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 در نخستین نشست هم اندیشی
»انجمن بانکداران خبره ایران« بررسی شد

10 چالش  بانکی 
اقتصاد ایران

نگاهی به اولویت های پیشنهادی عباس آخوندی در حوزه حمل ونقل

ایران پل ارتباطی خاورمیانه با جهان؟
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نگاه مجلس به تیم اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم

هماهنگی اجرایی، همگرایی اقتصادی

اگر غول های اقتصاد جهان به ایران بیایند؟ 
آینده تبلیغات چگونه خواهد بود؟ 

راهکارهای تشکیل دپارتمان بازاریابی قوی
نگرش جدید درباره کیفیت محصول

کارآفرینانی که با خواب بیگانه اند
از قضاوت های بیهوده جلوگیری کنید

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

 اینتل 100 خودروی خودران
وارد جاده ها می کند

یادداشت

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن 

و صنایع معدنی اتاق 
بازرگانی ایران

چراغ خاموش معادن در 
اقتصاد نفتی ایران

سهم معدن در تولیدناخالصی 
ایران تنها 1.2درصد اعالم شده 
است و متاسفانه نبود بهره وری 
حوزه ه��ای  در  روز  دان��ش  و 
درآمدزای اقتصادی، ایران را به 
کش��وری متکی به نفت تبدیل 
کرده است. بهره وری و استفاده 
از ظرفیت های معدنی کشور به 
 هی��چ  وجه قابل قبول نیس��ت 
و ای��ن حوزه کامال ب��ا چراغی 
خاموش و ب��دون حمایت های 
حرک��ت  اقتص��اد  در  واقع��ی 
می کن��د، ام��ا طب��ق آمارهای 
جهانی ایران 7درصد از ذخایر 

و منابع معدنی دنیا را 
داراست...

بازار معامالت مسکن هنوز در 
رکود اس��ت و ت��ا زمانی که این 
بازار رونق نگیرد، شاهد افزایش 

ساخت و س��از در کشور 
نخواهیم بود ....

محمدرضا قاسمی
رئیس اتحادیه مشاوران 

امالک شمیرانات
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بازار مسکن تا یک سال آینده 
رونق می گیرد
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7
یک کارشـناس فرانسوی با اشـاره به جریمه تاریخی بانک 

فرانسـوی »بی ان پی پاریباس« از سوی آمریکا که 
همه بانک ها را از تجارت با ایران...

 رنو برای »بازار ایران«
به جنگ تحریم های آمریکا رفت

عملیاتی ش��دن س��امانه صیاد، هش��داری 
برای صادرکنندگان چک های بالمحل خواهد 
بود. در این س��امانه امکان اس��تعالم اطالعات 
مرب��وط به صادرکنن��ده چک فراهم ش��ده و 
دریافت کنن��ده می توان��د از آخری��ن وضعیت 
اعتب��اری صادرکنن��ده چ��ک آگاه و در مورد 

دریافت چک از وی تصمیم گیری کند. 
به گزارش ایس��نا، طی س��ال های گذش��ته 
عمدت��ا می��زان چک های برگش��تی به دالیل 
مختلفی در حال افزایش بوده است، به طوری 
که طبق آخری��ن آمارها در پای��ان خردادماه 
امس��ال از ح��دود ۹.۶ میلی��ون فق��ره چک 
مبادله ش��ده حدود ۸.1 میلیون وصول ش��ده 
و نزدیک به 1.۵ میلیون فقره برگشت خورده 
اس��ت. چک های برگش��تی ک��ه رقمی حدود 
1۳هزار میلیارد تومان را در این دوره به خود 
اختص��اص داده، از نظر تعداد ت��ا 2.7 درصد 
و مبلغ تا ۶.۶ درصد رش��د داش��ته است. هر 
چند عمده دالیل برگش��ت چک ها به کسری 
ی��ا فقدان موج��ودی مربوط می ش��ود، اما در 
مجموع مس��ائل دیگری نیز وجود دارد که در 

برگشت چک بی تأثیر نیست. 
این در حالی اس��ت که از مدت ها پیش بانک 
مرکزی وعده راه اندازی س��امانه صیاد را داده تا 
عاملی برای ایجاد ش��فافیت اطالعاتی و مانعی 
ب��رای صدور چک های بالمحل باش��د، هر چند 
س��امانه صیاد هنوز اجرایی نش��ده و در دستور 
کار ق��رار دارد، اما عملیاتی ش��دن آن می تواند 
موجب ایجاد شفافیت اطالعاتی از طریق برپایی 
نظام استعالم همگانی شود، به طوری که در این 
شرایط هشداری برای صادرکنندگان چک های 
بالمح��ل بوده و در صورت تخل��ف و عدم اقدام 
برای رفع س��وء اثر س��ابقه چک های برگشتی، 
ای��ن اطالع��ات در اختی��ار دریافت کننده چک 
قرار خواهد گرفت و عمال س��ایر برگه های چک 
شخص بالاس��تفاده خواهد بود. به عبارت دیگر 
ای��ن موض��وع فعالیت اقتصادی متخلف��ان را با 

مشکالت جدی مواجه خواهد کرد. 
البته ط��رح صیاد عالوه بر این برای صیانت 
از برگ��ه چ��ک به عنوان اوراق به��ادار، ارتقای 
ضرایب امنیتی با استفاده از طراحی امنیتی و 
به کارگیری مرکب و کاغذ امنیتی و همچنین 
با بهره من��دی از ماش��ین آالت و نرم افزارهای 
پیش��رفته و مطابق با اس��تانداردهای روز دنیا 
در دس��تور کار قرار می گی��رد. در حال حاضر 
نی��ز این طرح در مرحله نهایی بوده و به زودی 

اجرایی می شود. 

دالیل اصلی چک های برگشتی
اما بررسی جریان چک های برگشتی و دالیل 
آن و همچنین آنچه بانک مرکزی برای رفع این 
مشکل در دس��تور کار خود قرار داده، موضوعی 
اس��ت که علی نصی��ری، مدی��ر اداره نظارت بر 
بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی به بیان 
توضیحاتی در رابطه با آن به ایسنا پرداخته است. 
ب��ه گفت��ه وی، بخش عم��ده ای از چک های 
برگش��تی به دلیل عدم رعایت م��اده )1۴( که 
به تحویل دس��ته چک جدید و همچنین ماده 
)1۶( دستورالعمل حس��اب جاری که به صدور 
دسته چک مربوط می ش��ود، برمی گردد، البته 
بانک مرکزی در تیرماه ای��ن موارد را مجددا به 
بانک ها ابالغ کرده اس��ت.  نصیری با بیان اینکه 
بانک ها ب��ه موجب م��اده )۳(آیین نامه عملیات 
بانکی بدون ربا می توانند نسبت به افتتاح سپرده 
قرض الحسنه جاری اقدام کند، توضیح داد: از این 
رو بانک مرکزی در س��ال های گذش��ته اقدام به 
تدوین دستورالعمل حساب جاری کرده بود که 
در نهایت این دس��تورالعمل در س��ال 1۳۹1 به 
تأیید شورای پول و اعتبار رسید و در خردادماه 
همان س��ال به نظ��ام بانکی اب��الغ و برای تمام 
بانک ها الزم االجرا ش��د.  وی در توضیحات خود 
گفت: اما بررس��ی ها و بازرسی های میدانی بانک 
مرک��زی حاکی از آن ب��ود که بخش عمده ای از 
چک های برگش��تی به عدم رعایت ماده )1۴ و 
1۶( دس��تورالعمل حساب جاری برمی گردد. بر 
این اساس این موارد را اصالح و به بانک ها ابالغ 
کرده ایم و بانک ها ملزم به رعایت آن شده اند. در 
عین حال که به صراحت به آنها تأکید کرده ایم 
که مس��ئولیت اجرای این مواد ب��ا هیأت مدیره 
بانک ه��ا خواهد ب��ود.  وی ادامه داد: البته پیش 
از این و در ماده )۳۰( دس��تورالعمل سال جاری 
تأکی��د کرده ایم که تمهیدات و تدابیر الزم برای 
حصول اطمینان از حسن اجرای این مهم باید از 
سوی بانک ها اتخاذ شود و در صورتی که کوتاهی 
و قص��وری وجود داش��ته باش��د، بانک مرکزی 
می تواند اعمال م��اده )۴۴( قانون پولی و بانکی 
را در دس��تور کار ق��رار داده و برخوردهای الزم 
را انج��ام دهد.  این مقام مس��ئول بانک مرکزی 
همچنی��ن اج��رای م��اده  )1۰( دس��تورالعمل 
حس��اب های جاری را برای بانک ها قابل اهمیت 
دانس��ت و گفت: براساس این ماده شرایط احراز 
هویت و نیز شناسایی مشتری مشخص شده که 
به موجب آن باید شناسایی مشتری با استناد به 
قانون مبارزه با پولشویی انجام شود و بانک ها باید 

آن را مورد توجه قرار دهند. 

راهکارهای بانک مرکزی
این مقام مسئول حوزه نظارت بانک مرکزی در 
ادامه با اشاره به راهکارهایی که بانک مرکزی برای 
ساماندهی صدور دسته چک در نظر گرفته، توضیح 
داد که برای ساماندهی به نحوه صدور دسته  چک، 
ایجاد رویه ای واحد برای انجام اعتبارسنجی کافی و 
حصول اطمینان از بررسی اهلیت درخواست کننده 
دس��ته چک در دس��تور کار بانک مرک��زی قر ار 
گرفت. به این منظور با ایجاد ساز و کاری متمرکز 
مقرر ش��د در هنگام درخواست صدور دسته  چک 
جدید توسط متقاضی، شعب بانک ها بدون مجوز 
ای��ن بانک نتوانند در این رابط��ه اقدام کنند.  وی 
افزود: از این رو بررس��ی و سابقه عملکرد متقاضی 
براساس مقررات و بخشنامه های مربوطه به »حد 
چک برگشتی« توسط بانک مرکزی انجام شده و 
چنانچه اهلیت درخواست کننده با بررسی سوابق 
عملکردی وی محرز ش��د آنگاه صدور دسته چک 
جدید برای فرد متقاضی انجام می شود، در غیر این 
صورت درخواس��ت مورد پذیرش ق��رار نگرفته و 
دس��ته چکی تخصیص داده نخواهد ش��د.  مدیر 
نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری بانک مرکزی 
عملیاتی ش��دن م��اده )1۴ و 1۶( دس��تورالعمل 
حساب جاری را نیز یکی دیگر از زمینه های کاهش 
قابل مالحظه چک های قابل برگشتی دانست و در 
این رابطه گفت: براساس ماده )1۴( تحویل دسته 
چک جدید به مش��تریان ش��رایط خاص خود را 
دارد. در صورتی که مش��تری چک برگشتی رفع 
سوء اثر نش��ده یا بدهی غیرجاری داشته باشد یا 
مشمول بند  )ج( ماده 7 قانون صدور چک داشته 
باشد، نمی تواند دس��ته چک جدید دریافت کند. 
همچنین براس��اس ماده )1۶( نیز صدور دس��ته 
چک مشروط به بازگشت حداقل ۸۰ درصد تعداد 
برگه های آخرین دسته چک مشتری اعم از صادر 
یا ابطال ش��ده اس��ت و کنترل های مربوط به این 
موضوع تنها از طریق س��امانه متمرکز اعالم شده 
در دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.  نصیری با 
بیان اینکه براساس بخشنامه بانک مرکزی بانک ها 
موظفند در دوره های ش��ش ماهه آم��ار افرادی را 
که بیش از 2۰ فقره چک برگش��تی دارند به بانک 
مرکزی اعالم کنند، گفت: بر این اساس عدم ارسال 
این موارد تاکنون بدین معنا نبوده که مسئولیتی 
متوج��ه بانک ها نبوده اس��ت. با وج��ود اینکه در 
س��امانه اداره »اطالعات بانکی« بانک مرکزی آمار 
چک های برگش��تی و متخلفان وجود دارد، در هر 
حال درخواس��ت این آمار در مقاطع زمانی شش 
ماهه به منظور رصد بیش��تر هیأت مدیره بانک ها 

بوده است. 

مقام مسئول بانک مرکزی به صادرکنندگان چک بالمحل هشدار داد

راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش چک های برگشتی



یکی از وزارتخانه هایی که در 
لیست پیشنهادی رئیس جمهور 
ب��رای دول��ت دوازده��م تغییر 
نکرده، وزارت نفت است. تغییر 
ن��دادن وزی��ر نف��ت و انتخاب 
مج��دد بی��ژن نام��دار زنگنه از 
جمله اقدامات��ی بود که با تایید 
کارشناس��ان نیز رو به رو شد و 
به نظر می رسد هیچ جایگزینی 
ب��رای زنگن��ه در مدیریت این 

وزارتخانه متصور نیست. 
در  خبرآنالی��ن،  گ��زارش  به 
چهار سال گذشته بیژن زنگنه، 
همزمان با چهار مشکل اساسی 
در این وزارتخانه رو به رو ش��د. 
میادین  زنگنه،  مانع  نخس��تین 
مش��ترک نفتی بود. طی هشت 
س��ال دولت های نهم و دهم که 
بیژن زنگنه خانه نشین بود، این 
میادین دس��تنخورده باقی ماند 
و چهار س��ال پیش ک��ه زنگنه 
دوب��اره وزارتخان��ه را ب��ر عهده 
گرفت، ب��ا یک س��ری میادین 
مشترکی مواجه شد که به اسم، 
ایران نیز در آن شراکت داشت، 
ولی در برداشت هیچ توسعه ای 

پیدا نکرد. 

از س��وی دیگر در س��ال های 
آغاز دول��ت یازدهم قیمت نفت 
از کانال ۱۰۰ دالر به کانال ۲۰ 
دالر رسید. این اتفاق باعث شد 
این وزارتخانه با بودجه کمتری 
رو ب��ه رو ش��ود، به ط��وری پول 
نداشته باش��د تا بتواند میادین 
خود را توسعه دهد یا تجهیزات 

کشور را ارتقا دهد. 
یادگاری ه��ای  از  یک��ی 
ده��م،  و  نه��م  دولت ه��ای 
پروژه ه��ای نیمه تم��ام بود. این 
پروژه ها در بخش نفتی کش��ور 
نیز دیده می ش��د که کلنگ آن 
زده ش��ده بود، ولی پیش��رفتی 
نداش��ت. آخری��ن مرحل��ه نیز 
متقابل  بیع  نفت��ی  قراردادهای 
بود که جذابیت س��رمایه گذاری 
را از میادین کش��ور گرفته بود. 
ش��رکت های خارج��ی چندین 
بار ب��ه طور واض��ح گفته بودند 
که براس��اس مدل ق��رارداد بیع 
با  نمی خواهند  دیگ��ر  متقاب��ل 

ایران همکاری کنند. 
گام های نفتی

زنگن��ه بع��د از چهار س��ال 
همه این چالش ها را پشت سر 

گذاش��ت. در روزهای نخست 
کار خ��ود در دول��ت یازدهم، 
س��همیه بندی بنزی��ن را کنار 
گذاش��ت و توانست ۷۰درصد 
قاچاق��ی را که از طریق کارت 
انج��ام  کش��ور  در  س��وخت 
می ش��د، متوقف کن��د. همراه 
با این کار، پاالیش��گاه ها تولید 
بنزین با اس��تاندارد یورو ۵ را 
در دس��تور کار ق��رار دادن��د. 
همچنی��ن پ��ارس جنوب��ی را 
نام��ی آش��نا در صنع��ت نفت 
کرد. او در برنامه خود در سال 
۹۲ وع��ده داد که با توس��عه 
پارس جنوبی و افتتاح تمامی 
فازهای آن، تولید گاز کش��ور 
را به قطر برس��اند و اینچنین 
هم ش��د. س��تاره خلیج فارس 
هم افتتاح ش��د؛ به گونه ای که 
کشور در بنزین خودکفا شد. 

یک��ی از نق��اط ق��وت زنگنه 
ح��وزه،  کارشناس��ان  دی��د  از 
با  او  دیپلماس��ی قوی اوس��ت. 
توانست  قوی  دیپلماسی  همین 
س��هم تولید نف��ت در اوپک را 
که در س��ال های اخیر از دست 
رفت��ه ب��ود، ب��ه دس��ت آورد؛ 

به گونه ای ک��ه در آن زمان این 
اتفاق را رسانه ها »برجام نفتی« 

نام گذاری کردند. 
در آخر، بزرگ ترین انقالب او 
در این دوره، توسعه قراردادهای 
بی��ع متقاب��ل و ایجاد ق��رارداد 
IPC ب��ود. ای��ن قرارداده��ا از 
نخس��تین روز نقده��ای زیادی 
را از س��وی مخالف��ان داش��ت، 
ام��ا بعد از گذش��ت کمتر از دو 
س��ال زنگنه توانس��ت ب��ا قانع 
ک��ردن مجلس��ی ها در عرص��ه 
بین المللی، ای��ن قرارداد را ارائه 
دهد و باالخ��ره توتال مجدد با 
ایران برای توسعه میادین کشور 

همکاری کند. 
تقویت جایگاه ایران در اوپک

در برنامه ای ک��ه بیژن زنگنه 
به مجل��س ارائه داد نخس��تین 
اولویت او توج��ه به میدان های 
مش��ترک اس��ت. طب��ق برنامه 
و  توس��عه  برنام��ه  از  بخش��ی 
از  نف��ت  بازیاف��ت  افزای��ش 
میدان ه��ای نفت��ی و گازی در 
قالب قرارداده��ای جدید نفتی 
عملی خواهد ش��د و این اتفاق 
منجر به تقویت جایگاه ایران در 

اوپ��ک و بازار جهانی نفت و گاز 
می شود. از سوی دیگر، براساس 
برنامه در صنعت پتروشیمی، در 
دولت دوازدهم، تعداد ۴۵ طرح 
س��رمایه گذاری  با  پتروش��یمی 
دالر  میلی��ارد  ب��ه ۳۵  قری��ب 
و ارزش تولی��د قری��ب ب��ه ۲۳ 
میلیارد دالر به قیمت سال پایه 
۱۳۹۰ ب��ه بهره ب��رداری خواهد 

رسید. 
با تم��ام ای��ن برنامه ریزی ها و 
عملک��رد پرتجرب��ه وزی��ر نفت، 
انتق��ادی که ب��ه او وارد ش��ده، 
اوس��ت.  ب��ودن  منحصر به ف��رد 
کارشناسان می گویند باید در این 
آینده »زنگنه«های  چهار س��ال 
دیگری زیر دست او ایجاد شوند 
و از او کار ی��اد بگیرن��د. تاکنون 
جایگزین��ی در ای��ن وزارتخان��ه 
ب��رای بیژن زنگنه پیدا نش��ده و 
به نظر می رس��د ک��ه این تجربه 
باید ب��ه نس��ل های جوان تر نیز 
انتقال پیدا کند. در چهار س��ال 
آین��ده از او توقع می رود دانش و 
تجربه اش به نس��ل های جوان تر 
کشور منتقل ش��ود و دیگر تنها 

یک زنگنه در کشور نباشد. 

میادین مشترک، افت قیمت نفت، پروژه های ناتمام و قراردادهای نفتی

4 چالش وزارت نفت در دولت یازدهم

مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی 
در  مبارک��ه  ف��والد  ش��رکت 
تولید  وضعیت  آخرین  خصوص 
و ف��روش ای��ن ش��رکت گفت: 
هدف گ��ذاری بازاریابی و فروش 
ب��رای س��ال ج��اری ۷ میلیون 
ان��واع محص��والت فوالدی  تن 
تخ��ت اس��ت ک��ه تحق��ق این 
هدف رکورد جدیدی در فروش 

شرکت خواهد بود. 
اف��زود: عمده  محمود اکبری 
افزایش تولید در ورق های گرم و 
تختال است و تولید محصوالت 
سرد و پوشش دار با ظرفیت های 
قبل خواهد بود. با توجه به نیاز 
بازار داخل به ورق های فوالدی، 
رویک��رد ش��رکت در درجه اول 
تامین نی��از صنایع داخلی بوده 
و هس��ت، اما این به معنی عدم 
عرض��ه محص��ول ب��ه بازارهای 
جهانی نیس��ت؛ زیرا به دس��ت 
آوردن برند و جایگاه ش��ناخته 
بازاره��ای  در  و معتب��ر  ش��ده 
جهانی کار آس��انی نیست و این 
مهم باید حفظ ش��ود. عالوه بر 
محص��والت  از  برخ��ی  در  آن، 
از جمل��ه تختال، تولی��د مازاد 
ب��ر تقاض��ا داریم که تنه��ا راه، 

صادرات است. 
روند روبه رشد تولید و فروش 

در چهارماهه نخست سال
وی در خص��وص آخرین آمار 
تولید و فروش چهارماهه امسال 
ف��والد مبارکه گفت: از نظر کمی 
نس��بت به چهارماهه س��ال قبل 

شاهد رشد ۱۹درصدی هستیم، 
به ط��وری ک��ه از ف��روش ی��ک 
میلیون و ۸۱۷ هزار تن در س��ال 
۹۵ به ۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تن 
رس��یده ایم. در ای��ن دوره زمانی، 
عرضه محصوالت ف��والد مبارکه 
در بازار داخل با رشد ۵۳درصدی 
رو به رو بوده اس��ت و از رقم یک 
میلیون و ۲۳۸ ه��زار تن به یک 
میلیون و ۸۹۰ هزار تن در س��ال 
ج��اری افزایش یافته اس��ت. در 
چهارماهه س��ال جاری به همین 
میزان کاهش صادرات داش��تیم؛ 
به ط��وری که میزان ص��ادرات از 
۸۱۲ ه��زار تن در س��ال ۹۵ به 
۲۹۰ هزار تن در سال ۹۶ کاهش 
داش��ته اس��ت. البته این میزان 
صادرات نیز اغلب محصول تختال 
بوده اس��ت و به عن��وان مثال در 
محصول گرم از ۶۰۶ هزار تن در 
سال ۹۵ به ۱۰۴ هزار تن در سال 
۹۶ کاهش یافته است که کاهش 

۸۳درصدی را نشان می دهد. 

افزایش قیمت نهاده های 
تولید

رش��د  درخص��وص  اکب��ری 
قیمت ه��ای داخل��ی ب��ا بی��ان 
اینکه درمجموع باتوجه به رشد 
قیمت های جهانی و هزینه های 
تولیدات  قیمت  میانگین  تولید، 
روند افزایش��ی داش��ته اس��ت، 
اف��زود: یک��ی از م��واردی که با 
رش��د قیمت قابل توجهی رو به 
رو بوده اس��ت، قیم��ت الکترود 

اس��ت که از حدود ۲ هزار دالر/
تن به ۲۰ هزار دالر/تن افزایش 
داشته است. همچنین آلیاژهای 
مورداس��تفاده مانند منگنز هم 
رش��د قیمت داش��ته اس��ت. از 
طرفی قیمت قراضه سنگین در 
بازار داخل حدود ۳۲۰ تومان به 
ازای هر کیل��و در ماه های اخیر 
رشد داشته و از ۹۵۰ تومان در 
ه��ر کیلوگرم به ح��دود ۱۲۷۰ 
تومان در هر کیلوگرم رس��یده 
است. قراضه س��ی اف آر ترکیه 
از ۲۵۰ دالر بر تن به ۳۱۴ دالر 
بر تن رش��د داش��ته است؛ این 
موضوع حکایت از رش��د قیمت 
مواد اولی��ه در بازارهای جهانی 

دارد. 
وی در خصوص رش��د قیمت 
س��نگ آهن گف��ت: همان طور 
که می دانید قیمت س��نگ آهن 
ضریبی از قیمت ش��مش فوالد 
افزایش  با  خوزستان اس��ت که 
قیم��ت ای��ن محص��ول، قیمت 
سنگ آهن هم به همان نسبت 

رشد می کند. 

بازدهی سرمایه گذاری های 
فوالد مبارکه

مع��اون ف��روش و بازاریاب��ی 
یادآور شد: چش��م انداز ۱۴۰۴ 
ف��والد مبارکه، افزای��ش تولید 
حفظ  و  ف��والدی  محص��والت 
سهم ۴۵درصدی از تولید فوالد 
خام کش��ور اس��ت و بر همین 
از استراتژی های  اساس، برخی 

در  س��رمایه گذاری  ش��رکت، 
راس��تای تامی��ن م��واد اولیه، 
کاه��ش هزینه ه��ای تولی��د و 
اس��ت که  افزایش س��ودآوری 
منجر به حفظ حقوق صاحبان 
س��هام نیز خواهد شد. به دلیل 
وج��ود مش��کالتی در خصوص 
تامین مواد اولی��ه گام هایی در 
جهت رفع این مشکل برداشته 
ش��ده اس��ت که از ای��ن جمله 
می توان ب��ه واح��د ۵ میلیون 
تنی گندله س��ازی س��نگان که 
بهره برداری رس��می رسید،  به 

اشاره کرد. 
وی ب��ا تاکید ب��ر اینکه پروژه 
افزایش ظرفی��ت تولید مجتمع 
ف��والد س��با از ۷۰۰ هزار تن به 
ی��ک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به 
اتمام رسیده و در آینده نزدیک 
به طور رس��می افتت��اح خواهد 
ش��د، اف��زود: با بهره ب��رداری از 
این پ��روژه، ظرفیت تولید فوالد 
کش��ور اضاف��ه خواه��د ش��د و 
ش��رایطی فراهم می شود تا راه 
تامین نیاز کش��ور به محصوالت 

تخت هموارتر شود. 
خوش��بختانه  اف��زود:  اکبری 
از س��ال ۹۵ ف��والد مبارک��ه با 
فعال  تولی��د  حداکث��ر ظرفیت 
است و با توجه به وجود تقاضای 
قابل توج��ه در بورس کاال، نیاز 
بازار تامین می ش��ود و این روند 
ادامه دار خواهد بود و مش��کلی 
در زمین��ه تامی��ن نی��از داخل 

نخواهیم داشت. 

 تامین ورق های باضخامت
 ۳ میلیمتر و کمتر

بازاریاب��ی  و  ف��روش  مع��اون 
درخص��وص تامی��ن ورق ه��ای با 
ضخام��ت ۳ میلیمت��ر و کمتر هم 
گفت: با توجه به محاسبات صورت 
گرفته بر مبن��ای تقاضای حقیقی 
نوع  این  واحدهای مصرف کنن��ده 
ورق ه��ا، میزان نی��از صنایع لوله و 
پروفی��ل در حدود ۱/۵ میلیون تن 
است؛ زیرا مبارکه در سال گذشته 
ب��ه میزان یک میلیون و ۳۱۶ هزار 
ت��ن ورق برای ش��رکت های لوله و 
پروفیل تامین کرده و از این میزان 
 ۹۷۶ هزار ت��ن مربوط به ورق های 
۳ میلیمت��ر و کمت��ر بوده اس��ت. 
میزان واردات این ضخامت ها حدود 
۸۶۶ هزار تن اس��ت و با احتساب 
تولی��د ۲۰۰ هزار تن��ی واحدهای 
کوچک تر مانند ن��ورد لوله اهواز و 
مجتم��ع فوالد گی��الن این میزان 
درمجم��وع به حدود ۲ میلیون تن 
می رسد؛ از این میزان حدود ۵۱۰ 
ه��زار تن در ش��رکت های نوردکار 
مصرف می شود. با توجه به ظرفیت 
خالی ش��رکت فوالد گیالن و نورد 
و لول��ه اه��واز درصورتی که جهت 
توانمندس��ازی و افزایش تولید این 
شود،  س��رمایه گذاری  ش��رکت ها 
نی��از داخلی ازجمل��ه ۱/۵ میلیون 
تن نیاز شرکت های لوله و پروفیل 
می تواند بدون واردات تامین ش��ود 
و در این ص��ورت حدود ۳۰۰ هزار 
ش��غل جدید نیز در کش��ور ایجاد 

خواهد شد. 

هدف گذاری شرکت فوالد مبارکه برای فروش ۷میلیون تن محصوالت فوالدی تخت
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گزارش2

کشاورزی

 بررسی کارنامه محمود حجتی
در وزارت جهاد کشاورزی

بوی خوب گندم
محمود حجتی درحالی برای سومین بار تصدی 
وزارت جهادکش��اورزی را برعه��ده می گیرد که در 
چهارس��ال دولت یازدهم موفق شد با برنامه ریزی 
و اصالح س��اختار برای دومین بار ایران را در تولید 
گن��دم خودکفا کند؛ رکوردی که پیش از این خود 
او در سال ۸۳ به دست آورده بود. نگاهی به آمارها 
نشان می دهد مهم ترین کاالهای وارداتی به کشور 
را مواد غذای��ی تش��کیل می دهد و سیاس��ت های 
وزارتخان��ه جهاد کش��اورزی، تاثیری قابل توجه بر 

وضعیت سفره ایرانی به جا می گذارد. 
خودکفای��ی در تولی��د گن��دم ب��رای ملتی که 
بیش��ترین مصرف ن��ان در جهان را داراس��ت، در 
س��ال های فعالی��ت او در دول��ت یازده��م اتف��اق 
افتاد و از ای��ن منظر بس��یاری خودکفایی در این 
محص��ول اس��تراتژیک را نقطه ق��وت کارنامه وی 
می دانند. این در حالی اس��ت ک��ه برخی منتقدان 
وی، پیگیری سیاس��ت های خودکفای��ی در حوزه 
محصوالت کشاورزی را با استناد به کم آبی ایران و 
شکل کش��اورزی و قیمت تمام شده زیر سوال قرار 

می دهند. 
کالنتری، وزیر اس��بق کش��اورزی ک��ه انتقادات 
صریحی را به عملک��رد حجتی وارد کرده و وزارت 
تحت تص��دی وی را متهم به رانت خواری می کند، 
با انتقاد از بس��تن درهای واردات به دلیل حمایت 
از تولید می گوید: به چه قیمتی باید همه تولیدات 
را با هزینه های باال از جمله هزینه های باالی منابع 

آبی در چنین بحران هایی تولید کرد؟ 

افزایش امنیت غذایی 
بررس��ی ها نش��ان می دهد امنیت غذای��ی ایران 
در چهار س��ال گذش��ته افزایش یافته است. جدا از 
کاهش قابل توجه واردات محصوالت اس��تراتژیکی 
چون گن��دم، برنج، روغن و. . . س��هم تولید داخل 
این محصوالت افزایش یافته و پیش بینی ها نش��ان 
می دهد با اس��تفاده از تکنولوژی های مدرن آبیاری 
می توان به رش��د تولید محصوالت کشاورزی بدون 

فشار بیشتر به منابع آبی امیدوار بود. 
حجت��ی ب��ا دف��اع از وزارت تحت تص��دی خود 
می گوید:  »در ابتدای ش��روع به کار دولت یازدهم 
و عهده دار ش��دن مس��ئولیت بخش کش��اورزی در 
س��ال ۹۲، ذرت به عن��وان کاالیی واس��طه ای برای 
صنعت مرغ��داری با ارز مرج��ع ۱۲۲۶ تومانی هر 
کیل��و ۱۲۵۰ تومان در اختی��ار تولیدکنندگان قرار 
می گرف��ت، اما امروز ب��ا ارز آزاد ۳۵۰۰ تومانی هر 
کیلو ذرت با قیم��ت ۸۵۰ تومان به تولیدکنندگان 

عرضه می شود.«
به عنوان مث��ال ضریب خوداتکایی گندم به عنوان 
مهم ترین منبع غذایی ایرانیان در سال ۱۳۸۴ برابر 
با ۹۹.۴ درصد بود که این رقم در س��ال ۱۳۹۱ به 
۵۷.۴ درصد کاهش یافت، در س��ال ۱۳۹۲ برابر با 
۷۰.۴ درص��د برآورد ش��د اما در س��ال ۱۳۹۵ این 
رقم به ۱۰۰ درصد نزدیک شد. پیش بینی ها نشان 
می دهد خوداتکایی در حوزه گندم تا س��ال ۱۳۹۹ 
نیز تداوم خواهد داش��ت. این شرایط در سایر اقالم 
اساس��ی نظیر برنج، ش��کر، روغن و. . . نیز به چشم 
می خ��ورد. افزایش ظرفی��ت خوداتکای��ی، امنیت 
غذایی را ب��اال برده و مولفه ای ب��رای حفظ امنیت 

ملی تلقی می شود. 
همچنی��ن آخرین آمارهای ارائه ش��ده از س��وی 
مرک��ز آمار ای��ران نش��ان می دهد از بی��ش از ۲۲ 
میلیون ش��اغل ایران��ی، ۴ میلی��ون و ۶۰ هزار نفر 
در بخش کشاورزی مش��غول به کار هستند. شمار 
ش��اغالن در بخش کشاورزی در چهار سال فعالیت 
دول��ت یازدهم و حض��ور حجتی بر مس��ند وزارت 

جهاد کشاورزی افزایش یافته است. 
س��فره دار ایرانی در چهار س��ال گذشته، حاال در 
برنامه هایی که برای چهار س��ال پیش رو در وزارت 
جهاد کش��اورزی ارائه داده اس��ت بر تحقق اهداف 
پیش بینی ش��ده در حوزه اقتص��اد مقاومتی تاکید 

کرده است. 
پروژه های تعریف شده در برنامه محمود حجتی 
در برنامه دوازدهم شامل پروژه هایی به نام گندم، 
دانه ه��ای روغنی، برن��ج، چغندر قند و نیش��کر، 
حبوبات، پنبه، نهاده بذر و نهال، ایجاد و توس��عه  
س��امانه های نوین آبیاری، ایجاد شبکه های فرعی 
آبیاری و زهکش��ی، افزایش تولید زیتون، توسعه، 
تولید و فرآوری گیاهان دارویی، توسعه برنامه ها، 
توسعه باغات در اراضی ش��یبدار، گوشت قرمز و 
شیر، مرغ و تخم مرغ، افزایش نوغانداری، پرورش 
ماهی در قفس، زنجیره های عرضه، مدیریت بازار 
و تامین عرضه محص��والت راهبردی، حمایت از 
توس��عه صادرات، آبخیزداری، زراعت چوب، نظام 
بهره برداری، ایجاد س��امانه نوی��ن انتقال و ترویج 
دانش نوین به بهره برداران، مکانیزاسیون و صنایع 
تبدیل��ی و تکمیل��ی که در ادامه نی��ز او به هفت 
م��ورد از الزامات اجرایی این برنامه اش��اره کرده 

است. 
در صورت کس��ب رأی اعتم��اد و حضور حجتی 
در رأس وزارتخانه جهاد کشاورزی، شمار سال های 
حضور او در این وزارتخانه با عیس��ی کالنتری وزیر 

اسبق کشاورزی برابری خواهد کرد. 

حمل ونقل

نگاهی به اولویت های پیشنهادی عباس 
آخوندی در حوزه حمل ونقل

 ایران پل ارتباطی
خاورمیانه با جهان؟

ب��ا پای��ان یافتن دوره چهارس��اله دول��ت یازدهم، 
وزیر راه و شهرس��ازی که از سوی رئیس جمهوری با 
عنوان وزیر پیش��نهادی دولت دوازدهم معرفی شده، 
برنامه هایی را برای آینده حمل و نقل ایران ارائه کرده 
که جمع بندی ابتدایی آن نشان می دهد تبدیل شدن 
کش��ور به پ��ل ارتباطی منطقه و جه��ان اصلی ترین 

اولویت آن خواهد بود. 
به گزارش ایسنا، در ش��رایطی که مجلس شورای 
اس��المی در روزهای میانی این هفته رس��ما فرآیند 
بررس��ی صالحیت ه��ا و رای گیری نس��بت به وزرای 
پیش��نهادی دولت دوازدهم را بررسی می کند، وزیر 
راه و شهرس��ازی برنامه های آین��ده این وزارتخانه را 
در قال��ب چند بند مجزا ارائه کرده که نش��ان دهنده 
پیگیری اهدافی است که در طول چهار سال گذشته 

در دستور کار قرار گرفته است. 
عباس آخوندی بخش قاب��ل توجهی از برنامه های 
ای��ن وزارتخان��ه در اف��ق چه��ار س��اله پی��ش رو را 
ب��ه گس��ترش نف��وذ حمل و نق��ل ای��ران در منطقه 
اختص��اص داده و به نظر می رس��د در صورت تداوم 
 این مس��یر می توان انتظار داش��ت جایگاه ترانزیتی 
فراموش ش��ده کشور بار دیگر فعال شده و ایران، پل 

ارتباطی منطقه شود. 
براس��اس اطالعات ارائه شده از س��وی وزیر راه و 
شهرسازی، سهم ترانزیتی ایران در صورت رفع موانع 
فراس��ازمانی و در جهت تحقق سیاس��ت های ابالغی 
اقتص��اد مقاومتی باید به ش��کل قاب��ل توجهی ارتقا 
پیدا کند. تشویق به برقراری خطوط دریایی، هوایی، 
زمینی و ریلی گردش��گری ب��ا هماهنگی آژانس های 
مس��افرتی اقدام دیگری اس��ت که با کن��ار هم قرار 
گرفتن الگوه��ای اقتصادی می تواند حمل و نقل ایران 
را در حوزه ترانزیتی و مسافری به شکل قابل توجهی 

توسعه بخشد. 
بر این اس��اس در ح��وزه زیرس��اخت ها و خطوط 
اصلی ریلی، وزارت راه و شهرسازی ایران آماده شده 
با انعق��اد قراردادهای فاینانس خارجی در راس��تای 
احداث قطار سریع السیر تهران- قم- اصفهان و برقی 
کردن خط ریلی تهران- مشهد، گرمسار- اینچه برون 
و تهران- تبریز راه گسترش نفوذ خطوط ریلی ایران 

را توسعه بخشد. 
در کن��ار آن، توس��عه ریل ب��ه مراکز انب��وه بار و 
همچنین افزایش طول آزادراه ها به ۷۵۰۰ کیلومتر، 
افزای��ش ظرفیت تخلیه و بارگی��ری بنادر تجاری به 
۲۶۳ میلیون تن و ظرفیت فرودگاه ها به ۱۴۴ میلیون 
نفر در پای��ان برنامه و همچنی��ن افزایش پروازهای 
خارجی به کشورهای پیرامون از طریق فرودگاه های 
اس��تان های مرزی، ش��رایط را برای ارتقای س��طح 
توانایی حمل و نقل ای��ران فراهم می کند. در کنار آن 
وزارت راه و شهرسازی برنامه ریزی خواهد کرد که با 
نوسازی و تکمیل سامانه های ارتباطی و کمک ناوبری 
آس��مان ایران را به پل ترافیکی بی��ن مناطق اروپا- 

اقیانوسیه و اروپا- خاورمیانه تبدیل کند. 
همان طور که در چهار س��ال گذش��ته نیز اقدامات 
قابل توجهی جهت توس��عه بنادر ایران صورت گرفته 
بود، در دولت دوازدهم نیز توس��عه و تجهیز امکانات 
بنادر، فعال سازی بنادر کوچک، توسعه خطوط ریلی 
در درون بنادر بزرگ، توسعه پس کرانه ها و همچنین 
توس��عه و تجهی��ز پایانه های مرزی زمین��ی، ریلی و 
هوایی در دستور کار این بخش خواهد بود. در کنار آن 
به منظور بهبود شرایط برای حضور بخش خصوصی 
در حمل و نق��ل ای��ران، ارتقای رویک��رد بازرگانی در 
این حوزه م��ورد توجه قرار خواه��د گرفت که یکی 
از اصلی ترین محوره��ای آن واگذاری مدیریت بنادر 
کشور به صورت مشارکت عمومی- خصوصی خواهد 
بود که در این راس��تا واگ��ذاری عملیات نگهداری و 
بهره برداری از فازهای ۱ و ۲ بندر ش��هید رجایی در 

دستور کار این بخش قرار می گیرد. 
همچنی��ن ای��ران برنامه دارد با اس��تفاده از جذب 
س��رمایه گس��ترده داخلی و خارجی ف��رودگاه امام 
خمینی و هفت فرودگاه بین المللی دیگر را توس��عه 
دهد و همچنین ش��رایط را برای فعال س��ازی دوباره 

فرودگاه های کوچک آماده کند. 
نوس��ازی ن��اوگان حمل و نقل عمومی کش��ور یکی 
دیگر از اصلی ترین اولویت ه��ای این بخش در چهار 
س��ال آینده خواهد ب��ود که کاهش ش��دت مصرف 
س��وخت در آنه��ا اولویتی مهم در نظر گرفته ش��ده 
اس��ت. طبق برنامه ریزی های صورت گرفته، متوسط 
طول ناوگان باری باید از ۱۷.۳ به ۱۵ س��ال، اتوبوس 
از ۱۲.۷ به ۱۲.۵ س��ال، مینی ب��وس از ۲۴.۶ به ۱۸ 
س��ال و سواری بین ش��هری از ۸.۲ به ۸ سال کاهش 

پیدا کند. 
در کن��ار آن توس��عه ناوگان فع��ال در بخش های 
مختلف نیز اولویتی مهم خواهد بود که افزایش تعداد 
ن��اوگان هوایی فعال کش��ور از ۱۴۸ فروند کنونی به 
۲۲۸ فروند در پایان برنامه شش��م یکی از اصلی ترین 

