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لزوم پوست اندازی اقتصاد ایران

مطالبات بخش خصوصی 
از وزرای صنعت و اقتصاد

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت اقتصاد در ش��رایط پسابرجام نیازمند پوست اندازی از ساختار 
غیرش��فاف اس��ت و باید وزرای جدید در این مس��یر، گام بلندی در تغییر س��اختارهای داخل��ی و بهبود فضای 
کس��ب وکار کشور بردارند و برای تحقق رشد اقتصادی به صورت یک مجموعه به هم پیوسته با یکدیگر به دنبال 
کس��ب یک هدف حرکت کنند. س��یده فاطمه مقیمی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت وگو با 
خبرگزاری آنا، در ارزیابی خود از وزرای پیشنهادی رئیس جمهوری برای تصدی وزارتخانه های »صنعت، معدن و 
تجارت« و  »اقتصاد و امور دارایی« گفت: تأثیر تحریم  ها علیه اقتصاد ایران، باعث فاصله  گرفتن فضای کسب وکار...
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راه و بی راه

چالش های تسویه بدهی دولت به بانک ها

کسب وکارهای اینترنتی روی ریل آسان سازی
10 گام برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک 

روی ارزش های خود ثابت بمانید 
داستان سرایی، راهکار جادویی فروش محصوالت

4 روش پیشنهادی به استارتاپ ها برای رقابت
21 روش تبلیغ موثر در بازار رقابتی

8 تا 16

مدیریتوکسبوکار

پدر منطق فازی درگذشت

یادداشت

محسن جالل پور
 کارشناس اقتصادی

بدرقه طبیب تورم

در طول چهار س��ال حضور 
عل��ی طیب نی��ا در وزارت امور  
اقتص��ادی و دارای��ی همواره با 
او در ارتب��اط ب��ودم. امروز که 
می دانم وزیر اقتصاد نیس��ت و 
احتم��اال دیگر هیچ پس��تی را 
قبول نخواه��د کرد، می خواهم 
درب��اره اش  راحت ت��ر  کم��ی 
بنویسم.  آن روز که نمایندگان 
مجلس نه��م به حکم  »طبیب 
تورم« با بیش��ترین رأی اعتماد 
به اس��تقبالش رفتن��د، تصورم 
این بود که آکادمیس��ین جوان 
از راهروهای تو در توی  به زودی 
عم��ارت باب همای��ون، گیج و 
س��رگردان به خان��ه بازخواهد  
گش��ت. تورم باال، رشد منفی، 

بازارهای  خالی،  خزانه 
بی ثبات و انتظارات...

توسعه صنایع خرد و متوسط 
نیازمند وجود ش��رایط اقتصادی 
اس��ت و نبود زیرس��اخت ها در 

کشور، رش��د و توسعه 
آنها را با مشکل روبه رو...

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی
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صنایع کوچک مولد اشتغال و 
رونق اقتصادی
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گمرک ایران شـرایطی فراهم کرده تا عالوه بر ارائه خدمات 
24 سـاعته، مواردی از جمله امکان تشخیص کاالی اصل از 

تقلبی، تشـخیص گوشی های تلفن همراه اصلی و...
فراهم شود.  با الکترونیکی شدن تشریفات...

امکان تشخیص کاالهای اصل 
از تقلبی فراهم شد

نگاهی به برنامه های
وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت دوازدهم

اقتصاد آب و برق در تنگنا



ای��ن  ب��رق!  و  آب  اقتص��اد 
مهم تری��ن چال��ش وزارت نیرو 
است که به یکی از بدهکارترین 
وزارتخانه ها شهره است و جالب 
آنک��ه چ��ه وزیر نی��روی دولت 
یازدهم و چه وزیر پیش��نهادی 
نی��روی دولت دوازده��م متفقا 
در ای��ن نکته موافقن��د؛ حمید 
چیت چیان در حاش��یه آخرین 
یازدهم،  دول��ت  هیأت  جلس��ه 
را  اقتص��ادی  غل��ط  س��اختار 
تنه��ا نکته نگران کنن��ده آینده 
صنع��ت آب و برق ایران خوانده 
و حبی��ب اهلل بیط��رف، گزین��ه 
پیشنهادی وزارت نیرو در کابینه 
دوازده��م نیز تعادل بخش��ی به 
وضعیت مال��ی بنگاه های آب و 
ب��رق را مهم ترین چالش وزارت 
نیرو عنوان کرده است. او گفته 
مختلفی  راهکارهای  که  اس��ت 
برای اقتصاد آب و برق در ذهن 
دارد و ت��اش می کند تا میزان 
بدهی وزارت نیرو به پیمانکاران 

آب و برق را کاهش دهد. 
بنا ب��ه آمارها، می��زان بدهی 
وزارت نی��رو بی��ش از 30 هزار 
میلی��ارد تومان برآورد ش��ده و 
مهم ترین مطالبه در وزارت نیرو 
مربوط ب��ه مطالبات پیمانکاران 
بخش خصوص��ی اس��ت ک��ه از 
یک  س��و به پرداخت و تس��ویه 
امیدوارند  معوق ش��ان  مطالبات 
و از س��وی دیگر به واقعی شدن 
قیمت ها. ب��ا این همه مس��ئله 
اساس��ی در صنع��ت آب و برق 
ایران، واقعی شدن قیمت هاست 
و به نظر می رس��د ک��ه اصاح 
اقتص��اد آب و ب��رق در کن��ار 
بازپرداخت بدهی به پیمانکاران، 
برای  عامل��ی  خود  پیش��اپیش 
احی��ای صنعت برق محس��وب 
می شود، چه آنکه ریشه تمامی 
بدهی ه��ا در اقتص��اد متزلزل و 
ش��کننده صنعت برق اس��ت و 
پیمانکاران  بدهی های  تمام  اگر 
نیز تس��ویه ش��ود، تا زمانی  که 
قیمت ه��ا در اقتصاد آب و برق، 
واقعی نشود نمی توان به رقابتی 

شدن این صنعت امید داشت. 

انتقادات به وزارت نیروی 
دولت یازدهم

از جمل��ه انتقادات��ی ک��ه به 
یازدهم  دول��ت  نی��روی  وزارت 
ای��ن بخش  از س��وی فع��االن 
وارد ش��ده، نداش��تن استراتژی 
مش��خص ب��وده اس��ت. وزارت 
نی��رو یک��ی از وزارتخانه های��ی 
است که مش��کات زیادی را از 
دولت ه��ای نه��م و دهم به ارث 
برده و حج��م زیادی از بدهی و 
کسری سرمایه 15 هزار میلیارد 
تومانی، می��راث دولت های نهم 
و ده��م ب��رای ای��ن وزارتخانه 
ب��وده اس��ت. ای��ن وزارتخانه با 
شرایط دش��واری از ابتدای کار 
 دول��ت یازدهم مواج��ه بود، اما 
به زعم فعاالن بخش خصوصی با 
پیاده کردن اس��تراتژی و برنامه 
مش��خص، می ش��د تا اندازه ای 

شرایط را تغییر داد. 
در همی��ن زمین��ه، علیرض��ا 
س��ندیکای  رئی��س  کاه��ی، 
برق معتقد اس��ت که مقایس��ه 
وزارتخانه ها نش��ان می دهد که 
داش��تن اس��تراتژی چق��در به 
پیش��برد اهداف ی��ک مجموعه 
و  راه  وزارت  می کن��د.  کم��ک 
شهرسازی از محل ظرفیت های 
ماده 12 قانون رفع موانع تولید، 
19 میلی��ارد دالر بودج��ه برای 
اجرای پروژه هایش دریافت کرد 
و از شورای عالی مصوبه دریافت 
فاینان��س خارجی گرفت، اما در 
وزارت نی��رو این ظرفیت نادیده 
گرفته ش��د و حت��ی زمانی  که 
بخش خصوصی خواس��ت پروژه 
تعریف کند و سرمایه الزم برای 
اجرای پ��روژه را تامین کند، با 

بهینه س��ازی  برخورد س��ازمان 
مواجه شد. 

فع��ال  ای��ن  ب��اور  ب��ه 
متاس��فانه  بخش خصوص��ی، 
بوروکراسی حاکم بر وزارت نیرو 
ای��ن رون��د را قفل ک��رد و اجازه 
حض��ور بخش خصوص��ی را نداد 
فرصت ه��ای  از  اس��تفاده  در  و 
فاینان��س، وزارت نی��رو مس��یر 
س��هل الوصولی را که طی آن به 
تولید داخلی آس��یب می رس��د، 
برگزی��د. از همی��ن رو، توجه به 
توانمندی داخلی، اصاح فرآیند 
و منطقی کردن  قیمت گ��ذاری 
قیمت برق، روی آوردن به منابع 
خارج��ی از طریق اس��تقراض و 
استفاده از اوراق مشارکت خارجی 
به جای فاینانس، استفاده هرچه 
بیش��تر از ظرفیت های ماده 12 
قانون رف��ع موانع تولید و میدان 
دادن به بخش خصوصی از جمله 
مهم ترین مطالبات فعاالن صنعت 

برق از این وزارتخانه است.
 

برنامه ها و اقدامات وزیر 
پیشنهادی نیرو

در برنامه راهبردی که بیطرف 
برای تص��دی وزارتخانه نیرو در 
داده  ارائ��ه  دوازده��م  دول��ت 
می ت��وان رویکرد و اس��تراتژی 
او را که پی��ش از این در دولت 
اصاحات نیز آن را دنبال کرده 

بود، به عینه دید. 

توس��عه پژوه��ش و فن��اوری 
در صنع��ت آب و برق با اجرای 
نقش��ه راه تحقیقات و توس��عه 
30 فن��اوری م��ورد نی��از، تهیه 
نقش��ه راه تحقیقات و توس��عه 
حداقل 10 حوزه فناوری نوین، 
توس��عه مراکز رش��د و توس��عه 
فن��اوری مرتب��ط ب��ا طرح ها و 
اثربخشی آنها، گسترش  ارتقای 
ارتباط��ات و فعالیت های علمی 
بین الملل��ی، تقوی��ت صن��دوق 
تحقیق��ات صنعت  از  حمای��ت 
برق، توس��عه تعام��ل و ارتباط 
در  اس��اتید  و  دانش��گاه ها  ب��ا 
حوزه های تخصصی صنعت آب 
و برق، همچنین توانمندس��ازی 
ارتق��ای  و  انس��انی  مناب��ع 
مدیریت و زیرس��اخت های آن، 
انس��انی  نی��روی  برنامه ری��زی 
تخصص گرای��ی،  براس��اس 
حرف��ه ای ش��دن، جوانگرایی با 
تاکید بر جذب نخبگان، افزایش 
بهره وری نیروی انسانی و بهبود 
نظ��ام جبران خدم��ات، اجرای 
نی��از طرح  مورد  آموزش ه��ای 
صاحی��ت حرف��ه ای، افزای��ش 
کم��ی و کیف��ی آموزش ه��ای 
حداق��ل  تربی��ت  و  مدیری��ت 
500 مدی��ر ج��وان و کارآم��د، 
آموزشی  به روزرسانی قطب های 
قطب ه��ای  ایج��اد  و  قبل��ی 
تخصصی � آموزش��ی مورد نیاز 
تدوین شده  برنامه های  جمله  از 

بیطرف است. 
عاوه  بر این، اصاح س��اختار 
اص��اح  مدیری��ت  توس��عه  و 
ساختارهای سازمانی و بازآرایی 
زیرمجموعه حسب  شرکت های 
رویکرد چابک س��ازی،  ب��ا  نیاز 
متناسب سازی و منطقی کردن 
تصدی گری  کاهش  تشکیات، 
فعالیت ه��ای  س��اماندهی  و 
و  بازنگ��ری  برون س��پاری، 
ساده س��ازی فرآیندهای مرتبط 
با خدمات مش��ترکان و تقویت 
خدم��ات الکترونیکی و حمایت 
و پش��تیبانی از صنای��ع آب و 
برق با رویکرد توس��عه صادرات 
ب��ا توانمندس��ازی و حمایت از 
بخ��ش غیردولت��ی صنعت آب 
و ب��رق به عنوان موت��ور اصلی 
توسعه کشور و ایجاد اشتغال و 
افزایش تولید، افزایش صادرات 
کاال و خدمات فنی و مهندسی 
ب��ا هدف ایج��اد فرص��ت برای 
شرکت های مشاور و پیمانکاران 
و سازندگان و همچنین صنایع 
از  داخل��ی صنع��ت، حمای��ت 
در  خارج��ی  س��رمایه گذاری 
صنع��ت آب و ب��رق ب��ا ایجاد 
تعریف  برای  واس��ط  حلقه های 
س��رم���ایه گ��ذاری  بسته های 
توانمن��د  نهاده��ای  ایج��اد  و 
در  مش��ارکت  ب��رای  داخل��ی 
مش��ترک  س��رمایه گذاری های 
و توس��عه ارتباطات بین المللی  

مفی��د با موسس��ات مالی، فنی 
و مدیریتی و انتقال دانش فنی 
از طری��ق همکاری های موثر با 
دیگر  برخی  نهادهای جهان��ی، 
از اه��داف و برنامه ه��ای وزی��ر 
پیش��نهادی دول��ت دوازده��م 

است.
 

اراده ملی برای حل بحران 
آب و برق

81 سال از تاسیس وزارتخانه 
آب و برق تا وزارت نیروی دولت 
دوازدهم س��پری ش��ده اس��ت. 
وزارتخانه ای که پس از پیروزی 
انقاب، 9 وزیر و سه سرپرست 
را به خود دیده و اینک پذیرای 
دهمین وزیر در کابینه دوازدهم 
بیط��رف  حبی��ب اهلل  اس��ت. 
ارشد  کارشناسی  دانش آموخته 
مهندس��ی عمران از دانش��کده 
فن��ی دانش��گاه ته��ران، متولد 
س��ال 1335 در شهر یزد است. 
او عاوه بر تص��دی وزارت نیرو 
در دولت ه��ای هفتم و هش��تم، 
در س��ال های 13٦5 ت��ا 13٦8 
اس��تاندار ی��زد ب��ود و از س��ال 
13٦9 ت��ا پای��ان س��ال 13٧3 
مس��ئولیت معاون��ت آموزش��ی 
وزارت نیرو را به عهده داش��ت. 
او در دول��ت یازدهم نیز معاون 
مهندس��ی، پژوه��ش و فناوری 

وزارت نفت بوده است. 
عملک��رد بیط��رف در دوران 
نی��رو،  وزارت  ب��ر  تص��دی اش 
گوی��ای واقعیت های ملموس��ی 
از پیش��رفت در عرص��ه صنعت 
آب و ب��رق کش��ور اس��ت که با 
گذش��ت حدود دو ده��ه از آن، 
ای��ن موفقیت ها به  از  همچنان 
نیک��ی یاد می ش��ود. ب��ا نگاهی 
گذرا ب��ه عملک��رد صنعت برق 
 در این س��ال ها می توان از روند 

توسعه ای این صنعت آگاه شد.
می دهد  نش��ان  ها  بررس��ی 
ک��ه طی س��ال های ٧٦ تا 84، 
ظرفی��ت تولید برق کش��ور از 
 41032 ب��ه  مگاوات   2325٧
م��گاوات )ب��ا رش��د متوس��ط 
س��االنه ٧/4 درص��د(، ط��ول 
خط��وط انتقال و فوق توزیع از 
35481 ب��ه 53٧٦٧ کیلومتر 
م��دار )5/3 درص��د( و ظرفیت 
ترانس های توزی��ع از 4083٦ 
به ٦2954 مگاولت آمپر )٦/5 
درص��د( افزایش یافته اس��ت. 
همچنین طول خطوط فش��ار 
متوس��ط و توزیع از 181250 
ب��ه 24959٦ کیلومت��ر )4/1 
مش��ترکان  تع��داد  درص��د(، 
از 13 میلی��ون و 550 ه��زار 
مشترک به 19 میلیون و ٦52 
ه��زار مش��ترک )4/8 درصد( 
روس��تاهای ب��رق دار ش��ده از 
روس��تا ب��ه 52350   38295 

 )4 درصد( افزایش یافت.
همچنین عملکرد او در دوره 
تص��دی وزارت نی��رو در بخش 
متعددی  اقدام��ات  گویای  آب، 
اس��ت که می توان ب��ه افزایش 
2.9 درص��دی جمعی��ت تحت 
پوشش آب شرب بهداشتی طی 
س��ال های مدیریت وی اش��اره 
کرد. عاوه بر این باید گفت که 
در س��ال 13٧٦ تعداد جمعیت 
تحت پوش��ش کل کش��ور 35 
میلیون نف��ر بوده که در ابتدای 
س��ال 1384 ب��ه 44.2 درصد 

افزایش یافته است. 
این��ک بیط��رف ب��ا برنامه ای 
ک��ه آن را »اراده مل��ی« ب��رای 
حل بح��ران آب و برق خوانده، 
به زودی ب��ه مجلس می رود و با 
توجه به چالش ه��ای وزارتخانه 
نی��رو و کارنامه ای ک��ه بیطرف 
پی��ش از ای��ن در مدیریت این 
نظ��ر  ب��ه  وزارتخان��ه داش��ته، 
می رس��د که مجلس نی��ز نگاه 
پیش��نهادی  گزینه  ب��ه  مثبتی 
تص��دی  ب��رای  رئیس جمه��ور 
وزارتخانه نیروی دولت دوازدهم 

داشته باشد. 

نگاهی به برنامه های وزیر پیشنهادی نیرو برای دولت دوازدهم

اقتصاد آب و برق در تنگنا
اقتصاد کالن

لزوم جراحی ساختاری - نهادی در اقتصاد ایران
فرمانده تیم اقتصادی دولت 

دوازدهم کیست؟ 
یک اقتص��اددان می گوی��د اکنون نوب��ت جراحی 
س��اختاری - نهادی اقتص��اد ایران اس��ت و باید در 
دول��ت دوازدهم به منظور ایج��اد هماهنگی، رهبری 
ام��ور اقتصادی ب��ه وزیر اقتص��اد واگذار ش��ود تا از 
چندصدای��ی که در دولت قبل اتفاق افتاد جلوگیری 
ش��ود؛ ضمن اینکه مجلس ش��ورای اسامی نیز باید 
بررس��ی کند که آیا گزینه معرفی ش��ده برای وزارت 
اقتصاد برای این پست کلیدی مناسب است یا خیر. 
وحی��د ش��قاقی در گفت وگو با ایس��نا، درباره تیم 
اقتص��ادی در دولت دوازدهم بیان کرد: کس��انی که 
مس��ئولیت تیم اقتصادی دولت دوازدهم را به عهده 
می گیرن��د باید بدانند که در این دولت کار س��ختی 
پیش روی سیاست گذاران وجود دارد، چرا که اکنون 
نوب��ت به اصاحات س��اختاری نه��ادی در اقتصادی 

ایران فرا رسیده است. 
وی اف��زود: دولت دوازدهم باید دس��ت به جراحی 
در حوزه ه��ای بانک، مالی��ات، یارانه و . . . بزند و این 
جراحی نیاز ب��ه جراحان قدر دارد که باید بررس��ی 
کنی��م و ببینیم تیم اقتصادی که دولت معرفی کرده 
اس��ت، می تواند این جراحی را انجام دهد یا خیر. به 
نظر من، در تیم اقتص��ادی دولت گزینه های بهتری 
نس��بت به آنچه رئیس جمه��ور در کابینه دوازدهم 

معرفی کرده برای این جراحی وجود داشتند. 
ای��ن اقتص��اددان در ادام��ه  گفت: اولوی��ت دولت 
یازدهم مباحث سیاس��ی و بین المللی بود و الزم بود 
ک��ه دولت برجام را به س��رانجام برس��اند و در حوزه 
اقتصاد هم با مقتضیات موجود مس��کن هایی تجویز 
شد که البته این مسکن ها در دولت دوازدهم کارساز 
نخواهد بود و وقت اصاحات س��اختاری و نهادی فرا  

رسیده است. 

شقاقی با اهمیت دادن به جایگاه وزیر اقتصادی در 
تیم اقتصادی دولت، ادامه داد: بعضا مطرح می ش��ود 
ک��ه وزی��ر اقتص��اد محدودیت های��ی دارد و برخی 
تصمیم گیری ه��ای کلیدی از حیط��ه اختیارات وی 
خارج اس��ت. به نظر من، یک��ی از مهم ترین مواردی 
که باید در دولت دوازدهم اصاح شود همین مسئله 
اس��ت. باید هدایت و رهبری اقتصاد کشور را به وزیر 
اقتصاد سپرد. اگر قرار باشد چند فرمانده با چند نظر 
مختلف برای اقتصاد کش��ور تصمیم بگیرند، وضعیت 
نابسامان خواهد شد؛ اتفاقی که در چهار سال گذشته 

رخ داد. 
وی درب��اره ویژگی ه��ای وزیر اقتصاد در ش��رایط 
خطی��ر اقتصادی در دولت دوازده��م نیز افزود: وزیر 
اقتصاد ابتدا باید جرات تصمیم گیری داش��ته باش��د 
ک��ه بتواند دس��ت به جراح��ی بزن��د. همچنین باید 
دانش و مدیریت اقتصادی بداند که بتواند اصاحات 
ساختاری را از زوایای متعددی بررسی و اعمال کند. 
همچنین این اصاحات س��اختاری نیازمند یک تیم 
هماهنگ اس��ت و باید دولت به گون��ه ای برنامه ریزی 
کند که تیم اقتصادی با همدیگر هماهنگ باش��ند و 
در آخر نیز باید یک نقش��ه راه وجود داشته باشد که 
وزیر اقتصاد بر مبنای آن اولویت هایش را مش��خص 
کرده و بداند از کجا ش��روع کند و بداند به کجا باید 

برسد. 
این کارش��ناس با تاکید بر اهمیت مس��ئله  اقتصاد 
در دول��ت دوازده��م گفت: به نظر م��ن حتی رئیس 
جمه��ور در وزارت ام��ور خارجه هم ب��ه جای وزیر 
امور خارجه باید یک اقتصاددان به مجلس ش��ورای 
اس��امی معرفی می کرد تا سفرای خود را به گونه ای 
انتخ��اب کند که در کش��ورهای خارج��ی به دنبال 
جذب س��رمایه گذاری خارجی باشند و بتوانند برای 
مبادالت اقتصادی کشور اقدامات الزم را انجام دهند. 
این اقتص��اددان در بخش دیگری از صحبت هایش 
افزود: مجلس ش��ورای اس��امی اکنون وظیفه دارد 
بررس��ی کند آیا تیم اقتصادی ک��ه دولت به مجلس 
شورای اس��امی معرفی کرده اس��ت، این ویژگی ها 
را دارند یا خیر؟ هرچند به نظر می رس��د گزینه های 
بهتری برای تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد. 
وی درباره نقاط قوت و ضعف مس��عود کرباس��یان 
که به عنوان وزیر اقتصاد دولت دوازدهم معرفی شده 
اس��ت، اظهار کرد: کرباسیان بیش��تر در سوابق خود 
حض��ور در معاون��ت وزیر نفت، وزی��ر صنعت و وزیر 
اقتص��اد را دارد و به این ترتیب پیش تر جزو مدیران 
اقتصادی کش��ور بوده ولی درباره نقاط ضعف ایشان 
هم باید بگویم که به دلیل نداش��تن دانش اقتصادی 
در میان اقتصاددانان برای پذیرفتن پست وزارت امور 
اقتص��ادی و دارایی مقبول نیس��ت ک��ه البته به نظر 
من اگر از مجلس ش��ورای اس��امی رأی بگیرد باید 
این مش��کلش را با بهره گیری از مش��اوران اقتصادی 

پر کند. 

یادداشت

بدرقه طبیب تورم

در طول چهار س��ال حضور عل��ی طیب نیا در وزارت 
امور  اقتصادی و دارایی همواره با او در ارتباط بودم. امروز 
ک��ه می دانم وزیر اقتصاد نیس��ت و احتماال دیگر هیچ 
پس��تی را قبول نخواهد کرد، می خواهم کمی راحت تر 
درباره اش بنویس��م.  آن روز که نمایندگان مجلس نهم 
به حک��م  »طبیب تورم« با بیش��ترین رأی اعتماد به 
استقبالش رفتند، تصورم این بود که آکادمیسین جوان 
به زودی از راهروهای تو در توی عمارت باب همایون، گیج 
و س��رگردان به خانه بازخواهد  گش��ت. تورم باال، رشد 
منفی، خزانه خالی، بازارهای بی ثبات و انتظارات زیاد. او 
چگونه می توانست بر این مشکات فائق آید؟  رفته رفته 
وزیر دانشگاهی بر اوضاع مسلط شد. در ستاد اقتصادی 
دولت حرف های زیادی برای گفتن داشت. در وزارتخانه 
هم جز یکی دو انتصاب اشتباه، خطایی مرتکب نشد. در 
سیاس��ت گذاری، معقول و منطقی نشان داد جز اینکه 

برای امضای برخی مصوبات، وسواس نشان داد. 
علی طیب نیا در مجموع به س��هم خود در کاهش 
تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد ایران تاش زیادی 
ک��رد. او قب��ل از اینکه وزیر ش��ود، تنها یک اس��تاد 
اقتص��اد کان بود، امروز اما ی��ک اقتصاددان باتجربه 

است. اجازه بدهید کمی از خصلت هایش بنویسم. 
مردی س��اده و موقر با دانش��ی انبوه و سعه صدری 
مثال زدنی. در این س��ال ها کمتر عصبانیتش را دیدم 
و کمتر حرف غیرمنطقی از او شنیدم. در دورانی که 
مسئولیت برگزاری شورای گفت وگو را داشتم، همواره 
خوش قول و منظم بود. از شورای گفت وگو تا شورای 
اقتصاد، ستاد اقتصاد مقاومتی، شورای عالی صادرات، 
ش��ورای عالی بورس، ش��ورای عالی خصوصی سازی، 
ش��ورای واگذاری اصل 44، کمیت��ه مقررات زدایی و 
ده ها جلس��ه ای که وزیر اقتصاد محکوم به شرکت در 
آن است، همواره سر ساعت حاضر می شد.  شنبه ها با 
نشست شورای عالی واگذاری اصل 44 شروع می شد. 
ح��رص خوردن هایش را هرگز فراموش نمی کنم. هر 
دو بعد از جلس��ه قرص می خوردیم. دوش��نبه ها در 
نشس��ت ش��ورای اقتصاد یا س��تاد اقتصاد مقاومتی، 
همدیگ��ر را می دیدیم. نشس��ت های متعدد دیگری 
هم داش��تیم. تا آنجا که ش��اید ماهی شش یا هفت 
بار می دیدمش و همواره از خود می پرس��یدم چگونه 
می تواند اینقدر منظم و دقیق برنامه هایش را تنظیم 
کند؟  تنه��ا ایراد طیب نیا ش��اید کم تجربگی اش در 
تنظیم برخی مناسبات بود. شاید حرف هایی را زد که 
نباید می زد. شاید دست به قلم هایش به موقع نبود و 

شاید هم از دید بزرگان، کم  »هماهنگ« بود. 
هرچه هس��ت، علی طیب نیا دیگر وزیر نیس��ت. او 
وزیر خوبی بود. طبیب تورم را خوب استقبال کردیم. 

بیایید بد بدرقه اش نکنیم. 

معاون وزیر راه و شهرسازی عنوان کرد
 بازار مسکن 

کشش افزایش قیمت ندارد
معاون وزیر راه و شهرس��ازی گف��ت پیش بینی ما  
این است که قیمت مسکن در آینده متناسب با نرخ 
تورم خواهد بود و بازار کش��ش افزایش قیمت شدید 

مسکن را ندارد.   
به گزارش »فرصت ام��روز« به نقل از وزارت راه و 
شهرسازی، حامد مظاهریان درباره تاثیر کاهش نرخ 
سود بانکی بر افزایش اجاره بهای واحدهای مسکونی 
گف��ت: با افزایش س��رمایه گذاری، تولید مس��کن در 
کش��ور بیش��تر می ش��ود و با افزایش عرض��ه آن در 
بازار و ایجاد رقابت، مس��تاجران می توانند در بلند و 

میان مدت واحدهای مناسبی را انتخاب کنند. 
مع��اون وزیر راه و شهرس��ازی اف��زود: هرچند در 
کوتاه مدت ممکن است کاهش نرخ سود سپرده های 
بانکی س��بب افزایش نرخ اجاره بها ش��ود و موجران 
تقاضای اجاره بهای بیش��تری داشته باش��ند، اما در 

بلند و میان مدت به نفع مستاجران خواهد بود. 
مظاهریان ب��ا بیان اینکه وزارت راه و شهرس��ازی 
همواره از کاهش نرخ سود سپرده های بانکی حمایت 
می کن��د، گفت: نرخ بهره پایین بانکی کمک می کند 
هزینه ه��ای ساخت و س��از واحده��ای مس��کونی نیز 
در کش��ور کاهش یابد.  معاون مس��کن و ساختمان 
وزی��ر راه و شهرس��ازی تاکید ک��رد: در صورتی که 
سرمایه های سپرده شده در بانک ها وارد حوزه مسکن 
شود، س��رمایه گذاری در این بخش افزایش و عرضه 
و تقاضای مس��کن نیز وضعیت متعادلی پیدا خواهد 
ک��رد. مظاهریان درباره وضعیت بازار مس��کن یادآور 
ش��د: همانط��ور که در چهار س��ال گذش��ته قیمت 
مسکن آنچنان رشدی نداش��ته، وضعیت بازار نشان 
می دهد س��ال آینده نیز قیمت واحدهای مس��کونی 
در کش��ور افزایش ش��دیدی نخواهد داشت.  معاون 
وزیر راه وشهرس��ازی بیان کرد: سیاس��ت وزارت راه 
و شهرس��ازی حمای��ت از مصرف کنندگان اس��ت و 
ما مخالف هرگونه س��فته بازی و س��وداگری در بازار 
مسکن کشور هس��تیم.  این مقام مسئول در وزارت 
راه و شهرس��ازی اضافه کرد: پیش بینی ما این است 
که قیمت مس��کن در آینده متناس��ب ب��ا نرخ تورم 
خواه��د ب��ود و بازار کش��ش افزایش قیمت ش��دید 

مسکن را ندارد. 
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صنایع کوچک مولد اشتغال و رونق 
اقتصادی

توس��عه صنایع خرد و متوسط نیازمند وجود شرایط 
اقتصادی اس��ت و نبود زیرس��اخت ها در کشور رشد و 
توسعه آنها را با مشکل روبه رو می کند. بیشتر کشورهای 
دنیا توانس��ته اند از طریق بنگاه های خرد و متوسط به 
حدود 60درصد اش��تغال دس��ت یابند. دولت دوازدهم 
نی��ز باید با هدفمن��د کردن تولید ای��ن بنگاه ها، ایجاد 
رقاب��ت میان آنها و زنجیره ای کردن بنگاه های بزرگ و 
خرد به جایگاه مناس��بی در سطح داخلی و بین المللی 
دس��ت یابد. بنگاه های کوچک و متوسط به عنوان یکی 
از مس��یرهای اصلی رش��د و توس��عه پایدار مبتنی بر 
دانش با عالمت اختصاری )SNE(در کشورها شناخته 
می ش��ود. در واقع کسب و کارهای خرد و متوسط راهی 
برای برون رفت از رکود، حل بحران اش��تغال و افزایش 
بهره وری است. دولت دوازدهم باید برای کسب و کارهای 
دانش بنی��ان ب��ا برنامه ریزی ه��ای م��دون و در اختیار 
قراردادن تسهیالت الزم به تولید پایدار و ایجاد اشتغال 
کمک کند. دولت آینده باید قوانینی را پی ریزی کند تا 
صندوق توسعه ملی، اعتبارات ضروری را برای کمک به 
صنایع کوچک و متوس��ط در نظر بگیرد تا مشکل های 
عمده این بنگاه ها حل ش��ود و پیشرفت و تولید آنها به 
بازدهی الزم برسد. دولت دوازدهم با تدوین سیاست ها 
و برنامه ه��ای جدید و اندیش��یدن تدبیر هوش��مندانه 
می تواند به فضای اقتصادی مطلوب پس از تحریم های 
بین المللی دس��ت یابد. این مهم نیازمند سیاست های 
کالن اقتصادی مانند سیاست های تشویقی و برنامه های 
افزایش توان تولیدکنندگان واحدهای خرد و متوس��ط 
است. بیشتر بنگاه های کش��ور دولتی هستند و بزرگ 
بودن بیش از حد آنها سبب صرف هزینه های بیشتر از 
درآمد می ش��ود. دولت دوازدهم با معطوف کردن توان 
خود به منظور بهبود فضای کس��ب و کار در حوزه های 
خرد و سیاس��ت گذاری های مناس��ب در ای��ن زمینه 
می تواند باعث رقابت و افزای��ش بهره وری این بنگاه ها 
شود. تقویت بنگاه های اقتصادی خرد و متوسط اهمیت 
بس��یار باالیی دارد که در این راستا بهره گیری از نظام 
آموزشی کشور به منظور افزایش سطح کیفی آموزش ها 
و تخصصی ش��دن آنها، کمک شایانی به بخش صنعت 
و اقتص��اد کش��ور می کند. دولت دوازده��م می تواند با 
سیاس��ت گذاری های اقتص��ادی و ابزارهای کنترلی در 
ب��ازار از ورود قاچ��اق کاال به طور کامل بکاهد تا صنایع 
داخل��ی برای تولید و ارتق��ای کیفیت محصوالت خود 
انگیزه های مناس��ب را داشته باش��ند. خروج از رکود و 
رونق فضای کس��ب و کار باید در اولویت دولت دوازدهم 
قرار بگی��رد. برنامه ریزی مش��خص ب��رای بهره گیری 
مناسب از سرمایه گذاری خارجی باید بر تعیین اولویت 
بهره گی��ری از س��رمایه خارجی یعنی جب��ران منابع 
مالی، جذب تکنولوژی های روز یا سیستم های کارآمد 
مدیریتی باشد. صنایعی که بازدهی بیشتری برای کشور 
به لحاظ ایجاد درآمد ارزی، افزایش اشتغال و کمک به 
حضور موفق در بازارهای جهانی دارند، باید در اولویت 
جذب س��رمایه گذاران خارجی قرار گیرند. تأمین مالی 
صنایع کوچک و متوسط از طریق بازار سرمایه به عنوان 
یک راهبرد ضروری خواهد توانست فرصت های شغلی، 
انباش��ت س��رمایه و افزایش تولید داخلی ایجاد و رشد 
اقتصادی کش��ور را تسریع کند. صنایع کوچک باید بر 
پایه نیاز بازار اقدام به تولید کنند. نشان یا برندسازی و 
ایجاد آن در حوزه بنگاه های خرد و متوسط تأثیر زیادی 
بر روند فروش محصوالت می گذارد. یکی از وظیفه های 
دول��ت آینده برای حمای��ت از این صنایع، تقویت آنان 
از راه تزریق نقدینگی به ش��مار می رود. زنجیره تولید 
وابس��ته به صنایع کوچک و متوسط است، زیرا تأمین 
مالی صنایع بزرگ از راه بازار س��رمایه انجام می ش��ود، 
پس باید در این زمینه تأمین س��رمایه و اعتبار صنایع 
کوچک و متوس��ط از طرف دولت ص��ورت پذیرد و در 
نتیجه دولت باید تمامی تالش خویش را در راس��تای 
ایج��اد صندوق های س��رمایه گذاری ب��رای حمایت از 
شاخه های مختلف صنایع کوچک و متوسط انجام دهد 
و زمینه ه��ای ورود به بازارهای داخلی و بین المللی این 
صنایع را فراهم آورد. استانداردها از مهم ترین ابزارهای 
ارتقای کیفیت تولیدها و خدمات هس��تند، به گونه ای 
که باید رضایت مص��رف کنندگان را تأمین کنند و به 
توجه بیشتر محصول در بازار های داخلی و بین المللی 
منجر ش��وند. حمایت از تولید بای��د بر مبنای حمایت 
از بنگاه ه��ای کوچ��ک و زودبازده باش��د. صنایع خرد 
می توانند با ایجاد تنوع در محصول ها، نیازهای مشتریان 
را در جهان برآورده کنند و جایگاه مناسبی را به دست 
آورند. بنگاه های کوچک و متوس��ط بدان جهت دارای 
اهمیت هستند که عمده اش��تغال زایی در آنها صورت 
می پذیرد، بنابراین باید برنامه ریزی ها متوجه این صنایع 
باش��د و اولویت دولت دوازدهم در ارتباط با اش��تغال و 
حمایت از تولید بنگاه های کوچک و متوسط قرار گیرد. 
به منظور رونق صنایع داخلی می توان از س��رمایه های 
مردمی بهره مند ش��د و از واردات کاالهای مشابه تولید 
داخلی ممانعت و در کنار آن برای مصرف کاالی داخلی 
اطالع رسانی، حمایت و اعتمادسازی شود. رویکرد دولت 
دوازدهم باید در مسیر ارتقا، احیا و به روزرسانی صنایع 
کوچک و متوس��ط، ارائه تسهیالت مالی، پشتیبانی از 
احیا و رشد این بخش از صنعت باشد که اهمیت آن در 

ایجاد اشتغال پایدار است. 
منبع: ایرنا 
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عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
تهران گفت اقتصاد در شرایط پسابرجام 
نیازمند پوست اندازی از ساختار غیرشفاف 
اس��ت و باید وزرای جدید در این مسیر، 
گام بلندی در تغییر س��اختارهای داخلی 
و بهبود فضای کس��ب وکار کشور بردارند 
و برای تحقق رش��د اقتصادی به صورت 
ی��ک مجموعه به هم پیوس��ته با یکدیگر 
ب��ه دنبال کس��ب ی��ک ه��دف حرکت 
کنن��د. س��یده فاطم��ه مقیم��ی، عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
در گفت وگ��و ب��ا آنا، در ارزیاب��ی خود از 
وزرای پیش��نهادی رئیس جمهوری برای 
تص��دی وزارتخانه های »صنعت، معدن و 
تجارت« و  »اقتصاد و امور دارایی« گفت: 
تأثیر تحریم  ه��ا علیه اقتصاد ایران، باعث 
فاصله  گرفتن فضای کس��ب وکار کش��ور 
از دانش  فن��ی و تکنولوژی های روز دنیا 
ش��د اما پس  از برجام اقتصاد در مس��یر 
جبران این فاصله گام برداشت تا با کار و 
تالش، این عقب افتادگی جبران شود. وی 
ادامه داد: بر همین اساس، اقتصاد باید از 
فضای��ی که طی چند س��ال بر آن حاکم 
بود، خارج ش��ده یا به تعبیری دیگر باید 
پوست اندازی کند تا اقتصاد تحت شرایط 
دوری از تحریم، بتواند به رش��د و توسعه 

خود امیدوار باشد. 
نیاز اساسی اقتصاد به جذب 
سرمایه گذار پُرشمار خارجی

عضو هیأت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ای��ران با تش��ریح این نی��از گفت: جذب 
سرمایه گذار پرش��مار خارجی از نیازهای 
اساس��ی اقتصاد امروز کش��ور ش��ناخته 
می ش��ود و بای��د در این پوس��ت اندازی، 
س��اختارهای داخلی و فضای کسب وکار 
کش��ور تغیی��ر پیدا کرده و ب��رای تحقق 
رش��د اقتصادی به ص��ورت یک مجموعه 
به هم پیوسته با یکدیگر به دنبال کسب 
یک ه��دف حرک��ت کنند؛ ام��ا در حال 

حاضر س��اختارهای قدیمی و تا اندازه ای 
فرسوده کشور با این نیاز همخوان نیست. 
وی با انتقاد از س��اختارهای اقتصادی در 
دولت های گذش��ته تصریح ک��رد: اغلب 
نظام های اقتصادی در کش��ور نظیر نظام  
بانکی، مالیات��ی، تامین اجتماعی و ارزی 
در نقطه مقابل توس��عه کس��ب وکار قرار 
گرفته اند ک��ه وزرای جدید باید در وهله 
اول، تمامی شرایط و قوانین را به صورت 
ی��ک قان��ون و هدف واحد برای توس��عه 

اقتصاد کشور تغییر دهند. 

