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فرصت امروز: اسـامی تیم اقتصادی دولت دوازدهم از سـوی رئیس جمهور مشـخص شده است 
و بایـد منتظر ارزیابی مجلس شـورای اسـامی درباره این فهرسـت بود؛ بدیـن ترتیب محمد 

شـریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسعود کرباسیان برای وزارت امور 
اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه برای وزارت نفت، علی ربیعی برای وزارت تعاون...

نگاهی به برنامه های تیم اقتصادی دولت دوازدهم

اقتصاد ایران در افق 1400

؟

حسن روحانی 17 نام برای 17 وزارتخانه به مجلس شورای اسامی معرفی کرد

 مردان کلیدی
برای رونق آفرینی

صفحه های 2، 3 و 13



فرصت امروز: مس��عود کرباس��یان، وزیر 
پیش��نهادی امور اقتص��ادی و دارایی دولت 
دوازده��م، در برنامه خ��ود برای تصدی این 
وزارتخان��ه 20 پروژه را ب��رای بهبود اوضاع 
اقتصاد کالن کش��ور طراحی کرده است که 
البته باید با همکاری سایر دستگاه ها اجرایی 
شود. این پروژه ها شامل بهبود محیط واقعی 
کس��ب و کار و ش��اخص جهانی آن، طراحی 
و استقرار س��ازوکارهای بهبود شاخص های 
رقابت پذی��ری، تنقی��ح قوانین نهادس��از در 
اقتص��اد ای��ران، اص��الح نظام تامی��ن مالی 
خارجی، هوشمندسازی نظام مدیریت مالی 
دولت )خزانه داری الکترونیک(، مولدس��ازی 
دارایی ه��ای دول��ت و ش��رکت های دولتی، 
توس��عه نظام مالیاتی نوین )گسترش طرح 
جامع مالیاتی( و توسعه بازار سرمایه و بدهی 

است. 
همچنی��ن س��اماندهی س��هام عدال��ت، 
بهسازی روند خصوصی سازی، طراحی نظام 
تدبیر اقتصادی، اقتصاد در اتاق شیش��ه ای، 
ایج��اد نظ��ام رتبه بندی اعتباری اش��خاص 
حقیق��ی و حقوق��ی، مدیری��ت بدهی های 
دولت، توس��عه پای��گاه داده جامع اطالعات 
در  اقتصادی-اجتماع��ی خانوار، مش��ارکت 
احی��ا و اصالح نظ��ام بانکی، مش��ارکت در 
بازتنظی��م نظام بودجه بندی، مش��ارکت در 
اصالح نظ��ام تامی��ن آتی��ه و صندوق های 
بازنشس��تگی، مشارکت در بهسازی صندوق 
توس��عه ملی و رابطه آن با دولت، مشارکت 
در مدیریت واردات رس��می و غیررسمی از 

دیگر پروژه های مورد نظر کرباسیان است. 
راهبردهای هفت گانه وزارت امور 

اقتصادی و دارایی
از جمل��ه راهبردهای هفت گانه مس��عود 
کرباس��یان ب��رای وزارت ام��ور اقتصادی و 

دارایی عبارت است از: 
1- مردمی س��ازی اقتص��اد و تقویت توان 

تولید ملی
2- تامین مالی پایدار دولت و کاهش اتکا 

به درآمدهای نفتی
3- شفاف س��ازی و سالم س��ازی اقتص��اد 

کشور
4- پیشبرد برون گرایی و بین المللی سازی 

اقتصاد ایران
و  آفرین��ی  رون��ق  در  مش��ارکت   -5

اشتغال زایی
6- گسترش عدالت اجتماعی و بین نسلی

و  نه��ادی  اصالح��ات  در  مش��ارکت   -7
ساختاری

همچنین از جمل��ه برنامه هایی که گزینه 
پیش��نهادی کابین��ه دوازدهم ب��رای تحقق 
ای��ن راهبردهای هفت گانه اقتصادی در نظر 

گرفته از این قرار است: 
رونق آفرینی

از  مجموع��ه ای  یازده��م  دول��ت  در 
سیاس��ت های اقتصادی ب��ا محوریت خروج 
غیرتورم��ی از رک��ود توانس��ت بخش هایی 
از اقتص��اد نظی��ر نف��ت، گاز، پتروش��یمی، 
گردش��گری و کش��اورزی را از رکود خارج 
کن��د، ام��ا تداوم رون��ق در ای��ن بخش ها و 
رونق آفرین��ی در بقیه بخش ه��ای اقتصاد از 

اولویت های کلیدی دولت دوم تدبیر و امید 
اس��ت. پرداختن به چنین اولویتی مستلزم 
»اقدام��ات زیرس��اختی فرابخش��ی« مانند 
توانمندسازی بخش خصوصی، بهبود محیط 
کس��ب وکار، تس��هیل دسترس��ی به منابع 
مالی و بازارگش��ایی جهانی است، اما عالوه 
بر اقدامات زیرس��اختی فرابخش��ی، تدوین 
»بس��ته های رونق آفرین��ی بخش��ی« نیز در 
دستور کار دولت قرار خواهد گرفت. بدیهی 
اس��ت تحقق هر دو گونه اقدامات )اقدامات 
زیرس��اختی فرابخش��ی و اقدامات بخشی( 
منوط ب��ه هماهنگی در س��طح تمام ارکان 
نظ��ام و مش��ارکت عمومی اس��ت. اقدامات 
رونق آفرین��ی بخش��ی غالبا می تواند بس��تر 
اش��تغال آفرینی و ایجاد فرصت های ش��غلی 

پایدار باشد. 

توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان 
پیشران درون زایی اقتصاد ملی

ش��کل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و 
گس��ترده، مانع اساسی رش��د پایدار کشور 
است. با وجود تالش های صورت گرفته، هنوز 
این بخش به اندازه کافی در اقتصاد کش��ور 
فعال و اثرگذار نیس��ت. ب��رای انجام تکلیف 
بند اول سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی 
مبنی بر »به حداکثر رساندن مشارکت آحاد 
جامعه در فعالیت های اقتصادی« س��ه اقدام 

در دستور کار قرار می گیرد: 
1-  ارزیابی و بازتنظیم جایگاه موسس��ات 
عموم��ی غیردولت��ی و بنگاه ه��ای ب��زرگ 
غیرخصوصی: با هدف ایجاد فضای مناس��ب 
برای صاحبان کسب وکار، تنظیم رابطه بین 
چه��ار بخ��ش عمومی، دولت��ی و خصوصی 
و تعاون��ی و ایج��اد تبعی��ض مثب��ت برای 

بخش خصوصی و تعاونی. 
2- اس��تفاده بیش��تر از ظرفیت ش��ورای 
گفت وگ��وی دول��ت و بخش خصوص��ی: در 
ای��ن نهاد  راس��تای نقش آفرین��ی بیش��تر 
ش��ورای  پیش��نهادهای  مردمی-دولت��ی، 
گفت وگ��وی دولت و بخ��ش  خصوصی باید 
از طری��ق وزیر امور اقتص��ادی و دارایی در 

دستور کار هیأت وزیران قرار بگیرد. 
3- تغیی��ر رویک��رد خصوصی س��ازی به 
بستِر مردمی س��ازی اقتصاد: خصوصی سازی 
نبای��د اصالتا به عن��وان ابزاری ب��رای  ایجاد 
درآم��د یا رد دی��ون دولت تلقی ش��ود. در 
آینده، اس��تراتژی خصوصی سازی بنگاه های 
دولت��ی و عموم��ی باید در راس��تای اهداف 
اصل 44 قانون اساس��ی و با توجه به کمک 
به اش��تغال زایی پای��دار و افزایش بهره وری 
و مردمی س��ازی اقتصاد جهت گیری  ش��ود. 
همچنین باید با اصالح محیط کس��ب و کار و 
نظام بنگاهداری و محقق کردن ظرفیت های 
باقی مانده اصل 44، بس��تری فراهم ش��ود 
که دس��تیابی به س��طح باالیی از رقابت در 
بازارهای مختلف فراهم ش��ود. »بازنگری در 
خصوصی س��ازی های  گذش��ته« نیز باید در 
دس��تور کار قرار گیرد. تغیی��ر قراردادهای 
ف��روش و واگ��ذاری ب��ه قراردادهایی نظیر 
اجاره به ش��رط تملیک و پیم��ان مدیریت، 
می توان��د از موارد اصالحی باش��د. کار ویژه 

وزیر اقتصاد ایج��اد تفاهم ملی بین مدیران 
ارشد نظام و تصمیم گیران اصلی برای تغییر 

رویکرد خصوصی سازی خواهد بود. 

بهبود محیط کسب و کار و تقویت 
رقابت پذیری

با توج��ه به تنگن��ای مناب��ع مالی دولت 
در س��رمایه گذاری، بخش مهم��ی از بهبود 
افزای��ش  طری��ق  از  بای��د  س��رمایه گذاری 
س��رمایه گذاری توس��ط بخش  خصوصی یا 
جذب س��رمایه گذاری خارج��ی انجام گیرد. 
این امر نیازمند اصالح س��اختار انگیزش��ی 
اس��ت. از این رو می توان چهار اقدام را برای 
بهبود محیط کسب و کار و ساماندهی بیشتر 
حضور بخش خصوصی در اقتصاد انجام داد: 
1- اس��تفاده همه جانب��ه از ظرفیت ه��ای 
قان��ون بهبود مس��تمر محیط کس��ب و کار: 
ای��ن قان��ون مترق��ی و آیین نامه ه��ای آن 
ظرفیت ه��ای متع��ددی دارد ک��ه بای��د از 
هم��ه آنها در دولت جدید اس��تفاده ش��ود، 
ازجمله بن��ا به نص ماده 22 برنامه شش��م 
توس��عه، وزارت امور اقتص��ادی و دارایی با 
همکاری سایر دس��تگاه های مرتبط موظف 
اس��ت ش��رایط قانونی الزم را برای تضمین 
امنیت س��رمایه گذاری و کارآفرینی، جذب 
متخصص��ان، صیان��ت، حفاظ��ت و مقابله با 
اخالل در امنیت اشخاص و بنگاه ها و کاهش 
خطرپذیری اجتماعی در محیط کس��ب و کار 

را پدید آورد. 
2- اس��تفاده اهرم��ی از بودج��ه عمرانی 
دول��ت: اه��رم ک��ردن بوج��ه دول��ت برای 
اس��تفاده از ظرفیت بخ��ش  خصوصی برای 
اجرای پروژه های اقتصادی مهم ترین راهکار 
اس��تفاده از منابع محدود دولت برای ایجاد 
تح��رک در بخ��ش س��رمایه گذاری اس��ت. 
به طور مش��خص اهم  این اقدام��ات عبارت 
اس��ت از: واگذاری زمین و سایر دارایی های 
فیزیکی به بخش  خصوصی مش��ارکت کننده 
در پروژه ه��ای عمران��ی، تضمی��ن درآم��د 
پروژه های زیرس��اختی با استفاده از بودجه 
عمران��ی محدود به ج��ای تامین کل هزینه 
طرح ه��ای عمرانی، مش��وق های مالیاتی در 
سرمایه گذاری در زیرساخت ها و برنامه های 
توس��عه ای، تضمین وام ه��ا و بدهی ها با اتکا 
به منابع بودجه عمرانی، تدوین سازوکارهای 
حمای��ت در زمان بروز ح��وادث پیش بینی 
نش��ده، مش��ارکت در آورده بخش خصوصی 

برای مشارکت در پروژه های عمرانی. 
3- تس��هیل دسترس��ی به مناب��ع مالی: 
یکی از متغیرهای مهم محیط کس��ب و کار، 
دسترس��ی عادالنه، منصفانه، شفاف و سهل 
ب��ه منابع مال��ی اس��ت. اصالح ب��ازار پول، 
تسهیل س��ازوکارهای تامین مالی خارجی، 
توسعه بازار سرمایه، تعمیق بازار بدهی برای 
بنگاه ه��ا و بهبود دسترس��ی مالی با افزایش 
دسترسی ش��هروندان به خدمات اعتباری و 
به ویژه توس��عه کارت های اعتباری می تواند 
موجب سهولت بیشتر در دسترسی به منابع 

مالی شود. 
4- ارائه خدمات الکترونیک: ارائه خدمات 
الکترونی��ک دولت-دولت، دولت-ش��هروند، 

دولت-کس��ب وکار از طریق اس��تقرار نظام 
اس��تعالمات کش��ور جه��ت بهب��ود محیط 
کس��ب وکار و همچنی��ن افزایش س��رعت، 
ش��فافیت و عدالت در خدم��ات دولتی و در 

نهایت افزایش رفاه و رضایت شهروندان. 
برون گرای��ی هوش��مندانه و تقویت روابط 
از  یک��ی  هدفمن��د:  خارج��ی  اقتص��ادی 
محورهای کلیدی اقتصاد مقاومتی مس��ئله 
برون گرایی در کنار درون زایی بوده است که 
نیازمند تقویت هماهنگی میان ابعاد مختلف 
روابط اقتصادی، تجاری، سیاس��ی، فرهنگی 
و س��رمایه گذاری دول��ت، هماهنگی درون 
دستگاه ها و بازوهای اقتصاد خارجی، تعامل 
و هماهنگی بین بخش تجاری، بانکی، مالی، 
س��رمایه گذاری و گردش��گری است. در این 

راستا الزم است اقدامات زیر انجام شود: 
* تقویت دیپلماس��ی اقتص��ادی از طریق 
ایج��اد هماهنگی بین بازوه��ای بین المللی 
دس��تگاه های اجرای��ی: در این راس��تا الزم 
اس��ت بین سازمان توس��عه تجارت سازمان 
سرمایه گذاری و کمک های فنی و اقتصادی، 
بین المل��ل بانک مرکزی، اقتص��ادی وزارت 
ام��ور خارجه بین الملل اتاق ایران هماهنگی 

کامل به وجود آید. 
* پیگیری و تحقق دس��تاوردهای برجام: 
حسن اس��تفاده از پتانس��یل های نهفته در 
برجام نیازمند سازماندهی و پیگیری اجرایی 
اس��ت. ایجاد هم راس��تایی و همکاری موثر 
بین دس��تگاه های اجرایی دولتی و نهادها و 
س��ازمان های بخش  خصوصی )به خصوص 
در نظام بانکی( در این مس��ئله در دس��تور 

کار خواهد بود. 
* بازارگش��ایی جهانی برای اقتصاد ایران: 
کسب جایگاه عزتمندانه در بازارهای جهانی 
به ویژه بازار کش��ورهای همسایه و مسلمان، 
حض��ور شایس��ته در زنجی��ره تولید جهانی 
کاالها و خدمات می تواند دریچه های جدید 
برای رشد اقتصادی و افزایش اشتغال باشد. 
* جذب فعاالنه س��رمایه گذاری خارجی: 
از منظ��ر س��رمایه گذاران بین المللی، ایران 
پنجره فرصت اقتصاد جهان اس��ت اما برخی 
ابهامات در مورد ش��رایط آتی اقتصاد ایران، 
ضعف اس��تانداردهای حسابداری بین المللی 
و مقررات دس��ت و پاگیر از جمله مهم ترین 
موان��ع جذب باالی س��رمایه گذاری خارجی 
هس��تند. وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی 
تالش برای همراه س��اختن مدیران ارش��د، 
دس��تگاه ها و نهاده��ای ملی ب��رای افزایش 
جاذبه س��رمایه گذاری در ایران را در دستور 
کار خواهد داشت. سازماندهی و تقویت نهاد 
جذب س��رمایه گذاری خارج��ی در اولویت 

خواهد بود. 
مش��ارکت  و  حض��ور  زمینه س��ازی   *
موسس��ات مالی و اعتب��اری خارجی: برای 
تحقق بند د ماده 4 برنامه شش��م توسعه و 
با هدف دسترس��ی به مناب��ع مالی خارجی، 
تسهیل روابط مالی، تجاری و سرمایه گذاری 
و افزایش سطح خدمات مالی،  زمینه حضور 
موسس��ات مالی و اعتباری بین المللی معتبر 
در ایران فراهم خواهد ش��د. ای��ن اقدام در 
چارچ��وب قانون اجرای  سیاس��ت های کلی 

اص��ل 44 قانون اساس��ی و قانون تش��ویق 
و حمای��ت س��رمایه گذاری خارج��ی انجام 

می شود. 
* زمینه س��ازی برای انتش��ار اوراق ارزی 
بین المللی: انتشار اوراق ارزی بین المللی در 
بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال 
توس��عه رواج دارد اما در ایران متاس��فانه از 
این ابزار بسیار کم استفاده شده است. منافع 

زیر برای این اقدام متصور است: 
1- تامین نیازهای ارزی بخش های خاص 

پروژه ها که دارای نیاز ارزی هستند 
2- تنوع ابزارهای مالی، بازارهای هدف و 

مشتریان 
3- امکان انتش��ار به انواع ارزهای مختلف 
و فروش در بازارهای مالی آسیایی و اروپایی 
4- ع��دم افش��ای مش��خصات پروژه های 

حساس)پدافند غیرعامل(. 
و  مش��ارکت  ب��رای  بس��تر  ایج��اد   *
س��رمایه گذاری ایرانی��ان خارج از کش��ور و 
س��رمایه گذاران خارجی: یک��ی از روش های 
تامی��ن مالی ایج��اد همزم��ان صندوق های 
تغذیه کننده و تغذیه ش��ونده در بازار سرمایه 
اس��ت. در این روش یک صن��دوق به عنوان 
تغذیه کنن��ده در خارج از کش��ور تاس��یس 
می ش��ود و ی��ک صن��دوق نی��ز در داخ��ل 
کش��ور. امیدنامه و برنامه تش��کیل صندوق 
تغذیه کنن��ده به گونه ای اس��ت ک��ه امکان 
س��رمایه گذاری در صن��دوق تغذیه ش��ونده 
داخل کشور را داراست. این سازوکار موجب 
تسهیل جذب سرمایه خارجی خواهد شد. 

پیشینه مسعود کرباسیان
کرباسیان که در دولت یازدهم ریاست کل 
گمرک ایران را بر عهده داش��ت و توانس��ت 
ضم��ن کاه��ش قابل توج��ه قاچ��اق، نظام 
یکپارچه گم��رک الکترونیک و پنجره واحد 
تجارت فرامرزی را پیاده س��ازی کند، اکنون 
در بوت��ه رأی و نظر نمایندگان مجلس برای 
تصدی وزارت امور اقتص��ادی و دارایی قرار 

گرفته است. 
کرباسیان 54 ساله، متولد اصفهان و دارای 
مدرک دکترای مدیریت بازرگانی است و در 
چهار دهه گذش��ته در س��مت های اجرایی 
مختلفی از جمله معاون وزیر صنعت، معاون 
وزیر نف��ت، معاون وزی��ر بازرگانی و معاون 
وزیر اقتصاد حضور داشته است. وی مدرک 
کارشناسی خود را در رش��ته برنامه ریزی و 
کارشناس��ی ارش��د را در ح��وزه مدیریت با 

گرایش سیستم دریافت کرده است. 
کرباس��یان در فاصل��ه س��ال های 1388 
ت��ا 1389 مش��اور عال��ی ش��هردار تهران و 
مدیرعامل و نایب رئیس هیأت مدیره سازمان 
سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی تهران 
ب��ود و پیش از آن در بازه زمانی س��ال های 
خدم��ات  معاون��ت  در   1388 ت��ا   1384
شهری ش��هرداری تهران حضور داشت. وی 
در س��ال های 1380 ت��ا 1384 نی��ز رئیس 
کل گم��رک ای��ران ب��ود و در کارنام��ه وی 
مسئولیت هایی چون مش��اور اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی اتاق تهران، عضو 
هیأت عامل س��ازمان گس��ترش و نوسازی 

صنایع ایران دیده می شود. 
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رونق آفرینی، اولویت نخست دولت دوازدهم
گزارش

علی طیب نیا در آخرین حضور در 
جمع بخش خصوصی چه گفت؟ 

وزیر اقتصاد دولت یازدهم با بیان اینکه ماه آینده برای 
نخستین بار سود میان سهامداران عدالت توزیع خواهد 
ش��د، گفت: واقعی سازی واگذاری ها و ساماندهی سهام 

عدالت از دستاوردهای دولت است. 
به گزارش  »فرصت امروز«، علی طیب نیا در شصت 
و نهمین و آخرین جلس��ه شورای گفت وگوی دولت و 
بخش خصوص��ی در دولت یازدهم گفت: دولت یازدهم 
در ش��رایطی کار را آغاز کرد که شرایط بسیار خطیری 
داش��ت و مشکالت س��اختاری از گذشته انباشته شده 
بود، اجرای سیاست های نادرست اقتصادی هم در کنار 
تحریم ها شرایط ناپایداری ایجاد کرده بود و با نوسانات 

شدیدی در بازارهای اقتصاد روبه رو بودیم. 
طیب نیا گف��ت: اولویت کوتاه مدت دولت ایجاد ثبات 
اقتصادی ب��ود و با مجموعه تالش ها موفق ش��دیم بر 
این ش��رایط فائق آییم و رشد منفی اقتصادی به وضع 
مثبت تغییر یافت.  وی افزود: ش��اخص های اقتصادی 
روند روبه رش��دی پیدا کرد، هرچند که میانگین رشد 
اقتص��ادی 3.8درص��دی در چهار دهه اخیر شایس��ته 
ملت ایران نیست و نمی تواند موجب اشتغال جوانان و 

پاسخگوی نیازهای مردمی و رفاه جامعه شود. 
وزیر اقتصاد گفت: نباید درآمدهای ارزی کشور فقط 

به صادرات نفت خام متکی باشد. 
وی افزود: توس��عه صادرات باید به عنوان بسته جامع 
نگاه شود و همه لوازم توسعه غیرنفتی را فراهم کنیم. 

طیب نی��ا گفت: یکی از برنامه ها در راس��تای اقتصاد 
مقاومتی و قطع وابس��تگی به نفت شامل ایجاد درآمد 
س��الم و کافی ب��رای دولت از طری��ق افزایش صادرات 

غیرنفتی و تامین نیازهای ارزی کشور است. 
وزیر اقتص��اد درباره دولتی بودن اقتص��اد هم افزود: 
همه م��وارد مربوط به ارتقای بخش خصوصی در قانون 
و سیاس��ت های ابالغی مقام معظم رهبری دیده شده، 
اما در عمل به خوبی اجرا نش��ده اس��ت. وی گفت: اگر 
محیط مناس��ب ب��رای بخش خصوصی فراهم نش��ود 
صرف واگذاری، مشکل را حل نمی کند. طیب نیا افزود: 
واگذاری به بخش خصوصی واقعی از راهکارهای خوب 
برای رهایی از دولتی بودن اقتصاد است اما واقعا سخت 
است. وی گفت: تفکری در ذهن مدیران نشسته است 
که اگر ش��رکتی را واگذار کردید، فاتحه اش را بخوانید 
و تنها ش��یوه مدیری��ت را مالکی��ت و مدیریت دولتی 
می دانن��د.  وزی��ر اقتصاد افزود: وقت��ی آگهی واگذاری 
بنگاه��ی را در شهرس��تان می دهی��م نماینده مجلس 
التماس می کند از لیس��ت واگذاری خارج شود زیرا در 
گذشته یا به خصولتی ها دادیم یا چون واگذاری مناسب 
نبود، ناموفق بود. طیب نیا افزود: اگر قرار باشد این فضا 
حاکم باش��د و انحصارات دولتی وجود داش��ته باشد و 
مدیران را دولت انتخاب کند حتی با سهم کمتری که 
دارد، بخش خصوصی نمی تواند ایفای نقش مناسب کند. 
وی گفت: این تفکر باید باش��د که با واگذاری بنگاه به 
بخش خصوصی کارایی ن��ه کاهش که افزایش می یابد. 
وزیر اقتصاد افزود: در اکثر بنگاه هایی که واگذار کردیم 
اش��تغال، بهره وری و س��ودآوری افزایش یافته اس��ت. 
طیب نیا گفت: اگر همزمان با واگذاری مالکیت، مدیریت 
را ه��م واگذار کنیم، حتما نتیجه مثبت می گیریم. وی 
افزود: بانک ها حاضر به پاسخگویی تامین مالی نیستند 

و هزینه های تامین مالی بسیار باالست. 
طیب نی��ا گفت: بخش عم��ده منابع بانک ها منجمد 
است و برای افزایش س��رمایه دولت و افزایش سرمایه 
بانک ها الزم اس��ت بنگاه های بانک ها واگذار شود. وی 
افزود: بازار بدهی در بازار سرمایه برای نخستین بار ایجاد 
شد، بانک ها بنگاه های کوچک و خانوارها را باید تامین 
مالی و بنگاه های بزرگ را بازار سرمایه تامین مالی کند. 
هدف بعدی در بازار سرمایه ساماندهی بدهی دولت بود 
تا حدی که قدرت نقدش��وندگی باال داشته باشد. وزیر 
اقتصاد اظهار داش��ت: منش��ا اصلی خیلی از مشکالت 
در خود بودجه دولت اس��ت. وی اف��زود: مقابله با تورم 
و رشد اقتصادی مستمر نیازمند اصالح ساختار بودجه، 
مدیریت بودجه، مدیریت هزینه، استقرار نظام مالیاتی و 

نظام کارآمد بودجه ریزی است. 
طیب نیا گفت: تا سال 92، 15 تا 16درصد واگذاری 
اولیه به بخش خصوصی و56 درصد واگذاری ها به صورت 
رد دی��ن به نهادهای عمومی ب��ود. وی تصریح کرد: در 
این دولت رد دین نداشتیم جز دو مورد؛ یکی واگذاری 
به صندوق بازنشس��تگی فوالد که تاکید مجلس بود و 
با وجود مخالفت مجبور ش��دیم واگ��ذار کنیم، دومی 
واگذاری 500 میلی��ارد تومانی به تامین  اجتماعی بود 
که در دولت قبل انجام ش��ده بود، اما اسناد آن جابه جا 
نشده بود. وزیر اقتصاد اظهار داشت: درباره سهام عدالت 
ش��اهد بودیم مردم چیزی به دست نیاورده بودند و هم 

62 شرکت بزرگ کشور بالتکلیف بودند. 
وی اف��زود: طرح��ی تهی��ه کردیم  که ب��ه اتفاق آرا 
فک��ر می کنی��م با اجرای آن بس��ته، س��هام عدالت به 
فرجام خوبی می رس��د، الیحه آن یک سال است که در 
دولت اس��ت. مانع آن به زودی برطرف خواهد شد و به 
سرانجام می رسد. وی افزود: ماه آینده برای نخستین بار 
سود میان س��هامداران عدالت توزیع خواهد شد، زمان 
انتخابات ای��ن کار را نکردیم و بیش از 20 میلیون نفر 
حساب بانکی را اعالم کردند تا دو ماه آینده برای بقیه 
تکمی��ل و واریز می ش��ود. وزیر اقتصاد ب��ا تبریک روز 
خبرنگار از تالش این قش��ر ب��رای ارتقای ظرفیت های 
جامعه در حل و فصل مشکالت اقتصادی تشکر کرد و 
گفت: واقعی سازی واگذاری ها و ساماندهی سهام عدالت 

از دستاوردهای دولت است. 
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فرصت امروز: اس��امی تی��م اقتصادی 
دول��ت دوازده��م از س��وی رئیس جمهور 
مش��خص ش��ده اس��ت و بای��د منتظ��ر 
ارزیابی مجلس ش��ورای اس��امی درباره 
این فهرس��ت ب��ود؛ بدین ترتی��ب محمد 
ش��ریعتمداری برای وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، مس��عود کرباسیان برای وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، بیژن نامدار زنگنه 
برای وزارت نفت، علی ربیعی برای وزارت 
تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی و عب��اس 
آخوندی برای وزارت راه و شهرس��ازی از 
س��وی حس��ن روحانی به مجلس معرفی 
ش��ده اند. در ای��ن می��ان، برنامه های تیم 
اقتصادی پیش��نهادی رئیس جمهور برای 
تصدی وزارتخانه های مربوطه اعام ش��ده 
است؛ در گزارش حاضر، نگاهی انداخته ایم 
به برنامه های اعام ش��ده از سوی وزرای 

اقتصادی دولت دوازدهم. 

برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت 

محمد ش��ریعتمداری وزیر پیش��نهادی 
رئیس جمهوری برای وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت، اهم برنامه های خ��ود برای این 
وزارتخان��ه را اعام ک��رد. محورهای برنامه 
پیش��نهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، 
احصای اهم قوت ه��ا، ضعف ها، فرصت ها و 
تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد باالدستی 
با رویکرد مسئله محوری به این شرح است: 
- بهبود محیط س��رمایه گذاری و فضای 
کسب و کار در بخش توسعه سرمایه گذاری 

داخلی و خارجی
- رف��ع موان��ع، تثبیت و ارتق��ای رونق 

تولید و توانمندسازی بخش خصوصی
- توس��عه ص��ادرات غیرنفت��ی، ارتقای 
سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید 

ناخالص داخلی
 -

بهس��ازی و س��اماندهی نظ��ام بازرگان��ی 
داخل��ی، بهبود و توس��عه رواب��ط تجاری 

بین المللی
- ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه 

فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه
- پش��تیبانی و مش��ارکت در ایج��اد و 

توسعه زیرساخت ها
- مدیریت واردات و همکاری و پیگیری 

مجدانه در مبارزه با قاچاق
- ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل 
و م��ورد نی��از بخش و بازنگ��ری معماری 

سازمانی

برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت 
راه و شهرسازی

آخون��دی وزیر راه و شهرس��ازی دولت 
یازدهم برنامه هایی را برای چهار سال دوم 
فعالیت احتمالی خود اعام کرده که اکثر 
آنها در حوزه حمل ونقل است. برنامه های 
وزیر پیش��نهادی راه و شهرس��ازی بدین 

شرح است: 
- افزایش سهم ترانزیت بار

- بهبود فرآیند جابه جایی مرزی
- تش��ویق برق��راری خط��وط دریایی، 

هوایی، زمینی و ریلی گردشگری
- تس��هیل آزاد ش��هروندان و فع��االن 
اقتصادی ب��ه اطاعات تخصصی حوزه راه 

و شهرسازی
- تکمیل زیرساخت ها و افزایش  خطوط 

اصلی ریلی به 13 هزار کیلومتر
- نوسازی و تکمیل سامانه های ارتباطی، 

کمک ناوبری و راداری
- تجهیز و توسعه امکانات بنادر

- اجرای سیاس��ت احداث و بهره برداری 
از مراکز لجستیکی چند وجهی

- ارتقای رویکرد بازرگانی در مدیریت و 
گسترش ظرفیت بنادر

- تجاری س��ازی و افزای��ش به��ره وری 

فرودگاه ها
و  مل��ی  گس��ترده  س��رمایه  جل��ب   -

بین المللی برای توسعه فرودگاه امام
- ارتقای ظرفیت اش��تغال با استفاده از 

کسب و کارهای نوپا
- کاهش شدت مصرف سوخت

- اج��رای طرح ه��ای افزای��ش ایمن��ی 
حمل ونقل

- ایج��اد مناب��ع مالی پای��دار از طریق 
تأسیس صندوق توسعه حمل ونقل

- تأمین ناوگان ریلی
-  افزایش سهم حمل ونقل عمومی

- طراحی 33 ایستگاه راه آهن
- احداث، آس��فالت و بهس��ازی روکش 

ساالنه 1500 کیلومتر راه روستایی
- یکپارچگی حمل ونقل درون ش��هری و 

برون شهری
- فراه��م آوردن زمین��ه تولید مس��کن 

مطابق برنامه ششم توسعه
ب��رای اج��رای مس��کن  - هماهنگ��ی 

اجتماعی
- توسعه مسکن روستایی

- بازنگری در نظام طراحی
- توسعه و مدیریت شهری

- اجرای نسل جدید شهرهای جدید
- ارتقا و توسعه نظام مهندسی و کنترل 

ساختمان
- تمرکز بر افزایش ق��درت خرید خانه  

اولی ها
و  سیاس��ت ها  اج��رای  ب��ر  تمرک��ز   -

برنامه های بازآفرینی شهری
- اج��رای پروژه ه��ای محرک توس��عه 
و ایج��اد فضاهای عموم��ی در بافت های 

حاشیه ای
- تحوی��ل واحدهای باقیمانده مس��کن 

مهر دارای متقاضی

برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 

عل��ی ربیع��ی، وزیر پیش��نهادی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دوازدهم 
در 9 س��ر فصل برنامه های خ��ود را برای 
تصدی این وزارت تعاون اعام کرده است. 
برنامه های ربیعی برای چهار سال آینده از 

این قرار است: 
- برنامه ملی فقرزدایی و کاهش نابرابری 

- برنام��ه جام��ع حمای��ت ب��ا تأکید بر 
کاهش آسیب های اجتماعی

- برنام��ه اش��تغال فراگیر ب��ا تأکید بر 
مناطق محروم و روستایی

- مهارت افزایی و توسعه منابع انسانی
- ارتق��ای امنی��ت ش��غلی و صیانت از 
س��رمایه های انس��انی و مناب��ع مادی در 
جامع��ه کار و تولید با همکاری ش��رکای 

اجتماعی
- پایدارسازی صندوق های بازنشستگی

- تبدی��ل بنگاه های اقتصادی وابس��ته 
صندوق ها به پیشران اقتصاد ملی

- توسعه تعاون
- توسعه فرهنگی اجتماعی نیروی کار

برنامه های وزیر پیشنهادی وزارت نفت
مهن��دس بیژن زنگنه وزیر پیش��نهادی 
نف��ت در دول��ت دوازده��م برنامه ه��ا و 
راهبردهای مورد نظر خود برای اداره این 
وزارتخان��ه در دول��ت آین��ده را ارائه کرد. 
مهم ترین عناوین برنامه پیشنهادی زنگنه 

را می توان به ترتیب زیر برشمرد: 
- اتخ��اذ تدابیر و راهکارهای مناس��ب 
ب��رای گس��ترش اکتش��اف نف��ت و گاز و 

شناخت کامل منابع کشور
صیان��ت  تولی��د  ظرفی��ت  افزای��ش   -
ش��ده نفت، متناس��ب با ذخای��ر موجود 
و برخ��ورداری کش��ور از افزای��ش قدرت 

اقتصادی، امنیتی و سیاسی
- افزای��ش ظرفیت تولید گاز متناس��ب 
ب��ا حجم ذخایر کش��ور به منظ��ور تأمین 
مص��رف داخل��ی و حداکث��ر جایگزینی با 

فرآورده های نفتی
- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای 
و تربیت نیروی انسانی متخصص و تاش 
برای ایجاد مرک��ز جذب و صدور دانش و 
خدمات فنی و مهندسی انرژی، در سطح 
بین المللی و ارتقای فناوری در زمینه های 

منابع و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
س��ازماندهی  ایج��اد  و  الزم  ت��اش   -
قانونمن��د ب��رای جذب مناب��ع مالی مورد 
نی��از داخلی و خارج��ی در امر نفت و گاز 

دربخش های مجاز قانونی
- بهره ب��رداری از موقعی��ت منطقه ای و 
جغرافیایی کش��ور برای خری��د و فروش، 
فرآوری و پاالیش و معاوضه و انتقال نفت 

و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی
- بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی

- جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام 

و گاز طبیعی
درآم��د  ضربه پذی��ری  ب��ا  مقابل��ه   -
حاصل از ص��ادرات نف��ت و گاز از طریق 
انتخاب مش��تریان راهب��ردی. ایجاد تنوع 
در روش ه��ای ف��روش. مش��ارکت دادن 
افزای��ش  ف��روش.  در  بخش خصوص��ی 
صادرات گاز. افزایش صادرات پتروشیمی. 

افزایش صادرات فرآورده های نفتی. 
- افزای��ش ذخایر راهب��ردی نفت وگاز 
کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی 
نف��ت و گاز و تأکی��د بر حفظ و توس��عه 
ظرفیت ه��ای تولید نفت و گاز، به ویژه در 

میادین مشترک. 
- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توس��عه 
تولی��د کااله��ای دارای بازده��ی بهین��ه 
)براس��اس شاخص ش��دت مصرف انرژی( 
و ب��اال بردن ص��ادرات ب��رق، محصوالت 
پتروش��یمی و فرآورده های نفتی با تأکید 

بر برداشت صیانتی از منابع. 
ش��رکت های  تأس��یس  از  حمای��ت   -
در  س��رمایه گذاری  ب��رای  غیردولت��ی 
مالکی��ت(،  )ن��ه  اکتش��اف  فعالیت ه��ای 
بهره ب��رداری و توس��عه میادی��ن نف��ت و 
گاز کش��ور به وی��ژه میادین مش��ترک در 

چارچوب سیاست های کلی اصل 44. 
- واگ��ذاری طرح های جمع آوری، مهار، 
کنت��رل و بهره ب��رداری از گازهای همراه 
تولی��د در کلیه میادین نفت و تأسیس��ات 

صنعت نفت به مردم. 
- افزای��ش ارزش افزوده از طریق تکمیل 
زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه 
تولی��د کااله��ای دارای بازده��ی بهین��ه 

)براساس شاخص شدت مصرف انرژی.(
- دانش بنیان کردن صنایع باالدستی و 
پایین دستی نفت و گاز با تأسیس و تقویت 
ب��رای طراحی،  دانش بنیان  ش��رکت های 
مهندسی، ساخت، نصب تجهیزات و انتقال 

فناوری به منظور افزایش خودکفایی. 
- افزای��ش مس��تمر ضری��ب بازیافت و 
برداش��ت نهایی از مخازن و چاه های نفت 

و گاز. 