اولویت های آن خواهد بود. 
در ح��وزه ریلی همچنین افزایش س��هم قطارها در 
جابه جایی ۱۸درصدی مسافران حومه ای و طراحی ۳۳ 
ایس��تگاه راه آهن برای اجرای سیاست شهرسازی ریل 
پایه به عنوان یکی از مهم ترین اولویت های این بخش در 
طول سال های آینده در دستور کار قرار خواهند گرفت. 
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پس از ۴ سال، رشد بخش ساختمان 
مثبت شد
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فرصت امروز: رش��د ۷ تا ۱۲ درصدی 
اقتص��اد در چند س��ال گذش��ته، کاهش 
تورم ب��ه زی��ر ۱۲درصد و ایجاد س��االنه 
۶۰۰ هزار ش��غل از جمل��ه موفقیت های 
تیم اقتص��ادی دولت یازدهم بوده و با این 
کارنامه مثبت، انتظارها از دولت دوازدهم 
و تی��م اقتصادی آن افزایش یافته اس��ت، 
بنابراین اصالح نظام بانکی، اصالح ساختار 
بودجه و ایجاد اشتغال می تواند سه اولویت 
اصلی دولت دوازدهم در چهار سال آینده 
باش��د. در عی��ن حال وزرای پیش��نهادی 
دولت دوازدهم همزمان باید در پی بهبود 
فضای کسب و کار، توس��عه سرمایه گذاری 
خارج��ی و توس��عه صادرات ب��رای ایجاد 
اش��تغال جدید در کشور باش��ند. ارتقای 
کیفیت سیاست گذاری، انسجام فکری در 
بخش ه��ای تصمیم گیری و اج��را و ایجاد 
وفاق میان نخبگان کش��ور به منظور رفع 
چالش های اساس��ی اقتص��ادی موجود از 
دیگر خواست ها و مطالباتی است که فعاالن 
حوزه اقتصاد از تیم اقتصادی دولت دارند. 
پیرامون این مس��ئله و مطالبات مجلس از 
تیم اقتصادی دولت دو نماینده مجلس به 

بیان دیدگاه های خود پرداخته اند. 
ضرورت نگاه اشتغال محور در دولت 

دوازدهم
فراکس��یون  غالمرض��ا کات��ب، عض��و 
مس��تقلین مجل��س گف��ت: در ن��گاه به 
کارآم��دی دول��ت، دو عامل نقش بس��یار 

اساس��ی دارد؛ یکی س��اختار منس��جم و 
یکپارچ��ه دولت اس��ت که بای��د کارهای 
موازی کاری در درون دولت ش��کل نگیرد 
و یک ساختار تیمی دولت است که اعضای 
کابینه دولت  باید تیم منس��جم، متعهد و 
دلس��وز، همگرا و هم افزا باش��ند. در ادامه 
کاتب گفت: س��اختار تشکیالتی در ایجاد 
هماهنگی و همگرایی افراد نقش دارند. بار 
سنگینی بر دوش دولت وجود دارد. اولویت 
اقتصادی است که هم خود رئیس جمهور 
در روز تنفیذ به چند نکته اساسی از جمله 
رشد ش��تابان تولید و اشتغال کشور اشاره 
کرد و هم ریش��ه کن ک��ردن کامل فقر در 
جامعه ایران و تیم اقتصادی در این زمینه 
بیش��ترین نقش را دارند. وی افزود: حضور 
آقای کرباس��یان برای تصدی وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی از آنجایی که تعامالت 
کاری، اداری و اجرایی میان آقایان سیف، 
ش��ریعتمداری و وی وج��ود دارد می تواند 
بخشی از مش��کالت را حل کند. کاتب در 
ادامه با اشاره به اینکه اولویت اول وزرا باید 
اقتصاد باشد، افزود: رتبه ما در بحث فضای 
کس��ب و کار ۱5۰ بود که االن این رتبه به 
حدود ۱۱8 رس��یده اس��ت. او با اشاره به 
اینکه باید ق��درت رقابت پذیری را افزایش 
داد، گف��ت: رتبه ما در بحث ش��فافیت در 
ابتدای دولت نزدیک ب��ه ۱3۱ بود. کاتب 
افزود: یکی از چالش های جدی ما رسیدن 
به کاهش نرخ بیکاری اس��ت، معموال نرخ 

بی��کاری ۱۱.9، ۱۲ ی��ا ۱۲.3درصد بوده 
اس��ت، لذا میانگین افزایش و کاهش نرخ 
بیکاری یک درصد را نش��ان می دهد. نگاه 
باید اش��تغال محور باش��د لذا باید تا پایان 
برنامه ششم نرخ بیکاری 4 درصد کاهش 

یابد. 
لزوم توجه به مقوله برنامه مداری

مجی��د کیان پ��ور با اش��اره ب��ه معرفی 
وزرای پیش��نهادی تیم اقتصادی دولت به 
مجلس، گفت: ب��ا توجه به عملکرد مثبت 
برخ��ی وزرا و اخذ نم��ره قبولی طی چهار 
س��ال اخیر حضور دوباره آنه��ا در کابینه 
جای خوشحالی دارد. نماینده مردم درود 
و ازن��ا با تاکید بر اینک��ه مطالبه جدی ما 
از تیم اقتصادی دول��ت دوازدهم توجه به 
مش��کالت کش��ور و تالش برای رفع آنها 
است، افزود: توجه به برنامه های باالدستی، 
اقتص��اد مقاومتی و اجرای��ی کردن برنامه 
ششم توس��عه یکی از ضرورت هایی است 
که می تواند گره کور اقتصاد ما را باز کرده 
و وضعیت بیکاری را در کش��ور ساماندهی 
کن��د. وی ب��ا بی��ان اینک��ه مش��کالت و 
چالش های کشور باید با نگاه دقیق تر مورد 
توجه کابینه دول��ت دوازدهم قرار بگیرد، 
تصریح ک��رد: برنامه م��داری از مهم ترین 
ملزوماتی است که می تواند تیم اقتصادی 
دولت دوازدهم را در حصول اهداف موفق 
کند. این نماینده مردم در مجلس دهم، با 
تاکید بر ضرورت اخذ دکترین مناس��ب از 

سوی تیم اقتصادی دولت دوازدهم، افزود: 
این دولت باید با درس گرفتن از تجربیات 
دوره های قبلی ریشه مشکالت را بخشکاند 
و بای��د بدانیم اگر رش��د اقتصادی صورت 
گرفت��ه به علت افزایش ف��روش نفت بوده 
نه سیاست گذاری های تیم اقتصادی دولت. 
کیان پور با اش��اره به انتخ��اب مجدد وزیر 
جهاد کشاورزی به عنوان وزیر پیشنهادی 
دول��ت دوازدهم، گف��ت: وی از زمانی که 
بخش بازرگانی کش��اورزی به وزارت جهاد 
سپرده ش��د در این حوزه فعالیت داشته و 
تحوالت بس��یاری را در این حوزه رقم زده 
است و دلیل اخذ نمره قبولی از سوی این 
وزیر خودکفایی در تولید گندم برای چند 
سال متوالی بوده که از این دست اقدامات 
باز هم داش��ته اس��ت. وی ادامه داد: برای 
بهره برداری مناس��ب از مناب��ع طبیعی و 
همچنین ممانعت از زمین خواری باید در 
دول��ت دوازدهم تحولی در ح��وزه وزارت 
جه��اد کش��اورزی رخ دهد. ای��ن نماینده 
مردم در مجلس دهم با اش��اره به معرفی 
دوباره وزیر راه و شهرس��ازی به عنوان وزیر 
پیشنهادی دولت دوازدهم، گفت: باید وزیر 
راه و شهرس��ازی در دولت دوازدهم برنامه 
جامعی در حوزه تحول در بخش مس��کن 
ارائه کند. نایب رئیس کمیس��یون عمران 
مجلس یادآور ش��د: مهم تری��ن مطالبه ما 
از تیم اقتصادی دولت عمل به برنامه های 

باالدستی است.  

نگاه مجلس به تیم اقتصادی پیشنهادی دولت دوازدهم

هماهنگی اجرایی، همگرایی اقتصادی
حمل و نقل ریلی یادداشت

مسکن

چراغ خاموش معادن در اقتصاد 
نفتی ایران

س��هم مع��دن در تولیدناخالص��ی ای��ران تنه��ا 
۱.۲درص��د اعالم ش��ده اس��ت و متاس��فانه نبود 
به��ره وری و دان��ش روز در حوزه ه��ای درآمدزای 
اقتصادی، ایران را به کشوری متکی به نفت تبدیل 
کرده اس��ت. به��ره وری و اس��تفاده از ظرفیت های 
معدنی کشور به  هیچ  وجه قابل قبول نیست و این 
حوزه کامال با چراغی خاموش و بدون حمایت های 
واقعی در اقتصاد حرکت می کند، اما طبق آمارهای 
جهانی ایران ۷درصد از ذخایر و منابع معدنی دنیا 
را داراس��ت، بنابراین نباید اقتصاد، معیشت و مردم 
از این منابع محروم شوند. طبق همین آمار، ایران 
نس��بت به جمعیت دنی��ا، از س��رانه یک درصدی 
برخ��وردار اس��ت و با احتس��اب می��زان ذخایری 
معدنی که ذکر ش��د، می ت��وان به یک حجم باال از 
اش��تغال زایی در حوزه مع��ادن و صنایع تبدیلی و 
فرآوری معدنی دس��ت پیدا کرد. متاسفانه اقتصاد 
ای��ران با دردی به نام نبود بهره وری مواجه اس��ت، 
زیرا با وجود فراوانی پتانسیل های اقتصادی و غنی 
معدنی هیچ گاه درآمدزایی متناسب بر منابع کشور 
نداشته ایم. اکثر کش��ورهای پیشرفته که از نعمت 
نفت محروم هستند، گام در توسعه منابع و ذخایر 
معدنی گذاش��ته اند و طبق آمارهای جهانی با رشد 
ناخالصی باالیی هم روبه رو هس��تند؛ کش��ورهایی 
نظیر ش��یلی، چی��ن، آفریقای جنوبی، اس��ترالیا و 
بس��یاری از کش��ورهای معدنی دنیا س��هم باالیی 
از تولی��د ناخالصی خ��ود را از طریق معادن تامین 
می کنند. موضوع اکتشافات اساسی طی چند سال 
گذش��ته در دس��تور کار قرار گرفته و تا قبل از آن 
چن��دان اهمیتی ب��ه این موضوع داده نمی ش��د و 
تمرکز مسئوالن روی اس��تخراج از معادن قدیمی 
بود؛ باتوجه به فراوانی ذخایر معدنی، اگر اکتشافات 
در کش��ور رش��د پیدا نکند نمی توانیم سهم ذخایر 
معدنی کش��ور را ب��ه بیش از ۷درصد برس��انیم و 
به ناچ��ار خودم��ان را تحریم کرده ای��م. بهره وری 
معان��ی زیادی دارد اما تعری��ف بهره وری در معدن 
به معنای حاصل تولید منهای ضایعات صفر اس��ت 
یعنی مهم ترین ضایعات در بخش معدن باطله های 
معدنی است. در بسیاری از معادن کشور دامپ های 
باطل��ه خود تبدیل به یک معدن ش��ده و به عنوان 
مث��ال در معادن م��س میدوک و مس س��ونگون 
س��االنه ح��دود 5۰میلی��ون ت��ن باطله برداش��ت 
می ش��ود که حداقل 3۰درصد آن عیار بین ۰.۱ تا 
۰.۲ درص��د یعنی حجمی بال��غ بر ۱5 میلیون تن 
را داراس��ت که اگر عی��ار میانگین آن حدود ۰.۱5 
درصد در نظر گرفته ش��ود، ساالنه حدود ۲۲ هزار 
تن مس به دامپ های باطله ریخته می شود که اگر 
بتوان از تکنولوژی روز جهت بازیافت آن اس��تفاده 
کرد می ت��وان حجم زیادی م��س را در طول عمر 
معدن از ضایعات باطله به دس��ت آورد. اگر دولت 
راه ورود س��رمایه گذاری و ریسک پذیری حضور در 
مع��ادن ای��ران را کاهش دهد، س��رمایه  گذاران در 
تمامی چرخه بهره برداری از معادن نظیر اکتشاف، 
اس��تخراج تا فرآوری ورود پیدا می کند و با دانش 
روز نیز سهم ایران در بازار جهانی، اشتغال زایی و... 

را افزایش می دهند. 
منبع: آنا

بازار مسکن تا یک سال آینده 
رونق می گیرد

بازار معامالت مس��کن هنوز در رکود اس��ت و تا 
زمان��ی که این ب��ازار رونق نگیرد، ش��اهد افزایش 
ساخت و س��از در کش��ور نخواهیم بود. پیش بینی 
ما این اس��ت که تا یک س��ال آینده جهش��ی در 
قیم��ت مس��کن نخواهیم داش��ت. در صورتی که 
قیمت مس��کن افزایش یابد، متناسب با نرخ تورم 
خواهد بود و هرچه سرمایه گذاری ها در این حوزه 
بیش��تر ش��ود اش��تغال و تولید در بخش مسکن 
رونق خواه��د گرفت. ورود اف��راد بدون صالحیت 
در حوزه ساخت و س��از این بخش را دچار انحراف 
و س��وداگری می کند و همواره ش��اهد سوداگری 
هلدینگ ه��ای بانک��ی در بازار مس��کن هس��تیم. 
متاس��فانه سیاست های غلط مس��کن در گذشته 
باعث افزایش خانه های خالی در کش��ور ش��ده، به 
طوری که بخش زیادی از س��رمایه های کشور در 
خانه های خالی حبس شده و هیچ گونه ثمری برای 

اقتصاد ملی ندارد.
 اس��تفاده از روش های س��نتی گذشته در حال 
منسوخ شدن اس��ت و استفاده از مشاوران امالک 
مطمئ��ن در فضای مجازی امن مبتنی بر ش��بکه 
مل��ی اطالع��ات می تواند در رونق ب��ازار معامالت 
مسکن کشور بسیار تاثیرگذار باشد. برای استفاده 
از فض��ای مج��ازی ایجاد بس��ترهای امن بس��یار 
ضروری اس��ت تا م��ردم با اطمینان بیش��تری در 
دفاتر مش��اوران ام��الک معامالت خ��ود را انجام 

دهند. 

بهرام شکوری
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران

محمدرضا قاسمی
رئیس اتحادیه مشاوران امالک شمیرانات

فرصت امروز: مرکز آمار ایران گزارش نرخ رش��د اقتصادی سال۱395 بر مبنای 
س��ال پایه۱39۰ را منتشر کرد که براساس آن رشته فعالیت های بخش ساختمان 
توانسته اند پس از ۱8 فصل مداوم رشد منفی، به رشد مثبت 4درصدی دست پیدا 
کنند. به گزارش فرصت امروز، براس��اس نتایج حس��اب های ملی فصلی مرکز آمار 
ایران، بر مبنای سال پایه ۱39۰ نرخ رشد محصول ناخالص داخلی )به قیمت بازار( 
در س��ال۱395 بالغ بر ۱۱.۱ درصد بوده اس��ت. نتایج مذکور حاکی از آن است که 
در س��ال گذشته، رشته فعالیت های گروه کشاورزی ۲ درصد، گروه صنعت )شامل 
معدن، صنعت، انرژی و س��اختمان( ۱8.۱درص��د و فعالیت های گروه خدمات 5.8 
درصد رش��د داشته اس��ت. مرکز آمار ایران در گزارش رش��د اقتصادی سال 95 بر 
مبنای سال پایه 9۰، رشد اقتصادی را ۱۱.۱ درصد عنوان کرده که 5۲درصد از آن 
مربوط به نفت بوده، این در حالی اس��ت که بانک مرکزی رش��د اقتصادی سال 95 
بر مبنای سال پایه 9۰ را ۱۲.5 درصد اعالم کرده که ۷8درصد آن مربوط به گروه 
نف��ت بود. امیدعلی پارس��ا، رئیس مرکز آمار ایران می گوی��د: با وجود اینکه مبنای 
آمارگیری بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هر دو بر پایه س��ال 9۰ انجام می ش��ود، 
اما هنوز اختالف در اعداد و ارقام ارائه ش��ده توسط این دو نهاد وجود دارد، چراکه 
ش��یوه آمارگیری دو نهاد متفاوت است. همچنین طبق اعالم مرکز آمار ایران رشد 
اقتصادی در س��ه ماهه پایانی سال گذش��ته ۱۶.۱درصد بوده که ۲.۶درصد حاصل 
رش��د بخش نفت و ۱3.5درصد آن مربوط به رشد سایر رشته فعالیت ها بوده است. 
از نکات قابل توجه در گزارش اخیر رش��د اقتصادی مرکز آمار ایران، مثبت ش��دن 
رش��د گروه س��اختمان در فصل چهارم سال 95 اس��ت، به گونه ای که فعالیت های 
بخش ساختمان پس از ۱8 فصل مداوم رشد منفی، عاقبت در فصل زمستان سال 
95 به رش��د مثبت 4درصدی رسیده اس��ت. پیش از این بانک مرکزی اعالم کرده 
بود که روند نزولی صدور پروانه های ساختمانی از میانه های سال 95 در کل کشور 
متوقف ش��ده است. بر این اساس می توان رشد مثبت 4درصدی فعالیت های بخش 
ساختمان در فصل زمستان را ناشی از رشد صدور پروانه های ساختمانی دانست که 
در این صورت انتظار می رود رشد این بخش در فصل های آتی نیز مثبت باقی بماند. 
براس��اس نماگرهای اقتصادی منتشر شده از سوی بانک مرکزی، تعداد پروانه های 
س��اختمانی صادرشده در ش��هر تهران در سه ماهه چهارم سال 95 نسبت به فصل 
مش��ابه س��ال قبل افزایش 4۰.۶درصدی را تجربه ک��رده و از هزار و 8۰۰ فقره در 
سه ماهه چهارم 94 به ۲هزار 5۰۰ فقره در سه ماهه چهارم 95 رسیده است. ضمن 
اینکه تعداد پروانه های س��اختمانی صادرش��ده در این فصل برای ش��هرهای بزرگ 
3.3درصد و برای سایر مناطق شهری ۲4.5درصد نسبت به فصل مشابه سال قبل 
رش��د داشته اس��ت. در مجموع رشد صدور پروانه های س��اختمانی در کل مناطق 
ش��هری کشور در س��ه ماهه پایانی سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل به 

۲۰.4درصد رسیده است. 

نقش آموزش و تحقیقات در 
صنعت ریلی کشور

ن��وراهلل بیرانون��د، معاون برنامه ری��زی و اقتصاد 
حمل و نقل راه آه��ن گفت: راه آهن با کمبود منابع 
انس��انی از نظر کیف��ی روبه رو نیس��ت و ظرفیت 
گسترده ای در راه آهن وجود دارد تا به اهدافی که 
کشور از متولیان ریلی انتظار دارد، دست یابد. به 
گزارش »فرصت امروز« از وزارت راه و شهرسازی، 
وی اظهار داش��ت: راه آهن کش��ور باید در زمینه 
آم��وزش و تحقیقات از تجربیات کش��ورهای دنیا 
بهره مند ش��ود و از رویه های کشف شده و بدیهی 
تبعیت کند. وی ضمن تشریح نقش مهم آموزش 
و تحقیق��ات در صنع��ت ریلی، خاطرنش��ان کرد: 
اجرای ای��ن ماموریت در داخ��ل راه آهن خالصه 
نمی ش��ود، بلکه انتظ��ار می رود ضم��ن تعامل با 
ذی نفع��ان داخلی و خارجی، ب��ر نیازهای راه آهن 
تمرکز کرده و نس��بت به جمع آوری و دسته بندی 
کردن نیازها، اقدامات الزم و ضروری را برای رفع 
مش��کالت و موانع انجام شود. بیرانوند تاکید کرد: 
توج��ه به تح��والت فناوری و محیطی در س��طح 
ملی و بین المللی از جمله مس��ائلی است که مرکز 
آم��وزش و تحقیقات باید آن را م��ورد توجه قرار 
ده��د. مع��اون برنامه ریزی و اقتص��اد حمل و نقل 
راه آهن اظهار داش��ت: تمرکز در سیاست گذاری، 
استفاده از همه ظرفیت ها و اجرای استانداردهای 
جدی و تعامل با راه آهن کش��ورهای مختلف برای 
توس��عه مرزه��ای دان��ش از جمله سیاس��ت های 
مه��م در حوزه آموزش و تحقیقات اس��ت. نوراهلل 
بیرانوند اف��زود: آموزش و تحقیق��ات اثر بنیادین 
مهم��ی در جامع��ه دارد و یک��ی از اه��داف مهم 
تمامی کش��ورهای توس��عه یافته، روی آوردن به 
آموزش و تحقیقات گس��ترده اس��ت، به طوری که 
س��هم آموزش و تحقیقات در این کشورها نسبت 
ب��ه تولید ناخالص داخلی در حال افزایش اس��ت. 
این مقام مس��ئول افزود: آم��وزش و تحقیقات در 
واقع می تواند موتور محرک و تحول آفرین اقتصاد 
کشور باشد و کشورهای پیشرفته با بهره گیری از 
علم روز روی فناوری های نوین متمرکز ش��ده اند، 
درحالی که در جهان کمتر توسعه یافته در بخش 
فناوری با ارزش افزوده پایین حرکت می کنند. به 
گفته بیرانوند، جهت گی��ری آموزش و تحقیقات، 
نیاز واقعی کش��ور و فناوری های های نوین مسئله 
جدی امروز است. پیش از این معاون برنامه ریزی 
و اقتصاد حمل و نقل راه آهن گفته بود: دولت قصد 
دارد در پنج س��ال آینده ۷.5 میلیارد دالر منابع 
مالی در بخش حمل و نقل ریلی و دیگر بخش های 
حمل و نق��ل اختصاص دهد. بیرانوند یادآور ش��د: 
براساس برنامه ریزی های انجام شده، قرار است در 
چشم انداز ۱4۰4 سهم جابه جایی بار در کشور به 
میزان 3۰درصد از سوی شبکه ریلی و ۲۰ درصد 

مسافر در سطح کشور انجام شود. 



بانکی،  ب��ه گفت��ه خب��رگان 
بانک��داری در ایران با ۱۰چالش 
اساسی از جمله افزایش معوقات 
بانک ها،  عملیات صوری  بانکی، 
پایین بودن نرخ کفایت سرمایه 
بانکی،  تعداد ش��عب  بانک ه��ا، 
عدم اص��اح قان��ون بانکداری، 
نرخ س��ود ب��االی تس��هیات و 
س��رمایه های بلوکه شده بانکی 
روبه رو است که باید برای مقابله 
ب��ا ای��ن چالش ه��ا برنامه ریزی 

شود. 
به گ��زارش »فرص��ت امروز« 
نخس��تین نشس��ت هم اندیشی 
ایران،  خب��ره  بانکداران  انجمن 
روز پنجشنبه در هتل اسپیناس 
پ��اس ته��ران برگ��زار ش��د و 
شناس��ایی ۱۰ چالش اساس��ی 
نظام بانکی از جمله مباحثی بود 
که در نشس��ت خبری تشکیل 

این انجمن مطرح شد. 
امیرحسن قربانی، عضو هیأت 
بانکداران خبره  انجمن  موسس 
در این نشس��ت خب��ری گفت: 
روی  بیش��تر  انجم��ن  توج��ه 
س��رمایه انسانی و تجارب شکل 
گرفته است و از بانکداران خبره 
دعوت ش��ده ت��ا در این انجمن 
تج��ارب خ��ود را به مش��ارکت 

بگذارند. 
حجت االس��ام  همچنی��ن 
غامرض��ا مصباحی مقدم، عضو 
نظام  تشخیص مصلحت  مجمع 
در ادامه نشس��ت گفت: حضور 
صاحب نظ��ران و متفک��ران در 
انجم��ن می تواند کمک بس��یار 
خوبی باش��د، اما هس��ته اصلی 
انجمن را باید مدیران بانک ها و 
اشخاصی تش��کیل دهند که در 

گذشته بانکداری کرده اند. 
عض��و  مص��ری،  عبدالرض��ا 
بودج��ه  و  برنام��ه  کمیس��یون 
مجل��س ش��ورای اس��امی نیز 
گفت: در حال حاضر کش��ور در 
انبوهی از قوانین غرق ش��ده که 
برخی از این قوانین نفعی برای 
کش��ور ندارد و انجمن می تواند 
ب��ا ارتب��اط بین نظ��ام بانکی و 
مجلس در راس��تای اصاح این 

قوانین بکوشد. 

نظام بانکی بیمار را شوک زده 
نکنیم

محم��د  حس��ین  همچنی��ن 
پورزرن��دی، مدیرعام��ل بان��ک 
ش��هر در ای��ن نشس��ت گف��ت: 
ایران  بانکداری در  امروز شرایط 
بسیار دچار مشکل است و مردم 
نیز اعتماد خود ب��ه نظام بانکی 
را از دس��ت داده ان��د و ای��ن در 
ش��رایطی است که در همه جای 
دنی��ا، اعتم��اد ح��رف اول را در 
عملیات های بانکی می زند؛ دلیل 
این مش��کل ه��م در ای��ران آن 
اس��ت که تحریم، سال های سال 
نظام بانکی را از حرکت براساس 
اص��ول و قواع��د بین المللی دور 
نگه داشته و یک بیماری را برای 

بانک ها به وجود آورده است. 
پورزرن��دی اف��زود: ب��ه نظام 
بانکی که بیمار اس��ت، نباید به 
یکباره ش��وک وارد ک��رد، بلکه 
باید اج��ازه بدهیم این بیمار به 

حالت عادی برگردد. 
او ب��ا اب��راز گایه نس��بت به 
رفتار یکسان دولت با بانک های 
خصوصی و دولتی گفت: دولت 
آنچه را که به نظام بانکی دولتی 
دیکته می کند، برای خصوصی ها 
نیز در نظ��ر می گیرد، در حالی 
که ش��رایط بانک های دولتی و 

خصوصی یکسان نیست. 
بهروز نعمتی، نماینده مجلس 
نیز در ادامه نشس��ت گفت: در 

تولیدکنن��دگان  ح��ال حاض��ر 
و  گله مندن��د  بانک ه��ا  از 
سیاس��ت گذاران نی��ز از نظ��ام 
بانکی انتقاد می کنند؛ از س��وی 
دیگ��ر بانک مرک��زی و بانک ها 
گای��ه دارن��د که دول��ت برای 
آنه��ا مش��کل ایج��اد می کند و 
توانمندی الزم را از آنها س��لب 

کرده است. 
چنی��ن  در  اف��زود:  نعمت��ی 
ش��رایطی NGO ها هستند که 
می توانند مشکات را حل کنند 
و به این سردرگمی پایان دهند. 
ک��رد:  خاطرنش��ان  او 
مهم ترین هدف��ی که باید آن را 
خصوصی س��ازی  کرد،  پیگیری 
بانک هاس��ت چرا ک��ه در حال 
حاض��ر هیچ ی��ک از بانک ها به 
معنای واقعی خصوصی نیست و 
باید بخ��ش خصوصی واقعی در 

نظام بانکی حاکم شود. 

انتظار ۵ ساله مجلس برای 
الیحه بانکداری دولت

رحیم زارع، عضو کمیس��یون 
ش��ورای  مجل��س  اقتص��ادی 
اس��امی نی��ز در این نشس��ت 
گفت: پنج سال است که منتظر 
دولت هستیم تا الیحه بانکداری 
را ب��ه مجل��س ارائه ده��د، اما 
متاس��فانه این اقدام هنوز اتفاق 
نیفتاده و مجلس، خود دست به 

کار شده است. 

زارع ادام��ه داد: بانک مرکزی 
با چال��ش موسس��ات غیرمجاز 
مواج��ه اس��ت ولی چ��ون ابزار 
نداش��ت،  اختی��ار  در  قانون��ی 
نتوانس��ت به خوبی ایفای نقش 
کن��د؛ در حالی ک��ه اگر الیحه 
اص��اح نظام بانک��ی را پیش از 
این ب��ه مجلس ارائه می کرد، به 
با چالش موسسات  این ش��کل 

غیرمجاز مواجه نمی شد. 
بای��د  ک��رد:  خاطرنش��ان  او 
چالش ه��ای بانکی اقتصاد ایران 
را شناسایی و راهکارهایی برای 
کاه��ش نرخ س��ود تس��هیات 
ارائه داد ت��ا اقتصاد ایران بتواند 
ب��ا منابع مناس��ب، تامین مالی 
ش��ود و این در ش��رایطی است 
که اکنون هزینه تامین مالی در 
کشور بس��یار باال است و همین 
امر، تولیدکنندگان را با مشکل 

مواجه کرده است. 
اقتصادی  کمیس��یون  عض��و 
مجلس ش��ورای اسامی معتقد 
اس��ت که دولت و نظ��ام بانکی 
برج��ام  فرص��ت  از  نتوانس��ته 
اس��تفاده الزم را بب��رد، چرا که 
توجهی  قاب��ل  دس��تاورد  هنوز 
بانکی نشده و  نصیب سیس��تم 
بانک ها قیمت تمام شده پول را 
باال ب��رده و کل اقتصاد را دچار 

مشکل کرده اند. 
هم اکن��ون  داد:  ادام��ه  وی 
مجلس  اقتص��ادی  کمیس��یون 

ش��ورای اس��امی، کمیته پولی 
و بانکی تش��کیل داده تا قانون 
بانکداری را از ماده اول آن، یک 
به یک مورد بررسی قرار دهد. 

این عضو کمیسیون اقتصادی 
مجلس شورای اسامی با اشاره 
به افزایش س��رمایه بانک ها در 
بودجه سال ۹۶ گفت: این اقدام 
در بودج��ه س��ال ۹۷ هم ادامه 
خواهد داش��ت و هن��وز دولت 
و مجل��س کاری ک��ه در ش��أن 

بانک ها بوده، انجام نداده اند. 
ارجمندن��ژاد،  عبدالمه��دی 
مدی��ر کل مق��ررات مجوزهای 
بانک��ی و مب��ارزه با پولش��ویی 
بانک مرکزی نیز در این نشست 
گفت: انجمن به  خوبی می تواند 
خأل بین دولت، بانک ها و س��ایر 
نهادها را پر ک��رده و به ویژه در 
زمین��ه تولی��د دان��ش و انتقال 
تجربی��ات نقش وی��ژه ای را ایفا 

کند. 
انجمن ه��ای  ادام��ه داد:  وی 
بسیاری در کشور داشته ایم که 
رو به افول رفته و نتوانس��ته اند 
جای خود را باز کنند؛ امیدواریم 
ای��ن انجمن به سرنوش��ت آنها 
دچ��ار نش��ود. همچنی��ن همه 
مشکات نظام بانکی به بانک ها 
و مدیران آنها برنمی گردد، بلکه 
برخ��ی از مش��کات ب��ه دلیل 
قوانین اس��ت که از سایر ارکان 

به آنها تحمیل می شود. 

در اقتصاد پاروزن 
می خواهیم نه دادزن

بغوزیان،  آلب��رت  همچنی��ن 
ای��ن  در  بانک��ی  کارش��ناس 
نشس��ت با بیان اینکه هم اکنون 
افراد بس��یاری در نظ��ام بانکی 
اظهارنظ��ر می کنن��د و فری��اد 
می زنن��د، گف��ت: اکن��ون نظام 
بانکی ایران به دادزن نیاز ندارد، 
بلکه ما پاروزن هایی می خواهیم 
که بتوانند قایق نظام بانکی را به 

سامت به ساحل برسانند. 
این کارش��ناس ارشد مسائل 
انجمن  بانک��ی تصری��ح ک��رد: 
بانکداران خبره می تواند درد را 
شناسایی و درمان کند، چرا که 
در ه��ر دوره مدیریتی دولت ها، 
برخی مسائل مطرح شده اما به 

سرانجام نرسیده است. 

در نخستین نشست هم اندیشی »انجمن بانکداران خبره ایران« بررسی شد

10 چالش  بانکی اقتصاد ایران در راستای رونق کسب و کار و افزایش تولید و اشتغال
بانک پاسارگاد تسهیالت 
ارزان قیمت اعطا می کند

 بانک پاس��ارگاد در راس��تای تحقق اقتصاد مقاومتی، 
تامین نقدینگی برای اش��خاص حقیق��ی و حقوقی و به 
منظ��ور رونق کس��ب و کار و افزایش تولید و اش��تغال، با 
ایجاد فرصتی مناس��ب برای مش��تریان، کسبه، تجار و 
شرکت ها، اقدام به اعطای تسهیات ارزان قیمت می کند. 

به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، هموطنان 
گرام��ی می توانند برای کس��ب اطاعات بیش��تر و 
بهره من��دی از این تس��هیات ویژه، به ش��عبه های 
بانک پاس��ارگاد در سراس��ر کش��ور مراجع��ه کنند. 
همچنین مرکز مشاوره و اطاع رسانی بانک پاسارگاد 
به ش��ماره 828۹۰ و سیس��تم دریاف��ت نظرها در 
سایت این بانک به آدرس www.bpi.ir آماده ارائه 

مشاوره و پاسخ به سواالت مشتریان هستند. 

چقدر اسکناس دست مردم 
می چرخد؟ 

در ح��ال حاضر حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان مجموع 
اس��کناس و س��که ای است که در دس��ت مردم بوده و 
در حال گردش اس��ت.  به گزارش ایس��نا، اسکناس و 
مسکوک )منظور س��که های فلزی رایج در بازار است( 
حدود ۵۳۰۰ میلیارد تومان از بدهی های بانک مرکزی 
را تش��کیل می دهد. این رقم که در پایان اردیبهش��ت 
ماه امس��ال حدود ۱۱ درصد در قیاس با همین ماه در 
س��ال قبل رشد داشته بین مردم، بانک ها و البته بانک 
مرکزی توزیع ش��ده است.  بنابر این گزارش، از ۵۳۰۰ 
میلیارد تومان مجموع اس��کناس و مس��کوک موجود 
حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در دس��ت مردم قرار دارد 
که نس��بت به ۳۱۰۰ میلیارد اردیبهش��ت سال قبل تا 
حدود ۷درصد رشد داشته است. این رقم البته در قیاس 
با اس��فند س��ال قبل که ۳۹۰۰ میلیارد تومان بوده تا 
حدود ۱۳ درصد کاهش دارد. البته طبیعی اس��ت که 
در انتهای هر س��ال و در آستانه نوروز گردش اسکناس 
بین مردم بیش��تر خواهد بود.  ح��دود ۱2۰۰ میلیارد 
اس��کناس و سکه نیز نزد بانک ها وجود دارد که نسبت 
به اس��فندماه سال قبل تا ۴۰ درصد رشد دارد. کاهش 
اس��کناس در اختیار مردم در اردیبهشت ماه و افزایش 
آن در بانک ها نشان دهنده برگشت اسکناس و سکه به 
بانک ها در ایام ابتدایی بعد از سال نو است. در عین حال 
که در سال های اخیر و به مرور زمان با توسعه بانکداری 
الکترونیک تمایل به استفاده از وجه نقد و حمل پول نیز 
کاسته شده است.  اما از ۵۳۰۰ میلیارد تومان اسکناس 
و مس��کوک تا ۶۷۰میلیارد تومان هم در بانک مرکزی 
وجود دارد که طی گذر زمان و براس��اس نیاز بازار وارد 
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بانکنامه

۳۳۳ میلیون کارت فاقد تراکنش
هر ایرانی بیش از ۵ کارت بانکی 

دارد
براس��اس آخرین آم��ار بانک مرک��زی در مجموع 
۴۱2میلیون و ۶۵۱ هزار و ۱۶۱ کارت توسط بانک ها 
صادر شده که در نتیجه سهم هر ایرانی بیش از پنج 

کارت بانکی است. 
به گ��زارش ایِبنا، براس��اس آمار بان��ک مرکزی تا 
پایان فروردین ماه امس��ال 2۷۱ میلیون و ۳۳۳ هزار 
و ۹2۱کارت برداش��ت، یک میلی��ون و ۴۷۰ هزار و 
۹۶کارت اعتب��اری و ۱۳۹ میلی��ون و 8۴۷ ه��زار و 
۱۴۴ کارت خرید/هدیه توس��ط بانک ها صادر ش��ده 
اس��ت، بنابراین در مجموع ۴۱2 میلیون و ۶۵۱ هزار 
و ۱۶۱ کارت ت��ا این تاریخ در کش��ور صادر و توزیع 
شده اس��ت. بر این اساس اگر تعداد کارت های صادر 
ش��ده را بر ۷۹ میلیون جمعیت کشور تقسیم کنیم 
س��هم هر ایرانی حدود ۵.22 کارت می ش��ود، یعنی 
به ط��ور میانگین بیش از پنج کارت بانکی به نام هر 

ایرانی ثبت شده است. 
همچنی��ن براس��اس آم��ار ش��اپرک در خردادماه 
۱۳۹۶، تعداد کارت های بانکی تراکنش دار در سوییچ 
ش��اپرک مجموعا ۷۹ میلیون و ۶8۳ هزار و ۹۱ عدد 
بوده است که بیشترین تعداد آن با حدود ۷۵میلیون 
عدد و سهم تعدادی ۹۴.۳۵ درصدی مربوط به کارت 
برداشت و کمترین تعداد آن با حدود ۱۰۳هزار عدد 
و س��هم ۰.۱۳درص��دی مرب��وط ب��ه کارت اعتباری 
بوده اس��ت. تعداد کارت های بانک��ی تراکنش دار نیز 
در خردادماه ۹۶ نس��بت به اردیبهشت ماه، رشد نرخ 
رش��د معادل ۰.2۳ درصدی داش��ته و نرخ رشد در 

کارت های هدیه و بن کارت منفی بوده است. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.8۱۱دالر آمریکا

۴.۵۵۹یورو اروپا

۴.۹۶۳پوند انگلیس

۱.۰۴۳درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

۵۱۱.2۰۰مثقال طا

۱۱8.۰۰۰هر گرم طای ۱8 عیار

۱.۱8۷.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.22۱.۹۰۰سکه طرح جدید

۶۳۵.۵۰۰نیم سکه

۳۷۵.۰۰۰ربع سکه

2۴۹.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

دریچه

ایمان ولی پور
ivankaramazof@yahoo.com
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ب��ورس تهران در پن��ج روز کاری با ۳۱۴ 
واحد رش��د در دماسنج بازار سرمایه مواجه 
شد؛ طی پنج روز گذشته بورس اوراق بهادار 
تهران ش��اخص کل بازده نق��دی و قیمتی 
توانس��ت از ت��راز ۸۱ ه��زار و ۲۶۵ واحدی 
تا ت��راز ۸۱ هزار و ۵۷۹ واح��دی باال رود و 
رش��د ۳۱۴ واحدی را تجربه کند. همچنین 
در روزهای گذشته فلزات اساسی با هدایت 
ش��اخص به س��مت باال، لیدر بازار ش��دند. 
طی معامالت هفته گذش��ته در ادامه رشد 
قیمت های جهانی فلزات پایه، اکثر نمادهای 
گ��روه فل��زی و معدنی و به خص��وص گروه 
روی با رش��د قیمت همراه شدند. همچنین 
در گروه فلزات اساس��ی بیش از ۶۴ میلیون 
سهم جابه جا شد که ارزش آن به رقم بیش 
از ۱۵ میلی��ارد تومان می رس��ید، اما در این 
گ��روه مخال��ف خودرویی ها تعداد بیش��تر 
نمادها مقداری در قیمت پایانی رشد کردند. 
رشد ش��اخص کل در بورس در هفته ای که 
گذشت به کمک سهام شرکت های بزرگ در 
بازار بوده اس��ت. از جمله سهام شرکت هایی 
ک��ه بیش��ترین تاثیر مثب��ت را در صعودی 
شدن شاخص داشتند، س��هام شرکت های 
حمل و نقل، ارتباط��ات، محصوالت چوبی و 
صنایع فلزات اساسی بودند. در مقابل سهام 
ش��رکت های بیمه، س��یمان، انبوه سازی و 
کاشی و سرامیک مانع رشد بیشتر شاخص 
کل در بازار شدند. در هفته گذشته با توجه 
به خبری که از خودروس��ازی رن��و در بازار 
اعالم شد تنها یک روز روند بازار مثبت شد، 

اما باق��ی روزها روند آن منف��ی بود و تاثیر 
مثبتی را بر بازار نداش��تند. کل ارزش سهام 
خودرو حدود ۳۲ میلیارد تومان در هفته ای 

که گذشت، کاهش داشت. 

نگاهی بر شاخص های بورسی 
در هفته گذشته ش��اخص آزاد شناور که 
در تاری��خ ۱۵ مردادماه س��ال جاری در رقم 
۸۹ هزار و ۶۲۰ واحدی قرار داش��ت با ۲۶۰ 
واحد رش��د به عدد ۸۹ هزار و ۸۸۰ واحدی 
دس��ت یافت. ش��اخص بازار اول نیز که در 
تاریخ مذک��ور ۶۳ واحد تا کان��ال ۵۷ هزار 
واحدی راه داش��ت توانست ۲۳۶ واحد رشد 
کند و به رقم ۵۷ هزار و ۱۷۳ واحدی برسد. 
ش��اخص بازار دوم نیز با رشد ۵۹۶ واحدی 
در تراز ۱۷۷ هزار و ۷۵۳ ایس��تاد. همچنین 
شاخص صنعت با ۳۵۰ واحد رشد از رقم ۷۰ 
هزار و ۱۳۵ واحدی به عدد ۷۰ هزار و ۴۸۵ 

واحدی رسید. 