شریعتمداری فرد انتقادپذیر و همراه 
بخش  خصوصی است

مقیمی با ارزیابی محمد شریعتمداری 
به عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم 

برای وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: 
ش��ریعتمداری در ط��ول دوران مدیریت 
خود، ثابت کرده ک��ه فردی انتقادپذیر و 
مش��اورگیر از سوی بخش  خصوصی بوده 
و در ش��رایط حاکم بر اقتص��اد، می تواند 
گزین��ه مطلوبی برای تصدی این پس��ت 
باش��د و حتی اگر انتزاع نیز در دس��تور 
کار ق��رار بگیرد به خوب��ی می تواند نقش 
مثمرثم��ری از خ��ود ب��ر جای بگ��ذارد. 
عض��و هیأت رئیس��ه هی��أت نمایندگان 
ات��اق بازرگانی تهران اف��زود: در کارنامه  
کاری شریعتمداری نیز سمت های کالن 
مدیریتی از جمله وزارت بازرگانی و حتی 
معاون��ت اجرایی رئیس جمه��وری نیز به 
چش��م می خورد و از همین لحاظ، برنامه 
توس��عه ای و اس��تراتژیک این وزارتخانه 

می توان��د با ش��ناخت کاف��ی از وضعیت 
نظام دولتی و بخش  خصوصی به درستی 
تدوین و تبیین ش��ود تا گام  رو به جلویی 
در راس��تای بهبود وضعیت کس��ب وکار 

برداشته شود. 
عملکرد کرباسیان و تحول در گمرک 
می تواند نوید تحول در اقتصاد باشد

وی همچنین درباره مسعود کرباسیان 
دیگر وزیر پیش��نهادی دول��ت دوازدهم 
برای تصدی وزارت اقتصاد و امور دارایی، 
تأکید کرد: وزیر اقتصاد، ریاس��ت شورای 
گفت وگ��و را برعه��ده دارد و از طری��ق 
تعامل سازنده با بخش  خصوصی می تواند 
ش��رایط و مقدم��ات خ��روج از رکود را 
به همراه بخش خصوصی فراهم کند. عضو 
هی��أت نمایندگان ات��اق بازرگانی تهران 
درباره مس��عود کرباسیان گفت: گام های 
مثب��ت ایش��ان در گمرک نش��ان دهنده 
تح��والت مثب��ت در امور گمرک��ی بود، 
چراکه نوس��ازی و شفاف س��ازی در روند 
اداری و کاهش بوروکراس��ی هایی که به 
مریضی اقتصاد نیز تبدیل ش��ده  اس��ت، 
می توان��د این انتظار را ایجاد کند که این 
کاندی��دای تص��دی وزارت اقتصاد، پس 
از کس��ب رأی اعتم��اد بتواند در مس��یر 
اصالح ساختار های نظام اقتصادی کشور، 
تح��والت بزرگ��ی را رقم بزن��د. مقیمی 
اضافه کرد: از س��وی دیگ��ر تجربه چهار 
دهه حضور در س��اختار کالن مدیریتی و 
البته عضویت در هیأت رئیسه اتاق ایران 
و هیأت نمایندگان ات��اق تهران، درک و 
فهم درس��تی از نیازهای بخش  خصوصی 
و اقتصاد کشور را به وی شناسانده است. 
وی در پای��ان گفت: بنابرای��ن تجربیات 
ایشان هم ش��امل فهم درست از جایگاه 
و امکان��ات دولت و ه��م نیازهای بخش 
 خصوصی می ش��ود. در چنین ش��رایطی 
با افزایش می��زان تعامالت ام��کان بروز 

تحوالتی اساسی دور از انتظار نیست. 

 مدیرعام��ل بان��ک رف��اه کارگ��ران به 
هم��راه معاون��ان و مدی��ران ای��ن بانک، 
ط��ی بازدید از خط��وط تولید و طرح های 
توس��عه ف��والد مبارک��ه، ضمن دی��دار و 
گفت وگو با مدیرعامل و معاونان ش��رکت، 
از ف��والد مبارکه با عن��وان یکی از بهترین 
و مهم تری��ن ش��رکای تج��اری بانک رفاه 
کارگ��ران ی��اد و تصریح ک��رد: نقش این 
شرکت به لحاظ تأثیر بر میزان تولید فوالد 
و ایفای نقش اس��تراتژیک در روند توسعه 
صنعتی کشور بسیار مهم و ارزشمند است. 
محمدعلی س��همانی هدف حضور خود و 
کارگروه هم��راه را گس��ترش راهکارهای 
هم��کاری بان��ک رفاه ب��ا ش��رکت فوالد 
مبارکه در حوزه های مختلف بانکی و ارائه 
تسهیالت به گروه فوالد مبارکه اعالم کرد 
و ضمن ابراز خرسندی از فرصت بازدید از 
این شرکت، با بیان اینکه حمایت از تولید 
داخلی، اش��تغال و توس��عه صادرات محور 
مهم تری��ن برنامه ه��ای دول��ت محترم در 
س��ال ۹6 اس��ت، اظهار کرد: بان��ک رفاه 
کارگران حمایت مالی و پشتیبانی از تولید 
 داخل��ی، حف��ظ و ایجاد اش��تغال و تولید 

رأس  در  را  ارزآور  و  مح��ور  ص��ادرات 
برنامه های اصلی سال جاری خود قرار داده 
است که فوالد مبارکه نمونه بارز و مصداق 
بس��یار مناس��ب برای این موضوع اس��ت. 
وی با اش��اره به اینکه ف��والد مبارکه یکی 
از بزرگ ترین صنایع سنگین، استراتژیک، 
بسیار مهم و اساس��ی در استان اصفهان و 
کشور اس��ت و برای بانک رفاه نیز شریک 
تجاری معتبر و مهمی اس��ت، افزود: بانک 
رفاه پیش از ای��ن نیز همکاری هایی با این 
مجموعه بزرگ داشته است، ضمن اینکه در 
حال حاضر نیز امیدواریم این همکاری ها با 
مذاک��رات ص��ورت گرفت��ه، در آیند ه های 
نزدیک وارد مرحله جدید ش��ود و توس��عه 
یابد. س��همانی خاطرنشان کرد: پیش بینی 
می ش��ود با بهره برداری از طرح های توسعه 
فوالد مبارکه، این ش��رکت در سال جاری، 
وضعیت بس��یار درخش��ان تر و پربازده تری 
داشته باش��د. وی در پایان ابراز امیدواری 
ک��رد بانک رف��اه بتواند با هم��کاری فوالد 
مبارکه درزمینه رش��د اقتصادی، اشتغال، 
ص��ادرات و حمای��ت از تولید داخلی نقش 

فعال تری نسبت به قبل داشته باشد. 

مدیرعامل بانک رفاه:

فوالد مبارکه یکی از بهترین شرکای تجاری 
بانک رفاه کارگران است 

لزوم پوست اندازی اقتصاد ایران

مطالبات بخش خصوصی از وزرای صنعت و اقتصاد
حمل و نقل ریلی یادداشت

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

سهم ۴۰۰۰ میلیارد تومانی 
راه آهن در کاهش مصرف سوخت، 
آالیندگی زیست محیطی و تلفات

 معاون مس��افری راه آهن گفت: با احتس��اب جابه جایی 
۲۷ میلی��ون مس��افر در س��ال، راه آه��ن ای��ران 4 ه��زار 
میلی��ارد تومان صرفه جویی در بخش س��وخت، آالیندگی 
زیس��ت محیطی، و تلفات داشته است. به گزارش »فرصت 
ام��روز« ب��ه نق��ل از روابط عموم��ی راه آه��ن آذربایجان، 
میرحس��ن موس��وی در نشستی با اعضای ش��ورای اداری 
راه آهن آذربایجان نس��بت به تالش بیشتر تمامی کارکنان 
برای جلب بار های ریل پس��ند و ارتق��ای کیفیت خدمات 
مسافری تاکید کرد و افزود: تبلور همه فعالیت های راه آهن 
در جابه جایی مسافر است و در این راستا باید نهایت تالش 
را برای جلب رضایت ارباب رجوع انجام داد. معاون مسافری 
راه آهن به تعداد مسافر جابه جا شده در قطار های مسافری 
اش��اره کرد و گفت: »با جابه جایی ۲۷ میلیون مس��افر در 
س��ال، راه آهن ایران 4هزار میلی��ارد تومان صرفه جویی در 
بخش سوخت، آالیندگی زیس��ت محیطی، و فوتی داشته 
اس��ت«. معاونت مسافری راه آهن ایران از رده خارج کردن 
ناوگان باالی 4۵ سال و به کارگیری ناوگان با عمر ۳0 سال 
را بخشی از خدمات راهبردی راه آهن در معاونت مسافری 
اعالم کرد و افزود: توس��عه قطار های محلی و گردش��گری 
در بخش مسافری به طور جدی پیگیری می شود. موسوی 
میزان مس��افر جابه جا ش��ده با قطارهای حومه ای را ۵/۳ 
میلیون نفر در س��ال اعالم کرد که نسبت به مدت مشابه 
س��ال قبل از افزای��ش ۹0درصدی برخوردار بوده اس��ت.  
عبدالمحمدی، مدیرکل ساختمان و تاسیسات و سرپرست 
خدمات ایستگاهی راه آهن نیز در بازدید از پروژه در دست 
توسعه ایستگاه تبریز، برای استقبال از تبریز ۲0۱۸ با توسعه 
فضاهای ایستگاهی و زیبا سازی مبلمان ورودی ایستگاه ها و 
تجهیز تمامی ایستگاه ها به امکانات مورد نیاز مسافر اعالم 
آمادگی کرد و نسبت به اجرای سریع و پیگیری پروژه های 
در دست اقدام تاکید کرد. شاپور ارصالنی، مدیرکل راه آهن 
آذربایجان نیز با اشاره به انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه 
گردش��گری کشورهای اسالمی در سال ۲0۱۸، از آمادگی 
راه آهن آذربایجان برای پذیرش گردشگران از نقاط مختلف 
جهان با اجرای پروژه توسعه ایستگاه های حوزه استحفاظی 
ای��ن اداره کل از جمله ایس��تگاه تبریز و جلف��ا، راه اندازی 
قطار های حومه ای و زیبا س��ازی مبلمان ورودی ایستگاه ها 
و ارتق��ای کیفیت خدمات ایس��تگاهی خبر داد و نس��بت 
ب��ه واگذاری اعتب��ار الزم برای عملیاتی ش��دن پروژه های 
تعریف شده در زمینه بهس��ازی و باز سازی خطوط راه آهن 
آذربایجان و افزایش سرعت قطار های مسافری تاکید کرد. 



فرصت امروز: بدهی دولت به بانک ها 
از جمل��ه چالش های نظ��ام بانکی ایران 
است و مانع بزرگی در راه تسهیالت دهی 
بانک ها محسوب می ش��ود. درباره میزان 
بده��ی دولت ب��ه بانک ها اخت��الف نظر 
وج��ود دارد و البت��ه یک��ی از دالیل این 
اخت��الف نظ��ر به تف��اوت می��ان مفهوم 
»سیس��تم بانکی« با »بانک« و همچنین 
مفه��وم »بخ��ش دولت��ی« ب��ا »دولت« 

برمی گردد. 
بررسی ها نشان می دهد که حجم بدهی 
دول��ت به سیس��تم بانکی در س��ال های 
اخی��ر همواره در ح��ال افزایش بوده و با 
این هم��ه رئیس کل بانک مرکزی ضمن 
تایید افزایش این بدهی معتقد اس��ت که 
بدهکار بودن دولت به نظام بانکی ادعای 
نادرس��تی نیست، اما موضوع عجیبی هم 
نیست. ولی فارغ از کلیت بدهی دولت به 
بانک ها، نح��وه بازپرداخت این بدهی نیز 

از جمله چالش های شبکه بانکی است. 
به گزارش ایسنا، بدهی بخش دولتی به 
سیستم بانکی در حالی از مرز ۲۳۰ هزار 
میلیارد تومان گذش��ت ک��ه این مهم در 
قفل شدن منابع بانکی و تنگنای اعتباری 
بانک ها اثر عمده ای داشته است. براساس 
آخرین آمار منتشره بانک مرکزی، بخش 
دولتی در پایان اردیبهش��ت ماه امس��ال 
حدود ۲۳۰ ه��زار میلیارد تومان به نظام 
بانک��ی بدهی دارد. از این رقم تا ۶۰ هزار 
میلیارد توم��ان متعلق به بانک مرکزی و 
ت��ا مرز ۱۷۰ هزار میلیارد تومان دیگر به 
بانک ها و موسس��ات اعتب��اری اختصاص 

دارد. 
ب��ا این همه، یک��ی از اختالفات جدی 
بین دولت و ش��بکه بانکی، نحوه تس��ویه 
بده��ی دول��ت ب��ه بانک ها اس��ت.  روند 
فزاین��ده بدهی دولت به سیس��تم بانکی 
ماجرای تازه ای نیس��ت، اما به مرور زمان 
ب��ا حواش��ی و چالش هایی بی��ن طرفین 
همراه ش��ده اس��ت. در این بی��ن  چند 
موض��وع اصل��ی را می توان مورد اش��اره 

قرار داد. 

پرداخت از منابعی با مخالفان بسیار
اول تصمی��م برای تس��ویه بخش��ی از 
بدهی به بانک ها بود که س��رانجام بعد از 
سال ها دولت توانست طرحی در اصالحیه 
بودج��ه ۱۳۹5 و در قالب تبصره )۳5(در 
مجلس مصوب کند که برای تادیه بخشی 
از بده��ی خود به بانک ه��ا حرکت کرده 
باش��د. برداش��ت ۴5 هزار میلی��اردی از 
مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های 
خارجی ک��ه تا حدود ۱5 ه��زار میلیارد 
توم��ان از بدهی دولت به ش��بکه بانکی 
را تس��ویه می کرد. در حالی این خواست 
دولت به تصویب رسید که طی سال های 
گذش��ته همواره با مخالفت هایی از سوی 
مجلس همراه بود چ��را که معتقد بودند 
اس��تفاده از منابع ناشی از تسعیر نرخ ارز 
بر پایه پولی و تورم اثرگذار خواهد بود. 

برداش��ت ۴5 هزار میلی��اردی از مازاد 
حاص��ل از ارزیاب��ی خال��ص دارایی های 
خارج��ی از مح��ل منابع��ی انجام ش��د 
ک��ه پیش ت��ر در زم��ان دول��ت دهم نیز 
مط��رح ب��ود و در آن هن��گام اخت��الف 
در  ارز  قیم��ت  تغیی��رات  از  ناش��ی 
 حس��اب اندوخت��ه بانک مرک��زی حدود 
۷۴ هزار میلیارد تومان ش��د و براس��اس 
بند »ب« ماده )۲۶( قانون پولی و بانکی 
دولت پیش��نهاد اس��تفاده از آن را برای 
تس��ویه بدهی های خود به بانک مرکزی 
مطرح کرد اما مورد مخالفت مجلس قرار 

گرفت. 
با این حال در پایان س��ال گذشته بود 
ک��ه تبصره الحاقی ب��ه بودجه ۱۳۹5 در 
هیأت وزیران نهایی و برای اجرا به بانک 
مرکزی ابالغ شد. از این رو قرار شد حدود 
۱5 هزار میلیارد تومان از منابع مورد نظر 
برای تس��ویه بدهی دولت ب��ه بانک ها به 
کار گرفت��ه ش��ود. البته این رق��م منابع 
پرداخت��ی نقدی نبود و ب��ا تغییراتی در 
سیستم حسابداری، بخشی از این بدهی 
تس��ویه می ش��د. این در حالی است که 
طبق آخرین اعالم مقامات بانک مرکزی 
 و البته س��ازمان برنام��ه و بودجه حدود
 ۱۳ ه��زار میلی��ارد توم��ان از این مبلغ 

تسویه شده است. 
بخ��ش دیگ��ری از بده��ی دول��ت به 
طلبکاران خ��ود از جمله پیمانکاران قرار 
ب��ود از طریق بازار بدهی و انتش��ار اوراق 
تس��ویه ش��ود که خود ب��ا گالیه هایی از 

سوی مدیران بانکی همراه شد؛ به طوری 
ک��ه اعالم کردند رویه نادرس��ت انتش��ار 
اوراق در س��ال گذش��ته موج��ب ایجاد 

انحراف در سودهای بانکی شده است. 

 سود محل اختالف شد
 موض��وع دیگر به پذیرش حجم بدهی 
از س��وی دولت برمی گردد. گرچه آمارها 
نش��ان دهنده رق��م بی��ش از ۲۳۰ هزار 
میلیاردی بخش دولتی به ش��بکه بانکی 
اس��ت اما این رقم مجموع��ه ای از بدهی 
دولت و همچنین ش��رکت ها و موسسات 
دولت��ی را دربر می گیرد و س��ود متعلقه 
به آن نیز از س��وی بانک ها مورد محاسبه 
قرار گرفته است. ولی رقم مورد محاسبه 
بانک ها از س��وی دول��ت و وزارت اقتصاد 

تایید نمی شود. 
دلی��ل اختالف نظ��ر آنها ب��ه مکانیزم 
محاس��به نرخ سود برمی گردد، به گونه ای 
که نظام بانک��ی مبلغی را به عنوان بدهی 
دولت شناسایی کرده و برای آن سود در 
نظر گرفته و به بدهی اولیه اضافه می کند 
اما دولت سود مورد نظر بانک ها را قبول 
نداش��ته و به عبارتی تاکید دارد که نباید 
به بدهی آن سودی تعلق گیرد، بنابراین 
وزارت اقتص��اد در محاس��بات طلبی که 
بانک ه��ا از دولت دارند، س��ود مورد نظر 
آنه��ا را یا کم محاس��به می کند یا اینکه 

اصال در نظر نمی گیرد. 
با این حال با توجه به اختالف نظرهایی 
که وجود داشت، بانک مرکزی و سازمان 
برنام��ه و بودجه به توافق می رس��ند که 
براس��اس مدلی که در اختیار حسابرسان 
قرار می گی��رد، بدهی ها را جداگانه مورد 
محاس��به قرار دهند، ولی در نهایت عدد 
محاسبه شده با آنچه که در دفاتر بانک ها 
وجود دارد منطبق نبوده است. آنطور که 
اخیرا رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرده 
است کمیته ای متش��کل از وزیر اقتصاد، 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه و شخص 
وی ایجاد ش��ده تا بتوانند راهکاری برای 
حل این مش��کل به دول��ت ارائه کنند و 
بعد از بررسی و تصویب به عنوان مبنایی 
برای محاسبه بدهی دولت به نظام بانکی 

قرار گیرد. 
این در ش��رایطی اس��ت ک��ه پیش تر 
نوبخت - رئیس س��ازمان برنامه و بودجه 
- اع��الم کرده بود تعیین بدهی دولت به 
بانک ها براساس حسابرسی انجام خواهد 
ش��د و بدهی های��ی که خ��اص دولت و 
ش��رکت های مرتب��ط با آن باش��د مورد 

پرداخت قرار خواهد گرفت. 
واضح است با حسابرسی بدهی موجود 
و کس��ر سودی که وزارت اقتصاد و دولت 
به آن اعتقادی ندارند حجم طلب بانک ها 
در نهای��ت با آنچ��ه در ح��ال حاضر در 
ترازنامه شبکه بانکی دیده می شود، کامال 
متفاوت خواهد بود و کاهش می یابد. این 
در حالی است که سیف اخیرا اعالم کرده 
با وجود اینک��ه بانک ها حدود ۱۴5 هزار 
میلیارد تومان به عنوان طلب از دولت در 
دفاتر خود ثبت کرده اند و با محاسبه نرخ 
سود بوده دولت بدهی ها را تا پایان سال 
۱۳۹۳ ح��دود ۸۷ هزار میلی��ارد تومان 

برآورد کرده است. 

مخالفت با واگذاری بنگاه
ام��ا بع��د از تصمیم ب��رای تس��ویه و 
اخت��الف درباره رقم بدهی، مورد دیگری 
که به نظر می رس��د به یکی از اختالفات 
جدی بین دولت و ش��بکه بانکی تبدیل 
خواهد شد، نحوه تسویه این بدهی است. 
در کن��ار رقم حدود ۱5 ه��زار میلیاردی 
که از منابع ناش��ی از تسعیر نرخ ارز برای 
تسویه در نظر گرفته شده پرداخت مابقی 

این مبلغ نیز مورد توجه است. 
ای��ن نگران��ی اکنون از س��وی مقامات 
بانک مرک��زی وجود دارد که دولت برای 
تسویه بدهی به سمت واگذاری بنگاه های 
خ��ود ن��رود. آنطور که رئی��س کل بانک 
مرک��زی عنوان کرده وی امیدوار اس��ت 
پرداخت بدهی ها با واگ��ذاری بنگاه های 
دولتی نباشد. س��یف البته مخالفت خود 
را ب��ه صراحت اعالم کرده و گفته اس��ت 
که من به ش��دت با این روند مخالفم چرا 
که ب��ه بنگاهداری بانک ه��ا ختم خواهد 
ش��د، آن هم در ش��رایطی است که نظام 
بانک��ی اکنون به دلی��ل بنگاهداری مورد 

بازخواست قرار گرفته است. 
وی تاکی��د ک��رده که نبای��د فراموش 
کرد بیش��ترین تع��داد بنگاه های بانک ها 
ش��رکت هایی اس��ت که بابت بدهی های 
دول��ت به بانک ها واگذار ش��ده و این امر 

مانع از تحقق اصل )۴۴(می شود. 

در حالی رئیس کل بانک مرکزی مقابل 
ایس��تادگی  دولتی  بنگاه های  واگ��ذاری 
می کند که در ابت��دای دولت یازدهم به 
دلیل ش��دت گرفتن انتقادات نس��بت به 
بنگاه��داری بانک ها و اهمیت��ی که این 
موضوع در انجماد منابع ش��بکه بانکی و 
تنگن��ای اعتباری آنها داش��ت با تصویب 
قانون »رف��ع موانع تولی��د رقابت پذیر و 
ارتق��ای نظ��ام مالی« و با دس��تورالعمل 
بانک مرکزی بانک ها ملزم شدند تا مازاد 
دارایی های سرمایه گذاری ش��ده در سهام 

شرکت ها را واگذار کنند. 
بر این اساس قرار بود تا از سال ۱۳۹۴ 
هر ساله یک سوم از منابع مازاد در بورس 
واگذار ش��ود تا به حد منطقی آن دست 
یابند. این در ش��رایطی اس��ت که طبق 
قانون، بانک ها مجوز داش��تند تا حداکثر 
۴۰ درصد س��رمایه پایه خود را در سهام 
ش��رکت ها و بنگاهداری هزینه کنند اما 
در آن زم��ان این رقم تا حدود 5۱درصد 

پیش رفته بود. 
جالب اینجاس��ت که ب��ا وجود اخطار 
ب��رای واگذاری س��هام م��ازاد، آخرین 
گزارش��ی که به طور رس��می از س��وی 
فرش��اد حیدری - مع��اون نظارت بانک 
مرکزی - در س��ال گذشته اعالم شد از 
این حکایت داش��ت که س��رمایه گذاری 
بانک ه��ا در بنگاه��داری ب��ه ۳۸ هزار 
میلیارد تومان رسیده که با نسبت گیری 
از س��رمایه آنه��ا ب��ه ح��دود 5۴درصد 
می رسید. پس نه تنها حجم بنگاهداری 
بانک ها کم نش��ده بود بلکه با روندی رو 

به رشد نیز همراه شده است. 
از س��وی دیگ��ر در خردادماه امس��ال 
ش��ورای پ��ول و اعتبار مص��وب کرد که 
باید بانک ه��ا حجم بنگاه��داری خود را 
بار دیگر کاهش دهند و بر این اساس به 
آنها ابالغ ش��د که نباید سهم بنگاهداری 
و ش��رکت داری بانک ها از ۲۰درصد فراتر 
رود. ب��ه عبارتی حجم مج��از ۴۰درصد 
قبل��ی به ۲۰درصد کاهش یافت و اکنون 
به نظر می رس��د ت��ا بی��ش از ۳۰درصد 
بی��ن آنچ��ه ک��ه بانک ها ش��رکت داری 
س��رمایه گذاری کرده اند و آنچه که قانون 
به آنها اجازه می دهد اختالف وجود دارد. 
در شرایطی تالش دولت برای واگذاری 
بنگاه ه��ای خود به منظور تس��ویه بدهی 
ب��ه بانک ه��ا راه��کاری م��ورد پذیرش 
نیس��ت که عملیاتی ش��دن آن بار دیگر 
موجب تکرار اش��تباه گذش��ته در رابطه 
ب��ا واگذاری ش��رکت های دولتی در ازای 
بده��ی دولتی ها به بانک ه��ا و در نهایت 
توسعه شرکت داری آنها شود. هرچند که 
در س��ویی دیگر نقدینگی الزم هم برای 
پرداخت این طلب بانکی در اختیار ندارد. 

راه و بی راه

چالشهایتسویهبدهیدولتبهبانکها فراخوان دوباره بانک مرکزی از 
متقاضیان وام ازدواج

 مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی بر استفاده هرچه 
س��ریع تر زوج های جوان از فرصت استثنایی و بسیج 
نظام بانکی کشور برای وام ازدواج تاکید کرد و گفت: 
متقاضیان دریافت وام ازدواج هر چه زودتر تش��کل 

پرونده دهند. 
علی اصغ��ر میرمحمدصادقی در گفت وگو با مهر با 
اش��اره به مهلت باقیمانده برای اس��تفاده متقاضیان 
دریافت وام ازدواج گفت: نظام بانکی کش��ور اکنون 
آماده پرداخت وام قرض الحسنه ازدواج با سهل ترین 
ش��رایط به متقاضیان اس��ت و ب��ه همین دلیل یک 
فرصت مناسب پیش روی زوج های جوان قرار گرفته 
تا در کمترین زمان ممکن و با ش��رایط مناسب، هر 
ی��ک ۱۰ میلیون تومان از ش��بکه بانکی، وام ازدواج 

دریافت کنند. 
مدی��رکل اعتبارات بان��ک مرکزی با بی��ان اینکه 
اج��رای این طرح تا پایان ش��هریورماه ادامه خواهد 
داش��ت، افزود: براس��اس آمارهای رسمی هر یک از 
بانک ه��ای مش��ارکت کننده در ای��ن ط��رح، اکنون 
ش��رایط خوبی برای پرداخت تس��هیالت مهیاست و 
آمارهای نظ��ام بانکی نیز گویای آن اس��ت که بالغ 
بر ۱۲۰ هزار فقره تس��هیالت ازدواج در همین مدت 

زمان کوتاه پرداخت شده است. 
وی با بیان اینکه س��ود این وام ها ۴ درصد اس��ت، 
تصریح کرد: اقساط ۳۶ ماهه در نظر گرفته می شود 
و ب��ا توجه ب��ه اینکه تا پیش از اج��رای طرح، 5۰۰ 
هزار نفر در صف تقاضا قرار داش��تند، تالش شده در 
قالب اجرای این طرح، صف متقاضیان از بین برود و 

پرونده ها به روز بررسی شوند. 
به گفت��ه میرمحمدصادقی، چنانچه زوج ها توامان 
در بانک های مشابه ثبت نام داشته باشند، می توانند 
ب��ا ارائه تنها یک ضامن و حتی پش��توانه قرار دادن 
یارانه نقدی حساب سرپرست خانوار به عنوان ضامن، 
از تس��هیالت ۲۰میلی��ون تومانی زوجی��ن بهره مند 

شوند. 
وی ب��ا بی��ان اینکه اج��رای این ط��رح از ابتدای 
مردادماه ش��روع ش��ده و تا انتهای ش��هریورماه در 
قالب طرح ضربتی ادامه دارد، اظهار داش��ت: به نظر 
می رس��د بهترین فرصت برای دریافت وام ازدواج از 
س��وی متقاضیان فراهم ش��ده و افرادی که صاحب 
صالحی��ت ب��رای دریافت این وام هس��تند، باید هر 
چه زودتر از این فرصت اس��تفاده کرده و با ش��رایط 

مناسب، وام خود را از شبکه بانکی دریافت کنند. 

شروط شکل گیری روابط بانکی بین الملل
اجرای استانداردهای گزارشگری

مش��اور رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به لزوم 
اجرای اس��تانداردهای گزارش��گری مالی در شبکه 
بانکی ای��ران، عملیاتی ش��دن این اس��تانداردها را 
پیش نیاز برقراری روابط بانکی بین الملل برش��مرد. 
احمد عزی��زی در گفت وگو ب��ا ایِبنا با بی��ان اینکه 
اج��رای کامل اس��تانداردهای گزارش��گری مالی در 
سیس��تم بانکی ایران از چالش های بزرگی است که 
در پی��ش روی نظ��ام بانکی ایران ق��رار دارد، گفت: 
در س��ال های اخیر تکاپو و تالش هایی در این زمینه 

انجام شده است. 
مشاور رئیس کل بانک مرکزی اظهار داشت: برای 
اجرای کامل این استانداردها سال ها زمان نیاز است 
تا سیس��تم بانکی ایران بتوان��د نرم افزارها، روش ها، 
فرآیندها و سیس��تم هایی را ب��رای اجرای موفق این 

استانداردها تدوین کند. 
عزیزی ادامه داد: این اس��تانداردها دو کمک مهم 
برای سیس��تم بانکی ایران و اقتصاد کش��ور خواهد 
داش��ت. ب��ا همگرای��ی اس��تانداردهای بین المللی، 
هم��کاری بانک های ایران��ی با خارجی را تس��هیل 
می کن��د و غیر  از این روش، بانک های خارجی برای 
کار با ش��بکه بانکی ایران ریس��ک باالی��ی خواهند 

داشت. 
وی خاطرنش��ان کرد: البته استانداردهای دیگری 
نیز وج��ود دارد که بانک ه��ای ایران��ی باید رعایت 
کنند، ولی استانداردهای گزارشگری مالی، پیش نیاز 
همکاری بانک های ایرانی با بانک های خارجی و بازار 

بین المللی محسوب می شوند. 
مش��اور رئیس کل بان��ک مرکزی اظهار داش��ت: 
موضوع دوم کمکی اس��ت که اجرای استانداردهای 
گزارش��گری مال��ی ب��ه بازاره��ای مال��ی داخلی و 
س��رمایه گذاری ها خواهد داش��ت ک��ه در نهایت به 
شفافیت و صحت گزارشگری بانک ها منجر می شود. 
ب��ه گفت��ه عزیزی، از ای��ن طریق ام��کان ارزیابی 
صحی��ح و دقیق بازار بورس و س��ایر بازارهای مالی 

کشور و همچنین سرمایه گذاران فراهم می شود. 
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خبرنــامه

از طریق سایت بانک انصار حساب 
سپرده پس انداز افتتاح کنید

 امکان افتتاح سپرده پس انداز، بدون نیاز به حضور اولیه 
مشتریان درشعب از طریق سایت بانک انصار فراهم شد.

 به گزارش روابط عمومی و تبلیغات، با ایجاد این قابلیت 
در س��ایت بانک  متقاضیان افتتاح س��پرده قرض الحسنه 
پس انداز می توانند نسبت به افتتاح سپرده برای خود یا سایر 
اعضای خانواده،صرفاً با اطالع از مشخصات شناسنامه ای و 
کارت ملی این افراد، اقدام کنند. سپرده های متقاضیان پس 
از ثبت نهایی در س��ایت به صورت یکپارچه و سیس��تمی 
در شعبه سیما افتتاح می شود. سپس متقاضیان )مشتریان 
جدید(به منظور دریافت خدمات بانکی در شعب بانک انصار 
)کاربرسیما( حضور یافته و خدمات بانکی برای ایشان فعال 
می شود. این قابلیت به منظور جذب مشتریان جدید برای 
بانک بوده و مشتریان فعلی بانک برای افتتاح حساب باید از 
خدمات الکترونیک بانک)اینترنت بانک( استفاده کرده یا به 

صورت حضوری به شعب بانک مراجعه کنند.

اطالعیه بانک ملت درباره بنرهای 
مجعول منتشره در فضای مجازی

بانک ملت درباره بنرهای مجعول تبلیغاتی منتش��ره در 
فضای مجازی، اطالعیه ای را منتشر کرد. روابط عمومی بانک 
ملت اعالم کرد: در پی انتش��ار چن��د بنر مجعول تبلیغاتی 
در فضای مجازی که با به چالش کشیدن وجاهت حرفه ای 
تعدادی از بانک های کش��ور، درصدد اختالف افکنی و القای 
وجود رقابت ناس��الم در نظام بانکی بود، بانک ملت با تقبیح 
این رفتارهای غیر مسئوالنه، اعالم کرد هرگونه تبلیغ خارج از 
کانال های رسمی بانک، ارتباطی به این بانک نداشته و مورد 
تایید نیس��ت. روابط عمومی بانک مل��ت در این اطالعیه از 
هموطنان عزیز درخواست کرد که صرفا مطالب و اطالعات 
منتشره از طریق کانال های رسمی را مدنظر قرار دهند و از 

بازنشر اطالعات و مطالب غیر مستند جدا خودداری کنند. 

نوسانقیمت)تومان(نوع ارز 

۳.۸۱۲دالر امریکا

۴.5۶۰یورو اروپا

۴.۹5۸پوند انگلیس

۱.۰۴۴درهم امارات

نرخ ارز نقدی

نرخ سکه و طال

نوسانقیمت)تومان(عنوان

5۱۶.۳5۰مثقال طال

۱۱۹.۲۰۰هر گرم طالی ۱۸ عیار

۱.۱۹۲.۰۰۰سکه بهار آزادی

۱.۲۲۳.۹5۰سکه طرح جدید

۶۳۷.5۰۰نیم سکه

۳۷۶.5۰۰ربع سکه

۲5۱.۰۰۰سکه گرمی

نرخنــامه

بانکنامه
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در نخستین روز معامالتی هفته شاخص 
کل ب��ورس اوراق بهادار ته��ران با افزایش 
183 واحدی )معادل 0.23 درصد( به رقم 
81 هزار و 763 واحد رس��ید. به رغم رشد 
183 واحدی دماس��نج بازار سهام، قیمت 
س��هم ها در گروه  خودروی��ی رو به کاهش 
بود. معامالت سهام شرکت های کشتیرانی 
ایران، پاالیش نفت بندرعباس، پاالیش نفت 
و ف��والد مبارکه اصفهان ب��ه ترتیب با 66، 
59، 53 و 53 واحد تأثیر، بیش��ترین نقش 
را در نوسانات صعودی دماسنج بازار سهام 
داش��تند. در طرف مقابل س��رمایه گذاری 
نفت، گاز و پتروشیمی تأمین، گروه صنعتی 
پاکشو و ملی صنایع مس ایران به ترتیب با 
18، 11 و 10 واحد تأثیر کاهنده بیشترین 
نقش کاهنده را روی شاخص کل داشتند. 
شاخص کل فرابورس نیز در نخستین روز 
معامالتی هفته 4.4 واحد افت کرد و به رقم 
919.6 رس��ید. همچنین ارزش معامالت 
فرابورس ایران ب��ه عدد 77 میلیارد تومان 
بالغ شد که این رقم ناشی از دست به دست 
شدن 182 میلیون سهم و اوراق مالی قابل 

معامله بود. 

حقوقی ها از صف های خرید پایدار 
جلوگیری کردند

روز ش��نبه 21 مردادماه 1396 بورس 
ته��ران در حال��ی ش��اهد رش��د قیمت 
س��هام در گروه پاالیش��ی ها ب��ود که با 
حقیقی،  س��هامداران  تقاض��ای  وج��ود 
ش��رکت های حقوقی به عرضه سهام این 
گ��روه پرداختند و بدی��ن ترتیب مانع از 
ش��کل گیری صف های خری��د پایدار در 
این گروه شدند. همزمان در گروه فلزات 
اساسی نیز تک سهم های فوالدی شاهد 
معامالتی پرحجم از س��وی معامله گران 
اغل��ب حقوقی بود که در نهایت به دلیل 
انباش��ت عرضه در برابر تقاضای س��هام 
رون��د معامالتی متع��ادل را بر این گروه 
حاک��م ک��رد. با ای��ن حال انتظ��ار برای 
افزایش قیم��ت نفت خ��ام در بازارهای 
جهانی در کنار هیجان ناش��ی از افزایش 
تقاضا ب��رای کامودیتی ه��ا در بازارهای 
جهان��ی باعث ش��ده اقبال ب��ه دو گروه 
پاالیش��ی ها و فلزات اساسی و به تبع آن 
گروه معدنی ها با افزایش مواجه باش��د، 
ه��ر چند س��ودهای باال در ب��ازار اوراق 
بدهی باعث شده انگیزه  برای سهامداری 
در ب��ازار اوراق بهادار ب��رای معامله گران 

حقیقی کاهش یابد. 

با گروه های بازار سهام
روز ش��نبه نمادهای گ��روه فرآورده های 
نفت��ی، کک و س��وخت هس��ته ای ک��ه 
توانس��تند تأثیر بس��زایی در دماسنج بازار 
سهام داشته باشند، به جز در دو نماد روند 
صعودی در قیم��ت پایانی را تجربه کردند 
و اکثریت آنها حدود چهار واحد نسبت به 
روز گذش��ته افزایش قیمت داشتند، اما در 
گروه محصوالت ش��یمیایی اکثر سهم ها با 
کاهش قیمت مواجه ش��دند. در نخستین 
روز معامالت این هفته در گروه خودرو 70 
میلیون سهم به ارزش نزدیک به 9 میلیارد 
توم��ان در 7 هزار و 13 نوبت مورد معامله 
قرار گرف��ت. در این گروه نیز قیمت تعداد 
زیادی از سهام شرکت ها روند رو به کاهشی 
را نش��ان داد. گفتنی اس��ت س��هامداران 
خودرویی چش��م انتظار بازگش��ایی نماد 
س��ایپا هس��تند و ی��ک دلیل مه��م افت 
روزهای اخیر گروه خودرویی در ش��رایطی 
که خبرهای مثبت بنیادی در این گروه به 
گوش می رسد، به توقف سایپا مرتبط است. 
در گروه قند و ش��کر نیز بیش از 2 میلیون 
سهم دادوستد شد که ارزش آن به بیش از 
یک میلیارد تومان می رس��ید. در این گروه 
روند قیمت سهم ها اکثرا رو به کاهش بود. 
همچنین در گروه فلزات اساسی و استخراج 

کانه ه��ای فلزی روند قیمت ها عموما رو به 
کاهش بود. در گروه فلزات اساس��ی بیش 
از 74 میلیون س��هم ب��ه ارزش حدود 17 
میلی��ارد توم��ان در 6 ه��زار و 404 نوبت 

معامله مورد دادوستد قرار گرفت. 

ادامه معامالت درون گروهی
از جمل��ه دادوس��تدهای درون گروه��ی 
در  معامالت��ی  ب��ه  می ت��وان  ش��نبه  روز 
نم��اد ش��رکت های گ��روه داروی��ی برکت، 
سرمایه گذاری غدیر و الکتریک خودروی شرق 
اشاره کرد، به طوری که در گروه دارویی برکت 
33 میلیون و 900 هزار سهم به ارزش بیش 
از 6 میلی��ارد تومان تنه��ا در یک نوبت مورد 
دادوستد قرار گرفت. در بازار دوم بورس تهران 
که به معامالت درون گروهی سهامداران عمده 
اختصاص دارد کمتر از 34 میلیون سهم گروه 
داروی��ی برکت به ارزش بی��ش از 6 میلیارد 
تومان میان سهامداران عمده این سهم منتقل 
شد. در سرمایه گذاری غدیر اما اندکی بیش از 
17 میلیون سهم به ارزش کمتر از 2 میلیارد 
تومان میان س��هامداران عم��ده با معامالت 
انتقالی مواجه ش��د. همچنی��ن 10 میلیون 
سهم الکتریک خودرو شرق به ارزش بیش از 
2 میلیارد تومان میان سهامداران عمده این 

سهم منتقل شد. 