نگاهی به برنامه های تیم اقتصادی دولت دوازدهم

اقتصاد ایران در افق 1400
بازتاب

در پی انتشار سخنان رئیس فرهنگستان هنر 
صورت گرفت

حمایت هنرمندان تجسمی از موزه 
هنری بانک پاسارگاد

در پی انتش��ار س��خنان رئیس فرهنگس��تان هنر 
مبنی بر تشکیک در آثار موزه بانک پاسارگاد/شرکت 
پارس آریان، نصراهلل افجه ای، جال شباهنگی، علی 
ش��یرازی، ناصر پلنگی، طاهر ش��یخ الحکمایی، لیلی 
گلستان، پریوش گنجی و … ضمن اعام اینکه آثار 
خ��ود را به بانک پاس��ارگاد فروخته اند و وجه آنها را 
دریافت کرده اند به رد موضوع بدون شناسنامه بودن 

این آثارشان در گنجینه موزه پاسارگاد پرداختند. 
نصراله افجه ای، هنرمند خوش��نویس در خصوص 
ادعای رئیس فرهنگستان هنر مبنی بر بی شناسنامه 
بودن آثار مجموعه موزه بانک پاس��ارگاد گفت: وقتی 
ب��ه راحتی یک بان��ک معتبر و موزه آن زیر س��وال 
می رود، جدای از مس��ائل مادی، جمعیت هنرمندان 
و هنردوستان را غمگین می کند. افجه ای تاکید کرد: 
چنین برخوردهایی هنرمن��دان را مایوس می کند و 
باعث دلس��ردی بخ��ش خصوصی می ش��ود در واقع 
چنین رفتارهایی به صورت زنجیره وار باعث آسیب به 

جامعه هنری می شود. 
علی ش��یرازی، هنرمند خوش��نویس ضم��ن ابراز 
ناراحتی، ادعای رئیس فرهنگس��تان هن��ر را دارای 
تبع��ات منفی برای اقتصاد هن��ر خواند و در این باره 
بیان کرد: اقتصاد هنر در کش��ور ما مانند نهالی است 
که به تازگی ریش��ه کرده و با اندک نسیمی می تواند 
صدم��ه ببیند. وی اظهارات منفی در فضای حاضر را 
عامل مهمی در توقف رشد اقتصاد هنر خواند و گفت: 
به نظر من در ش��رایط کنونی چنین اظهارنظرهایی 
می تواند س��بب ش��ود بنگاه هایی که نس��بت به این 
بخش تمایل پیدا کرده اند یا کلکس��یوندارها دلسرد 
ش��وند زیرا وقتی بخش مهم و تاثیرگذاری به راحتی 
زیر سوال می رود، نباید انتظار داشت که تازه واردها از 
حضور در این عرصه دچار وحش��ت نشوند، به همین 
خاطر من معتقدم که این مسئله دارای تبعات منفی 

خواهد بود که به این زودی ها رفع نخواهد شد. 
 لیلی گلستان ضمن ابراز تاسف از ادعای مطرح شده 
از س��وی رئیس فرهنگستان نتیجه چنین ادعاهایی را 
کمرنگ ش��دن نقش بخش های دولتی در هنر دانست 
و بی��ان کرد: به نظر من چنین برخوردهایی از س��وی 
دولت، بخش خصوصی را تشویق می کند تا دور دولت 
را خط بکشند زیرا وقتی یک بخش زیرمجموعه دولتی 
تا این حد غیر قابل اعتماد و نامعتبر رفتار می کند، بخش 
خصوصی باید از آن دور ش��ود و این باعث تاسف دولت 
اس��ت زیرا این بخش خصوصی است که اقتصاد هنر و 
هن��ر را تامین می کند و دولت عم��ا در این میانه کار 

خاصی انجام نمی دهد. 
پریوش گنج��ی، هنرمند نقاش ادعای مطرح ش��ده 
رئیس فرهنگس��تان هنر را نادرس��ت خوان��د و گفت: 
به طور حت��م چنین رفتارهایی می توان��د بر فضاهای 
هن��ری تاثیرات نامطلوبی ایجاد کن��د چرا که حمایت 
بخش خصوصی می تواند برای جامعه نیز مفید باش��د. 
این نقاش و اس��تاد دانشگاه ایرانی درباره ادعای رئیس 
فرهنگس��تان هنر مبنی بر مال اهلل بودن آثار متعلق به 
شرکت پارس آریان که زیرمجموعه بانک پاسارگاد است، 
گفت: به شخصه سال ها پیش اثری را به این مجموعه 
فروخت��ه و کامل مبل��غ آن را دریافت کرده ام، لذا معنا 
و مفهوم چنین ادعایی را از س��وی رئیس فرهنگستان 
هن��ر درک نمی کنم. وی طرح چنی��ن ادعاهایی را در 
فضای هنری دارای اثرات نامطلوب خواند و اظهار کرد: 
به طور حت��م چنین رفتارهایی می توان��د بر فضاهای 
هنری تاثیرات نامطلوبی بگذارد چرا که حمایت بخش 

خصوصی از هنر برای جامعه نیز مفید است. 
 مصطفی دش��تی، هنرمند نقاش در خصوص ادعای 
رئیس فرهنگستان هنر مبنی بر بی شناسنامه بودن آثار 
موزه بانک پاسارگاد گفت: وقتی نامه رئیس فرهنگستان 
هنر را خواندم، غمگین شدم زیرا معتقدم که ما به جای 
راغب کردن دیگر بانک ها برای سرمایه گذاری در بخش 
هنر، همین بخش فعال را نیز با این حرکت ها دلس��رد 
می کنیم البته من معتق��دم که هرگز نمی توان جلوی 
یک کار حرفه ای را گرف��ت. من معتقدم باید از بخش 
خصوصی در این بخش حمایت ک��رد نه اینکه آنان را 
دلس��رد کنیم. وی تاکید کرد: به نظر من در کش��وری 
که همه چیز قانونی اس��ت، کسی نمی تواند جلوی کار 
حرفه ای را بگیرد و چنین ادعاهایی می تواند ریش��ه در 

چیزهای دیگری داشته باشد. 

آگهی مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت 
پتروموند کارن)سهامی خاص(

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد تا در جلسه مجمع عمومی عادی 
به طور فوق العاده ش��رکت که در روز چهارشنبه راس ساعت 14 مورخ 1396/06/01 در 
محل دفتر اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی ایران به نش��انی: 
تهران، خیابان مفتح ش��مالی، خیاب��ان نقدی، پاک10، طبقه اول، واحد یک تش��کیل 

می گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بشرح زیر اعام می گردد.

1- استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی 
به پایان اسفند ماه 1395

2- تصویب صورت های مالی و عملکرد سال مالی منتهی به پایان اسفند ماه 1395
3- انتخاب بازرسین و تعیین حق الزحمه بازرس

4- تعیین روزنامه کثیر االنتشار
5- سایر مواردی که در صاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده می باشد.

مقام دعوت کننده: هیات مدیره



حذف دردس��رهای اس��تفاده 
از کارت ه��ای بانک��ی در ی��ک 
بس��تر امن و جایگزینی موبایل 
ب��ا بس��یاری از ابزاره��ای مورد 
پرداخ��ت  ام��روزی،  اس��تفاده 
موبایلی را به یکی از ضرورت ها 
تبدی��ل کرده اس��ت؛ ب��ه نظر 
می رس��د این امر نی��ز در حال 
تحقق اس��ت ت��ا ش��عار دولت 
همراه بیش از پیش عملی شود. 
ب��ه گ��زارش ایس��نا، موضوع 
پرداخت موبایل، در س��ال های 
اخیر و با گس��ترش گوشی های 
هوشمند به عنوان راهی آسان تر 
پرداخ��ت مطرح ش��ده  ب��رای 
موبایل  پرداخت  است. سرویس 
دستگاه های  جایگزین  می تواند 
ش��ود.     )POS( کارتخ��وان 
از طری��ق  می توان��د  کار  ای��ن 
وارد ک��ردن کدهای دس��توری 
انج��ام    NFC ی��ا   USSD
ش��ود. به این ترتی��ب کاربر در 
هر مکانی با اس��تفاده از موبایل 

امکان پرداخت خواهد داشت. 
فناوری NFC شیوه ای است 
که در آن ارتباطی بی سیم بین 
دو دستگاه در مجاورت همدیگر 
در فاصل��ه ای کوت��اه )حداکث��ر 
چند سانتی متر( برقرار می شود. 
گوش��ی هایی  تع��داد  ام��روزه 
که از تراش��ه NFC اس��تفاده 
پش��تیبانی  را  ای��ن س��امانه  و 
می کنن��د، روزب��ه روز در ح��ال 
افزایش اس��ت. مهم ترین کاربرد

NFC پرداخت پ��ول از طریق 
گوش��ی های هوش��مند اس��ت. 
برای این منظور، کاربر اطالعات 
مربوط ب��ه کارت اعتباری خود 
را در گوش��ی ذخی��ره می کند 
و در زمان خرید، گوش��ی را به 
دس��تگاه NFCخ��وان نزدیک 
می کند تا پرداخت انجام شود. 

البته از هم��ان ابتدا به دلیل 
مس��ائل امنیت��ی مقاومت هایی 
و  مرک��زی  بان��ک  ط��رف  از 
رگوالتوری درباره این روش های 
پرداخ��ت وج��ود داش��ت، ام��ا 
اواخر پاییز س��ال گذشته ناصر 
فن��اوری  مدی��رکل  حکیم��ی، 
از  مرک��زی  بان��ک  اطالع��ات 
آماده سازی زیرساخت مورد نیاز 
ب��رای بانکداری بر بس��تر تلفن 
هم��راه خب��ر داد و گفت:  »در 

ای��ن ش��یوه که با شبیه س��ازی 
کارت های بانکی انجام می شود، 
س��یم کارت های مشتریان جای 
کارت های بانک��ی را می گیرد.« 
این خب��ر تا حدی چراغ س��بز 
بانک مرکزی ب��رای فعالیت در 

عرصه پرداخت موبایلی بود. 
محم��ود واعظی نیز پس از آن 
به بحث خدمات بانکی بر بس��تر 
موبایل اشاره کرد و با بیان اینکه 
باید احتیاط در رگوالتوری بانکی 
را اندکی مدیریت کرد تا سرعت 
تحوالت بیش��تر شود، گفت: باید 
از پتانسیل جدید استفاده کنیم، 
ولی کار ما در بخش کارشناس��ی 
و بوروکراس��ی درگی��ر اس��ت. با 
تح��والت نس��ل س��وم و چهارم 
تلفن همراه ک��ه رخ داده، اکنون 
هر تلفن هوشمند می تواند نقش 
کارت بانکی و دستگاه کارتخوان 
را داشته باش��د؛ پس رگوالتوری 
بانک��ی ب��ا رگوالت��وری فناوری 
اطالع��ات بای��د هماهنگ تر کار 

کنند. 
وی همچنی��ن اظه��ار ک��رد: 
مدت هاس��ت ب��ه دنب��ال ارتباط 
نزدیک موبایل با بان��ک بوده ایم 
اما متاس��فانه در سیستم بانکی 
ما احتیاط بیش از حدی صورت 
خص��وص  ای��ن  در  می گی��رد. 
صحبت هایی ش��ده و امیدواریم 
شرایط بهتری حاکم شود. اکنون 
خوشبختانه یک کمیته مشترک 
راه اندازی شده و پس از جلسه ای 
که با آقای س��یف داش��تیم، این 

موضوع م��ورد پیگیری بیش��تر 
قرار گرفته اس��ت، زیرا دوس��تان 
می دانند پرداخت الکترونیک در 
بستر موبایل بخشی از شبکه ملی 
اطالع��ات و دولت الکترونیکی به 

شمار می رود. 

رونمایی رسمی از پرداخت 
NFC الکترونیک با

در پی رونمایی رس��می بانک  
پرداخ��ت  روش  از  مرک��زی 
 ، NFC  الکترونیک موس��وم به
ارائه پرداخت موبایلی  نخستین 
نمایشگاه  در  گسترده  به صورت 
کتاب س��ال جاری اتفاق افتاد. 
حکیمی،  ناص��ر  ترتی��ب  بدین 
مدیرکل فناوری اطالعات بانک 
مرک��زی با تش��ریح بخش��نامه 
بان��ک مرکزی درب��اره مجوز به 
پرداخت های  آغاز  برای  بانک ها 
موبایل��ی در کش��ور گف��ت: با 
توج��ه به توس��عه اس��تفاده از 
تلفن ه��ای همراه هوش��مند در 
ابزاره��ای  از  اس��تفاده  کش��ور 
جدی��د پرداخت ک��ه جایگزین 
پایانه های فروش خودپردازها یا 
اینترنتی شود، در  پرداخت های 

جامعه احساس می شد. 
در این شیوه، پرداخت ها بدون 
استفاده از کارت و با استفاده از 
بانکی  کارت های  نش��ان گذاری 
در بس��تر امن انجام می شود. با 
نزدیک کردن گوش��ی هوشمند 
ب��ه پایانه ه��ای فروش��ی که به 
باش��ند،  مجهز   NFCفن��اوری

اطالعات به ش��کل نشان گذاری 
ش��ده از طریق نرم افزارهایی که 
در گوش��ی نصب شده است، به 
ش��بکه الکترونیکی منتقل شده 
و پ��س از پ��ردازش اطالع��ات 
پرداخت انجام می ش��ود که کل 
ای��ن مراحل کمت��ر از ۱۰ ثانیه 

طول می کشد. 
حکیمی همچنین اظهار کرد: با 
این کار می توان انواع پرداخت های 
جدید را برای نظام های پرداخت 
تعریف کرد و حتی پرداخت ارقام 
پایین را ب��دون وارد کردن رمز و 
در سقفی که مشتری می خواهد، 
انج��ام داد. همچنین این فناوری 
از امنیت بس��یار باالیی نسبت به 
کارت های بانکی برخوردار است. 
امنی��ت کارت های مغناطیس��ی 
با ی��ک رمز تامین می ش��ود، اما 
برای پرداخت موبایلی حداقل به 
سه رمز شامل رمز ورود به تلفن 
رمز ورود به نرم اف��زار و رمز دوم 
کارت نیاز است، بنابراین حتی در 
صورت گم شدن گوشی مشکلی 

برای مشتری پیش نمی آید. 

پرداخت موبایلی، الزمه تحقق 
دولت الکترونیک و همراه

در نهای��ت وزی��ر ارتباط��ات 
اوای��ل  اطالع��ات  فن��اوری  و 
مردادماه، از برگزاری جلس��اتی 
با رئیس کل بان��ک مرکزی در 
پرداخت های  خدمات  راس��تای 
الکترونی��ک روی موبای��ل خبر 
داد و اظهار کرد: تحقق بسیاری 

از خدمات دول��ت الکترونیک و 
دولت هم��راه، منوط به اجرایی 
اس��ت.  موض��وع  ای��ن  ش��دن 
قول  مرک��زی  بانک  هم��کاران 
خدمات  س��ریع تر  هرچه  دادند 
پرداخت موبایل را به طور کامل 

برقرار کنند. 
توضیحات��ی  ارائ��ه  ب��ا  وی 
درباره مذاکره ب��ا بانک مرکزی 
ب��رای پرداخ��ت موبایلی گفت: 
بان��ک مرکزی در  در گذش��ته 
از طری��ق  ک��ه  برداش��ت هایی 
پرداخت موبایلی وجود داش��ت، 
محت��اط عمل می ک��رد، اما در 
نهای��ت اطمین��ان پی��دا کردند 
س��بکی که م��ا ارائ��ه کردیم و 
ام��روز در دنیا مصطلح اس��ت، 
لطم��ه ای به رگوالت��وری مالی 
و بانک��ی آنه��ا وارد نمی کند و 
مردم نیز امنیت دارند. بنابراین 
با توج��ه به راه ان��دازی فاز اول 
دول��ت الکترونیکی، بخش��ی از 
این فعالیت های بانکی از طریق 
موبایل می تواند مورد اس��تفاده 
قرار گیرد و بخشی دیگر تا آخر 

شهریور عملیاتی می شود. 
وزی��ر ارتباط��ات و فن��اوری 
اطالع��ات درب��اره تف��اوت این 
از  پرداخ��ت  ب��ا  پرداخت ه��ا 
بانک ها  اپلیکیش��ن های  طریق 
و اپراتورها نی��ز توضیح داد: در 
این ن��وع پرداخت، سیس��تمی 
روی موبای��ل وج��ود دارد که تا 
یک س��قف پرداخت، احتیاجی 
به وارد کردن کد ویژه و پسورد 
ندارد و با گرفت��ن موبایل روی 
سیستم عمل می کند.  موافقت 
پرداخ��ت  ب��ا  بان��ک مرک��زی 
موبایلی می تواند آغاز تحولی در 
زمینه پرداخت محس��وب شود. 
دول��ت هم��راه اخی��را همزمان 
ب��ا ف��از اول دول��ت الکترونیک 
راه اندازی ش��ده اس��ت و تلفن 
همراه را به ی��ک دفتر خدمات 
الکترونیک��ی تبدی��ل می کن��د. 
بدی��ن ترتی��ب اف��زوده ش��دن 
خدم��ات پرداخ��ت ب��ه موبایل 
می توان��د مکمل دول��ت همراه 
باش��د و با توجه به اینکه امروزه 
گوش��ی موبای��ل از مهم تری��ن 
ابزارهای مورد اس��تفاده روزمره 
است، به آس��ان تر شدن هرچه 

بیشتر فرآیندها کمک کند. 

حذف کارت های بانکی در دستور کار

چراغ سبز بانک مرکزی به پرداخت موبایلی جلسه ویژه بانک ها برای بررسی 
کاهش نرخ سود نتیجه نداشت

مدیران بانک های دولتی به همراه مسئوالن بانک 
مرک��زی و وزارت اقتصاد برای بررس��ی کاهش نرخ 
س��ود بانکی گرد هم آمدند اما این نشس��ت با وجود 

تمایل بانک ها برای کاهش نرخ، نتیجه ای نداشت. 
به گزارش ایرنا، این نشست شامگاه دوشنبه به میزبانی 
بانک سپه برگزار شد و در آن همه هشت بانکی دولتی به 
همراه هشت بانک خصوصی شده دولتی حضور داشتند. 
حس��ین قضاوی معاون امور بانک، بیمه و ش��رکت های 
دولتی وزارت اقتصاد و سیدمصطفی رضوی معاون امور 
حقوقی و مجلس این وزارتخانه به همراه پیمان قربانی و 
فرشاد حیدری معاون اقتصادی و نظارتی بانک مرکزی 
نیز در این نشس��ت حاضر بودند. مبتک��ر برگزاری این 
نشست که برای دومین بار برگزار می شد، محمدرضا پور 
ابراهیمی، رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس شورای 
اس��المی بود تا در آن موضوع حکم قانون برنامه ششم 
توس��عه مبنی بر کاهش فاصله نرخ س��ود س��پرده ها و 
تسهیالت بانکی پیگیری ش��ود؛ نشست نخست حدود 
یک ماه پیش در مجلس شورای اسالمی برگزار شده بود. 
از بانک های خصوصی و موسسات اعتباری نیز کوروش 
پرویزیان رئیس کانون بانک ها و موسس��ات اعتباری در 
این نشست حضور داش��ت. بخش قابل توجهی از زمان 
جلسه به بیان مشکالت نظام بانکی و تنگناهای اعتباری 
آنها به ویژه بانک های دولتی که با مش��کل تس��هیالت 
تکلیفی نیز مواجهند، گذشت و از این رو تصمیمی درباره 
کاهش نرخ س��ود گرفته نش��د. یکی از حاضران در این 
نشست که خواس��ت نامش ذکر نشود، در گفت و گو با 
ایرنا گفت: تعداد قریب به اتفاق مدیران بانک های دولتی 
حاضر در این نشس��ت موافق کاهش نرخ س��ود بانکی 
هستند اما باید تصمیم گیری نهایی در این زمینه با نظر 
بانک های خصوصی باش��د. به گفته وی، در این نشست 
مقرر ش��د کمیته ای با حضور نمایندگانی از کمیسیون 
اقتص��ادی مجل��س، بانک مرکزی و بانک ها تش��کیل و 
گزارشی از وضعیت نظام بانکی و مشکالت آن تهیه کند 
تا در نشست بعدی قرائت شود. وی درباره زمان و مکان 
جلس��ه بعدی اظهار بی اطالعی کرد و گفت: زمان دقیق 
این جلسه از سوی کمیس��یون اقتصادی مجلس اعالم 

خواهد شد. 

افزایش سقف وام بانک های 
قرض الحسنه به ۲۰میلیون تومان

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک های »رسالت« 
و »مهر ایران« افزایش سقف وام  قرض الحسنه از ۱۵ 
میلی��ون تومان به ۲۰ میلیون تومان را ابالغ کرد.  به 
گزارش»فرصت امروز« در این بخش��نامه آمده است: 
کمیس��یون مق��ررات و نظ��ارت موسس��ات اعتباری 
بان��ک مرکزی در نهمین جلس��ه ۱8 تیرماه امس��ال 
و در راس��تای ترویج س��نت پس��ندیده قرض الحسنه 
مقرر کرد: »س��قف قرض الحس��نه اعطایی بانک های 
قرض الحس��نه از ۱۵۰میلیون ریال ب��ه ۲۰۰میلیون 
ریال افزایش یابد.«  در بخشنامه ابالغی بانک مرکزی 
به بانک های قرض الحس��نه رسالت و مهر ایران تاکید 
ش��ده است مراتب به قید تس��ریع به تمام واحدهای 

ذی ربط ابالغ و بر حسن اجرای آن نظارت شود. 

تلفن مستقیم: 86073274 www.forsatnet.irپول و بانـک چهار شنبه4
18 مرداد 1396

شماره 851

خبرنــامه

انتخاب اعضای اصلی و علی البدل 
 هیات مدیره بانک ملت

برای مدت ۲ سال
 ب��ا رأی س��هامداران در مجم��ع عمومی عادی به 
طور فوق العاده بانک ملت، اعضای اصلی و علی البدل 
هیات مدی��ره این بانک برای مدت دو س��ال انتخاب 

شدند. 
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، در این جلسه 
که به ریاست علیرضا عسگری مارانی و نظارت میری، 
نماینده دولت و خالق نماینده شرکت سرمایه گذاری 
صباتامی��ن و همچنی��ن دبیری نورمحمدحس��ینی، 
رئی��س اداره کل حقوق��ی بان��ک ملت و با دس��تور 
کار انتخ��اب اعضای هیات مدیره برگزار ش��د، پس از 
رای گیری از س��هامداران حاضر در مجمع، پنج عضو 
اصلی و دو عض��و علی البدل هیات مدی��ره این بانک 

برای مدت دو سال، مشخص شدند. 
براس��اس رای گیری انجام ش��ده از میان داوطلبان 
عضوی��ت در هیات مدی��ره بان��ک ملت ک��ه تاییدیه 
بان��ک مرک��زی را دریاف��ت کرده اند، دکت��ر هادی 
اخالقی فیض آث��ار، علیرضا لگزای��ی، محمد بیگدلی، 
دکتر حمید تاجیک و حس��ن روستا به عنوان اعضای 
اصلی و بهمن اس��کندری و حس��ین بهاری به عنوان 

اعضای علی البدل هیات مدیره، برگزیده شدند. 
با این رای گیری، اعض��ای هیات مدیره فعلی بانک 
ملت برای مدت دو س��ال دیگر ابقا شدند و دو عضو 
نی��ز به عنوان اعض��ای علی البدل، ب��ه ترکیب فعلی، 

اضافه شدند. 
این گزارش حاکی اس��ت، در مجمع عمومی عادی 
به ط��ور فوق العاده بان��ک ملت، بی��ش از ۷۵درصد 

سهامداران حضور داشتند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

3.8۱۱دالر آمریکا

4.۵84یورو اروپا

4.983پوند انگلیس

۱.۰4۵درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۰9.6۰۰مثقال طال

۱۱۷.649هر گرم طالی ۱8 عیار

۱.۱84.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۱.۵۰۰سکه طرح جدید

63۵.۵۰۰نیم سکه

3۷۵.۵۰۰ربع سکه

۲49.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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ش��اخص کل بورس اوراق بهادار تهران 
با رشد 28 واحدی )معادل 0/03 درصد( 
در رق��م81 ه��زار و 313 واحد ایس��تاد. 
در معامالت روز سه ش��نبه بازار س��هام، 
نماد کش��تیرانی ایران با 68 واحد، نماد 
معدن��ی و صنعتی گل گه��ر با 27 واحد، 
نماد معدنی وصنعتی چادرملو با 12 واحد 
و نماد ملی  صنایع  مس  ایران با 11 واحد 
افزایش بیش��ترین تأثیر مثبت را در رشد 
ش��اخص کل بورس داش��تند. در مقابل 
نم��اد صنایع پتروش��یمی خلیج فارس با 
19واح��د، نم��اد مخابرات ای��ران با 15 
واح��د و نماد پارس  خ��ودرو با 14 واحد 
کاهش بیشترین تأثیرمنفی را بر محاسبه 
ش��اخص کل بورس ب��ه نام خ��ود ثبت 
کردن��د. ارزش معامالت بورس تهران نیز 
روز سه شنبه به رقم 212 میلیارد تومان 
بالغ ش��د که این رقم ناش��ی از دست به 
دست ش��دن بیش از 462 میلیون سهم 
طی 43 هزار و 906 تومان دادوستد بود. 

انگیزه کسب سود کوتاه مدت در 
گروه های کوچک

در معامالت روز سه شنبه بورس تهران 
شاهد معامالت درون گروهی و بلوکی در 
گروه های پیشرو و شاخص ساز بازار سهام 
بودیم که همزمان ب��ا حمایت حقوقی ها 
از گروه ه��ای معدن��ی و فلزات اساس��ی، 
ش��اخص کل بورس با رش��د مواجه شد. 
هرچند حجم معام��الت قابل توجه نبود 
و سهامداران چون روزهای گذشته بیشتر 

ترجیح دادند نظاره گر باش��ند. با این همه 
انگی��زه شناس��ایی س��ود کوتاه مدت در 
گروه ه��ای کوچک ب��ازار همچنان انگیزه 
حضور معامله گران اغلب حقیقی در بازار 
سهام اس��ت. چنانکه در گروه خودرو 54 
میلیون و 843 سهم به ارزش 8 میلیارد و 
500 میلیون تومان در 6هزار و 37 نوبت 
معامله مورد دادوستد قرار گرفت. در این 
گروه کلیه نمادها با روند رو به کاهش��ی 
در قیمت آخری��ن معامله و قیمت پایانی 
مواجه ش��دند. همچنی��ن در گروه فلزات 
اساسی بیش از 64 میلیون سهم جابه جا 
ش��د ک��ه ارزش آن به رقم بی��ش از 15 
میلیارد تومان می رس��ید. اما در این گروه 
مخالف خودرویی ها تعداد بیش��تر نمادها 

مقداری در قیمت پایانی رشد کردند. 

معامالت درون گروهی بازار سهام 
زیر ذره بین

روز سه شنبه در بازار دوم بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی سهامداران 
عمده اختصاص دارد 65 میلیون س��هم 
ذوب آه��ن اصفهان ب��ه ارزش کمتر از 5 
میلیارد تومان بازارگردانی ش��د. همزمان 
در این نماد معامالتی بیش از 50 میلیون 
س��هم در جری��ان معامالت نق��دی بازار 
کدبه کد ش��د. همچنی��ن 32.5 میلیون 
س��هم البراتوار داروس��ازی دکتر عبیدی 
ب��ه ارزش کمت��ر از 50 میلی��ون س��هم 
کد به کد شد. در عین حال 11.5 میلیون 
سهم سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به 
ارزش بیش از 2 میلیارد تومان کد به کد 
ش��د. 7 میلیون س��هم گروه صنعتی بارز 
اما ب��ه ارزش بیش از 2 میلی��ارد تومان 

به کدهای انتقالی س��هامدار عمده انتقال 
یافت. در گس��ترش نفت و گاز پارس��یان 
نیز اندک��ی بیش از 5 میلیون س��هم به 
ارزش یک میلیارد تومان کد به کد شد. 

عقبگرد سه پله ای آیفکس
همزمان با فصل مجامع شرکت ها و در 
ادامه بازگش��ایی نمادهای فرابورسی در 
روزهای اخیر، روز سه شنبه 17 مردادماه 
نیز ش��اهد بازگش��ایی 7 نماد معامالتی 
بودیم. روز سه ش��نبه به موازات دادوستد 
بیش از 271 میلیون ورقه بهادار به ارزش 
بال��غ بر یک ه��زار و 31 میلیارد ریال در 
بازاره��ای فرابورس، نمادهای »کقزوی«، 
»ولراز«، »شصفا«، »تپوال«،  »ممسنی«، 
»میهن« و »فافزا« نیز بازگش��ایی شدند. 
در ای��ن میان بیش از 70 درصد از حجم 
و حدود یک س��وم از ارزش کل مبادالت 
در بازاره��ای اول و دوم نقل وانتقال یافت 
تا بدین ترتیب ش��اهد معامله نزدیک به 
202 میلیون سهم به ارزش بیش از 327 
میلیارد ریال در این دو بازار باش��یم. در 
تابلوهای الف، ب و ج بازار پایه نیز افزون 
بر 65 میلیون سهم به ارزش بالغ بر 151 
میلیارد ریال بین س��هامداران دس��ت به 
دس��ت ش��د که نماد »وآرین« متعلق به 
شرکت توس��عه اقتصادی آرین بیشترین 
حج��م و نم��اد  »پالس��ت« متعل��ق به 
کارخانجات تولیدی پالستیران، باالترین 
ارزش مبادالت��ی را در ب��ازار پایه به خود 
اختصاص داد. بیش��ترین افزایش قیمت 
نی��ز به نام نمادهای »فزرین« و »کیمیا« 
به نمایندگی از گروه فلزات اساسی ثبت 
ش��د و نمادهای »کمرجان« و  »بساما« 

ب��ه ترتی��ب از گ��روه س��ایر محصوالت 
کان��ی غیرفلزی و گ��روه بیمه و صندوق 
تامین اجتماعی،  ج��ز  ب��ه  بازنشس��تگی 
بیشترین افت قیمتی را تجربه کردند. در 
جری��ان بازار نماد »مارون« با بیش از دو 
واحد تأثیر منف��ی در عقبگرد نزدیک به 
س��ه پله ای آیفکس نقش داش��ت و نماد 
»ذوب« با ی��ک و نیم واح��د اثر مثبت، 
مانع از افت بیش��تر این نماگر شد. بدین 
ترتیب ش��اخص کل فراب��ورس ایران در 
ارتف��اع 922 واح��دی ایس��تاد. در ادامه 
نم��اد »ماهان« متعلق به ش��رکت اجاره 
هواپیمای��ی ماهان ب��ا جابه جایی بیش از 
88 هزار س��هم ب��ه ارزش نزدیک به 91 
میلی��ارد ری��ال از نظر بیش��ترین میزان 
حج��م و ارزش معامالت��ی، صدرنش��ین 
تابلوی اوراق با درآمد ثابت ش��د. این در 
حالی است که در مجموع این تابلو افزون 
بر 409 هزار ورقه به ارزش بیش از 410 
میلیارد ریال مورد دادوس��تد قرار گرفت. 
بدین ترتیب ح��دود 40 درصد از ارزش 
مب��ادالت کل در اختی��ار تابلوی اوراق با 

درآمد ثابت قرار گرفت. 
در نهایت اس��تقبال از اوراق تسهیالت 
مس��کن ت��ا ح��دودی نس��بت ب��ه روز 
معامالتی گذش��ته بیش��تر بود به گونه ای 
ک��ه متقاضیان و فروش��ندگان این اوراق 
بی��ش از 94 هزار ورقه تس��ه را به ارزش 

بالغ بر 73 میلیارد ریال مبادله کردند. 
بیش��ترین قیمت نیز مرب��وط به اوراق 
تس��هیالت مس��کن دی ماه 95 بود که با 
قیمت 801 هزار ریال خریدوفروش شد 
و کمترین قیم��ت یعنی 770 هزار ریال 

نیز مربوط به تسه9601 بود. 

همزمان با معامالت درون گروهی حقوقی ها اتفاق افتاد

تقویت شاخص کل بورس در کانال 81 هزار واحد

شاخص بورس اوراق بهادار اوایل تیرماه 
در مح��دوده 87 ه��زار و 600 بود، اما از 
چهارم مرداد ماه توانس��ت قله 81 هزار و 
500 واحدی را پشت سر گذاشته و باالی 
سطح مقاومت تکنیکالی قرار بگیرد. پس 
از عب��ور ش��اخص از این مقاوم��ت، بازار 
س��رمایه در روندی صعودی قرار گرفت و 
ش��اهد رونق نس��بی در بازار بودیم. رشد 
قیمت  ه��ای جهان��ی کامودیتی  ها به ویژه 
محص��والت معدن��ی و فل��زات اساس��ی، 
همچنی��ن تعدیالت س��ود پاالیش��ی  ها و 

برقراری آرامش سیاسی در منطقه، همگی 
عاملی برای رشد حجم و ارزش معامالت 
بورس بودند که در کنار آن، ش��اخص نیز 
ارقام��ی باالتر را لمس کرد. در این مدت، 
صنایع آی تی، فلزات اساسی و محصوالت 
معدنی بیشترین تاثیر را در روند صعودی 
شاخص داشتند. حدود دو هفته گذشته، 
نخس��تین عرض��ه اولیه س��هام امس��ال 
انجام ش��د و طی آن، 47 میلیون س��هم 
ش��رکت »به پرداخت ملت« در بازار دوم 
بورس عرضه ش��د. این عرضه با استقبال 
خوبی همراه ش��د، به طوری که تا چهارم 
مردادماه رش��دی نزدیک به 25درصدی 
را در یک هفته تجربه کرد. ش��تاب رشد 

صنعت آی تی در کش��ور و ورود خدمات 
جدید و متنوع در این حوزه باعث افزایش 
اقبال بازار به س��هام این صنعت و رش��د 
)P/E( س��هام این گروه ش��ده اس��ت. از 
آنجا که رش��د اخیر بازار سرمایه براساس 
تحوالت بنیادی ش��رکت ها ش��کل گرفته 
اس��ت، در صورت ادامه رشد نرخ جهانی 
کامودیتی  ها یا حت��ی تثبیت قیمت  های 
فعلی یا رش��د نرخ دالر، انتظار ادامه رشد 
نرخ س��هام و به تبع آن شاخص بورس را 
در میان مدت داریم. هفته گذش��ته، نرخ 
جهانی مس، س��نگ آهن، ف��والد و روی 
رشد مناسبی داشته و نرخ مس با عبور از 
سقف 6000 دالری رکورد بیشترین رشد 

در چند س��ال اخیر را شکست و منجر به 
اقبال بازار به س��هام ملی مس و تشکیل 
صف خرید سنگین برای این غول معدنی 
بورس ش��د. نرخ س��ود بانکی هم تاثیری 
مستقیم بر روند فعالیت سرمایه گذاران در 
بازار دارد. این در حالی است که با شروع 
س��اماندهی موسس��ه  های مالی غیرمجاز 
که از مهم ترین عوامل افزایش نرخ س��ود 
بانکی به شمار می آیند زمزمه های کاهش 
نرخ س��ود بانکی جدی تر شده است. وی 
ابراز امیدواری کرد که با کاهش نرخ سود 
بانکی شاهد ورود نقدینگی جدید و رشد 

)P/E( سهام در بازار سرمایه باشیم. 
منبع: عصر مالی 

از  س��مات  بین المل��ل  ام��ور  مدی��ر 
عرضه س��هام پتروش��یمی جم در بورس 
اس��تانبول در آین��ده نزدی��ک خبر داد 
و گف��ت: کارگ��روه ویژه ای ب��رای عرضه 
س��هام این ش��رکت ایرانی تشکیل شده 
و م��دل پیش��نهادی ب��رای پذیرش آن 
نیز به تایید رس��یده است. محمد سجاد 
س��یاهکارزاده، مدی��ر ام��ور بین المل��ل 
شرکت س��پرده گذاری مرکزی )سمات( 
گف��ت:  کارگروه��ی متش��کل از بورس 
تهران، ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی، 

بورس اس��تانبول، تاکاس بانک و شرکت 
MKK تش��کیل ش��ده اس��ت تا زمینه 
پذی��رش و قیمت گذاری س��هام جم در 
بورس استانبول فراهم شود. تاکاس بانک 
از اعضای وابس��ته به فدراس��یون جهانی 
 ،FEAS بورس ه��ای اروپایی- آس��یایی
اروپ��ا،  س��پرده گذاری  موسس��ه  عض��و 
عضو انجم��ن ملی ارائه کده��ای بورس 
ANNA و مسئول امور مبادله و تسویه 
وجوه حاص��ل از مب��ادالت اوراق بهادار 
معامله ش��ده در بورس اس��تانبول است. 

سیاهکارزاده افزود: سهام این شرکت قرار 
اس��ت به صورت همزمان در بورس تهران 
و اس��تانبول عرضه شود که به طور حتم 
این اتفاق، رویداد مهم��ی در تاریخ بازار 
س��رمایه کشور خواهد بود. به گفته مدیر 
امور بین الملل س��مات، مدل پیشنهادی 
برای پذیرش این شرکت به تایید رسیده 
که قرار است در این کارگروه، جنبه های 
مختل��ف از جمل��ه مباح��ث معامالتی، 
افشای اطالعات و موارد پس از معامالت، 
سپرده گذاری سهام در حساب تجمیعی، 

اقدام��ات ش��رکتی، مباح��ث حقوق��ی، 
ترتیب��ات قراردادی و... بررس��ی ش��ود. 
سیاهکارزاده ابراز امیدواری کرد:  هرچه 
سریع تر، فاز عملیاتی پذیرش پتروشیمی 
ج��م در بورس اس��تانبول انجام ش��ود تا 
زمینه بین المللی شدن این شرکت ایرانی 
فراهم ش��ود. یادآور می شود شرکت های 
و  غدی��ر  س��رمایه گذاری  ایران خ��ودرو، 
شرکت ملی مس هم فعالیت هایی را برای 
بین المللی شدن و پذیرش در بورس های 

خارجی آغاز کرده اند.  

انتظار برای تداوم رشد قیمت ها در بورس

تشکیل کارگروه ویژه برای عرضه سهام جم در بورس استانبول

خبر

قرعه نخستین عرضه اولیه امسال 
فرابورس ایران به نام »اوان« افتاد

امروز نخستین عرضه اولیه امسال فرابورس ایران 
با عرضه 10درصد از س��هام شرکت مبین وان کیش 
ب��ا نماد »اوان« به روش ثبت س��فارش در بازار دوم 
رق��م می خورد. مبی��ن وان کیش به عن��وان دومین 
ش��رکت حاضر در گروه اطالعات و ارتباطات پس از 
آتیه داده پرداز اس��ت که با عرضه تعداد 10 میلیون 
س��هم از یکصد میلیون س��هام این ش��رکت؛ امروز 
آغازگر عرضه های اولیه امسال فرابورس ایران خواهد 
بود. مدیر عرضه این ش��رکت، مشاور سرمایه گذاری 
دیدگاهان نوین بوده و حداکثر سهام قابل خریداری 
توسط هر ش��خص حقیقی و حقوقی به تعداد 450 
سهم اس��ت. این عرضه اولیه دارای دامنه قیمتی از 
مبل��غ 3400 ریال تا 3470 ریال در ثبت س��فارش 
است و شرکت مشاور سرمایه گذاری دیدگاهان نوین 
به عنوان متعه��د خرید آن نقش آفرینی خواهد کرد، 
به طوری که سقف تعهد خرید آن 50درصد از سهام 

قابل عرضه در عرضه اولیه اعالم شده است. 

عرضه ۱۶۴هزار تن گندم در قالب 
طرح قیمت تضمینی

روز سه شنبه در تاالر محصوالت کشاورزی بورس 
کاالی ایران، 563 تن جو دامی در قالب طرح قیمت 
تضمینی، 100تن ذرت دانه ای، 180 تن جو دامی، 
300 تن روغن خام، 6 هزار و 500 تن گندم دوروم 
و 2 هزار و 575 تن ش��کر س��فید به فروش رسید. 
تاالر محصوالت کش��اورزی بورس کاالی ایران، روز 
سه ش��نبه 17 مردادماه، میزبان عرضه 170 هزار تن 
گندم خوراکی اس��ت که از ای��ن میزان 164 هزار و 
177 ت��ن آن در قالب ط��رح قیمت تضمینی عرضه 
ش��د. تاالر فرآوردهای نفتی و پتروشیمی نیز شاهد 
عرضه 76 ه��زار و 151 تن انواع مواد پلیمری، قیر، 
گوگ��رد، اس��الک واکس و ل��وب کات ب��ود. در تاالر 
محصوالت صنعت��ی و معدنی نیز طی این روز 220 
تن س��بد میلگرد، یک هزار و 180 تن شمش هزار 
پون��دی آلومینیوم، 40 تن ش��مش آلیاژی و 2600 
تن ش��مش فوالدی عرضه شد. از سویی بازار فرعی 
ب��ورس کاالی ای��ران نیز عرض��ه 300 تن ورق گرم 

روسیه را تجربه کرد. 

