایی مسائل و 
نیازهای اجتماعی، ضمن خلق و فراهم کردن 
فرصت های جدی��د، می توانند به��ره وری را 
افزایش دهند. آنها برنامه رشد خود را با تامین 
نیازها و حل مشکالت جامعه دنبال می کنند. 
2-تعریف مجدد بهره وری در زنجیره 

ارزش: 
و  اجتماع��ی  مش��کالت  و  مس��ائل 
زیست محیطی هم روی واحدهای کسب وکار 
تأثی��ر می گ��ذارد و هم روی جوام��ع. توجه 
و حرک��ت به س��مت به��ره وری در زنجیره 
ارزش کم��ک می کن��د تا ضم��ن افزایش و 
ارتقای کیفی��ت، کمیت، اعتب��ار دروندادها، 
هزین��ه و توزیع، ش��رکت ها ب��ه حفظ منابع 
طبیعی و محیط زیس��ت نی��ز کمک کرده و 
نقشی توس��عه ای در حوزه مسائل اقتصادی 
و اجتماعی داش��ته باش��ند. به عن��وان نمونه 
وال مارت با کاهش هزینه های بس��ته بندی 
و بهب��ود برنام��ه لجس��تیک و توزی��ع خود 
توانس��ت 200 میلی��ون دالر در هزینه های 

خود صرفه جویی کرده و ضمن حفظ کیفیت 
و ارتق��ای برنامه هایش، ب��ا انتقال برنامه های 
 لجستیک خود از طریق حمل و نقل دریایی به

 محیط زیست و حفظ منابع طبیعی نیز توجه 
کند. بسیاری از صنایع روی فناوری هایی که 
آلودگی کمتر ایجاد می کنند، سرمایه گذاری 
کرده و با ش��رکت در کنوانس��یون ها خود را 
ملزم به رعایت قوانین می کنند. امروزه رشد 
از طری��ق بهینه کردن مصرف منابع عمومی 
موجود همچون منابع طبیعی، استعدادهای 
انس��انی یا توانایی ه��ای تأمین کنندگان که 
به کس��ب وکار، هم در کوتاه م��دت و هم در 
بلند مدت کمک می کند، صورت می گیرد. در 
این رویکرد، هزینه ها تقلیل یافته و دسترسی 
برای آیندگان امکان پذیر خواهد بود و اعتماد 
جامعه نسبت به بنگاه ها خود فرصتی مناسب 
جهت تعامالت و همکاری های بیشتر خواهد 

شد. 
3-توسعه خوشه های صنعتی محلی

کس��ب وکارها همانند همه موجودات زنده 
نیازمند ارتباط با محیط بیرونی هستند. آنها 
جهت ادام��ه و ارتقای فعالیت ه��ای خود به 
تامین کنندگان قابل اعتماد، نیروی انس��انی 
مجرب و مس��تعد، ارتباط��ات، حمل و نقل و 
جاده های مناسب و یک سیستم قانونی موثر 
و کارا نیازمندن��د. اگر واحد های کس��ب وکار 
نتوانن��د ارتباط خود را با خوش��ه های محلی 
توس��عه دهند، طبیعتا »هزینه ه��ای گزافی 
پرداخ��ت خواهند ک��رد. به طور مث��ال آنها 
می توانن��د ارتب��اط نزدی��ک و دوطرفه ای با 
س��ازمان های غیردولتی یا نهادهای آموزشی 
ب��رای جل��ب و آموزش نیروی انس��انی خود 
داشته باشند و در فرآیند و محتوای آموزشی 
با آنان همکاری کنند. طبیعی اس��ت که اگر 
نیروی انس��انی فاقد مهارت ها و آموزش های 
مناس��ب باش��د بر کلیه فرآیندهای سازمان 
نی��ز تاثیر می گ��ذارد. در واقع نتیجه آموزش 
ضعیف، کارکنان ضعیف اس��ت و این همان 

چیزی است که در ایران شاهد آن هستیم. 
هرچه خوش��ه های حامی قوی تر باش��ند، 
بهره وری بیش��تر خواهد ش��د. آنها می دانند 
که باید در محیط بیرونی هم سرمایه گذاری 
کنن��د و حت��ی دان��ش و تجربه خ��ود را در 
اختیار خوشه ها قرار دهند. آنها می دانند که 

زیرس��اخت ها، تشکل های غیر دولتی، صنایع 
حام��ی و حتی قان��ون نیازمند هم��کاری و 

سرمایه گذاری آنان است. 
افزایش تولید بالقوه، ارتقا و بهبود بهره وری 
و جلب اعتماد مردم و شناخت نیازهای آتی 
آنان سرمایه ای است که می تواند فرصت های 
آتی بیشماری برای آنها به وجود آورد. در واقع 
س��رمایه شرکت همین ها هس��تند، بنابراین 
کم��ک و هم��کاری ب��ا تامین کنن��دگان در 
جهت ارتقای سیستم های تولید یا مشارکت 
و هم��کاری با قانونگ��ذاران جه��ت تقویت 
مناس��بات و بهبود مج��اری ورود تکنولوژی 
موثر و موارد دیگر اقدامات موثری هس��تند 
که چرخه توس��عه اجتماعی و اقتصادی را به 

گردش در می آورند.  
برای مثال نس��تله فرآیندهای تهیه قهوه 
را دوباره طراحی کرد. آنها با کش��اورزان فقیر 
در مناطق فقیرنشین که در چرخه بهره وری 
راندم��ان بس��یار پایی��ن داش��تند، کیفیت 
قهوه ش��ان مرغوب نبود و محیط زیس��ت را 
تخریب می کردند، همکاری نزدیکی را شروع 
کردند. نستله به کشاورزان در مورد روش های 
کش��اورزی مش��اوره ارائه کرد. به کشاورزان 
کمک کردند تا ذخیره گیاهی، کود و آفتکش 
داشته باش��ند و به آنها دانه های باکیفیت تر 
و مناس��ب تر دادند. راندم��ان و کیفیت باالتر 
باعث افزایش درآمد تولیدکنندگان و تاثیرات 
زیست محیطی بر مزارع شد و این منجر شد تا 
نستله قهوه قابل توجه و مرغوبی را تهیه کند. 
شرکت ها باید یاد بگیرند کسب و کارشان را 
حول مس��ائل حل نشده مشتریان شان دوباره 
تعریف کنن��د و زندگی را ب��ا افزایش قدرت 
رقابت خود بهبود بخش��ند. آنها گروه هایی از 
مش��تریان را درک می کنند که در گذش��ته 
درک نکرده بودند )مشتریان بالقوه و آتی(. در 
عین حال سازمان های مردم نهاد هم می توانند 
قدرت زیاد بنگاه های جهانی را مهار و از آنها 
ب��رای اهداف خود اس��تفاده کنند. توس��عه 
حقیقی در دنیای ام��روز در گرو تکنولوژی، 
منابع و راه حل های مدیریت کسب و کار بوده 
و دولت ها نیز باید با اتخاذ سیاست گذاری ها 
و تصمیمات مهم، تس��هیلگری مناسب برای 
بهبود و ارتقای توس��عه هرچه بیشتر فضای 

کسب وکارها و خلق ارزش مشترک باشند. 

توسعه استراتژی بازاریابی ایمیلی ضرورت توجه به خلق ارزش مشترک 
هدفمند

بازاریابی ایمیلی با اینکه قدیمی ترین استراتژی بازاریابی 
اینترنتی محس��وب می ش��ود، اما هنوز که هنوز اس��ت 
بازگشت سرمایه بسیار باالیی را به بازاریابان ارائه می کند. 
با این حال، هنوز بازاریابان قادر به اس��تفاده صحیح از آن 
نیس��تند چرا که آنها توانایی و قابلیت های بهره مندی از 
بازاریابی ایمیل��ی هدفمند را ندارند. یک��ی از دالیل این 
مس��ئله این اس��ت که بازاریابان از ورود به دنیای فنی و 
استراتژیک می ترس��ند، اما ارس��ال ایمیل های هدفمند 
آنچنان که به نظر می رسد، سخت نیست. در ادامه مطلب 
 Hubspot به نقل از ibazaryabi که توس��ط س��ایت
ارائه شده است برخی از مبانی ورود به دنیای ایمیل های 

هدفمند و رفتاری را می خوانید. 
ارسال ایمیل های هدفمند

ایمیل های هدفمند در واقع ایمیل هایی هستند که یک 
بازاریاب براس��اس تعامالت موجود در کانال های مختلف 
 از جمله رسانه های اجتماعی، وب سایت، ایمیل های قبلی

 و … ارس��ال می کند. هر تعاملی که یک کاربر با شرکت 
ش��ما دارد بای��د واکنش متناس��بی را دریاف��ت کند. در 
بازاریابی س��نتی، بازاریاب یک کت��اب الکترونیک، متن 
یا مقاله را پیش��نهاد می کند. س��پس آن را به افرادی که 
حدس می زند برای آنها ارزشمند باشد ارسال می کند، اما 
در بازاریابی ایمیلی همه چیز متفاوت است. این مخاطبان 
شما هستند که باید تصمیم بگیرند چه چیزی برای آنها 

ارسال شود، نه بازاریاب. 
3مرحله برای تبدیل ایمیل های انبوه به 
ایمیل های هدفمند و شخصی سازی شده

براس��اس مواردی ک��ه مطرح کردیم، بای��د به اهمیت 
ایمیل های رفتاری پی برده باشید. در ادامه سه گام اساسی 

برای پیشبرد بازاریابی ایمیلی را مطرح می کنیم. 
پیگیری تعامالتی که تاکنون با مشتریان داشته اید

نخس��تین و مهم تری��ن گام در ارس��ال ایمیل ه��ای 
هدفمن��د، بررس��ی دقیق تعامالتی اس��ت ک��ه از طریق 
 کانال های مختلف با مشتری داشته اید. برای این بررسی و 
تجزیه و تحلیل می توانید از یک نرم افزار مدیریت ارتباط با 

مشتری بهره بگیرید. 
نرم اف��زار مدیریت ارتباط با مش��تری ب��ه تعبیری مغز 
کسب وکار ش��ما اس��ت. ورودی ها را جمع آوری می کند، 
داده ها را تفس��یر کرده و در تصمیم گیری به شما کمک 
خواه��د ک��رد. این اطالع��ات می توان��د از کانال های زیر 

جمع آوری شود: 
- فعالیت های وب سایت
- تعامالت قبلی ایمیلی

- فرم های ارسالی
- اطالعات تبدیل )معامالت قبلی کاربر با سایت(

- داده های شبکه های اجتماعی و...
براساس این اطالعات شما نه تنها به عالیق کاربر، بلکه 

به خواسته ها و نیازهای وی نیز می توانید تمرکز کنید. 
دانستن دقیق آن چیزی که کاربر می خواهد

همانطور که خواندید، ایمیل های رفتاری بس��یار موثر 
هستند، زیرا براساس یک رفتار شکل می گیرند. 

ق��درت اصلی ایمیل های هدفمند برای این اس��ت که 
براساس خواسته کاربر شکل می گیرند، نه بازاریاب. بعد از 
اینکه تعامالت با کاربر را بررسی کردید، باید بدانید کاربر 
دقیقا چه چیزی می خواهد، چگونه می توان به او نزدیک 
شد و توجهش را جلب کرد. به عنوان مثال به چند نمونه از 
بهترین ایمیل های هدفمند که فرستاده شده توجه کنید. 
- ارس��ال یک کتابچه مرتبط با موضوعی که کاربر در 

سایت به دنبال آن بوده است. 
- ارس��ال تخفیف یا محصولی با ویژگی های بهتر برای 
مخاطبی که محصول قبلی شما را در سبد خرید خود قرار 

داده، اما منصرف شده است. 
- ارس��ال محتواهای موجود در سایت براساس عالیق 

قبلی کاربر. 
در این مرحله تنها یک چیز مهم اس��ت، آن هم اینکه 
کاربر به هیچ وجه نباید احساس کند که شما می خواهید 
بازاریابی کنید و ذهن او را فریب دهید. این موضوع زمانی 
رخ خواهد داد که هدف واقعی ش��ما فروش به مش��تری 

باشد. آن را فراموش کنید. 
اگر هدف ش��ما تنها کمک و راهنمایی بیشتر مشتری 
باش��د، به م��وازات آن میزان فروش زی��ادی نیز خواهید 

داشت. 
شروع به گفت وگو با کاربر براساس رفتارهای قبلی وی

اش��تباه نکنید هنوز کار شما تمام نشده است؛ تا اینجا 
فقط می دانید که کاربر چه چیزی می خواهد و آن موضوع 
چه ارتباطی با کس��ب وکار ش��ما دارد و انتخاب یک ایده 
خالقانه برای بازاریابی ایمیل و ارسال به کاربر است. اما این 
کار تنها به ارس��ال ختم نمی شود. سه اصل اساسی برای 
ترغیب کاربر به شروع تعامل را در زیر مشاهده می کنید. 

بازاریابی ایمیل شما باید به موقع باشد
اگ��ر ماه ها قبل رفت��اری از کاربر دیده ش��ده اس��ت، 
نمی توان براس��اس آن عمل کرد. ش��ما بای��د رفتارهای 
کاربر را به گونه ای بسنجید و سریعا پاسخگوی آنها باشید، 
اگر اندکی دیر کنید مطمئنا بازاریابی ایمیلی ش��ما هیچ 

نتیجه ای در بر نخواهد داشت. 
بازاریابی ایمیل شما باید براساس رفتار کاربر باشد

همانط��ور که گفتیم محتوای ایمیل های هدفمند باید 
دقیقا براساس رفتارهای کاربر شکل گرفته باشند. 