همزمان با افزایش قیمت نفت خام در بازارهای جهانی اتفاق افتاد

پیشروی پاالیشی ها در بورس تهران

حامد س��لطانی نژاد، مدیرعامل بورس 
کاالی ایران جایگاه بورس کاال در عرضه 
محص��والت کش��اورزی را تش��ریح کرد 
و پیرام��ون مزایای عرضه پس��ته در این 
بازار سخن گفت. وی عنوان کرد: بورس 
کاال بعد از 10 سال از آغاز فعالیت خود، 
جایگاه خود را در کشور پیدا کرده است 
و در حوزه ص��ادرات محصوالت مختلف 
ب��ه خوبی اق��دام می کند. ضم��ن اینکه 
بورس کاال می خواهد فع��االن کنونی را 
ب��ا قالب جدیدتری آش��نا کند تا از همه 
از مناف��ع بازاره��ا بهره مند ش��وند. وی 
خاطرنش��ان ک��رد: ب��ورس کاالی ایران 
در کنار س��ه ب��ورس اوراق بهادار، انرژی 
و فرابورس فعالی��ت خوبی دارد و ارزش 

معام��الت این بورس در س��ال گذش��ته 
6.5 درصد تولید ناخالص داخلی کش��ور 
ب��وده اس��ت. مدیرعامل ب��ورس کاالی 
ای��ران ضمن تأکید ب��ر اینکه بورس کاال 
به دنبال حذف هیچ کس نیس��ت، اظهار 
کرد: با ورود پس��ته به ب��ازار بورس، این 
محصول نیز می تواند از مزایای متعددی 
از جمله قیمت عادالنه بهره مند ش��ده و 
بازار مس��تمری برای آن ایجاد شود. این 
بورس همچنین قیمت کاالهای صادراتی 
را نیز تنظیم کرده و از وارد ش��دن ضرر 
تولیدکنن��دگان جلوگی��ری می کند.  به 
وی اف��زود: در این راس��تا، بورس کاالی 
ایران به دنبال آن است که ضمن تعیین 
قیمت��ی عادالنه در حوزه عرضه و تقاضا، 

در این زمینه بازار بلندمدتی را نیز ایجاد 
کن��د. عالوه بر ایجاد بازارهای بلندمدت، 
مدیریت ریس��ک معامالت دو طرفه نیز 
از مزای��ای این بازار بوده و در این زمینه 
فرآیند مدیریت ریس��ک مناسبی در آن 
تدوین شده است. مدیرعامل بورس کاال 
با بیان اینک��ه در بورس کاال، محصوالت 
به دو روش عرض��ه فیزیکی و عرضه در 
قالب گواهی سپرده ارائه می شوند، افزود: 
عرضه در قالب گواهی س��پرده، معافیت 
معامالتی ایجاد کرده اس��ت. وی با بیان 
اینک��ه در بورس پس��ته دو نوع عرضه از 
جمله عرضه فیزیک��ی و عرضه در قالب 
گواه��ی س��پرده انجام می گی��رد، گفت: 
مزی��ت عرضه محص��ول در قالب گواهی 

س��پرده کاالی��ی آن اس��ت ک��ه ضمن 
جلوگی��ری از گ��ردش بی رویه محصول 
در ب��ازار و کاه��ش ریس��ک، می توان��د 
به عن��وان ضمان��ت برای تأمی��ن مالی از 
بانک ه��ا ب��ه تولیدکنن��ده کم��ک کند. 
وی تأکی��د کرد: معام��الت بلند مدت در 
قالب ابزارهای مال��ی هدف بلند مدت ما 
اس��ت و باید در بازارهای جهانی قیمت 
بلند مدت پس��ته خ��ود را تعیین کنیم و 
به مرج��ع قیمت گذاری بازار پس��ته در 
دنیا تبدیل ش��ویم. اما در دست گرفتن 
قیمت گ��ذاری محص��والت در بازارهای 
خارجی نیاز به بازاری منسجم، آینده نگر 
و اس��تفاده کننده از ابزاره��ای مال��ی به 

شکل مطلوب دارد. 

در شرایط فعلی اقتصاد کشور، کاهش 
نرخ بهره بانکی به ش��کل مستقیم تأثیر 
مثبت کوتاه مدت بر عملکرد بازار سرمایه 
خواهد داش��ت، اما عامل رشد بلند مدت 
این بازار نیس��ت. افزایش سود بنگاه های 
اقتص��ادی عام��ل بلند مدت رش��د بازار 
س��رمایه اس��ت. هدف کاهش نرخ بهره 
بانک��ی تأمین مالی ک��م هزینه صنعتگر 
اس��ت تا با تولید و ف��روش محصوالت و 
خدم��ات، ارزش اف��زوده بیش��تر حاصل 

کند. کاهش نرخ تس��هیالت ارائه شده به 
بنگاه های تولیدی امری ضروری اس��ت. 
هزین��ه تأمین مالی بخش تولید کش��ور 
باید به میزانی تعیین ش��ود که بازده آن 
برای صنعتگر حداق��ل چند درصد باالتر 
باش��د. زمانی که سود بیشتر شرکت ها در 
P/ E قابل مش��اهده باش��د، قیمت سهم 
با رش��د هم��راه خواهد ش��د و در نتیجه 
شاهد توسعه بازار خواهیم بود. زمانی که 
هزینه تأمین مالی بخش تولید و صنعت 
از جمل��ه صنایع فعال در بورس کش��ور 
کاه��ش پیدا نکند و تس��هیالت بانکی با 
نرخ بهره منطقی در دس��ترس نباش��د و 

نقدینگ��ی الزم پروژه ه��ا تأمین نش��ود، 
فعالیت ش��رکت ها و در نتیجه سودآوری 
کاهش خواهد داشت و سرمایه گذاری در 
بازار س��رمایه نیز متوقف می شود. رئیس 
هیأت مدی��ره کان��ون کارگ��زاران با بیان 
اقتصادی  اینکه مهم ترین عامل توس��عه 
کشور، فراهم کردن بستر های الزم برای 
تأمین مالی کم هزینه بخش تولید است، 
گفت: ما باید منابع مالی ارزان در اختیار 
صنعتگر قرار بدهیم، هرچند در سال های 
گذشته این کار انجام ش��د اما متأسفانه 
نظ��ارت الزم ب��رای کنت��رل آن وج��ود 
نداشت و این اقدام نتایج مثبتی به همراه 

نداش��ت و مناب��ع مالی تخصی��ص داده 
ش��ده به صنعت به مسیر هایی چون بازار 
مسکن و ارز وارد ش��د. با نظارت مشکل 
هدای��ت منابع مالی ارزان به بخش تولید 
و صنع��ت کش��ور حل می ش��ود. اگرچه 
در کوتاه م��دت کاهش نرخ به��ره بانکی 
به رشد بازار س��رمایه منجر می شود، اما 
برای رش��د مداوم و طوالنی مدت بورس 
به عاملی فرات��ر از آن نیاز داریم. حرکت 
س��ریع تر چرخ اقتصادی کشور با تقویت 
بخ��ش تولید محق��ق می ش��ود و عامل 
بلند مدت رش��د ب��ازار س��رمایه افزایش 

سودآوری صنعتگران خواهد بود. 

تبدیل ایران به مرجعیت قیمت گذاری پسته در دنیا به کمک بورس کاال

تامین مالی کم هزینه صنعت، راه توسعه بلند مدت بازار سرمایه

خبر

میانگین حجم و ارزش روزانه 
معامالت بورس افزایش یافت

میانگی��ن حجم و ارزش معام��الت روزانه تیرماه 
بازار سرمایه با افزایش نسبت به خرداد ماه روبه رو 
ش��د. در تیرم��اه امس��ال ط��ی 19 روز معامالتی 
میانگین روزان��ه ارزش معامالت به 1715 میلیارد 
ری��ال، میانگین روزان��ه حجم معام��الت به 687 
میلی��ون س��هم، میانگین دفع��ات معامالت به 44 
ه��زار و 685 نوب��ت و میانگین ارزش بازار به 324 
ه��زار و 861 میلیارد تومان رس��ید. در خردادماه 
ه��م طی 21 روز معامالت��ی میانگین روزانه ارزش 
معامالت به 1364 میلی��ارد ریال، میانگین روزانه 
حجم معام��الت به 591 میلیون س��هم، میانگین 
دفع��ات معام��الت ب��ه 40ه��زار و 894 نوب��ت و 
میانگین ارزش ب��ازار به 320 هزار و 138 میلیارد 
تومان رس��ید. در اردیبهش��ت ماه نیز طی 21 روز 
معامالت��ی میانگین روزان��ه ارزش معامالت 3602 
میلیارد ری��ال، میانگی��ن روزانه حج��م معامالت 
1517 میلیون سهم، میانگین دفعات معامالت 68 
هزار و 880 نوبت و میانگین ارزش بازار 335 هزار 
و 945 میلیارد توم��ان بود. همچنین در فروردین 
امسال طی 17 روز معامالتی میانگین روزانه ارزش 
معامالت به 1929 میلی��ارد ریال، میانگین روزانه 
حجم معام��الت به 945 میلیون س��هم، میانگین 
دفع��ات معام��الت ب��ه 74 ه��زار و 853 نوبت و 
میانگین ارزش ب��ازار به 328 هزار و 341 میلیارد 

تومان رسید. 

تنوع در تاالر محصوالت کشاورزی 
با عرضه 180 هزار تن گندم، شکر، 

جو و روغن
تاالر محصوالت کشاورزی بورس کاالی ایران روز 
شنبه 21 مردادماه میزبان عرضه 180 هزار و 704 
تن گندم، ش��کر، جو و روغن خ��ام بود. 165 هزار 
و 856 ت��ن گن��دم خوراکی و 264 ت��ن جو دامی 
در قالب ط��رح قیمت تضمین��ی و همچنین 178 
تن ج��و دامی، 300 تن روغن خام، 3 هزار و 375 
تن شکر س��فید، 6 هزار و 750 تن گندم خوراکی 
و 4 هزار تن گندم دوروم در این تاالر عرضه ش��د. 
ت��االر صادراتی بورس کاالی ای��ران نیز در این روز 
شاهد عرضه 33 هزار و 750 تن قیر، گوگرد و عایق 
رطوبتی بود. تاالر فرآورده های نفتی و پتروش��یمی 
ب��ورس کاالی ای��ران نیز در ای��ن روز عرضه 102 
هزار 928 ت��ن انواع قیر، گوگرد، لوب کات، وکیوم 
باتوم، سالپس واکس، مواد پلیمری، مواد شیمیایی 
وگوگ��رد را تجرب��ه کرد. بازار فرع��ی بورس کاالی 
ایران نیز در این روز ش��اهد عرضه 70 تن آنیلین و 

متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات بود. 

معامله بیش از 54 هزار تن انواع 
 فرآورده نفت و گاز به ارزش 

800 میلیارد ریال
در جلس��ه معامالتی روز ش��نبه 21 مردادماه 96 
کااله��ای آیزوریس��ایکل پاالیش نف��ت بندرعباس، 
آیزوریس��ایکل، آیزوفید، ح��الل 402 و حالل 404 
پاالی��ش نفت تبریز و گاز مای��ع صنعتی، گاز بوتان، 
گاز پروپان و برش س��نگین پتروش��یمی بندر امام 
در رینگ داخل��ی و گاز مایع پاالیش نفت الوان در 
رینگ بین الملل عرضه ش��دند. از نکات حائز اهمیت 
جلس��ه معامالتی روز گذش��ته می توان به نخستین 
عرض��ه کاالی برق نیروگاه س��یکل ترکیبی خوی و 
دومین عرضه کاالی برق نیروگاه سیکل ترکیبی قم 
در تابل��وی برق بازار فیزیکی بورس انرژی به ترتیب 
ب��ه میزان 75 و 100 هزار کیلووات و به قیمت پایه 
هر کیلووات 450 ریال اشاره کرد. شایان ذکر است 
این عرضه ها نخستین عرضه های فصلی برق با دوره 
تحویل فص��ل پایی��ز در تابلوی برق ب��ازار فیزیکی 

بورس انرژی ایران بود. 

زیان یک تریلیون دالری بازارهای 
جهانی

رویترز گ��زارش داد زیانی که تن��ش لفظی میان 
کره ش��مالی و آمریکا به بازارهای جهانی زده اس��ت 
به ی��ک تریلیون دالر می رس��د. س��هام اروپایی نیز 
برای س��ومین روز متوالی، س��قوط را تجربه کرد و 
وال استریت و سایر بازارهای سهام دنیا نیز این روند 
نزولی را تجربه کردند. شاخص داوجونز با سقوط 0.9 
درصدی، اس ند پی 500 با روند منفی 1.4درصدی 
و نزدک هم با کاهش 2.1 درصدی همراه شدند. در 
همین حال، س��هام فوتسی 1.1درصد و سهام نیکی 

2 درصد کاهش یافت. 

نگاه

دریچه

بیشترین درصد افزایش
نیروکلر در حالی عنوان نخس��ت جدول بیشترین درصد 
افزایش را از آن خود کرد که موتورس��ازان تراکتورس��ازی 

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

4.8755شکلر

5.6214.99خموتور

8.8544.98غچین

3.2734.97خاهن

16.7354.97دعبید
18.9234.92سقاین
1.9314.83فوالژ

 بیشترین درصد کاهش
شیر پاستوریزه پگاه اصفهان صدرنشین جدول بیشترین 
درصد کاهش ش��د. تولیدی کاش��ی تکس��رام در رده دوم 
 این گروه ایس��تاد. تولی��دی گرانیت بهس��رام هم در میان 

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

)4.92(5.370غشصفا
)4.82(3.177کترام

)4.8(2.459کهرام

)4.46(4.388پتایر

)4.38(9.367دفرا
)4.34(2.714فسرب
)4.18(4.193قمرو

پرمعامله ترین سهم
حق تقدم بین المللی توسعه ساختمان پرمعامله ترین سهم 
بازار بورس ش��ناخته شد. فوالد مبارکه اصفهان در رده دوم این 
گروه ایستاد. پاالیش نفت تهران هم در رده های باال قرار گرفت.

تعداد دفعهقیمتنام

44.240 52ثاختح

30.246 1778فوالد
21.464 2569شتران
20.957 2887شپنا

19.261 900خپارس
16.465 1931فوالژ
15.555 5176شبریز

بیشترین ارزش معامله
جایگاه نخس��ت بیش��ترین ارزش معامله را پاالیش نفت 
تبریز به خود اختصاص داد. پاالیش نفت اصفهان رتبه دوم 
را به دس��ت آورد. پاالیش نف��ت تهران هم در باالی جدول 

بیشترین ارزش معامالت قرار گرفت.
جمع معامالت قیمتنام

80.506 5176شبریز
60.501 2887شپنا

55.147 2569شتران
54.861 4737شبندر
53.785 1778فوالد
31.798 1931فوالژ
30.553 14230پاکشو

بیشترین سهام معامله شده
فوالد مبارکه اصفهان در حالی رتبه نخست جدول بیشترین 
س��هام معامله شده را به دس��ت آورد که پارس خودرو در این 

گروه دوم شد و پاالیش نفت تهران در رتبه سوم قرار گرفت.
تعداد سهام معامله شدهقیمتنام شرکت

17782182فوالد
9001570خپارس
25691428شتران
28871387شپنا
13961246ولساپا

220201170پرداخت
47371169شبندر

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

در جایگاه بعدی قرار گرفت.
P/Eقیمتنام شرکت

52381048ددام
1756878کساپا

2264566خمحور
918459خکمک
1139380خریخت
5135367خلنت
1655331قثابت

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

گروه را از آن خود کرد. 
P/Eقیمتنام شرکت

7331.95وخارزم
44692.12کگاز

13822.56واعتبار
10983.29پردیس
17473.37وبانک
10283.43ورنا
16123.57ما

نماگر بازار سهام

سیدمحمد صدرالغروی
sadrolgharavi@yahoo.com بورس کاال

بورس انرژی 

بورس بین الملل

حمیدرضا مهرآور
رئیس هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار
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شماره 854

گم��رک ایران ش��رایطی فراهم کرده 
تا عالوه ب��ر ارائه خدمات ۲۴ س��اعته، 
مواردی از جمله امکان تشخیص کاالی 
اصل از تقلبی، تش��خیص گوش��ی های 

تلفن همراه اصلی و. . . فراهم شود. 
تش��ریفات  ش��دن  الکترونیک��ی  ب��ا 
گمرک��ی، خدمت گیرن��دگان می توانند 
به صورت ۲۴ س��اعته تشریفات گمرکی 
کاالهای صادراتی، ترانزیتی و وارداتی را 
بدون مراجعه حض��وری انجام و کاالی 

خود را به گمرک اظهار کنند. 
بر این اساس، خدمات گمرک ایران با 
هدف حذف مراجعات حضوری، احترام 
به حقوق ش��هروندی، تسهیل تجارت و 
حذف کاغذ از فرآیند تشریفات گمرکی، 
اینترنتی و ۲۴ س��اعته شده که پیش از 
الکترونیکی ش��دن گمرک، امکان ارائه 

این خدمات وجود نداشته است. 

واردات  ص��ادرات،  هم اکنون خدمات 
و ترانزی��ت در گمرک ایران الکترونیکی 
ش��ده و خدمت گیرن��دگان می توانن��د 
فق��ط با یک ب��ار مراجعه حض��وری به 
نزدیک تری��ن گمرک مح��ل و دریافت 
کد کاربری، تشریفات گمرکی کاالهای 
صادرات��ی، واردات��ی و ترانزیت��ی را از 
 طریق س��ایت گمرک ای��ران به آدرس

 www. irica. ir و لینک پنجره واحد 
تجارت فرامرزی اینترنتی انجام دهند. 

همچنین بخش ه��ای مهم دیگری از 
خدمات گمرک به ص��ورت اینترنتی در 
دسترس تمامی ش��هروندان قرار گرفته 
اس��ت و تمامی ش��هروندان می توانند با 
مراجعه به برخی لینک های اینترنتی از 
این خدمات گمرک به راحتی اس��تفاده 

کنند. 
به گزارش ایسنا، با استفاده از خدمات 

جدی��د گمرک می توان از قیمت واقعی، 
برند و کش��ور س��ازنده تمامی کاالهای 
وارداتی باخبر شد و کاالی مشابه اصلی 

یا تقلبی و گران را نخرید. 
ب��ا گمرک  ام��کان  ای��ن  همچنی��ن 
الکترونیک فراهم شده تا مردم از اصالت 
موبای��ل خود مطلع ش��وند، ب��ه طوری 
 imei ک��ه از طریق پیامک ک��ردن کد
به ش��ماره ۳۰۰۰۸۸۸۷ ی��ا مراجعه به 
آدرس اینترنتی می توان از قاچاق نبودن 

گوشی تلفن همراه خود مطمئن شد. 
گم��رک الکترونیک ش��رایطی فراهم 
ک��رده تا ب��ا تجار بزرگ کش��ور بتوانند 
ب��ه راحت��ی ارتب��اط برق��رار کنن��د و 
تولیدکنندگان بتوانند کاالی خود را به 
راحتی صادر کنند. هم اکنون با س��امانه 
بازار و بهبود فضای کس��ب و کار می توان 

این خدمات را دریافت کرد. 

از س��وی دیگر، امکان استعالم پروانه 
گمرکی برای مطمئن ش��دن خریداران 
کاال از اینک��ه آن کاال از مبادی گمرکی 
وارد ش��ده یا قاچ��اق اس��ت، از طریق 
ای��ن آدرس اینترنتی فراهم ش��ده و در 

دسترس همگان قرار گرفته است. 
س��امانه ارزش برای مش��اهده لحظه 
ب��ه لحظ��ه ارزش کااله��ای وارداتی و 
همچنی��ن تغیی��رات ارزش در جه��ت 
امنیت تجارت و ش��فافیت ایجاد ش��ده 

است. 
اینک��ه چه کاالهایی ه��ر روز در حال 
وارد شدن به کشور است، از طریق این 

آدرس اینترنتی فراهم شده است. 
همچنین با کمک سامانه پاسخگویی 
به ش��کایات می توان هرگون��ه انتقاد به 
روند انجام تشریفات گمرکی و ترخیص 
کاال را الکترونیکی ثبت و پیگیری کرد. 

امکان تشخیص کاالهای اصل از تقلبی فراهم شد
اخبار

 ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی 
نماد الکترونیکی دریافت کردند

معاون مرکز توس��عه تج��ارت الکترونیک��ی وزارت 
صنعت گفت ۲۸ هزار فروش��گاه اینترنتی نماد اعتماد 
الکترونیک��ی دریافت کردن��د.  فرانک اس��کویی ارائه 
نم��اد اعتماد الکترونیکی به فروش��گاه های اینترنتی و 
کس��ب و کارهای آنالین را در راس��تای ساماندهی این 
کس��ب و کارها و نی��ز اطمین��ان از درگاه پرداخت این 
س��ایت ها برای فروش آنالین عنوان کرد.  وی با تاکید 
بر اینکه هم اکنون نزدیک به ۲۸ هزار فروشگاه اینترنتی 
نم��اد الکترونیک��ی دارند، اف��زود: درگاه و وب س��ایت 
سرویس دهی این کسب و کارها امکان پرداخت را دارد.  
اس��کویی خاطرنشان کرد: عالوه بر این حدود ۱۰ هزار 
تقاضا نیز در سیستم مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
برای دریافت نماد الکترونیکی، به ثبت رس��یده اس��ت 
ک��ه البته برخی فقط اطالعات ش��ان را وارد کرده اند و 
پرونده شان فعال نیس��ت.  معاون مرکز توسعه تجارت 
الکترونیک��ی وزارت صنعت، مع��دن و تجارت از تالش 
ب��رای مقررات زدایی دریافت نم��اد اعتماد الکترونیکی 
کس��ب و کارهای نوپا و اس��تارتاپ خب��ر داد و گفت: از 
آنجایی که تمامی کسب و کارهای صنفی برای دریافت 
نماد اعتماد الکترونیکی ابتدا باید از اتاق اصناف پروانه 
فعالیت بگیرند، تالش بر این اس��ت که این مقررات و 
الزام برای کسب و کارهای نوپا تسهیل شود.  وی تاکید 
کرد: در این زمینه با هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد 

وارد مذاکره شده ایم. 

واعظی: تعرفه های جدید اینترنت 
به نفع مردم بود اما به خاطر 

اعتراضات لغو شد
کمتر از دو هفته پیش جزییات طرح تغییر تعرفه های 
اینترنت منتشر شد که با وعده های قبلی مبنی بر ارائه 
س��رویس »اینترنت نامح��دود« در تناقض بوده و وزیر 
ارتباط��ات نیز س��ه روز بعد از آن، خب��ر تعلیق طرح 
جدید را اعالم کرد.  جالب اس��ت بدانید که براس��اس 
برخی تحلیل ها، روش جدید محاس��به هزینه خدمات 
اینترنت 6۰درصد هزینه بیشتری را به کاربران معمولی 
تحمیل می کرد؛ البته نظر وزارت ارتباطات چیز دیگری 
بوده و احتماال این س��ازمان تعریف متفاوتی از مصرف 
معمولی اینترنت دارد.  در همین راستا محمود واعظی، 
وزیر کنونی ارتباطات و فناوری اطالعات طی نشستی 
با خبرنگاران اظهار داش��ت: مصوبه جدید کامال به نفع 
مردم بود اما پس از اعالم طرح، با واکنش منفی کاربران 
مواجه ش��د و مردم تصور کردن��د تعرفه های جدید به 
ضررش��ان اس��ت. وی همچنین گفت: در حال حاضر 
م��ردم برای اینترن��ت به صورت خ��رد هزینه پرداخت 
می کنند که به عنوان مثال در ابتدای ماه ۸هزار تومان 
پرداخت کرده و در ادامه بابت خرید حجم اضافه مبالغ 
جداگانه ای را می پردازند که در نهایت، متوسط هزینه 
ماهانه اینترنت ۲5 هزار تومان برای شان تمام می شود، 
اما در تعرفه های جدید ق��رار بود مردم ماهی ۱۰ هزار 
تومان ش��امل سه گیگ ترافیک خارجی و شش گیگ 
ترافیک داخلی بپردازند که در مجموع به نفع آنها بود. 

موضع وزیر پیشنهادی ارشاد در 
قبال »روزنامه نگاران« 

س��یدعباس صالحی که به عنوان وزیر پیش��نهادی 
ارش��اد در دول��ت دوازده��م معرفی ش��ده اس��ت، 
در بخش های��ی از نخس��تین گفت وگ��وی خ��ود از 
رویکردهای احتمالی این وزارتخانه برای بازگش��ایی 

انجمن صنفی روزنامه نگاران سخن گفت. 
اهالی رسانه و قلم بارها خواستار پیگیری سرنوشت 
صنف روزنامه نگاران پ��س از تعطیلی بودند و تحقق 
وعده های حجت االس��الم حسن روحانی در سال ۹۲ 
مبنی بر بازگش��ایی دوباره این صن��ف را از دو وزیر 
دولت یازدهم )علی جنتی و صالحی امیری( پیگیری 
می کردند. هم اکنون که نام سیدعباس صالحی برای 
سکانداری وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت دوازدهم 
عنوان ش��ده، او نی��ز فورا در معرض این پرس��ش و 

مطالبه قرار گرفت. 
به گزارش اقتصاد آنالین به نقل از ایس��نا، صالحی 
که حرکت در مس��یر گفت وگو بین کنشگران حوزه 
فرهنگ را راهکاری برای حل بخش��ی از مش��کالت 
اهالی فرهن��گ می داند، امیدوار اس��ت که با کمک 
تجرب��ه چهارس��اله در مدیریت معاون��ت فرهنگی و 
دوس��تانی که در وزارت ارشاد دارد، بتواند ذهن ها را 

بیشتر به هم نزدیک کند. 
او به صورت دقیق تر درباره سرنوشت بازگشایی انجمن 
صنفی روزنامه نگاران، اظهار کرد که »اصل این مطلب 
که تشکل ها و انجمن های جامعه فرهنگی - هنری یک 
نقط��ه اتکا و عمل فرهنگی ما هس��تند، هم در برنامه 
دولت و هم مدیریت فرهنگی به صورت جدی مالحظه 
شده است. حتما ما در حوزه فرهنگ و هنر با این نگاه 
جلو می رویم که از تاسیس تشکل های صنفی حمایت 
کنی��م و در آن جای��ی که وجود دارن��د، به قدرت آنها 
فک��ر کنیم. قطعا حوزه رس��انه و روزنامه نگاران هم در 
این مجموعه قرار دارند. بحث هایی که در حوزه انجمن 
صنفی است، مقوله ای است که باید دید چرا در گذشته 
جلو نرفته است و باید آسیب شناسی شود، اما حتما به 
اینکه تش��کل صنفی تاسیس ش��ود یا به اقتدار برسد، 

توجه خواهد شد.«

اخبار

رکورد مطالب کانال های فارسی زبان 
تلگرام شکست

سرپرس��ت پژوهش��گاه فض��ای مجازی کش��ور از 
شکس��تن رکورد انتش��ار ی��ک میلی��ارد مطلب در 

کانال های عمومی فارسی زبان تلگرام خبر داد. 
مس��عود اس��دپور - سرپرس��ت پژوهش��گاه فضای 
مجازی کش��ور - گفت: براس��اس آمارهای مرکز ملی 
فضای مج��ازی تعداد کانال های عمومی فارس��ی زبان 
تلگرام امروز از مرز 555 هزار کانال گذش��ته و مطالب 
منتشرش��ده در ای��ن کانال ها نیز رکورد انتش��ار یک 
میلیارد مطلب را شکسته و به عدد ۱/۱ میلیارد نزدیک 
شده اس��ت.  وی گفت: با توجه به اینکه کل صفحات 
سایت های فارسی زبان در اینترنت حدود ۲/۱ میلیارد 
تخمین زده می ش��ود، می توان گفت از نظر ش��اخص 
تعداد مطالب منتشرشده، پیام رسان تلگرام به تنهایی 
و صرف��ا در کانال های عمومی آن از س��ال ۱۳۹۴ که 
ام��کان ایج��اد کانال در تلگ��رام فراهم ش��ده، قابلیت 
رقابت با تمام محتوای تولیدش��ده در تمام سایت های 
 فارسی زبان در طول س��الیان اخیر را پیدا کرده است. 
 به گزارش ایسنا، اسدپور با اشاره به اینکه این پیام رسان 
براس��اس میزان انتشار روزانه ۲ تا ۳ میلیون مطلب، تا 
آخر مهرماه امسال از سایت ها نیز پیشی خواهد گرفت، 
تاکید کرد: در صورتی که حجم مطالب تولیدش��ده در 
شبکه های اجتماعی و پیام رسان های دیگر نیز به آمار 
تلگرام اضافه شود، می توان گفت حجم تولید مطالب در 
طول یک س��ال این شبکه ها با کل مطالب تولیدشده 
از ابتدای ایجاد وب فارس��ی تاکنون فراتر خواهد رفت.  
سرپرست پژوهشگاه فضای مجازی کشور با بیان اینکه 
از میان 555 هزار کانال عمومی فارسی زبان بیش از ۲۰ 
هزار کانال دارای حداقل 5۰۰۰ عضو هس��تند، تصریح 
کرد: از میان مطالب منتشرش��ده در کانال های تلگرام 
۸۸درصد به صورت تولید مطلب جدید و ۱۲درصد آن 
بازنش��ر )فوروارد( مطالب کانال های دیگر بوده اس��ت. 
البته حجم قاب��ل توجهی از این مطالب تولیدی، کپی 
مطال��ب کانال های دیگر بوده ک��ه در جای خود قابل 
بررسی است.  وی افزود: مجموع تعداد اعضای کانال ها 
نزدیک به ۷۲۰ میلیون است که با توجه به اعالم تلگرام 
درخصوص وج��ود ۴۰ میلیون اکانت از کاربران ایرانی 
نش��ان می دهد هر کاربر به طور متوسط در ۱۸ کانال 
عضو است که متوسط سن این کانال ها ۳۱۲ روز بوده 
و به طور متوس��ط ۱۲۹ روز یعنی ۴۱درصد این روزها 

را فعال بوده اند. 

فضای پرداخت مالیات کسب و کارهای 
الکترونیکی باید شفاف شود

 وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات درباره نحوه 
پرداخ��ت مالی��ات توس��ط کس��ب و کارهای مجازی 
مانن��د اس��نپ، تپس��ی و. . . اظهار داش��ت: باید در 
رابطه با کس��ب و کارهای الکترونیکی وقت بیش��تری 
بگذاری��م و دنبال کنیم تا مش��کل بیم��ه آنها حل و 
فضای مالیات آنها نیز ش��فاف ش��ود.  محمد واعظی 
در ادام��ه اف��زود: این ن��وع کس��ب و کارها باید مورد 
حمای��ت بیش��تری قرار بگیرن��د و نیازمن��د قوانین 
خاص خودش��ان هس��تند تا بتوانند خدمات بهتر و 
 بیشتری داش��ته باشند و همه اینها باید دنبال شود. 
 به گزارش فارس، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
در پاس��خ به این س��وال که آیا ش��ما و دولت موافق 
پرداخت مالیات توس��ط این ش��رکت ها هس��تید یا 
خیر گفت: اینها باید روش��ن شود، در عین حال باید 
حرف شان را هم بشنویم و مسائل شان را درک کنیم. 
به ه��ر ترتیب کس��ب و کارهای الکترونیکی مش��ابه 
کس��ب و کارهای سنتی قدیم نیس��ت و باید براساس 
واقعیت های��ی که دارند برای ش��ان مالی��ات و بیمه 

مشخص کنیم. 

مصرف داخلی مشترکان مخابرات 
نامحدود می شود

معاون شرکت مخابرات ایران از اجرای مدل جدید 
ارائه سرویس اینترنت به مشترکان این شرکت خبر 
داد و گفت: به زودی می��زان مصرف ترافیک داخلی 
مش��ترکان مخابرات، نامحدود می ش��ود.  سمیع اهلل 
صادقی با اش��اره به اجرای مصوبه »تفکیک ترافیک 
استفاده از س��ایت های داخلی و خارجی در راستای 
پیاده س��ازی اه��داف ش��بکه ملی اطالعات توس��ط 
ش��رکت مخابرات ایران از برنامه ری��زی برای اجرای 
طرحی خبر داد که عالوه بر تفکیک ش��بکه کشوری 
از بین الملل، ترافیک داخلی مش��ترکان مخابرات نیز 
تفکیک ش��ود.  وی گفت: قصد داریم میزان مصرف 
مش��ترکان مخابرات را نامحدود کنیم؛ به نحوی که 
ترافیک داخلی برای مش��ترکان مخابرات با پرداخت 
آبونمان ثابت، نامحدود ش��ود و فقط مشترکان برای 
اینترنت کشوری و بین المللی هزینه پرداخت کنند. 
به ای��ن ترتیب اینترنت مش��ترکان مخاب��رات برای 
استفاده از شبکه داخلی، هیچ وقت قطع نخواهد شد. 
مع��اون تجاری ش��رکت مخابرات ای��ران هدف از 
اج��رای ای��ن طرح را افزای��ش اس��تفاده از محتوای 
داخلی در راس��تای ش��بکه ملی اطالع��ات و اهداف 
اقتص��اد مقاومت��ی عن��وان ک��رد و گف��ت: ترافیک 
داخلی مش��ترکان مخابرات ترافی��ک)TCI( مربوط 
به اس��تفاده از س��ایت های داخلی می ش��ود که در 

دیتاسنتر مخابرات ایران، میزبانی می شوند. 

تازه های فنــاوری

گوشی هوشمند YotaPhone 3 از فناوری صفحه نمایش e-ink )جوهر الکترونیکی( بهره می برد. 

ارائه ویدئوی ارزان تر برای مخابراتی ها
عضو هیات مدیره ش��رکت مخابرات تهران با تاکید 
بر لزوم تولید محتوای داخلی در راس��تای شبکه ملی 
اطالع��ات گفت مخابرات عالوه بر کاهش 5۰درصدی 
تعرفه داخل نس��بت به بین الملل، یک پله فراتر رفته  
و ویدئوی��ی را ک��ه در ش��بکه مخابرات ایران اس��ت 
برای مش��ترکان خ��ود ارزان تر از س��ایر مش��ترکان 
عرضه می کند تا کمکی به حوزه تولید محتوا باش��د.  
س��میع اهلل صادقی در گفت وگو با ایس��نا، با اشاره به 
اهمی��ت تولید محت��وای بومی خاطرنش��ان کرد: در 
حوزه تولید محتوا در راس��تای ش��بکه ملی اطالعات، 
چرخ��ه کس��ب و کاری را ایجاد کردیم ک��ه از دو ماه 
گذش��ته ش��روع به کار کرده و پیشرفت خوبی داشته 
اس��ت. نمونه آن افرادی هستند که در زمینه تجمیع 
محتوا فعالیت و سرویس های آموزش، سالمت، فیلم، 
VOD و. . . را عرض��ه می کنن��د.  وی ب��ا بیان اینکه 
این کار برای اس��تفاده بیشتر مردم از محتوای داخلی 
در راستای ش��بکه ملی اطالعات است، گفت: مزیتی 
ک��ه این موضوع دارد، کاهش قیمت اس��ت. مخابرات 
ویدئویی را که در شبکه مخابرات دارد برای مشترکان 
خود ارزان تر از س��ایرین عرض��ه می کند تا کمکی به 
حوزه تولید محتوا باش��د. بنابراین ما عالوه بر کاهش 

5۰درصدی تعرفه داخل نسبت به بین الملل، یک پله 
فراتر رفته ایم. 

فیبر نوری محدودیت سرعت ندارد
مع��اون تج��اری مخابرات ای��ران با اش��اره به لزوم 
افزایش کیفیت زیرس��اخت ها در راستای عرضه فیبر 
ن��وری، ادامه داد: پ��س از محتوا، نوبت دسترس��ی و 
ارائه فیبر نوری از مراکز مخابراتی تا منازل مش��تریان 
اس��ت. سیم مس��ی محدودیت هایی دارد و تبدیل آن 
به فیب��ر مزیت هایی دارد. در حال حاضر مش��ترکان 
مخابرات نس��بت به س��ال گذش��ته رضایت بیشتری 
از اینترنت فیبر نوری نس��بت ب��ه ADSL دارند. به 
مرور زمان کل دسترس��ی باید به فیبر تبدیل ش��ود 
که محدودیت سرعت نداش��ته باشد.  صادقی با بیان 
اینک��ه وزارتخانه ب��ه دنبال این موضوع اس��ت که از 
حجم فروشی به سمت فروش سرعت برویم و این کار 
با ADSL عملی نیس��ت، افزود: اما با فیبر نوری بازه 
س��رعت محدودیت ندارد. کابل مس��ی در فاصله های 
طوالن��ی برای ارائه س��رعت بیش��تر از دو مگابیت  با 
مشکل مواجه می شود، اما در فیبر محدودیت سرعت 
به این شکل نداریم. فیبر نوری سرمایه گذاری زیادی 

می خواه��د اما مخاب��رات تحت نظر س��ازمان تنظیم 
مقررات فعالیت می کند و قص��د انحصار ندارد.  عضو 
هیات مدیره ش��رکت مخابرات ته��ران در ادامه درباره 
نحوه درخواست س��رویس تانوما بیان کرد: مشترکان 
با مراجعه ب��ه پورتال مخابرات و وارد کردن ش��ماره 
تلف��ن خود در بخش تانوم��ا می توانند ببینند که این 
امکان برای آنها فراهم ش��ده یا خی��ر. در صورتی که 
زیرس��اخت  برای آنها وجود داشته باش��د، می توانند 

درخواست داده و سرویس را خریداری کنند. 

بسته های ترکیبی صوت، دیتا، تصویر و سرویس ابری
وی با بی��ان اینکه با توجه به حرکت مش��تریان از 
سمت صوت به دیتا، مخابرات هم قصد ارائه بسته های 
ترکیب��ی دارد، اظهار کرد: س��رویس های ابری، تلفن، 
دیت��ا و تصویر یا ارائ��ه فیلم از خدماتی هس��تند که 
می توانن��د در بس��ته ها ارائه ش��وند. در ح��ال حاضر 
مخابرات بس��ته هایی شامل صوت، دیتا و تصویر دارد 
و بس��ته های چهارتایی ش��امل صوت، دیتا، تصویر و 
سرویس ابری نیز از پورتال مخابرات قابل خرید است. 
همچنین ممکن است در آینده خط موبایل یا مکالمه 

و تلفن همراه به آن افزوده شود. 