عملکرد سبز بازار اول فرابورس
دومین هفته معامالتی مردادماه با افزایش 
حجم و ارزش مبادالت فرابورس ایران همراه 
بود؛ به گونه ای که ش��اهد دس��ت به دست 
ش��دن یک هزار و ۱۷ میلی��ون ورقه بهادار 
ب��ه ارزش ۷ هزار و ۵۰۸ میلی��ارد ریال در 
بازاره��ای فرابورس ایران بودیم. افزایش ۳ و 
۱۹درصدی حجم و ارزش مبادالت فرابورس 
در حال��ی در هفته منتهی ب��ه ۲۰ مردادماه 
رخ داد که تعداد مبادالت انجام شده نسبت 
به هفته گذش��ته ۹درصد کاهش یافت، اما 
این رقم در مقایس��ه با ابتدای س��ال جاری 

۵درص��د افزایش را نش��ان می دهد. در پنج 
روز معامالتی هفته، در روز آغازین مبادالت 
بیش��ترین حج��م مب��ادالت مع��ادل ۴۱۰ 
میلیون ورقه بین س��هامداران جابه جا شد و 
بیش��ترین ارزش مبادالتی به میزان بالغ بر 
۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به روز سه شنبه 
س��وم مردادماه اختصاص داشت. بازار اول با 
دادوس��تد ۱۵۶ سهم به ارزش ۲۸۴ میلیارد 
ریال عملکرد سبزی را در این هفته به ثبت 
رس��اند و افزای��ش ۲۲ و ۶ درصدی ارزش و 
حجم مبادالت��ی در این بازار رخ داد. این در 
حالی اس��ت که در ب��ازار دوم حجم و ارزش 
مبادالت با کاهش مواجه شد؛ به طوری که 
۱۷۸ میلیون س��هم به ارزش ۸۸۶ میلیارد 
ریال در این بازار دس��ت به دس��ت شد که 
حاک��ی از کاهش ۶۵ و ۳۶ درصدی حجم و 
ارزش معامالت در این بازار نس��بت به هفته 
پیش است. در مجموع سه تابلوی معامالتی 
بازار پایه نیز شاهد افزایش حجم و در مقابل 
کاهش ارزش مبادالتی بودیم، اما در مقایسه 
با ابتدای سال جاری حجم و ارزش مبادالت 
بازار پایه به ترتیب با رش��د ۸ و ۹۸ درصدی 
همراه بوده اس��ت. در همین حال دادوستد 
۲۲ میلی��ون ورقه بهادار ب��ه ارزش ۵ هزار و 
۳۵۹ میلی��ارد ریال نتیج��ه جابه جایی های 
صورت گرفته میان خریداران و فروشندگان 
سهام در بازار ابزارهای نوین مالی بود که این 
ارقام نش��انگر افت ۴۱درصدی حجم و رشد 

۵۰درصدی ارزش مبادالت این بازار است. 

استقبال از اوراق تسهیالت مسکن
طی هفته گذش��ته اوراق بده��ی و اوراق 

گواهی تسهیالت مسکن به ترتیب با افزایش 
۶۰ و ۱۲ درص��دی حجم و ارزش مبادالتی 
همراه ش��دند و در س��مت مقاب��ل حجم و 
ارزش معامالتی صندوق های سرمایه گذاری 
قابل معامله نسبت به هفته منتهی به سی ام 
تیرماه ب��ا کاهش مواجه ش��د، اما به لحاظ 
جای��گاه از نظر میزان حج��م و ارزش اوراق 
بده��ی و ETFها رتبه های نخس��ت و دوم 
را کس��ب کردند.  همان گونه که اش��اره شد 
این هفته استقبال از اوراق گواهی تسهیالت 
مسکن از هفته پیش بیشتر بود. بدین ترتیب 
معامله گران ۴۲ هزار ورقه تسهیالت مسکن 
را در ۲۲ هزار نوبت دادوستدی خریدوفروش 
کردند که ارزشی معادل ۳۲۴ میلیارد ریال 
را رق��م زد. در میان صنایع فرابورس��ی نیز 
گروه محصوالت غذایی به جز قند و ش��کر 
ب��ا ارزش مبادالتی ۱۸۷ میلیارد ریال و دارا 
ب��ودن ۱۱درص��د از ارزش کل، بیش��ترین 
ارزش معامالت خرد را در میان بازار س��هام 
)ش��امل بازاره��ای اول، دوم، پای��ه، اختیار 
معامل��ه خریدوف��روش و SME( و اختیار 
س��هام به خود اختص��اص داد. جایگاه های 
دوم ت��ا چهارم از نظر ارزش مبادالتی نیز به 
گروه های محصوالت شیمیایی؛ انبوه سازی، 
امالک و مستغالت و سایر محصوالت کانی و 
غیرفلزی به ترتیب با ۷، ۷ و ۶درصد از ارزش 
کل تعلق گرفت. در نهایت و در جریان بازار 
آخرین روز معامالتی این هفته، شاخص کل 
فرابورس کمتر از یک واحد عقب نشینی کرد 
و در پله ۹۲۰ واحدی دادوستدهای هفته را 
خاتمه بخشید، در حالی که همچنان بازدهی 
۵درصدی خود را از آغاز امسال حفظ کرد. 

با ادامه رشد قیمت های جهانی رقم خورد

مثبت شاخص کل با لیدری شرکت های بزرگ

حسینی از نخستین عرضه حالل ۵۰۲ و 
۵۰۳ در رینگ داخلی بازار فیزیکی خبر داد 
و گفت حالل ۵۰۲ پاالیشگاه نفت اصفهان 
برای نخس��تین بار در رین��گ داخلی بازار 

فیزیکی معامله شد.
 س��یدعلی حس��ینی، مدیرعامل بورس 
انرژی ای��ران در گفت وگو ب��ا فارس گفت: 
روز چهارش��نبه بازار فیزیکی بورس انرژی 
ای��ران روز پرترافیک��ی را گذراند؛ به طوری 
که کاالهای آیزوریسایکل و آیزوفید پاالیش 
نف��ت تبریز، آیزوریس��ایکل، ح��الل ۴۰۰، 
حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۶، حالل۴۱۰، حالل 
۵۰۲ و ح��الل ۵۰۳ پاالیش نفت اصفهان، 

حالل ۴۰۲، حالل ۴۰۴، حالل ۴۱۰، نفتای 
سبک و نفتای سنگین پاالیش نفت شیراز، 
نفتای س��بک پاالیش نفت تهران، متانول 
پتروشیمی شیراز، نیتروژن مایع پتروشیمی 
ج��م، پروپیلن پاالیش نفت ش��ازند، برش 
سنگین پتروشیمی شازند در رینگ داخلی 
و گاز مای��ع پاالیش گاز فجر جم در رینگ 
بین الملل عرضه ش��دند ک��ه در این زمینه 
می توان به نخس��تین عرضه حالل ۵۰۲ و 
۵۰۳ در رینگ داخلی بازار فیزیکی اش��اره 

کرد.
 وی ب��ا بیان اینک��ه ارزش کل معامالت 
صورت گرفت��ه مع��ادل ۲۲,۳۷۴ ت��ن و به 

ارزش بیش از ۲۹۸ میلیارد و ۲۶۱ میلیون 
ریال اس��ت، اف��زود: از این حج��م معامله 
۱۸,۳۷۴ ت��ن در رینگ داخل��ی و ۴,۰۰۰ 
تن ان��واع فرآورده ه��ای هیدروکربوری در 
رین��گ بین الملل به معامل��ه انجامید. این 
مقام مسئول با اش��اره به رقابت خریداران 
در عرضه ه��ای مختلف بازار افزود: کاالهای 
ح��الل ۴۰۲ اصفهان، متانول پتروش��یمی 
شیراز، برش س��نگین پتروشیمی شازند و 
ح��الل ۴۰۲ پاالیش نفت ش��یراز با رقابت 
ش��دید خری��داران ب��ه معامله رس��یدند و 
حالل ۵۰۲ پاالیش نفت اصفهان نیز برای 
نخس��تین بار در رینگ داخلی بازار فیزیکی 

معامله ش��د. حس��ینی افزود: در جلس��ه 
معامالتی چهارش��نبه ۱۸ مردادماه ۹۶ نیز 
کاالهای برش س��نگین پتروش��یمی جم، 
حالل ۴۰۲ عمده پاالیش نفت کرمانش��اه، 
پنتان عمده پاالیش نفت کرمانشاه، نفتای 
س��نگین تصفیه نش��ده عمده پاالیش نفت 
ش��یراز، حالل ۴۱۰ پاالی��ش نفت آبادان و 
س��ی اس او پاالیش نفت ش��ازند در رینگ 
داخل��ی و گاز مای��ع پاالیش نف��ت آبادان، 
ح��الل ۴۰۲ پاالیش نفت ش��یراز و تبریز، 
آیزوریس��ایکل پاالیش نفت شیراز و حالل 
۴۰۴ پاالیش نفت شیراز در رینگ بین الملل 

عرضه شدند. 

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه 
اتاق بازرگانی تهران، از تک  نرخی ش��دن ارز 
در بورس ب��ا موافقت بانک مرکزی خبر داد 
و گفت عرضه و تقاضا تنها راهی اس��ت که 
می تواند به یکسان سازی نرخ ارز منجر شود. 
به گزارش س��ازمان بورس و اوراق بهادار 
سیدحس��ین س��لیمی ب��ا تاکید ب��ر اینکه 
تک نرخی شدن ارز به معنای تثبیت قیمت 
آن نیست، گفت: با تک نرخی شدن ارز، فاصله 
قیمتی بین ارز دولتی و آزاد برداشته می شود 
و عمال با یک نرخ روبه رو خواهیم بود، اما باز 
هم با وضع اقتصادی کش��ور، این نرخ ثابت 

نخواهد بود. نایب  رئیس کمیسیون بازار پول و 
سرمایه اتاق تهران افزود: برای یکسان سازی 
ن��رخ ارز، آیین نامه ها و مقررات عرضه ارز در 
بورس تهیه ش��ده است که قرار بود تا پیش 
از پایان س��ال گذشته فعالیت آن آغاز شود، 
اما احتیاط کردند و این کار به امسال موکول 
شد. او تصریح کرد: همزمان با موافقت بانک 
مرک��زی با عرضه ارز اعم از ارزهای دولتی و 
صادراتی در بورس، تک نرخی شدن ارز کلید 
می خ��ورد. این مقام مس��ئول تصریح کرد: 
باید تفاضل تورم داخل��ی و خارجی در نرخ 
ارز اعمال ش��ود ضمن اینکه وضعیت عرضه 

و تقاضای ارز در بازار نیز نقش تعیین کننده 
در نزولی یا صع��ودی بودن روند قیمتی آن 
خواهد داش��ت. عضو هیأت نمایندگان اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی ایران 
ادامه داد: قیمت ارز تک نرخی مس��تقیما به 
میزان ارزی که بانک مرکزی می تواند عرضه 
کند، ربط دارد ب��ه عبارتی با کمبود عرضه 
رون��د صعودی می گیرد و ب��ا افزایش عرضه 
به س��مت کاه��ش قیمت حرک��ت خواهد 
کرد. س��لیمی اظهار کرد: در ش��رایط فعلی 
که صنایع ما برای سرمایه گذاری های جدید 
و نوس��ازی و بهس��ازی خطوط تولید خود 

نیازمند خریدهای خارجی هس��تند، اگر به 
ارز کافی از محل صادرات غیرنفتی یا فروش 
نفت دسترس��ی داشته باشند، قیمت ارز در 
بازار متعادل می مان��د، اما کمبود در عرضه 
آن را وارد رون��د صعودی می کند. این فعال 
اقتصادی با اشاره به آمادگی بورس ارز برای 
آغاز فعالیت، گفت: در فرآیند عرضه و تقاضا، 
نرخ روز ارزها تعیین می ش��ود و متقاضیان 
می توانند براس��اس نرخ تعیین شده، ارز روز 
یا ارز آینده )فیوچر( بخرند اما بانک مرکزی 
باید دس��تور آغاز فعالیت این ب��ازار را صادر 

کند. 

مدیرعامل بورس انرژی  خبر داد 

نخستین معامله حالل 502 در بورس انرژی

تک نرخی شدن ارز در بورس

خبر

5۱0۶ میلیارد ریال افزایش سرمایه 
بورس ثبت شد

در تیرماه امس��ال ۱۱ ه��زار و ۵۳۲ میلیارد و ۹۳ 
میلیون ریال افزایش س��رمایه در بورس اوراق بهادار 
انجام ش��ده که ۳۰ هزار میلی��ارد ریال آن از طریق 
جایزه و ۱۱ هزار و ۵۰۲ میلیارد و ۹۳ میلیون ریال 
از طریق حق تقدم بوده اس��ت. در خردادماه امسال 
۵ ه��زار و ۱۰۶ میلیارد و ۸۶۰ میلیون ریال افزایش 
س��رمایه در بورس اوراق بهادار انجام شده که ۸۲۷ 
میلی��ارد ریال آن از طریق جای��زه و ۴ هزار و ۲۷۹ 
میلی��ارد و ۸۶۰ میلی��ون ری��ال از طریق حق تقدم 
بود. همچنین در اردیبهش��ت امس��ال نیز ۳ هزار و 
۳۴ میلی��ارد و ۴۷۸ میلیون ریال افزایش س��رمایه 
در بورس اوراق بهادار انجام ش��ده که ۸۵۰ میلیارد 
ری��ال آن از طریق جایزه و ۲ هزار و ۱۸۴ میلیارد و 
۴۷۸ میلیون ریال از طریق حق تقدم اعالم ش��د. بر 
پایه این گزارش، در فروردین گذش��ته نیز ۶ هزار و 
۹۱۵ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال افزایش س��رمایه 
در بورس اوراق بهادار انجام ش��ده که ۹۵۰ میلیارد 
ری��ال آن از طریق جایزه و ۵ هزار و ۹۶۵ میلیارد و 
۲۳۰ میلی��ون ریال از طریق حق تقدم بوده اس��ت. 
گفتنی اس��ت در چهار ماه گذش��ته بالغ بر ۲۶ هزار 
و ۵۸۸ میلیارد و ۶۶۱ میلیون ریال افزایش سرمایه 
در ب��ورس اوراق بهادار انجام ش��ده که از این میزان 
۲ ه��زار و ۶۵۷ میلیارد ری��ال از طریق جایزه و ۲۳ 
ه��زار و ۹۳۱ میلی��ارد و ۶۶۱ میلیون ریال از طریق 

حق تقدم بود. 

موافقتنامه خریدوفروش محصوالت 
در بورس های کاالیی ایران و هند

نهاده��ای ناظ��ر ب��ازار س��رمایه ای��ران و هن��د، 
موافقتنامه خریدوف��روش محصوالت در بورس های 
کاالی��ی دو کش��ور را امضا کردند. ای��ن موافقتنامه 
روز گذش��ته در هند با حضور دکتر شاپور محمدی، 
رئیس نهاد ناظر بازار س��رمایه ایران و شیری آجای 
تیاگی، همتای هندی او به امضا رسید. با امضای این 
موافقتنامه که به تایید دولت هند نیز رسید،  امکان 
خریدوفروش مجموعه ای از محصوالت از جمله قیر، 
در بورس های کاالیی دو کش��ور فراهم شد. براساس 
ای��ن موافقتنامه، قی��ر ایران از طری��ق پروتکلی که 
میان بورس های کاالیی دو کشور نهایی خواهد شد، 
فروخته می ش��ود. عالوه بر ای��ن، بورس های کاالیی 
ایران و هند با هم��کاری دوجانبه، موضوع صادرات 
قیر را در دستور کار خود قرار خواهند داد. همچنین 
از آنجا که قیر جزو محصوالت اس��تراتژیکی اس��ت 
که تهیه آن از ایران برای هند بس��یار مهم اس��ت، با 
امضای این توافقنامه، خریداران هندی می توانند قیر 
را از تابلوی بورس کاال تهیه کنند. حذف واس��طه ها 
در بازار قیر و حضور ش��فاف تر و فعال تر دو کشور در 
تعیین قیمت و کیفیت این محصول از دیگر مزایای 
امضای این توافقنامه اعالم شده است. به گفته بهادر 
بیژنی، جانشین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار 
در جذب سرمایه گذاری خارجی، توافقنامه اخیر گام 
مهمی در پیش��برد اهداف و پروژه های مشترک بین 
بورس های کاالی��ی ایران و دو ب��ورس کاالیی هند 
خواه��د بود. در پایان مراس��م هم دکتر محمدی، از 
رئیس نهاد ناظر بازار سرمایه این کشور برای افتتاح 
معام��الت می��ان بورس های کاالیی ای��ران و هند و 
اجرایی کردن زمینه های مشترک میان دو نهاد ناظر 

به ایران دعوت به عمل آورد. 

بورس آسیا به کمترین سطح خود در 
۸ ماه اخیر رسید

شاخص بورس کشورهای آسیایی به دلیل شدت گرفتن 
تنش میان آمریکا و کره ش��مالی همچن��ان به روند نزولی 
خود ادامه داد، اما رش��د ارزش هفتگی طال در هفته جاری 
میالدی به بیش از ۲درصد رسید. به گزارش رویترز، شاخص 
بورس کش��ورهای آس��یایی در روز جمعه به دلیل نگرانی 
س��رمایه گذاران از تبعات جنگ لفظی آمریکا و کره شمالی 
ب��ه روند نزولی خود ادامه داد و این بار به کمترین س��طح 
خود در هشت ماه اخیر رسید. همچنین انتظار می رود آغاز 
 CAC آلمان و DAX  ،به کار بورس های »فوتسی« لندن
فرانسه در اروپا هم سیر تنزلی داشته باشد. در همین حال، 
میانگین شاخص بورس آسیا-اقیانوسیه در منطقه خارج از 
ژاپن ۱.۵۵درصد روند کاهش��ی به خود گرفت که از اوایل 
دس��امبر س��ال ۲۰۱۶ میالدی به بعد بی س��ابقه گزارش 
می شود؛ ضمن اینکه مجموع شاخص بورس این منطقه در 
هفته جاری میالدی ۲.۵درصد رشد منفی نشان می دهد. 
البته بازارهای ژاپن هم به دلیل تعطیالت، بس��ته هستند. 
اما بورس »کاس��پی« کره جنوبی ۱.۸درصد کاهش یافت 
و مجم��وع روند نزولی ب��ورس کره جنوبی در هفته جاری 
میالدی ۳.۲درصد گزارش شده است. وون، پول کره جنوبی 
 ه��م ۰.۴۵ درصد در مقاب��ل دالر تنزل پیدا کرد که تقریبا 
در هفت ماه گذشته کمترین شاخص خود را تجربه کرد. در 
استرالیا بورس این کشور هم ۱.۳درصد افت شاخص نشان 
داد و روند نزولی بورس »شانگهای« چین و »هنگ سنگ« 
هنگ کنگ هم به ترتی��ب ۱.۶درصد و ۱.۹درصد اس��ت. 
همچنین میانگین ش��اخص بورس های جهان روز جمعه 

۰.۱۵درصد کاهش را نشان می دهد. 

نگاه

دریچه

خروج بورس از رکود با کاهش کارمزد 
معامالت

کارمزد معامالت در بورس های مختلف در دنیا به دلیل 
پایین بودن یکی از موضوعاتی اس��ت که موجب افزایش 
حجم معامالت و در نتیجه بهبود نقدینگی در این بازارها 
می شود و بر این اساس به نظر می رسد بازار سهام در کشور 
ما نیز مانند سایر کشورها باید به سمت کاهش کارمزدها 
حرکت کند. موضوعاتی همچون کاهش کارمزد زمانی که 
بازار س��هام با رکود و نیز افت معامالت همراه است نمود 
بیش��تری پیدا می کند و بر این اساس به نظر می رسد در 
شرایطی که بورس با کاهش حجم و ارزش معامالت همراه 
اس��ت این موضوع بتواند به رونق نس��بی معامالت کمک 
کند. یک��ی از موضوعاتی که بر افزایش نقدش��وندگی در 
بورس اثرگذار اس��ت بحث کاهش هزینه معامالت است. 
چندی پیش نیز رئیس سازمان بورس بر این مطلب تاکید 
کرد که س��ازمان بورس س��هم خود را از کارمزد معامالت 
کاهش خواهد داد که می توان این موضوع را به فال نیک 
گرفت؛ البته از سازمان بورس انتظار می رود هرچه سریع تر 
این وعده خود را برای بهبود ش��رایط بازار عملی کند. در 
زمینه واکنش کارگزاران نس��بت به کاهش سهم خود از 
کارمزد معامالت کانون کارگزاران تصمیم گیرنده اس��ت، 
ام��ا به نظر می رس��د از آنجا که با کاه��ش کارمزد، حجم 
معامالت افزایش پیدا می کند بنابراین از این نظر هم این 
اتفاق می تواند با اس��تقبال کارگزاران مواجه شود. از سوی 
دیگر یکی دیگر از موضوعاتی که به بهبود شرایط بورس و 
خروج نسبی معامالت آن از رکود کمک می کند، کاهش 
نرخ مالیات معامالت است که این موضوع نیز باید توسط 

متولیان بازار سرمایه پیگیری شود. 
منبع: تسنیم

شبح سخاب بر فراز بازار سرمایه
در چن��د ماه اخیر دولت اقدام به عرضه نوع جدیدی از 
اس��ناد خزانه با عنوان اس��ناد خزانه بانکی )سخاب( کرده 
است. نخستین عرضه این اوراق در اسفندماه سال ۹۵ و در 
حجم محدود اتفاق افتاد و از تیرماه سال جاری به صورت 
گسترده از طریق بانک ملی به پیمانکاران طلبکار از دولت 
واگذار ش��د. تاکنون هفت سررس��ید مختلف از این اوراق 
به بازار عرضه ش��ده اس��ت. با این حال این اوراق به دلیل 
ویژگی ه��ای خاصی که دارد از جهات مختلفی با اس��ناد 
خزانه اسالمی و سایر انواع صکوک که در بازار بورس ارائه 
می شود تفاوت دارد. اوال، این اوراق توسط سازمان بورس 
پذیرش نش��ده و به همین دلیل بازار ثانویه غیررسمی و 
غیرشفافی برای آن تشکیل ش��ده است. در واقع در حال 
حاضر تبلیغات گسترده ای در فضای مجازی و شبکه های 
اجتماعی در رابطه با معامالت این ابزار انجام می ش��ود که 
عمده آن مرتبط با دالالنی است که قصد کسب سودهای 
قابل توجه از این بازار غیررس��می را دارند. ثانیا، برخالف 
اسناد خزانه اسالمی و س��ایر انواع صکوک که با نرخ های 
رقابتی و ش��فاف معامله می شوند، نرخ های سخاب بسیار 
قابل توجه اس��ت؛ به نحوی که برخی بررس��ی ها نش��ان 
می دهن��د در ح��ال حاضر ای��ن اوراق با نرخ ه��ای ۳۲ تا 
۳۷درصدی معامله می شوند. پرداخت سودهای غیررقابتی 
و بس��یار باالتر از س��ودهای متعارف ش��بکه بانکی و بازار 
سرمایه، سبب می شود تعادل نرخ در بازارهای مالی کشور 
با چالش مواجه ش��ود. در نهایت وضعیت ریس��ک نکول 
این اوراق چندان روش��ن نیست. در واقع، سوال آن است 
که آیا دولت با این اوراق نیز مش��ابه س��ایر اسناد خزانه یا 
صکوک عرضه ش��ده در فرابورس رفتار می کند و تاخیری 
در پرداخت ندارد یا اینکه وضعیت این اوراق از این منظر 
شبیه اوراق مشارکت است که با تجربه نامیمون تاخیرهای 

زیاد )بعضا ۱۰۰ روزه( در پرداخت مواجه شده است. 
نکته مهمی که در آسیب شناسی سخاب می تواند مورد 
توجه قرار گیرد آن است که هرچند در ظاهر عدم پذیرش 
این اوراق در فرابورس در راس��تای تامین منافع ذی  نفعان 
فعلی بازار سهام و بدهی انجام شده، اما در عمل سخاب با 
نرخ های بس��یار جذاب و فریبنده به رقیبی برای ابزارهای 

رسمی تبدیل شده است.
 در این شرایط منابعی که می توانست به صورت شفاف 
و رس��می در بازار بورس یا فرابورس وارد شود، در فضایی 
غیرشفاف در بین برخی دالالن تقسیم می شود. عالوه بر 
این، توسعه بازار اوراق سخاب با شرایط فعلی سبب می شود 
که بخش غیررس��می یا اصطالحا بازار سیاه مالی تقویت 
ش��ود و این برای کل نظام مالی اقدامی هزینه بر محسوب 
می شود. توضیح آنکه یکی از مهم تری ویژگی های تعمیق 
و توسعه موفق بازار بدهی در هر کشوری، مسئله شفافیت 
است و اگر بازار بدهی بخواهد در فضایی غیرشفاف توسعه 
پیدا کند، قطعا مشکالت فراوانی برای اقتصاد ایجاد خواهد 

شد.
 در کنار این مس��ئله، عرضه س��خاب به ش��یوه فعلی 
باعث می ش��ود پیمانکاران و طلب��کاران از دولت در عمل 
با چالش مواجه ش��وند زیرا مجبور هستند اوراق خود را با 
نرخ های بسیار غیرتعادلی و غیررقابتی به فروش رسانده و 

به نقدینگی دست یابند.
 براساس آنچه مطرح شد، توصیه می شود سیاستگذاران 
بازار سرمایه کشور با در نظر گرفتن تدابیر مناسب از یک 
طرف اجازه انتشار اوراق جدید با وضعیت مشابه سخاب را 
ندهند و از طرف دیگر، تالش کنند بازار ثانویه سخاب های 
فعلی را نیز به بازار متش��کل و رس��می بدهی بازگردانند 
زیرا عرضه س��خاب به ش��یوه فعلی قطعا در میان مدت و 
بلندمدت به تضعیف بازار س��رمایه و بازار نوپای بدهی در 

کشور می انجامد. 
منبع: ایبنا
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معرفی مدیر کنونی ش��رکت ارتباطات 
زیرس��اخت به عن��وان وزیر پیش��نهادی 
ارتباط��ات و فن��اوری اطالع��ات، مصوبه 
ش��ورای عال��ی فض��ای مج��ازی  مبنی 
ب��ر سیاس��ت ها و اقدام��ات س��اماندهی 
پیام رس��ان های  ال��زام  و  پیام رس��ان ها 
خارجی به ذخیره س��ازی داده  در داخل 
و ح��ذف قب��وض کاغذی تلف��ن تا پایان 
سال، از مهم ترین رویدادها و اخبار حوزه 
ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات در هفته 

گذشته بود. 
به گزارش ایسنا، شاید مهم ترین اتفاق 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات این 
هفته، معرفی محمدجواد آذری جهرمی، 
ارتباطات  ش��رکت  کنون��ی  مدیرعام��ل 
زیرس��اخت به عن��وان وزی��ر ارتباطات از 
ط��رف رئیس جمهور به مجلس ش��ورای 

اسالمی بود. 
جوان تری��ن وزی��ر پیش��نهادی کابینه 
دوازدهم، پس از معرفی به مجلس، برنامه 
خود را ب��رای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات ارائه کرد. توسعه کسب و کارهای 
نوپا و توسعه اینترنت و پهنای باند بخش 
فناوری اطالعات و ارتباطات کش��ور، در 
راس��تای ادامه فعالیت های او در شرکت 
اولویت ه��ای  از  ارتباط��ات زیرس��اخت، 
جهرمی در سمت وزارت ارتباطات اعالم 

شده است.

 الزام پیام رسان های خارجی به 
ذخیره سازی داده  در داخل 

همچنین ش��ورای عالی فضای مجازی 
مصوبه ای را مبنی بر سیاست ها و اقدامات 
ساماندهی پیام رس��ان ها با هدف فراگیری 
پیام رسان های اجتماعی داخلی و ساماندهی 
پیام رسان های اجتماعی خارجی ابالغ کرد. 
در این مصوبه، استفاده موسسات دولتی و 
عمومی غیردولتی از پیام رسان های خارجی 
برای مکاتب��ات اداری ممنوع اعالم ش��ده 
است و همچنین پیام رس��ان های خارجی 
متقاضی مجوز نیز ملزم به ذخیره سازی و 

پردازش  داده ها در کشور هستند. 

صورتحساب یک ماهه و حذف قبوض 
کاغذی تلفن ثابت

همچنی��ن داوود زارعیان، مع��اون امور 
مشتریان شرکت مخابرات ایران با اشاره به 
اعالم صورتحساب قبض یک ماهه از مرداد 
و حذف قبوض کاغذی تلفن ثابت تا پایان 
سال، از مشوق هایی برای کسانی که قبض 
خ��ود را ب��دون صورتحس��اب و به صورت 

مستقیم پرداخت می کنند، خبر داد. 
وی در پاس��خ به ابهامی که در خصوص 
اخطار به مش��ترکان پرمصرف تلفن ثابت 
داده می شود، گفت: مصوبه 207 کمیسیون 
تنظیم مق��ررات ارتباطات این اس��ت که 
 اگر صورتحس��اب خط اعتب��اری ثابت به

 20 ه��زار تومان و خط دائمی به ۳0 هزار 
تومان رسید، خط باید قطع شود. با وجود 
این ما در چنین ش��رایطی تلفن ها را قطع 
نمی کنیم و به مش��ترکان اخطار می دهیم 

برای پرداخت قبض خود اقدام کنند. 
مس��تقیم  پرداخ��ت   زارعی��ان 
)direct debit( را از دیگر س��رویس های 
پرداخت دانس��ت و اظهار کرد: کسانی که 
در بانک حس��اب دارن��د می توانند با بانک 
قرارداد بسته تا بدون دریافت صورتحساب 
قبض، بانک ش��ان آن را به صورت مستقیم 
پرداخت کند. برای این کار مشوق هایی نیز 
از طرف مخابرات و بانک برای مشتریان در 
نظر گرفته شده تا انگیزه پیدا کرده و دیگر 

نیازمند قبض تلفن نباشند. 

پرداخت موبایلی، الزمه تحقق دولت 
الکترونیک و همراه

حذف دردسرهای استفاده از کارت های 
بانک��ی در یک بس��تر ام��ن و جایگزینی 
موبایل با بسیاری از ابزارهای مورد استفاده 
ام��روزی، پرداخ��ت موبایلی را ب��ه یکی از 
ضرورت ها تبدیل کرده اس��ت. درحالی که 
از هم��ان ابتدا ب��ه دلیل مس��ائل امنیتی 
مقاومت های��ی از ط��رف بان��ک مرکزی و 
رگوالتوری درب��اره این روش های پرداخت 
وجود داشت، در نهایت نیز وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات اوایل مردادماه، از برگزاری 

جلس��اتی با رئیس کل بان��ک مرکزی در 
راس��تای خدمات پرداخت های الکترونیک 

روی موبایل خبر داد. 
وی اظهار کرد: تحقق بسیاری از خدمات 
دولت الکترونیک و دولت همراه، منوط به 
اجرایی ش��دن این موضوع است. همکاران 
بان��ک مرکزی قول دادند هرچه س��ریع تر 
خدم��ات پرداخت موبای��ل را به طور کامل 
برقرار کنن��د. بنابراین با توجه به راه اندازی 
فاز اول دولت 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. 

امنیت کارت های بانکی زیر سوال است
ح��وزه  کارش��ناس  وزوای��ی،  آرش 
بانک��داری الکترونیکی به ب��ه روز نبودن 
ش��بکه پرداخت بانکی در کش��ور اشاره 
ک��رد و گف��ت: در ح��ال حاض��ر اکث��ر 
کش��ورهای دنیا برای پرداخت های خود 
از کارت های تراش��ه دار استفاده می کنند 
ک��ه امنیت تبادالت کارت��ی را تضمین و 
نگرانی از کپی ش��دن و سوء اس��تفاده از 
کارت های ش��ان را حل می کند. متأسفانه 
کش��ور،  در  رای��ج  فعل��ی  کارت ه��ای 
کارت های مغناطیس��ی و مربوط به دهه 
۸0 می��الدی هس��تند و احتمال تقلب و 

کپی شدن اطالعات آن وجود دارد. 

اپ��ل از روی تصادف بس��یاری از اطالعات مهمی را 
که در مورد آیفون ۸ وجود دارد، افشا کرده است. این 

گوشی قرار است شهریور ماه روانه بازار شود. 
ب��ه گ��زارش ایندیپندن��ت، اپل اش��تباها اطالعات 
محرمانه خود در مورد آیفون ۸ را که حاصل ساعت ها 
بحث و تبادل نظر با توسعه دهندگان در هفته گذشته 

بوده، در فضای مجازی منتشر کرده است. 
اطالع��ات مذک��ور مربوط ب��ه بلندگوی هوش��مند 
جدیدی اس��ت که برای آیفون طراحی ش��ده و هوم  
پ��د ن��ام دارد. همچنی��ن با بررس��ی اطالعات افش��ا 
ش��ده مش��خص می ش��ود اپل در ح��ال طراحی یک 
سیستم عامل جدید و مخفی هم است که قرار نیست 

در دسترس عموم قرار بگیرد. این سیستم عامل برای 
آیفون طراحی شده است. 

ش��رکت اپ��ل حساس��یت باالی��ی در م��ورد نحوه 
نگهداری اسناد مربوط به خود دارد و تا به حال کمتر 
سابقه داش��ته بی دقتی خود این شرکت عامل افشای 
اس��رار مخفی آن شود.  براساس همین اسناد طراحی 
آیفون ۸ تغییر اساس��ی خواهد داشت و نمایشگر آن 
کام��ال فراگیر بوده و کل بخش جلویی گوش��ی را به 
خود اختصاص می دهد، لذا حاشیه و دورقابی فلزی از 

این گوشی حذف می شود. 
دوربین آیفون ۸ نیز تقویت ش��ده و فیلمبرداری با 
آن با دقت 4K  و با سرعت 60 فریم در ثانیه ممکن 

می ش��ود. سازگار ش��دن با فناوری واقعیت افزوده که 
افزودن اش��یای مجازی به صفحه نمایش��گر و تعامل 
ب��ا آنه��ا را برای کارب��ر ممکن می کند ه��م از جمله 
موارد افش��ا شده است.  اپل دکمه Home و حسگر 
TouchID را ه��م از آیف��ون ۸ حذف خواهد کرد و 
از دکمه Home مجازی در زیر نمایش��گر اس��تفاده 
می کند. فناوری شناس��ایی چهره حتی در تاریکی با 
اس��تفاده از دوربین مادون قرمز در نظر گرفته خواهد 
ش��د، لذا بازکردن قفل گوش��ی با قرار دادن چهره در 
براب��ر آن ممکن می ش��ود. آیفون ۸ که ممکن اس��ت 
iPhone X ی��ا iPhone Proنامیده ش��ود، حدود 

1400 دالر قیمت خواهد داشت. 

اشتباه اپل، اطالعات و ویژگی های آیفون ۸ را لو داد

حذفقبوضکاغذیتااینترنتبیفیلتر
زیرسایهمعرفیوزیرپیشنهادیارتباطات

اخبار

قیمت باالی آیفون ۸ احتماال باعث 
کاهش قیمت سایر مدل  های آیفون 

می شود
گزارش ها حکای��ت از آن دارند که ب��ه دلیل باال بودن 
قیم��ت آیف��ون ۸، احتماال ش��اهد کاهش قیمت س��ایر 
مدل ه��ای آیفون خواهیم بود. اخیراً خبرها و گزارش های 
زیادی در مورد آیفون ۸ خوانده ایم و مس��لما در بین این 
مطال��ب، بارها به قیمت باالی 1000 دالری این محصول 
اش��اره شده است. به نظر می رسد تمایل برخی افراد برای 
پرداخت مبالغ س��نگین برای خری��د آیفون های جدید، 
می تواند به کاهش قیمت سایر مدل های آیفون کمک کند 
و در نتیجه سایر کاربران بتوانند با صرف هزینه ای کمتر، 
مدل های دیگر گوشی هوشمند آیفون را خریداری کنند. 
تحلیلگری به نام نیل سایبارت در یادداشت اخیر خود 
در روزنام��ه Avalon، در مورد قیم��ت آیفون این گونه 

توضیح می دهد.
قیم��ت آیفون های جدی��د 4.7 و ۵.۵ اینچی مجهز به 
نمایشگر ال سی دی اپل در ماه آینده تا 100 دالر کاهش 
خواهد یافت. اگر در نهای��ت نیمی از آیفون های فروخته 
ش��ده اپل، آیفون اولد این ش��رکت باش��د، حتی با وجود 
کاهش قیمت مدل های مجهز به نمایشگر ال سی دی، باز 

هم شاهد افزایش قیمت میانگین آیفون خواهیم بود. 
این نخستین بار نیست که س��ایبارت در مورد کاهش 
قیمت مدل های معمولی آیفون صحبت کرده و باید گفت 

که وی به نکات بسیار جالبی اشاره کرده است. 
همچنین می توان در این رابطه نگاهی به سابقه شرکت 
اپل داش��ت. اگر پیگیر خبرهای مرتبط با اپل بوده باشید، 
مطمئنا می دانید که با معرفی نسل جدید تبلت های سری 
آی پد پرو، قیمت آی پدهای دیگر کاهش قابل توجهی پیدا 
کرد و این تغییر قیمت، ضربه الزم برای به جریان انداختن 

مجدد فروش بهتر آی پد را به این محصول وارد کرد. 
اپ��ل با کاهش دادن قیمت دو گوش��ی آیفون 7 اس و 
آیفون 7 اس پالس، می تواند از فروش مدل های قدیمی تر 
مثل آیفون 7 و آیفون 7 پالس در فروش��گاه ها جلوگیری 
کرده و اساس��ا خط تولید محصوالت خود را ساده تر کند. 
ب��رای تأیید این موضوع یک مدرک ه��م وجود دارد زیرا 
اپل در ماه گذش��ته آمار موجودی آیفون را به میزان قابل 

توجهی کاهش داده است. 
 

سرعت اینترنت به چند مگابیت در 
ثانیه می رسد؟ 

 معاون وزیر ارتباطات با اعالم اینکه براساس پیش بینی ها 
س��رعت اینترنت تا پایان برنامه ششم به 100 مگابیت در 
ثانیه می رسد، از فراهم شدن امکان پرداخت موبایلی پول 

خرد تا شهریور خبر داد. 
به گزارش روزنامه خراسان، جهانگرد در نشستی خبری 
با اش��اره به رشد شاخص های توس��عه فناوری اطالعات 
و ارتباطات به واس��طه ایجاد ش��بکه ملی اطالعات گفت: 
برآورد ش��ده بود تا پایان برنامه پنجم به س��رعت 2 تا 4 
مگابیت برس��یم که هم اکنون این سرعت به بیش از 10 
مگابیت رسیده است. همچنین در برنامه ششم پیش بینی 
س��رعت 20مگابیت در ثانیه را داریم که با توجه به رشد 
سرعت دسترسی از طریق شبکه های موبایل، پیش بینی 
می کنی��م به راحتی ارتب��اط 100 مگابیت برای مبادالت 
 ترافیک دیتا تا پایان برنامه ششم داشته باشیم.  هم اکنون

 40 میلیون دسترس��ی به موبایل باند پهن و 12 میلیون 
دسترس��ی ب��ه اینترنت ثابت باند پهن به ثبت رس��یده و 
برآورد می ش��ود که با افزایش میزان دسترس��ی از طریق 
فیبر نوری، شاهد رشد شتابان شبکه دسترسی پرسرعت، 
در این حوزه باش��یم. 1200 ش��هر تحت پوش��ش شبکه 
ارتباطی کشور قرار دارد و پیش بینی می کنیم تا پایان سال 
تمامی شهرها به نس��ل چهارم موبایل مجهز شوند.   وی 
همچنین از فراهم شدن امکان پرداخت موبایلی پول خرد 
تا شهریور خبر داد و گفت: بیش از ۵0درصد پرداخت های 
خرد زیر 10 هزار تومان اس��ت، بنابراین شرایطی در حال 
فراهم ش��دن اس��ت که کاربران بتوانند این پرداخت ها را 
نیز از طریق گوش��ی های خود و بدون اتصال لحظه ای به 
سیس��تم بانکی کشور انجام دهند؛ براین اساس به منظور 
امکان تراکنش روی تلفن همراه با بانک مرکزی به توافق 
رسیده ایم تا نقل و انتقال پول خرد برای خریدهای زیر 10 
هزار تومان از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود. 
به این ترتیب قرار اس��ت یک حس��اب بانکی از سوی هر 
کاربر احراز شود تا پس از پرداخت های خرد انجام شده از 
سوی کاربر، گزارش کلی به سیستم بانکی ارائه و از حساب 
کاربر این مبلغ تجمیع ش��ده، کسر شود. وی همچنین از 
تأسیس مرکز توانمندسازی اس��تارتاپ ها در ۳0استان و 
بر پایه ایجاد فرصت ش��غلی و تسهیل گری فضا برای این 

فعالیت ها خبر داد. 