بازاریابی ایمیل شما باید شخصی سازی شده باشد
شخصی س��ازی اصل اساسی بازاریابی در دنیای کنونی 
است. باید محتوای ایمیل به گونه ای باشد که فرد احساس 
کند این ایمیل مخصوص او نوش��ته شده است، حتی اگر 

آن ایمیل را برای افراد مختلفی ارسال کرده باشید. 

عوامل تاثیر گذار بر تصمیم 
مشتریان

عوامل تاثیر گذار در خرید مش��تریان بسیار زیاد 
اس��ت اما اغلب در یک راس��تا هس��تند. در اینجا 
س��ه عامل از چندین عوام��ل تاثیرگذار در خرید 
مشتریان را دوره می کنیم. برای اینکه فردی اقدام 
ب��ه خرید کاال یا خدماتی بکن��د، عوامل متعددی 
نق��ش دارند. به بی��ان دیگر، عوام��ل متعددی بر 
تصمیم مش��تریان تاثیر می گذارند تا مش��تریان 

دست به خرید یک محصول بزنند. 
ب��ه گ��زارش پ��ارک بازاریابی ای��ران، آگاهی از 
ای��ن عوام��ل می تواند ب��ه صاحبان ش��رکت ها و 
تولیدکنندگان و مدیران بازاریابی و فروش کمک 
کند تا در طراحی محصوالت به این عوامل توجه 
داش��ته و در نتیج��ه بتوانند بع��د از تولید کاالی 
مورد نظر، بازار الزم برای آن را نیز داش��ته باشند. 
در ادامه به عواملی اش��اره می شود که در تصمیم 
مشتریان روی خرید کاال یا خدمات تاثیرگذارند. 

خرید بر اساس نام تجاری
گاه��ی افراد و مش��تریان ب��رای خرید یک کاال 
ی��ا خدمات��ی چن��دان ب��ه جم��ع آوری اطالعات 
نمی پردازن��د یا زمان زی��ادی را صرف فکر کردن 

و تصمیم گیری نمی کنند.
 این گونه خرید کردن ها بیشتر زمان هایی انجام 
می ش��ود که مش��تریان اقدام به تهیه کاال از یک 
»برند« به خصوص و محبوب می کنند. مش��تریان 
به دلیل اطمینانی که به این برندها دارند یا اینکه 
جزو مش��تریان دائمی این برندها هستند، هنگام 
خرید بدون اینکه به سایر برندها و کاالها توجهی 
داشته باشند مستقیم به سراغ برند و کاالی مورد 

نظر خود می روند. 
ارزش و اهمیت محصول

از عوام��ل دیگری که بر تصمیم مش��تریان تاثیر 
می گذارن��د و بازاریابان باید بدانند این اس��ت که 
هر زمان مش��تریان قصد خری��د محصول باارزش 
ی��ا گران قیمتی مانند خرید خان��ه، زمین، خودرو 
و . . . را دارن��د معم��وال س��عی می کنن��د درباره 
ویژگی ه��ای کاالی مورد نظر و قیمت و هزینه آن 
اطالعات کافی به دس��ت بیاورند و سپس اقدام به 
خری��د کنند. بنابراین، در خرید این کاالها افراد و 
مشتریان بیشتر از روی منطق و اطالعات اقدام به 
خرید می کنند. پس الزم است افرادی که به ارائه 
خدم��ات یا محصوالت در این زمینه ها می پردازند 

این نکته ها را مدنظر داشته باشند. 
مراجعه به افراد مطلع

گاهی مش��تریان و افرادی که می خواهند اقدام 
ب��ه خرید کاالیی بکنند، بدون اینکه به بازار س��ر 
بزنند یا کاالها و برندهای مختلف را با هم مقایسه 
کنن��د فقط به افرادی که نس��بت ب��ه این کاالها 
اطالعات دارند مراجعه کرده و از آنها جهت خرید 
این کاالها کمک و راهنمایی می طلبند و هر کاال 
یا برندی را که این افراد به آنها معرفی کنند اقدام 
به خری��د آن می کنند. برای اینکه تولیدکنندگان 
و بازاریاب ه��ا بتوانند بازار مورد نیاز برای کاالهای 
جدی��دی را که روانه بازار می کنند پیدا کنند باید 
ب��ه عواملی که در فوق اش��اره ش��د و جزو موارد 
اصلی تأثیر گذار بر تصمیم مشتریان هستند توجه 
داش��ته باش��ند. بدین معنی که بدانند مشتریان 
تحت چه ش��رایطی اقدام به خرید می کنند؟ چرا 
کاالی��ی را به صورت منطق��ی انتخاب می کنند و 
کاالی دیگ��ری را از روی احس��اس و صرف اینکه 
عالقه به خرید آن دارند می خرند؟ چرا مش��تریان 
در برخ��ورد ب��ا برندها ق��درت تصمیم گیری را از 
دست می دهند و تنها به خرید برند فکر می کنند 
و اق��دام به خرید آن می کنند؟ مش��تریان ممکن 
اس��ت برای خرید یک کاال از چ��ه افرادی کمک 
و اطالع��ات دریافت کنند؟ چرا گاهی مش��تریان 
باوج��ود اینکه به کاالیی نی��از دارند ولی اقدام به 
خرید آن نمی کنند؟ این موضوعی است که مشاور 

بازاریابی بر آن سوار می شود! 

کارگاه بازاریابیباشگاه مشتریان

بازاریابی خالق

////////

احمدرضا معماریان
کارشناس ارشد بازاریابی
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امروزه بس��یاری از افراد به دنبال 
خروج از شغل فعلی شان و راه اندازی 
کس��ب وکار مستقل هس��تند. این 
بیا نگر احس��اس مشترک بسیاری 
از م��ا اس��ت ک��ه نمی خواهیم در 
60سالگی بازنشسته شده و هنگام 
مرور خاطرات مان با روحیه حاکی 
از شکست در زندگی دست وپنجه 
ن��رم کنی��م. ب��ه عب��ارت س��اده، 
هیچ ک��دام از ما خواس��تار زندگی 

معمولی نیستیم. 
اگرچ��ه عالق��ه ب��ه راه ان��دازی 
کس��ب وکار مس��تقل و ورود ب��ه 
دنیای��ی پ��ر از تجربه ه��ای جدید 
در ن��گاه نخس��ت رویای��ی به نظر 
می رسد، اما نباید فراموش کرد هر 
ایده آلی سختی های خاص خود را 
دارد. در خوش بینانه تری��ن حالت 
به عنوان یک کارمند نیمه متخصص 
می توانید کس��ب وکاری مرتبط با 
آنچه برای س��ال ها انجام داده اید، 
راه ان��دازی کنید. با ای��ن حال اگر 
ش��رایط را اندکی دش��وارتر کنیم، 
ش��ما یک ج��وان فارغ التحصیل از 
دانشگاه یا دبیرس��تان هستید که 
عالق��ه ب��ه راه اندازی کس��ب وکار 
ش��خصی را ب��ا نخس��تین تجربه 
ورود ب��ه ب��ازار کس��ب وکار در هم 
آمیخته ای��د. در چنین ش��رایطی 
وضعی��ت ب��رای ش��ما پیچی��ده 
خواه��د بود. ب��دون ش��ک تصور 
 مدیری��ت برندی ب��ه بزرگی اپل یا 
جنرال موتورز با واقعیت همخوانی 
ندارد؛ دلیلی هم ندارد که داش��ته 
باشد. آنچه در این مقاله به قلم ماریا 
از  نیولندز می خوانیم، مجموعه ای 
مشاغلی است که می تواند ما را در 
ابتدای مسیر راه اندازی کسب وکار 
شخصی مان راهنمایی و کمک کند. 
1- راه اندازی روبات های چت 

برای شرکت ها
من در فضای رسانه ای که در آن 
مشغول به فعالیت هستم به عنوان 
کارشناس کسب وکارهای اینترنتی 
و خدمات آنالین شرکت ها شناخته 
می ش��وم. اگر ب��ه تجربه چند دهه 

فعالیت من در ای��ن زمینه اعتماد 
دارید، باید بگویم که 10سال پیش 
ش��رکت ها تنها به یک وب س��ایت 
مناس��ب برای برق��راری ارتباط با 
کارب��ران اینترن��ت نیاز داش��تند. 
این ش��رایط با ورود گوش��ی های 
هوش��مند تغیی��ر ک��رد. به طوری 
که پنج س��ال پیش اگر ش��رکتی 
اپلیکیش��نی مخص��وص ب��ه خود 
برای مخاطب تهی��ه نمی کرد، در 
ارزیابی ها، بازمانده از سیل پیشرفت 
فناوری در کسب وکار تلقی می شد. 
هیچ کدام از دو تغییر اخیر فرصت 
ش��غلی خارق العاده ای را برای شما 
به ارمغ��ان نمی آورد. ب��ا این حال 
در ی��ک س��ال گذش��ته راه اندازی 
بخ��ش Chat Bot )روبات چت( 
تبدیل به یک عادت برای شرکت ها 
ش��ده اس��ت. این روبات ها امکان 
انتقال نظرات مشتریان به مدیران 
ش��رکت و همچنین ارائه مش��اوره  
متخصص��ان به صورت مس��تقیم 
ب��رای مخاطب ه��ای عالقه مند را 
فراه��م کرده اس��ت. این به معنای 
فرصتی طالیی برای شما به منظور 
راه اندازی کس��ب وکار کوچک خود 
به منظور ارائه این گونه سرویس ها 
به ش��رکت های مختل��ف خواهد 
ب��ود. تنها کاری ک��ه در این میان 
باید به خوبی انجا دهید، یادگیری 
نحوه س��اخت روبات و مدیریت آن 
است. برای شروع استفاده از سایت 
Chattypeople. com  گزین��ه 
مناسبی اس��ت. اگرچه سایت های 
بس��یاری امکان راه ان��دازی چنین 
روبات های��ی را به ش��ما می دهند، 
اما س��ایتی که بدان اش��اره شد، با 
ساده س��ازی ای��ن فرآیند ش��ما را 
از نی��از به یادگیری برنامه نویس��ی 

حرفه ای بی نیاز خواهد کرد. 
2- کتابداری در خانه

کتاب��داری ج��زو آن دس��ته از 
کارهایی اس��ت که معموال خیلی 
جدی گرفت��ه نمی ش��ود. در واقع 
اغلب افراد تصور روشنی از وظایف 
یک کتاب��دار در ذهن ندارند. برای 
انجام این کار باید به دو نکته توجه 
داش��ت؛ نخس��ت اینکه کتابداری 

نیازمند توانایی محاسبه و آشنایی 
با ریاضی است. نکته دوم تغییراتی 
است که استفاده از اینترنت در این 

کسب وکار ایجاد کرده است. 
به ای��ن ترتیب عمده کار ش��ما 
در خان��ه و ب��دون نیاز ب��ه حضور 
در کتابخانه یا کتابفروش��ی است. 
نظی��ر  س��ایت هایی  از  اس��تفاده 
 Due.com و   Sighted.com
به ش��ما در انج��ام خدماتی نظیر 
طبقه بندی کتاب ها، دس��ته بندی 
درآم��د هفتگی، ماهانه و س��االنه 

کمک خواهد کرد. 
3- خدمات بازاریابی

ارائه خدم��ات بازاریابی، برخالف 
گزینه های قبلی، نیازمند اطالعات 
پیشینی در مورد نحوه فعالیت های 
بازاریابی است. اگر تجربه و اطالعات 
پیش��ینی الزم را در اختیار ندارید، 
ش��روع کار با بازاریابی اینترنتی و 
آنالین گزینه مناس��ب و پیشنهاد 
نویسنده این سطور است. بازاریابی 
آنالی��ن نه تنها نیازمن��د اطالعات 
پیش��ینی و تجربه باال نیست، بلکه 
گزینه نس��بتا کم هزین��ه ای برای 
ش��روع فعالیت حرفه ای محسوب 

می شود. 
اغل��ب برندها نیازمن��د بازاریاب 
آنالینی هستند که توانایی مدیریت 
مناسب محتوای صفحات مجازی و 
سایت شان را داشته باشد. منظور از 
مدیریت محتوا، زیبا و جذاب سازی 
آنها برای مخاطب اس��ت. برای این 
کار ش��اید نیاز ب��ه یادگیری نحوه 
کار با فتوش��اپ نیز داشته باشید. 
همچنی��ن آگاهی ب��ه خلق وخوی 
مش��تری های هر برن��د نیز عاملی 

تعیین کننده محسوب می شود. 
و  4- آزمونگ�ر محص�والت 

خدمات
شرکت ها و مؤسسه های خدماتی 
پیش از اج��رای پروژه ه��ای خود 
آنه��ا را در قالب آزمایش��ی کنترل 
ش��ده در مع��رض مش��اهده قرار 
می دهند. فعالیت به عنوان آزمونگر 
بر  )تست کننده( محصوالت عالوه 
اینکه نیازمند هیچ گونه تخصص و 
دانش پیشینی نیست، بسیار ساده 

نیز اس��ت. همچنین اگر به دنبال 
راه اندازی ش��رکت خ��ود در آینده 
هستید، آشنایی با نحوه فعالیت و 
شیوه های ایده پردازی و تولید سایر 
ش��رکت ها به ش��ما کمک فراوانی 
خواهد کرد. در هر صورت ایده های 
تولیدی ب��دون آش��نایی مختصر 
ب��ا حوزه ه��ای تخصص��ی میس��ر 
نخواهد بود. تست محصوالت سایر 
شرکت ها امکان این نوع آشنایی را 