 حضور دو حالل جدید و عرضه
 ۱2 هزار تن نفتا

در جلسه معامالتی بورس انرژی در روز سه شنبه 
17 مردادم��اه 96، فرآورده ه��ای پاالیش��گاهی ب��ا 
حجم ب��اال عرضه ش��دند، به طوری ک��ه کاالهای 
آیزوریس��ایکل و آیزوفی��د پاالی��ش نف��ت تبری��ز، 
آیزوریس��ایکل، ح��الل 400، ح��الل 402، حالل 
406، حالل410، حالل 502 و حالل 503 پاالیش 
نفت اصفهان، حالل 402، حالل 404، حالل 410، 
نفتای س��بک و نفتای سنگین پاالیش نفت شیراز، 
نفتای سبک پاالیش نفت تهران، متانول پتروشیمی 
ش��یراز، نیتروژن مایع پتروش��یمی ج��م، پروپیلن 
پاالیش نفت ش��ازند، برش س��نگین پتروش��یمی 
شازند در رینگ داخلی و گاز مایع پاالیش گاز فجر 
جم در رینگ بین الملل عرضه شدند. از نکات مهم 
عرضه های روز سه شنبه می توان به عرضه دو حالل 
502 و 503 پاالی��ش نفت اصفهان اش��اره کرد که 
به تازگی در بورس انرژی ایران پذیرش ش��ده اند و 
قرار اس��ت در این روز برای نخستین بار در رینگ 
داخلی عرضه شوند. ازسوی دیگر عرضه نزدیک به 
12 ه��زار تن نفتا از دیگ��ر اتفاقات مهم عرضه های 

دیروز بود. 

 پیشنهاد افزایش سرمایه
 ۱۴5 درصدی »دانا«

بیم��ه دان��ا پیش��نهاد افزایش س��رمایه یک هزار 
و 479 میلی��ارد و 627 میلی��ون ریال��ی، مع��ادل 
145درصد را به مجمع عمومی فوق العاده پیش��نهاد 
داد. بیمه دانا اعالم کرده است برنامه افزایش سرمایه 
از مبلغ یک هزار و 20 میلیارد و 373 میلیون ریال 
ب��ه 2 هزار و 500 میلیارد ریال دارد. براس��اس این 
گزارش، افزایش سرمایه »دانا« از محل آورده نقدی 
س��هامداران ب��ه منظ��ور تقدیم به مجم��ع عمومی 
فوق العاده صاحبان س��هام جهت اتخ��اذ تصمیمات 
مقتضی تهیه شده اس��ت که در تاریخ 16 مردادماه 
1396 ب��ه تصوی��ب هیات مدی��ره رس��یده و جهت 
اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، 
خواهد بود. بدیهی اس��ت انجام افزایش سرمایه یاد 
شده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار 
و تصویب مجمع عمومی فوق العاده اس��ت و در این 

خصوص اطالع رسانی خواهد شد. 

نگاه

یادداشت

بیشترین درصد افزایش
معادن بافق در حالی عنوان نخس��ت جدول بیش��ترین 
درص��د افزایش را از آن خود ک��رد که فرآوری مواد معدنی 

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

13.0974.99کبافق

9.8524.98فرآور

3.5614.83حکشتي

6.0364.77کپشیر

2.6474.71کهرام
4.8444.51قهکمت

7.5104.2کاما

 بیشترین درصد کاهش
موتورس��ازان تراکتورس��ازی ایران صدر نش��ین جدول 
بیش��ترین درصد کاهش ش��د. معادن منگنز ایران در رده 
دوم این گروه ایستاد. فنرسازی زر هم در میان سهم هایی 

با بیشترین کاهش قیمت جای گرفت.
درصد نوسانقیمتنام شرکت

)4.99(5.386خموتور
)4.74(2.371کمنگنز

)4.72(827خزر

)4.65(3.202کفرا

)4.47(3.097کطبس
)4.33(1.524وتوصا
)4.33(4.929بنیرو

پرمعامله ترین سهم
ف��والد مبارکه اصفهان پرمعامله ترین س��هم ب��ازار بورس 
ش��ناخته شد. س��رمایه گذاری ش��اهد در رده دوم این گروه 
ایستاد. ملی صنایع مس ایران هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

27.934 1685فوالد

20.119 1487ثشاهد
13.835 1859فملي

12.832 1263ومعادن

12.690 532شپلي
12.007 925خپارس
11.678 2371کمنگنز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخست بیش��ترین ارزش معامله را فوالد مبارکه 
اصفهان به خود اختصاص داد. س��رمایه گذاری شاهد رتبه 
دوم را ب��ه دس��ت آورد. معادن منگنز ای��ران هم در باالی 

جدول بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

47.071 1685فوالد
29.923 1487ثشاهد
27.688 2371کمنگنز
27.478 22045پرداخت
25.721 1859فملي
24.329 14600پاکشو
23.495 3034خاهن

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
سهام معامله شده را به دست آورد که به پرداخت ملت در این 

گروه دوم شد و پالسکوکار در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

16852365فوالد
220451694پرداخت
10681277پالسک
925992خپارس
2371970کمنگنز
1859901فملی
1487896ثشاهد

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

54261085ددام
1835918کساپا

2336584خمحور
921460خکمک
1154385خریخت
5099364خلنت
1706341قثابت

P/E کمترین نسبت
روز گذش��ته س��رمایه گذاری خوارزمی در صدر جدول 
کمترین نس��بت P/E ایستاد. شیشه و گاز جایگاه دوم این 
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شماره 851

 رئیس پژوهشگاه دانش های بنیادی با 
اشاره به چالش های موجود در حوزه های 
علمی کش��ور گف��ت: یک��ی از مهم ترین 
چالش ه��ا، خرید تجهی��زات بیش از حد 
دانش��گاهی اس��ت که ب��رای کاربرد آن 

برنامه ای تعیین نشده است. 
به گزارش ایس��نا، دکت��ر محمدجواد 
اج��اس  در  گذش��ته  روز  الریجان��ی 
سراس��ری رؤس��ای دانش��گاه ها و مراکز 
آموزش عالی و پژوهشگاه ها و پارک های 
علم و فناوری سراس��ر کشور با اشاره به 
لزوم توجه به مراکز تحقیقاتی و مشکات 
موج��ود اظهار کرد: دکت��ر فرهادی وزیر 
علوم در دوره مسئولیت شان نقش مهمی 
در پیشبرد آموزش عالی داشته و توانسته 
اس��ت چالش های موجود را با حکمت و 
خویش��تنداری و ب��ه دور از جنجال رفع 

کند. 

وی با اشاره به اینکه اداره دانشگاه کار 
پیچیده ای اس��ت، ادام��ه داد: این مهم با 
ب��ه کار بردن حکمت و ت��وکل به خدا به 
س��رانجام می رس��د و امیدواری��م دکتر 
خاک��ی صدیق که امروز یا چند روز دیگر 
به عنوان وزی��ر علوم ب��ه مجلس معرفی 
می ش��ود، بتواند با رأی خوبی از مجلس 

شورای اسامی به وزارت برسد. 
الریجانی در بخش دیگری از س��خنان 
خ��ود ب��ا بی��ان اینک��ه تأس��یس مراکز 
علمی در 250 س��ال گذشته باعث شده 
اس��ت نقش آنها مورد توج��ه قرار گیرد، 
خاطرنش��ان کرد: در 100 س��ال گذشته 
تحقیق��ات عظی��م و جهش ه��ای بزرگ 
علمی از مراکز علمی نشات گرفته است، 
به طوری که این مس��ئله باعث پیش��برد 

علم در کشوری مانند هند شده است. 
رئیس پژوهش��گاه دانش ه��ای بنیادی 

با اش��اره به دالیل مراک��ز تحقیقاتی در 
کش��ف های علم��ی و تأثی��ر آنه��ا اظهار 
کرد: ش��اخص های دانش سنجی حکایت 
از وضعی��ت علم��ی کش��ور دارد، ب��رای 
جهش های علمی باید فراتر از شاخص ها 

حرکت کرد. 
الریجانی ادام��ه داد: مراکز تحقیقاتی 
بای��د هوی��ت تحقیقاتی داش��ته باش��ند 
و نبای��د ب��ه دنبال این باش��ند که محل 
مرک��ز تحقیقاتی کجاس��ت و چند نیرو 
در آنجا فعال هستند، بلکه باید به دنبال 
این باش��ند که چ��ه پروژه هایی را دنبال 
می کنند، چراکه هویت پژوهش��گاه ها به 

پروژه هایی است که دنبال می کنند. 
وی تأکی��د ک��رد: انج��ام آزمایش های 
بزرگ از دیگر کاره��ای مراکز تحقیقاتی 

است. 
الریجانی ب��ا بیان اینکه در حال حاضر 

با چالش هایی روبه رو هستیم، یادآور شد: 
یکی از ای��ن چالش ها خری��د تجهیزات 
آزمایشگاهی است، این در حالی است که 
هرگز به کاربردهای آن توجه نشده است. 
رئیس پژوهش��گاه دانش ه��ای بنیادی 
ب��ا تأکید ب��ر تعامل مراک��ز تحقیقاتی با 
دانش��گاه گفت: در حال حاضر 80درصد 
مراک��ز علم��ی دنیا به ص��ورت تعاملی با 
دانش��گاه ها فعالیت می کنند و از دانشگاه 
به عنوان فرصتی اس��تفاده می کنند و این 
بر خاف روال کشور ما است که تعامل با 

مراکز تحقیقاتی کمرنگ است. 
وی تأکی��د کرد: مراکز تحقیقاتی نباید 
نیروی ثابت داشته باشند و باید در آنها از 

نیروهای علمی کشور استفاده شود. 
الریجانی با تأکید بر تربیت دانشجویان 
ادامه داد: مراکز تحقیقاتی باید بر این امر 

توجه کنند. 

درگاه خدمات رسانی ش��بکه علمی کشور با امکان 
بسترسازی برای اتصال دانش��گاه ها و مراکز علمی به 

این شبکه راه اندازی شد. 
وزی��ر علوم با بیان اینکه امکان اتصال تمامی مراکز 
علم��ی و تحقیقات��ی تهران به ش��بکه علم��ی فراهم 
ش��ده، افزود: تا پایان مهر، پنج ش��هر و تا پایان سال 
مراکزدانش��گاهی و علمی و تحقیقاتی 10 شهر بزرگ 

از خدمات شبکه علمی بهره مند می شوند. 

رئی��س س��ازمان پژوهش ه��ا نیز ب��ا بی��ان اینکه 
راه ان��دازی فاز های مختلف ش��بکه علمی طبق برنامه 
در حال انجام است، تصریح کرد: ارتباط با شبکه های 
علمی بین المللی نیز فراهم خواهد شد. مدیرکل دفتر 
فناوری اطاعات س��ازمان پژوهش ها نیز با اش��اره به 
اینک��ه تاکنون قابلی��ت اتصال به ش��بکه علمی برای 
240 مرکز پژوهش��ی و دانش��گاه فراهم شده، افزود: 
با راه اندازی درگاه خدمات رسانی شبکه علمی، تمامی 

مراحل اتصال به شبکه اعم از ثبت نام، عضویت، اتصال 
و مسائل مالی به صورت الکترونیک انجام خواهد شد. 
تا پایان امسال فاز های توسعه این شبکه انجام و اتصال 
مراکز مختلف پزشکی، غیرپزشکی، مراکز پژوهشی و 
پژوهش��گران به این ش��بکه به صورت فاز بندی انجام 
می ش��ود و این مراکز می توانند با استفاده از تخفیف 
50درصدی هزینه اتص��ال به اینترنت از خدمات این 

شبکه بهره مند شوند. 

درگاه خدمات رسانی شبکه علمی کشور راه اندازی شد

بررسی چالش های علمی کشور
اخبار

قابل حمل ترین رایانه شخصی جهان 
به اندازه موبایل

قاب��ل حمل تری��ن رایان��ه ش��خصی مجه��ز ب��ه 
سیس��تم عامل ویندوز که به اندازه گوش��ی هوشمند 
س��اخته ش��ده، پردازنده چهار هس��ته ای با توان 2 

گیگاهرتز برای هر هسته پردازشگر دارد. 
 Raspberry Pi این محص��ول که ش��بیه رایان��ه
ساخته شده است، یک سیستم کوچک شده محسوب 
می ش��ود. اما شرکت س��ازنده اعام کرد که هر هسته 
 از پردازن��ده چه��ار هس��ته ای ای��ن محصول ب��ا توان 
2 گیگاهرتز فعالیت می کند. این پردازنده در ش��رکت 
AMD ساخته شده است و به یک پردازنده گرافیکی 
س��ه بعدی مجهز ش��ده اس��ت تا برای عاقه مندان به 
بازی ه��ای رایانه ای کاربرد فراوان داش��ته باش��د.  این 
کمپی��ن برای پ��روژه Indiegogo تاکن��ون بیش از 
223 ه��زار دالر س��رمایه گذاری کرده اس��ت که البته 
این رقم از طرح 100 هزار دالری اولیه بس��یار بیش��تر 
است. روزشمار این طرح نش��ان می دهد که هنوز 32 
روز تا زمان اتمام آن باقی مانده اس��ت.  این شرکت با 
انتشار یک فایل ویدئویی توضیح داد:  »محصول جدید 
یک رایانه جیبی، زیبا، مخصوص س��ازمان ها، متناسب 
با نیازهای س��رگرمی و ویژه عاقه مندان به بازی های 
رایانه ای محسوب می شود. این محصول جدید نسبت 
به دیگر رایانه های ش��خصی قابلیت های بیشتری ارائه 
می دهد و ما بر این باوری��م که Tango می تواند گام 

بعدی در دنیای رایانه های شخصی باشد.«
 

تولید نخستین بازی واقعیت 
مجازی قابل کنترل با مغز

با گس��ترش تولید هدس��ت های واقعی��ت مجازی، 
طراحی انواع بازی برای اجرا از این طریق نیز افزایش 
یافته و حال ش��اهد تولید نخس��تین ب��ازی واقعیت 
مج��ازی قابل کنت��رل با مغز هس��تیم.  ب��ه گزارش 
تجارت نیوز، به نقل از اس��پکتروم، یک ش��رکت نوپا 
به ن��ام نیوربل، نمونه اولیه یک ب��ازی را تولید کرده 
که از طریق مغز کنترل می ش��ود.  به این منظور یک 
ابزار جانبی به هدس��ت های معمولی واقعیت مجازی 
افزوده می شود که انتقال سیگنال های مغز به هدست 
و کنترل بازی بدون تکان دادن اعضای بدن را ممکن 
می کند.  ابزار یاد ش��ده جایگزین نواری می شود که در 
باالی هدس��ت و برای نگه داشتن آن مورد استفاده قرار 
می گیرد. بازی طراحی ش��ده با موفقیت روی هدس��ت 
HTC Vive مورد استفاده قرار گرفته و سیگنال های 
مغزی را برای پیشبرد مراحل مختلف خود دریافت کرده 
اس��ت.  در جریان بازی یاد شده که Awakening یا 
بی��داری نام دارد، فرد باید از ذهن خود برای فرار کردن 
از یک آزمایشگاه استفاده کند. قرار است این بازی بعد از 
تکمیل شدن در سال 2018 برای فروش روانه بازار شود.  
البته شرکت نیوربل اهداف بزرگ تری دارد و می خواهد 
از کنترل مغزی برای ارائه خدمات آموزش��ی و حرفه ای 
مانند ورود سریع متون و کلمات و حذف تدریجی کنترل 

فیزیکی هم استفاده کند. 

درآمد کمپانی اچ تی سی به صورت 
چشمگیری در حال کاهش است

اخیرا ش��رکت اچ تی س��ی گزارش مالی خ��ود را که 
مربوط به ماه جوالی س��ال جاری است، منتشر کرده 
که براس��اس این گزارش، کمپان��ی موردنظر در طول 
ماه گذشته توانسته 205.3 میلیون دالر درآمد کسب 
کند. این میزان نسبت به ماه گذشته کاهش چشمگیر 
10درص��دی را تجربه کرده و همچنین در مقایس��ه با 
سال گذشته، درآمد اچ تی سی به طور متوسط 2درصد 
افت داش��ته اس��ت.  باید گفت که درآمد این کمپانی 
در ماه جوالی، دومین درآمد باالی کسب شده توسط 
تایوانی ها در س��ال جاری بود. خوب اس��ت بدانید که 
براساس قوانین کش��ور تایوان، شرکت های موجود در 
این کش��ور باید گزارش درآمد خود را به صورت ماهانه 
منتشر کنند. این موضوع به تحلیلگران اجازه می دهد 
که به آسانی به مطالعه عملکرد این سازنده بپردازند و 
همچنین این امکان را در اختیار ما نیز قرار می دهد که 
بدانیم جدیدترین پرچمدار این کمپانی یعنی اچ تی سی 
U11 چه وضعیتی داشته و چه عملکردی را در بازار از 
 HTCخود برجای گذاشته است.  در مقایسه با گوشی
10، پرچمدار سال گذش��ته این سازنده که در ماه مه 
معرفی ش��د، متأسفانه اچ تی سی U11 هیچ پیشرفتی 
را نش��ان نمی دهد. اگر به س��ال 2016 و یک ماه پس 
از عرضه گوشی HTC 10 بازگردیم، خواهیم دید که 
این ش��رکت درآمدی 223میلیون دالری را در ماه اول 
ف��روش پرچمدار قبلی به دس��ت آورد و در ماه بعد نیز 
این میزان به رقم 210میلی��ون دالر کاهش پیدا کرد 

که حاکی از سقوط 6درصدی درآمد تایوانی ها است. 
اکنون با مقایسه میزان فروش اچ تی سی U11، این 
کمپانی افتی 10درصدی را در ماه اول عرضه پرچمدار 
تازه اش، به نام خودش ثبت کرده و این موضوع نش��ان 
می دهد که درآمد این ش��رکت در س��ال های اخیر، به 
طرز قابل توجهی در حال کاهش بوده و این کمپانی با 
افزودن قابلیت های ویژه به اسمارت فون های خود مانند 
Edge Sense و تاش برای فروش بیشتر محصوالت 
از طریق کمپین ه��ای بزرگ بازاریابی به ش��دت برای 
بهب��ود وضعیت فعلی خود ت��اش می کند، اما حداقل 

هنوز به موفقیت دست نیافته است. 

اخبار

توسعه کسب و کارهای نوپا؛ اولویت 
جهرمی برای دولت دوازدهم

وزی��ر پیش��نهادی ارتباطات و فن��اوری اطاعات، 
اولوی��ت های��ش ب��رای دول��ت دوازدهم را توس��عه 
کس��ب و کارهای نوپای ح��وزه فن��اوری اطاعات و 

ارتباطات اعام کرد. 
محمدج��واد آذری جهرم��ی به عن��وان جوان ترین 
گزین��ه پیش��نهادی ب��رای حض��ور در کابینه دولت 
دوازده��م روز گذش��ته از س��وی رئیس جمه��ور به 
مجل��س معرفی ش��د.  وی پس از معرفی از س��وی 
رئیس جمه��ور برای حضور در کابینه دولت دوازدهم 
به عنوان وزیر پیش��نهادی وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، مهم ترین اولویت برنامه های خود را توسعه 

کسب و کارهای نوپا در این بخش عنوان کرد. 
 وی گفت: »لیست برنامه های مدنظر برای توسعه 
بخ��ش فناوری اطاعات و ارتباطات در کش��ور را به 
رئیس جمه��ور ارائه ک��رده ام که اولوی��ت مدنظر ما 

توسعه کسب و کارهای نوپا است.«
به گفته جهرمی، موضوعات دیگری چون توس��عه 
اینترنت و پهنای باند نیز در فهرست برنامه های وی 
وج��ود دارد.  وزیر پیش��نهادی ارتباط��ات و فناوری 
اطاعات برای دولت دوازدهم، متولد سال 1360 در 
جهرم و فارغ التحصیل رش��ته مهندسی برق دانشگاه 
صنع��ت آب و برق اس��ت که از س��ال 88 در وزارت 
ارتباطات، پس��ت های مدیریتی داشته است.  آذری 
جهرمی شش سال سابقه مدیریت در سازمان تنظیم 
مق��ررات و ارتباطات رادیویی با س��مت مدیرکل، دو 
س��ال س��ابقه عضویت در هیأت مدیره شرکت رایتل 
و همچنی��ن بی��ش از دو س��ال س��ابقه عضویت در 
هیأت مدیره شرکت زیرساخت را در کارنامه مدیریتی 
خ��ود دارد.  وی ک��ه جوان ترین مدیر ارش��د حوزه 
ارتباطات و فناوری اطاعات نیز محس��وب می شود 
از اردیبهش��ت ماه س��ال ۹5 معاون وزیر ارتباطات و 

مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت شد. 

مدیر اجرایی فاکسکان: آیفون 8 
ارزان نخواهد بود

یکی از مدیران اجرایی شرکت فاکسکان در شبکه 
اجتماعی ویبو اعام کرد که آیفون 8 اپل، گوش��ی 

ارزانی نخواهد بود.
به گزارش زومیت، لیو ژونگش��نگ یکی از مدیران 
اجرایی شرکت فاکس��کان، در شبکه اجتماعی ویبو 
اعام کرد که نبای��د انتظار قیمت کمی برای آیفون 
8 داش��ته باش��یم. البته این پیام پس از چند دقیقه 

پاک شد. 
همانطور که می دانید، ش��رکت تایوانی فاکس��کان 
مسئول ساخت و مونتاژ گوشی های اپل است. ظاهرا 
دلی��ل اصلی قیم��ت زیاد آیفون 8 به نمایش��گر آن 
برمی گردد. نمایشگر اولد این گوشی طوری طراحی 
ش��ده که فضایی از قسمت باالی آن برای قرار دادن 
دوربین سلفی، بلندگو و حس��گرهای گوشی، بریده 
شده است. طبق شایعات منتشرشده، این فضای باال، 
Notch نام دارد. ژونگش��نگ اعتقاد دارد که چنین 
طراحی عجیبی، تأثیر زیادی در خط تولید گوش��ی 
می گذارد. این موضوع سرعت تولید گوشی را کاهش 
و به همین دلیل، هزینه تولید آن را افزایش می دهد. 
ژونگش��نگ می گوید: بریدن نمایشگر به این شکل 
مخصوص، کار دش��واری محسوب می ش��ود و هزینه 
آن هم باال اس��ت. بازده خط تولید نمایش��گر اولد تنها 
60درصد اس��ت، بنابراین ح��دس می زنم که آیفون 8 
ارزان نباشد.  عاوه بر پیغام ژونگشنگ، تصاویر جدیدی 
هم از آیفون 8 به رنگ مس��ی در شبکه اجتماعی ویبو 
منتشر شده است. در حال حاضر نمی توان این موضوع 
را تأیی��د کرد و تا به امروز، هیچ مدلی از گوش��ی های 

آیفون در رنگ مسی عرضه نشده است. 
 
 

»ژن خوب« برای مهندس ارشد 
گوگل دردسرساز شد

بح��ران عدم تن��وع نژادی باعث ش��د ت��ا یکی از 
مهندس��ان ارشد گوگل با ادعای داشتن ژن خوب از 

این کمپانی اخراج شود. 
گوگل که مدت هاس��ت به دلیل اکثریت س��فید - 
مرد بودن مورد انتقاد کارشناسان رفتار سازمانی قرار 
دارد، اخیرا س��عی کرده تا با استخدام خانم »دانیل 
ب��راون«، به عنوان قائم مقام تنوع ن��ژادی اداره منابع 
انس��انی، روی اس��تراتژی جدید زن - رنگین پوست 
تمرک��ز کند تا تنوع نژادی در بی��ن کارمندان اغلب 

مرد و سفیدپوست را رعایت کند. 
به گ��زارش خبرآناین، اما ظاه��را »جیمز دمور« 
یادداش��تی با محتوای ضد تنوع نژادی نوش��ته و در 
آن،  »ژن خوب« را مطرح کرده اس��ت که استخدام 
در گوگل را موجب می ش��ود. وی بعدا در نامه ای به 
رویت��رز تأیید کرد که از گوگل اخراج ش��ده اس��ت. 
وی حفظ کلیش��ه های جنسیتی در استراتژی جدید 
گوگل را مطرح کرد که باعث شده وی از کار برکنار 
شود.  پیچای، مدیر اجرایی گوگل روز دوشنبه گفت: 
یادداش��ت های ضد تنوع نژادی نقض قوانین داخلی 
گوگل اس��ت و با پیشبرد اهداف ما در سازمان مغایر 

است. 

فنــاوری خالق

سامسونگ از بزرگ ترین تلویزیون جهان رونمایی کرد؛ غول 88 اینچی با کیفیت شگفت انگیز
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در حالی ق��رارداد رنو با ایران 
در حضور وزی��ر صنعت، معدن 
و تجارت بس��ته شد که شرکت 
»پرتونگی��ن ناصح« با ۲۰درصد 
سهام به نمایندگی از بزرگ ترین 
واردکنن��ده خ��ودرو در ای��ران 
که همان گ��روه تحت مدیریت 
ناصر حدادزاده، نماینده رسمی 
شرکت های رنو و تویوتا به شمار 
م��ی رود ب��رای نخس��تین بار با 
بزرگ تری��ن تولیدکننده خودرو 
در جهان )رنو- نیسان( در تولید 

مشارکت می کند. 
ب��ه گ��زارش اخبار خ��ودرو، 
وزی��ر صنعت،  مع��دن و تجارت 
در مراس��م امضای این قرارداد 
صنعت  »توسعه نیافتگی  گفت:  
از  ناش��ی  کش��ور  خ��ودروی 
گسس��تگی بازارهای بین المللی 

است.«
گفت:  نعم��ت زاده  محمدرضا 
»این مس��ئله، موضوعی اس��ت 
ک��ه در ق��رارداد جدید ب��ا رنو 
مورد توج��ه قرار گرف��ت. رفع 
گسستگی بازار خودرویی کشور 
با بازاره��ای بین المللی باید در 

دستور کار قرار بگیرد.«
با رنو  وی افزود: »مش��ارکت 
از ۱۲ س��ال پیش آغاز شده، اما 
انتظ��ارات ما از این مش��ارکت 
کام��ل حاصل  به طور  تاکن��ون 
نشده اس��ت«. نعمت زاده اظهار 
کرد:  »ایجاد یک مرکز توانمند 
تحقیق و توس��عه که ب��ه تمام 
مراک��ز تحقی��ق و توس��عه رنو 
متصل ش��ود، در این ق��رارداد 

گنجانده شده است.«
وزی��ر »صمت« یادآوری کرد: 
»راه ان��دازی یک مرک��ز فنی و 
مهندس��ی توس��ط رنو و ایجاد 
یک خط تولید موتور مس��تقل 
از ویژگی های این قرارداد است. 
تحقق ای��ن مهم که در  حقیقت 
بخش��ی از زنجی��ره مهندس��ی 
شرکت رنو اس��ت، به نفع ایران 

و شرکای ما خواهد بود.« 
نعمت زاده همچنین با اش��اره 
به ایجاد ی��ک خط تولید موتور 
مستقل مطابق مفاد این قرارداد 
تاکی��د ک��رد:  »ی��ک کارخانه 
جدی��د و مدرن موتورس��ازی با 
همراهی قطعه سازان داخلی در 

کشور ایجاد خواهد شد.«
وزیر صنعت، معدن و تجارت 
گرفت��ن  ق��رار  از  همچنی��ن 
قطعه سازان کش��ور در فهرست 
رن��و برای هم��کاری در س��ایر 
پروژه های این شرکت در اقصی 
نق��اط جهان مطابق این قرارداد 
خب��ر داد و تقاضا ک��رد انجمن 
قطعه سازان کش��ور فعاالنه وارد 
عرصه ش��ود تا مطاب��ق قرارداد 
۶۰ ش��رکت قطعه ساز خوب در 

زنجیره تامی��ن قطعه برای بازار 
داخ��ل و خارج کش��ور انتخاب 

شوند.«
وی بیان کرد: »صنعت خودرو 
روزانه در حال رش��د، توسعه و 
تغییر اس��ت و ای��ن مهم حتی 
در طراح��ی خودرو مطابق میل 
و س��لیقه قاره های مختلف نزد 
می ش��ود،  دیده  خودروس��ازان 
ب��ر ای��ن اس��اس همکاری های 
بین الملل��ی از الزامات رش��د و 

توسعه در این صنعت است.«

داستر و سیمبل، نخستین 
محصوالت مشترک

هیات عامل  رئی��س  به گفت��ه 
ایدرو براس��اس قرارداد جدید با 
شرکت رنو، دو خودروی داستر 
به صورت مشارکتی  و س��یمبل 
در ایران ساخته می شوند و رده 
قیمتی این خودروها پایین تر از 

۱۰۰ میلیون تومان است. 
بای��د خودروهای��ی را تولید و 
عرض��ه کنیم که م��ردم قدرت 
خری��د آنها را داش��ته باش��ند، 
چراکه ساخت خودروهای باالتر 
از قیم��ت ۱۰۰ میلی��ون تومان 
راحت اس��ت اما م��ردم توانایی 

خرید آنها را نخواهند داشت. 
منص��ور معظمی همچنین در 
پاسخ به اینکه آیا در این قرارداد 
تمهیداتی دیده شده است تا بر 
اثر فش��ار آمریکا ای��ن همکاری 
نگیرد؟  قرار  تحت تاثیر  مشترک 
اف��زود: »در ق��رارداد ما چیزی 

در م��ورد تحریم ها و آمریکا قید 
تاکید  فرانس��وی ها  نشده است. 
داشتند چنین  بندی در قرارداد 
گنجانده ش��ود و یک��ی از علل 
طوالنی شدن قرارداد این مسئله  
ایدرو  رئی��س هیات عامل  بود.« 
یادآوری کرد: »نکته دیگر بحث 
ایج��اد ه��اب تحقیق و توس��عه 
توس��ط رنو در ایران اس��ت که 
برای نخستین بار انجام می شود، 
مس��ئولیت  رنو  اینک��ه  ضم��ن 
ص��ادرات ۳۰درص��د تولی��دات 
و قطع��ات را برعه��ده گرفته و 
این اتفاق بس��یار خوبی اس��ت 
زیرا وقتی می توانیم خودروس��از 
صحنه ه��ای  در  ک��ه  باش��یم 
داش��ته  حض��ور  بین الملل��ی 
باشیم.  وی همچنین در ابتدای 
مراسم با اش��اره به اینکه میزان 
س��رمایه گذاری در ای��ن قرارداد 
در ف��از نخس��ت ۶۶۰ میلی��ون 
یورو اس��ت، ادام��ه داد: »۱۰ماه 
پی��ش چارچوب هم��کاری بین 
ایدرو و رنو در پاریس امضا ش��د 
که س��هم رنو ۶۰درصد و ایدرو 
۴۰درصد بود. امروز با مذاکرات 
صورت گرفت��ه س��هم ای��درو از 
ب��ه ۲۰درصد کاهش  ۴۰درصد 
داده شد و مش��ارکت به صورت 
س��ه جانبه ب��ا حض��ور هلدینگ 

پرتو نگین  ناصح شد.«
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در ف��از 
نخست، اش��تغال زایی ۳ هزار نفر 
به ص��ورت مس��تقیم پیش بینی 
ش��ده اس��ت، اف��زود:  »در این 

قرارداد تعهد ش��ده است حدود 
خ��ودرو  دس��تگاه  ۳۰۰ه��زار 
تولید ش��ود که در فاز نخس��ت 
در  دس��تگاه  تولید۱۵۰ه��زار 
دستور کار است و تا سال ۲۰۲۴ 
ب��ه ۳۰۰ ه��زار خ��ودرو خواهد 
رس��ید.« مدیرعام��ل ای��درو با 
بیان اینکه رنو در این مشارکت 
متعه��د به ص��ادرات ۳۰ درصد 
محصوالت ش��ده اس��ت، افزود: 
»به صورت کلی بع��د از برجام 
شش مش��ارکت نامه در صنعت 
خودرو با ش��رکای خارجی امضا 
شده اس��ت و این موضوع نتایج 
خوب��ی برای صنع��ت خودروی 

کشور خواهد داشت.«
معظم��ی اضاف��ه ک��رد: »در 
قطعه س��از   ۱۵ حاض��ر  ح��ال 
ایرانی با رنو همکاری می کنند 
و قرار اس��ت این میزان به ۶۰ 
قطعه ساز برس��د.« وی با اعالم 
اینک��ه انتخ��اب مدیرعام��ل و 
به صورت  هیات مدی��ره،  رئیس 
چرخش��ی اس��ت، گف��ت: »در 
از  مدیر عام��ل  نخس��ت  دور 
طرف رنو، رئی��س هیات مدیره 
از ط��رف ای��درو و نایب رئیس 
هیات مدی��ره از طرف هلدینگ 
پرتو نگی��ن  ناص��ح خواهد بود. 
به گفته معظمی تولید گیربکس 
و شاس��ی خودرو نی��ز در ای��ن 
مشارکت س��ه جانبه پیش بینی 

شده است.«
وی اضاف��ه ک��رد: »در پ��ی 
اجرای این قرارداد، قطعه سازان 

و افراد شریک در این قرارداد به 
شبکه توزیع رنو متصل خواهند 
مصرف کنندگان  اساس��ا  ش��د. 
می توانن��د از تولیدات و قطعات 
ش��بکه رنو اس��تفاده کنند. در 
ح��ال  حاضر ش��رکت پرتو نگین 
 ناصح ۳۵ شبکه توزیع دارد که 
در این مش��ارکت جدید شبکه 
توزیع��ی محصوالت رنو به ۲۵۰ 

خواهد رسید.«
وی تصریح کرد: »مطابق این 
ق��رارداد، ۳۰درص��د محصول با 
مس��ئولیت رنو باید صادر شود 
ک��ه ش��امل محص��ول نهایی و 

قطعه است.«

یک قرارداد استثنایی در 
تاریخ صنعت خودروی ایران

مدیرعامل  ارش��د  قائم مق��ام 
گ��روه خودروس��ازی رنو گفت: 
»ق��رارداد رنو و ای��درو به دلیل 
س��رمایه گذاری، انتقال فناوری، 
پ��رورش  و  داخلی س��ازی 
ایج��اد  ایران��ی،  اس��تعدادهای 
مرکز مهندس��ی، خری��د تولید 
خودروه��ای ب��ه روز و صادرات 
و به  بیان دیگر توس��عه زنجیره 
کام��ل ارزش در ای��ران، ی��ک 
ق��رارداد اس��تثنایی در تاری��خ 

صنعت خودروی ایران است. 
تی ی��ری بل��وره اف��زود: »این 
ق��رارداد اس��تثنایی در یکی از 
اس��تراتژیک ترین کشورها برای 
رنو یعنی ایران اس��ت.« به گفته 
این مقام مس��ئول فرانسوی در 
دنیای رن��و، ایران با قابلیت های 
خوب صنعتی، زیرس��اخت های 
انس��انی  نیروی  خودروس��ازی، 
توانمن��د، ش��رایط ژئوپولیتیک 
اس��تثنایی و همین طور به دلیل 
ش��ناخته  غن��ی اش  فرهن��گ 

می شود.«
بل��وره با بی��ان اینک��ه رنو با 
حض��ور بدون  وقف��ه در ایران از 
س��ال ۲۰۰۴ تاکنون تعهد خود 
را به اثبات رسانده است، تصریح 
کرد: »امضای این قرارداد، تعهد 
و خواست قوی ما را برای حضور 
ش��ریک  به عن��وان  بلندم��دت 
اس��تراتژیک صنع��ت خودروی 

ایران تایید می کند.«
وی ادام��ه داد: »همکاری ما 
با دو شریک قدیمی خود یعنی 
ایران خ��ودرو و س��ایپا همچنان 
آین��ده  در  و  داش��ته  ادام��ه 

گسترش خواهد یافت.«
مدیرعامل  ارش��د  قائم مق��ام 
گروه خودروس��ازی رن��و اظهار 
کرد: »امضای این قرارداد گامی 
رو به جلو و بلند برای همکاری 
مس��تمر میان ایران و رنو است 
و ارزش ه��ای مش��ترکی ب��رای 

طرفین در بر خواهد داشت.«

بررسی قرارداد سه جانبه »رنو«، »ایدرو« و »پرتونگین  ناصح«

ویژگی های بزرگ ترین قرارداد خودرویی ایران 
اخبار

میتسوبیشی اوتلندر هیبریدی، 
پاییز وارد کشور می شود

شرکت میتسوبیشی ژاپن، نسخه برقی-هیبریدی 
خودروی اوتلندر را تا پیش از زمس��تان سال جاری، 

روانه بازار خودروی ایران خواهد کرد. 
پ��س از کاهش تحریم ه��ای بین المللی، واردات و 
تولی��د خودرو در ایران رونق جدیدی تجربه می کند. 
از س��وی دیگر، آلودگ��ی روزافزون ش��هرهای ایران 
به واسطه اس��تفاده زیاد از وس��ایل نقلیه سواری که 
بیشتر آنها اس��تانداردهای آالیندگی روز دنیا را دارا 
نیستند، موجب شده است گرایش به سمت استفاده 
از خودروه��ای س��بز، بیش از پی��ش در ایران مورد 
توجه قرار گیرد. در چنین شرایطی خبر رسیده است 
که به زودی نس��خه هیبریدی)PHEV( شاسی بلند 
قدرتمند میتسوبیش��ی اوتلندر تا پیش از زمس��تان 

امسال، وارد خیابان های ایران خواهد شد. 
ب��ه گ��زارش زومیت، ب��ا وجود تمام مش��وق های 
دولتی جه��ت افزایش گرایش ب��ه ورود خودروهای 
هیبری��دی و برق��ی با هدف کاهش می��زان آلودگی 
هوا، همچنان به علت تاثیرات جامانده از تحریم های 
طوالنی مدت و سنگین غرب علیه ایران، واردات این 
خودروها با موانعی روبه رو اس��ت. این در حالی است 
که خودروهای تمام برقی و پالگین هیبریدی نیاز به 
ایستگاه های شارژ سریع مخصوصی دارند که اکنون 
در ای��ران وجود ندارد. این خودروها از دو پیش��رانه 
بهره می برند. یک پیش��رانه معمولی و یک پیش��رانه 
برقی که با برق شهری و در منزل قابل شارژ است. 