هوآوی به زودی به دومین تولیدکننده  
برتر گوشی تبدیل خواهد شد

احتمال می رود هوآوی در سه ماهه سوم سال 2017 با 
کنار زدن اپل، به دومین تولیدکننده برتر گوشی هوشمند 
تبدیل ش��ود.  براس��اس گزارش منابعی از زنجیره تأمین 
هوآوی در تایوان، محصوالت پیشرفته این کمپانی چینی 
با برن��د P و M، به همراه برند آنر، فروش بس��یار خوبی 
تجربه می کنند. با توجه به اینکه انتظار می رود اپل، آیفون 
۸ را در ماه سپتامبر معرفی کند، موفق به فروش مورد نظر 
آن تا پیش از اواخر س��پتامبر یا اوایل اکتبر نخواهد شد و 
همین موضوع فرصت مناسبی برای پیشی گرفتن هوآوی 

از کوپرتینونشین ها فراهم خواهد کرد. 

اخبار

تلفن همراه در ایران 23 ساله شد
 در 19م��رداد س��ال 1۳7۳ ب��ا واگ��ذاری چهار 
س��یم کارت به کارکن��ان نهاد ریاس��ت جمهوری، 
تلف��ن همراه رس��ما در ایران آغاز ب��ه کار کرد.  به 
گ��زارش اداره کل ارتباط��ات ش��رکت ارتباط��ات 
س��یار، بهره برداری از نخس��تین فاز ش��بکه تلفن 
همراه کش��ور در مرداد ماه 1۳7۳ در ش��هر تهران 
و با اس��تفاده از 24 سایت BTS به ظرفیت 9200 
ش��ماره آغاز شد، اما اس��تقبال زیاد مردم در مدت 
زمان کوتاه، توسعه قابل توجه این شبکه و پوشش 
سراس��ری را به یکی از ضرورت های اصلی کش��ور 
بدل س��اخت.  در همین س��ال، اساسنامه شرکت 
ارتباطات س��یار با س��رمایه 2000 میلی��ارد ریال 
به تصویب رس��ید و س��پس در س��ال 1۳۸6 با نام 
»همراه اول« وارد فاز جدیدی از رقابت تجاری شد.  
شرکت ارتباطات سیار اعالم کرد که در حال حاضر 
بیش از ۸9 میلیون س��یم کارت در 124۵ ش��هر و 
4۳ ه��زار روس��تا واگذار کرده و بی��ش از 70 هزار 
کیلومتر از جاده های کش��ور را تحت پوشش دارد، 
ضمن اینکه با 270 اپراتور در 112 کش��ور جهان 

ارتباط رومینگ را برقرار ساخته است. 

فنی وحرفه ای؛ پیشگام طرح دولت 
الکترونیکی

بوروکراسی ایرانی با ساختمان های بزرگش، خیل 
عظیم نیروهای منفعل، هزینه های پرسنلی، ترافیک 
روزانه، هزینه های گرمایش��ی و سرمایش��ی عظیمی 
را نی��ز به منابع عموم��ی تحمیل می کند؛ اتفاقی که 
نه تنها مولد نیست بلکه می توان گفت مصرف کننده 
و حتی دس��ت وپا گیر هم اس��ت. چاره این ش��رایط 
در حرکت به س��مت اس��تفاده از فناوری های نوین 
اطالعاتی و ارتباطاتی اس��ت.  به گزارش ایسنا، یکی 
از عوامل توس��عه نیافتگی مس��تمر در کشورهای در 
حال توس��عه و خصوص��ا آنهایی ک��ه منابع معدنی 
غنی تری هم دارند، عدم رش��د فعالیت های مولد در 
آن کش��ورها اس��ت؛ به این معنی که جمعیت فعال 
بین 1۵ تا 60 ساله این کشورها به مشاغل خدماتی 
غیرمولد یا کم ارزش تر مش��غولند. سیس��تم عریض 
و طوی��ل بوروکراس��ی در ایران ک��ه از قضا جمعیت 
زی��ادی را هم به خود مش��غول کرده اس��ت، به نظر 
می رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده 
و ب��ا صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریباً 
شایس��ته عنوان »غیرمولد« یا »کم کارس��از«  شده 
اس��ت.  حس��ن روحانی در اوایل دولت اول خود در 
سال 1۳9۳ با امضا و ابالغ مصوبه ای به دستگاه های 
اجرایی در خصوص آموزش مردم و فرهنگ سازی در 
مورد اس��تفاده از خدمات دولت الکترونیک دس��تور 
داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه های 
مجازی در این راس��تا اقدام کنند.  رئیس جمهوری 
دولت یازدهم همچنین در س��ال 1۳96 و در جریان 
مناظرات انتخاباتی از راه اندازی شبکه ملی اطالعات 
و تحق��ق دولت الکترونیک به عن��وان ابزارهای ایجاد 
ش��فافیت اقتصادی و عملکردی در کش��ور نام برده 
بود.  در همین راس��تا اس��حاق جهانگی��ری، معاون 
اول رئیس جمه��وری دولت یازدهم اردیبهش��ت ماه 
س��ال 1۳96 طی ابالغیه ای به تم��ام وزارتخانه ها و 
دس��تگاه های دولتی، چهار پروژه اولویت دار دولت را 
اعالم کرد ک��ه اصالح نظام اداری و اس��تقرار دولت 
الکترونی��ک یکی از آنها ب��ود و از اهداف اجرای آن 
بهبود اقتصاد کش��ور و تسریع روند خدمت رسانی به 
مردم اعالم شده بود.  محمود واعظی، وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات که قبال مهم ترین درخواستش را 
از دولت اجرای طرح دول��ت الکترونیک اعالم کرده 
و گفته بود ک��ه تمام زیرس��اخت های اجرای دولت 
الکترونیک فراهم اس��ت، در اوایل مرداد امس��ال فاز 
اول پروژه دولت الکترونیک را افتتاح کرد تا به وعده 
خود در قب��ال اجرای زیرس��اخت های تحقق دولت 

الکترونیک جامه عمل پوشانده باشد. 

شروع بسته اینترنت موبایل قبل 
از اتمام بسته اول قانونی نیست

 علی اصغر عمیدیان در پاس��خ به این س��وال که 
یک��ی از اپراتورهای موبایل، بس��ته رزرو بس��ته های 
ماهان��ه اینترنت را پیش از اتمام بس��ته اول فعال و 
مهل��ت آن را نیز از زمان رزرو محاس��به می کند، آیا 
این کار قانونی است، گفت: بسته رزرو بسته اینترنتی 
موبایل، زمانی فعال می شود که بسته اول تمام شده 
باشد، بنابراین زمانی که هنوز بسته رزرو فعال نشده 
است، امکان کسر زمان یا حجم از آن وجود ندارد. 

ب��ه گزارش اقتص��اد آنالین به نق��ل از فارس، وی 
در واکن��ش به اینکه اپراتور مربوطه به کاربران اعالم 
می کند که طبق قانون جاری آن اپراتور بس��ته رزرو 
از تاریخ رزرو ش��دن فعال و محاسبه می شود، گفت: 
حس��اب ش��دن بس��ته رزرو بدون مصرف شدن آن 
قانونی نیس��ت.رئیس رگوالتوری ادام��ه داد: اگرچه 
تاکن��ون چنین چی��زی نش��نیده ام که مش��ترکان 
بس��ته ای را رزرو کنند و به علت اینکه تاریخ بس��ته 
ش��روع ش��ده، از مدت آن کم شود و حتی اگر بسته 
مدت دار )برای مثال یک ماهه( باشد باید حجمی از 

آن مصرف شود تا به معنی استفاده از بسته باشد. 

فنــاوری خالق

Nubia Z17 میان رده ای که دوربین آیفون را قورت می دهد!
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با  فرانسوی  کارش��ناس  یک 
اش��اره به جریمه تاریخی بانک 
فرانسوی »بی ان پی پاریباس« 
از سوی آمریکا که همه بانک ها 
را از تج��ارت با ایران ترس��اند، 
گف��ت که قرارداد رن��و با ایران 
ممکن اس��ت بس��یار پرریسک 
باش��د، اما اکنون موضوع اراده 
سیاسی مطرح است و مقامات 
اروپایی ها باید برای منافع شان 

بجنگند. 

رنو، خودروساز فرانسوی روز 
دوش��نبه توافقی با ایران نهایی 
کرد ک��ه تولی��د خودروهایش 
را در این کش��ور ت��ا 75درصد 
افزای��ش می ده��د و در مقابل 
تالش ه��ای آمریکا برای اعمال 
تحریم ه��ای جدی��د علیه این 

کشور ایستاد. 
رنو، روز دوش��نبه اعالم کرد 
ک��ه یک همکاری مش��ترک با 
س��ازمان گس��ترش و نوسازی 
صنعتی ایران )ایدرو( و شرکت 
پ��ارس نگی��ن خ��ودرو ب��رای 
س��اخت 150 هزار خودرو در 

سال به امضا رسانده است. 
کارخانه مورد نظر در س��اوه، 
129 کیلومت��ری ته��ران واقع 
خواهد ش��د. ای��ن کارخانه در 
مالکیت این ش��رکت همکاری 
مش��ترک خواهد ب��ود و تحت 

نظر آن فعالیت خواهد کرد. 
همچنی��ن  مذک��ور  تواف��ق 
توس��عه انحصاری شبکه توزیع 
رن��و را نی��ز تامی��ن می کن��د 
 ک��ه عالوه ب��ر ش��بکه موجود 

نگین خودرو است.  
امور  تیری کویله، کارشناس 
ای��ران در موسس��ه فرانس��وی 
ام��ور بین الملل و اس��تراتژیک 
در گفت وگو با اس��پوتنیک این 

ق��رارداد در مقاب��ل تالش های 
آمریکا برای ه��دف قرار دادن 
ای��ران ب��ا تحریم ه��ای جدید 

می ایستد. 
به گزارش عصرخودرو به نقل 
از فارس، وی افزود: این تصمیم 
که موقعیت رنو در بازار ایران را 
تقویت می کند، ممکن است به 
علت تحریم ه��ای آمریکا علیه 

ایران بسیار پرریسک باشد. 
وی به مورد بانک فرانس��وی 
»ب��ی ان پی پاریب��اس« که از 
س��وی اداره کنترل دارایی های 
خزان��ه داری  وزارت  خارج��ی 
آمریکا به میزان 8.83 میلیارد 
دالر، ب��رای نق��ض تحریم های 
ای��ران، س��ودان و کوبا جریمه 

شد، اشاره کرد. 

ای��ن کارش��ناس فرانس��وی 
تصری��ح کرد: این اق��دام برای 
بانک های  ه��م  بانک ها-  دیگر 
جنراله«  »سوش��یت  فرانسوی 
و »کردی��ت آگریک��ول« و هم 
بانک ه��ای اروپای��ی )آان جی، 
کردی��ت س��وییس و دویچ��ه 
بانک(- یک پیام آشکار ارسال 

کرد. 

تجرب��ه،  آن  اف��زود:  وی 
ضربه ای س��خت ب��ود و حتی 
ماهی��ت  از  بی��ش  ریس��کش 

روانشناختی آن بود.
 ب��ا ای��ن ح��ال، بانک ها را 
مجب��ور ک��رد تا ت��الش کنند 
از هرگون��ه ریس��ک احتمالی 
در رابطه ش��ان با ای��ران حتی 
در فعالیت های��ی که از س��وی 
آمریکا مورد تحریم نیس��ت، از 
ترس از دس��ت دادن مجوز در 

آمریکا، دوری کنند. 
ای��ن کارش��ناس فرانس��وی 
مش��کل  »ای��ن  داد:  ادام��ه 
بزرگ��ی اس��ت. با ای��ن حال، 
بیایید امید داش��ته باشیم که 
مقام��ات اروپایی ای��ن مورد را 
مدنظر داش��ته باشند و در این 
م��ورد مداخله کنن��د، چراکه 
محدودیت ه��ای ذکرش��ده به 
روابط تج��اری می��ان ایران و 

اروپا ضربه می زند.«
به گفته این کارشناس برای 
اروپایی ها بس��یار دشوار است 
زمانی  که آمری��کا تحریم های 
برون م��رزی ی��ا  »تحریم های 
بدون م��رز« اعم��ال می کند، 
متحد ش��وند و از منافع ش��ان 

دفاع کنند.
 ای��ن ب��دان معناس��ت که 
در  اس��ت  تحریم ه��ا ممک��ن 
سراسر جهان علیه هر شرکت 
یا فردی که در آمریکا تجارت 
می کند یا از چیپ ها، س��رورها 
آمریکای��ی  ماهواره ه��ای  ی��ا 
اس��تفاده می کند یا مبادالتش 
را با دالر آمریکا انجام می دهد، 

اعمال شوند. 
تی��ری کویله تصری��ح کرد: 
»موضوع اراده سیاس��ی مطرح 
اس��ت و اروپایی ه��ا باید برای 

منافع شان بجنگند.«

به راس��تی گم کردن یا افتادن وسایل شما بین فضای خالی کنسول و صندلی های جلو یک 
اتفاق ناامیدکننده است! بارها شده است که بعضی از ما، برخی از لوازم خود را در شکاف موجود 
بین صندلی های جلو و کنس��ول خودروی خود گم کرده و با چش��مانی اش��کبار و خشمگین 
به دنبال ش��یء گمشده خود گش��ته ایم. در واقع فضای مذکور مانند یک سیاهچاله فریبنده و 
خطرناک است! زیرا ممکن است که شما کلیدهای خودرو یا تلفن همراه خود را بر اثر یک اشتباه 
س��اده ب��ه درون آن بیندازید و با زحمت و تالش فراوانی آنه��ا را پیدا کنید. اما تویوتا به خوبی 
احساسات ما را درک کرده و با ثبت اختراع جدید خود در ایاالت  متحده آمریکا کورسوی امیدی 
در دل رانندگان حواس پرت ایجاد کرده است. تویوتا یک صندلی یا یک جعبه را بین صندلی ها 
و کنسول قرار داده و شما وسایل خود را در درون آن قرار می دهید؛ سپس آن صندلی و جعبه 
مورد بحث به ش��کل خودکار فعال شده و وسایل شما را به زیر صندلی های جلو می برد! به این 
ترتیب هر چیزی که در شکاف مورد بحث ما بیفتد؛ در واقع به درون محفظه زیرین تویوتا افتاده 
و به راحتی و با فشار دادن یک دکمه ساده همه چیز بیرون آمده و شیء شما پیدا خواهد شد. 
این سیستم کمک زیادی به یافتن اقالم گمشده رانندگان می کند، اما باید توجه داشت که نوع 
ثبت اختراع آن به گونه ای است که رانندگان در هنگام رانندگی امکان استفاده از آن را خواهند 
داشت. حق ثبت اختراع تویوتا شامل تمام سیستم های مشابه با طرح اصلی آنها است، ولی ثبت 
اختراع مذکور به معنی تولید و پیاده سازی آن در محصوالت آینده شرکت تویوتا نیست؛ با این 

وجود اگر صادق باشیم باید قبول کرد که سیستم اختراعی تویوتا بسیار ویژه و کاربری است. 

 یک کارشناس صنعت خودروی کشور با اشاره به اهمیت شبکه تامین خودروسازی 
گف��ت: ب��رای افزایش ت��وان رقابت پذیری خودروه��ای داخلی الزم اس��ت اقداماتی 
در جهت پیش��رفت ش��بکه تامین صنعت خودروس��ازی در همه ابعاد صورت گیرد. 
امیرحسن کاکایی افزود: شبکه تامین صنعت خودروسازی زمینه طراحی خودروهای 
مدرن را فراهم می کند و در پیش��رفت این صنع��ت نقش موثری دارد چرا که تولید 
خودروه��ای مدرن و باکیفیت، الزمه افزای��ش توان رقابت پذیری در بازارهای جهانی 
اس��ت. وی در ادامه تصریح کرد: توس��عه شبکه تامین )اعم از تامین قطعات جدید و 
فراهم سازی زیرس��اخت های تولید با کمک تجهیزات نوین و پیشرفته خودروسازی( 

از اهم موارد در دستیابی به ایجاد تحول در بخش تولید خودروهای داخلی است. 
به گزارش خبر خودرو، وی با بیان اینکه توسعه شبکه تامین خودروسازی نیازمند 
س��رمایه گذاری های کالن و حمایت های دولت اس��ت، اظهار داش��ت: در صورتی که 
خودروس��ازان توجه بیشتری به توسعه شبکه تامین خودروهای داخلی داشته باشند 
و روی این بخش س��رمایه گذاری کنند، به طور قطع می توانند همچون دهه 70 رشد 

در این عرصه از تولید صنعت خودروسازی را محقق کنند. 
کاکایی با بیان اینکه صنعت خودروسازی ایران در سال های اخیر زیان های بسیاری 
دیده اس��ت، اذعان داشت: برای رشد و توسعه رقابت پذیری خودروهای داخلی توجه 
به طراحی، نوآوری و به کارگیری فناوری های س��خت افزاری و نرم افزاری پیشرفته از 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 

اختراع جالب تویوتا برای یافتن اشیای 
گمشده در خودرو! 

نقش موثر شبکه تامین در پیشرفت 
صنعت خودروسازی

رنو برای »بازار ایران« به جنگ تحریم های آمریکا رفت
اخبار

انتشار جزییات فنی نیسان لیف 2018
زمان��ی  که نیس��ان لیف 2018 حدودا ی��ک ماه بعد به 
صورت رس��می رونمایی شود، بدون ش��ک هیچ رازی در 

مورد آن مخفی باقی نخواهد ماند. 
ب��ه گزارش خبر خودرو، قبال تصاوی��ر خوبی از طراحی 
ظاهری خودرو منتش��ر شده و نیسان نیز برخی اطالعات 
خوب در مورد قابلیت های فنی و امکانات جدید آن مانند 
تکنولوژی خودران پرو پایلوت را در اختیار ما قرار داده است. 
اکنون به نظر می رسد ما برخی از مهم ترین مشخصات فنی 
و دیگر موارد مرتبط مانند قیمت، ظرفیت باتری و خروجی 
موتور را در دست داریم. با توجه به یک فرم سفارش مدل 
جدید لیف که توسط وب سایت Autobytel منتشر شده، 
نیسان لیف 2018 در مقایسه با مدل فعلی قوی تر خواهد 
بود. اگر این اطالعات دقیق باش��د، می توانیم انتظار داشته 
باشیم که این خودروی الکتریکی جدید ژاپنی 147 اسب 
بخار نیرو و 236 پوند فوت گشتاور داشته باشد؛ اعدادی که 
در مقایسه با 107 اسب بخار نیرو و 187 پوند فوت گشتاور 

مدل فعلی رشد فوق العاده ای را نشان می دهد. 
بدون شک، قلب تپنده هر خودروی الکتریکی باتری آن 
است و گفته شده که نیس��ان لیف جدید در ابتدا حداقل 
یک پک باتری 40 کیلووات س��اعتی خواهد داش��ت. این 
ادعا از یک تصویر جاسوس��ی منتش��ر ش��ده از داشبورد 
خودرو آمده که نش��ان می داد خ��ودرو رنج حرکتی 165 
مایلی دارد، ولی از آنجایی که این عدد اندکی خوش بینانه 
به نظر می رس��د، باید تا زمان انتش��ار آمار دقیق توس��ط 
س��ازمان حفاظت محیط زیست آمریکا صبر کنیم. در هر 
 حال، این رنج حرکتی بس��یار کمت��ر از خودروهایی مانند 
تس��ال 3 )220 مایل( یا شورولت بولت )238 مایل( است. 
ولی با توجه به قیمت پایین تر نیس��ان لیف در مقایسه با 
ای��ن خودروها، ش��اید نتوان کم بودن رن��ج حرکتی آن را 
 یک ایراد تلقی کرد. همانند گذشته لیف در سه تریم اس، 
اس وی و اس ال عرضه خواهد شد و قیمت پایه هر کدام به 
ترتی��ب 29990 دالر، 32490 دالر و 36200 دالر خواهد 
بود. این قیمت گذاری نیس��ان لیف را ب��ه گزینه ای عالی 
برای کسانی تبدیل می کند که الزاما به رنج حرکتی باالتر 
رقبای آن نیازی ندارن��د. تریم گران اس ال را اگر انتخاب 
کنید، حتی با خرید آپشن پکیج Tech با امکاناتی مانند 
سیستم کمکی رانندگی پرو پایلوت، کروز هوشمند و ترمز 
اضطراری خودکار برای آن، قیمت نهایی خودرو از 38 هزار 
دالر تج��اوز نخواهد کرد. آیا این خ��ودرو به اندازه ای برای 
مش��تری ها جذاب خواهد بود تا فروش نیسان را همچنان 
ب��اال نگه دارد؟ احتماال نه، ولی اگر آپش��ن باتری بزرگ تر 
برای آن عرضه شود، لیف 2018 بدون شک می تواند رقابت 

سنگینی با شورولت بولت ایجاد کند. 

اخبار

تولید خودرو مطابق با نیازهای بازار
برنامه تولید خودروسازان در سال جدید، اواخر سال قبل در 
شورای سیاست گذاری خودرو بررسی شده و برنامه تولید هر 
شرکت با همکاری مدیرعامل آن شرکت، مدیرکل تخصصی 
ش��رکت و انجمن خودرو بررسی و سهمیه ای برای تولید هر 

خودروساز در نظر گرفته می شود. 
احم��د نعمت بخش، رئی��س انجمن خودروس��ازان در 
گفت وگ��و با  »دنیای خودرو« با اش��اره به اینکه امس��ال 
برای هر کدام از خودروسازان سایپا و ایران خودرو سهمیه 
تولید 650هزار دس��تگاه خودرو در نظر گرفته شده است، 
درباره برنامه ریزی س��ایر خودروس��ازان برای میزان تولید 
ساالنه ش��ان گفت: در س��ایر ش��رکت های خودروس��ازی 
نیز مرک��ز مطالعات هر کدام، براس��اس نیازس��نجی های 
انجام شده در بازار و پیش فروش هایی که صورت می گیرد، 
برنامه تولی��د ماهانه را اعالم می کنن��د. مثال در مقاطعی 
تولید خودروهای گازس��وز کم ش��د و علتش این بود که 
استقبال خوبی از این خودروها به عمل نیامد. ضمن آنکه 
ممکن اس��ت برخی ش��رکت ها بتوانند برنامه را به صورت 
کامل و برخی دیگر کمتر از حد مورد نظر یا حتی بیش��تر 
از آن محقق کنند، هرچند تمام این عوامل بستگی به نیاز 
بازار دارد. در واقع برآورد سال قبل هر شرکت برنامه سال 
آینده را تنظیم می کند. نعمت بخش با تاکید بر اینکه هیچ 
هماهنگی میان خودروسازان و شرکت فرآورده های نفتی 
و س��وختی وجود ندارد، در مورد نحوه توجه خودروسازان 
به منابع سوختی، عنوان کرد: البته هر شرکت طبق برنامه 
توسعه یکی از مواردی را که باید مدنظر قرار دهد، استفاده 
از موتورها و فاکتورهایی اس��ت که موجب کاهش مصرف 
سوخت می ش��وند چراکه خودروها دارای برچسب مصرف 
سوخت هس��تند و یکی از فاکتورهایی که برای خریداران 

اهمیت زیادی دارد، میزان مصرف سوخت خودروهاست.

نقش دولت در کاهش مصرف سوخت
نعمت بخ��ش در خص��وص نق��ش دول��ت در به کارگیری 
سیاست هایی که منجر به مصرف کمتر سوخت خواهد شد، 
اظهار کرد: »سازمان حفاظت محیط زیست و دولت باید توجه 
خود را به خروج خودروهای فرس��وده معطوف کنند چراکه 
خودروهای فرسوده مصرف سوخت باال و در نتیجه آالیندگی 
بس��یاری دارند. مث��ال خودروه��ای دیزلی قدیم��ی دوبرابر 
خودروهای دیزلی جدید آالیندگی تولید می کنند. به عنوان 
مثال ماکاهای قدیمی هر 100 کیلومتر 60 لیتر و نمونه جدید 
آن 30 لیتر گازوئیل مصرف می کند، یعنی مصرف سوخت و 
میزان تولید آالیندگی آن نصف خودروهای قبلی است.«وی 
در ادامه افزود: »در خودروهای بنزینی نیز مصرف سوخت به 
همین منوال است، به خصوص خودروهای قدیمی کاربراتوری 
که مصرف س��وخت باالتری دارند. بنابراین دولت و سازمان 
حفاظت محیط زیس��ت باید برای خروج خودروهای فرسوده 
تالش کنند و تشویق و تنبیه هایی در نظر گیرند تا دارندگان 
خودروهای فرسوده تشویق به خرید خودروهای جدید شوند.«

 
شروط دولت برای واردات خودروهای 

آتش نشانی اعالم شد
رکن��ا: هیات وزی��ران در مصوبه ای که به امضای اس��حاق 
جهانگی��ری، معاون اول رئیس  جمهور رس��یده، برای واردات 
خودرو و تجهیزات آتش نشانی شروطی گذاشت. در مصوبه ای 
که هیات وزیران در جلسه 25 تیر سال 96 به پیشنهاد وزارت 
صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل 138 قانون اسالمی 
تصویب کرده، »واردات خودرو و تجهیزات مرتبط آتش نشانی 
به ش��رط عدم تولید در داخل، با تایید وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، با قدمت سال ساخت حداکثر پنج سال، دارا بودن 
نمایندگ��ی و خدمات پس از فروش و با رعایت بند چ ماده 7 
قانون احکام دائمی برنامه های توس��عه کشور و سایر قوانین 
و مق��ررات مربوط«، بالمانع اس��ت. در بند دیگر این مصوبه 
آمده اس��ت که » ورود خودروهای مذکور توسط شهرداری ها 
و دهیاری ها منوط به تایید و پیش��نهاد وزارت کشور« است. 
براساس این گزارش، در حادثه آتش سوزی ساختمان پالسکو 
در دی ماه س��ال 95 که در نهایت به خاطر ریزش ساختمان، 
16 آتش نش��ان جان خود را از دست دادند، یکی از مشکالت 
به روز نبودن تجهیزات آتش نشانی و نداشتن نردبان بلند برای 

دسترسی به طبقات باال بود.

تسال رکورد رانندگی با یک بار شارژ را 
شکست

تسال مدل S موفق شد تنها با یک بار شارژ کامل، به شعاع 
حرکتی 1000 کیلومتر دس��ت پیدا کند که تقریبا دو برابر 

مسافتی است که قبال برای این خودرو اعالم شده بود. 
به گزارش پرش��ین خودرو، تس��ال مدل S قادر است با هر 
بار شارژ، مس��افتی حدود 535 کیلومتر طی کند. این عدد، 
توسط آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا  )EPA( برای 
این خودرو اعالم ش��ده اس��ت؛ اما اخیرا گروهی از مالکان و 
طرفداران تسال موفق شده اند به شعاع حرکتی دو برابر دست 
پی��دا کند. این رویداد، توس��ط پنج نفر از اعضای یک کلوپ 
دارندگان تسال در کشور ایتالیا انجام شده است که موفق به 
ثبت رکورد 1078 کیلومتر، با یک بار شارژ شده اند. برای نیل 
به این هدف، تیم انجام دهنده رکوردش��کنی، سیستم تهویه 
خودرو را خاموش کرده بودند و متوسط سرعت آنها در حدود 
40 کیلومتر بر س��اعت بود. آنها همچنین اقدام به اس��تفاده 
از تایرهای��ی با اصطکاک کمتر برای تس��ال مدل S کردند تا 
راندمان خودرو افزایش پیدا کند. به این نکته نیز باید اش��اره 
کرد که هنگام رسیدن خودرو به مسافت 1078 کیلومتری، 
شارژ باتری های آن به طور کامل خالی شده بود، با این وجود 
آنها موفق شدن رکورد قبلی حرکت با تسال که قبال در کشور 

بلژیک به ثبت رسیده بود، حدود 177 کیلومتر ارتقا دهند. 



حف��ظ و تقویت ظرفی��ت اتکایی کش��ور در چارچ��وب اقتصاد 
مقاومتی برای ایجاد تع��ادل در قبول و واگذاری بیمه های اتکایی 
یکی دیگ��ر از برنامه ه��ای مهم راهب��ردی صنعت بیم��ه قلمداد 

می شود. 
ب��ه گزارش آریا بازار، محمد س��عیدی، 
رئیس هیات مدیره و مدیر عامل ش��رکت 
کشتیرانی ج.ا.ایران در نخستین همایش 
بزرگ بازاریابی بیمه معلم با اعالم مطلب 
ب��اال گفت: صنع��ت بیمه به عن��وان یکی 
همواره  توس��عه یافتگی  ش��اخص های  از 
مطرح بوده است و شرکت های مرتبط با 
این صنعت به عنوان یک��ی از عمده ترین 
نهادهای اقتصادی فعالیت دیگر نهادها را 

پشتیبانی می کنند. 
وی ادامه داد: ش��اید بتوان به قطعیت 
گفت اگ��ر اقتصاد یک کش��ور به بیمه و 

حمایت های ناشی از آن متکی نباشد، در معرض خطرهای بزرگ و 
جبران ناپذیری قرار خواهد گرفت. امروزه یکپارچه سازی بازارهای 
جهانی به بهبود بازارهای مالی کمک زیادی کرده اس��ت و صنعت 

بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است. 
پیشتر کشورهای توس��عه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما 
امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری را در کسب و کار بیمه 

به خود اختصاص داده اند. 
سعیدی افزود: متاسفانه صنعت بیمه 
کش��ور در مقایس��ه با وضعیت بیمه در 
جه��ان از جای��گاه مطلوب��ی برخوردار 
نیس��ت که باید برنامه ری��زی به گونه ای 
باش��د تا به جای��گاه بهتری برس��یم و 
قاعدت��ا همان گون��ه ک��ه بارها توس��ط 
دست اندرکاران این صنعت عنوان شد، 
صنعتی که باید ریس��ک ها را پوش��ش 
ده��د نباید خودش در معرض ریس��ک 
باشد. از طرف دیگر، فاصله معنادار این 
صنعت با متوس��ط جهان��ی خبر از این 
می ده��د که صنعت بیمه در کش��ور ما 
آنچنان که باید توس��عه نیافت��ه و از مقبولیت کافی نزد آحاد ملت 
برخوردار نبوده و از نفوذ موثر به حوزه های فعال در عرصه صنعت 

و اقتصاد بازمانده است. 

شارپ چندی پیش به مالکیت فاکس کان چین درآمد. حال گزارش 
مالی ش��ارپ نش��ان می دهد که مالکیت فاک��س کان تاثیری جدی در 

سوددهی این شرکت ژاپنی داشته است. 
ب��ه گ��زارش زومی��ت، ش��رکت ش��ارپ 
نتایج مالی خود برای س��ه ماهه دوم س��ال 
۲۰۱۷ را منتش��ر کرد. این گزارش نش��ان 
می دهد ش��ارپ برای س��ومین فصل پیاپی 
به سوددهی رسیده اس��ت و این بدان معنا 
است که برنامه های کاهش هزینه فاکس کان 
برای این شرکت به س��رانجام رسیده است. 
اگر ش��ارپ بتواند در فص��ل مالی بعدی نیز 
به س��ودآوری برس��د، پس از چهار سال به 
نخس��تین س��ودآوری س��االنه خود دست 

خواهد یافت. 
با رسیدن به سوددهی پایدار، شارپ آماده 
اس��ت تا با رفتار تهاجمی، سهم ازدست رفته 

خ��ود در ب��ازار الکترونیک را احیا کند. ش��ارپ برای رس��یدن به این 
مقصود، فروش تلویزیون های خود را در چین افزایش داده است و قصد 
دارد ب��ا عرضه یک برند پریمیوم، دوباره به بازار تلویزیون ایاالت متحده 

بازگردد. ش��ارپ همچنین در برنامه دارد در س��ال مالی  ۲۰۱۸ که از 
آوریل ش��روع می شود، فروش س��االنه تلویزیون خود را به ۱۰ میلیون 
دستگاه در سال برساند.  سود شارپ در سه ماهه منتهی به ژوئن ۲۰۱۷ 
به ۱۳۰میلیون دالر رس��ید که نس��بت به 
ضرر ۲۶۰میلیون دالری سال قبل، افزایش 
زیادی نش��ان می دهد. ش��ارپ که یکی از 
تامین کنندگان قطعات آیفون اپل اس��ت، 
پیش بینی می کند سود کل سال ۲۰۱۷ به 
۶۰۰ میلیون دالر برسد که نسبت به ضرر 
۳۰۰ میلیون دالری س��ال قب��ل، افزایش 

خوبی را نشان می دهد. 
با این وجود تحلیلگران معتقدند هس��ته 
اصلی تجارت ش��ارپ که شامل تولید پنل  
نمایشگر می شود، ممکن است تحت تاثیر 
ناپای��داری ب��ازار و جن��گ قیم��ت رقبای 
ک��ره ای و چینی ق��رار گی��رد. عامل دیگر 
که می تواند به ش��ارپ صدمه بزند، تغییرات بازار نمایش��گر به س��مت 
نمایش��گرهای اولد است. ش��ارپ قصد دارد با سرمایه گذاری ۲ میلیارد 

دالری، تولید انبوه اولد را در سال ۲۰۱۸ آغاز کند. 

اپ��ل بودجه تی��م تحقیق و توس��عه خود را ۱۵درص��د افزایش 
 داد. دلی��ل ای��ن موض��وع، طراحی محص��والت جدی��د در حوزه 

واقعیت افزوده و خودروهای خودران است. 
اپل جزو شرکت هایی محسوب می شود 
که در مقایس��ه ب��ا رقبا، س��رمایه گذاری 
توس��عه  و  تحقی��ق  بخ��ش  در  کم��ی 
)R&D(  انجام می دهد، اما در س��ه ماهه 
مالی منتهی به ماه جوالی امس��ال، رقم 
زی��ادی به بودجه این بخش اضافه ش��د. 
طب��ق گ��زارش وال اس��تریت ژورنال، در 
ای��ن س��ه ماهه، بودجه بخ��ش تحقیق و 
توس��عه اپ��ل، ۱۵درصد افزای��ش یافت. 
 این یعن��ی در یک بازه ۱۲ماهه، مجموعا 
بخ��ش  ای��ن  در  دالر  میلی��ارد   ۱۱.۲

سرمایه گذاری شده است. 
تحلیلگر وال اس��تریت ژورنال می گوید: 

تقریب��ا ۵ درصد از کل درآمد اپل در این بازه، برای تیم تحقیق و 
توس��عه بود. پس از طراحی نخستین آیفون، این دومین بار است 
که اپل چنین س��رمایه گذاری زیادی در بخش تحقیق و توس��عه 

انج��ام می دهد، بنابراین باید منتظر محص��والت جذابی در آینده 
باشیم. 

به عالوه این ش��رکت اخیرا کارکنان بیشتری برای بخش تحقیق 
و توسعه خود استخدام کرده است. این 
یعنی اپل در حال س��اخت محصوالتی 
اس��ت که به اندازه آیف��ون مهم خواهند 

بود. 
ای��ن  می دهن��د  نش��ان  ش��واهد 
س��رمایه گذاری به دلیل توجه زیاد اپل 
ب��ه دو بخش واقعیت اف��زوده )AR(  و 
خودروهای خودران اس��ت. به احتمال 
زی��اد، در آینده نزدیک ش��اهد معرفی 
نخستین خودروی خودران این شرکت 
خواهیم ب��ود. به عالوه، اپل توجه زیادی 
هم به صنعت پزش��کی دارد. از س��وی 
دیگر، اخب��ار مختلف نش��ان می دهند 
که اپل می خواهد یک عینک واقعیت افزوده مش��ابه گوگل گلس 
طراحی کن��د؛ البته این عینک احتماال ب��دون آیفون کار نخواهد 

کرد. 

با وجود اینکه بخش موبایل ال جی در وضعیت مالی بدی قرار دارد، این شرکت 
قصد دارد همچنان به تولید گوش��ی  هوشمند ادامه دهد.  ال جی الکترونیکس 
اعالم کرد که در سال های آینده هم قصد دارد در بخش تولید گوشی های موبایل 

خود، س��رمایه گذاری کن��د. تحلیلگران صنعتی 
می گوین��د ال جی نمی تواند این بازار را از دس��ت 
بدهد و ممکن است در آینده بتواند جلوی ضرر و 
زیان بخش موبایلش را بگیرد. پیش از این ال جی 
اعالم کرده بود که امسال، جلوی ضرر دادن بخش 
موبای��ل خود را خواهد گرف��ت ولی گزارش  مالی 
سه ماهه دوم س��ال جاری میالدی نشان می دهد 
که این ادعا به حقیقت نپیوسته است. در این بازه، 
بخش موبایل ال جی ۱۱۷ میلیون دالر ضرر کرده 
اس��ت و در ش��رایط ناامیدکننده ای قرار دارد.  به 
گزارش زومیت، س��هامداران ال ج��ی بیش از هر 
چیز، از وضعیت گوشی های رده باالی این شرکت 
ناراضی هستند. حتی خود ال جی هم معتقد است 

که اس��تقبال زیادی از گوش��ی های رده باال و پرچم دار این ش��رکت در سه ماهه 
منتهی به ماه جوالی نش��ده اس��ت. حتی تغییرات زی��اد در طراحی جی ۶ در 
مقایسه با جی ۵ هم نتوانست توجه کاربران را جلب کند.  در حال حاضر ال جی 

س��رمایه گذاری زیادی روی گوشی وی۳۰ کرده است؛ این گوشی از نمایشگری 
بدون حاش��یه با نس��بت تصویر ۱۸ به ۹ استفاده می کند که مشابه آن را پیش 
از این در گوش��ی جی ۶ دیده بودیم؛ بنابراین باید دید اس��تراتژی ال جی برای 
جلب توجه کاربران چه خواهد بود. البته با وجود 
ضرردهی فراوان، ال جی توانس��ته است شرایط 
بخش موبایلش را بهبود بخش��د. انتظار می رود 
میزان زیان این بخش در کل س��ال ۲۰۱۷، به 
۴۳۹ میلیون دالر برس��د که در مقایسه با سال 
گذشته، تقریبا نصف شده است.  سئو کی-من 
از موسسه تحقیقاتی ال جی الکترونیکس معتقد 
است که ال جی نباید بازار گوشی های هوشمند 
را رها کند. او ش��انس بزرگ ال جی را در هوش 
مصنوعی و ادغام آن با گوش��ی های هوش��مند 
می داند. اگر ال جی بتواند زودتر و بهتر از رقبای 
خود، هوش مصنوعی را به گوشی هایش بیاورد، 
ممکن اس��ت بتواند درصد بیشتری از این بازار 
رقابت��ی را تصاحب کن��د. تا آن زمان، ال جی قصد دارد از گوش��ی های خود در 
زمینه اینترنت اشیاء استفاده کند؛ صنعتی که سوددهی زیادی دارد و ارزش آن 

در کمتر از پنج سال، از یک تریلیون دالر عبور خواهد کرد. 

مدیر عامل شرکت کشتیرانی ج.ا.ایران:

سوددهی شارپ در سه فصل مالی پیاپیصنعت بیمه از نفوذ موثر در اقتصاد بازمانده است ال جی باوجود ضرردهی، به تولید گوشی  هوشمند ادامه می دهدبودجه  تیم تحقیق و توسعه  اپل ۱۵درصد افزایش یافت

اقتصاد ایران نیاز به سرمایه  گذار خارجی دارد تا اگر سرمایه ای 
در داخل وجود دارد از دایره احتیاط بیرون بیاید و موتور رشد و 

توسعه بخش های گوناگون اقتصاد را روشن کند. 
به گزارش س��اعت ۲۴ ، برخی سرمایه داران داخل ایران شاید 
ب��ا صراح��ت کمتری، ام��ا این ح��رف را بر زب��ان می آورند و از 
سوی دیگر س��رمایه گذاران خارجی نیز به رفتار سرمایه گذاران 
داخلی و مناس��بات آنها با دولت و نهادهای دیگر نگاه می کنند. 
سرمایه گذاران خارجی باور دارند که اگر نرخ رشد سرمایه گذاری 
از مناب��ع داخل��ی باالتر برود نش��انه باز بودن راه ورود اس��ت و 

می شود درباره آمدن گامی به جلو برداشت. 
این داس��تان که به داس��تان م��رغ و تخم مرغ تبدیل ش��ده، 

اقتص��اد ایران را ب��ه لحاظ 
س��رمایه گذاری در ش��رایط 
داده  ق��رار  نامس��اعدی 
نیام��دن  طلس��م  اس��ت. 
س��رمایه گذاران خارج��ی را 
چگون��ه می توان شکس��ت؟ 
ب��ه نظر می رس��د یک گروه 
از کارشناسان، اقتصاددانان، 
نماین��دگان  و  دولتم��ردان 
می توانند  دیگ��ر  نهاده��ای 
باید بررس��ی کارشناسانه  و 
و ژرف در ای��ن ب��اره را در 

دستور کار قرار دهند. 
یک راه مناس��ب می تواند 
این باشد که سرمایه گذاران 
برت��ر جه��ان را شناس��ایی 
کنند که این کار انجام شده 
فهرس��ت  تازگی  به  اس��ت. 
برتر  غیر مالی  ۱۰۰ش��رکت 
جهان در سال ۲۰۱۶ منتشر 
شده است که نشان می دهد 
این ۱۰۰غول اول جهان در 
س��ال میالدی تازه س��پری 
شده، رقمی برابر با ۱۳۲۰۰ 
سرمایه گذاری  دالر  میلیارد 

کرده ان��د که به طور میانگین ۶۳درصد این رقم در کش��ورهای 
پذیرنده سرمایه گذاری خارجی اتفاق افتاده است. 