به شما خواهد داد. 
5- بازاریابی وابسته

واب����س��ته   ب���ازاری����اب��ی 
بدون   )Affiliate Marketing(
ش��ک راحت ترین ایده ای است که 
در این مقاله بدان اشاره شده است. 
همانطور که از نام این کس��ب وکار 
پیداست، این نوع بازاریابی در پیوند 
کامل با یک ش��رکت مادر به عنوان 
موردنیاز  محص��ول  فراهم کنن��ده 
شماس��ت. به این ترتیب شما یکی 
از محصوالت ارائه ش��ده را انتخاب 
کرده و به ارتق��ای آن می پردازید. 
البته منظور از ارتقا در اینجا تالش 
برای یافتن بازارهای بهتر و بیشتر 
اس��ت. به این ترتیب ب��ا کمک به 
فروش بیش��تر محصوالت از سوی 
شرکت مادر سود معینی را دریافت 

خواهید کرد. 
نکته جالب اینک��ه امروزه تعداد 
قاب��ل توجه��ی از مؤسس��ه ها در 
ای��ن زمینه در ح��ال ارائه خدمات 
هستند، به این ترتیب آینده شغلی 
مناس��بی نیز )در صورت موفقیت( 

پیش روی شماست. 
6- خدمات منشی گری

برخالف تصور بس��یاری از افراد 
که منشی ها را خانم هایی می دانند 
ک��ه تنها به مدیری��ت مالقات های 
ام��روزه  می پردازن��د،  مدی��ران 
منش��ی گری به یک��ی از خدمات 
پرسود و پیچیده تبدیل شده است. 
به عنوان یک منش��ی دامنه کاری 
ش��ما بسیار وس��یع خواهد بود؛ از 
مدیری��ت مالقات ه��ای مدیران و 
گردهمایی های ش��رکت گرفته تا 
پاس��خ به تماس ه��ای دریافتی و 
مدیریت ایمیل های شرکت، همگی 

از وظای��ف ش��ما خواهد ب��ود. به 
منظور انجام بهینه این کارها شما 
نیازمند آگاه��ی از برخی اطالعات 
و دانش ه��ای ض��روری هس��تید. 
به عنوان نمون��ه می توان به توانایی 
س��ازماندهی باال، روابط اجتماعی 
مناسب، توانایی در مدیریت بهینه 
زمان و دس��ت آخر خودمختاری و 

خود برنامه ریزی اشاره کرد. 
کارهای��ی ک��ه به ط��ور روزانه 
در این ش��غل بای��د انجام دهید، 
عبارت اس��ت از تنظیم قرارهای 
مالق��ات، برنامه ریزی برای تاریخ 
و س��اعت مناس��ب ب��ه منظور 
برگ��زاری گردهمایی ها، پاس��خ 
به ایمیل های دریافتی ش��رکت، 
پاس��خ به تماس های دریافتی و 
آنالین  ارائه خدم��ات  همچنین 
جانبی که بر حسب نیاز از سوی 
بخ��ش مدیریت به ش��ما واگذار 

خواهد شد. 
7- توسعه دهنده وب

ما در عصری زندگی می کنیم 
که خدم��ات دیجیتالی تار و پود 
زندگی م��ان را تح��ت تأثیر قرار 
داده اس��ت. اگر آش��نایی اندکی 
با نحوه طراحی و توس��عه سایت 
داشته باشید، بیشترین موقعیت 
ش��غلی ممکن پیش روی ش��ما 
خواهد بود. برای شروع می توانید 
وب سایت هایی با پلتفرم وردپرس 
طراحی کنید. این راه س��اده ای 
برای ش��روع طراحی و توس��عه 
سایت است، اما اگر قصد حرفه ای 
شدن در این کار را دارید، سایت
گزینه   Codecademy.com
مناس��بی برای یادگی��ری زبان 
برنامه نویسی و کدهای موردنیاز 
برای طراحی مس��تقل س��ایت  

است. 
همچنی��ن اگر نح��وه طراحی 
و توسعه س��ایت را به خوبی فرا  
بگیرید، فعالی��ت به عنوان طراح 
گرافیک نیز چندان برای ش��ما 
دش��وار نخواهد بود و تنها کاری 
که باید انج��ام دهید، فراگرفتن 

فتوشاپ خواهد بود. 
entrepreneur. com :منبع

بررسی گزینه های مناسب برای ورود به بازار کسب وکار

کسب وکارهای ارزان
نگاه

 »مسئولیت اجتماعی شرکت« به 
مثابه یک رویکرد مدیریتی

حس��اس بودن به موضوع های اجتماعی و اعطای 
کمک ه��ای عام المنفعه برای کمک ب��ه التیام آالم 
جامعه بدون تردید اقدامی پسندیده و قابل تحسین 
اس��ت، اما س��ازمان ها و بنگاه های اقتص��ادی - با 
توجه به گس��تردگی روزاف��زون و فوق العاده دامنه 
اثرگذاری آنها - واجد مس��ئولیت های ویژه دیگری 
نیز هس��تند که  باید به آنها پرداخته ش��ود و صرف 
انجام فعالیت های داوطلبانه و عام المنفعه نمی تواند 

جایگزین آنها تلقی شود. 
این نگاه، منجر به رخداد تحوالت بس��یار مهمی 

شده است.
 از جمل��ه آنک��ه امروزه برای س��نجش موفقیت 
بنگاه های سرآمد تنها به شاخص سوددهی بسنده 

نمی شود. 
به دیگر س��خن، اگر چه شرکت های موفق هنوز 
با س��وددهی و با معیارهایی همچون س��هم بازار و 
بازگش��ت س��رمایه، مورد تحلیل ق��رار می گیرند، 
ام��ا منبعث از این ن��وع نگاه، مجموع��ه بدیعی از 
مولفه ه��ای دیگر - که غالبا مرتبط با رفتار اخالقی 
ش��رکت، رعایت حقوق ش��هروندی، حفظ محیط 
زیست و اصوال چگونگی کسب موفقیت است - نیز 

در کانون توجه قرار گرفته است. 
از این منظر، بنگاه های اقتصادی همانند انس��ان 
هس��تند، نه فقط از جه��ت اینکه تحت لوای قانون 
باید مسئولیت تبعات فعالیت های خود را بپذیرند، 
بلک��ه از ای��ن جهت نیز که مانند یک ش��هروند در 
اقدامات مجموعه خود مشارکت می کنند و درست 
همان گونه که از یک شهروند شریف انتظار می رود 
عادل، منصف، راس��تگو، وفادار و مس��ئول باشد و 
همانط��ور که جامعه به چنین ش��هروندی احترام، 
شهرت، اعتبار و نفوذ اعطا می کند، یک کسب و کار 
مسئوالنه و یک بنگاه مسئول نیز برای کامیابی باید 
بتواند احترام مشتریانش را کسب کرده و در جامعه 

نفوذ، اعتبار و شهرت به دست آورد. 
تح��ت  آنه��ا  از  ک��ه  مفاهی��م  ای��ن 
ش��رکت   اجتماع��ی  مس��ئولیت   عن��وان 
)Corporate Social Responsibility(  یاد 
می ش��ود، از زمان طرح ش��ان در محافل صنعتی و 
مدیریت��ی اروپ��ا در اواخ��ر قرن بیس��تم میالدی 
تا ب��ه امروز، به وی��ژه با توجه به همراستایی ش��ان 
ب��ا مباحث مرتب��ط با الزامات توس��عه پایدار که از 
سوی مجامع بین المللی پیگیری می شود، به شکل 
فزاینده ای م��ورد توجه قرار گرفته و ش��رکت های 
 CSR پیش��رو بس��یاری در نقاط مختل��ف جهان
را ب��ه ش��کلی راهبردی در کانون توج��ه خود قرار 
داده اند. اهمیت این موضوع در حدی است که برای 
مثال، مجله فورچ��ون، به عنوان یکی از معتبرترین 
مراجع رده بندی ش��رکت ها، از سال 2005 به بعد 
در رتبه بندی 500 بن��گاه برتر جهان، میزان تعهد 
آنها به مس��ئولیت های س��ازمانی را به عنوان یکی 
از معیارهای س��نجش و رتبه بن��دی خود قرار داده 
 اس��ت، عالوه بر این ش��رکت های برت��ر در زمینه 

CSR را نیز رتبه بندی و معرفی می کند. 
اگر بپذیریم که اس��تقرار مطلوب CSR در یک 
س��ازمان مس��تلزم درک کامل مفه��وم، تبدیل به 
بخش��ی از فرهنگ س��ازمانی، لحاظ در رویکردها، 
اس��تراتژی ها و برنامه های عملیات��ی، ایجاد قابلیت 
س��نجش و در نهایت ش��فافیت و انتش��ار عمومی 
نتایج اس��ت، قطعا سازمان ها و بنگاه های ایرانی در 
این زمین��ه از وضعیت چن��دان مطلوبی برخوردار 
نیس��تند، چرا که تعداد مؤسسات برخوردار از این 
نگاه، به ش��دت محدود و شاید به اندازه انگشت های 

یک دست باشد. 
خبر خوب آنکه به هم��ت انجمن مدیریت ایران 
جایزه مس��ئولیت اجتماعی مدیری��ت طراحی و از 
س��ال گذش��ته راه اندازی شده اس��ت. این حرکت، 
ب��ا توجه ب��ه مأموری��ت و مس��ئولیت های انجمن، 
می توان��د گام��ی در جه��ت ترویج اصول��ی مفهوم 
CSR در کش��ور و توسعه رویکرد مدیریتی مبتنی 
بر اصول توسعه پایدار در سطح سازمان های ایرانی 
محسوب شود. عالوه بر آن بهانه ای است در جهت 
شکل گیری رقابتی و مس��ابقه ای سازنده در عرصه 

ارتقای نظام اخالقی شرکت های ایرانی. 

کارتابل

اهمیت صداقت در موفقیت 
کسب و کار

فرص�ت ام�روز: هی��چ س��ازمانی را نمی توان 
بی نی��از از اص��ول اخالقی و به ویژه س��رآمدترین 
آنها که همانا صداقت و درستکاری است دانست. 
سازمان مجموعه ای از افراد است و در هر سازمان 
نقش افراد انجام دادن کارها و پیش��برد وظایفی 
اس��ت که به آنها محول می ش��ود. برای اجتناب 
از آس��یب دیدن س��ازمان اگر اخالق بر س��ازمان 
حاکم باش��د و اصول اخالقی از طرف س��ازمان و 
کارکنانش مراعات شود از چند جهت در موفقیت 

سازمان مؤثر خواهد بود.
 1- اص��ول اخالق��ی به عن��وان ی��ک ارزش در 

سازمان نهادینه خواهد شد.
 2- بین س��ازمان و کارکن��ان آن روابط مؤثر، 

شفاف و دوستانه برقرار می شود.
 3- سازمان شاهد پویایی و عملکرد مثبت کل 
س��ازمان خواهد بود. ارزش ه��ای اخالقی خوب و 
ناهنجاری ه��ای اخالق��ی بد در همه س��ازمان ها 
وج��ود دارد اما به فرهنگ محیط و ش��یوه رفتار 

افراد بستگی دارد. 
رفت��ار اخالقی کارمند ب��ه دو عامل ارزش های 
شخصی و جو حاکم بر سازمان وابسته است. برای 
مثال چنانچه سیس��تم پاداش سازمان به گونه ای 
باش��د که از رفتار نادرست افراد چشم پوشی کند 
و حت��ی آنه��ا را مثبت جلوه دهد افراد شایس��ته 
هم ممکن است دست به کارهای نادرست بزنند. 
هنگامی که س��ازمان به افراد دروغگو و متقلب یا 
کسانی که اعمال خالف را انجام می دهند ارتقای 
مقام بدهد یا آنها را مورد ستایش قرار دهد چنین 
برداشت می شود که رفتارهای غیراخالقی بازدهی 

مناسبی دارند. 
در این مرحله اس��ت که اص��ول غیراخالقی در 

سازمان ریشه می گیرد. 
یک س��ازمان همواره باید ب��رای بقای خود در 
مقابل مش��کالت موجود، چه در ارتباط با محیط 
بی��رون و چ��ه در درون س��ازمان در حال مبارزه 
با مشکالت، ش��ناختن مشکل و ابعاد مختلف آن 
باشد. سازمان سالم، سازمانی است که برای ادامه 
حیات خود قادر است به هدف ها و مقاصد انسانی 

خود دست یابد. 
موانعی را که در دس��تیابی به هدف هایش با آن 
مواجه می ش��ود بشناس��د و این موانع را از پیش 
پای خود بردارد. سازمان سالم سازمانی است که 
درباره خود و موقعیتی که در آن قرار گرفته است 
واقع بین بوده، قابلیت انعطاف داشته و قادر باشد 
ب��رای مقابله با هر مش��کلی بهترین منابع خود را 
به کار گیرد. در این بین نقش مدیران کاماًل مهم 
است. درواقع اعتماد در س��ازمان از باال به پایین 
جری��ان می یابد و اگر مدیران ارش��د قابل اعتماد 
باشند حس اعتماد به سطوح پایین سازمان رخنه 

می کند.
 بنابراین به س��طوح کارشناسی سازمان اعتماد 
کنید تا مس��یر توسعه صداقت و صمیمیت هموار 
شود. اگر صادق باشید، دیگران نسبت به شما این 
برداشت را پیدا می کنند که همیشه با مشتری ها 

و مراجعان صادق هستید.
 اگ��ر ه��م آنها در مورد ش��ما چنین برداش��تی 
ندارند، باید کاری کنید تا این عقیده در ذهن آنها 
ایجاد ش��ود. به هر ح��ال رعایت صداقت در عرصه 
کار و تجارت همیش��ه حاکی از این امر اس��ت که 
به موفقیت بیشتری دس��ت پیدا خواهید کرد. در 
تجارت، صداقت بدان معناس��ت که شما هر کسی 
را که با او تعام��ل دارید، در جریان تمام امور قرار 
داده و اطالعات کافی در مورد موضوع مورد بحث 
در اختیار او قرار می دهید. این امر نه تنها می تواند 
س��طح انتظار طرف مقابل را در حد کامال مقبولی 
ق��رار دهد، بلکه ش��ما نی��ز می توانید ب��ا قاطعیت 
تصمی��م بگیرید که تا چه می��زان آمادگی الزم را 

دارید. 
در میان بس��یاری از کارشناسان و عموم مردم 
تعریف حداقلی از مفهوم اخالق کسب و کار وجود 
دارد و همین که ش��رکت یا یک س��ازمان دروغ 
نگوید و اختالس نکند و از رش��وه اس��تفاده نکند 
آن س��ازمان به اخالق پایبند بوده اس��ت، این در 
حالی است که در دنیا و ادبیات اخالق کسب و کار 
مفهوم و گس��تره اخالق کسب و کار بسیار متفاوت 
و گس��ترده تر اس��ت. حاکمیت رفت��ار اخالقی در 
هیأت مدی��ره، رعای��ت اص��ول اخالق��ی در برابر 
کارکنان، در برابر رعایت حقوق محیط زیست، در 
برابر رسانه ها و ذی نفعان بیرونی شرکت، در برابر 
زنجی��ره تأمین و پیمانکاران، در برابر مش��تریان 
و مصرف کنندگان و در برابر نوع س��رمایه گذاری 
ش��رکت و نوع ارتباط با دولت و موارد بس��یاری 
دیگر گس��تره مفهومی اخالق کسب و کار را شکل 
می دهد. با این حال پرهیز از دروغ گفتن می تواند 
گام نخس��ت در راس��تای پیاده س��ازی اخالق در 

کسب و کار محسوب شود. 