شرکت میتسوبیشی، پیش از این نمونه های برقی 
و هیبریدی محصوالت خود را در ژاپن و اروپای غربی 
عرضه کرده است. این خودروساز معتبر ژاپنی تالش 
می کند حوزه خدمات  و عرضه محصوالت هیبریدی 
خود را به ش��رق اروپا، آمریکا و آسیا گسترش دهد. 
بدی��ن ترتیب ایران نخس��تین کش��ور در خاورمیانه 
خواهد بود که نسخه هیبریدی اوتلندر در آن عرضه 
خواهد شد. ایران با دارا بودن جایگاه بیستم در بین 
بازارهای بزرگ خودروی جهان و فروش ساالنه یک 
میلیون خودرو در کش��ور، بازار مس��تعد و مناسبی 

برای میتسوبیشی به شمار خواهد آمد. 
تمای��ل ایرانی��ان به خری��د خودروه��ای روز دنیا 
در ح��ال افزایش اس��ت. میزان ف��روش محصوالت 
میتسوبیش��ی در ایران طی سال گذشته با رشد ۱۶ 
براب��ری مواجه ب��وده و در مجموع ۳۲۰۰ دس��تگاه 
خودروی میتسوبیش��ی طی سال ۲۰۱۶ در ایران به 
فروش رسیده اس��ت. هم اکنون ۴۱ نمایندگی فعال 
میتسوبیش��ی در ایران فعال هستند که این شرکت 
ژاپنی درصدد اس��ت ب��ا همکاری نماین��ده خود در 
ای��ران، این تعداد را به بی��ش از ۵۰ نمایندگی فعال 
افزایش دهد و بدین ترتیب میزان فروش محصوالت 
خود و سهم عرضه در بازار خودروی ایران را افزایش 

دهد. 

قیمت قطعی و شرایط فروش 
برلیانس C3 کراس اعالم شد

برلیان��س C3 به عنوان جدیدتری��ن عضو خانواده 
برلیانس، از ۲۲ مردادماه با قیمت قطعی ۵۷ میلیون 
و ۵۰۰ هزار تومان توس��ط سایپا پیش فروش خواهد 
ش��د.  مهدی جمالی، مدیرعامل گروه خودروسازی 
سایپا، در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودروی مشهد، 
زم��ان پیش فروش و قیمت قطع��ی جدیدترین عضو 

خانواده برلیانس یعنی C3 کراس را اعالم کرد. 
ب��ه گزارش اقتصاد آنالی��ن وی با اعالم اینکه پس 
از تبلیغات انجام ش��ده در مورد این خودرو، تقاضای 
بس��یاری برای برلیانس C3 از ط��رف مردم مطرح 
ش��ده اس��ت، به خبرنگاران گف��ت: از ۲۲ مردادماه 
پیش ف��روش برلیانس C3 با قیم��ت نقدی و نهایی 
۵۷ میلی��ون و ۵۰۰ ه��زار تومان آغاز خواهد ش��د 
و متقاضی��ان می توانند نس��بت ب��ه پیش خرید این 
خ��ودرو اقدام کنن��د. به علت اس��تقبال خوب مردم 
از ای��ن خودرو طی چند ماه گذش��ته، از واحد تولید 
درخواست شده است تا با برنامه ریزی دقیق، بتوانیم 
پاس��خگوی نیاز تمام مش��تریان برای تولید و عرضه 
کاف��ی این خودرو ب��وده تا مانند دیگ��ر محصوالت 
س��ایپا، شاهد تشکیل صف برای ثبت نام و خرید این 

خودرو نباشیم. 
برلیان��س C3 کراس مانند دیگ��ر اعضای خانواده 
برلیانس، در شرکت پارس خودرو، زیرمجموعه گروه 
س��ایپا تولید و عرضه خواهد شد. بدین ترتیب عالوه 
بر س��ری های ۲۰۰ و ۳۰۰ برلیانس، حاال C3 نیز به 
س��بد محصوالت پارس خودرو و س��ایپا افزوده شده 

است. 
خ��ودروی برلیان��س C3 به پیش��رانه ۱.۵ لیتری 
چهار سیلندر VVT یا »س��امانه زمان بندی متغیر 
سوپاپ« و توان خروجی ۱۰۵ اسب بخار مجهز است 
و یک جعبه دنده چهار سرعته، وظیفه انتقال نیروی 
قوای محرکه آن را برعهده دارد. این خودرو به نوعی 
نس��خه مرتفع تر H320 است و امکانات و تجهیزات 

آن با مدل کوچک تر خود برابری می کند. 
از مهم تری��ن ویژگی ها و امکان��ات رفاهی و ایمنی 
این خودرو می توان به موارد زیر اش��اره کرد: فرمان 
برقی، سوئیچ بدون کلید، سانروف، عیب یاب خودکار، 
آینه های برقی، مولتی مدیا، جی پی اس، سیستم های 
ترم��ز ضد قف��ل و دیس��کی ABS  و EBD در هر 
چهار چرخ و دو کیسه هوا مخصوص سرنشینان جلو. 

 

اخبار

شروع رنو در ساوه 
فرماندار س��اوه با اعالم این خبر که کارهای نهایی 
قرارداد فعالیت شرکت خودروسازی رنوی فرانسه در 
س��اوه به اتمام رسیده است، گفت: سازمان گسترش 
و ایدرو با این شرکت فرانسوی صبح دوشنبه قرارداد 
را امض��ا کردن��د.  بهاروند افزود: با آغ��از به کار این 
شرکت خودروس��ازی بیش از ۶ هزار نفر مشغول به 
کار خواهند ش��د.  وی سرمایه گذاری اولیه این طرح 
را ۴۰۰ میلی��ون یورو عنوان کرد و گفت: در س��ال 
اول ۱۵۰ هزار خودرو و سال دوم ۳۰۰ هزار دستگاه 
ان��واع خودرو در س��اوه تولید خواهد ش��د.  بهاروند 
اضافه کرد: ۶۰درصد س��رمایه گذاری خارجی و ۴۰ 
درصد س��رمایه گذاری داخلی است.  فرماندار ساوه با 
بیان اینکه این طرح انتقال تکنولوژی اس��ت، افزود: 
تولی��دات این ش��رکت هم برای اس��تفاده در داخل 

کشور و هم برای صادرات پیش بینی شده است. 

رونمایی از نخستین هیوندای اکسنت 
ساخت کرمان موتور در مشهد

هیوندای اکسنت که تا قبل از این یک خودروی صرفا 
وارداتی به حساب می آمد، از این پس در کرمان موتور 
تولید و به زودی به بازار داخلی عرضه می شود.  اکسنت 
معرفی ش��ده در نمایشگاه بین المللی خودروی مشهد 
دارای مش��خصات فنی ذیل است:  موتور این خودروی 
کره ای ۱۵۱9 سی سی و از نوع WT  است و خودرو ۴ 
سیلندر و ۱۶ سوپاپ دارد و با استاندارد یورو ۶ وارد بازار 
ایران می شود. همچنین هیوندای اکسنت معرفی شده 
دارای سیستم فرمان برقی بوده و از گیربکس با کیفیت 
اتوماتیک ۴ سرعته بهره می برد.  این خودروی تازه وارد 
به س��بد تولیدات کرمان موت��ور دارای امکاناتی نظیر 
س��اندروف، ترمز ای.بی.اس، دکمه استارت، کامپیوتر 
سفری و دوربین دید عقب است. از دیگر تجهیزات این 
خودروی س��دان و باکیفیت می توان به صفحه نمایش 
۷ اینچی، سیس��تم بلوتوث، تهویه مطبوع اتوماتیک و 
همچنین سیستم جی.پی.اس اشاره کرد.  کرمان موتور 
قصد دارد این خودروی تازه وارد را با قیمتی حدود 9۵ 

میلیون تومان در بازار ایران عرضه کند. 

حواله های پژو 2008 قابل 
خریدوفروش نیست

هاشم یکه زارع با اشاره به خریدوفروش امتیاز ثبت نام در 
طرح پیش فروش خودرو پژو۲۰۰8، گفت: حواله های پژو 
۲۰۰8 به هیچ عنوان قابل خریدوفروش نیست و انتقال 
و خریدوفروش حواله ها غیرقانونی است.  مدیرعامل گروه 
خودروسازی ایران خودرو، قیمت خودروی پژو ۲۰۰8 را 
98 میلی��ون و 9۰۰هزارتومان عنوان و تصریح کرد: این 
قیمت براساس تغییرات نرخ ارز ممکن است متغیر شود 
و در ص��ورت ثابت ماندن نرخ ارز ب��ا رقم 98 میلیون و 
9۰۰ هزار تومان به فروش می رس��د.  همچنین براساس 
اطالعات دریافتی قرار اس��ت پژو ۲۰۰8 از ش��هریورماه 
به مش��تریان تحویل داده شود. گفتنی است پژو ۲۰۰8 
 B جدید یک خودروی شاس��ی بلند چندمنظوره کالس
اس��ت که از موتور » THP165 EAT6« بهره برده و 

موفق به کسب رتبه مصرف سوخت A شده است. 

آغاز پیش  فروش کوییک سایپا از 
شهریورماه 

مدیرعام��ل گ��روه خودروس��ازی س��ایپا گف��ت: 
پیش فروش کوییک از شهریورماه آغاز می شود. 

مهدی جمالی در حاشیه بازدید از نمایشگاه خودرو 
 C30 مشهد، با اش��اره به اینکه قیمت نهایی برلیانس
حدود ۵۷.۵ میلیون تومان تعیین ش��ده است، گفت: 
در پی تبلیغات انجام ش��ده تقاضاهای زیادی برای این 
خودرو مطرح ش��ده ک��ه در این راس��تا از واحد تولید 
تقاض��ا ک��رده ام به گونه ای عمل کنند که پاس��خگوی 
تقاضا باش��ند و شاهد تشکیل صف برای این محصول 
مانند سایر محصوالت نباشیم.  مدیرعامل سایپا با بیان 
اینکه به زودی و حداکثر تا اوایل شهریورماه پیش فروش 
خودروی کوییک را آغاز خواهیم کرد، تصریح کرد: این 
خودرو آبان ماه وارد بازار می ش��ود و مطالعات در زمینه 
قیمت گذاری در حال انجام است، به طوری که هم زمان 
ب��ا آغاز پیش ف��روش قیمت را به ص��ورت قطعی اعالم 

می کنیم تا مشتریان بتوانند به راحتی خرید کنند. 

خروج پراید از چرخه تولید قبل از 
موعد مقرر

وی در ادامه درباره مس��ائل مطرح شده در زمینه 
تحقی��ق و تفحص مجلس ش��ورای اس��المی درباره 
قیم��ت پراید، گفت: با وجود می��ل باطنی خودم به 
دلیل اینکه پراید متعلق به اقش��ار کم درآمد است و 
بخش��ی از درآمد خانوارهای ایرانی را تامین می کند، 
قصد دارم به صورت خودجوش و پیش از اینکه زمان 
اجرای اس��تانداردهای اجباری هش��تاد و سه گانه در 
تاریخ اول دی ماه 9۷ برس��د، این خ��ودرو را از بازار 
خ��ارج کنیم. جمالی درباره نگرانی مردم نس��بت به 
جایگزینی پراید با یک محصول دیگر اظهار کرد: در 
گروه سایپا مطالعات خوبی انجام شده و محصوالتی 
طراحی شده تا بتواند پاسخگوی نیاز این اقشار باشد. 

تازه های خودرو

سوناتا 2018، نسخه  بازار خاورمیانه رونمایی شد



ب��ه دنبال نتفلیک��س و آمازون، غول عظیم ش��بکه اجتماعی 
یعنی فیس بوک، قصد دارد نمایش های تلویزیونی اصیل و سایر 

محتواهای ویدئویی را روی پلتفرمش به نمایش در بیاورد. 
ب��ه گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، 
 ،Reuters تازه تاس��یس آژانس 
خبر داده اس��ت ک��ه فیس بوک 
تولی��د  ش��رکت  چندی��ن  ب��ا 
 Vox Media،نظی��ر محت��وا 
BuzzFeed  و ATTN ب��رای 
ساختن ویدئوهای سرگرم کننده 
ک��ه ب��رای ج��ذب کارب��ران و 
دالرهای تبلیغاتی به کار بس��ته 
خواهد ش��د، قرارداد امضا کرده 

است. 
فیس ب��وک قص��د دارد دو نوع 
محت��وای ویدئوی��ی پخش کند؛ 

اول��ی ویدئوهای با برنامه و داس��تان اس��ت ک��ه طوالنی تر و به 
مدت 20 تا 30 دقیقه که متعلق به فیس بوک هس��تند و دومی 
ویدئوهای��ی به مدت 5 تا 10 دقیقه هس��تند ک��ه به فیس بوک 

تعلق ندارند. 
براس��اس گفته های منابع موثق، فیس بوک حاضر است برای 
نمایش ه��ای طوالنی تر مبلغ 250 هزار دالر پرداخت کند و این 
رقم برای ویدئوهای کوتاه تر 10 
تا 35 دالر در نظر گرفته ش��ده 

است. 
انتظار می رفت  همان طور که 
تبلیغات ه��ا روی ه��ر دو ن��وع 

محتوا پخش خواهند شد. 
پس از آنکه مینا لفیور، مدیر 
اجراییMTV، در اوایل س��ال 
جاری، ب��رای هدایت و راهبری 
س��اخت و پخ��ش محتواه��ای 
ش��د،  اس��تخدام  ویدئوی��ی 
فیس بوک برای س��نجیدن این 
ایده و رویکرد، پخش مس��تقیم 
رویدادهای ورزش��ی را در چند ماه اخیر آغاز کرده است. اخیرا، 
فیس بوک برای پخش مس��تقیم 20بازی از بازی های این فصل 

لیگ برتر بیسیال )آمریکا( به توافق رسیده است. 

همزمان با برگزاری بیس��ت و سومین نمایش��گاه بین المللی الکامپ، 
بنیانگ��ذار بانک اقتصادنوی��ن با حضور در غرفه های ش��رکت پرداخت 
نوی��ن، از نزدیک با محصوالت و خدمات نوین معرفی ش��ده از س��وی 

این ش��رکت در نمایش��گاه آش��نا ش��د.  به 
گ��زارش تاوان گذار، ش��رکت پرداخت نوین 
به عنوان یک��ی از ش��رکت های قدیمی این 
حوزه با مطالعه و برنامه ریزی دقیق نس��بت 
به معرفی خدمات و محصوالت جدید اقدام 
کرده که بخشی از این محصوالت و خدمات 
در نمایش��گاه الکامپ معرفی شد.  از جمله 
این محصوالت و خدمات می توان به موبایل 
پ��وز )MPos(، نوی��ن تل، خدم��ت پنجم، 
نوی��ن تک و صندوق جس��ورانه صدراوین و 
ش��تاب دهنده  نوین اش��اره کرد که در این 
نمایش��گاه معرفی ش��دند و مورد اس��تقبال 
متخصصان ای��ن بخ��ش و بازدید کنندگان 

نمایش��گاه قرار گرفتند، ضمن اینکه این ش��رکت با حضور در س��الن 
تخصصی استارتاپ ها، زمینه توسعه و گسترش فضای کسب و کار فعاالن 
این عرصه را فراهم کرد.  وی در حاشیه بازدید از غرفه شرکت پرداخت 

نوین در نمایشگاه الکامپ، با اشاره به رویکرد بانک اقتصادنوین در ارائه 
خدمات نوین به مشتریان گفت: بانک اقتصادنوین پیش زمینه های الزم 
ب��رای معرفی خدمت جدی��د و محصوالت نوین را فراه��م کرده که از 
جمله این پیش نیازها می توان به راه اندازی 
شرکت پرداخت نوین اشاره کرد.  مهندس 
صدرهاشمی نژاد تاکید کرد: سرعت تحول 
در دوره حاضر به ش��دت افزای��ش یافته و 
الگوهای تکنولوژی به شدت در حال تغییر 
اس��ت. اگر دو قرن طول کشید تا انسان ها 
در قرن بیس��تم از رفتارهای مردم در قرن 
1۸ تعج��ب کنند، مردم در آینده بس��یار 
نزدی��ک از رفت��ار ما در ق��رن 21 تعجب 
خواهن��د ک��رد. کوتاه ش��دن ای��ن تعجب 
حاصل س��رعت تغیی��ر تکنولوژی اس��ت.  
وی ب��ه ل��زوم توجه به ش��تاب دهنده ها و 
اس��تارتاپ ها اش��اره کرد و گفت: توجه به 
این بخش ها از الزامات موفقیت سازمان در آینده نه چندان دور خواهد 
بود که خوشبختانه شرکت پرداخت نوین با درک اهمیت توجه به این 

بخش ها اقدامات موثر و خوبی در حوزه های جدید داشته است. 

 Mastercard از یک مدل کارت بیومتریک رونمایی کرده اس��ت که 
قابلیت های چیپست و پین کد و همین طور سنسورهای بیومتریک دارد. 
طرح آزمایشی این کارت ها در حال حاضر تنها در آفریقای جنوبی انجام 

ش��ده اس��ت.  به گزارش  ام بی ای نیوز، پس 
از گوش��ی های هوش��مند، پلیس، فرودگاه ها 
و ورودی س��اختمان ها حال زمان آن اس��ت 
ک��ه در مس��ائل پولی و مالی ه��م از تکنیک 
شناسایی توسط اثرانگشت برای ایجاد امنیت 
بیشتر برای کاربران اس��تفاده شود. در طرح 
آزمایشی Mastercard در آفریقای جنوبی 
کارت های اعتباری با قابلیت اسکن اثرانگشت 
رونمایی ش��دند.  این کارت دارای یک مربع 
کوچک در گوشه سمت راست خود است که 
از طریق آن اثر انگشت فرد را اسکن می کند. 
این ش��رکت اعالم کرده اس��ت ک��ه کاربران 
اگر اثر انگش��ت خود را در گوش��ی های اپل و 

اندروید ذخیره کرده باشند می توانند بدون تماس مجدد کارت با انگشتان 
دست پرداخت های ش��ان را انجام دهند.  به وسیله این کارت های جدید 
کاربران می توانند دو اثر انگش��ت از خود را که در چیپست EMV کارت 

ذخیره می شوند به آن اضافه کنند. کاربر می تواند کارت را داخل دستگاه 
کارتخوان قرار دهد و با قرار دادن انگشت خود روی قسمت اثر انگشت آن 
را شناسایی کند. این شرکت اعالم داشته است که تکنولوژی بیومتریک 
به عنوان یک فعالیت مضاف بر فعالیت های 
امنیتی دیگر ارائه شده است و این تکنولوژی 
قدم بعدی بانک ها برای استفاده از اثرانگشت 
برای شناس��ایی افراد برای کار با اپلیکیشن 
بانک ها است.  قابلیت این سیستم از طریق 
یک سیستم چک منطقی انجام شده است و 
انتظار می رود که این سیستم تا پایان سال 
گس��ترش پیدا کند. ای��ن آزمایش با کمک 
 Pick’n pay و Absa کارمندان دو شرکت
در آفریقای جنوبی انجام ش��ده اس��ت.  در 
 Pick’n pay همین راس��تا مدیر ش��رکت
در یک کنفرانس خبری اظهار داش��ته از 
اینکه این طرح آزمایش��ی برای نخستین 
بار در ش��رکت متبوعش اتفاق افتاده بسیار مسرور است و این طرح 
بایومتری راحتی و پیش��رفت امنیتی را برای مش��تریانش به ارمغان 

خواهد آورد. 

حساب کاربری اپل در اینستاگرام روز گذشته به صورت رسمی آغاز 
به کار کرد. این کمپانی در حال حاضر مجموعه ای از تصاویر ثبت شده 
با آیفون توسط عکاسان مختلف را به نمایش گذاشته و آن را »نگاهی 

از دریچ��ه دوربین آیفون کاربران سرتاس��ر 
جهان« نامیده است. 

به گزارش دیجیاتو، در واقع هر پست این 
صفح��ه، ویدئویی از عکس های یک کاربر و 
فایلی صوتی از توضیحات او در مورد تصاویر 
ثبت ش��ده را نش��ان می دهد. اپل کاربران 
اینس��تاگرام را دعوت کرده تا با استفاده از 
هشتگ ShotoniPhone# در این پروژه 
ش��رکت کنند.  اپل مدت هاست که چندین 
حس��اب کاربری تایید شده برای بخش های 
مختلف کسب و کارش از جمله اپل موزیک، 
آیتونز، بیتس، آیبوکس و شوهای تلویزیونی 
 Planet of the و Carpool Karaoke

Apps  را در اختیار دارد، اما مشخص نیست چرا تازه به فکر نمایش 
توانایی تصویربرداری آیفون افتاده؛ قابلیتی که همواره نقش بسزایی را 

در کمپین های تبلیغاتی آنها ایفا می کند. 

اهال��ی کوپرتین��و حت��ی در بیلبورده��ای تبلیغاتی ش��هری هم از 
عبارت »ثبت شده با آیفون« اس��تفاده کرده اند، اما در اینستاگرام که 
بزرگ ترین شبکه اجتماعی عکس محور در سطح جهان محسوب شده 
و تقریب��ا در تمامی موبایل ها حضور دارد، 

تاکنون فعالیتی نداشته اند. 

 فیل شیلر رابطه خوبی
با اینستاگرام ندارد

فیل شیلر، مدیر ارش��د بخش بازاریابی 
جهان��ی اپ��ل در س��ال 2012 پ��س از 
عرضه اپلیکیش��ن اینستاگرام برای پلتفرم 
اندروید، حس��اب کاربری خودش را حذف 
کرد و گفت این ش��بکه بیش از حد بزرگ 

شده است. 
به هر حال، اینس��تاگرام اکنون بیش از 
700 میلی��ون کاربر فع��ال در ماه دارد و 
آنقدر بزرگ و تاثیر گذار است که اپل هم نمی تواند آن را نادیده بگیرد؛ 
پ��س چه جایی بهتر از اینس��تاگرام برای نمایش عکاس��ی حرفه ای با 

آیفون؟ 

پرداخت نوین، حامی توسعه استارتاپ هانمایش های تلویزیونی و ویدئو در فیس بوک حساب کاربری رسمی اپل در اینستاگرام آغاز به کار کردMastercard  و کارت هایی با قابلیت تشخیص اثر انگشت 

گذار کشور از اقتصاد تک محصولی به سمت اقتصاد دانش بنیان ازجمله 
نیازهای امروز جامعه علمی و فناوری و محافل اقتصادی کش��ور اس��ت. 
دکتر اس��ماعیل قادری فر، مدی��رکل دفتر برنامه ری��زی فناوری معاونت 
علمی ریاس��ت جمهوری، درباره توس��عه اقتصاد دانش بنیان در کش��ور 
به جام جم می گوید: معاونت علمی و فناوری ریاس��ت جمهوری تاکنون 
سعی کرده است با توسعه زیست بوم کسب و کار دانش بنیان و اکوسیستم 
نوآوری در کشور به این موضوع توجه جدی داشته باشد. ایجاد توسعه و 
استقرار شرکت های دانش بنیان نظام اقتصادی کشور را از اقتصاد سنتی 
به س��مت اقتصاد مبتنی ب��ر دانایی، نوآوری، فناوری و علم دس��تخوش 
تغییر و تحول اساس��ی می کند. همچنین معاونت علمی و فناوری سعی 
دارد با حمایت از کس��ب و کار ش��رکت های دانش بنیان و توس��عه آنها از 
نظ��ر کمی و کیفی به ای��ن موضوع بپردازد. به این ترتیب امروز ش��اهد 
این هس��تیم که 3500 ش��رکت دانش بنیان از کارگروه ارزیابی و تأیید 

صالحیت شرکت های دانش بنیان گذشتند و تأییدیه دریافت کردند. 
وی می افزای��د: صندوق نوآوری و ش��کوفایی نی��ز به عنوان بزرگ ترین 
نهاد س��رمایه گذاری خطرپذیر در کش��ور ش��کل گرفته اس��ت و از این 
ش��رکت ها حمایت های الزم را به عمل می آورد. موضوع مهم ایجاد بازار 
برای ش��رکت های دانش بنی��ان، از مهم ترین برنامه هایی اس��ت که ما به 
دنبال تحقق آن هستیم. در بخش دیگر برای توسعه زیست بوم فناوری و 
نوآوری در کش��ور به دنبال حمایت از شرکت های خالق و نوآور هستیم. 
این ش��رکت ها ممکن است در س��طح فناوری های پیشرفته نباشند، اما 
ظرفیت اش��تغال زایی و توسعه کس��ب و کار زیادی را در دل خود دارند. 
صنایعی مثل گردش��گری، موزه ها، هتل ها، بازی های رایانه ای، رس��انه ها 
و… هم��ه در بحث صنای��ع خالق و نوآور مورد توجه ق��رار می گیرند و 
می توانند ظرفیت اش��تغال زایی باالیی را به خود اختصاص دهند. تحول 
بس��یار عظیمی که امروز ش��اهد آن هس��تیم این اس��ت که هر روز یک 
ش��رکت نوپا و ن��وآور در حوزه هایی مثل فن��اوری اطالعات و حمل و نقل 
به عن��وان یک مثال مانوس برای جامعه خلق ارزش می کند. این حوزه ها 
به عنوان زمینه های توس��عه اکوسیس��تم نوآوری و فن��اوری مورد توجه 
معاون��ت علمی و فناوری ق��رار گرفته اند و ما س��عی می کنیم برای آنها 
ظرفیت سازی کنیم. در کنار آنها سرمایه گذارهای خطرپذیر نیز به سمت 
س��رمایه گذاری روی این ش��رکت ها می روند که می تواند با اس��تفاده از 
راهکارهای نوین و خالق خلق ارزش کند، به مشکالت جامعه توجه کند 

و از نظر اشتغال زایی سطح باالتری داشته باشد. 
دانایی، رمز موفقیت اقتصاد دانش بنیان

فروش شرکت های دانش بنیان تا پایان سال 1395 به بیش از 30 هزار 
میلیارد تومان افزایش پیدا کرده اس��ت، درحالی که حدود 100 هزار نفر 
از فارغ التحصیالن نیز در این ش��رکت ها فعال هس��تند. این نشان دهنده 
این است که ما با هماهنگی هایی که می توانیم بین دستگاه ها و نهادهای 
مختلف داش��ته باش��یم و از طرفی ش��رایط را برای جوانان فراهم کنیم، 
می توانیم به توس��عه اقتص��اد دانش بنیان و کس��ب و کار نوآورانه بیش از 
گذشته امیدوار باش��یم و از این راه بتوانیم مشکالت اقتصادی و تولید و 

اشتغال را رونق ببخشیم. 
عناص��ر مختلف��ی در کش��ور در اکوسیس��تم ن��وآوری و زیس��ت بوم 
کس��ب و کار دانش بنیان نق��ش دارند؛ پارک های عل��م و فناوری و مراکز 
رش��د، س��رمایه گذارهای خطرپذیر، بنگاه های بزرگ اقتصادی کشور که 
بازاره��ای بزرگی در اختیار دارند و ش��تاب دهنده های فناوری و نوآوری 
ازجمله ارکان این زیس��ت بوم هس��تند. دکتر قادری فر در ادامه، معاونت 

علم��ی و فن��اوری را به عنوان نهادی برای س��اماندهی این مراکز معرفی 
می کند و می افزاید: در معاونت علمی و فناوری مرکزی برای س��اماندهی 
مراکز نوآوری و فناوری کش��ور ایجاد ش��ده اس��ت که مجوزهای الزم را 
صادر می کند و به این ترتیب این مراکز می توانند در عرصه کس��ب و کار 

دانش بنیان فعالیت داشته باشند. 
گرچه طبیعت خیلی از ش��رکت های نوپا شکست است، همین تجربه 
اس��ت که پل های پیروزی را می س��ازد. اگر شتاب دهنده ها با هوشمندی 
کنار ش��رکت های نوپا قرار بگیرند و معاونت علمی تسهیلگری های الزم 
و هماهنگی های بین بخش��ی را انجام دهد، این ش��تاب دهنده ها در کنار 
شرکت های نوپا در اقتصاد دانش بنیان اثرگذاری خواهند داشت. معاونت 
علمی و فناوری س��عی می کند در توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری در 
کش��ور به همه عناصری که می توانند در توس��عه اکوسیستم نقش آفرین 

باشند توجه کند و حمایت های الزم را به عمل آورد. 
تجربه جهانی نیز نش��ان داده است بسیاری از شرکت های نوپا شکست 
خورده اند، اما از آن تجربه ها به موفقیت های بزرگ تری دس��ت یافته اند. 
تنوع ایده ها و کس��ب و کارهای نوپا ضامن موفقیت و رش��د آنهاس��ت. در 
نهایت می توان گفت مسیر انتخاب شده درست است، اما به عمق و شتاب 

بیشتری نیاز دارد. 
تجاری سازی زودهنگام

کس��ب و کارهای نوپا و در حال رش��د، مهم ترین عوامل پیش��رفت علم 
و فن��اوری در جهان ام��روز به ش��مار می روند. دکتر پ��درام عطایی، از 
فعاالن حوزه کس��ب و کار اینترنت اش��یا که پیش از این مدیر تیم هوش 
مصنوعی یک ش��رکت استارتاپ  موفق در واترلو کانادا بوده است، درباره 
فضای ش��رکت های دانش بنیان در ای��ران به »جام جم« می گوید: یکی از 
چالش های جدی موفقیت طرح های دانش بنیان این است که متخصصان 
و فن��اوران پس از چند س��ال کار تحقیقاتی و فناوران��ه، ناگهان تصمیم 
به ورود به مرحله تجاری س��ازی می گیرند. در صورتی که بحث توس��عه 
فناوری و تجاری س��ازی باید به ش��کل موازی و از هم��ان ابتدا پیگیری 
ش��ود و در غیر  این صورت احتمال شکس��ت و هدررفت منابع بسیار باال 

خواهد بود. 
وی می افزاید: نکته دیگر اینکه مدتی است بحث طرح های دانش بنیان 
بس��یار مورد توجه قرار گرفته و تعداد این ش��رکت ها به س��رعت افزایش 
یافته است. این در حالی است که فرآیند اخذ درجه دانش بنیان به میزان 
کافی ش��فاف نیس��ت. عالوه بر این الزامات مورد نیاز ب��رای به موفقیت 
رس��اندن این تعداد شرکت دانش بنیان در کش��ور وجود ندارد. شایسته 
اس��ت که مس��ئوالن به جای تمرکز روی افزایش تعداد این مجموعه ها 
روی کیفی��ت آنه��ا تمرکز کنند. اگر تع��داد زیادی از این ش��رکت ها با 
شکس��ت مواجه ش��وند، ممکن است موجی از س��رخوردگی را در آینده 
ب��ه دنبال بی��اورد. همانطور که وقتی چند س��ال پیش ب��ا تعداد زیادی 
از فارغ التحصیالن تحصیالت تکمیلی در کش��ور روبه رو ش��دیم که برای 
آینده آنها برنامه ریزی نشده بود، در مورد شرکت های دانش بنیان نیز این 

اتفاق قابل پیش بینی است. 
دکت��ر عطای��ی تصریح می کن��د: هنگامی که بحث ص��ادرات به میان 
می آید، کیفیت کار ش��رکت های نوپا با عمر کوت��اه طبیعتا نمی تواند به 
قدری باال باش��د که امکان صادرات � به خص��وص در بخش فناوری های 
پیشرفته � پیدا کنند، بنابراین شایسته است که ابتدا بحث تجاری سازی 
محصوالت دانش بنیان در داخل به درستی پیگیری شود، موفقیت آنها در 
داخل به نمایش درآید، سپس بحث های مربوط به صادرات مطرح شود. 

اس��تارتاپ  ایده ای اس��ت که با هزینه منابع و ریس��ک اندک از یک 
کس��ب و کار کوچک به رش��د و تکامل می رسد. این ایده ها توسط افراد 
نخبه که معموالً از دانشجویان هستند منشا می گیرد، اما در نخستین 
جش��نواره بین المللی فناوری های نوین ش��هری که در اصفهان برگزار 
می ش��ود، این بار دانش آموزان نخبه این اس��تان هس��تند که به جمع 
اس��تارتاپ ها می پیوندند تا قبل از ورود ب��ه فضای آکادمیک، دانش را 
ب��ه ثروت تبدیل کرده و پیرو س��خنان مقام معظ��م رهبری گره ای از 

مشکالت اقتصادی بگشایند. 
محمدصادق بیجندی، معاون جهاد دانشگاهی در گفت وگو با ایسنا، 
در خصوص برگزاری رویداد جش��نواره و نمایش��گاه فناوری ش��هری، 
اظهار ک��رد: مجموعه رویدادهای کارآفرین��ی در حوزه های مختلف با 
توجه ب��ه توانمندی  اف��راد و نیازهای یک منطقه و پتانس��یل موجود 
در جهاد دانشگاهی تعریف ش��ده است. در این رویدادها استعدادهای 
مختلف شناس��ایی ش��ده  و به سمت کانون های ش��کوفایی خالقیت، 

مراکز رشد و پارک علم و فناوری هدایت 
می شوند. 

اکوسیس��تم  در  اف��زود:  بیجن��دی 
کارآفرینی جهاد دانشگاهی از مرحله ایده 
تا تولید محصول همراه با یک اس��تارتاپ 
پیش می رود و افراد را مورد حمایت قرار 

می دهد. 
وی با اش��اره ب��ه خالقی��ت و نوآوری 
جوانان، تصریح کرد: اگر این افراد هدایت 
نشوند، ممکن است خالقیت و نوآوری به 
نتیجه مطلوب نرس��د. خالقیت و نوآوری 
زمانی محقق می شود که همراه با آموزش 

صحیح، هدایت و مشاوره باشد. 
رئیس س��ازمان تجاری سازی و فناوری 

اش��تغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی در پاسخ به این پرسش که 
چه ایده هایی می تواند به اس��تارتاپ تبدیل شوند، گفت: زمانی که یک 
فرد به یک ایده فکر می کند، همزمان با او در دنیا 17 نفر دیگر نیز به 
آن ایده فکر می کنند. ایده زمانی به محصول تبدیل می شود که همراه 
با فرآیندهای برنامه نویس��ی، دریافت مشاوره، جمع آوری اطالعات و... 

باشد. 
بیجن��دی در خص��وص تجاری س��ازی فناوری ه��ا تصری��ح ک��رد: 
تجاری سازی در تمام کش��ور موضوعی جدید است، اما با حمایت های 
معاونت علمی وفناوری ریاس��ت  جمه��وری و برنامه هایی که در جهاد 
دانشگاهی برگزار شده است، در چند سال اخیر توجه بسزایی به بحث 

تجاری سازی شده است. 
وی گفت: شرکت های زیادی وجود دارند که در زمینه تجاری سازی 
موف��ق نیس��تند. این ش��رکت ها دارای ایده های خ��وب و برنامه ریزی 
مناسبی بوده اند، اما بازار هدف را به درستی شناسایی نکرده اند. جهاد 
دانش��گاهی حلقه میان ایده و بازار را بررس��ی می کند تا ش��رکت ها و 

استارتاپ ها در زمان ارائه محصول دچار مشکل نشوند. 
معاون جهاد دانشگاهی در خصوص برگزاری این رویداد برای مقطع 
دبیرس��تان، اظهار کرد: بیشتر رویدادهای کشور مختص دانشجویان یا 
افراد آزاد اس��ت و توجه زیادی به دانش آموزان نمی ش��ود، درحالی که 
ورودی دانش��گاه های کش��ور از آم��وزش و پرورش اس��ت. اگر بتوانیم 

ادبیات و مفاهیم رویداد استارتاپ و کسب و کارهای نوپا را در دبیرستان 
آم��وزش و به دانش آموزان جهت دهیم، در دانش��گاه ها اتفاقات خوبی 

رخ خواهد داد. 
محمد نیلفروشان، رئیس مرکز جش��نواره فناوری های نوین شهری 
نیز با اش��اره به توانمندی باالی ش��رکت کنندگان این جشنواره اظهار 
کرد: باید با تالش و کوش��ش جمل��ه »ما می توانیم« را به منصه ظهور 
برسانیم و جش��نواره  برگزار شده فرصت مناس��بی برای دانش آموزان 

است. 
محمد نیلفروشان با اشاره به تصادفات جاده ای و مشکالت گاردریل ها 
از جمله قطع شدن دست و پای افراد در هنگام تصادف، افزود: در این 
جشنواره نرده های کامپوزیتی ارائه شده است که هم ایمن تر هستند و 
هم مشکالت گاردیل ها را ندارند. افراد در استارتاپ ها باید به مشکالت 

موجود در جامعه بیندیشند و راه حل های جدید ارائه دهند. 
وی با بیان اینکه مشکالت کشور با حضور جوانان حل می شود، گفت: 
س��ه نوجوان به دفتر او مراجعه کرده و با 
مطرح کردن توانایی س��اخت پهپاد برای 
آتش نشانان، درخواست کمک کرده اند. به 
این منظور برای کمک به آنان جلس��ه ای 
را با مدیر آتش نشانی برگزار کردیم تا آن 
نوجوانان بتوانند طرح خود را ارائه دهند. 
مش��اور شهردار اصفهان تصریح کرد: از 
پهپاد طراحی و س��اخته شده توسط این 
نوجوانان رونمایی شد که این پهپاد قادر 
به حم��ل 20کیلو بار اس��ت. در حوادث 
آتش س��وزی  اگ��ر خودروی آتش نش��انی 
ظ��رف 20 دقیقه به محل حادثه برس��د، 
ای��ن پهپ��اد در مدت زم��ان دو دقیقه به 

محل حادثه می رسد. 
نیلفروش��ان با اشاره به ش��عار اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: اقتصاد 
مقاومتی به معنای اقتصاد ریاضتی نیس��ت؛ اقتصاد مقاومتی به معنای 
مرزش��کن بودن است، به این معنا که تکنولوژی کشور در تمام جهان 

خواهان داشته باشد و جوانان  ما در دنیا دارای اعتبار باشند. 
در ادام��ه وجیهه لوح موس��وی، مع��اون فناوری و هوشمندس��ازی 
آموزش و پرورش اظهار کرد: این جش��نواره نخس��تین تجربه آموزش 
و پرورش در اس��تارتاپ  اس��ت، دانش آموزان تیزهوشی که دارای طرح 
هس��تند در این جشنواره ش��رکت کردند، اما از قبل هدفمند نبودند و 

کسی از آنها حمایت نکرده است. 
لوح موس��وی افزود: خوشحالیم که با مفهوم استارتاپ آشنا شدیم و 
توانستیم شاهد رشد و تقویت طرح های دانش آموزان در این جشنواره 
باش��یم و دانش آموزان این تجربه را کسب کنند که قبل از اینکه وارد 

دانشگاه شوند به اهداف خود برسند. 
وی ادام��ه داد: آم��وزش و پرورش پتانس��یل های زی��ادی در زمینه 
اس��تارتاپ دارد و اگ��ر بتوانیم ای��ن زمینه را از دانش��گاه به آموزش و 
پرورش منتقل کنیم، می توانیم در پایان هر هفته با برگزاری استارتاپ  

به بهبود و تقویت ایده های دانش آموزان کمک کنیم. 
به گزارش ایس��نا، نخستین نمایش��گاه و جشنواره فناوری های نوین 
ش��هری از 13 تا 15 مردادماه به مدت سه روز در نمایشگاه بین المللی 

پل شهرستان برگزار شد. 