محصوالت سیتروئن در سهم بازار 
سایپا تاثیر خواهد داشت

رئیس هیات مدیره گروه خودروس��ازی س��ایپا در 
بازدید از غرفه سایپا در نمایشگاه بین المللی مشهد 
گفت: اس��تقبال مردم در نمایش��گاه از محصوالت 
س��یتروئن نشانگر این اس��ت که این محصوالت در 
بازار نیز می تواند با س��ایر محص��والت رقابت ایجاد 
کند و تاثیر خوبی در س��هم بازار گروه سایپا داشته 

باشد. 
دکتر س��یدمحمد علی سیدابریشمی در بازدید از 
نمایش��گاه بین المللی مشهد و در غرفه سایپا گفت: 
هدف از برگزاری نمایش��گاه، ایج��اد جذابیت الزم 

برای معرفی بهتر محصوالت است. 
ب��ه گزارش »عصرخودرو« به نقل از س��ایپا نیوز، 
وی اف��زود: در ای��ن معرف��ی مردم بای��د از نزدیک 
ب��ا محصوالت آش��نا ش��وند و به ص��ورت ملموس 
ای��ن محص��والت را مورد بررس��ی ق��رار دهند که 
خوش��بختانه برای محص��ول برلیانس 220 و 230 
که در این نمایشگاه عرضه شده است، تست خودرو 

برای عالقه مندان صورت می پذیرد. 
سیدابریش��می که از غرفه آموزش س��ایپا نیز در 
نمایش��گاه بازدید داش��ت، به کارگیری نرم افزارهای 
آموزشی ساده که قابلیت بهره برداری در گوشی های 
موبایل را داش��ته باشد مفید دانس��ت و گفت: باید 
آموزش های الزم به مشتریان در خصوص تعمیرات 
و نگهداری به صورت ساده داده شود، زیرا این موارد 
برای مردم مهم اس��ت. همچنین با نظر س��نجی در 
خص��وص محصوالت، نظ��رات مردم ب��ه مدیران و 
مس��ئوالن گزارش شود تا در صورت وجود نقص یا 
مشکلی در محصول، فروش، خدمات پس از فروش 

و تامین قطعات اصلی برطرف شود. 
وی در خص��وص خودروی جدید برلیانس کراس 
که در این نمایشگاه رونمایی شده است، گفت: این 
خ��ودرو یکی از محصوالت جدید گروه سایپاس��ت 
که اس��تقبال خوبی از آن در این نمایش��گاه ش��ده 
و نش��ان دهنده فروش خوب ای��ن محصول در بازار 

خواهد بود. 
وی تاکید کرد: اس��تقبال مردم در نمایش��گاه از 
محص��والت س��یتروئن نش��انگر این اس��ت که این 
محصوالت در بازار نیز می توانند با سایر محصوالت 
رقابت ایجاد کنند و تاثیر خوبی در سهم بازار گروه 

سایپا داشته باشند. 

خداحافظی وارداتی ها با بازار زیر  
100 میلیون تومان

 ب��ازه قیمتی کمتر از یک صد میلیون تومان برای 
خودروهای تولید داخل به آرامی خلوت می شود. 

بیش��تر خودروهای وارداتی در بازه قیمتی بیش 
از یکصد میلیون تومان عرضه می شوند اما تعدادی 
از خودروه��ای پرف��روش وارداتی مانن��د هیوندای 
 آی 20، رن��و داس��تر و... ک��ه در مح��دوده قیمتی 
یکصد میلیون تومان ق��رار دارند به تازگی به جرگه 
خودروهای مونتاژ داخل پیوس��ته اند و با این کار در 
این مح��دوده قیمتی امکان واردات این مدل ها لغو 

شده است. 
از  جمله آنها می ت��وان به تولید هیوندای  آی 20 
نس��ل جدید توس��ط کرمان موتور اش��اره کرد. این 
اتفاق باعث ش��د واردات نس��ل جدید منتفی و این 

مدل به صورت مونتاژ داخل عرضه شود. 
به گ��زارش پدال نیوز به نق��ل از اخبار خودرو، از 
دیگر خودروهایی که در ای��ن بازه قیمتی به تولید 
خواهند رس��ید باید به هیوندای اکسنت نسل فعلی 
اشاره کرد که بعد از واردات نه چندان موفق به سمت 

تولید در کرمان موتور پیش می رود. 
همچنین باید به قرارداد رنو با ایدرو و نگین خودرو 
نیز اشاره کرد که ثمره آن تولید نسل جدید داستر 

و همچنین رنو سیمبل خواهد بود. 
بدی��ن ترتی��ب اکثر بازیگ��ران واردات��ی در کف 
قیمتی بازار وارداتی ها، در حال رسیدن به تولید در 
ایران هس��تند و در این میان تنها یک یا دو گزینه 
ارزان قیمت وارداتی خواهد ماند که آنها نیز س��هم 

بازار اندکی را در اختیار دارند. 
بنابراین می توان گفت خودروهای وارداتی با بازار 
کمتر از یکص��د میلیون تومان در حال خداحافظی 
هستند . در آینده نه چندان دور سانگ یانگ تیولی و 
رنو کپچر با مح��دوده قیمتی ١١0 تا ١١۵ میلیون 
توم��ان ارزان ترین خودروهای وارداتی بازار خواهند 
بود. اگر به این فهرس��ت پ��ژو 20٨، 200٨ و 30١ 
و س��یتروئن های جدید س��ایپا را نی��ز اضافه کنیم، 
به درستی درمی یابیم در آینده خودروهای وارداتی 
در بازه قیمتی کمتر از یکصد میلیون تومان بازاری 
نخواهند داشت و در مقابل شاهد تمرکز وارداتی ها 

بر بازار ١۵0 تا 2۵0 میلیون تومان خواهیم بود . 
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انج��م��ن صن��ایع  دبی����ر 
با  خودرو  قطعه س��ازان  همگن 
اع��الم اینک��ه در ح��ال حاضر 
 قطعه س��ازی کش��ور نیازمن��د 
3 میلیارد یورو س��رمایه گذاری 
ارزی و ١0 هزار میلیارد تومان 
اس��ت،  ریالی  س��رمایه گذاری 
درس��ت  اجرای  نگ��ران  گفت: 

قرارداد جدید رنو هستیم. 
آرش محبی نژاد با اش��اره به 
اینکه قرارداد جدید رنو در کاغذ 
خوب و تم��ام ش��روط وزارت 

صنع��ت و منافع ملی را رعایت 
کرده اس��ت، اظهار داش��ت: ما 
نگران این هس��تیم که اجرای 
این ق��رارداد بین المللی آن هم 
با این سطح از سرمایه گذاری با 
ابهاماتی همراه ش��ود زیرا هنوز 
ضمانت های اجرای این قرارداد 

مشخص نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینک��ه هن��وز 
مش��خص نیس��ت بعد از تغییر 
دولت ی��ا وزرا مفاد این قرارداد 
خواهد  اجرایی  دقیق  به صورت 

ش��د یا ن��ه، اف��زود: م��ا نگران 
و  40درص��دی  داخلی س��ازی 
محصوالت  70درص��دی  حتی 
در این ق��رارداد هس��تیم زیرا 
تجرب��ه ثابت ش��ده ب��ا وجود 
اسناد باالدستی قوی دولت ها و 
مجلس این اس��ناد را به صورت 

سلیقه ای اجرا کرده اند. 
ب��ه گزارش پرش��ین خودرو، 
دبی��ر انجم��ن صنای��ع همگن 
قطعه س��ازان خ��ودرو تصری��ح 
قطعه سازی  امروز صنعت  کرد: 

با مش��کالت متعددی  کش��ور 
روبه رو اس��ت که در این زمینه 
ب��رای رفع مش��کالت و اجرای 
قراردادهای جدید داخلی سازی 
الزم  زیرس��اخت های  بای��د 
انجام ش��ود. به همی��ن منظور 
اع��الم می کنی��م ک��ه در حال 
قطعه س��ازی  حاض��ر صنع��ت 
یورو  نیازمند 3میلیارد  کش��ور 
سرمایه گذاری ارزی و ١0 هزار 
س��رمایه گذاری  تومان  میلیارد 

ریالی است. 

محبی ن��ژاد ب��ا بی��ان اینکه 
براساس قرارداد جدید رنو باید 
تا اواخر س��ال 97 داخلی سازی 
40درصدی انجام ش��ود، گفت: 
داخلی سازی  برنامه ریزی ها  در 
70درص��دی آن هم ظرف س��ه 
سال تدوین ش��ده است که به 
اعتقاد ما برای رس��یدن به این 
رقم باید از هم��ان روز امضای 
آغاز  داخلی سازی  روند  قرارداد 
شود تا بتوانیم به برنامه ریزی ها 

دست پیدا کنیم. 

رئیس انجم��ن صنایع تولید لنت ترمز 
و کالچ می گوی��د: نب��ود نظارت دقیق بر 
کیفیت و اس��تاندارد لنت ه��ای وارداتی 

مشکل مهم امروز بازار مصرف است. 
حس��ین الج��وردی اظه��ار داش��ت: 
متاس��فانه کنت��رل چندانی نس��بت به 
کیفیت و اس��تاندارد لنت ه��ای خارجی 
ص��ورت نمی گی��رد البته ای��ن کنترل و 
نظارت ها از سوی گمرکات رسمی اعمال 
می شود اما در جریان ورود کاالی قاچاق 

عمال این نظارت وجود ندارد. 
وی با اش��اره به افزای��ش قاچاق لنت 
ترمز به کش��ور، تصریح کرد: در شرایطی 
ک��ه لنت ترمز به عنوان قطعه فوق ایمنی 

در میان تمام��ی قطعات قاچاق به عنوان 
اولوی��ت اول نظارت دولت ق��رار گرفته 
اس��ت ام��ا کنترل ب��ر ورود ای��ن قطعه 
به ص��ورت قاچاق عمال ممکن نیس��ت و 
همچنان ش��اهد عرضه لنت های قاچاق 

به بازار هستیم. 
به گ��زارش خبر خودرو، وی همچنین 
به مشکل عرضه لنت های تقلبی در بازار 
اشاره کرد و گفت: در شرایطی که شاهد 
ورود لنت های قاچاق به کش��ور هستیم 
متاس��فانه جری��ان ورود لنت های تقلبی 

نیز به بازار افزایش یافته است. 
اعم��ال  ب��ا  ک��رد:  خاطرنش��ان  وی 
محدودیت و افزایش کنترل و نظارت بر 

جریان قاچاق لنت ترمز به کشور، برخی 
افراد س��ودجو ب��ا بس��ته بندی لنت های 
تقلب��ی تحت ن��ام برنده��ای خارجی و 
معتب��ر، اقدام ب��ه عرضه این ن��وع اقالم 

تقلبی به بازار می کنند. 
رئیس انجم��ن صنایع تولید لنت ترمز 
و کالچ در ادامه بر ضرورت س��ختگیرانه 
کردن قوانی��ن در مبارزه با ورود قطعات 
تقلب��ی به بازار تاکید ک��رد و گفت: باید 
قوانی��ن در ای��ن بخ��ش تغیی��ر یافته و 
س��خت گیرانه تر ش��ود، چراکه با قوانین 
موج��ود عم��ال هیچگونه اعم��ال قانونی 
نس��بت به اف��راد س��ودجو و متقلب در 
جری��ان عرض��ه کاالی تقلبی به کش��ور 

وجود ندارد. 
الج��وردی تاکید کرد: ام��روز نابودی 
تولید کنن��دگان تنها بخش��ی از موضوع 
واردات لنت های تقلبی به کش��ور است، 
چراک��ه بخش مهم ت��ر و موثر ت��ر آن به 
ح��وادث و س��وانحی باز می گ��ردد ک��ه 
به واسطه استفاده از لنت های بی کیفیت 

و تقلبی در جامعه حادث می شود. 
وی گف��ت: عدم محدودی��ت و کنترل 
دقیق بر جریان واردات لنت ترمز موجب 
ش��ده برخی واردکنندگان اقدام به ورود 
بی��ش از چند نوع برند به داخل کش��ور 
کنند که در کنار این برندها گاه ش��اهد 

عرضه اقالم تقلبی به بازار هستیم.

استارت همکاری مشترک تولید کنندگان لنت با شرکت های خارجی زده شد

دبیــر انجــمن صنــایع همگن قطعه سازان خودرو:

نگران اجرای درست قرارداد جدید رنو هستیم
اخبار

تکلیف خودروسازان با وزیر 
پیشنهادی صنعت چیست؟ 

لیس��ت کابینه دولت دوازدهم در حالی به مجلس ارائه 
شده که در این میان نام محمد شریعتمداری وزیر بازرگانی 
در دولت هشتم به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت به 
چشم می خورد و اکنون در معرض ارزیابی نمایندگان ملت 
برای تص��دی یکی از مهم تری��ن وزارتخانه های اقتصادی 

کشور قرار گرفته است. 
محمد شریعتمداری اگرچه بیش��تر در حوزه بازرگانی 
و تج��ارت از تس��لط کافی برخ��وردار ب��وده و در دوران 
مس��ئولیتش در وزارت بازرگانی تالش های گسترده ای را 
برای تنظیم تراز تجاری کشور انجام داده است، اما به طور 
حتم با اهمیت جایگاه صنعت و معدن در رش��د اقتصادی 

کشور بیگانه نیست. 
پیش��تر از او به عن��وان ی��ک وزیر س��ختگیر در حوزه 
بازرگان��ی، صادرات و واردات یاد می ش��د. ه��م او بود که 
تالش کرد تا با اعمال تعرفه های منطقی و سیاس��ت های 
متع��ادل و پلکانی ب��ه رقابت پذیری تولی��دات داخلی در 
مقایسه با کاالهای مش��ابه خارجی و عمدتا از کشورهای 
پیش��رفته صنعتی کمک کن��د و البته در این راس��تا به 
موفقیت های چشمگیری نائل شد، به گونه ای که نگاه ها به 
تنظیم تعرفه ها را نیز تغییر داد و بدعت گذار رویکرد های 

جدید شد. 
به گزارش پدال نیوز، اگرچه بس��یاری از ناظران امروز بر 
این عقیده اند که محمد ش��ریعتمداری به عنوان یک وزیر 
موفق در حوزه بازرگانی اطالع و آشنایی چندانی با بخش 
صنعت و مع��دن به عنوان یکی از بخش های مولد اقتصاد 
ای��ران ندارد، اما این نقطه ضع��ف را می توان از جنبه های 
دیگری نیز مورد بررس��ی قرار داد. هرچند نباید فراموش 
کرد ک��ه ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی از 
اساس با اش��کاالتی همراه بوده و همین مسئله ماموریت 

وزیر جدید را دشوارتر خواهد کرد. 
با ای��ن هم��ه ناگفته پیداس��ت که بخ��ش صنعت از 
حساسیت های ویژه ای برخوردار است، زیرا اگر قرار باشد 
سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی کشور طی 
س��ال های آینده یک عدد دورقمی را ش��امل ش��ود، الزم 
بود فردی آش��نا ب��ه این موضوع و ب��ا رویکردهای علمی 
و مهندس��ی در حوزه تولید به عن��وان وزیر این وزارتخانه 

معرفی شود. 
اما با این وجود محمد ش��ریعتمداری نیز از جنبه های 
دیگری برای پیش��برد اهداف توس��عه ای بخش صنعت و 
مع��دن یک گزینه تاثیر گذار به ش��مار می رود. از آنجا که 
س��ختگیری های این وزیر کهنه کار در ح��وزه صادرات و 
واردات بر کس��ی پوشیده نیس��ت، می توان انتظار داشت 
ک��ه در حوزه صادرات و واردات به وی��ژه در زمینه خودرو 
شرایط متفاوتی رقم خواهد خورد. او در گذشته نیز نشان 
داده است که تدوین تعرفه های واردات باید از سازوکارهای 
سنجیده ای برخوردار باشد، در غیر  این صورت اعمال این 
تعرفه ها کمکی به رشد بخش های تولیدی کشور نخواهد 
ک��رد. از این رو باید منتظر ماند و دید که در صورت رأی 
اعتم��اد مجل��س به وی، چ��ه راهکارهایی ب��رای واردات 

خودروهای قابل رقابت در بازار ایران ارائه خواهد کرد. 
از ط��رف مقابل محمد ش��ریعتمداری در گذش��ته نیز 
همواره معتقد بوده اس��ت که صادرات هر محصول ایرانی 
به ویژه خودرو به دیگر کش��ورها، به مثابه برافراشته شدن 
پرچ��م ایران در هر ی��ک از نقاط هدف صادراتی اس��ت. 
بنابراین برای به دس��ت آوردن یک بازار بلند مدت در هر 
جای جهان ناگزیر از حرکت به سمت تولیدات رقابت پذیر 
در کالس جهانی هس��تیم ت��ا محدودیت های��ی را برای 

صادرات کاالهای بی کیفیت در نظر بگیریم. 

باید جلوی واردات بی رویه خودرو 
گرفته شود

رئیس کمیسیون تسهیل کسب و کار اتاق بازرگانی تهران 
می گوید با وجود اقدامات و موانعی که برای واردات خودرو 
صورت گرفته همچنان شاهد افزایش آمار واردات خودرو 
به کشور هستیم. محمدرضا نجفی منش گفت: متاسفانه 
از ابتدای امسال شاهد رشد چشمگیر آمار واردات خودرو 
نسبت به سال گذشته هستیم، در صورتی که کنترل این 
جری��ان نیازمند عزم جدی دولت اس��ت. چنانچه در این 
مس��یر گام های درستی برداشته ش��ود بی شک می توان 
ش��اهد رونق تولید و اش��تغال در کشور بود. وی گفت: در 
شرایط کنونی کش��ور و اهمیت موضوع تولید و اشتغال، 
ض��رورت دارد جلوی واردات بی رویه گرفته ش��ود. وی در 
ادام��ه با توجه به اهمیت تولید، اختصاص تس��هیالتی به 
منظور حمایت تشویقی از تولید را گام مهمی در این جهت 
عنوان کرد و افزود: برای حرکت س��رمایه ها در بخش های 
تولیدی همچون برخی کش��ورها باید به س��رمایه گذاران 
مش��وق ها و تسهیالت بالعوض داده شود. به گزارش خبر 
خ��ودرو، وی تصریح کرد: قطع��ا رفع موانع تولید و حذف 
قوانین بازدارنده در مس��یر تولیدکنندگان موجب تمایل 
مردم به تولیدات داخلی ش��ده و ب��ه تدریج آمار واردات و 
تقاضا در این بخش کاهش خواهد یافت. وی خاطرنشان 
کرد: امروز همه باید در جهت تقویت تولید و اش��تغال در 
کش��ور تالش کنند و همزم��ان تولیدکنندگان نیز تالش 
مضاعفی را در جهت ارتقای کیفیت تولیدات داخلی داشته 
باش��ند تا مصرف کننده ای رغبت نکند س��راغ محصوالت 

خارجی رود. 
عض��و انجمن تخصص��ی صنایع همگن قطعه س��ازان 
خودروی کش��ور در ادامه با اش��اره به ل��زوم تقویت توان 
تولید در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: 
البته صنعت قطعه سازی ایران در این سال ها رشد خوبی 
را تجربه کرده، چنانچه هم اکنون بسیاری از قطعات قابل 

ساخت و تامین در کشور است. 

اخبار

تازه های خودرو

ماشین پلیس مخصوص فولکس واگن برای گشت شهری



گزارش مالی اچ  تی  سی نشان می دهد که این شرکت در سه ماهه  دوم 
سال جاری میالدی، ۷۲.۴۷ میلیون دالر ضرر کرده است.

ب��ه گزارش زومیت، دیروز ش��رکت تایوانی اچ  تی  س��ی گزارش مالی 
مربوط به سه ماهه دوم سال ۲۰۱۷ را منتشر 
کرد. طبق این گزارش، اچ  تی  س��ی در یک 
دوره  س��ه ماهه  منتهی به م��اه ژوئن، ۷۲.۴۷ 
میلی��ون دالر ضرر کرده اس��ت. ضرر خالص 
این دوره پس از مالیات، به ۶۴ میلیون دالر 
می رسد. با وجود این، مدیران شرکت تایوانی 
دالیلی برای خوش بین بودن اعالم کرده اند؛ 
اول اینکه س��ود ناویژه  این بازه، ۱۳.۷ درصد 
بوده اس��ت. به عالوه درآمد این س��ه ماهه  در 
مقایسه با سه ماهه  اول سال جاری میالدی، 
۱۱ درصد بهبود یافته اس��ت. سومین دلیل 
اینک��ه عملکرد اچ  تی  س��ی در ای��ن دوره، 
از س��ال ۲۰۱۵ ت��ا کن��ون، بهترین عملکرد 

محسوب می ش��ود. تمام این موارد، مدیران اچ  تی  سی را امیدوار کرده 
اس��ت که وضعیت مالی این ش��رکت در آینده  نزدیک به نقطه  سربه سر 
برسد. بر اساس گزارش اچ  تی  سی، در سه ماهه  دوم امسال، این شرکت 

توانست فرآیند تولید گوشی های خود را بهینه تر کند و هزینه های تولید 
را تا ۶.۵درصد کاهش دهد.

اچ  تی  س��ی اعالم کرده اس��ت که اس��تقبال خوب از گوشی یو ۱۱، 
یک��ی از اصلی تری��ن دالی��ل موفقیت این 
س��ه ماهه  بوده است. پس از گوشی یو الترا، 
م��دل یو ۱۱ دومین پرچمدار اچ  تی  س��ی 
در س��ال ۲۰۱۷ محس��وب می ش��ود. این 
گوش��ی توانس��ت بازخورد خوبی از مراجع 
بررسی گوشی های هوشمند به دست آورد، 
 ول��ی با وج��ود این و تبلیغات گس��ترده ی

 اچ  تی  سی در سراسر جهان، یو ۱۱ فروش 
خیلی خوبی در خارج از تایوان نداشت.

اچ  تی  سی یکی از معدود تولیدکنندگان 
گوش��ی  هوشمند اس��ت که به طور منظم، 
گزارش های مالی خود را منتشر می کند. در 
این دوره به لطف استقبال از گوشی یو ۱۱، 
اوضاع اچ  تی  س��ی بهتر و انگیزه  سرمایه گذاران هم بیشتر شد. به عالوه 
این شرکت اعالم کرد که قصد دارد با تمرکز بر فناوری واقعیت مجازی 

)VR(، اوضاع مالی خود را بهبود بخشد.

روی��داد بومی نو- فین تک با هدف فرهنگ س��ازی بازار س��رمایه ویژه 
دانش آموزان پایه اول متوسطه در قالب مسابقات کسب و کار دانش آموزی 

آغاز شد. 
در این رویداد دو روزه که از پنجش��نبه ۱9 
مرداد آغاز شده، دانش آموزان ضمن آشنایی با 
بوم مدل کس��ب و کار به صورت تیمی با طرح 
ایده ه��ای نوآورانه در حوزه بازار س��رمایه به 

رقابت می پردازند. 
از آنجا که سوابق مطالعاتی و اجرایی طرح 
ملی کاشف نش��ان از ظهور ایده های ناب در 
حوزه های مختلف کس��ب و کار دارد و متعاقبا 
منجر به کارآفرینی و اشتغال زایی در مقیاس 
دانش آم��وزی ش��ده، معرفی بازار س��رمایه و 
ظرفیت های موج��ود در آن به عنوان یکی از 
ارکان اصلی بازارهای مالی در جهت توس��عه 
فرهنگ سهامداری در کشور به دانش آموزان 

نخبه امروز و کارآفرینان فردا در دستور کار قرار گرفت. 
محمدجواد فرهانیان، عضو هیأت مدیره شرکت اطالع رسانی و خدمات 
بورس در خصوص این رویداد گفت: برای نخس��تین بار ش��اهد برگزاری 

رویداد استارتاپی حوزه بازار سرمایه برای دانش آموزان پایه اول متوسطه 
هستیم که در این ابتکار تالش می شود دانش آموزان و آینده سازان کشور 
با موضوع بازار س��رمایه و چالش های مرتبط با آن آشنا شوند و برای این 
چالش ها راهکارهایی نیز در حد دانش آموزی 

ارائه دهند. 
رئی��س ش��ورای سیاس��ت گذاری رویداد 
بومی نو- فین تک همچنین اظهار داشت: با 
برگزاری این ایده، به دنبال اهداف آموزشی و 
فرهنگ سازی هستیم، تا آینده سازان با نگاه 
کارآفرینانه در حوزه ه��ای مالی به ویژه بازار 
سرمایه گام بردارند؛ همچنین تالش خواهد 
شد رویداد آموزشی فرهنگ سازی مسابقات 
کس��ب و کار دانش آموزی بومی نو- فین تک 
به طور س��االنه و در مقیاس گسترده تر ادامه 

یابد.
پی��ش از ای��ن ه��م ب��ا هماهنگی ه��ای 
صورت گرفته با ش��رکت بورس اوراق بهادار تهران، دانش آموزان و مربیان 
ضمن بازدید از تاالر شیش��ه ای بورس در س��اعات معامالت بازار، به طور 

خالصه با نحوه معامالت در بورس آشنا شدند. 

خدمات بانکداری الکترونیک کش��ور در س��ال های اخیر پیش��رفت 
قابل توجهی داش��ته و امروزه بسیاری از اموری که در گذشته نیازمند 
مراجع��ه حضوری ب��ه بانک ها بوده ان��د، به راحتی از طریق سیس��تم 

بانک��داری الکترونیک انجام ش��ده و حتی 
خدمات نوین و کاربردی دیگری نیز از این 

طریق در اختیار مردم قرار گرفته اند. 
به گزارش مهر، در همین راس��تا نصراهلل 
جهانگرد مع��اون وزیر ارتباطات، با اش��اره 
ب��ه پروژه س��رویس جدیدی تح��ت عنوان 
»پرداخت پ��ول خرد موبایل«، از هماهنگی 
با بانک مرکزی و صدور دستور این بانک به 
تمامی بانک ها خبر داد. وی همچنین گفت: 
بیش از نیم��ی از پرداخت های خرد، مبالغ 

زیر ۱۰ هزار تومان هستند.
 وی اظهار کرد: برای تراکنش روی تلفن 
همراه با بانک مرکزی به توافق رسیده ایم تا 

ب��رای رفاه حال مردم، امکان نقل و انتق��ال پول خرد برای خریدهای 
زیر ۱۰هزار تومان نیز از طریق شبکه بانکی روی موبایل فراهم شود. 
بر این اساس شرایطی در حال فراهم شدن است که کاربران بتوانند 

این پرداخت ها را نیز از طریق گوش��ی های موبایل خود و بدون اتصال 
لحظه ای به سیستم بانکی کشور انجام دهند. 

بدین ترتیب قرار اس��ت یک حس��اب بانکی از سوی هر کاربر احراز 
ش��ود تا پس از پرداخت ه��ای خرد انجام 
شده از س��وی کاربر، یک گزارش کلی به 
سیس��تم بانکی ارائه و ای��ن مبلغ تجمیع 

شده از حساب کاربر کسر شود. 
این س��رویس در راستای اجرای موبایل 
بانکینگ در کشور و تسهیل خریدوفروش 
اینترنت��ی و پرداخت پول خ��رد از طریق 
موبای��ل ص��ورت می گی��رد و قرار اس��ت 
حداکثر تا دو ماه آینده و تا اواخر شهریور 

ماه این پروژه برای مردم اجرایی شود. 
با توج��ه به س��خنان آق��ای جهانگرد، 
س��رویس جدی��د در لحظ��ه مبادله وجه، 
نی��ازی به »اتص��ال لحظه ای به سیس��تم 
بانکی کش��ور« و در نتیجه اینترنت نداش��ته و مجم��وع پرداخت های 
خ��رد کاربر بعدا به سیس��تم بانکی ارائه ش��ده و مبلغ آن از حس��اب 

کسر می شود. 

یکی از مهارت آموزان مستعد دوره ایده تا محصول که با حمایت ستاد توسعه 
فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی برگزار می شود، با ایده های ناب خود 

توسط رئیس نمایشگاه ماکس روسیه به این نمایشگاه دعوت شد. 
به گ��زارش مدیراینف��و، برنام��ه دوره ایده تا 
محصول کاوش��گر با توجه به نیاز آتی کشور به 
داش��تن نیروی انس��انی خالق و نوآور که بتواند 
رهبری یک کسب و کار فناورانه را به عهده بگیرد 
 و با حمایت س��تاد توس��عه فناوری ه��ای نرم و 
هویت ساز معاونت علمی ایجاد شده است. هدف 
ای��ن رویداد کمک به ایج��اد اقتصاد دانش بنیان 
اس��ت که رکن اصلی اقتصاد مقاومتی به شمار 
می آید. دانش آموزان در این دوره عالوه بر کسب 
مهارت های فنی و ایده پردازی با مفاهیم بازاریابی، 
برندین��گ و هویت بصری برند که ش��امل لوگو، 
بسته بندی و غیره است و همچنین با مدل های 
کسب و کار و فروش آشنا شده و همزمان ایده های 

خ��ود را با راهنمایی مربیان حاضر پرورش داده و به محصول تبدیل می کنند. 
در پایان دوره آموزش��ی، جش��نواره ای برگزار می شود که در آن مهارت آموزان 

محص��والت و ایده های تولیدی خود را به معرض نمایش گذاش��ته و معرفی 
خواهند کرد. البته فرآیند دوره شبیه س��ازی یک شرکت دانش بنیان در سطح 
دان��ش آموزی اس��ت و عملیات فروش محصول نیز شبیه س��ازی می ش��ود. 
هم اکنون این دوره آموزشی در دانشگاه صنعتی 

شریف برگزار می شود. 
برگزاری این دوره با حمایت س��تاد فناوری 
نرم و هویت ساز معاونت علمی انجام گرفته و در 
آن اس��تعدادهایی کشف می شوند که در آینده 
می توانن��د رهبران جبهه اقتص��اد دانش بنیان 
باشند. یکی از مهارت آموزان مستعد این دوره، 
سردار موسی زاد است که توانست محصول خود 
را به ش��کلی معرفی کند ک��ه به دعوت رئیس 
نمایشگاه ماکس روسیه )بزرگ ترین گردهمایی 
صنعت هوافضای جهان( به مس��کو س��فر کرد 
و توانمندی ه��ای خ��ود را ب��ه بازدیدکنندگان 
بین المللی آن نمایشگاه عرضه کرد. دوره جدید 
ایده تا محصول با گرایش اس��باب بازی در دانشگاه شریف به همت پژوهشکده 

شهید رضایی به زودی برگزار می شود. 

پایان نخستین رویداد بومی »نو-فین تک« در بازار سرمایهامیدواری اچ   تی  سی با وجود ضرردهی در سه ماهه دوم ۲۰۱۷ دعوت از دانش آموز مستعد »ایده تا محصول« به »ماکس« روسیهامکان پرداخت موبایلی پول خرد تا آخر شهریور فراهم می شود

با توسعه کس��ب وکارهای نوین اینترنتی، مسئوالن وزارت ارتباطات 
از افزای��ش تالش ه��ا ب��رای رف��ع موانع پی��ش روی فع��االن این نوع 

کسب وکارها خبر می دهند. 
رش��د روزاف��زون کس��ب وکارهای اینترنت��ی و افزایش س��هم آن از 
ایجاد اش��تغال و ارائه خدمات در حالی اس��ت که هنوز فعاالن عرصه 
ب��ا تنگناهایی در زمین��ه دریافت مج��وز، نقل و انتقال پ��ول، قوانین 
متعارض بیمه و تامین اجتماعی، فیلترینگ، مش��خص نبودن ضوابط و 
دستگاه های متعدد متولی صدور مجوز و...دست و پنجه نرم می کنند. 
مع��اون وزی��ر ارتباطات و فناوری اطالع��ات در گفت وگو با خبرنگار 
بازارکار گفت: وزارت ارتباطات متولی رونق کس��ب وکارها نیست، بلکه 
در ای��ن زمین��ه نقش ایجاد فرص��ت تس��هیل گیری را دارد. همچنین 
ع��دد مصوب دولت ب��رای فرصت س��ازی  وزارت ارتباط��ات در زمینه 
کس��ب وکارهای اینترنتی حدود 9۶هزار ش��غل و هدفگ��ذاری نهایی 

ترکیبی اش��تغال در این بخش 
و  کار  وزارتخانه ه��ای  ب��رای 
ارتباطات ایجاد ۱۳۰هزار شغل 

است. 
نصراهلل جهانگرد، نخس��تین 
برای  وزارتخان��ه  ای��ن  اق��دام 
موان��ع  رف��ع  و  تس��هیل گری 
را  اینترنت��ی  کس��ب وکارهای 
ایج��اد محیط حقوق��ی حامی 
دانس��ت و اع��الم ک��رد: برای 
گردش ب��دون ریس��ک کاال و 
خدم��ات در نظ��ام اقتص��ادی 
کش��ور بای��د مبادل��ه پ��ول و 
کاال تس��هیل و بس��تر حقوقی 
صیان��ت از حقوق مش��تری و 
عرضه کنن��ده کاال و حاکمیت 

ایجاد شود. 
ب��ه گفت��ه وی، اکن��ون ب��ا 
اقدام��ات انجام ش��ده توس��ط 
دستگاه های مختلف، مشکالت 
ب��رای  پ��ول  مبادل��ه  بخ��ش 
اینترنتی حل  کس��ب وکارهای 

و فصل ش��ده و براس��اس آخرین توافق هایی که طی چند جلسه اخیر 
وزارت ارتباط��ات با بانک مرکزی صورت گرفته اس��ت، انجام معامالت 
توسط شرکت هایی که کس��ب وکار دیجیتال دارند بر بستر نظام پولی 
کش��ور تسهیل ش��ده اس��ت. رئیس س��ازمان فناوری اطالعات افزود: 
پرداخ��ت از طریق گوش��ی های تلفن همراه اقدامی اس��ت که وزارت 
ارتباطات برای تس��هیل کس��ب وکار های نوی��ن اینترنتی به روش های 
مختلف دنبال کرده تا دیگر الزم نباشد برای پرداخت های خرد )کمتر 
از ۵۰ هزار توم��ان( در فض��ای این نوع کس��ب وکارها تراکنش صورت 
گی��رد، بلکه این نوع پرداخت ها با گوش��ی تلفن هم��راه در طول روز 
انجام و یکجا جمع شود و سپس تراکنش در حساب آنها صورت گیرد. 
ب��ه گفته جهانگرد، بان��ک مرکزی، مقررات این ن��وع تراکنش برای 
کس��ب وکارهای اینترنتی را به بانک ه��ا داده و بانک های عامل نیز در 

ح��ال عرضه تدریج��ی آن با معرفی و ارائ��ه نرم افزارهای موبایلی خود 
هس��تند که حداکثر تا پایان شهریور ماه امسال به طور کامل امکان هر 
نوع پرداخت الکترونیکی با گوش��ی موبایل برای این نوع کسب وکارها 

فراهم و اجرایی می شود. 
احراز هویت کسب وکارهای نوین

معاون وزیرارتباطات افزود: در زمینه تس��هیل مبادله کاال نیز وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت از قبل اس��تاندارد و ضابطه نم��اد تجارت 
الکترونیکی را ایجاد کرده اند و تعداد ش��رکت ها و گردش مالی در این 
حوزه بس��یار رش��د کرده و نظام حقوقی حامی برای اینکه مشتری از 
کیفیت و حقوق تضمین ش��ده کاال برخوردار باش��د، پیش بینی ش��ده 

است. 
وی ارائ��ه خدمات احراز هویت به کس��ب وکارهای اینترنتی را اقدام 
دیگر برای رفع مشکالت فعاالن این عرصه قلمداد کرد و گفت: اکنون 
س��وئیچ ارائه خدم��ات احراز 
هوی��ت به بخ��ش غیردولتی 
تأمی��ن ش��ده و در خری��د و 
فروش ها هر شرکتی احساس 
کند که نی��از به احراز هویت 
دارد، می تواند با وصل ش��دن 
ب��ه ای��ن س��وئیچ از خدمات 

مذکور بهره مند شود. 
از  همچنی��ن  جهانگ��رد 
قول مس��اعد رئیس سازمان 
تسهیل  برای  تامین اجتماعی 
ضرای��ب محاس��به بیم��ه در 
این بخش خب��ر داد و گفت: 
وزارت کار و ام��ور اجتماعی 
هم تس��هیل قوانین کار برای 
حوزه کسب و کارهای نوین را 
پذیرفته و اصالح کرده است. 

 رفع مانع فیلترینگ
مع��اون وزی��ر ارتباطات و 
فن��اوری اطالعات اعالم کرد: 
این پرس��ش مطرح است که 
عرضه کننده  محی��ط  در  اگر 
کس��ب وکار اینترنتی )پلتفرم ها( تخلفی اتفاق بیفتد مقصر کیست؟ در 
ابتدا نظام قضایی، عرضه کنندگان محیط محتوا را مجرم می ش��ناخت 
و ب��ا فیلترینگ و. . . مجازات می ک��رد. پس از گفت وگوهای طوالنی با 
مس��ئوالن قضایی، بین مس��ئولیت پلتفرم و کاربر تفکیک قائل شدیم 
و اخیرا ش��ورای عالی فض��ای مجازی در مصوبه چن��د روز پیش خود 
مس��ئولیت حقوقی و قضایی پلتفرم را از کاربر و مش��تری جدا کرد. به 
گفته جهانگرد، از این پس مس��ئولت محتوا برای کاربر از مس��ئولیت 
تأمین کننده محیط جدا ش��ده و اگر کاربر محتوایی را در محیط قرار 
دهد که تخلف باشد، باید پاسخگوی آن باشد و مؤسسه و پلتفرم مورد 
بازخواس��ت قرار نمی گیرد. اما بقیه ضوابط عام فیلترینگ برقرار است 
و عرضه کاالیی که براس��اس قانون و ش��رع تخلف محسوب می شود، 

موجب پیگرد تأمین کننده محتوا خواهد شد. 

کسب وکارهایی که تمایل دارند در حوزه پرداخت کار کنند، می توانند 
براس��اس چارچوبی که از طرف بانک مرکزی منتشر خواهد شد به عنوان 

پرداخت یار فعالیت کنند. 
به گ��زارش ایپنا چهارش��نبه هفته گذش��ته جلس��ه ای در طبقه ۱۷ 
س��اختمان بانک مرکزی در میرداماد به دع��وت این مجموعه با موضوع 

چارچوب فعالیت واسط های پرداخت برگزار شد. 
انجمن فین تک ایران گزارش کاملی از جلسه هم اندیشی منتشر کرده 

است که به شرح زیر است: 
در ابتدای جلسه هم اندیشی دو راهکار پیشنهادی از جانب بانک مرکزی 
توس��ط روشن نژاد معاون شاپرک بیان شد که به صورت کلی در این طرح 
برای هر ی��ک از پذیرندگان فین تک ها یک ترمینال در ش��اپرک تعریف 

خواهد شد و تسویه پول فقط از طریق شاپرک انجام می شود. 
تمرکز اصلی دو روش پیش��نهاد شده، مربوط به نحوه تسویه و تجمیع 

پول است. 
در روش اول برای هر پذیرنده 
ترمینال اختصاصی در شاپرک 
تراکنش ها  و  تعریف می ش��ود 
مس��تقیم روی ترمینال همان 
پذیرنده انجام می شود و تسویه 
ه��ر روز توس��ط ش��اپرک در 
سیکل عادی روی حساب بانکی 

پذیرنده انجام خواهد شد. 
تم��ام  ب��رای  دوم  روش  در 
ترمینال های پذیرندگان حسابی  
)اس��کرو اکان��ت( در یک��ی از 
بانک های کشور تحت مالکیت 
فین تک باز می ش��ود اما امکان 
برداشت و تسویه ها فقط توسط 

شاپرک انجام خواهد شد. 
درخواست تسویه می تواند با 
توجه به م��دل کاری فین تک 
و ق��رارداد او ب��ا پذیرن��ده در 
بازه های زمانی دلخواه بر مبنای 
به شاپرک  درخواست فین تک 

ارس��ال ش��ود، همچنین محدودیتی برای تاخیر در تسویه با پذیرنده در 
این مدل وجود ندارد. 

در ادامه جلس��ه ای��ن دو روش به بحث و تبادل نظر گذاش��ته ش��د و 
پیشنهادهایی که از طریق اعضای انجمن فین تک ارائه شده به شرح زیر 

است: 
در خصوص نگرانی های احراز هویت، پیشنهاد استفاده از KYC بانکی و 
شماره شبا، همراه با شماره موبایل شد چرا که هر یک از این موارد به نحو 
مطلوبی توسط سیستم بانکی و اپراتورهای تلفن همراه احراز هویت شده 
اس��ت و تاکید شد که اس��تفاده از مدل های غیرکارشناسی و جدید برای 
هویت سنجی توسط شخص ثالث مانند مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 
با ایرادات جدی روبه رو خواهد ش��د که نه تنها نگرانی های احراز هویت را 
برطرف نخواهد کرد بلکه نگرانی های جدیدی مانند خطا در احراز هویت یا 

به خطر افتادن اطالعات افراد را منجر خواهد شد. 