  توصیه  مدیران موفق
- مدیران و سرپرس��تان باید ب��ه کارکنان خود 
آم��وزش بدهند که درس��تی و صداقت مهم ترین 
اصل سازمان اس��ت. فرد باید بداند پس از گفتن 
حقیقت تنبیه نخواهد شد بلکه اگر صادق نباشد 

تنبیه سختی خواهد شد. 

مجتبی نیک روش
  پژوهشگر سازمانی و عضو کمیته علمی و اجرایی

جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت

ترجمه: علی آل علی 

کسب وکار خالق

آژانس مدیریت تبلیغات دیجیتالی- تبلیغات گوگل، فیس بوک و یوتیوب تبدیل به قطب اصلی تبلیغات کلیکی شده اند. کمی زمان 
بگذارید و تبلیغ کردن در گوگل و فیس بوک را یاد بگیرید. به کالس های آموزشی بروید و با بهترین راه ها برای جذب مخاطب مناسب 

آشنا شوید. بعد از پیدا کردن مخاطبان هدف و ارائه پیشنهاد مناسب، برای مشتری های خود تبلیغ کنید.
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شاید تاکنون از افراد مختلف شنیده  باشیم که آرزو دارند کسب و کار خودشان 
را شروع کنند اما از ترس شکست پا پیش نمی گذارند؟ 

به گزارش نیوس��ئو، کس��ب و کار آنها می تواند از باز کردن یک فروش��گاه تا 
راه اندازی یک رستوران یا کارگاه هنری باشد، مثل بسیاری از کارآفرین  ها. هدف 
آنها این اس��ت که یک میل و آرزوی قلبی را به واقعیت تبدیل و در نهایت از 

آن کسب درآمد کنند. 
اما در این بین، اکثر افراد به دلیل ترس��ی که از موفق نشدن کسب و کارشان 
دارن��د، اقدام��ی نمی کنند و قدمی ب��رای واقعی کردن رؤیاها و ایده  هایش��ان 
برنمی دارند. شروع یک کسب و کار تازه به جهشی با اعتماد به نفس نیاز دارد، اما 

نگهداری از آن به ادراک و هوشمندی نیازمند است. 
یکی از موانعی که صاحبان کسب و کارهای کوچک با آن مواجه خواهند شد، 
حرف زدن درباره کس��ب و کار تازه  خود اس��ت، یا اگر تجارت خود را راه اندازی 
کرده  اند، رش��د دادن آن و جذب مشتری  های تازه است. در قلب فروش  )کاال 
ی��ا خدمات( بازاریابی وجود دارد. برای کارآفرینان و دارندگان کس��ب و کارهای 
کوچک و جدید که تجربه بازاریابی ندارند، این کار می تواند بس��یار طاقت  فرسا 
و خسته  کننده باشد. خبر خوب اینکه در ادامه همین مطلب، چهار روش برای 
خبره شدن در بازاریابی را به دارندگان کسب و کار و کارآفرینان آموزش خواهیم 

داد. 

1-  گزاره ارزش منحصربه  فرد خودمان را مشخص کنیم
نخستین گام در بازاریابی یک کسب و کار این است که دقیقاً توانایی  های خود 

و فضاهای خالی را که تجارت ما در صنعت پر می کند، بشناسیم. 
بدون شک ما با رقبایی مواجه خواهیم شد، بنابراین باید فکر کنیم چه چیزی 
ما را از رقبای مان متمایز می کند تا جایی که می توانیم نسبت به صنعت خود 
ش��ناخت پیدا کنیم و از اتفاق  هایی که در آن رخ می دهد، آگاه باشیم. این کار 
ب��ه ما امکان می دهد ترندها و موضوعات محبوب را بشناس��یم و درباره اخبار 
مهم به  روز باشیم، همچنین به شناخت رقبا کمک می کند. به آنچه آنها انجام 

می دهند و نحوه معرفی خودشان به مشتری  ها دقت داشته باشیم. 
سپس مش��تری  های نهایی خودمان را مشخص و نیازهای آنها را شناسایی 
کنیم. این نکته، بسیار دارای اهمیت و یکی از دام  هایی است که بازاریابی  های 
کس��ب و کارهای کوچک در آن گرفتار می شوند، زیرا بدون آنکه در این زمینه 
تحقیقات کافی انجام دهند، فرض می کنند که نیازهای مشتری  هایش��ان را به  

خوبی می شناسند. 
بدون شک مش��خص کردن خدماتی که فراهم می کنیم و مشکلی که حل 
می کند، برای مشتریان ما اهمیت دارد. این کار به ما کمک می کند گزاره ارزش 

منحصربه  فرد  )UVP( خودمان را معین کنیم. 
ما نمی خواهیم به همه محصول بفروش��یم و این چیز خوبی اس��ت. قصد ما 
هدفمند شدن به گونه  ای است که محصول ما بهترین چیزی باشد که به دست 
مصرف  کننده خاصش خواهد رسید. وقتی به این خواسته و ایده  خود دست  پیدا 

و اطالعات الزم در این زمینه را جمع آوری کنیم، باید به طور مداوم به بازاریابی 
محصول و اجرای طرح بازاریابی بپردازیم. 

۲-  حضور آنالین خود را افزایش دهیم
وقتی به دانش و درک کامل از کسب و کار و صنعت خود دست  پیدا کردیم، 

وقت آن شده است که مشتری  های بالقوه خود را پیدا و جذب کنیم. 
با وجود اینکه کانال  های بازاریابی بس��یاری وجود دارن��د، اما کارآمدترین و 

معقول  ترین آنها از نظر هزینه، کانال  های آنالین هستند. 
زمانی را برای تبلیغ حضور آنالین خود هزینه کنیم. راه آس��ان برای شروع، 
طراحی و آماده  سازی وب  سایت است. دقت کنیم که طراحی وب  سایت با برند 

ما همخوانی داش��ته باشد و گش��ت و گذار مشتریان و یافتن اطالعاتی که مورد 
نیازشان است، به  آسانی میسر باشد. 

اگر برای کس��ب و کار ما مناسب است می توانیم امکان اشتراک ایمیلی را نیز 
برای مشتریان خود مهیا کنیم. این کار برای ما امکان ساخت پایگاه داده  ای از 
مش��تریان را نیز فراهم می کند و بدین ترتی��ب می توانیم اطالعات متفاوتی از 
جمله اخبار مربوط به محصوالت جدید، تازه  های مرتبط با خدمات سازمان مان 

و کد های تخفیف را برای آنها ارسال کنیم. 
عالوه بر آماده کردن فهرستی از خدمات و محصوالت، می توانیم وبالگی برای 
وب  سایت خود فراهم و نکته  هایی درباره هر یک از محصوالت یا خدمات خود 

را برای مشتریان بیان کنیم. 

جدا از وب  س��ایت، س��عی کنیم برای نش��ان دادن حض��ور و حمایت مان از 
مشتری، زمان  هایی در وب  س��ایت  هایی که کاربران یا مشتریان نظرات شان را 
می نویسند، س��پری کنیم. این به کسب و کار ما اعتبار می بخشد و می تواند به 
افزای��ش فروش بینجامد. می توانیم نظرات مثبت کاربران را نیز در وب  س��ایت 

خود نیز منتشر کنیم. 

3-  یک مکالمه را آغاز کنیم
کانال  های ش��بکه  های اجتماعی یک راه ارزان برای رساندن پیام تجاری ما و 

ساختن ارتباط مناسب با مخاطبان هدف هستند. 
یک کانال که در حال حاضر مشتریان ما به آن دسترسی دارند انتخاب کنیم؛ 
اینستاگرام، لینکدین، فیس بوک یا تلگرام انتخاب  های خوبی هستند. دقت کنیم 
که انتخاب مان هوش��مندانه باشد و درباره نوع محتوایی که می خواهیم در آنها 
قرار دهیم خوب بیندیشیم. استفاده از پلتفرم  هایی که به کسب و کار ما مرتبط  تر 

هستند، راه را برای جذب مشتریان و ارتباط آنالین با آنها آسان تر می کند. 
یکی از نکات مهمی که باید به آن دقت داشته باشیم، پایداری در پست  های 
شبکه  های اجتماعی است. یک برنامه زمانی تهیه کنیم تا مخاطبان ما متوجه 
باشند که همیشه محتوایی برای آنها منتشر خواهد شد، برای مثال هفته  ای سه 

پست. می توانیم پست  ها را پیش نویس و در زمان معین انتشار کنیم. 
برای آنکه محتوایی که منتشر می کنید پویایی کافی داشته باشد، راهکارهای 

زیر را در نظر داشته باشید: 
-  درباره خودمان و کسب و کارمان صحبت کنیم.

-  درباره مشتریان مان صحبت کنیم.
-  درباره صنعت مان صحبت کنیم.

درباره آنچه در کس��ب و کارمان اتفاق می افتد ب��ه کاربران اطالع دهیم، مثاًل 
پشت  صحنه  هایی برای آنها آماده کنیم یا درباره بار جدیدی که برای مان رسیده 
اس��ت، نکاتی را ذکر کنیم. از مش��تریان خود تشکر و با س��وال کردن از آنها، 

ارتباط مان را حفظ کنیم. 

4-  محتوای پولی را نیز در نظر داشته باشیم
در ش��بکه  های اجتماعی راهکارهای��ی وجود دارند ک��ه نیازمند صرف هزینه 
می باش��ند، هزینه  های��ی ک��ه در نهایت به جلب مش��تری  های بیش��تر برای ما 
می انجامند. مثاًل می توانیم از کمپین  های تبلیغاتی فیس بوک یا لینکدین استفاده 
کنیم. گاهی یک کمپین کوچک می تواند نتایج بزرگی به همراه داشته باشد. بدون 
در نظر گرفتن بزرگی و کوچکی کس��ب و کار، هر تاج��ر و کارآفرینی می تواند )و 
باید( از همه ابزارهای موجود برای بازاریابی به بهترین نحو استفاده کند. دارندگان 
کس��ب و کارهای کوچک می توانند بدون داش��تن دانش و پیش��ینه  ای در زمینه 
بازاریابی، مدیر بخش بازاریابی خودشان باشند، کافی  است کمی هوشیارانه عمل 
کنند و آشنایی و دید خوبی از صنعت ، رقبا، اهداف سازمانی خود داشته باشند و با 

حضور صحیح در شبکه  های اجتماعی، هویت برند خود را بهبود بخشند. 

راهکارهایی برای خبره شدن کسب و کارهای کوچک در بازاریابی
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اخبار

تبریز - اس�د فالح- معاون عمرانی اس��تاندار آذربایجان  شرقی با بیان 
اینکه جلب رضایت مردم اصلی ترین هدف از اجرای طرح های شهری است، 
خاطرنش��ان کرد: ش��اید عده کمی از مردم از اجرای برخی از طرح ها راضی 
نباشند، ولی باید اقدام هابه صورتی انجام شود تا حداقل 90 درصد مردم راضی 
باش��ند. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، محمدصادق پورمهدی در جلس��ه 
ش��ورای هماهنگی ترافیک شهرهای استان، در خصوص اجرای طرح تونل 
انرژی در تبریز، گفت: این پروژه یکی از زحماتی اس��ت که شهر تبریز برای 
تبدیل شدن به یک کالنشهر باید متحمل شود و پروژه باید به نحوی اجرا 
ش��ود که آسایش مردم را سلب نکند. وی با بیان اینکه این طرح، 10 سال 
پیش تصویب  شده بود، ولی اراده ای برای اجرای آن وجود نداشت، افزود: این 
طرح یکی از نیازهای شهر تبریز در 20 تا 30 سال آینده است و خوشحالیم 

که اجرای آن در زمان مسئولیت ما اتفاق افتاده است. معاون عمرانی استاندار 
آذربایجان  ش��رقی درخصوص میزان آس��فالت ریزی بزرگراه تبریز - اهر نیز 

گفت: قرار بود 14 کیلومتر از 35 کیلومتر این بزرگراه را تا این مدت آسفالت 
کنیم، متأسفانه مقداری از آن به تعویق افتاده است. وی، ایجاد ممنوعیت تردد 
در روزهای تعطیل و پیش بینی محورهای جایگزین را روش��ی برای کاهش 
ترافیک در این محور اعالم کرد و گفت: هدف س��المتی مردم اس��ت و باید 
خ��ود مردم نیز موارد ایمنی را رعایت کنن��د. پورمهدی تصریح کرد: نهایتاً 
مدیریت و همکاری راه و شهرس��ازی استان و همکاری دستگاه های اجرایی 
در خصوص وضعیت جاده اهر-تبریز نیازمند تمرکز بیشتر بوده و استانداری 
آماده اس��ت در صورت بروز مشکلی، پیش آمدها را سامان دهی کند. معاون 
استاندار آذربایجان شرقی با ابراز تأسف از وضعیت موجود مسیرهای بی آرتی 
تبریز، گفت: وضعیت این مسیر به ویژه در نقاطی مثل تقاطع خاقانی، واقعاً 

تأسف بار است و باید در سامان دهی آن تسریع شود.