اوبر در تالش برای یافتن یک مدیرعامل جدید است و با نزدیک شدن به 
زمان تعیین شده برای اشغال این سمت، جستجوها شدت یافته است. تاریخ 

تعیین شده برای انتصاب مدیرعامل اوبر، ماه دسامبر است و این استارتاپ 
بلندپرواز سیلیکون ولی قصد دارد شناخته شده ترین اسامی دنیای تجارت را 

در لیست احتمالی خود قرار دهد. تا به حال نام جفری ایملت، مدیرعامل جنرال 
الکتریک که به زودی این شرکت را ترک می کند و مگ ویتمن، مدیرعامل 

اچ پی، در لیست اوبر قرار گرفته اند. البته مگ ویتمن گفته است که عالقه ای 
به این کار ندارد. ویتمن که چندی پیش از بورد اچ پی استعفا داد، اعالم کرده 

است که به ماندن در اچ پی تعهد دارد.
به گزارش زومیت افرادی زیادی برای هدایت این شرکت در نظر گرفته 

شده اند. البته این احتمال نیز وجود دارد که تراویس کاالنیک قصد برگشتن 
به سمت مدیرعاملی اوبر داشته باشد. جفری ایملت ۶۱ ساله که هفته 

آینده از پست مدیرعاملی جنرال الکتریک کناره گیری می کند، یکی از 
گزینه های مناسب است. جفری ایملت در شرکت جنرال الکتریکس استراتژی 

استارتاپ ها را در پیش گرفته و در سال ۲۰۱۵ نیز بخش دیجیتال این شرکت ها 
را راه انداخت. این موارد باعث می  شوند ایملت جاذبه زیادی برای اعضای 

هیئت مدیره اوبر داشته باشد.
اعضای هیئت مدیره اوبر مشخص نکرده اند که چگونه قصد دارند برای 

استارتاپی که در یکی از حساس ترین دروان خود به سر می برد، مدیرعامل 
جذب کنند. مواردی همچون از دست دادن سهم بازار به استارتاپ رقیبی 

همچون لیفت و خدشه دار شدن برند این شرکت در برابر مسافران، حساسیت 
این دوره را بیشتر می کنند. البته هنوز نقاط روشنی در کارنامه اوبر دیده 
می شود. میزان پرداختی به تاکسی های این شرکت در سال گذشته از ۲۰ 

میلیارد دالر بیشتر شد و سافت بانک نیز به خرید بخشی از سهام اوبر عالقه 
پیدا کرده است. اما تغییر مسیر اوبر نیاز به فردی باتجربه و کاردان دارد. 
جیسون هانولد، یکی از کارشناسان متخصص استخدام مدیران، می گوید:

گرچه وجود یک مدیرعامل زن برای این شرکت بسیار خوب خواهد بود، 
اما اولویت باید انتخاب بهترین گزینه فارغ از جنسیت باشد. اوبر به یک 

مدیرعامل دلسوز، دارای سابقه خوب، اصیل و شاخص نیاز دارد.

فوت وفن رونق کسب وکارهای دانایی محور آموزش کسب و کارهای نوپا از دبیرستان شروع شود
تالش برای یافتن مدیرعامل جدید اوبر شدت می یابد

 جفری ایملت
مدیرعامل اوبر خواهد شد؟
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فرانس��ه و آلمان در تالش هستند تا از شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا 
مانند گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون به هر نحو ممکن مالیات گرفته و از فرار 
مالیاتی آنها جلوگیری کنند.  به گزارش فارس، پیش از این بسیاری از رهبران 
کشورهای اروپایی از اینکه شرکت های بزرگ فناوری در آمریکا تنها به دنبال 
کسب سود بیشتر و با فعالیت در کشورهای اروپایی به دنبال فرار مالیاتی و به 
حداکثر رساندن درآمدشان هستند، اظهار نارضایتی کرده بودند. برونو لو مایر، 
وزیر اقتصاد فرانس��ه در این مورد گفته اس��ت: اروپا باید بیاموزد که از منافع 
اقتصادی خود با قدرت بسیار بیشتری دفاع کند، همان طور که چین و آمریکا 
این کار را می کنند. ش��ما نمی توانید از مزایای فعالیت اقتصادی در فرانس��ه و 

اروپا بدون پرداخت مالیاتی که دیگر شرکت ها می پردازند، برخوردار شوید. 

تالش فرانسه و آلمان برای مالیات 
گرفتن از اپل و گوگل

دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی ایران گفت بنابر اعالم پلیس فتا، 300هزار فروشنده 
در ش��بکه های اجتماعی وجود دارد که نظارتی بر آنها وجود ندارد و می توانند س��بب 
تشنج بازار شوند. برنامه »گفت و گوی اقتصادی« رادیو گفت وگو با موضوع اصناف، حلقه 
اتصال تولید تا بازار و با حضور رضا الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کار اینترنتی ایران 
و س��یدمهدی کاظمی، مدیر اتحادیه تولید قطعات خودروی ایران به روی آنتن رفت.  
س��یدمهدی کاظمی با اش��اره به فرموده امام )ره( مبنی بر اینکه اصناف بازوی انقالب 
هستند، گفت: متاسفانه دولت ها و مسئوالن هیچ نظارت و نظری بر اصناف نداشته اند 
و اصال اصناف را به حساب نیاورده اند که مشکالت شان چیست. از نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی و دولت این توقع را داریم که قدری هم به اصناف توجه کنند مخصوصا 

صنف بزرگ قطعات خودروی ایران که در وضعیت اسفناکی به سر می بریم. 

۳۰۰ هزار فروشنده بدون نظارت در 
شبکه های اجتماعی وجود دارد



من از اعت��راف به اینکه هنوز هم غذای 
مک دونال��د    )Happy meal( ش��اد  
)مک دونال��د وی��ژه ک��ودکان( را حتی در 
اواخر ده��ه دوم زندگی ام دوس��ت دارم، 
احس��اس خجالت نمی کن��م. حقیقت این 
اس��ت که اس��تراتژی تبلیغاتی مک دونالد 
ب��رای ای��ن محصول، من را در هر س��نی 
به خود ج��ذب می کند، مخصوصا مواقعی 
که تبلیغ یا بیلب��وردی را می بینم که آن 
همبرگره��ای آب��دار و س��یب زمینی های 
سرخ کرده  و ترد دوران کودکی ام را تبلیغ 
می کند. به راس��تی اس��تراتژی تبلیغاتی 

پشت این بیلبوردها چیست؟ 
به گزارش سایتchetor، شکی نیست 
که بس��یاری از ما طعمه )با خوش��حالی( 
اس��تراتژی های تبلیغاتی یک ش��رکت یا 
کس��ب و کار ش��ده ایم که این استراتژی ها 
م��ا را به خرید کاال یا خدم��ات آنها وادار 
تبلیغاتی،  ک��رده  اس��ت. اس��تراتژی های 
ابزارها و کمپین هایی هستند که موفقیت 
یا شکست عملیات فروش یک کسب وکار 

را رقم می زنند. 
برترین روش های تبلیغاتی

هنگامی که یک شرکت قادر به بررسی 
نیازهای احساس��ی مخاطبان خود باشد، 
وع��ده می دهد ک��ه محصول��ش می تواند 
ه��دف خاصی را ب��رآورده کند یا عملکرد 
خاصی را انجام دهد. این عملکرد یا هدف 
می تواند نیاز عاطفی فرد را در زمینه های 

زیر پاسخ بگوید. 
- احس��اس تعلق به یک گروه خاص یا 

احساس پذیرفته شدن 
- احساس امنیت 

- احساس جذاب بودن 
- مورد پذیرش خود بودن. 

بسیاری از تبلیغ کنندگان محصوالت خود 
را در رابط��ه با چیزهایی تبلیغ می کنند که 
مردم از زندگی خ��ود می خواهند؛ مواردی 
مانن��د تجم��ل، ث��روت، ش��هرت، زیبایی، 
خانواده یا عش��ق. آنه��ا اطمینان می دهند 
که با استفاده از محصو ل شان، قادر خواهید 
بود به این خواس��ته های تان برس��ید. اجازه 
دهید نگاهی داش��ته باش��یم ب��ه برخی از 
محبوب تری��ن و مؤثر ترین اس��تراتژی های 
تبلیغاتی  که خودتان هم شاید آنها را دیده 

باشید. 
ترس

ت��رس ی��ک روش بس��یار رای��ج برای 
اقن��اع بس��یاری از م��ردم اس��ت. گاه��ی 
اوقات ش��رکت ها می گوین��د اگر محصول 
ی��ا خدمات ش��ان را نخرید، ممکن اس��ت 
اتفاق��ات خیلی ب��دی برای ت��ان رخ دهد. 
ش��رکت ها می دانن��د که م��ردم از جذاب 
نبودن، پذیرفته نش��دن، مسخره شدن یا 
احس��اس نا امنی هراس دارند.  محصوالت 
زیادی وعده می دهند که ش��ما را از ش��ر 
چیزهای��ی مث��ل ب��وی ب��دن، چربی ها یا 
موهای زائد خالص می کنند. اینها می تواند 
به فرد کمک کند احساس جذاب تر بودن 

و پذیرفته شدن داشته باشد. 
خانواده ایده آل

در  ک��ه  خان��واده ای  کل��ی،  به ط��ور 
آگهی ه��ای بازرگان��ی ی��ا در تابلوه��ای 
تبلیغاتی می بینید، از افراد جذابی تشکیل 
ش��ده اس��ت که به نظر می رس��د کامال با 
یکدیگر همراه هستند. این یک استراتژی 

تبلیغات��ی محب��وب ب��رای نش��ان دادن 
خانواده ای ایده آل اس��ت، به این امید که 
م��ردم باور کنند ی��ک محصول یا خدمت 
خ��اص برای آنه��ا به همان ص��ورت یک 

خانواده ایده آل را به وجود می آورد. 
فاکتور »باحال بودن«

همه م��ا می خواهیم ج��ذاب یا به قول 
مع��روف  »باح��ال« ب��ه نظ��ر برس��یم و 
متخصصان دنی��ای تبلیغات هم به خوبی 
از ای��ن میل م��ا آگاهند. ب��ه همین دلیل 
شرکت ها سعی دارند شما را متقاعد کنند 
که اگر از محصول ش��ان اس��تفاده نکنید، 
مزیت ه��ا و خصوصیات  »باح��ال بودن« 
خود را از دس��ت می دهی��د یا اینکه دیگر 

»فاکتور زیبایی« را نخواهید داشت. 
اسباب بازی های شگفت انگیز

حتما یادتان هست که وقتی بچه  بودید، 
اس��باب بازی ها در تبلیغات ش��ان کارهای 
ش��گفت انگیزی می کردند که در نس��خه 
واقعی ش��ان نمی توانس��تند انج��ام دهند. 
بسیاری از شرکت ها اسباب بازی های خود 
را در ح��ال انج��ام کارهای��ی باورنکردنی 
نش��ان می دهند ک��ه واقعا ق��ادر به انجام 
آن نیس��تند، از جمل��ه اتومبیل هایی که 
تک چ��رخ می زنن��د، عروس��ک هایی ک��ه 
حرکت یا گریه می کنن��د یا هواپیماهایی 
که در هوا حلقه تش��کیل می دهند و دور 

خود می چرخند. 
کلمات مبهم

قانون از تبلیغ کنن��دگان می خواهد که 
حقیق��ت را در تبلیغات خ��ود بگویند. با 
این حال، آنها تمایل به استفاده از کلمات 
ی��ا عباراتی دارند که باع��ث گمراه کردن 
بیننده می شود. مثاًل »طبیعی«، »جدید«،  
»بخش��ی از« و »م��ا به… ش��ما اهمیت 
می دهیم« برخی از ای��ن کلمات، عبارات 
فریبنده ای هس��تند که به طور معمول در 

تبلیغات استفاده می شوند. 
تخریب کردن

در تبلیغات، اگر شرکتی مطمئن نباشد 
که چگونه باید محصول خود را برجس��ته 
کن��د، به تخری��ب برخی از رقبا متوس��ل 

می شود تا خودش بهتر به نظر برسد. 
رگ خواب

این اس��تراتژی تبلیغاتی مثل متوس��ل 
شدن به احساسات می ماند و زمانی انجام 
می ش��ود که یک ش��رکت از رس��انه های 
مختلف برای ایجاد حالتی عاطفی در شما 
ب��رای درگیر کردن تان و دادن احس��اس 
خ��وب به ش��ما اس��تفاده کن��د. به عنوان 

مث��ال، تصاویر زیبا از ک��ودکان و نوزادان 
یا از حیوانات کوچک می تواند رگ خواب 
افراد را به دس��ت گرفته و به احساسات او 

چنگ بزند. 
شخصیت های جذاب یا بامزه به عنوان 

تبلیغ کننده محصوالت
آدم های  ی��ا  غیرواقعی  ش��خصیت های 
واقعی زیادی هس��تند که ممکن است در 
ذهن شما با محصوالت مختلفی ارتباط و 
همنشینی داشته باشند. به تنقالت مورد 
عالقه دوران کودکی خ��ود فکر کنید که 
با ش��خصیت هایی هم��راه بودند. از جمله 
»ببر تونی« که نماد یک صبحانه تشکیل 
شده از غالت بود. همه این شخصیت های 
مش��هور ی��ک ن��وع اس��تراتژی تبلیغاتی 
هستند تا کودکان و بزرگساالن یک نماد 
یا تصوی��ر خاص را در ذهن ش��ان به یک 

محصول مرتبط کنند. 
با هم بودن

هم��ه م��ا امی��د داری��م و می خواهیم 
که خانواده کاملی داش��ته باش��یم و یک 
اس��تراتژی تبلیغاتی آسان برای شرکت ها 
این اس��ت که یک محص��ول خانوادگی را 
در موقعیتی نش��ان دهن��د که پدر و مادر 
و فرزن��دان کنار هم و با یکدیگر س��رگرم 
هس��تند. این ح��س با هم ب��ودن در آن 
تبلیغ الق��ا می کند که محص��ول قادر به 
ایجاد لذت و ش��ادی هم برای کودکان و 

هم برای بزرگساالن است. 
آمار و ارقام

ش��رکت ها برای آنکه ی��ک محصول یا 
یک سرویس، معتبر تر و قابل اعتماد تر به 
نظر برس��د از آمار و ارقام خاصی استفاده 

می کنند. 
قدرت ستاره ها

اف��راد مش��هور، قهرم��ان نوجوان��ان و 
قهرمانان ورزش��ی زیادی توسط شرکت ها 
یا برندها به خدمت گرفته می ش��وند تا در 
فروش و اعتباربخش��ی به محصول کمک 
کنن��د. محص��والت غذای��ی و لباس های 
مختلفی هس��تند ک��ه افراد مش��هور آنها 
را تبلی��غ می کنن��د. این یک اس��تراتژی 
تبلیغاتی قوی برای کودکان و به خصوص 
برای آنهایی است که شاید متوجه نشوند 
ستاره مشهورش��ان در حال گرفتن تأیید 
از آنه��ا برای یک نام تج��اری یا محصول 

خاص است. 
به گروه پیوستن

هیچ کس نمی خواهد احس��اس کند که 
کنار گذاشته شده است و تبلیغ کنندگان 

هم این را می دانند. به دنبال استراتژی های 
تبلیغات��ی ای باش��ید که شعارهای ش��ان 
مخاطب را ترغیب کند که »تنها نمانید«، 
»ب��ه جمع ما بپیوندید« یا »همه انجامش 
می دهند، ش��ما هم می توانی��د.« اینجور 
ش��عارها مردم را تشویق می کند به جمع 

مشتریان شما بپیوندند. 
هیجان

در تبلیغ��ات تلویزیون��ی، بیلبورده��ا یا 
انواع دیگر تبلیغات، به س��ختی می توانید 
کسی را پیدا کنید که به نظر برسد در آن 
لحظه خ��اص دارد کاری را انجام می دهد 
که دوس��ت ندارد. حتی اگر آن کار صرفاً 
خوردن یک همبرگر باش��د، شما با دیدن 
آن تبلیغ به این باور می رسید که این کار 
بهترین لحظه روز آن ش��خص است. یکی 
از استراتژی های محبوب تبلیغاتی، همین 
نش��ان دادن هیج��ان در چه��ره آدم های 
حاضر در آگه��ی، تبلیغ��ات تلویزیونی یا 

بیلبوردها است. 
تغییر مقیاس

اغلب این اتف��اق می افتد که یک آگهی 
یا تابلوی تبلیغاتی درباره یک نوش��یدنی، 
همبرگ��ر ی��ا چی��ز دیگ��ری می بینید و 
زمانی که ش��ما برای خری��د آن می روید، 
متوجه می ش��وید محص��ول واقعی نصف 
اندازه آن چیزی اس��ت که انتظار داشتید. 
ای��ن یک نمون��ه از تغییر مقیاس اس��ت. 
در تغیی��ر مقی��اس، تبلیغ کنندگان کاری 
می کنند که محصول بزرگ تر یا کوچک تر 

از حالت واقعی به نظر برسد. 
صدا

در بس��یاری از تبلیغ��ات، ب��رای آنک��ه 
یک محص��ول جذاب ت��ر به نظر برس��د، 
تبلیغ کنندگان از موسیقی یا دیگر صداها 
اس��تفاده می کنند. به عن��وان مثال، صدا 
باعث می ش��ود اسباب بازی بیشتر از آنچه 
واقعا هس��ت، زنده و واقعی به نظر برسد. 
موسیقی نیز می تواند نکاتی هیجان انگیز و 
شاد به یک محصول بیفزاید و جذابیت آن 

را برای مخاطب بیشتر کند. 
ویرایش انتخابی

در آگهی ه��ای بازرگان��ی، ویرایش های 
انتخاب��ی و حذف های زی��ادی در فرآیند 
تولی��د وجود دارد. ب��رای مثال، اگر تبلیغ 
در مورد بسکتبال باشد و نشان داده  شود 
که بازیکنان تمام توپ های خود را به سبد 
می اندازند، یک فرصت خوب وجود دارد تا 
پرتاب ه��ای ناموفق به دق��ت ویرایش و از 
فیلم حذف شوند. به طور کلی، شرکت های 
داس��تان  نمی خواهند ش��ما  تبلیغ کننده 

کامل را در مورد محصول شان ببینید. 
زمان روز

برخ��ی  ک��ه  می بینی��د  تبلیغ��ات  در 
آگهی های خ��اص در زمان ه��ای خاصی 
از روز پخ��ش می ش��وند. به عن��وان مثال، 
تبلیغ��ات س��اندویچ در مت��رو، معم��وال 
حوال��ی وق��ت ناه��ار پخش می ش��ود. از 
سوی دیگر، شربت سرماخوردگی انکوئیل 
)NyQuil( که یک داروی عمومی برای 
مص��رف ش��بانه اس��ت، در تلویزی��ون در 
ساعات ش��ب ظاهر می ش��ود، زیرا مردم 
زمانی که به یک محصول احتیاج دارند، به 
احتمال زیاد به تبلیغات آن توجه بیشتری 

نشان می دهند. 
blog.udemy.com :برگرفته از 

استراتژی های برتر تبلیغاتی در دنیای امروز
ایستگاه تبلیغات

برنامه ریزی برای تبلیغات جانبی
مانند تمام انواع تبلیغ��ات، در مورد تبلیغات جانبی 
نی��ز اول بای��د برنامه ریزی تبلیغات جانبی و س��پس 
پیاده سازی انجام شود. برای تبلیغات جانبی باید بسیار 
دقیق و با حوصله برنامه ریزی کنید. نباید س��عی کنید 
مجموع��ه ای از کلم��ات، قیمت و عک��س را کنار هم 
بچینید و بعد سریع کار را تمام کنید و انتظار بهترین 
نتیجه را هم داشته باشید. به گزارش هورموند، قبل از 
اینکه دست به تهیه بروشور بزنید، ابتدا نکات زیر را در 
نظر بگیرید و با توجه به این نکات برنامه ریزی تبلیغات 

جانبی انجام شود. 
1- هدف تبلیغ را مش��خص کنی��د؛ آیا می خواهید 
مش��تریان جدید پی��دا کنید یا به مش��تریان موجود 

اطالعات بدهید؟ 
2- خوب فکر کنید ببینید با بودجه موجود از عهده 
چه کارهایی بر می آیید. طرحی آزمایشی تهیه کنید و 
از چاپخانه برای چاپ آن قیمت بگیرید، آنگاه ببینید آیا 

از عهده هزینه تمام شده برمی آیید یا نه. 
3- پیامی سازماندهی شده و طرحی روشن و شفاف 
داشته باشید. انتظار نداشته باشید خوانندگان بنشینند 
و به دقت متن شما را بخوانند. طرح و متن آگهی باید 
واضح، روشن، سرشار از اطالعات مفید و مهم تر از همه 

مختصر باشد. 
4- آنق��در روی عن��وان و متن آگهی کار کنید تا در 
نهایت متن و عنوانی بسیار دقیق و کوتاه به دست آید. 
باید مطمئن ش��وید که هیچ لغ��ت اضافی و زائدی در 
عنوان نیامده، در ضمن عنوان باید وسوسه انگیز باشد. 
5- عناص��ر نامربوط را که فق��ط باعث حواس پرتی 
خوانن��دگان می ش��ود از آگهی حذف کنی��د. هنگام 
طراحی و نوش��تن متن بی غرض باشید و نکاتی را که 

برای رساندن پیام ضروری است در متن بگنجانید. 
6- ت��ا جای��ی که می توانی��د روی طرح م��ورد نظر 
کار کنید. آن را تغیی��ر دهید، اصالح کنید، طرح های 
دیگ��ر را امتحان کنید تا در نهایت بهترین طرح خلق 
ش��ود. عناصر مختلف را بدون نظ��م کنار هم نگذارید. 
هوشمندانه طراحی کنید و بکوشید طرح آگهی جذاب 

و قابل فهم باشد. 
7- مت��ن و محتویات باید ارتباط منطقی با یکدیگر 
داشته باشند. اطالعات زیاد و نامربوط یا متنی سنگین، 
حجیم و پیچیده در بروش��ور اس��تفاده نکنید. مسلما 
مخاطبان شما وقت خواندن تمام این مطالب را ندارند. 
8- عادالن��ه قض��اوت کنی��د. آیا متن دوس��تانه ای 
نوشته اید؟ آیا فورا توجه را جلب می کند؟ آیا خود شما 

حاضرید چنین بروشوری را بخوانید؟ 
اگر کار را گام به گام بنویسید و طراحی کنید، یعنی 
هر بار فقط روی یک مرحله کار انجام دهید و مطمئن 
ش��وید آن مرحله با دقت هرچه تمام تر طراحی شده، 

آنگاه می توانید به موفقیت خود امیدوار باشید. 

نقش بیلبوردها در تبلیغات
بیلبورده��ا تبلیغ��ات بزرگی هس��تند ک��ه نزدیک 
بزرگراه ه��ا و خیابان ه��ا نصب و توس��ط سرنش��ینان 
وسایل نقلیه و عابران دیده می شوند. بیلبورد، تبلیغات 
محیطی هم نامیده می ش��ود؛ همچنین بیلبوردها در 
میدان ها ورزشی، پیست های اسب سواری روی بالون ها 
نصب می ش��وند. بنرهایی که توسط هواپیماها کشیده 

می شوند، هم نوعی بیلبورد هستند. 
به گزارش هورموند، بیلبوردها واس��طه های دیداری 
هس��تند و تصوی��ر بای��د واض��ح، جلب توجه کننده و 
به یادماندنی باش��د. به جز در موقعیت ه��ای ترافیکی، 
بیشتر بیلبوردها باید در مدت 7 تا 12 ثانیه دیده شوند، 
ازاین رو باید اساس��ا ساده باشند. بهتر است که بیش از 
7 کلمه روی بیلبورد نباش��د، به طوری که نام و لوگوی 
شما را هم در برگیرد؛ یک کلمه، حتی بدون کلمه بهتر 
است. بگذارید تصویر پیام را منتقل کند و محصول خود 

را با لوگو روی بسته نمایش دهید. 
ام��روزه قانون »یک آگهی، یک ایده« حاکم اس��ت. 
بیلبورده��ا از کوچک تا ب��زرگ، از چاپی )معموال روی 
وینیل( تا رس��م دس��تی )گاه��ی اوق��ات در طرفین 
س��اختمان ها(، از تخ��ت تا چهارگوش تا س��ه بعدی با 
اش��کالی که فرات��ر از محدوده بیلبورد هس��تند، دیده 
می ش��وند. بیلبوردها می توانند در ش��ب روشن شوند، 
عناصر متحرک داش��ته باشند )مانند اشیایی که با باد 
حرک��ت می کنند یا حرکت های هنری( یا الکترونیکی 
باش��ند مانند تلویزیون های ب��زرگ )پخش آگهی های 
متعدد با تصویر متحرک(.  بیلبوردها با مقدار ترافیک 
عبوری سنجش می شوند. هرچه بیلبورد بزرگ تر باشد، 
ویژگی های بیش��تری دارد و طوالنی ت��ر باقی می ماند 
)بیلبوردها معموالً ماهانه خریداری می شوند( و هرچه 

بیننده بیشتر باشد، قیمت بیلبوردها بیشتر است. 
بیلبوردها برای محصوالتی که ش��ناخت آنها آسان 
اس��ت و پیام س��اده ای دارند که به ص��ورت دیداری با 
حداقل کلمات منتقل می شوند، بسیار مناسب هستند. 
بیلبوردها برای رسیدن به اهداف عبوری و کسانی که 
در محدوده آن زندگی می کنند، واسطه خوبی هستند. 
بیلبوردها برای افزایش شناخت نام برند )با جمله نام ما 
را به خاطر بس��پارید( و یادآوری  )عبوری های روزانه از 

کنار بیلبورد( بسیار خوب هستند. 
بیلبوردها می توانند پی��ش از پخش کامل تبلیغات 
در تلویزیون، رادیو یا روزنامه به کار روند. بیلبوردها در 
موارد بسیاری در خروجی بزرگراه ها برای جهت دهی به 
خودروهای عبوری به س��مت رستوران ها و جاذبه های 

تفریحی به کار می روند. 
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تبلیغات خالق

آنچه در آگهی باال می بینید، سر تاس یک مرد است یا قسمت باالی یک نان همبرگر؟ در واقع در این آگهِی مک دونالد به مناسبت روز پدر، هر دو 
مورد نشان داده شده است. در این آگهی به شکل هوشمندانه ای با درک مخاطب از پدر و نان همبرگر بازی می شود و با اشاره ای زیرکانه به روز 

پدر، برای محصول مک دونالد نیز تبلیغ می شود.

کارگاه برندینگ

راه های بهبود داستان سرایی برای 
تبلیغات برند

داستان س��رایی صادقانه و جذاب می تواند ش��انس 
دیده شدن برند شما را افزایش دهد. چگونه می توان 

کیفیت و بهره وری داستان سرایی را باال برد؟ 
داستان س��رایی یکی از راه های بازاریابی برند برای 
جذب مخاطب اس��ت. ش��ما از طریق داستان سرایی 
می توانی��د خودتان را به مش��تری ها معرفی کنید و 
بگویید چه خدمات ی��ا محصوالتی برای ارائه دارید. 
داستان  اگر صادقانه باشد، باعث افزایش رابطه میان 
مشتری و برند می ش��ود و همچنین می تواند ارتباط 
عمیق��ی میان آنها برقرار  کند. چه��ار موردی که در 
ادام��ه این مقاله زومیت بررس��ی می ش��ود، مواردی 
هستند که کیفیت داستان سرایی یک برند را افزایش 

می دهند. 
1 -مخاطبان و هدف خود را به خوبی بشناسید

پیش از تولید محتوای م��ورد نظر، باید مخاطبان 
خ��ود را به خوبی شناس��ایی کنید. بعد از شناس��ایی 
مخاطب��ان ه��دف، می توانی��د آنها را به دس��ته های 
کوچک تر تقس��یم بندی کنید. متاس��فانه بسیاری از 
برندها ش��ناخت درستی از مخاطبان خود ندارند. در 
چنین ش��رایطی تولید کردن محت��وای مرتبط، کار 
سختی است و اغلب برندها به تولید محتوای عمومی 
روی می آورند. محت��وای عمومی برای تبلیغات برند 
مفید است، اما نمی تواند رضایت مشتری های خاص 

را جلب کند. 
بع��د از اینکه مخاطبان هدف شناس��ایی ش��دند، با 
اس��تفاده از تولی��د محتوای مورد نظ��ر می توان رابطه 
عمیقی میان آنها و برند ایجاد کرد. این محتوا س��طح 
آگاهی مخاطب��ان را باال می برد و باعث ایجاد درگیری 
میان مشتری و برند می شود. در نتیجه مشتری محصول 
شما را خریداری می کند و اگر انتظاراتش برآورده شد، 
تبدیل به مشتری وفادار برند شما خواهد شد. اگر هدف 
از داستان س��رایی ایجاد آگاه��ی در مورد یک محصول 
جدید باش��د، مواردی مانند به اشتراک گذاشتن نقدها 
و تجربه استفاده از محصول باید در محتوا آورده شوند. 

۲ -خاص باشید
برنده��ا با تولید ک��ردن ویدئوهای خ��اص و جدید 
می توانن��د رابطه خوبی با کاربر برقرار کنند و آنها را به 
سمت خود جذب کنند. به عنوان مثال فرض کنید شما 
فروشنده کارت های تبریک تولد هستید و می خواهید 
ب��رای برند خود تبلیغ کنید. س��اختن وید ئویی با این 
موضوع که یک ش��خص در روز تولدش کارت تبریک 

دریافت می کند، به هیچ عنوان جالب نیست. 
ویدئوهای کلیشه ای نمی توانند مخاطبان زیادی به 
س��مت یک محصول جدید جذب کنن��د. در چنین 
ش��رایطی شما برای ساختن یک ویدئوی جالب، باید 
خودتان را جای ش��خصی بگذارید که امروز تولدش 
اس��ت و احساس��ات او را به مخاطب نشان دهید. هر 
چق��در ایده ها جدیدتر و جالب تر باش��ند، مخاطبان 

بیشتری به سمت برند جذب خواهند کرد. 
۳ -ساده باشید

اعتب��ار و صح��ت، دو م��ورد از مهم ترین عناصری 
هس��تند ک��ه جذابی��ت یک ای��ده را ب��رای مخاطب 
باال می برن��د. این عناصر س��اده ترین و در عین حال 
پیچیده ترین مواردی هس��تند که داستان س��رایی و 
کس��ب و کار را به هم متصل می کنن��د. در این مورد 
اس��تفاده از کلمات کلیش��ه ای، شانس ش��ما را برای 
موفقی��ت افزای��ش خواهد داد. س��عی کنید خودتان 
باشید و اعتبارتان را نشان دهید. در واقع باید با حفظ 
س��ادگی کاری کنید که برند ش��ما ب��رای مخاطبان 
جذاب تر و دوست داش��تنی تر به نظر برسد. برند شما 
به مرور زمان از طرف رقیبان مورد حمله  قرار خواهد 
گرفت، بنابراین هر چقدر مخاطبان وفادار بیش��تری 
جذب کنید، بهتر می توانید رقیبان را مدیریت کنید. 
۴ -داستان را در محل مناسب به اشتراک بگذارید

بع��د از اینک��ه تصمی��م گرفتید از چ��ه پلتفرم و 
رسانه ای برای ارتباطات اس��تفاده کنید، باید عالیق 
مخاطب��ان را نیز در نظر بگیرید. ببینید آنها بیش��تر 
وقت خود را در کدام سایت یا شبکه اجتماعی سپری 
می کنن��د. به عنوان مثال رادیو محل مناس��بی برای 
تبلیغ یک برند اس��ت، اما اگر قصد دارید مشتری ها 
را ب��ه صفح��ه فروش هدای��ت کنید، باید از رس��انه 
دیگری استفاده کنید. فیس بوک مناسب ترین شبکه 
اجتماعی برای برندها  و کس��ب و کارهایی است که به 
دنبال لینک مس��تقیم برای هدایت کاربران هستند. 
مخاطبان دوست دارند در این شبکه اجتماعی فعال 
باش��ند و این به نفع برند ش��ما اس��ت. در واقع یک 
کسب و کار می تواند از این طریق یک ارتباط دوطرفه 
با مخاطبان خود برقرار کند. گروه های فیس بوک به 
ش��ما فرصت می دهند تا ببینید مردم این روزها در 
مورد چه موضوعی صحبت می کنند. اینکه به دنبال 
چ��ه چیزهایی هس��تند و حاضرند ب��رای خرید چه 

محصولی پول بدهند. 
FORBES منبع
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اصط��اح »اش��تباه« دارای بار معنایی 
منفی اس��ت. معن��ای آن این اس��ت که 
تصمیم��ی گرفته ی��ا کاری انج��ام داده 
باشیم که طبق طرح ریزی های مان پیش 
نرفته باشد و حاال باید با عواقب آن دست 

و پنجه نرم کنیم. 
ب��ا این وج��ود اغلب اش��تباهات، حتی 
آنهایی ک��ه در ابتدا بس��یار فجیع به نظر 
می رس��ند، در نهایت وقفه هایی موقتی در 
مسیر پیشرفت ما خواهند بود. در حقیقت، 
خیلی از اش��تباهات ما در نهایت به دارایی 
مثب��ت ما بدل خواهند ش��د، چراکه برای 
بهبود کسب و کار یا رویکردمان درس های 

با ارزشی به ما می دهند. 
ام��ا متأس��فانه همه اش��تباهات تا این 
ح��د بی ضرر نیس��تند. برخ��ی از آنها در 
دنیای بازاریاب��ی، به مجموعه تاش های 
ما آس��یب های بلند مدتی وارد می کنند. 
اغل��ب ای��ن اش��تباهات از آنجایی مضر 
هس��تند که در حالت عادی به راحتی به 

چشم نمی آیند. 
پس اگر یک کارآفرین تازه کار هستیم 
و مطمئن نیس��تیم کمپین بازاریابی مان 
درس��ت پیش می رود یا نه، برای خواندن 
موارد زیر اندکی وقت بگذاریم و اطمینان 
حاصل کنیم هیچ یک از این پنج اشتباه 

زیان بار را مرتکب نخواهیم شد. 

1- بی توجهی به برند
تاش برای بازاریابی کس��ب و کاری که 
برندی ن��دارد مثل این اس��ت که بدون 
آنک��ه آدرس را در اختی��ار کس��ی ق��رار 

دهیم در من��زل خود مهمان��ی بگیریم. 
برند ما ش��الوده ای است برای هویت مان؛ 
ه��م در براب��ر مش��تریان قدیم��ی و هم 
در براب��ر مش��تریان جدید. برن��د ما باید 
تم��ام پیام هایی را که به بی��رون منتقل 
می کنیم برجس��ته کند و در بر بگیرد؛ از 
محتوای وب سایت ما گرفته تا تصاویر بنر 

فیس بوک مان. 
وقتی افراد ب��ا برند یا لوگوی ما مواجه 
خواهند شد یا به نحوه حرف زدن و حوزه 
تخصص ما دقت خواهند کرد، باید ایده ای 
در مورد ویژگی های خاصی از کسب و کار 
ما در ذهن ش��ان  شکل بگیرد. بدون این 
ارتب��اط، داده ه��ا و اطاعات م��ا بی آنکه 
چی��زی را در ذهن کس��ی تداعی کنند 
در فضا معل��ق می مانند. به عاوه، هرچه 
ارتباطات بیشتری بسازیم، مشتریان مان 
بیشتر با برند ما آشنا می شوند و احتمال 

خریدشان از ما بیشتر خواهد بود. 

2- بازاریابی برای همه
م��ا باید انتخاب کنیم برای چه کس��ی 
بازاریابی خود را انج��ام می دهیم. با این 
وجود کارآفرینان بی ش��ماری ساده ترین 
تصمی��م را می گیرن��د و محص��والت یا 
خدمات خ��ود را ب��رای هم��ه بازاریابی 
می کنند. هرچه باشد »همه« بزرگ ترین 
مخاطبان ممکن هر کسب و کاری را در بر 
می گیرد و بیشترین بازگشت ممکن را در 
پی خواهد داشت، این طور نیست؟ پاسخ 
این اس��ت که خیر، این طور نیست! حتی 
اگر می توانس��تیم به نوعی از مجموعه ای 
از پلتفرم ه��ای مختلف پیام خاصی را به 
تمام انسان های روی زمین برسانیم، این 

پیام آنقدر ب��رای همه کلی و عام خواهد 
ب��ود که هیچ کس برای آن ارزش��ی قائل 
نخواهد شد و در ذهن کسی باقی نخواهد 

ماند. 
در عوض، برای آنکه خود را برجس��ته 
کنی��م، باید منحصر به فرد باش��یم و اگر 
می خواهیم تأثیری روی کس��ی بگذاریم، 
باید با او ارتباط پیدا کنیم. این دو ویژگی 
مس��تلزم این است که پیام های ما هر بار 
وی��ژه بخش خاص��ی از جمعیت طراحی 

شوند. 

3- رفت�ار ب�ا مخاط�ب براس�اس 
فرضیات

با تمام این حرف ها، بازاریاب هایی وجود 
دارند که می فهمن��د باید پیام های خود را 
برای بخ��ش خاصی از جمعی��ت طراحی 
کنند، اما با این وجود این کار را به ش��کلی 
اثربخش انج��ام نمی دهن��د. بخش اعظم 
این مش��کل به این علت است که به جای 
آنک��ه برای تأیید ایده های خود به داده ها و 
تحقیقات تکیه کنند، به فرضیاتی کلی که 
در مورد مخاطبان شان دارند اتکا می کنند.  
به عن��وان یک قانون کلی باید هر فرضی را 
زیر سوال برد. آیا تصمیمات بازاریابی خود 
را بر این اس��اس اتخ��اذ می کنیم که فکر 
می کنیم فان شیوه درست است یا اینکه 
این موض��وع در واقعیت اثبات می ش��ود؟ 
داده های تحقیقاتی تنها مسیر درست برای 

رسیدن به حقیقت است. 

4- س�رمایه گذاری بی�ش از حد یا 
ناکافی

سرمایه گذاری موفق روی یک کمپین 

بازاریاب��ی نیازمند تعادلی دقیق اس��ت. 
س��رمایه گذاری بی��ش از ح��د در آغ��از 
کمپی��ن و قب��ل از آنک��ه مخاطب هدف 
خ��ود را از نزدی��ک بشناس��یم، می تواند 
هدررف��ت بزرگی برای مان رق��م بزند. ما 
تا فرص��ت آزمودن پلتفرم ه��ای مختلف 
را پیدا نکرده باش��یم، نمی توانیم بفهمیم 
کدام یک می تواند برای ما بهترین انتخاب 
باش��د. با این تفاسیر دس��ت زدن به هر 
کاری براس��اس فرضی��ات، قم��ار بزرگی 

خواهد بود. 
از طرف دیگر، س��رمایه گذاری ناکافی 
نتایج ک��م و داده های ناکاف��ی برای مان 
به همراه خواهد داش��ت که هیچ نتیجه 

معناداری نمی توان از آنها گرفت. 