در موض��وع احراز اهلیت پیش��نهاد ش��د با توجه به ب��ازار اصلی تحت 
پوشش فین تک ها یعنی کسب وکارهای خرد و خانگی و براساس تکلیف 
سیاس��ت های برنامه ششم توسعه به س��مت مجوز زدایی برویم و فعالیت 
اقتص��ادی خ��رد را برای کاربران و مردم س��خت نکنیم. ل��ذا می توان در 
چارچوب پیش بینی س��قف های متفاوتی برای فعالیت کاربران ریسک را 
مدیریت کرد و برای مثال در نخستین سقف که کمترین ریسک را خواهد 
داشت شماره تلفن و شماره شبا برای فعالیت کاربران کافی باشد. همچنین 
برای فعالیت در س��قف های بعدی با توجه به دسترسی های فین تک ها به 

زیرساخت های هویت سنجی برنامه ریزی شود. 
همچنین برای مش��تریانی ک��ه فین تک ها با آنها تس��ویه می کنند در 

شاپرک پروفایلی بر مبنای کد ملی ایجاد خواهد شد. 
در این زمینه پیشنهاد شد سقف های فعالیت کاربران با در نظر گرفتن 
حد باالی میانگین کسب وکارهای خرد به صورت پویا تعریف شود و نسبتی 
از رقم حد نصاب معامالت خرد 
توسط هیأت وزیران  که ساالنه 
تصویب می شود در نظر گرفته 

شود. 
در ادام��ه اش��اره ش��د ک��ه 
توس��عه،  برنام��ه  براس��اس 
مجوز زدایی و جلوگیری از فساد 
ناش��ی از مجوز، مجوزی برای 
فین تک ها ارائه نخواهد ش��د و 
کسب وکارهایی که تمایل دارند 
در ح��وزه پرداخ��ت کار کنند، 
می توانند براساس چارچوبی که 
از طرف بانک مرکزی منتش��ر 
خواهد شد به عنوان پرداخت یار 

فعالیت کنند. 
پیشنهاد شد از پتانسیل های 
بخش خصوصی اس��تفاده شود 
و در ح��ال حاض��ر در انجمن 
فین تک س��رویس های بس��یار 
خوب��ی مانن��د لیس��ت س��یاه 
طراحی و عملیاتی ش��ده است 
که می توان با همراهی نهادهای نظارتی جهت پوش��ش نگرانی های آنها و 
حمایت از مصرف کنندگان نسبت به اتصال این سرویس به مراکز ذی ربط 

اقدام کرد. 
با توجه به نوع و حجم کار ش��اپرک پیشنهاد شد تسویه پول به صورت 
مستقیم از طریق اتصال فین تک ها به وب سرویس های بانک ها انجام شود 
و این موضوع بار عملیاتی جدید به شاپرک اضافه نکند و شرکت شاپرک 
تمرک��ز اصلی خود را روی نظارت بر این س��یکل بگ��ذارد و با این روش 

انعطاف و چابکی استارتاپ ها لطمه نبیند. 
پیرو س��ند منتشرشده مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی، این موضوع 
به ص��ورت جدی مطرح و نظر بانک مرک��زی روی عدم دخالت این مرکز 
در هیچ یک از سیکل های تعریف شده عنوان و به صراحت اعالم شد که 
اجباری برای گرفتن نماد نه برای فین تک ها و نه برای پذیرندگان آنها در 

این طرح پیش بینی نشده است. 

پروفسور لطفعلی عسگرزاده مشهور به پروفسور لطفی زاده، 
بنیانگذار منطق فازی و دانش آموخته دانشگاه تهران، دار فانی را 

وداع گفت. 
 به نقل از دانشگاه تهران، پروفسور لطفی زاده که با درجه استاد 
تمامی در دانشگاه برکلی، بازنشسته شد، تحصیالت عالی خود 

را از دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۲۱ 
دانش آموخته این دانشگاه شد. سپس به آمریکا مهاجرت کرد و در 

دانشگاه های این کشور کارشناسی ارشد و دکترای خود را کسب 
کرد و به تدریس پرداخت. 

دانشگاه تهران در اسفندماه سال ۱۳۹۴ به پاس خدمات علمی 
پروفسور لطفی زاده، به این دانش آموخته پیشین خود دکترای 

افتخاری اعطا و از سردیس وی رونمایی کرد. 
  از سوی دانشگاه های مختلف جهان ده ها دکترای افتخاری به 

پروفسور لطفی زاده اعطا شده است. 

کسب وکارهای اینترنتی روی ریل آسان سازی فین تک ها پرداخت یار می شوند

 پدر منطق فازی
درگذشت

یکشنبه8
22 مرداد 1396

۹شماره 854 www.forsatnet.ir کسبوکارامروز

دریچهگزارش

اوایل سال جاری، گوگنهایم از انتشار بیش از ۲۰۰ کتاب هنری خبر داد که 
مخاطب��ان می توانند آنها را به صورت مجانی دانلود کنند. این کتاب ها ش��امل 
 Pablo Picasso، Roy Lichtenstein، آثاری از هنرمندان صاحب نام مثل
 Dan Flavin، Robert Rauschenberg، Gustav Klimt، Gustav
Klimt و تع��داد دیگری می ش��ود. حاال این موزه مع��روف ۱۷۰۰ اثر هنری از 
بیش از ۶۲۵ آرتیست از بهترین مجموعه های آنها را قابل دسترس برای عموم 
به صورت آنالین قرار داده است. این مجموعه آنالین، امکان جست وجو براساس 
موارد مختلف مثل هنرمند، تاریخ، سایز، سبک و محل اجرا را به شما می دهد. 
این مجموعه از موزه گوگنهایم Solomon R در نیویورک، مجموعه گوگنهایم 

Peggy در ونیز و موزه گوگنهایم Bilbao جمع آوری شده است. 

لذت تماشا کردن مجانی ۱۷۰۰ 
اثرهنری گوگنهایم به صورت آنالین کمپانی انویدیا به تازگی گزارش مالی خود از سه ماهه دوم سال جاری میالدی را منتشر 

کرده و در آن خبر از افزایش تقاضا برای چیپ هایی که در دیتاس��نترها و دس��تگاه هایی 
نظیر نینتندو سوییچ استفاده می شوند خبر داده است. سهام انویدیا طی یک سال گذشته، 
 با رش��د ۱8۱ درصدی مواجه ش��ده و یکی از بهترین عملکردهای ممکن را درفهرس��ت

 اس اند پی ۵۰۰ از خود به جای گذاشته است. انویدیا که حاال مشغول کار روی تکنولوژی های 
نظیر اتومبیل های خودران و هوش مصنوعی نیز هست، کار خود را با طراحی چیپ های 
پردازشگر گرافیکی برای صنعت بازی آغاز کرد و این چیپ ها، مدتی است که برای استخراج 
ارز رمزپایه هم مورد استفاده قرار می گیرند. سود عملیاتی انویدیا طی سه ماهه دوم سال 
جاری میالدی، تا بیش از دو برابر نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته افزایش یافت 
و به ۵8۳ میلیون دالر، یا 9۲ سنت به ازای هر سهم رسید. این در حالی است که طی سه 
ماهه دوم ۲۰۱۶، این سوددهی برابر با ۲۶۱ میلیون دالر یا ۴۱ سنت به ازای هر سهم بود.

انویدیا فراتر از انتظارات 



اصال مهم نیس��ت که شرکت شما به 
چه میزان خدمات یا محصوالت خوبی 
ارائه می دهد؛ اگ��ر تبلیغ مؤثر نکنید با 
هدف فروش خود فاصله بس��یار زیادی 

خواهید داشت. 
هدف حرف��ه ای از ه��ر تبلیغاتی این 
اس��ت که با کمترین هزینه یا هزینه ای 
مق��رون به صرف��ه به تع��داد زیادی از 
مخاطبان دسترس��ی پی��دا کنید تا راه 
را برای پیدا کردن مشتری جدید برای 
شرکت ش��ما هموار کنند، البته ریسک 

این موضوع همیشه پابرجاست. 
اگر تبلیغات شما به نحو خوبی انجام 
ش��ود، ی��ک ق��دم موفقیت آمی��ز برای 
ش��رکت شماس��ت، در غیر این صورت 

پولی است که دور ریخته شده است. 
ب��ر خالف آنچه ممکن اس��ت به نظر 
بیاید، تبلیغات شامل حقه های کوچکی 
هم است که در ادامه مطلب که توسط 
س��ایت مکتب نوین ارائه شده است در 
۱۰ نکت��ه به نح��وه برنامه ریزی، اجرا و 

نظارت بر تبلیغات اشاره می کنیم. 
 ۱- ابت�دا مخاطب و بازار خاص را 

هدف بگیرید 
به یاد داشته باشید که تبلیغات شما 
بای��د ب��رای مخاطبان آن ب��ازار خاص 
باش��د و این یک اش��تباه بزرگ اس��ت 
ک��ه تبلیغاتی در س��طح وس��یع بدون 
اینک��ه ن��وع مخاط��ب در نظ��ر گرفته 
ش��ود، انجام شود. همیش��ه این سوال 
را از خود بپرس��ید که چه نوع مشتری 
را می خواهی��د جذب کنی��د. بعد از آن 
در تبلیغات ت��ان ب��ا   همان زب��ان رایج 

مخاطبان خاص تبلیغ کنید. 

جانب�ی  تس�هیالت  و  مزای�ا   -۲
محص�ول و خدمات خود را پر رنگ 

کنید 
یک��ی از راه ه��ای تبلیغ��ات مؤث��ر، 

تبلیغات و معرفی تسهیالت و امتیازات 
خرید، اس��تفاده از خدمات و س��رویس 
شرکت ش��ما اس��ت. این مقوله رقابت 
را در بی��ن رقیب��ان ب��ه نفع ش��ما رقم 
می زن��د، همچنین اگرچ��ه تبلیغات با 
حجم باال یک مزیت محس��وب می شود 
اما تا زمانی که تس��هیالت و امتیازهای 
جانبی ارائ��ه ندهید در ذهن مخاطب و 
مشتری مورد نظرتان به حد الزم رسوخ 

نکرده اید. 
 

۳- از تصوی�ر ی�ا نمایه اس�تفاده 
کنید 

خیل��ی از محص��والت را ب��ه راحتی 
بیلبورده��ا می ت��وان  از روی تصاوی��ر 
تش��خیص داد. اگر زمینه فعالیت شما 
کوچک تر اس��ت به یاد داشته باشید که 
لوگ��وی تبلیغاتی و بس��ته بندی، اثری 
مش��ابه را در ذهن مشتری باقی خواهد 

گذاشت. 
به نمایش گذاش��تن ی��ک تصویر آن 
 هم به ص��ورت مداوم و پای��دار چه در 
در  چ��ه  تبلیغات��ی،  س��ایت های  وب 
بیلبورد ها و چ��ه در فضاهای تبلیغاتی 
کوچک تر حتما امکان رس��وخ به ذهن 

مشتری را به شما می دهد. 

۴- بدانید که برای پول درآوردن 
مجبور هستید پول خرج کنید 

راه ه��ای زی��ادی وج��ود دارن��د که 
می توان پول را پس انداز کرد، اما اشتباه 
نکنید ک��ه تبلیغات، حیطه خوبی برای 
پس انداز کردن پول نیس��ت، بلکه باید 

آن را خرج کنید. 
ممکن است تبلیغات هدفمند نسبت 
به تبلیغات س��نتی و عام خرج بیشتری 
داش��ته باشد، اما نترس��ید، این به این 
خاطر آن اس��ت که س��ود متقابل را به 

شما باز می گرداند. 

۵- مکان تبلیغات بسیار مهم است 
س��ایت اینترنتی، کان��ال تلویزیونی و 
رادیویی یا مجله مورد عالقه شما حتما 
و لزوما مورد عالقه مخاطب و مش��تری 

شما نیست.
در مورد عالقه های احتمالی مشتری 
و مخاط��ب هدف خ��ود تحقیق کنید، 
مطالع��ه کنی��د و از س��لیقه ش��خصی 
خودت��ان در انتخاب راه ه��ای تبلیغاتی 

اجتناب بورزید. 
هدف ش��ما فقط ارتباط برقرار کردن 
با مش��تری و هدف خاص به نحوی که 
او می پسندد است، نه به نحوی که شما 

می پسندید. 

۶- بودج�ه بی بازگش�ت را صرف 
تبلیغات نکنید 

ب��رای مث��ال اگ��ر ماه��ی ۵۰۰ دالر 
بودجه برای تبلیغات کنار گذاش��ته اید، 
روی کاغذ درس��ت محاس��به کرده اید، 
اما در عمل شرایطی مانند فصلی بودن 
محصوالت تان و زمان های رکود در بازار 

هدف تان را حتما در نظر بگیرید. 

۷- گوناگونی در تبلیغات 
ای��ن خیل��ی معمول اس��ت ک��ه در 
بازرگان��ی،  و  تج��اری  فعالیت ه��ای 
صاحب��ان ش��رکت و کس��ب وکار بعد 
از پی��دا ک��ردن مکانی ب��رای تبلیغات 
که کامال برگش��ت هزین��ه را به همراه 
دارد، دس��ت از گشتن برای پیدا کردن 
بازارهای دیگر می کشند. تا آنجایی که 
به تبلیغات مربوط می ش��ود نباید تمام 
تخم مرغ های تان را تنها در یک س��بد 
بگذارید. رس��انه ها و وس��ایل ارتباطی 
گوناگونی را انتخاب و هرچند وقت یک 
بار تغییر و تف��اوت ایجاد کنید؛ چه در 
بودج��ه تبلیغاتی خودتان و چه در پیدا 

کردن بازار هدف جدید تر. 

۸- زی�اد س�عی نکنید ب�ه دنبال 
ارائه خدمات و س�رویس همه پسند 

باشید 
هی��چ محصول��ی یا سرویس��ی مورد 
پس��ند همه افراد نیس��ت. تالش برای 
گسترش تبلیغات در مخاطبان متفاوت 
به منظور گس��ترش بازار ه��دف برای 
فعالیت ه��ای بازرگان��ی کوچ��ک اصال 

مناسب نیست. 
بنابراین به جای همه گیر شدن سعی 
کنید فقط در بازار هدف خودتان کامل 

و بی نظیر باشید. 

۹- مدل های تبلیغ�ات خود را از 
قبل امتحان کنید 

پیش��اپیش امتحان کنید؛ آی��ا افراد 
متوجه می شوند قصد دارید چه پیغامی 
را از طریق این تبلیغ برسانید و آیا همه 
پیغام یکسانی دریافت می کنند؟ اگر نه، 
سعی کنید مدل و شعار تبلیغاتی خود 

را واضح تر و گویا تر تدارک ببینید. 
تبلیغاتی،  برای س��نجیدن مدل های 
حتی برگه های نظرخواهی  روان شناسی 
وجود دارند که می توانید از آنها استفاده 

کنید. 

۱۰- بر تبلیغات تان نظارت داشته 
باشید 

بدانی��د  ک��ه  اس��ت  س��اده ای  کار 
مش��تریان تان از چه طریقی با ش��رکت 

شما آشنا شده اند. 
حتی خیل��ی از کارآفرین��ان این کار 
را نمی کنند و در ع��وض به دنبال پیدا 
کردن الم��ان ی��ا فاکتوره��ای جذابی 
هس��تند که در تبلیغ��ات باعث جذب 
مش��تری ش��ده ی��ا اینکه چه ش��رکت 
س��ودآورتری  فاکتورهای  ب��ا  تبلیغاتی 
محصول شما را به نحو برجسته تری به 

نمایش می گذارد. 

۱۰ توصیه برای تبلیغ و بازاریابی مؤثر
کلید

تأثیر اطالعات و تبلیغات زیر 
آستانه حسی در حوزه بازاریابی

Subliminal a d یببلیغات زیر آس��تانه حس��
vertising و کارب��رد آن در بازاریاب��ی موضوع این 

مقاله است. 
به گزارش پارک بازاریابی ایران، مدیریت بازاریابی 
در سال های اخیر به دلیل توسعه رقابت در بازار های 
مختل��ف اهمیت ویژه ای در ایران پیدا کرده اس��ت. 
مدیریت بازاریابی در کش��ورهای پیش��رفته در سال 
۱۳۵۰ اهمی��ت خ��ود را در ح��وزه کس��ب رضایت 
مشتری متبلور کرد، اما این اتفاق در ایران به دالیلی 
که به این مقاله ارتباطی ندارد، از س��ال های ۱۳۸۰ 
اهمیت یافت. به این ترتی��ب تولیدکنندگان و تجار 
محصوالت و خدمات، جهت س��هولت در امر فروش، 
متوس��ل به بازاریابی شدند. رشد رقابت در بازارهای 
مختلف، موض��وع بازاریابی را تبدیل به یک ضرورت 
انکارناپذیر کرد. حال س��وال این اس��ت که ما تا چه 
ح��د با بازاریابی درگیر هس��تیم و آیا اطالعات ما در 
این زمینه کافی اس��ت؟ آیا بای��د به دنبال روش های 
بازاریابی باش��یم؟ پاس��خ روش��ن اس��ت یعنی تنها 
مدیرانی امروزه در امر فرآیند بازاریابی موفق هستند 
که به ص��ورت مداوم کلیه فرآیندهای بازاریابی خود 
را کنترل و رشد برند خود را به صورت دائمی دنبال 

می کنند. 
از س��وی دیگر، امروزه تخصص و تجربه به تنهایی 
کاف��ی نیس��ت و ع��الوه بر ه��ر تخصص، ب��ه ایجاد 
زیرتخصص ها نیاز است. احتماال مدیران هم متوجه 
الزام و اهمیت در نظر گرفتن این تخصص ها در کلیه 
فعالیت ها و فرآیندهای سازمان شده اند. آنچه مسلم 
است از سال ۱۳۹۲ برای کسب موفقیت در بازاریابی 
الزم است نگرش جدیدی به فرآیند بازاریابی داشته 
باش��یم. در بازاریاب��ی مدرن ب��ه مجموع��ه فرآیند 
بازاریاب��ی اصطالحا »مدیریت ب��ازار« می گویند که 

شامل سه بخش می شود: 
d۱ ایجاد بازارهای جدید

d۲ ایجاد آگاهی از بازارهای هدف
d۳ حفظ و نگهداشت از مشتریان

عرضه کنن��دگان محصوالت و خدم��ات باید نحوه 
بهره ب��رداری و هدای��ت فعالیت های ج��اری جهت 
تروی��ج ف��روش و کس��ب کارآم��د، ب��ه فرآیندهای 
بازاریابی نگرش متفاوت و جدیدی داش��ته باش��ند. 
حال قص��د داریم برای این منظ��ور در این مقاله به 
یکی از زیرتخصص های حوزه بازاریابی وارد ش��ویم. 
همان گونه که مطلعی��د یکی از مهم ترین بخش ها و 

تخصص های بازاریابی، تبلیغات است. 
کاربرد اطالعات زیر آستانه حسی مخاطبان و 

مشتریان در تبلیغات
اطالعات زیر آس��تانه حس��ی مجموع��ه نیازها و 
خواس��ته های عمده عقالنی و احساس��ی مخاطبان 
اس��ت که منجر ب��ه تصمیم گیری آنها ب��رای خرید 

کاالی مشخص و برندی خاصی می شود.
همانطور که می دانی��د تحقیقات بازاریابی موجب 
ش��ناخت و درک مش��تریان و بازار می ش��ود. کسب 
اطالعات بازار و شناسایی این اطالعات  گام نخست 
در ارائه تبلیغات زیر آس��تانه حس��ی است. فراموش 
نکنید که برای کسب هر چه سریع تر هدف باید این 
مرحله را به درس��تی و با ش��یوه های علمی و توسط 

افراد خبره انجام دهیم. 
همانطور که از موارد فوق مش��خص اس��ت، تصور 
این موضوع که رس��یدگی به مس��ائل بازاریابی تنها 
متوجه بخش فروش اس��ت، جایی در دنیای امروزی 

بازاریابی ندارد. 
اطالع��ات و تبلیغات زیر آس��تانه حس��ی در کنار 
بازاریاب��ی حس��ی تکمیل ش��ده و نتای��ج ارزنده ای 
برای برندها و ش��رکت ها کسب کرده است. شناخت 
ظریف از نحوه تصمیم گیری مشتریان )مطالعه رفتار 
مصرف کننده( اگر به درس��تی انجام ش��ود، موجب 
اتخاذ سیاس��ت های خ��رد و کالن در عناصر و ابزار 
بازاریابی )محصول، قیمت، ترفیعات و شبکه توزیع( 
می ش��ود. به طور مثال اگر مشتریان در نحوه کاربرد 
یا حمل و نقل محصوالت بهداش��تی با مشکلی مواجه 
هس��تند ولی کمت��ر به آن توجه ش��ده، یک فرصت 
برای ش��رکت های رقیب و یک تهدید برای ش��رکت 

تولید کننده محصول است. 
متأس��فانه برخ��ی از تولیدکنن��دگان و تجار هنوز 
متوجه این حقیقت و نیاز مشاور بازاریابی نشده اند و 
کماکان به دنبال زد و بند و کش��ف راه های رانت در 
بازارهای مختلف هستند. یا برخی از تولیدکنندگان 
ش��رایط امروز کش��ور را درک نمی کنن��د و منتظر 
کمک ه��ای دولتی ب��رای کارخانجات ی��ا رونق بازار 
هستند. در این میان افرادی که گوی تمایز و رقابت 
را در ح��وزه بازاریابی از رقبا می ربایند، س��هم بازار  

قابل توجهی را از آن خود می  کنند.
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تبلیغات خالق

آژانس تبلیغاتی Draft FCB، با الهام از قطعه  مشهور ریمسکی کورساکف )Rimsky-Korsakov( با عنوان »پرواز زنبور عسل«، آگهی ای 
را طراحی کرده است که در آن قدرت حشره کش Raid نشان داده می شود. این تبلیغات خالقانه نت ها و نمادهای موسیقی را به صورتی نشان 

می دهد که در پایین صفحه و روی هم انباشته شده اند و در واقع، حشره کش Raid زنبورهای عسل را در میانه  پرواز کشته است.

ایستگاه تبلیغات

مزدا بازار آمریکای التین را هدف 
قرار می دهد

همواره ب��ه اهمیت میراث برنده��ای اتومبیل در 
تبلیغات برای جذب مخاطب تأکید شده است. 

م��زدا در ح��ال س��ه برابر ک��ردن س��رمایه خود 
در بازار اس��پانیایی اس��ت، اما خودرو س��ازی ژاپنی 
به هم��ان اندازه نمون��ه اس��پانیایی اش تالش دارد 

جمعیت شناسی را هدف اصلی خود قرار دهد. 
به گ��زارش  ام ب��ی ای نی��وز، تبلیغ��ات دیجیتالی 
که اخیراً ش��روع به پخش ش��دن کرده ان��د با زبان 
 و تصاویر ژاپنی درس��ت ش��ده اند، به ط��ور مثال در 
Univision. com، جایی که این هفته یک تبلیغ 
کوتاه از بخش ژاپنی این برند تولید ش��ده است. در 
پیامی که با زبان اس��پانیایی بیان ش��ده این اشتباه 
ب��ه نظر نمی آید ک��ه مزدا می خواهد به ریش��ه های 
خ��ود در آمریکا تأکید کند. فرهنگ اس��پانیایی بعد 
از ای��ن تحقیقات ف��اش کرد که مش��تریان، مزدا را 
به عنوان یک برند آس��یایی می شناختند، اما به طور 
خاص نمی دانس��تند آن ژاپنی اس��ت. همچنین آنها 
می گویند پیوند دادن برند به کشور اصلی اش حاوی 

یک پیام خوب برای اسپانیایی ها خواهد بود. 
 Russell Wager مدیر عملیاتی جنوب آمریکا
می گوید: نخس��تین قدم آگاهی دادن مردم نس��بت 
به ژاپنی ب��ودن برند مزدا اس��ت. او در ادامه افزود: 
جامع��ه اس��پانیایی اعتم��اد و وابس��تگی زیادی به 
برند ه��ای ژاپنی که مه��ارت و کیفیت کافی خود را 

در محصوالت شان نشان داده اند، دارد. 
ای��ن کمپی��ن ش��امل ی��ک ویدئو خ��اص از یک 
بازیکن بیس��بال، یک آش��پز سوش��ی، یک طراح و 
یک صدابردار ژاپنی اس��ت که صدابردار به انگلیسی 
می گوید: ما کس��انی هس��تیم که به وس��یله نس��ل 
قبل مان تعریف می ش��ویم. ما اهل ژاپن هستیم، ما 
از هیروش��یما می آییم و عالقه به شهرمان را در هر 

کاری که انجام می دهیم می گنجانیم. 
کلمه عالقه)jonetsu (در صحنه های مختلفی از 

این ویدئو گنجانده شده است. 
در هفت��ه پی��ش رو م��زدا می خواهد تبلی��غ را به 
نمونه ای سنتی با زبان اس��پانیایی تبدیل کند. ولی 
کاراکتر Kanji  همچنان مثل قبل به نظر می رسد 

و تبلیغ شامل نکته هایی از میراث ژاپنی است. 
ای��ن کمپین توس��ط WPP آژان��س اختصاصی 
مزدا، تیم مزدا و با مشارکت فروشگاه چند فرهنگی 

Bravo  درست شده است. 

عینک واقعیت حقیقی در تاالر 
مشاهیر هاکی

تاالر مش��اهیر تورنت��و و McCann کانادا اخیراً 
تبلیغ��ی را با تمرک��ز بر تکنولوژی ب��ه همراه کمی 
  Real Reality شوخی در مورد واقعیت حقیقی یا

تولید کرده است.
 ای��ن عبارت که ح��اال تبدیل به یک برند ش��ده 
اس��ت، در تبلیغ این طور نش��ان داده می ش��ود که 
بازدیدکنندگان یک عینک مجازی تو خالی را روی 
صورت خود قرار داده اند و به صورت واقعی هر آنچه 

در درون آن اتفاق می افتد را تجربه می کنند. 
Peter Jagla  مع��اون رئیس خدم��ات بازاریابی 
و جاذب��ه تاالر مش��اهیر هاکی می گوی��د: من فقط 
می خواستم مردم متوجه شوند چیزی خیلی بیشتر 
از آنچه در اسکرین نمایش داده می شود وجود دارد 
و چیزی بیشتر از آنچه در دنیای شما دیده می شود، 

غافلگیرانه و سرگرم کننده انتظار شما را می کشد. 
از دید طنز، در این ویدئو مردم عینکی تو خالی را 
ب��ر صورت خود دارند و در حال تجربه کردن فضای 
موزه با نوعی حس وحشت از شناور بودن در فضای 

نمایشگاه هستند. 
Jagla  می گوید: این یک موزه کهنه نیس��ت بلکه 
فضای��ی کاماًل تعامل��ی دارد، در واقع ما تکنولوژی و 
قهرمانی اش را جش��ن می گیریم و شما می توانید از 

همه چیز این فضا لذت ببرید. 
کوتاه م��دت نمایش��گاه  ب��ا  تبلی��غ   ای��ن 

 NHL Centennial  در ای��ن م��وزه همزم��ان 
ش��ده است. این نمایشگاه تاریخ صد ساله NHL را 
نمایش می دهد. به عاله این نمایش��گاه میزبان چند 
ت��ن از دروازه بان ه��ا و پرتاب کنن��دگان هاکی مثل

Carey Price و Sidney Crosby و همچنی��ن 
نمایش نخس��تین فیلم 3D  از خاط��رات فراموش 

نشدنی زندگی Gordie Howe است. 
به ع��الوه در ای��ن تبلیغ ۳۰ ثانی��ه ای که هم در 
تلویزیون آمریکا هم کانادا پخش ش��ده اس��ت، تاالر 
مش��اهیر هاک��ی همه اتفاقات��ی را که در سرتاس��ر 
آمریکای شمالی افتاده اس��ت با این عینک واقعیت 
حقیق��ی فاش می کند. اگر برای بازدید از س��ینمای 
Cineplex می روید، هنگام ورود شما عینک خود 
را دریاف��ت خواهید کرد و قبل از ش��روع فیلم این 

تبلیغ را تماشا می کنید. 
Jagla می گوی��د: پاس��خ ش��بکه های اجتماع��ی 
ب��ه  و  بازید ه��ا  و  اس��ت  ب��وده  هیجان انگی��ز 

اشتراک گذاری ها فراتر از حد انتظار آنهاست. 
او در ادامه می گوید: این جایی است که هر کسی 
به آن وابسته است. ما با تمرکز روی هاکی جاذبه ای 
ایج��اد کرده ایم که مفهومش ب��ا اینکه به هر چیزی 
اش��اره دارد ول��ی منحصرا متعلق به تاالر مش��اهیر 
اس��ت. در نهایت ما شما را س��رگرم خواهیم کرد و 

شما لذت خواهید برد.  
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در هر کس��ب وکاری که مش��غول باشید، 
خصوصیت عصری که در آن زندگی می کنیم، 
همه ما را تبدیل به فروشنده کرده است. فرقی 
ندارد تمرکز شما در راستای فروش محصول، 
کسب س��رمایه بیشتر از س��وی سهامداران، 
ترغی��ب و تقویت انگی��زه کارمندان یا حتی 
قانع س��اختن پس��ر نوجوان تان به شس��تن 
ظرف هاست، نکته ای که شما را به هدف تان 
خواهد رس��اند توانایی تان در تأثیرگذاری بر 

مخاطب و »جوش دادن« معامله است. 
اگرچه اختالف نظرهای بس��یاری در مورد 
نحوه تأثیرگذری بهت��ر روی مخاطب وجود 
دارد، با این حال بدون ش��ک داستان سرایی 
محبوب تری��ن  و  مؤثرتری��ن  از  یک��ی 
راه حل هاس��ت. مهم ترین درسی که در مورد 
قدرت تأثیرگذاری داستان سرایی یاد گرفته ام، 
مربوط به س��فر اخیرم به ایسلند می شود. در 
دقایق پایانی س��فر و هنگامی که در فرودگاه 
بودم، تصمیم  گرفتم سوغاتی های ارزانی برای 
دوستان و همکاران تهیه کنم. قصد من صرف 
5 ی��ورو برای هر هدیه بود. فروش��گاه داخل 
فرودگاه تنوع محصوالت زیادی داشت و این 
کار را برای من سخت کرده بود. در این میان 
یک استیکر قرمز که شبیه هشت ستاره کنار 
هم گذاش��ته ش��ده بود، توجه من را به خود 
جلب کرد. از فروشنده آن بخش در مورد آن 
استیکر پرس��یدم. در حقیقت فروشنده یک 
فرد 20 ساله بود و توقع ارائه اطالعات دقیق و 
حتی آگاهی از چیستی و معنای آن نماد را از 
وی نداشتم. با این حال آن فروشنده مو بلوند 
ش��روع به حرف زدن کرد و انگار با سخنانش 
من را جادو کرد: »این نماد سنتی ماهی گیری 
ایسلند است. هنگامی که ایسلند نخستین بار 
توسط وایکینگ ها اشغال شد، معیشت بیشتر 
مردم وابس��ته به ماهیگیری ب��ود. در چنین 
آب وهوایی ماهیگیری خطرهای بس��یاری به 
همراه داشت و وایکینگ های تازه وارد تردید 
و ت��رس زیادی ب��رای امتح��ان ماهیگیری 
داشتند. به همین دلیل آنها از خدای شمال 

)یکی از خداهای باس��تانی ق��وم وایکینگ( 
تقاضای کمک کردند و مدتی بعد در یکی از 
کشتی های شان این عالمت را پیدا کردند. آنها 
این نشانه را هدیه ای از سوی خدای شمال و 
نشانه سعادت و موفقیت در ماهیگیری تلقی 

کردند.« 
همین داس��تان کوتاه من را ترغیب کرد تا 
50 یورو خرج کنم، یعن��ی دو برابر آنچه در 

نظر داشتم. 
اگر با دقت ب��ه این ماجرا نگاه کنیم، همه 
چی��ز از آنجایی ش��روع ش��د که فروش��نده 
داس��تانی س��نتی را برای من بازگو کرد. در 
واقع تا پیش از صحبت در مورد وایکینگ ها و 
خدای شمال آن استیکر کمترین ارزشی برای 
من نداش��ت و بدون شک حاضر به پرداخت 
50 دالر ب��رای تهیه پنج عدد از آنها نبودم. با 
این حال پس از آنکه وی در داس��تان خود از 
الگوهای تاریخی، ملی و مذهبی صحبت کرد، 
آن اس��تیکر س��اده در نظر من ارزش باالیی 
پیدا کرد و حاضر به پرداخت هزینه ای بسیار 

بیشتر از حد تصور برای آن شدم. 
هنگامی که آن اس��تیکرها را به دوس��تانم 
دادم، داستانی که فروشنده برای من تعریف 
کرد را به همان خوبی برای آنها نیز بازگو کردم. 
آنها نیز مانند من تحت تأثیر قرار گرفتند. این 
قدرت جادویی و تأثیرگذار داستان سرایی در 
کس��ب وکار مدرن است. با اس��تفاده از یک 
داس��تان خوب و با چارچوب بندی مناس��ب 
آن هر مخاطب��ی را می توان تحت تأثیر قرار 
داد. ب��ا این حال پرس��ش اصلی در این میان 
آن است که چه زمانی باید به داستان سرایی 
برای مخاطب پرداخت و چگونه باید این کار 
را انجام داد؟ در ادامه تالش خواهم کرد تا به 

این پرسش ها پاسخ دهم. 
برای داستان سرایی اجازه گرفتن و 

عذرخواهی الزم نیست
بسیاری نمی دانند که چگونه داستان خود 
را ش��روع کنن��د. این مش��کل در محل کار 
بیش��تر مشاهده شده اس��ت. برای مثال یک 
کارمند ممکن اس��ت این گون��ه بحث را آغاز 
کند: معذرت می خواهم، ممکن است که یک 

داستان تعریف کنم؟ یا: قول می دهم که این 
داستان بسیار کوتاه باشد. 

توجه دشته باشید که عذرخواهی تنها برای 
انجام کار اش��تباه است. ضمنا پیش از انجام 
خطا نبای��د عذرخواهی کرد. ب��ا تالش برای 
کس��ب اجازه و همچنین عذرخواهی به طور 
ضمنی این پیام را به مخاطب انتقال می دهید 

که داستان من »بی ارزش« است. 
اگر گمان می کنید داس��تان ش��ما ارزش 
چندان��ی ن��دارد و مخاطب از آن اس��تقبال 
نخواه��د کرد، لزومی به بیان آن نیس��ت. در 
واقع یک داستان خوب آنقدر با شرایط جاری 
هماهنگی دارد که بدون کس��ب اجازه بیان، 

توجه را به خود جلب کند. 
از سوم شخص استفاده نکنید

هنگام نقل یک داستان تالش کنید از بیان 
آن به ش��یوه سوم ش��خص جلوگیری کنید. 
در واقع بیشتر داستان هایی که فروشندگان 
حرفه ای بیان می کنند، تجربه شخصی ش��ان 
است. بر همین اساس بهتر است هنگام بیان 
داستان شخصیت محوری آن خودتان باشید. 
از نظر روانش��ناختی این امر موجب پذیرش 
بهتر داستان از سوی مخاطب خواهد شد. در 
بس��یاری از مواقع شما داستان های مختلفی 
را ش��نیده اید که مربوط به خودتان نیس��ت. 
شاید بسیاری از این داستان ها اصاًل واقعی هم 
نباشند اما کمک مناسبی در راستای پیشبرد 
بحث خواهند کرد. در چنین مواقعی توصیه 
م��ن بیان آن به صورت اول ش��خص اس��ت. 
البته ممکن اس��ت از روند داستان مخاطب 
ب��ه غیرواقعی ب��ودن آن آگاه ش��ود اما بیان 
آن به صورت اول ش��خص تأثیر روانشناختی 

موردنظر در تأثیرگذاری را خواهد داشت. 
پایان داستان را فراموش نکنید

علت اصلی که مردم به داس��تان ها عالقه 
دارند، روند انتظار و توقعی اس��ت که در آنها 
ایجاد می ش��ود. در واقع همه ما می خواهیم 
بدانی��م در نهایت چه اتفاق��ی خواهد افتاد. 
به عنوان یک داستان سرای حرفه ای هیچ گاه 
مخاطب را از پایان داس��تان در ابتدا یا میانه 
آگاه نسازید. اجازه دهید پایان به صورت یک 

ضربه نهایی عمل ک��رده و مخاطب را به دام 
اندازد. 

همچنین تالش نکنید با عبارت هایی نظیر 
»اگرچ��ه در نهای��ت نتیجه دیگ��ری حاصل 
شد، اما در آن موقعیت کار اشتباهی کردم« 
مخاطب را نسبت به پایان داستان آگاه سازید. 
پاول اس��میت، یکی از بهترین مشاورها 
و داستان س��راهای حوزه کسب وکار است. 
وی در م��ورد نحوه ش��روع یک داس��تان 
خ��وب معتقد اس��ت این ام��ر مانند یک 
مسابقه بوکس است: »اگر نخستین هوک 
را پرق��درت وارد کنید، بقی��ه راه برای تان 
هم��وار خواهد ش��د. منظور م��ن از هوک 
نخس��ت یک جمله ی��ا تش��بیه کاربردی 
اس��ت که توجه مخاط��ب را به خود جلب 
کند. در واقع بیان داستان مانند یک فیلم 
نیست که چند ساعت فرصت داشته باشید 
تا توجه مخاطب را در س��الن های س��ینما 
به ش��یوه های مختلف جل��ب کنید. تمام 
زمانی ک��ه در اختی��ار داری��د، چند دقیقه 

خواهد بود.« 
اس��ت  معتق��د  اس��میت  همچنی��ن 
زمان س��نجی نقش مهمی در تأثیرگذاری 
داستان خواهد داشت: »اگر فضا و موضوع 
بحث به گونه ای است که بیش از 30درصد 
احتمال ناکامی در جلب توجه مخاطب را 
می دهید، توصیه من امتناع از بیان داستان 
اس��ت. در هر صورت ش��ما نیازمند توجه 
مخاطب هستید و داستانی که کسی بدان 
توج��ه نکند، آورده خاصی نیز برای ش��ما 

نخواهد داشت.« 
نکت��ه پایانی که اس��میت ب��ه آن توجه 
می کند، حفظ سبک داستان سرایی است. 
در واقع نمی توان هر بار یک ش��یوه خاص 
برای بیان داس��تان انتخاب ک��رد و انتظار 
داشت همیش��ه مخاطب به ما توجه کند: 
»البت��ه در ابتدا باید س��بک های مختلف 
را آزمای��ش کنید تا گزین��ه مطلوب تان را 
پی��دا کنید. با این حال اج��ازه ندهید این 

گشت وگذار تبدیل به عادت شود.«
Entrepreneur. com :منبع

نقش بازاریابی چشمگیر در دنیای داستان سرایی، راهکار جادویی فروش محصوالت
امروزی

پیش��ینیان ما را به همرنگی و تشابه توصیه کرده اند و 
از کودکی در گوش مان زمزمه کرده اند که خواهی نشوی 

رسوا همرنگ جماعت شو!
 بازاریابی چش��مگیر نجوای همرنگ��ی با جمع را به ما 
می آم��وزد که باید خ��ود را به رنگ دیگ��ران درآوری تا 
شاخص نباشی. باید گام در راه های پیموده بنهی تا گمراه 
نش��وی. و باید دنباله رو باش��ی تا مورد انتقاد قرار نگیری. 
همه اینها بدین معناس��ت که خواهی نش��وی رسوا مقلد 

باش و نه مبتکر. 
ط��رز تفکر یاد ش��ده ریش��ه در هراس از انتق��اد دارد 
و م��ورد انتقاد قرار گرفتن را مترادف با رس��وایی قلمداد 
می کند. ست گادین، نویسنده کتاب گاو بنفش در کتابش 
مخاطبان را ن��ه به همرنگی بلکه به تک رنگی و تمایز در 
کس��ب وکار فرا می خواند. در این مطلب که توسط سایت 
ibazaryabi ارائه ش��ده اس��ت خالصه ای از کتاب گاو 

بنفش را می خوانید. 
Pهای ناکافی

بازاریاب ه��ا س��ال ها در مورد پنجp  بازاریابی س��خن 
گفته اند. برخی از آنها شامل موارد زیر است. 

