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شمارش معکوس برای معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

همه مردان 
رئیس جمهور

 در نشست خبری رئیس
کنفدراسیون صادرات ایران عنوان شد 

اولویت های پنج گانه برای 
بهبود شرایط صادرات کشور
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با امضای قرارداد 660 میلیون یورویی رنو با ایران

رنو رسما رقیب ایران خودرو و سایپا شد

آشنایی با انواع تبلیغات محیطی
چشم انداز خود را گسترش دهید 

رمز موفقیت کارآفرینان از زبان پدر علم مدیریت
فروشندگان شکست خورده

چرا محصول شما به فروش نمی رسد
نقش رادیو در تبلیغات

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

SoftBank عالقه مندی 
به سرمایه گذاری در اوبر

یادداشت

ه��ر كس��ب و كاری با در نظر 
گرفت��ن و درك رفتار مخاطبان 
بهتر انجام می گیرد. در معامالت 

مطالع��ه  مب��ادالت،  و 
رفتار مخاطبان و ...

مجتبی پیرزاد
 دکترای مدیریت
گرایش بازاریابی

12

 گفتاری
بر رفتار خرید 

اشتغال زایی و بهبود معیشت 
در سطح جامعه همواره ازجمله 
مس��ائل پراهمی��ت در اقتصاد 

كش��ور اس��ت، چراكه 
معیشت مردم رابطه...

محسن بهرامی 
ارض قدم

رئیس کمیسیون تسهیل 
تجارت و توسعه صادرات

3

بهبود معیشت و اشتغال زایی 
در اولویت نخست دولت

براساس مناقشات بین المللی 
در منطق��ه، قطر و عراق به دو 
بازار بالقوه ب��رای اقتصاد ایران 

و  ش��ده اند  تبدی��ل 
بهترین زمان...

سمیرا کرمی
 دانشجوی دکترای اقتصاد

2

 راهکارهایی
برای افزایش هوش تجاری

6

معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی وفناوری 
ریاسـت جمهوری گفت: بـا توجه به اقدامات انجام شـده در 
حـوزه دانش بنیان و جذب سـرمایه از سـوی معاونت علمی 

امیدواریـم کـه بـه زودی بـورس دانش بنیان در 
کشور ایجاد شود.  علیرضا دلیری...

بورس دانش بنیان ایجاد می شود

براساس آنچه خبرگزاری ها گزارش داده اند، 
دولت دوازدهم قصد دارد در نخستین روزهای 
اس��تقرارش طرح كارت های اعتب��اری خرید 
كاال را به اجرا بگذارد؛ طرحی كه سیدحسین 
سلیمی آن را برابر اصول اقتصاد آزاد نمی داند، 
ام��ا معتقد اس��ت در حال حاض��ر در تحریک 

تقاضا می تواند موثر باشد. 
به گزارش »فرصت امروز« از روابط عمومی 
اتاق بازرگانی تهران ، اعطای تس��هیالت برای 
خرید كاالی مصرفی بادوام، بخش��ی از بس��ته 
خروج از ركود بود كه دولت یازدهم در س��ال 
1394 از آن رونمای��ی ك��رد، اما این طرح كه 
امیدهای بس��یاری را در میان تولیدكنندگان 
كاالهای بادوام ایرانی ایجاد كرده بود، به دلیل 
اختالف��ات وزارت صنعت، مع��دن و تجارت و 

بانک مركزی اجرا نشده و متوقف ماند. 
ب��ه گفته محمدرض��ا درافش��ار، نایب رئیس 
انجم��ن ل��وازم خانگی مق��رر ب��ود 71 واحد 
تولیدی در فهرست واحدهای مشمول اجرای 
طرح فروش اعتب��اری كاال قرار گیرند و بدین 
ترتی��ب 10ه��زار و 649 قل��م كاالی داخلی 
ب��رای عرض��ه در این ط��رح پیش بینی ش��د. 
همچنین قرار بود 5 هزار و 298 فروش��نده و 
44 واحد فروش اینترنتی در این طرح حضور 
داشته باش��ند و بابت تسهیالت فروش كاال از 
مشتریان سود 12درصدی و از تولیدكنندگان 
نیز س��ود 5درصدی توس��ط بانک ها به صورت 
نقدی دریافت شود كه با این حساب سود 20 
تا 21درصدی نصیب سیستم بانکی می شود. 

اكنون در شرایطی كه عمر دولت یازدهم به 
پایان رس��یده و دولت دوازدهم هنوز استقرار 
نیافته اس��ت، وزارت صنعت، معدن و تجارت 
به تازگی پیش��نهاد جدیدی را مبنی بر اجرای 
ط��رح كارت اعتباری خری��د كاالی ایرانی در 
سال های 1396 و 1397 به بانک مركزی ارائه 
كرده و ح��دود 20 روز قبل به تایید و اصالح 

سازمان برنامه و بودجه نیز رسیده است. 
به موجب این طرح، مقرر ش��ده است 650 
ه��زار كارت اعتباری خری��د كاالی ایرانی در 
س��ال 1396 و یک میلیون و 350 هزار كارت 
دیگر طی س��ال 1397 در اختی��ار متقاضیان 
قرار گی��رد و جامعه هدف تحت پوش��ش آن 
كلی��ه كاركنان و بازنشس��تگان دول��ت و نیز 
مس��تمری بگیران صن��دوق تامی��ن اجتماعی 
خواهند بود.  در این طرح، اعتبارات پیش بینی 
شده توسط منابع بانک ها با نرخ سود تسهیالت 
18درص��د ك��ه 6درصد آن توس��ط واحدها و 
12درصد آن توسط متقاضیان به نفع سیستم 
بانکی پرداخت خواهد شد در نظر گرفته شده 
است. بدین منظور پیش بینی 2میلیون كارت 
اعتباری خرید كاالی ایرانی در دستور كار قرار 
گرفته و میزان اعتبار هر كارت به طور متوسط 
برابر 5میلیون تومان است تا در مجموع طرح 
مذك��ور به میزان 10 ه��زار میلیارد تومان در 
صورت توافق نهایی بانک مركزی اجرایی شود. 
اما در ش��رایطی كه نرخ س��ود تسهیالت در 
سیس��تم بانکی به بیش از 20درصد رس��یده 
است، بانک ها تمایلی به اجرای این طرح نشان 

خواهند داد؟ گذش��ته از این، چنین طرحی تا 
چه حد  می تواند هدف دولت مبنی بر تحریک 

تقاضا و خروج از ركود را محقق سازد. 

اصولی نیست اما برای تحریک تقاضا 
خوب است

سیدحسین سلیمی، عضو هیأت نمایندگان 
اتاق تهران بر این عقیده اس��ت كه این طرح با 
دوره بازپرداخت طوالنی تر، ممکن است اقبال 
مردم را در پی داش��ته باش��د. به ب��اور او، این 
طرح ه��م  می تواند به بنگاه ه��ای تولیدكننده 
كاالهای بادوام و هم طبقه فرودس��ت جامعه 
كه قدرت خرید محدودی دارند، كمک كند. 

این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: 
این تس��هیالت باید با نرخ سود پایین در حد 
10 الی12درصد اعطا شود در غیر  این صورت 
مش��اركت در این طرح برای بانک هایی كه با 
نرخ 18درصد به س��پرده ها س��ود  می پردازند، 

جذابیتی نخواهد داشت. 
س��لیمی البته ب��ه این نکته نیز اش��اره كرد 
كه اج��رای چنی��ن طرح هایی ك��ه مبتنی بر 
اعط��ای امتیاز و رانت ب��ه بنگاه های اقتصادی 
اس��ت، با اص��ول اقتص��اد آزاد مطابقت ندارد، 
اما از س��وی دیگر اج��رای این طرح در مقطع 
كنونی  می توان��د برای كمک ب��ه ارتقای رفاه 
حقوق بگی��ران و ایجاد تح��رك در بنگاه های 
اقتصادی كه با مسئله كاهش فروش و افزایش 
موجودی انبار مواجه هستند، تا حدودی موثر 

واقع شود. 

طرح کارت های اعتباری خرید کاال با اصول اقتصاد آزاد منطبق نیست
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از  روز  س��ه  گذش��ت  ب��ا 
مراس��م تحلی��ف رئیس جمهور، 
گمانه زنی ها درباره چینش کابینه 
دوازدهم باال گرفته است. اگرچه 
معاون پارلمانی رئیس جمهور روز 
گذش��ته از زمان معرف��ی وزرای 
پیش��نهادی به مجلس ش��ورای 
اس��المی اظهار بی اطالعی کرد، 
اما به احتم��ال زیاد ام��روز، روز 
پای��ان دو ماه ح��دس و گمان و 
ح��رف و حدیث درب��اره کابینه 
دوازده��م اس��ت و رئیس جمهور 
فهرس��ت وزرای پیشنهادی خود 
را ب��ه مجلس ش��ورای اس��المی 
ارائه می کند؛ فهرستی که تقریبا 
کامل ش��ده و جابه جایی و تغییر 
نیمی از اعض��ای کابینه یازدهم 
در دول��ت آین��ده قطعی اس��ت؛ 
تغییر نسبی تیم اقتصادی دولت 
)وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و 
تجارت(، حضور  نداشتن وزیر زن، 
تغییر رئیس دفت��ر و جابه جایی 
از  رئیس جمه��ور  زن  معاون��ان 
جمله اتفاقات جالب توجه کابینه 
دوازدهم اس��ت و از گمانه زنی ها 
این گونه به نظر می آید که حضور 
زن��ان در دولت و همچنین جوان 
بودن کابین��ه از جمله مطالباتی 
است که چندان در چینش دولت 
دوازدهم به آن توجه نشده است. 
ب��ا این هم��ه، چن��دی پیش 
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی 
رئیس جمهور در توییتر نوشته بود 
لیس��ت هایی که منتشر می شود 
تنه��ا آرزوی رسانه هاس��ت و ب��ا 
واقعیت متفاوت است. با این حال، 

تنها مسئله ای که اینک می توان با 
قاطعیت درباره آن س��خن گفت، 
البی های��ی اس��ت ک��ه از فردای 
از  ریاس��ت جمهوری  انتخاب��ات 
سوی گروه های مختلف سیاسی 
درباره چینش کابین��ه دوازدهم 
انجام ش��ده و بالطبع کسانی که 
البی قوی تری داش��ته باشند در 
کابینه نیز سهم بیشتری خواهند 

داشت. 
اما آرزوی رس��انه ها و رویابافی 
باش��د،  خبرن��گاران هرچ��ه که 
ام��روز ک��ه هفده��م مردادماه و 
روز خبرنگار اس��ت، سخن مشاور 
فرهنگی رئیس جمهور این پرسش 
را از منظر جامعه شناسی سیاسی 
تداعی می کند که به راستی، سهم 
رسانه ها در واقعیت سیاسی تا چه 
اندازه است و آیا کارکرد رسانه ها 
در دنیای سیاست، تنها محدود به 
نقل و روایت کنش سیاسی است 
یا رسانه ها نیز می توانند در خلق 
کنش سیاس��ی نیز ب��ه نوبه خود 

سهمی داشته باشند! 

 18 نام برای تصدی 
18وزارتخانه

بنا ب��ه آخری��ن گمانه زنی هایی 
ک��ه در رس��انه ها و خبرگزاری ه��ا 
درباره فهرس��ت وزرای پیشنهادی 
منتش��ر ش��ده  دوازدهم  کابین��ه 
اس��ت، نیمی از کابینه یازدهم در 
فهرس��ت وزرای پیشنهادی دولت 
دوازده��م حضور دارن��د، از جمله 
عبدالرض��ا رحمانی فضل��ی وزی��ر 
کش��ور؛ س��یدمحمود علوی، وزیر 
اطالع��ات؛ محم��د ج��واد ظریف، 
وزی��ر ام��ور خارجه؛ سیدحس��ن 
قاضی زاده هاشمی، وزیر بهداشت، 
درم��ان و آموزش پزش��کی؛ علی 
ربیع��ی، وزی��ر تع��اون، کار و رفاه 
اجتماع��ی؛ محمود حجت��ی، وزیر 
جهاد کش��اورزی؛ عباس آخوندی، 
بی��ژن  شهرس��ازی؛  و  راه  وزی��ر 
نامدار زنگنه، وزیر نفت و مس��عود 
س��لطانی فر، وزیر ورزش و جوانان.  

اما در مقابل، نیمی دیگر از اعضای 
کابینه یازدهم رفتنی هستند و این 
به منزله نارضایت��ی رئیس جمهور 
از کارنام��ه و عملکرد آنها در دولت 
یازدهم بوده اس��ت. حسن روحانی 
پ��س از پی��روزی در انتخابات ٢٩ 
اردیبهشت ماه و در ضیافت افطاری 
روس��ای س��ازمان ها،  وزی��ران،  با 
مدیران و استانداران گفته بود: »ما 
البته در چهار س��ال دولت یازدهم، 
به دالیلی یک مقدار س��ختگیری 
نکردی��م. همه افراد در دولت بدون 
استثنا زحمت کش��یدند، اما همه 
هم یکجور نبودند. بعضی ها با همه 
توان آمدند. ما روستایی هستیم، به 
قولی بعضی ها گیوه را ورکشیدند و 
به میدان آمدند، اما بعضی ها پاشنه 
گیوه شان خوابیده بود، ورنکشیدند 

و لخ لخ کردند.«
ای��ن س��خن روحانی گ��واه آن 
بود ک��ه تغییر کابینه در اندیش��ه 
رئیس جمهور بس��ی جدی اس��ت 
و همی��ن باع��ث ش��د ت��ا فضای 

گمانه زن��ی درب��اره چینش کابینه 
دوازدهم از هم��ان فردای پیروزی 
او در انتخابات ریاس��ت جمهوری 
ب��اال بگیرد، اما وزرای پیش��نهادی 
جدید حس��ن روحان��ی در دولت 
بعدی او چه کسانی هستند؟ بنا به 
آخرین گمانه زنی ها، علی زرافشان 
ب��رای وزارت آم��وزش و پ��رورش، 
محمدج��واد آذری جهرم��ی برای 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، 
محمد نهاوندی��ان برای وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی، س��یدعلیرضا 
آوایی یا حس��ینعلی امی��ری برای 
وزارت دادگس��تری، امیر س��رتیپ 
امی��ر حاتمی ب��رای وزارت دفاع و 
نیروهای مسلح، محمد  پشتیبانی 
شریعتمداری برای وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سیدعباس صالحی 
ارش��اد  و  فرهن��گ  وزارت  ب��رای 
اس��المی، علی خاکی صدیق برای 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و 
حبیب اهلل بیطرف برای وزارت نیرو 
از جمله وزرای پیش��نهادی جدید 
حس��ن روحانی در دولت دوازدهم 

هستند. 
با این حال آخرین ش��نیده ها 
حاکی از این اس��ت که واکنش 
منف��ي نماین��دگان مجل��س به 
در  موجود  گزینه ه��اي  برخ��ي 
فهرست کابینه دوازدهم، ممکن 
اس��ت احتم��ال تغیی��ر »دقیقه 
ن��ودي« فهرس��ت پیش��نهادی 
حس��ن روحانی را افزایش دهد. 
علی ربیع��ی، علی زرافش��ان و 
محمد نهاوندی��ان از جمله این 

گزینه ها هستند.
* همه مردان رئیس جمهور، 
نام فیلمی است به کارگردانی 

آلن ج. پاکوال.

حسین مرعشی، فعال سیاسی  معتقد 
است با توجه به تغییر شرایط اقتصادی، 
ماموریت اقتص��ادی دولت دوازدهم نیز 
تغییر کرده و در نتیجه الزم است تیمی 
توس��عه گرا برای پیشبرد اهداف، همراه 

رئیس جمهور باشند. 
به گزارش خبرآنالی��ن، اقتصاد ایران 
گروگان خواس��ته های کوتاه مدت مردم 

است. 
ای��ن را حس��ین مرعش��ی می گوید؛ 
فعال سیاسی که به واسطه فعالیت های 
از وضعیت  ش��غلی اش تحلیلی ب��ه روز 

اقتصاد ایران دارد. 
 حسین مرعشی ظرفیت های اقتصاد 
ایران را هر چند باال می داند اما وقتی با 
این سوال روبه رو می شود که آیا برنامه 
دولت یازدهم برای خارج کردن اقتصاد 
از س��ایه سیاس��ت ب��ه تحق��ق نزدیک 
ش��ده یا خیر، می گوید: مش��کل ما این 
نیس��ت که اقتصاد زیر س��ایه سیاست 
اس��ت. طبیعی اس��ت جهت گیری های 
سیاس��ی بر تصمیم��ات اقتصادی موثر 
باش��ند، بحران وقتی آغاز می ش��ود که 
اقتصاد گروگان خواسته های کوتاه مدت 
مردم می شود و سیاس��تمدار نیز چون 
خواسته کوتاه مدت و آنی را به درستی 
درک می کند، از پاس��خ به آن دس��ت 

برنمی دارد.
داد:  ادام��ه  سیاس��ی   فع��ال  ای��ن 
موض��وع  ش��دن  روش��ن تر  ب��رای 
بهت��ر اس��ت ب��ه چن��د نکت��ه اش��اره 
 کن��م؛ رش��د مص��رف ب��رق در ای��ران 
8 درصد اس��ت اما رش��د تولید به این 

میزان نمی رسد.
 سیاس��ت گذار و برنامه ریز می داند با 
این روند، باالخره کشور با کمبود برق و 

خاموشی روبه رو می شود.
 به جای آنکه موض��وع را با مردم در 
می��ان بگذارد و قیمت ب��رق را افزایش 
دهد تا روند رشد مصرف را کنترل کند، 
ش��ق دوم را می پذیرد و با عدم افزایش 
قیمت، باالخره کش��ور را با خاموش��ی 

مواجه می کند. 
مرعش��ی تصریح کرد: »این وضعیت 
در حوزه ارز نیز مش��هود اس��ت، ما چه 
زمانی ارز هف��ت تومانی را رها کردیم؟ 
وقتی قیم��ت ارز در بازار دیگر به 150 

تومان رسیده بود.
 چ��ه زمان��ی از دالر 300 تومان��ی و 
هزار تومان��ی دل کندیم؟ وقتی قیمت 
به ش��دت در ب��ازار آزاد افزای��ش یافته 
بود، به ای��ن ترتیب به ج��ای آنکه تن 
به افزایش تدریج��ی قیمت ارز بدهیم؛ 
تا وقت��ی زورمان می رس��د قیمت ها را 
پایی��ن نگه می داری��م و وقتی هم لنگر 
از دست مان در رفت، اقتصاد با بحرانی 

جدی روبه رو می شود. 

اولویت های دولت دوازدهم 
مرعشی در پاسخ به این سوال که اگر 
عملکرد اقتصادی کابینه را قبول دارید 
چرا اعالم کردی��د تیم اقتصادی کابینه 
بای��د تغییر کند؟ گف��ت: تیم اقتصادی 
دولت یازدهم در ش��رایط خاصی اداره 
کش��ور را در دس��ت گرف��ت. طبیع��ی 
اس��ت ماموریت های این تیم با توجه به 
شرایط اقتصادی با ماموریت های امروز 

متفاوت است. 
او با تاکید بر اینکه بدنه اقتصاد ایران 
انتظار تغییر دارد، اضافه کرد: ش��رایط 
اقتصادی ایران امروز به هیچ وجه شبیه 

چهار سال گذشته نیست.
 اقتص��اد امروز ش��رایطی باثبات تر از 
گذش��ته دارد و با ثباتی نس��بی روبه رو 
اس��ت. تورم کاهش یافت��ه و ماموریت 

دولت تغییر کرده است. 
اتفاقا اقتصاد ایران در ش��رایط کنونی 
به یک تیم توس��عه گرا نی��از دارد که از 
پس ایجاد رون��ق و تحریک در بازار به 

درستی بربیایند. 
تصریح  اصالح طلب  فعال سیاسی  این 
ک��رد: در اثر ثباتی که طی چهار س��ال 
گذشته در کشور حاکم شده است، امروز 
مردم اعتمادش��ان را به سیاس��ت های 
دولت دوباره به دس��ت آورده اند و حاال 
می توان از این موقعی��ت برای افزایش 

قدرت مانور اقتصاد بهره مند شد. 
مرعش��ی تاکید کرد: در حقیقت تیم 
قبل��ی با ماموری��ت بازگردان��دن ثبات 
و کنت��رل ت��ورم ب��ه درس��تی از عهده 
وظایف ش��ان برآمدند و حاال باید جای 
خود را به کسانی بدهند که هم توسعه 
را بفهمند و هم بخش خصوصی را باور 

داشته باشند. 

دولت دوازدهم تیم  اقتصادی توسعه گرا نیاز دارد

شمارش معکوس برای معرفی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم

همهمردانرئیسجمهور
گمرک

آمار 4 ماهه تجارت خارجی از زبان گمرک
مهم ترین کاالهای صادراتی ایران 

کدامند؟ 
آمار صادرات چهار ماهه ایران حاکی از آن اس��ت که 
میعانات گازی با بیش از 1۷درصد، بیشترین سهم را در 

میان صادرات ایران به خود اختصاص داده است. 
چن��دی پیش گمرک جمهوری اس��المی ایران آمار 
چهار ماهه نخست سال جاری از تجارت خارجی ایران 
را منتش��ر کرد. در این گزارش در چهار ماهه اول سال 
13٩6، ح��دود 5.٩ میلیون تن میعانات گازی از ایران 
به کش��ورهای دیگر صادر شده که ارزش آن رقمی در 

حدود ٢میلیارد و 315 میلیون دالر می شود. 
همچنی��ن در همین م��دت 1.٢ میلیون تن س��ایر 
روغن ه��ای س��بک و فرآورده ها به جز بنزی��ن نیز به 
ارزش 51٢ میلیون دالر از ایران صادر ش��ده است که 
3.81درص��د از ارزش کل ص��ادرات ایران در این مدت 
را شامل می شود و دومین کاالی صادراتی ایران در این 

چهار ماهه به شمار می رود. 
پلی اتیلن گرید فیلم با چگالی کمتر از ٩۴درصد نیز 
س��ومین محصول صادراتی ایران از ابتدای سال جاری 
تاکنون است، به طوری که صادرکنندگان این محصول 
در این مدت توانسته اند ۴0۴ هزار تن از این محصول را 
به ارزش ۴85 میلیون دالر به س��ایر کشورها بفروشند. 
ص��ادرات این محص��ول در مجم��وع 3.6درصد از کل 

صادرات ایران در این مدت است. 
چهارمین کاالیی که در طول چهار ماهه نخست سال 
13٩6، بیشترین صادرات از ایران را داشته است، پروپان 
مایع شده است، به طوری که در این مدت 1.1 میلیون 
ت��ن از این محصول به ارزش ۴۴6 میلیون دالر از ایران 
صادر شده و به عبارتی 3.3٢درصد از کل صادرات ایران 

در این مدت را به خود اختصاص داده است. 
ایران در این مدت همچنین موفق شده است تا 1.5 
میلیون تن متانول به کشورهای مصرف کننده این ماده 
صادر کند و به این ترتیب توانسته از فروش این محصول 
۴٢6 میلیون دالر درآمد ارزی کس��ب کند. متانول نیز 
پنجمین کاالی صادراتی عمده ایران در چهار ماهه سال 
جاری است که 3.1۷درصد از کل ارزش صادرات در این 

مدت را شامل می شود. 
از دیگر اقالم صادراتی ایران در این مدت می توان به 
محصول نیمه تمام از آهن و فوالد، بوتان مایع شده، سایر 
گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده، 
سنگ آهن هماتیت دانه بندی، اتیلن گولیکول و. . . اشاره 

کرد. 

یادداشت

 راهکارهایی
برای افزایش هوش تجاری

براس��اس مناقش��ات بین المللی در منطقه، قطر و 
ع��راق به دو ب��ازار بالقوه برای اقتص��اد ایران تبدیل 
شده اند و بهترین زمان برای نزدیک شدن به اهداف 
چش��م انداز ٢0س��اله و اقتص��اد مقاومت��ی مبنی بر 
تبدیل ش��دن ایران به قدرت اول منطقه اس��ت ولی 
با توجه به بس��ترهای ساختاری تجارت ایران و نحوه 
تعامالت بین المللی تاجران ایرانی، ش��رایط مساعدی 
برای بهره گیری از مزیت های رقابتی ایجاد شده برای 
ایران وجود ندارد، مانند آنچه در پسابرجام شاهد آن 
بودیم. در پس��ابرجام در نتیجه دستاورد مثبت شدن 
ش��رایط بین المللی ایران و اعزام هیات های بلندپایه 
دولتی و بخش خصوصی بزرگ ترین اقتصادهای اروپا 
به ایران، متاس��فانه پیچیدگی ساختارهای نهادی و 
قانونی کش��ور، سرمایه گذاران خارج را با ریسک های 
مدیریتی و دس��توری روبه رو کرد و آنها با جیب های 
پر به کشور های خود بازگشتند و صرفه ای از شرایط 
پیش آم��ده برای اقتصاد ایران خصوصا فضای تجاری 
کش��ور به وجود نیاورد، هیچ آسیب شناسی جدی ای 
برای این موضوع صورت نپذیرفت. این در حالی است 
که برای تش��کیل وزارت بازرگان��ی طرح و الیحه ای 
از طرف دولت تدوین ش��د ب��دون آنکه ضعف نهادی 
آسیب شناسی شود، از طرف دیگر وزارت امور خارجه 

نیازمند تشکیل معاونت اقتصادی است. 
برخی کارشناس��ان معتقدند که اقتص��اد ایران از 
»تو در تویی نهادی« رن��ج می برد، اما موضوع حتی 
از ت��و در تویی نهادی فراتر رفته و با ترکیب ش��دن 
با س��هم خواهی از مزیت ه��ای واردات، روح تجارت 
بین الملل��ی و رقابت با تاجران هوش��مند خارجی را 
از کشور گرفته است. این دست مسائل ذهن تجارت 

ایران را تضعیف کرده است. 
یکی از برجس��ته ترین ظرفیت ه��ای بالقوه و ذاتی 
اقتص��اد ایران موقعیت ژئوپلیتیک��ی آن برای تبدیل 
ش��دن به هاب بین المللی است، اما این مسائل باعث 
ش��ده ایران به��ره کاف��ی را از موقعیت خ��ود برای 
قبضه کردن بازارهای هدف صادراتی در کش��ورهای 

همسایه نبرد. 
بیشتر شرکت های بین المللی دفاتر خاورمیانه خود 
را در ه��ر جا به جز ایران احداث می کنند و انبارهای 
خ��ود را در مناط��ق آزاد س��ایر کش��ورهای منطقه 
تش��کیل می دهن��د در حالی که مزی��ت آنها در این 
است که انبارهایی پش��ت گمرک جمهوری اسالمی 
ایران برای تامین تقاضای فوری کش��ورهای منطقه 

داشته باشند. 
پس��ابرجام و دس��تاورد ضعیف س��اختار اقتصادی 
و تج��اری ایران برای جذب س��رمایه ها و هیات های 
تج��اری ب��ه منظ��ور بهره گی��ری از فض��ای اصالح 
س��اختاری در تمامی حوزه ها مورد بحث قرار گرفته 
ول��ی به میزان کافی به موضوع تجارت توجه نش��ده 

است. 
در تج��ارت بین الملل��ی از دس��امبر س��ال ٢016 
تاکنون م��وج بزرگ اصالحی ب��رای تقویت یورو در 
مقابل دالر شروع شده است که این موضوع در وهله 
اول در نتیجه شکست سیاست های اقتصادی ایاالت 
متحده و ریاس��ت جمهوری جدید این کش��ور بوده 

است. 
اهمیت نوس��انات ارزش دالر، مناسبات قیمت های 
جهان��ی و برنامه ه��ای واردات و ص��ادرات تمام��ی 
کش��ور های جهان را تحت تاثیر قرار می دهد ولی در 
اقتص��اد ایران چنین رویک��ردی در خصوص تجارت 
بین المللی ب��رای واکنش به تغیی��رات ارزش دالر و 
یورو وجود ندارد و این موضوع ناش��ی از پایین بودن 

هوش تجارت خارجی ایران است. 
چنی��ن پدیده ای در اقتصاده��ای نفتی که ورودی 
باالی دالرهای ناشی از واگذاری منابع طبیعی دارند 

مطرح است.
 بع��د تج��ارت یعن��ی تحلی��ل بازاره��ای هدف و 
بازاریابی تقاضای کش��ورهای ه��دف و دامپینگ بر 
تجارت بین المللی ایران حکمفرما نیست، اگر هم در 
م��وارد خاص چنین اتفاقی بیفتد متاس��فانه با وضع 
ممنوعیت های فصلی و وضع ممنوعیت ورود موقت، 
صادرکننده، مش��تری و س��هم بازار خود را از دست 
می دهد. درآمدهای نفتی بیش��ترین عامل نوس��انات 
تج��اری ایران اس��ت و ای��ن موضوع نش��ان دهنده و 
تصویر کننده مش��کالت ساختاری تجارت بین المللی 

ایران است. 
تجارت ای��ران به ط��ور عمده باید ب��ا تغییرات 
ش��اخص های اقتص��ادی بازاره��ای ه��دف تغییر 
کن��د، ولی در اقتص��اد ایران تجارت بیش��تر یک 
عامل درونزا اس��ت و متغیر ه��ای بیرونی با عنوان 
ش��اخص های اقتص��ادی کش��ور خارج��ی قدرت 
توضیحی بس��یار ناچیزی در بیان نوسانات تجاری 

ایران دارد. 
یعن��ی تاج��ران ایرانی ب��ا رویکرد ش��به دولتی به 
تجارت مشغول هستند، پس نمی توان انتظار داشت 
ک��ه بتوانند با رقب��ای بین المللی خ��ود در بازارهای 
هدف پیروزی تجاری به دس��ت بیاورند. این موضوع 
به طور پنهان، یکی از دالیل تاخیر در آزادس��ازی و 

رقابت پذیری اقتصادی کشور نیز است. 
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بهبود معیشت و اشتغال زایی در 
اولویت نخست دولت

عکس

اش��تغال زایی و بهبود معیش��ت در س��طح جامعه 
همواره ازجمله مس��ائل پراهمیت در اقتصاد کش��ور 
اس��ت، چراکه معیشت مردم رابطه مستقیمی با بروز 
مشکالت اجتماعی و فرهنگی دارد، بنابراین توجه و 
تمرک��ز دولت به افزایش درآم��د خانوار و به تبع آن 
بهبود معیشت مردم و کاهش هزینه کرد سبد خانوار 
ازجمله اولویت و پیش نیازهای دولت دوازدهم خواهد 
بود. بهبود معیش��ت مردم به معنای گام های راس��خ 
دولت در حوزه تأمین کاالهای اساسی و تنظیم بازار 
این نوع کاالها در سطح بازار کشور است. دولت باید 
با اتخاذ تدابیر اساسی سفره مردم را گسترش دهد تا 
توانایی خرید کاالهای اساسی نظیر گوشت، مرغ و... 
در سبد خانوارها فراهم شود، زیرا امروز گزارش های 
رس��یده حاکی از حذف این اقالم ب��ه دلیل افزایش 
قیمت کاالهای اساسی و ضروری است. اشتغال زایی 
دومین چالش اقتصاد ما، ارتباط مستقیم و تنگاتنگی 
با معیش��ت جامعه دارد و از همین س��و برنامه ریزی 
مدون و اساسی برای اشتغال آفرینی ازجمله کارهای 
اساس��ی دولت تلقی می ش��ود. مبلغ 45هزار تومان 
مبلغ بس��یار ناچیزی در س��طح گذران زندگی است 
اما ب��ا تجمیع این مبل��غ می توان گام های اساس��ی 
در راستای اش��تغال زایی ایجاد کرد. زیرساخت های 
عمران��ی کش��ور در ح��ال تکمی��ل اس��ت و دولت 
می  خواهد با حرکت های اقتصادی خود معیش��ت را 
به جامع��ه بازگرداند. پایه اغلب تصمیم  س��ازی های 
اش��تباه در دولت های نهم و دهم زده شد، به گونه ای 
که این دولت ها با سیاس��ت های غلط پولی و مالی و 
ع��دم مراقبت از بازار، هزینه ه��ای تولید را به صورت 
سرس��ام آوری افزای��ش دادن��د و در این ب��ازه زمانی 
رش��د نرخ ارز از 900 تومان ب��ه باالی 3500 تومان 
و در برخ��ی موان��ع تنش زای بازار ب��ه باالی 4000 
هزار تومان نیز رس��ید. این تصمیمات مسبب ایجاد 
حفره  س��یاه عظیمی در بخش تأمین مالی بنگاه شد 
که به واس��طه آن اگر یک بن��گاه برای تولید، نیاز به 
واردات ارزی 10درص��دی داش��ت، امروز این نیاز به 
130درصد افزایش پیداکرده اس��ت. اقتصاد نیازمند 
تداوم تولید است و بنگاه دار نمی تواند خود را محدود 
به خرید م��واد اولیه به صورت روزان��ه کند، بنابراین 
بدون در نظر گرفتن مس��ائل بیمه ای، حمل ونقل و... 
باید برای تأمین مواد اولیه س��االنه خود برنامه ریزی 
دقیقی داشته باش��د که همین مسئله باعث افزایش 

نیاز به نقدینگی بنگاه های تولیدی شده است.
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فرصت امروز: محمد الهوتی، رئیس 
کنفدراسیون صادرات در نشست خبری 
خود با خبرنگاران گفت: اگر هدف دولت، 
رسیدگی به چالش های بخش صادرات 
اس��ت باید پنج اولویت واقعی سازی نرخ 
ارز، منطقی شدن نرخ تسهیالت بانکی، 
س��اماندهی وضعیت حمل ونقل، احیای 
ارتباطات بانکی با س��ایر کشورها و ارائه 
بسته های حمایتی را در صدر برنامه های 
خود قرار دهد.  محمد الهوتی با تشریح 
وضعی��ت ص��ادرات غیرنفت��ی در چهار 
ماهه ابتدای س��ال ج��اری تصریح کرد: 
براس��اس آمارهای��ی که گم��رک ایران 
به تازگ��ی از تج��ارت خارجی منتش��ر 
کرده است، میزان تجارت خارجی ایران 
در ای��ن مدت 29.3 میلی��ارد دالر بوده 
ضم��ن اینکه حج��م تج��ارت 6 درصد 
رش��د داشته اس��ت. این فعال اقتصادی 
بزرگ تر ش��دن س��هم تجارت خارجی 
ایران در این م��دت را به دلیل افزایش 
واردات دانس��ت و تاکید کرد: اگر حجم 
و تنوع واردات ایران به نحوی باش��د که 
کاالهای واس��طه ای و تجهی��زات را در 
برگیرد، افزایش واردات به معنای رش��د 

تولید داخلی کشور است. 
رئیس کنفدراس��یون صادرات، میانگین 
قیم��ت کااله��ای صادرات��ی را 358 دالر 
در هر تن عنوان و خاطرنش��ان کرد: باید 
سیاست گذاری های کشور به نحوی باشد 
که در راس��تای اج��رای اقتصاد مقاومتی، 
صادرات با ایجاد ارزش افزوده باالتر انجام 

شود. 
افزایش سهم کره جنوبی در تجارت 

خارجی ایران
الهوتی ب��ا بیان اینک��ه در چهارماهه 
ابتدای سال امارات و هند سهم کمتری 
را در تجارت خارجی کش��ور داشته اند، 
اظه��ار داش��ت: خوش��بختانه ارتباطات 
مس��تقیم ایران ب��ا بازاره��ای صادراتی 
برقرار ش��ده و واس��طه ها در حال حذف 
ش��دن هس��تند. عضو هیأت نمایندگان 
اتاق ایران با بیان اینکه دولت در بودجه 
امس��ال 120میلیارد توم��ان را به عنوان 
مش��وق صادراتی در نظر گرفته اس��ت، 
گفت: قرار است از منابع صندوق توسعه 
مل��ی و بانک ها، 6800 میلی��ارد تومان 

با نرخ تس��هیالت ارزان قیمت در اختیار 
صادرات ق��رار گیرد که اگ��ر این اتفاق 
رخ دهد بخش��ی از مش��کالت صادرات 
حل خواهد ش��د.  رئیس کنفدراس��یون 
ص��ادرات ای��ران با تحلیل آم��ار تجارت 
خارجی ایران در چهار ماهه ابتدای سال 
جاری گفت: سهم کره جنوبی در تجارت 

خارجی ایران افزایش یافته است.
 به گفته رئیس کنفدراسیون صادرات 
ایران، واردات کاال ب��ا کیفیت باالتر رخ 
داده و طرف های تجاری ایران را در این 
رابطه کره و آلمان تشکیل می دهند که 

حائز اهمیت است. 