5- امتحان نکردن
بازاریابی برخاف میل ما بازی »هدف 
بگیر و ش��لیک ک��ن« نیس��ت. در بازی 
بازاریاب��ی باید م��دام انتظ��ارات تازه ای 
خل��ق کنیم تا بتوانیم ب��ه تدریج به یک 
اس��تراتژی بی نقص نزدیک تر شویم، آن 
ه��م درحالی که هیچ گاه واقع��اً نمی توان 
ب��ه آن رس��ید. تنه��ا راه بهتر ش��دن در 
این بازی، آزمودن اس��ت؛ اینکه چیزهای 
اس��تراتژی های  و  امتح��ان  را  ت��ازه ای 
جس��ورانه ای اتخاذ کنیم تا بفهمیم کدام 

نتیجه می دهند و کدام نه. 
هی��چ گاه ی��ک اس��تراتژی را از برنامه 
خ��ود حذف نکنیم مگر آنک��ه برای عدم 
اثربخش��ی آن داده ای در اختیار داش��ته 
باش��یم. فرصت یادگیری پیرامون برند و 
مشتریان خود را نیز تحت هیچ شرایطی 

نباید از دست داد. 

آیا استراتژی برندینگ شما فقط زیانبارترین اشتباهات کارآفرینان تازه کار در بازاریابی
پول های تان را هدر می دهد؟ 

 بازگشت س��رمایه )ROI( از اهمیت بسیار زیادی 
برای کس��ب وکارها برخوردار است. هیچ کسب وکاری 
مایل نیس��ت انرژی خود را صرف کارهایی کند که از 

آنها هیچ نتیجه ای عایدش نمی شود. 
برندسازی یکی از مهم ترین استراتژی هایی است که 
کس��ب وکارها هزینه زیادی را برای آن صرف می کنند 
زیرا اگر برندس��ازی به ش��کلی صحیح صورت بگیرد، 
نتایج فوق العاده ای را برای یک کسب وکار ایجاد خواهد 
کرد. ش��هرت، محبوبیت، فروش، درآمد و بس��یاری از 

موارد مشابه در سایه برندینگ ساخته می شوند. 
ب��ه گ��زارش ibazaryabiاما اغلب اش��تباهاتی در 
فرآیند برندسازی صورت می گیرد که به جز هدر دادن 
پول، عایدی دیگری برای کس��ب وکار ش��ما ندارد. آیا 
ش��ما به قدری که در استراتژی برندسازی خود هزینه 
می کنید، نتیجه می گیرید؟ اگر نه، ش��اید شما یکی از 

موارد زیر را رعایت نمی کنید. 
- شما در برندسازی سرمایه گذاری کرده اید، اما 
آن را به یک اس�تراتژی بازاریابی واقعی مرتبط 

نساخته اید
برندس��ازی تصویری از شرکت ش��ما به مردم نشان 
می دهد. آن ورای لوگو، رنگ و فونت شما است. آن باید 
بتواند ماموریت، چشم انداز و ارزش های کسب وکار شما 
را به مردم نشان دهد.  برندسازی فقط به معنای یافتن 

مشتریان بالقوه جدید نیست. 
برندس��ازی فقط ب��ه معنای آگاهی س��ازی و جذب 
مش��تری در کوتاه مدت نیست؛ برندس��ازی به معنای 
آگاهی س��ازی، یافتن مشتریان بالقوه، فروش و تبدیل 

آنها به مشتریان همیشگی است. 
اگر واقعاً می خواهید یک برند محبوب ش��وید، باید 
فرآیند برندینگ را به درس��تی انجام دهید. برندینگ 
با حوزه های دیگر کسب وکار همچون بازاریابی، روابط 

عمومی، فروش و … در ارتباط است. 
- شما بهترین تولیدکننده  هستید، اما محصوالت تان 

برای مشتریان اصلی تان مناسب نیست
شناخت مشتریان نخستین قدم برای مطمئن شدن 
از ه��در ندادن پول  های تان در حوزه برندینگ اس��ت. 
بس��یاری از برندها تمام فعالیت های خود را براس��اس 
مصرف کنندگان ش��ان تنظیم می کنند. باید بدانید که 
مصرف کنندگان جدای از مشتریان اصلی شما هستند. 
این مشتریان هس��تند که در برندسازی هدف قرار 
داده می ش��وند، نه مصرف کنن��دگان. بنابراین قبل از 
اینکه بفروشید، به طراحی کاراکتر مشتری بپردازید تا 

به درستی او را هدف قرار دهید. 

- شما یک نام برای برند انتخاب کرده اید، اما شناخت 
کسب وکار شما با آن نام برای تان در اولویت نیست

به تمام برندهای مشهوری که می شناسید، فکر کنید. 
چه چیزی از آنها بیش از هر چیز دیگری در خاطرتان 

نقش می بندد؟ مطمئنا نام آنها. 
اگر به عنوان یک برند نام مناسبی برای خود انتخاب 
نکرده اید، احتماال در حال هدر دادن س��رمایه های تان 

هستید. 
یکی از مهم ترین اصل ها در برندسازی این است که 
نام مناس��بی را برای برند خود انتخ��اب کنید و آن را 
در تمامی پیام های بازاریابی و رس��انه های خود به کار 

گیرید. 
- فقط به جنبه بصری برندسازی توجه می کنید

بله زیبایی بسیار مهم است و باید توجه ویژه ای به آن 
صورت گیرد، اما به تنهایی کاری را از پیش نمی برد. 

زیبای��ی ممکن اس��ت توجه مخاطبان بس��یاری را 
به خود جل��ب کند، اما راه حلی که ش��ما به آنها ارائه 
می دهید، مهم تر از هویت بصری تان اس��ت. حتی اگر 
شما هزینه های بس��یار زیادی را صرف تولید ویدئوها، 
لوگ��و و هویت بصری برندت��ان بکنید، باید به محتوا و 
ارزش��ی که ارائه می کنید، بیشتر توجه کنید. مطمئن 
باشید که برند ش��ما عاوه بر زیبایی، ارزش  زیادی به 

مخاطبان ارائه می کند. 
- در کانال های اشتباهی به برندسازی می پردازید

همانطور که اش��اره کردیم، ش��ناخت مشتریان در 
ارتب��اط ب��ا برندینگ بس��یار مهم و پراهمیت اس��ت. 
شناخت مشتریان نه تنها به شما کمک می کند تا روی 
محصوالت مناسبی تمرکز کنید، بلکه در بازاریابی نیز 

تأثیر گذار خواهد بود. 
ش��ما ب��رای اینک��ه آگاه��ی م��ردم از برندت��ان را 
افزایش دهید، به ارس��ال پیام های بازاریابی و افزایش 
آگاهی س��ازی نی��از دارید. اگ��ر تمرکز خ��ود را روی 
کانال های اش��تباهی قرار دهید، هر بودجه ای که برای 

برندسازی صرف کنید هدر خواهد رفت. 
یک برند خوب نتایج به دس��ت آم��ده از کانال های 
مختلف را اندازه گیری کرده و هر کدام را که بازگش��ت 

سرمایه بیشتری به او می دهد، انتخاب می کند. 

از منسوخ شدن محصوالت قدیمی 
خود پیشگیری کنید! 

هر کاالیی که تولید می شود، تنها می تواند به مدت 
کوتاهی روی بورس باشد و مشتری جلب کند. 

مخصوصاً امروزه ک��ه کاالها مدام در حال تغییر و 
تحول هس��تند. تکنولوژی و تغییر سبک های زندگی 
مردم موجب ش��ده است که تنوع و روزآمد شدن در 
محصوالت با س��رعت باالیی اتف��اق بیفتد و معموال 
بعد از چند ماه یا چند س��ال، محصوالت جدیدتر با 
امکانات بیش��تر و به روزتری به بازار عرضه می ش��ود. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، براس��اس تجربیات 
مش��اوره بازاریاب��ی تقریب��اً پس از گذش��ت حول و 
حوش پنج سال، محصوالت قدیمی جزو محصوالت 
منسوخ ش��ده محس��وب می ش��وند و تولید و فروش 
آنها به پایان می رس��د. از طرفی، طراحی و تولید هر 
محصولی با صرف هزینه های باالیی انجام می شود و 
بودجه کافی ب��رای تولید محصوالت جدیدتر پس از 
چند ماه غالباً غیر ممکن است. اما راه حل هایی وجود 
دارد ک��ه می توان کااله��ای قدیمی خود را دوباره به 
بازار عرضه کرد و مش��تریان هدف خود را به دس��ت 

آورد. 

1- مشتریان خود را تغییر دهید
ممکن اس��ت زمانی محصول شما محصول خوبی 
براساس بازاریابی باش��د ولی به دلیل قدیمی شدن، 
مش��تریانش کم ش��ده یا کا دیگر مش��تری نداشته 
باش��د. اگر از کیفیت محصول خود مطمئن هستید 
و می دانید که محصول خوبی اس��ت، در این شرایط 
بهتر اس��ت مش��تریان خود را تغییر دهی��د تا اینکه 

بخواهید محصول تان را تغییر دهید. 

2- دس�تاوردهای جدید در صنای�ع دیگر را 
وارد صنعت خود کنید

ش��ما می توانید از ایده های خاقانه و دستاوردهای 
جدی��د در صنایع دیگر اس��تفاده کنید و آنها را وارد 
صنع��ت خود کنید. خیلی از تولیدکنندگان و صنایع 
با الگوگی��ری از صنایع دیگر توانس��ته اند در صنعت 
خودش��ان نوآوری داشته باشند یا محصوالت قدیمی 
خ��ود را ب��ا تکنول��وژی جدیدتری وارد ب��ازار کنند. 
به عن��وان مثال هنری ف��ورد توانس��ت از تکنولوژی 
در صنعت بس��ته بندی گوش��ت در بخش تولید خود 

استفاده کند. 

3- تغییر در محصول کنونی
شما می توانید با تغییرات اندکی، محصوالت کنونی 
خود را با ش��کل و ظاهر دیگری به بازار عرضه کنید. 
می توانید در جنبه های مختلف آن از جمله موارد زیر 
تغییراتی را ایجاد و دوباره آنها را به بازار عرضه کنید. 

- بسته بندی جدید
یک��ی از تکنیک ه��ای بازاریاب��ی که ب��رای جدید 
کردن محصوالت قدیمی اس��تفاده می ش��ود، تغییر 
شکل بسته بندی آنهاست. بس��ته بندی در بازاریابی، 
نخس��تین چیزی است که به چشم مشتریان می آید 
و تأثیر زیادی در جلب مش��تری دارد، بنابراین برای 
جلب مش��تریان بیشتر، یکی از بهترین راه حل ها این 
است که بسته بندی محصول در بازاریابی را جدیدتر 

و جذاب تر طراحی کنید. 
-  محصول تان را اصالح کنید

به نظر مشاوره فروش، در صورتی که امکان اصاح 
محصوالت قدیمی وجود دارد بهتر اس��ت که آنها را 
اص��اح کنید. گاهی ممکن اس��ت نقصی که در یک 
محصول قدیمی وجود دارد موجب ش��ود مش��تریان 
آن کم شود، بنابراین شما می توانید با اصاح مشکل 
محص��ول خود، آن را دوباره به بازار عرضه کنید و به 

فروش برسانید. 
- تغییر کارایی محصول

گاه��ی نیز ممکن اس��ت ب��ا تغیی��ر دادن کارایی 
محص��ول خ��ود بتوانید آن را مجددا ب��ه بازار عرضه 

کنید و مشتریانی را به دست آورید.
 

4- ایجاد تغییر در پروسه تولید یا مواد اولیه آن
یک��ی دیگ��ر از راه حل ه��ای بازاریابی اس��تفاده از 
محصوالت قدیمی این اس��ت که پروسه تولید آن را 
تغییر دهید یا با تغییر مواد اولیه اش بتوانید محصولی 

جدید یا با کیفیتی متفاوت به بازار عرضه کنید. 

ایستگاه بازاریابیکلید

بازاریابی خالق

 Hankook الستیک اتومبیل

امیر قمصری



 راهکارهایی
برای حفظ موقعیت شغلی

فرصت امروز: داشتن شغل مناسب و داشتن روابط 
کاری خوب، آرزوی هر فردی است اما گاهی به دست 
آوردن این شغل به اندازه راضی نگه داشتن کارفرما 
مش��کل نیس��ت. در واقع ورود و باقی ماندن در یک 
مؤسسه، کارخانه، شرکت و هر محیط کاری دیگری، 
عالوه بر اینکه به توانایی های خاص و متناسب با آن 
نیاز دارد، بلکه نیازمند هوش، سیاست کاری صحیح 
و نش��ان دادن توانایی های فردی است. گاهی تصور 
می کنی��م همین که کار خود را بدون مش��کل انجام 
می دهیم کافی اس��ت اما در دنیایی که تناسبی بین 
نیروی متخصص و کار مناس��ب وجود ندارد، رعایت 
ن��کات زی��ر می تواند در حفاظت از موقعیت ش��غلی 

بسیار مفید واقع شود.
1-خواسته های رئیس خود را اولویت خود بدانید

خ��ود را با اهداف و ارزش های کارفرما و مؤسس��ه 
تطبی��ق دهید و آنها را در تمام کارهای خود مدنظر 
داش��ته باش��ید. بدون شک در هر ش��رکتی مدیران 
خواسته هایی از کارمندان خود دارند که رعایت آنها 
از الزامات کار شما محسوب می شود. فراموش نکنید 
ک��ه ترقی یا حت��ی ماندن در موقعیت ش��غلی حال 
حاضر ش��ما تا حد زیادی به رضایت مدیران شرکتی 

که در آن مشغول فعالیت هستید بستگی دارد. 
2- قابل اطمینان باشید

آنچه را که گفته ای��د، انجام دهید. حتی به نحوی 
بهتر از آن! اگر کمتر قول بدهید و بیشتر عمل کنید 
خیلی بهتر اس��ت تا اینکه قول های زیادی بدهید اما 
به آنها عمل نکنید. فراموش نکنید که اعتماد کردن 

مسئولیت دیگران نیست بلکه لیاقت ما است. 
3- پر از انرژی مثبت باشید

ش��ما نبای��د ش��خص گله من��د ش��رکت ب��وده و 
راهکارهای رئیس یا مؤسسه را زیر سوال ببرید. شما 
باید تشویق کننده و الهام بخش باشید؛ کسی که همه 
مایلن��د در کنار وی کار کنند. بگذارید همه با دیدن 
ش��ما انرژی مثبت بگیرند. این یک واقعیت است که 
هر ف��ردی ظرفیت تحمل مح��دودی دارد و ممکن 
است ش��کایت های پی در پی شما در نهایت منجر به 

اخراج شما شود. 
4- صراحتا اشتباه خود را بپذیرید

هنگام بروز اشتباه و توضیح دادن درباره آن به جای 
پرداختن به آنچه غلط انجام داده اید، بر آنچه آموخته اید 
تمرکز کرده و مسئولیت خطای خود را بپذیرید. برای 
مثال به ج��ای گفتن اینکه »نباید نس��بت به نظرات 
کاربران بی توجه می ماندم« به رئیس خود بگویید: »به 
نظرم اگر مس��تقیما با کاربران صحبت می کردم بهتر 
بود.« با انجام این کار احتمال اخراج شما در هنگام بروز 

اشتباه به میزان باالیی کاهش خواهد یافت. 
5- وقت شناس باشید

حض��ور به موقع و حت��ی زودتر بر س��ر کار یا در 
جلسات، نش��ان عالقه مندی، قابل اطمینان بودن و 
توانایی ش��ما در اداره مؤثر زندگی تان اس��ت و تأثیر 

فوق العاده ای بر جذب در سمت های باالتر دارد. 
6- از اخبار حرفه خود مطلع باشید

با مطالعه مجالت و نش��ریات مربوط به حرفه خود 
و ش��رکت در جلس��ات، س��مینارها و نمایشگاه های 
مربوط��ه، همواره از آخری��ن رویدادهای حرفه خود 
مطلع باش��ید. این امر به افزایش مهارت شما کمک 

شایانی خواهد کرد. 
7- مؤدب باشید

احترام و صداقت خود را به کارفرمای خود نش��ان 
دهی��د و از او در مقاب��ل دیگ��ران نیز ب��ا احترام یاد 
کرده یا الاقل پش��ت س��ر او بدگویی نکنید. اغلب ما 
س��اعت های زیادی را در محی��ط اداری با همکاران 
می گذرانیم و در واقع کار کردن در سازمان به منزله 
کار ک��ردن با دیگران اس��ت. در دنیایی که ارتباط با 
دیگران، با توجه به روحیات منحصربه فرد هر کس، با 
فراز و نشیب های زیادی همراه است، شیوه برقراری 
ارتباط اهمیت زیادی دارد، شاید به همین دلیل نیز 
گفته اند »انس��ان موفق نیمی کارمند اس��ت و نیمی 
سیاس��تمدار.« با دیگران رفتاری دوس��تانه و از روی 
ادب داش��ته باش��ید و در عین حال نشان دهید که 
به آنها س��خاوتمندانه توجه می کنید. این کار باعث 
می شود تعامالت اجتماعی در محیط کار به درستی 
پی��ش برود و از بروز تناق��ض جلوگیری و همچنین 
احت��رام دیگران جلب ش��ود. احت��رام، حس مثبت 
اعتبار و تمایزی اس��ت که نس��بت به یک ش��خص 
یا س��ازمان ایجاد می ش��ود؛ امری که در طول زمان 
محقق می ش��ود درحالی که اقدام��ی کوته فکرانه و از 
روی بی توجه��ی می توان��د در دم آن را از بین ببرد. 
برای حفظ احترام و اعتباری که ش��کل گرفته است 
باید پیوس��ته محترمانه و مؤدبانه رفت��ار کنید.  این 
امر از اهمیت بس��یار باالیی برخوردار است زیرا هیچ 
مدیری دوس��ت ندارد کارمند با اخالق خود را حتی 
اگر اشتباه بزرگی نیز مرتکب شده است، اخراج کند. 

توصیه مدیران موفق
-یکی از توصیه های مهم این است که الگوی خوبی 
باشید. به کارگیری این اصول، سطح اخالق حرفه ای 
ش��ما را در س��ازمان ارتقا می دهد، اما ت��ا زمانی که 
دانش خود را به اطرافیان و زیردستان منتقل نکنید، 
کار ش��ما ناتمام است. شما باید الگوی خوبی از خود 
ارائه دهید و به واس��طه آن بتوانید دیگران را هدایت 
کنید. حرفه ای بودن یعنی در زندگی خود، چه درون 

سازمان و چه بیرون آن، سرمشق دیگران باشید. 
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اگر در رابطه با مدیریت منابع 
مال��ی خود ب��ا مش��کل مواجه 
هستید و به درستی نمی توانید 
آن را اداره کنید، در گام نخست 
الزم اس��ت در اقدام��ات خ��ود 
بازنگری ص��ورت دهید. درواقع 
گام نخس��ت در این رابطه این 
اس��ت که اقدامات اشتباه خود 
را شناس��ایی کنید ک��ه این امر 
بدون ایجاد وقفه در انجام کارها 
به روش معمول، صورت نخواهد 
گرفت. در ادام��ه به معرفی 20 
چالش برای مدیریت منابع مالی 
خواهیم پرداخ��ت. بدون تردید 
این امر زمانبر خواهد بود، با این 
ح��ال تأثیر بس��یاری در بودجه 

شما خواهد داشت.
 1-برای خود بودجه مشخص 

تعیین کنید
هنگامی ک��ه به ط��ور مکرر در 
مدیری��ت منابع مالی خود دچار 
مشکل می ش��وید، ضروری ترین 
اق��دام ای��ن اس��ت ک��ه بودجه 
خود را مش��خص کنید. درواقع 
در بس��یاری از م��وارد افراد به 
ای��ن علت ک��ه مح��دوده خرج 
خ��ود را تعیی��ن نمی کنند، به 
نحوی عم��ل می کنند که کامال 
خارج از توان آنهاس��ت. این امر 
تقریبا در تمامی شرکت ها اجرا 
می شود، با این حال صرفا انجام 
آن مدنظر نبوده و نحوه کار نیز 
ب��ه همان میزان مهم اس��ت. به 
همین خاطر الزم است با اصول 

بودجه بندی آشنا شوید.
 فرام��وش کنید ک��ه هدف از 
برنامه  یک  ایج��اد  بودجه بندی 
مالی دقیق و مش��خص است تا 
از طری��ق آن بتوان برای آینده، 
ب��ه نح��وی کارآمدت��ر در بازار 
رقابتی و فش��رده ح��ال حاضر، 

برنامه ریزی کرد. 
2- هزینه های ماهانه خود را 

کاهش دهید
از دیگ��ر اقدامات مؤثر در این 
رابط��ه اس��تفاده از یک ش��یوه 
خالقانه است. در مورد قبل شما 
تنه��ا بودجه خود را مش��خص 
می کنید با این حال در بسیاری 
از م��وارد هزینه ه��ای زیاد این 
امر را دچار مشکل می سازد. به 
همین خاط��ر در گام بعد الزم 
اس��ت هزینه های دائمی خود را 
مش��خص و راهکارهای��ی برای 
ح��ذف ی��ا حداق��ل کاهش آن 
پیدا کنید. برای مثال می توانید 
لیس��ت  و  قبض ه��ا  تمام��ی 
هزینه های س��ه م��اه قبل خود 
را به طور همزمان مورد مطالعه 
قرار دهید و هزینه های ضروری 
و غیرضروری خود را شناس��ایی 
کنید. بدون تردی��د هزینه های 
غیرضروری باید حذف ش��وند با 
این حال در رابطه با موارد اصلی 
به علت نق��ش حیاتی آنها برای 

عمل  بی محابا  نمی توان  شرکت 
کرد. در این راس��تا الزم اس��ت 
راهکارهای کاهش این دسته از 
هزینه ها را بیابید. برای مثال در 
صورتی که برق مصرفی شرکت 
ش��ما زیاد اس��ت، می توانید از 
تجهیزات جدیدتر که به مراتب 
مصرف کمتری دارند اس��تفاده 
کرده ی��ا از انرژی ه��ای رایگان 
مانند انرژی خورشیدی و بادی 
برای تأمین نیاز خود اس��تفاده 

کنید. 
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کنید
تکنولوژی  روزافزون  با رش��د 
امروزه ش��اهد میلیون ها شبکه 
فعال تلویزیونی هستیم و همین 
امر باعث می ش��ود اف��راد زمان 
زی��ادی را ص��رف تماش��ای آن 
کنند. ب��ا این حال توجه به این 
نکته ضروری اس��ت ک��ه تقریبا 
تمامی ش��بکه ها جنبه تفریحی 
داشته و تنها زمان باارزش شما 
را پر خواهند کرد. بدون ش��ک 
اگر وابس��تگی شدید به آن پیدا 
کنی��د از کارهای مهم خود دور 
خواهید ش��د و این امر عملکرد 
منفی روی زندگی ش��ما خواهد 
داش��ت. به همی��ن خاطر الزم 
است تلویزیون خود را خاموش 
نگ��ه داری��د. ای��ن ام��ر هم در 
صرفه جویی در زم��ان و هم در 

هزینه کامال مفید خواهد بود. 
4- غذای بی�رون را فراموش 

کنید 
یک��ی از بزرگ تری��ن راه های 
کاه��ش هزینه و مدیریت مالی، 
بدون تردید همین مورد اس��ت. 
امروزه افراد زمان کمی را برای 
آشپزی دارند و همین امر باعث 
می شود به رستوران ها بروند. با 
این حال الزم است توجه داشته 
باش��ید که زمانی که شما صرف 

رفتن به یک م��کان دیگر برای 
خوردن غذا می کنید تقریبا برابر 
با زمانی اس��ت که صرف پختن 
غذا می شود. با این حال تفاوت 
اصلی در قیمت تمام شده است 
که در صورتی که خودتان آن را 
انجام دهید به طرز شگفت آوری 

کاهش خواهد یافت. 
5- لیست ماهانه ایجاد کنید

ف��ردی  ه��ر  تردی��د  ب��دون 
یکس��ری خواس��ته ها دارد ک��ه 
آن  ب��ه  نرس��یدن  در ص��ورت 
ممکن اس��ت دچار افس��ردگی 
و مش��کالت زیادی شود. با این 
حال در بسیاری از موارد ممکن 
است نتوانید یک باره به همگی 
آنها دسترس��ی پی��دا کنید، به 
همین خاطر الزم اس��ت لیستی 
از کارهایی که می خواهید انجام 
دهید و م��واردی را که ضروری 
است به دست آورید تهیه کنید. 
تعداد آن ممکن اس��ت در ابتدا 
صدها مورد را شامل شود با این 
حال ضرورتی وجود ندارد تا به 
تمامی آنها یک ماهه دست پیدا 
کنی��د و برنامه ریزی برای چند 
م��ورد در هر م��اه کامال کافی و 

کارآمد خواهد بود. 
6- مطالع�ات خود را افزایش 

دهید
ک��ه  زمین��ه ای  ه��ر  در 
می خواهی��د گام��ی بردارید، به 
همراه داش��تن دان��ش کافی از 
ملزومات آن به حس��اب می آید. 
در بس��یاری از موارد مش��اهده 
ش��ده اس��ت که افراد اقدام به 
ایجاد بودجه برای خود می کنند 
با این ح��ال به دلی��ل عدم در 
اختیار داش��تن اطالعات کافی، 
به ش��یوه ای نادرس��ت اقدامات 
خود را پیش می برند. به همین 
خاطر الزم است همواره درصدد 
کس��ب اطالع��ات در این رابطه 

باشید. یکی از بهترین منابع در 
این زمینه که می تواند راهنمای 
عمل بس��یار خوبی باشد، کتاب 
»تمام پولی که می توانید دوباره 
زن��ده کنید« اث��ر دیوید رامزی 

است. 
7- کارت اعتباری خود را در 
مکانی دور از دس�ترس قرار 

دهید
هم��ه ما ب��ا این جمله آش��نا 
هستیم که اگر پول در دسترس 
باش��د خرج خواهد شد. این امر 
کاماًل درس��ت است و به همین 
خاطر الزم اس��ت همواره مبلغ 
مش��خصی را به همراه داش��ته 
باش��ید تا از وسوسه شدن برای 
خرید بیش��تر جلوگیری ش��ود. 
با این ح��ال فراموش نکنید که 
س��ختگیری بیش از ح��د تنها 
باع��ث از دس��ت رفت��ن انگیزه 
عم��ل ش��ما خواهد ش��د و در 
طوالنی م��دت نتیجه عکس به 
همراه خواهد داش��ت. به همین 
خاطر اقدامات شما باید با توجه 
به نیاز و سطح تحمل شما باشد 
و در این امر مقایسه خود با فرد 
دیگر امری کامال اشتباه است. 

8- پس انداز کنید
در  زیادی  اگرچه روش ه��ای 
راس��تای مدیری��ت مالی وجود 
دارد ب��ا این ح��ال روش مدنظر 
ما ب��ه ص��ورت هفتگی اس��ت. 
الزم  روش  ای��ن  در  درواق��ع 
اس��ت به صورت هفتگی مبلغی 
مشخص را ذخیره کنید. میزان 
آن چندان اهمیتی ندارد و باید 
با توجه به ش��رایط اقتصادی و 
س��طح توانایی مالی شما باشد 
با این حال امری کامال ضروری 
ب��وده و در پای��ان ماه ش��ما با 
مبلغی مواج��ه خواهید بود که 
می تواند کمک شایانی محسوب 
شود. با این حال فراموش نکنید 

که اس��تمرار این امر مهم است، 
پس بهتر اس��ت در رابطه با آن 
احساس��ی عمل نکنید و مبلغی 
را مش��خص س��ازید که همواره 

قادر به ذخیره آن باشید. 
9- از پول ه�ای خود مراقبت 
کنی�د و برنام�ه ای ب�رای آن 

داشته باشید
س��هل انگاری ها  از  بس��یاری 
منجر به از دس��ت رفتن حاصل 
ت��الش افراد خواهد ش��د. برای 
پس اندازهای  گذاش��تن  مث��ال 
خ��ود در خان��ه، انتخاب��ی امن 
محس��وب نمی شود و بهتر است 
این ام��ر در بانک صورت گیرد. 
در رابطه ب��ا پس اندازهای خود 
بهتر اس��ت خالقیت ب��ه خرج 
دهید، برای مثال در صورتی که 
اطمینان دارید قیمت محصولی 
ط��ی ماه ه��ای آین��ده افزایش 
چش��مگیری خواهد یافت، بهتر 
اس��ت با پول��ی ک��ه در اختیار 
دارید آن محص��ول را به تعداد 
مدنظ��ر خریداری کرده و بعدها 
به فروش برسانید که خود منجر 
به کسب سود برای شما خواهد 
ش��د. درواقع ذخیره پول اگرچه 
امری سودمند است اما هنر این 
اس��ت ک��ه بتوانی��د از این پول 
در راستای کس��ب سود بیشتر 

استفاده کنید. 
10- مهارت های کاری خود را 

افزایش دهید
بخش��ی  اف��راد  از  بس��یاری 
ص��رف  را  خ��ود  پول ه��ای  از 
ک��ه  می کنن��د  کالس های��ی 
چن��دان کارب��ردی ب��رای آنها 
باع��ث  ام��ر  ن��دارد و همی��ن 
می ش��ود پیش��رفت خاصی در 
زندگی ش��ان رخ نده��د. با این 
توانایی ه��ا در  افزای��ش  ح��ال 
رابط��ه ب��ا عرص��ه کاری خود 
س��رمایه گذاری  ش��ک  ب��دون 
موفقی خواهد ب��ود. برای مثال 
در صورت��ی ک��ه ش��ما در یک 
آژان��س هواپیمایی مش��غول به 
کار هستید، یادگیری چند زبان 
می تواند منجر به رش��د و ترقی 
سریع ش��ما ش��ود. با این حال 
در صورتی ک��ه همان هزینه را 
ص��رف کالس موس��یقی کنید 
بدون ش��ک در زمینه کاری به 
واس��طه آن پیش��رفتی حاصل 
نخواهد ش��د. در آخر، توجه به 
این نکته ضروری است که شما 
تنها زمان��ی می توانید کاری را 
ب��ه بهترین ش��کل انجام دهید 
ک��ه برنامه داش��ته باش��ید. به 
همی��ن خاط��ر در صورتی که 
در برنامه ری��زی دچار مش��کل 
هستید ضرورتی وجود ندارد که 
حتم��اً خودتان این کار را انجام 
دهید و می توانید از فردی دیگر 
ک��ه در این زمین��ه صالحیت و 
اس��تفاده  دارد،  کافی  اطالعات 

کنید. 
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پنج قانون برای بستن قرارداد با 
سرمایه گذار

برای منعقد کردن قرارداد با س��رمایه گذاران بهتر 
است 5 قانون زیر را رعایت کنید:

1- نیاز خود را تخمین بزنیم، سپس آن را دو برابر کنیم
هرچه زودتر بتوانیم سرمایه کافی برای راه اندازی کسب و کار 
خود را جذب کنیم، از دردسرها و وقفه هایی که در ادامه کار 

ممکن است در مسیر ما قرار بگیرند اجتناب خواهیم کرد. 
2- درآم�د خود را خوش بینانه ب�رآورد کنیم، اما 

برای ارقام خود سند و مدرک داشته باشیم
پیش بینی ه��ای خ��ود را خوش بینان��ه و در عین حال 
واقع بینانه نگ��ه داریم. تحقیق و داده ه��ای حاصل از آن 
را پش��توانه نتایج خ��ود قرار بدهیم. س��رمایه گذاران این 
را می فهمن��د ک��ه خوش بین��ی به هر صورت بخش��ی از 
چارچ��وب ذهنی کارآفرینان اس��ت و به همین علت نرخ 
رشد پیش��نهادی ما را پایین تر از آنچه می گویید در نظر 
می گیرن��د. پس اگر آم��ار خود را به جای دس��ت پایین 
گرفت��ن، در حال��ت خوش بینان��ه نگه داری��م، در نهایت 

می توانیم قرارداد بهتری با آنها ببندیم. 
3- موضع اکثریتی خود را حفظ کنیم

اگر س��هم اکثریتی نداریم، بنا به تعریف س��هامدار اقلیت 
محسوب خواهیم ش��د. این یعنی اگر اکثریت علیه ما رأی 
دهند می توانند ما را از ش��رکت خودم��ان کنار بگذارند. هر 
تصمیم یا پیشنهادی که مطرح کنیم می تواند توسط اکثریت 
تغییر کند یا نادیده گرفته ش��ود. در حالی که باید ش��ریک 
خوبی برای سرمایه گذاران خود باشیم، نباید در موضع تبعیت 
از آنها قرار بگیریم. تنها استثنای موجود این است که شرکت 
ما ش��رکتی با مسئولیت محدود باشد که در توافق عملیاتی 
آن برای ما حق��وق خاص و اختیارات تصمیم گیری در نظر 
گرفته شده باشد، به گونه ای که بتوانیم حتی با وجود مالکیت 

اقلیتی، کنترل خود بر اوضاع را حفظ کنیم. 
4- از خود اطمینان و عالقه نشان دهیم

وقتی از س��رمایه گذار تقاضای پول کردیم، از خودمان 
ضعف نش��ان ندهیم. سرمایه گذاران پول شان را در اختیار 

کسی قرار می دهند که به او باور داشته باشند. 
5- اسناد سرمایه گذاری را با خود به جلسات ببریم

ش��رایط اس��تاندارد خود را کاماًل مشخص کنیم و تنها 
در صورتی تغییرش��ان دهیم که به نفع همه باش��د. هیچ 
سرمایه گذاری نباید به واسطه مذاکره ای که انجام می دهد 
قرارداد بهتری نصیبش شود. آمادگی این را داشته باشیم 
که نشان دهیم چقدر ریسک پذیر هستیم. سرمایه گذاران 
باید بدانند تنها کس��انی نیس��تند که متحمل ریس��ک 
می شوند، اما ما لزوماً سرمایه ای به میان نمی گذاریم. تنها 
کاری که باید بکنیم این است که به آنها نشان دهیم برای 
انجام این کار چقدر مصمم و متعهد هس��تیم. منطقی به 
نظر می رسد که هرچه سهم مالی بیشتری داشته باشیم، 
تالش بیش��تری برای موفقیت خواهیم کرد. اما اگر پولی 
برای سرمایه گذاری نداشته باشیم، باید سرمایه گذاران را 
با اعتماد به نفس، آمادگی و ش��واهدی دال بر تعهد خود 

نسبت به موفقیت کسب و کار مورد نظر متقاعد کنیم. 
منبع: نیوسئو

طراحی و توسعه محصول جدید
دنیای کسب و کار امروز دنیای خالقیت و نوآوری است. 
اگر بخواهید در شرایط پویا و رقابت روز افزون کسب و کار 
پابرجا بمانید ناگزیر در هر رشته ای که فعالیت دارید خواه 

محصول باشد یا خدمات ، باید نوآوری داشته باشید. 
به گزارش مدیراینفو، در واقع در حال حاضر مهم ترین 
راز موفقیت کس��ب و کارهای موفق از دیگر کسب و کارها، 
نوآوری های آنهاست. ممکن اس��ت نوآوری در مواد اولیه 
باش��د، در فرآیند تولید محصول یا خدمات یا نوآوری در 
خود محصول یا خدمت باش��د. اگر ن��وآوری در محصول 
را مد نظ��ر دارید در ادامه مقاله با تش��ریح فرآیند طراحی 

محصول با ما همراه باشید. 
طراحی محصول جدید شش گام دارد . 

گام اول : طراحی محصول جدید با درک نیاز مشتریان 
آغاز می شود. اینکه ببینیم مشتری چه می خواهد. ما باید 
محصولی طراحی کنیم که نیازی از مشتری برطرف کند. 
برای رس��یدن به درک نیاز مش��تریان دو سری منبع در 
اختیار داریم؛ یک دسته منابع داخلی شامل واحد تحقیق 
و توس��عه ، تحقیقات بازار و. . . و دسته دوم منابع خارج از 

شرکت اعم از محیط ، مشتریان ، تکنولوژی و. . . است. 
گام دوم : غربالگری ایده هاس��ت. چ��را ایده ها را غربالگری 
می کنیم ؟ برای اینکه ایده هایی که پتانسیل باالتری برای تبدیل 
شدن به یک محصول جدید دارند انتخاب شوند. همین طور 

برای اجتناب از هزینه های بی فایده در مراحل بعدی. 
گام سوم: مطالعه امکان س��نجی است که سه مرحله 

دارد؛ تحلیل بازار ، تحلیل اقتصادی و تحلیل فنی. 
تحلیل بازار یعنی جواب این س��وال را پیدا کنیم: »اگر 
این ایده را تولید کرده و روانه بازار کنم، آیا تقاضای کافی 

برای آن وجود دارد یا خیر؟«
گام چهارم: گام چهارم طراحی اولیه اس��ت که توسط 
مهندسان طراحی انجام می شود و خود چند مرحله دارد . 
طراحی اولیه شامل ساخت یک نمونه اولیه ، آزمون و تست 
این نمونه اولیه و تجدید نظر در طراحی است تا زمانی که 

به یک طراحی قابل قبول برسیم. 
گام پنجم: ساخت نمونه اس��ت. در این مرحله نمونه 
محصول تولید ش��ده و به صورت آزمایش��ی در بخشی از 
بازار عرضه می ش��ود تا عکس العمل مشتریان را نسبت به 

محصول عمال بسنجیم. 
گام شش�م: مرحله نهایی ، آغاز تولید محصول جدید 
است. در این مرحله برنامه های بازاریابی استارت می خورند  
که موازی با آن باید به فکر هماهنگ  کردن زنجیره تأمین 

مواد اولیه با خط تولید باشیم. 
 

مترجم: امیرآل علی

کسب وکار خالق

پشتیبانی فنی از راه دور - بسیاری از کسب و کارهای کوچک بودجه  کافی برای استخدام کارشناس فناوری اطالعات )آی تی( ندارند، 
بنابراین اگر دستگاه های رایانه ای شان خراب شوند، معموال مجبور هستند به دوستان و اعضای خانواده شان که کمی از رایانه سر در 

می آورند متوسل شوند. اگر در زمینه  رایانه و شبکه تجربه دارید، می توانید مشکل این قبیل شرکت ها را بر طرف و از راه دور خدمات 
فنی مورد نیازشان را برآورده کنید.
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فرصت امروز: سرانجام روز گذشته حسن روحانی فهرست کابینه پیشنهادی اش را به مجلس شورای اسالمی معرفی کرد. روحانی 17 نام را برای تصدی 17 وزارتخانه پیشنهاد داده است و تنها جای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در 
فهرست پیشنهادی رئیس جمهور هنوز خالی مانده است. با این همه باید برای رونمایی از گزینه پیشنهادی روحانی برای این وزارتخانه نیز منتظر روزهای آینده بود. گزارش »فرصت امروز« از وزرای پیشنهادی رئیس جمهور را در ادامه 

می خوانید. 