)Product(   محصول -
)Pricing( قیمت -

)Promotion(   ترویج -
)positioning(   جایگاه یابی -

)Public Relation(   روابط عمومی -
)Packaging(   بسته بندی -

)Pass-along(   پیشی گرفتن -
اینها چک لیس��ت های بازاریابی هستند؛ روشی سریع 
جهت اطمینان از اینکه ش��ما کار خ��ود را انجام داده اید، 
راهی برای تش��ریح اینکه چگونه در تالش��ید تا مردم را 
متمایز کنید که تنها از محصوالتی که ش��ما ساخته اید، 

بخرند. 
تضمینی برای مؤثر ب��ودن فعالیت های بازاریابی وجود 
ن��دارد، اما روش انجام کار، اینکه ش��ما هم��ه Pها را به 
درس��تی به کار گیرید، احتمال موفقیت ش��ما را بیشتر 

می کند، اما Pها دیگر کافی نیستند. 
در این مطلب در مورد P جدیدی صحبت خواهیم کرد 

که ناگهان فوق العاده اهمیت پیدا کرده است. 
P جدید

P جدید توس��ط س��ت گادین »گاو بنفش« نامگذاری 
شده اس��ت. او گاو بنفش را در کتاب گاو بنفش این گونه 
توصیف می کند: وقتی چند سال قبل به همراه خانواده ام 
در فرانسه مش��غول رانندگی بودم، مجذوب صدها گاوی 
ش��دم که در مرتع زیبایی در کنار ج��اده می چریدند. از 
شیش��ه اتومبیل به این منظره چش��م دوخته بودیم و از 
اینکه چقدر همه چیز می تواند زیبا باش��د، ش��گفت زده 
بودیم. پس از 20 دقیق��ه توجه مان را کم کم از آن گاوها 

برگرداندیم. 
گاوهای جدید به طور کامل شبیه گاوهای قبلی بودندو 
چی��زی که تا پیش از این س��رگرم کننده بود، حال دیگر 
عادی شده بود. بدتر از عادی، کسالت آور شده بود. گاوها 
پس از اینکه مدتی آنها را می بینید، خسته کننده می شوند. 
ممکن اس��ت گاوهای بس��یار خوب و جذابی باش��ند، 
گاوهای خوش اخالق یا زیر تابش نورافکن های رنگارنگ، 
اما باز هم کسالت آورند، ولی یک گاو بنفش می تواند جالب 
باشد )برای مدتی(. ویژگی خاص گاو بنفش این است که 

باید چشمگیر باشد. 
بازاریابی چشمگیر

یک موضوع چشمگیر چیزی اس��ت که ارزش دارد در 
مورد آن حرف زده شود، شایسته توجه است، چیزی است 
اس��تثنایی، جدید و جالب. کاالهای کسالت آور به چشم 

نمی آیند و گاوهایی هستند قهوه ای. 
بازاریابی چشمگیر، هنری است که از طریق آن بتوانیم 
چیزهایی را در ارتباط با محصوالت و خدمات شایس��ته 

توجه سازیم. 
این عبارت به این معنا نیس��ت که به بازاریابی به عنوان 
گزین��ه آخر توج��ه کنیم؛ یعنی درک ای��ن  نکته که اگر 
محصول و خدمت شما چشمگیر نباشد، به چشم نمی آید. 
در طول دو هفته  قبل نویس��ندگان تیزهوش کسب وکار 
خاطرنشان کردند که بازاریابی در حال تغییر است. بازاریاب   ها 
در مورد اندیش��ه های مطرح شده، مطالعه   ها و بحث ها کرده 
و حتی برخی از آنها را مورد استفاده قرار داده اند، اما جوهره 
استراتژی های گذش��ته بازاریابی را رها نکرده  اند. روش های 
سنتی دیگر منسوخ شده اند و راه های پیشنهاد شده کارساز 
نیستند؛ همه آنها را باید به فراموشی سپرد، بنابراین تبلیغات 

را متوقف کنید و دست به کاری ابتکاری بزنید. 
چرا به گاو بنفش نیاز دارید؟ 

در کتاب گاو بنفش آورده ش��ده است: سال ها قبل یک 
پیتزاف��روش در بی��ن هزاران پیتزا ف��روش دیگر تصمیم 
گرفت پیتزاهایی یخ زده به مشتریان ارائه دهد. این ابتکار 
به موفقیت رس��ید و در زمان کوتاهی در فروش��گاه های 
بسیاری عرضه شد. این داستان حاکی از موفقیت بزرگی 
اس��ت؛ محصول جدیدی را ابداع کردند، به صورت انبوده 

تبلیغات انجام دادند و پول زیادی را به دست آوردند. 
این استراتژی فقط برای پیتزا مؤثر نیست، بلکه تقریباً 

برای هر چیزی که در خانه است، کارایی دارد. 
به طور خالص��ه اینکه در بازاره��ای کنونی گزینه ها و 
انتخاب های بسیار زیادی وجود دارد و در عوض، فرصت و 
زمان مش��تریان برای انتخاب از میان گزینه ها کم و رو به 
کاهش است، بنابراین محصوالت فرصت اندکی دارند تا به 
چشم بیایند و چنانچه چشمگیر نباشند در خیل گزینه ها 
گم شده و نادیده گرفته می شوند. به یاد داشته باشید در 
یک بازار شلوغ شبیه دیگران بودن به معنی شکست است. 

راهکارهایی برای فروش بیشتر در 
شبکه های اجتماعی

 همانط��ور ک��ه از نامش پیداس��ت، فروش در ش��بکه های 
اجتماع��ی به معنی کم��ک گرفتن از ش��بکه های اجتماعی 
برای فروش اس��ت. این فروش اغلب از طریق تولید محتوا در 
شبکه های اجتماعی، آگاهی رسانی و تعامل مستقیم با مشتری 

امکان پذیر می شود. 
به گزارش ibazaryabi، فروش در ش��بکه های اجتماعی 

مدل جدید فروش یا فروش 2.0 نامیده می شود. 
درحالی که مدل های فروش قدیمی از پیدا کردن سرنخ های 
بازاریابی و تماس های تلفنی با آنها برای جذب مخاطب استفاده 
می کردند، مدل جدید فروش از شبکه های اجتماعی، تعامل و 

آموزش مخاطبان برای این  کار بهره می گیرد. 
تحقیقات IDC نشان داده است: 

-91درصد از خریداران در رسانه های اجتماعی فعالیت دارند 
- 84درصد از مدیران اجرایی از رس��انه های اجتماعی برای 

تصمیم گیری استفاده می کنند 
- تصمیمات 75درصد از خریداران تحت تأثیر رس��انه های 

اجتماعی قرار دارد. 
ع��الوه ب��ر ای��ن تحقیقات دیگ��ری نش��ان داد که س��ن 
تصمیم گیرندگان خرید رفته رفته کمتر می شود یعنی اگر در 
سال 2012 بیش��تر خریدها توسط 40ساله ها گرفته می شد، 

هم اکنون به 20 سال کاهش یافته است. 
چگونه فروش در شبکه های اجتماعی به رشد کسب وکار شما 

کمک می کند؟ 
در سال 2014 تحقیقی انجام شد که نشان داد برای هر دالر 

سرمایه گذاری حدود 5 دالر بازگشت وجود دارد. 
عالوه بر این تحقیقات اثبات کرده اند فروش در ش��بکه  های 
اجتماعی معیارهایی همچون فروش مجدد و دقت پیش بینی 

را افزایش می دهد. 
۷ راه برای شروع فروش در شبکه های 

اجتماعی
همانطور که دیدید فروش در ش��بکه های اجتماعی مزایای 
بسیاری برای کسب وکارها دارد، با این حال یک فعالیت بسیار 
سخت و تخصصی است. در ادامه ما چند راهنمایی برای فعالیت 

در شبکه های اجتماعی به شما معرفی می کنیم. 
1- کانال های اجتماعی مرتبط را بیابید

شما می توانید به س��ادگی در هر شبکه اجتماعی جدیدی 
عضو ش��وید و در آن فعالیت کنید، اما موفقیت از آن کس��انی 
است که در همان ش��بکه اجتماعی که کاربران شان هستند، 

فعالیت کنند. 
پس با شناسایی مخاطبان بالقوه خود و کانال های محبوب 

آنها کار را شروع کنید. 
2- دنبال کنندگان مناسب را پیدا کنید

پیدا کردن دنبال کنندگان مناس��ب در هر شبکه اجتماعی 
راه و روش خاص خود را دارد. به عنوان مثال در اینس��تاگرام و 
توییتر شما می توانید با استفاده از هشتگ ها و دنبال کنندگان 
رقبای تان به آنها دس��ت یابید. در فیس بوک و تلگرام با انتشار 

محتوای بسیار خاص و استفاده از اشتراک گذاری و …. 
بنابراین هر شبکه اجتماعی را که انتخاب کردید، باید طریقه 
افزایش دنبال کنن��دگان را هم در آنها حدس بزنید و برای آن 

تالش کنید. 
3- در گروه ه�ای ش�بکه های اجتماع�ی مرتب�ط با 

کسب وکارتان عضو شوید
یکی از مهم ترین بخش های فروش در شبکه های اجتماعی 

»گروه ها« هستند. 
در گروه های مرتبط عضو شوید و به فعالیت بپردازید، فقط 

مراقب باشید که اسپم شناخته نشوید. 
4- محت�وای ارزش�مند و مرتبط با کس�ب وکار خود 

منتشر کنید
بیش از 50درص��د از خریداران به دنبال اطالعات محصول 
و خدمات در ش��بکه های اجتماعی هستند. محبوب ترین نوع 
محتواهایی را که در شبکه های اجتماعی یافت می شوند پیدا 

کرده و از آنها استفاده کنید. 
5- تبلیغ کنید

بس��یاری از مخاطبان بالقوه ش��بکه های اجتماعی شما در 
صفحات مشابه شما قرار دارند. با تبلیغ می توانید توجه آنها را 
جلب کنید و به دنبال کنندگان و مشتریان آتی خود تبدیل شان 

کنید. 
6- برای مشتریان تان ارزش قائل شوید

تحقیقات نشان می دهد که 74درصد از خریداران از شرکتی 
خرید انجام می دهند که در نخستین خرید تجربه خوبی برای 

آنها ایجاد کرده است. 
تنها راه برای این  کار این است که حرف هایی را که در مورد 
برند شما در شبکه های اجتماعی گفته می شود دنبال کرده و 

با آنها تعامل کنید. 
۷- از پتانسیل تولید محتوا توسط کاربر بهره بگیرید

همانط��ور که می دانید کاربران به گفته ه��ای کاربران دیگر 
بی��ش از محتواهای خود برند اعتماد می کنند. به همین دلیل 
تولید محتوا توسط کاربران از ارزش بسیار زیادی برای برندها 

برخوردار است. 
کمپین  هایی را راه اندازی کنید و از مشتریان تان بخواهید برای 
شما تولید محتوا کنند، با محصوالت شما عکس بگیرند و …. 
تنها کافی است کمپین شما ایده ای جذاب و خالقانه داشته 

باشد. 
نتیجه گیری

نتایج و آمار نش��ان می دهند که هیچ شکی در نتیجه بخش 
بودن فروش در شبکه های اجتماعی وجود ندارد. 

راهکارهای��ی که ما به آنها در این مطلب اش��اره کردیم، به 
ش��ما کمک خواهند کرد تا به شیوه ای مناسب در شبکه های 

اجتماعی فعالیت کنید. 
به خاطر داشته باشید که فروش در شبکه های اجتماعی یک 
شبه اتفاق نمی افتد، بلکه باید برای آن مدت زیادی تالش کنید. 
superoffice :منبع

ایستگاه بازاریابیکارگاه فروش

بازاریابی خالق

در سمینارها و کارگاه های آموزشی صحبت کنید - شما می توانید از بازاریابی رویداد و همچنین خود رویداد به عنوان تبلیغات استفاده 
کنید. عالوه بر این، با مشارکت در رویدادها در چشم مشتریان خود حرفه ای تر به نظر خواهید رسید.

ترجمه: علی آل علی 



روی ارزش های خود ثابت بمانید 
فرص�ت ام�روز: ارزش در اصط��اح دان��ش 
جامعه شناسی، عقایدی است که افراد یا گروه های 
انس��انی درباره آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد 
است، دارند. به طور کلی به اموری که برای اعضای 
گروه اهمیت دارند و آرمان مشترک اعضای گروه 
تلقی می شوند، ارزش می گویند. در تعریفی دیگر 
ارزش خاصیتی اس��ت که چیزی را مورد پس��ند، 

قدردانی و قابل احترام قرار می دهد. 
هر ش��رکتی دارای یکس��ری ارزش ها است که 
بای��د مورد توجه قرار گرفته و ترویج ش��وند. برای 
مثال اگر ارزش یک شرکت در سازگاری با محیط 
زیس��ت است، تمامی افراد آن شرکت باید خود را 
مقید به آن نشان دهند و این امر نباید با تغییراتی 
نظیر عوض ش��دن مدیریت، کنار گذاش��ته شود. 
درواقع این امر باید به سایر افراد حاضر در شرکت 
دیکته ش��ود تا عملکرد و نوع رفتار آنها براس��اس 

آن شکل گیرد. 

ایده
»ج��رارد کلیس��ترلی« کارآفری��ن، ب��ازرگان و 
مدیر ارش��د اجرایی هلندی است. او چندین سال 
به عن��وان مدیرعامل ش��رکت فیلیپس )ش��رکت 
هلندی و چندملیتی تجهیزات الکترونیکی است، 
که دفتر مرکزی آن در ش��هر آمستردام هلند قرار 
دارد( فعالی��ت می کرد و طی این مدت توانس��ت 
دس��تاورد های فوق الع��اده ای را نصی��ب ش��رکت 
کند. جالب اس��ت بدانید که در س��ال ۲۰۱۲ این 
شرکت به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده تجهیزات 
روش��نایی و نورپردازی در جهان ش��ناخته ش��د. 
مشارکت با مشتریان از جمله مهم ترین ارزش های 
این ش��رکت اس��ت که همواره به آن متعهد مانده 
و این امر منجر ش��ده اس��ت این شرکت به عنوان 
سمبلی در این رابطه در سراسر جهان مطرح شود. 
درواقع مدیران این شرکت بر این باور هستند که 
موفقیت آنان بس��تگی به می��زان جذب مخاطب 
دارد و این مردم هس��تند ک��ه در نهایت با خرید 
خود چرخ های ش��رکت را به حرکت در می آورند 
و باعث می ش��وند آنان بتوانند به س��مت جلو در 
حرکت باش��ند. اگرچه این شرکت همواره با یک 
مدیر اداره نش��ده است، با این حال وجه مشترک 
تمامی آنها این بوده اس��ت ک��ه به این امر احترام 
گذاشته و آن را جزو اولویت های خود قرار داده اند. 
هنگامی که این ش��رکت خ��ط تولیدی خود را 
در کش��ور چین احداث کرد، متوجه این امر ش��د 
که در این کش��ور قوانین در رابطه با حفظ محیط 
زیس��ت به نسبت آمریکا به مراتب آسان تر است و 
این امر زمینه را برای فعالیت بیش��تر آنان فراهم 
می س��اخت. با این حال این ش��رکت در راستای 
حف��ظ محیط زیس��ت و احترام ب��ه آن از این کار 
خودداری کرد و به شیوه سابق فعالیت خود را در 
این کش��ور ادامه داد. همین امر باعث شده است 
چهره بس��یار خوبی از این ش��رکت در ذهن افراد 
ش��کل گیرد که این خود به محبوبیت بیشتر این 

برند با اخاق منجر شده است. 

آنچه در عمل باید انجام دهید
- ارزش هر شرکت باید به نحوی در بین تمامی 
اف��راد حاضر در آن ب��ه خوبی نهادینه ش��ود، در 
غیر این ص��ورت رفتار آنان کاما رنگ تظاهری به 
خود خواهد گرفت که بدون ش��ک این امر از نگاه 
مردم به دور نخواهد بود و می تواند وجهه ش��رکت 

شما را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. 
اینک��ه  از  اطمین��ان  و  رس��یدگی  وظیف��ه   -
ارزش های ش��رکت به خوبی در تمامی قسمت ها 
پیاده می ش��ود برعهده مدیر آن است. با این حال 
فرام��وش نکنید که این امر بای��د همواره پرورش 

داده شود تا به دست فراموشی سپرده نشود. 
- بدون ش��ک هر فرهنگ و کشوری، ارزش های 
خ��اص خ��ودش را دارد. ب��ه همین خاط��ر باید 
اطمینان حاصل کنید که ارزش های ش��ما با آنان 
در مغایرت نباش��د، در غیر این صورت به احتمال 
زیاد با مشکات بس��یاری مواجه خواهید شد. در 
صورتی که مجبور به فعالیت در چنین کش��وری 

هستید، بهتر است از قبل برای آن فکری کنید. 
- ارزش و ارزش آفرینی، معموال  به عنوان بخش 
کوچکی از درس بازاریابی و همین طور س��رفصلی 
از درس برندس��ازی م��ورد بحث ق��رار می گیرند. 
به همین خاطر الزم اس��ت مدیران ش��رکت ها در 
ص��ورت نیاز، ب��ه مطالعه در این زمین��ه بپردازند. 
توجه به این نکته ضروری است که یک کسب و کار 
اقتصادی تنها زمانی سودآور و ماندگار خواهد شد 

که بتواند ارزش آفرینی کند. 
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آمار  ها حاکی از آن اس��ت که در 
ح��ال حاضر بی��ش از ۲8 میلیون 
کش��ور  در  کوچ��ک  کس��ب  وکار 
آمری��کا وج��ود دارد ک��ه این عدد 
99.7 درصد کل ش��رکت های این 
کشور را تش��کیل می  دهد. این امر 
بیانگر رشد سریع این دسته کسب 
وکارهاست که ضرورت توجه به آن 
را به طرز چشمگیری افزایش داده 
است. اگرچه احتمال موفقیت این 
نوع کسب وکارها بیشتر است با این 
حال این امر بدین معنا نیست که 
هر کس��ی می  تواند در این مسیر با 
موفقیت گام بردارد بلکه نیاز است 
در ابتدا با اصول آن آش��نا ش��ده و 
ب��ه طرز درس��ت اقدام کنی��د. در 
ادام��ه به بررس��ی ۱۰ گام ش��روع 
یک کس��ب و کار کوچ��ک خواهیم 

پرداخت. 
1- تحقیقاتی کامل را انجام 

دهید
احساسی گام برداشتن عاملی 
است که امروزه خصوصاً در حوزه 
کس��ب  و  کار دیگر معنایی ندارد و 
الزم اس��ت هر اقدام شما با توجه 
به مطالعات شما باشد و نسبت به 
درستی کار خود اطمینان کافی 
داشته باشید. در بسیاری از موارد 
افراد صرفاً به علت اش��تیاق خود 
برای انج��ام کاری وارد آن عرصه 
می ش��وند و ب��ه علت نداش��تن 
پشتوانه درست و اقدامات اصولی، 
خیلی زود از بازار کنار گذاش��ته 
می ش��وند. بدون تردی��د این امر 
مطلوب هیچ کارآفرینی نیست، به 
همین خاطر الزم است در ابتدای 
راه خ��ود تمام��ی پارامترهایی را 
که ممکن اس��ت تأثیرگذار باشد 
شناس��ایی کنید. اگرچه این امر 
ممکن اس��ت برای شما وقت گیر 
باش��د با این حال به آهستگی به 
س��مت جلو پیش رفتن همواره 
بهت��ر از متوقف ش��دن ناگهانی 
اس��ت. در ابتدای تحقیقات خود 
الزم است مشخص کنید نیازهای 
بازار هدف ش��ما چه اس��ت. این 
ام��ر ش��ما را در چارچوب��ی قرار 
خواه��د داد ک��ه راهنمای عمل 
ش��ما خواهد بود. در گام بعدی با 
تعیین نیازی که قصد تأمین آن 
را دارید، الزم است نوع محصول، 
نحوه توزیع و سایر موارد را به طور 
کام��ل مش��خص کنید. ب��ا این 
حال موردی ک��ه باید همواره در 
این بخش مورد توجه باش��د این 
اس��ت که وضعیت رقابت چگونه 
اس��ت و برنامه  های شما برای آن 
شامل چه اقداماتی می شود. نکته 
طایی این بخش این اس��ت که 
در انج��ام هر کاری گام نخس��ت 
مهم ترین بخش است، به همین 
خاطر همواره توصیه می ش��ود از 
مش��اوران مج��رب در این رابطه 

استفاده کنید. 

2- طرح کسب  وکار خود را 
مشخص کنید

برای ب��ه مرحله عمل رس��اندن 
تمامی ایده  های خود ش��ما نیاز به 
ایجاد یک برنام��ه جامع و منطقی 
داری��د. برنامه کس��ب  وکار درواقع 
یک طرح اس��ت که اقدامات ش��ما 
را از ابت��دا تا س��طح مطلوب مورد 
نظرتان مش��خص می سازد. درواقع 
ای��ن طرح به نوعی راهنمای ش��ما 
خواهد بود و الزم اس��ت به دقت و 
درس��تی صورت گیرد، در غیر این 
صورت به زودی با مش��کات کامًا 
ج��دی مواجه خواهید ش��د. با این 
حال نکته مه��م در این رابطه این 
است که تنوع در این امر بسیار زیاد 
بوده و محدودیتی برای افراد وجود 
ن��دارد. این امر باعث می ش��ود هر 
ف��ردی با توجه به نیازها، امکانات و 
توانایی  های خود بتواند مطلوب  ترین 
برنام��ه را ب��رای خود مهیا س��ازد. 
همواره این احتمال وجود دارد که با 
گذشت زمان نیاز به اعمال تغییراتی 
در برنام��ه وجود داش��ته باش��د به 
همین خاط��ر در ای��ن رابطه الزم 
است به نحوی عمل کنید که امکان 
اعمال تغییرات وجود داشته باشد. 

3- برنامه مالی شما چیست؟ 
اگرچه ش��روع یک کس��ب  وکار 
کوچک نی��از به س��رمایه چندانی 
ندارد با این حال الزم است در رابطه 
با اوضاع مالی ش��رکت در آینده و 
به ط��ور کل هزینه  ه��ا و درآمده��ا 
به طور جدی فکر شود. بدون شک 
هر کس��ب  وکاری در هر ابعادی که 
باش��د ابتدا نیاز به س��رمایه اولیه 
دارد. برای مثال در صورتی که این 
هزین��ه   را از طریق وام می  خواهید 
تأمین کنید، الزم اس��ت در رابطه 
با نحوه بازگرداندن آن واقع گرایانه 
برنامه ریزی کنید. همچنین همواره 
این نکته را مدنظر داشته باشید که 
اصل جا افتادن و شناخته شدن در 
بازار نیازمند مدت زمانی است که 
طوالنی یا کوتاه بودن آن را اقدامات 
شما مشخص خواهد کرد. به همین 
خاطر باید به گون��ه  ای عمل کنید 
که هزینه  ها از میزان درآمد پیشی 
نگیرد، در این صورت خیلی زود با 
معضل ورشکستگی مواجه خواهید 

شد. در رابطه با برنامه مالی اگرچه 
تصمیم گیرنده شما هستید با این 
حال توصیه اکثر کارشناس��ان این 
است که دو برنامه کوتاه و بلند مدت 
برای ش��رکت خود در نظر داشته 
باش��ید تا بتوانید بدون مشکل در 
این رابطه به سمت موفقیت پیش 

روید. 
4- ساختار خود را تعیین کنید

ش��رکت شما ممکن اس��ت به هر 
نحوی شکل بگیرد و به همان طریق 
رش��د پیدا کند. به همین خاطر الزم 
اس��ت نحوه این ش��کل گیری و رشد 
با توجه به اهداف و نیاز ش��ما باش��د. 
برای رس��یدن به این امر الزم اس��ت 
قبل از ش��روع کار، س��اختار شرکت 
خود را تعیین کنید. این س��اختار به 
احتمال زیاد بعدها دچار دس��تخوش 
اساسی خواهد ش��د، با این حال ابتدا 
الزم اس��ت س��اختاری را برای خود 
تعری��ف کنی��د. فرام��وش نکنید که 
»انتخاب یک س��اختار کسب وکاری 
مناسب« نخس��تین قدم قانونی برای 
ایجاد یک شرکت و درعین حال یکی 
از پیچیده تری��ن تصمیمات مدیریتی 
اس��ت. ان��واع مختلف س��اختار یک 
ش��رکت ش��امل ش��راکتی، مالکیت 
انحصاری، مس��ئولیت مح��دود و دو 
کاس c و s هس��تند که الزم اس��ت 
درباره آن اطاعات الزم را کسب کنید. 
5- انتخاب و ثبت نام شرکت

انتخاب نام ش��رکت امری بسیار 
مهم تلقی می ش��ود، ب��ه این علت 
که امکان تغیی��ر آن وجود ندارد و 
به همین خاطر الزم است در رابطه 
با آن تمام ویژگی  های مدنظر مورد 
توجه ق��رار گی��رد. در انتخاب نام 
پیش از هر چیزی الزم است چند 
گزینه را برای خود در نظر بگیرید 
س��پس اطمینان حاصل کنید که 
مش��ابه آن وجود نداشته باشد. در 
گام بعد می  توانید اقدام به ثبت آن 
کنید که قوانی��ن و اقدامات آن در 
هر کشوری متفاوت است. فراموش 
نکنید که یک نام مناسب می تواند 
به خوبی در بی��ن مخاطبان جای 
بیفتد و برعکس یک نام نادرس��ت 
باعث فراموشی شرکت شما خواهد 
شد. برای شروع نیز توصیه می شود 
مش��خص س��ازید که می  خواهید 

نام ش��رکت بیانگر ک��دام ویژگی 
محصوالت شما باشد. همچنین از 
نام  های طوالنی خودداری  انتخاب 
کنید زیرا برای مخاطبان جذابیت 

چندانی ندارند. 
6- مجوزهای الزمه را 

دریافت کنید
هر ش��رکتی بنا بر نوع فعالیتی 
که قرار اس��ت داشته باشد، نیاز به 
یکسری مجوزها دارد. در این رابطه 
الزم است همان ابتدا نسبت به تهیه 
آنه��ا اقدام کرده و قوانین مرتبط با 
آن را مطالعه کنید. توجه داش��ته 
باشید که برخی ش��رکت ها انجام 
این دس��ته از کاره��ا را کم اهمیت 
دانسته و به بعدها موکول می کنند. 
با این حال در موارد متعدد مشاهده 
ش��ده است که همین سهل انگاری 
منجر به مش��کات زیادی ش��ده 
است، به نحوی که زمان زیادی را از 
افراد خواهد گرفت. به همین خاطر 
بهتر است به روش معمول و درست 

عمل کنید. 
7- سیستم حسابداری و 

سامانه خدمت رسانی خود را 
مشخص کنید

حج��م رویداده��ای مال��ی در 
ی��ک ش��رکت و ن��وع اطاعات 
مالی م��ورد نی��از، تعیین کننده 
س��ازمان و تش��کیات سیستم 
حسابداری است که به سه دسته 
دس��تی، مکانیکی و کامپیوتری 
تقسیم بندی می شود. واقعیت این 
است که کسب وکارهای کوچک 
تنها زمانی به ش��کل مؤثر عمل 
خواهند کرد که از سیس��تم  های 
مناسبی برخوردار باشند. یکی از 
مهم ترین این سیستم  ها سیستم 
حس��ابداری بوده که باید با توجه 
به نیاز خود نسبت به دایر کردن 
آن اقدام کرد. در رابطه با سامانه 
خدمت رس��انی نی��ز ذک��ر ای��ن 
نکته ضروری اس��ت که امروزه با 
رش��د روزافزون تکنولوژی دیگر 
نمی  ت��وان با تکیه ب��ر روش  های 
قدیمی در بازار به رقابت پرداخت 
ب��ه همی��ن خاط��ر الزم اس��ت 
س��امانه پیامکی و اینترنتی برای 
خدمت رس��انی بهتر به مشتریان 

ایجاد کرد. 

8- مکان احداث شرکت را 
مشخص کنید 

در رابطه با مکان ش��رکت، تنها 
منظور جایگاه س��اخت آن نیست، 
بلکه نوع ش��رکت نیز مدنظر است. 
برای مثال ش��رکت شما یک دفتر 
کوچک است یا یک تولیدی بزرگ، 
بدون تردید مکان قرار گیری آن با 
توجه به نوع کسب  وکاری که قصد 
ش��روع آن را دارید تعیین می شود. 
اق��دام بع��دی در این راس��تا این 
اس��ت که تعیین کنید قصد خرید 
س��اختمان مدنظر را دارید یا اجاره 
آن، حتی ممکن اس��ت ش��ما تنها 
زمینی را خریداری و شرکت خود 
را درون آن اح��داث کنید. در این 
رابطه همه چیز بس��تگی به نیاز و 

میزان بودجه اولیه شما دارد. 
9- تیم خود را آماده سازید

ام��روزه اهمی��ت تی��م   کاری بر 
هیچ کس پوش��یده نیس��ت و در 
این مرحل��ه اس��تخدام مهم ترین 
بخش محسوب می شود. در رابطه 
با استخدام نخستین نکته ضروری 
این اس��ت که مش��خص کنید به 
چ��ه تع��داد اس��تخدام رس��می و 
غیررس��می نی��از داری��د. در گام 
بعدی الزم اس��ت نحوه اس��تخدام 
خود را ب��ه نحوی اج��را کنید که 
شایس��ته  ترین افراد از بین تمامی 
متقاضی��ان جذب ش��وند. در این 
رابطه امروزه شرکت ها در راستای 
کاه��ش هزینه  ه��ای خود دس��ت 
ب��ه خاقیت  های کام��ًا کاربردی 
می  زنن��د. ب��رای مث��ال می  توانید 
دربان خ��ود را از بین بی  خانمانان 
استخدام کنید و به جای دستمزد 
به آنه��ا جایی برای خواب و س��ه 
وع��ده کامل غذایی بدهید. این امر 
بدون شک کم  هزینه  تر خواهد بود 
و در ص��ورت مان��ور دادن روی آن 
به علت اینکه عملی انسان دوستانه 
محسوب می ش��ود، می  تواند خود 
تبلیغی مناسب برای شرکت باشد. 

10- تبلیغ کنید
این بخش آخرین مرحله محسوب 
می شود. درواقع ش��ما با پشت سر 
گذاش��تن 9 مرحله گذشته، دیگر 
آماده آغاز فعالی��ت خود و رقابت با 
سایرین هستید. با این حال با توجه 
به این امر که در هر کس��ب  وکاری 
مش��تری عامل س��ودآوری اس��ت، 
الزم اس��ت به نح��وی خ��ود را به 
س��ایرین معرفی کنید. در رابطه با 
متنوعی  امروزه روش  های  تبلیغات 
وج��ود دارد که ممکن اس��ت خود 
به تنهایی نتوانید بهترین را از میان 
آنه��ا انتخاب کنید، به همین خاطر 
توصیه می ش��ود یک تیم تبلیغاتی 
ب��رای خود دس��ت  وپا ک��رده و این 
امر را به آنه��ا واگذار کنید. در آخر 
توجه به این نکته ضروری است که 
موفقیت یک شبه به دست نمی آید 
و الزم است در مسیر خود استقامت 

و تداوم داشته باشید. 
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کارتابل10 گام برای راه اندازی یک کسب و کار کوچک  استارتاپ

4 روش پیشنهادی به استارتاپ ها 
برای رقابت با شرکت های بزرگ در 

جذب نیرو

ب��ه تازگی دو کمپانی بزرگ از تغییراتی گس��ترده 
در سیاس��ت های خود در قبال والدینی که به خاطر 
مراقب��ت از فرزندان ش��ان مرخص��ی طوالنی م��دت 
می گیرند، خبر دادند. ویرجین اعام کرده اس��ت که 
به این والدین یک سال مرخصی با حقوق خواهد داد 
و نس��له هم خبر داد که کارمندانش می توانند مدت 
۱4 هفته همراه با حقوق مرخصی برای فرزندان شان 

بگیرند. 
اینها مزایای خوبی هس��تند که توسط کمپانی های 
ب��زرگ در اختیار کارمن��دان قرار می گیرن��د، اما ما 
به عن��وان یک کس��ب و کار کوچ��ک چ��ه مزایایی را 
می توانی��م به کارکنان م��ان ارائه دهیم ت��ا آنها را به 
کار کردن در ش��رکت خ��ود ترغیب کنی��م و حتی 

استعدادهای درخشان را جذب کنیم.
1- سهم

البته در این قس��مت صرفا منظورمان تقسیم سود 
نیس��ت، هرچن��د ای��ن کار نیز ایده ای بس��یار خوب 
برای جذب افراد با اس��تعداد محسوب می شود. بهتر 
این اس��ت تمرکز کمتری روی مزای��ای مادی برای 
کارشناسان، تحلیلگران یا طراحان خود داشته باشیم 
و در عوض آنها را به بخش��ی کلیدی از کس��ب و کار 

خودمان بدل کنیم. 
افرادی که س��االنه درآمد باالیی دارند، اما همواره 
ای��ن حس در آنها وجود دارد که ممکن اس��ت افراد 
دیگری جای ش��ان را بگیرند، پس هیچ گاه احس��اس 

رضایت شغلی نخواهد کرد. 
اما افرادی که دو س��وم این می��زان درآمد دارند و 
مطمئن هس��تند که با رش��د شرکت شان درآمدشان 
هم بیش��تر می شود، به مراتب بیش��تر از افراد قبلی 
رضایت خواهند داشت و برای پیشبرد اهداف شرکت 

تاش می کنند. 
2-  امکانات

کمپانی ها یا ش��رکت های بزرگی مانند گوگل برای 
خود ی��ک کافه تریا تهیه کرده اند که کارکنان ش��ان 
در آن جمع می ش��وند و از نوشیدنی و خوراکی های 
خوشمزه ای که برای شان تهیه شده به صورت رایگان 

استفاده می کنند. 
همه این امکانات واقعا خوب هس��تند اما ش��رکت 
م��ا برای جذب اس��تعدادها نیازی به گ��ردآوری این 
امکانات ندارد. در عوض می توانیم یخچالی را در اتاق 
استراحت در نظر گرفته و خوراکی ها و نوشیدنی های 
سالم را برای اس��تفاده کارمندان خود در آن در نظر 
بگیریم یا حتی کارت عضویت باش��گاه را برای ش��ان 

تهیه کنیم. 
می ش��ود با اه��دای کارت هدی��ه ب��رای تقدیر از 
عملکرد خوب کارکنان مان انگیزه ش��ان را باال ببریم 
و احساس ارزش��مند بودن را در آنها ایجاد کنیم. به 
جای وعده س��هام هم بهتر اس��ت هر سه ماه یک بار 
یا حتی در پایان س��ال مبلغ��ی را به عنوان پاداش به 
آنها بپردازیم و کاری کنیم که احساس امنیت شغلی 

داشته باشند. 
3- انعطاف پذیری در ساعات کاری

شاید ش��رکت ما نتواند به خاطر پدر شدن یا مادر 
ش��دن به کارمندانش معادل یک س��ال یا ۱4 هفته 
مرخصی همراه با حقوق بده��د، اما می توانیم برنامه 
کاری آنه��ا را کمی منعطف تر کنیم. به کارکنان خود 
اج��ازه دهیم ک��ه هر هفته مدت زمان��ی را در منزل 

کار کنند. 
کسب و کارهای کوچک همچنین این امکان را دارند 
ک��ه زمان فعالیت کارکنان را منعطف تر کنند، چراکه 
ممکن است فعالیت ش��ان به صورت فصلی باشد، لذا 
می توانیم در طول دورانی که ش��رکت فعالیتی ندارد 
دو هفته مرخصی همراه با حقوق به آنها بدهیم و در 
مورد مرخصی های روزانه کارکنان مان نیز س��خاوت 

بیشتری داشته باشیم. 
اگر برای مان مقدور باش��د به کارمندان خود اجازه 
دهیم از ش��هر ی��ا موقعیت جغرافیای��ی دیگری با ما 
همکاری داشته باش��ند، چراکه خوشبختانه به لطف 
تکنول��وژی از هر نقط��ه ای در دنیا می توان یک دفتر 
مجازی را برپا کرد. به این ترتیب اگر اس��تعداد مورد 
نیاز ما در ش��هر یا منطقه دیگری باشد او را از دست 

نخواهیم داد. 
4- دستمزدهای رقابتی و بیمه سالمت

همانطور که قبا گفته شد ممکن است بتوانیم در 
ازای پرداخت حقوقی اندک کمتر، کارکنان ارزشمند 
خود را بیش��تر مورد احترام و تکری��م قرار دهیم اما 
دقت داشته باشیم که حقوق شان را بیش از اندازه هم 
کم نکنیم و همچنان س��عی کنیم که با پرداخت یک 
حقوق خوب با شرکت های دیگر برای جذب کارکنان 

رقابت داشته باشیم. 
نکت��ه دیگر اینکه باید بیمه تکمیلی س��امت را هم 
ب��رای کارکنان خ��ود فراهم کنیم و در ای��ن حوزه به 
هیچ وجه خساست به خرج ندهیم. باید در نظر داشته 
باشیم که بسیاری از افراد صرفا به خاطر نبود این نوع 

بیمه از همکاری با شرکت ها خودداری می کنند. 
ب��رای ای��ن کار می توانیم با ش��رکت های بیمه ای 
کوچ��ک و نوپ��ا هم��کاری کنیم ت��ا ه��م از طرفی 
هزینه ه��ای خ��ود را پایی��ن بیاوری��م ه��م اینک��ه 

کارمندان مان را از بیمه بهره مند کنیم. 