اصفهان- قاسم اسد- رییس شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی 
اصفهان گفت: بانک به عنوان ضلع دوم اقتصاد هر کشور نقش مؤثری 
در رونق اقتصادی و تش��ویق تولیدکنن��دگان دارد. به گزارش روابط 
عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،امیر کش��انی در دی��دار با مدیر امور 
بین الملل و  مدیر شعب بانک توسعه تعاون در تاالر هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد:بانک توس��عه تعاون از بانک های 
فع��ال در عرصه تولید و تجارت اس��ت و جوانان اتاق بازرگانی آماده 
همکاری نزدیک با این بانک در بخش های سرمای در گردش تولید 
و بازرگانی اند.  فیاض قائد مدیر امور بین الملل بانک توس��عه تعاون 
در این نشس��ت گفت:این بانک در اس��تان اصفهان سه دایره ارزی 
دارد که دو دایره در مرکز استان به ارایه خدمت به فعاالن اقتصادی 

اس��ت . وی افزود: این بانک دارای  20 دایره ارزی در کش��ور است و 
شرکت صرافی ارزی باهدف ارایه خدمات ارزی در کشورهای مختلف 

زیرمجموعه این بانک راه اندازی ش��ده است. وی تاکید کرد:خدمات 
ارزی این بانک توس��ط کارگزاری های خارجی در اکثر کش��ورها به 
فعاالن اقتصادی ارایه می شود . قائد خاطرنشان کرد:فاینانس،منابع 
برای تولید ،سرمایه در گردش،تسهیالت اعتباری ارزی و ریالی برای 
مشتریان این بانک  انجام می گیرد.  وی از گشایش اعتبارات اسنادی 
داخلی بین  بنگاه های اقتصادی توسط این بانک خبر داد .  رحمان 
نوروزی مدیر شعب بانک توسعه تعاون استان اصفهان در این نشست 
گفت:این بانک فعالیت  خود را از س��ال 88 آغاز کرد و با 28 شعبه 
در اس��تان و 400 شعبه در کشور مشغول ارایه خدمات بانکی است 
. وی افزود:8 درصد فعالیت بانکی و 25 درصد خدمات ارزی استان  

توسط این بانک انجام می شود. 

زنج�ان- خبرنگار فرصت امروز- به گ��زارش دفترروابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، مدیران ومعاونین ارشد شرکت 
برق منطقه اي زنجان با مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
این شرکت دیدار و ضمن تبریک انتصاب وي ، دوطرف بر تعامل بیشتر 
و موثرترفي مابین تاکید کردند. مهندس علیزاده با قدرداني از مجموعه  
ش��رکت برق منطق��ه اي زنجان و آرزوي ش��فاي عاجل براي مهندس 
بهمن قاضي زاده مدیرعامل آن شرکت که مدتي است در بستر بیماري 
مي باش��د ، گفت : شرکت هاي توزیع برق نقطه انتهاي چرخه تولید ، 
انتقال وتوزیع انرژي برق  و پیش��اني خدمات رساني به مردم محسوب 
مي ش��وند و الزم به یادآوري اس��ت که کارهاي ارزش��مندي همچون 
 تولی��د انرژي برق ، انتقال و پایداري ش��بکه هاي ف��وق توزیع ازجمله 

فعالیت هاي مهمي هس��تند که تحت نظارت ش��رکت برق منطقه اي 
انجام مي ش��ود .وي تصریح کرد: توس��عه صنعت برق در این استان که 

قطب برق و الکترونیک کشور شناخته شده است ، در هماهنگي و تعامل 
دوسویه افزایش خواهدیافت . وي افزود: با توجه به اینکه بیشترین مصرف 
انرژي برق در استان به بخش صنعت وکشاورزي تعلق دارد و این یکي 
از نقاط برجس��ته این منطقه محسوب شده و بهره مندي از نعمت برق 
موجب سرمایه گذاري و تولید ثروت مي شود ،بنابراین اهمیت عملکرد 
 این دو شرکت ، در فراهم سازي زیساخت هاي توسعه استان دوچندان 
مي باش��د. در ادامه مدیران ومعاونین ش��رکت برق منطقه اي زنجان با 
تبریک انتصاب مهندس علیزاده به سمت رئس هیات مدیره ومدیرعاملي 
ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان زنجان ، ارتباطات حسنه و شایسته 
شرکت برق منطقه اي زنجان با توزیع برق را یکي از نقاط عطف دانسته 

و بر تداوم تعامل نزدیک تاکید کردند.

تبریز - ماهان فالح- مراس��م اختتامی��ه دهمین دوره المپیاد فرهنگی 
و ورزش��ی فرزندان کارکنان ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران با 
حضور ورزش��کاران پسر 25 س��ال و پایین تر ازمناطق 3۷ گانه و ستاد این 
ش��رکت، مظاهری مسئول امور ورزش شرکت ملی پخش، اصالحی مسئول 
امور ورزش همگانی شرکت ملی پاالیش و پخش ، نیز مدیریت و مسئولین 
منطقه آذربایجان شرقی در ستاد این منطقه برگزار گردید. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز به نقل از روابط عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه آذربایجان شرقی: ابوالفضل روح اللهی مدیر منطقه در مراسم اختتامیه 
دهمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزش��ی پسران 25 سال و پایین تر شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی ایران که به میزبانی منطقه آذربایجان شرقی 
در تبری��ز برگزارش��د، ضمن خیرمق��دم و تبریک ایام ده��ه مبارک کرامت 
و میالد مس��عود شمس الشموس س��پهر والیت و امامت نیز معرفی منطقه 

آذربایجان شرقی گفت: من بسیار خرسندم از اینکه در جمعی با نشاط قرار 
دارم که آینده س��ازان جامعه اسالمی ایران هستند. مدیر منطقه آذربایجان 
ش��رقی در ادامه مطالب��ی را در خصوص دهه کرام��ت و ویژگیهای اخالقی 
ثامن االئمه حضرت امام رضا )ع( اظهار داشته و نسبت به امر ورزش و تأثیر 

 آن در س��المت فرد و جامعه تأکید نمود. ابوالفض��ل روح اللهی در خاتمه از
 برگزار کنندگان و دس��ت اندرکاران این دوره تشکر و قدردانی نمود. درادامه 
مراس��م مظاهری مسئول امور ورزش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
ایران ضمن تش��کر از میزبانی منطقه آذربایجان ش��رقی با ارائه گزارش��ی از 
برگزاری دهمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی گفت: این دوره با حضور 400 
نفر از ورزشکاران پسر25 سال و پایین تر، از مناطق 3۷ گانه و ستاد ، عوامل 
اجرایی و هیئت های داوری استان آذربایجان شرقی در شش رشته ورزشی 
از تاری��خ دهم لغایت دوازدهم مرداد ماه 9۶ در تبریز برگزار گردید. مظاهری 
با اش��اره به عناوین رشته های ورزشی افزود: رش��ته های فوتبال، والیبال و 
بسکتبال به صورت انتخابی و تنیس رومیزی، شطرنج و شنا به صورت انفرادی 
برگزار شد. در پایان مراسم از برندگان اول تا سوم رشته های تنیس رومیزی، 

شطرنج و شنا با اهدای لوح و مدال ویژه المپیاد تقدیربعمل آمد.

اه�واز - رحم�ان محمدی - رئیس هیات مدی��ره و مدیرعامل 
شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان گفت: مجوز سرمایه گذاری 
جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه آزاد اروند توس��ط یک شرکت 
آلمانی به ارزش حدود 82 میلیون یورو)92میلیون دالر( صادر شده 
است. محمود دشت بزرگ افزود: این سرمایه گذاری توسط شرکت 

EAB کشور آلمان از طریق مشارکت در شرکت توسعه زیست اروند 
مج��ری احداث 25/4۷ مگاوات نیروگاه ب��ادی در منطقه آزاد اروند 
صورت گرفته اس��ت. وی اظهار داشت: این جذب سرمایه گذاری در 
راستای مصوبات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای جلب ۷۷5 
میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی در استان خوزستان در سال 9۶ 

و نمودار بُرش استانی انجام شده است. دشت بزرگ همچنین گفت: 
درصد اختصاص داده شده به شرکت برق منطقه ای خوزستان معادل 
12 درصد سهم استان در سال جاری است. وی ادامه داد: درسال 95 
این ش��رکت موفق به جذب حدود 300 میلیون دالر در پروژه های 

تولید برق از نیروگاههای تجدید پذیر و سیکل ترکیبی گردید.

س�اری - دهق�ان - داودی نژاد، مدی��ر منطقه 9 عملیات 
انتقال گاز با اعالم آن که پس از سال ها انتظار، با درایت دولت 
تدبیر و امی��د، پروژه ملی خط انتقال گاز عس��لویه- دامغان- 
کیاس��ر- نکا روز سه شنبه مورخ دهم مرداد افتتاح شد، افزود: 
ای��ن پروژه بزرگ ملی نقطه عطفی اثرگذار در اقتصاد اس��تان 

مازندران و دیگر استان های شمالی خواهد بود.
 داودی نژاد در ادامه بیان داش��ت: زیبنده کشور بزرگ ایران 
با این همه منابع غنی نیس��ت که هر زمستان با مشکالت گاز 

استان های شمالی دست و پنجه نرم نماید.
نماید و دیگر زمستان های سرد، مدیران گازی کشور را نگران  ای��ن پروژه بزرگ ملی می تواند انتقال پایدار گاز را تضمین 

نمی نماید.
 از س��ویی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشته باشیم که 
فرآیند انتقال پایدار گاز می تواند کمک شایانی به صنایع پایه 

و مادر استان مازندران نماید.
 حجم انتقال گاز که با این پروژه وارد اس��تان می شود، می 

تواند مازندران را میزبان صنایع تولیدی جدید نماید. 
باید از این تعبیر اس��تفاده ش��ود که دوران یخ زدگی صنایع 
اس��تان های ش��مالی به پایان رسیده است و اکنون بستر الزم 
برای ش��کوفایی فراهم شده است. این پروژه مهم ملی روز سه 

شنبه، دهم مرداد توسط وزیر محترم نفت افتتاح شد. 

تبریز - لیال پاش�ائی- معاون فرهنگی و پرورش��ی آذربایجان شرقی با 
اعالم کسب ۷2 رتبه ی کشوری در مسابقات فرهنگی و هنری، گفت: امسال 
مرغوبیت رتبه های کس��ب شده توس��ط دانش آموزان نسبت به رتبه های 
سال گذشته رشد قابل توجهی داشته است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز 
ب��ه نقل از اداره اطالع رس��انی و روابط عموم��ی اداره کل آموزش و پرورش 
اس��تان آذربایجان شرقی، طاهر علمی خاطرنشان شد: مسابقات فرهنگی و 
هنری بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه دانش آموزی اس��ت که مجموعه 
عظیمی از دانش آموزان هنرمند و عالقه مند به مسائل فرهنگی در این رویداد 
 شرکت می کنند و دست به رقابت می زنند و در واقع چنین مسابقاتی برای 
دانش آموزان نه تنها حس رقابت را می رساند بلکه نوعی دوستی و همدلی و 
 وحدت و یکپارچگی و انتقال فرهنگ بومی را به همراه دارد. وی تصریح کرد: 
دانش آموزان اعزامی اس��تان در رش��ته های مختلف مسابقات فرهنگی و 
هنری اعم از هنرهای آوایی )س��رود، تکخوانی، تکنوازی(، بخش ادبی)مقاله 

پژوهش��ی، شعر، داس��تان، نقد ادبی( بخش رسانه و فضای مجزی )وبالگ، 
نشریه الکترونیکی، بازیهای رایانه ای(، بخش هنرهای نمایشی )فیلم کوتاه، 
نمایشنامه خوانی، تئاتر صحنه ای، نمایش عروسکی و...( بخش هنرهای دستی 
و تجسمی،  پس از دو هفته رقابت در استان خراسان رضوی در شهرستان 
نیشابورموفق به کسب 12 رتبه اول کشوری، 13 رتبه دوم کشوری، ۶ رتبه 
سوم کشوری و 41 رتبه برگزیده،  در سی وپنجمین دوره مسابقات فرهنگی و 

 هنری شدند. معاون پرورشی و فرهنگی آذربایجان شرقی افزود: تعداد ۷8 نفر از 
دانش آموزان به مرحله حضوری کشوری دعوت شدند که ۶نفر از این دعوت 
شده ها مربوط به مسابقات کتابخوانی سی و پنجمین دوره مسابقات فرهنگی 
و هنری است که مرحله کشوری این بخش از مورخه 20 شهریور در اردوگاه 
شهید باهنر تهران با حضور دانش آموزان منتخب راه یافته به مرحله کشوری 
برگزار خواهد شد. علمی اظهار نمود: امسال مرغوبیت رتبه های کسب شده 
توس��ط دانش آموزان نس��بت به رتبه های سال گذشته رشد قابل توجهی 
داش��ته، به نحوی که سال گذشته21 رتبه )اول تا سوم کشوری( داشتیم و 
امسال  به لطف خدااین میزان به 31 رتبه )اول تا سوم کشوری( ارتقاء یافت و 
شاهد رشد پنجاه درصدی در این زمینه هستیم. الزم به ذکر است در بخش 
ثبت نام دانش آموزان در سامانه همگام بنا به اعالم وزارت در جلسه روسای 
ادارات فرهنگی و هنری در شهرستان نیشابور، استان آذربایجان شرقی جزء 

3 استان برتر کشور اعالم گردیده است.