سوق دادن واردات به کاالهای 
واسطه تولید

الهوتی در ادامه خاطرنشان کرد: واردات 
15.8 میلی��ارد دالر ب��وده و خودرو 426 
میلیون دالر این عدد را تشکیل داده است، 
نش��ان می دهد که سهم واردات خودرو از 
کل واردات باال نیست؛ در عین حال باید 

واردات را به سمت کاالهای واسطه تولید 
و ماش��ین آالت و تجهی��زات س��وق داد. 
الهوتی گفت: آنچه ما در کنفدراس��یون 
بررس��ی کردیم، موانع صادراتی را در 30 
بخش دسته بندی می کند، اما با توجه به 
اولویت بندی که باید صورت گیرد، به نظر 
می رسد که می توان پنج اولویت اول برای 
دولت دوازدهم پیشنهاد داد که حمایت از 
صادرات و واقعی شدن نرخ ارز متناسب با 

تورم از مهم ترین آنهاست. 

ضرورت توجه دولت به جذب 
سرمایه گذاری خارجی

وی س��ایر اولویت ه��ا را نیز برش��مرد و 
تصریح کرد: تورم 9درصد است، در حالی که 
نرخ تسهیالت تا 25درصد در بانک ها اخذ 
می ش��ود، لذا نرخ تسهیالت دو برابر قیمت 
واقعی خود است، بنابراین تا زمانی که نرخ 
متناس��ب با واقعیت های اقتصادی کش��ور 
تعیین نش��ود، قیمت تمام شده کاالها باز 
ه��م افزایش خواهد داش��ت. در عین حال 
اولویت س��وم س��اماندهی و کاهش قیمت 
حمل و نقل صادراتی است. الهوتی با تاکید 
بر ض��رورت توجه دولت دوازدهم در جذب 
سرمایه های خارجی در توسعه حمل و نقل 
کشور گفت: اولویت دیگر اجرای بسته های 
حمایتی اس��ت، این در حالی است که اگر 
دولت به هر دلیلی عالقه ای به اجرای احکام 
برنامه شش��م در خصوص ن��رخ ارز ندارد، 
حداقل باید با ارائه بسته های حمایتی بتواند 
قیمت افزایشی هر ساله را به نوعی جبران 
کن��د. وی افزود: بعد از توافقات هس��ته ای 
طرف های تجاری جدی��دی پیدا کرده ایم، 
لذا این نشان می دهد که بازار جدیدی برای 
ایران باز شده و باید این بازار را حفظ کرده 
و بازارهای جدیدتری نیز نیاز است؛ ضمن 
اینکه بازارهای قبلی را هم نباید از دس��ت 
دهیم؛ نمونه آن هم بازار افغانستان است که 
باید سعی کرد ضمن حفظ بازارهای گذشته 

بازار جدید را هم به دست آوریم. 

در نشست خبری رئیس کنفدراسیون صادرات ایران عنوان شد 

اولویت های پنج گانه برای بهبود شرایط صادرات کشور
حمل و نقل ریلی

ایران؛ شاهراه ترانزیت ریلی
معاون بهره برداری و سیر و حرکت راه آهن ایران با بیان 
اینکه برای در دس��ت گرفتن ب��ازار ترانزیت باید کاال را 
در حداق��ل زمان و با حداق��ل قیمت عبور دهیم، گفت: 
اگر موفق به انجام این کار شویم، می توانیم تجارت بین 
اروپا و چین را توسعه بدهیم. ابراهیم محمدی افزود: باال 
بردن سرعت واگن های ترانزیت کشور و همچنین کاهش 
هزینه ها مواردی هس��تند که در حوزه اقدامات تشویقی 
انجام گرفته است. وی با یادآوری اینکه عالوه بر ثابت نگه 
داشتن تعرفه ها از سال 87، 15 تا 50 درصد تخفیف نیز 
اختصاص یافته اس��ت، اظهار داشت: تنها به دنبال بحث 
تخفیف مسیر نبوده ایم بلکه بسیاری از همکاران خود را 
ترغیب کرده ای��م که در پایانه های تخلیه و بارگیری نیز 
سرمایه گذاری کنند. محمدی یکی از اصلی ترین محورها 
در تفاهم نامه ها را کاهش قیمت و تک نرخی کردن حمل 
اعالم کرد. معاون بهره برداری و س��یر و حرکت راه آهن 
ایران در عین حال اجرای بارنامه سراس��ری را مهم ترین 
اقدامی بی��ان کرد که به زودی به بهره برداری می رس��د 
و تاکید ک��رد: در این بارنامه، بارنامه های کش��تیرانی و 
ریل یکس��ان خواهد شد و به دنبال حمل و نقل ترکیبی 
هس��تیم. این مقام مس��ئول با اظهار امیدواری از اینکه 
بتوانن��د با دنبال کردن بازاره��ای جدید، افزایش حجم 
ترانزیت عبوری ریلی از کش��ور را داش��ته باشند، درباره 
تفاهم نامه های منعقد شده در حوزه ترانزیت ریلی گفت: 
در دو سال گذشته تفاهم نامه های متعددی با کشورهای 
حوزه CIS و ترکیه داشته ایم که یکی از آنها تفاهم نامه 
س��ه جانبه بین ترکمنس��تان، قزاقس��تان و ایران برای 
ترانزیت کاالی قزاقس��تان از اقلیم ترکمنس��تان، ایران 
و خلیج فارس اس��ت. محمدی همچنین ب��ه توافقنامه 
چهارجانبه چین، قزاقس��تان، ترکمنستان و ایران اشاره 
ک��رد. به گفت��ه وی، تفاهم نامه س��ه جانبه بی��ن ایران، 
آذربایجان و روس��یه ب��رای حمل کانتین��ر، تفاهم نامه 
پنج جانبه ایران، آذربایجان، گرجستان، اوکراین و لهستان 
برای حمل قطار، تفاهم نامه های متعدد اکو از جمله فعال 
کردن کریدور اس��الم آباد، تهران، استانبول و همچنین 
تفاهم نام��ه چهارجانبه قطار اکو از اس��الم آباد به آلماتی 
بین کشورهای پاکستان، ایران، ترکمنستان و قزاقستان 
از دیگر تفاهم نامه های منعقد شده است. وی با بیان اینکه 
ای��ران از طریق خلیج فارس و دری��ای عمان به اقیانوس 
هن��د و از آنجا به آب ه��ای آزاد دسترس��ی دارد، افزود: 
این موقعیت شرایطی را فراهم کرده است که می توانیم 
کاالی کش��ورهای CIS را از ایران به بندر شهید رجایی 

و از آنجا با کشتی به کشورهای هدف ترانزیت کنیم. 

یادداشت

محسن بهرامی ارض قدم
رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات 

اتاق بازرگانی تهران 
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مدی��رکل اطالع��ات س��ازمان ام��ور 
مالیاتی از ارسال اطالعات حساب بانکی 
با گردش ب��االی ۵۰۰ میلیون تومان به 

این سازمان خبر داد. 
به گزارش پژوهش��کده پولی و بانکی، 
علی رستم پور با بیان اینکه سازمان امور 
مالیات��ی نه تنها با بانک ه��ا بلکه با تمام 
اش��خاص و دس��تگاه هایی که مش��مول 
حکم ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های 
مستقیم ش��ده اند، بعد از ابالغ آیین نامه 
اجرایی در دی ماه جلس��ات متعددی را 
برگ��زار کرده اس��ت، گفت: ب��ا توجه به 
گس��تردگی حجم اطالعات که در قانون 
پیش بین��ی ش��ده، این فرآین��د زمان بر 
اس��ت. در واق��ع اق��الم اطالعاتی که در 
برخی سازمان ها وجود دارد با زیرساخت 
اس��تانداردی ک��ه در س��ازمان مالیاتی 
مطاب��ق قانون ایج��اد ش��ده همخوانی 
دس��تگاه ها  دیگ��ر  به عب��ارت  ن��دارد، 
اطالعاتی را دارند که قابل استفاده برای 
سازمان نیس��ت و برای این موضوع باید 

چاره اندیشی شود. 
به  گفته رس��تم پور، براس��اس قانون، 
آیین نام��ه دریاف��ت اطالع��ات مالی از 
بانک ه��ا باید با مش��ارکت بانک مرکزی 
تدوی��ن ش��ود، ک��ه بع��د از تدوین این 
آیین نامه توس��ط دو وزی��ر یعنی وزرای 
اقتصاد و دادگستری، به سازمان مالیاتی 
ابالغ شده است. در این آیین نامه، توافق 
حاصل ش��د که س��ازمان مالیاتی برای 
دریاف��ت اطالعات پولی س��راغ بانک ها 
نرود و اطالعات مالی مورد نیاز )از جمله 
بس��ته ۵ پولی( را از بانک مرکزی تامین 
کن��د، بان��ک مرکزی نیز این پیش��نهاد 
را پذیرف��ت و قرار ش��د بان��ک مرکزی 
اطالعات مورد نیاز سازمان را جمع آوری 
کند و اطالعات طبقه بندی شده براساس 

آیین نامه را به سازمان تحویل دهد. 
وی ادامه داد: بر مبنای توافق دیگری 
که با بانک مرک��زی صورت گرفت، حد 
آستانه بررس��ی اطالعات پولی شاخص 
۵۰۰ میلی��ون توم��ان در نظ��ر گرفت��ه 
ش��د، به ای��ن معنا که اگ��ر گردش های 
س��االنه تمام حس��اب های فرد، کمتر از 
۵۰۰ میلی��ون تومان ب��ود این اطالعات 
از ط��رف س��ازمان م��ورد بررس��ی قرار 

نگی��رد. دو دلیل عمده برای این موضوع 
در نظر گرفته ش��د؛ نخست آنکه عمده 
حس��اب های زیر ۵۰۰میلیون مش��مول 
مالی��ات زیادی نمی ش��وند و از س��وی 
دیگر در شروع کار س��ازمان در بررسی 
حس��اب های بانک��ی، بررس��ی تمام این 
حس��اب ها به یک فرآیند پیچیده تبدیل 

می شد. 
اس��ت  ممک��ن  اف��زود:  رس��تم پور 
حساب های بسیاری از افراد در محدوده 
۵۰۰ میلیون تومان گردش داشته باشد، 
به عنوان مثال با خریدوفروش یک ملک 
مس��کونی رقمی در حدود ۵۰۰ میلیون 
تومان جابه جا می شود، اما سازمان بنا به 
دالیلی که اش��اره ش��د به  دنبال بررسی 
این موارد نیس��ت، البته این حد آستانه 
با موافقت وزیر اقتصاد قابل تغییر است. 
مدی��رکل دفت��ر اطالع��ات مالیات��ی 
سازمان مالیاتی با اشاره به اینکه در این 
فاصله بانک مرکزی بخش��ی از اطالعات 
بانکی توافق ش��ده با س��ازمان مالیاتی از 
جمل��ه تس��هیالت ریال��ی و ارزی را در 
اختیار س��ازمان قرار داده اس��ت، گفت: 
در مرحله بعد نوبت به دریافت اطالعات 
بلندم��دت  و  کوتاه م��دت  س��پرده های 
)دیداری و غیردیداری( رسید که در این 
قس��مت بانک مرکزی اعالم کرد به این 
اطالعات دسترسی ندارد و باید از طریق 
بانک ها تامین ش��ود. متاس��فانه هرچند 
جلس��ات متعددی در این زمینه برگزار 
ش��د اما امکان دریاف��ت این اطالعات از 

بانک مرکزی فراهم نشد. 
وی افزود: به هر حال سازمان مالیاتی 
موظف به اجرای قانون است و به همین 
جهت از س��ه ماه پیش یعنی اردیبهشت 
امس��ال جلس��اتی با بانک های دولتی و 
خصوصی و همچنین تشکل های مرتبط 
با آنها برگزار ش��د ت��ا از طریق بانک ها 
اطالعات مربوط به سپرده ها به سازمان 
مالیاتی ارائه ش��ود، در این بین بانک ها 
ای��ن نکته را مطرح کردند که در صورت 
ارائه هماهنگ این اطالعات به س��ازمان 
مش��کلی با اجرای این ط��رح ندارند اما 
در صورت��ی که فرآیند دریافت اطالعات 
با مش��ارکت ناقص تع��دادی از بانک ها 
صورت گی��رد، این بیم وج��ود دارد که 

س��پرده ها از بانک هایی که با س��ازمان 
مالیاتی همکاری کرده اند خارج شود. 

رستم پور ادامه داد: سازمان مالیاتی نیز 
به بانک ها اعالم کرد براس��اس قانون اگر 
قرار باش��د اطالعات س��پرده ها از بانک ها 
دریافت ش��ود باید تم��ام اطالعات بدون 
کم  و کاست به سازمان تحویل شود و اگر 
قرار باشد پاالیشی هم صورت گیرد توسط 
خود سازمان انجام می شود، به این ترتیب 
آس��تانه ۵۰۰ میلیون تومان نیز برداشته 
خواهد ش��د و بانک ها باید همه اطالعات 
س��پرده ها را تحویل دهند. به این ترتیب 
در هر هفته با نمایندگان ش��ش یا هفت 
بانک جلس��ه برگزار ش��د تا ابهامات آنها 
برطرف شود، در انتهای جلسات نیز توافق 
شد یک سری تفاهم نامه مشترک به امضا 
برس��د، در نهایت ب��رای ۴۰ بانک تجاری 
تفاهم نامه های تدوین  ش��ده در س��ازمان 

مالیاتی ارسال شد. 
مدیرکل س��ازمان مالیاتی خاطرنشان 
ک��رد: در حال حاض��ر تع��دادی از این 
تفاهم نامه ه��ا از س��وی ۹ بان��ک امض��ا 
شده و به سازمان امور مالیاتی بازگشته 
اس��ت. تعدادی از بانک ه��ا نیز در مورد 
تفاهم نام��ه ابهام داش��تند که ق��رار بر 
برگزاری جلس��ات جداگانه شد، در این 
بی��ن ذکر ای��ن نکته ضروری اس��ت که 
هرچند قانونگذار ضمانت اجرایی خوبی 
را ب��رای دریاف��ت اطالع��ات از بانک ها 

در نظر گرفته اس��ت اما هدف س��ازمان 
مالیاتی تعامل با سیستم بانکی است. به 
نظر می رس��د بانک ها یک سری دغدغه 
دارند که س��ازمان مالیات��ی باید به آن 
توجه کند. نگرانی بانک ها این اس��ت که 
اگر ای��ن ارائه اطالع��ات همزمان انجام 
نشود مردم حساب های خود را از بانکی 
که با سازمان همکاری کرده است خارج 
کنند و به بانکی ببرند که اطالعات را به 

سازمان مالیاتی ارائه نکرده است. 
ب��ه  گفت��ه رس��تم پور، ای��ن دغدغ��ه 
بانک ها در حال حاضر رفع شده، چراکه 
اطمینان برای آنها حاصل ش��د که ابزار 
قانونی الزم برای بانک هایی که در زمینه 
ارائه اطالعات همکاری نداش��ته باش��ند 
وج��ود دارد. همچنین ای��ن موضوع نیز 
مطرح ش��د که ارائه اطالع��ات از طریق 
بانک مرک��زی و با هم��کاری این بانک 
صورت گیرد تا دغدغه مورد نظر بانک ها 
به طور کامل حل وفصل شود، در واقع در 
این حالت تمام اطالعات به صورت یکجا 
از بانک مرکزی دریافت می ش��ود که در 
آن تمام بانک ها نیز مش��ارکت دارند، در 
همین راس��تا هفته گذش��ته جلس��ه ای 
با حض��ور معاون مالیات های مس��تقیم 
س��ازمان در کانون عالی بانک ها برگزار 
ش��د و جلس��ه دیگری نیز با آنها در روز 
دوشنبه در س��طح کارشناس��ی برگزار 

شده است. 

مدیرکل اطالعات سازمان امور مالیاتی خبر داد

ارسال اطالعات حساب های بانکی باالی ۵۰۰ میلیون به سازمان مالیاتی راه اندازی خدمت برداشت وجه 
بدون کارت روی خودپردازهای 

بانک پاسارگاد
 بان��ک  پاس��ارگاد در راس��تای تکمی��ل خدمات 
ب��دون کارت خ��ود، خدمات برداش��ت وج��ه بدون 
نیاز ب��ه کارت را روی دس��تگاه های خودپرداز خود 
راه ان��دازی کرد. پی��ش از این نیز خدمت مس��دود 
کردن کارت های پاس��ارگاد، ب��دون نیاز به کارت در 

دستگاه های خودپرداز فعال شده  بود. 
به گزارش روابط عمومی بانک  پاسارگاد، این بانک 
در راستای گس��ترش خدمات بانکداری الکترونیک 
خود و جهت رفاه حال مش��تریان، خدمت برداشت 
ب��دون کارت روی خودپردازها را راه اندازی کرد. این 
خدم��ت به مش��تریان این ام��کان را می دهد که در 
ص��ورت عدم همراه داش��تن کارت نق��دی خود، در 
موارد اضطراری، نس��بت به برداش��ت وج��ه نقد از 

خودپردازهای بانک پاسارگاد اقدام کنند. 
مشتریان برای بهره مندی از این خدمت می توانند 
با ورود به س��امانه بانکداری مجازی، در منوی کارت 
با انتخاب گزینه برداش��ت وجه بدون کارت، نسبت 
به انتخاب کارت، تخصیص رمز سوم و تاریخ انقضای 
رمز سوم اقدام کنند.  پس از آن مشتریان می توانند 
تا تاریخ انقضای انتخاب ش��ده در بانکداری مجازی 
ب��ه یکی از دس��تگاه های خودپرداز بانک پاس��ارگاد 
مراجع��ه کنند و ب��دون وارد ک��ردن کارت، با زدن 
دکمه تایید، وارد منوی برداش��ت بدون کارت شوند. 
سپس با وارد کردن کد ملی خود، مبلغ مورد نظر و 
رمز سومی که در بانکداری مجازی انتخاب کرده اند، 
وجه مورد نظر خود را برداشت کنند.  مرکز مشاوره 
و اطالع رسانی بانک  پاس��ارگاد به شماره 828۹۰ و 
همچنین سیستم دریافت نظرها در سایت این بانک 
ب��ه آدرس www. bpi. ir آم��اده ارائه مش��اوره و 

پاسخ به سواالت مشتریان است. 

امکان پرداخت دسته ای از طریق 
سامانه »کیلید«؛ خدمتی دیگر از 

بانک آینده
بان��ک آین��ده، به منظ��ور تامین رضایت بیش��تر 
هموطنان، امکان پرداخت دس��ته ای قبوض، حقوق، 
س��ود س��هام و... را فراهم ک��رد.  به گ��زارش روابط 
عموم��ی بانک آینده، این بانک با هدف پاس��خ گویی 
به نیاز مشتریان حقوقی و مشترک و نیز صرفه جویی 
در وق��ت و هزینه آنها، قابلیت پرداخت دس��ته ای به 
حس��اب های کارکنان ی��ا ذی نفعان مش��تریان را از 
طریق س��امانه »کیلید« فعال کرد.  بر این اس��اس، 
مش��تریان س��امانه »کیلید« قادر خواهند بود بدون 
مراجعه به شعب بانک و از طریق نسخه »وب کیلید« 
نس��بت به پرداخت حقوق، پاداش، س��ود سهام و... 
به حس��اب ذی نفعان در بانک آینده یا سایر بانک ها 
اقدام کنند.  بدین منظور، الزم اس��ت مشتری سامانه 
 »کیلید« ضمن فعال کردن »گذر واژه وب« به نشانی
 )key. ba24. ir( وارد ش��ده و نسبت به بارگذاری 
فایل دسته ای به فرمت اکسل یا »CSV«اقدام کند. 
بدین ترتیب، دس��تور برداشت از حساب مبدأ ایجاد 
و مش��ابه دس��تور پرداخت های انفرادی، به کارتابل 
امض��ادار/ امضاداران ارس��ال ش��ده و پ��س از تایید 
ایش��ان، مبلغ مورد نظر به صورت برخ��ط )آنالین(، 
به حس��اب های مقصد )حس��اب بانک آینده یا سایر 
بانک ها( واریز خواهد ش��د. از دیگر ویژگی های مهم 
این سامانه، می توان به امکان واریز به حساب مشتری 
ب��ا بارگذاری فایلی ش��امل یکی از اق��الم اطالعاتی 
»شماره حس��اب بانک آینده«،  »شماره کارت بانک 
آینده« و »ش��ماره شبای س��ایر بانک ها«، به صورت 

ترکیبی در یک فایل اشاره کرد. 

خبرنــامه

شکایت بانک مرکزی از صندوق 
تعاون روستایی ولی عصر

پرونده در انتظار صدور حکم دادسرای جرایم پولی
با ش��کایت بانک مرکزی از صندوق تعاون روس��تایی ولی 
عص��ر، پرونده این صندوق در در حال رس��یدگی اس��ت.  به 
گزارش فارس، صندوق تعاون روس��تایی ولی عصر که سال ها 
پیش و قبل از تصویب قانون بازار غیرمتشکیل پولی )مصوب 
۱383( فعالیت خود را با اخذ مجوز از سازمان تعاون روستایی 
آغاز کرد، توانس��ته با تاسیس ۱۵ شعبه، ده ها میلیارد تومان 
سپرده جذب کند. مسئوالن این صندوق که گفته می شود از 
دهه 7۰ این صندوق را راه اندازی کرده اند، عالوه بر همکاری 
نک��ردن با بانک مرکزی و اس��تنکاف از ارائه اطالعات به این 
بان��ک، اعالم کرده اند که نیازی به اخذ مجوز از بانک مرکزی 
ندارند.  گفتنی اس��ت که براساس ماده یک قانون ساماندهی 
بازار غیرمتش��کیل پولی، اش��تغال به عملیات بانکی توسط 
اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت هر عنوان و تاسیس و ثبت 
هرگونه تشکل برای انجام عملیات بانکی، بدون دریافت مجوز 
از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران ممنوع است. عملیات 
بانکی در این قانون به امر واسطه گری بین عرضه کنندگان و 
متقاضیان وجوه و اعتبار به صورت دریافت انواع وجوه، سپرده، 
ودیعه و موارد مش��ابه تحت هر عنوان و اعط��ای وام، اعتبار 
و سایر تس��هیالت و صدور کارت های الکترونیکی پرداخت و 

کارت های اعتباری اطالق می شود.

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.8۱۵دالر آمریکا

۴.۵7۹یورو اروپا

۴.۹۹۰پوند انگلیس

۱.۰۴7درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۰7.8۰۰مثقال طال

۱۱7.22۰هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱8۴.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.2۱8.۱۵۰سکه طرح جدید

۶3۴.۰۰۰نیم سکه

37۴.۵۰۰ربع سکه

2۴۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
در جری��ان معامالت روز دوش��نبه بازار 
س��هام ۹۸ واحد افت ک��رد و در ارتفاع 
۸1 ه��زار و 2۸5واح��د ق��رار گرف��ت. 
بیشترین تاثیر منفی بر حرکت دماسنج 
بازار س��هام روز دوشنبه به نام نمادهای 
پاالیش نفت بندرعب��اس، پاالیش نفت 
اصفهان و گ��روه صنعتی پاکش��و ثبت 
ش��د و در مقاب��ل نماده��ای معامالتی 
کش��تیرانی ایران، پتروش��یمی شازند و 
ارتباطات س��یار ایران با رشد خود مانع 

افت بیشتر شاخص کل شدند. 
 

تیم اقتصادی دولت و بازار سهام
همان طور ک��ه انتظار می رفت، بورس 
ته��ران پس از رش��د خوب چن��د هزار 
واحدی طی ماه ه��ای اخیر که متعاقب 
رش��د قیمت کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهانی صورت گرفت، اینک نیاز به کسب 
انرژی و نیروی کاف��ی دارد. در صورتی 
که تیم اقتصادی دولت در کابینه جدید 
تغییر یابد شاهد گشایش های عمده ای 
در فض��ای کس��ب و کار و فعالیت ه��ای 
اقتصادی کش��ور خواهیم بود. با تمدید 
حض��ور وزرای فعل��ی، انتظ��ار نمی رود 
تغییر خاصی در سیاست ها و برنامه های 
اقتصادی دولت صورت گیرد که آن نیز 
نتیجه ای جز ادام��ه وضعیت موجود به 
همراه نخواهد داش��ت. شایان ذکر است 
پیش از ای��ن و متعاقب افزایش و رونق 

خوب��ی که در بازار نفت رخ داد، س��هام 
مرتب��ط با آن با اس��تقبال بازار و جذب 
نقدینگی مواجه ش��د. البت��ه این بدان 
معنی نیس��ت ک��ه قیمت ه��ا در کلیه 
نمادها به نقطه اش��باع رس��یده اند و با 
تعیی��ن کابین��ه جدید دول��ت می توان 
وضعیت روش��ن تری از ساختار بنیادی 

بازار سهام به دست داد. 

جذابیت گروه فلزات اساسی با 
افزایش نرخ ارز 

روز سه ش��نبه بورس تهران در حالی 
معامالتی متع��ادل را در اغلب نمادهای 
معامالت��ی نظاره گر بود که انعقاد برخی 
قراردادهای خارجی در گروه خودرویی ها 
نتوانست به تداوم هیجان ایجاد شده در 
این گروه و پایداری صف های خرید آن 
بیانجام��د، به طوری ک��ه ب��ا غلبه عرضه 
بر تقاضای سهام از س��وی معامله گران 
اغل��ب حقیق��ی، گ��روه خودرویی ها بر 
م��دار نزول��ی قیمت ها افتاد. از س��وی 
دیگر همزمان با نوسان دوباره بازارهای 
جهان��ی و انتظار ب��رای افزایش نرخ ارز 
در بازار آزاد، تک س��هم های گروه فلزات 
اساس��ی و معدن��ی همچنان ب��ا اقبال 
معامله گ��ران روبه رو بودن��د هرچند در 
پیش  بودن موعد تسویه کارگزاری ها در 
شهریورماه باعث شده تا بورس همچنان 
برای چرخ��ش نقدینگ��ی باقیمانده در 

پیکره خود دست به عصا قدم بردارد. 
افت 5 واحدی شاخص کل فرابورس

ج��اری  معامالت��ی  هفت��ه  میان��ه 

دادوس��تدهای فرابورس ایران با معامله 
342 میلی��ون ورقه به��ادار در 23 هزار 
دفعه به ارزش یک ه��زار و 351 میلیارد 
ری��ال ادامه یاف��ت که حج��م معامالت 
افزای��ش یافت ام��ا ارزش آن ب��ا تغییر 
محسوس��ی روبه رو نش��د. دوش��نبه 16 
مردادماه سهامداران در مجموع بازارهای 
اول و دوم ش��اهد جابه جای��ی نزدیک به 
110 میلی��ون س��هم ب��ه ارزش بیش از 
240 میلی��ارد ری��ال بودند. ب��ه ترتیب 
نمادهای »ذوب« و »چکاپا« بیش��ترین 
حج��م و ارزش معام��الت را ب��ه خ��ود 
اختص��اص دادن��د.  در نم��اد معامالتی 
ذوب آه��ن بیش از 46 میلیون س��هم به 
ارزش اف��زون بر 35 میلی��ارد ریال و در 
نماد ش��رکت گروه صنای��ع کاغذ پارس 
15.6 میلیون سهم به ارزش 51 میلیارد 
ریال دس��ت به دس��ت ش��د. همچنین 
نمادهای »ذوب«، »ش��لیا«، »ش��اوان« 
نماده��ای  پربازدیدتری��ن  »اپ��رداز«  و 
معامالتی شناخته ش��دند. در عین حال 
نمادهای »ثالون��د« و »کیمیا« در حالی 
بیش��ترین رش��د قیمت را تجربه کردند 
ک��ه نمادهای »کمرج��ان« و »اپرداز« با 
باالتری��ن افت قیمتی روبه رو ش��دند. به 
موازات معامالت، نماد شرکت بازرگانی و 
تولی��دی مرجان کار پس از لغو برگزاری 
مجمع عمومی ع��ادی به طور فوق العاده 
صاحبان س��هام بازگش��ایی و در مقابل 
نم��اد معامالت��ی ش��رکت پتروش��یمی 
اصفه��ان، با توجه ب��ه اطالعات دریافتی 
مبنی بر انتش��ار گزارش عدم اظهارنظر 

حس��ابرس در خصوص صورت های مالی 
س��ال 13۹4 متوقف شد. در مجموع سه 
تابلو معامالتی بازار پایه نیز س��هامداران 
تعداد 22۸ میلیون سهم به ارزش بیش 
از 4۸۸ میلیارد ریال را دس��ت به دست 
کردند. در نهایت ش��اخص کل فرابورس 
نیز با افت 5 واح��دی در نزدیکی ارتفاع 
۹26 واحدی ایستاد. سه نماد »میدکو«، 
»ذوب« و »زاگرس« در حالی بیش��ترین 
تاثیر منفی را بر آیفکس به جا گذاشتند 
ک��ه نماد »م��ارون« تا یک واح��د تاثیر 
مثبت بر این نماگر داشت و مانع از افت 

بیشتر آن شد. 

نوسان در تابلوی اوراق تسهیالت 
مسکن

در تابلو اوراق تسهیالت مسکن بیش 
از ۸0 هزار ورقه تس��ه به ارزش بیش از 
62 میلیارد ریال مورد مبادله قرار گرفت 
و قیمت این اوراق در بازه 76۸ تا 7۹7 
هزار ریال نوس��ان کرد. س��رمایه گذاران 
همچنی��ن بیش از 514 هزار ورقه را به 
ارزش 513 میلی��ارد ریال در بازار اوراق 
با درآمد ثابت فرابورس دادوستد کردند. 
در ای��ن ب��ازار اوراق اج��اره هواپیمایی 
ماهان بیشترین حجم و ارزش معامالت 
را در اختی��ار گرفت. نمادهای معامالتی 
اوراق اجاره شرکت واسط مالی شهریور 
سوم و نمادهای معامالتی اوراق مرابحه 
شرکت واس��ط مالی تیر سوم به منظور 
پرداخت اجاره و اقساط شش ماهه اوراق 
در تاریخ 13۹6/05/1۸ متوقف شدند. 

گروه خودرویی بر مدار نزولی قرار گرفت

غلبه جو احتیاط بر بازار سهام 

 بازار س��رمایه به عن��وان آیینه تمام نمای 
اقتصاد، انعکاس دهن��ده تحوالت مختلف از 
جمله تعیین کابینه در دولت جدید و معرفی 
وزرای اقتصادی دولت دوازدهم است. بر این 
اس��اس زمانی که س��خن از بازار سرمایه به 
می��ان می آید در واقع درباره صنایع مختلف 
از جمله پتروش��یمی، پاالیش��گاه، مسکن، 
فوالد، مس، روی، س��نگ آهن، بانک، بیمه، 
لیزینگ و خودرو صحبت می کنیم که بیشتر 
شرکت های بزرگ و عموما موفق این صنایع 
در بازار س��رمایه پذیره نویسی شده و حضور 
دارن��د، بنابرای��ن در کنار س��ایر موضوعات 
اثرگ��ذار، انتخاب کابینه دولت به ویژه وزرای 
اقتصادی نیز به عن��وان مولفه های تاثیرگذار 
بر بازار س��رمایه کش��ور مطرح هستند. ابقا 
یا تغییر هر ی��ک از وزرای کنونی در دولت 
دوازدهم می تواند بر روند معامالت نمادهای 
مختل��ف و نیز صنایع بازار س��رمایه اثرگذار 
باشد. به عنوان مثال در وزارت نفت، احتمال 
ابقای دوب��اره بی��ژن نامدار زنگن��ه در این 
وزارتخانه پررنگ اس��ت و به دلیل اینکه دو 
صنعت پتروشیمی و پاالیشگاهی از صنایع 
مهم در بازار س��رمایه هستند، از نظر تداوم 
برنامه ها و رویکردها تا حدود زیادی وضعیت 

ای��ن صنای��ع در بحث سیاس��ت های کالن 
مشخص است. برنامه و استراتژی وزیر نفت 
در دولت دوازدهم را باید ادامه سیاست های 
گذش��ته وی در دول��ت یازده��م دانس��ت. 
سیاست ایش��ان در بدو ورود به وزارت نفت 
در دولت قبلی تمرکز بر بازگش��ت ظرفیت 
تولید نفت ایران به پیش از تحریم ها، تکمیل 
فازهای پارس جنوب��ی و تکمیل طرح های 
نیمه کاره با درصد پیش��رفت ب��اال بود که از 
ای��ن جهت کارنامه موفقی اس��ت. جدای از 
موضوع نرخ خوراک، سیاست های وزیر نفت 
در دوره قبل اثرات مثبتی برای بازار سرمایه 
به همراه داش��ته اس��ت. به نظر می رسد در 
صورتی که ایش��ان همان سیاست های دوره 
قبل را پیگیری ک��رده و تمام تالش خود را 
معط��وف به حرکت صنعت پتروش��یمی به 
س��مت پایین دستی با دادن تخفیف در نرخ 
خوراک کند، بازار سرمایه از این منظر بتواند 
در دولت دوازدهم شاهد سودآوری صنایعی 
چون پتروش��یمی و پاالیش��ی ها باش��د. در 
ارتباط با صنعت پاالیشگاه نیز سال گذشته 
وزارت نف��ت با اعالم نرخ های جدید س��بب 
بهبود سودآوری صنعت پاالیشگاه برخالف 
انتظارها شد. در صورت ادامه این روند توسط 
وزیر نفت در حمایت از پاالیشگاه ها، سیاست 
کیفی سازی و هدایت این پاالیشگاه به سمت 
رشد کیفیت محصوالت شان به بهبود شرایط 

ای��ن صنعت در بازار س��رمایه کمک خواهد 
ک��رد. وزارت صنع��ت، معدن و تج��ارت از 
دیگ��ر وزارتخانه هایی اس��ت که تصمیمات 
و برنامه ه��ای وزی��ر جدی��د آن می تواند بر 
معامالت بازار س��رمایه اثرگذار باشد. ارتباط 
و حمایت پررنگ بخش خصوصی در صنعت 
و اقتص��اد در این وزارتخان��ه تصمیم گیری 
می ش��ود. سیاس��ت هایی ک��ه در راس��تای 
بهبود رواب��ط صنعتی تجاری ایران با جهان 
اتخاذ می ش��ود سبب رش��د و توسعه همه 
بخش های صنعت و بهبود فضای کسب و کار 
و رقابت پذی��ری خواه��د ش��د ک��ه ب��دون 
ش��ک به نفع بازار س��رمایه است. مهم ترین 
دس��تاوردهای ترکیب تیم اقتصادی دولت 
یازدهم، کاهش تورم و تک رقمی کردن آن، 
کنترل و ثبات نرخ ارز، ساماندهی بدهی های 
دولت و پرداخت بخشی از بدهی های دولت 
توس��ط اوراق خزانه هس��تند. تامین منابع 
خارجی، واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی 
به کمک بهبود فضای کسب و کار و حمایت 
همه جانب��ه از این بخ��ش از جمله مواردی 
هس��تند که با عملی ش��دن آنها می توان به 
ایجاد رونق در اقتصاد و بازار سرمایه امیدوار 
ش��د. افزون بر این در صورت برقراری کامل 
ارتباطات بانک��ی در قالب برجام می توان به 
تک نرخی شدن ارز و کاهش واقعی نرخ بهره 
به محدوده های نزدیک به تورم و همچنین 

رشد متناسب نرخ ارز به میزان تورم ساالنه 
امید داشت که این موارد از جمله مولفه های 
اثرگذار بر معامالت بازار س��رمایه هس��تند 
و در دول��ت دوازدهم می ت��وان انتظار وقوع 
آنه��ا را داش��ت. تک نرخی ش��دن ارز برای 
پتروش��یمی های خوراک مایع بازار سرمایه 
و س��ایر پتروش��یمی ها که با ارز مبادله ای، 
م��اده اولیه خود را دریاف��ت می کردند خبر 
بدی خواهد بود و سود آنها را کاهش خواهد 
داد. صنایع��ی همچون روان��کار و قیر نیز از 
تک نرخی ش��دن ارز متضرر خواهند ش��د و 
در مقابل بعضی صنایع مانند پاالیش��ی ها از 
این اتفاق منتفع خواهند شد. کاهش واقعی 
نرخ س��ود و بهره بانک و اوراق خزانه و بازار 
از دیگر عوامل موثر بر معامالت بازار سرمایه 
اس��ت. کاهش نرخ بهره از دو جنبه موجب 
رش��د بازار سرمایه می ش��ود که یکی از آنها 
کاهش نرخ تامین مالی )هزینه مالی( بنگاه ها 
و شرکت های بازار سرمایه و رشد سودآوری 
آنهاست. همچنین با کاهش نرخ بهره، نسبت 
P/E یا قیمت به سود بازار سرمایه رشد پیدا 
خواهد کرد و به عب��ارت دیگر، فعاالن بازار 
سرمایه به نسبت س��ود مشخص، حاضر به 
پرداخت پول بیش��تری خواهند بود که این 
موضوع نی��ز به رونق بازار س��رمایه بیش از 

پیش کمک خواهد کرد. 
منبع: سنا

تاثیر ابقا یا تغییر وزرای دولت بر بازار سرمایه

خبر

پرداخت بیش از 736 میلیارد ریال 
انواع سود به سرمایه گذاران

 معاونت عملیات شرکت سپرده گذاری مرکزی در هفته 
گذش��ته، تعداد ۸1 مورد اصالح مش��خصات و فایل های 
افزایش سرمایه شرکت های سیمان شاهرود، نیرو ترانس، 
حمل و نقل ریلی پارسیان و ایرانول  را ارسال کرد. معاونت 
عملیات ش��رکت سپرده گذاری مرکزی در هفته گذشته 
بی��ش از 736 میلی��ارد و 2۹۹ میلیون ریال انواع س��ود 
به یک هزار و 353 س��رمایه گذار پرداخت کرد. براساس 
ای��ن گزارش، در معامالت هفته گذش��ته فرابورس ایران 
تع��داد 6 هزار و ۸5۹ نفر با اس��تفاده از اوراق حق تقدم 
تسهیالت مسکن وارد فرآیند دریافت تسهیالت از بانک 
مسکن شدند. حجم معامالت حق تقدم تسهیالت مسکن 
در هفته منتهی به 13 مرداد ۹6 بیش از 3۸2 میلیون و 
34۹ هزار برگه اوراق بود. معامالت حق تقدم تسهیالت 
مسکن از سال ۸۹ در ش��رکت فرابورس ایران آغاز شده 
است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیالت 
مسکن در این شرکت معامله می شود. براساس بخشنامه 
بانک مس��کن، نرخ سود تس��هیالت خرید خانه، فروش 
اقساطی و جعاله تعمیر مس��کن از 1۸.5 به 17.5درصد 
کاهش یافته و مدت زمان بازپرداخت تعیین ش��ده است. 
س��قف فردی تسهیالت خرید از محل گواهی حق تقدم 
استفاده از تسهیالت مسکن در تهران 600 میلیون ریال، 
در مراکز اس��تان ها و شهرهای باالی 200 هزار نفر،500 
میلیون ریال و س��ایر مناطقه شهری 400 میلیون ریال 

است. 