با یک محاسبه می شود به این نتیجه رسید که ۸۳۰۰ میلیارد 
دالر آن در خ��ارج از کش��ور مب��دا از س��وی این۱۰۰ ش��رکت 
کوه پیکر س��رمایه گذاری ش��ده اس��ت. در س��ال ۲۰۱۶، فروش 
این ۱۰۰ ش��رکت برتر جهان مع��ادل ۷۴۰۰ میلیارد دالر بوده 
است که ۶۴درصد آن در کشورهای پذیرنده سرمایه بوده است. 
در س��ال ۲۰۱۶ مع��ادل ۵۷درصد از ۱۶ میلی��ون کل کارکنان 
۱۰۰بنگاه فراملیتی به شاغالن خارجی اختصاص داشته است. 

درمجم��وع ۱۰۰ هزار بن��گاه فراملیتی درجه��ان وجود دارند 
که ۸۶۰ هزار بنگاه وابس��ته خارجی به آنها در بین کش��ورهای 

گوناگون توزیع ش��ده اند و نقش قابل توجهی در ارزش ستانده، 
صادرات کاالها و خدمات و رفع مشکل بیکاری کشورهای جهان 

ایفا می کنند. 
غول ها به ایران بیایند

براساس اطالعات منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی تهران در 
سال ۲۰۱۶، ش��رکت رویال داچ شل غول اول جهان بوده است 
ک��ه ارزش دارایی خارجی آن ۳۴۹ میلیارد دالر، فروش خارجی 
آن ۲۳۲ میلیارد دالر و تعداد ش��اغالن خارجی آن ۶۷ هزار نفر 
بوده است. شل از جمله شرکت هایی بود که پیش از تحریم های 
غ��رب و به ویژه در دوران فعالی��ت دولت های اصالحات در ایران 

فعال بود. 
مدیران ای��ن غول نفتی 
صنعت��ی مدت��ی پ��س از 
اج��رای برج��ام ب��ه ایران 
آمدند و اکنون نیز درحال 
ارزیاب��ی هس��تند ک��ه به 
ایران بیایند یا نه. تویوتای 
بزرگ  غ��ول  دومین  ژاپن 
فراملیت��ی غیر مالی جهان 
ب��ا دارایی خارج��ی ۳۰۳ 
ف��روش  و  دالر  میلی��ارد 
خارجی ۲۵۴ میلیارد دالر 
پ��س از روی��ال داچ ش��ل 

است. 
انگلیس  بی پی  ش��رکت 
 ۲۳۵ دارای��ی  ب��ا  نی��ز 
ف��روش  و  میلی��ارددالر 
میلی��ارد   ۱۸۳ خارج��ی 
برتر  غ��ول  س��ومین  دالر 
غیر مالی جهان به حس��اب 
غول  چهارمی��ن  می آی��د. 
فراملیت��ی غیر مالی جهان 
توتال فرانس��ه است که به 
ایران  با  ق��راردادی  تازگی 
برای توس��عه میدان گازی 
پارس جنوب��ی امضا کرده 
اس��ت. ش��رکت توتال در حال حاضر ارزش دارایی خارجی خود 
را ب��ه ۳۰۳ میلیارد و ارزش ف��روش خارجی را به ۲۵۴ میلیارد 

دالر رسانده است. 
به نظر می رس��د ایران می تواند با شماری از این ۱۰۰ شرکت 
برتر غیرمالی جهان در گفت و گو را بازکند و با توجه به نیاز ۲۰۰ 
میلیارد سرمایه خارجی مورد نیاز از این شرایط جهانی استفاده 
کند. ورود هرکدام از این شرکت های بزرگ می تواند معمای مرغ 
و تخم مرغ را برطرف کند. نگاهی به فهرس��ت این ۱۰۰ شرکت 
فراملیتی نش��ان می دهد کمتر از ۱۰ شرکت در ایران به صورت 
جزی��ی فعالت دارند و فقط ۵ ش��رکت از۱۰۰ غول بازار ایران را 

هدف قرار داده اند. 

در صورت حرکت به س��مت تولید و اش��تغال زایی پای��دار و تقویت 
بخ��ش خصوصی، دولت می تواند با اخذ مالی��ات، درآمد خود را باالتر 

برده و خدمات عمومی بهتری را به مردم ارائه دهد. 
به گزارش خبرآنالین، صحبت از فضای کس��ب وکار کش��ور و بهبود 
اوضاع آن، حکایت مثنوی هفتاد من اس��ت. نگاهی به گزارش ها و آمار 
و ارقام گویای این حقیقت است که فضای کسب وکار ایران حال و روز 

خوشی نداشته و همچنان امیدوار به بهبود در آینده است. 
تردیدی نیس��ت که یک فعال اقتصادی باید صاحب درآمد و منفعت 
مناس��ب از فعالیت خود باشد، بدین جهت الزمه اصلی این کار، فراهم 
کردن یک فضای مناس��ب برای فعالیت اقتصادی و همچنین کس��ب 
س��ود اس��ت. در واقع این دو الزم و ملزوم یکدیگر هستند که شاید در 

کنار هم کمتر مالحظه می شوند. 
براس��اس آخرین گزارش بانک جهانی در سال ۲۰۱۷، ایران در رتبه 
۱۲۰ از می��ان ۱۹۰ کش��ور م��ورد مطالعه و نیز در جایگاه ش��انزدهم 
از ۲۵ کش��ور منطقه س��ند چش��م انداز قرار دارد. این اع��داد به زبان 
س��اده می گویند که وضعیت کس��ب وکار در کش��ور آنچنان که باید، 

امیدوارکننده نیست. 
 در کن��ار این اوضاع نه چن��دان خوب، 
شاهد کاهش قدرت خرید مصرف کنندگان 
و س��قوط تقاضا هس��تیم. اقتص��اد ایران 
چاره ای جز جذب سرمایه گذاران خارجی 
و داخلی و حرکت به سوی رشد و توسعه 
بلندمدت ندارد و این تحقق نخواهد یافت 
مگ��ر با ایجاد آرامش و اطمینان در فضای 

کسب وکار کشور. 
 مس��ائل ای��ران در ح��وزه سیاس��ت، 
سیاس��ت خارجی و اقتصاد آنقدر زیاد و 
رنگارنگ اس��ت که وقت��ی بادقت به آنها 
ن��گاه کنیم، نوع��ی ناامیدی ب��ر ما غلبه 
خواه��د کرد. به نظر می رس��د که بخش 

خصوصی باید در نگاه خود به مقوله دولت و اقتصاد تجدیدنظر کند. 
آین��ده اقتصاد ایران متعلق به بخش خصوصی اس��ت. از نگاه بخش 
خصوص��ی، دولت یک قهرمان یا ی��ک ضدقهرمان بوده که اگر دلش 
بخواهد، مش��کالت را یک ش��به حل می کند و اگر دلش نخواهد، تا 
چند سال هم آن را حل و فصل نخواهد کرد. به طور حتم این خود 
به تنهایی یکی از بزرگ ترین مش��کالتی اس��ت که مسائل همچنان 

الینحل مانده اند. 
بخش خصوصی همیشه منتظر بوده که دولت به بانک ها امر کند که 
منابع خود را با نرخ بهره مورد نظر آنها در اختیارش��ان قرار دهد. کنار 
آن، انتظار دارند که دولت از آنها مالیات کمتری بگیرد و در عین حال، 
سرویس بیشتری به آنها بدهد. اینها تنها گوشه ای از نوع نگاه یک طرفه 

بخش خصوصی و انتظارات آن از دولتمردان است. 
با یک نگاه ساده به اقتصادهای پیشرفته دنیا خواهیم دید که بخش 
خصوصی در پروس��ه توس��عه یافتگی کش��ورهای خود، نقش بسزایی 
داش��ته اند و این خود باید به عنوان یک الگو در نظر بخش خصوصی ما 
قرار گیرد و بپذیرند که بهبود فضای کسب وکار کشور نیازمند همراهی 

بخش خصوصی است. 

فعال اقتصادی به یک فضایی برای کس��ب وکار خ��ود نیاز دارد تا با 
فعالیت��ش، منابع خود را تامین کند. از س��وی دیگر، اگر کار و فعالیت 
اقتصادی، تولید درآمد کند، نیاز به فضای کس��ب وکار مس��اعد وجود 
دارد، اما سال هاس��ت که در کش��ور ما این دو عام��ل در کنار یکدیگر 

جمع نشده اند. 
ط��ی چهار دهه اخیر و به  خصوص چند س��ال گذش��ته تالش های 
بس��یاری برای بهبود فضای کس��ب وکار صورت گررفته اس��ت. قوانین 
متعدد، مصوبات سه قوه و. . . برای تحقق این امر تالش کرده اند. حتی 
قانونی به نام بهبود فضای کس��ب وکار در مجلس به تصویب رس��ید. با 
این حال، ملزومات ایجاد فضای انگیزش��ی و رقابتی به منظور کس��ب 
انتف��اع فعاالن اقتصادی مورد غفلت قرار گرفته اس��ت. در واقع عرصه 
س��الم و رقابتی که همواره از آن یاد می کنیم، همزمان در کنار بهبود 

دیگر عوامل فضای کسب وکار به وجود نیامده است. 
ام��روز در جایگاهی هس��تیم که باید مش��خص کنیم ک��ه دولت ها 
و نهادهای وابس��ته چ��ه  کارهای��ی را نباید انجام دهن��د. یکی از این 
ممنوعه ه��ا، عدم حضور دولت در اقتصاد اس��ت. رس��الت اصلی دولت 
در تمام کش��ورها تعریف ش��ده است که 
سیاس��ت گذاری، تامی��ن امنیت، توس��عه 

آموزش و بهداشت و زیرساخت هاست. 
در هی��چ کج��ای دنی��ا و کش��ورهای 
دول��ت  ک��ه  نمی بینی��م  توس��عه یافته 
تم��ام  حقیق��ت  در  کن��د.  بنگاه��داری 
بایدهای��ی ک��ه ط��ی دهه ه��ای اخیر در 
وظای��ف دولتی آمده، الزم اس��ت به نباید 
تبدیل ش��ود. اکنون دولت تنها باید برای 
ایج��اد فض��ای رقابتی مناس��ب در عرصه 
تولید، اشتغال و توس��عه تالش کند و در 
ای��ن صورت بخش خصوص��ی می تواند به 

میدان اقتصاد ورود کند. 
اقتصاد ای��ران باید یک برنامه بلندمدت 
دو س��اله برای خود ترس��یم کند که س��رمایه گذاران بتوانند درس��ت 

تصمیم بگیرند. 
قان��ون بهبود مس��تمر فضای کس��ب وکار به همراه ۲۹ ماده بس��یار 
اثرگذار در س��ال ۱۳۹۰ به تصویب رس��ید، اما آی��ا واقعا محتوای این 
قانون عملیاتی شد؟ متاسفانه علت عدم تحقق آن، وجود منافع جریان 
بزرگی از اقتصاد کش��ور اس��ت که در اختیار دولتی ها و شبه دولتی ها 
اس��ت. اقتصاد ایران باید به سمت خصوصی س��ازی واقعی برود و آرام 
آرام از ظرفیت های دولتی و سایر مجموعه های شبه دولتی که از بودجه 
ملی تغذیه می کنند، کاس��ته ش��ود و میدان برای نقش آفرینی بخش 

خصوصی باز شود. 
بای��د از ظرفیت هایی که در اختیار دولت اس��ت در راس��تای بهبود 
فضای کس��ب وکار، رقابتی ک��ردن فضای اقتصادی، ح��ذف قوانین و 
بخش��نامه های دس��ت و پاگیر و تقویت بخش خصوصی استفاده کرد. 
در صورت حرکت به س��مت تولید و اشتغال زایی پایدار و تقویب بخش 
خصوص��ی، دولت می تواند با اخذ مالی��ات، درآمد خود را باالتر برده و 
خدمات عمومی بهتری را به مردم ارائه دهد. اقتصاد ایران نیازمند یک 

انقالب اساسی و تحول بزرگ است. 

اینتل و موبایل آی )MobileEye(، با توسعه سطح ۴ خودروهای خودران به سمت حذف کامل 
انسان از کنترل خودرو قدم برداشتند.

به گزارش زومیت اوایل سال ۲۰۱۷ بود که اینتل از برنامه خرید شرکت موبایل آی 
)MobileEye(، به ارزش ۱۵ میلیارد دالر خبر داد. موبایل آی در زمینه فناوری خودرو های 

خودران فعالیت می کند و پس از پیوستن به اینتل، این دو شرکت بدون اتالف وقت، وارد 
مرحله اجرایی برنامه های خود شدند.

اینتل اعالم کرد که قصد دارد ۱۰۰ خودروی خودران سطح ۴ را در ایاالت متحده و اروپا 
وارد جاده ها کند. اینتل امیدوار است که این تعداد را تا پایان سال جاری پس از چند 

مرحله، به آزمایش عملی برساند. سطح ۴ خودروهای خودران سطح بسیار باالیی از 
هوشمندسازی محسوب می شود. در این سطح خودرو با کنترل کامل و مشاهده محیط، 

اشتباهات انسان را خنثی می کند. البته هنوز هم انسان می تواند کنترل خودرو را به 
دست بگیرد اما در بعضی حالت ها هیچ کنترلی نخواهد داشت. تفاوت اصلی سطح 

۴ و سطح ۵ این است که در سطح پنجم، انسان به هیچ طریقی قابلیت کنترل 
نخواهد داشت.

امنان جاشوا ، نایب رئیس اینتل و مدیر عامل موبایل آی می گوید:
توسعه و تست خودروها در شرایط دنیای واقعی بازخورد آنی به ما می دهد 

و به روند پیشرفت فناوری و حل مشکالت در خودروهای کاماًل خودران، 
سرعت می بخشد. هدف ما، توسعه ی نوعی از فناوری خودروی خودران 
است که در هر جایی بکار گرفته شود، به همین منظور باید به خودروها 

در شرایط گوناگونی آموزش داده شود و مورد آزمایش قرار گیرد.
اینتل بر فناوری فعلی موبایل آی که شامل مسیریابی، حس تشخیص 
و دید کامپیوتری بوده اعتماد کامل  کرده است. اینتل یک پلتفرم باز، 
با امکان مدیریت مرکز داده ها و ارتباطات با سرعت 5G را در اختیار 

قرار می دهد.

سرمایه گذاری ۸۳۰۰ میلیارد دالری ۱۰۰ غول جهان در کشورهای دیگر

اگر غول های اقتصاد جهان به ایران بیایند؟  نسخه دولت برای توسعه فضای کسب و کار

 اینتل ۱۰۰ خودروی خودران
وارد جاده ها می کند
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نگاهدریچه

مدیرکل پس��ت چهارمحال و بختیاری گفت که تجارت الکترونیک موجب 
توس��عه و گسترش کسب و کار می ش��ود.  به گزارش مهر، حسین عنایتی ظهر 
پنجشنبه در نخستین همایش بازاریابی نوین با رویکرد صادرات اظهار داشت: 
بازاریابی های نوین مبتنی بر اقتصاد دیجیتالی اس��ت.  وی در ادامه افزود: در 
دوره ای در حال فعالیت در حوزه بازاریابی و تجارت هستیم که تکنولوژی در 
حال پیشرفت است و در این خصوص باید به روز باشیم و از آنها برای صادرات 

و تجارت استفاده های مطلوب کنیم.  
مدی��رکل پس��ت چهارمحال و بختی��اری تصریح کرد: به منظ��ور بازاریابی 
دیجیتال��ی س��اختار اینترنتی خوب و قابل قبولی نیاز اس��ت که بس��ته های 

اینترنتی حدود یک هزار درصد افزایش پیدا کرده است. 

تجارت الکترونیک موجب توسعه 
کسب و کار می شود

رویداد ملی کارآفرینی هم نت میوه )همکاری، مش��کل گش��ایی، نوآوری و 
توانمندس��ازی( با تمرکز بر مس��ائل و فرصت های موجود در زنجیره تولید و 
توزیع میوه ش��هریور امس��ال در اصفهان برگزار می شود.  دبیر اجرایی رویداد 
مل��ی کارآفرین��ی هم نت میوه گفت: ای��ن رویداد با هدف بسترس��ازی برای 
کارآفرین��ی در زمین��ه نوآوری های آموزش��ی، ابزارها و تجهیزات هوش��مند 
و خ��ودکار، فرآوری میوه، مدیری��ت ضایعات و مکانیزم ه��ای باغبانی نوین و 
کش��اورزی دقیق از ۱۴ تا ۱۶ شهریور سال جاری در اصفهان برگزار می شود.  
مرتض��ی یراقی فرد با بی��ان اینکه در این رویداد بر ارزش تولید میوه در س��ه 
مرحله کاشت، داشت و برداشت تاکید می شود، افزود: محورهای رویداد شامل 

ابزارها و تجهیزات، روش های نو و فرآوری میوه و مدیریت ضایعات است. 

 برگزاری رویداد ملی کارآفرینی
هم نت میوه



 در شماره قبل گفتیم که عنصر سازنده 
تبلیغات جلب توجه است و به روانشناسی 
تبلیغات پرداختیم. همچنین بحث شد که 
بزرگ ترین رشد در تبلیغات از زمان ورود 
رسانه ای جدید به نام تلویزیون شروع شد. 
 chetor در ادامه مطلب به نقل از سایت
نگاه��ی دقیق تر ب��ه نح��وه کار تبلیغات 

خواهیم انداخت.
سازماندهی تبلیغات

در جواب س��وال تبلیغات چیست، باید 
گفت صنعت تبلیغات چهار بازیگر اصلی 
دارد ک��ه عبارتن��د از: تبلیغ کنندگان که 
محصول یا خدمتی ب��رای عرضه دارند و 
مایل هس��تند برای تبلی��غ آن پول خرج 
کنند، رس��انه ها ک��ه مال��ک و گرداننده 
نش��ریات، محل ه��ای نص��ب پوس��تر و 
کانال های پخش هس��تند که تبلیغات را 
به نمایش می گذارند، آژانس های تبلیغاتی 
که به تولید تبلیغات برای سایر شرکت ها 
می پردازن��د و در نهایت مصرف کنندگان 
ک��ه )امی��د اس��ت( کااله��ای تبلیغی را 
خری��داری کنن��د. بیایید به ای��ن فرآیند 

نگاهی عمیق تر بیندازیم. 
ش��رکت هایی که دائم��اً در حال تولید 
کاال هستند به دنبال راه های تازه ای برای 
فروش محصوالت خود هس��تند. بسیاری 
از شرکت ها با یکدیگر در تولید محصولی 
یکس��ان یا مش��ابه رقابت می کنند و در 
نتیجه تبلیغات برای حفظ یا افزایش سهم 
فروش آنها بسیار ضروری است. وقتی یک 
ش��رکت می خواهد برن��د جدیدی عرضه 
کند یا فروش محصول موجود خود را باال 
ببرد، نیاز دارد بهترین راه های دستیابی به 
گروه هایی از مردم که احتمال خریدشان 
باالس��ت پیدا کند. این کار آن طور که به 
نظر می رسد ساده نیست. مشخص است 
که تبلیغات مثاًل یک برند بس��تنی،  باید 
برای افرادی مجذوب کننده باش��د که از 
خوردن بستنی لذت می برند. اما بسیاری 
از مردم به یک برند خاص وفادار می مانند 
و بسیاری دیگر اصاًل به برندی خاص فکر 
نمی کنند، آنها فقط وقتی احس��اس گرما 
می کنند بس��تنی می خرند. پس چرا هر 
ی��ک از این افراد به ناگاه از رفتار س��ابق 
خود دست می کشند و فقط به خرید برند 

شما و نه برندی دیگر روی می آورند؟ 
اینج��ا جای��ی اس��ت ک��ه آژانس های 
تبلیغاتی وارد عمل می شوند. این آژانس ها 
به تحقیق در این ب��اره خواهند پرداخت 
که کدام گروه از م��ردم می خواهند برند 
خاصی از یک محصول را خریداری کنند. 
ارضای این نیاز را برآوردن تقاضا می نامند. 
آژانس  ه��ای تبلیغاتی همچنین به منظور 
یافت��ن گروه هایی از م��ردم به کار گرفته 
می شوند که می توانند به خرید محصولی 
ک��ه از وج��ود آن اطالع��ی ندارند مجاب 
ش��وند. به این کار ایجاد تقاضا می گویند. 
این گروه ها براساس چندین معیار متفاوت 
از جمل��ه درآمد، س��بک زندگی، س��طح 
اجتماعی، جنسیت، نژاد، سن و... تعریف 
می شوند. چنین گروه هایی تشکیل دهنده 
بازار هستند و انجام فعالیت های مختلف 
به منظور جلب اطالعات از این گروه ها را 

تحقیقات بازار می نامند. 
به محض اینکه آژانس بازار مناسب را 
شناسایی کرد، باید در مورد مناسب ترین 
رسانه برای دسترسی به آن تصمیم گیری 
کند. پیام تبلیغ بای��د به جایی که مورد 
نظر آنهاس��ت انتق��ال پیدا کن��د. برای 
کس��ب و کارهای محلی مثل پزش��ک و 
لوله ک��ش، تبلیغات در جای��ی دورتر از 
محل زندگی مش��تریان ب��ه کار نخواهد 
آم��د. آنه��ا در روزنامه ه��ا ی��ا رادیوهای 
محلی به تبلی��غ می پردازند، اما از طرف 
دیگر ش��رکت های بین المللی مثل لویز 
)Levi’s( در مطبوع��ات بین الملل��ی و 
تلویزیون و س��ینما تبلیغ می کنند چون 
هر کس��ی می تواند لباس های جین برند 
آنه��ا را در ی��ک فروش��گاه محلی بخرد. 
طبیع��ت بازار یک معی��ار مهم دیگر هم 
دارد. تبلیغ سیگار در یک مجله سالمت 
یا در طول پخ��ش برنامه  های تلویزیونی 
ک��ودکان، آن چن��ان معن��ای درس��تی 
نمی تواند داش��ته باشد! مطمئناً بسیاری 
از مردم هم هس��تند که می پرسند آیا ما 
حتماً باید تبلیغاتی داشته باشیم که فقط 
روی بچه ها متمرکز باش��د؟ آیا کودکان 
و نوجوان��ان باید ب��رای خرید لباس های 
مناسب و در کل خرید چیزهای مختلف 

تحت فشار قرار بگیرند؟ 

خلق تصویر
آژانس پس از تصمیم گیری در خصوص 
رسانه مناسب برای بازار مورد نظر، توجه 
خ��ود را به تصویر برن��د معطوف می کند. 
در ای��ن مرحل��ه آنها به دنب��ال تصویری 
هس��تند که با بخش��ی از بازار )کودکان، 
نوجوان��ان، بزرگس��االن( ک��ه در ت��الش 
ب��رای برقراری ارتباط هس��تند تناس��ب 
داش��ته باش��د. خلق تصویر ممکن است 
ش��امل طراحی بسته بندی برای محصول 
جدی��د یا اس��تفاده از مدل ها در تبلیغات 
)جوانان پولدار، مردان تنومند اسب سوار یا 
دختران خوش لباس( باشد. کپی رایتر ها به 
تهیه متن می پردازند و کارگردانان هنری 
برای تهی��ه فیلم و عکس ب��ه کار گرفته 

می شوند. 
س��پس آژان��س ایده ه��ای متنوعی به 
منظور کمپین سازی برای مشتریان خود 
یعنی ش��رکت ها ارائه می کند. با توافق بر 
س��ر این ایده ها تبلیغات ساخته می شوند 
و فضایی ب��ا توجه به رس��انه مورد تأیید 
آژانس خریداری می ش��ود، رس��انه هایی 
مانند تلویزیون، رادی��و، بیلبورد، روزنامه، 

مجله، اینترنت یا سینما. 
چه چیزی باعث موفقیت یک تبلیغ 

می شود؟ 
قب��ل از اینک��ه ببینیم اساس��اً ماهیت 
تبلیغات چیس��ت، بای��د ببینیم عنصری 
که باع��ث موفقیت یک تبلیغ می ش��ود 
چیس��ت. بس��یاری از ما از قص��د و نیت 
آنها آگاه هس��تیم و به محض دیدن یک 
تبلیغ برای خرید آن به فروشگاه ها هجوم 
نمی آوریم. از طرف دیگر، تحقیقات نشان  
داده ان��د که اگر تبلی��غ محصولی برای ما 
جذاب و جالب باشد، ممکن است با دیدن 
محصول، تبلیغ آن را به یاد بیاوریم یا آرزو 
کنی��م چیزی ش��بیه آن را بخریم. وقتی 
در ح��ال خرید ی��ا ورق زدن کاتالوگ ها 
هستیم، تبلیغات به گونه ای کار می کنند 
که ما از آن آگاه نیستیم و اینچنین الگوی 

خرید ما را تحت تأثیر قرار می دهند. 
مطمئن��اً نخس��تین ه��دف آنها جلب 
توجه ما اس��ت. اما این کار همیش��ه به 
این س��ادگی نیس��ت. تبلیغ��ات محیط 
پیرام��ون ما را پر می کنند و آن چنان در 

بخش بزرگی از زندگی روزمره ما حضور 
دارند که معموالً توج��ه چندانی به آنها 
نمی کنیم. از صدها پیام تبلیغاتی که هر 
روز به سمت ما می آیند، تعداد معدودی 
ب��ه واقع در جلب توج��ه خودآگاهانه ما 
پیروز می شوند. بقیه فقط جلوی دید ما 
آمده اند. افرادی که به طراحی و نوش��تن 
تبلیغ��ات می پردازن��د به خوب��ی درباره 
فرآیند نمایش تبلیغات آگاهی دارند. آنها 
خیلی خوب می دانند که مصرف کنندگان 
تلویزی��ون تماش��ا نمی کنن��د ی��ا مجله 
نمی خوانند که تبلیغ��ات را ببینند. آنها 
می دانن��د که تبلیغات بای��د حق خود را 
از دیدنی ها، ش��نیدنی ها و خواندنی های 
مصرف کنن��ده بگی��رد. بنابرای��ن آنه��ا 
انرژی بس��یار زیادی را ص��رف تضمین 
این می کنند که تبلیغات ش��ان از س��د 

حواس پرت کن های اطراف ما بگذرد. 
برای مثال ش��رکت های نوشیدنی های 
غیرالکلی و فست فود غالبا رویکرد »تکه ای 
از زندگی« را به کار می گیرند. این دست 
از تبلیغ��ات نگاهی س��ریع ب��ه وضعیت 
زندگ��ی واقعی م��ردم می اندازند؛ نوزادان 
زیبا ک��ه در پیک نی��ک خانوادگی چهار 
دس��ت و پا راه می روند یا جوانان جذابی 
که در س��احل مشغول بازی بشقاب پرنده 
هس��تند. معموالً چنین تبلیغاتی بس��یار 
سرگرم کننده هستند که صحنه های آن با 
کیفیتی مشابه فیلم های سینمایی چیده 
شده اند و موسیقی بسیار گوش نواز است. 
هدف ای��ن تبلیغات، تش��ویق بیننده به 
برقراری ارتباط است؛ افراد خوش مشرب، 
افراد ش��اد، اف��راد موفق و اف��راد معروف 
کوکاکوال یا پپس��ی می نوشند و همبرگر 
می خورند… بهتر اس��ت خیلی زود شما 

هم بخرید! 
در نتیجه، چالش موجود خلق تبلیغی 
است که به سرعت جلب توجه کند، مردم 
را عالقه مند نگه دارد و تأثیر به یادماندنی 
بگذارد تا به موقع خ��ود هنگام انتخاب از 
میان محصوالت یک فروشگاه، ناخودآگاه 
ما آن محصولی را که تبلیغات موفق تری 
نسبت به دیگران داش��ته است ببینیم و 

بخریم. 
cappelendamm. no برگرفته از

جستاری درباره ذات تبلیغات )بخش دوم(

چهچیزیباعثموفقیتیکتبلیغمیشود؟
کلید

طراحی شعار برند
ش��عار برند با اهدافی درونی در ذهن طراحی می شود. 
ش��عار برند ترجمانی بیرونی است که به گونه ای خالقانه 
در تالش است توجه مصرف کننده را به خود جلب کند. 
گرچه ش��عار درونی برند نایک »عملکرد ورزشی معتبر« 
بود، اما برای شعار عمومی اش از »فقط به آن عمل کن« 
استفاده می کند. به گزارش هورموند، سه شاخص کلیدی 

برای شعار درونی برند به صورت زیر است: 
- اطالع رس�انی: ی��ک ش��عار مطلوب بای��د گروه یا 
گروه های تجاری را معین کرده و مرزها را مشخص کند. 

باید ویژگی های منحصربه فرد برند را نیز روشن کند. 
- ساده سازی: شعار تأثیرگذار برند باید به یاد ماندنی 
باشد و به این منظور باید کوتاه، دقیق و معنایی واضح و 

شفاف داشته باشد. 
- الهام بخش�ی: حالت ایده آل این است که برای این 
شعار برند زمینه ای را برای خود در نظر بگیرید که از نظر 
ش��خصی معنادار و به اندازه ای که ممکن است مرتبط با 

کارمندان باشد. 
به طور معمول شعار برند به این منظور طراحی می شود 
ک��ه توجه مصرف کنن��ده را به نق��اط تمایز دهنده ای که 
منحص��ر به آن برند اس��ت جلب کن��د. دیگر جنبه های 
تعیین برند خصوصاً نقاط تش��ابه آن نیز اهمیت دارند و 

باید به شیوه های دیگری تقویت شوند. 
ش��عار برند کمک می کند برندهایی که با رشد سریع 
مواجه هستند محصول خود را مشخص کنند یا از فضای 
رقابتی که برند مایل به رقابت در آن است بهره مند شوند، 
همچن��ان که برند نایک با ش��عار »عملکرد ورزش��ی« و 
دیزنی با ش��عار »س��رگرمی خانوادگی« چنین اقدامی را 

انجام داده اند. 
کلماتی که ماهیت محصول یا خدمات را بیان می کنند 
یا نوع تجربیات یا مزایایی که محصول به همراه دارد، برای 
شناسایی گروه های موجود در بازار که گسترش یافتن در 
آنها مطلوب است بس��یار حیاتی است. برای آن دسته از 
برند ها که در گروه های باثبات تری هستند و گسترش در 
گروه های متمایزتر به ندرت در آنها اتفاق می افتد، ش��عار 

برند تنها به نقاط تمایز دهنده متمرکزتر می شود. 
ش��عار برند ها، قدرت و س��ودمندی خ��ود را از معنای 
مشترک ش��ان به دس��ت می آورند. دیگر برندها در یک یا 
شاید تعداد انگشت ش��ماری از پیوندهایی که شعار برند 
را پوش��ش می دهند قوی هس��تند. اما جهت مؤثر بودن 
برند، هیچ برند دیگری نباید در هیچ کدام از ویژگی ها ابعاد 
نمونه ای چشمگیر باشد. بخشی از موفقیت برندهای نایک 
و دیزنی این بوده که سال ها هیچ رقیبی واقعاً نمی توانست 
وعده چندگانه ای را که آنها با ش��عار برند خود پیشنهاد 

می دادند ارائه دهد. 
تبدیل شعار به نام تجاری لکسوس

لکسوس ممکن است معانی مختلفی داشته باشد، اما 
احتم��اال معنای آن ارزان یا تویوتا نیس��ت. اگرچه تویوتا 
شاید یکی از قابل اطمینان ترین تولیدکنندگان در جهان 
باش��د اما در بازار اتومبیل های لوکس و تشریفاتی حرفی 
برای گفتن ندارد. در واقع آنها به جهت تولید اتومبیل های 
قابل اطمینان و مقرون به صرفه معروف شده اند و از اعتبار 
کافی برای ورود به بازار اتومبیل های تشریفاتی برخوردار 

نیستند. 
خب فکر می کنید برای حل این مشکل، کمپانی تویوتا 
چه راه حلی اندیش��ید؟ آنها با اس��تفاده از نبوغ خود، نام 

تجاری لکسوس را به وجود آوردند. 
اگر ش��ما یک اتومبیل لکسوس خریداری کرده اید، در 
واق��ع اتومبیل تویوتایی دارید که ویژگی های بیش��تری 
به آن افزوده ش��ده است. وقتی لکس��وس به وجود آمد، 
آنها می دانس��تند که راه دش��واری در پی��ش دارند. آنها 
می خواستند این اتومبیل را به عنوان یک اتومبیل لوکس 
و تشریفاتی معرفی کنند اما در عین حال می دانستند که 
این کار بسیار دشوار خواهد بود چون چندین نام تجاری 
دیگر در بازار وجود دارند که با گذش��ت چندین سال به 

خوبی در بازار جا افتاده اند. 
بنابراین آنه��ا یک نام لوکس برای خودش��ان انتخاب 
کردن��د، ی��ک بازیگر انگلیس��ی را برای ایف��ای نقش در 
آگهی های بازرگانی خود اس��تخدام کردند و یک ش��عار 
عالی هم برای خودشان برگزیدند که می گفت:  »همه آنها 
چیزهایی که از یک اتومبیل لوکس ۳۰هزار دالری انتظار 

دارید، به عالوه بسیاری از ویژگی های دیگر.«
کار آنها عالی بود. لکس��وس اتومبیل لوکس ارزان تری 
به حساب می آمد اما آنها با این شعار توانستند این حس 
ارزان بودن را از خودشان دور کرده و نام تجاری لکسوس 

را به عنوان یک نام تجاری لوکس معرفی کنند. 
گرچ��ه بس��یاری از قدیمی ها از لکس��وس اس��تفاده 
نمی کنن��د اما بعضی از افرادی که جوان تر هس��تند و در 
ذهن شان جایگاه مرسدس چندان هم لوکس نیست، به 
سمت استفاده از این اتومبیل روی آورده اند و از نظر آنها 

این اتومبیل، یک اتومبیل لوکس تمام عیار است. 
 

تلفن مستقیم: 86073279 www.forsatnet.irمدیریت تبلیغات شنبه10
21 مرداد 1396

شماره 853

تبلیغات خالق

هر میوه  ای طراوت، عطر و طعم خاص خودش را دارد. این تبلیغات خالقانه طراحی شده برای چایی با نام تجاری کورتیس )Curtis(، از حسی بهره برده است 
که با نگاه کردن به میوه و بو و مزه  ای که در ذهن تداعی می شود، شکل می گیرد. با اضافه کردن کمی بخار به تصویر، دهان بیننده کم کم آب می افتد.

ایستگاه تبلیغات

آینده تبلیغات چگونه خواهد بود؟ 
تکنولوژی تبلیغات دیجیتال با س��رعت در حال تغییر 
است، اما تبلیغ کننده ها با تمرکز بر گرایش های بلندمدت 

این صنعت می توانند در صدر قرار بگیرند. 
به گزارش زومیت، تکنولوژی های جدید ارتباطات مانند 
شبکه های اجتماعی، گجت های پوشیدنی و هدست های 
واقعی��ت مج��ازی دنیای تبلیغ��ات را متح��ول کرده اند. 
هرچقدر مصرف کنندگان بیش��تر به س��مت نسل جدید 
ارتباطات کش��یده می شوند، تبلیغات نیز به همان سمت 
می روند، به طوری ک��ه انتظار م��ی رود تبلیغات دیجیتال 
برای نخستین بار، در س��ال ۲۰۱۷ از تبلیغات تلویزیونی 
س��بقت بگیرند. نوآوری های تکنول��وژی به طور مداوم در 
ح��ال تعریف چش��م اندازهای جدید ب��رای تبلیغات بوده 
اس��ت و اس��تراتژی های سنتی به س��رعت در حال از بین 
رفتن هستند. اگر تبلیغ کننده ها با اصول اولیه این مسیر 
آشنا نباش��ند، در دنیای داده های نادرست گم می شوند و 
نمی توانند مسیر خودشان را پیدا کنند. در ادامه این مقاله 
سه مورد از مهم ترین گرایشاتی که آینده تبلیغات را شکل 
می دهند و همچنین نکته هایی برای استفاده صحیح از آنها 

آورده شده است. 
 گرایش 1: تبلیغات به سمت شخصی سازی و 

پویا شدن پیش می روند
این روزها مصرف کنندگان از اپلیکیش��ن های متنوعی 
استفاده می کنند، بنابراین فقط تبلیغاتی می توانند توجه 
آنها را به خودشان جذب کنند که تأثیرگذار و مرتبط باشند. 
به همی��ن منظور تبلیغ کننده ها در فیدهای ش��بکه های 
اجتماعی، بنرهای تبلیغاتی، بازی ها، هدست های واقعیت 
مجازی و اپلیکیشن های محبوب مرورگرها؛ محتوایی تولید 
می کنند که شنوندگان مورد نظر خود را هدف قرار دهند و 
توجه آنها را به سوی خود جلب کنند. همچنین تکنولوژی 
تحلیل رفتار مصرف کننده به تبلیغ کننده ها اجازه می دهد 
با اس��تفاده از تاریخچه مرورگر، موقعیت مکانی و در نظر 
گرفتن موقعیت زمانی مصرف کنندگان، تبلیغات ش��ان را 

برای هر کاربر شخصی سازی کنند. 
چگونه می توان از این گرایش استفاده کرد؟ 

اول از همه محتوایی تولید کنید که با توجه به تاریخچه 
مرورگر هر کاربر طراحی ش��ده باش��د؛ این کار به ش��ما 
اطمینان می دهد که تبلیغات تان درگیر کننده خواهد بود. 
س��پس از یک لیست تعاملی استفاده کنید و داخل آن را 
ب��ا داده های باارزش پر کنید و درنهایت با توجه به رفتار و 
عالقه مندی های هر کاربر، آگهی خود را به او نشان دهید. 
این کار مرتبط بودن تبلیغات شما را تضمین خواهد کرد. 
گرایش ۲: کانال های تبلیغاتی در حال یکپارچه 

شدن هستند
هرچقدر میزان استفاده مصرف کنندگان از وسیله های 
مختلف بیشتر می شود، رفتارشان نیز پیچیده تر می شود. به 
همین دلیل تبلیغ کننده ها در حال  توسعه استراتژی هایی 
هس��تند که بتوانند به طور متوالی برای مصرف کنندگان 
درهنگام چک کردن ایمیل، تماشای ویدئو و بازی کردن، 
آگهی ارسال کنند. بهینه سازی زنده تحلیل مخاطبان به 
تبلیغ کننده ها امکان می دهد ک��ه بتوانند رفتار لحظه ای 
مصرف کنن��دگان خود را زیر نظر بگیرن��د و از این طریق 

آگهی خود را برای مشتری ها ارسال کنند. 
چگونه می توان از این گرایش استفاده کرد؟ 

روند تبلیغات خ��ود را تا می توانید به ص��ورت خودکار 
انجام دهید؛ یعنی تا جای ممکن تبلیغات خود را از طریق 
کانال هایی انجام دهید که برای همکاری باهم برنامه نویسی 
ش��ده اند. این کار باعث می شود کانال های شما با یکدیگر 
رقابت نکنند و کارآمدی تبلیغات شما بیشتر شود. بنابراین 
از شرکای تبلیغاتی که حاضر هستند باهم همکاری کنند، 

استفاده کنید. 
گرایش3 : مدل های اختصاصی، اطالعات 

مفیدی را تولید می کنند
این روزها مفهوم بودج��ه بازاریابی برند، به دلیل وجود 
روش های بازاریابی مستقیم منسوخ شده است. داده های 
جدی��د و مدل های تخصی��ص داده ش��ده در بازاریابی، به 
تبلیغ کننده ها اج��ازه می دهند که از تمام مکالمات میان 
مصرف کنن��دگان و میزان مرتبط بودن عملکرد هر کانال 

در تبلیغات آگاه شوند. 
چگونه می توان از این گرایش استفاده کرد؟ 

بودجه تبلیغات خود را تحت نظر داش��ته باشید و آن را 
به سمت عملکرد پیش ببرید. درک همه جانبه از تبلیغات 
خود داشته باشید و از آنها برای برطرف کردن کاستی های 
خود اس��تفاده کنید. ب��رای این منظور از تمام ش��رکای 
تبلیغاتی خود بخواهید گزارش عملکردشان را در اختیار 
ش��ما قرار دهند و سپس از این اطالعات استفاده کنید و 
یک مدل اختصاصی همه جانبه توس��عه دهید و از آن در 

تمام کانال های تبلیغاتی خود استفاده کنید. 
کالم آخر

صنع��ت تبلیغات در ۱۰ س��ال آینده تغیی��رات زیادی 
نس��بت به س��ال های گذش��ته خواهد ک��رد و آگاهی از 
گرایشات گفته شده، به شما کمک می کند تبلیغات مرتبط 

خود را به دست مصرف کنندگان موردنظر برسانید. 
س��عی کنید از تکنولوژی های جدید دنی��ای بازاریابی 
آگاه باش��ید و با رعایت حد اعتدال از آنها اس��تفاده کنید. 
تمرک��ز خود را بیش ازحد بر یک روش نگذارید؛ زیرا تمام 
این روش ها تنها بخشی از استراتژی اصلی تبلیغات شما را 
شکل می دهند. در مورد هر شیوه  جدید که برای بازاریابی 
ارائه ش��د، از خودتان بپرس��ید آیا در یکی از سه گرایش 
گفته شده جا می گیرد؟ اگر اینچنین بود و با استراتژی کلی 
تبلیغات شما هماهنگ بود، آن را امتحان کنید. موفق ترین 
تبلیغ کننده ها در دنیایی که به سمت داده ها پیش می رود 
کسانی هستند که ریسک می کنند و سیستم ها، پردازش ها 

و کانال های جدید را می آزمایند. 
INC :منبع
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ب��ا توجه ب��ه نقش مه��م اس��تراتژی ها و 
برنامه ه��ای بازاریاب��ی در معرف��ی و فروش 
محص��والت و خدم��ات، تش��کیل یک تیم 
ق��وی بازاریابی از نخس��تین اولویت های هر 

کسب وکاری است. 
از  نق��ل  ب��ه  زومی��ت  گ��زارش  ب��ه 
ENTREPRENEUR یکی از اصلی ترین 
عناصر توسعه یک کسب وکار، ترکیب خوب 
بازاریابی رس��انه ای است. ش��ما اگر بهترین 
خدمات و محصوالت را ه��م تولید کنید، تا 
وقتی برای آن تبلیغات نکنید، کسی از وجود 

آنها باخبر نمی شود. 
طب��ق تحقیقات��ی که توس��ط موسس��ه 
از  Infusionsoft انجام ش��ده، ۴۷درص��د 
کس��ب وکارهای کوچک، اقدام��ات بازاریابی 
خود را در همان محل شرکت انجام می دهند 
و این نش��انگر آن است که ما در مرحله ای از 
تاریخ هستیم که بازاریابی، تغییرات شگرفتی 
را در دنیای تجارت به وجود می آورد. با همه 
پیشرفت های سریع و به روزرسانی های مداوم 
این حرفه، صاحبان کس��ب وکار باید با همه 
امکانات موجود خود تالش کنند تا عملیات 

بازاریابی مناسب و موجهی داشته باشند. 
در ادام��ه مطلب، ما به س��ه نکته اش��اره 
می کنیم که می تواند با ساخت یک دپارتمان 
بازاریابی خوب، به پیشرفت برند شما کمک 

کند. 