رشت- مهناز نوبری- معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب گیالن از ممیزی داخلی 
آزمایشگاه مرکزی آب و فاضالب برای دریافت 
مرتض��ی  داد.  خب��ر    ISO/IEC17025 
صانع دوست معاون بهره برداری آبفای گیالن 
 ب��ا اع��الم این خبر اظه��ار داش��ت: باتوجه به 
هدف گذاری س��ال 139۶ و تعهد ش��رکت مبنی بر لزوم استقرار و 
پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه بر اساس استاندارد 

بین المللی ایزو ISO/IEC17025 در آزمایش��گاه مرکزی، جهت 
مشاوره قراردادی با شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد منعقد شد. 
وی در ادام��ه افزود: ضمن بازدید گروه ارزیابی آزمایش��گاه های آب 
و فاضالب کش��ور از ساختمان جدید االحداث آزمایشگاه مرکزی و 
برگزاري جلسه توجیهي براي مدیر و کارشناسان آزمایشگاه، وضعیت 
موجود آزمایش��گاه مورد بررس��ی قرار گرفت. مع��اون بهره برداری 
آبفای گیالن برگزاري دوره آموزشي مباني و مستندسازي بر اساس 
اس��تاندارد  ISO/IEC17025 و طراحي و استقرار سیستم شامل 

)تهی��ه و تدوین نظام نامه کیفیت، تهیه روش هاي اجرایي مدیریتي 
و فني، تهیه و تدوین دس��تورالعمل هاي فني و کالیبراس��یون( را از 
دیگر اقدامات این حوزه در راس��تای اس��تقرار ایزو عنوان کرد. صانع 
دوست همچنین یادآور شد: دوره آموزشی کنترل کیفیت داخلی و 
خارجی با اس��تفاده از نرم افزارهای Minitab و Excel، و آشنایي 
با مفهوم تخمین عدم قطعی��ت اندازه گیري، صحه گذاري روش هاي 
آزمون، استقرار مستندات تدوین شده و نظارت بر اجراي مستندات 

در آزمایشگاه  نیز برگزار شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان  شرقی:

جلب رضایت مردم اصلی ترین هدف از اجرای طرح های شهری است

در نشست جوانان اتاق بازرگانی با مدیران بانک توسعه تعاون ایران مطرح شد

همکاری بانک توسعه  تعاون با جوانان بازرگان

در دیدار مدیران ارشد برق منطقه اي زنجان با مهندس علیزاده تاكید شد

یكپارچگي شركت هاي توزیع برق و برق منطقه اي موجب اعتالي صنعت برق كشور خواهد شد

برگزاری مراسم اختتامیه دهمین دوره المپیاد فرهنگی و ورزشی فرزندان كاركنان شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

مدیرعامل شركت سهامی برق منطقه ای خوزستان خبر داد

جذب 82 میلیون یورو سرمایه گذاری جهت احداث نیروگاه بادی در منطقه آزاد اروند  

داودی نژاد با اشاره به افتتاح خط لوله دامغان- نكا:

شعله های گاز، یخ زدگی صنایع استان های شمالی را از بین می برد

معاون فرهنگی و پرورشی آذربایجان شرقی :

آذربایجان شرقی در مسابقات فرهنگی و هنری 72 رتبه كشوری كسب كرد

ISO/IEC17025 ممیزی آزمایشگاه مركزی آب و فاضالب گیالن بر اساس استاندارد

فرماندار بوشهر:
توسعه آموزش هاي فني و حرفه اي  براي شتاب دادن به فرآیند تولید امري حیاتي است

بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- فرماندار شهرستان بوشهر در بازدید از کارگاه های آموزشی مرکز 
آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 بوشهر به مناسبت هفته مهارت گفت: یکی از ضرورت ها و الزامات 
رشد و توسعه اقتصادی، نظام آموزش برای ایجاد مهارت های الزم سرمایه انسانی است. به گزارش روابط 
عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای اس��تان بوشهر، عباس جمشیدی ضمن گرامیداشت هفته 
مهارت و تقدید از تالشگران و فعاالن عرصه مهارت آموزی  با اشاره به اینکه آموزش نوعی سرمایه گذاری 
است، اظهار داشت: سرمایه گذاری در حوزه آموزش های فنی وحرفه ای از ارکان توسعه اشتغال پایدار 
و رفع معضل بیکاری است. وی با اشاره به اینکه از تمام اختیارات و ظرفیت های موجود در راستای توسعه آموزش های مهارتی در شهرستان بوشهر 
استفاده خواهیم نمود اظهار کرد: برای بهره مندی هر چه بیشتر جوانان استان از ظرفیت های موجود اشتغال ، مهارت آموزی اولویت بوده وفراهم 
نمودن امکانات و زیرساخت های الزم، تجهیزات به روز و برنامه ریزی اجرای آموزش های مورد نیاز بنگاه های اقتصادی برای جذب هر چه بیشتر 
جوانان در دستور کار متولیان امر قرار گیرد. مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر نیز ضمن تبریک هفته ملی گفت: مهارت کلید حل 
معضل بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار تقویت هدفمند زنجیره مهارت آموزی است و نیاز است به این فصل به عنوان بخش مهمی از اقتصاد مقاومتی 
توجه ویژه شود. عبدالرسول کازرونی ادامه داد: فرصت سازی شغلی نیازمند مهارت آموزی است و باید فرهنگ پشت میز نشینی و مدرک گرایی از 

نظام فکری و برنامه ریزی جامعه رخت بربندد. 

كارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در مخابرات منطقه گلستان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- در کارگاه آموزشی پیشگیری از آسیب های اجتماعی که باحضور کارکنان ستاد و ادارات مخابرات غرب استان 
برگزار شد  حمید رضا مسلمی رئیس اداره حراست ضمن تاکید بر اهمیت آموزش در پیشگیری از آسیب ها گفت : با توجه پیشرفت تکنولوژی ،  
نیاز همگان به اطالع یافتن و افزایش دانش در این خصوص کامال ضروری به نظر می رسد.وی هدف از تشکیل این کارگاه  را افزایش  سطح آگاهی 
درجهت پیشگیری از سرقت ها و آسیب های اجتماعی ناشی از فضای مجازی  دانست و به تاثیر آن در سالمت جامعه  اشاره نمود.درادامه این کارگاه 
آموزشی سرهنگ دکتر بایاری رئیس اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی و رئیس اداره بازرسی نیروی انتظامی ، سرگرد تیموری رئیس اداره 
مبارزه با سرقت نیروی انتظامی و سروان صاحب کاران رئیس پلیس فتا استان هرکدام جداگانه در زمینه  راههای جلوگیری از هرگونه سرقت و لزوم 
رعایت نکات امنیتی ، نوع آسیب های ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی وراهکارهای جلوگیری از این آسیب ها  سخن گفته و تاکید داشتند 

آموزش تاثیر فراوانی برکاهش جرم داشته که باید در همه سطوح جدی گرفته شود.

مراسم تودیع و معارفه مدیرامورآب و فاضالب منطقه گرگان برگزار شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب ، مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آب وفاضالب منطقه گرگان 
با حضور مهندس رحمتی مدیر عامل شرکت و معاون بهره برداری و جمعی از مقامات ستادی در محل امور آب و فاضالب منطقه گرگان برگزار 
شد. مهندس رحمتی در این مراسم طی سخنانی تصریح کرد: قطعاً برگزاری اینگونه مراسم و مناسبت ها نیز نه به عنوان مراسم تودیع و معارفه بلکه 
به نوعی جابجایی مسئولیت هاست.مهندس رحمتی با اشاره به شرایط موجود آبرسانی در شهر گرگان به عنوان مرکزاستان گفت: این روزها شاهد 
انجام فعالیتهای بسیار خوبی در حوزه بهره برداری وخدمات رسانی موثربه مشترکین بوده ایم و تالش مجموعه همکاران نیز فارغ از مسائل حاشیه ای 
تحقق شعارهای اصلی تیم مدیریت شرکت یعنی؛ برنامه محوری، شایسته ساالری و پاسخگویی می باشد .در ادامه مدیر سابق امور آب وفاضالب 
منطقه گرگان گزارشی از وضعیت منابع تامین و تاسیسات شهر گرگان ارائه نمود و گفت: از کلیه همکارانی که در زمان مشکالت کنار ما سختی 
هارا در طول تصدی مدیریت آب وفاضالب منطقه گرگان تحمل کردند ، تشکر و قدردانی می نمایم .مهندس نصرآبادی در ادامه به برخی اقدامات 
انجام شده در امور آب وفاضالب منطقه گرگان اشاره کرد و افزود: برون سپاری امور مشترکین، بازسازی چاهها ،تعویض کنتور خراب، کاهش سرقت، 
رفع اتفاق، مدیریت صحیح توزیع آب شرب  از جمله فعالیت های بوده که در این مدت با همت و تالش همه جانبه مدیران و همکاران منطقه برای 
رضایت هر چه بیشتر مشترکین در راستای تحقق حقوق شهروندی صورت گرفته است.مدیر جدید امور آب وفاضالب منطقه گرگان گفت : امور آب 
و فاضالب منطقه گرگان در حقیقت به دلیل موقعیت خاص و مرکزیت استان از حسایت ویژه ای برخوردار می باشد و امیدوارم در مسئولیتی که به 

عهده اینجانب گذاشته شده برای ارتقاء خدمات امانتدار خوبی باشم.

عملكرد شركت گاز استان مركزی در سه ماهه نخست سال جاری 
اراک - خبرنگار فرصت امروز- جواد مهندس مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی عملکرد وفعالیتهای سه ماهه اول سال139۶در این شرکت 
را بدین شرح توضیح داد:درسال جاری بیش از دو هزارو 3۶2 مشترک جدید در بخشهای مختلف اعم از خانگی،تجاری و صنعتی جذب این شرکت 
گردیده اس��ت که در همین راس��تا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تاسیس این شرکت به 52۶ هزار و422 مشترک رسیده است.   به گزارش 
روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی، جواد مهندس مدیرعامل این شرکت روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی در سطح استان مرکزی را تاکنون  
93۷روستا برشمرد، همچنین  جمعیت شهری بهره مند از گاز طبیعی در سطح استان را صد در صد و جمعیت تحت پوشش روستایی را بیش از 9۷ 
درصد عنوان کرد و گفت:استان مرکزی دارای 34 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و تعداد خانوارهای 
تحت پوش��ش گاز طبیعی در ش��هرها  335 هزار و۶۶8خانوار وتعداد خانوارهای روستایی تحت پوشش گاز طبیعی در استان مرکزی 103 هزار و 
8۷خانوار می باشند.ایشان در ادامه گزارش خود به مصرف گازطبیعی طی سال 139۶ درسطح استان مرکزی اشاره نمود ودراین خصوص گفت:در 
سه ماهه نخست سالجاری یک میلیارد و5۷3میلیون متر مکعب گاز در سطح استان مرکزی در بخشهای مختلف خانگی و تجاری ،صنایع،و نیروگاه 
مصرف شده است . مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی درادامه در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات گفت: ازابتدای سالجاری تاکنون 
به میزان 30کیلومتر شبکه گازبه     شبکه های گازرسانی این استان افزوده شده است که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تاسیس شرکت 
تا کنون به بیش ازنه هزار و902کیلومتر رسیده است وتعداد 888 عدد  انشعاب گاز جدید نیز در سطح استان نصب گردیده که تعداد انشعابات نصب 

شده در سطح استان مرکزی تا کنون به 2۷9 هزار و۶1۶انشعاب رسیده است.

بازدید مدیر عامل شركت آب و فاضالب روستایی هرمزگان و فرماندار شهرستان 
بندرلنگه از آبشیرینكن های در حال ساخت این شهرستان

بندرعب�اس- خبرن�گار فرصت امروز- مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب روس��تایی هرمزگان به همراه فرماندار شهرس��تان بندرلنگه از 
آبش��یرینکن های در حال ساخت سه روس��تای دژگان، بستانه و ش��ناس بازدید کردند. به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی 
هرمزگان، مهندس عبدالحمید حمزه پور در خصوص این سه آبشیرینکن توضیح داد: آبشیرینکن روستای دژگان با ظرفیت تولید دو هزار و 300 متر 
مکعب حجم تولید تا کنون 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. وی ادامه داد: این ابشیرینکن با هزینه ای بالغ بر ۶1 میلیارد ریال توسط بخش 
خصوصی با تحت پوشش قرار دادن 25 روستا و جمعیتی بالغ بر 10 هزار و 304  نفر به زودی به بهره برداری می رسد. این مقام مسئول در خصوص 
آبشیرینکن روستای بستانه نیز اظهار کرد: این آبشیرینکن با ظرفیت تولید ۶00 متر مکعب در طول شبانه روز یک روستا با جمعیتی بالغ بر   ۷52 
خانوار 29۶3 نفر را  تحت پوشش قرار میدهد. مدیر عامل شرکت آب و فاضالب روستایی هرمزگان تصریح کرد: اعتبار این پروژه 1۷ میلیارد ریال 
بوده که تا کنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. مهندس حمزه پور افزود: آبشیرینکن روستای شناس نیز 800 متر مکعب در طول شبانه 
روز تولید آب دارد که 4 روستا با جمعیتی معادل 352۷ هزار نفر را تحت پوشش قرار میدهد. وی در ادامه توضیح داد: آبشیرینکن شناس با اعتباری 

بالغ بر 20 میلیارد  ریال و پیشرفت فیزیکی 50 درصد نیز در حال ساخت ست و امیدواریم تا هفته دولت به بهره برداری برسد.