عرضه عمده سهام غیرمدیریتی 
مارون 4

ش��رکت گروه گس��ترش نفت و گاز پارسیان،  هفت و 
هشت صدم درصد از سهام شرکت پتروشیمی مارون را با 
نماد معامالتی مارون 4 به فروش می رس��اند. عرضه 2۸3 
میلیون و 22۸ هزار و 31۹ س��هم از این شرکت به طور 
یکجا و نقد یا شرایطی به ارزش پایه بیش از ۹34 میلیارد 
تومان از طریق بازار دوم فرابورس ایران انجام خواهد شد. 
قیمت پایه هر سهم 33000 ریال و تاریخ عرضه چهارشنبه 
1۸ مرداد ۹6 تعیین شده است. از جمله سهامداران اصلی 
پتروشیمی مارون را گروه پتروشیمی تابان فردا، تاپیکو و 
س��ازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با مالکیت 20، 

16.5 و 12.۸درصدی تشکیل می دهند. 

عرضه 193 هزار تن گندم در قالب 
طرح قیمت تضمینی

روز سه ش��نبه، در ت��االر محصوالت کش��اورزی بورس 
کاالی ای��ران یک هزار و 26۸ تن جو دامی در قالب طرح 
قیمت تضمینی، 12 هزار تن گندم دوروم، 2 هزار و 675 
تن شکر سفید، 300 تن روغن خام، 150 تن ذرت دانه ای 
و 175 تن جو دامی عرضه شد. تاالر محصوالت کشاورزی 
ب��ورس کاالی ای��ران روز دوش��نبه 16 مردادماه، میزبان 
عرض��ه 1۹3 هزار و 40۸ تن گندم خوراکی اس��تان های 
اردبیل، مرکزی، زنجان و خراس��ان شمالی در قالب طرح 
قیمت تضمینی بود. ت��االر محصوالت صنعتی و معدنی 
ب��ورس کاال نیز در ای��ن روز میزبان عرضه 260 تن مس 
مفتول، 600 تن مس کاتد و 20 هزار تن مس کم عیار بود. 
افزون بر این، 140 تن سولفور مولیبدن، 12 تن کنسانتره 
فلزات گرانبها، 46 تن تیرآهن متوس��ط و 4۸ تن میلگرد 
نیز در این تاالر عرضه شد. در تاالر صادراتی بورس کاالی 
ای��ران نیز طی ای��ن روز 24 هزار و ۹46 تن قیر و گوگرد 
عرضه شد. تاالر فرآورده های نفتی و پتروشیمی نیز شاهد 
عرضه 76 هزار و 37 تن انواع مواد پلیمری، قیر، لوب کات 
و وکیوم بات��وم بود. بازار فرعی ب��ورس کاالی ایران نیز در 
این روز عرضه 200 تن سولفات آمونیوم و۹00 تن پتاس 

)کلرید پتاسیم( را تجربه کرد. 

معامله 111 هزار تن انواع فرآورده های 
نفت و گاز

در جری��ان معامالت بازار فیزیکی ب��ورس انرژی ایران 
کااله��ای آیزوفید، آیزوریس��ایکل، ح��الل 402 و حالل 
404 پاالی��ش نفت تبریز، برش س��نگین، گاز بوتان، گاز 
پروپان و گاز مایع صنعتی پتروش��یمی بندر امام و حالل 
402 پاالیش نفت کرمانش��اه در رینگ داخلی و میعانات 
گازی مجتمع گاز پارس جنوبی، نفت کوره 3۸0 س��انتی 
اس��توک ش��رکت ملی نفت ایران و نفت گاز شرکت ملی 
نف��ت ایران در رینگ بین الملل عرضه ش��دند. ارزش کل 
معامالت صورت گرفته در این روز معادل ۸.2۸۸ تن و به 
ارزش بیش از 12۹ میلیارد و 264 میلیون ریال است. از 
نکات قابل توجه معامالت این روز می توان به معامله بیش 
از 7میلی��ون 400 هزار لیتر انواع حالل در رینگ داخلی 
بازار فیزیکی بورس انرژی ایران اش��اره کرد. الزم به ذکر 
است با احتس��اب معامالت این روز ارزش معامالت بازار 
فیزیکی بورس انرژی ایران با معامله بیش از 111 هزار تن 
انواع فرآورده های هیدروکربوری در نیمه نخست مردادماه 
از م��رز 1،55۸ میلیارد ریال عب��ور کرد. از معامالت فوق 
س��هم رینگ داخلی 72 هزار تن و به ارزش ۹62 میلیارد 
ریال و سهم رینگ بین الملل 3۹ هزار تن و به ارزش 5۹5 

میلیارد ریال بوده است. 

یادداشت

فرابورس

بیشترین درصد افزایش
عمران و توس��عه فارس در حالی عنوان نخس��ت جدول 
بیشترین درصد افزایش را از آن خود کرد که سامان گستر 

اصفهان در جایگاه دوم این گروه قرار گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

2.۹6۹4.۹۹ثفارس

2.2614.۹7ثامان

1.0574.۸6پالسک

5.7614.4۸کپشیر

2.2164.33شاراک
4.2614.16خنصیر
3.3۹73.54حکشتي

 بیشترین درصد کاهش
سیمان اصفهان صدر نشین جدول بیشترین درصد کاهش شد. 
لنت ترمز ایران در رده دوم این گروه ایس��تاد. کاشی پارس هم در 

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

)6.52(14.۹57سصفها
)4.۹۸(5.2۸3خلنت

)4.۸۸(7.017کپارس

)4.۸5(4.455مداران

)4.77(2.61۸سصوفي
)4.71(5.202بموتو
)4.62(۸6۸خزر

پرمعامله ترین سهم
توس��عه معادن و فلزات پرمعامله ترین سهم بازار بورس 
ش��ناخته ش��د. پارس خودرو در رده دوم این گروه ایستاد. 

فوالد مبارکه اصفهان هم در رده های باال قرار گرفت.
تعداد دفعهقیمتنام

36.2۸۹ 1254ومعادن

27.5۹۸ ۹51خپارس
27.063 16۸0فوالد

17.0۸2 1057پالسک

13.707 774خزامیا
11.325 52۸شپلي

11.2۸۹ 2360کمنگنز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را توسعه معادن 
و فلزات ب��ه خود اختصاص داد. فوالد مبارکه اصفهان رتبه 
دوم را به دس��ت آورد. آسان پرداخت پرشین هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

45.524 1254ومعادن
45.465 16۸0فوالد
33.۸۸6 241۹6آپ

30.314 3166خاهن
2۸.0۹7 24۸۹کمنگنز
27.۸۸۸ 4455مداران
26.254 ۹51خپارس

بیشترین سهام معامله شده
ف��والد مبارکه اصفه��ان در حالی رتبه نخس��ت جدول 
بیش��ترین س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس 
خودرو در این گروه دوم ش��د و ب��ه پرداخت ملت در رتبه 

سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

16۸02240فوالد
۹511۸۸2خپارس
2226315۸3پرداخت
10571241پالسک
31661211خاهن
24۸۹10۹7کمنگنز
1254۸3۸ومعادن

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

55611112ددام
1۸۸6۹43کساپا

23455۸6خمحور
۹33466خکمک
11673۸۹خریخت
52۸3377خلنت
1663333قثابت

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

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

7441.۹۸وخارزم
46762.22کگاز

13442.4۹واعتبار
10۹43.2۸پردیس
175۸3.3۹وبانک
10533.51ورنا
16513.66ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com

بورس کاال

بورس انرژی 
امیر صالحی

مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری بانک خاورمیانه
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معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
ریاست جمهوری  علمی وفناوری  معاونت 
گف��ت: با توجه ب��ه اقدامات انجام ش��ده 
در ح��وزه دانش بنیان و جذب س��رمایه 
از س��وی معاونت علم��ی امیدواریم که 
به زودی ب��ورس دانش بنیان در کش��ور 

ایجاد شود. 
به گزارش ایس��نا، علیرض��ا دلیری در 
مراس��م انعقاد تفاهم نامه با بانک س��په 
اظهار ک��رد: با توجه ب��ه اقدامات مثبت 
معاونت علمی در راستای ایجاد یک فایل 
مستقل برای شرکت های دانش بنیان در 
بورس و حضور چند شرکت دانش بنیان 
در تابلوی بورس امیدواریم به زودی بورس 
دانش بنیان برای توسعه شرکت های فعال 

در این حوزه ایجاد شود. 
وی در ادام��ه اف��زود: تأمی��ن مال��ی 
شرکت های دانش بنیان از طریق حضور 
این ش��رکت ها در بورس و عرضه سهام 

آنه��ا در تابل��وی بورس در ح��ال حاضر 
امکان پذیر شده و یک تابلوی اختصاصی 
برای sme ها )کسب وکارهای کوچک و 
متوسط( و شرکت های دانش بنیان ایجاد 
شده و با انجام فرآیندهای الزم و تدوین 
آن باید تعداد زیادی ش��رکت در تابلوی 

بورس حضور داشته باشد. 
دلیری خاطرنش��ان کرد: برای حمایت 
از شرکت های دانش بنیان معاونت هزینه 
50درصد ورود ش��رکت های دانش بنیان 
به ب��ورس را پذیرفته تا به توس��عه این 

حوزه کمک کند. 
معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه 
معاون��ت علمی به ورود به بازار س��رمایه 
اشاره کرد و گفت: پس از انعقاد تفاهم نامه 
با س��ازمان بورس، فایل مس��تقلی برای 
موضوع دانش بنیان باز شد و صندوق های 
جس��ورانه برای حمایت از این شرکت ها 
تش��کیل ش��دند و در حال حاضر حدود 

هش��ت صندوق مجوز دریافت کرده اند. 
وی همچنین به موضوع ورود به نهادهای 
مالی موجود از جمله بانک ها اش��اره کرد 
و گفت: موضوع س��رمایه گذاری بانک ها 
در ح��وزه دانش بنیان باید اتفاق بیفتد و 
فرآیند جذب طرح و ایجاد مراکز نوآوری 
و برگزاری اس��تارتاپ ها امکان پذیر شود. 
معاون توس��عه مدیریت و جذب سرمایه 
معاون��ت علمی اف��زود: در ح��ال حاضر 
ب��ا بی��ش از 9 بان��ک در ح��ال مذاکره 
هس��تیم تا به زودی در ای��ن حوزه منابع 
مالی تأمین ش��ود و رشد چشمگیری را 
شاهد باشیم. دلیری تأکید کرد: با توجه 
به اینکه طرح های دانش بنیان طرح هایی 
هستند که به صورت مرتب در حال رشد 
هس��تند، بازار آنها قاب��ل تأمین خواهد 
بود و امکان ارتق��ای محصول و ورود به 
بازارهای خارجی را دارند، لذا متمایزتر از 
طرح های س��نتی هستند و تجربه خوبی 

بود. 
براس��اس اعالم روابط عمومی معاونت 
در  ریاس��ت جمهوری،  علمی وفن��اوری 
این مراس��م تفاهم نامه ای میان معاونت 
و  ریاس��ت جمهوری  علمی وفن��اوری 
بانک سپه منعقد ش��د تا با به کارگیری 
ظرفیت های بازار پول و س��رمایه کشور 
در جهت رش��د و توس��عه محصوالت و 
خدم��ات دانش بنی��ان و تحق��ق اهداف 

اقتصاد مقاومتی گام برداشته شود. 
همکاری در راه اندازی »مرکز شتابدهی 
و نوآوری«، همکاری در تأسیس و توسعه 
فعالیت صندوق سرمایه گذاری جسورانه 
و همکاری در جهت اس��تفاده از خدمات 
و محص��والت ش��رکت های دانش بنیان 
در حوزه ه��ای کاری مرتب��ط با طرفین 
تفاهم نامه از جمل��ه خدمات فین تک ها 
محوره��ای اصلی انعقاد ای��ن تفاهم نامه 

هستند. 

گروه خبری نظام پایش ش��اخص های فناوری اطالعات و 
ارتباطات کش��ور بخشی از گزارش ساالنه روند رشد اینترنت 
در دنیا را منتش��ر کرد. براس��اس این گزارش، رش��د عرضه 
تلفن های هوشمند با کاهش همراه است. گروه خبری نظام 
پایش شاخص های فناوری اطالعات و ارتباطات کشور مرکز 
برنامه ری��زی و نظ��ارت راهبردی فناوری اطالعات وابس��ته 
به س��ازمان فن��اوری اطالعات ای��ران گزارش س��االنه روند 
 Code Conference شکل گیری اینترنت در جهان که در

کالیفرنیا ارائه شده است منتشر کرد. 
نرخ رشد اسمارت فون به ۳ درصد رسید

بررس��ی های صورت گرفته نشان می دهد که روند رشد 
تلفن های هوش��مند در دنیا رو به کندی می رود. به نحوی 
که رشد عرضه تلفن های هوشمند در سال گذشته ۳درصد 
بوده است که نسبت به نرخ رشد ۱0درصد در سال ۲0۱5، 

کاهش داشته است. 
درآمد گوگل از تبلیغات آنالین ۲۰ درصد رشد کرد

برآوردها همچنین حاکی از آن است که تبلیغات اینترنتی 
در حال رشد است. 

اینترنت��ی  تبلیغ��ات  ب��ازار  در  ک��ه  نح��وی  ب��ه 
،۲0۱۶ س��ال  در  تبلیغ��ات  از  گ��وگل   درآم��د 

 ۲0 درصد و فیس بوک ۶۲ درصد رشد داشته است. 

صوت جایگزین متن شد
در همی��ن حال پارامتر دیگری که در روند رش��د اینترنت 
مورد توجه قرار گرفته است، استفاده کاربران از صوت به جای 
متن بوده است. به نحوی که طبق این گزارش صوت جایگزین 
متن در پرس وجوهای آنالین می شود. گفته شده است که در 
سال ۲0۱۶، ۲0 درصد پرس وجوها از طریق تلفن همراه صوتی 

بوده اند و دقت این پرس وجوها 95 درصد بوده است. 
تماشای تلویزیون کاهش یافت

با افزایش سرویس های ویدئویی آنالین، میزان تماشای 
تلویزیون در خانه در حال کاهش اس��ت. به نحوی که نت 
فیلیکس )یکی از س��رویس های ویدئوی آنالین( نسبت به 
۱0 س��ال گذش��ته، از صفر به ۳0 درصد درآمد سرگرمی 

خانگی در آمریکا دست یافته است. 
6. ۲ میلیارد نفر در جهان گیم بازی می کنند

از سوی دیگر، بازی های تعاملی در سراسر جهان در حال 
رشد هستند. به این معنی که در سال ۲0۱۷ تعداد بازیکنان 
گیم به ۲.۶ میلیارد نفر رسیده است و این درحالی است که 
در س��ال ۱995 تنها ۱00 میلیون نفر در دنیا بازیکن گیم 
بودند. با این وجود، تخمین زده می شود که درآمد بازی در 
سال ۲0۱۷ به مرز تقریبی ۱00 میلیارد دالر برسد و چین 

در صدر بازار بازی های تعاملی رایانه ای قرار دارد. 

رشد ابزارهای ارتباطی در چین و هند
در ای��ن گزارش، چین هنوز هم بازار جذابی اس��ت که در 
آن خدمات تلفن همراه، پرداخت و خدماتی مانند اش��تراک 
آنالین برحسب تقاضا، رش��د زیادی داشته است. در همین 
حال گفته ش��ده است که رش��د اینترنت در هند قابل توجه 
اس��ت. به نحوی که تعداد کاربران اینترنت در هند بیش از 
۲۸ درصد در سال ۲0۱۶ رشد داشته است. با کاهش قیمت 
اینترنت پهن باند سیار در هند، تعداد مشترکان اینترنت سیار 
و حجم داده مصرفی این مشترکان در حال رشد سریع است. 

رشد نفوذ گجت های پوشیدنی در آمریکا
از س��وی دیگ��ر در آمری��کا، ضری��ب نف��وذ گجت های 
رس��یده  ۲5درص��د  ب��ه   )wearables( پوش��یدنی  
 اس��ت. همچنی��ن در س��ال ۲0۱۶ بی��ش از ۶0درص��د 
مص��رف کنن��دگان تمایل به اش��تراک داده ه��ای خود با 

سرویس هایی مانند گوگل داشته اند. 
آمازون پیشرو در رایانش ابری

آم��ازون   نی��ز  اب��ری  رایان��ش  رقاب��ت   در 
)Amazon Web Services( هنوز پیش��رو اس��ت، اما 
گوگل و مایکروس��افت هم رقابت نزدیک��ی با آمازون دارند. 
مشتریان تمایلی به وابستگی به تنها یک بازیگر بازار ندارند 
و این موضوع باعث واگرایی در بازار رایانش ابری شده است. 

رشد گوشی های هوشمند کند شد

بورسدانشبنیانایجادمیشود
اخبار

معاون وزیر ارتباطات: 
آمار ترابردپذیری اپراتورها معتبر 

نیست

هی��چ یک از آماری که درب��اره ترابردپذیری اعالم 
می ش��ود معتبر نیس��ت و فق��ط آماری که توس��ط 

رگوالتوری اعالم شود مورد اعتماد و استناد است. 
مع��اون وزی��ر ارتباطات درب��اره ابهام کارش��کنی 
در خ��روج مش��ترکان موبایل از اپرات��ور، گفت: این 
صحبت ها درست نیست، اپراتور مقصد تصور می کند 
اپراتور مبدا برای خروج مشترک مانع تراشی کرده اما 

بررسی الگ کاربر خالف آن را نشان می دهد. 
به گ��زارش تجارت نی��وز، علی اصغ��ر عمیدیان در 
پاسخ به این س��وال که اپراتور اول با استناد به آمار 
مرکز مدیریت ترابرد )تغییر اپراتور با حفظ ش��ماره 
موبای��ل( نتیجه اجرای ترابردپذی��ری را به نفع خود 
مثب��ت اعالم می کن��د، در همین ح��ال اپراتور دوم 
نیز با اس��تناد به آم��ار همین مرک��ز، اپراتور رقیب 
را ب��ه ممانعت از خروج مش��ترکان مته��م می کند، 
چرا رگوالتوری ش��کایت اپرات��ور دوم در این زمینه 
را بررس��ی و موضوع را ش��فاف نمی کند، گفت: این 

صحبت ها درست نیست. 
رگوالت��وری به ط��ور مرت��ب و دقی��ق ب��ر اجرای 
ترابردپذیری نظارت دارد و ش��کایت  ها را نیز بررسی 

می کند. 
وی تصری��ح ک��رد: هیچ یک از آم��اری که درباره 
ترابردپذی��ری اعالم می ش��ود معتبر نیس��ت و فقط 
آماری که توسط رگوالتوری اعالم شود مورد اعتماد 

و استناد است. 
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی 
اف��زود: ترابردپذیری ش��رایط و چارچوبی دارد. یک 
مش��ترک درخواس��ت خروج می دهد اپراتور مقصد 
می بیند که یک لحظ��ه جواب نیامد، می گوید حتماً 
اپراتور مبدأ ممانعت کرده است. اما وقتی الگ کاربر 
را می آوریم و بررس��ی می کنیم می بینیم که واقعیت 

این نیست. 
وی تأکی��د کرد: ه��ر اپراتوری ک��ه ممانعت کند 
)از خروج مش��ترک( با آن برخورد می کنیم، تعارف 

نداریم و جریمه سنگین می کنیم. 
عمیدیان خاطرنش��ان کرد: ام��ا واقعا فضاهایی که 
گاهی گفته می ش��ود بدون بررسی، نظارت و اعمال 

نظر رگوالتوری هیچ اعتباری ندارد. 
 

 همراه اول بسته های اینترنت 
مدت دار جدید ارائه کرد

همراه اول چندی قبل از ارائه بس��ته های اینترنت 
م��دت دار جدید خود تحت عنوان آلفاپالس خبر داد 
که در قالب گزینه های س��ه ماهه، شش ماهه و یک 

ساله در اختیار کاربران این اپراتور قرار می گیرند. 
خری��د ای��ن بس��ته ها ه��م ب��ه دو ص��ورت برای 
عالقه مندان میسر اس��ت: نخست به صورت نقدی و 
از طریق کارت های بانکی با استفاده از سامانه # ۱* 
و دیگر درگاه های خرید دیگر نظیر س��امانه »همراه 
من« و ش��ماره گیری کد دس��توری # ۱00* که در 
این صورت هزینه خرید برای مشترکین دائمی روی 
قبض می آید و برای مشترکان اعتباری از شارژ کسر 

خواهد شد. 
طب��ق اع��الم هم��راه اول خریداران این بس��ته ها 
می توانند به صورت ۲۴ ساعته از ترافیک خود بدون 
محدودیت اس��تفاده کنند، منتها نکته ای که باید در 
نظر گرفته ش��ود این است که تمدید این بسته ها به 

صورت خودکار انجام می گیرد. 
چنانچ��ه عالقه مند به خرید بس��ته های آلفاپالس 
همراه اول هستید توصیه می کنیم سری به وب سایت 

این شرکت به آدرس www. mci. ir بزنید. 

اخبار

واعظی اجرای رجیستری را این بار 
به مهرماه موکول کرد

وزیر ارتباطات که تاکنون بارها زمان اجرای رجیستری 
را به تعویق انداخته، ای��ن بار وعده اجرای آن تا مهرماه 
را مط��رح کرد. واعظ��ی اعالم کرد طرح ک��ددار کردن 
گوشی های همراه  )رجیس��تری( هیچ مشکلی ندارد و 
امید است مهرماه به مرحله اجرا وارد شود. این در حالی 
اس��ت که تنها در سال گذشته حدود ۶۲5 میلیون دالر 
معادل بیش از ۲هزار میلیارد تومان انواع تلفن همراه به 
کش��ور قاچاق ش��ده؛ روندی که طی سال های گذشته 
به طور مداوم استمرار داشته و با وجود وعده های متعدد 
هنوز اقدام مؤثری در مواجهه با آن صورت نگرفته است. 
واعظی تصریح ک��رد: روش های مختلفی برای کددار 
کردن گوش��ی ها وجود دارد که ابتدا یکی از این روش ها 
پیش از امسال انتخاب ش��ده بود و پس از تأیید وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز، 
آزمایشی به اجرا درآمد اما در عمل با مشکل روبه رو شد. 
این طرح پس از روبه رو شدن با مشکل کنار گذاشته شد 
و ما منتظر ارائه طرحی از سوی وزارت صنعت، معدن و 

تجارت با مشخصات کامل بودیم. 
طرح جایگزین ارائه و در دهه سوم خرداد مناقصه ای با 
ارزش 500 میلیارد ریال برگزار شد که تأمین تجهیزات 
نرم افزاری و س��خت افزاری را شامل می شود. وی اضافه 
کرد: هر کدام از ش��رکت های دست اندرکار زمانی را نیاز 
داشتند که کمترین آن چهارماه بود و اکنون دو ماه آن 
گذشته اس��ت، بنابراین طرح هیچ مشکلی ندارد و اجرا 

می شود. 
آمارهای متعدد بر واردات 90 درصدی گوش��ی های 
همراه به شکل قاچاق تأکید دارند. طی سال های گذشته 
بارها و بارها برای رسیدگی به این موضوع جلساتی برگزار 
و وعده هایی داده شده، با این حال هنوز هیچ اتفاق خاصی 
در این عرصه مشاهده نشده و همچنان خرید در این بازار 
با اما و اگرهای بس��یار مواجه اس��ت. پیش از این نیز از 
س��وی مسئوالن وزارت ارتباطات، ستاد مبارزه با قاچاق 
کاال و همچنین وزارت صنعت، اجرای رجیستری موبایل 
به خرداد امسال موکول شده بود. سخنگوی ستاد مبارزه 
با قاچاق کاال و ارز اواخر س��ال گذش��ته با وعده اجرای 
رجیستری تا تیر 9۶ گفته بود: ابتدای پیشنهاد این طرح 
هیچ مسئول یا دستگاهی تصور مطمئنی درباره چگونگی 
و امکان پذیری اجرای رجیستری تلفن همراه نداشت و 
همگی در این زمینه تردید داش��تند، اما هم اکنون همه 
دستگاه های اجرایی متولی نسبت به امکان پذیر بودن و 

مؤثر بودن اجرای این طرح مطمئن هستند. 
 

گوشی ۱۲۰۰ دالری هیدروژن وان با 
دوربین حرفه ای عرضه می شود

گوش��ی هی��دروژن وان ش��رکت رد، ب��ا نمایش��گر 
هولوگرافی��ک 5.5 اینچی، دوربین حرف��ه ای و قیمت 

۱۲00 دالر عرضه خواهد شد. 
ش��رکت رد  )RED( یک��ی از بازیگ��ران اصلی بازار 
دوربین های پیشرفته باالرده است و همواره محصوالتی 
با قیمت های متفاوت عرضه می کند. به عنوان مثال این 
شرکت قصد دارد با همکاری غول تکنولوژی دنیا یعنی 
اپل، باندل 4K Raven را به قیمت ۱5000 دالر عرضه 
کن��د، اما در ح��ال حاضر رد قصد ورود ب��ه بازار جذاب 

گوشی های هوشمند را دارد. 
ب��ه گزارش زومیت، ماه پیش، این ش��رکت طی یک 
اطالعیه مطبوعاتی تأیید کرد که در حال کار روی یک 
گوشی هوشمند با نام هیدروژن وان و برچسب قیمتی 
۱۲00 دالر اس��ت. درحالی که در اخبار قبلی فقط یک 
تصویر رندر از گوشی وجود داشت و جزییات بسیار کمی 
فاش شده بود، اما اخیرا یک کاربر یوتیوب، برای نخستین 
بار نگاهی نزدیک به یکی از نمونه های اولیه این هیدروژن 
 ،MKBHD وان داشته است. مارکوس براونلی از کانال
با بررسی سه نمونه  اولیه ، اطالعات کلی در مورد گوشی 
هیدروژن وان را در محیط مجازی منتش��ر کرد. در نگاه 
اول، این گوشی با طراحی شیک، بدنه  فلزی و رنگ سیاه، 
ش��یارهایی در دو طرف بدنه و دکمه اختصاصی ش��اتر 

دوربین، بسیار شبیه به تصاویر رندر فاش شده است. 
پیش از این پیش بینی می ش��د که هی��دروژن وان از 
نمایش��گری 5.۷ اینچی بهره خواهد برد، اما بررس��ی ها 
نشان می دهد که ابعاد نمایشگر این گوشی، 5.5 اینچی 
است. همچنین اسپیکرهای استریویی نیز برای هیدروژن 
وان در نظر گرفته ش��ده اس��ت که در حاشیه های باال و 
پایین صفحه نمایش قرار دارند. در پشت گوشی دوربین 
برجسته و بزرگ رد مشاهده می شود. عالوه بر آن، یک 
ردیف پین در پایین گوشی گنجانده  شده است که مانند 
آنچه در گوش��ی های موتو زد دی��ده بودیم، برای اتصال 

ماژول ها به کار می روند. 
متأس��فانه در حال حاضر جزییاتی در مورد نمایشگر 
هولوگرافیک گوشی آینده  رد در دسترس نیست. فقط 
می توانیم به گفته های براونلی در نمونه دوم استناد کنیم.

 وی در ای��ن م��ورد می گوی��د: اگر ش��ما ب��ه دنبال 
صفحه نمایش سه بعدی نیستید، می توانید آن را غیرفعال 
کنید. در نهایت، مدل سوم از لنز و سنسور بسیار بزرگی 
بهره می برد که به پش��ت گوشی متصل شده است. رد 
معتقد اس��ت این دس��تگاه، آینده دوربین گوشی های 
هوشمند خواهد بود و با توجه به نوع طراحی این گوشی، 

باور نکردن ادعای رد، دشوار به نظر می رسد. 
اما هیدروژن وان همچنان باید کارایی خود را به عنوان 
یک گوش��ی هوشمند نیز ثابت کند که البته طی ۳0 تا 
۴5 روز آینده، زمانی که نخستین نمونه آزمایشی واقعی 

آن از راه می رسد، به این موضوع پی خواهیم برد. 

فنــاوری خالق

اولین تصویر واقعی از قاب پشتی آیفون 8 اپل منتشر شد.



22مردادماه، آغاز فروش 
خودروی جدید سایپا

خ��ودروی برلیان��س ک��راس  )C3( در جریان 
برگزاری نمایش��گاه بین المللی خودروی مشهد به 
صورت رسمی وارد س��بد فروش محصوالت گروه 

خودروسازی سایپا می شود. 
برلیانس کراس که از جمله محصوالت ش��رکت 
پارس خودرو از گروه خودروس��ازی سایپا است و 
چندی پیش به منظور تس��ت و بررسی در اختیار 
رس��انه های تخصصی حوزه خودرو نیز قرار گرفته 
بود، در ش��رکت پ��ارس خودرو ب��ه مرحله تولید 
تجاری رس��یده اس��ت و از این پ��س این خودرو 
نی��ز در کن��ار برلیانس ه��ای س��ری 300 و 200 
ق��رار می گیرد. این خ��ودرو قرار اس��ت با قیمت 
کمتر از 60 میلیون تومان بعد از پایان نمایش��گاه 
بین المللی خودروی مشهد از طریق نمایندگی های 
 فروش گروه خودروسازی س��ایپا به فروش برسد. 
این خ��ودروی زیبا با پیش��رانه 1.5 لیتری چهار 
س��یلندر مجه��ز ب��ه س��امانه زمان بن��دی متغیر 
اتوماتی��ک  گیربک��س  و   )VVT( س��وپاپ ها  
چهار س��رعته س��اخت هیوندای عرضه می ش��ود. 
 Key همچنی��ن س��انروف، فرمان برقی، س��وئیچ
برق��ی،  آینه ه��ای  خ��ودکار،  عیب ی��اب   ،Less
مالتی مدی��ا با امکان اس��تفاده از GPS، ترمزهای 
دیس��کی در هر چهارچرخ مجهز به س��امانه های 
جمل��ه  از  ه��وا  کیس��ه  دو  و    ABS+EBD
 امکان��ات رفاه��ی و ایمن��ی این خودرو هس��تند. 
ف��روش این خودروی جدید از تاریخ 22 مردادماه 

آغاز خواهد شد. 