وزارت اطالعات
نام: سیدمحمود علوی
سابقه: وزیر اطالعات، نماینده مجلس 
خبرگان رهبری، نماینده ادوار اول، 
دوم، چهارم و پنجم مجلس شورای 
اسالمی، رئیس  سازمان عقیدتی-
 سیاسی  ارتش

سن و تحصیالت: 63 سال، دکترای 
فقه و مبانی  حقوق  اسالمی

مسئول در دولت یازدهم: 
سیدمحمود علوی

وزارت کشور
نام: عبدالرضا رحمانی فضلی

سابقه: وزیر کشور، نماینده دوره چهارم 
مجلس شورای اسالمی، رئیس دیوان 
محاسبات کشور، جانشین فرمانده کل 
قوا در نیروی انتظامی، دبیرکل ستاد 
مبارزه با مواد مخدر، معاون سیاسی 

سازمان صدا و سیما 
سن و تحصیالت: 58 سال، دکترای 
جغرافیای انسانی
مسئول در دولت یازدهم: عبدالرضا 
رحمانی فضلی

وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح
نام: امیر سرتیپ امیر حاتمی
سابقه: جانشین وزیر دفاع، جانشین 
معاونت ارکان و امور مشترک ستاد کل 
نیروهای مسلح
سن و تحصیالت: 51 سال، درجه 
امیری ارتش
مسئول در دولت یازدهم: سردار 
حسین دهقان

وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات
نام: محمدجواد آذری جهرمی

سابقه: معاون وزیر ارتباطات، رئیس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت 
ارتباطات زیرساخت
سن و تحصیالت: 36 سال، مهندس 
برق قدرت

مسئول در دولت یازدهم: محمود 
واعظی

وزارت امور خارجه
نام: محمدجواد ظریف
سابقه: وزیر امور خارجه، سفیر و 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل 
متحد، معاون وزیر امور خارجه
سن و تحصیالت: 58 سال، دکترای 
حقوق و روابط بین الملل

مسئول در دولت یازدهم: محمدجواد 
ظریف

وزارت آموزش و پرورش
نام: سیدمحمد بطحایی 

سابقه: معاون پشتیبانی و توسعه 
مدیریت وزارت آموزش و پرورش، 
رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی 
سازمان برنامه و بودجه کشور، 
سرپرست سابق وزارت آموزش و 

پرورش 
سن و تحصیالت: 5۴ سال، 
کارشناس ارشد مدیریت دولتی

مسئول در دولت یازدهم: فخرالدین 
احمدی دانش آشتیانی

وزارت راه و شهرسازی 
نام: عباس آخوندی

سابقه: وزیر راه و شهرسازی، وزیر 
مسکن و شهرسازی،  معاون سیاسی 
وزیر کشور

سن و تحصیالت: 60 سال، دکترای 
اقتصاد سیاسی

مسئول در دولت یازدهم: عباس 
آخوندی

وزارت ورزش و جوانان
نام: مسعود سلطانی فر

سابقه: وزیر ورزش و جوانان، رئیس 
سازمان میراث فرهنگی، استاندار 
گیالن، زنجان و مرکزی، عضو شورای 
شهر چهارم تهران

سن و تحصیالت: 58 سال، کارشناس 
ارشد علوم سیاسی

مسئول در دولت یازدهم: مسعود 
سلطانی فر

وزارت تعاون، کار و رفاه 
 اجتماعی 
نام: علی ربیعی

سابقه: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
ایران، مشاور رئیس جمهور در امور 
اجتماعی، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر 
اطالعات، مسئول اجرایی و کمیته تبلیغات 
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی

سن و تحصیالت: 62 سال، دکترای 
مدیریت
مسئول در دولت یازدهم: علی ربیعی

وزارت صنعت، معدن و 
تجارت
نام: محمد شریعتمداری

سابقه: معاون اجرایی رئیس جمهور، 
جانشین رئیس جمهور در شورای عالی 
امور ایرانیان خارج از کشور، رئیس 
سازمان فضایی ایران،  سرپرست 
وزارت ورزش و جوانان، وزیر بازرگانی، 
قائم مقام وزیر بازرگانی
سن و تحصیالت: 57 سال، دکترای مدیریت

مسئول در دولت یازدهم: محمدرضا 
نعمت زاده

وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمی
نام: سیدعباس صالحی

سابقه: معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی، سرپرست وزارت 
ارشاد

سن و تحصیالت: 5۴ سال، دکترای 
فلسفه

مسئول در دولت یازدهم: سیدرضا 
صالحی امیری

وزارت نیرو
نام: حبیب اهلل بیطرف

سابقه: وزیر نیرو، معاون امور مهندسی، 
پژوهش و فناوری وزیر نفت، معاون 
آموزشی وزیر نیرو، رئیس سازمان نظام 
مهندسی استان تهران، استاندار یزد

سن و تحصیالت: 61 سال، کارشناس 
ارشد مهندسی عمران

مسئول در دولت یازدهم: حمید 
چیت چیان

وزارت دادگستری 
نام: سیدعلیرضا آوایی
سابقه: رئیس دفتر بازرسی ویژه 
رئیس جمهور، قاضی دیوان عالی کشور، 
معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت 
احوال، رئیس کل دادگستری استان تهران، 
اصفهان، مرکزی و لرستان، دادستان عمومی 
و انقالب اهواز و دزفول، مستشار دادگاه عالی 
انتظامی قضات 
سن و تحصیالت: 61 سال، حقوق

مسئول در دولت یازدهم: مصطفی 
پورمحمدی

وزارت جهاد کشاورزی 
نام: محمود حجتی
سابقه: وزیر جهاد کشاورزی، وزیر راه و 
ترابری، وزیر جهاد سازندگی، استاندار 
سیستان و بلوچستان
سن و تحصیالت: 62 سال، مهندس 
عمران
مسئول در دولت یازدهم: محمود 
حجتی

وزارت امور اقتصادی و 
دارایی
نام: مسعود کرباسیان

سابقه: معاون وزیر اقتصاد، رئیس کل 
گمرک جمهوری  اسالمی  ایران، معاون 
وزیر صنایع سنگین، معاون وزیر 
بازرگانی، معاون وزیر نفت، مشاور عالی 
و معاون شهردار تهران
سن و تحصیالت: 61 سال، دکترای 
مدیریت بازرگانی
مسئول در دولت یازدهم: علی طیب نیا

وزارت نفت
نام: بیژن نامدار زنگنه
سابقه: وزیر نفت )سه دوره(، وزیر نیرو 
)دو دوره(، وزیر جهاد سازندگی )دو 
دوره(، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی
سن و تحصیالت: 65 سال، کارشناسی 
ارشد مهندسی عمران
مسئول در دولت یازدهم: بیژن 
نامدارزنگنه

وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی 
نام: سیدحسن قاضی زاده هاشمی

سابقه: وزیر بهداشت، عضو شورای 
عالی جمعیت هالل احمر جمهوری 
اسالمی ایران
سن و تحصیالت: 58 سال، پزشک 
متخصص چشم
مسئول در دولت یازدهم: سیدحسن 
قاضی زاده هاشمی

وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری
نام: هنوز معرفی نشده است
مسئول در دولت یازدهم: محمد 
؟فرهادی 

رئیس جمهور وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم را معرفی کرد
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 هیچ وقت به هیچ کدام از دوس��تانم لقب »بهترین« را 
نمی دادم چون نگران بودم که بقیه دوستانم از اینکه من 

به آنها کمتر فکر می کنم ناراحت شوند. 
پ��س عجیب نیس��ت ک��ه در این مقاله ب��ه جای یک 
کمپی��ن تبلیغاتی، چند کمپین را به عنوان بهترین ها در 
زمینه تبلیغات و بازاریابی معرفی کنم. ش��اید این سوال 
برای ش��ما مطرح شود که چرا این کمپین های تبلیغاتی 
بهترین بوده اند؟ پاس��خ این اس��ت؛ به دلیل تأثیری که 
این کمپین ها در رشد نام برندها داشته اند و البته قدرت 
نفوذی که باعث ش��ده ما نام آنها را سال ها بعد از شروع 
کارش��ان هنوز به یاد داش��ته باش��یم. در این مطلب که 
توسط س��ایت chetor به نقل از hubspot ارائه شده 

است ابتدا به یک سوال اساسی پاسخ می دهیم. 
کمپین تبلیغاتی چیست؟ 

کمپین تبلیغاتی یک دس��ته تبلیغ است که حول یک 
پی��ام متمرکز ش��ده اند. در کمپی��ن تبلیغاتی از مجاری 
مختلف بازاریابی برای رساندن این پیام استفاده می شود. 
همچنین زمانبندی برای این کمپین ها بسیار مهم است. 
در زیر کمپین های  تبلیغات��ی و بازاریابی برتر و دلیل 

موفقیت آنها آورده شده است.
نایکی: فقط انجامش بده! 

آیا می دانس��تید زمانی بوده که محصوالت نایکی تنها 
مختص دوندگان ماراتن بوده اس��ت؟ بعد از مدتی، موج 
تناس��ب اندام در دنیا به راه افتاد و کارشناس��ان فروش 
نایکی می دانستند که باید از این موقعیت استفاده کنند 
تا از رقیب ش��ان، ریبوک)Reebok(، پیشی بگیرند. در 
آن زم��ان ف��روش کفش ریب��وک بیش��تر از نایکی بود. 
این گون��ه بود که در دهه  ۱۹۸۰ نایکی کمپین تبلیغاتی 
»فق��ط انجامش بده!« را خلق کرد. ای��ن کلید موفقیت 

آنها بود. 
در س��ال ۱۹۸۸، فروش نایکی ۸۰۰ میلیون دالر بود 
ولی در سال ۱۹۹۸ این عدد به ۹.۲ میلیارد دالر رسید. 
»فق��ط انجامش ب��ده« کوتاه، دلنش��ین و در بین مردم 
فراگیر بود. مردم هر کجا که در حال ورزش کردن بودند 
می توانس��تند آن را حس کنند و البته امروزه هم مردم 
ای��ن حس را می توانند لمس کنند.  »می خواهی ۵ مایل 

بدوی؟ فقط انجامش بده!«
این ش��عاری است که می تواند به همه ما مربوط شود. 
محرکی اس��ت که باعث می ش��ود خودمان را به چیزی 
فرات��ر از محدودیت های م��ان ترغیب کنی��م. پس وقتی 
می خواهید بهترین راه را برای معرفی برندتان پیدا کنید 
باید از خودتان این س��وال را بپرس��ید که قرار است چه 

مش��کلی را برای مش��تری های تان حل کنید؟ محصول 
یا خدمات ش��ما چه راه حلی ارائه می دهد؟ با اس��تفاده 
از انتق��ال پی��ام به مش��تری ها برای ف��روش، می توانید 
یک رابطه احساس��ی با آنها برقرار کنید که به س��ادگی 

خدشه پذیر نیست. 
فولکس واگن: به کوچک بودن فکر کن! 

خیلی از ش��رکت ها و متخصص��ان بازاریابی، فولکس 
واگ��ن )Volkswagen( را ب��ا عن��وان »ب��ه کوچ��ک 
بودن فکر کن« یاد می کنند. در س��ال ۱۹۶۰ یک گروه 
تبلیغاتی بزرگ تصمیم گرفت به این س��وال پاسخ بدهد 
که چطور می توان ط��رز فکر مردم را در مورد یک ملت 

تغییر داد؟ 
ب��رای مث��ال، آمریکایی ها همیش��ه تمایل داش��تند 
ماش��ین های بزرگ تولید خودش��ان را خریداری کنند 
به طوری که حتی ۱۵ س��ال بع��د از پایان جنگ جهانی 
دوم هم اغلب آنها عالقه ای به خرید خودروهای کوچک 
آلمانی نداش��تند. حال این س��وال مطرح می ش��ود که 
تبلیغات فولکس واگن چطور نظر آنها را عوض کرد؟ آنها 
دقیقا به انتظارات مردم توجه کردند. »شما فکر می کنید 
محص��والت ما کوچک هس��تند؟ بله، دقیق��ا همین طور 
اس��ت.« آنه��ا هیچ وقت تالش نکردن��د آن چیزی را که 

نبودند نمایش بدهند. 
مهم ترین درس��ی که می توان از این کمپین تبلیغاتی 
گرفت این اس��ت که س��عی نکنید محصول، ش��رکت یا 
خدمات تان را در قالب چیزی که نیس��ت معرفی کنید، 
چون مشتری ها به درستی تشخیص می دهند و قضاوت 

می کنند. 
گروه فرآوری شیر کالیفرنیا: شیر داری؟ 

 این گروه با اس��تفاده از شعار »شیر داری؟« توانستند 
فروش ش��یر در کالیفرنیا را تنها طی یک سال ۷ درصد 

افزایش دهند. اما این پایان داس��تان نبود و این ش��عار 
از مرزه��ا عبور کرد و تا امروز ه��م می توانید میلیون ها 
ش��عار را با عنوان »فالن محصول را داری؟« ببینید. اما 
به این نکته توجه کنید که هدف این شعار اصاًل کسانی 
که شیر مصرف نمی کنند نبود و تنها روی مشتری های 
قبلی س��رمایه گذاری می کرد. پس، الزم نیست همیشه 
به دنبال مشتری های جدید برای خدمات یا محصوالت 
خود باش��ید. گاهی باید مش��تری های فعل��ی خود را به 
استفاده ی بیشتر از محصوالت تان ترغیب کنید؛ در واقع 
باید کاری کنید که مشتری های شما حامی تان باشند و 

از محصول و خدمات شما لذت ببرند. 
داو: زیبایی واقعی

 »دنیای��ی را تص��ور کنی��د ک��ه در آن زیبایی منبع 
اعتماد به نفس باش��د، نه اضطراب.« این جمله در واقع 
ش��عار کمپی��ن تبلیغاتی ش��رکت داو  )Dove( بود که 
به زیبایی واقعی فکر می کرد و البته با اس��تقبال زیادی 
ه��م روبه رو ش��د. آنها از یک روش س��اده اما مؤثر برای 
بازاریابی اس��تفاده کردند. تبلیغات شرکت داو حول یک 
موضوع مهم و حساس می گش��ت. آنها تبلیغی ساختند 
که طی آن یک آزمایش اجتماعی به نمایش در می آمد؛ 
 )FBI( از ی��ک چهره نگار اداره تحقیق��ات پلیس آمریکا
درخواست ش��د دو طرح از هر یک از زنان داوطلب این 
تحقیق رسم کند. یکی از این طرح ها براساس توصیفات 
خ��ود آن زن ترس��یم می ش��د و ط��رح دیگر براس��اس 
توصیف��ات یک غریبه. جالب اس��ت بدانی��د که این دو 
تصویر کام��ال متفاوت بودند. داو ای��ن نتایج را همراه با 
ای��ن آمار قابل توجه ارائه داد که تنها 4درصد از زنان در 

سراسر دنیا خود را زیبا می دانند. 
و اما نتایج: این ویدئوها بیش از ۱۱4 میلیون بار دیده 
و ۳.۷4 میلیون بار به اش��تراک گذاش��ته شدند چون به 

خوب��ی با مخاطبان ارتباط برقرار کردند و مردم هم پیام 
شرکت داو را شنیدند. این تبلیغ با مخاطبان خود همراه 
و همدل بود و آنها هم به دلیل این تبلیغ جذاب و هم به 
دلیل آمار و ارقامی که داو برای پش��تیبانی از پیام خود 

استفاده کرده بود تحت تأثیر قرار گرفتند. 
 اپل: از مک استفاده کن

 ،)mac( از بی��ن همه کمپین های عالی تبلیغاتی مک
ش��عار »از مک اس��تفاده کن« عملکرد خیره کننده تری 
داش��ت. نزاع بین سیس��تم عامل م��ک و کامپیوترهای 
وین��دوزی تبدیل ب��ه موفق ترین کمپی��ن تبلیغاتی اپل 
شد. در س��ال اول به کارگیری این کمپین اپل توانست 
سهم خود را در بازار 4۲درصدافزایش دهد. این کمپین 
تبلیغات��ی ه��ر آنچه را که الزم بود مش��تری ها در مورد 
محصوالت اپل بدانند، بدون اینکه مش��خصات را در بوق 

و کرنا کند، به آنها ارائه می داد. 
بای��د بدانیم که اگ��ر محصول م��ا کارایی های جدید 
و فوق الع��اده ای دارد، نبای��د آنها را مثل چماق بر س��ر 
مش��تری های مان بکوبیم. در عوض بای��د این مزایا را به 
ص��ورت قابل فهمی بی��ان کنی��م و کاری کنیم که آنها 
بتوانند خودش��ان را در حال استفاده از محصول مجسم 

کنند و برای استفاده از آن ترغیب شوند. 
کالیرول: استفاده کرده یا نه؟ 

 )Clairol(  وقتی شرکت بهداشتی آرایشی کالیرول
در س��ال ۱۹۵۷ برای نخس��تین بار این سوال را مطرح 
کرد از هر ۱۵ نفر تنها یک نفر به آن پاسخ مثبت داد، اما 
تنها ۱۱ س��ال بعد نیمی از پاسخ ها مثبت بود. موفقیت 
این کمپین تبلیغاتی به حدی بود که در بعضی ایالت ها 
یکی از مواردی که باید در گواهینامه  زن ها ذکر می شد، 
رنگ مو بود. کالیرول دقیق��ا بر خالف مغازه دارها عمل 
کرد؛ آنها نمی خواس��تند هم��ه زن ها در کوچه و خیابان 

در مورد اس��تفاده از محصول ش��ان صحبت کنند، بلکه 
هدف شان این بود که محصول شان آنقدر باکیفیت باشد 
که اگر کس��ی از آن استفاده کرد دیگران متوجه نشوند. 
و اما درس این کمپین تبلیغاتی؛ گاهی اوقات فقط کافی 
اس��ت نش��ان دهیم که چرا و چگونه محصول مان عمل 
می کند، یعنی »به عمل کار برآید به سخن دانی نیست!«

 De Beers: یک الماس برای همیشه
در سال ۱۹۹۹، مجله تبلیغات AdAge شعار شرکت 
دبریس با عنوان »یک الماس برای همیش��ه« را به عنوان 
بهترین ش��عار قرن بیس��تم معرفی کرد. دبریس صرفاً از 
آب گل آلود ماهی نگرفت و در واقع پایه گذار این س��نت 
بود. آنها باعث شدند همه فکر کنند که حلقه الماس یک 
کاالی لوکس واجب برای ازدواج است. آنها می خواستند 
این فکر در ذهن مردم رسوخ کند که هر کس قرار است 
ازدواج کن��د باید یک حلقه الماس ب��رای نامزدی تهیه 
کند. اما درس��ی که می توانیم از ای��ن کمپین تبلیغاتی 
بگیریم این اس��ت که با بازاریابی صحیح می توان کاری 
ک��رد که یک محص��ول تقریب��ا ارزان، الزم و تجملی به 

نظر برسد. 
وندیز)Wendy’s(: گوشتش کو؟ 

ش��اید به نظر برس��د که این کمپین تبلیغاتی با نشان 
دادن یک همبرگر بزرگ و تعدادی خانم مس��ن بامزه به 

موفقیت رسیده اما حقیقت چیز دیگری است. 
شرکت وندیز رقیب هایش را هدف گرفت که این روشی 
جس��ورانه در بازاریابی اس��ت. عبارت س��اده  »گوش��تش 
کو؟« برای این اس��تفاده شد که نش��ان دهد سایر رقبا در 
ساندویچ های شان از گوش��ت کمی استفاده می کنند. این 
عبارت به س��رعت فراگیر ش��د و برای هر چیزی که جای 

خالی آن در زندگی مردم حس می شد قابل استفاده بود. 
چ��ون پیش بینی کردن اینکه آیا یک ش��عار همه گیر 
می توان��د به موفقیت خود ادامه بدهد یا نه س��خت بود. 
ش��رکت وندیز به طور هوش��مندانه ای از استفاده بیش از 
حد از آن خ��ودداری کرد. آنها تنها به مدت یک س��ال 
از آن اس��تفاده کردن��د و اج��ازه دادند هم��ه چیز روال 
طبیع��ی خود را طی کند. اما درس��ی که می توان از این 
کمپی��ن تبلیغاتی گرفت؛ حواس تان به عوامل موفقیت و 
شکس��ت تان باش��د. صرفا چون چیزی پیدا کرده اید که 
موفقیت آمی��ز بوده نباید آنقدر از آن اس��تفاده کنید که 

کارایی خودش را از دست بدهد. 
بگذارید ش��رکت تان تغییر و رش��د کند. خواهید دید 
که ایجاد تغییرات و انجام کارهای جدید حتی موفقیتی 

بیشتر از قبل برای تان به ارمغان می آورد. 
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اخبار

تبریز – اسد فالح- مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان آذربایجان 
ش��رقی به مناسبت 17 مرداد روز خبرنگار پیامی منتش��ر کرد. به گزارش 

خبرنگار ما در تبریز، متن پیام محمد محمدپور بشرح ذیل است: 
جهان و مردمان آن با ورود به عصر رسانه ها و گسترش جامعه اطالعاتی، 
دوران متفاوتی را  تجربه می کنند. در دنیایی که رس��انه ها جزء جدایی 
ناپذیر زندگی انسانها محسوب می شوند، کارکرد این پدیده در همه ابعاد 
زندگی فردی، اجتماعی و فرهنگی و ... معلوم و مشهود است. امروزه جامعه 
ای توس��عه یافته تلقی می ش��ود که بتواند در کنار توسعه شاخص های 
اجتماعی و اقتصادی و ... بر معیار آموزش و اطالعات و در حقیقت عنصر 
دانایی اجتماعی تاکید کند، و بر این اساس رسانه ها با تولید اطالعات نقش 
تاثیرگذاری در ارتقای آگاهی برعهده می گیرند و جامعه را در نیل به توسعه 
همه جانبه یاری می کنند. در دنیای کنونی توجه به نقش و اثر رسانه در 
سیاستگذاری های ملی و منطقه ای از اهمیت اساسی برخوردار است، چرا 
که می بایست در فرآیند توسعه و اتخاذ استراتژیهای مناسب، نقش اساسی 
خویش را ایفا نمایند. در این میان خبرنگاران به عنوان اصلی ترین عناصر 
تولید اطالعات و اشاعه آگاهی های عمومی، مشکالت اجتماعی را جستجو 

می کنند و مسائل و نیازهای جامعه را درک می کنند و برای انتشار آن خود 
را مسوول می دانند و با قلم خود به مواجهه با کاستی ها، سهل انگاری ها و 
کمبودهای موجود می روند و باید اذعان داشت که شغل خبرنگاری  جزو 
ش��غل های سخت و پرخطر در دنیا محسوب می شود .رسانه ها عالوه بر 
کار اطالع رس��انی، خدمات ارائه شده را تحلیل و سمت و سوی توسعه را 
در مسیر منافع ملی قرار می دهند و باعث گسترش امید و آرامش و نشاط 

در جامعه هستند. تحوالت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در یک جامعه 
به فعالیت خبرنگاران وابسته است و این خبرنگاران هستند که می توانند 
س��طح باور و اندیشه و استعداد افراد جامعه را رشد و توسعه داده و سطح 
عل��م و دانش و فرهنگ یک جامعه را ب��اال ببرند و هر لحظه فکری نو به 
جامعه ترزیق نمایند و در برابر این تعهد و دلبستگی خبرنگاران، شایسته 
است مسووالن نیز  قدردان این تالش ها بوده واین زحمات را ارج نهند. 17 
مرداد سالروز شهادت شهید محمود صارمی بهانه ای است که عالوه بر اشاره 
به رسالت خطیر خبرنگاران و اثرگذاران عرصه  اطالع رسانی بر این مسئله 
تاکید ش��ود که خبرنگاران نقش حساس��ی در  شفافیت امور و گسترش 
مش��ارکت عمومی در جریان توسعه و ایجاد وحدت، همدلی و غرور ملی 
 دارند. ضمن بزرگداش��ت یاد و خاطره شهیدان عرصه خبرنگاری به ویژه 
شهید محمود صارمی، خبرنگار جمهوری اسالمی ایران که به دست طالبان 
جاودانه شد، این روز را به تمامی خبرنگاران و روزنامه نگاران سخت کوش و 
پرتالش کشور به ویژه خبرنگاران و اصحاب رسانه آذربایجان شرقی تبریک 
عرض نموده و توفیقات روز افزون خبرنگاران متعهد وتالش��گر را از درگاه 

خداوند یکتا خواهانم.

اهواز - ش�بنم قجاوند- در آس��تانه هفده مردادم��اه روز خبرنگار در 
آیینی با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت ملی حفاری ایران 
از تالش��گران عرصه خبر و اطالع رس��انی تقدیر به عمل آمد. در این آیین 
که خبرنگاران مطبوعات، خبرگزاری ها، صدا و س��یما، پایگاه های خبری 
و س��ایر دس��ت اندرکاران این حوزه حضور داشتند مهندس حیدر بهمنی 
ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدای انقالب اسالمی بویژه شهدای رسانه، 
روز خبرنگار را به اصحاب رسانه تبریک گفت. وی با اشاره به ارتباط نزدیک 
این شرکت با اصحاب رسانه از هم افزایی، همکاری و تالش های ارزشمند 
خبرن��گاران در انعکاس فعالیت های صنعت حفاری تقدیر و تش��کر نمود.   
بهمن��ی افزود: عصر حاضر به دلیل گردش س��ریع اطالعات و تأثیر آن بر 
زندگی بشر، عصر ارتباطات و اطالع رسانی نامگذاری شده است و بی تردید 
فعاالن عرصه قلم به عنوان زبان گویا و چشمان بینای جامعه، بازیگران اصلی 
این دوره محسوب می ش��وند. مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران افزود: 
توس��عه و پیشرفت کشور مرهون تالش های دلسوزانه و ایثارگرانه اصحاب 
رس��انه و روزنامه نگارانی است که با عزم راسخ و قلم توانای خود در سنگر 
دفاع از اس��تقالل و آزادی گاه از جان خویش گذشتند تا به انحصار طلبان 
رس��انه ای جهان ثابت نمایند که صدای حق و حقیقت هیچگاه خاموش 
شدنی نیس��ت. وی گفت: حرفه خبرنگاری به راستی شغلی مقدس است 

چرا که آنان وجدان بیدار جامعه و تصویرگر زمان خویش، تجس��م امانت و 
مسئولیت و پرچم دار تعهد و وظیفه اند.  بهمنی تصریح کرد: اینک بیش 
از هر زمان دیگری این نیاز احساس می شود تا فعاالن عرصه خبر و اطالع 
رس��انی با انعکاس صحیح و به موقع تالش ها، دس��تاوردها و البته با نقد 
منصفانه و اخالق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی، رسالت خطیر خود را در 
افزایش آگاهی جامعه ایفا نمایند. مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران در 
بخش دیگری از سخنانش به نقش و جایگاه این شرکت در تولید نفت و گاز 
و اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: کارکنان سختکوش این شرکت در حدود 
چهار دهه گذشته با وجود هشت سال جنگ تحمیلی و تحریم های ظالمانه 

موف��ق به حفر و تکمیل حدود چهار ه��زار و 300 حلقه چاه نفت و گاز به 
متراژ افزون بر 9 میلیون متر شدند. وی گفت: هر چند ایجاد محدودیت ها از 
سوی استکبار جهانی سختی و دشواری هایی را در بر داشت، اما متخصصان 
و کارکنان صنعت حفاری با عزمی جزم تهدیدها را به فرصت تبدیل و باعث 
بومی سازی این صنعت 100 درصد وابسته به خارج گردیدند. بهمنی ادامه 
داد: امروز شرکت ملی حفاری ایران با داشتن ناوگانی متشکل از 75 دستگاه 
حفاری خشکی و دریایی و تجهیزات کاربردی در بخش های خدمات متنوع 
فنی، مهندسی و تخصصی بدون نیاز به هیچ شرکت خارجی به نحو مطلوب 
پاسخگوی نیازهای صنعت نفت کشور است. مدیرعامل شرکت ملی حفاری 
ایران با بیان اینکه در صنعت حفاری حدود 30 هزار قطعه پرمصرف کاربرد 
دارد، اظهار کرد: این شرکت به عنوان یکی از شرکت های پیشگام  در عرصه 
بومی س��ازی قطعات و تجهیزات در صنعت نفت در بیش از یک دهه اخیر 
موفق به ساخت بیش از 20 هزار قطعه و تجهیز صنعت حفاری شده است. 
وی افزود: توانمندی های تخصصی و تعامل این شرکت با مراکز دانشگاهی، 
علمی و پژوهش��ی،  سازندگان و صنعتگران داخلی و مجموعه های بزرگ 
صنعتی موجب شد تا صنعت حفاری کشور از مرز قطعه سازی عبور کرده و 
موفق به ساخت دستگاه های حفاری خشکی و دریایی شود. در پایان با اهداء 

لوح از 150 نفر فعاالن عرصه خبر حاضر در این آیین تقدیر شد.

اصفهان - قاسم اسد - مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 
با بیان اینکه جدی بودن بحران کم آبی در فالت مرکزی کشور امری غیرقابل 
انکار اس��ت اظهار داشت: وقوع پیاپی خشکسالی در کشور بحران کم آبی را 
به یکی از معضالت اساسی تبدیل کرده است پس در چنین شرایطی مهیا 
نمودن بسترهای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب یکی از نیازهای مبرم به 
ش��مار می آید. این در حالیس��ت که در 3 ماهه اول س��ال جاری با صدور 
اخطاریه به مش��ترکین پرمصرف، توزیع بروشور، بررسی مصارف انشعابات 
خاص، شناسایی انشعابات غیرمجاز، بازدیدهای میدانی، نصب بنر صرفه جویی 
در س��طح شهر منجر به کاهش مصرف بیش از 3 درصدی آب در اصفهان 
شد . مهندس هاشم امینی با اشاره به بررسی راهکارهای مقابله با کمبود آب 
گفت: ابزارهای تشویقی، پایش مشترکین پرمصرف، تشکیل گروه مروجین 
و برگزاری عملیات مقابله با بحران می تواند بس��یار مؤثر در مصرف بهینه 
آب باش��د که در این راستا شرکت آبفا استان اصفهان اقداماتی را در دستور 
کار قرار داده است به گونه ای که با اهدای جوایز به مشترکین کم مصرف، 
معرفی کم مصرف ها در بخش غیرخانگی به صداوس��یما جهت مصاحبه و 
برنامه ریزی جهت تش��ویق 500 مشترک کم مصرف از سوی هیأت مدیره 
ش��رکت از جمله ابزارهای تش��ویقی پیرامون این موضوع بوده اس��ت. وی 

درخصوص پایش مش��ترکین پرمصرف در سه ماهه اول سال جاری گفت: 
طی 3 ماهه اول س��ال جاری 145 هزار و 838 فقره اخطار به مش��ترکین 
پرمصرف و 299 هزار و 128 فقره اخطار به مش��ترکین بدهکار ارسال شد. 
همچنین با پایش بیمارستانها و مراکز درمانی که از جمله مشترکین پرمصرف 
محسوب می ش��وند و توصیه هایی که در راس��تای مصرف صحیح آب به 
این مراکز ارائه ش��د در 3 ماهه اول سال جاری بیمارستانها و مراکز درمانی 
بیش از 5 درصد در مصرف آب صرفه جویی کردند به طوریکه بیمارس��تان 
کاش��انی در 3 ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 
52 درصد کاهش در مصرف آب داشته است که این مهم با اصالح شبکه آب 

داخلی، نصب ش��یرهای کاهنده و تعویض مخازن با مصرف کمتر و بازدهی 
بیشتر بدست آمد. همچنین بیمارستان حضرت زهرا)س( در این بازه زمانی 
کاهش 53 درصدی را در مصرف آب با انجام اقداماتی همانند نصب مخزن 
استراتژیک، نصب شیرهای کاهنده، تعمیر دستگاه زباله سوز که به دنبال این 
فرایند کاهش 40 درصدی مصرف آب به همراه داش��ته، جایگزینی ماشین 
لباسشویی با مصرف کمتر و بازدهی باالتر، تعویض کولرهای آبی با کولرهای 
گازی بدس��ت آورد. مهندس امینی با تأکید بر تشکیل گروه های مروجین 
مصرف بهینه آب گفت: در ابتدای سال، گروه های مروجین مصرف بهینه آب 
با لباس متحدالشکل در 34 منطقه خودگردان استان اصفهان تشکیل شدند 
که با حضور فعال در سطح شهر، خیابان، کوچه ، محالت و مراکز پرتردد شهر 
مردم را به مصرف صحیح آب رهنمود می کنند که در این زمینه می توان به 
حضور گروه مروجین در پارک ها اشاره کرد. این درحالیست که پایش باغات، 
استخرها و کارواش همچنان در دستور کار قرار دارد. مهندس امینی گفت: 
در فصل تابستان جلسه کمیته مدیریت بحران با حضور فرماندار، مسئولین 
ادارات در شهرهایی که احتمال بحران کم آبی بیش از سایر نقاط دیگر بود به 
طور ضروری تشکیل شد تا بهترین راهکار در کوتاهترین زمان ممکن برای 

مهار تبعات بحران کم آبی مدنظر قرار گیرد.

تبریز - اسد فالح- رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان شرقی 
از تجهیز 5 هزار و 300 هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین به سیستم های 
نوین آبیاری خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز به نقل از روابط عمومي 
سازمان جهادکشاورزي استان، مهندس کریم مهری در جلسه کارگروه آب، 
کشاورزی، اقتصاد مقاومتی و اشتغال ضمن بیان این مطلب افزود: با تالش 
کارشناسان و متخصصین سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی، چهار هزار 
هکتار از اراضی بهبود در این منطقه توسعه و افزایش یافته و دو هزار هکتار 
از اراضی باال دست پایاب سد خداآفرین نیز به سمت استفاده از آبهای مرزی 
سوق داده شده است. وی با اشاره به تامین بذر و کود مورد نیاز کشاورزان و 
بهره برداران استانی، ادامه داد: امروز خانواده بخش کشاورزی در بحث ذخایر 
ژنتیکی به موفقیت های چشمگیری دست پیدا کرده است که یک گام مثبت 

و ارزش��مند برای این جمع محسوب می شود. مهندس مهری با بیان اینکه 
مخاطرات و خسارت وارده در بخش زراعت، تولیدات دامی را هم از نظر تامین 
علوفه تحت تاثیر قرار می دهد، بر استفاده از ارقام مناسب و مقاوم در کشت 
محصول تاکید کرد. رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی همچنین 

بر اهتمام بیشتر در اطالع رسانی از وضعیت آب و هوایی به کشاورزان برای 
انجام اقدام های پیشگیرانه تاکید و اظهار نمود: کشاورزان بایستی نسبت به 
بیم��ه نمودن محصوالت خود اهتمام جدی به عمل آورند. وی با اش��اره به 
بازگشایی سامانه بهین یاب برای بخش کشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی 
برای سال 96، تصریح کرد: تمامی متقاضیان، کشاورزان و بهره برداران فعال 
در بخش های دام و طیور، شیالت و آبزیان، باغبانی و شرکت های فعال برای 
تامین نقدینگی مورد نیاز جهت بازس��ازی در سایت مذکور ثبت نام نمایند. 
مهندس مهری در بخش پایانی س��خنان خود تاکید کرد: همکاری و تعامل 
مدیریت امور اراضی، سازمان امور عشایر و اداره کل منابع طبیعی استان برای 
نشان دادن راهکارهای علمی و عملی جهت حل مشکالت و مسائل موجود در 

بخش کشاورزی، یک اصل حیاتی به شمار می آید.

اراک - خبرنگار فرصت امروز- به منا سبت هفته عفاف وحجاب، 
با حضور بانوان مخابرات منطقه مرکزی همایش��ی تحت عنوان 
عفاف وحجاب  درمحل س��الن اجتماعات مخابرات برگزار ش��د.  

این همایش به مدت چهار روز ودر دوبخش شامل ارایه مباحث 
نظری وتشکیل کارگاه آموزشی با حضور اساتید حوزه ودانشگاه 

برگزار گردید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی:

تحوالت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی در یک جامعه به فعالیت خبرنگاران وابسته است

در آستانه  17 مردادماه برگزار شد

آیین گرامیداشت روز خبرنگار در شرکت ملی حفاری ایران

مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان اعالم کرد :

کاهش بیش از 3 درصدی مصرف آب در اصفهان

تجهیز 5300 هکتار از اراضی پایاب سد خداآفرین به سیستم های نوین آبیاری

برگزاری همایش بانوان مخابرات منطقه مرکزی 

قزوی�ن- خبرن�گار فرصت ام�روز- گروه معین ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی ایران در راس��تای بررسی مسائل و چالشهای سازمانی در 
حوزه های عملیاتی و س��تادی از منطقه قزوین بازدید کرد. به گزارش روابط 
عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین، مسعود شرفی 
مدی��ر منطق��ه هدف از این بازدید را کنترل و بررس��ی وضع موج��ود و ارائه 
راهکارهای مناسب از سوی تیم بازدید کننده جهت دستیابی به وضع مطلوب 
عنوان کرد. مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قزوین تصریح 
نمود: گروه معین س��تاد طبق برنامه سالیانه که توسط ستاد شرکت تدوین 
میشود از مناطق 37 گانه بازدید میکنند که نتایج کنترلها و بازدیدها ارتقاء 
س��طح کیفی و کمی عملکرد واحدهای مناطق اس��ت. وی همچنین افزود: 
اعضای گروه معین س��تاد ضمن بررس��ی عملکرد واحدهای مختلف منطقه 
قزوین و تطابق آن با اطالعیه ها و دستورالعمل های صادره به ارزیابی واحدهای 

ستادی و عملیاتی و نواحی منطقه پرداختند. در پایان نیز جلسه جمع بندی 
نتایج بازدید گروه معین ستاد از منطقه قزوین در محل سالن جلسات برگزار 
ش��د. در ابتدای جلس��ه پس از تالوت قرآن مجید و سرود جمهوری اسالمی 
مسعود شرفی ضمن عرض خیرمقدم و تشکر از حضور گروه معین ستاد در 

منطقه قزوین، با ارائه گزارش مبس��وطی از عملکرد منطقه، به بیان مسائل و 
چالش های موجود پرداخته و خواستار تعامل و همکاری مدیران و مسئولین 
س��تاد با منطقه برای رفع موانع و چالش ها ش��د. در ادامه این نشس��ت نیز، 
معاونین و مسئولین واحد های منطقه مسائل حوزه کاریشان را عنوان کردند. 
بنابرهمین گزارش، کارشناسان گروه معین به عنوان نمایندگان مدیریتهای 
س��تادی و عملیاتی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران نیز نتیجه 
کنترل و بررسی هایشان را در جلسه عنوان کردند. در پایان جلسه نیز محمد 
پورزاد به عنوان رئیس گروه معین ضمن تشکر از همکاری مدیریت و کارکنان 
منطقه در طی ایام بازدید، کنترلها و بررسیهای کارشناسانه را عامل مهمی در 
بهبود روند انجام امور و مانع از بروز مشکالت در مناطق دانست. وی همچنین 
همکاری و تعامل بیش از پیش مسئولین و کارکنان واحدها با یکدیگر را عامل 
مهمی در انجام بهتر وظایف برشمرد. این جلسه با ذکر صلوات به پایان رسید. 