دفتر كارگزاری بیمه در شهر آبیک راه اندازی می شود 
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- انصاری شهردار آبیک در جلسه ای با رییس اداره تامین اجتماعی 
شهرستان آبیک با اشاره به آمار باالی ۷0 هزار نفر ی جمعیت تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی شهرستان 
گفت گسترش مراکز خدمات درمانی  بویژه احداث بیمارستان  تامین اجتماعی  از ضرورت  و نیاز اساسی 
مردم این شهرستان می باشد. وی افزود: انتظار می رود مدیران  و مسئولین  سازمان تامین اجتماعی استان 
در  ارتقای درمانگاه حضرت نبی اکرم )ص(  به مرکز درمانی  تخصصی  نگاه و اهتمام ویژه ای داشته باشند. 
شهردار آبیک در ادامه خواستار تسهیل وتسریع در امر خدمات رسانی شعبه تامین اجتماعی به خدمات مورد 
نیاز بیمه شده ها و کارفرمایان شد. رئیس تامین اجتماعی شهرستان آبیک در این جلسه از راه اندازی دفتر کارگزاری در شهرستان واستفاده از سیستم  

دولت الکترونیک جهت رفاه حال شهروندان خبر داد.

جلسه هماهنگی منتخبین شوراهای روستاهای غرب استان تهران
مالرد- مژگان علیقارداشی- مهندس محمودی نماینده مجلس و رئیس هیات نظارت بر انتخابات 
پنجمین دوره شوراهای اسالمی در مالرد میزبان منتخبین پنجمین دوره شوراهای روستاهای شهرستان های 
مالرد، شهریار و قدس و ائمه جمعه و مسئوالن سه شهرستان در مالرد بود. این همایش با حضور محمد 
محمودی نماینده مجلس و رئیس هیات نظارت بر انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسالمی بعنوان میزبان، 
فرماندار مالرد، ائمه جماعات و اعضای پنجمین دوره انتخابات روستاهای شهرستان های مالرد شهریار و شهر 
قدس و دیگر مسئوالن سه شهرستان در مالرد برگزار شد. مهندس محمودی گفت : روستاهای مالرد قابلیت تبدیل به قطب دامداری و کشاورزی 
 منطقه را دارند. نماینده شهرستان های قدس ، شهریارو مالرد با اشاره به مهمترین وظایف شوراهای روستاها افزود: از مهمترین مسئولیت های 
شورا ها این است که : 1- دردهای مشترک با دولت را باهم پیگیری کنند. 2 - با سیاست های کلی نظام همراه باشند. 3 -از اعتباراتی که از ارزش 
افزوده در اختیار آنها قرارمی گیرد به نحو احسن استفاده شود . 4 - دخالت در موارد سیاسی نداشته باشند. 5- تمام توان خود را در انجام پیشبرد 
رفاه حال روس��تائیان قراردهند و رابط میان مردم و جهاد کش��اورزی س��ازمان آب و دیگر ادارات باشند . در ادامه حجت االسالم و المسلمین حاج 
آقا سید حسین حسینی نوری )امام جمعه شهرستان مالرد( و حجت االسالم حاج آقا سالمی )امام جمعه شهرستان شهریار ( با سخنرانی خود و 

اشاره به اهمیت وظایف شوراها برای اعضای شوراها آرزوی موفقیت نمودند و در نهایت این مراسم با اقامه نماز جماعت ظهر و عصر به پایان رسید.

بازرسی از شعب شورای حل اختالف گتوند
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شوراهای حل اختالف استان خوزستان  درحاشیه  این بازرسی خانم سرخی مسئول 
نظارت و بازرسی   شوراهای حل اختالف خوزستان با اشاره به خدمتگزاری بهینه و تسریع در حل و فصل مشکالت مردم ، گفت : مردم می توانند از 
طریق نهاد ارزشمند شورای حل اختالف مشکالت و مسائل حقوقی خود را پیگیری کرده و با همکاری کارشناسان مجرب در شورا درصدد رفع آن برآیند 
که خوشبختانه تا کنون شورای حل اختالف خدمات ارزنده ای به مردم ارائه نموده است . وی با تاکید بر تکریم ارباب رجوع خاطر نشان کرد: اعضای  
شورای حل اختالف باید توجه ویژه ای به تکریم ارباب رجوع کنند مسلما افرادی که به شورای حل اختالف مراجعه می کنند مشکالت خاص خودشان 
را دارند که  در این مواقع اعضاء و کارکنان با سعه صدر و مهربانی نسبت به انجام کارهای آنان اقدام نمایند . در ادامه قاسم پاپی زاده مسئول آموزش و 
فرهنگی شورای حل اختالف خوزستان بر توسعه فرهنگ صلح و سازش تاکید کرد و اظهار داشت: کار شورای حل اختالف بسیار مهم می باشد و در واقع 
اعضاء و کارکنان این مجموعه محرم اسرار مردم هستند و  باید با توسعه فرهنگ صلح و سازش و رعایت حقوق شهروندی رضایت مردم را جلب نمایند.

انتخاب سرمربی تیم هاكی شهرداری اراک به عنوان سرمربی تیم ملی ویتنام
اراک - خبرنگار فرصت امروز- ابوالفضل یوسفی سرمربی تیم هاکی شهرداری و رییس هیات هاکی استان، براساس ابالغ فدراسیون هاکی آسیا 
به عنوان سرمربی تیم ملی هاکی داخل سالن ویتنام شد. یوسفی قرار است تیم ملی هاکی داخل سالن ویتنام را برای حضور در مسابقات SEA که 
از اول شهریور ماه در مالزی برگزار خواهد شد، آماده نماید. سرمربی تیم هاکی شهرداری اراک از تاریخ 2۷ تیرماه تا ۷ شهریور جهت آمادگی تیم 

ملی ویتنام در مسابقات، حاضر خواهد بود.



انتخاب نام برای محصول، شرکت، برند، سایت و مارک 
خیلی مهم اس��ت. معموال مدیران س��ازمان زمان زیادی 
را صرف طراحی، تولی��د و کنترل کیفی یک محصول تا 
پیش از عرض��ه آن به بازار می کنن��د. درادامه به نقل از 
س��ایت هورموند به بیان ش��اخص ها و معیارهای انتخاب 

یک اسم خوب، برای محصول و... می پردازیم.
1- تمایز؛ آیا اسم در میان انبوه اسامی مختلف، به ویژه 
در میان اس��امی دیگر در طبقه خود برجس��ته و متمایز 
است؟ آیا در متن و نطق عادی به راحتی قابل تشخیص 
اس��ت؟ بهترین اس��امی برن��د »جلوه و مظهر« اس��می 

شایسته و مناسب را دارند. 
2- کوتاهی و اختصار؛ آیا اس��م به ان��دازه کافی کوتاه 
اس��ت تا به آس��انی به خاطر آورده و مصرف شود؟ آیا در 
برابر کوتاه شدن به شکل یک اسم رمز یا مصغر مقاومت 

می کن��د؟ اس��امی چند کلمه ای بلند، س��ریعا به ش��کل 
اس��امی مختصر که دارای حروف اول کلمه، بدون قدرت 

برقراری ارتباط با مصرف کننده اند، تبدیل می شوند. 
3- تناس��ب و اقتضا؛ آیا تناس��بی منطق��ی با جوهر و 
هویت موسسه دارد؟ اگر اسم در موسسه درست به همان 
اندازه یا بیشتر برای هویتی دیگر موثر و عملی است، این 

مسئله را مورد بررسی قرار دهید. 
4- امال و تلفظ آس��ان؛ آیا اغلب مردم بعد از ش��نیدن 
اسم قادرند آن را هجی کنند و درست بنویسند؟ آیا آنها 
قادرند بعد از دیدن اسم آن را تلفظ کنند؟ اسم نباید به 
یک آزمون امال تبدیل ش��ود یا باعث شود مردم احساس 

جهالت و نادانی کنند. 
5- دوست داش��تنی ب��ودن؛ آیا مردم هنگام اس��تفاده 
از اس��م ل��ذت خواهند برد؟ اس��امی که ب��ه طور ذهنی 

مهی��ج و محرک اند یا در هنگام بیان »احس��اس خوبی« 
ایجاد می کنند، نس��بت به آنهایی که این حس را فراهم 

نمی کنند امتیازی مازاد در شروع فعالیت دارند. 
6- قابلیت تعمیم؛ آیا اس��م »قابلیت بسط و گسترش« 
دارد؟ آیا تفس��یری بص��ری القا می کند ی��ا می تواند در 
تعدادی از عملیات و فعالیت های خالق به طرق مختلف 
مورد اس��تفاده قرار گیرد؟ اس��امی ب��زرگ، فرصت های 

بی پایانی را برای عرصه فعالیت برند فراهم می کنند. 
7- قابلی��ت محافظ��ت؛ آیا اس��م می توان��د به عالمت 
تج��اری تبدیل ش��ود؟ آیا ب��رای کارب��ری در وب قابل 
اس��تفاده است؟ در حالی که بسیاری از اسامی می توانند 
به عالمت تجاری تبدیل ش��وند، بعضی اسامی نسبت به 
اسامی دیگر بیشتر قابلیت دفاع دارند، که این قضیه آنها 

را در بلند مدت، ایمن تر و ارزشمند تر می سازد. 

۷ معیار برای انتخاب یک اسم خوب

مدرسه مدیریت

پهپادهایآمازونبابررسیخانهمشتریان،اجناسبیشتریبهآنهامیفروشند

این نشانه ها یعنی عملکرد خوبی 
در محیط کار دارید

رهبران یک ش��رکت همیش��ه به طور مستقیم از 
عملک��رد کارمندان ش��ان قدردان��ی نمی کنند. آنها 
گاه��ی اوق��ات این موضوع را با رفتارش��ان نش��ان 

می دهند. 
به گزارش زومیت، رئیس یک شرکت وظیفه دارد 
به کارمندانش بگوید که برای پیش��رفت باید بر چه 
موضوعاتی تمرکز کنند. همچنین اشتباهات آنها را 
نیز باید متذکر ش��ود. درواقع انتقاد س��ازنده نوعی 
بازخورد دادن است. اما فراموش نکنید که بازخورد 
مثبت نی��ز الزم و ضروری اس��ت. اینکه کارمندان 
ببیند تالش های ش��ان دیده می ش��ود و کارش��ان 
ارزش��مند است، بس��یار اهمیت دارد. اگر شخصی 
ببین��د دیگران ب��ه او اعتقاد دارن��د، خودش نیز به 
این باور خواهد رسید، اما بسیاری از مدیران عادت 
به تش��ویق کردن کارمندان خود ندارند. در چنین 
ش��رایطی به طور مس��تقیم از کارمن��دان قدردانی 
نمی شود ولی آنها می توانند از نوع رفتار رئیس شان 
متوجه این موضوع ش��وند. اگر ش��ما هم سه نشانه 
زی��ر را در محیط کار خود احس��اس کردید، یعنی 

رئیس تان از کار شما راضی است. 
۱-  مس�ئولیت های بیش�تری به شما محول 

می شود
یک مدیر اگر احس��اس کند کارمندش نمی تواند 
مس��ئولیت های خ��ود را انج��ام دهد، هی��چ موقع 
وظایف بیشتری به او نمی دهد، بنابراین اگر وظایف 
بیشتری به ش��ما داده شد، احساس بدی بابت این 
موضوع نداشته باشید. می توانید حرف رئیس تان را 
این گونه برداشت کنید که می گوید: »من تو را برای 
انجام دادن این کارها انتخاب کردم زیرا می دانم در 

همه کارها عملکرد باالیی داری.«
گاهی مدیران برای کم کردن کارهای خودش��ان 
وظایف جدید را به کارمندان محول می کنند. برای 
اینکه مطمئن ش��وید مسئولیت های جدید به دلیل 
توانایی هایی که دارید به ش��ما محول شده است یا 

خیر، به سوال های زیر پاسخ دهید: 
- آیا این مسئولیت ها مهارت جدیدی به من یاد 
می دهند؟ آیا من را برای وارد ش��دن به پروژه های 

جدید آماده می کند؟ 
- آیا باعث می ش��وند که م��ن در یک کار مهم و 

حیاتی مشارکت داشته باشم؟ 
- آیا کاره��ای جدید به من کم��ک می کنند به 
سمت عالقه مندی هایم پیش بروم و پیشرفت کنم؟ 
اگر پاس��خ حداقل یکی از این س��ه سوال مثبت 
باش��د، یعنی رئیس��تان فکر می کند ش��ما وظایف 
فعل��ی خود را ب��ه بهترین نحو انج��ام می دهید. او 
می خواهد راه های بیش��تری برای پیش��رفت کردن 
در مقابل ش��ما قرار دهد، بنابرای��ن از این موضوع 

استقبال کنید. 
۲-  استقالل بیشتری به شما داده می شود

همان ط��ور که می دانید یک��ی از دالیل اصلی که 
رهب��ران همه چی��زی را با جزئیات کامل بررس��ی 
می کنند این اس��ت ک��ه فکر می کنن��د کارمندان 
انتظارات ش��ان را برآورده نمی کنند. البته برعکس 
این موضوع نیز حقیقت دارد. اگر رئیس��ی جزئیات 
کاری کارمندان شان را بررسی نمی کند، یعنی هیچ 