نخستین هیوندای اکسنت در 
ایران تولید شد

مسئوالن ش��رکت کرمان موتور س��ال گذشته 
قرارداد تولید و عرضه محصوالت هیوندای را امضا 
کردند و از دی ماه س��ال 95 شاهد آغاز تولید دو 
خودروی هیوندای آی10 و آی20 در این شرکت 
خودروس��ازی داخلی هس��تیم. به دنبال تولید و 
عرض��ه موفقیت آمیز این دو خ��ودروی هیوندای، 
از اوایل امس��ال ش��اهد واردات برخ��ی مدل های 
خودروه��ای هیون��دای از طریق ش��رکت کرمان 
موتور ب��ا هدف جلب رضایت بیش��تر مش��تریان 

ایرانی خودروساز کره ای بودیم. 
ح��ال پس از گذش��ت پنج م��اه ش��اهد تولید 
س��ومین مدل از خودروهای هیوندای در شرکت 
کرم��ان موت��ور هس��تیم و اینطور که از ش��واهد 
پیداس��ت، باید در نمایش��گاه خودروی مش��هد، 
شاهد معرفی این خودروی جدید باشیم. اکسنت 
قرار اس��ت با 20 ت��ا 30درصد داخلی س��ازی به 
تولید انبوه برس��د و اینطور که از شواهد پیداست 
فرص��ت تاریخ��ی ب��رای صنع��ت خودروس��ازی 
ایران پیش آمده اس��ت تا ش��اهد تولی��د و انتقال 
 تکنولوژی از خودروس��از کره ای به کش��ور باشیم. 
براس��اس این گزارش، اکسنت تولیدی در کرمان 
موتور از موتور 1600سی س��ی با 122 اسب بخار 
ق��درت بهره می ب��رد. این محصول چهارس��یلندر 
هیوندای مجهز به گیربکس چهار سرعته اتوماتیک 
با فرمان برقی است و استاندارد آالیندگی یورو6 را 
پاس می کند. از دیگر مشخصات اکسنت می توان 
به ایربگ راننده و سرنشین جلو، جانبی، پرده ای، 
کنترل فشار باد چرخ ها TPMS، ABS، سیستم 
کنترل پایداری ESC، سیس��تم مدیریت پایداری 
VSM، اس��تارت دکمه ای، سنسور نور، کامپیوتر 
سفری، سنس��ور باران، دوربین دید عقب، صفحه 
نمای��ش هف��ت اینچ، بلوت��وث، سیس��تم رهیاب 
ماهواره ای و تهویه مطبوع اتوماتیک اش��اره کرد. 
براساس اطالعات دریافتی از شرکت کرمان موتور، 
خودروی اکس��نت ب��ا قیمت 94 ت��ا 95 میلیون 
تومان از ابتدای شهریورماه با موعد تحویل آذرماه 
در نمایندگی های ش��رکت کرم��ان موتور ثبت نام 

خواهد شد. 
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مبنی  جدید  قرارداد  براساس 
بر همکاری مش��ترک سه جانبه 
ایدرو، ش��رکت پرتو نگین  بین 
ناصح و رنو، س��هم مشارکت رنو 
60درصد، سهم مشارکت ایدرو 
20درص��د و س��هم مش��ارکت 
ش��رکت پرتو نگی��ن ناصح نیز 

20درصد است. 
روز گذش��ته رئی��س هی��أت 
و  گس��ترش  س��ازمان  عام��ل 
نوس��ازی ایران )ایدرو( از سهم 
سرمایه گذاری 20 درصدی این 
سازمان در قرارداد جدید با رنو 
خب��ر داد و اعالم ک��رد: میزان 
اول،  ف��از  در  س��رمایه گذاری 
660 میلی��ون ی��ورو و در قالب 
تولید 300 هزار دستگاه خودرو 
خواهد ب��ود. منصور معظمی در 
آیین امضای ق��رارداد همکاری 
مش��ترک در زمین��ه توس��عه و 
تولی��د خودروه��ای جدی��د در 
ایران که با حضور وزیر صنعت، 
معدن و تجارت و نیز مسئوالن 
ش��رکت خودروس��ازی رن��و در 
وزارت صنع��ت برگزار ش��د، با 
اش��اره به اینک��ه از 10 ماه قبل 
ایدرو  بین  هم��کاری  چارچوب 
و رن��و در پاری��س امضا ش��ده 
اس��ت، گفت: ابتدا سهم رنو 60 
و س��هم ایدرو 40درصد تعریف 
ش��ده بود، اما در طول این 10 
ماه مذاکرات سخت و فشرده ای 
داش��تیم و توانس��تیم با شرایط 
بهتر و تغییر س��هم ایدرو از 40 
به 20درصد به تفاهم برس��یم. 
براس��اس ق��رارداد جدید مبنی 
بر همکاری مش��ترک سه جانبه 
ایدرو، ش��رکت پرتو نگین  بین 
ناصح و رنو، س��هم مشارکت رنو 
60درصد، سهم مشارکت ایدرو 
20درص��د و س��هم مش��ارکت 
ش��رکت پرتو نگی��ن ناصح نیز 
وزیر  مع��اون  اس��ت.  20درصد 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت در 
مورد جزییات این قرارداد اظهار 
س��رمایه گذاری  می��زان  ک��رد: 

میلی��ون   660 اول،  ف��از  در 
ی��ورو خواهد ب��ود و 3000 نفر 
دارد.  مس��تقیم  اش��تغال زایی 
عالوه ب��ر این، س��رمایه گذاری 
برای تولید 300 هزار دس��تگاه 
در نظر گرفته ش��ده که بخشی 
از آن تا پایان سال آینده جهت 
ورود 150 هزار دستگاه به بازار 
مدنظر قرار می گیرد و تا س��ال 
2024 ب��ه س��قف 300 ه��زار 

دستگاه می رسد. 
به گفته رئی��س هیأت عامل 
نوسازی  و  س��ازمان گس��ترش 
ای��ران، مس��ئولیت رن��و در این 
قرارداد ب��رای صادرات تولیدات 
و قطع��ات مع��ادل 30درصد و 
انتخاب مدیرعامل و هیأت مدیره 
اس��ت.  چرخش��ی  به ص��ورت 
همچنین در دور اول مدیرعامل 
از ط��رف رن��و، هیأت مدیره از 

ط��رف ای��درو و نایب رئیس از 
طرف شرکت پرتو نگین ناصح 

انتخاب خواهد شد. 

قرارداد محرمانه است
نمایندگان  اف��زود:  معظمی 
مجلس هر لحظ��ه اراده کنند 
ق��رارداد در اختی��ار آنها قرار 
داده می شود، اما نباید منتشر 
شود.  در هیچ جای جهان هم 
نمی کنند.  منتش��ر  را  قرارداد 
ای��ن قرارداده��ا قطعه س��ازان 
 داخلی را تقویت می کنند تا به

 قطع��ه س��ازان جهانی وصل 
شوند.

 به گفته وی، در قرارداد رنو 
15 قطعه ساز داخلی در کالس 
رنو هستند و در قرارداد دیده 
ش��ده اس��ت که بای��د به 50 
قطعه ساز برس��ند و از آخرین 

فناوری ها برخوردار شوند. 
6 قرارداد نهایی شده است

ای��ن مق��ام مس��ئول اف��زود: 
تاکنون شش قرارداد نهایی شده 
که یک��ی از آنها ق��رارداد ایران 
خ��ودرو و پژو ب��ود که محصول 
آن وارد بازار شده و دو محصول 
دیگ��ر ه��م به تدریج و ت��ا پایان 
امس��ال وارد بازار خواهد ش��د. 
سیتروئن هم با سایپا با مشارکت 
50-50 قرارداد بسته که امسال 
محصوالت آن وارد بازار می شود. 
فولکس  مام��وت،  ش��رکت های 
واگن و هیوندای و اس��کانیا هم 
با بخش های خصوص��ی قرارداد 
بس��ته اند. پس از برجام فرصتی 
فراهم شده و صنعت خودرو هم 
توانس��ت از این فرصت استفاده 
کند و با مش��ارکت شرکت های 
صاح��ب برند جهان، قرار اس��ت 

خودرویی تولید کنیم که هم از 
نظ��ر قیمت و هم از نظر کیفیت 

مورد رضایت مردم باشد
معظمی با اش��اره ب��ه تولید یک 
میلیون و 350هزار دستگاه خودرو 
در س��ال گذش��ته و برنامه تولید 
یک میلیون و 600 هزار دس��تگاه 
در س��ال جاری، گف��ت: حضور در 
ب��ازار جهان��ی و ص��ادرات خودرو 
موضوعی مهم اس��ت و از این بابت 
دچار مشکل جدی هستیم. زمانی 
خودروس��از هس��تیم که به شبکه 
جهانی وصل باش��یم و محصول در 
صحنه بین المللی خریدار داش��ته 
باش��د. ایدرو یک عضو هیأت مدیره 
در ای��ران خ��ودرو و ی��ک عض��و 
هیأت مدی��ره در س��ایپا دارد که با 
توجه به میزان تولی��د، حدود ۸ و 
6دهم درصد س��هم بازار را داریم و 
قانون تا س��قف 20 درصد را اجازه 
داده است، بنابراین اقدام ما خالف 
قانون و اصل 44 نیس��ت. معظمی 
با بیان اینکه حدود 29 مجوز برای 
ش��رکت های خودروس��ازی صادر 
شده اس��ت، گفت: آنها تحت هیچ 
ش��رایطی نمی توانند با این اوضاع 
و اح��وال در درازمدت ادامه حیات 
دهن��د و راه��ش این اس��ت که با 

یکدیگر ادغام شوند. 

نارضایی از قرارداد رنو پارس
معظم��ی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه 
قرارداد رنو پ��ارس قرارداد خوبی 
نبود، گف��ت: در ق��رارداد جدید، 
س��اخت گیربکس و شاسی دیده 
ش��ده اس��ت. ایدرو قراردادی هم 
با بلژیک بسته تا بتوان گیربکس 
دس��تی به اتوماتیک تبدیل شود. 
نوس��ازی  و  س��ازمان گس��ترش 
صنایع ایران حدود 24 تفاهم نامه 
داش��ته اس��ت که از این تعداد 9 
تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شده 
است و در همه آنها سرمایه گذاری 
خارجی و ورود سرمایه و فناوری 
دیده شده و این اقتصاد مقاومتی 

و با نگاهی برون گرا است. 

رئی��س هیأت مدیره س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی کش��ور از قیمت گذاری جدید 
خودروهای رنو س��یمبل و داس��تر پس از 

تولید در ایران خبر داد. 
به گزارش تس��نیم، پس از عقد قرارداد 
هم��کاری رن��و با س��ازمان گس��ترش و 
نوسازی کشور و شرکت پرتو نگین ناصح، 
منص��ور معظم��ی، رئی��س هیأت مدیره 
س��ازمان گس��ترش از تولید و عرضه رنو 
داس��تر و سیمبل به بازار در انتهای سال 
آین��ده و با قیمت کمت��ر از 100 میلیون 

تومان خبر داد. 
او گف��ت: قرارداد ام��روز )دیروز( ایدرو و 
رنو، هفتمین قرارداد کالن در بخش صنعت 
خودروس��ازی کشور است. در همین راستا، 
مجموعه ای در ساوه برای تولید خودروهای 
رن��و در ای��ران خری��داری و ت��دارک دیده 
ش��ده اس��ت. در مرحل��ه اول، خودروهای 
رنو سیمبل و داس��تر برای تولید در کشور 
در نظر گرفته ش��ده اند. در ابتدا 40درصد 
خودروهای مذکور تولید داخل خواهند بود 
ک��ه در ادامه همکاری رنو با ایدرو و پس از 

یک س��ال و نیم، این می��زان به 60درصد 
خواهد رسید. 

منص��ور معظم��ی در رابط��ه با ق��رارداد 
منعقدشده و ش��رایط فعالیت رنو در ایران 
گفت: در حال حاض��ر خودروهای تولیدی 
داخل از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند. 
در همین راستا باید اقدامات الزم برای حل 
این مشکل انجام شود. صادرات خودرو نیز 
یکی از مقوله های مهمی است که در بخش 
خودرو باید در نظر گرفته شود و امیدواریم 
هم��کاری با خودروس��ازان مط��رح جهانی 

راه  حلی برای گسترش آن باشد. 
رن��و داس��تر در ح��ال حاضر ب��ا قیمت 
بی��ش از 110 میلیون تومان در کش��ور به 
فروش می رس��د که با توجه ب��ه گفته های 
مدیر س��ازمان گس��ترش و نوسازی، شاهد 
کاه��ش قیم��ت حداقل 10درص��دی این 
خودرو خواهیم بود. رنو سیمبل نیز اکنون 
با قیمت ۸0 میلیون تومان در کشور عرضه 
می ش��ود که با توجه به عقد قرارداد جهت 
تولید آن در داخل کش��ور، می  توان انتظار 
کاهش قیمت 10درصدی آن را نیز داشت. 

قیمت رنو داستر و سیمبل تولیدی در ایران کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان است

با امضای قرارداد 66۰ میلیون یورویی رنو با ایران

رنو رسما رقیب ایران خودرو و سایپا شد
اخبار

بی.  ام. و قصد دارد با یک 
خودروی شگفت انگیز به نمایشگاه 

فرانکفورت برود
هارال��د کروگ��ر، رئی��س هیات مدی��ره کمپان��ی 
خودروس��ازی »بی. ام. و« اعالم کرد که یک شگفتی 
بسیار هیجان انگیز در نمایشگاه فرانکفورت آلمان که 
در ماه آینده برگزار خواهد شد، به نمایش درخواهد 
آمد. او ب��ه جزییات این خودرو هیچ گونه اش��اره ای 
نکرده اس��ت، اما با توجه به ش��ایعات منتشر  ش��ده، 
می توان فهمی��د که این خودرو یک��ی از پروژه های 
س��بز BMW ی��ا ب��ه اصط��الح دوس��تدار محیط 
زیس��ت خواهد بود که یک خبر بس��یار خوب برای 
عالقه مندان به ش��مار خواهد آمد، اما این س��وال به 
وجود می آید که این خودرو چه چیزی خواهد بود. 

به گ��زارش خودروبانک ب��رای این س��وال چندین 
سناریو قابل پیش بینی است، اول از همه اینکه شرکت 
خودروس��ازی »ب��ی. ام. و« پس از ی��ک مدت طوالنی 
قصد دارد که نس��خه رودس��تر تنها خودروی ترکیبی 
سوپراس��پورت خود، یعنی خ��ودروی هیبریدی i8 را 
آماده عرضه به مش��تریان کند ک��ه با توجه به معرفی 
رس��می آن در ماه های گذشته، برخالف گفته »هارالد 
کروگ��ر« چن��دان هیجان انگیز نخواهد ب��ود.  موضوع 
دیگری هم که ش��ایعات به آن دام��ن زده اند، می تواند 
 BMW رونمایی از نخستین خودروی سلول سوختی
ی��ا به اصطالح خودروی هیدروژنی باش��د که با کمک 
ش��رکت خودروس��ازی تویوتا توس��عه پیدا کرده و به 
احتمال بس��یار زیاد در قالب یک خودروی کانس��پت 
تحت عنوان »X7« رونمایی خواهد شد، هرچند پیش 
از ای��ن هارال��د کروگر اعالم کرده اس��ت که خودروی 
مفهومی X7 تا س��ال 2019 میالدی آماده عرضه به 
مشتریان خواهد شد که احتمال حضور آن در نمایشگاه 
فرانکفورت آلمان، هرچند در قالب یک طرح مفهومی 
بسیار مورد انتظار است.  موضوع دیگری هم که در منابع 
خبری به آن اش��اره شده است، مربوط به ساخت یک 
نسخه کامال الکتریکی از خانواده »سری 3« می شود که 
پیش از این وعده حضور آن در نمایش��گاه بین المللی 
فرانکفورت آلمان داده ش��ده اس��ت تا پس از تکامل و 
عرضه در بازارهای جهانی، یک رقیب اصلی برای تسال 
مدل 3 به ش��مار آید، هرچند نسخه نهایی این خودرو 
آماده نیست و به احتمال بسیار زیاد نسخه کانسپت آن 
در نمایشگاه بین المللی فرانکفورت آلمان حاضر خواهد 
ش��د.  در پایان نیز هارلد کروگر اعالم کرد که در سال 
2019 میالدی یک خودروی سه درب تمام الکتریکی 
را راه ان��دازی خواهد کرد، عالوه بر این، تقریبا 40 مدل 
جدید و به روزرسانی شده بین سال های 2010 تا اواخر 
س��ال 201۸ میالدی در دس��تور کار قرار گرفته است 
که خودروهای جدید این لیس��ت می تواند نسل جدید 
س��ری ۸ و همچنین تولید یک نسخه جدید از سری 
محصوالت M با نام احتمالی M8 باش��د که پیش از 
این برای تحقق آن تالش ش��ده بود و در آستانه تولید 
قرار گرفت، اما هیچ گاه به مرحله نهایی خود نرسید که 
ش��اید حاال تا اواخر سال 201۸ میالدی شاهد حضور 

آن باشیم. 
 

قدرت بیشتر برای مرسدس بنز 
GLE43 مدل 2۰۱8

 AMG مدل های 2017 از خودروی مرسدس بنز
GLE43 دارای پیشرانه س��ه لیتری شش سیلندر 
توربوشارژر هستند که حداکثر نیروی خروجی آنان 
به عدد 362 می رس��د، اما اکن��ون مدل های 201۸ 
از این خودروی شاس��ی بلند با دریافت به روزرس��انی 
مخصوص AMG، حداکثر 23 اسب بخار به قدرت 
آن اضافه ش��ده اس��ت تا در پایان ش��اهد استخراج 
3۸5 اسب بخار قدرت از س��یلندرهای این پیشرانه 
س��ه لیتری توربوشارژر باشیم، ولی این کار به صورت 
کامال رایگان انجام نشده است، بلکه بابت این نیروی 
بیشتر از شما هزینه بیشتری هم دریافت خواهد شد. 

GLE43 مرسدس بنز
ب��ه گزارش خودروبانک، با توجه به اعالم ش��رکت 
سازنده، مرسدس بنز GLE43 در مدل های 201۸ 
خود با قیمت پایه 67 هزار و 750 دالر به مشتریان 
عرضه خواهد ش��د که در مقایسه با مدل های 2017 
ای��ن خودرو، ح��دود 600 دالر هزینه بیش��تر بابت 
این افزایش قدرت از مش��تری دریافت می ش��ود، اما 
اگر یک نس��خه کامال متفاوت با قدرت 550 اس��ب 
بخار می خواهی��د، مدل های GLE63 با قیمت پایه 
102 هزار و 550 دالر مناس��ب ش��ما خواهد بود یا 
حت��ی می توانید با پرداخت هزینه 109 هزار و 700 
دالر، نسخه قوی تر GLE63 S را دریافت کنید که 
حداکثر نیروی خروجی آن به عدد 577 اس��ب بخار 
 GLE43 می رسد.  در ادامه بد نیست بدانید که مدل
با اس��تفاده از سیستم چهارچرخ محرک 4Matic و 
همچنین سودجس��تن از یک جعبه دنده 9 س��رعته 
اتوم��ات )دیگ��ر مدل ه��ای GLE ب��ا جعبه دنده 7 
سرعته اتوماتیک عرضه می شوند(، می تواند با ارسال 
قدرت 362 اس��ب بخاری خود به س��مت چرخ های 
مح��رک اتومبیل به حداقل ش��تاب صفر تا صد 5.6 
ثانیه و حداکثر سرعت 209 کیلومتر بر ساعت دست 
پیدا کند که با افزایش 23 اس��ب بخاری قدرت این 
پیش��رانه، مدت زمان کمتر ش��تاب گیری و همچنین 
افزایش س��قف سرعت اتومبیل دور از انتظار نخواهد 
بود که هنوز اطالعات دقیقی از آن ارائه نشده است. 

 

اخبار

تازه های خودرو

» والکری«، ابرخودرویی فوق پیشرفته با قیمت ۱۵ میلیارد تومان!



با هدف کاهش اطالع رس��انی غلط، تولید محتوای بد و احساس��ات برانگیز، 
چندی پیش فیس ب��وک اعالم کرد که قصد دارد میزان دسترس��ی و پخش 
پست های افرادی را که اثبات شده است به صورت مرتب پست هایی با محتوای 

خبری جعلی، مقاالت کلیک خور به س��ایت های 
بیرونی و صفحات اس��پم می گذارند، در صفحه  

اصلی کاربران محدود کند. 
به گ��زارش ام بی ای نی��وز، کمپانی فیس بوک 
در یک پس��ت اینترنتی گفته اس��ت: تحقیقات 
ما نش��ان می دهد گروه کوچک��ی در فیس بوک 
وج��ود دارد که به صورت مرت��ب و روزانه تعداد 
زیادی پست های عمومی به اشتراک می گذارند 
ک��ه به صورت چش��مگیری منجر به اس��پم در 
صفحات کاربران می شود. عالوه بر این، تحقیقات 
ما نش��ان می ده��د لینک هایی که ای��ن افراد به 
اشتراک می گذارند معموال محتواهای کم کیفیتی 
مانن��د کلیک بیت  )کاربر ب��ا کلیک روی آنها به 

س��ایت های غیر مرتبط انتقال داده می ش��ود(، اطالع��ات غلط و تهییج کننده 
عواطف و احساسات کاربران را شامل می شود. 

در نتیجه م��ا تصمیم گرفتیم از تأثیرگذاری این اس��پم کننده ها بکاهیم و 

اهمیت لینک هایی را که آنها بیشتر از لینک های معمولی به اشتراک می گذارند 
کاهش دهیم. پر واضح است که این نوع نشانه تنها یکی از چندین نوع نشانه ای 
است که اولویت بندی این مدل پست ها را تحت تأثیر قرار می دهد. این مشخصه 
جدید تنها روی لینک هایی مانند لینک مقاالت 
فردی اعمال خواهد ش��د و دامنه ها، صفحات، 
ویدئوها، عکس ها و استاتوس ها جدید را در بر 

نخواهد گرفت.«
افرادی که مشاهده کنند که ترافیک ها، ناشی 
از اعمال بازیگرانی چون افراد توضیح داده شده 
در باال اس��ت به صورت منفی تحت تأثیر قرار 
می گیرند. فیس بوک گفت:»امید است شاهد 
کاه��ش لینک ه��ای با آن مش��خصات خاص 

باشیم.«
این حرک��ت در ادامه حرک��ت منلو پارک، 
کمپانی مستقر در کالیفرنیا، در ماه آوریل است 
که در آن موقع مانع از یک عملیات بزرگ اسپم 
شد که تمامی شبکه اجتماعی را با کامنت ها و الیک های جعلی پر کرده بود. 
همچنین در چند ماه اخیر، فیس بوک در حال ایجاد تغییراتی در سیستمش 

برای مقابله با کلیک بیت است. 

با استفاده از My Business گوگل، شرکت های کوچک و تازه کار 
می توانند وب س��ایت شخصی خودشان را در کمتر از 10 دقیقه و به 

صورت رایگان بسازند. 
به گ��زارش ام بی ای نی��وز، گوگل به طور 
رس��می یک صفحه مخصوص ساخت وب 
س��ایت برای فعالیت ه��ای تجاری کوچک 
اختص��اص داده اس��ت. در واق��ع این وب 
س��ایت یک ابزار س��اده برای شرکت های 
کوچ��ک اس��ت ت��ا بتوانن��د از کمک های 
آن برای س��اختن سریع وب س��ایت چه با 
کامپیوتر و چه با گوش��ی اس��تفاده کنند. 
 Google listing ب��ا کم��ک گرفت��ن از
و ابزاره��ای طراح��ی س��ایت می توانن��د 
وب س��ایت خود را بس��ازند و از پیدا شدن 
آن در قس��مت جس��ت وجو و نقشه ها هم 

مطمئن شوند. 
Marissa Nordahl مدیر رس��انه های اجتماع��ی و اجتماعات 
 Google listing گوگل اظهار داشته که یکی از کاربردهای متداول
این اس��ت که افراد به خود وب سایت دسترسی پیدا می کنند، اما ما 

می دانیم که داشتن یک وب سایت برای تجارت های کوچک هنوز هم 
یک چالش بزرگ در کل دنیاس��ت؛ هم پیچیدگی دارد، هم پرهزینه 
اس��ت و هم وقت گیر. چیزی در حدود 60درصد تجارت های کوچک 

وب سایت شخصی برای خود ندارند. 
ابزار  ط��رح Website گ��وگل ی��ک 
رای��گان ب��رای دسترس��ی ش��رکت های 
کوچک به یک وب س��ایت ساده و جالب 
آن ه��م در چن��د دقیقه اس��ت و افراد از 
طریق کامپیوتر و گوشی می توانند آن را 

بسازند و ویرایش کنند. 
ای��ن ابزار جدید قرار اس��ت که به افراد 
قابلیت داشتن یک Domain شخصی و 
به روز رسانی خودکار را ارائه دهد. به عالوه 
اینکه کار با گوش��ی همراه روی آن بسیار 
راحت اس��ت و تماس ها و بازدید ها را هم 
می توان از طریق گوش��ی همراه مدیریت 
کرد. با کمک گرفتن از این خدمات جدید Website گوگل افراد به 
راحتی می توانند یک س��ایت با طراحی زیبا و خیره کننده را در طول 

کمتر از چند ثانیه شخصی سازی کنند. 

الیکا اخیرا دوربین جدیدش را که TL2 نام دارد و نس��ل بعدی 
دوربین اصلی TL محس��وب می ش��ود، به بازار عرضه کرده است. 

این دوربین ش��بیه دوربین ه��ای جدید 
بدون آینه است. 

با پرداخ��ت 1950 دالر آمریکا، ش��ما 
می توانی��د صاح��ب دوربینی ب��ا صفحه 
نمایش لمس��ی با ابعاد 3/7 اینچ، شاتری 
با قابلیت تصویربرداری 20 فریم در ثانیه 

و کیفیت ویدئوی 4K، شوید. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، اصلی ترین 
ویژگی در این دوربین حسگر و پردازنده 
تصوی��ر کامال جدید 24مگاپیکس��لی آن 
اس��ت د که ی��ک گام ب��زرگ رو به جلو 
نس��بت به تراش��ه 16 مگاپیکسلی به کار 
گرفته ش��ده در ورژن قبلی )TL( است. 

ای��ن دوربین می توان��د در حالت دس��تی تا هفت فری��م بر ثانیه 
تصویرب��رداری کند و در حالت الکترونیکی ق��درت تصویربرداری 
20فری��م ب��ر ثانیه را دارد و قادر اس��ت 100 عک��س خام بگیرد. 

بیش��ترین ISO هم اکنون 50 هزار است و به جای 9 نقطه تمرکز 
در نمونه قبلی روی 49 نقطه می تواند تمرکز کند. 

مزیت مهم دیگر قابلیت تصویربرداری 
ب��ا  می توانی��د  ش��ما  اس��ت.  آن   4K
 )2160 x 3480(  HD رزولوشن فوق
تا ماکزیمم 30 فریم بر ثانیه، با کیفیت 
1080p تا ماکزیمم 60 فریم بر ثانیه یا 
با کیفیت 720p و در حالت اسلو موشن 
تا 120 فریم بر ثانیه فیلمبرداری کنید.

 متأس��فانه، هی��چ پ��ورت هدفون و 
میکروفون��ی روی دوربین تعبیه نش��ده 

است و نمایاب  )چشمی( ندارد. 
به همراه دوربین همچنین یک کارت 
حافظ��ه SD، یک حافظ��ه داخلی 32 
گیگابایت��ی، پ��ورت HDMI، اینترنت 

Wi-Fi و شارژ USB وجود دارد. 
الیکا TL2 در فروش��گاه های معتبر با قیمت 1950 دالر آمریکا 

و در رنگ های سیاه و نقره ای قابل خریداری است. 

پنجمین المپیاد ملی مهارت های خدمات، با معرفی بهترین ها در هر بخش به ایستگاه 
پایانی خود رسید. به گزارش زومیت، مرحله نخست از پنجمین المپیاد ملی مهارت های 

خدمات، همانند سال های گذشته توسط شرکت های 
ال  جی و گلدیران به طور همزمان و آنالین در تاریخ های 
12 و 13 تی��ر برگزار ش��د. در این مرحل��ه 2000 نفر 
شرکت کننده در سه گروه صوتی و تصویری، خانگی و 
تهوی��ه مطبوع با یکدیگر به رقابت پرداختند؛ 722 نفر 
در بخش محصوالت خانگی، 546 نفر در بخش صوتی 
و تصویری و 732 نفر در قس��مت تهویه مطبوع در این 
دوره شرکت داشتند. از میان این 2000 نفر، 1548 نفر 
از تکنیسین ها و پرسنل شرکت مشتریان گلدیران بودند 
و 452 نف��ر دیگر به ص��ورت آزاد در این المپیاد مهارت 
ش��رکت کردند. این المپیاد به ترتیب در س��ه مرحله 
غیر حضوری )آنالین(، حضوری )کتبی( و عملی برگزار 
شد. در مرحله نهایی و عملی این المپیاد که 14 و 15 

مردادماه برگزار شد، 15 نفر از هر گروه با یکدیگر به رقابت پرداختند. خوشبختانه در دو سال 
اخیر امکان شرکت تمام تکنیسین ها از سراسر کشور در این المپیاد فراهم شده است. در 
مرحله دوم، 700 شرکت کننده در امتحان تئوری منطقه ای شرکت کردند و از میان آنها 45 

نفر به مرحله نهایی راه یافتند. عالوه بر جوایز نقدی و غیر نقدی، امکان شرکت در مسابقات 
بین المللی مهارت دوبی نیز برای نفرات برتر هر بخش فراهم شده است. در این دوره به 
نفرات اول تا سوم هر یک از گروه های صوتی تصویری، 
تهویه مطبوع و خانگی، به ترتیب 15، 10 و 5 میلیون 
تومان از طرف شرکت گلدیران اعطا شد. طبق اعالم 
مسئوالن گلدیران، تعداد شرکت کنندگان این المپیاد 
نسبت به سال اول برگزاری آن رشد چشمگیری داشته 
و تقریبا 20 برابر شده است. مراسم اختتامیه  این دوره 
از المپیاد ملی مهارت های خدمات، از ساعت 16:30 
یکشنبه 15 مرداد در محل شرکت مشتریان گلدیران با 
حضور مسئوالن شرکت گلدیران، پارک مدیر خدمات 
ا ل جی و مسئوالن فنی و حرفه ای استان تهران برگزار 
شد. پس از صحبت های علیخانی، مدیرعامل شرکت 
مشتریان گلدیران، مراسم وارد بخش معرفی برترین ها 
و اعطای جوایز ش��د. علیخانی با بیان اینکه برگزاری 
چنین رقابت هایی یک مسئولیت اجتماعی محسوب می شود، اعالم کرد که گلدیران با 
برگزاری چنین رویدادهایی به دنبال مهارت افزایی  )فنی و رفتاری( تکنیسین ها و به تبع 

آن، جلب رضایت بیشتر مشتریان و افزایش کیفیت خدمات خود است. 

چطورباگوگلوبسایتبسازیم؟فیسبوکدسترسیکاربرانجعلیراکاهشمیدهد الیکاجدیدتریندوربینباصفحهلمسیاشهوشازسرتان
میبرد

اختتامیهالمپیادملیمهارتهایخدمات

نوآورد روز  )Demo Day( پنجمین دوره ش��تاب دهی آواتک با حضور 
هش��ت اس��تارت آپ  در حوزه های مختلف از جمله خرده فروش��ی آنالین، 
فین تک و آموزش آنالین برگزار ش��د و اس��تارتاپ ها ایده های خود را برای 

جذب سرمایه گذار ارائه کردند. 
نوآورد روز پنجمین دوره ش��تاب دهی آواتک با صحبت هایی از محس��ن 
مالیری، مدیرعامل آواتک ش��روع شد. محسن مالیری در ارائه خود گفت:  
»استارتاپی ها زمانی موفق هستند که بدانند چه کاری را در چه زمانی انجام 

دهند و در واقع ِکی کجا باشند.«
به گزارش زومیت، مالیری معتقد اس��ت که زیس��ت بوم  کسب وکارهای 
نوپا با حمایت نهاد های دولتی و غیر دولتی ش��کل گرفته  و استارتاپ ها در 
این مسیر به شرکت تبدیل شده اند. ده ها کارآفرین شکل گرفتند و صدها 
سرمایه گذار به این زیست بوم پختگی بخشیدند. زمانی برخی تصور می کردند 
که استارتاپ ها خطرناک هستند، اما خوشبختانه اکنون استارتاپ ها جایگاه 

خود را به دست آورده اند. 
مدیرعامل آواتک، نسل اول استارتاپ های ایرانی را کپی از مدل های موفق 
جهانی دانست، اما نسل دوم استارتاپ ها تالش می کنند چالش های بومی را 
حل کنند. همچنین وی معتقد است که در نسل سوم، استارتاپ ها به ارائه 

راه حل های جهانی خواهند پرداخت. 
مالیری س��هم کل خاورمیانه از مجموع اس��تارتاپ ها را تنها 3.5 درصد 
دانس��ت که نش��ان دهنده فرصتی بزرگ ب��رای ایران و دیگر کش��ورهای 

خاورمیانه برای ایجاد کسب وکارهای جدید است. 
مدیرعام��ل آوات��ک درب��اره تغییر وضعیت اس��تارتاپ ها در مقایس��ه با 
شرکت های بزرگ نیز مثال ماهی های کوچک در مقابل ماهی بزرگ را زد 
و گفت حاال ماهی های کوچک یا همان استارتاپ ها برای شرکت های بزرگ 

تهدید به شمار می روند. 
مالی��ری در انتها، آم��ار و ارقامی از آواتک  ارائ��ه داد و گفت در طی 2.5 
س��ال 2750 تیم در این شتاب دهنده درخواس��ت داده اند که از این میان، 
142 استارتاپ در پیش شتاب دهی انتخاب شدند و در نهایت 44 استارتاپ 

توانمند شدند. 
مدیرعامل آواتک معتقد اس��ت که فضای اس��تارتاپی ایران نه تنها باعث 
شده می شود فرار مغزها در کشور کمتر شود، بلکه افراد خبره ای که به هر 
دلیلی از کش��ور خارج شده اند، حاال با ایده های جدید مجدد به بازار کشور 

برمی گردند. 
در ادامه این مراس��م، س��عید رحمان��ی، مدیرعامل س��رآوا، موفقیت یک 
کارآفرین را در پش��تکار و عش��ق به کار دانس��ت و گفت: »چالش کنونی ما 
در حوزه اس��تارتاپ ها در سمت سرمایه گذاران، عملکرد سنتی آنها است،زیرا 
در س��مت کارآفرینان عملکرد مدرن و به روز شده و این تقابل ریسک پذیری 
س��رمایه گذاران را کاهش می دهد. کارآفرینان هم باید به این باور برسند که 
کارآفرینی هدف نیست، بلکه مسیری است که باید برای موفقیت پیموده شود. 
در انتها، هشت اس��تارتاپ به معرفی کسب و کار خود پرداختند و تالش 

کردند سرمایه گذاران را متقاعد به سرمایه گذاری در استارتاپ خود کنند. 
چهگوارا

چه گوارا، ابداع کننده راحت ترین روش تأمین آب معدنی و آب آشامیدنی 
س��الم در شهر تهران است. سرویس اش��تراک آب چه  گوارا، دغدغه خرید 
باکس های سنگین آب را برطرف می کند. با استفاده از این سرویس به راحتی 
خوردن یک لیوان آب، سفارش خود را در منزل و محل کار تحویل بگیرید 
و در صورت تمایل، بطری های خالی خود را برای بازیافت س��ریع به مأمور 
چه گوارا بسپارید. استارتاپ چه گوارا در سال 1395 در شتاب دهنده آواتک 

مستقر شد و با شرکت در دوره پیش شتاب دهی، فعالیت خود را رسما آغاز 
کرد. بعد از پش��ت سر گذاش��تن این دوره، به عنوان یکی از استارتاپ های 
برگزیده وارد چرخه پنجم شتاب دهی آواتک شد و در حال حاضر در همین 

محل مشغول به فعالیت است. 
استورم

اس��تورم، نرم افزار حس��ابداری آنالین مخصوص کسب وکارهای کوچک 
اس��ت که در هر زمان و مکان، قابل دسترسی است. همچنین با استفاده از 
گزارش ها و نمودارهای تحلیلی، برای تصمیم گیری های صحیح و به موقع در 

کنار صاحبان کسب وکارها خواهد بود. 
بیُدک

بی��ُدک یک راه��کار آنالین برای ایجاد فروش��گاه به روش س��اده برای 
خرده فروشی ها است. این اس��تارتاپ با مجموعه ای از ابزارها، سرویس های 
پرداخت، حمل، بازاریابی و قابلیت اتصال به کانال های فروش متنوع )مانند 
اینس��تاگرام و تلگرام( که در اختیار فروش��گاه قرار می گیرند، برای افرادی 
که محصولی برای فروش دارند بس��تری ابری با قابلیت ساخت و مدیریت 
فروشگاه اینترنتی بدون دانش فنی فراهم می کند تا آن  را در وب سایتی با 

نام دلخواه خود عرضه و مدیریت کنند. 
پرداختم

افزایش تعداد کارت خوان های بانکی باعث کاهش پول نقد در دست مردم 
شد. مسافران از یک جهت با مشکل حمل و نگهداری پول خرد و رانندگان 
از جهت دیگر با مشکل کمبود آن و بازگرداندن مانده کرایه به مسافر دست 
و پنجه نرم می کنند.  »پرداختم« با ش��ناخت این مسائل، سعی در فراهم 

آوردن بستری برای پرداخت و دریافت راحت تر کرایه تاکسی دارد. 
یونش

یونش یک دستیار آموزشی  )MLS( است که به مدرسان این امکان را می دهد 
تا فعالیت های کالس��ی زمانبر خود را به صورت آنالین مدیریت کنند و فقط بر 
تدریس تمرکز داش��ته باش��ند. ارتباط با دانشجویان، ارس��ال و دریافت تمرین، 
پرسش و پاسخ، ارسال اطالعیه و اشتراک گذاری محتوای آموزشی همانند ویدئو، 

صدا، جزوه و… از جمله ویژگی های دستیار آموزشی یونش هستند. 
کایت

کایت به فروش��نده های اینترنتی کمک می کند تا موضوع ارسال پستی 
بس��ته ها را حل و تمرکز خود را بر فروش کاال معطوف کنند. پس از ثبت 
س��فارش ها در سیستم، مأمور کایت به محل فروش��گاه مراجعه  و تمامی 
بس��ته ها را دریافت و در انبار بس��ته بندی می کند و سپس توسط بهترین 
شرکت پستی آن را ارسال می کند. به کمک کایت، فروشگاه ها نیاز نخواهند 

داشت مراحل پست کاال را خود انجام دهند. 
کافهتدریس

 کاف��ه تدریس، س��رویس یادگیری و مش��اوره تحصیلی آنالین اس��ت.
کافه تدریس محیطی فراهم کرده است تا دانش پژوهان فارسی زبان بتوانند 
از هر شهر و روستایی با اساتید و آموزگاران خوب به صورت زنده و در کالس 
مجازی تعاملی در ارتباط باشند، به طوری که مزیت های یک کالس حضوری 

را تجربه کنند. 
ریتین

ریتین پلتفرمی یکپارچه متشکل از سه سرویس گفت وگوی آنالین جهت 
پشتیبانی و فروش، تجزیه و تحلیل رفتار کلی بازدیدکنندگان و مشتریان 
با قابلیت تعریف اهداف تجاری اس��ت که خدمات خودکارسازی بازاریابی و 
فروش به همراه CRM را به منظور شناس��ایی و پیگیری رفتار مش��تریان 

ارائه می دهد. 