گروه معین شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از واحدهای ستادی، عملیاتی و نواحی منطقه قزوین بازدید کرد

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش روابط عمومی 
ش��رکت آب منطق��ه ای هرمزگا ن ، مهندس هوش��نگ مالیی به 
مناس��بت 17 مرداد و روز خبرنگار، پیام تبریکی صادر و از این قشر 

تالشگر تقدیر کرد. 
متن پیام به شرح ذیل است:

17 مرداد روز پاسداشت تالش بی وقفه انسان های آگاهی است که 
با س��الح قلم در سرزمین آگاهی قدم می زنند. طالیه داران راستین 
خدمت به نظام خبررسانی در جمهوری اسالمی ایران همواره سعی 
بر آن داشته اند که با تالش وافر، جهان را با هاله ای از قداست در هم 
آمیزند. خبرنگاران به راستی تجسم امانت، مسئولیت، تعهد، دلسوزی 

و وظیفه اند، خبرنگاران وجدان بیدار جامعه جهانی و تصویرگر زمان 
خویش��ند ، زیرا همواره در عمق جامعه زندگی می کنند و سالمت 

فرهنگ��ی و فکری هر جامع��ه ای، مرهون تالش های ش��بانه روزی 
آنهاس��ت. اینجانب ضمن تبریک روز خبرن��گار به همه خبرنگاران 
، اصحاب رس��انه و خانواده بزرگ مطبوعات و جامعه اطالع رس��انی 
اس��تان، از همراهی، توجه و اهتمام ویژه اصحاب رس��انه در انعکاس 
اخبار و اطالع رس��انی از فعالیت ه��ای دولت تدبیر و امید و خدمات 
نظام قدردانی نموده و برای شما خبرنگاران متعهد و کوشای استان، 
که آگاهی را حق مردم می دانید و برای دانس��تن و رش��د و باروری 
اندیشه هم نوعان خود خستگی ناپذیر و پر تالش می کوشید سالمتی، 
توفیق و ادامه فعالی��ت آگاهانه در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر 

فرزانه انقالب اسالمی را از خداوند متعال خواهانم.

پیام تبریک مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان به اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری خبر داد
3۸0 میلیون لیتر ذخیره سازی نفت کوره نیروگاه

ساری - دهقان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری گفت : مخازن ذخیره سازی سوخت 
جایگزین در نیروگاه شهید سلیمی نکا با تدابیر منطقه ساری قبل از فصل سرما تکمیل ظرفیت می شود . به گزارش 
خبرنگار مازندران ، حسینعلی طالبی مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه ساری با اشاره به اهمیت 
تولید برق نیروگاه شهید سلیمی نکا در مازندران ، بیان کرد : به منظور ذخیره سازی سوخت قبل از شروع فصل 
سرما ، با هماهنگی های انجام شده با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و نیروگاه شهید سلیمی نکا از مرداد 
سال جاری اولین فرآورده ریلی نفتکوره  به زمین سوخت نکا تحویل و از طریق تانکرهای حمل در حال ذخیره سازی 
در مخازن نیروگاه شهید سلیمی نکا است. طالبی افزود : عملیات ذخیره سازی نفتکوره در نیروگاه شهید سلیمی تا تکمیل ظرفیت مخازن ادامه 
دارد . حسینعلی طالبی تاکید کرد : تا پایان شهریور حدود 380 میلیون لیتر سوخت جایگزین برای نیروگاه ذخیره سازی می شود . حسینعلی 
طالبی با بیان اینکه خدمات سوخت رسانی باید با کمترین موانع مواجه باشد ، اظهار کرد : منطقه ساری با پرسنل متخصص و تالشهای شبانه روزی 
جهت تامین و توزیع ، سوخت مصرف کنندگان عمده درشرایط عادی و بحرانی تدبیر و برنامه ریزی دارد. مدیرشرکت نفت منطقه ساری به اقدامات 
انجام شده در حوزه های نفتی منطقه ساری اشاره کرد و گفت : در حال حاضر امکان ذخیره  سازی بسیار مناسب انواع فرآورده های نفتی در منطقه 

ساری وجود دارد.

مدیرعامل برق گلستان:
رکورد مصرف برق در استان گلستان در فصل تابستان شکسته شد

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- علی اکبر نصیری در نشست خبری با اصحاب رسانه استان گلستان اظهار داشت: شرکت توزیع استان گلستان 
بیش از 684 هزار مشترک در استان گلستان دارد و مسئولیت حدود 31 پست فوق توزیع  تامین و 14 هزار کیلومتر برق فشار قوی و فشار ضعیف 
را برعهده دارد.وی با بیان اینکه 15 هزار ترانس 20 کیلووات براساس توزیع برق در استان گلستان تغذیه می شود، تصریح کرد: در بحث پیک استان 
گلستان در فصل تابستان به مرز یک هزار و 164 مگاوات رسیدیم.مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق گلستان ادامه داد: تقویت پست 20 کیلوولت 
گرگان توسط برق منطقه ای گلستان و مازندران انجام شد و همچنین تقویت دیگر پست ها مانند شهید قندهاری آزادشهر، پست 63 و 20 کیلوات 
گمیشان، تقویت پست 4 گنبدکاووس و احداث پست گالیکش داشتیم.نصیری افزود: به علت اینکه شبکه پایداری داشته باشیم یک سری اقدامات 
پیشگیرانه و خارج کردن تجهیزات معیوب با دقت و سرعت زیاد انجام شد و نتیجه آن پایداری نسبی در گذر از پیک تابستان بود.وی گفت: اقدامات 
خوبی برای گذر از پیک تابستان داشتیم، بیش از 20 هزار مشترک در استان گلستان برق دار شدند که از قبل 30 میلیارد تومان در زمینه توسعه 
ش��هری و روس��تایی کار شده است. نصیری به استفاده انرژی خورشیدی در استان اشاره کرد و گفت: پیگیری های خوبی در این مسیر داشتیم و 
سرمایه گذاران مختلف با شرکت عامل جلسه داشتند تا بتواند 25 مگاوات برق از انرژی خورشیدی در منطقه داشلی برون تولید کنند.وی با بیان 
اینکه ظرفیت در بخش های از استان وجود دارد که بتواند از انرژی خورشیدی برای تولید برق استفاده شود، گفت: یکی از معضالت ما بحث سرقت 
تجهیزات است که با همکاری دستگاه قضائی و نیروی انتظامی 54 درصد کاهش سرقت تجهیزات داشتیم..نصیری تاکید کرد: شاخص تلفات ما با 
دست کاری تغییر می کند و در حال حاضر 13 درصد تلفات برق داریم که معموال تلفات فنی 5 تا 4 درصد است و بقیه آن به دست کاری ها و مسائل 
غیرفنی توزیع بازمی گردد. سرقت انرژی بیش از سرقت تجهیزات برق در استان گلستان است و این میزان قابل توجهی است.وی با بیان اینکه بار 
پیک مصرفی در استان گلستان از ساعت 13 تا 17 است، افزود:  با پیشنهاد خارج شدن یک ساعت وقت اداری در پیک مصرفی برق به دنبال کاهش 
مصرف برق در استان بودیم.مدیر عامل برق گلستان افزود: در هفته گذشته یک هزار و 164 مگاوات برق در استان گلستان مصرف شد که رکورد 
مصرف ما را در فصل تابستان شکسته شد.نصیری تاکید کرد: از مردم درخواست می کنیم که از سیاست صرفه جویی در پیک مصرفی برق گلستان 

حمایت کنند و از وسایل برقی غیرضروری در ساعت پیک مصرفی استفاده نکنند.

مانور جهادی جمع آوری برق های غیرمجاز مشهود در استان گلستان انجام شد
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- مهندس بهرام قائمی معاون بهره برداری و دیسپاچینگ گفت: مانور جهادی جمع آوری برق های غیرمجاز 
مشهود از تاریخ یکم تا نهم مردادماه سال 1396 در مدیریت های پانزده گانه استان انجام شد.مهندس قائمی با اعالم این خبر گفت: هدف از برگزاری 
این مانور کاهش فیوزسوزی و افزایش هرچه بیشتر پایداری شبکه و رفاه حال مشترکین مجاز بوده است.وی در تشریح چگونگی برگزاری این مانور 
افزود: مانور جهادی جمع آوری برق های غیرمجاز مشهود در سطح استان در 2 مرحله و در 142 منطقه و با مجموع 1200 نفرساعت اجرا شد 
که طی آن 450 انشعاب غیرمجاز و 33 انشعاب فرعی جمع آوری شد.شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان در حال حاضر بیش از 680 هزار 
مش��ترک دارد که ش��امل 562 هزار مشترک خانگی - 77 هزار مشترک تجاری - 31 هزار اشتراک عمومی - 9600 مشترک کشاورزی و 2700 

مشترک صنعتی می باشد.

۲ هزار و ۲۴0 نفر ساعت آموزش رانندگان نفتکشهای پخش فرآورده های نفتی منطقه گیالن
رش�ت- مهناز نوبری- به منظور افزایش مهارتهای علمی و تجربی رانندگان نفتکشها ، کاهش بروز 
ح��وادث احتمال��ی و انتقال ایمن فرآورده های نفتی در جاده ها 2 هزار و 240 نفر س��اعت آموزش برای 
رانندگان نفتکشهای پخش فرآورده های نفتی گیالن انجام شد. دوره آموزشی )HSE( و پدافند غیر عامل 
برای 140 نفر از رانندگان نفتکشها طی چهار روز از تاریخ 96/4/31 لغایت 96/5/3 و به دو صورت تئوری 
و عملی در انبار نفت شهید بهمنی مقدم این شرکت برگزار شد. ارتقای سطح آگاهی رانندگان ، جلوگیری 
از بروز حوادث بوقوع پیوسته در سطح کشور در سال گذشته و تجزیه، تحلیل و ریشه یابی آن وهمچنین 
لزوم بر رانندگی تدافعی رانندگان نفتکشها در سطح جاده ها از اهداف این دوره آموزشی بود. برگزاری کالس های آموزش انتقال ایمن فرآورده های 
نفتی در جاده ها براساس اصل )سالمت انسانها و محیط زیست، همچنین انتقال ایمن مواد سوختی( به منظور کاهش بروز حوادث احتمالی، از 
جمله  اولویتهایی است که در دستور کار شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قرار دارد. قابل ذکر است گذراندن این دوره ها، مجوزی برای 
ورود رانندگان نفتکش به انبارهای نفت برای بارگیری و حمل مواد سوختی در جاده ها  است. اهمیت و نصب سیم ارت در زیر بارگیری و جایگاهها، 
تعریف الکتریسته ساکن و خطرات آن، آشنایی با MSDS  ) اطالعات ایمنی مواد( فرآورده های نفتی، مروری بر شرح وظایف رانندگان در شرایط 
اضطراری، آشنایی با مقررات ایمنی انبار نفت، آشنایی با انواع خاموش کننده ها، نمایش فیلم های حوادث و لزوم ارزیابی محیط قبل از تخلیه فرآورده 

در جایگاه و جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سرفصلهای ارائه شده در این دوره آموزشی بود.

معاون هماهنگي توزیع شرکت توانیردرمراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان عنوان کرد
اثرات چرخه تولید  و انتقال در صنعت برق را توزیع هاي برق  به نمایش مي گذارند

زنجان- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش دفترروابط عمومي شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، باحضور مسئولین ارشد کشوري و استاني 
مراسم تودیع ومعارفه مدیرعامل این شرکت برگزار شد. در ابتداي این مراسم مهندس رحمتي معاون هماهنگي امور عمراني استانداري زنجان با 
اشاره به خدمات ارزنده مهندس عادل کاظمي ، وي را براي وزارت نیرو و مجموعه صنعت برق کشوریکي از سرمایه هاي ارزشمند دانست و گفت: 
مهندس کاظمي یکي از مدیران خوب وستودني است و درتعامل با دستگاه هاي اجرایي بسیار موفق و یکي از نیروهاي متعهد در حوزه تصمیم گیري 
بود . امیدواریم با حضور مهندس علیزاده مدیرعامل جدید شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان نیز تعامل خوب بین دستگاه ها در راستاي توسعه 
استان ادامه یابد . وي اذعان داشت:  مجموعه صنعت برق کشور یکي از مجموعه هاي خوب و داراي دیسیپلین خاص اداري است ، چراکه این صنعت 
بیشتر در محور کارشناسي، فني ومهندسي چرخیده و خوشبختانه دخل وتصرف هاي مدیریتي کمتردر این حوزه اعمال شده است . وي در ادامه 
به موقعیت خاص جغرافیایي زنجان و انتخاب استان به عنوان قطب آي سي تي کشور اشاره کرد و تاکید کرد : با وجود پتانسیل هاي خوبي که در 
منطقه از جمله شرکت ایران ترانسفو ، پارس سوئیچ ، نیروگاه سلطانیه و دانشگاه هاي معتبروجود دارد انتظار مي رود این مساله جا بیفتد وبه بهترین 
شکل از این بستر استفاده شود.وي در پایان صحبت هاي خود گفت: صنعت وخدمات را یکي از اولویت هاي اصلي توسعه استان هدف گذاري شده 
است که نقش صنعت برق در این زمینه بسیار مهم و حیاتي است . مهندس علیزاده تجربه  مدیریت امور و نزدیک به هفت سال  مدیریت و ریاست 
هیات مدیره شرکت توزیع نیروي برق استان اردبیل را داراست و ریاست انجمن مهندسین برق و الکترونیک اردبیل و همچنین عضو اصلي انجمن 
صنفي شرکت هاي توزیع متشکل از 39 شکل با 5 عضو اصلي در کشور نشان از اثربخشي این فرد ومقبولیت در حوزه برق و الکترونیک است.  وي 
در پایان صحبت هاي خود بحث مدیریت مصرف  و پیک سایي را به عنوان بحث روز کشورعنوان و تصریح کرد: با توجه به گرماي شدید روزها 
وهفته هاي اخیر و علیرغم مدیریت هاي خوب صورت گرفته ، ما به پیک 55 هزار و 400 مگاوات در هفته گذشته رسیدیم. توجه به این موضوع 
مهم است که بار در شبکه سراسري برق ،  نوک تیز است یعني  دو یا  سه ماه در کشور  افزایش مصرف برق رخ مي دهد و درسایر ماهها نیروگاه ها 
کمتر از ظرفیت خود تولید مي کنند ، بنابراین باید با اجراي درست برنامه هاي پیک سایي بهره وري درست داشته باشیم و البته شرکت هاي توزیع 
در مقوله دیماند ریسپانس و نیز کاهش مصرف روشنایي معابر که 2.5درصد مصرف را به خود اختصاص داده است ،کارهاي خوبي انجام داده اند ولي 
با استانداردهاي جهاني فاصله داریم و هدررفت در این حوزه قابل مالحظه است . ما براي مقابله با این هدررفت انرژي بدنبال فاینانس هاي داخلي 
وخارجي نیز هستیم که الزم است استانداري ها شرکت هاي معتبر در زمینه ساخت وتولید المپ هاي کم مصرف و ترانسفورماتورهاي کم تلفات 

را به به شرکت هاي توزیع معرفي نمایند.

۲۹5 میلیارد ریال براي نوسازي شبکه آبرساني شهرهاي استان بوشهر نیاز است
بوش�هر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان بوشهر گفت: با توجه به ضرورت 
بازسازي شبکه آبرساني شهرهاي استان بوشهر براي جلوگیري از بحران کم آبي براي تحقق این مهم حداقل اعتبار 
اضطراري مورد نیاز امسال 295 میلیارد ریال است. به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر ، کیقباد یاکیده با بیان اینکه شهرهاي استان بوشهر داراي بیش از 4 هزار و 600 کیلومتر شبکه توزیع 
آبرساني هستند، اظهار داشت: بر اساس ارزیابي هاي انجام شده 40 درصد این شبکه ها فرسوده است و نیاز به نوسازي 
دارد. وي با تاکید بر نقش مهم نوسازي شبکه آبرساني در بهبود وضعیت توزیع و تامین آب افزود: توزیع عادالنه آب 
در شبکه هاي آبرساني به چند عامل بستگي دارد که مهم ترین آن نوسازي شبکه آبرساني است. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه ساالنه بخشي از شبکه آبرساني شهرهاي استان بوشهر نوسازي مي شود گفت: با توجه به اینکه حدود 900 کیلومتر از شبکه آبرساني شهرها نیاز 
به اصالح فوري دارد با روندي که ساالنه در نوسازي شبکه آبرساني انجام مي شود جوابگوي طرح هاي تدوین شده براي بهبود منطقي نیست. یاکیده با 
اشاره به نیازهاي اعتباري براي اصالح شبکه آبرساني شهرهاي استان بوشهر خاطر نشان کرد: براي نوسازي شبکه آبرساني در شهرهاي استان بوشهر 

و مواجهه با بحران کم آبي در سال 1396 حداقل به 295 میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران:
افزایش راندمان آب از ۴0 درصد به ۸0 درصد با ایجاد سامانه آبیاری و کمک تشکل ها

ساری - دهقان - به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران، دالور حیدرپور در دیدار اعضای کمیته منطقه ای آبیاری و زهکشی استان گفت: 
با کمک تشکل ها و مردم می توانیم با ایجاد سامانه های آبیاری میزان راندمان آب در بخش کشاورزی را از 40 درصد به 80 درصد برسانیم.   رییس 
سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه باید با کمک هم نسبت به تشکیل، تقویت و توانمندسازی تشکل ها با محوریت مدیریت مصرف آب اقدام 
کنیم، اظهار کرد: تشکل ها باید از لحاظ فکری و فرهنگی، بهره برداران را در استفاده بهتر از آبی که در اختیار آنان قرار می گیرد ترغیب کنند. وی با 
اشاره به اینکه مازندران از سایر استان ها در بهره وری مصرف آب عقب تر است، افزود: استان هایی که با مشکالت کم آبی و بحران آب روبرو هستند قدر 
آب را بهتر می دانند و توانستند بهره وری مصرف آب را افزایش دهند. حیدرپور تصریح کرد: مشارکت مردم در بحث آب در مازندران از برخی استان ها 
کمتر است که باید تالش کنیم تجربه تلخ برخی استانها در زمینه افت آب زیرزمینی و خشک شدن تاالبها و دریاچه ها در این استان تکرار نشود. وی با 
تاکید بر اینکه وظیفه داریم بیشتر و گسترده تر از گذشته در مسأله آب کار کنیم و از ظرفیت های موجود بهترین بهره برداری را داشته باشیم، ادامه داد: 
مدیریت ترویج کشاورزی باید در این زمینه فعالیت های بیشتری داشته باشد و زمینه را برای ارتقاء بهره وری مصرف آب آماده کند. حیدرپور خواستار 
فعالیت بیشتر تشکل ها و سمن ها در حفظ منابع آبی شد و گفت: جهاد کشاورزی با بسیج تمام امکانات آماده همکاری همه جانبه در این زمینه است.



همان طور که قبال گفتم اش��خاص، کس��انی را دوست 
دارند که مانند خود آنها باش��ند. به قول جفری گیتومر 
در ش��رایط برابر، مردم از دوستان خود خرید می کنند و 
در شرایط نه چندان برابر نیز مردم از دوستان خود خرید 
می کنند. اش��خاص با کس��انی بیشتر هس��تند که مانند 
خودش��ان باش��د به همین دلیل تاکی��د می کنم همگام 

شدن یکی از بهترین شیوه های ارتباط موثر است. 
یک مثال س��اده، وقتی ش��ما صبح به محل کار خود 
رفته اید یکی از همکاران ش��ما خیلی سرحال و پرانرژی 
است و دیگری کسل و خواب آلوده، پرواضح است که اگر 

با نفر اول کس��ل آلود برخورد کنید فقط حوصله او را سر 
می برید و ش��خص مقابل تان را عصبی می کنید و اگر با 
نف��ر دوم پرانرژی رفتار کنید قطعا زمان مناس��بی برای 
ش��روع و ادامه نخواهید داش��ت و او خیلی زود به دنبال 
مکانی برای تنهایی خود می رود یا اگر صمیمی باش��ید 

می گوید لطفا تنهام بگذار. 
 Gestalt Theraphy بنیانگ��ذار  پرل��ز  فردری��ک 
می گوید: وقتی ش��ما یک ش��خصیتی داری��د یا خود را 
در چارچ��وب ماه تول��د و تیپ های ش��خصیتی محدود 
می کنید، نظام بس��ته و س��ختگیرانه ای برای خود ایجاد 
می کنی��د و ای��ن یعنی رفت��اری س��خت و بی انعطاف و 
دیکته ش��ده. با این ش��رایط ش��ما نمی توانید با دیگران 
همگام ش��وید، نمی توانید آزادانه و ب��ا فراغ بال از منابع 

درونی تان اس��تفاده کنید. پرلز در آخر اصرار داشت که 
اش��خاص از زندان های درون شان خود را رهایی بخشند 
و بی انعطاف��ی و ذهن از قبل برنامه ریزی ش��ده خود را 

کنار بگذارند. 
وقتی که شما با کسی همگام می شوید در قدم بعدی 
او همگام با شماست این مطلب در ظاهر کمی عجیب 
اس��ت، اما یکی از بهترین راه های تغییر رفتار دیگران 
این اس��ت که ابتدا ی��ک یا چند رفتار ما را ش��بیه به 
خ��ود ببیند و بعد خ��ود را تغییر دهی��م او نیز تغییر 

خواهد کرد. 
مهم: فراموش نکنید از زندان درون تان خود را رهایی 
دهید. ما باید با کس��ب مهارت های فردی قدرت ارتباط 

موثر و زندگی بهتر را به دست آوریم. 

فرار از زندان 

مدرسه مدیریت

عینک گوگل شما را از رایانه بی نیاز می کند

آیا کار زیاد شما را فرسوده کرده 
است؟ 

روانشناس��ان با مطرح کردن ۱۰ س��وال، از ش��ما 
می خواهند وضع روحی خود را بررسی کنید تا متوجه 
ش��وید آی��ا در معرض فرس��ودگی ناش��ی از کار زیاد 

هستید؟ 
 »آیا از پا درآمده ام؟« این س��والی است که هر روز 
بسیاری از مردم جهان از خودشان می پرسند و حتی 
به خاطر آن به مش��اور یا روانشناس مراجعه می کنند. 
روانشناس��ان تاکید می کنند که حتی اگر کار خود را 
دوست دارید، ساعت های متعادلی را به آن اختصاص 
بدهی��د و ترجیحا آخر هفته های خ��ود را از کار جدا 
کنید. درواق��ع آنها تعادل کار و زندگ��ی را تعادل در 
عالیق فردی می دانند، نه لزوما س��اعاتی را که به کار 

می گذرانید. 
به گزارش زومیت، حتی مردمی که تعریف دقیقی 
از تع��ادل کار و زندگی ش��خصی در ذهن خود دارند، 
بازهم به دام فرسودگی شغلی می افتند. حجم پروژه ها 
و وظایف��ی که باید در سررس��ید خاصی تحویل داده 
ش��وند، مس��افرت ها و مأموریت ها و لیس��ت بی پایان 
روزمرگی های ش��غلی، به آسانی ما را به سمت سقوط 
ه��ل می دهند. عالئم زیادی وجود دارند که به ش��ما 
نش��ان می دهند تعادل کار و زندگی خود را از دس��ت 
داده اید و در معرض فرس��ودگی ش��غلی ق��رار دارید. 
بی تردی��د توجه به ای��ن عالئم و رس��یدگی به وضع 
روحی تان، پیش از آن که واقعا به ش��ما آسیب جدی 
برساند، بسیار ضروری است. در ادامه این مطلب، راشل 
ریتالپ، متخصص و مشاور و جوانان در امور شغلی و 
حرفه ای، ۱۰ سوال مطرح می کند که با پاسخ به آنها، 
دید بهتری نس��بت به شرایط روانی ناشی از خستگی 

مفرط کاری خود پیدا خواهید کرد. 
۱- آیا رش��ته افکارتان را از دست می دهید؟ فرقی 
ندارد که این مش��کل زمان مکالمه، تایپ یک ایمیل 
یا حتی فکرهای ش��خصی خودتان پیش بیاید؛ عدم 
تمرکز و گسس��تگی توج��ه می تواند یک��ی از عالئم 

خستگی مفرط باشد. 
۲- آیا مدت هاس��ت که دیگر وقتی برای شرکت در 
س��رگرمی های مورد عالقه تان نداری��د؟ باز هم فرقی 
ندارد که س��رگرمی شما وقت گذراندن در طبیعت یا 
معاشرت با دوس��تان تان، تماشای تلویزیون یا ورزش 
کردن باش��د. شما باید همیشه اختصاص زمانی برای 
انجام کارهای مورد عالقه خود را در اولویت های اصلی 
زندگی تان قرار دهید. س��رگرمی های شخصی به شما 
کمک می کنند اس��ترس خود را کاهش دهید و شما 

را در احساسات و تمایالت تان به تعادل می رسانند. 
۳- آیا زمانی که با دوستان یا اعضای خانواده صحبت 
می کنید، در لحظ��ه حضور دارید و به صورت فعال در 
معاشرت ها ش��رکت می کنید؟ اگر ذهن شما همیشه 
ناخودآگاه به س��مت کار کشیده می شود، این موضوع 
در روابط خانوادگی تان نمود پیدا می کند. ممکن است 
خانواده و دوس��تان از شما گالیه کنند که همیشه به 

کارتان فکر می کنید. 
۴- آیا ب��ه میزان کافی می خوابی��د؟ افرادی که به 
فرسودگی شغلی دچار می شوند، به سختی می خوابند 
و مشکالت بی خوابی شدیدی تجربه می کنند؛ چراکه 
در زمان اس��تراحت هم ذهن ش��ان حواشی کار پرسه 
می زند. این اف��راد حتی زمانی که می خوابند مکررا از 
خواب می پرند و بعد از بیدار ش��دن، باز هم احس��اس 

خستگی می کنند. 
۵- آیا همیش��ه احساس خستگی می کنید، حتی 
زمانی که یک  ش��ب کامل خوابیده اید؟ فرس��ودگی 
مثل ابری س��نگین تمام  روز ش��ما را تیره می کند. 
خس��تگی مزمن، رابط��ه ای متقاب��ل و تنگاتنگ با 
فرس��ودگی دارد و اث��رات منف��ی و تکان دهنده آن 
می توان��د پیش از آنکه به خودت��ان بیایید، امروز و 

فردای شما را ویران کند. 
۶- آی��ا فراموش می کنید غ��ذا بخورید و به همین 
دلیل مجبور می ش��وید به گزینه های تغذیه ای ناسالم 
پناه ببرید؟ در مراحل ابتدایی فرسودگی، ازآنجاکه افراد 
به سختی سرگرم کار خود هستند، به راحتی وعده های 
غذایی خود را فراموش می کنند. درحالی که آنها برای 
حفظ س��طح اس��تاندارد انرژی، متعادل نگه داش��تن 
خلق وخو و بهره وری خود، به یک رژیم غذایی س��الم 

نیاز دارند. 
۷- آی��ا اغلب در گلوی خود احس��اس خفگی و در 
سینه خود احساس سنگینی و گرفتگی می کنید؟ اگر 
مش��کالت فیزیکی، مثل درد در قفسه سینه یا تنگی 
نفس تجربه می کنید، حتما باید با پزشک خود مشورت 
کنید. بااین حال، استرس شدید هم اغلب این عالئم را 
به همراه دارد و در افرادی که به مرحله خستگی شدید 

و فرسودگی شغلی هستند دیده می شود. 
۸- آی��ا تعهدات خود را نیمه کاره رها می کنید؟ این 
مش��کلی اس��ت که اغلب اوقات از عدم تمرکز ناشی 
می ش��ود. با این حال اگر دائما دیر ب��ه قرارهای خود 
می رس��ید، وظایف ت��ان را فراموش می کنی��د و برای 
مدیریت زمان خود با مشکل مواجهید، نباید ضرورت 
این موضوع را دس��ت کم بگیری��د و در حل آن تعلل 

نشان دهید. 
۹- آی��ا ح��س می کنید از زندگی همیش��گی تان 
جدا ش��ده اید؟ آیا حس می کنی��د ارتباط خود را با 
دنیای اطراف از دست  داده اید؟ این احساس انفصال 
خودش را هم در زندگی ش��خصی و هم در زندگی 
حرفه ای ت��ان بروز می دهد. در زندگی ش��خصی تان 
کم ک��م متوجه می ش��وید به فردی من��زوی تبدیل  
ش��ده اید و دیگر با دوس��تانی که قبال از معاش��رت 
ب��ا آنها لذت می بردید، رابط��ه ای ندارید. در محیط 
کار، ممکن است همیشه شروع کار برای تان دشوار 
باشد، به سختی پشت میز بمانید و کار خود را ادامه 
دهید، یا حتی در تکمیل کارهای ساده، مثل پاسخ 

دادن به ایمیل ها، با مشکل مواجه شوید. 

مدرسه کسب وکار

دسترسی به یوتیوب برای کاربران ایرانی 
با دش��واری هایی همراه اس��ت و از این رو، 
اس��تارتاپ دیدئو قصد دارد ای��ن موانع را 

رفع کند. 
امکان دسترسی بدون واسطه به یوتیوب 
به عن��وان بزرگ ترین س��رویس اش��تراک 
و پخ��ش ویدئ��و در جه��ان در کش��ور ما 
وج��ود ندارد؛ از این رو اس��تارتاپ دیدئو با 
تیمی متش��کل از دانشجویان رشته هوش 
مصنوعی دانش��گاه شریف با هدف تسهیل 
دسترس��ی ب��ه یوتی��وب و جس��ت وجوی 
محتوای ویدئویی، فعالیت خود را از س��ال 

۱۳۹۵ آغاز کرد. 

موتور جست وجوی ویدئو

معرفی استارتاپ

گوگل بعد از تجربه ناموفق عرضه عینک های هوشمند در سال های گذشته، این بار 
مدل جدیدی از این عینک را عرضه خواهد کرد.

به گزارش انگجت، عینک یادش��ده ک��ه ۱۵۵۰ یورو)معادل ۱۸۲۹ دالر( قیمت دارد، 
به گونه ای طراحی ش��ده که نیازهای حرفه ای را برطرف کرده و افراد را از اس��تفاده از 
رایانه ها و پش��ت میزنش��ینی معاف کند. مهم ترین تغییر در این عینک در مقایس��ه با 
مدل های قبلی عینک گوگل اضافه ش��دن باتری ۷۸۰ میلی آمپری است که می تواند 
نیازهای کاربران را در طول یک روز کاری برطرف کند. حافظه این عینک هوشمند هم 

در مقایس��ه با عینک قبلی گوگل دو برابر ش��ده و به ۳۲ گیگابایت افزایش یافته است. 
همچنین در این عینک از پردازنده اتم شرکت اینتل، وای – فای سریع تر و حسگرهای 
تازه تر )به خصوص حس��گر جی پی اس پیشرفته( و بلندگوی قدرتمندتر استفاده شده 
اس��ت. از این عینک می توان برای ضبط ویدئو، اتصال به اینترنت، مش��اهده اطالعات 
افزوده در مورد محیط اطراف و غیره استفاده کرد. خریداران این عینک به ۲ گیگابایت 
فضای کلود برای ذخیره س��ازی اطالعات هم دسترسی خواهند داشت. عینک یاد شده 

دارای دوربین ۵ مگاپیکسلی برای فیلمبرداری با دقت ۷۲۰ پیکسل است.

برای مطالعه 755 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس��خ کارش��ناس: نخس��تین توصیه این است که از 
طریق اینترنت مدل های رفاهی ش��رکت های بزرگ دنیا 
را بررسی کنید و از آنها الگو بگیرید. دوم آنکه مدل های 
رفاه��ی ش��رکت های خصوص��ی و دولتی ای��ران را نیز 
بررسی کنید، به طور قطع شناخت فعالیت های آنها برای 

ش��ما مفید خواهد بود. س��وم آنکه طی یک نظر سنجی 
پیش��نهادات و نیازهای کلیه پرس��نل را گردآوری کنید. 
حتم��ا در میان انبوهی از پیش��نهادها موارد قابل اجرا با 
توجه به هزینه آنها یافت خواهد شد. ضمن آنکه شناخت 
نیازهای کارمندان سرنخ های بسیار خوبی را برای ایجاد 
امکان��ات رفاهی مفید به ش��ما خواهد داد. س��پس اتاق 
فکری متش��کل از متخصصان این موضوع تشکیل دهید 

و نیازها و پیش��نهادهای طبقه بندی ش��ده کارمندان را 
در ای��ن اتاق فک��ر مطرح و به بحث و بررس��ی بگذارید. 
خروجی این اتاق حتما راهکارهای اجرایی برای مذاکره 
با طرف های خدمات دهی به ش��ما خواهد بود. بعد از آن 
می توانی��د مذاکره ه��ا را آغاز و در نهای��ت به یک برنامه 
رفاهی قابل اجرا و هدفمند با برآورد بودجه برسید. طرح 

را در نهایت برای تصویب به مدیر عامل ارائه کنید. 

برنامه رفاهی هدفمند

پرسش: مدیر رفاهی یک مجموعه بزرگ در بخش خصوصی هستم و تمایل دارم برای کارمندان امکانات رفاهی مطلوب 
و خالقانه ایجاد کنم. چه توصیه ای برای من دارید؟  کلینیککسبوکار

روزنام�ه مدیریت�ی- اقتص�ادی
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 روزنامه فرصت امروز براساس رتبه بندی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
با امتیاز 61/63، رتبه هشتم روزنامه های بخش خصوصی کشور را داراست.

صاحب امتیاز: موسسه مطبوعاتی فرصت سازان امروز
مدیر مسئول و سردبیر: محمدرضا قدیمی

چاپ: شرکت هم میهن توزیع: نشر گستر امروز
آدرس: میدان هفت تیر، خیابان لطفی، بعد از مشاهیر، پالک49

دفتر مرکزی: 88895341 - 88895342

روابط عمومی: 88895672
فکس تحریریه: 88853919

س�ازمان آگهی ها: 88936651  
امور مشترکین: 88935349

آیین نامه اخالق حرفه ای روزنامه:

www.forsatnet.ir/regulations

تحویل نان گرم
مرد بزرگ صنعت نان ایران 

هر روز با دوچرخه این طرف و اون طرف می رفت. 
دو س��ه س��الی بود که تو محله ما زندگی می کرد. 
اهل یکی از روس��تاهای نیشابور بود. اسمش حامد 
بود. جوان بود و حدود ۲۵ س��الی سن داشت.  پسر 
مودب و تمی��زی بود. با همه اهالی محل س��الم و 
علیک داش��ت و خیل��ی زود با هم��ه ارتباط برقرار 

می کرد. 
 چن��د وقتی بود ک��ه اون رو با ی��ک دوچرخه تو 
مح��ل می دیدم که این ط��رف و اون طرف می رفت.  
ی��ه خورجین به دوچرخه بس��ته ب��ود و نان گرم در 
خونه ه��ا می برد. برای من خیل��ی جالب بود که یک 
بچه شهرستانی این قدر مودب و باهوش باشه و بتونه 
از همون نانوایی ک��ه کار می کنه یه کار جدید برای 

خودش راه بندازه.
صبح ها از س��اعت ۷ صبح تا ۹ نون گرم به خونه ها 
می برد. ایده اولیه این کسب و کار را خودش داده بود 
و به صاحب نانوایی پیش��نهاد کرد ک��ه یه اطالعیه 
روی شیشه نانوایی بچسبونه و به اهالی محل اطالع 
بدن هر کس نان گرم می خواد اما وقت نمی کنه بیاد 

نانوایی، ما نان گرم را درب منزل تحویل می دیم. 
گویا از همون روز اول چند تا مش��تری پیدا شده 
ب��ود که می خواس��تند صبح ه��ا و عصرها براش��ون 
ن��ان گ��رم ببرن��د و بعدها ه��ر روز یک��ی دو نفر به 
مشتری هاش اضافه ش��د. مردم روز قبل حضوری یا 
تلفنی سفارش روز بعد را می دادند. بعضی ها هم گویا 
سفارش ماهانه داشتند که هر روز صبح چند تا قطعه 

نان گرم  براشون به منزل ببره. 
 حامد پس��ر خالق و باهوشی بود. این جور که من 
بعدها متوجه شدم نان ها را در یک بسته بندی شیک 
و زیب��ا تحویل می داد، اما چون وس��یله نقلیه خوبی 
نداشت اوال نمی تونست سفارش زیادی بگیره و دوما 
فقط تو محله می تونس��ت با دوچرخه نان ها را توزیع 
کن��ه. اهالی محل می گن غی��ر  از اخالق و رفتار اون 
آدم بسیار باپشتکاری هم است. برای همین کار هم 
ماه ها صبر و مقاومت کرد تا بتونه کسب و کار خودش 
را راه بندازه. گوی��ا روزهای اول برادر بزرگش که تو 
هم��ون نانوایی کار می کرد با ای��ن کار مخالف بود و 
همیشه اونو مسخره می کرد که مگه مردم خودشون 
پا ندارند که بیان نانوایی و تو براشون ببری، اما حامد 
وضعیت مردم را بهتر می ش��ناخت و با مش��غله های 

زندگی شهری بیشتر آشنا بود. 
اون می دونس��ت همه مردم دوست دارند صبحانه 
نان گ��رم بخورند اما چون وقت ندارن��د، یا صبحانه 
نمی خورند یا اینکه نان بیات می خورند. واسه همین 
تو محله از ایده اش خیلی س��ریع استقبال شد. یک 
روز که دم دمای غروب جلوی نانوایی ایس��تاده بود 
با خوشحالی از کسب و کارش می گفت و طرح هایش 
برای روزهای آینده. اون قصد داش��ت با پس اندازش 
یه موتور بخره و بعد یکی از دوستان شهرستانی اش 
رو ت��و این کار بیاره تا بتونه به مش��تریان بیش��تری 

خدمات بده. 
 البته اون آرزوهای قش��نگی داشت و از سال هایی 
می گفت که این کس��ب و کار بتونه سراس��ر تهران رو 
پوش��ش بده و ۵۰۰ تا کارگر و کارمند داشته باشه. 
حام��د از کس��ب و کارش راضی بود و اون نخس��تین 
نف��ری بود که تحویل نان تازه ب��ه درب منزل را در 
تهران راه اندازی کرده بود. درآمدش نس��بت به سال 
قبل حداقل ۴ برابر ش��ده ب��ود و چند تا روزنامه هم 
باه��اش گفت و گو ک��رده بودند. تقریب��ا حامد رو تو 
محل��ه همه می ش��ناختند و از هوش و خالقیتش تو 
کسب و کار می گفتند. وقتی اهالی محل باهاش حرف 
می زدن��د اون بی ادع��ا فقط گوش می ک��رد و لبخند 
می زد و همه رو راهنمایی می کرد که به کارش��ون و 
ایده هاش��ون باور داشته باشند و استقامت کنند و با 

صبر و حوصله آرام آرام کار را به پیش ببرند. 
غروب روز پنجشنبه حامد نان ها را در بسته بندی های 
مختلف توی خورجین گذاشت و با دوچرخه با آرامی از 
کنار من گذشت و من زیر لب با خودم زمزمه می کردم:  
حامد رفیعی مرد بزرگ صنعت نان ایران. حامد رفیعی 

مرد بزرگ صنعت نان ایران. . . 

آداب کسب و کار 

مهندس محسن نادری
کارشناس بازاریابی و فروش

پارسا امیری
کارشناس فروش
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