ایرادی در کار آنها وجود ندارد. 
بنابرای��ن اگ��ر رئیس ت��ان دس��ت ش��ما را در 
تصمیم گی��ری ب��از می گذارد، یعنی به کار ش��ما و 
مهارت هایت��ان اعتم��اد کام��ل دارد. رئیس تان در 
چنین ش��رایطی معم��وال می گوید نیازی نیس��ت 
همه چیز را ابتدا با او هماهنگ کنید، کافی اس��ت 
سوال های مهم را از او بپرسید. دادن وظایف جدید 
و نظارت نکردن بر نحوه انجام آن نیز همین معنا را 
می دهد. یعنی شما بدون نظارت رئیس نیز کارتان 
را عال��ی انجام می دهید و او به ش��ما اعتماد کامل 

دارد. 
۳-  به شما فرصت دیده شدن می دهند

بهترین رهبران اجازه می دهند که کارمندان شان 
م��وارد جدی��د را ب��ا کار کردن تجرب��ه کنند و یاد 
بگیرند. آنها می دانند که کدام کارمندش��ان را باید 
ب��رای انجام این کار انتخاب کنند. به عنوان مثال از 
فرد مورد نظر خ��ود می خواهند که به امور یکی از 
مشتری های مهم رسیدگی کند یا در یک سخنرانی 
مهم از طرف ش��رکت صحبت کند. رهبران افرادی 
را ب��رای انج��ام ای��ن کار انتخاب می کنن��د که به 
عملکردش��ان شک نداش��ته باش��ند. اگر شما هم 
ش��رایط مشابهی داش��تید و برای سخنرانی کردن 
از طرف ش��رکت انتخاب شدید، یعنی رئیس تان به 

شما ایمان دارد. 
اگر دقت کرده باشید، متوجه می شوید که هر سه 
مورد ذکرش��ده، ارتباط مستقیمی با اعتماد رئیس 
دارن��د. بنابراین پی��ش از اینکه رئیس ت��ان بگوید، 
خودتان برای قبول کردن مس��ئولیت های بیش��تر 
داوطلب ش��وید. شرکتی را که در آن کار می کنید، 
به اف��راد مهم معرفی کنی��د. همچنین کار خود را 
به بهترین نحو انجام دهی��د تا اعتماد رئیس تان را 

جلب کنید.

مدرسه کسب وکار

 )For Us All( نام شرکت: فور آس اول 
س�رمایه گذاری س�رمایه گذار خطرپذیر: 

13میلیون دالر 
چه کاری می کن�د؟ »فور آس اول« به نوعی 
س��رمایه گذاری قانونی در آمری��کا برای دوران 
بازنشس��تگی را )که به اعتبار کنار گذاش��تن 
سرمایه، در وهله اول به آن مالیات نمی خورد( 

تسهیل می کند. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ این استارتاپ 
یک قلک بزرگ و کاربردی بازنشستگی می سازد 
که هر کس��ی می تواند برای بازنشستگی خود 
پولی را کنار بگذارد و خیالش راحت باش��د که 

مالیاتش را در وهله نخست نمی پردازد.

طرح بازنشستگی بهتر

معرفی استارتاپ

آمازون پتنت جدیدی ثبت کرده اس��ت که براس��اس 
آن پهپادهای ارسال و س��فارش کاال قادر به جمع آوری 

اطالعات شخصی مشتریان و تحلیل آنها خواهند بود. 
بلندپروازی کمپانی آمازون در س��اخت ناوگانی هوایی 
از پهپاده��ا برای ارس��ال س��فارش ها، ی��ک جنبه قابل 
توجه خواهد داش��ت؛ پهپادها ق��ادر به جمع آوری حجم 
غیر قاب��ل تص��وری از داده خواهن��د بود. وس��ایل نقلیه 
خ��ودران از جمل��ه پهپاد ها ق��ادر به جم��ع آوری حجم 

وس��یعی از اطالعات شامل فیلمبرداری هوایی، داده های 
نقش��ه برداری، الگوهای پرواز، تحلیل داده و. . . هس��تند 
و آمازون در حال حاضر مش��غول بررس��ی این مسئله و 
چگونگ��ی اس��تفاده و بهره من��دی از این داده ها اس��ت. 
براس��اس پتنتی که روز سه ش��نبه به ثبت رس��ید، غول 
خرده فروش��ی آنالین قصد دارد با جم��ع آوری داده های 
مش��تریان توسط پهپادهای ارس��ال و تحویل سفارش و 
تحلیل و بررس��ی آنها، مش��خص کند چه س��رویس ها و 

محصوالتی را می تواند مجددا به مشتریان بفروشد. برای 
مثال اگر در جریان تحویل یک کاال، مش��اهده ش��ود که 
س��قف خانه مشتری دچار نقص اس��ت، آمازون می تواند 
یک س��رویس تعمیر سقف به او پیشنهاد دهد. یا در یک 
مثال دیگر، داده های جمع آوری ش��ده می توانند نش��ان 
دهند که درختان مشتری در حال خشک شدن هستند، 
سپس سیس��تم تحلیل داده می تواند به او یک باغبان یا 

متخصص گیاهان پیشنهاد دهد. 

برای مطالعه ۷5۳ پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ب��ازار هدف ش��ما یک ب��ازار هدف 
اختصاصی اس��ت یعنی گروه مش��تریان شما کسانی  هستند 
ک��ه قدرت و توانای��ی مالی باالیی دارن��د، بنابراین بازاریابی و 
تبلیغات باید با هدف گذاری درس��ت انجام ش��ود. شما برای 
اینکه به س��هم فروش باالیی در بازار دست پیدا کنید نیاز به 
اطالعات اولیه مناسب دارید. طبعا گروه هایی از افراد که جزو 
طبقه مرفه اقتصادی است می تواند جزو مشتریان شما باشند. 

پس از جمع آوری اطالعات اولیه الزم اس��ت که متناس��ب با 
شأن مشتری اطالع رسانی و تبلیغات کنید، بنابراین باید توجه 
داشته باشید نوع، زمان، مکان و شیوه بازاریابی و تبلیغات شما 
باید کامال حرفه ای و براساس استانداردهای بین المللی باشد 
زیرا کسی که قرار است از شما ساعت چند ده میلیونی بخرد 
طبعا نیازها و خواس��ته های او با افراد دیگر جامعه فرق دارد و 
شما نمی توانید از شیوه های عمومی تبلیغات برای افراد خاص 
اس��تفاده کنید. شما طبعا می دانید کسی که مشتری ساعت 
چند ده میلیونی اس��ت لباس و کفش و کیف او نیز متفاوت 

است. همچنین نوع کسب و کار او باید به گونه ای باشد که بتواند 
نیازهای او را بر طرف کند. شما باید افرادی باشید که میانگین 
درآمد ماهانه آنها چند ده میلیون اس��ت و این افراد خاص به 
کارهای خاصی مش��غول هس��تند و با توجه به متفاوت بودن 
سلیقه و عالقه آنها شما باید به گونه ای از شیوه های بازاریابی و 
تبلیغات استفاده کنید که بتوانید در بازه زمانی مشخصی نیاز 
او را شناسایی و برای برطرف کردن آن اقدام کنید. ساعت های 
لوکس و گران قیمت بازار مخصوصی دارد که ورود و حضور در 

این بازار نیاز به تخصص، تجربه و دانش حرفه ای دارد. 

افزایش سهم بازار

پرس�ش: مدیر بازاریابی و فروش یک شرکت واردکننده س�اعت های لوکس مردانه و زنانه هستم. با توجه به رکود بازار 
برای افزایش سهم بازار چه راهکارهایی پیشنهاد می کنید؟  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

مدیریت سالن سینما
یک مدیر خوب

ج��الل از بچگی به دی��دن فیلم ه��ای ایرانی عالقه 
داش��ت، واسه همین هر پنجش��نبه و جمعه دنبال یه 
نفر بود تا اونو برای رفتن به س��ینما همراهی کنه. یک 
پنج شنبه دم دمای غروب اومده بود دفتر ما تا با اون و 
مسعود بریم سینما. فرصتی بود تا دقایقی به صرف یه 
چایی بشینیم و باهم گپ بزنیم. جالل یک راست رفت 
روی مبل راحتی و لم داد و گفت: گفتی از من س��وال 
داری؟ لبخن��دی زدم و گفتم: جالل االن سال هاس��ت 
که س��ینما می ری و با سالن های سینما آشنا هستی؛ 
می خ��وام از تو یه س��وال پرس��م. درحالی که کتش رو 
درمی آورد و می خندید گفت: عجب عجب و با شوخی 

گفت: بفرمایید عالیجناب.
ی��ه چ��ای داغ براش ریخت��م و گفتم: ج��الل واقعا 
سالن داری سینما می تونه یه کسب و کار پولساز باشه؟ 
درحالی که چای رو هورت می کش��ید نگاهی بهم کرد 
و گفت: چراکه نه. س��الن سینما می تونه درآمدزا باشه، 
اما به خیلی چیزا بس��تگی داره. وس��ط حرفش پریدم 
و گفتم: حتم��اً می خوای بگی فیلم ه��ا در درآمدزایی 
سالن های سینما مؤثرند مگه نه؟ از زیر عینگ نگاهی 
بهم کرد و گفت: البته فیلم ها یکی از پارامترهای مؤثر 
برای درآمدزایی گیش��ه می تونه باش��ه اما همش فیلم 
نیس��ت. با قیافه عاقالنه ای گفتم: یعنی چه چیزهایی 
می تونه در درآمدزایی س��الن سینماها مؤثر باشه غیر 

 از فیلم. 
جالل درحالی که روی مبل راحتی جابه جا می ش��د، 
گف��ت: اگر واقعاً بخواهیم درب��اره عوامل مؤثر در رونق 
سالن های س��ینما صحبت کنیم خیلی چیزها هست 
که مؤثرند. مثاًل اس��تاندارد بودن سالن سینما می تونه 
یکی از این عوامل باش��ه. مثل صندلی های س��ینما. یا 
دستگاه های پخش فیلم خیلی مهم اند که نور و تصویر 
و صدای خوبی را در س��الن پخ��ش کنند. همین طور 
امکانات رفاهی برای تماش��اگران در سینماها می تونه 
عام��ل مهمی در فروش گیش��ه و کس��ب درآمد برای 

کسانی باشه که با سالن سینما کسب و کار می کنند. 
لیوان آب را در دس��تم گرفتم و در حالی که به جالل 
تعارف می کردم، گفتم: البته جنبه های فنی سالن و نور 
و صدا و تصویر مهم هستند ولی فکر نمی کنی مدیریت 
س��ینما می تونه یکی از عوامل مؤثر در درآمدزایی باال 

باشه. 
خندید و گفت: خیلی حرفه ای به ماجرا نگاه می کنی. 
کاماًل درسته. همه اینها که گفتم وسیله ای هستند برای 
ایج��اد لذت و رفاه برای مش��تری اما تا زمانی که مدیر 
الیق و وارد س��ر کار نباش��ه نباید انتظار داشته باشیم 
سالن سینما رونق خوبی داشته باشه. یک مدیر خوب 
می تونه یک سالن سینما را در همین وضعیت از حالت 
رکود به وضعیت عالی مالی برسونه. حرف هایش را تأیید 
کردم و گفتم: می دونی واسه چی می گم جالل؟ جالل 

نگاهی از سر تعجب کرد و گفت: نه. 
حرفم رو ادامه دادم و گفتم: االن در تهران سالن های 
زی��ادی برای نمایش فیلم وجود داره که امکانات عالی 
دارند اما نبود مدیریت کاماًل احس��اس می ش��ه. هیچ 
کنترل و نظارت واقعی وجود نداره. فیلم ها سرس��اعت 
نشون داده نمی شه. همیش��ه با 5 تا 10 دقیقه تأخیر 
فیلم ها ش��روع می شن. داخل س��الن های زیبا و مدرن 
چیپس و پفیال خورده می ش��ه. هنوز فیلم تموم نشده 

چراغ سالن ها روشن می شه. 
ج��الل بلندبلند خندید و گف��ت: فهمیدم منظورت 
14 تا سالن سینما مجتمع تجاریه؟ خوب اونم درست 
می شه. من هم با تو موافقم و می دونم که در یک سالن 
استاندارد باید همه چی استاندار باشه؛ نمی شه در یک 
سالن مدرن ترین سیستم صوتی و تصویری نصب باشه 
اما در س��الن با تأخیر باز بشه و روی صندلی ها بستنی 

ریخته باشند. 
در حالی ک��ه بهش نگاه می ک��ردم گفتم: مدیریت 
سینما می تونه در رضایتمندی مشتریان و تماشاگران 
خیلی مؤثر باش��ه. یک مدیر موفق می تونه یک سالن 
را همیش��ه پر نگه داره حتی با فیلم های متوس��ط اما 
ی��ک مدیر ناموفق حتی با فیلم های پرفروش نمی تونه 

صندلی سالن ها را همیشه پر نگه داره. 
جالل که این بار خیلی جدی شده بود از کیفش یک 
مجله به زبان انگلیسی درآورد و گفت: اتفاقا یک مقاله 
خوب درباره مدیریت سالن سینما تو همین مجله است 
که به خاطر همین حرفات اونو برای مجله فیلم ترجمه 
می کنم تا برخی مدیران با شیوه های مدیریت سینما و 
سالن داری مدرن آشنا بشن و بتونن رضایت مشتریان 

را بیشتر جلب کنند. 
هنوز گرم ح��رف زدن بودیم که مس��عود وارد اتاق 
شد و گفت: شما هنوز دارید بحث می کنید؟ من برای 
سانس 8 شب بلیت گرفتم. من و جالل خندیدیم و با 

هم از اتاق خارج شدیم. 

آداب کسب و کار 

پارسا امیری
کارشناس فروش
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