به خودتان آموزش دهید
اغل��ب کارآفرینان خودش��ان را به چش��م 
انس��ان هایی می بینن��د که فق��ط موظفند 
ایده ه��ای خوب��ی ارائه دهند. مس��لما همه 
انس��ان ها بازاریاب ه��ای زیرک و بافراس��تی 
نیس��تند، اما این روزها مالکان کس��ب وکار 
بای��د درک موث��ری از محت��وای ج��اری و 
اس��تراتژی های صنعت خود داش��ته باشند، 
چراکه این محتوا و مفاهیم نقش بسیار مهمی 
در توسعه پیام رسانی شرکت به مشتریان ایفا 

می کنند. 
 شما چقدر از راهبردها و تکنیک های سئو، 
بازاریابی محتوا، بازاریابی شبکه های اجتماعی، 
بازاریابی با ایمیل، بازاریابی تلفن های همراه و 
نظیر آن اطالع دارید؟ آیا می دانید چگونه باید 

از این گزینه ها در صنعت خود استفاده کنید؟ 
اعضای تیم ش��ما ممکن است این روش ها 
را بشناس��ند و در آنها مهارت داشته باشند، 
ولی آنها هر چقدر باهوش باشند، باز هم شما 
نمی توانید با چشمان بسته پیشنهاد های شان 
را بپذیری��د. به عالوه، ش��ما رهبر هس��تید! 
بنابرای��ن همانط��ور ک��ه ب��رای راه ان��دازی 
کسب وکار خود وقت و انرژی گذاشته اید، باید 
بدانید که یادگیری مبانی بازاریابی دیجیتال، 
یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که 

روی خودتان انجام می دهید. 
به منظور رس��یدن به این هدف، می توانید 
در یک��ی از دوره ه��ای آنالی��ن بازاریابی )که 
تعدادش��ان ک��م نیس��ت( ش��رکت کنید تا 
آموزش راحت تری داشته باشید. این دوره ها 
تکنیک ه��ای س��ئو، رس��انه های اجتماعی، 
بازاریابی محتوا و دیگر مبانی اصلی بازاریابی 
را آموزش می دهند و کارشناس��ان متبحری 
دارند که شما را در هر مرحله یاری می کنند. 
به عالوه در این دوره ها با ابزارها و نرم افزارهای 

بازاریابی آشنا می شوید. 
در نهای��ت ش��ما باالتری��ن مس��ئول در 
کسب وکار خود هستید. هنگامی  که اعضای 
تیم بازاریابی ش��ما ایده ها و برنامه های خود 
را مطرح می کنند، ش��ما بای��د تمام جوانب 
استراتژی آنها را در نظر بگیرید و ریسک ها و 

نتایج احتمالی هر یک را ارزیابی کنید. 

متخصصانی را استخدام کنید که در 
چند زمینه مهارت داشته باشند

طبیعت بازاریابی، به تنوع و تطبیق پذیری 
نیاز دارد. درس��ت است که شما متخصصان 
مرب��وط به ه��ر زمینه خ��اص را اس��تخدام 
می کنی��د، ول��ی مطمئن��اً نمی خواهید آنها 
را مح��دود کنید. ب��ه  عنوان  مث��ال، ممکن 
است ش��ما در پی اس��تخدام یک نویسنده- 
رونوشت نگار  )Copyrighter( باشید. بهتر 
اس��ت این فرد در زمینه ارتباطات مش��تری 
هم تجربیاتی داش��ته باش��د. به  این  ترتیب 
او می تواند به طور مس��تقیم با هر س��وال یا 
درخواست مشتریان در ارتباط باشد و نکات 

الزم را در محتوای خود لحاظ کند. 
در حالت دیگر ممکن اس��ت ش��ما به یک 

طراح یا تحلیلگر داده نیاز داش��ته باشید که 
در عین  حال بتواند به بهبود روند فرآیندهای 

بهینه سازی شرکت شما کمک کند. 
اس��تخدام کارمندانی ک��ه چندین مهارت 
دارند، فواید بس��یاری دارد. ب��ه  عنوان  مثال 
هزینه منابع نیروی انس��انی شما را متعادل 
نگه می دارد، چراکه ش��ما با یک کسب وکار 
کوچک نمی توانید در هر زمینه ای متخصصی 
منحصربه فرد را اس��تخدام کنی��د. به عالوه 
مخاطبان ش��ما بدون اینکه بین بخش های 
مختل��ف س��رگردان بمانن��د، س��ریع تر به 

درخواست های خود می رسند. 
بازاریاب��ی به عن��وان ی��ک سیس��تم کل، 
تک بعدی نیست و عوامل اجرایی آن هم نباید 

تئوریسین هایی تک بعدی باشند. 

در سیستم های نرم افزاری قابل اعتماد 
سرمایه گذاری کنید

در س��ال ۲۰۱۷، ترکی��ب همکاری ه��ای 
ش��رکتی و نرم افزارهای مدیری��ت وظایف با 
گردش کار و بهبود فرآیند، مسئله پیچیده ای 
نیس��ت. دلیل آن  هم مشخص است: هزینه 
ارتباطات ضعیف، آس��یب جدی فروش شما 
است. خوشبختانه بس��یاری از شرکت ها راه 
درس��ت خود را پیدا کرده اند. طبق مطالعات 
اخیر موسسه PMI، خسارت های مالی ناشی 
از ناآگاهی، بی اطالعی و برداش��ت نادرس��ت 
از وظایف کاری، نس��بت به س��ال گذش��ته 

۲۰درصد کاهش  یافته است. 
اهمی��ت این مس��ئله را با توج��ه به لزوم 
کار تیمی بهتر متوجه می ش��ویم. یک بخش 
بازاریابی موثر، به هر دو مورد نیاز دارد. هرچه 
زودتر یک سیس��تم نرم اف��زاری باکیفیت در 
ش��رکت خود راه اندازی کنی��د، در بلندمدت 

تالش های شما بهتر نتیجه خواهند داد. 
پس نرم افزاری را که دپارتمان ش��ما به آن 
نی��از دارد پیدا کنی��د و از هزینه کردن بابت 
آن نترس��ید. در ح��ال حاض��ر نرم افزارهای 
مبتن��ی ب��ر فضاهای اب��ری هم گس��ترش 
بیشتری یافته اند که برخی از آنها مخصوص 
 کسب وکارهای کوچک طراحی  شده اند  مثل 
)Brown Boot Works(؛ این نرم افزارها 
نه تنها گزارش پیشرفت شما را به طور دقیق 

برآورد می کنند، بلکه امکان مدیریت بودجه 
روزانه را به ارز همه کشورها فراهم می کنند. 

کلید ه��ر عملیات تج��اری موفقیت آمیز، 
داش��تن بینش��ی کام��ل در هر اجرا اس��ت. 
تحقیقات PMI می گویند وقتی ش��ما یک 
سیستم نرم افزاری جامع را در بخش بازاریابی 
خود توسعه دهید، احتمال پیشرفت تان ۲.۵ 

برابر می شود.
 

بازخوردهای مکرر را تشویق کنید
یک بخش بازاریابی بای��د به طور مداوم به 
دنبال راه هایی برای بهبود وضع موجود باشد. 
بهترین روشی که برای رسیدن به این هدف 
پیش روی مالکان کسب وکار است، این است 

که از منابع اصلی مستقیما بازخورد بگیرند. 
سخت ترین بخش این پروسه ممکن است 
این باشد که از کارمندان تان بخواهید صادقانه 
نظر بدهند، چراکه برخی از آنها ممکن است 
از این بترسند که با بیان واقعیت، شغل خود 
را از دست بدهند. به همین دلیل بهتر است 

به صورت ناشناس، نظر آنها را جویا شوید. 
می توانید از روش ها، ابزارها یا نرم افزارهای 
نظرخواهی اس��تفاده کنید که ب��دون اینکه 
هویت کارکنان تان را به ش��ما اطالع بدهند، 
مهم تری��ن س��واالت مربوط ب��ه بخش های 
مختل��ف اداری را از آنها می پرس��ند و نتایج 
را جمع آوری می کنن��د. هرچه کارمندان تان 
پاس��خ هایی دقیق ت��ر و با جزییات به ش��ما 
بدهند، راحت تر می توانید راه عبور از تنگناها 
را پی��دا کنید. به دنبال الگوهایی باش��ید که 
شما را در رفع موانع موجود بر سر راه اهداف 

کوتاه مدت و بلندمدت تان، یاری کنند. 
ی��ک کس��ب وکار عال��ی، بدون ی��ک تیم 
بازاریاب��ی فوق الع��اده هرگ��ز ب��ه موفقی��ت 
نمی رس��د. اجرای درس��ت اس��تراتژی های 
بازاریاب��ی محص��والت و خدمات ش��ما را به 
مرحله بعد و س��طح باالتر می رس��اند. شما 
به عنوان مالک و باالترین مسئول کسب وکار، 
باید تم��ام منابعی را که اعضای تیم تان برای 
موفقیت نیاز دارند، در اختیارشان قرار دهید. 
با استفاده از نکات ذکرشده می توانید عملیات 
بازاریابی شرکت تان را به مسیر درست هدایت 

کنید. 

نگرش جدید درباره کیفیت راهکارهای تشکیل دپارتمان بازاریابی قوی
محصول

کیفیت بیش از یک ویژگی محصول و ارائه خدمات 
به مش��تریان بیش از پاس��خ دادن به ش��کایت های 
آنهاس��ت. تمرکز بر نیازهای مصرف کنندگان عامل 
اصل��ی گرایش بازاریابی اس��ت. تمرکز ب��ر نیازهای 
مش��تریان ب��ه معنی توج��ه به کیفی��ت محصول و 
ارائه خدمات به مش��تریان اس��ت. بح��ث کیفیت بر 
خدم��ات یا محصوالت ایجاد ش��ده به وس��یله یک 
ش��رکت متمرکز اس��ت، درحالی که ارائه خدمات به 
مشتریان ش��امل تمام فعالیت هایی است که شرکت 
برای افزودن ارزش به محصوالت خود انجام می دهد. 
در نگ��رش س��نتی، کیفیت محص��والت در پرتو 
ویژگی ه��ا و صف��ات فیزیکی آن از قبیل اس��تحکام 
و قاب��ل اعتماد ب��ودن ارزیابی می ش��ود. در نگرش 
جدی��د بازاریابان بای��د ترکیبات مناس��ب، عملکرد 
مناس��ب، دوام مناس��ب و قیمت مناسب را در مورد 
ه��ر محصول در نظر بگیرند. مش��تریان به ما کمک 
می کنند مناس��ب ب��ودن را شناس��ایی کنیم و تنها 
کاری ک��ه ما باید انجام دهیم این اس��ت که از آنها 

نظرخواهی کنیم. 
کیفیت کاال، توانای��ی و قابلیت های کاال در انجام 
وظایف محوله را نشان می دهد. کیفیت، ویژگی هایی 
نظیر دوام یا استحکام، قابلیت اعتماد، دقت، سهولت 
اس��تفاده، تعمیرپذی��ری آس��ان، کیفی��ت عملکرد، 
کیفیت انطباق و س��ایر صفات ارزشمند کاال را دربر 
می گی��رد. اندازه گی��ری بعضی از ای��ن صفات، عماًل 
امکان پذیر اس��ت. از نظر بازاریابی، کیفیت بر مبنای 
برداشته های ذهنی خریداران اندازه گیری می شود. 

- دوام، معی��ار عملیاتی م��ورد انتظار از کاال تحت 
شرایط طبیعی و سخت است. 

- کیفیت عملکرد، به س��طحی اطالق می شود که 
در آن مشخصات اولیه کاال، ایفای نقش می کند. 

- کیفیت انطباق، درجه ای اس��ت که بر حسب آن 
تمام واحدهای تولید ش��ده، مشابه هم بوده و هدف 

مورد نظر را تأمین می کنند. 
- اعتماد پذیری، معیاری از احتمال است که بیان 
می کند کاال در طی یک دوره زمانی از کار نمی افتد 

و خراب نمی شود. 
- تعمیرپذیری، بیانگر سهولت تعمیر کاالیی است 
که درست کار نمی کند یا خراب است. پیش از تولید 
یک کاال، تولید کننده باید یک سطح کیفی برای آن 
انتخ��اب کند. یک س��طح کیفی ک��ه از جایگاه کاال 
در ب��ازار هدف، دفاع کن��د. کیفیت یکی از ابزارهای 
اصل��ی جایگاه یاب��ی در بازار، محس��وب می ش��ود. 
ش��رکت ها نباید فعالی��ت خود را مح��دود به ایجاد 
کیفیت مطلوب در کاالی��ی تولیدی کنند، بلکه این 
کیفی��ت باید به خوبی نیز عرضه ش��ود. ظاهر کاال و 
احساسی که از آن دست می دهد باید سطح کیفیت 
آن را برس��اند. کیفیت، از طریق سایر ارکان ترکیب 
عناص��ر بازاریابی نی��ز عرضه می ش��ود. قیمت باال، 
خود عالم��ت کیفیت اعال بودن اس��ت. نام تجاری، 
بسته بندی، توزیع و تبلیغات پیشبردی نیز به نحوی 
نش��ان دهنده کیفیت کاال هس��تند. تمام این ارکان 
بای��د توامان به ایجاد تصویر ذهن��ی مطلوب از کاال 
بپردازن��د و از آن نیز حمایت الزم را به عمل آورند. 
در عین حال نباید این گونه فکر کرد که ش��رکت ها 
باید همیش��ه، باکیفیت ترین کااله��ا را تولید کنند، 
زیرا تمام مش��تریان نه اس��تطاعت خرید کاالهای با 
کیفیت باال را دارند و نه آنها را می خواهند. بنابراین، 
تولید کننده باید آن س��طح کیفیت را برای کاالهای 
خود انتخاب کند که با نیازهای بازار هدف و سطوح 

کیفی کاالهای رقبا، همساز باشد. 
گاروین، هشت جنبه برای کیفیت ارائه می دهد که 
شامل: عملکرد )خصوصیات اجرایی اولیه محصول(، 
ویژگی ها )جنبه ه��ای ثانویه عملکرد(، تطابق، دوام، 
زیبایی شناس��ی )جنبه س��لیقه ای کیفیت(، کیفیت 
قاب��ل درک، قابل اعتماد ب��ودن و قابل تعمیر بودن 

است. 
کیفیت نقش��ی مه��م را به عنوان عامل��ی مؤثر در 
الگوهای جهانی تجارت دوطرفه بازی می کند. تأثیر 
کیفی��ت روی تقاض��ا از طریق روابط بی��ن درآمد و 

تقاضای کلی کیفیت، قابل بررسی است. 
کیفیت کلی محصول، مس��تلزم س��ه نظر مرتبط 
کیفیت است که این سه نظر شامل کیفیت عملکرد،  
کیفی��ت انطباق و کیفیت خدمات اس��ت. بررس��ی 
کیفی��ت کلی محصول، نیازمند چارچوبی اس��ت که 
فعالیت های تولید کنن��ده و خرده فروش و تأثیر آنها 
روی ابع��اد متفاوت کیفیت کل��ی محصول را تلفیق 

کند. 

مهارت های ضروری برای بازاریاب 
دیجیتال

 ش��غل یک بازاریاب دیجیتال همانند یک ارکس��تر است؛ 
ابزارهای بسیار کارا، رقبای بسیار َقدر و مخاطبان بسیار بزرگی 
وجود دارد و توانایی اس��تفاده از مهارت های مختلف است که 
موفقیت یک بازاریاب دیجیت��ال را در بازاریابی دیجیتال رقم 

می زند. 
بازاریابی دیجیت��ال، درک پارادایم ه��ای جدید وب و نحوه 
ارتباط با آنهاست. یک بازاریاب دیجیتال موفق می داند که کدام 
یک از کانال های رسانه های اجتماعی برای استفاده مناسب تر 
اس��ت، در فیس بوک، توییتر و اینستاگرام از چه تاکتیک هایی 
باید استفاده کند، در بازاریابی ایمیلی اولویت چیست و بازاریابی 
محتوا چگونه در بهینه س��ازی موتورهای جس��ت وجو کمک 

می کند. 
در این مقاله که توسط سایت ibazaryabi ارائه شده است 
نگاه دقیقی داریم به مهارت ه��ای موردنیاز برای یک بازاریاب 

دیجیتال در عصر کنونی. 
سرعت باالی تغییرات دیجیتال

یکی از چالش های بسیار بزرگی که در بازاریابی دیجیتال وجود 
دارد، سرعت باالی تغییرات است،  به طوری که شما به عنوان یک 
بازاری��اب دیجیتال م��دام خود را به روز کنی��د و از جدیدترین 

ترفندها برای بهبود استراتژی های خود استفاده کنید. 
تجزیه و تحلیل داده ها

تجزی��ه و تحلیل و داده محور عمل ک��ردن از وظایف اصلی 
بازاریاب��ان امروزی اس��ت. داده محور بودن ب��ه بازاریاب کمک 
می کند با چش��مان باز عمل ک��رده و از عملکردهای بیهوده و 

وقت گیر صرف نظر کند. 
بازاریابی ایمیلی

بازاریاب��ی ایمیل��ی هن��وز که هن��وز اس��ت از پربازده ترین 
اس��تراتژی های بازاریابی دیجیتالی شناخته می شود. آنچه در 
بازاریابی ایمیلی بیشتر از هر چیزی اهمیت دارد، شخصی سازی 

و توجه به خواسته مشتری به هنگام ارسال ایمیل است. 
هر چه مشتری بیشتر احساس کند که ایمیل فقط برای او 
فرستاده شده است، ایمیل شما بیشتر نتیجه بخش خواهد بود. 

بازاریابی موتورهای جست وجو
اگر شما فقط بتوانید یکی از ترفندهای بازاریابی دیجیتال را 

انتخاب کنید، انتخاب شما کدام خواهد بود؟ 
این سوال از برندها پرسیده شده و همواره یک جواب برای آن 

ارائه شده است؛ بازاریابی موتورهای جست وجو. 
حدود ۵۵ درصد از ترافیک وب سایت ها از طریق موتورهای 
جس��ت وجو فراهم ش��ده و افزایش ترافیک به معنی افزایش 
درآمد بالقوه برای برندهاس��ت. برای اینکه بازاریابی موتورهای 
جست وجوی مناسبی داشته باش��ید باید موارد زیر را رعایت 

کنید:
- وب سایت مناسبی داشته باشید
- به تجربه کاربری اهمیت دهید

- از بازاریابی محتوایی استفاده کنید
- پتانسیل ویدئوها را فراموش نکنید.

آشنایی با جدیدترین و مؤثرترین ابزارها
در بازاریابی دیجیتالی همه چیز به سرعت بستگی دارد. اگر 
ش��ما به عنوان یک بازاریاب دیجیتال نتوانید س��ریع باشید، با 
مشکالت بسیاری مواجه خواهید شد. ابزارهایی که توسعه داده 
می شوند به شما کمک می کنند سریع تر عمل کرده و بازدهی 

بیشتری از عملکردهای خود دریافت کنید. 
بازاریابی رسانه های اجتماعی

امروزه کمتر کس��ی را می توانید پیدا کنید که از شبکه های 
اجتماعی اس��تفاده نکند. بازاریابی رسانه های اجتماعی بسیار 
مشکل است و حتی اگر یک کسب وکار کوچک داشته باشید 
باید یک تیم فعالیت های شبکه های اجتماعی شما را به عهده 
بگیرد. خالقیت، به روزرسانی مداوم، یکپارچگی، تجزیه وتحلیل 
و بهبود از جمله اصول بس��یار مهم در ش��بکه های اجتماعی 

هستند. 
بازاریاب�ی محتوایی یک مهارت مهم ب�رای بازاریاب 

دیجیتال
به گفته س��ت گادی��ن، بازاریابی محتوایی تنه��ا بازاریابی 
باقیمانده است. بازاریابی محتوایی فقط به معنی تولید محتوا 
برای وب سایت ها نیست، بلکه یک فرآیند چهار مرحله ای بسیار 
مهم دارد؛ تنظیم استراتژی، تولید محتوا، آنالیز محتوا و توزیع 

محتوا.
در واقع قبل از هر چیزی شما باید مخاطبان خود را شناسایی 
و متناسب با آنها استراتژی تنظیم کنید، بعد از طراحی تقویم 
محتوا شروع به تولید محتوا کنید، محتوای خود را در کانال های 
مختل��ف توزیع و با ابزارهای مختل��ف همچون گوگل آنالیز و 

تجزیه و تحلیل کنید. 
بازاریابی موبایلی

امروزه تلفن همراه به یک ابزار بسیار مهم برای کاربران تبدیل 
شده است. کاربران برای بسیاری از فعالیت های آنالین خود از 
تلفن های همراه استفاده می کنند، اما هنوز هم هستند بسیاری 
از وب س��ایت هایی که روی موبایل به درستی کار نمی کنند و 

مخاطبان بالقوه بسیاری را از دست می دهند. 
بازاریابی ویروسی

بازاریابی ویروسی، سریع ترین بازاریابی عصر کنونی شناخته 
می شود که با یک ایده  همراه است. این نوع از بازاریابی مختص 
بازاریابان خالق اس��ت. در این نوع از بازاریابی یک ایده بس��یار 
جذاب به شکل ویدئو یا تصویر منتشر می شود و به علت استفاده 
از المان هایی همچون خالقیت، احساسات، کنجکاوی به سرعت 

همه گیر می شود. 
بازاریابی بصری

همه ما می دانیم که اگر از تصاویر مناس��ب استفاده کنیم، 
میزان تعامالت و اشتراک گذاری ها را تا میزان زیادی باال خواهیم 
برد. تصاویر ارزش بسیار زیادی برای کاربران دارند، زیرا از لحاظ 
ذهنی تأثیرگذارتر از متن ها هستند. بنابراین زمان آن فرا رسیده 

که استفاده از تصاویر را آغاز کنید. 
jeffbullas منبع: وبالگ شخصی

دریچهایستگاه بازاریابی

بازاریابی خالق

مجتبی پیرزاد
دکترای مدیریت گرایش بازاریابی



از قضاوت های بیهوده جلوگیری 
کنید

فرص�ت امروز: ب��رای مدیران قض��اوت درباره 
س��ایرین بسیار آس��ان تر از س��ایر افراد حاضر در 
ش��رکت اس��ت. علت ای��ن امر هم ب��ه این خاطر 
اس��ت که آنان از جایگاه مناس��بی برخوردار بوده 
به نحوی که س��ایرین نمی توانند اعتراضی از خود 
نش��ان دهند. ب��ا این حال آیا این ام��ر بدین معنا 

است که مدیران باید به این شیوه عمل کنند؟ 
بدون شک پاس��خ این س��وال خیر است. علت 
ای��ن امر هم به این خاطر اس��ت که مدیران برای 
موفقی��ت نیاز به تیمی یک دل و گس��ترش روابط 
خود با آنان دارند. بدون شک قضاوت های بیهوده 
نه تنها به آنان کمک��ی نخواهد کرد بلکه موجبات 
نارضایتی آنان را فراهم خواهد س��اخت. به همین 
خاط��ر هر مدیری قب��ل از انجام ای��ن کار باید به 
این س��وال پاس��خی قانع کننده بدهد که ضرورت 
انجام این کار چیست. مردم دوست ندارند هرچند 
غیرمس��تقیم، مورد انتقاد ق��رار بگیرند. به همین 
دلیل است که قضاوت کردن درمورد دیگران یکی 
از بدترین راه هایی است که موجب طردکردن آنها 
و موفقیت مان می شود. تنها نتیجه ای که می توان 
از قض��اوت درباره تالش و کم��ک دیگران انتظار 
داشت این  است که آنها دیگر به ما کمک نخواهند 

کرد. 

ایده
به باور مارش��ال گلداس��میت نویس��نده کتاب  
»محرک ه��ا: ایج��اد تغیی��رات رفت��اری دائمی«، 
واکنش ه��ا خ��ود به خ��ود اتفاق نمی افتن��د. آنها 
نتیج��ه محرک هایی هس��تند ک��ه پیرامون ما رخ 
می دهن��د و گاهی ما را وادار می کنند با همکاران، 
والدین یا دوس��تان خ��ود بدرفت��اری کنیم. این 
محرک ه��ا همیش��ه و در همه جا حض��ور دارند. 
شاید شما همیش��ه نتوانید وقایع پیرامون خود را 
تحت کنترل داش��ته باشید، اما همیشه می توانید 
واکنش خود نس��بت به این محرک ه��ا را کنترل 
کنی��د. اگرچ��ه باور اکث��ر مدیران این اس��ت که 
این عمل آنها هش��داری برای آنها اس��ت و منجر 
می ش��ود عملکرد خ��ود را بهبود بخش��ند. با این 
حال فراموش نکنید که این اقدام ش��ما اگر تکرار 
شود، باعث کاهش چشمگیر سطح اعتماد به نفس 
شما خواهد شد که بدون شک امری مضر خواهد 
بود. یکی از روش های توصیه ش��ده در این رابطه، 
انج��ام آزمایش های هفتگی اس��ت. به این ترتیب 
که فردی بی ط��رف را برای یک روز در کنار خود 
بگذارید تا وی نظ��ر دهد که چه میزان رفتارهای 
سایرین را مورد قضاوت قرار می دهید. با این اقدام 
ش��ما می توانید به بررس��ی این ام��ر بپردازید که 
قضاوت های ش��ما تا چه میزان س��ودمند است و 
کجاها رنگ دخال��ت بی جا به خود می گیرد. یکی 
دیگر از اقدامات این اس��ت که یک روز از هفته را 
بدون هیچ گونه قضاوتی سپری کنید تا ببینید که 
این اقدام ش��ما چه تأثیری روی س��ایرین خواهد 
داش��ت. اگر عملکرد سایرین بهتر شد، بدون شک 
بای��د راجع به این اخالق خود تجدیدنظر کنید. با 
این حال همواره این امکان وجود دارد که مدیران 
برای بررس��ی اوضاع مجبور به قضاوت باشند. در 
این گونه ش��رایط بهتر اس��ت نظر و خواسته خود 
را ب��ا جم��الت دوس��تانه و نه به ص��ورت امری و 
نکوهشی مطرح سازید. برای مثال تحت شرایطی 
که از گزارش هفتگی کارمند خود رضایت ندارید 
بهتر اس��ت به جای س��رزنش وی، نکات��ی را که 
باید رعایت شود گوش��زد کنید. در آخر نیز حتی 
می توانید از وی تش��کر کنید ت��ا انگیزه برای بهتر 
شدن در وی ایجاد شود. در غیر  این صورت ممکن 
است شخصیت شما در ذهن کارکنان وجهه بدی 

به خود بگیرد. 
ضرب المثل معروفی است که می گوید دو گروه 
از اف��راد اش��تباه نمی کنند؛ »م��ردگان در گور و 
ک��ودکان خوابیده در گهواره.« برخ��ی نیز بر این 
باورند که »مش��ق نانوش��ته غلط ندارد!« چنانچه 
بپذیری��م ای��ن ضرب المثل ه��ا در ب��اور و تجارب 
انس��ان ها ریش��ه دارند این پرس��ش ممکن است 
در ذهن ش��ما نیز مطرح ش��ود که اگ��ر در مقام 
یک مدیر در کاری مرتکب اش��تباه ش��وید آیا به 
آن اعتراف می کنی��د؟ آیا پذیرش این واقعیت که 
اشتباه کرده اید دشوار است؟ یقینا پذیرش اشتباه 
حتی به عنوان یک مدیر چندان دش��وار نیس��ت. 
مطمئن باش��ید هیچ یک از کارمندانی که با ش��ما 
کار می کنن��د صرفا به این علت که مدیر هس��تید 
شما را مصون از خطا نمی دانند زیرا تمام انسان ها 
به طور طبیعی ممکن اس��ت در فعالیت های روزانه 
خود دچار اشتباه ش��وند. درواقع اگر رفتار خوبی 
با کارمندان خود داش��ته باش��ید، بدون شک آنان 
نیز حتی در ش��رایط س��خت، حامی شما خواهند 
ب��ود که این ی��ک مزیت بزرگ برای هر ش��رکتی 

محسوب می شود. 

آنچه در عمل باید انجام دهید 
- بدتری��ن نوع قضاوت ، آنهایی اس��ت که بدون 
فک��ر و لحظه ای صورت می گیرد. این امر در حالی 
اس��ت که یک قضاوت س��نجیده می تواند بس��یار 

مفید باشد، به شرط آنکه به خوبی مطرح شود. 
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شماره 853

براساس اعالم سازمان بهداشت 
جهانی و بنی��اد ملی خواب آمریکا 
اف��راد 18 تا 64 س��اله نیازمند 7 
الی 9 س��اعت خواب ش��بانگاهی 
توصی��ه  ای��ن  اگرچ��ه  هس��تند. 
س��ازمان های جهانی در راس��تای 
بهب��ود عملک��رد بیولوژیکی بدن 
اس��ت، اما چه کسی تمایل به 7 یا 
9 س��اعت بیکاری دارد؟ به عبارت 
بهتر، اگر صاحب یک کس��ب وکار 
کوچ��ک ی��ا کارمند ش��رکتی که 
راه ان��دازی یک کس��ب وکار  قصد 
جانبی را دارد، باش��ید، دیگر وقتی 
برای رعایت توصیه های اینچنینی 
نخواهید داش��ت. با ای��ن حال در 
دنیای کس��ب وکار تع��داد کمی از 
اف��راد به منظور فعالیت بیش��تر از 
خواب شان صرف نظر می کنند. نکته 
جال��ب اینکه اغلب آنها کارآفرینان 
موفق و تحسین شده ای هستند. در 
ادامه به بررس��ی لیستی که سایت 
کرده  منتش��ر   Entrepreneur

است، خواهیم پرداخت. 
دونالد ترامپ: 3 تا 4 ساعت

برای بس��یاری از اف��راد، دونالد 
ترامپ یک ماجراجوی خوش شانس 
است که توانسته کاخ سفید را فتح 
کند. ب��ا این ح��ال رئیس جمهور 
فعلی ایاالت متحده دهه هاست در 
حوزه های مختلف کس��ب وکار در 
حال فعالیت است. ترامپ چندین 
سال اس��ت که این عادت را دارد و 
هرگز بیشتر از چهار ساعت خواب 

را ضروری نمی داند. 
اگرچه پیرامون این رئیس جمهور 
جنجالی شایعات زیادی وجود دارد، 
با این حال اگر تنها به توییت های 
بی معنای��ی ک��ه گاهی اوق��ات بر 
صفحه توییتر وی ظاهر می ش��ود 
دق��ت کنید، بی خواب��ی وی کامال 

آشکار خواهد بود. 
دایموند جان: 4 ساعت

دایمون��د جان بیش��تر به خاطر 
 Shark Tank حضور در برنام��ه
ش��بکه ABC ب��دل ب��ه چهره ای 
مش��هور شده اس��ت. وی عالوه بر 
حضور در جعبه جادویی تلویزیون 

در حوزه کس��ب وکار نی��ز فعالیت 
زیادی دارد. از موفقیت های تجاری 
وی می توان به تأسیس برند پوشاک 
FUBU اش��اره کرد. این شرکت 
در س��ال 1992 و به منظور تولید 
کاله های ارزان قیمت تأسیس شد. 
با این ح��ال فروش ب��اال در چهار 
س��ال نخست موجب شد با توسعه 
محصوالت این برند تبدیل به یکی 
تولیدکننده های  محبوب تری��ن  از 

پوشاک در آمریکا شود. 
دایموند اخیرا در حساب رسمی 
توییت��رش در مورد کم خوابی خود 
این گونه اظهارنظر کرده است: »من 
به ان��دازه کافی نمی خواب��م، اما تا 
به حال ش��خص موفقی را ندیده ام 
که آرزوی خواب بیش��تر را داشته 

باشد.« 
جان با تحرک و جنب وجوش��ی 
که در طول روز دارد به خوبی نشان 
داده که با خواب کم هم می توان در 

طول روز پر انرژی بود. 
مارتا استوارت: 4 ساعت

کارآفری��ن،  اس��توارت  مارت��ا 
نویسنده و مجری آمریکایی است. 
وی یک��ی از کارآفرین��ان پرکار در 
زمینه انتشار کتاب های آموزشی و 
روحیه بخش به حساب می آید. مارتا 
اخیرا در مصاحب��ه ای عنوان کرده 
است که دلیل تمایل برخی از افراد 
به خ��واب بیش از ان��دازه را درک 
نمی کند؛ »خواب زیاد برنامه روزانه 
افراد را برهم خواهد زد. من همیشه 
گفته ام که می توان با خواب اندک و 
مناسب در وقت صرفه جویی کرد.« 
در یکی از اظهارنظرهای جالب وی 
ادعا ک��رد که صبح ها خیلی زود از 
خواب بیدار می ش��ود ت��ا عالوه بر 
صبحانه خود برای مرغ ها، اسب ها و 
سایر حیواناتش نیز صبحانه درست 
کند )البته این ش��وخی ای بود که 
وی با ی��ک خبرنگار در مورد علت 

کم خوابی اش کرد.( 
ریچارد برانسون: 6 ساعت

ریچارد برانسون با 67 سال سن 
یک��ی از مس��ن ترین کارآفرینانی 
اس��ت ک��ه در این فهرس��ت جای 
دارد. مفاهیم��ی نظیر خس��تگی و 
بازنشس��تگی برای ای��ن کارآفرین 

موفق معنایی ندارد. ش��وخی های 
گاه وبیگاهی که ریچارد برانس��ون 
افسانه ای با خبرنگارها می کند، تنها 
بخشی از ش��خصیت فعال، شوخ و 
پرانرژی وی را به نمایش گذاش��ته 

است. 
 Virgin Group موسس برند
هر روز ساعت 5:45 صبح از خواب 
بیدار می شود و تا نزدیک نیمه شب 
به فعالیت می پردازد. وی دلیل این 
برنامه ریزی و س��اعت خواب را نیاز 
ب��ه تأمین زمان بیش��تر به منظور 
رسیدگی به همه امور کسب وکار و 
همچنین وقت گذرانی با خانواده اش 

عنوان کرده است. 
باراک اوباما: 6 ساعت

مدیریت امور یک کش��ور کاری 
تمرک��ز  نیازمن��د  و  طاقت فرس��ا 
باالس��ت، مخصوص��ا اگر ریاس��ت 
ب��ر  را  آمری��کا  مانن��د  کش��وری 
عهده داش��ته باش��ید. با این حال 
رئیس جمه��ور  چهل وچهارمی��ن 
این کش��ور برنام��ه ای منظم برای 
رس��یدگی به هر دو وجه رسمی و 

خانوادگی زندگی اش دارد. 
ب��ا توج��ه ب��ه مقال��ه ای ک��ه 
خبرگزاری Politico منتشر کرده 
است، استراحت ش��بانگاهی برای 
رئیس جمهور سابق آمریکا نیمه های 
شب به پایان می رسد. برنامه وی از 
ساعت دو بامداد و با مطالعه روزنامه 
آغاز می ش��ود. روزنامه های معتبر 
مل��ی و جهانی مورد عالق��ه اوباما 
هستند. همچنین در همین ساعات 
اولیه صبح است که وی ایمیل ها و 
تماس های تلفنی اش را چک کرده 
و بدان ها پاس��خ می ده��د. تنظیم 
متن س��خنرانی ها و ارسال توییت 
از دیگر کارهایی است که نخستین 
رئیس جمهور سیاه پوست آمریکا در 

نیمه های شب انجام می دهد. 
الون ماسک: 6 ساعت

ال��ون ماس��ک متول��د کش��ور 
آفریقای جنوبی اس��ت. با این حال 
سرنوش��ت حرفه ای وی در آمریکا 
رقم خورده اس��ت. اگر نام وی را در 
اینترنت جس��ت وجو کنید، برخی 
از عادت ه��ای عجیب وی ش��ما را 
ش��گفت زده خواهد کرد. در اینجا 

تنها قصد داریم شیوه استراحت وی 
را توضیح دهیم. 