مترجم: امیرآل  علی
امیر قمصری

کسب وکار خالق

خرید و فروش سایت - اگر دنبال راهی برای کسب درآمد سریع هستید، خرید و فروش سایت گزینه  خوبی برای شما است. این کار 
را به دو روش می توانید انجام دهید؛ اولین روش، خرید و فروش دامنه و دومین راه، فروش یک وب سایت کامل است. سایت های مانند 

Flippa و Freemarket نیز زمینه ی کاری مشابهی دارند که می توانید از آنها ایده بگیرید.
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تبلی��غ ب��ه معنی رس��اندن پیام اس��ت، پس 
هنگام��ی که تبلیغ می کنی��د یعنی می خواهید 

پیامی را برسانید. 
ح��ال هرچ��ه روش رس��اندن پی��ام ش��ما 
هوشمندانه تر باشد در نتیجه تأثیر بیشتری دارد. 
در این مطلب که توس��ط سایت مکتب نوین 
ارائه ش��ده است به چند روش تبلیغ موثر اشاره 

می کنیم. 
1- چه چیز برای تبلیغ موثر دارید 

اگ��ر چیزی ب��رای تبلیغ ندارید پ��ول و وقت 
خودتان را هدر ندهید. ش��ما باید چیزی داشته 
باش��ید که مردم حاضر باش��ند تبلیغ ش��ما را 

بخوانند یا برای خرید بیایند. 
ش��ما چه چیز ب��رای تبلیغ داری��د؟ کیفیت 
اجناس خوبی داری��د؟ خوب خدمت می دهید؟ 
اجناس ارزان دارید؟ ش��یک و مد روز هس��تید؟ 
مدل های کمیاب دارید؟ مش��تری مدار هستید؟ 

باالخره چه چیز برای تبلیغ دارید؟
 2- تبلیغ موثر با تکرار تبلیغ 

تکرار؛ این یک راز بزرگ است. اگر می خواهید 
تبلیغ موثر داشته باشید آن را تکرار کنید وگرنه 

مردم شما را فراموش می کنند. 
تحقیقات نشان داده حداقل باید پنج بار تبلیغ 

کنید تا مشتری به سمت مغازه شما بیاید. 
3- تبلی�غ موثر با جمالتی که مردم فکر 

کنند مهلتی ندارند 
بس��یاری از مردم کارشان را در دقیقه 90 یا در 
وق��ت اضافه انجام می دهند و بس��یاری از مردم تا 
مجبور نش��وند کاری را انجام نمی دهند، بنابراین 
عبارت های��ی را که حس عجل��ه و مهلت محدود 
دارند در تبلیغ به کار ببرید، مثال فقط به مدت سه 
روز، فقط دو بسته دیگر مانده، تعداد محدود، همین 

االن تماس بگیرید تا تخفیف بیشتر بگیرید و .... 
4- تبلیغ موث�ر با کلمات تحریک کننده 

احساس مشتری 
اغلب تصمیمات ما به صورت احساسی گرفته 
و سپس با منطق توجیه می شوند. موضوع مهم 
این اس��ت که احساس��ات تحت تأثی��ر حواس 
پنجگانه ما ثبت و وارد مغز می ش��وند. پس باید 
حواس مختلف شخص را در فروش لحاظ کنیم. 

تحقیقات نشان داده که پخش یک موسیقی 
خاص بر تصمیم��ات خریدار تأثی��ر می گذارد، 
همچنین ثابت ش��ده که اس��تفاده از بوی وانیل 
در لباس فروشی باعث فروش بیشتر شده است. 

به ط��ور خالصه ه��ر عاملی که باع��ث ایجاد 
احس��اس بهتر در مشتری شود، می تواند فرآیند 
تصمیم گی��ری خرید را س��اده تر کن��د. پس از 
خود بپرس��ید چگونه تبلیغ کنیم و چه کلمات 
احساس��ی در تبلیغ به کار ببرم تا بیشترین اثر 

را داشته باشد. 
کلمات قدرت فوق العاده ای دارند. مثال سریع، 
آس��ان، بس��یار ارزان، تضمین، لذت ببرید، پول 

بیشتر، زمان کمتر، در خانه و.... 
ش��ما کلمه ای بس��یار ساده اس��ت که باعث 
می ش��ود  مخاطب به عنوان بخشی از گفت وگو 

قرار بگیرد. 

می توانید: کلمه ای است که القا می کند که من 
می توانم کار انجام بدهم. 

آس��ان: نش��ان می دهد ک��ه قرار نیس��ت کار 
مشکلی انجام ش��ود و به دست آوردن چیزی به 

راحتی امکان پذیر است. 
جدید: یعنی من نخستین کسی هستم که آن 

را ارائه می کنم. 
اختصاصی: این چیزی اس��ت که مختص من 

است و من را متمایز نمایش می دهد. 
بهترین: نش��ان دهنده تمای��ز و نوعی بزرگی 

است.
5- تبلیغ موثر با تعداد جمالت کمتر 

چگون��ه تبلی��غ کنیم تا ب��ا کمترین جمالت 
بیشترین تأثیر را روی مشتری داشته باشد؟ 

در حقیقت ش��ما باید با س��ه عبارت یا جمله 
نظر مشتری را به تبلیغ جلب کنید تا او اشتیاق 

پیدا کند بقیه را هم بخو اند. مثال تضمین قطعی 
یا برگشت شهریه، قدرت، سرعت، یک شاهکار، 
صرفه جوی��ی در وق��ت، صرفه جوی��ی در پول، 
نتیج��ه ای فوری، تحویل رای��گان هدیه و جایزه 
و...، اینها کلماتی هس��تند که در مشتری ایجاد 

اشتیاق می کنند. 
6- تبلی�غ موثر با اس�تفاده از عدد های 

کوچک یا بزرگ 
اگر 10درصد تخفیف دارید ننویسید 10درصد، 
چون عدد کمی اس��ت بلکه آن را جمع ببندید. 
مثال یک روسری دارید 25000تومان، 10درصد 
تخفیفش می شود 2500تومان. اگر می خواهید 
عدد آن زیاد به نظر برس��د این گونه بنویس��ید. 
»باخرید تنها س��ه عدد روس��ری از ما تا 7500 

تومان صرفه جویی می کنید.« 
قیمت محصوالت در ایران چندین صفر دارد. 
مثاًل کتاب 90000ریال اس��ت و وقتی قیمت ها 
را از ری��ال به تومان تبدیل می کنیم اس��تقبال 
و فروش بیش��تر می ش��ود یعنی به جای کتاب 
90000ریال بنویسید 9هزار تومان فروش بیشتر 

می شود. 
وقتی می خواهید قیمت به نمایش بگذارید از 

حداقل صفر استفاده کنید.
 وقتی می خواهید هدی��ه ای را به محصول یا 

خدمات اضافه کنید حتما صفر ها را بنویسید. 
مثال قیمت کتاب 9 هزار تومان و هزینه پست 
که توسط ما پرداخت می شود 30000ریال است.
7- تبلی�غ موث�ر ب�ا راس�تی و صداقت؛ 

چیزی را تبلیغ کنید که هستید 
اگر چیزی را تبلیغ کنید که نیستید یا از عهده 

آن نمی توانید بر بیایید این به ضرر شماست. 
بعضی ها در تبلیغات ش��ان می نویس��ند؛ بدون 

کارمزد، بدون پیش پرداخت، با اقساط شش ماهه.
وقتی ب��رای خری��د می روید آنه��ا می گویند 
فقط زمانی بدون کارمزد و بدون پیش پرداخت 
می فروشیم که شما سه کاال از ما بخرید، بنابراین 
اول آن کار را انج��ام دهید، اگر دیدید می توانید 

انجام دهید بعد آن را تبلیغ کنید. 
8- تبلیغ موثر با استفاده از رنگ 

از چه رنگ هایی در تبلیغ استفاده کنیم تا تأثیر 
مورد نظر را به مشتری القا کند؟ 

دوس��ت دارید در نگاه اول کاال یا خدمات تان 
چه حسی را در مخاطب برانگیزاند؟ 

- صداقت و اعتماد: آبی را انتخاب کنید. 
- شور و هیجان: قرمز را انتخاب کنید. 

- ریسک پذیری: نارنجی را انتخاب کنید. 
- سرگرمی و تفریح: زرد را انتخاب کنید. 

- دوستی با محیط زیست: سبز را انتخاب کنید. 
- احتیاط: آبی را انتخاب کنید. 

- توجه و دقت: صورتی، آبی، س��بز و سبزآبی 
را انتخاب کنید. 

- زیبایی: مشکی و نقره ای را انتخاب کنید. 
- کیفیت: مشکی و نقره ای و بنفش را انتخاب 

کنید. 
- ثروت و تجمل: طالیی و مشکی و نقره ای و 

بنفش را انتخاب کنید. 
- قدرت: مشکی را انتخاب کنید. 

بنابراین بهتر اس��ت آگاه باشیم که رنگ مورد 
استفاده  ما بر مخاطب چه تأثیری می گذارد. 

یک مثال ساده:
آیا متوجه ش��ده اید که بیش��تر رستوران های 
عرضه کنن��ده خوراک حاضری در دکوراس��یون 
خود از رنگ های قرمز روش��ن و نارنجی استفاده 
می کنند؟ علت آن س��رعت باالی این رنگ ها و 
تأثیر روی مشتری اس��ت زیرا رنگ های قرمز و 
نارنجی، مش��تری ها را تشویق می کند تا هر چه 

زودتر غذای ش��ان را بخورند و رستوران را ترک 
کنند؛ یعنی همان کاری که صاحبان این قبیل 

رستوران ها از شما انتظار دارند.
 9- تبلیغ موثر با استفاده اندازه فونت 

بای��د آنچه به نفع مش��تریان اس��ت بزرگ تر 
بنویسید و اطالعات تماس و نام فروشگاه را ریزتر 

بنویسید. 
10- تبلیغ موثر با استفاده از مکان نوشتن 

جمله ها 
از باال به پایین ابتدا آنچه به نفع مشتری است 
بنویس��ید و در آخر نام فروش��گاه و آدرس و... را 

بنویسید. 
11- تبلیغ موثر با استفاده از محل تبلیغ 

تبلیغ ش��ما به درد چه کسی می خورد؟ مثال 
لوازم خانگ��ی را برای خانم ها بای��د تبلیغ کرد، 

مخصوصا خانم های دم بخت. 
بازاریاب ها به این محل می گویند )بازار هدف(. 
به قول معروف بازار هدف شغل شما چه کسانی 

هستند؟ 
12- تبلیغ موثر با استفاده از طنز 

ایرانی ه��ا عاش��ق طن��ز هس��تند؛ جمالت یا 
تصویرهایی که طنز دارند فوق العاده هستند. 

اس��تفاده از طنز و ش��وخی در تبلیغ موجب 
برجسته و منحصر به فرد شدن تبلیغ شما نسبت 

به بقیه تبلیغ ها می شود. 
 13- چه بنویسیم تا تبلیغ موثر داشته باشیم؟ 
کمتر از خودتان بگویید و بیشتر به اینکه چه 
نیازی را می توانید رفع کنید بگویید. ارزش کاالی 

خود را بیان کنید. 
14- برای موثرتر شدن تبلیغ خدمتی هم 

به مردم کنید 
مثاًل تقویم می دهند و در تقویم خود را تبلیغ 

می کنند. 
15- کاری کنید که تبلیغ شما را دور نیندازند 
تبلیغات تاکسی تلفنی دیده ام که آیه  الکرسی 
را زیبا روی یک برگه گالس��ه براق نوش��ته بود. 

مطمئناً خیلی ها این تبلیغ را نگه می دارند. 
16- تبلیغ موثر با تست انواع تبلیغ 

حتما قبل از توزیع تبلیغات آن را با چند نفر در 
میان بگذارید یا یک دفعه ای یک تبلیغ را 3هزار 
تا چاپ نکنید بلکه چند تا تبلیغ بنویسید، 10یا 
100تا کپی بگیرید و ببینید کدام یک مشتری 
بیشتری برای شما جلب می کند. آن وقت تعداد 

زیادی از آن منتشر کنید. 
17- تبلیغ موثر با استفاده از اطالعات تماس 

در اطالعات تماس فقط شماره تلفن و موبایل 
ندهید. 50درصد ایرانیان درونگرا هستند و حاضر 

نیستند به شما زنگ بزنند. 
آنها دوست دارند به شما پیامک بزنند یا ایمیل 
ارسال کنند. راهی برای تماس درونگرایان بگذارید. 

18- تبلیغ موثر با اس�تفاده از عکس به 
جای حرف 

اگر بتوانید با یک عکس منظور خود را برسانید 
خیلی بهتر از این اس��ت که جمله بنویسید زیرا 
ذهن انس��ان تصوی��ر را بهتر و زود ت��ر از جمله 

دریافت می کند. 
19- تبلیغ موثر با خالقیت 

یک��ی از ملزومات تبلیغات اثربخش، داش��تن 
خالقیت است. خالقیت عامل ایجاد کننده تمایز 

در میان سیل انبوه تبلیغات است. 
خالقیت در تبلیغ ابزاری است که برای جلب 
توجه بیش��تر مردم به کار م��ی رود تا در نهایت 
بتواند ایجاد درگیری ذهنی در مش��تری ایجاد 
کند، پس بهتر اس��ت متفاوت تبلیغ کنید تا در 

ذهن مشتری بماند. 
20- تبلیغ موثر با استفاده از فروش قبل از 

موقع 
اگر مش��تریان با ش��ما و محصول تان آش��نا 

نیستند در ابتدای آگهی به سراغ فروش نروید. 
بلکه ابتدا اطالعات کاف��ی در اختیار خواننده 
قرار دهید و او را متمایل به خرید کنید، سپس از 

قیمت و فروش صحبت کنید. 
21- نکته طالیی در تبلیغ کارآمد 

بسیاری از مغازه ها برای جلب مشتری تبلیغات 
می کنند، اما اکثر تبلیغات آنها جذب مش��تری 

نمی کند یا بسیار کم جذب می کند.
چرا تبلی��غ ما آنطور که باید جواب نمی دهد؟ 
دلیل آن این است که اکثر تبلیغات طوری نوشته 
می شود که مغازه دار خودش را معرفی می کند و 
در اینجا مشتری با خود می گوید »خوب به من 

چه که تو کی هستی.«
اگر می خواهید تبلیغ موثری داشته باشید، به 
جای معرفی خود به مشتری بگویید اگر از شما 
خرید کنند چه منافعی می برند. مثال چادرسرای 
نور، بورس انواع چادرمش��کی و رنگی در خدمت 
ش��ما عزیزان با 10سال س��ابقه. اما بهتر بود که 
این تبلیغ را می نوش��ت »در چادرسرای نور شما 
چادر هایی می خرید که رنگ آن ثابت و دو سال 
ضمان��ت دارد یا روی س��ر س��نگینی نمی کند، 

حجاب کامل را به شما می دهد.« 

هر آنچه باید برای راه اندازی یک 21 روش تبلیغ موثر در بازار رقابتی
کسب و کار آنالین بدانید

همواره این پرسش در ذهن هزاران نفری که قصد دارند 
در فضای مجازی، کسب و کاری هرچند کوچک برای خود 
طراح��ی و راه اندازی کنند وجود دارد که یک اس��تارتاپ 
خوب و موفق، چه خصوصیت هایی باید داش��ته باش��د و 

الزامات آن چیست؟ 
در این مقاله به نقل از زومیت، تالش داریم راهکارهایی 
برای این دسته از مخاطبان در عرصه کارآفرینی دیجیتالی 

ارائه کنیم. 
اگر قصد حضور در عرصه راه اندازی استارتاپ ایرانی در 
فضای مجازی را دارید، توصیه می کنیم حداقل تاریخچه 
کسب و کار برترین و موفق ترین استارتاپ های دنیا و ایران 

را مطالعه و یادداشت برداری کنید. 
ش��ما نمی توانید در عرص��ه کارآفرین��ی دیجیتالی، به 
ایده ه��ا و روش ه��ای موفقیت آمیزی دس��ت یابید. بدون 
آنکه نمونه ه��ای موفق را مطالعه و ارزیابی کرده باش��ید. 
روند شکل گیری، طراحی، هدایت، تجاری سازی و توسعه 
برند بزرگان کسب و کار آنالین جهان، تجربه های مجانی و 
اثربخش را در اختیار ش��ما قرار می دهد که زمینه را برای 
پختگی فکر و افزایش جسارت و دانش شما در این عرصه 

علمی کسب و کار، فراهم می کند. 
اگر قصد راه اندازی کسب و کارهای آنالین را در سر دارید، 
اول مشخص کنید که شروع کسب و کار شما از طریق چه 
ابزاری، بیش��تر اثربخش خواهد بود. به طور مثال از طریق 

اپلیکیشن موبایل یا وب سایت؟ 
هرگ��ز کارها را براس��اس نتای��ج آنها قض��اوت نکنید. 
ش��ما از نتایج آگاهی ندارید و این را بدانید که ریس��ک و 
ع��دم قطعیت، برای همه وجود دارد. پس س��عی کنید با 
درک درستی از ش��رایط موجود و نیاز سنجی اثربخش از 
مخاطبان، محصولی ارائه کنید که حرف جدیدی داش��ته 

باشد و خالقیت شما در آن مشهود باشد. 
اگر شما بخواهید از صندوق های سرمایه گذاری، نسبت 
به تأمین س��رمایه کس��ب و کار جدید خود مبادرت کنید، 
نخس��تین پرسشی که از شما می ش��ود این است که چه 
اندازه این ایده ش��ما، خالق و نوآور خواهد بود و می تواند 

فرصت آفرین و جذاب باشد. 
ش��ما باید بتوانید با نیاز س��نجی دقی��ق و تلفیق آن به 
ایده های خالقانه، براس��اس برنامه بلند م��دت، طرحی را 
آماده کنید که بتواند مخاطب و س��رمایه گذاری حقیقی و 
حقوقی را برای مش��ارکت در این ایده استارتاپی، ترغیب 
و تش��ویق کند. ش��ما باید قب��ل از راه اندازی اس��تارتاپ، 
قوانین کس��ب و کار سنتی و مجازی کش��ور و الزامات آن 
را به خوبی بشناس��ید و با آن در تعامل باش��ید. مثال اگر 
ش��ما قصد راه اندازی نرم افزاری برای اطالع رسانی دارویی 
دارید، احتماال اخذ مجوز از وزارت بهداش��ت، نیاز خواهد 
بود. یا اگر قصد راه اندازی فروشگاه الکترونیک دارید، کسب 
 )ENAMAD. IR(  نماد اعتبار الکترونیکی کسب و کار
ضروری خواهد بود. بنابراین توجه داش��ته باشید که باید 
طرح تجاری ش��ما همراس��تا با قوانین جاری کشور باشد 
ت��ا پس از راه اندازی محصول، عرضه آن در جامعه مجازی 
کشورمان، با محدودیت و چالش های اطالعاتی، امنیتی و 
کاربردی مواجه نش��ود. تجربه های کارآفرینان دیجیتالی 
ایرانی را مطالعه کنید و از روش کسب و کار آنها آگاه شوید. 
فرهنگ صبوری و نگاه بلند مدت و حرکت مانند مدیر یک 

پروژه را همیشه در گوشه ذهن خود داشته باشید. 
تا حد امکان به دنبال ایده های موفق باش��ید. ایده های 
موف��ق و خالقان��ه هم یک ش��به در ذهن کس��ی متبلور 
نمی ش��ود. بای��د فکر و تحلی��ل کنید و با ان��رژی مثبت 
و امیدواران��ه، به فک��ر راه حل هایی برای نیازه��ای روزانه 
مخاطبان باش��ید. هر اندازه حس مخاطب شناسی خوبی 
داشته باشید، ایده های خالق و طالیی بهتری در نظر شما 
خواهد آم��د. دامنه خوب و میزبانی خوب، ش��رط الزم و 
کافی برای یک استارتاپ موفق و موثر نیست، مهم، طرح و 

برنامه و ایده خالقانه است. 
ه��ر اس��تارتاپی بای��د SEO یا بهینه س��ازی خوبی در 
موتورهای جس��ت وجو داش��ته باش��د. بیش از ۴0درصد 
مراجعات به سایت های اینترنتی از طریق موتورهای جست 
وجو مانند گوگل هدایت می شود و بخش قابل مالحظه ای 
از طریق شبکه های اجتماعی. پس هر سایتی با هر ایده ای 
که راه اندازی خواهید کرد، باید بخش��ی از توان شما روی 
معرفی بهینه صفحات س��ایت به موتورهای جس��ت وجو 
متمرکز باشد. استارتاپ موفق توسط تیمی از افراد خالق و 
مشتاق و آینده نگر تشکیل و راه اندازی و هدایت می شود و 
الزاما برنامه نویسی خوب و پول کافی، موفقیت کاری را در 

فضای مجازی تضمین نکرده است. 
یکی از هنرهای استارتاپ های موفق، استفاده از افرادی 
خبره در عرصه های مختلف کس��ب و کار است که هر یک 
در زمینه کاری خود، تجربه الزم و آمادگی کار مشارکتی 
را دارند. برای ش��روع اس��تارتاپ تالش کنید تیمی فکر و 
تالش کنید تا فرهنگ کار گروهی، زمینه موفقیت بیشتر و 
بهتری را با کاهش ریسک پذیرش در آینده به ارمغان آورد. 
گفتنی است که اس��تارتاپ در فضای وب، تاریخ انقضا 
ندارد. شاید در برهه ای از زمان، مخاطبان به سمت شیوه ها 
و خدمات جدیدی بروند، اما همواره زمینه برای توس��عه 
محص��والت و خدمات ش��ما وجود دارد و نی��از به حذف 

استارتاپ نیست. 
یک اس��تارتاپ موفق، باید یک بستر خوب برای ارائه و 
به اش��تراک گذاشتن نظرها و طرح های دیگران نیز باشد. 
مهم نیس��ت س��ایت خبری راه اندازی می کنید یا سایت 
فروشگاهی یا س��ایت اطالع رسانی درباره مقوالتی خاص، 
مهم آن اس��ت که کاربران بتوانند از استارتاپ شما، برای 
تبادل ایده و نظر و مس��ائلی از این دس��ت استفاده کنند 

و همواره خود را نیازمند مراجعه به سرویس شما بدانند. 

کارگاه بازاریابی
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گرگان- ن�ادر کرمی- مهندس محمد هادی رحمتی افزود:  با توجه به 
اینکه ما در س��طح کشور هرساله با خشکس��الی متوالی مواجه هستیم و با 
تغییر اقلیم پیش می رویم، هر ساله منابع آب بسیاری هدر می رود که این 
خود نیاز به فرهنگسازی دارد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب وفاضالب 
استان گلستان مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب استان گلستان با اشاره به 
اینکه س��رانه مصرف آب مردم استان متاسفانه 220 لیتر در شبانه روز است 
گفت : استاندارد جهانی 130 لیتر است ولی ما تقریباً دو برابر استاندارد جهانی 
مصرف داریم و از این مقدار س��هم آش��امیدن 3 تا 4 لیتر است و بقیه صرف 
نظافت و استحمام و مستقیما فاضالب می شود.مهندس محمد هادی رحمتی 
تاکی��د کرد : قس��مت اعظم هدر رفت آب مرب��وط به بحث های فرهنگی و 
آموزش��ی اس��ت یعنی این آبی که از کیلومترها دورتر با هزینه فراوان به ما 
رس��یده خیلی راحت هدر می رود مثال از فش��ار آب برای شستشوی حیاط 
و ماشین استفاده می کنیم در حالیکه در کشورهای پیشرفته در دستشویی 
یک پمپ دارند که آب غیر ش��رب را پمپ می کند برای شس��تن دس��ت و 
این کار در چند ش��هر کش��ور ما در حال انجام اس��ت اما فراگیر نشده است 
.وی ب��ا بیان این مطلب که 95 درصد منابع تامین آب اس��تان وابس��ته به 
آبهای زیرزمینی و چاهها و 5 درصد از آبهای س��طح االرضی اس��ت، افزود: 
با توجه به اینکه اس��تان گلستان منطقه کشاورزی است در معرض آلودگی 
 س��موم قرار دارد و تنها مدیریت مصرف آب در بخش کش��اورزی و خانگی 
می تواند به حفظ ذخایر آب کمک کند و گذر منطقه از بحران خشکسالی 
را آسان تر نماید.مدیر عامل آب و فاضالب شهری استان گلستان خاطرنشان 
 کرد : در گلس��تان از هیچ س��دی برای تامین آب ش��رب ش��هرها استفاده 
نمی کنیم و این یک مش��کل حاد و اساسی است و باعث شده تا در شهری 
چ��ون گرگان که 420 هزار نفر جمعی��ت دارد و در آن از 84 حلقه چاه آب 
و دو حلقه رودخانه زیارت و الگندره استفاده می شود، در تابستان آبدهی کم 
ش��ود .مهندس رحمتی تصریح کرد: این کاهش شدید آبدهی منابع تامین 

باعث شده تا در گرگان از سیستم مدیریت فشار استفاده کنیم یعنی شبها 
فش��ار آب برخی قسمتها را کم کنیم و با آبگیری مجدد روز بعد جریان آب 
را برقرار کنیم اما تا چند سال دیگر نمی توانیم از این روش برای تامین آب 
اس��تفاده نموده و عمال چاره ای نداریم تا در س��الهای آینده به سمت منابع 
آبی پایدار برویم چون تعداد جمعیت و مشترکین ساالنه 15 درصد در حال 
افزایش اس��ت .وی اضافه کرد :تنها راه  رس��یدن به شرایط پایدار جایگزینی 
آب های سطح االرضی به آبهای تحت االرضی بوده که این امر در شهر گرگان 
با احداث سد شصت کالته امکان پذیر خواهد بود ، در همین راستا طراحی 
و مطالعاتش به پایان رس��یده و در شرکت آب منطقه ای تامین اعتبار شده 
و بزودی عملیات اجرایی آن آغاز می شود و چاره ای نداریم برای تامین آب 
که به سمت سد سازی برویم چون منابع آبی ما در حال نقصان است و باید 
همین امروز به فکر باش��یم .مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان 
 با تاکید بر اینکه تعرفه های آب وفاضالب توس��ط ش��ورای اقتصاد مصوب 
می شود، خاطرنشان کرد: با توجه به  ابالغ مصوبات افزایش تعرفه های آب 
وفاضالب از سوی شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور به شرکت های تابعه 
موضوع افزایش تعرفه فاضالب در حدود اختیارات این شرکت نبوده و ما نیز 
فقط برای تسهیل در پرداخت حق انشعاب فاضالب میتوانیم بصورت تقسیط 

بلند مدت و بدون بهره مشترکین را برای خرید انشعاب کمک نمائیم.معاون 
بهره برداری ش��رکت آب وفاضالب استان گلس��تان در برنامه رادیویی روزنه 
گفت: طبق آمار جهانی دو تابستان های رکورددار را داریم سپری می کنیم 
،قرار نیس��ت همیش��ه به بارندگی ها و وضعیت آب و هوایی سابق برگردیم 
،لذا باید یادبگیریم چگونه با این تغییر اقلیم و مسئله مصرف آب شرب کنار 
بیائیم و از آب این مایه حیات که بعنوان مادر محیط زیست نام برده میشود 
استفاده کنیم.مهندس مهیار خسروی خاطرنشان کرد : در سالهای گذشته با 
بازسازی تاسیسات و چاه های حفر شده قبلی ، اسید شویی و پیستون زنی و 
در برخی مواقع دوجداره کردن و تعویض پمپ ها میزان آبدهی را باال بردیم 
، بطور مثال چاهی بوده که هشت لیتر بر ثانیه آب داشته اما با پیستون زنی 
و اس��ید شویی به 20 لیتر بر ثانیه رس��یده و یا در گرمابدشت چندین چاه 
وجود دارد که با جابجایی پمپ ها و منطبق کردن بر ش��رایط فنی آبدهی 
چاهها 160 لیتر بر ثانیه اضافه شد ، این موارد به همراه حفر چاه در سیاهتلو، 
اطراف گرگان ، عیس��ی محله گرگان ، گرمابدشت و ... باعث شد تا از بحران 
 عبور کنیم که همه این اقدامات از محل درآمد و اعتبارات عمرانی ش��رکت 
آب و فاضالب استان گلستان هزینه شده است .وی با بیان این مطلب که در 
تمام دنیا هزینه تصفیه فاضالب گران تر از هزینه تصفیه  آب اس��ت  افزود: 
دولت و وزارت نیرو برای هر مترمکعب مبلغ 1100تومان هزینه می کند اما به 
مردم مبلغ 250تومان ارائه می دهند که این فاصله بسیار زیاد بوده و مشکالتی 
را برای ارائه خدمات رسانی به شهروندان بوجود آورده ، حال ببینید  ما چه 
منابعی را از دست می دهیم و قدرش را نمی دانیم و  تاز مانی که قیمت ها 
واقعی نشوند شاهد هدر رفت آب خواهیم بود .وی تصریح کرد: پیشنهاد ما 
این اس��ت که در راستای فرهنگ سازی و آموزش مصرف صحیح آب شرب 
با سازمان آموزش و پرورش تفاهم نامه ای منعقد شود و باید در کتاب درسی 
مقاطع پایه دبستان  در خصوص آب و صرفه جویی در مصرف نکات آموزشی 
دیده شود که امیدواریم مسئولین امر به این نکات توجه ویژه ای داشته باشند.

تبریز - اس�د فالح- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز، 
اظهار داش��ت: توزیع برق تبریز و ش��هرداری باید توامان در مس��یر 
اصالح روشنایی معابر کالنشهر تبریز گام بردارند. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، عادل کاظمی با اش��اره به اینکه عملکرد دوگانه در این 
زمینه موجب آشفتگی خواهد بود، گفت: با توافقات صورت گرفته با 
شهرداری تبریز، به سمت ساماندهی روشنایی معابر حرکت خواهیم 
کرد. وی با تاکید بر استفاده از فناوری های جدید در احداث روشنایی 
معابر، تصریح کرد: با هدفگذاری صورت گرفته سعی داریم در آینده 
نزدیک تعدادی از معابر شهر را به لحاظ روشنایی معابر استانداردسازی 
نماییم تا به عنوان نمون��ه در معرض دید و قضاوت مردم عزیز و نیز 
مسئولین شهر قرار گیرد. وی ادامه داد: امیدواریم پس از جلب حمایت 

مالی شهرداری تبریز و حمایت معاونت عمرانی استانداری، نسبت به 
استاندارد سازی روشنایی معابر شهری اقدام نماییم. کاظمی افزود: ما 

باید به یک نقطه مشترک برسیم تا از آسیب دیدگی شبکه جلوگیری 
شده و روشنایی مناسب شهر تبریز را تامین کنیم. وی اظهار داشت: 
با اندکی تغییر در آرایش روشنایی معابر، برخی پارک ها و پیاده روها 
نیز روش��ن می شود که هزینه چندانی نیز در پی نخواهد داشت. در 
جریان این بازدید، معاون خدمات شهری شهرداری تبریز با تاکید بر 
تعریف یک روند مناس��ب در ایجاد و نگهداری روشنایی معابر، افزود: 
شهرداری کالنشهر تبریز حاضر است تا با ایجاد تعامل با شرکت توزیع 
نیروی برق تبریز، گام های اساس��ی در این زمینه بردارد. علی مدبر 
اظهار داشت: آماده ایم تا پروژه های مشترک روشنایی معابر را با برق 
تبریز اجرا کنیم که هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ مبلمان شهری از 

استاندارد مطلوبی برخوردار باشند.

بندرعب�اس- خبرنگار فرصت امروز- معاون به��ره برداري آبفاي 
هرمزگان گفت: میزان هدررفت آب در شبکه هاي توزیع آب استان کمتر 
از نرم کشور و صنعت آب و فاضالب است. "عالء امیریان نژاد" افزود: در 
حال حاضر میزان هدررفت آب در هرمزگان به 19.4 درصددر س��ال 95 
رسیده است. این درحالیست که نرم صنعت آب و فاضالب 20 درصد و 
متوسط نرم کشوري در سال95 ، 25.5 درصد از سوي شرکت مهندسي 
آب و فاضالب کشور اعالم شده است. وي انجام اقدامات شاخص از سوي 
این ش��رکت را از دالیل کاهش میزان هدر رفت آب عنوان کرد و گفت: 
اصالح و بازسازي ش��بکه توزیع آب، خط انتقال و انشعابات، ساماندهي 

انش��عاب فضاي سبز،تعویض و استاندارد سازي انشعابات فرسوده، انجام 
پروژه مانیتورینگ شبکه ش��هرها، کاهش تعداد و زمان رفع حوادث در 

شبکه، مدیریت فشار شبکه توزیع و انجام پروژه مانیتورینگ شبکه آب 
شهرها از جمله مهمترین اقدامات آبفا در راستاي کاهش هدر رفت آب 
بوده اس��ت. امیریان نژاد در ادامه با تاکید بر اینکه اولویت اول ما تامین 
آب ش��هروندان است ، تصریح کرد: محدودیت منابع آبي استان، کاهش 
نزوالت جوی و افزایش بی رویه مصرف آب یکی از چالش هایی است که 
شرکت آب و فاضالب با آن روبرو است. وي در پایان افزود: فرهنگ سازی 
در مدیریت مصرف و مدیریت منابع آب در بخش هاي شرب، صنعت و 
فضاي سبز از برنامه های عمده این شرکت در راستای رفع مشکالت کم 

آبي استان است.

اراک - مینو رس�تمی- فهرست 50 شرکت فعال تر در بورس اوراق 
بهادار تهران در س��ه ماهه اول س��ال 1396 اعالم شده است که در این 
فهرست سرامیک صنعتی اردکان در مقام آخر قرار دارد. به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل به نقل از ایسنا، به تازگی فهرست 50 شرکت 
فعال تر در بورس اوراق بهادار تهران مربوط به بهار سال جاری اعالم شده 
که شرکت های پاالیش نفت بندرعباس، گروه مپنا، سرمایه  گذاری نفت و 
گاز پارس، توسعه معادن و فلزات و گروه مدیریت سرمایه  گذاری امید در 
مقام اول تا پنجم این لیست قرار دارد. طبق این گزارش، شرکت سایپا، 
پتروشیمی مبین، گروه پتروشیمی سرمایه  گذاری ایرانیان، مخابرات ایران 
و آسان پرداخت پرشین نیز در مقام ششم تا دهم این رتبه بندی جای 

گرفتند، اما رتبه های چهل وپنجم تا پنجاهم این لیس��ت را شرکت های 
پتروشیمی شازند، سایپا دیزل، سرمایه  گذاری آتی دماوند، سرمایه  گذاری 

خوارزمی، بیمه البرز و سرامیک صنعتی اردکان تشکیل می دهند. عالوه 
بر این ش��رکت های ایران خودرو، صنایع آذرآب، ایران ترانس��فو، پارس 
خودرو، البراتور داروسازی دکتر عبیدی، مقام های یازدهم تا پانزدهم این 
لیس��ت را به خود اختصاص دادند.الزم به ذکر است در گزارش یاد شده 
اعالم ش��ده که شناسایی شرکت های دارای موقعیت برتر، اغلب بر پایه 
نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت بر بازار و برتری نسبت های 
مالی انجام می ش��ود. شناسایی شرکت های برتر در بورس تهران بر پایه 
ترکیبی از قدرت نقدشوندگی سهام، میزان تاثیرگذاری شرکت ها بر بازار 
و در چارچوب سه معیار از جمله میزان داد و ستد سهام در تاالر، تناوب 

معامالت سهام و تاثیر گذاری آن شرکت بر بازار صورت می گیرد.

تبریز - پاشائی- خانه مطبوعات آذربایجان شرقی با همکاری هیأت های 
کوهنوردی و ورزش های همگانی و اداره ورزش و جوانان شهرستان تبریز، 
همایش بزرگ کوهروی به مناس��بت هفته خبرنگار در کوه عون بن علی را 
برگزار کرد. به گزارش خبرنگار ما در تبریز، همایش بزرگ کوهروی همگانی 
و خانوادگی با حضور تمام اقش��ار جامعه به ویژه اصحاب رس��انه استان، به 
مناسبت هفته خبرنگار در تفرجگاه کوه عون بن علی تبریز برگزار شد. اسد 
فالح، رییس هیأت مدیره خانه مطبوعات آذربایجان ش��رقی در این مراسم 
طی س��خنانی با تأکید بر اهمیت ورزش در ارتقای س��طح نشاط و سالمت 
افراد جامعه، اظهار داش��ت: خانه مطبوعات استان آماده تعامل، مشارکت و 
همکاری با هیأت های مختلف ورزش��ی اس��تان برای جذب و ارائه خدمات 

 و تس��هیالت ورزش��ی به اصحاب رس��انه عض��و این تش��کل و نیز حضور 
پررنگ تر خبرنگاران در برنامه های ورزشی تحت پوشش اداره کل ورزش و 

جوانان اس��تان و اداره ورزش و جوانان کالنشهر تبریز است. وی از برگزاری 
مسابقات ورزشی در رشته های مختلف با حضور خبرنگاران و اصحاب رسانه 
خبر داد و گفت: رئوس و نحوه برگزاری این مسابقات به زودی اطالع رسانی 
خواهد ش��د و تمامی بانوان و آقای��ان خبرنگار می توانند در این رقابت های 
ورزش��ی بر اس��اس عالقه و تخصص، در رشته مورد نظر ثبت نام و شرکت 
کنند. الزم به ذکر است، در پایان این همایش که به همت خانه مطبوعات 
آذربایجان شرقی، هیأت کوهنوردی استان، هیات ورزش های همگانی استان 
و اداره ورزش و جوانان شهرس��تان تبریز برگزار شد، ضمن نکوداشت هفته 
و مقام خبرنگار، هدایایی به خبرنگاران و فعاالن رس��انه که در این همایش 

ورزشی حضور داشتند، اهدا شد.

مدیرعامل شرکت آب وفاضالب استان گلستان در برنامه رادیویی روزنه تاکیدکرد

جلوگیری از هدر رفتن منابع آب نیاز به فرهنگ سازی دارد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز:
روشنایی معابر تبریز باید مطابق استانداردهای جهانی باشد

معاون بهره برداري آبفاي هرمزگان:

میزان هدر رفت آب در هرمزگان کمتر از نُرم کشوري است

شرکت پتروشیمی شازند در لیست 50 شرکت فعال تر بورسی قرار گرفت

به ابتکار و همت خانه مطبوعات استان آذربایجان شرقی

خبرنگاران به ارتفاعات عون بن علی تبریز صعود کردند

تبریز - اس�د فالح- معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
آذربایجان ش��رقی گفت: ساماندهی و الکترونیکی کردن سوابق رسانه ها و 
مطبوعات و نیز سهولت در درخواست مجوز رسانه ای، از اقدامات مثبت و از 
افتخارات دولت یازدهم در حوزه فرهنگ و رسانه است. به گزارش خبرنگار 
ما در تبریز، محمدحسن چمیده فر در آیین رونمایی از کتاب 'شهاب اهر' 
و تجلیل از خبرنگاران در سالن میرزا جعفر قراجه داغی شهر اهر، با انتقاد از 
بی توجهی برخی دستگاه ها و نهادها به مسائل فرهنگی در جامعه، گفت: 
متاسفانه هم اکنون 85 درصد از بودجه فرهنگی کشور در مسائل غیرفرهنگی 
صرف می شود و با وجود اینکه بخش کوچکی از اعتبارات فرهنگی به فرهنگ 
و ارشاد اسالمی تخصیص می یابد، لیکن این دستگاه باید پاسخگوی تمام 
مسائل فرهنگی باش��د. وی با اشاره به رس��الت خبرنگاری به عنوان کاری 
فرهنگی در جامعه، ادامه داد: کار رسانه ای، فعالیتی مضاعف و ایثارگرانه در 

عرصه فرهنگی است. چمیده فر اضافه کرد: رسانه و خبرنگاران چشم بیدار 
و زبان گویای جامعه ای هستند که در مسیر توسعه و رشد در حال حرکت 
است. وی با تاکید بر لزوم مخاطب شناسی در رسانه ها و مطبوعات، گفت: با 

توجه به وجود رقیبی قدرتمند و سرسخت چون فضای مجازی، مطبوعات و 
رسانه ها باید با مخاطب شناسی و شناسایی ذائقه مردم به رقابت برای جلب 
نظر مردم بپردازند. رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان اهر نیز در 
این مراسم با اشاره به اینکه در شهرستان اهر 5 پایگاه خبری و اطالع رسانی 
مجوزدار فعالیت می کنند، افزود: این پایگاه های خبری و اطالع رسانی تنها 
در چهارچوب قوانین وزارت ارشاد فعالیت می کنند. مهدی زارعی همچنین 
از فعالیت تعداد 2٧نفر عکاس و خبرنگار نشریات و خبرگزاری های رسمی 
در اهر خبر داد. وی با بیان اینکه اطالع رسانی باید با در نظر گرفتن منافع 
جامعه صورت بگیرد، اظهار کرد: خبرنگاران با نقد منصفانه باعث پیشرفت 
شهرستان شوند. در ادامه این برنامه کتاب »شهاب اهر � نامه سرگشاده مردم 
ارسباران« به قلم جعفر خضوعی در 288 صفحه با شمارگان یکهزار نسخه و 

در قطع وزیری رونمائی شد.