شش��مین گزارش رس��می وزارت اقتصاد از روند ح��ذف و اضافه مجوزهای 
کسب و کار نشان می دهد در شش سال گذشته با وجود حذف داوطلبانه برخی 
مجوزهای غیرضرور بر سر فعاالن اقتصادی و مردم، همچنان مجوزهای زیادی 
وجود دارند که برای حذف آنها گام جدی برداش��ته نش��ده است، به نحوی که 
در دو سال 94و 95، البته تا پایان خرداد سال گذشته بالغ بر 1075مجوز در 
دس��تور بررس��ی هیأت ویژه مقررات زدایی قرار دارد و براساس قاعده بیست - 
هشتاد وزارت اقتصاد، در گزارش ششم تنها به ارزیابی 20درصد از مجوزهایی 
رسیدگی ش��ده که 80درصد از فضای کسب و کار را تحت تأثیر خود قرار داده 
اس��ت؛ قاعده ای که باعث شده تا نام برخی وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی 

دولتی و غیردولتی از فهرست هیأت ویژه مقررات زدایی خارج شود. 
به گزارش همش��هری، در گزارش شش��م هیأت ویژه مقررات زدایی تنها به 
وضعی��ت همکاری مراجع صدور مجوزهای کس��ب و کار ب��ا دبیرخانه هیأت 
مقررات زدایی تا پایان خرداد 95 اش��اره و تأکید ش��ده است که طی سال های 
94و 95، تعداد 1075مجوز در سامانه پایگاه مجوزهای کسب و کار بارگذاری 
شده که از مجموع 648مجوز بررسی شده در این مدت تنها 254مجوز به تأیید 

نهایی هیأت یادشده رسیده است. 
این گزارش می افزاید در گزارش منتهی به خرداد 95تعداد 63مجوز صادره 
از س��ازمان محیط زیست، 47مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و 21مجوز 
وزارت نیرو به تصویب هیأت ویژه مقررات زدایی رسیده و هنوز پرونده مجوزهای 
صادره از س��وی بانک مرکزی  )37مجوز(، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات 
)41مجوز(، وزارت ورزش و جوانان )4مجوز(، معاونت امور زنان ریاست جمهوری 
)یک مج��وز(، وزارت راه و شهرس��ازی )129مجوز(، وزارت تع��اون، کار و رفاه 

اجتماعی )77مجوز(، س��ازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی )14مجوز(، 
س��ازمان امور مالیاتی کشور )15مجوز(، س��ازمان خصوصی سازی  )6مجوز(، 
بیمه مرکزی )46مجوز(، معاونت نظارت بر خزانه داری )22مجوز( و س��ازمان 

سرمایه گذاری خارجی )یک مجوز( تعیین تکلیف نشده است. 
تراکممجوزهادرهیأتمقرراتزدایی

تازه ترین اظهارنظر یک مقام مس��ئول نشان می دهد در شش سال اخیر از 
مجموعه 2100مجوز احصا شده، 1200مجوز بررسی و حدود 400مجوز حذف 
ش��ده و هنوز 800مجوز در اولویت بررس��ی قرار دارند. حسین میرشجاعیان، 
معاون وزیر اقتصاد و دبیر هیأت ویژه مقررات زدایی در گفت وگو با همش��هری 
اظهار کرده، روش این هیأت برای حذف مجوزها به کارگیری قاعده بیس��ت- 
هش��تاد خواهد بود، یعنی به س��راغ 20درصد مجوزهایی که 80درصد فضای 
کسب و کار را متاثر می کند، رفته ایم که این موارد را معموالً اتاق های بازرگانی 

اعالم می کنند. 
این قاعده باعث ش��ده تا نام س��ازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مدیریت 
بحران، سازمان برنامه و بودجه، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان پزشکی 
قانون��ی، نیروی انتظام��ی و وزارتخانه های دفاع، امور خارج��ه و اطالعات که 
پی��ش از این اقدام به ارائه اطالعات نکرده  بودند، در گزارش جدید هیأت ویژه 
مقررات زدایی حذف ش��ود. تراکم مجوزهای کسب و کار از یک سو و برگزاری 
حداکثر 8جلسه هیأت ویژه مقررات زدایی از سوی دیگر نشان دهنده این است 
که این روند در دولت دوازدهم هم ادامه خواهد داشت و فعاالن بخش خصوصی 
برای برداشته شدن همه مجوزهای غیرضرور و سامان  دادن به مجوزهای کسب 

و کار باید باز هم صبر کنند. 

به ندرت پیش می آید که کسب و کارهای نوپا از همان ابتدای امر سرمایه گذار 
پیدا کنند، با این همه روشن است که این شرکت ها برای تأمین هزینه های خود 

از نخستین روزهای آغاز به کار به پول نیاز دارند. 
ب��ه گ��زارش دیجیاتو، البته در پاره ای موارد انتش��ار اطالعات نادرس��ت در 
وب س��ایت ها یا جوامع باعث می ش��ود افراد درک نادرستی برای شروع به کار 
و تهیه سرمایه مورد نیازشان داشته باشند و در نتیجه وقتی با امید به جذب 
سرمایه گذار در همان روزهای اول، شروع به کار می کنند و نتیجه ای نمی بینند، 
تصمیم می گیرند عطای راه اندازی استارتاپ را به لقایش ببخشند و ایده خود را 

برای همیشه فراموش کنند. 
در ادام��ه این مطلب نگاهی خواهیم داش��ت به راه های س��اده تأمین مالی 

استارتاپ ها در ابتدای فعالیت: 
پساندازهایش�خصی: بنیانگذارانی که از پول خودشان برای این منظور 

استفاده می کنند معموالً پس انداز خوبی دارند.
 اف��رادی که به لحاظ خانوادگی ثروتمند هس��تند یا ارتباطات خوبی دارند، 
می توانند برای تأمین سرمایه روی کمک خانواده و دوستان شان حساب کنند 
و در برخ��ی موارد حتی فضای اداری الزم را بدون آنکه نیاز به پرداخت اجاره 

باشد در اختیار دارند. 
حقوق: بس��یاری از بنیانگذاران برای خود یک کار روزانه و تمام وقت دارند 
و معم��والً از درآمد آن برای س��اخت یک محصول و راه اندازی ش��رکت خود 

استفاده می کنند. در اینجا به دو مثال بارز در این رابطه اشاره می کنیم؛ »استیو 
چن« که وقتی به فکر راه اندازی یوتیوب افتاد کارمند فیس بوک بود و دیگری 
 »مارکوس پرس��ون« که در زمان س��اخت نخستین نس��خه از ماینکرفت در

 King. com کار می کرد. 
وام:گاهی اوقات نیز صاحبان ایده ریس��ک دریافت وام از بانک ها را به جان 
می خرند تا طرح مدنظرش��ان را به حقیقت بدل کنند. خوش��بختانه معاونت 
فن��اوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات تس��هیالت خوبی را در 

این زمینه فراهم کرده است. 
جمعسپاری: پلتفرم های جمع سپاری که از نمونه های خارجی آن می توان 
به کیک اس��تارتر و Indiegogo  اشاره کرد به صاحبان ایده امکان می دهند 
پیش از تولید محصول نهایی هزینه آن را از عالقه مندان دریافت کنند و به این 

ترتیب سرمایه اولیه الزم برای تولید انبوه را به دست آورند.
 البته اشاره کنیم حمایت کنندگان خوب می دانند که صرف پرداخت مبلغ 
تعیین ش��ده به گروه صاحب ایده نمی تواند متضمن دریافت آن در بازه زمانی 
تعیین شده باشد و ممکن است تحویل کاالی پیش خرید شده با تأخیر همراه 
باشد. از آن طرف، بنیانگذاران و صاحبان ایده نیز می دانند که اعتبار کاری شان 
در گرو پایبندی به تعهدات شان است و بهتر است در موعد مقرر محصول را در 

اختیار خریدار قرار دهند. 
cnbc:منبع

.Lyft IncیاUber TechnologiesروزدوشنبهابرازامیدواریکردکهدرشرکتهایSoftBankماسایاشیسان،مدیراجرایی
برایدسترسیبهبازارحملونقلآمریکاسرمایهگذاریکند.ایندرحالیاستکهاینگروهمالیپیشازاینچندینسرمایهگذاری
مشابهدرآسیراتجربهکردهاست.
رئیسشرکتSoftBankدریککنفرانسخبریگفت:»ماعالقهمندبهبحثدرموردسرمایهگذاریدرUberهستیم.ماهمچنین
دربحثسرمایهگذاریدرLyftشرکتخواهیمکرد.«ویاعالمکردکهاودربارهنوعسرمایهگذاریدراینخصوصمطمئننیست.
ویهمچنینافزود:»ایاالتمتحدهبازاربسیاربزرگیاست،وبنابراینماقطعادراینزمینهجدیوبسیارعالقهمندهستیم.«آقای
سان،بنیانگذاروسرپرستگروهفناوریوارتباطاتژاپن،بهتازگیبهسرعتدرحالپیشرفتاست.اونزدیکبه60سالگیخودرا
اوایلاینهفتهجشنگرفت.

»نوآوردروز«استارتاپهایدورهپنجمآواتکبرگزارشد حذفواضافهمجوزهایکسبوکاربهکابینهدوازدهمرسید

بودجهاستارتاپهاپیشازجذبسرمایهگذار
ازکجاتأمینمیشود؟

عالقه مندی SoftBank به سرمایه گذاری در اوبر
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گزارشگزارش 

سومین جلسه هم اندیشی مدیریت فرآیندهای کسب و کار در دانشگاه علم و صنعت برگزار 
می ش��ود. به گزارش امتداد نیوز، نماینده انحص��اری انجمن بین اللملی مدیریت فرآیندهای 
کس��ب و کار در ایران که در مرکز رصد دانش��گاه علم و صنعت مستقر است، سومین جلسه 
هم اندیش��ی مدیریت فرآیندهای کسب و کار را در این دانشگاه برگزار می کند. این جلسات با 
محوریت تبادل تجارب در حوزه مدیریت فرآیندهای کس��ب وکار به صورت رایگان و جهت 
ترویج دانش عملیاتی BPM برگزار می شود. سومین دوره این جلسات در تاریخ 26 مردادماه 
برپا خواهد ش��د. نشست های هم اندیشی به دو بخش علمی و تجربی تقسیم می شود که در 
سومین نشست از سلسله نشست ها مفاهیمی مبنی بر بهبود فرآیندهای کسب وکار در مدیریت 
شهری که در برگیرنده بخش علمی است توسط دکتر میرسامان پیشوایی عضو هیأت علمی 

دانشگاه علم و صنعت و دبیر علمی کنفرانس بهبود در مدیریت شهری ارائه می شود. 

سومینجلسههماندیشیمدیریت
فرآیندهایکسبوکاربرگزارمیشود س��امانه ثبت قراردادهای کار و س��امانه ثبت دادخواس��ت ها با حضور وزیر 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی رونمایی شد. 
س��امانه جامع روابط کار دیروز در نشس��ت امنیت ش��غلی همراه با امنیت 
س��رمایه گذاری و تولید با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شهیندخت 
موالوردی معاون امور زنان رئیس جمهور و تش��کل های کارگری و کارفرمایی 

در مجموعه تالش رونمایی شد. 
به گزارش تجارت نیوز، در این س��امانه بیش از 30نرم افزار و سامانه طراحی 
ش��ده ک��ه یکی از ای��ن نرم افزاره��ا مربوط به ثب��ت قرارداده��ای کار و ثبت 

دادخواست ها است. 
کارشناس��ان با مثبت ارزیابی کردن اقدام وزارت کار در راه اندازی س��امانه 
جامع ثبت قراردادهای کار، ایجاد این سامانه را گام بزرگی در پایان بخشیدن 

به انعقاد قراردادهای سفیدامضا می دانند. 

سامانهثبتقراردادهایکاررونماییشد



خالقانه تری��ن  از  تع��دادی 
خ��ارج  تبلیغ��ات،  نمونه ه��ای 
تبلیغ��ات  هس��تند.  خان��ه    از 
محیطی-رسانه   ای تبلیغاتی  است 
که برای تقویت پیامی که توسط 
دیگر رس��انه های تبلیغاتی مانند 
تلویزیون یا مجله به گوش مردم 
می رسد، به کار می رود. چیزی که 
متصدیان تبلیغات معموالً نادیده 
می گیرن��د، قابلی��ت ایجاد جلب 
توجه اس��ت و تبلیغات محیطی 
به این دلی��ل که قابلیت دریافت 
فه��م موضوع را ب��رای مخاطبان 
زیادی دارند، این امکان را فراهم 
می کنند که پیام تبلیغاتی بیشتر 
از یک بار، توجه تعداد بسیاری از 
مخاطبان را جلب کن��د. در این 
 chetor نوشته که توسط سایت
ارائه شده است قصد داریم با انواع 

تبلیغات محیطی آشنا شویم. 
انواع تبلیغات محیطی می توانند 

به دسته های زیر تقسیم شوند. 
تبلیغات از طریق بیلبورد

بیلبورده��ا به صورت س��نتی، 
در حوزه کشوری عمل می کنند 
و معموالً در اندازه های استاندارد 
وجود دارند و از اصول سیس��تم 
اندازه مش��خصی بر مبنای دامنه 
دی��د مخاطب پی��روی می کنند. 
آنها نیز مانند تبلیغات تلویزیونی 
و رادیوی��ی، می توانند در س��طح 
مل��ی و برای پوش��ش دادن بازار 
ت��وده ای خریداری ش��وند. با این 
ح��ال، ممکن اس��ت برنامه های 
تبلیغاتی محلی نیز وجود داشته 
باش��ند که منطق��ه جغرافیایی، 
جمعیتی یا دسته خاصی از افراد 
را مخاطب قرار دهند. بیلبوردها، 
تأثیر خالقانه و نمایش��ی خاصی 
دارند، آگاهی مخاطبان را افزایش 
می دهند، س��ریع قابل دسترسی 
هستند و در مقایسه با دیگر انواع 
تبلیغات با هزینه کمتر مخاطبان 

بیشتری را جذب می کنند. 
شما به هیچ عنوان نمی توانید 
بیلب��ورد روبه روی ت��ان را نادیده 
بگیرید و تنها راه خالص ش��دن 
از شر آن، رانندگی با چشم بسته 

است. 
بیلبوردهای نمایشی و 

پوسترهای دیواری
و  نمایش��ی  بیلبورده��ای 
پوسترهای دیواری در اندازه های 
در  فق��ط  و  هس��تند  ب��زرگ 
مکان های منحصربه  فرد و خاص 
به نمایش در می آیند. آنها معموال 
در بزرگراه ه��ا ی��ا در مکان های 
تج��اری ش��لوغ مانن��د می��دان 
ولیعص��ر تهران دیده می ش��وند. 
نمایشگرهای دیجیتالی، تزئینات 
س��ه بعدی، نورپردازی های خاص 
و بخش های متح��رک، جزئی از 
خصوصی��ات منحصر به ف��رد این 
بیلبوردهای نمایش��ی هس��تند. 
در  نی��ز  دی��واری  پوس��ترهای 
اندازه های مختلف وجود دارند و 

معموالً بر نمای س��اختمان هایی 
که روبه روی بزرگ راه ها یا جاده ها 
هس��تند، ق��رار می گیرن��د. آنها 
هم مانند پوس��ترهای نمایش��ی 
در مراکز خرید ش��لوغ و مناطق 

تجاری دیده می شوند. 
تبلیغات ترانزیت

از  نوع��ی  ترانزی��ت  تبلیغ��ات 
تبلیغات محیطی هستند که روی 
وسایل نقلیه مانند اتوبوس، تاکسی، 
مت��رو، قط��ار مس��افربری، قطار 
سریع الس��یر و کشتی  و همچنین 
در ف��رودگاه  و دیگر ترمینال های 
مس��افربری نصب می ش��وند. این 
دس��ته از تبلیغ��ات محیط��ی به 
دلی��ل حض��ور در مکان هایی که 
افراد مختلف از اقصی نقاط ش��هر 
در آنج��ا رفت و آمد می کنند، برای 
دیده ش��دن درصد بیشتری را به 
خود اختصاص می دهند. ترانزیت 
به علت اینکه گستره زیادی از افراد 
را به صورت هدفمند تحت پوشش 
خود قرار می دهد، هزینه کمتری را 
نسبت به دیگر رسانه های تبلیغاتی 
دارد. اگر می خواهید بازار زیادتری 
را پوش��ش دهی��د، بهتر اس��ت از 
ن��وآوری  و خالقیت هم اس��تفاده 
کنید. از جمل��ه تبلیغات ترانزیت 
می توان ب��ه وس��ایل نقلیه  کامال 
پوشیده ش��ده از تبلیغ )از درون و 
بیرون(، نمایش��گرهای دیجیتالی، 
طراح��ی  من��ور،  نمایش��گرهای 
دستگیره های داخل وسیله نقلیه، 
پوش��اندن ایس��تگاه های وس��ایل 
ال ای دی،  نمایش��گرهای  نقلی��ه، 
نمایش��گرهای س��ه بعدی و دیگر 

مواردی از این دست اشاره کرد. 
مبلمان شهری

مبلمان ش��هری به هر عالمتی 
گفته می ش��ود ک��ه در نزدیکی 
محل عب��ور عابران پیاده و مراکز 
خری��د در حوزه دی��د عموم قرار 
می گیرد. مبلمان شهری معموالً 
س��وپرمارکت ها،  مج��اورت  در 
مغازه های مواد غذایی، داروخانه ها، 

آژانس ه��ای تبلیغات��ی، مدارس، 
مراکز  مکان های خریدوف��روش، 
خرید و... قرار دارند. نوآوری هایی 
مانند نمایش��گرهای ال ای دی و 
دیجیتال��ی، نورپ��ردازی خاص و 
تقویت کننده های س��ه بعدی در 

مبلمان شهری دیده می شود. 
تبلیغات از طریق 

عروسک های تنپوش 
تبلیغاتی

این افراد اس��تخدام می ش��وند 
ت��ا پالکارده��ا و اعالمیه هایی را 
در مکان ه��ای ش��لوغ به نمایش 
بگذارن��د. همچنی��ن، گاه��ی با 
نواختن موسیقی، توجه عابران را 

به خود جلب می کنند. 
برگزارکنندگان نمایش��گاه ها و 
س��یرک ها، رستوران ها، سینماها 
و… از ای��ن دس��ته اف��راد برای 

تبلیغات استفاده می کنند. 
تبلیغات در مراکز خرید

خرید،  مراک��ز  نمایش��گرهای 
وقتی مصرف کنندگان مش��غول 
خرید هستند، آنها را مورد هدف 
قرار می دهن��د. این نوع تبلیغات 
ب��رای کس��ب و کارهای کوچک، 
متوس��ط و بزرگ مناسب است و 
می تواند در س��طح محلی یا ملی 
طراحی شود و معموال اندازه های 
قاب��ل دس��ترس آنها در س��طح 
کش��ور، اندازه استاندارد کیوسک 
و دایورام��ا هس��تند. فرمت های 
خاصی مث��ل پل��کان، درب های 
آسانس��ور، بنره��ا، پوس��ترهای 
دی��واری، ش��بکه های دیجیتالی 
در این نوع تبلیغات در دسترس 

هستند. 
انواع تبلیغات محیطی دیگر

عالوه بر بیلبوردهای س��نتی، 
تبلیغ��ات  و  ش��هری  مبلم��ان 
ترانزیت، در 20 س��ال اخیر انواع 
مختلف��ی از تبلیغ��ات محیطی 
دیگر نیز سر برآورده اند. این انواع 
برای  تبلیغات محیطی معم��والً 
تقوی��ت و پش��تیبانی برنامه های 

دیگر رسانه های تبلیغاتی و با در 
نظ��ر گرفتن پوش��ش مخاطبان 

محدود به کار می روند. 
تبلیغ��ات  دس��ته  ای��ن  از 
می ت��وان ب��ه بنرهای��ی ک��ه در 
ت��ا  می ش��وند  ظاه��ر  آس��مان 
اسکی  پیست های  تله کابین های 
و صندلی آرایشگاه ها اشاره کرد. 
فرصت هایی از این دست گسترده 
هستند و روز به  روز هم بر تعداد 

آنها افزوده می شود. 
- اس��تفاده از پروژکت��ور روی 

ساختمان ها 
- نمایشگرهای درون دانشگاه ها 
- رس��انه های داخ��ل پم��پ 

بنزین ها 
- رسانه های ساحلی 

- بیلبوردهای متحرک )که بر 
پشت افراد حمل می شوند( 

- نمایشگرهایی در پیست های 
اسکی 

- تبلیغات درون داروخانه ها 
- تبلیغات درون هتل ها 
نمایشگرهای دیجیتالی.

نمایش��گرهای دیجیتالی یکی 
دیگر از ان��واع تبلیغات محیطی 
هس��تند که رش��د بیش��تری را 
نس��بت به بقیه موارد دارند. این 
نمایش��گرها می توانند در تمامی 
س��اعات روز اس��تفاده ش��وند و 
تازگی و ط��راوت تبلیغات چاپی 
را نی��ز در خود داش��ته باش��ند. 
سکوهای دیجیتالی در بزرگراه ها، 
بیلبوردهای خیابانی و روی نمای 
س��اختمان ها، مبلمان ش��هری، 
نمایش��گرهای ترانزیت، مغازه ها، 
ق��رار  و...  باش��گاه ها، س��ینماها 
می گیرند. این سکوها، این امکان 
را برای شرکت ها فراهم می کنند 
ک��ه در زم��ان و مکان مناس��ب 

تبلیغات خود را انجام دهند. 
فواید تبلیغات محیطی

تبلیغات محیطی فواید زیادی 
دارد که می توان م��وارد زیر را از 

جمله این فواید بیان کرد. 

مکان�ی:  انعطاف پذی�ری   -
تبلیغات محیط��ی می توانند در 
بزرگراه ها، نزدیک فروش��گاه ها و 
هرجا که قانون اجازه دهد، نصب 
ش��وند. همچنین سطوح محلی، 
اس��تانی و کش��وری را پوش��ش 

دهند. 
- قابلی�ت ایج�اد آگاه�ی: 
تبلیغات محیطی به خاطر تأثیری 
ک��ه دارند )س��اده ب��ودن پیام(، 
می توانند آگاه��ی زیادی در بین 

مخاطبان ایجاد کنند. 
- رس�یدن به مخاطب: نه تنها 
م��ردم نمی توانند آنه��ا را خاموش 
کرده یا دور بیندازند، بلکه به دفعات 
در مع��رض دید قرار می گیرند و در 

نتیجه بارها دیده می شوند. 
- دسترسی به مخاطب هدف: 
از آنجایی که بیلبوردها می توانند 
در مکان های��ی نصب ش��وند که 
خ��ود ش��رکت ها ی��ا آژانس های 
می کنن��د،  انتخ��اب  تبلیغات��ی 
آس��ان تر می توانند جامعه هدف 
تبلیغ را مورد خطاب قرار دهند. 
به عنوان مث��ال اگر جامعه هدف 
ب��رای محصول��ی، کش��اورزان یا 
مردمی باشند که در روستا زندگی 
می کنند، می توان در مسیر هایی 
که به آن روستای خاص منتهی 
می ش��وند یا در خود آن روس��تا، 

بیلبوردهایی نصب کرد. 
با ای��ن حال، تبلیغات محیطی 
گاه��ی ب��ا محدودیت های��ی نیز 
مواجه هستند. تعدادی از آنها را 

در ادامه ذکر می کنیم. 
- تأثی��ر تبلیغ��ات محیطی را 
نمی توان به راحت��ی اندازه گیری 

کرد. 
- تبلیغات محیطی به تنهایی 
مناسب نیستند، بلکه باید در کنار 
دیگر رس��انه ها و با هدف تکمیل 

آنها به  کار گرفته شوند. 
- ب��ا اینکه تبلیغ��ات محیطی 
توجه مردم را جلب می کنند و در 
خاطره شان می مانند، اما نمی توان 
مطمئن بود که آنها را به اقدام نیز 

وادار کنند یا خیر. 
- تبلیغات محیطی-رس��انه ای 
لحظ��ه ای اس��ت و در بهتری��ن 
حالت فقط 2 ت��ا ۳ ثانیه از وقت 
را می گیرد. پس  مصرف کنن��ده 
پیام آن باید کوتاه باشد تا در این 
مدت کوت��اه بگنجد. در خیلی از 
موارد، هم پیام و هم مخاطب در 

حال حرکت هستند. 
- ای��ن تبلیغات ممکن اس��ت 
منجر ب��ه حواس پرتی اف��راد در 
هنگام رانندگی ش��ود. از آنجا که 
بیلبورده��ا معم��والً قصد جلب 
توجه رانن��دگان را دارند، معموالً 
ب��زرگ هس��تند و تصاوی��ری از 
اف��راد مع��روف روی آنه��ا ق��رار 
دارد. در نتیج��ه، این موارد باعث 
حواس پرتی رانندگان و تصادفات 

رانندگی می شود. 
 zabanga :برگرفته از

آشنایی با انواع تبلیغات محیطی
ایستگاه تبلیغات

نقش رادیو در تبلیغات
رادی��و در اصل یک رس��انه خبری و س��رگرمی 
اس��ت. برنامه ه��ای رادیویی معموال موس��یقی و 
گفت وگو هستند. برنامه های گفت وگویی می تواند 
ش��امل برنامه های ورزشی، سیاس��ی، تفسیرهای 
اجتماعی، موضوعات موردعالقه جامعه، هنرمندان 
و هر چیزی باش��د که ممکن است نظر شنوندگان 

را برای حمایت ایستگاه رادیویی جلب کند. 
به گ��زارش هورموند، ایس��تگاه های رادیویی به 
دو دس��ته فرکانس رادیویی FM و AM تقسیم 
می ش��وند. فرکان��س AMتا مس��افت های دور و 
حتی در ش��ب ها دورتر قابل دریافت اس��ت. چون 
تغییرات یونوس��فر باعث می ش��وند ام��واج به طور 
متفاوتی منتقل ش��وند. مس��افت پخش بس��تگی 
به قدرت فرس��تنده دارد  )که برای ایس��تگاه های 
تجاری AM در محدوده آمریکای شمالی از 2۵0 
 AM تا ۵0000 وات اس��ت.( اما ام��واج رادیویی
ت��ا امواج رادیویی FM بیش��تر تحت تداخل های 

الکتریکی و اتمسفریک هستند. 
به دلیل این حساس��یت تداخ��ل، امواج پخش 
AM ب��رای گفت وگوهای رادیوی��ی و برنامه های 
خب��ری مناس��ب هس��تند. همچنی��ن ب��ه دلیل 
 AM شرایط یونوس��فر یک در شب ایستگاه های
باید قدرت فرس��تنده خود را کاه��ش دهند تا با 
دیگر ایس��تگاه های دارای فرکانس مشابه تداخل 
نکنن��د. ایس��تگاه های FM دارای کیفیت صدای 
باالتر )صدای اس��تریو( و تداخل کمتری هستند، 
اما چ��ون فرکانس FM به طور مس��تقیم حرکت 
می کنن��د، با توجه ب��ه قدرت فرس��تنده در یک 
محدوده ۸0 تا ۱۶0 کیلومتری دریافت می شوند. 
به همین دلیل ش��عاع پخش ایستگاه FM کمتر 

است که معموالً به طور محلی دریافت می شود. 
ش��رکت های  رادیوی��ی  ایس��تگاه های  اغل��ب 
تجاری هس��تند که با فروش زمان، درآمد کسب 
می کنند. ش��رکت های خدماتی مانن��د آربیترون 
و اینترناس��یونال داینامیک تعداد ش��نوندگان هر 
ایستگاه رادیویی را آمارگیری می کنند. به طورکلی 
هرچه تعداد شنوندگان بیشتر باشد هزینه پخش 
تبلیغ��ات بیش��تر اس��ت. رایج ترین زم��ان پخش 
تبلیغات ۶0 ثانیه اس��ت اما پخش آگهی در زمان 
۱0 یا ۳0 ثانیه هم وجود دارد. هرچه زمان بیشتر 

باشد هزینه آن هم بیشتر است. 
معموال تبلیغات در اس��تریوها ضبط و سپس از 
طری��ق اینترنت یا رادیو پخش می ش��وند. ممکن 
اس��ت تبلیغات به صورت متنی نوش��ته ش��وند و 
توس��ط گوین��ده به طور زن��ده خوان��ده و پخش 
ش��وند. همچنین می توان تبلیغات را با موس��یقی 
زمین��ه و خواندن مت��ن روی آن اج��را کرد. این 
ب��ه آگهی دهنده ه��ا این ام��کان را می دهد که در 
رویدادهای خاص، پیش��نهادهای تش��ویقی برای 
بازاره��ای محلی ارائه کنند. بعضی ایس��تگاه های 
رادیوی��ی از مجریان خود ب��رای پخش زنده یک 
روی��داد مانن��د افتت��اح یک فروش��گاه اس��تفاده 
می کنند. با خالقیت و اس��تفاده از متن، موسیقی 
و افکت صوتی می توان در ذهن ش��نونده تصویری 
ایجاد کرد ک��ه ایجاد آن در تبلیغ��ات تلویزیونی 
غیرممک��ن اس��ت. می ت��وان از موس��یقی ب��رای 
یادآوری یک هیجان، درام یا ش��ادی استفاده کرد 
که کمک می کند ش��نوندگان نام، لوگو و ش��ماره 
تلفن ش��ما را به خاطر بسپارند. باید تبلیغات شما 
مناس��ب ژانر برنامه ای باش��د ک��ه در حال پخش 
شدن اس��ت. چندان مناسب نخواهد بود آگهی ای 
که از موسیقی کانتری استفاده می کند، در برنامه 

پخش موسیقی رپ قرار بگیرد. 
از آنج��ا که مردم ب��ه خاطر تبلیغ��ات به رادیو 
گ��وش نمی دهن��د مه��م اس��ت که آگهی ش��ما 
سرگرم کننده یا ارائه کننده اطالعات مفیدی باشد. 
چند ثانیه اول آگهی ش��ما مش��خص می کند که 
مردم به آن گ��وش می دهند یا موج رادیو خود را 
عوض می کنند. چند ثانیه آخر مش��خص می کند 
که آیا آن را به یادمی آورند؟ یا چه احساس��ی به 
پی��ام آن دارند؟ به طورکلی، ایده خوبی اس��ت که 
در طول ۶0 ثانیه چندین بار نام برند تکرار ش��ود. 
به جز رادیوهای محلی، بیشتر آگهی های رادیویی 
توس��ط آژانس های تبلیغاتی خریداری می ش��وند 
که براساس دسترسی ش��نوندگان و تعداد پخش 
در مورد قیمت مذاکره می کنند و یک اس��تراتژی 
خرید را ایجاد کرده و بررس��ی می کنند که آگهی 
به درس��تی اجرا ش��ود و اجرای بهتر آن را ارزیابی 

می کنند. 
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تبلیغات خالق

با نگاه دقیق تر به این آگهی مک دونالد برای تبلیغ قهوه  فوق العاده بزرگ، متوجه می شوید که لکه هایی از قهوه در اطراف گوشه های صفحه وجود 
دارد. این تصویر آگهی زیرکانه و موثری را ایجاد کرده است که در آن از صفحه ای سفید برای تبلیغ محصول مورد نظر استفاده شده است.

دریچه

لوگوی ورزشکاری که عجیب 
شبیه AirJordan نایک است

ب��رای  تی��ک  لوگ��وی  دو  کن��ار  در 
لوگ��وی آدی��داس،  ب��رای  خ��ط   ۳ و   نایک��ی 

بازیک��ن  ک��ه   Air Jordan Jumpman  
افس��انه ای بس��کتبال را در حال دانک زدن نشان 
می ده��د، از مهم ترین، آش��ناترین و باارزش ترین 

لوگوها در دنیای ورزش است. 
ب��ه گزارش  ام بی ای نیوز، اوای��ل این ماه، نایک 
اعتراض رس��می اش را نس��بت به لوگوی شخصی 
 ،Rob Gronkowski ،ستاره فوتبال آمریکایی
که برای تی��م پتریوتس بازی می کند، اعالم کرده 
اس��ت ک��ه از قض��ا، Gronkowski  یک��ی از 

سخنگوهای نایک هم است. 
این اعتراض از این جهت ابراز ش��ده اس��ت که 
لوگوی Gronk Nation  شباهت بسیار زیادی 
به لوگوی مشهور Jumpman دارد؛ در نگاه اول، 
دو لوگ��و تقریبا عین هم هس��تند، زیرا در هر دو 
یک فرد با دو پای باز و دستی باال رفته که چیزی 

داخلش قرار دارد به نمایش درآمده است. 
در بیانی��ه ای راج��ع ب��ه ای��ن اتف��اق، وکی��ل 
Gronkowski می گوید: ما به این برند بس��یار 
افتخار می کنیم و امیدواریم که مش��کل به وجود 
آمده با ش��رکت نایک را با آرامش و کامال دوستانه 

حل کنیم. 

Ctrl-X زیباسازی شهری با
در فس��تیوال س��االنه هنرهای خیابانی گروهی 
از هنرمندان خیابانی روس��ی روشی خالقانه برای 
نشان دادن کهنگی های کشورشان پیدا کرده اند. 

ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، در روس��یه ب��ه 
خودروهایی که در مسکو ساخته شده به اصطالح 
Moskovitch می گویند. این خودرو ها در دهه 
۱9۶0 در روسیه بسیار محبوب بودند اما در حال 
حاض��ر ای��ن خودرو ها به ص��ورت از کار افتاده در 

سطح شهرها رها شده اند. 
در حال حاضر این خودروها یا مس��یرهای عبور 
و مرور را مس��دود کرده اند ی��ا محل پارک کردن 
خودروه��ای دیگ��ر را اش��غال کرده ان��د. در واقع 
می توان گفت چهره جالبی به محله های ش��هری 

نداده اند. 
در یک بازخورد که ش��بیه یک ش��وخی با این 
وضعیت اس��ت، عده ای از هنرمندان از یک قابلیت 
فتوش��اپ در دنیای واقعی استفاده کرده اند و این 
خودروه��ای قدیمی با گرافیتی نوش��ته های روی 
آن را ح��ذف کرده ان��د. آنها این کار را به وس��یله 
چهارخانه های شطرنجی سفید و خاکستری انجام 

داده اند. 
آنه��ا برای این کار از یک الگوی ش��بکه ای روی 
خودرو اس��تفاده و سپس روی آن را نقاشی کردند 
تا حالت مجازی آن به واقعیت نزدیک ش��ود. آنها 

اسم پروژه شان را Ctrl-X گذاشته اند. 
پاس��خی  به عن��وان  می توان��د  آنه��ا  کار  ای��ن 
غیر مس��تقیم در مورد اینکه هن��ر خیابانی چگونه 
باید ش��ناخته شود باش��د. با پاک کردن خودروی 
قدیم��ی پوش��یده از گرافیت��ی که پ��س از اتمام 
فستیوال قصد بازیافت آن را دارند، بینندگان شان 
را به تفک��ر در مورد هنر خیابانی باز می دارند؛ که 

خرابکاری و کثیف کاری است یا هنر واقعی؟ 
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بررسی مزایای بازاریابی مناسبتی و 
چگونگی بهره گیری از آن

یکی از اش��تباهات رایج در بازاریابی این اس��ت که ما همواره 
احس��اس می کنیم رفتارهای خرید ثابت هستند و هیچ تغییری 
در رفتارهای یک فرد طی ش��رایط متف��اوت رخ نمی دهد. با این  
حال، اگر به رفتارهای خرید خود اندکی فکر کنید متوجه می شوید 
که نمی توان بر این اصل تکیه کرد. بازاریابی مناس��بتی برای رفع 
همین اشتباه توسعه یافته است. در ادامه مطلب که توسط سایت

Ibazaryabi  ارائه ش��ده اس��ت این موضوع را بیش��تر بررسی 
خواهی��م کرد. به این مث��ال توجه کنید: فردی را تصور کنید که 
همسرش در مسافرت است و عصر دیر وقت به خانه اش برمی گردد. 
او به سوپرمارکت می رود و با عجله موادی را انتخاب می کند 
تا برای فرزندانش شام آماده کند. در عین حال، صبح روز بعد 
او برای خرید هدیه تولد همس��رش کل سایت اپل را زیر و رو 
می کند. در مرحله اول هیچ توجهی به برندینگ ندارد، اما در 

خرید دوم تنها برند محصول برای او مهم است. 
بازاریابی مناسبتی چیست؟ 

در بازاریابی س��نتی بیش��تر به بازاریابی از طریق اطالعات 
دموگرافیک��ی همچون س��ن، موقعیت اجتماع��ی، موقعیت 
جغرافیایی و مواردی مش��ابه توجه می ش��د، اما همانطور که 
مشاهده می کنید عادت های خرید مشتریان در هر ساعتی از 
روز متفاوت است و این بیشتر به مناسبت ها و ارتباطات افراد 
با دیگران بس��تگی دارد. در دنیای ام��روزی و عصر دیجیتال 
ما با س��یلی از اطالعات مواجه هستیم؛ این اطالعات می تواند 
در درک عمیق زندگی مش��تری نقش اساس��ی داشته باشد. 
بازاریابی مناس��بتی به معنای هدف قرار دادن افراد براس��اس 
مناسبت های شخصی زندگی  آنها است، یعنی زمانی  که آنها 

تمایل بسیار باالیی برای خرید دارند. 
مشتری را در مرکز توجه خویش قرار دهید

توانایی ارائه خدمات شخصی سازی شده به مشتری، دقیقا 
زمانی  که به آن نیاز دارد، می تواند در: 

وف��اداری، فروش  و بازگش��ت س��رمایه بس��یار تاثیرگذار 
باش��د. به عنوان مثال یک بانک زمانی  که متوجه شود یکی از 
مشتریانش به وامی که هم اکنون در حال ارائه است، نیاز دارد 
و آن وام را به او پیشنهاد دهد، برای آن خانواده بسیار ارزشمند 

خواهد بود. 
پیش بینی خواسته های دقیق مشتری نه تنها فروش شما را 
افزایش خواهد داد، بلکه اگر واقعا بتوانید تجربه خوبی برای او 

بسازید، برای همیشه مشتری شما خواهد ماند. 
با در مرکز قرار دادن مش��تری و توجه به مناسبت هایی که 
قرار اس��ت در زندگی وی رخ دهد، می توان ت��ا اندازه زیادی 

کسب وکارتان را توسعه بخشید. 

برای حرکت به سمت بازاریابی مناسبتی آماده شوید
در دنی��ای امروزی که پر از داده ها و اطالعات اس��ت، دیگر 
تکنیک های بازاریابی سنتی مثل توجه به سن مخاطب، توجه 
به موقعیت جغرافیایی مخاطب و مواردی مشابه کاربرد ندارد. 
در ادامه چهار کاری  را که برای حرکت به سمت مناسبتی باید 
انجام دهید با هم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. 

1-شروع به جمع آوری داده ها از مشتریان خود بکنید
ق��دم اول برای اس��تفاده از بازاریابی مناس��بتی ش��روع به 
جمع داده های راجع به مش��تری است. مطمئنا بدون داده ها 
نمی توان مشتری را به درستی شناخت، فرصت ها را به درستی 

تشخیص داد و اقدام به اجرای پیشنهادهای مناسبتی کرد. 
داده هایی همچون این داده ها که : 

- مشتری با چه کلمه کلیدی وارد وب سایت شما شده است 
- چ��ه محصولی را وارد س��بد خرید خود ک��رده، اما بعدا 

منصرف شده است
- چ��ه رفتاری داخل وب س��ایت از خود نش��ان داده )این 
اطالع��ات را می توانید از طریق گوگل آنالیتیکس به دس��ت 

آورید(
- اگر محصولی را خریده نسبت به آن چه نظری داشته است

- اگ��ر آن محصول را ب��رای فرد دیگری خری��داری کرده 
مناسبتش چه بوده و با آن فرد چه ارتباطی دارد

- اطالعات ش��خصی فرد همچ��ون تاریخ تولد، تحصیالت 
اکانت های شبکه های اجتماعی اش چه بوده است و ….

۲- مشتری را به طور کامل شناسایی کنید
بعد از اینکه داده های مش��تری را جم��ع آوری کردید، باید 

بتوانید آن را تجزیه و تحلیل کنید. 
داده ها بدون تجزیه و تحلیل و دستیابی به یک نتیجه گیری 

ارزشمند هیچ نتیجه ای ندارند. 
۳- مناسبت های زمانی را نیز در فعالیت های خود دخیل کنید

بازاریابی مناسبتی نه تنها در مناسبت های شخصی افراد بلکه 
در مناس��بت های زمانی و فرهنگی نیز دخالت دارد. به عنوان 
مثال، اگر یک فروش��گاه اینترنتی هدیه داشته باشید، مسلما 
زم��ان نزدیک به عید یا ولنتاین بهترین فرصت برای افزایش 
اس��ت. یا زمانی  که یک خبر تازه مرتبط با کسب وکار شما و 
صنعت تان در حال رشد است، بهترین زمان برای کسب وکار 
ش��ما است تا به ترویج برند خود و افزایش فروش محصوالت 

خود بپردازید. 
۴- نتایج را اندازه گیری کنید و برای بهبود استراتژی 

خود اقدام کنید
یکی از مهم ترین گام ها در بازاریابی مناس��بتی اندازه گیری 
نتایج و اقدام برای بهبود آنهاس��ت. ش��ما داده ه��ا را راجع به 
مشتریان جمع آوری ، آنها را تجزیه و تحلیل  و از استراتژی های 
مختلف برای جلب توجه مشتری استفاده می کنید. برای اینکه 
بدانید آیا استراتژی های ش��ما درست و بجا بوده است یا نه؟ 
مجبور هس��تید که نتایج به دست آمده را اندازه گیری و برای 

بهبود نتایج در کمپین های بعدی اقدام کنید. 
همانطور که مش��اهده کردید، بازاریابی مناسبتی یک نوع 
از بازاریابی در عصر حاضر اس��ت که بی��ش از اندازه به داده ها 
و اطالعات وابسته اس��ت. آیا موافق هستید که داده ها آینده 

بازاریابی را شکل خواهند داد؟ 
 digitalpulse منبع

فرض کنی��د که ی��ک خریدار 
حرفه ای هس��تید که محصوالت 
مورد نیازتان را در حجم وسیع و از 
فروشندگان عمده تهیه می کنید. 
معیارهای شما برای تشخیص یک 
فروشنده حرفه ای و متمایز کردن 
آن از همکاران معمولی و ضعیفش 

چیست؟ 
براساس پژوهش اخیر موسسه 
تحقیقات��ی ه��اروارد بیزینس که 
روی بی��ش از 230 خریدار عمده 
ص��ورت گرفته اس��ت، 12درصد 
فروش��ندگان حرفه ای،  23درصد 
نسبتا خوب، 38درصد متوسط و 
27درصد ضعیف ارزیابی شده اند. 

خبر بد در این میان آن اس��ت 
ک��ه فروش��ندگانی ک��ه در ای��ن 
پژوهش تحت دسته بندی ضعیف 
طبقه بندی ش��ده اند، هیچ ایده ای 
از اینک��ه چرا خریداره��ا این گونه 
در مورد آنه��ا اظهارنظر کرده اند، 
ندارن��د. این امر بیانگر آن اس��ت 
که فروشندگان ناموفق وقت کافی 
ب��رای تحلیل علل شکست ش��ان 
در نظر نمی گیرن��د. همچنین در 
دس��ت اندرکاران  که  گفت وگویی 
ای��ن پژوه��ش ب��ا فروش��ندگان 
ضعیف ارزیابی ش��ده داشتند، آنها 
هیچ نظری در مورد علت انتخاب 
نشدن به عنوان فروشنده حرفه ای 
نداش��تند. در برخی موارد نیز آنها 
ادع��ای نادرس��تی از معیاره��ای 
پژوهش حاضر را داش��تند. در هر 
صورت در این مقاله قرار نیس��ت 
از طرف های شکست خورده  نامی 
این پژوه��ش آورده ش��ود. با این 
حال گفت وگویی که پژوهشگران 
با خریداران مورد اس��تفاده در این 
پژوهش داشته اند، چند معیار مهم 
اصلی شکست  به عنوان علت های 
معامل��ه را نمای��ان کرده اس��ت. 
در ادام��ه به بررس��ی این معیارها 

خواهیم پرداخت.
1- آنها اعتماد و احترام کافی 

بروز نمی دهند
خریداران هنگامی که در معیار 

وس��یع مورد نظر این پژوهش در 
نظر گرفته شوند، تقریبا دو دیدگاه 
کلی در مورد فروشندگان خواهند 
داشت؛ دیدگاه نخست فروشنده ها 
را افرادی آش��نا ب��ه پیچ وخم های 
کس��ب وکار در نظ��ر می گیرد که 
فقط به دنبال فروش محصول شان 
به خری��دار هس��تند. در این نوع 
رابطه هیچ گونه احس��اس اعتماد 
و از هم��ه مهم تر احترامی منتقل 
نمی ش��ود. البت��ه این ب��ه معنای 
رفتاره��ای  ب��ودن  توهین آمی��ز 
فروشندگان نیست، تنها ایراد آنها 
این اس��ت که ت��الش کافی برای 
نمایش احترام خ��ود و همچنین 
افزایش حس اعتماد طرف مقابل 
نمی کنند. دیدگاه دوم فروشندگان 
را نه بازاریاب صرف شرکت ها، بلکه 
راهنما و توصیه گر می داند. در این 
معنا فروش��نده دیگر ی��ک فعال 
حوزه کس��ب وکار صرف نیس��ت، 
بلکه پای نوعی دوس��تی در میان 

است. 
اگرچ��ه دس��تیابی ب��ه چنین 
جایگاهی در میان خریدارها برای 
هر فروش��نده ای رویایی محسوب 
می ش��ود، ب��ا این ح��ال در طول 
م��دت پژوه��ش که بال��غ بر یک 
س��ال بوده است، تنها 18درصد از 
کل شرکت کنندگان که فروشنده 
حرفه ای ارزیابی ش��ده اند به عنوان 
فروشنده معتمد شناسایی شده اند. 
۲-آنه�ا توانای�ی برق�راری 
مکالم�ه مناس�ب ب�ا مدیران 

میان رده را ندارند
در ادبیات انگلیسی فروشنده ها 
معم��وال آدم های��ی هس��تند که 
ب��ا زب��ان چرب ق��ادر ب��ه فروش 
محصوالت شان هس��تند. اگر این 
انگاره  را در نظر داش��ته باش��یم، 
اگرچه همه آن درس��ت نیس��ت، 
اما بیانگر بخشی از واقعیت است. 
یک فروش��نده خوب باید توانایی 
برق��راری ارتباط کالمی مناس��ب 
را داش��ته باش��د. در اغلب موارد 
گفت وگویی که بین فروشنده های 
شکست خورده و مدیران میان رده 
شرکت ها برقرار می شود، در همان 

ابتدا ذهنیت منفی را در این دسته 
از مدیره��ا برمی انگی��زد. ای��ن به 
معنای شکس��ت مذاکره پیش از 
شروع رس��می آن است. براساس 
نتای��ج پژوه��ش تنها ی��ک نفر از 
هر سه فروش��نده قادر به برقراری 
مکالمه ای مناس��ب و س��ودمند با 
طرف مقابل اس��ت. این به معنای 
ضرورت تقوی��ت توانایی برقراری 
ارتب��اط کالم��ی در می��ان خیل 
عظیمی از فروش��نده های ناموفق 

است. 
س�ودم���ندی  ۳-آن��ها 
محصول ش�ان را ب�ه ص�ورت 

شفاف بیان نمی کنند
اطالعاتی که فروشنده ها در مورد 
محصول شان به مدیران میانی ارائه 
می دهن��د، بخش غال��ب آنچه را 
که ای��ن مدیران ب��رای مقام های 
باالت��ر از خود تش��ریح می کنند 
تشکیل می دهد. در این میان اگر 
فروشنده توانایی بیان دقیق و ساده 
ویژگی های محصولش را نداش��ته 
باشد، فرآیند انتقال اطالعات ضربه 
جبران ناپذی��ری خواهد خورد. در 
واقع در این شرایط دیگر اطالعاتی 
برای انتقال به مدیران ارشد باقی 
نمی ماند. به عنوان یک فروش��نده 
نبای��د انتظار داش��ت ک��ه طرف 
مقاب��ل از اصطالح های تخصصی 
شما آگاهی داشته باشد. همچنین 
اطالعاتی که به صورت اختصاری 
برای ش��ما و تولیدکنندگان قابل 
درک است، باید به زبان ساده برای 

طرف مقابل ترجمه شود. 
خریداره��ا در این م��ورد بیان 
کرده ان��د ک��ه تنه��ا 54درص��د 
فروشندگان قادر به بیان کارکرد، 
ویژگی و مزیت های محصول خود 
به صورت شفاف بوده اند. این آمار 
برای کس��انی که شغل شان ارائه و 
انتقال این گونه اطالعات است، یک 

فاجعه محسوب می شود. 
۴-توجه بیش از حد به خود

خریدارهای این پژوهش هنگام 
مواجهه ب��ا این پرس��ش که چرا 
بس��یاری از فروش��ندگان را پیش 
از مالق��ات و صحب��ت اولی��ه رد 

می کنند، این گونه اظهارنظر کردند: 
»تمایلی به شنیدن صحبت هایی با 

مرکزیت فروشندگان نداریم.« 
معتقدند  خریداره��ا  44درصد 
که فروشندگان تنها به منافع خود 
می اندیش��ند و از همین نقطه نظر 

وارد مکالمه با آنها می شوند. 
بخ��ش دیگری از ع��دم تمایل 
خریدارها به مالقات با فروشندگان 
ناش��ی از احس��اس بدی است که 
هنگام ارائه پاس��خ منف��ی به آنها 
در آنها ایجاد می شود. این طبیعی 
اس��ت که هیچ کدام از ما دوس��ت 
نداری��م دیگران را ناامید س��ازیم 
و ترجیح م��ان واگ��ذاری این کار 
به دیگران اس��ت. بر این اس��اس 
فروشندگان برای رفتار حرفه ای تر 
نیازمند توجه بیش��تر به خریدار و 
در نظر گرفتن نقطه نظرهای مهم 

آنها هستند. 
5-انتخاب استراتژی اشتباه 
ب�رای جلب نظ�ر و نزدیکی به 

خریدار
موسسه های تحقیقاتی گوناگونی 
در زمینه نحوه اثرگذاری شیوه های 
مختل��ف بازاریاب��ی ب��ه پژوه��ش 
پرداخته اند. ه��اروارد بیزینس نیز 
یکی از این موسسه هاست. براساس 
تحقیق��ات انجام ش��ده، روش های 
متداولی نظیر »این آخرین فرصت 
برای شماست تا این محصول را با 
تخفیف تهیه کنید و این جشنواره 
تخفیفی دیگر تمدید نخواهد شد.« 
کمتر از حد انتظ��ار روی مخاطب 
تاثیرگذار است. روان شناسی فرآیند 
انتخاب، بیانگ��ر اهمیت اجتناب از 
رویارویی مخاطب با پرس��ش هایی 
که مستلزم پاس��خ بله-خیر است. 
ش��یوه های هوش��مندانه تر که در 
عین اعمال فش��ار ب��ر خریدار آنها 
را در ش��رایط پاسخ قطعی و فوری 
قرار نمی ده��د، راهکارهای بهتری 
به حساب می آید. به عنوان نمونه به 
این متن توج��ه کنید: »اگر حاضر 
به پرداخت 100 ه��زار دالر دیگر 
باش��ید، می توانم به ش��ما تخفیف 
10درصدی ارائه دهم.« این الگو از 
تعامل با مخاطب عالوه بر اینکه در 

وی انگیزه قبول پیش��نهاد را ایجاد 
می کند، نیازمند پاسخ صریح و آنی 
نیز نیست. نکته مهم در این میان 
آزاد گذاش��تن خریدار در انتخاب 
اس��ت. این ح��س که ش��ما تنها 
به عنوان فروشنده پیشنهادهایی را 
ارائه می کنید )بدون اینکه در آزادی 
انتخ��اب خری��دار دخال��ت کنید( 
احتمال موفقیت تان را در کس��ب 
رضایت خریدار افزایش خواهد داد. 
ری��س��ک  6-آن���ه�ا 
پیشنهادهای ش�ان را کاه�ش 

نمی دهند
پ��ای  ب��زرگ  در معامله ه��ای 
پول ه��ای نس��بتا کالن در میان 
اس��ت. البته صفت کالن می تواند 
از یک کس��ب وکار به کس��ب وکار 
دیگر متفاوت باشد. به عنوان نمونه 
برای برند بویینگ معامله های چند 
میلی��ارد دالری کالن محس��وب 
می ش��ود، ام��ا برای یک ش��رکت 
خدم��ات نظافت��ی عقد ق��رارداد 
چند هزار دالری با یک ش��رکت، 
کالن و تعیین کننده اس��ت. آنچه 
در هر دو معامل��ه مذکور اهمیت 
دارد، توانایی فروش��نده موردنظر 
راس��تای کاهش ریسک هایی  در 
اس��ت که خریدار را دچار ش��ک 
و تردی��د می کن��د. دلی��ل اصلی 
بی توجهی فروش��ندگان به کاهش 
این ریس��ک ها ناآگاهی اس��ت که 
نسبت به کس��ب وکارهای مختلف 
دارن��د. در عرصه IT ریس��ک  های 
می��ان دو ط��رف معامل��ه کمتر از 
عرصه مد و پوشاک است. این تمایز 
میان قراردادهای راهسازی و حوزه 
س��المت نیز مشهود اس��ت. حوزه 
مرتبط با خدمات س��المت یکی از 
شاخه هایی محس��وب می شود که 
نیازمند تالش فراوان در راس��تای 
کاهش تردیدهای خریدارهاست. با 
آگاهی از این تفاوت ها و تالش برای 
ارائه اطالعات دقیق تر، همانطور که 
در بخش س��وم بیان شد، احتمال 
موفقیت در نهایی ساختن معامله 

افزایش خواهد یافت. 
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بررسی علل شکست فروشندگان در تعامل با مشتریان از سوی هاروارد بیزینس ریویو

فروشندگانشکستخورده
ایستگاه بازاریابی کارگاه فروش

چرا محصول شما به فروش نمی رسد
راه حل های زیادی برای افزایش فروش محصوالت وجود 
دارد، اما اول باید دید چه چیزی باعث می ش��ود مشتری ها 
عالقه ای به خرید محصول نداش��ته باشند. اغلب مردم تنها 
برای یک دلیل مش��خص محصولی را خریداری می کنند و 
۹۹درص��د متخصصان فروش از آن دلی��ل اطالعی ندارند. 
فرض کنید محصولی را به بازار عرضه کرده اید، اما برخالف 
انتظار، استقبال گس��ترده ای از آن نشده است. آیا می دانید 
چرا م��ردم عالقه ای ب��ه خریداری محصول ش��ما ندارند؟ 
احتم��اال دالیل زیادی برای این موض��وع وجود دارد. درک 
کردن مشتری ها و شناخت نیازهای شان برای برقراری یک 
ارتباط خالقانه ضروری اس��ت. در این مقاله زومیت، چهار 
مورد از اصلی ترین دالیلی را که مشتری ها رغبتی به خرید 
یک محصول نش��ان نمی دهند، بررسی شده و راه حل هایی 

برای رفع آن ارائه داده می شود. 
1-کمبود زمان

ای��ن روزها اغلب مردم به اندازه ای دغدغه کاری دارند که 
فرصت نمی کنند س��راغ امتحان ک��ردن محصول جدیدی 
برون��د. آنها وق��ت ندارند با ش��ما تماس بگیرند، به ش��ما 
ایمیل بزنند، به پیغام های ش��ما ج��واب بدهند و حتی به 
توضیحات تان گوش دهند. ش��ما باید مشکل کمبود زمان 
مشتری ها را با ارائه راه های خالقانه حل کنید. مشکل زمان 
با ارائه یک محصول بهتر، با توضیح دادن مشخصات محصول 
یا با کاهش قیمت ها حل نمی شود. هیچ کدام از این راه حل ها 
مش��کل کمبود زمان مش��تری ها را حل نخواهد کرد. شما 
خودتان باید به مش��تری ها مراجعه کنید و اطالعات را در 
اختیارش��ان قرار دهید. حتی به آنها بگویید که می دانید تا 
چه اندازه سرشان شلوغ است. از آنها بخواهید به شما بگویند 

که چگونه می توانید مشکل کمبود زمان آنها را حل کنید. 
۲-جریان نقدی

اغلب کس��ب و کارها در مورد جریان نق��دی خود نگران 
هستند. این مسئله هیچ ارتباطی با قیمت محصول یا برند 
ش��ما ندارد. این موضوع مش��کل مشتری ها است و شما به 
ناچار درگیر آن شده اید. پایین آوردن قیمت محصوالت شما 
مشکل کمبود جریان نقدینگی مشتری ها را از بین نمی برد. 
فک��ر کردن مانند یک متخصص ف��روش را کنار بگذارید و 
مانند ی��ک تاجر واقعی فکر کنید. ی��ک متخصص فروش 
حرفه ای س��عی می کند برای این مشکل راه حل خالقانه ای 
ارائه دهد. به س��ادگی از آنها بپرسید که آیا مشکل جریان 
نقدی باعث می ش��ود محصول ش��ما را خریداری نکنند؟ و 
آیا اگر این مش��کل وجود نداش��ت، همین حاال برای خرید 
محصول ش��ما اقدام می کردند؟ اگر چنین بود، می توانید از 
پیشنهاد پرداخت معوق برای تغییر معامله به نفع خودتان 

استفاده کنید. 
۳-عدم نیاز

بسیاری از مردم بدون راه حل و محصول شما نیز می توانند 
به زندگی خود ادامه دهند. آنها تصمیم ندارند که همین حاال 
محصول ش��ما را خریداری کنند، چرا؟ زیرا بدون محصول 
شما نیز در حال زندگی و کسب درآمد هستند و نیازی برای 
خریداری آن احساس نمی کنند. مگر اینکه محصول خود را 
طوری به مش��تری عرضه کنید که احساس کند بدون آن 
نمی تواند بیشتر از این به زندگی خود ادامه دهد. ابتدا باید 
مشکل را به طور کامل برای آنها توضیح دهید. رنج حاصل از 
مشکل را به گونه ای بیان کنید که آنها احساس کنند همین 
حاال برای حل آن اقدام می کنید. س��پس محصول خود را 
معرفی کنید و بگویید چگونه می تواند این مشکل آنها را از 
بین ببرد. اگر آنها یک بار به خرید محصول شما عالقه مند 
شوند، مطمئنا باز هم برای خرید آن اشتیاق نشان می دهند. 
سعی کنید همیشه حضور ثابت داشته باشید و نیازهای آنها 

را برآورده کنید. 
۴-شهرت شما

ش��اید انتقاداتی از ش��ما ش��ده باشد که نس��بت به آنها 
بی اطالع هستید. در اینترنت جست وجو کنید و همه چیز را 
از زاویه دید مشتری ها ببینید. شاید یک نفر در فیس بوک یا 
سایت های دیگر از شما و شرکت تان انتقاد کرده باشد. این 
موضوع را به طور جدی بررس��ی و برای رفع آن اقدام کنید. 
حتی از آنها بپرسید آیا چیزی راجع به شرکت شما شنیده اند 

که باعث می شود محصوالت تان را خریداری نکنند؟ 
ب��ه دقت به مش��تری های خ��ود گوش دهی��د. آنها این 
موضوع را با حالت های صورت خود نشان می دهند. سپس 
توضیح��ات خود را ط��وری به آنها ارائ��ه دهید که متوجه 
شوند چنین شایعاتی حقیقت ندارند. بسیاری از مردم برای 
خریدن محصول جدید ش��ک دارند و ب��ا خواندن یک نقد 
نامناس��ب محصول شما را کنار می گذارند. در واقع بهترین 
راه برای از بین بردن ش��هرت بد این است که شهرت خوب 
به دس��ت آورید. افرادی را که در مورد ش��ما و ش��رکت تان 
اطالعات مفید ارائه می دهند، یکجا جمع کنید. س��پس از 
آنها بخواهی��د که در مورد مزایای محصول ش��ما صحبت 
کنند. شما باید هر روز به مردم جهان بگویید چه محصولی 
عرضه می کنید. این کار را به شیوه های متنوع انجام دهید تا 
کاربران بیشتری را به سمت خود جذب کنید. شهرت خود 
را بس��ازید و سپس به مردم بفروشید. این شعار قدیمی که 
می گفت برای کار خودتان تبلیغ نکنید، دیگر اعتباری ندارد. 
تا جایی که می توانید برند خود را در میان مردم جا بیندازید. 
نیازی نیست که بدون نقص باشید. فقط کافی است بهترین 
خودتان را ارائه دهید. از مردم بخواهید که پست های خوب و 
مثبت در مورد شما منتشر کنند تا دشمنان تان نیز احساس 
خوبی نسبت به شما پیدا کنند. معموال دالیل زیادی برای 
عدم خری��د یک محصول از طرف مردم وج��ود دارد. برای 
رش��د دادن کسب و کارتان باید نیازهای خریداران را در نظر 
بگیرید و بررسی کنید چرا آنها محصوالت شما را نمی خرند. 
سپس با حل کردن این مشکالت میزان رشد خود را افزایش 
دهید. راه حل های زیادی برای حل یک مشکل وجود دارد، 
اما در مرحله اول باید ببینید علت چیست و سپس به دنبال 

مناسب ترین راه حل باشید. 
ENTREPRENEUR :منبع

ترجمه: علی آل علی 

بازاریـابی خالق

مقاالت را در مجالت تجاری یا محلی منتشر کنید - اکثر افراد فکر می کنند که مقاله منتشرشده در مجالت باارزش تر از یک پست 
 ساده وبالگ است و مقاالت، هزینه کمتری نسبت به تبلیغات در همان مجله دارند. پس این امر مهم را در برنامه بازاریابی 

 خود بگنجانید.



گفتاری بر رفتار خرید 

ه��ر كس��ب و كاری با در نظ��ر گرفت��ن و درك رفتار 
مخاطبان بهت��ر انجام می گیرد. در معام��ات و مبادالت، 
مطالعه رفتار مخاطبان و مصرف كنندگان، نگرش خوبی به 
افراد برای ارتباطات می دهد. بازاریابی موفق با درك چرایی 
و چگونگی رفتار مخاطبان آغاز می شود. رفتار مصرف كننده 
شامل فرآیندهای روانی و اجتماعی گوناگونی است كه قبل 
و بعد فعالیت های مربوط به خرید و مصرف وجود دارد. در 
ورای هر عمل خرید یك فرآیند مهم تصمیم گیری نهفته 
است كه باید بررسی شود. مراحلی كه خریدار طی می كند 
تا تصمیم بگیرد چه نوع محصوالت و خدماتی را خریداری 
كند فرآیند تصمیم گیری خرید نامیده می شود. مشتریانی 
كه تعهد ارتباطی بیشتری دارند، به احتمال بیشتری خرید 

را انجام می دهند. 

رفتار مصرف کننده بعد از خرید
مش��تری بعد از استفاده از محصول یا خدمات تجربه یا 
احس��اس خود را با قضاوت درونی روان شناختی به صورت 
پای��ه ای تغیی��ر خواهد داد، بعد س��عی می كن��د در مورد 
دوس��ت داشتن و دوست نداشتن این محصول یا خدمات 
با خشنودی تصمیم بگیرد كه به طور غیر مستقیم در رفتار 
بعدی مصرف كننده تاثیر می گذارد. در واقع می توان گفت 
رفتار مصرف كننده پس از خرید، به عوامل زیر وابسته است: 
1- اس��تفاده از محصول: درك شرایط مصرف كننده به 

هنگام استفاده از محصول 
2- میزان رضایت: رضایت مصرف كننده پس از خرید و 

شاید احساس كلی او نسبت به استفاده از محصول
3- شکایت مصرف كننده: مصرف كننده ارزیابی رضایت 

استفاده از محصول را ادامه می دهد. 

انگیزه تکرار خرید
تکرار خری��د، فرآیند خرید تک��راری كاالها و خدمات 
خ��اص از یك فروش��گاه اس��ت و عمده تری��ن دلیل آن، 
تجربیات پس از خرید است. شركت ها می توانند به جای 
جذب مشتریان جدید، با هزینه ارزیابی كمتری به حفظ 
مش��تریان قبلی بپردازند. در ادبیات بازاریابی می توان به 
مطالعات متعددی اشاره كرد كه عمدتا رابطه قصد خرید 
مجدد را با كیفیت درك شده، مورد بررسی قرار داده اند. به 
عبارت دیگر، كیفیت استنباط شده برانگیزه تکرار خرید، 
اثر مثبت داشته است. در سال های اخیر، مدیران شركت ها 
و پرسنل بازاریابی از ارزش درك شده برای ارزیابی انگیزه 
تکرار خرید مشتریان اس��تفاده كرده اند. در بحث ارتباط 
بین ارزش درك ش��ده و انگیزه تکرار خرید، بس��یاری از 
صاحب نظران، اثرات مس��تقیم ارزش درك شده بر انگیزه 
تک��رار خرید و تبلیغات كامی را مورد توجه قرار داده اند. 
بس��یاری از برنامه ها به نحوی طراحی شده اند كه به جای 
تمركز بر ایجاد وفاداری مشتریان میزان خریدهای تکراری 
آنها را افزایش می دهند. تاش هایی كه شركت برای حفظ 
و نگهداری مش��تریان انجام می دهد، تحت عنوان تمایل 
مشتری به ادامه خرید بیان می شود. بسیاری از مطالعاتی 
كه در زمینه رضایت انجام ش��ده اند، بر رابطه مثبت بین 
رضایت مشتری و انگیزه خرید، تاكید كرده اند. همچنین 
اشاره شده كه مصرف كنندگانی كه از سطح رضایت مندی 
باالتری برخوردارند، قصد و تمایل بیشتری به خرید مجدد 
و پیشنهاد دادن به دیگران دارند. به عبارت دیگر، با افزایش 

رضایت مشتری، احتمال تکرار خرید بیشتر می شود. 
علت اینکه چرا مش��تری همان ارائه دهنده خدمات را 
انتخاب و دوباره خرید كرده براس��اس تجربه قبلی اوست. 
انگیزه تکرار خرید شامل قضاوت فرد در مورد شركت است 
ك��ه نیاز های او را رفع می كند و نی��ز او وضعیت خدمات 
كنون��ی را ارزیابی می كند. به عاوه نیت خرید مش��تری، 
ب��ر ارزش حاصل از معامات قبلی او متکی اس��ت مانند 
معیار درس��ت عملک��رد )مزایا(، رقابت و بررس��ی هزینه. 
انگیزه خرید در آینده، رابطه معنا داری با رضایت مشتری 
دارد. روی هم رفته، مش��تریان براس��اس ارزش حاصل از 
تماس ها یا دوره های قبلی اقدام به خرید آینده می كنند و 
مزایای رابطه، واسطه ای برای انتظارات مزایای آینده است. 
مش��تریانی كه خرید را تکرار می كنند، منبع اصلی سود 
خرده فروش��انند. در این رابطه، نح��وه جلب توجه آنها به 
تکرار خرید برای هر فروشنده ای كه در حوزه خرده فروشی 

كار می كند، مهم است. 
دوازده عام��ل را به عنوان عوامل ارزیابی كننده تمایات 
رفتاری مش��تری می توان نام برد كه در چهار دسته قابل 

تقسیم بندی است: 
1- گفته های كوچه و بازار

2- تمایل به تکرار خرید
3- حساسیت قیمت 
4- رفتار گایه آمیز 

بس��یاری از محققان بیان كرده اند ك��ه رضایت پس از 
خری��د عاملی تاثیرگ��ذار در تقویت اعتم��اد و ترجیحات 
مصرف كنندگان نس��بت به محصوالت و خدماتی كه آنها 
می خرند محسوب می شود و نیز تمایات آنها برای تکرار 
خری��د را تقویت می كند. در صورتی ك��ه انتظارات اولیه 
مشتری برآورده شوند منجر به رضایت مشتری شده و فرد 
در آینده اق��دام به خریدهای مجدد می كند و در صورتی 
كه انتظارات برآورده نشوند احتماال مشتری خریدهای آتی 
خ��ود از تامین كننده را یا تقلیل داده یا به طور كل حذف 
خواهد ك��رد. زمانی كه كیفیت ادراك ش��ده از محصول 
مثبت باشد مش��تریان تمایل بیشتری به خرید مجدد یا 

گفته های كوچه و بازار برای كاال یا خدمت دارند. 
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از  یک��ی  دراك��ر،  پیت��ر 
نویس��ندگان  برجس��ته  ترین 
عصر حاضر در حوزه مدیریت 
است. نوشته  های وی در حوزه 
مدیری��ت باع��ث معروفیت او 
ش��د. تأكید پیتر دراكر بیشتر 
روی مس��ئله روابط انسانی در 
مدیریت اس��ت و دیدگاه  های 
او در مورد مدیریت در سراسر 
دنیا مورد اس��تقبال واقع شده 

است. 
عل��م  پ��در  دراك��ر،  پیت��ر 
تئ��وری  نوی��ن،  مدیری��ت 
مدیری��ت را ب��ه یك ش��اخه 
او در  تبدی��ل ك��رد.  ج��دی 
كه  زندگی حرف��ه  اش  ط��ول 
تقریبا به 70 س��ال می رسید، 
انقابی را در ش��یوه  های نوین 
كس��ب و كار ب��ه وج��ود آورد 
كه تحوالت دور از دس��ترس 
همچ��ون غیر متمركزس��ازی، 
و  خ���ص���وص���ی  س��ازی 
تأثیر  تحت  را  توانمند س��ازی 

قرار می داد. 
نخس��تین  ج��زو  دراك��ر 
اف��رادی ب��ود ك��ه در م��ورد 
اطاعات��ی  جامع��ه  ظه��ور 
او  اس��ت.  ك��رده  س��خنرانی 
اصط��اح   1959 س��ال  در 
»دانش��ورزان« را اب��داع كرد. 
س��بك دراكر در س��اده  گویی 
و اس��تفاده از گویش��ی ساده 
اس��تراتژی  های  بی��ان  ب��رای 
پیچیده كس��ب و كار، از سوی 
مدیران كسب و كار و نهادهای 
اجتماع��ی در سراس��ر دنی��ا 
مورد اس��تقبال ق��رار گرفت. 
تأثی��ر نظ��رات و دیدگاه  های 
تع��داد  در  روز  ه��ر  وی 
بی شماری از كس��ب و كارها و 
در  سیاسی  تصمیم  گیری های 
تمام دنیا احس��اس می شود. و 
ام��ا درس  هایی كه پیتر دراكر 

به كارآفرینان می آموزد. 