الون ماسک هر روز ساعت هفت 
صب��ح از خواب بیدار می ش��ود؛ تا 
اینجا همه چیز عادی است اما وی 
برخالف بسیاری از افراد اعتقادی به 
صبحانه ن��دارد. یک قهوه آماده در 
مس��یر بین خانه تا محل کار تمام 
صبحان��ه وی را تش��کیل می دهد. 
همچنی��ن وی تمای��ل چندانی به 
خ��واب عصرگاهی ن��دارد. به جای 
خواب بعد از ظهر وی از یک حمام 
س��ریع به منظور تقوی��ت انرژی و 
دوری از خواب آلودگ��ی اس��تفاده 
می کند. همچنین به منظور حفظ 
ارتباط با مح��ل کار وی در هنگام 
انج��ام بازی های مختل��ف با پنج 
فرزندش ایمیل خ��ود را نیز چک 

می کند. 
نکت��ه خارق الع��اده در مورد این 
کارآفرین 46 ساله آن است که وی 
برنامه روزانه خود را تنها در عرض 

پنج دقیقه تنظیم می کند. 
مارک کیوبان: 7 ساعت

مارک کیوب��ان را اغلب به عنوان 
مالک باش��گاه داالس مارویس در 
 NBA لیگ بس��کتبال حرف��ه ای
تقریبا  اگرچ��ه وی  می شناس��ند. 
خواب مناسبی دارد، با این حال در 
یک مصاحبه وی به آریانا هافینگتن 
گفت که به دلیل فعالیت پرفشار در 
ط��ول روز ق��ادر به تجرب��ه خواب 
راحت در شب نیست؛ »اگرچه من 
به استفاده از موبایل در رختخواب 
اعتیاد ندارم، اما خس��تگی ش��دید 
در پای��ان روز مانع از تجربه خوابی 
راحت می شود. البته از این مسئله 
ش��کایتی ندارم. در هر حال یا باید 
راحت و آس��وده خوابی��د یا موفق 

بود.«
 

شریل سندبرگ: 7 ساعت
مدیر ارشد عملیات فیس بوک از 
سال 2012 فعالیت رسمی خود را 
در این غول دنیای مجازی ش��روع 
کرده اس��ت. برخالف سایر مدیران 
وکارآفرین هایی ک��ه در این مقاله 
مورد بررسی قرار گرفتند، سندبرگ 
به خواب مناس��ب و کافی اهمیت 

زیادی می دهد؛ »براساس آمارهای 
رسمی بسیاری از افراد خواب کافی 
ندارن��د. اغلب این افراد را کس��انی 
تشکیل می دهند که چندین کار را 
به صورت پشت سر هم انجام داده 
یا بیش از یک نوبت کار می کنند. با 
این حال باید توجه داشت که برای 
فعالیت مناس��ب در طول روز همه 
ما نیازمند خواب و استراحت کافی 
هستیم. من حاضر نیستم سالمت 
کارمندانم را ب��رای کار و موفقیت 

بیشتر قربانی کنم.« 
آریانا هافینگتن: 8 ساعت

نویسنده کتاب »انقالب خواب« 
به خوبی از آنچه به دیگران توصیه 
می کند، آگاه��ی دارد. وی معتقد 
اس��ت خواب کافی نتایج آشکاری 
در فعالیت روزانه افراد دارد؛ »به یاد 
داشته باشید که تختخواب تان تنها 
مخصوص استراحت است، نه انجام 

کارهای روزانه.« 
جف بزوس: 8 ساعت

موسس شرکت آمازون نیز مانند 
هافینگتن به خواب مناسب و کافی 
اهمیت می دهد؛ »هش��ت ساعت 
خواب روزانه به من کمک می کند 
در طول روز پرانرژی و فعال باشم. 
در واقع هرگون��ه بی نظمی در این 
روند برای من مشکل آفرین خواهد 

بود.« 
لبرون جیمز: 12 ساعت

برخی از کارش��ناس ها در مورد 
اینک��ه وی بزرگ تری��ن بازیک��ن 
بسکتبال دنیاست ش��ک دارند. با 
این حال نمی توان انکار کرد که وی 
رکورددار خواب در میان افراد موفق 
و مشهور است. سپری کردن نیمی 
از روز در تختخواب چیزی نیس��ت 
که بسیاری از افراد قادر به انجام آن 
باشند و تنها یک ورزشکار حرفه ای 

نیازمند چنین برنامه ای است. 
بدون ش��ک لب��رون جیمز هیچ 
اعتقادی به ش��یوه کس��انی مانند 
ترام��پ یا مارتا اس��توارت ندارد. با 
این حال به نظ��ر باید پذیرفت که 
در هر زمینه ای استثناهایی وجود 
دارند و جیمز بزرگ نیز یکی از آن 

استثناهاست. 
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از ترامپ با 4 ساعت خواب روزانه تا لبرون جیمز با 12 ساعت خواب

کارآفرینانیکهباخواببیگانهاند
کارتابل کلید

اهداف خود را فریاد نزنید
تحقیقات نشان می دهند که بیان کردن اهداف 
نه تنها مسئولیت پذیری را افزایش نمی دهد، بلکه 
میل و رغبت ش��ما برای رسیدن به آنها را نیز کم 

می کند. 
به گزارش زومیت، بس��یاری از مردم باور دارند 
اگر اه��داف خود را با دیگ��ران در میان بگذارند، 
شانس موفقیت شان بیشتر می شود. درصورتی که 
چنی��ن باوری درس��ت نیس��ت. به عن��وان مثال 
زمانی ک��ه به دیگران می گویید قصد دارید هر روز 
پیاده روی کنید، آنگاه فش��ار بیش��تری احساس 
خواهید کرد یا به ای��ن فکر می کنید که اگر یک 
روز نتوانی��د ورزش کنید، دیگ��ران چه فکری در 
مورد ش��ما خواهند کرد. اینک��ه نخواهید دیگران 
را از خودتان ناامید کنید، اس��ترس و فشار زیادی 
به ش��ما وارد می کند. اغلب انسان ها دوست دارند 
در مورد برنامه های آینده خود با دیگران صحبت 
کنند زیرا این کار احساس خوبی به آنها می دهد. 
ام��ا نتیجه تحقیق پیت��ر گالوویتزر در دانش��گاه 
نیویوک نش��ان می دهد که این کار تأثیر معکوس 

خواهد گذاشت. 
فاصله میان اهداف و نتایج

گالوویتزر در تحقیق خود از 49 دانشجوی رشته 
روان شناسی دانشگاه آلمان خواست پرسشنامه ای 
را پ��ر کنند. موض��وع این پرسش��نامه، تعهد آنها 
برای انتخاب روان شناس��ی به عنوان ش��غل اصلی 
بود. س��پس از ش��رکت کنندگان خواسته شد دو 
جمله در مورد رس��یدن به اهداف شان بنویسند. 
به عن��وان مث��ال بگوین��د: »من از این ب��ه بعد با 
جدیت بیش��تری تکالیف��م را دنبال خواهم کرد« 
ی��ا »از این به بع��د درس آمار را بیش��تر مطالعه 

می کنم.«
س��پس ش��رکت کنندگان به دو گروه تقس��یم 
شدند؛ گروه اول افرادی بودند که از آنها خواسته 
ش��د اهداف خود را با صدای بلن��د برای دیگران 
بخوانند. به آنها گفته ش��ده بود که نظرسنجی با 
موفقیت انجام ش��ده است و آنها پرسشنامه را به 
درس��تی کامل کرده اند. گ��روه دوم افرادی بودند 
که اهداف خود را برای هیچ شخصی بیان نکردند 
زیرا به آنها گفته ش��ده بود که پرسشنامه مشکل 

داشته است و نتیجه آن قابل مطالعه نیست. 
هفته بعد پرسش��نامه دیگری برای دانشجویان 
ایمیل زده ش��د. از آنها خواس��ته شده بود اهداف 
خود را ب��ار دیگر بیان کنن��د و بگویند دقیقا در 
ک��دام روز هفت��ه برای رس��یدن ب��ه آنها تالش 
کرده اند. س��پس پرسش��نامه های تکمیل شده به 
گالوویتزر تحویل داده ش��د و دانشجویان مبلغی 

بابت شرکت در آزمایش دریافت کردند. 
از  دیگ��ری  گروه ه��ای  روی  آزمای��ش  ای��ن 
دانش��جویان نیز انجام ش��د. نتیجه تحقیق نشان 
داد دانش��جویانی ک��ه اهداف خود را ب��ا دیگران 
به اش��تراک گذاش��ته بودند، تالش کمتری برای 
رسیدن به آنها انجام داده اند اما افرادی که فرصت 
نشده بود اهداف خود را به دیگران بگویند، تمایل 

بیشتری برای رسیدن به آنها داشته اند. 
چ�را بی�ان ک�ردن اه�داف نتیج�ه خوبی 

نخواهد داشت؟ 
محقق��ان معتقدند زمانی که ش��خصی در مورد 
اه��داف خود ب��ا دیگران حرف می زند، احس��اس 
رش��د و کمال می کند. همین احساس غروری که 
در آن لحظه برای داش��تن برنامه ریزی مناسب به 
آنها دس��ت می دهد، در آینده به ضررش��ان تمام 
خواهد ش��د. زمانی که ش��ما اهداف خود را روی 
کاغ��ذ می نویس��ید یا آنها را در ذه��ن خود مرور 
می کنی��د، فاصله میان آنه��ا و جایی را که اکنون 
ایس��تاده اید نیز احس��اس می کنید. دانستن این 
فاصله به ش��ما کمک می کند برای پر کردن آنها 
ت��الش کنید. اما زمانی که دیگ��ران را از آرزوهای 
خود مطلع می کنید، ای��ن فاصله به طور مفهومی 
از میان می رود. درواقع احس��اس کاذبی از اینکه 
به هدف رسیده اید به شما دست خواهد داد. این 
باعث می ش��ود کمتر برای رسیدن به آنها تالش 

کنید. 
نکته اصل�ی: اگر واقع��ا می خواهید به اهداف 
خود برس��ید، بهتر است افکار و برنامه های آینده 
را پیش خودتان نگه دارید. طبق توصیه محققان، 
دفعه بعد که خواس��تید هدف��ی را دنبال کنید، با 
هیچ کس در مورد آن صحبت نکنید. این افکار را 
در ذهن خود نگه دارید و برای رس��یدن به آنها از 

هیچ تالشی دریغ نکنید. 
INC :منبع

ترجمه: علی آل علی 

کسب وکار خالق

مدیریت شبکه های اجتماعی - این روزها استفاده از شبکه های اجتماعی بسیار گسترده شده است. بسیاری از کسب و کارها دانش 
یا زمان استفاده از آنها را ندارند. آنها می دانند که استفاده از شبکه های اجتماعی تا چه اندازه می تواند بر بهبود کسب و کارشان تأثیر 
داشته باشد. بنابراین حاضرند هزینه ی زیادی بابت آن پرداخت کنند و به دنبال افراد متخصصی هستند که بتوانند این کار را برایشان 

 انجام دهد. اگر در مدیریت شبکه های اجتماعی تخصص دارید و می توانید محصوالت و خدمات شرکت ها را به فروش برسانید، 
می توانید درآمد خوبی از این راه کسب کنید. فعالیت  اینفلوئنسرها را در فضای مجازی تحت نظر داشته باشید و از استراتژی های آنها 

برای بازاریابی الهام بگیرید.
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آیا می توانید زمان و پول  خود را برای ساختن رویا های تان قربانی کنید؟ 
یا تنها نگران قس��ط های ماهانه تان هس��تید؟ آیا با این هدف برای یک 
شرکت کار می کنید که در آینده، کار خودتان را شروع کنید؟ یا برای یک 
شرکت کار می کنید تا یک جایگاه ثابت به دست آورید؟ آیا با فهم عمق 
مکالمه، تمایالت خودتان را نیز به آن اضافه می کنید؟ یا سر خود را پایین 

می اندازید و کورکورانه از دستورالعمل ها پیروی می کنید؟ 
در هر سازمانی دو دسته از کارکنان وجود دارند: 

-کارکنانی که ذهنیت یک کارمند را دارند 
- کارکنانی که ذهنیت یک کارآفرین را دارند. 

ب��ه گ��زارش س��ایت chetor برخ��ی از اف��راد خودش��ان را اس��یر 
ضرب االجل هایی کرده اند که از پیش برنامه ریزی شده اند. برخی از افراد 
ترجیح می دهند با توجه به اهداف آینده خودشان که طرح ریزی کرده اند، 
کار کنند. مهم نیست که برای یک شرکت کار کنید یا نه. چیزی که بیش 

از همه اهمیت دارد، ذهنیت شما است. 
با توجه به این دو دسته بندی، بیایید ۱۲ تفاوت اصلی یک کارمند و یک 

کارآفرین را بررسی کنیم. 
1-کارمندان کمالگرا اما کارآفرینان عمل گرا هستند

کارمندان با فکر کردن به تکمیل مهارت های مختلف ش��ان، رشد خود 
را در آین��ده محدود می کنند. به ج��ای  اینکه با نگاهی مثبت کارهایی را 
شروع کنند، توانایی ها و نقاط قوت  شان را زیر سوال می برند. کارآفرینان 
درباره همه چیز اطالعات اندکی دارند، درنتیجه کارشان را با یک ورودی 
اندک آغاز می کنند. آنها در تله کمالگرایی نمی افتند و وقت خود را تلف 
نمی کنند. آنها به یاد گیری چیزهای جدید در طول س��فر نوآورانه ش��ان 

باور دارند. 
۲- کارمندان منتظر زمان مناسب می مانند، اما کارآفرینان وقت 

را تلف نمی کنند
کارمندان بهانه ه��ای زیادی برای کامل کردن وظایف ش��ان می آورند. 
آنها اهداف شان را به تعویق می اندازند. کارآفرینان هر زمانی که بخواهند 
کارش��ان را آغاز کنند، س��ه تقویت کننده اصلی دارند؛ عشق، صبوری و 
فداکاری. آنها با درک اینکه فرصت ها دارای عمر کوتاهی هس��تند، آنها 
را دراختی��ار خ��ود قرار می دهند و طرح های مختلفی ب��رای آنها درنظر 

می گیرند. 
3- هدف کارمندان ارتقای شغلی است اما کارآفرینان به توسعه 

کسب و کار فکر می کنند
کارکنان��ی که »ذهنی��ت کارمن��دی« دارند، نگران این هس��تند که 
همکاران ش��ان رش��د کنند و آنها درجا بزنند. آنها سخت کار می کنند تا 
جایگاه  بهتری کس��ب کنند و حقوق باالتری داش��ته باشند. کارآفرینان 
س��خت کار می کنند ت��ا ایده های جدید یاد بگیرند. آنها س��رگرم یافتن 

راه های مختلف برای تحقق رویاهای کسب وکارشان هستند. 

۴- کارمن�دان فقط رویا پ�ردازی می کنند ام�ا کارآفرینان برای 
رویاهای شان برنامه  ریزی می کنند

تفاوتی نمی کند که رویاهای شما چقدر بزرگ باشد؛ رویاها بدون طرح 
هیچ عظمتی ندارند. کارمندان قصرهای پوش��الی در هوا می س��ازند و در 
رویای فرار از کار روزمره هس��تند. آنها در آرزوی سبکی از زندگی هستند 
که در آن ولخرجی کنند. درسوی دیگر، کارآفرینان یک طرح استوار برای 
ش��کل دادن به رویاهای ش��ان دارند. آنها با یک استراتژی مناسب به جلو 

حرکت می کنند. 
۵- کارمندان فکر می کنند »پول همه چیز است« اما کارآفرینان 

می دانند که »زمان همه چیز است.«
کارمندان با تمرکز کردن روی پول برای رشدشان در آینده سرمایه گذاری 
می کنند. آنها فقط به دنبال بازگش��ت  س��رمایه ایمن هستند. کارآفرینان 
می دانن��د که »زمان پول اس��ت.« آنها با تخصیص زمان زیاد برای رش��د 
شرکت، تمرکزشان را از پول به زمان منتقل می کنند. آنها حاضرند ماه ها کار 
کنند، بدون اینکه سودی نصیب شان شود. از آنجا که آنها به تولید ثروت باور 
دارند، به ماه های اولیه که نتایج مطلوبی به همراه ندارند، توجه نمی کنند. 

۶- ناامیدی برای کارمندان پایدار اما برای کارآفرینان موقتی است
رهایی از ناامیدی به شیوه ای بستگی دارد که افراد با آن مبارزه می کنند. 
کارمندان می دانند که هر روز باید فعالیت های روزمره و خس��ته کننده ای 
انجام دهند، درنتیجه عالقه شان را از دست می دهند و با همکاران و اعضای 
خانواده با بداخالقی رفتار می کنند. کارآفرینان نیز با وجود انجام نقش های 
مختلف، گاهی  وقت ها با لحظات خس��ته کننده ای مواجه می ش��وند. این 
مشکل برای آنها زودگذر است، چراکه آنها می خواهند با انجام دادن کاری 

که دوست دارند، به زندگی شان شکل بدهند. 
۷- کارمندان از آزادی می ترس�ند اما کارآفرینان خود را از همه 

ترس ها آزاد می کنند
چه کس��ی دوست ندارد آنگونه که دلش می خواهد زندگی کند؟ از یک 
طرف کارمندان می خواهند آزاد باش��ند و ب��ه دور از محدودیت ها زندگی 
کنند، ازسوی دیگر زندگی شان را با محدودیت های آینده معامله کرده اند. 
کارآفرینان آزادانه زندگی می کنند. معنای این حرف این نیست که آنها بر 
تعهدات شان پایبند نیستند. آنها در محاسبه میزان درست ریسک برای هر 

استراتژی مهارت دارند. 

۸- کارمندان سخت کار می کنند اما کارآفرینان هوشمندانه کار می کنند
کارمندان تمام تالش شان را می کنند تا نظر مثبت رئیس شان را جلب کنند. 
آنها کارشان را به خوبی انجام می دهند و پرونده های بیشتری روی میز کارشان 
جمع می کنند. کارآفرینان با دسته بندی کردن کارهای شان به دو دسته ضروری 
و غیرضروری آنها را اولویت  بندی می کنند. آنها از  »اصل پارتو« پیروی می کنند، 
یعن��ی۲۰ درص��د از کاری را انج��ام می دهند که ۸۰ درصد نتای��ج را به همراه 

می آورد. 
۹- کارمن�دان در س�مت های ش�غلی تعیین  ش�ده کار می کنن�د، 

کارآفرینان شغل خودشان را خلق می کنند
کارمندان باید با توجه به ویژگی های شغلی که دریافت می کنند، وظایف شان 
را انج��ام دهند. ب��دون توجه به عالیقی که دارند، مجبور می ش��وند در محیط 
بیگانه کار کنند. کارآفرینان متخصص نیستند، از آنجا که باید گروه ها را هدایت 
کنند، وظایفی کلی برعهده آنهاس��ت. آنها از خودبنیادی و استقاللی که دارند، 

لذت می برند. 
1۰- کارمندان دیگران را س�رزنش می کنند اما کارآفرینان خودشان 

را اصالح می کنند
ب��رای اینکه ب��ه موفقیت بزرگی در زندگی تان دس��ت پیدا کنید، الزم اس��ت 
شجاعت پذیرش خطاهای تان را داشته باشید. سرزنش دیگران هیچ سودی ندارد. 
کارکنانی که »ذهنیت کارمند« دارند، عادت کرده اند که سرزنش، توجیه و شکایت 
کنند. کارآفرینان می دانند که خودشان مسئول همه تصمیمات شان هستند. آنها 

به جای اینکه روی اشتباهات شان سرپوش بگذارند، آماده اند آنها را بپذیرند. 
11- کارمندان تعطیالت را زمانی برای آسایش می دانند اما کارآفرینان 

در تعطیالت باورهای شان را بازنگری می کنند
کارمندان به شدت در انتظار تعطیالت هستند. آنها فقط به دنبال این هستند 
که خود را از استرس دفتر کار نجات بدهند. برخی از آنها برنامه ریزی می کنند 
تا پیش از روبه روش��دن با یک اول هفته خس��ته کننده دیگر به مسافرت بروند. 
کارآفرینان نیز چشم انتظار تعطیالت هستند، اما آنها برای طرح کسب وکارشان 
در اول هفته برنامه ریزی می کنند. محیطی که در آن مزاحمتی وجود ندارد، به 

آنها کمک می کند باورشان را افزایش دهند. 
1۲- کارمن�دان بع�د از شکس�ت خوردن خودش�ان را می بازن�د اما 

کارآفرینان از شکست ها درس می گیرند
شکست اجتناب ناپذیر است. اگر آماده در آغوش گرفتن شکست نیستید، قادر 
نخواهید بود به ایده های نو دست پیدا کنید. کارمندانی که  »ذهنیت کارمندی« 
دارند، در زمان هایی که کشمکش بیشتری وجود دارد، اعتماد به  نفس  شان را از 
دست می دهند. آنها به شکست همچون یک بن بست نگاه می کنند. کارآفرینان در 
همه شکست ها، فرصت هایی می بینند. آنها پس از شکست خوردن، اشتیاق خود 
را از دست نمی دهند. آنها هر سقوط را جبران می کنند و آن را بهبود می بخشند. 

به این ترتیب آیا شما یک کارمند هستید یا یک کارآفرین؟ 
huffingtonpost برگرفته از

۱۲ تفاوت مهم بین کارمندان و کارآفرینان
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اخبار

 تبریز – اسد فالح- مدیر امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی از 
افزایش 80 درصدی تسهیالت پرداخت شده توسط این بانک در استان در 
سال 1395 نسبت به سال 1392 خبر داد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، 
حسن سعیدی اصل در جمع خبرنگاران با تبریک روز خبرنگار، عملکرد بانک 
ملی استان آذربایجان شرقی در دولت تدبیر و امید را تبیین کرد. وی گفت: 
در سال 1392 در بخش های صنعت، معدن، کشاورزی، خدمات بازرگانی، 
مسکن و قرض الحسنه 8 هزار و 274 میلیارد و 858 میلیون ریال و در سال 
1395 ب��ه میزان 14 هزار و 728 میلیارد و 241 میلیون ریال تس��هیالت 
پرداخت ش��د. وی همچنین از افزایش 6 برابری تسهیالت ازدواج پرداخت 
ش��ده در استان توس��ط بانک ملی در سال 1395 نس��بت به سال 1392 
خبر داد و گفت: در چهار س��ال فعالیت دولت تدبی��ر و امید 2 هزار و 307 
میلیارد و 385 میلیون ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت شد. وی 
اظهارکرد: بانک ملی استان آذربایجان شرقی در این سال ها با پرداخت 56 
هزار و 252 فقره تسهیالت ازدواج سرآمد بانک های استان بوده است. مدیر 
امور شعب بانک ملی در آذربایجان شرقی میزان تسهیالت اشتغال پرداخت 
شده به مددجویان بهزیستی و کمیته امداد استان را در چهار سال گذشته 
884 میلیارد و 449 میلیون ریال اعالم کرد و گفت: توسط این بانک 2 هزار 
و 112 میلی��ارد و 432 میلیون ریال تس��هیالت در قالب طرح رونق تولید 
پرداخت ش��ده است. سعیدی اصل همچنین گفت: در سفر کاروان تدبیر و 
امید به استان آذربایجان شرقی تعداد 427 فقره تسهیالت قرض الحسنه به 
میزان هشت میلیارد و 540 میلیون ریال به مردم این استان پرداخت شد. 
مدیر امور ش��عب بانک ملی در آذربایجان شرقی از افزایش 95.15 درصدی 
منابع این بانک در سال 1395 نسبت به سال 1392 خبرداد و گفت: مصارف 
بانک ملی در استان در همان بازه زمانی 89.49 درصد افزایش داشته است. 
وی با بیان اینکه بان�ک مل�ی ای�ران در اس��ت�ان آذربایجان ش��رقی، با دارا 
بودن 318 دستگاه ATM )بیشترین دستگاه خودپرداز در بین بانک های 
اس��تان( بزرگترین ارائه دهنده خدمات بانک��داری الکترونیک از طریق این 
دستگاه هاست، اظهارکرد: در طی س�ال ه�ای 94 و 95 تع�داد 35 دستگ�اه 
جدی�د خری�داری ش�ده که 20 دستگ�اه در مح�ل ه�ای جدی�د نص�ب و 
تع�داد 15 دس��تگاه جایگزین دستگاه های فرسوده شد. وی با اعالم اینکه 
پیش از سال 1392 تعداد دستگاه های POS نصب ش�ده در استان هشت 
هزار و 381 دستگاه بود، گفت: تا پایان بهمن ماه 1395 این تع�داد ب�ه 23 
هزار و 777 دستگ�اه اعم از ثابت و سیار رسی�د ک�ه این روند رو به افزایش 

همچنان در جهت رضایت مش��تری�ان بان�ک و استفاده عموم مردم از این 
دستگاه ها سیر صعودی خود را ادامه خواهد داد. سعیدی با اشاره به شکل 
گیری کانون جوانه ها توسط بانک ملی با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان 
با مفاهیم پول�ی و اقتص�ادی، گفت: با توجه به اینکه محتوای مناسب�ی در 
راس��تای آموزش علم اقتصاد و باال بردن سواد اقتصادی کودکان و نوجوانان 
موجود نبود، در این طرح با استفاده از جذابیت باالی محیط وب برای کودکان 
و نوجوانان امروزی مفاهیم اقتصادی در محیطی شاد و سرگرم کننده آموزش 
داده می شود تا با مفاهیم پس انداز کردن و تنظیم دخل و خرج آشنا شوند. 
وی از جذب بیش از 100 هزار عضو در کانون جوانه های استان آذربایجان 
ش��رقی خبر داد و گفت: تفاهم نامه ای هم با اداره کل آموزش و پرورش و 
همچنین سازمان نوسازی مدارس استان در راستای توسعه همکاری های 
دوجانبه به خصوص آش��نایی نوجوانان با سامانه کانون جوانه ها امضا شده 
اس��ت. سعیدی به س��رمایه گذاری در شرکت های دانش بنیان و همکاری 
پژوهشی در حوزه های بانکداری نوین، فناوری اطالعات و مدیریت سازمانی 
به عنوان زمینه دیگر همکاری بین بانک ملی ایران و موسسه های آموزش 
عالی کشور اشاره کرد و گفت: درهمین راستا در رویداد استارت آپ میت آپ 
تبریز ) رویدادکارآفرینی و فناوری ( از ایده های نخبگان بومی که راهکارهای 
جدیدی برای حل مشکالت و مسائل موجود در دنیای فناوری ارائه دادند ، 
در مهرماه 1395 حمایت کردیم. وی به احداث خانه بهداشت روستای ساری 
سولی، مشارکت در احداث خانه بهداشت روستاهای دیزج صفرعلی، آقابابا 
سنگ، طرزم، ینگجه و نگارستان ورزقان به عنوان رویکردهای حمایتی بانک 
ملی از توس��عه مناطق محروم اشاره کرد و افزود: مشارکت 100درصدی در 
احداث مدرسه شهدای بانک ملی روستای میرزا علی کندی از دیگر خدمات 
انجام شده در این راستاست. وی با اشاره به اینکه در مهر ماه 1394 به صورت 

آزمایش��ی و دراسفند ماه همان س��ال به صورت رسمی سامانه بام رونمایی 
ش��د، هدف از ایجاد این سامانه را تحقق دو ش��عار» نوآوری پایانی ندارد« 
و » مشتریان ما الیق بهترین خدماتند« عنوان کرد. وی اظهارکرد: سامانه 
بام عالوه ب��ر ارائه خدمات متداول بانکداری اینترنتی، ارائه دهنده خدماتی 
نوین در حوزه حسابداری شخصی است. سعیدی اصل ادامه داد: سامانه بام 
جدیدترین سامانه بانکداری اینترنتی بانک ملی ایران است که با استفاده از 
آخرین تکنولوژی های حوزه فناوری و مجموعه ای از خدمات قابل ارائه به 
مش��تریان طراحی و ارائه ش��ده اس��ت . وی گفت: این سامانه بدون نیاز به 
هیچ نوع برنامه جانبی قابل نصب در گوش��ی های I.O.S و اندروید اس��ت 
و قابلی��ت انجام تمامی خدمات یک بانک از جمله نمای�ش آنالی�ن مان�ده، 
صورتحس�اب، انتق�ال پ�ول از حساب به کارت یا حساب و پرداخت قبوض 
و خرید ش��ارژ و پرداخت اقس�اط تسهی�الت را دارد. وی اعالم کرد: به علت 
سهولت و امنیت و سرعت بی نظیر این سامانه تعداد کارب�ران ای�ن سامان�ه 
از 19 هزار و 25 نف�ر عض�و در مرداد 1395 به 43 هزار و 195 نفر در پایان 

اسفند ماه 1395 رسید. 
وی در پایان با اش��اره به عملکرد وصول مطالبات بانک ملی در اس��تان 
آذربایجان شرقی گفت: با پیروی از منویات مقام معظم رهبری از سال 1392 
ضمن عملکرد بسیار درخشان بانک ملی در حمایت از واحدهای تولیدی، با 
بهره گیری از ابزارهای مطالباتی نس��بت به کاه�ش مطالبات اقدام شده و 
NPL ) نسبت مانده مطالبات غیر جاری به مان�ده ناخال�ص تسهی�الت ( 
این بانک در پایان اسفند ماه 1395 به 3.6% رسیده که در مقایسه با سایر 
بانک های استان و با توجه به حجم تسهیالت پرداخت شده، بسیار مطلوب 
است. رئیس شورای هماهنگی بانک های آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه 
س��ال گذشته بانک های ملی، سپه ، کشاورزی و صادرات بیشترین سهم را 
در پرداخت تسهیالت رونق تولید در استان داشتند، گفت: امسال به منظور 
مشارکت همه بانک ها توزیع سهمیه بر اساس منابع خواهد بود. سعیدی اصل 
با اعالم اینکه امسال 8 هزار و 800 میلیارد ریال تسهیالت رونق تولید برای 
استان اختصاص یافته است، بر ضرورت همراهی همه بانک ها اعم از دولتی 
و خصوصی در پرداخت تس��هیالت رونق تولید تاکید کرد. وی با اش��اره به 
اختصاص 4 هزار و 400 میلیارد ریال تسهیالت بازسازی نوسازی واحدهای 
تولیدی به بانک های استان، گفت: از بانک هایی که سهمیه کمتری از منابع 
رونق تولید دارند انتظار می رود از این محل در راس��تای شکوفایی تولید و 

اشتغال استان مشارکت کنند.

اهواز - ش�بنم قجاوند - مدیرعامل ش��رکت سهامی برق منطقه ای 
خوزستان از نهضت 100 واتی ملی برای صرفه جویی در پیک مصرف برق 
 خبر داد و خواس��تار مش��ارکت همه مردم در این طرح ملی ش��د. محمود 
دشت بزرگ در گفت و گو با برنامه فاز مثبت که از شبکه سه سیما پخش 
ش��د، افزود: مردم خوزس��تان از ابتدای خردادماه تاکنون روزهای گرمی را 
س��پری کردند به طوری ک��ه دمای هوا در برخی روزه��ا به 54 درجه نیز 
رس��یده اس��ت. وی ادامه داد: معموالً ما در مرداد ماه انتظار پیک مصرف را 
داریم که برای اولین بار در تاریخ صنعت برق خوزستان پیک مصرف به دلیل 
افزایش بی سابقه دمای هوا در 24 خرداد ماه امسال به وقوع پیوسته است.  
دشت بزرگ تصریح کرد: در 24 مرداد ماه سال گذشته پیک مصرف 7858 
مگاوات بوده، درحالی که پیک مصرف امسال تاکنون درمورخ 28 تیرماه رخ 
داده که 8220 مگاوات بوده است. وی اضافه کرد: از ابتدای خردادماه تا 10 
مرداد امس��ال تعداد 39 روز دمای هوا در استان خوزستان باالی 49 درجه 
بوده که 11 درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته رشد داشته است. 

مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای خوزستان در ادامه این مصاحبه 
تلویزیونی اظهار داشت : در شبکه سراسری 34 میلیون مشترک برق وجود 
دارد که اگر هر مش��ترک 100 وات از مص��ارف خودش را کم کند معادل 
3400 م��گاوات صرفه جویی در مصرف برق صورت خواهد گرفت که این 
میزان حدود 41 درصد بار کل مصرف خوزس��تان اس��ت. وی تصریح کرد: 

 از همه هموطنان و مردم خوزس��تان دعوت م��ی کنم در جنبش کاهش
 100 واتی مصرف برق مش��ارکت فعال داش��ته باش��ند تا مناطقی مانند 
خوزستان که دمای هوا بسیار باال است، مردم دچار خاموشی نشوند. دشت 
بزرگ در ادامه با اشاره به کاهش مصرف 200 مگاواتی مصرف برق به دلیل 
تعطیلی ادارات در س��اعت 13 در دمای باالی 49 درجه گفت: با همکاری 
استانداری خوزستان برای نختسین بار این مدل از سال گذشته طراحی و 
اجرا شده که از ابتدای امسال تاکنون 27 روز ادارات دردمای باالی 49 درجه 
برای صرفه جویی در مصرف انرژی الکتریکی ساعت 13 تعطیل شدند. وی 
اضافه کرد: این طرح ابتکاری توس��ط ش��ش استان دیگر نیز الگو برداری و 
مورد اس��تفاده قرار گرفته است. مدیرعامل شرکت سهامی برق منطقه ای 
خوزس��تان همچنین در این برنامه اعالم کرد به مناس��بت والدت حضرت 
امام رضا)ع( این شرکت به بهترین فیلم های ِسلفی که با موضوع مدیریت 
مصرف برق گرفته ش��ود عالوه بر 24 جایزه برنامه فاز مثبت به هشت نفر 

کمک هزینه سفر به مشهد مقدس پرداخت خواهد کرد.

بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- معاون امور مشترکین آبفاي 
هرمزگان از شناس��ایي بیش از یک هزار و 400 انشعاب غیرمجاز آب در 
 س��طح استان خبر داد و گفت: س��اماندهي انشعابات غیرمجاز طبق یک 
برنام��ه ریزي منس��جم و پس از ابالغ قانون مجازات اس��تفاده کنندگان 
غیرمجاز آب در حال اجراس��ت. "علي رضایي سردره" با اشاره به این که 
بیشترین انشعابات غیرمجاز اس��تان در حاشیه شهر ها قرار دارند، افزود: 
استفاده کنندگان انشعابات غیرمجاز تا پایان شهریور ماه مهلت دارند نسبت 
به تبدیل وضعیت انشعاب خود اقدام کنند. وي تصریح کرد: وجود انشعابات 
غیرمجاز در شهرها موجب افزایش هدررفت آب شده است. همچنین نصب 
غیراصولي اینگونه انشعابات نیز موجب کاهش عمر مفید شبکه ، احتمال 
ورود آلودگي به ش��بکه و به تبع آن خطرات بهداش��تي ناشي از آن مي 

ش��ود که این خطرات بس��یار جدي بوده و بایستي از بروز آن جلوگیري 
کرد.   وی با بیان اینکه اس��تفاده غیرمجاز از ش��بکه آب شهري براساس 
قانون مجازات اس��تفاده کنندگان غیرمجاز از آب ، برق ، تلفن، فاضالب 
و گاز جرم بوده و مش��مول جریمه تا دو برابر بهاي خدمات مصرفي مي 
شود، تصریح کرد: درصورت تکرار استفاده غیرمجاز، نسبت به قطع انشعاب 
به مدت س��ه ماه تا شش ماه اقدام خواهد شد. همچنین مبناي محاسبه 
جریمه ها مطابق قانون فوق، باالترین نرخ تعرفه مي باش��د. وي با تاکید 
بر لزوم مراجعه اس��تفاده کنندگان غیرمجاز نسبت به تبدیل وضعیت و 
مجازسازي انشعابات خود، گفت: با توجه به مواد 3 و 4 قانون مذکور، امکان 
واگذاري انشعاب غیردائم با اخذ هزینه هاي انشعاب و تعهد رسمي امالک 
فاقد سند وجود دارد که متقاضیان مي توانند با ارائه مدارک فوق تا پایان 

شهریور ماه با مراجعه به امور آب و فاضالب شرق و غرب در بندرعباس و 
نواحي)شهرستان ها( نسبت به مجاز سازي انشعاب خود اقدام نمایند. وي 
افزود: در صورت عدم مراجعه، مطابق ضوابط و قوانین موجود، شرکت آب 
و فاضالب استان نسبت به پیگیري قانوني حقوق خویش اقدام خواهد کرد. 
مهندس رضایي سردره در ادامه اظهار داشت: سرانه مصرف آب شهروندان 
هرمزگاني در بخش خانگي 111 لیتر در ش��بانه روز که نسبت به سرانه 
مصرف آب در کشور )150 لیتر در شبانه روز( رقم قابل قبولي است. اما با 
توجه به افزایش گرماي هوا و باال رفتن میزان مصرف در تابستان، انتظار 
مي رود شهروندان همچون سال هاي گذشته براي برخورداري از شبکه آب 
پایدار، نیازهاي خود را در زماني خارج از ساعات پیک مصرف برآورده کنند 

و در مصرف آب نهایت صرفه جویي را داشته باشند.  

س�اری -دهقان - با ایجاد 3 شهرک جدید در سال جاری، با یک هزار 
و 53 هکتار مساحت در استان، تعداد شهرک های صنعتی مازندران به 42 
واحد رس��ید و مساحت این ش��هرک ها نیز 57 درصد افزایش یافت و برای 
نخس��تین بار نیز دو ش��هرک صنفی غیردولتی در مازندران، راه اندازی شد. 
به گزارش خبرنگار مازندران، سید مصطفي موسوي در بازدید از خبرگزاري 
صداوس��یمای استان، به مناس��بت روز خبرنگار و 21 مرداد روز حمایت از 
صنایع کوچک  گفت: این ش��هرک ها ش��امل ش��هرک صنف��ی غیردولتی 
 برنج و ش��هرک صنفی غیردولتی بنکداران اس��ت که در آمل مستقر است. 
سید مصطفی موسوی افزود: شهرک برنج با 410 عضو و شهرک بنکداران 
با 125 عضو در س��ال جاری ، آغاز بکار کردند. وی تصریح کرد: با توجه به 
اهمیت و کمبود زمین و شرایط اقلیمی  استان مازندران، ایجاد و راه اندازی 

چنین شهرک هایی در استان، ضروری است. مدیرعامل شرکت شهرک های 
صنعتی مازندران با اشاره به فعالیت 39 شهرک و ناحیه صنعتی با 1 هزار و 
923 هکتار در استان مازندران خاطرنشان کرد: با پیگیری های به عمل آمده 

و با ایجاد 3 شهرک جدید در سال جاری با یک هزار و 53 هکتار مساحت 
در استان، تعداد شهرک های صنعتی مازندران به 42 واحد رسید و مساحت 
این شهرک ها نیز 57 درصد افزایش یافت. موسوی اضافه کردن اراضی بایر 
و غیرقابل کشت به شهرک ها و واحدهای صنعتی را از مزایای افزایش سطح 
شهرک ها و نواحی صنعتی مازندران بیان کرد و گفت: زمینه انتقال صنوف 
تولیدی به ویژه صنوف آالینده از حاشیه شهرها به شهرک ها و نواحی صنعتی، 
از دیگر برنامه های این شرکت است. وی معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی 
را از برنامه های حمایتی شرکت شهرک های صنعتی مازندران اعالم و تصریح 
کرد: واحدهایی که در شهرک ها و نواحی کمتر توسعه یافته مستقر هستند تا 
13 سال و واحدهایی که در شهرک ها و نواحی توسعه یافته مستقر هستند تا 

7 سال از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.

 افزایش 80 درصدی تسهیالت پرداخت شده توسط بانک ملی در آذربایجان شرقی

مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان خبر داد

نهضت 100 واتی ملی برای صرفه جویی در پیک مصرف برق 

معاون امور مشتركین آبفاي هرمزگان خبر داد

شناسایي 1400 انشعاب غیرمجاز در هرمزگان

راه اندازی شهرک های صنفی غیردولتی، نخستین بار در مازندران 

زنج�ان- خبرنگار فرصت امروز- به گ��زارش دفترروابط عمومي 
شرکت توزیع نیروي برق استان زنجان، دکتر یوسفی مدیرعامل سازمان 
همیاری شهرداریهای زنجان با اتفاق هیات همراه با حضور در دفتر کار 
مهندس علیزاده رئیس هیات مدیره ومدیرعامل این ش��رکت راه هاي 
تعامل في مابین را مورد بررس��ي قرار دادن��د . مهندس علیزاده ضمن 
قدرداني از ابراز لطف و ارتباط خوب این دو دس��تگاه خدمات رس��ان ، 

گفت : تعامل تنگاتنگ ش��هرداري ها با دستگاه هاي خدمات رسان از 
جمله شرکت توزیع نیروي برق امري ضروري وبسیار مهم وحیاتي است. 
وي افزود: به منظور توسعه شهري و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان 
ضرورت دوچندان دارد و با تالش دوطرف کیفیت زندگي شهروندي در 
شهرها بهتر از پیش خواهدشد.وي تاکید کرد : درخصوص رعایت اصول 
مبلمان شهري در حال راي زني با شرکت هاي طرف قرارداد هستیم تابا 

بهره گیري از پایه هاي روشنایي معابر زیبا و مناسب شان مردم گام هاي 
موثرتري برداریم . دکتر یوسفی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای 
زنجان نیز با تبریک انتصاب مهندس علیزاده به عنوان مدیرعامل شرکت 
توزیع نیروي برق اس��تان زنجان به تش��ریح راه هاي تعامل في مابین 
پرداخت و تصریح کرد: با ارتباط مناسب بین این دو دستگاه هم استاني ها 

شاهد رشد وتوسعه وضعیت زندگي شهري خواهندشد.