اهواز - خبرنگار فرصت امروز- با راه اندازی این کیوسک ها امکانات 
فراوانی در اختیار مراجعه کنندگان و کارکنانی که به ش��بکه رایانه ای 
شرکت پاالیش نفت آبادان دسترسی ندارند فراهم گردید. از خدماتی که 
در این کیوسک ها ارائه می شود می توان موارد زیر را نام برد: ایجاد نقطه 
دسترسی سخت افزاری برای همه کارکنان و مراجعه کنندگان، دسترسی 
همکاران فاقد رایانه به سرویس هایی نظیر؛ نظام حقوق و دستمزد، سامانه 

جامع پرسنلی، سیستم رزرو غذای باشگاه، نظام پیشنهادها، دسترسی به 
درگاه فن آوری اطالعات و برنامه های غذایی رستوران های پاالیشگاه، 
دسترسی به وبگاه روابط عمومی و اطالع از آخرین رویدادهای پاالیشگاه 
و نیز دسترسی به وبگاه های دیگر ادارات.  همچنین تکریم ارباب رجوع، 
ارائه نظام رهگیری مکاتبات با خدمات دهی اختصاصی برای ارباب رجوع 
و ش��رکت های طرف قرارداد پاالیش��گاه به منظور رهگیری مکاتبات با 

پاالیشگاه است ارائه بیش از 22 سرویس و سامانه اطالعاتی که به مرور 
بر ش��مار آنها افزوده خواهد شد. هم اکنون نمونه آزمایشی این طرح در 
دفتر مرکزی و س��اختمان امور اداری )دروازه 13( پاالیشگاه نصب شده 
است. دیگر کیوسک های هوشمند با کوشش کارکنان فناوری اطالعات و 
پشتیبانی و همکاری روابط عمومی شرکت پاالیش نفت آبادان در دست 

راه اندازی است.

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی آذربایجان شرقی

ساماندهی سوابق رسانه ها و مطبوعات از اقدامات مثبت دولت در حوزه رسانه است

اولین کیوسک از مجموعه کیوسک های هوشمند پاالیشگاه آبادان نصب و راه اندازی شد

وزارت نفت 256میلیارد ریال برای عمران روستا های جنوب استان بوشهراختصاص داد
    بوشهر- خبرنگار فرصت امروز- مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر گفت: با پیگیری نماینده مردم جنوب 
استان بوشهر در مجلس شورای اسالمی وزارت نفت 256میلیارد ریال برای اجرای طرح های هادی و احداث دیوار 
حفاظتی در روستاهای شهرستانهای جنوبی این استان اختصاص یافت. به گزارش ایرنا، حمید حیدری بریدی روز 
چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: وزارت نفت این میزان اعبتار را در مدت پنج سال در اختیار بنیاد مسکن برای 
اجرای طرح های هادی در روستاهای شهرستانهای کنگان، عسلویه، جم و دیر پرداخت می یابد. وی با بیان اینکه سهم 
هر روستا از این طرح 2 میلیاردو 500 میلیون ریال تا 6 میلیارد ریال است، اضافه کرد: براین اساس امسال 30 روستا 
از شهرستانهای یاد شده زیر پوشش این طرح قرار می گیرند. حیدری بریدی افزود: تالش می شود این طرح به مناطق شمالی استان بوشهر که جزو 
مناطق نفت خیز نیز به حساب می آیند، تسری یابد. وی با اشاره به اهمیت اجرای طرح مقاوم سازی مسکن روستایی اظهار کرد: امسال نیز مقاوم سازی 
2هزار و 500 واحد مسکونی روستایی به استان بوشهر ابالغ شده که تسهیالت پرداختی به این واحدها در نوار مرزی 200 میلیون ریال و مابقی مناطق 
180میلیون ریال است. حیدری بریدی افزود: از ابتدای امسال تاکنون پرونده 600 واحد مسکن روستایی استان بوشهر برای مقاوم سازی تکمیل شده 
است و انتظار می رود با تکمیل پرونده مابقی تسهیالت مورد نظر هرچه زودتر پرداخت شود. وی بیان کرد: پارسال نیز در قالب اجرای طرح مقاوم سازی 
از سهمیه 2هزار و 500 واحد مسکونی 2هزار و 55واحد به بانکها معرفی که از این شمار نیز یکهزار و 981 واحد مسکونی تکمیل و تحویل شده است. 
وی یادآور شد: همچنین پارسال 25میلیارد ریال نیز از محل حساب 100 امام )ره( برای تکمیل واحدهای روستایی کسانی که توان مالی کافی ندارند 
و یا از مددجویان کمیته امداد هستند پرداخت شده است. مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به فعالیت بنیاد در شهرهای زیر 25 هزار نفر 
جمعیت گفت: در قالب اجرای این طرح 320 واحد مسکونی در دست اجراست که با وجود متقاضی و پیمانکاران قوی ولی بانک مسکن کشور با وجود 
پیگیری های انجام شده و پیشرفت فیزیکی 60 درصدی در پرداخت تسهیالت مورد نظر همکاری الزم را نداشته و این واحدها نیمه کاره باقی مانده اند. 

برگزاری مانور اطفای حریق با رویکرد مشترک HSE و پدافند غیر عامل در الهیجان
رشت- زینب قلیپور- مانور اطفاء حریق با مشارکت سازمان آتش نشانی در مرکز آموزشی شماره 2 آتش نشانی الهیجان برگزار شد. قاسم 
زاهدی، مدیر امور آبفای الهیجان با بیان ضرورت توانمند س��ازی پرس��نل تاسیس��اتی و بهره برداری در مهار حریق های احتمالی در تاسیسات و 
ساختمان های اداری اظهار داشت: رعایت نکات  ایمنی با محوریت HSE در سطح شرکت بسیار حائز اهمیت است. مدیر امور آبفای الهیجان 
همچنین افزود: در این دوره آموزشی مفاهیم تئوری توسط مدرس اداره آتش نشانی الهیجان مطرح و به منظورآشنایی با انواع خاموش کننده ها و 
نحوه شناسایی آنها بر اساس رنگ و ساختار، چگونگی استفاده وکاربرد آن آموزشهای الزم ارائه شد. گفتنی است در آموزش عملی کارکنان با پوشیدن 
لباس ایمنی اقدام به مهارآتش در تشتک های آتش براساس مفاهیم آموزشی نمودند و به پیشنهاد مدرس آتش نشانی و تایید مدیر امور آب و فاضالب 

الهیجان مقرر شد دوره ایمنی با مواد شیمیایی خطرناک در راستای اهداف HSE در سطح شرکت برگزار گردد. 

معاون بهره برداری شرکت آبفای گلستان:
افزایش 12 درصدی مصرف آب مشترکین گلستانی در روزهای گرم سال

گرگان- خبرنگار فرصت امروز- معاون بهره برداری شرکت آب و فاضالب استان گلستان با اشاره به افزایش 12درصدی مصرف آب مشترکین 
گلستانی در روزهای گرم سال گفت: گرمای بی سابقه هوا ، موجب مصرف فراتر از انتظار آب در شهرهای استان شده که این امر نسبت به تابستان 
سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است و این میزان مصرف موجب شده بعضی از مناطق با کاهش فشار و قطع آب روبرو شوند .به گزارش 
پایگاه خبری شرکت آب وفاضالب استان گلستان مهندس خسروی افزود: با توجه به اینکه استان گلستان با بحران کم آبی مواجه است به همین 
علت صرفه جویی در مصرف آب در بخش خانگی ضرورت دارد و توجه ش��هروندان گلس��تانی را به مدیریت مصرف آب شرب مهم خواهد بود.وی 
 افزود: با توجه به کاهش 10 الی 35 درصدی منابع تامین استان در بخش آب شرب همکاران ما برای ادامه خدمات آبرسانی به شهروندان با مشکل 
روبه رو کرده که امیدواریم با تمهیداتی که در حال انجام است بتوانیم روز های گرم سال رابا کمترین مشکل سپری کنیم.وی با اشاره به اینکه در 
استان گلستان برنامه قطعی آب نداریم تصریح کرد: با توجه به افزایش مصرف آب شرب مشترکین و برداشت بی رویه کشاورزان از آب های زیر 
زمینی در شهر گرگان تصمیم گرفتیم از ساعت 23 تا 6 صبح اقدام به کاهش فشار شبکه و در بعضی مناطق آب را قطع کنیم تا مخازن بتوانند 
عملیات آبگیری را انجام داده تا در طول روز همکاران ما بصورت عادالنه نسبت به توزیع  آب شرب در بین شهروندان اقدام نمایند. معاون بهره برداری 
شرکت آب و فاضالب استان گلستان در ادامه خواستار رعایت الگوهای صحیح مصرف آب از سوی  مشترکین شد و افزود: اگر همین شرایط ادامه 
داشته باشد امکان خدمات آبرسانی به شهروندان را برای ما و همکارانمان با مشکل روبه رو خواهد کرد و احتماالً شاهد قطعی گسترده تر آب در 

بیشتر مناطق شهر گرگان خواهیم بود.

اصالح سیستم تزریق اکسیژن و کربن کورههاي قوس
بندرعباس- خبرنگار فرصت امروز- با اصالح سیستم تزریق اکسیژن و کربن کوره هاي قوس 
عمر »هد)س��ر لنس اکسیژن( که یکي از هزینه برترین اقالم مصرفي فوالدسازي میباشد، از حداکثر 
10 ذوب ب��ه 1280 ذوب افزای��ش یافت که این موضوع به نوع خ��ود  در صنعت  فوالد رکوردي کم 
نظیرمیباشد.   این خبر را علیرضا نجار قویدل سرپرست نگهداري و تعمیرات مکانیک فوالدسازي داد و 
گفت : با توجه به نقش حیاتي سیستم تزریق اکسیژن و کربن در تولید مذاب، واحد تعمیرات مکانیک 
فوالدس��ازي و ریخته گري بر آن شد تا با بهینه سازي این سیستم و کاهش مصرف قطعات مصرفي و 
توقفات، گام دیگري در راستاي کاهش هزینه ها، بومیسازي و البته نیل به اهداف اقتصاد مقاومتي بردارد که در این راستا هد یا سر لنس اکسیژن که از 
حساسترین قطعات این سیستم مي باشد در اقدامي مشترک توسط شرکت همپاي صنعت اصفهان و نیروهاي مستعد و خستگي ناپذیر واحد تعمیرات 
مکانیک فوالدسازي و ریخته گري و پیگیري و تالشهاي فراوان با تغییر طراحي و بهینه سازي این قطعه باعث صرفه جویي چشمگیري در مصرف این 
قطعه و کاهش توقفات ناشي از آن شد. همچنین محمدرضا دوروزي کارشناس نگهداري و تعمیرات مکانیک فوالدسازي و ریخته گري  با تأکید بر 
اینکه درپي اجراي این پروژه، عمر این قطعه پرهزینه از حداکثر ده ذوب به 1280 ذوب افزایش یافت، افزود: این موضوع به نوبه خود رکوردي کم نظیر 

در صنعت  فوالد مي باشد که در همین راستا از تمامي عزیزاني که در اجراي این پروژه همکاري کردند، تشکر مي نماییم.  
 

مدیر عامل شرکت توزیع برق ایالم:
مهران، دارای پتانسیل مدل توسعه است

ایالم - هدی منصوری - مدیر عامل شرکت توزیع برق ایالم در دیدار با فرماندار، اعضای شورای 
شهر و معتمدین شهرستان مهران گفت: شهرستان مهران با توجه به اینکه در حال حاضر دروازه عتبات 
عالیات اس��ت و از س��ویی با توجه اینکه نزدیک ترین مرز زمینی به کشور عراق می باشد می تواند در 
توسعه استان نقش بسزایی ایفا نماید. مهندس هادی شیرخانی در همین باره افزود: مردم شریف مهران 
در ایام جنگ تحمیلی ثابت کرده اند که از شجاع ترین و وفادار ترین مردمان هستند ازاین رو باید در 
خدمتگزاری به این مردم از هیچ تالش��ی فروگذار نبود. وی در پاسخ به مشکالت مردم در حوزه های 
نیرو رسانی اظهار کرد: برای تامین برق روستاهای زیر 5 خانوار اولویت با روستاهایی است که دارای سکنه می باشند ولی با این وجود این شرکت 
تمامی روستاهای مذکور را در لیست نیرورسانی قرار داده و در صورت تامین منابع برقدار خواهند شد. مهندس شیرخانی با اشاره به اینکه مردم در 
شهرستان مهران از تعرفه تخفیفی مصرف بهره مندند، تصریح کرد: نوع تعرفه ها و یا حتی افزایش یا کاهش تعرفه های مصرف از حدود اختیارات 
شرکت های توزیع خارج است و تصمیم گیری در رابطه با آن در حدود اختیارات دولت می باشد. وی ابراز امیدواری کرد: زیر ساخت های انرژی برای  
برگزاری مراسم حماسی پیاده روی زائرین حرمین شرفین در اربعین حسینی )ع( و در شهرستان مهران به زودی ارتقا پیدا کرده و بتوانیم در حوزه 

برق پاسخگوی نیاز مردم شریف این شهرستان باشیم.

سید حمید هاشمي شهردار منطقه 3 ساري خبر داد
احداث اولین پارک ترافیکي ویژه کودکان و نونهاالن در کوي اتحاد

ساری - دهقان - هاشمي به اجراي پروژه هاي عمراني در منطقه سه شهرداري اشاره و اظهار داشت: احداث 
اولین پارک ترافیکي ویژه کودکان و نونهاالن در کوي اتحاد اجرایي خواهد شد. به گزارش خبرنگار مازندران ، سید 
حمید هاشمي شهردار منطقه سه ساري توسعه متوازن شهر را در راستاي توجه ویژه به همه نقاط شهر دانست و 
اظهار داشت: فاز دوم احداث کانال شهرک ماهان تا پایین دزا و نهر ساري رود به مساحت 1100 متر در حال اجراست 
و پس از اتمام معضل آبگرفتگي این محدوده تا پایین دزا مرتفع خواهد شد. وي به عملیات زیرسازي در محالت 
الحاقي اشاره و افزود: زیرسازي و آسفالت خیابان ها و معابر به مساحت 30هزار متر مربع در آهي دشت ، مهدشت ، 
باالدزا و پایین دزا عملیاتي شده و در زمینه نگاه سالمت شهروندي و ایجاد نشاط اجتماعي در این منطقه ، مسیر 6 کیلومتري رفت و برگشتي جهت 
پیاده روي و دوچرخه سواري در کمربندي جنوبي توسط سازمان عمران شهرداري آماده سازي خواهد شد. هاشمي پیش بیني اعتبارات مالي جهت 
اجراي پروژه ها در منطقه سه شهري را بیش از سال هاي گذشته عنوان کرده و ادامه داد: بر این اساس یک سوم پروژه هاي شهري در این منطقه 
در حال اجرا مي باشد. شهردار منطقه سه ، جاگذاري لوله کاروگیت جهت هدایت آب هاي سطحي،آسفالت معابر، بهسازي زمین هاي ورزشي در 
مناطق الحاقي با نگاه ویژه به تقویت زیرساخت ها در اجراي پروژه را از اقدامات عملیاتي مدیریت شهري در این منطقه توصیف و تصریح نمود: انتقال 

و جابجایي برخي تاسیسات زیرزمیني با رعایت اصول فني و ایمني در عملیاتي نمودن پروژه ها از دیگر اقدامات شهرداري منطقه سه مي باشد. 

توسط ریاست مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین صورت گرفت
بازدید از نحوه برگزاری دوره  آموزش های مهارت افزایی کارشناسان استخدامی جدید

قزوین- خبرنگار فرصت امروز- به گزارش واحد روابط عمومی مرکز آقای دکتر مستشاری همزمان با اجرای 
دوره آموزش های مهارت افزایی کارشناسان استخدامی جدید در محل مزارع تحقیقاتی و آموزشی مرکز حضور یافتند 
و از نزدیک بر نحوه اجرای دوره نظارت فرمودند. آقای دکتر مستش��اری در خصوص نحوه اجرای دوره، ضمن ابراز 
خرسندی از اجرای دوره بیان داشتند؛مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین با تمام توان و 
بکارگیری کامل از پتانسیل موجود سعی دارد تا به بهترین شکل ممکن دوره آموزشهای مهارت افزایی را برگزار نماید. 

برگزاری جلسه مشکالت ترخیص بیماران  دارای شرایط خاص اجتماعی از مراکز آموزشی و درمانی کرمان
کرمان- خبرنگار فرصت امروز- جلس��ه مش��کالت ترخیص بیمارانی که دارای ش��رایط خاص اجتماعی هس��تند با حضور جمعی از مدیران 
بیمارستان های کرمان در محل معاونت امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، شنبه 21 مرداد برگزار شد. در این جلسه در خصوص ساماندهی و 
حمایت از بیماران مجهول الهویه، افاغنه، کارتن خواب ها و ... که با مساله ترخیص در مراکز آموزشی و درمانی کرمان روبرو می باشند بحث و تبادل نظر شد.

ارتقای ضریب پایداری شبکه برق در گتوند
اهواز- خبرنگار فرصت امروز- پروژه افزایش قدرت مانور و همچنین توس��عه فیدر، با هدف کاهش مدت زمان خاموش��ی های ناخواسته و 
افزایش قابلیت اطمینان شبکه در شهرستان گتوند انجام گردید.  منصوری، مدیر توزیع برق شهرستان گتوند با اعالم این خبر گفت: در این پروژه 
که با هدف افزایش ضریب پایداری شبکه و همچنین امکان مدیریت صحیح در موقعیت های بحران صورت گرفت عالوه بر جمع آوری شبکه های 
فرسوده از    زمین های کشاورزی، 10 هزار متر شبکه جدید برای ارتقاء قدرت مانور و 6  هزار متر شبکه برای احداث  فیدرهای  خروجی پست 
های جدید و عقیلی نیز به بهره برداری رسید. وی اضافه کرد: در همین راستا، با نصب 2٧2 پایه فشار متوسط، 16 کیلومتر شبکه هوایی احداث شده 
است. منصوری همچنین اعتبار هزینه شده برای انجام این پروژه را 15 میلیارد ریال اعالم و ابراز امیدواری کرد: با بهره برداری از پروژه مذکور شاهد 

خاموشی های کمتر و پایداری بیشتر در شبکه برق این شهرستان خواهیم بود.



امروزه سفارش غذا یک تجارت مهم برای شرکت هاست. 
پیدا کردن روش های جدید برای جلب توجه مش��تری از 
اهمیت ش��ایانی برخوردار است و به تازگی فیس بوک نیز 

وارد این عرصه شده است. 
به گ��زارش  ام بی ای نی��وز، فیس بوک به طور رس��می 
اعالم کرده اس��ت که کاربرانش می توانند از رس��توران ها 
غذای خودشان را س��فارش بدهند بدون اینکه از صفحه 
اجتماعی خود دور شوند. کاربران می توانند با استفاده از 
اپلیکیش��ن یا وبس��ایت فیس بوک با رفتن به روی گزینه 

»س��فارش غذا« در قس��مت منو در اپلیکیشن و آیکون 
ش��بیه به همبرگر در وب س��ایت غذای خود را سفارش 

دهند. 
 Delivery. com ای��ن خدمات توس��ط دو ش��رکت
و Slice ک��ه به طور مس��تقیم قس��مت س��فارش غذای 

فیس بوک را اداره می کنند انجام می شود. 
برای ش��روع باید محل خ��ود را تایپ کنید و از طریق 
آن رستوران های اطراف را پیدا کنید. زمانی که رستوران 
انتخاب ش��د کاربر می تواند سفارش خود را از طریق یک 

راب��ط انجام دهد. حتی اگر تا به ح��ال به صورت آنالین 
س��فارش غذا نداده باشید، به س��ادگی می توانید از این 

طریق غذای خود را سفارش دهید. 
به ط��ور کل��ی فیس بوک ب��رای راحت ک��ردن زندگی 
قابلیت ه��ای دیگ��ری را نیز به کارب��ران ارائه می دهد به 
مانند خری��د بلیت و رزرو کردن محل مالقات. همچنین 
از طری��ق فعال ک��ردن رویداده��ا می توانی��د از آخرین 
رویدادهای اتفاق افت��اده در محل زندگی خودتان باخبر 

شوید. 

با فیس بوک غذا سفارش دهید

ویژه

شرکت سرمایه گذار اوبر، از تراویس کاالنیک شکایت کرد

14 شرکتی که احتماال نمی دانید 
متعلق به آمازون هستند

آمازون بزرگ ترین فروش��گاه اینترنتی جهان اس��ت و 
شرکت های زیادی در اختیار دارد، اما شاید ندانید که این 
۱۵ ش��رکت معروف هم به آمازون تعلق دارند. به گزارش 
زومی��ت، غالب بازار ف��روش اینترنتی جهان در دس��تان 
آمازون اس��ت؛ این ش��رکت نه تنها بزرگ ترین فروش��گاه 
اینترنتی جهان محسوب می شود، بلکه شرکت های بزرگ 
و معروفی هم در اختیار خود دارد. در ادامه قصد داریم ۱4 
مورد از شرکت های تحت اختیار آمازون را معرفی کنیم که 
شاید تصور نمی کردید زیرمجموعه این فروشگاه اینترنتی 

باشند. 
AbeBooks

AbeBooks  یک��ی از بزرگ تری��ن فروش��گاه های 
اینترنتی کتاب اس��ت که در س��ال ۱۹۹۵ تأسیس و در 
  AbeBooks .سال ۲۰۰۸ توسط آمازون خریداری شد
در زمینه فروش انواع کتاب و آثار هنری فعالیت می کند 

و به فروش کتاب های کمیاب و ممنوعه شهرت دارد. 
Audible

اگر به کتاب های صوتی عالقه مندید، قطعاً با فروشگاه 
اینترنتی Audible آش��نا هستید. این فروشگاه که ۲۲ 
سال از تأسیسش می گذرد، جزو بزرگ ترین فروشگاه های 
کتاب صوتی محس��وب می ش��ود. Audible  در سال 

۲۰۰۸ به مالکیت آمازون درآمد. 
Box Office Mojo

باکس آفیس موجو، بزرگ ترین مرجع بررس��ی فروش 
و درآمد فیلم های باکس آفیس اس��ت. این وب س��ایت از 
الگوریتم های پیچیده و خاصی برای این موضوع استفاده 
می کند و در س��ال ۱۹۹۹ میالدی شروع به کار کرد. این 
وب سایت هم در سال ۲۰۰۸ توسط آمازون خریداری شد. 

ComiXology
عالقه من��دان به دنی��ای کمیک ها، ک��م و بیش با نام 
ComiXology  آش��نایی دارند. تخصص این فروشگاه 
اینترنتی، فروش نسخه های دیجیتال کتاب های کمیک 
معروف اس��ت. در این فروش��گاه بی��ش از یک صد هزار 
کمیک ب��ه فروش می رس��د. ComiXology  در بهار 

سال ۲۰۱4، توسط آمازون خریداری شد. 
Curse

اگ��ر اه��ل ب��ازی World of Warcraft باش��ید، 
قطعاً با وب س��ایت Curse آش��نایید. این وب س��ایت با 
عرضه مادهای مختلف ب��رای این بازی آغاز به کار کرد، 
ولی امروزه امکانات مختلفی برای طیف گس��ترده تری از 
بازی های کامپیوتری ارائه می دهد. به عالوه این وب سایت 

امروزه از دارایی های آمازون محسوب می شود. 
Diapers

فروش��گاه اینترنتی Diapers که به طور تخصصی به 
فروش لوازم مخصوص ن��وزاد می پرداخت، پس از خرید 
توسط آمازون، به دلیل عملکرد ضعیف حذف شد. اکنون 
اگ��ر بخواهید وارد آدرس Diapers. com  ش��وید، به 
بخش مربوط به لوازم نوزاد آمازون انتقال پیدا می کنید. 

DPReview
بزرگ تری��ن و تخصصی تری��ن مرج��ع دوربین ه��ای 
دیجیت��ال، در س��ال ۲۰۱۰ به مالکیت آم��ازون درآمد؛ 
البت��ه هیچ نش��انه ای از حض��ور آمازون در وب س��ایت 

DPReview  دیده نمی شود. 
Fabric

یکی از بزرگ ترین خریدهای آمازون در س��ال ۲۰۰۸، 
وب س��ایت Fabric. com بود. این وب س��ایت در سال 
۱۹۹۳ با نام Phoenix Textiles Group آغاز به کار 
کرد و در زمینه فروش دکوراسیون خانگی فعالیت می کند. 

Goodreads
یکی از محبوب ترین فروشگاه های اینترنتی کتاب که تنها 
شش سال پس از تأسیس، توس��ط آمازون خریداری شد، 
Goodreads  اس��ت؛ در حال حاضر می توانید از حساب 

کاربری آمازون برای خرید از این فروشگاه استفاده کنید. 
IMDb

بعید اس��ت کس��ی در جهان با IMDb، بزرگ ترین 
مرجع فیلم آش��نا نباشد. IMDb  یکی از پربازدیدترین 
و محبوب ترین وب سایت های جهان محسوب می شود و 
نزدیک به ۷۵ میلیون کاربر ثبت شده دارد. این وب سایت 
که ۲۶ س��ال از عمرش می گذرد، در سال ۱۹۹۸ توسط 

جف بزوس، مدیرعامل آمازون خریداری شد. 
Book Depository

آمازون کار خود را با فروش کتاب شروع کرد و طبیعی است 
که به دنبال خرید فروش��ندگان و توزیع کنندگان مطرح کتاب 
باشد. Book Depository  یکی از موفق ترین توزیع کنندگان 

کتاب در اروپاست که در ۱۰۰ کشور، ارسال رایگان دارد. 
Twitch

اگر کمی به دنیای بازی های کامپیوتری عالقه داشته 
باشید، با وب س��ایت Twitch آشنایی خواهید داشت. 
این وب سایت در زمینه پخش زنده بازی فعالیت می کند 
و به طور متوس��ط ماهانه 4۵ میلیون بازدیدکننده دارد. 
Twitch. tv در س��ال ۲۰۱4، ب��ه قیمت ۹۷۰ میلیون 

دالر توسط آمازون خریداری شد. 
Woot

فروش��گاه اینترنت��ی Woot که ۱۳ س��ال از عمرش 
می گذرد، هر روز یک پیشنهاد با تخفیف ویژه در صفحه 
اصلی خود قرار می دهد. این پیشنهاد معموالً یک گجت 
الکترونیکی یا یک قطعه کامپیوتری است. این فروشگاه 

در سال ۲۰۱۰ به مالکیت آمازون درآمد. 
Drugstore

م��ورد پانزده��م، یک��ی از خریدهای ناموف��ق آمازون 
بزرگ تری��ن  از  یک��ی  آم��ازون  می ش��ود.  محس��وب 
س��رمایه گذاران فروش��گاه اینترنتی Drugstore بود و 
قصد داشت روزی این فروشگاه را به مالکیت خود درآورد، 
اما مجموعه Walgreens، در سال ۲۰۱۱ این فروشگاه 
را خریداری و پنج سال بعد، آن را تعطیل کرد. سرنوشت 
فروش��گاه اینترنتی Drugstore  یک��ی از بزرگ ترین 

ضررهای آمازون تا به امروز محسوب می شود. 
GEEKWIRE  :منبع

مدرسهکسبوکار

س��یدار اس��تودیو از سرویس س��یدار مپ با عنوان نخس��تین و تنها ارائه کننده SDK  نقش��ه تماما پارسی برای 
پلتفرم های وب و موبایل یاد می کند. این اس��تارتاپ مهم ترین مزایای س��رویس نقش��ه خود را خوانایی و زیبایی 
آن با نام فارس��ی تمام معابر، س��رعت باالی بارگذاری، جزییات دقیق و به روز، تبدیل نقطه جغرافیایی به آدرس، 

جست وجو در معابر، مسیریابی و برنامه ریزی سفر، قابلیت ذخیره سازی و جست  وجو به صورت آفالین می داند. 
طبق اعالم اس��تارتاپ سیدار اس��تودیو، در حال حاضر از مهم ترین مشتریان سیدار مپ می توان به مواردی مانند 
اس��نپ، تپ سی، الوپیک، دلینو، حملو و کارپینو اش��اره کرد. اپلیکیشن سیدار مپ در حال حاضر برای دو پلتفرم 

اندروید و iOS توسعه داده شده است. 
اما س��رویس دیگری که سیدار اس��تودیو ارائه می دهد، کی کجاس نام دارد. این س��رویس راهنمای گردشگری و 
بانک اطالعات شهری تهران محسوب می شود. کی کجاس یک سرویس مکان محور است و با هدف هرچه کامل تر 
شدن آن، به کاربران اجازه کپی یا تغییر در اطالعات می دهد. کی کجاس اطالعات شهری مورد نیاز کاربران را در 
قالب ۳۶۰ دس��ته موضوعی مختلف، مانند مراکز خرید، دفاتر پلیس+۱۰، پمپ بنزین و پارکینگ ها ارائه می دهد. 
س��رویس کی کجاس بهترین مکان ها را گلچین و به کاربران در انتخاب مکان گردش��ی یا تفریحی مناسب کمک 

می کند.

با سیدار مپ، نقشه کامال ایرانی آشنا شوید

تنها چند روز از زمانی که گرت کمپ، یکی از موسسین 
اوبر اعالم کرد مدیرعامل پیشین، تراویس کاالنیک دیگر 
به س��مت خود در کمپانی بازنمی گردد می گذرد و حاال 
Banchmark Capital، یکی از سرمایه گذاران اولیه 
اوبر که در هیأت مدیره اوب��ر نیز حضور دارد از کاالنیک 
ب��ه خاط��ر »کالهب��رداری« ش��کایت کرده اس��ت. این 
ش��کایت نامه به دنبال لغو رای گیری قبلی برای گسترش 
هیأت مدیره اوبر با سه کرسی جدید است که یکی از آنها 
بعد از کناره گیری کاالنیک از مدیریت عامل، به وی تعلق 

گرفت. به گزارش دیجیاتو، Benchmark می گوید اگر  
»از س��وءمدیریت شرم آور و دیگر سوءرفتارهای کاالنیک 
در اوبر« باخبر بود، هیچ وقت در ماه ژوئن سال گذشته به 

نفع افزایش کرسی های مدیریتی رأی نمی داد. 
ب��ه  کاالنی��ک   ،Benchmarkقانون��ی پرون��ده  در 
کالهب��رداری، نقض وظیف��ه وفاداری و نق��ض تعهدات 
قراردادی متهم ش��ده است. در بخشی از این شکایت نامه 
آمده:  »مدیرعامل پیش��ین اوبر، در صدد افزایش قدرت 
خ��ود در هیأت مدیره اوبر ب��رای منافع خودخواهانه بوده 

است.«
و در نهایت Benchmark مدعی شده که مدیرعامل 
سابق اوبر وعده داد دو کرسی باقی مانده را تنها با تأیید 
کامل اعض��ای هیأت مدیره تکمیل کن��د، اما تغییرات را 
به صورت رس��می و با رای گیری به وجود نیاورده است. 
در نهای��ت گفتنی اس��ت اگر رای گیری س��هامداران در 
ماه ژوئن -که به اضافه ش��دن س��ه کرسی جدید منجر 
ش��د- با رأی دادگاه باطل شود، کاالنیک دیگر نقشی در 

هیأت مدیره اوبر نخواهد داشت. 

برای مطالعه 758 پرسش و پاسخ قبلی مطرح شده در کلینیک کسب و کار می توانید به سایت clinic.forsatnet.ir مراجعه کنید.

پاس�خ کارش�ناس: ش��ما می توانید در اداره خود 
درجات ترق��ی را طی کنید، اگر م��وارد زیر را رعایت 
کنی��د: اول اینک��ه اخ��الق را رعای��ت و س��عی کنید 
کارمندی صادق، صمیمی، امانتدار، سختکوش، متعهد 

و منظم باشید.
 دوم اینکه حرفه ای باش��ید. سعی کنید کارهایی که 
در حوزه تخصص شماست انجام دهید. در کارهایی که 

به شما ارتباطی ندارد دخالت نکنید.
س��وم اینکه بدانید کار شما در اداره چیست و همان 

را به نحو احسن انجام دهید. شما نسبت به مسئولیتی 
که دارید متعهد هستید. 

چهارم اینک��ه ارتباط خوبی با هم��کاران و مدیران 
داشته باشید و سعی کنید همواره گره گشای مشکالت 

شرکت باشید. 
پنج��م اینکه ش��رکت را متعلق به خودت��ان بدانید 
و نس��بت به س��ود و زیان آن حس��اس باشید. در این 

صورت همواره تالش می کنید تا شرکت رشد کند. 
ششم اینکه هیچ گاه از شرکت خود در داخل و خارج 
شرکت بدگویی نکنید. سعی کنید موارد مثبت شرکت 

را به گروه رقبا یادآوری کنید. 
هفتم اینکه کارمندی فعال باش��ید و س��عی نکنید 

ب��ه بهانه های مختل��ف از زی��ر کار در بروید. حتی در 
صورت ضرورت در س��اعات غیر اداری نیز برای شرکت 

کار کنید. 
هشتم اینکه در کالس های آموزشی شرکت و سعی 
کنی��د در حوزه تخصصی خ��ود آموزش های تخصصی 

ببینید. 
نهم اینکه در زمان بحران شرکت اعم از بحران مالی 
یا بحران اداری ش��رکت را ترک نکنید و س��عی کنید 

برای حل بحران شرکت به سهم خود تالش کنید. 
ده��م اینکه درصورتی که خطا و اش��تباهی مرتکب 
ش��دید با اعتماد به نفس اشتباه خود را بپذیرد و برای 

جبران آن تالش کنید. 

پیشرفت شغلی

پرس�ش: جوانی 24 س�اله ام و به تازگی در یک ش�رکت صادراتی استخدام ش�ده ام. چه راه هایی برای پیشرفت من در 
شرکت پیشنهاد می کنید؟  کلینیککسبوکار

آبمیوه فروشی 
به دلم نمی چسبه

آب هوی��ج بس��تنی. آره دیگه آب هویج بس��تنی. 
ص��دای مهرداد بود که از تو ماش��ین داد می زد و به 
پیمان می گفت براش آب هویج بستنی سفارش بده. 
تو آبمیوه فروش��ی خلوت ب��ود. چند تا میز هم توی 
پیاده رو بود که دو نفر نشسته بودند. نمی دونم پیمان 

چرا اینجا رو انتخاب کرده بود. 
 مهرداد ماشین رو که پارک کرده بود اومد و کنار 
ما دور میز نشس��ت. من هم می خواستم آب طالبی 
بخورم و پیمان ش��یک بستنی سفارش داده بود. ۱۰ 
دقیقه ای طول کشید و آبمیوه ها حاضر شد. از پشت 
یخچ��ال یه نفر داد زد هویج بس��تنی و دو بار تکرار 
کرد. من بلند ش��دم و آبمیوه ها را برداش��تم و روی 
میز گذاش��تم، اما با اینکه خیلی تشنه بودم با دیدن 
س��ر و وضع مرد آبمیوه فروش، تشنگی از یادم رفت. 
مهرداد درحالی که نی داخل آبمیوه را برمی داش��ت 
رو کرد ب��ه من و گفت: چرا نمی خ��وری؟ گفتم: به 

دلم نمی چسبه. 
 پیم��ان درحالی ک��ه با دس��تمال لب��ش رو پاک 
می ک��رد، گفت: چی نمی چس��به؟ مگ��ه آب طالبی 
س��فارش ندادی؟ گفتم شما بخورید من میل ندارم. 
اما مهرداد اصرار داش��ت که دلیل��ش رو بگم. لیوان 
آبمیوه را کمی به جلو هل دادم و گفتم: شما ریخت 
و قیافه اونویی که آبمیوه تهیه می کنه رو دیدید؟ یه 
دفعه هر دو گفتند: نه، چطور مگه؟ گفتم راس��تش 
وقتی رفتم آبمیوه ها رو وردارم بیارم چشمم به دست 
و صورت��ش افتاد، تمام صورت��ش پر جوش و چرکی 
بود و دس��تاش هم زخم و زیل��ی. آدم حالش به هم 
می خ��وره. پیمان که تازه متوجه موضوع ش��ده بود، 
گف��ت: اه اه اه خب زودتر بگو پس��ر. همینو می گی 
مگه؟ بعد با دس��ت نش��ونم داد. گفتم آره خودشه. 
نمی دون��م چرا اون داره آبمیوه تهیه می کنه. حداقل 

نکرده آستین بلند بپوشه. 
تا اینو گفتم مهرداد که حس��اس شده بود، گفت: 
راس��ت می گی. اون که پش��ت دخل نشسته رو نگاه 
کن. ریخت و قیافه شو نگاه کن. لباس های سفیدش 
چ��رک چرک��ه. آدم نمی دونه ب��ه کی این��ا رو بگه. 
درحالی ک��ه مه��رداد و پیمان لیوان ه��ای آبمیوه رو 
نصف��ه رها ک��رده بودند، گفتم: زیاد ناراحت نش��ید. 
بهداش��ت ت��و خیلی جاه��ا رعایت نمی ش��ه. پیمان 
بالفاصل��ه رو ک��رد به م��ن و گفت: ول��ی اینجا که 
مکانیکی نیست. آبمیوه دست مردم می دن. لبخندی 
زدم و گفتم اگر قرار باش��ه عیب و ایراد بگیریم صد 
تا عیب و ایراد از لباس کارگرها تا لیوان های یک بار 
مصرف پالستیکی و تا این میزهای نه چندان تمیز و 

اون سر و صورت زخم و زیلی هست. 
پیم��ان ک��ه خیلی عصبان��ی بود، گف��ت: احتماال 
بس��تنی های س��نتی رو همین آقا درس��ت می کنه. 
یک نفر نیس��ت بگه پدر آمرزیده برو خونه استراحت 
کن زخم و جوش هات درس��ت بشه بعد بیا سر کار. 
مهرداد رو به پیمان کرد و گفت: پیمان مگه کارگرها 
می تونند با این لباس های کثیف فعالیت بکنند، مگه 
کارت بهداش��ت نباید داشته باشند؟ پیمان لبش رو 
به عالمت نمی دانم چرخاند و گفت: واقعاً متاسفم که 
چراغ و رنگ و نور آدم رو گول می زنه. فکر می کردم 
اینج��ا خیلی تمیز باش��ه. مهرداد برگش��ت و گفت 
چی؟ تمیز؟! نگاه کن اوضاع هویج ها را. من و پیمان 
یک دفعه برگش��تیم و نگاه کردیم. راس��ت می گفت 
تو یه گوش��ه آب میوه فروشی، وس��ایل نظافت کنار 

بسته های هویج بود. 
م��ن به س��مت صن��دوق رفت��م تا حس��اب کنم. 
مهرداد گفت حس��اب چرا؟ ما ک��ه نخوردیم، گفتم 
مهم نیس��ت. مه��رداد گفت: حداقل بهش��ون بگیم 
این چ��ه وضعیه. گفتم می گم. پش��ت دخل یه مرد 
با س��بیل های پر پشت نشس��ته بود. کارت را بهش 
دادم و حس��اب کردم. بعد مودبانه گفتم: ما به دلیل 
اینکه شما بهداشت رو به هیچ وجه رعایت نمی کنید 
گله مندی��م و با عرض معذرت دیگ��ه اینجا نمی آیم 
ولی اگه واقعاً می خواید کاسبی کنید شرط اول برای 
کارهای اینچنینی رعایت بهداشته. شما سر و صورت 
و دس��ت همکارتون را نگاه کنید. مرد درحالی که به 
دنبال بهانه تراش��ی بود و دلیل های الکی می آورد، از 

فروشگاه خارج شدیم. 

آدابکسبوکار

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

معرفیاستارتاپ
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