1- خود تـوســـعه  ای را 
تمرین کنیم

خود توسعه  ای موضوع اصلی 
تم��ام نوش��ته  ها و آموزه  های 
دراكر است. او می نویسد »مهم 
این است كه دانشورز وقتی به 
سن میانسالی می رسد از خود 
یك انس��ان بس��ازد و پرورش 
دهد نه یك حس��ابدار مالیاتی 
یا یك مهن��دس هیدرولیك.« 
در مورد زندگی مان فکر كنیم، 
ه��م به زم��ان ح��ال و هم به 
جایی كه قرار اس��ت در آینده 
بروی��م. فقط ب��ه كارمان فکر 
نکنی��م، ب��ه زندگی خ��ارج از 
كار ه��م فکر كنیم. مش��اهده 
كنی��م چه چیزی كار می كند، 
چه چی��زی كار نمی كند، چه 
چیزهایی را احتماال باید اضافه 
كنیم و چه چیزهایی را حذف. 
کارمندان مان  مراقب   -2

باشیم
مراقب افرادی ك��ه برای ما 
كار می كنن��د باش��یم، چراكه 
از  ف��ارغ  كس��ب و كاری  ه��ر 
ن��وع فعالیت��ش، در نهایت به 
خت��م  م��ردم«  »كس��ب و كار 

می شود. 

3- شـغل دوم یا شـغل 
موازی داشته باشیم

دراكر حامی و مدافع داشتن 
شغل دوم در زمینه  هایی مثل 
تدریس، نوش��تن یا كار كردن 
در س��ازمان  های غیرانتفاع��ی 
تش��ویق  را  اف��راد  او  اس��ت. 
می كند تا كارهایی مشابه كار 
اصلی خ��ود را در یك محیط 
متفاوت توسعه دهند. به عنوان 
مثال، یك وكی��ل می تواند از 
یك ش��ركت حقوقی س��نتی 
به س��راغ یك شركت حقوقی 

غیردولتی برود. 
ضم��ن اینکه همچن��ان در 
ش��غل اصل��ی خود هس��تیم، 
داش��تن ش��غل  احتماالت  به 

دوم یا ش��غلی موازی با شغل 
اصلی خود فکر كنیم. مشاهده 
كنیم كه چقدر این احتماالت 
و  تجربی��ات  ارزش  ه��ا،  ب��ا 
تحصیات م��ا جور درمی آیند 
و ب��رای پش��تیبانی از چنین 
تغییرات��ی ب��ه چ��ه روش ها و 
تغییرجهت  های��ی در زندگ��ی 

خود نیاز داریم.
 

4- خـود را درگیر کار با 
تیم  مان کنیم

وقت��ی می خواهی��م تیم��ی 
برای خودمان تش��کیل دهیم، 
بهترین اس��تعدادها را انتخاب 
كنی��م. افراد ب��ا اس��تعداد از 
ضروریات هر س��ازمان موفقی 
هس��تند. دست به كار شویم و 
اعضای جدید تیم را انتخاب و 

استخدام كنیم. 

 5- نـــــقـــاط قــوت
را  خـود  منحصربه فـرد   
شناسایی کنیم و توسعه دهیم

»شایس��تگی  های  مفه��وم 
برای  اس��ت  ممک��ن  اصل��ی« 
سازمان  ها س��اخته شده باشد، 
ام��ا ب��رای اف��راد ه��م كاربرد 
با توجه  دارد. دراكر می گوی��د 
به تجرب��ه  ای ك��ه دارد، تعداد 
كم��ی از اف��راد قادر ب��ه بیان 
نق��اط ق��وت خ��ود هس��تند. 
 ببینیم در انج��ام چه كارهایی 
منحص��ر به فرد هس��تیم و در 
چ��ه  در  كار  از  خ��ارج  و  كار 
زمینه  هایی می توانیم بهتر عمل 
كنیم و نقش داش��ته باش��یم. 
روی نقاط قوت خودمان تمركز 
كرده و روش  های جدیدی برای 
گرامی داش��تن و بهره بردن از 

آنها پیدا كنیم. 
6- سخاوت خود را به کار 

بگیریم
الزم��ه  دراك��ر،  ب��اور  ب��ه 
دادن  نش��ان  زندگ��ی،  ه��ر 
بخش��ش  و  ح��س س��خاوت 

اش��تراك گذاری  ب��ه  اس��ت. 
اس��تعدادهای مان  و  زم��ان 
هم���چ��ون  زمینه  های��ی  در 
داوطلب���ان��ه،  فعالیت  ه��ای 
و  اجتماع��ی  كارآفرین��ی 
فرصت  هایی  كردن،  راهنمایی 
را برای كمك كردن به دیگران 
فراه��م می كن��د. ای��ن كارها 
مزایای ش��خصی ه��م دارد؛ از 
گس��ترش دای��ره دوس��تان و 
همکاران مان گرفته تا عمیق تر 
ش��دن تجربه زندگ��ی. به هر 
آنچ��ه خارج از مح��ل كارمان 
رخ می دهد، فکر كنیم، سپس 
ب��ه راه های��ی فک��ر كنیم كه 
می توانیم س��خاوت خود را در 

آنها به نمایش بگذاریم. 

7- توسـعه اختالف  ها به 
جای توافق  ها

تا وقت��ی اختاف نظر وجود 
نکنی��م.  تصمیم  گی��ری  دارد، 
اختاف��ات، گزینه  ها و راه های 
گری��زی را پی��ش پ��ای م��ا 
می گذارن��د، باع��ث تحری��ك 
كم��ك  و  می ش��وند  تخی��ل 
می كنند تا از تصورات از پیش  
پنداش��ته بگریزیم. به راه های 
جایگزی��ن توجه كنی��م. آگاه 
افراد اختاف نظر  باش��یم چرا 
دارند. از هر دو طرف مس��ائل 

سر دربیاوریم. 

8- بدانیم زمان ما را کجا 
می برد

ب��رای مدیری��ت زمان م��ان 
الزم اس��ت بدانیم زمان صرف 
چه كارهایی می شود. تنها راه 
برای آنکه مطمئن شویم زمان 
خ��ود را كجا ص��رف می كنیم 
این است كه آن را ثبت كنیم. 
حافظه  مان ب��ه ما می گوید كه 
زمان خ��ود را در جایی صرف 
كرده  ایم كه ب��ه ظن خودمان 
باید ص��رف می كردیم، اما این 

اشتباه است. 

9- آموزش و یادگیری
از دی��د دراك��ر، آم��وزش و 
در  كلی��دی  نق��ش  پ��رورش 
ی��ك جامعه ق��وی و كاربردی 
ایف��ا می كند. او ب��اور دارد كه 
دانش��ورزان بای��د یادگیری را 
از زم��ان تحصی��ات رس��می 
خود آغ��از كنن��د و آن را در 
ط��ول زندگ��ی خ��ود ادام��ه 
دهن��د. دراك��ر می گوی��د این 
به خودش��ان بس��تگی دارد تا 
یادگیری مس��تمر را جزیی از 
زندگ��ی خود  روزمرگی ه��ای 
كنن��د. اولویت  ه��ا و همچنین 
بهتری��ن راه  ه��ای یادگیری را 
مدنظر قرار دهیم. ممکن است 
بخواهی��م چی��زی را آموزش 
دهی��م. همانط��ور ك��ه دراكر 
اش��اره می كند »هیچ كس به 
اندازه كس��ی كه مجبور است 
مطلب��ی را آم��وزش دهد، آن 
را ی��اد نمی گیرد.« بهترین راه 
برای پیش بینی آینده، ساختن 
آن اس��ت. پس نف��س عمیق 
بکشیم، از هر كجا كه هستیم 
شروع كنیم و به سوی زندگی 
كامل پیش برویم؛ هر بار یك 

قدم. 

برنامه  ریزی  رهایـی   -10
شده

برای ی��ك پایان برنامه  ریزی 
كنیم. مدت زم��ان تعهد خود 
را مش��خص كنی��م و خ��ط و 
مرزهای��ی را ب��رای آن تعیین 
كنی��م. اگر وقت كاف��ی برای 
تمام كردن آن نداریم، اصا آن 
را انجام ندهی��م. یك مکانیزم 
بازبین��ی آم��اده كنی��م، آنگاه 
می توانی��م برای ادام��ه، تغییر 
مس��یر یا توقف تصمیم  گیری 
كنیم. وقت��ی كاری را متوقف 
می كنی��م، مج��ال كافی برای 
كاره��ای دیگر پی��دا خواهیم 

كرد. 

نگاهرمز موفقیت کارآفرینان برتر از زبان پدر علم مدیریت نوین کارتابل

چشم انداز خود را گسترش دهید 

چش��م انداز یك س��ازمان می تواند بسیار ساده 
باش��د و در این رابطه حتما نباید به دنبال موارد 
پیچیده بود. با این حال تأثیری كه روی ش��ركت 
می گذارند بس��یار عمیق ب��وده و به همین خاطر 
از موارد مهم و تعیین كننده هر ش��ركت محسوب 
می ش��وند. درواقع سازمان ها برای تحقق اهداف و 
كس��ب موفقیت نیازمند تصویری روشن از آینده 
خود هس��تند؛ تصویری كه جهت گیری های آتی 
س��ازمان را به وضوح معین كند. یك سازمان  نیز 
مانند اف��راد آرزویی برای آین��ده دارند كه به آن 
چشم انداز می گویند. معموال چشم انداز دورنمای 
آرمانی س��ازمان را مش��خص می كند و در پاسخ 
به سوال »جایگاه آینده سازمان كجاست؟« بیان 
می شود. چش��م انداز آینده ای اس��ت واقع گرایانه، 
محقق الوق��وع و جذاب برای س��ازمان )نی نوس، 
1992(. چش��م انداز تصوی��ری از آین��ده مطلوب 
یك س��ازمان است. چشم انداز وضعیتی را معرفی 
می كند كه س��ازمان پس از اج��رای موفقیت آمیز 
اس��تراتژی ها به آن دس��ت خواهد یافت. سازمان 
می خواهد در آینده چگونه دیده ش��ود، موفقیت 
چه ش��کلی است. چشم انداز، اعامیه جهت گیری 
سازمان و بیانگر هویت، آرمان و چگونگی رسیدن 
به آن اس��ت. چش��م انداز آرزوهای مدیریت برای 
كس��ب و كار را توصیف ك��رده، تصویری از مقصد 
آینده سازمان را ترسیم می كند و منطق چگونگی 
مناس��ب بودن این مطلب برای ش��ركت را شرح 

می دهد. 
در یك تعری��ف مختصر، چش��م انداز، وضعیت 
مطلوبی اس��ت كه سازمان قصد دارد به آن دست 
یابد. ب��ه همین خاط��ر از اهمیت بس��یار باالیی 
برخوردار است و شركت ها باید نسبت به آن دقت 

نظر كافی داشته باشند. 

ایده
دالیل متع��ددی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا 
چشم انداز مشترك برای یك سازمان اینقدر مهم 
اس��ت. این بحث را با جمله مع��روف »اگر ندانید 
كجا می خواهید بروید، بعید اس��ت كه بتوانید به 
آنجا برسید.« آغاز می كنیم. برای تحقق اهداف و 
كسب موفقیت باید تصویر روشنی از آینده داشته 

باشیم.
 یعن��ی عاوه ب��ر اینکه اف��ق چش��م انداز باید 
طوالن��ی باش��د در عین ح��ال چش��م انداز باید 
تصوی��ری روش��ن از آین��ده را نیز ب��رای ما بیان 
كند. چش��م انداز جایگاهی اس��ت ك��ه به راحتی 
رقب��ا نمی توانن��د به آن دسترس��ی پی��دا كنند. 
چش��م انداز، آین��ده واقع گرایان��ه، قاب��ل تحقق و 
ج��ذاب را برای س��ازمان مدنظر ق��رار می دهد و 
بیان صریح سرنوش��تی اس��ت كه سازمان باید به 
س��وی آن حركت كند. هر رهبر، در هر س��طح از 
س��ازمان به یك چش��م انداز نیاز دارد. این فرآیند 
هرگز به پایان نمی رسد. نقش تعیین جهت هركز 
متوقف نمی ش��ود. محیط تغییر می یابد، چالش ها 
و فرصت های جدید پایدار می ش��وند، بخش هایی 
از این رؤیا ممکن اس��ت تحقق یابند و بخش های 
دیگر ممکن است به هیچ وجه امکان پذیر نباشند. 
رهب��ر همواره در حال ارزیابی مجدد چش��م انداز 
است، آن را پاالیش می كند و امکان رشد و تکامل 

آن را فراهم می سازد. 
در تعیین چش��م انداز می ت��وان روبن وردانیان، 
رئیس ش��ركت س��ئو و اندرئا یونگری��ال، رئیس 
شركت آون را نام برد. این دو از همان ابتدای كار 
خود، هنگامی كه س��ایر رقبا دقیقا نمی دانس��تند 
كه چه می خواهند بکنند، مقصد خود را مشخص 
كرده و با قدرت برای رسیدن به آن گام برداشتند. 
همین امر هم باعث شد تا بتوانند به موفقیت های 

چشمگیری دست پیدا كنند. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- همه اعضای سازمان باید چشم انداز را ببینند 
و چش��م انداز به همه افراد سازمان باید منتقل و 

در وجود آنان نهادینه شود. 
- تدوین چش��م انداز اثرات مهمی در س��ازمان 
به همراه خواهد داش��ت كه اهم آنها به شرح زیر 

است.
 در مواجه��ه ب��ا مس��ائل پیش آمده س��ازمان 
ف��وق فعال خواهد بود، ب��ه كارگیری ابتکار عمل 
و خاقیت در س��ازمان افزای��ش خواهد یافت، با 
مش��خص ش��دن هدف غایی تاش ه��ای افراد و 
فعالیت ه��ای س��ازمانی جهت می یاب��د، هدایت 
نیروه��ای بالقوه و بالفعل و ایجاد هم نیروزایی در 
آنها، اولویت بندی تخصیص منابع و بهره گیری از 
امکانات و فرصت ها، جلوگیری از بروز بحران های 
احتمالی و اتاف منابع كه تأثیر شگرفی به همراه 
خواهد داش��ت منجر به رش��د فوق العاده شركت 

خواهد شد. 
- س��ازمان ب��دون داش��تن »چش��م انداز« ی��ا 
»چش��م انداز« مناس��ب و الزم، نمی دان��د ك��دام 
اس��تراتژی را می خواهد تدوین كند؟ بنابراین هر 
سازمان قبل از آنکه بخواهد استراتژی های آینده 
خود را تدوین كند باید چشم انداز روشنی داشته 

باشد. 

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت گرایش بازاریابی

امیر شریفی

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

ارائه خدمات ترجمه - به لطف اینترنت، دنیا به یک دهکده  جهانی تبدیل شده است. از آنجایی که زبان انگلیسی همه گیر است، 
درخواست برای ترجمه بسیار زیاد است. هر آدمی می خواهد در عرصه  جهانی حاضر شود و زبان انگلیسی الزمه  بدیهی است. به رغم 

ابزارهای مختلف ترجمه  موجود در بازار، مترجمان و مفسران در هرصورت محبوب هستند و مشتریان خودشان را دارند.
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اخبار

اصفهان- قاسم اسد- رایزن بازرگانی جمهوری اسالمی ایران در عراق 
از تولیدکنندگان و بازرگانان اصفهانی خواست با ایجاد شبکه مویرگی پخش 
کاال در عراق از فرصت پیش آمده پس از خروج داعش از عراق نهایت  استفاده 
کنند. به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان،ابراهیم محمدرضازاده 
در نشست کمیسیون حمایت از سرمایه گذاری،تامین مالی و توسعه روابط 
خارجی اتاق بازرگانی خواس��تار ایجاد شبکه بازاریابی در استان های عراق از 
سوی تولیدکنندگانی استان اصفهان شد و گفت:تجربه موفق شرکت کاله در 
تبلیغات و بازاریابی محصوالتش می تواند برای سایر برند های تجاری تکرار 
ش��ود.  وی اتاق بازرگانی اصفهان را اتاقی پیش��رو پویا در عرصه تجارت با 
عراق برش��مرد و گفت:اتاق اصفهان با اتاق های بازرگانی کربال،نجف،بغداد و 
بصره می تواند همکاری مشترک برای افزایش سطح مبادالت تجاری داشته 
باشند. وی به شناسایی 63 مساله پیش روی تجارت ایران و عراق اشاره کرد و 
گفت:33 مساله داخلی و 30 مساله خارجی است و با حل این مسایل می توان 
س��طح تجارت عراق را چند برابر س��اخت. محمدرضازاده  میزان  صادرات 
ترکیه به عراق در سال 2016 را 8 میلیارد دالر برآورد کرد و گفت:این عدد 
در س��ال 2012 به 12 میلیارد دالر بوده و نشان از کاهش حضور اقتصادی 

ترکیه در عراق دارد ولی کشور چین در حال پیشی گرفتن از  ایران و ترکیه 
در عراق اس��ت . وی اضافه کرد:واردات عراق طی س��ال 2016 بیش از 37 
درصد کاهش یافته اس��ت و این در حالی اس��ت که س��هم  ایران در واردات 
کش��ور عراق 19 درصد  است. رضازاده وجود توهم در بین  بازرگانان سنی 
عراق نس��بت به ناامنی ایران برای  اهل تسنن را مانع خرید کاالهای ایرانی 
از س��وی آنان  برش��مرد و گفت: تبادل هیات های تجاری بین استان های 
عراق با ایران می تواند زمینه اس��تقبال از کااله��ای ایران را فراهم کند. وی 
افزود:تبلیغات در عراق دو برابر نس��بت به تبلیغات در ایران اثربخش اس��ت 

و متأسفانه  شرکت های بازرگانی ایرانی از توجه به تبلیغات در عراق غفلت 
می کنند  و چنانچه این بازار در اختیار تولیدکنندگانی ایرانی قرار گیرد میزان 
فروششان نسبت به بازار داخل بیشتر خواهد شد. رضازاده با آسیب شناسی 
ک��اال و خدماتی ایرانی در عراق گفت:کاالهای ترکیه ای در هر ش��هر عراق 
دارای چند نمایندگی خدمات پس از فروش اند ولی متأسفانه کاالهای ایرانی 
خدم��ات پس از فروش ارایه نمی کنند. وی حض��ور داعش را فرصتی برای 
بازرگانان ایرانی در عراق دانس��ت و گفت:داعش برای ایران تهدید نبود بلکه 
فرصت��ی بود که پس از حمایت مای نظام��ی از ارتش عراق نگاه به ایران در 
مناطق سنی نشین اصالح شود و امروز فرصت تجار و بازرگانان ایرانی است 
که با ارایه محصوالت باکیفیت بازار استان های عراق را در دست گیرند. وی در 
بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی شبکه بانکی  شتاب در شهرهای 
عراق خبر داد و گفت:حضور فعال بانک های ایرانی می توانند حجم  تجارت 
دو کش��ور را  افزایش دهد.  قاس��م علی جباری رئیس کمیسیون حمایت 
از سرمایه گذاری،تامین مالی و توسعه سرمایه گذاری اتاق بازرگانی اصفهان 
در این نشس��ت گفت: اس��تان اصفهان می توانند سهم بسزایی  در صادرات 

جمهوری اسالمی ایران  به عراق داشته باشد.

تبریز - اسد فالح- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 
گفت: انتخاب موضوع اقتصاد مقاومتی به عنوان یکی از موضوعات بخش ویژه 
نخس��تین جش��نواره فیلم تبریز، زمینه ای برای تبدیل این موضوع به یک 
گفتمان عمومی است. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، داود بهبودی با بیان این 
مطلب اظهار داشت: اقتصاد مقاومتی به عنوان موضوعی جدید و چند وجهی 
که نیازمند تبیین بیشتر برای آحاد و قشرهای مختلف جامعه است. بهبودی 
افزود: از طرف دیگر این مفهوم باید توسعه پیدا کرده و نهادینه شود تا تبدیل 
به یک گفتمان ش��ود. هر مفهوم جدیدی که می خواهد تبدیل به گفتمان 
شود باید از تمامی ابزارهای رسانه ای اعم از شنیداری، گفتاری، نوشتاری و به 
ویژه عرصه هنر و صنعت سینما و فیلم استفاده کرده و بهره گیرد تا بتواند این 
مفهوم نو و وسیع را نهادینه و تبدیل به یک گفتمان عمومی کند. وی ضمن 
تشکر از انجمن سینماگران آذربایجان شرقی که تالش کرده آیتم مهم اقتصاد 
مقاومتی را وارد بخش های این جش��نواره در عرصه هنر کند، تصریح کرد: 
از همین رو ما فکر می کنیم که ورود هنرمندان به این عرصه ضرورت دارد 
و امر مبارکی اس��ت. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی 

ادامه داد: در س��اماندهی اقتصاد مقاومتی م��ا کارگروهی به عنوان کارگروه 
فرهنگ و توسعه گفتمان اطالع رسانی داریم که در این عرصه ما سعی می 
کنیم از تمامی ظرفیت ها اعم از هنرمندان و سایر ابزارهای رسانه و فضاهای 
مجازی و... استفاده کنیم. بهبودی افزود: از این جمله می توان به حضور در 
نمایشگاه ها، حضور در جشنواره های مختلف و از جمله امسال که خواهش 
کردیم یکی از محورهای جشنواره فیلم تبریز به عنوان اقتصاد مقاومتی باشد، 

 اشاره کرد. بدین ترتیب تالش هنرمندان در این حوزه نیز مورد ارزیابی قرار 
م��ی گیرد و ما نیز از فعاالن این عرصه قدردانی می کنیم. وی با اش��اره به 
ضرورت هماهنگی بین ارگان های فرهنگی استان اعم از حوزه هنری، اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی، معاونت فرهنگی ش��هرداری و...اظهار داشت: 
باالخره هر یک از نهادهای فرهنگی ماموریت های خاص خود را دارند و آنچه 
که مهم است همه اینها در حیطه فرهنگ کار می کنند ولی در ابعاد مختلف 
که می توانند به موضوعات مش��ترک می توانند بپردازند .رئیس س��ازمان 
مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان ش��رقی با تاکید بر اینکه هماهنگی شرط 
پیش��رفت امور است، گفت: ما به عنوان سازمان مدیریت و برنامه استان در 
قالب دبیرخانه اقتصاد مقاومتی با تمامی اینها در ارتباط هستیم و در جریان 
تالش های آنها هس��تیم و قدردان این تالش ها هستیم. بهبودی در پایان 
خاطرنشان کرد: از تمامی هنرمندان در عرصه های مختلف ، اعم از هنرهای 
ترسیمی، نقاشی، خطاطی و... خواهش می کنم به این موضوع مهم اقتصاد 
مقاومتی بپردازند و برای تبدیل شدن آن به یک گفتمان عمومی که در جهت 

اعتالی جامعه ما است همت کنند.

بندرعب�اس- خبرنگار فرص�ت امروز- مدیرکل بن��ادر و دریانوردی 
 هرمزگان با صدور پیامی فرا رس��یدن هفدهم مردادم��اه روز خبرنگار را به

 طالیه داران جبهه آگاهی بخش��ی و عرصه اطالع رسانی تبریک گفت. به 
گ��زارش واحد اطالعات و اخبار روابط عموم��ی اداره کل بنادر ودریانوردی 
هرمزگان، در متن پیام "اله مراد عفیفی پور" به مناست روز خبرنگار چنین 
آمده است: نوشتن راهی است برای ماندگاری اندیشه ها، از منظر آموزه های 
دینی نیز، ارزش��مندی قلم به نحوه استفاده از آن بستگی دارد که می تواند 
سبب هدایت یا گمراهی افراد یک جامعه شود. برای پی بردن به ارزش قلم 
و نوش��تن، بیان همین نکته کافی اس��ت که خداوند در شناخت انسان ها و 
نیازشان بهترین است،  به همین دلیل برایشان کتاب فرستاد،   تاآیین زیستن 
در دنیا را دریابند  و بدانند در این گذرگاه باید چگونه س��ر کنند تا به س��ر 
منزل مقصود برسند. خداوند متعال خواست انسان قدر و اهمیت این اعجاز 
را بداند، پس به قلم و آثارش س��وگند خورد و پیامبر مهر و رحمت که پیام 

آور وحی الهی است نیز  بهای آزادی هر اسیر را آموختن، خواندن و نوشتن 
به ده تن از مسلمانان قرار داد. اینها همه گواهی می دهند که   این قلم  عزیز 
و عظیم است و البته هشدار نیز  می دهد به صاحبان قلم که دریابید قلم را 
در دستانتان چه بار سنگینی بر دوشتان می گذارد. این مهم را معمار کبیر 
انقالب اسالمی حضرت امام خمینی )ره( به زیبایی این گونه  بیان کرده اند 

که: »قلم ها اگر در دنیا برای خدا و خلق خدا به کار بیفتد، مسلسل ها کنار 
می روند« در بخش دیگری از این پیام تصریح ش��ده است: هفدهم مردادماه 
روز خبرنگار که به مناسبت سالروز شهادت شهید محمود صارمی نامگذاری 
شده، فرصت مغتنمی است تا مراتب قدردانی خود را تقدیم همه خبرنگاران، 
جهادگران عرصه آگاهی بخش��ی و اطالع رسانی  نماییم و  براین باوریم که 
رشد و توسعه کشور عزیزمان در همه عرصه ها مستلزم عزم جدی خبرنگاران 
در آگاهی بخشی و اطالع رسانی به مردم بوده است؛ آگاهی بخشی که فارغ 
از نگاه سیاسی، جناحی و حزبی، عاری از تخریب و اضمحالل افراد، با دانش 
و تخصص و هنر همس��و بوده و تقوا سنجه قضاوت و آمیخته با حس تعهد 
و مس��ئولیت است. در پایان این پیام آمده است: اینجانب ضمن تبریک روز 
خبرنگار به همه خبرنگاران و اصحاب رس��انه از ایزد منان مسئلت دارم گام 
های مصمم و استوار همه تالشگران این عرصه در راه اعتالی نظام مقدس 

جمهوری اسالمی ایران را قرین پیروزی و بهروزی فرماید.

تبریز - اسد فالح- اس��تاندار آذربایجان شرقی از برگزاری 
نشس��ت هماهنگی ب��رای ثبت جهان��ی جنگل های ارس��باران 
به عنوان میراث طبیعی بشر خبر داد و گفت: این جلسه با حضور 
معاون س��ازمان میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری 

کشور در محل این سازمان برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار ما در تبریز، اس��ماعیل جبارزاده افزود: در 
این نشس��ت مقرر شد هیأتی از طرف س��ازمان فرهنگی هنری 
ملل متحد )یونس��کو( اواس��ط مهر ماه س��ال ج��اری از این اثر 

طبیعی که با داش��تن 1070 گون��ه گیاهی در نوع خود بی نظیر 
است بازدید کنند. جبارزاده تأکید کرد: همه ادارات و سازمان ها 
و نهادهای اس��تانی موظف به همکاری در این زمینه هس��تند. 
اس��تاندار آذربایجان ش��رقی در پایان اظهار ک��رد: تاکنون هیچ 
منطق��ه ای در ای��ران به عنوان میراث طبیعی بش��ر ثبت جهانی 
نش��ده و ارس��باران اولین اثر طبیعی کش��ور است که در سطح 
دنیا ثبت و از طریق س��ازمان های بین المللی به جهانیان معرفی 

خواهد شد.

اهواز – شبنم قجاوند - برای اولین بار در کشور، سامانه هوشمند کنترل 
و اندازه گیری در ش��بکه های آبیاری و ایس��تگاه های پمپاژ حوزه آبادان و 
خرمش��هر با تالش بخش مطالعات ش��بکه های آبیاری و زهکشی آبادان و 
خرمشهر و دفتر فنی و مهندسی معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری 
و زهکش��ی سازمان آب و برق خوزستان طراحی شد. معاون طرح و توسعه 
شبکه های آبیاری و زهکشی این سازمان، با تشریح وضعیت بحرانی آب در 
کش��ور و نیاز به گسترش سیس��تم های تله متری در پروژه های آبرسانی، 
همچنی��ن نی��از روز افزون به مانیتورینگ، فرمان و ثب��ت کامل اطالعات و 
وقایع از مراکز اصلی با فواصل دور، از امکان سنجی طرحی جهت اجرای این 
سیستم در ایستگاه های پمپاژ حوزه آبادان و خرمشهر خبر داد. "حمیدرضا 
خدابخشی" با بیان این که ایستگاه های پمپاژ این حوزه با داشتن کانال اصلی 
مارد، کانال طره بخاح و نیز 22 ایستگاه ثانویه موجود و چندین ایستگاه آماده 
اجرا ، نیاز به تبادل اطالعات با ایستگاه اصلی به صورت مانیتورینگ لحظه ای 

و نیز فرمان را دارند تصریح کرد:  طرح مذکور عملیات آبرسانی به ایستگاه 
 EC های ثانویه و ایس��تگاه طره بخاح را با توجه به میزان مصرف و کنترل
در منطقه به صورت هوش��مند مدیریت کرده و عالوه بر آن وضعیت پمپ 
ها، س��طح آب، دبی، ساعات کارکرد الکتروپمپ ها بر مبنای سند ملی آب، 
وضعیت تجهیزات برقی موجود در ایستگاه ها را به صورت لحظه ای کنترل 
می کند.  خدابخشی با تاکید بر این که آمار حاصل از جداول و نمودارهای 
خروج��ی این نرم افزار، می تواند منجر به مدیری��ت و بهره وری بهینه آب 
مصرفی شود افزود: در حال حاضر کنترل و هماهنگی بین ایستگاه های فوق 
الذکر به صورت س��نتی و با دید مستقیم اپراتور انجام می شود. وی با بیان 
این که در صورت تخصیص اعتبار الزم جهت بسترسازی ایستگاه های پمپاژ 
این پروژه برای اولین بار در شبکه های آبیاری ایران به اجرا می رود، هزینه 
اجرایی با محاسبه بازسازی بستر ایستگاه های پمپاژ را حدود 4 میلیارد تومان 
برآورد کرد که در مقایس��ه با بیش از 1200 میلیارد تومان هزینه س��رمایه 

گذاری شده طرح های آبادان و خرمشهر و دستاوردهای کنترلی و دقت آن 
در بحران آبی موجود مبلغ ناچیزی به ش��مار می رود. معاون طرح و توسعه 
شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان، پایش و کنترل 
شوری و امالح، مدیریت رسوب، صرفه جویی در مصارف انرژی و سوخت و 
سهولت تحویل حجمی آب به کشاورزان را از جمله نتایج راه اندازی سامانه 
هوشمند کنترل و اندازه گیری در شبکه های آبیاری و ایستگاه های پمپاژ 
حوزه آبادان و خرمشهر برشمرد و افزود: مطالعه، اجرا و بهره برداری  در بخش 
های وسیعی از شبکه های آبیاری و زهکشی آبادان و خرمشهر به سرانجام 
رسیده است.  وی اجزای اصلی طرح را شامل ایستگاه پمپاژ مارد روی رودخانه 
کارون و ایستگاه های فرعی تأمین آب، واحدهای عمرانی در منطقه خرمشهر 
و شلمچه، واحد های عمرانی حاشیه بهمنشیر و واحد های عمرانی حاشیه 
اروندرود معرفی کرد و گفت: آب مورد نیاز این اراضی از طریق ایستگاه پمپاژ 
طره بخاح روی رودخانه بهمنشیر و کانال اصلی منشعب از آن تأمین می شود.

تبریز - اسد فالح- معاونان سیاسی و امنیتی و هماهنگی امور 
عمرانی اس��تاندار آذربایجان شرقی ظهر به صورت سرزده از وضعیت 
مجموع��ه تاریخی مقبره الش��عرای تبریز بازدید کردن��د. به گزارش 
خبرنگار ما در تبریز، س��عید شبس��تری، معاون سیاسی و امنیتی 
استاندار آذربایجان شرقی در حاشیه این بازدید اظهار کرد: در چند 
روز گذشته تصاویری از وضعیت نامناسب مقبره ثقه االسالم در فضای 
مجازی منتش��ر ش��ده بود که به دنبال آن تصمی��م گرفتیم از این 
مجموعه بازدید کنیم. وی افزود: متأسفانه وضعیت این مقبره شایسته 
نام مفاخر آذربایجان نیس��ت و رس��انه ها باید این مسائل را پیگیری 
کنند. شبستری تأکید کرد: انتظار می رود مسئوالن میراث فرهنگی و 

شهرداری سامان دهی آثار منتسب به مفاخر آذربایجان را در اولویت 
کارهای خ��ود قرار دهند. محمدصادق پورمهدی، معاون هماهنگی 

امورعمرانی استاندار نیز با بیان اینکه پروژه بازسازی مقبره الشعرا، پروژه 
بس��یار بزرگی است، اظهار کرد: به دلیل مشکالتی که بین پیمانکار 
اصلی و شهرداری رخ داده است تکمیل این پروژه با موانعی روبرو شده 
است. وی افزود: با تماس و پیگیری هایی که داشتیم از سازمان عمران 
ش��هرداری تبریز خواستیم تا با اس��تمداد از سایر ارگان های مرتبط 
هر چه سریع تر این مقبره را بازسازی کنند و منتظر پیمانکار اصلی 
نباشند. وی ادامه داد: امیدواریم در روزهای آینده بازسازی این مقبره 
به اتمام برسد. پورمهدی خطاب به مردم آذربایجان و تبریز گفت: ما از 
مردم عذرخواهی می کنیم و از فعاالن رسانه ای که این مسائل را احصا 

و نکته یابی می کنند متشکریم.

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفترروابط عمومي شرکت 
توزیع نیروي برق استان زنجان، مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل 
این ش��رکت در بازدیداز امورهاي برق شرق ، شمال وغرب شهرستان زنجان 
ضمن دیدار با یکایک پرسنل ، با روند اجرایي فعالیت هاي امورها آشنا شد و 

توصیه هایي مبني بر بهبود کیفیت عملکرد ارائه کرد.
مهندس علیزاده باحضوردرامورهاي اجرایي از نزدیک فرآیند ارئه خدمات ، 
وضعیت شاخص هاي بهره برداري ، نحوه  فعالیت واحد طراحي و مهندسي 
و مالي پشتیباني را پایش کرد و گفت : خوشبختانه در اکثر حوزه ها اقدامات 

خوبي در حال انجام است ولي شایسته است در بخش هایي از جمله فرآیند 
فروش انرژي ، کنترل وبازرسي دقیق عملکرد دفاترپیشخوان ، وصول مطالبات، 
 ترغیب مردم به پرداخت غیرحضوري قبوض برق و برداشت اطالعات جي آي 
اس ، اهتمام ویژه اي صورت گیرد. وي تاکید کرد : عملکرد بخش مهندسي 
در امورهاي اجرایي  در تحقق ش��عار سال و کمک به حوزه اشتغالزایي بسیار 
مهم است و باید ضمن افزایش کیفیت طراحي ونظارت پروژه هاي تامین برق 
صنایع کوچک و بزرگ ، مدت زمان تحویل طرح تا بهره برداري از این پروژه ها 

را به حداقل برسانیم.