بوش�هر- خبرن�گار فرصت امروز - مدیرعامل ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان بوش��هر گفت: قیمت تمام شده هر متر مکعب آب 
تولیدي از تاسیسات آب شیرین کن استان بوشهر 7 هزار و 34 تومان 
اس��ت که 350 تومان معادل 5 درصد مبلغ تمام شده از مشترکین 
دریافت مي شود. به گزارش روابط عمومي و آموزش همگاني شرکت 
آب و فاضالب استان بوشهر ، کیقباد یاکیده با بیان اینکه تولید آب 
آشامیدني از تاسیسات آب شیرین کن در سواحل استان بوشهر یکي 
از برنامه هاي شرکت آبفا است اظهار داشت: براي تامین منابع پایدار 
آب در استان بوشهر طرح تولید آب آشامیدني از آب دریا در شرکت 
آبفا طراحي و اجرایي ش��ده اس��ت اما حمایت مردم در پرداخت آب 
بها هم بسیار مهم است . وي با بیان اینکه اکنون بیش از 90 درصد 
منابع آب آش��امیدني استان بوشهر در استان هاي همجوار قرار دارد 
تاکید کرد: آب آش��امیدني استان بوشهر از طریق خطوط طوالني با 
سرمایه گذاري هنگفت وارد مخازن و شبکه توزیع آب استان بوشهر 
مي شود . بنابراین عالوه بر آمادگي براي هر گونه خطر احتمالي نقص 
در نقط��ه از خط��وط ، صرفه جویي و قدردان��ي از این نعمت بزرگ 

ضروریس��ت . مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با بیان 
اینکه براي جلوگیري از بحران کم آبي، تولید آب از منابع تاسیسات 
آب شیرین کن از برنامه هاي مهم این شرکت است خاطر نشان کرد: 
تولید 95 هزار متر مکعب آب در شبانه روز از تاسیسات آب شیرین کن 
در دستور کار شرکت آبفا استان بوشهر قرار گرفت که اکنون 2 پروژه 

آن در شهرهاي بوش��هر و کنگان با مشارکت بخش خصوصي وارد 
تولید شده است. یاکیده با اشاره به سرمایه گذاري 420 میلیارد ریالي 
براي ساخت تاسیسات آب شیرین کن گفت: تاسیسات آب شیرین کن 
بوش��هر و کنگان هر کدام با ظرفیت تولید 10 هزار متر مکعب آب 
در ش��بانه  روز و هر کدام با سرمایه گذاري 420 میلیارد ریالي بخش 
خصوصي بهره برداري شده است . وي با اشاره به پرداخت یارانه براي 
رفاه مشترکان در استفاده از آب تولیدي از تاسیسات آب شیرین کن 
تصریح کرد: سرمایه گذار آب شیرین کن هر متر مکعب آب به میزان 
7 هزار و 34 تومان در اختیار ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوشهر 
قرار مي دهد و با 5 درصدي میزان خرید یعني معادل هر متر مکعب 
350 تومان در اختیار ش��هروندان بوشهري و کنگاني قرار مي گیرد. 
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر مدیریت 
مصرفه بهینه در مصرف آب آشامیدني افزود: با توجه به اینکه بحران 
کم آبي در تمامي نقاط کش��ور از جمله استان بوشهر وجود دارد جا 
دارد مشترکان آب در مدیریت مصرف با شرکت آب و فاضالب همراه 

باشند تا آب به صورت عادالنه توزیع شود.

دیدار مدیرعامل سازمان همیاري شهرداري ها با مهندس علیزاده، مدیرعامل توزیع برق استان زنجان

5 درصد مبلغ آب بهاي تولیدي آب شیرین كن بوشهر و كنگان از مشتركان دریافت مي شود

فرزند طالیی مسجدسلیمان با استقبال پرشور مردم وارد زادگاهش شد
اهواز - خبرنگار فرصت امروز- رحمان اورامه وزنه بردار طالیی تیم ملی کشورمان با استقبال 
پرش��ور مدیران دوایر دولتی و مردم وارد زادگاهش شد . مراسم استقبال از رحمان اورامه وزنه بردار 
ملی پوش کشورمان در میدان دانشجوی این شهر برگزار شد . طی این آیین که به همت شرکت بهره 
برداری نفت و گاز مسجدسلیمان صورت گرفت ؛ علی عسکر ظاهری نماینده مردم در مجلس شورای 
اس��المی  – قباد ناصری مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و اعضای هیأت 
مدیره این ش��رکت – علي شجاعي شهردار گلگیر- عبدالرضا صالحی رییس اداره ورزش و جوانان،  
علی عیدی وندی رییس هیأت وزنه برداری و جمع زیادی از ورزشکاران شهرستان حضور داشتند . در این مراسم که با وجود گرمای بسیار زیاد 
هوا انجام شد در بدو ورود رحمان اورامه این جوان طالیی تیم ملی وزنه برداری کشورمان با شاخه های گل دوستدارانش مواجه شد و بر شانه های 

آنها وارد زادگاهش گردید .

2500 هکتار از مراتع فقیر و اراضی بیابانی گلستان احیاء می شود
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: در سال 1396 بیش از یک و نیم میلیون 
اصله نهال مرتعی و بیابانی در جهت مقابله با بیابان زایی و اصالح و احیاء مراتع تولید می شود.مهندس تاج قلی فرهنگ دوست در گفتگو با خبرنگار 
پایگاه اطالع رسانی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان اظهار کرد: نهال های تولید شده در جهت مقابله با بیابان زایی و تقویت پوشش 
 گیاهی مراتع در عرصه های مناطق بیابانی خش��ک و نیمه خش��ک در س��طحی معادل 2500 هکتار کشت می شود.وی افزود: مجموع اعتبارات 
پیش بینی شده جهت اجرای عملیات مقابله با بیابان زایی و اصالح و احیاء مراتع از محل اعتبارات ملی و استانی بیش از 50 میلیارد ریال می باشد.

مهندس فرهنگ دوست تصریح کرد: مقابله با بیابان زایی در شمال گلستان با تقویت پوشش گیاهی و استقرار گونه های مقاوم به خشکی و شوری 
است و از طریق کاشت نهال مرتعی و نیز اجرای عملیات مدیریت رواناب همراه با بذر پاشی در سطح 3000 هکتار و اجرای عملیات احداث باد شکن 
زنده به طول 10 کیلومتر با مشارکت بهره برداران و اجرای طرح های مرتعداری در مراتع قشالقی می توان اراضی مراتع در حال تخریب و یا تخریب 
یافته را احیا نمود.رئیس اداره مرتع منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: 300 هزار هکتار از اراضی شهرستان های آق قال، اراضی ساحلی 
گمیشان، گنبد کاووس و بخشی از مراوه تپه با خطر خشکی و بیابان زایی روبه رو می باشد که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 

در قالب طرح های مصوب، برنامه مدون جهت مقابله با پدیده بیابان زایی در دستور کار دارد.

مدیر كل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان خبر داد
 تخصیص بیش از 16میلیارد تومان به منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان 

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- ابوطالب قزلسفلو در گفت و گو با پایگاه خبری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان گفت: از 
محل اعتبارات تبصره 36 استانی وملی ، مبلغ بیش از 16میلیارد تومان به بخش منابع طبیعی وآبخیزداری استان گلستان تخصیص یافت.مدیر کل 
منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان در ادامه افزود:  با این اعتبار ضمن تجهیز یگان های حفاظتی منابع طبیعی شامل28 دستگاه خودروهای 
اطفاء حریق و کمک دار، 10 دستگاه تراکتور، 2دستگاه بیلبکو به همراه تجهیزات متعلقه ، 6دستگاه دوربین پایش اطفا حریق جهت استفاده در 
مناطق بحرانی جنگل و نیز خرید صدها وسایل انفرادی و تجهیزات حفاظتی و کانکس، اقدام به احیای بیش از 4هزار هکتار از مراتع استان همراه 
با تولید 350 هزار نهال های بوته ای ودرختچه ای برای کاشت در مراتع ضعیف وجلوگیری از بیابانی شدن در شمال استان خواهیم کرد.ایشان در 
انتها گفتند: با تخصیص بخشی از اعتبار مذکور 17 مورد سازه های کنترل سیل ورسوب در بخش آبخیزداری شامل سازه های خاکی وسنگ و 

مالتی وگابیونی اجرا وتکمیل شده است.

بزرگداشت روز جهانی جنگلبان در اداره كل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان
گرگان- خبرنگار فرصت امروز- 9 مرداد ماه مصادف با 31جوالی روزی است که به نام روز جنگلبان نامگذاری شده و تمام کشورها با توجه 
به ارزش و اهمیت منابع طبیعی اقدام به برگزاری مراس��می نمادین در بزرگداش��ت طبیعت و خصوصاً حافظان آنهابرگزار میکنند ، از این رو اداره 
کل منابع طبیعی استان گلستان نیز در پاسداشت چنین روز ارزشمندی اقدام به برگزاری مراسمی تحت همین عنوان " روز جنگلبان" با حضور 
مدیریت این اداره کل، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل ، روسای ادارات ستادی و شهرستانی نمود.این مراسم از با تالوت آیاتی از کالم 
اهلل مجید آغاز شد و پس از آن حجت االسالم یوری مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل طی سخنان مختصری ضمن ابراز خرسندی از 
حضور در جمع حافظان منابع طبیعی بیان نمودند: در سرکشی هایی که از حوزه ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری داشتم پی بردم به خلوصی که 
کارکنان منابع طبیعی دارند که علی رغم دریافت حقوق ناچیز اما عاشقانه در حراست و حفاظت از انفال ، خصوصاً در زمان بروز حریق خستگی 
ناپذیر در اطفاء هرچه س��ریعتر آن مش��غول به خدمت میشوند و این همان کرامت انسانی است که در هفته آن هستیم ، کرامتی که جنگلبان با 
 س��عی و ت��الش در خدمت حفظ انفال الهی اس��ت ، خدم��ت در این راه یعنی کرامت که ائمه اطه��ار)س( از آن به عنوان جوانمردی یاد میکنند.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ادامه گفتند: در گذشته بزرگانی همچون حضرت خدیجه)س( با وقف مالش به حضرت پیامبر برای ترویج دین 
اسالم ، فاطمه )س( با وقف زندگی خود در همراهی با علی)ع( و زینب)س( با همراهی با برادر و خصوصاً بیان سخنرانی هایی در اسارت که با شجاعت 
تمام باعث روشنگری  افکار عمومی شدند که اگر نبود این کرامت ایشان والیت حسین ابن علی )ع( به اتمام نمی رسید ، این بزرگان  کراماتی از خود 
به یادگار گذاشتند که امروز برما واجب است پیروی از قرآن و عترتی که رسول ا... فرمودند برایتان به یادگار گذاشتم  و ما باید پیروی کنیم از این 

یادگارهای ارزشمند پیامبر رحمت تا به گمراهی و  بدبختی نیفتیم.

ممیزی شاخص های عملکردی HSE  در بندرامام خمینی)ره(
 )HSE( در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست )اهواز- خبرنگار فرصت امروز- ممیزی شاخص های عملکردی بندرامام خمینی )ره
براس��اس الزامات اس��تانداردهای مدیریتی روز جهان با حضور تیمی مرکب از ممیزان سازمان بنادر و دریانوردی طی مردادماه سال جاری صورت 
پذیرفت. معاون اداری و مالی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به حضور ممیزان سازمان بنادر و دریانوردی متشکل از  کارشناسانی  
از بنادر شهید رجایی، باهنر و آبادان اظهار داشت: کارشناسان ممیز، طی این فرآیند، میزان انطباق کلیه فرآیندهای حاکمیتی، اصلی، پشتیبانی و 
مدیریتی و عملکرد مرکز ایمنی و آتش نشانی بندرامام خمینی)ره( را براساس استانداردها و الزامات درون سازمانی و بین المللی  مقایسه کرده و ضمن 
بررسی مستندات موجود، گزارش یافته های خود را ارائه نمودند. سیاوش در ادامه افزود: شورای عالی ایمنی، بهداشت و محیط زیست )HSE( در 
این مجتمع بزرگ بندری متشکل از مدیران ارشد این اداره کل و کمیته های فرعی متعدد، تالش نموده با برگزاری نشست های ادواری و الزام کلیه 
فعالین در این مجتمع بندری، تمامی الزامات و استانداردهای مدیریتی مرتبط با حوزه های مذکور را به طور کامل پیاده سازی و اجرا نمایند و در این 
راستا نیز موفق شده ضمن ارتقاء آموزش نیروهای انسانی و تمهید زمینه های الزم، خطاهای انسانی و حوادث را به حداقل برساند. وی در ادامه ضمن 
ابراز خرسندی از حضور این تیم ممیزی در این مجتمع بندری بیان داشت: به دنبال دقت نظر این تیم در کشف و یافتن نقاط قابل بهبود، زمینه 
ی مناسب برای شناسایی کاستی ها و گسترش پوشش الزامات ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی و تقویت تالش ها در این راستا فراهم می گردد. 

دعوت از 3 والیبالست منطقه خلیج فارس برای حضور در تیم منتخب شركت خطوط لوله ومخابرات
بندرعباس - خبرنگار فرصت امروز- س��ه نفر از والیبالس��ت های منطقه خلیج فارس به تیم منتخب شرکت خطوط لوله و مخابرات برای 
مسابقات پاالیش و پخش دعوت شدند. به گزارش روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران منطقه خلیج فارس ، مسئول ورزش 
منطقه خلیج فارس گفت : این دوره از مسابقات والیبال بانوان 5 روزه و به میزبانی منطقه اصفهان با شرکت 7 تیم از مناطق 12 گانه در دو گروه 3 و 
4 تیمی برگزار شد. محمدشهاوند افزود : با توجه به درخشش در بازیها 3 نفر از نفر والیبالست های این منطقه به نام های رقیه سیاوشی ، مریم صفر 

زاده و تارا طاهرزاده به تیم منتخب والیبال شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران دعوت شدند.
 

مهندس محمدزاده عنوان نمود :
بدون تالش در جهت ارتقای ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط مناسبي را داشت

ساری - دهقان - مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای  استان مازندران ، ایمن سازي محورها را از اولویتهاي 
کاري این اداره کل برشمرد و افزود : راهداري وظیفه ذاتي این اداره کل بوده و بدون تالش راهداران در جهت ارتقاء 
ایمني نمي توان انتظار بهبود شرایط مناسبي را داشت. به گزارش خبرنگار مازندران ، مهندس احمد آفرین محمدزاده  
با بیان این مطلب افزود: هم اکنون عمده تالش هاي این اداره کل صرف نگهداري و حراست از شبکه راهها ، تأمین 
ایمني عبور و مرور به منظور حفظ و بهره برداري بهینه از سرمایه گذاریهاي انجام شده در این بخش میگردد. وي در 
ادامه تصریح کرد: امري که امروزه در فرهنگ سازماني ،عملیات راهداري نام گرفته است ، انجام هرگونه عملیات اجرائي 
و کنترل ترافیک بر روي راههاي موجود ضمن حفظ ایمني استفاده کنندگان از راه ، جریان روان و ایمن ترافیک را به همراه دارد . لذا برنامه ریزي 
مناسب و هماهنگ فعالیت ها بمنظور تأمین ایمني الزم و کاهش تراکم ترافیک و نیز جلوگیري ازتأخیر در سفر و ناراحتي استفاده کنندگان از راه حائز 
کمال اهمیت مي باشد. مهندس محمدزاده در ادامه به مشکالت راهداران پرتالش در سطح محورها اشاره و عنوان کرد: راهداران فرشتگان نجات جاده 
ها هستند ، انسانهایي بي ریا و مخلص که در جهت آسایش و رفاه هموطنان خود از هیچ کوشش و تالش دریغ نمي کنند ، از این رو وظیفه مسئولین 
این بخش است که بتوانند با راهکار ها و برنامه هاي کاري منعکس کننده بخش کوچکي از زحمات شبانه روزي این عزیزان و قدردان آنان باشند. 
گفتني است مازندران با دارا بودن سه محورشریاني با پایتخت کشور از جمله استانهایي است که راه هاي ارتباطي آن از اهمیت ویژه اي برخوردار است.

چاه آب جدید مسکن مهر شهر صفادشت به بهره برداری رسید
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - چاه شماره 4 تپه باستانی مسکن مهر صفادشت پس از تجهیز وارد مدار بهره برداری شد.  مدیر 
پیشین امور آبفای شهر صفادشت گفت: به منظور تامین آب شرب ساکنین فاز 3 و 4 مسکن مهر شهر صفادشت یک حلقه چاه آب در منطقه تپه 
باستانی این شهر حفر، تجهیز و وارد مدار بهره برداری شد. حسین شاه بیگی با اعالم این خبر افزود: همزمان با حفر و تجهیز چاه اجرای 700 متر لوله 
خط انتقال با لوله 160 میلیمتری اجرا شده است. وی با بیان این که آب شرب چاه جدید پس از استحصال از طریق خط انتقال اجرا شده به مخزن 2 
هزار متر مکعبی هدایت خواهد شد عنوان کرد: با بهره برداری از این چاه 15 لیتر در ثانیه به ظرفیت تولید آب آشامیدنی شهرستان افزوده می شود. 

مراسم تودیع و معارفه مدیر امور آبفای شهر صفادشت برگزار شد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - در مراسمی که با حضور معاونت، مالی و پشتیبانی، بهره برداری و مدیر دفتر روابط عمومی شرکت 
آب و فاضالب شهرها و شهرکهای غرب استان برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات حسین شاه بیگی، طی حکمی از سوی مدیرعامل شرکت محمد 

براتی به عنوان سرپرست امور آبفای شهر صفادشت معرفی شد

بهبود سطح كیفی آب شرب شهرستان مالرد
شهرستان مالرد- مژگان علیقارداشی - مدیر امور آبفای شهرستان مالرد از بهبود سطح کیفی و کمی آب شرب در سطح شهر مالرد خبر داد. 
خیراهلل کریمی با اعالم این خبر گفت: امور آّبفای شهرستان مالرد به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی آب شرب شهروندان طی ماه های اخیر پس از 
کارشناسی های فنی گام های موثری برداشته است. کریمی افزود: از جمله این اقدامات اجرای خط اتصال مخزن زمینی مالرد به شبکه آبرسانی به طول 
40 متر با لوله 600 میلیمتری چدن داکتیل، اجرای کلکتور ورودی و خروجی و شستشوی مخزن همچنین اتصال خط کیفی 800 به 300 میلیمتری 
در خیابان 20 متری مارلیک به صورت عرضی به شبکه توزیع آب شرب در راستای تامین فشار در شمال منطقه سرآسیاب و آبگیری مخزن خیابان 
کسری بوده است. مدیر امور آبفای شهرستان مالرد تامین آب آشامیدنی شهروندان با باالترین کیفیت را از مهمترین اهداف و ماموریت های شرکت نام 
برد و تصریح کرد: اجرای پروژه های فاضالب، اصالح شبکه فرسوده آبرسانی، شستشوی خطوط شبکه توزیع به صورت ماهیانه، شناسایی و جمع آوری 

انشعابات آب غیر مجاز، تعویض کنتور های خراب از دیگر اقداماتی است که در دستور کار این امور قرار دارد و پیگیری می شود.



از نگاهی می توان نگهداری از برند ش��خصی را به دو نوع 
تفکی��ک کرد؛ در نوع نخس��ت، برای حف��ظ برند خود در 
ب��ازار، در تمام رویدادهای زمانبندی ش��ده و خدماتی که 
به طور مستمر اتفاق می افتد شرکت کنید. بدین معنی که 
مطمئن ش��وید کارهای چاپی طبق برنامه انجام می شود، 
پست ها در زمان مقرر فرستاده می شوند، کارت ها سفارش 
داده می ش��وند، به روزرسانی وب سایت در زمان خود اتفاق 
می افتد، هدایا ارس��ال می ش��وند و ی��ک میلیون جزییات 
دیگری که باعث می ش��وند ببینیم ه��ر روز هزاران تماس 

تلفنی گرفته یا ایمیل می شود. 
به گزارش هورموند، شاید به همین دلیل است که توصیه 
می ش��ود یک مدیر برند داش��ته باشید. تنها کاری که باید 
بکنید این اس��ت که مطمئن شوید زیربنای برند شخصی 
ش��ما مانند یک پای��ه چوبی پوس��یده فرونمی ریزد. اینکه 
فردی را داشته باشید که تنها وظیفه او ایستادن باالی سر 
چاپخانه، شرکت خدمات پستی، عکاسان، طراحان گرافیک 

و متصدیان تهیه غذا باشد، بسیار مهم است؛ کسی که روی 
پرداخت های شما برای تبلیغات نظارت داشته باشد. 

نوع دوم در نگهداری از برند ش��خصی ش��امل ارتباط با 
مشتریان است. باید به طور منظم از طریق پست، ایمیل یا 
تماس تلفنی با آنان در ارتباط باشید. چون مردم متنفرند 
از اینکه احساس کنند در تاریکی رها شده اند. حالت انتظار 
و بالتکلیفی چیزی است که ما انسان ها نمی توانیم خیلی 

خوب با آن کنار بیاییم. 
پس زمانی که مش��تریان شما از طرف شما به طور منظم 
ارتباطی دریافت نمی کنند، احساس می کنند در تاریکی رها 
ش��ده اند. این کار ممکن اس��ت آنها را بی میل سازد و این 
بی میلی زمانی ایجاد می شود که برای نخستین بار پس از 
ش��ش ماه از شما بشنوند که درخواست ارجاع دارید. بدین 
ترتی��ب این ذهنیت را به وج��ود می آورید که هر وقت به 
چیزی نیاز دارد، تماس می گیرد. اگر مش��تریان به ش��ما 
با دید فردی که بی توجه، حس��ابگر و فرصت طلب اس��ت، 

می نگرند  معامله را خواهید باخت. 
به یاد داش��ته باشید که فرآیند س��اخت برند شخصی، 
رابط��ه ای بر پای��ه یک تعهد ضمنی اس��ت و بدانید روابط 
سالم، ارتباطات بادوام می طلبند. به عبارتی باید سیستمی 
در اختیار داش��ته باشید که به شما این امکان را بدهد که 
دس��ت کم یک بار در ماه با مشتریان فعلی خود در ارتباط 
باشید؛ یک خبرنامه الکترونیکی، ایمیل های هشدار دهنده، 
یک خبرنامه چاپی، یک نامه ش��خصی از طرف شما، یک 
تماس تلفنی و حتی یک کارت تبریک فصلی. چنین چیزی 
به نیاز، صورت های مالی ی��ا ارجاع ها ربطی ندارد، بلکه به 

تماس مربوط است. 
متخصصان مارکتینگ معتقدند ارتباطات منظم این پیام 
را به مش��تریان ش��ما منتقل می کند که برای شان ارزش 
قائلی��د و به آنان احترام می گذارید. این نوع ایجاد حس��ن 
نیت، ارجاع های بیش��تری را برای ش��ما ایجاد می کند و از 

حجم شکایت ها خواهد کاست. 

حفاظت و نگهداری از برند شخصی

مدرسه مدیریت

رکورد جدید برای ارزش سهام اپل

به داشتن این ویژگی های شخصیتی 
افتخار کنید

توقع پاداش و تقدیر، مسئله ای است که در نسل جوان 
بسیار به چشم می خورد. گاهی می توانیم با تقدیر از خود، 

این نیاز را برطرف و به سمت موفقیت حرکت کنیم. 
به گ��زارش زومی��ت، تش��ویق منظ��م و آزادانه خود 
باعث می ش��ود صفاتی را که آرزومندیم، پرورش بدهیم 
و مهارت های جدیدی یاد بگیریم. وقتی ش��ما پاداش��ی 
دریافت می کنید، نورون های دوپامین تحریک می شوند 
و مغز را برای تکرار دوباره رفتار تش��ویق می کنند. همراه 
کردن کارهای س��خت و کس��ل کننده با تشویق، باعث 
می ش��ود در آنها مهارت کس��ب کنیم. دلی��ل اینکه به 
دانش آموزان کارت های تش��ویقی داده می شود، همین 
مسئله است. عالوه بر این، خودتشویقی یکی از مصادیق 
مثبت اندیش��ی اس��ت که این روزها محققان همه افراد 
را برای داش��تن خالقیت و زندگی ش��ادتر به آن تشویق 

می کنند. 
اما تشویق عالوه بر ایجاد حس شادابی می تواند باعث 
بروز عادت های نامطلوب ش��ود.  )دوپامین نقش مهمی 
در ب��روز اعتیاد دارد( ولی با در نظر داش��تن اینکه همه 
ما در زندگی با چه استرس و بحران های شدیدی مواجه 
می شویم، مقداری خودتشویقی و افتخار به خود ضرری 

ندارد. 
اگر ش��ما هر یک از ویژگی هایی را که در ادامه مطرح 
می شود دارید، بهتر است تشویقی برای خودتان در نظر 

بگیرید. 
۱-  اعتماد به نفس

تعداد اندکی از انس��ان ها کاماًل اعتماد به نفس دارند. 
هم��ه م��ا نقطه ضعف هایی ب��رای خودمان داری��م. مثاًل 
اکثر مردم معموالً از اجتماع های ش��لوغ و سخنرانی در 
کنفرانس ها اضطراب دارند، اما اگر ش��ما مشکلی با این 

قضیه ندارید باید به خودتان افتخار کنید. 
قدم گذاش��تن در موضوعی که برایمان هولناک است 
در ظاهر آسان به نظر می رسد ولی مشکل ترین کار است. 
اما به محض درگیر شدن با ترس خود متوجه می شویم به 
آن س��ختی که فکر می کردیم نبوده است. عالوه بر این 
کشمکش و تقال با مش��کالت باعث رشد ذهن و قوی تر 

شدن ما برای مقابله با مشکالت پیش رو می شود. 
تنها پیش نیاز این اس��ت که خودتان را نش��ان بدهید. 
مهم نیست ادامه جلسه چقدر فاجعه باشد؛ آن را به عنوان 
تجربه ای آموزن��ده در نظر بگیرید که می تواند دفعه بعد 
بهتر ش��ود و ش��ما را با چالش های بیشتری درگیر کند. 
با قدم های آهس��ته رفتن تأس��ف بار نیست، بلکه روشی 

مطمئن برای شکست ترس های شما است. 
۲-  امتحان کردن

همه ما کسانی را می شناسیم که در نخستین تجربه کار 
را به بهترین نحو انجام می دهند. اما در حقیقت ش��انس 
انج��ام دادن کامل و بی نقص کاری در مرتبه اول، خیلی 
ضعیف است؛ چرا که یاد گرفتن چیزهای جدید زمان بر 
اس��ت. برخی افراد موفق ادعا کرده اند که استاد شدن در 
هر کاری نیازمند حدود ۱۰ هزار ساعت تالش است! البته 
اگر ما فقط منتظر ۱۰ هزار ساعت تالش باشیم، به سختی 
موفق می ش��ویم. بهتر است به جای افس��وس خوردن از 
نتیجه های نامطلوب، به آینده هدف تان و پاداشی که در 

انتظار شما است فکر کنید. 
توصیه می کنی��م از کمال گرایی خودداری کنید. برای 
پروژه های جدید داوطلب ش��وید یا روش های جدید را با 

دیدگاه کسب تجربه امتحان کنید. 
۳-  نایب قهرمانی

اکثر ما می پنداریم هم��ه پاداش ها مخصوص قهرمان 
اس��ت. افراد بااس��تعداد به س��رعت همه را پش��ت س��ر 
می گذارند. متأس��فانه به اندازه کافی افراد باهوش برای به 
عهده گرفتن مس��ئولیت های شرکت ها وجود ندارند. لذا 
کارفرمایانی که چنین اس��تراتژی پ��اداش و انگیزه دهی 
دارند، اغلب موجب دلس��ردی کارکنان ش��ان می شوند. 
چنین جوی برای رشد استعدادها نیز مضر است. کسانی 
هس��تند که هنوز فرصت ش��کوفایی نداش��ته اند، ولی با 

آموزش و تربیت درست می توانند درخشان شوند. 
در نظر داش��ته باش��ید که برنده نش��دن به معنای به 
دست نیاوردن مطلق چیزی نیست. اگر شما فروش خود 
را دوبرابر کرده اید ولی در مقایس��ه با همکاران تان کمتر 
موفق بوده اید، نباید از این نکته غافل باش��ید که ش��ما 
به خوبی عمل کرده اید. یا اگر شما فرصت شغل خوب را 
به دلیل رقبای قوی از دست داده اید، می توانید با تقویت 

رزومه برای مصاحبه بعدی دست باال را داشته باشید. 
تنها کس��ی که باید با او رقابت کنید خودتان هستید. 
ش��ما باید بدون توجه به اینکه در برابر رقیبان شکست 
می خورید یا نه، به پیش��رفت و دس��تاوردهای خودتان 

افتخار کنید. 
۴- پشتکار

بعض��ی مواقع کارها به خوبی پیش نم��ی رود. احتماال 
شاید این روزها شرایط بدی داشته باشید. شاید چیزهای 
مهمی را از دس��ت داده باشید یا اشتباهات پیش پاافتاده 
و جبران ناپذیری مرتکب ش��ده  باشید. در چنین حالتی، 
در کنار تالش هایتان فقط به دوام آوردن فکر می کنید و 
هرگونه پیشرفت خالقانه ای بی معنی به نظر می رسد، اما 

به قول معروف، این نیز بگذرد. 
حتی اگر در به وجود آمدن مش��کالت مقصر بوده اید، 
خودت��ان را س��رزنش نکنید. بپذیرید که ه��ر چیزی را 
نمی توان به طور کامل درس��ت کرد. در حقیقت تالشی 
که برای حل مش��کل می کنید برای شما می ماند. مقابله 
با مش��کالت و ادام��ه دادن درحالی که تنه��ا چیزی که 
می خواهید فق��ط خزیدن به یک گوش��ه و گریه کردن 
اس��ت، سخت است. این تسلیم نش��دن است که شما را 
انعطاف پذیر و سرسخت نشان می دهد و ارزش شما را برای 
کارفرما بیشتر می کند. پشتکار و سرسختی به خصوص در 
مورد کارهای سخت، ویژگی تحسین برانگیزی است. اگر 
شما این چنین هستید به خاطر تالش تان افتخار کنید، نه  

فقط نتیجه کارتان. 
ENTREPRENEUR :منبع

مدرسه کسب وکار

آمازون با چیزی نزدیک به ۳۰۰ میلیون مشتری فعال و ۵۰۰ میلیون محصول، بزرگ ترین فروشگاه آنالین دنیا است، با این حال به 
دلیل محدودیت های موجود، امکان خرید و ارس��ال محصوالت از این فروش��گاه بزرگ در ایران وجود ندارد. وب سایت مالتینا با شعار 
خریدی ساده از آمازون شکل گرفته است. به ادعای مسئوالن مالتینا، کارمزد دریافتی این وب سایت نسبت به نمونه های مشابه، کمتر و 
تقریبا ۵ درصد است. البته با توجه به باال بودن هزینه گمرک، خرید محصوالتی که به صورت گسترده وارد کشور می شوند از این طریق 
غیر منطقی به نظر می رسد. با توجه به اینکه محصوالت از دفتر آمریکای مالتینا از آمازون خریداری و برای مشتری ارسال می شود، 
خریداران باید نگران هزینه حمل از دفتر آمریکا به ایران نیز باشند، با این حال مالتینا با ارائه کدهای تخفیف ۲۰ تا ۳۰ درصدی برای 
هزینه حمل در کانال تلگرامی و وب سایت خود، تا حدودی به کاهش هزینه خریداران کمک می کند. برای آشنایی با قیمت تمام شده 
یک محصول خریداری  شده از این طریق، باید گفت که خریدار برای محصولی مانند آمازون اکوی ۱۸۰ دالری باید در پایان چیزی 
نزدیک به یک میلیون و ۱۲4 هزار تومان هزینه پرداخت کند؛ از این هزینه ۱۹۹ هزار تومان برای حمل از دفتر آمریکا به ایران، ۱۷۶ 
هزار تومان برای هزینه گمرک و 4۲ هزار تومان کارمزد مالتینا خواهد بود. تحویل کاال، بسته به پشتیبانی از ارسال سریع، حداقل ۱۵ 
روز کاری زمان می برد. در پایان باید گفت مالتینا به افرادی توصیه می شود که به دنبال کاالیی کمیاب در بازار ایران هستند، در غیر این 

صورت، خرید بسیاری از محصوالت به دلیل هزینه باالی گمرک و حمل صرفه اقتصادی برای شما نخواهد داشت. 

با استارتاپ خرید از آمازون مالتینا آشنا شوید

معرفی استارتاپ

ارزش سهام ش��رکت اپل از مرز ۱۶۰ دالر عبور کرد 
که رک��ورد جدیدی در تاریخ این ش��رکت محس��وب 

می شود. 
در حال حاضر، سهام اپل با ارزشی بین ۱۶۱ تا ۱۶۲ 
دالر به ازای هر سهم، مبادله می شود. این نخستین بار 
اس��ت که سهام اپل با ارزشی بیش از ۱۶۰ دالر مبادله 
ش��ده و یک رکورد جدید برای این ش��رکت محسوب 
می ش��ود. این افزایش ۲ درصدی در ارزش س��هام اپل 

باعث شده اس��ت ارزش این شرکت آمریکایی به ۸۳۵ 
میلیارد دالر برس��د. پیش از این، بیشترین ارزش سهام 
اپل به ۱۰ روز پیش بازمی گردد؛ ابتدای ماه آگوس��ت، 
اپل گزارش مالی س��ه ماهه سوم خود را منتشر کرد که 
نتایجی فراتر از پیش بینی ها داش��ت. این مورد س��بب 
ش��د ارزش س��هام اپل به ۱۵۹.۷۵ دالر برای هر سهم 
برس��د. بدترین حالت، به ۲۲ شهریورماه پارسال و پنج 
روز پس از رونمایی از گوشی های آیفون ۷ بازمی گردد. 

در آن زمان هر س��هم اپل به ارزش تنها ۱۰۲.۵۳ دالر 
مبادله می شد. 

ب��ا توجه به احتم��ال رونمایی از آیف��ون ۸ در اواخر 
شهریورماه امسال، ارزش سهام اپل ممکن است تا ۲۰۸ 
دالر برای هر سهم هم برسد. این موضوع کمک خواهد 
کرد ارزش ش��رکت اپل از مرز ی��ک تریلیون دالر عبور 
کند؛ موضوعی که نقطه عطف زندگی کاری تیم کوک، 

مدیرعامل اپل خواهد بود. 

برای مطالعه 757 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاسخ کارش�ناس: اول از همه توجه داشته باشید که 
در هر کسب و کاری، صبر حرف اول را می زند. تقریباً هیچ 
کس��ب و کاری در دنیای آنالین وجود ندارد که بعد از یک 
سال به موفقیت چشمگیری دست یافته باشد. شما باید با 
صبر و حوصله و تمرکز روی اهداف خود ثبات قدم داشته 

باشید و پله های پیشرفت را یکی یکی بردارید. باید به روند 
نگاه کنید. اگر در این یک س��ال فروش شما افزایش یافته 
ولی هنوز به نقطه ایده آل نرس��یده اس��ت، نگران نباشید، 
اما اگر اساس��ا فروش شما تغییری نکرده است پس دچار 
مش��کالت اساسی هستید و نیاز به بازنگری در زمینه های 
مختلف کس��ب و کار خودتان دارید. اگر روند مثبت اس��ت 
جای نگرانی نیس��ت. یک برنامه بازاریاب��ی در حد بودجه 
خودت��ان طراحی کنید و آن را به اج��را بگذارید. حتماً با 
متخصصان این موضوع مش��ورت کنید. برند شدن در این 

حوزه از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار است. یک برنامه 
مش��خص برای برندینگ خودتان داش��ته باش��ید و آن را 

مجدانه دنبال کنید. 
اما اگر فروش شما در این یک سال رشد نداشته است، باید 
یکبار دیگر طرح کسب و کار خودتان را مرور کنید. از کیفیت 
و قیمت محصوالت تان گرفته تا سرویس هایی که روی سایت 
ارائه می دهید باید بررس��ی ش��وند. گرافیک س��ایت و برنامه 
تبلیغالتی شما نیز باید بازنگری شوند. از متخصصان مشورت 

بگیرید و کل سیستم را بازنگری کنید. 

افزایش فروش محصوالت 
آرایشی بهداشتی

پرس�ش: صاحب یک فروش�گاه اینترنتی در زمینه فروش لوازم آرایشی و بهداشتی هس�تم. حدود یک سال از شروع 
فعالیتم می گذرد، اما هنوز فروش خوبی ندارم. از نظر ش�ما باید چه اقداماتی در راس�تای افزایش فروش این محصوالت 

انجام داد؟  کلینیککسبوکار

کسب و کار خانگی 
زن خوب فرمانده پارسا! 

باب��ا و مامان هر وقت دعواش��ون می ش��د بابا به 
کارش افتخ��ار می کرد و می گف��ت: بله خانم معلم 
بودن افتخاره. مامان هم با صدای بلندتری می گفت: 
ح��اال این افتخار رو این م��اه بده صاحب خونه بابت 

اجاره عقب مونده.
این داس��تان تکراری و قدیمی خونه ما تو دوران 
کودکی بود. گوش ما پُر بود از صدای بابا که به معلم 
بودنش افتخار می کرد و مامان که همیشه دنبال یه 
راه��ی بود تا بتونه باب��ا رو وادار کنه بعدازظهرها یه 
کار آزاد راه بن��دازه. ام��ا بابا س��رش به کتاب و قلم 
خوش بود و گوش به این حرفا نمی داد و تا صحبت 

جدی می شد این بیت حافظ رو ازبر می خوند:
رضا به داده بده وز جبین گره بگشای

که بر من و تو در اختیار نگشادست
 و مام��ان برای اینک��ه لج باب��ا رو دربیاره هی از 
عمو علی مثال می زد که پنج سال از تو کوچک تره، 
برو خونه زندگیش��و ببین. مگ��ه تو و اون چه فرقی 
دارین؟ بابا و مامان شما مگه یکی نبود؟ تو یه خونه 

و یه محله بزرگ نشدین؟ 
اما بابا باز هم خونس��رد ش��عر دیگ��ه ای از حافظ 

تحویل مامان می داد:
جام می  و خون دل هر یک به کسی دادند

در دایره قسمت اوضاع چنین باشد
در کار گالب و گل حکم ازلی این بود

کاین شاهد بازاری وان پرده نشین باشد
مامان که ای��ن بار عصبانی تر می ش��د، می گفت: 
همین ش��عرها رو می خونی ذهنت خراب می ش��ه. 
آخ��ه مرد با یه حقوق کارمندی که نمی ش��ه چهار 
تا بچه قد و نیم قد رو بزرگ کرد و هزینه مدرس��ه 
و دانش��گاه را داد. ام��ا بابا به تقدیر اعتقاد داش��ت 
و می گفت: سرنوش��ت را نمی ش��ه از سر نوشت. هر 
کس یه سرنوش��تی داره. اما مام��ان که کتاب های 
روانشناس��ی زیادی می خوند و با اصول تغییر آشنا 
ب��ود و از حاجی��ه خانم رحمانی ای��ن آیه قرآنی رو 
یاد گرفته بود مدام به بابا می گفت: لیس لالنس��ان 
اال ما س��عی. بابا با اینکه معنی آیه رو می دونس��ت 
باز می گف��ت که چی؟  ها که چ��ی؟ مامان این بار 
با خش��م و غیظ می گف��ت: یعنی اینکه تو باید بری 
کار کنی تا سرنوش��ت تورو خدا تغییر بده. تو چون 
نمی خوای، خوب همه چی رو به تقدیر ربط می دی؛ 
و بابا سرش را پایین می انداخت و سکوت می کرد. 

از این ماجرا س��ال ها گذشته و مامان و بابا کمی 
پیرتر ش��دند اما مامان که نتونست بابا را وادار کنه 
تا در وقت های اضافه اش یه کسب و کاری راه بندازه 
بعدها خودش دس��ت به کار شد و عضو یک سایت 
پخت و پز شد و برای مشتریان اون سایت غذاهای 
سفارشی خونگی درست می کنه و اونها میان غذاها 
رو می برند و بسته بندی قشنگی می کنند و با پیک 

به محل کار یا منزل مشتریان می فرستند. 
مامان همیش��ه دوس��ت داش��ت که خودش هم 
درآمدی داشته باش��ه و خالصه این قدر به این در 
و اون در زد ت��ا موفق ش��د. البته بابا اول با این کار 
موافق نبود و بهانه می آورد تا جلوی کار رو بگیره اما 
بعدها تسلیم شد و حاال گاهی کنار مامان می نشینه 
و برای خورشت قیمه، سیب زمینی پوست می َکنه. 
 وض��ع و حال خونه ما از زمانی که مامان این کار 
رو ش��روع ک��رده خیلی عوض ش��ده. حقوق مامان 
نه تنها از بابا با س��ی س��ال س��ابقه کمتر نیست که 
گاهی دوبرابر هم می شه. با همین پول داداش بهزاد 
به دانش��گاه آزاد و مرجانه به خونه بخت رفت. من 
و مری��م هنوز تو خونه بابا مامان هس��تیم اما دیگه 
هی��چ وقت مش��کل کم پولی نداری��م. مریم خواهر 
کوچک��م هم گاهی تو کار آش��پزی به مامان کمک 
می کنه مخصوصا روزهایی که س��فارش بیش��تری 
داره. راس��تی این رو ه��م بگم که با همین درآمد و 
کمی وام تونستیم خونه ۸۰ متری را به ۱۱۰ متری 

تبدیل کنیم. 
این روزها بابا و مامان هر دو خوش حال هستند. 
بابا گاهی که توی آشپزخونه می شینه و کنار مامان 
چای��ی میل می کنه به ش��وخی و با خنده به مامان 
می گه من همیشه می دونستم تو با بقیه فرق داری. 
مامان که صداش حاال کمی پیرتر شده میگه: خوبه 
خوب��ه. و بابا زیر لب این ش��عر پروین اعتصامی رو 

می خونه: 
زن خوب فرمانبر پارسا 

کند مرد درویش را پادشاه 
و مامان که از این ش��عر خوش��ش نمی آد می گه 
فرمانبر غلطه فرمانده پارس��ا و باب��ا لبخند ملیحی 

می زنه و فنجان چای رو سر می کشه. 

آداب کسب و کار 

پارسا امیری
کارشناس فروش 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
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