رایزن بازرگانی ایران در عراق:
  شبکه توزیع مویرگی ، تبلیغات و خدمات پس از فروش، عامل موفقیت شرکت های اصفهانی در عراق است 

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی:

کارگروه فرهنگ و توسعه گفتمان اطالع رسانی در موضوع اقتصاد مقاومتی فعال است 

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان طی پیامی به مناسبت روز خبرنگار: 

1۷ مرداد روز پاسداشت مقام واالی راهیان وادی آگاهی و راویان عشق و آزادی است

استاندار آذربایجان شرقی:

ارسباران اولین اثر طبیعی کشور است که در سطح دنیا ثبت خواهد شد 

طراحی سامانه هوشمند در ایستگاه های پمپاژ حوزه آبادان و خرمشهر

بازدید معاونان استاندار از وضعیت مجموعه تاریخی مقبره الشعرا

سامان دهی آثار منتسب به مفاخر آذربایجان باید در اولویت قرار گیرد

دردیدار مدیرعامل شرکت توزیع برق استان زنجان از امورهاي اجرایي مطرح شد

بهبود کیفیت ارائه خدمات به مشترکین سرلوحه کارها قرار گیرد

تمبر مراسم افتتاح پروژه خط انتقال گاز مازندران رونمایی شد
ساری - دهقان - در حاشیه آیین بهره برداری از خط انتقال گاز دامغان- کیاسر- ساری - نکا با 
حضور وزیر نفت از تمبر اختصاصی این مراسم رونمایی شد. به گزارش خبرنگار مازندران، در این مراسم 
که در محل هتل بادله ساری برگزار شد ، مهندس زنگنه وزیر نفت، ربیع فالح استاندار مازندران، صادقلو 
استاندار گلستان و جمعی از نمایندگان مجلس و مسئولین استانی و کشوری حضور داشتند. تمبر مذکور 
از سوی مهندس زنگنه ممهور به مهر شرکت ملی پست شد و حاضرین بر حاشیه آن مطالبی را به یادگار 
نگاشتند.  شایان ذکر است این خط لوله به طول 170 کیلومتر با قطر 42 اینچ قرار است که روزانه 35 
تا 40 میلیون متر مکعب گاز را به شهرهای شمالی کشور برساند و هدف از اجرای این طرح تقویت، پایدارسازی و انعطاف پذیری سیستم انتقال گاز 

شمال کشور و مدیریت گاز مورد نیاز بخشهای مختلف استان مازندران و استان های همجوار است .

معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی قزوین:
 هر یک درصد افزایش آمادگی نیروگاه ها، معادل 1۰ هزار میلیارد ریال 

سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق است
قزوین- خبرنگار فرصت امروز- عبدالرس��ول پیشاهنگ، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی 
تولید نیروی برق حرارتی در بازدید از نیروگاه شهید رجایی امنیت شبکه و تولید و امنیت فکری، ذهنی و 
شغلی کارکنان را 2 موضوع مهم و سرمایه ی اساسی در صنعت برق توصیف کرد که در همین خصوص 
خواستار تعامل بیشتر بین مدیران برای دستیابی به این 2 هدف اساسی گردید.  به گزارش روابط عمومی 
شرکت مدیریت تولید برق شهید رجایی، معاون راهبری شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی 
با تاکید براین که موفقیت، تصادفی نیست و با برنامه ریزی به دست می آید، به آمادگی 99 درصدی نیروگاه ها اشاره کرد و گفت: در طول سال 
گذشته، 91 هزارمگاوات از ظرفیت نیروگاه ها، سرویس و نگهداری شد که این فعالیت های تعمیراتی منجر به آمادگی واحدها گردید؛ که با کاهش 
هر یک درصد خروج اضطراری واحدها، می توان معادل 10 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری و صرفه جویی در صنعت برق انتظار داشت. عبدالرسول 
پیشاهنگ در ادامه به پیاده سازی و استقرار سیستم مدیریت دارایی های فیزیکی در صنعت برق اشاره کرد و اظهار امیدواری نمود که در دیدار بعدی 

خود از نیروگاه شهید رجایی شاهد استقرار این سیستم در این نیروگاه بوده و گزارشی از نحوه اجرای آن دریافت نماید. 

شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان:
مخابرات منطقه گلستان در راستای اهداف سند تحول مخابرات ایران گام بر می دارد

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان ضمن اعالم این مطلب گفت: سند تحول مخابرات 
ایران که در بازه زمان 5 ساله به اجرا درخواهد آمد نیاز به یک عزم جدی و همکاری تمامی کارکنان مجموعه مخابرات ایران دارد.وی از منابع انسانی 
هر سازمان به عنوان سرمایه یاد کرد و تقویت و حمایت از کارکنان را موجب ایجاد انگیزه درجهت اجرای احسن برنامه ها دانست و تاکید کرد : این 
موضوع ارزشمند از نگاه مدیران مخابرات منطقه گلستان دور نبوده و همیشه سعی براین بوده است که با تامین امکانات مختلف درزمینه ایجاد فضای 
تالش و همدلی قدم برداریم.وی که در مراسم جشن میالد باسعادت ثامن الحجج علی بن موسی الرضا )ع( سخن می گفت: میالد باشکوه حضرت 
معصومه )س( و امام رضا)ع( و دهه کرامت را  تبریک گفت.مدیر مخابرات منطقه گلستان باتبیین وظایف و برنامه های آتی مخابرات استان ، سال 
95 و 4 ماهه اول سال 96 را پرتالش و پر موفقیت دانست و گفت: باید همچون گذشته با جدیت در راه خدمت رسانی اقدام و با ارائه خدمات و 

سرویسهای مطلوب مشتریان رضایت آنها را کسب نماییم .

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان:
فراهم بودن شرایط مناسب برای استقرار واحدهای صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی اترک

گرگان - خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی شرکت شهرک های صنعتی گلستان، حجت اله خلیل زاده در بازدید از خبرگزاری 
فارس اظهار داشت: منطقه ویژه اقتصادی اترک ظرفیت فوق العاده برای  توسعه بخش های مختلف استان محسوب می شود.به گفته وی امکانات 
زیربنایی مناسبی برای استقرار متقاضیان سرمایه گذاری در این منطقه فراهم است و بخشی از امکانات مورد نیاز از قبیل زیرسازی و بیس و آسفالت 
و مخابرات در دست انجام است.مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی گلستان با اشاره به اخذ سند مالکیت اراضی منطقه ویژه اقتصادی افزود: گام 
بعدی در منطقه اترک استقرار گمرک خواهد بود که در این رابطه 70 هکتار با شرایط گمرک فنس کشی شده است البته ما معتقد هستیم شرایط 
برای ورود سرمایه گذار باید بهتر از این باشد.خلیل زاده به تعداد واحدهای بهر ه بردار در شهرک های صنعتی استان اشاره کرد و افزود: یک هزار و 4 
قرارداد در شهرک های صنعتی استان منعقد شده است که از این تعداد 679 واحد بهره بردار در شهرک های صنعتی استان  وجود دارد.وی با اشاره 
به ظرفیت اشتغال در شهر ک های صنعتی استان گفت: در مجموع باید 12 هزار و 44 شغل در شهرک های صنعتی استان ایجاد می شد اما در حال 
حاضر برای 8 هزار و 200 نفر شغل ایجاد شده است.خلیل زاده خاطرنشان کرد: برنامه امسال شهر ک های صنعتی،  ایجاد اشتغال برای یک هزار و 

500 نفر است.

پروژه آسفالت راه روستایي دادلي غزنین در مراوه تپه آغاز شد 
گرگان - خبرنگار فرصت امروز- سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان از آغاز پروزه آسفالت محور راه روستایي دادلي غزنین 
در شهرستان مراوه تپه خبر داد.به گزارش اداره روابط عمومي اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان :  مهندس حسین محبوبي در گفتگو با 
پایگاه اطالع رساني این اداره کل گفت محور راه روستایي مراوه تپه - دادلي غزنین به طول5/37کیلومتر مي باشد که 5/14 کیلومتر آن در سالهاي 
گذشته عملیات تثبیت و آسفالت آن انجام گردیده است. با توجه به مسافت زیاد، وجود 5 روستا در حاشیه این محور و افزایش ضریب ایمني و 
تسهیل در آمد و شد اهالي روستاهاي این محوردر سالجاري ، عملیات ترانشه برداري،تعریض و زیرسازي،احداث ابنیه فني ، بیس و آسفالت آن 
را آغاز نموده است.سرپرست اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان طول پروژه در دست اقدام را 24 کیلومتر و اعتبارات اجراي آن را از منابع 

ملي و استاني اعالم نمود.

حسین اخالقی:جامعه معلولین شایسته بهترین خدمات هستند
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- حسین اخالقی در نشست با مدیر مرکز جامعه معلوالن شهر بندرعباس گفت:معلوالن شایسته بهترین 
خدمات هستند. به گزارش روابط عمومی سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ؛ این نشست با حضور حسین اخالقی مدیر عامل 
سازمان تاکسیرانی و سرپرست سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری بندرعباس ، مدیر مرکز جامعه معلوالن شهر بندرعباس ، مهران باوقار معاون 
فنی و اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک ، سید رضابیگ زاده معاون اجرایی سازمان طی بازدید از مرکز جامعه معلولین استان )شهید عیسی 
کریمی( برگزار گردید. وی با اشاره به اینکه این افراد شایسته بهترین خدمات هستند، اظهار داشت:جامعه جانبازان و معلوالن یکی از اقشاری هستند 
که با وجود معلولیت جسمی، موفقیت های چشمگیری را کسب کرده اند. حسین اخالقی با اشاره به بررسی مشکالت این قشر در ارتباط با مجموعه 
تاکسیرانی و حمل و نقل افزود:نگاه منطقی و به دور از ترحم، اصلی ترین خواسته معلوالن است و ما نیز در مجموعه شهرداری بندرعباس بر پایه همین 
دیدگاه، سعی کرده ایم امور مربوط به این قشر را توام با احساس وظیفه بیشتر به پیش ببریم. مدیرعامل سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
بندرعباس ادامه داد: بهسازی پیاده روها و فراهم سازی تردد معلوالن و افراد ویلچری در بسیاری از معابر شهر به عنوان یک اقدام قابل توجه از سوی 

حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر انجام شده و این اقدام در سایر بخش های شهر نیز در حال انجام است. 

پرداخت مطالبات بازنشستگان سال 92
رش�ت- زین�ب قلیپور- مدی��ر مالی مخابرات منطقه گیالن در گفتگ��و با واحد خبر روابط عموم��ی اعالم کرد: 
 بی��ش از 5 میلی��ارد ریال از محل صندوق ش��ش درصد در بانک قرض الحس��نه مهر ایران جهت دریافت تس��هیالت
 قرض الحسنه رسوب گذاری گردید. وی افزود: در این مرحله 43 نفر از بازنشستگان سال 92 جهت دریافت تسهیالت 
240 میلیون ریالی قرض الحس��نه با بازپرداخت چهارس��اله به بانک قرض الحسنه مهر ایران معرفی شدند. مدیر مالی 
مخابرات منطقه گیالن اظهار داشت: با توجه به سرمایه گذاری مخابرات منطقه گیالن در بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
سایر بازنشستگان سال 92 نیز می توانند جهت تکمیل پرونده و دریافت تسهیالت به حوزه مدیریت مالی مراجعه فرمایند.

 
مدیرعامل آبفاشهری مازندران در جمع کارشناسان ممیزی آب وفاضالب کشور:

تالش می کنیم خدماتی  شایسته به مردم استان و گردشگران، ارائه دهیم
ساری - دهقان - مدیرعامل آبفاشهری مازندران در جمع کارشناسان ممیزی آب و فاضالب 
کشور که به منظور ممیزی آزمایشگاه مرکزی برای دریافت گواهی ایزو 17025 انجام شد ، گفت: 
تالش می کنیم خدماتی که شایس��ته مردم استان و گردشگران است، ارایه دهیم. به گزارش 
خبرنگار مازندران، مهندس ذاکری با بیان اینکه این آزمایشگاه برای ارایه خدمات مطلوب از سال 
گذش��ته ارتقا یافت، افزود: با توجه به فعالیتهای همکاران در آزمایشگاه مرکزی، آماده دریافت 
گواهی نامه بین المللی ایزو 17025 هستیم. وی، با بیان اینکه کیفیت آب، خط قرمز تمامی 
شرکتهای آب و فاضالب است، تصریح کرد: با توجه به اینکه مسافران و گردشگران بسیاری ساالنه وارد این استان می شوند بنابراین باید تالش کنیم 
 خدماتی پایدار و شایسته مردم ارایه دهیم. گواهی نامه بین المللی ایزو 17025 در راستای ارایه خدمات برتر آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای

 بین المللی می باشد که نتایج آزمایشگاهی آن دارای اعتباری بین المللی است.

دیدار مدیرمخابرات منطقه مرکزی با نمایندگان مجلس استان مرکزی 
اراک - خبرنگار فرصت امروز- طبق برنامه ریزی به عمل آمده  مهندس ملک حسینی مدیرمخا برات منطقه مرکزی با دکتر کریمی و مهندس 
مقدسی نمایندگان مردم شهرستانهای اراک،کمیجان وخنداب ، دکتررضایی نماینده مردم خمین ،دکتر سلیمی نماینده مردم دلیجان ومحالت، 
مهندس ابراهیمی نماینده مردم شازند، مهندس حسینی نماینده مردم تفرش،آشتیان وفراهان  ومهندس منصوری نماینده مردم  ساوه وزرندیه  دیدار 
کرد.در این نشست های صمیمی مدیرمخابرات منطقه مرکزی گزارش مبسوطی از عملکرد مخا برت استان وهمچنین تفکیک وظایف مخا برات در 

دو بخش خصوصی ودولتی برای نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی ارایه نمود.

رعایت نظم و انضباط اساس کار نیروی انتظامی است
شهریار- محبوبه ابوالقاسمی - به گزارش خبرنگار پایگاه خبری پلیس،سرهنگ "داود عبدالمالکی" در حاشیه برگزاری مراسم صبحگاه عمومی 
در جمع کارکنان با اشاره به اینکه رعایت نظم و انضباط اساس کار نیروی انتظامی است بیان داشت:رعایت نظم و انضباط، نقش مهمي در موفقیت 
کارکنان در اجراي مأموریت هاي محوله دارد. وی تصریح کرد: رعایت نظم و انضباط در مجموعه نیروهاي مسلح، ضرورتي انکارناپذیر است و شالوده 
آن در مجموعه نیروهاي نظامي و انتظامي شکل مي گیرد. این مقام انتظامي با تاکید بر رعایت نظم و انضباط معنوي و ظاهري بیان داشت: ما باید 
در زندگي فردي و سازماني، معنویت ، ایمان به خدا، صداقت در کارها، دوري از گناه و کسب روزي حالل را در سرلوحه کارهاي خود قرار دهیم. 
سرهنگ عبدالمالکی با اشاره به اینکه پلیس در مقام مرجع و الگوي مردم قرار دارد گفت:براي اجراي یک ماموریت صحیح، داشتن انضباط ظاهري و 
معنوي الزم و یک نیروي پلیس مقتدر در انجام ماموریت ها در وهله اول بایستي انضباط کافي را داشته و خود را ملزم به آن دانسته و با اقتدار کامل 
در راستاي تامین امنیت همت گمارد. وي گفت: نظم و انضباط الزمه موفقیت پلیس است و کارکنان انتظامی باید به جنبه هاي انضباط ظاهري 
و معنوي توجه داشته باشند .  معاون هماهنگ کننده ویژه غرب استان تهران با بیان اینکه انضباط پایه و اساس کار در نیروي انتظامي است،اظهار 

داشت:انضباط ظاهري و معنوي مهمترین اصل در مأموریت هاي فردي هر پلیس به شمار مي رود.



آمیخته دیجیت��ال مارکتینگ مفهومی کلیدی اس��ت که 
تکنیک ها و ابزارهایی را تعیین می کند که مارکترها به وسیله 
آن می توانند برای مش��تریان به خلق ارزش بپردازند. در ادامه 
  C Digital Marketingب��ه نقل از  هورموند به بیان هفت
که راهگشای بازاریابی و فروش برای فروشگاه های اینترنتی از 

طریق وب سایت هستند پرداخته ایم. 
 Convenience for( س�هولت برای مصرف کنن�ده
the customer(: س��هولت کاربری در جنبه های کلیدی 
طراحی س��ایت، چیدمان سایت، قابلیت جست وجو، سهولت 

خرید و مواردی از این  دست. 
 Customer value( مزای�ا و ارزش ب�رای مش�تری
and benefit(: امروزه  فروش��ندگان اینترنتی باید به دنبال 
خلق بیش��ترین ارزش ممکن برای مشتریان ش��ان باش��ند. 
برای این منظور خرده فروش��ان اینترنتی باید محصوالت را از 

جنبه های ارزشمند برای مشتری توسعه دهند. 
هزین�ه مش�تری )Cost to thecustomer(: قیم��ت 
می تواند برای مش��تری به عنوان هزینه ب��ه نظر بیاید. قیمت در 
خرید اینترنتی باید کمتر از قیمت های موجود در سایر فروشگاه ها 

باشد. همچنین برای هزینه های حمل ونقل نیز باید فکری کرد. 
 Customer( مش�تری  رواب�ط  و  ارتباط�ات 
relationship and communication(: در ارتباطات 
ش��رکتی، خود ش��رکت رواب��ط نزدیک تری با مش��تریان دارد 
و بازخورد آنه��ا را تحلیل می کند. در فروش��گاه های اینترنتی 
می توان با استفاده از واقعیت مجازی این احساس را پوشش داد. 
 Category( مدیریت دسته محصوالت و محاسبات
management issue and computing(: موفقی��ت 
فروش��ندگان اینترنتی و بازاریاب��ی دیجیتال مبتنی بر عرضه 
کاالهایی اس��ت که مش��تریان با اندازه و کمیت مورد انتظار، 

در زمان دلخواه و مکان مورد انتظارشان درخواست می کنند و 
به شدت نسبت به زمان و مکان تحویل کاال حساس هستند. 

 :)Customer franchise( حق انتخ�اب مش�تری
بسیاری از فروشندگان اینترنتی بر این باور هستند که مجموع 
ارزش های حاصل از کاال شامل تصویر ذهنی کاال و برند بر حق 
انتخاب مشتری تأثیرگذار خواهد بود. برندها در فضای مجازی 

طرفداران زیادی دارند.
 Customer( س�رویس دهی و مراقبت از مش�تری 
نیازمن��د  اینترنت��ی  فروش��گاه های   :)car and service
ابزاره��ای خدماتی برتر همچ��ون تحویل س��ریع و به موقع، 
سهولت دسترسی به پشتیبانی، سهولت ارجاع و تعویض کاال 
هس��تند. از آنجا که در این فروشگاه ها کارکنان فروش وجود 
ندارند باید با اس��تفاده از کلیک ک��ردن، ابزارهای گفت وگوی 

آنالین، تجربه ای از خرید تعاملی مطلوب را به وجود آورند. 

عناصر دیجیتال مارکتینگ برای فروشگاه  اینترنتی

مدرسه مدیریت

تصویری جدید از نمونه اولیه گوشی ال جی وی ۳۰

بعد از دعوا با همکارمان چه کاری 
انجام دهیم

از ایج��اد اختالف نظ��ر در محی��ط کار نمی توان 
اجتناب نکرد؛ مهم این است که بعد از دعوا اوضاع 
را کنترل کنی��د و اجازه ندهید دلخوری ها ماندگار 

شوند. 
در هم��ه محیط های کاری و به خصوص زمانی که 
کار به ص��ورت تیمی انجام می ش��ود، می��ان اعضا 
اختالف نظر به وجود می آید. گاهی اوقات زمانی که 
فشار کار باال باش��د، یک اختالف کوچک منجر به 
دعوا می شود. در چنین ش��رایطی بهترین کار این 
اس��ت که بعد از گذشت چند دقیقه شرایط را آرام 
کنید. معم��والً یک معذرت خواهی رس��می جواب 
نمی ده��د و هر اتف��اق کوچکی می تواند ش��رایط 
را بدت��ر از قبل کند. اگر در چنی��ن موقعیتی قرار 
گرفتید، بهتر است مسئله را به طور کامل باز کنید 
و با همکارتان حرف بزنید. ش��اید کمی س��خت به 
نظر برس��د، ام��ا کدورت ها را به ط��ور کامل از بین 
می برد. س��ه روش زیر که توسط سایت زومیت به 
نقل از inc ارائه شده است در انجام این کار به شما 

کمک می کنند. 
۱- به مدت چند دقیقه از محیط دور شوید

اگر امکان��ش را دارید، از محیط کار بیرون بروید 
و کمی هوای تازه بخورید. س��عی کنید خودتان را 
آرام کنید و ش��رایط محی��ط را در ذهن خود مرور 
کنید. بهترین راه این است که بعد از دعوا خودتان 
را کام��اًل تخلی��ه کنید. به عنوان مث��ال یک ایمیل 
بنویس��ید و هم��ه حرف های��ی را ک��ه در ذهن تان 
داری��د، به فرد مورد نظ��ر بگویید. انس��ان معموالً 
بع��د از م��رور حرف های خود متوجه می ش��ود که 
ناعادالن��ه برخورد کرده   اس��ت و از ارس��ال ایمیل 
پشیمان می شود. نوشتن یک نامه یا ایمیل به شما 
کمک می کند همه حرف های خود را یکجا ببینید. 
همچنین متوجه ش��وید که تند برخورد کرده اید و 
نیازی به تکرار کردن بعضی جمالت نیس��ت. حتی 
ش��اید به خودتان بیایید و احساس کنید که کمی 
زی��اده روی کرده اید. حال که آرام ش��ده اید و درک 
بهتری از ش��رایط پیدا کرده اید، راحت تر می توانید 

وارد مراحل بعدی شوید. 
۲- اشتباهات خود را بپذیرید

حت��ی اگ��ر احس��اس می کنی��د کاماًل ح��ق با 
ش��ما اس��ت، باز هم کمی زمان بگذارید و شرایط 
پیش آمده را تحلیل کنید. به این فکر کنید که چه 
اتفاقی افتاده اس��ت و شما چگونه برخورد کرده اید. 
حتی اگر احساس می کنید همکارتان مقصر است، 
ب��از هم به واکنش خودتان فکر کنید. بنابراین قبل 
از صحب��ت دوب��اره با همکارتان، نق��ش خود را در 
دعوا مشخص کنید. سپس یک جلسه با همکارتان 
بگذارید و اشتباهاتی را که انجام داده اید، بپذیرید. 
اعت��راف کردن به اش��تباه کار آس��انی نیس��ت، 
مخصوصا زمانی که بدانی��د تنها هدف تان این بوده 
اس��ت که پروژه را به س��مت جلو هدایت کنید. اما 
گفت��ن کلمه  »متأس��فم« از ته دل به همه اعضای 
تی��م نش��ان می دهد که ش��ما توانای��ی مدیریت و 
رهبری ی��ک تیم را داری��د. راه های زی��ادی برای 
معذرت خواه��ی وج��ود دارد و ش��ما می توانید هر 
ک��دام را ک��ه راحت ت��ر هس��تید، انتخ��اب کنید. 
معذرت خواه��ی کردن میزان اثربخش��ی مکالمه را 

به شدت باال می برد. 
۳-  به صحبت های طرف مقابل گوش دهید

اجازه بدهید همکارتان نیز نظرش را بیان کند و 
بگوید چه احساس��ی دارد. بعد از اتمام صحبت های 
خود س��کوت کنی��د و به ح��رف همکارتان گوش 
بس��پارید. اگر به ط��رف مقابل تان اج��ازه صحبت 
ک��ردن ندهید، حت��ی صادقانه ترین معذرت خواهی 
هم فای��ده ای نخواهد داش��ت. اینکه س��عی کنید 
مکالمه را خودتان به پایان برس��انید، تأثیر بدی بر 
طرف مقابل می گذارد. فراموش نکنید همکارتان نیز 
باید احساس��اتش را بابت این جریان بیان کند. این 
موضوع هم به نفع ش��ما و هم به نفع دیگر اعضای 
تیم خواهد بود. مطمئناً بعد از این گفت وگو، روابط 
دوس��تانه ای میان ش��ما ش��کل نخواهد گرفت، اما 
حداقل هر دو ش��ما به درک بهتری از منظور طرف 

مقابل خواهید رسید. 
اینک��ه بعد از دعوا همه چی��ز را نادیده بگیرید و 
وانمود کنید اتفاق خاصی نیفتاده است، ساده ترین 
راه حل اس��ت، ام��ا گاهی گذر زمان ه��م نمی تواند 
رفتار ش��ما را از ذهن دیگران پ��اک کند. مطمئناً 
گفت وگوی بعد از دعوا سخت ترین مکالمه عمرتان 
اس��ت ولی تأثیر مثبتی روی شما خواهد گذاشت. 
نش��ان دادن ی��ک رفت��ار حرفه ای به ش��ما کمک 
می کند که تجربه خوبی به دست آورید و در آینده 

رابطه بهتری با همکاران تان برقرار کنید. 
 

مدرسه کسب وکار

 نام شرکت: دیجیت
  )Digit( س�رمایه گذاری س�رمایه گذار 

خطرپذیر: ۳۶میلیون دالر 
چه کاری می کن�د؟ این اپ پس از اتصال به 
حساب بانکی کاربر، هر چند روز یک بار نگاهی 
ب��ه تراز مالی و هزینه ها می اندازد و بخش��ی از 
پ��ول داخل حس��اب را برای پس ان��داز کردن 

برمی دارد. 
چرا قرار است کارش بگیرد؟ پس انداز کردن 
در عصر مدرن با اپ  »دیجیت« شمایل دیگری 
برای خود پیدا کرده اس��ت و جای توصیه ها و 
نصیحت های والدین را همین اپ پر خواهد کرد 
که هر چند وقت یک بار پولی را ذخیره می کند. 

اپی برای پس انداز کردن

معرفی استارتاپ

 تصوی��ر جدی��دی از نمون��ه اولیه گوش��ی ال جی
 وی ۳۰ فاش ش��ده است که به جزییاتی درباره این 

گوشی اشاره می کند. 
اگر مش��خصه اصلی گوش��ی های گلکسی اس ۸ و 
گلکس��ی نوت ۸، نمایشگرهای خمیده آنها است، دو 
گوش��ی ال جی ج��ی ۶ و وی ۳۰ با بدنه های یک تکه 
و خطوط مستقیم شناخته می شوند. براساس تصویر 

جدی��دی از گوش��ی وی ۳۰، لبه ه��ا و چهار گوش��ه 
دس��تگاه از خمیدگ��ی بس��یار کمی به��ره می برند. 
همچنین با دق��ت در این تصویر می توان دریافت که 
نمایشگر آن یک تکه است و ظاهرا خبری از نمایشگر 

دوم محصوالت سری ال جی وی نیست. 
در ای��ن تصویر می ت��وان اجزایی را ک��ه ال جی در 
گوش��ی هوش��مند وی ۳۰ به آنها می بالد، مش��اهده 

ک��رد. یکی از مهم ترین بخش های قابل مش��اهده در 
این عکس، نمایش��گر بزرگ با نسبت تصویری ۱۸ به 

۹ است.
 حال دقیقا مشخص نیست که شرکت ال جی پس 
از پافش��اری روی این موضوع که طراحی محصوالت 
س��ری وی ارگونومیک اس��ت، از لبه های خمیده در 

گوشی وی ۳۰ بهره خواهد گرفت یا خیر. 

برای مطالعه 754 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ: تعویض روغن بک کار خدماتی اس��ت و طبعا 
با طیف وسیعی از مردم س��روکار دارد، بنابراین نخستین 
کاری که می کنید یک لیس��ت از مشتریان تهیه کنید. هر 
کس به ش��ما مراجعه می کند پرسش��نامه ای را در اختیار 
آنها قرار دهید. در این پرسش��نامه ش��ما س��واالتی درباره 
مش��خصات فردی و مش��خصات اتومبیل بپرس��ید. با این 
پرسش��نامه ها ش��ما به اطالعات زیادی از مشتریان دست 

پیدا می کنید. 
 دومی��ن کاری که باید بکنید به همه مش��تریان پس از 
انج��ام کار فاکتور بدهید و در فاکتور نوع جنس و خدمات 
و قیمت دقیق آنها را بنویس��ید تا اعتماد مش��تریان را به 

دست بیاورید. 
براس��اس اطالعاتی که دارید به مشتریان چند روز قبل 
از تعویض روغن ی��ادآوری کنید و برای آنها نوبت در نظر 
بگیرید.لباس کار تمیز و مرتب بپوش��ید. لباس ش��ما باید 
معرف نوع فعالیت شما باش��د، بنابراین اگر چند تا کارگر 

فنی س��اده دارید لباس کار ش��ما با لب��اس کار آنها فرق 
داش��ته باشد. اگر اتومبیل نیاز به تعمیر فنی داشت و شما 
تشخیص دادید حتماً به مش��تری یادآوری کنید تا انجام 
دهد. فرضا اگر به لنت ترمز نیاز داشت حتماً برای تعویض 

به راننده یادآوری کنید. 
اتاقکی را برای نشس��تن و پذیرایی از مش��تریان آماده 
کنید. س��عی کنید ش��أن آدم ها را ب��ا ادب و آداب خاصی 
رعای��ت کنید و با یک فنجان چای و کیک از آنها پذیرایی 

کنید. 

مشتری مداری

پرس�ش: من به تازگی یک تعوی�ض روغن در غرب تهران دایر کردم. برای جذب و نگهداری مش�تری 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

قالی شویی
انگار تازه از کمپانی آمده

 عم��ه ناهی��د تا اوم��د خونه مون چش��مش به 
فرش ه��ای تمی��زی افتاد که هم��ون روز عصر از 
قالی ش��ویی آورده بودن��د. قبل از اینکه س��الم و 
علیکش تموم بش��ه گفت: واه چ��ه قدر این قالی 
تمیز شده. تو رو خدا نگاه کن انگار تازه از کمپانی 

آوردند نوی نوی نو. 
محبوبه که دم در وایس��تاده بود به عمه تعارف 
کرد که بفرمایید تو بفرمایید، اما عمه ناهید بدون 
اینکه توجهی به حرفای ناهید کنه باز شروع کرد 
درب��اره تمیزی فرش و نو ش��دن اون حرف زدن. 
درحالی که دست هاش��و روی فرش می کش��ید رو 
کرد ب��ه محبوبه و گفت: محبوبه کدوم قالی ها رو 
کدوم قالی ش��ویی دادی که این قدر تمیز اونا رو 

شستند. واقعاً کارشون عالیه مگه نه؟ 
محبوبه بدون اینکه زیاد احساساتی بشه گفت: 
قالی شویی محبت. عمه ناهید درحالی که چادر و 
کیفش رو روی مبل می گذاشت گفت: ولی تو رو 
خدا نگاه کن خیلی تمیز شس��ته. چه قدر گرفته 

ازتون محبوبه جان؟ 
 محبوب��ه درحالی ک��ه ت��و آش��پزخانه داش��ت 
چایی می ریخت با ص��دای بلند تری گفت: قیمت 
قالی شویی محبت حدود ۱5 درصد از قیمت بقیه 
قالی شویی ها ارزان تره. عمه ناهید یه جوی واه واه 
گف��ت که م��ن از جام پریدم و گفت��م: عمه جان 
این قالی ش��ویی جزو قالی شویی های نمونه تهران 
است. نه تنها به قول محبوبه جون قیمتشون کمتر 
از بقیه اس��ت بلکه خیلی سرویس دهی خوبی هم 
داره. مثاًل زمان رو دقیقا رعایت می کنند. اگه بگن 
فردا س��اعت ۳ تحویل می دیم امکان نداره ساعت 
س��ه و نیم بشه. یا اگر گفتند امروز عصر ساعت 5 
برای بردن فرش بچه ها میان امکان ندارد که نیان 

یا دیر بیان. بسیار با انضباط هستند. 
عمه ناهید که دهانش به عالمت تعجب وامونده 
بود یک دفعه گفت: عجب. ما اون دفعه قالی ها رو 
دادیم قالی ش��ویی اصغر آقا س��ه روز امروز و فردا 
می کردند تا تحویل بدن، آخرش��م هم گربه ش��ور 
کردن��د و تحویل دادند. محبوب��ه چای رو جلوی 
عمه گذاش��ت و گف��ت: تو فاکتور هم��ه چیز رو 
می نویس��ند حتی نوع محلول شست و شو رو. یه 
گزارش کامل از شست وشو میدن. من وسط حرف 
محبوبه پریدم و گفتم: اینو نگفتی که قالی شویی 
محبت حتی ضمانت نامه پس از شست وشو میده. 
عمه چشماش��و گرد کرد و با تعجب گفت: چی؟ 
ضمانت نامه؟ مگه شست وش��و ه��م ضمانت داره. 
بادی به غبغب انداخت��م و گفتم: بعله عمه جان. 
هر وقت مش��تری احس��اس نارضایتی بکنه بدون 
هزین��ه اضافه می��اد تحویل می گی��ره و می بره و 
خواسته هاتو عملی می کنه. عمه ناهید چاییش  رو 
خورد و گف��ت: ما رو بگو که فکر می کردیم اصغر 

آقا بهترین قالی شویی تهرون رو داره.
 ب��ا خنده گفتم چرا قالی ش��ویی اصغرآقا؟ عمه 
ناهید درحالی که روی مبل جابه جا می شد گفت: 
آخه عمه جون پایان سال یه تقویم دیواری می داد 
به ما و ما هم اونو روی دیوار با پونز می چسبوندیم 

فکر می کردیم اون آخر مشتری داریه. 
 درحالی ک��ه من و محبوبه ب��ا هم می خندیدم 
محبوبه رو کرد به من و گفت: نگفتی قالی ش��ویی 
محبت ام��کان بازدید ه��م داره. عمه دهانش رو 
باز ک��رد و گفت: واه واه به حق چیزای نش��نیده 

و ندیده.
 بازدید یعن��ی چی؟ محبوبه درحالی که میوه ها 
رو جلوی میز عمه می گذاش��ت گفت: به هر حال 
ش��اید بعضی ها بخوان بدونند قالی ها چه جوری 
شس��ته می شه یا با چی می شورند. دستگاه چقدر 

دخالت داره. 
چه جوری خش��ک می کنن��د. عمه فقط عجب 
عجب می کرد و من حرف ه��ای محبوبه رو ادامه 
دادم و گفتم: این قالی ش��ویی جایزه هم داره، در 
پایان هر س��ال قرعه کش��ی می کنه و به 5 نفر 5 
تخته فرش ۱2 متری ماش��ینی هدیه می ده. هر 
کس هم در طول سال بیش از 7۰ متر قالی برای 
شست وش��و س��فارش بده ۱2 متر شست وشوی 
رای��گان تخفیف می گیره. عم��ه ناهید درحالی که 
چادرش رو روی سرش می کشید گفت: عمه جون 
دستت درد نکنه کارت ویزیت این قالی شویی رو 
بده بهش��ون زنگ بزنم تا ش��ب نش��ده برم بیان 
همه فرش ها رو ببرن قالی شویی. دم در آسانسور 
عم��ه ناهید درحالی که زیر چش��می م��ا رو نگاه 
می کرد زیر لب می گفت: قالی ش��ویی قالی شویی 

قالی شویی. . . 

آداب کسب و کار 

پارسا امیری
کارشناس فروش


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08-09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

